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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
To 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής διοργανώθηκε από το
Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (Ε.Σ.Ι.) στη Βέροια την περίοδο 7-11
Απριλίου 2010 σε συνεργασία με τον Τομέα Στατιστικής &Επιχειρησιακής
Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Το θέμα του Συνεδρίου ήταν Στατιστική και
Διαδίκτυο.
Έλαβαν μέρος 196 Σύνεδροι, από τους οποίους 101 ήταν φοιτητές και
24 συνοδεύοντα μέλη από την Ελλάδα και την Κύπρο. Η συμμετοχή των
προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών υπήρξε ικανοποιητική, παρά
την απόσταση και τα έξοδα.
Στο Συνέδριο προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν ο Καθηγητής Victor
Ivanov, Διευθυντής του Laboratory of Information Technologies στο Joint
Institute for Nuclear Research, Dubna, Ρωσία και ο καθηγητής Γ. Μητακίδης
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το επιστημονικό Πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα πλούσιο και
περιελάμβανε 95 ανακοινώσεις συμπεριλαμβανομένων και δώδεκα (12)
Posters σε θέματα Πιθανοτήτων, Στοχαστικών Μοντέλων, Μαθηματικής και
Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Χρονοσειρών, Στατιστικής και Οικονομίας,
Αξιοπιστίας και Ελέγχου Ποιότητας, Πειραματικών Σχεδιασμών,
Βιοστατιστικής, Δημογραφίας και Διατροφής, Μεθόδων Ανάλυσης
Δεδομένων κτλ.
Την πρώτη μέρα, στην εναρκτήρια τελετή του Συνεδρίου στην Εύξεινο
Λέσχη Βέροιας, απηύθυναν χαιρετισμούς ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ι Καθηγητής
Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης, ο Πρόεδρος την Τοπικής Οργανωτικής
Επιτροπής Καθηγητής Χρόνης Μωυσιάδης, ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ Καθηγητής Γιάννης
Αντωνίου, η Δήμαρχος Βέροιας Κ. Χαρούλα Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη, ο
Αντιδήμαρχος παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Βέροιας Κ.
Νίκος Μαυροκεφαλίδης, η Γραμματέας του Νομαρχιακού Συμβουλίου
Ημαθίας Κ. Γεωργία Μπατσαρά, ο Διοικητής του Κέντρου Επιμόρφωσης της
Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Κ. Γεώργιος
Χατζηβασιλειάδης και ο Πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας Κ. Λάζαρος
Κουμπουλίδης. Η τελετή έναρξης ολοκληρώθηκε με την εναρκτήρια ομιλία
του Συνεδρίου που έδωσε ο Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών του
Πανεπιστημίου Πατρών Κ. Γιώργος Μητακίδης με τίτλο «Στατιστική,
Πληροφορία και Διαδίκτυο».
Για πέμπτη συνεχή χρονιά απονεμήθηκε το Βραβείο Καλύτερης
Εργασίας Νέου Στατιστικού. Για το σκοπό αυτό υποβλήθηκαν τέσσερις (4)

8

εργασίες. Την τελευταία μέρα του Συνεδρίου η Τριμελής Επιτροπή, ύστερα
από μελέτη των εργασιών και παρακολούθηση των παρουσιάσεων, κατέθεσε
τη βαθμολογία της και το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού για
το 2010 δόθηκε από κοινού σε δύο υποψηφίους: τον Παναγιώτη
Παπασταμούλη του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την Μιλτώ
Χατζηκυριάκου του Πανεπιστημίου Κύπρου, για τις εργασίες τους «Μελέτη
σύγκλισης του αλγόριθμου ECR για την επίλυση του προβλήματος label
switching» και «Large deviation inequalities and related results for Ndemimartigales and negatively associated random variables».Οι υποψήφιοι
για το βραβείο παρουσίασαν τις εργασίες τους σε μία συνεδρία την δεύτερη
μέρα του Συνεδρίου. Την Τριμελή Επιτροπή αποτελούσαν οι κ.κ Κ.
Ζωγράφος, Τ. Παπαϊωάννου, και Χ. Χαραλαμπίδης.
Οι κοινωνικές εκδηλώσεις ήταν πλούσιες: Cocktail προσφέρθηκε την
πρώτη μέρα του Συνεδρίου στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας. Εκδρομή , για τα
συνοδεύοντα μέλη, στην πόλη της Βέροιας, η οποία περιελάμβανε επισκέψεις
στα αξιοθέατα της πόλης συμπεριλαμβανομένων του Βυζαντινού Μουσείου
και του Ναού της Αναστάσεως του Χριστού. Η εκδρομή για τους συνέδρους
και τα συνοδεύοντα μέλη περιελάμβανε αρχικά επίσκεψη στη Σχολή
Αριστοτέλους στη θέση Ισβόρια, έξω από τη Νάουσα, όπου διοργανώθηκε
στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Η Πιθανοθεωρητική σκέψη στην
Αρχαιότητα».Στη συνέχεια ακολούθησε επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγίας
Σουμελά. Το βράδυ της ίδιας μέρας διοργανώθηκε το επίσημο δείπνο του
συνεδρίου στο κέντρο «Χώρα», όπου έλαβαν μέρος αρκετοί σύνεδροι με
έντονο κέφι μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Ιδιαίτερη νότα στη βραδιά
έδωσαν το χορευτικό τμήμα της Ευξείνου Λέσχης και το χορευτικό τμήμα του
Δήμου Βέροιας.
Στον τόμο αυτό περιλαμβάνονται εργασίες που παρουσιάστηκαν στο
Συνέδριο και υποβλήθηκαν για δημοσίευση. Όλες οι εργασίες κρίθηκαν από
έναν κριτή με την φροντίδα των υπευθύνων έκδοσης πρακτικών.
Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των κριτών, σύμφωνα με την πάγια
πολιτική που ακολουθεί το Ε.Σ.Ι αφορούν κυρίως στον τρόπο παρουσίασης
της εργασίας και στην παρουσία ή όχι τυπογραφικών και σοβαρών
επιστημονικών λαθών, έτσι ώστε η δημοσίευση να γίνεται με ευθύνη των ίδιων
των συγγραφέων. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν κριτήρια δημοσίευσης
εργασιών στα Πρακτικά του Ε.Σ.Ι. τα οποία είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ι.: 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 πενήντα οχτώ (58) εργασίες, από τις οποίες
δεν δημοσιεύονται τέσσερις (4) εργασίες , σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. και
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ύστερα από σχετική πρόταση των κριτών. Δύο (2)εργασίες ανακλήθηκαν από
τους συγγραφείς μετά την πρώτη αξιολόγηση.
Ως κριτές των εργασιών συνεργάστηκαν οι: Ε. Αγγελής, Χ.
Αγιακόγλου, Αντζουλάκος Δ, Ε. Βαγγελάτου, Α. Γαγάτσης, Χ. Δαμιανού, Γ.
Δονάτος, Κ. Ζωγράφος, Γ. Ηλιόπουλος, Θ. Κάκκουλος, Α. Καραγρηγορίου,
Δ. Καρλής, Μ. Κατέρη, Δ. Κουγιουμτζής, Σ. Κουνιάς, Σ. Κουρούκλης, Μ.
Κούτρας, Ι. Κουτρουβέλης, Ε. Κυριακίδης, Α. Κωστάκη, Ε. Μακρή, Π.
Μαραβελάκης, Μεϊμάρης Μ., Θ. Μοσχονά, Σ. Μοσχούρης, Ι. Μπασιάκος, Π.
Μπεσμπέας, Ε. Μπόρα-Σέντα, Μ. Μπούτσικας, Χ. Μωυσιάδης, Σ.
Ντεγιαννάκης, Α. Οικονόμου, Παναγιωτάκος Δ., Α. Πανοπούλου, Τ.
Παπαϊωάννου, Δ. Παπαναστασίου, Χ. Παυλόπουλος, Κ. Πετρόπουλος, Κ.
Πολίτης, Δ. Πόταρη, Φ. Σιάννης, Ι. Σταματίου, Μ. Σφακιανάκης, Γ.
Τζαβελάς, Ν. Τσάντας, Κ. Φερεντίνος, Κ. Φωκιανός, Τ. Χριστοφίδης. Προς
όλους αυτούς η επιτροπή έκδοσης Πρακτικών του ΕΣΙ εκφράζει τις
ευχαριστίες της 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.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Ι αισθάνεται την ανάγκη να
ευχαριστήσει το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
τους χορηγούς και την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή για την πολύ καλή
οργάνωση και προσφορά τους.

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ .ΤΟΥ Ε.Σ.Ι
Οι υπεύθυνοι Έκδοσης Πρακτικών 23ου Συνεδρίου

Γεώργιος Ηλιόπουλος

Στρατής Κουνιάς
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Τάκης Παπαϊωάννου

ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Τετάρτη, 7 Απριλίου 2010
Εύξεινος Λέσχη Βέροιας
16:30 - 18:00

Εγγραφή Συνέδρων
Διανομή συνεδριακού υλικού

18:00 - 19:00

Έναρξη του Συνεδρίου - Χαιρετισμοί

19:00 - 20:00

Εναρκτήρια Ομιλία
Προεδρεύων : Χ. Χαραλαμπίδης
Γ. Μητακίδης: Στατιστική, Πληροφορία και Διαδίκτυο

20:15

Welcome Cocktail: Εύξεινος Λέσχη Βέροιας

Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010
Κέντρο Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας
Πανόραμα, Βέροια
Αίθουσα Α

Πιθανότητες
Προεδρεύων : Σ. Κουνιάς

09:20 – 09:40

A. Kyriakoussis, M.G. Vamvakari
On terminating q-Gauss series discrete distributions and the associated qHahn orthogonal polynomials

09:40 – 10:00

A. Kyriakoussis, M.G. Vamvakari
On nonterminating q-Gauss series discrete distributions and the associated qorthogonal polynomials

10:00 – 10:20

Ch. A. Charalambides
On the distributions of absorbed particles in crossing a field containing
absorption points

10:20 – 10:40

Β. Χομπάς, Χ. Μπαλόγλου
Οι Ελληνικές ιστορικές και φιλοσοφικές κατανομές των τυχερών παιχνιδιών

10:40 – 11:00

Θ. Κάκουλλος
Υπερβολικά συμμετρικές κατανομές
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Αίθουσα Β

Βιοστατιστική
Προεδρεύων : Δ. Παναγιωτάκος

09:20 – 09:40

Λ. Μπαντής, Γ. Τσιμήκας, Σ. Γεωργίου
Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα με λογοκριμένη συμμεταβλητή

09:40 – 10:00

Χ.Θ. Νάκας, T.A. Alonzo, C.T. Yiannoutsos
Εκτίμηση της ακρίβειας και επιλογή των βέλτιστων σημείων σε προβλήματα
διαχωρισμού σε τρεις κλάσεις

10:00 – 10:20

Χ. Χαραλάμπους, Τ. Παπαϊωάννου, Μ. Viana
Μελέτες συμμετρίας και γενετικοί κώδικες

10:20 – 10:40

A. Perperoglou
A Cox model with dynamic ridge penalties on time dependent effects of the
covariates

10:40 – 11:00

S. Poulopoulou, D. Karlis, C. Yiannoutsos, U. Dafni
Adaptive hypothesis multi-stage phase II design

Αίθουσα Γ

Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων
Προεδρεύων : Κ. Ζωγράφος

09:20 – 09:40

D. Alexiou
Multiple linear regression analysis using SPSS

09:40 – 10:00

Μ. Φραγκάκη
Πολλαπλή ανάλυση αντιστοιχιών, έλεγχοι ΚΜΟ και Bartlett

10:00 – 10:20

Ο. Μοσχίδης
Ενιαία επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών μεταβλητών με την
παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών

10:20 – 10:40

Ο. Μοσχίδης, Α. Μανιτσάρης, Ι. Μαυρίδης
Διερευνητική αξιολόγηση ευχρηστίας διαδραστικών συστημάτων με
μεθόδους πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης

10:40 – 11:00

Ε. Δαλαμήτρα, Α. Καράλης, Δ. Κοντοκώστας, Γ. Μακρής
Κρυπτογράφηση πληροφορίας με χρήση χαοτικών απεικονίσεων

11:00 - 11:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ
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Κεντρική
Αίθουσα

Συνεδρία σε Ολομέλεια: Στατιστική και Διαδίκτυο
Προεδρεύων : Γ. Μητακίδης

11:30 – 12:00

Ι. Αντωνίου, Μ. Βαφόπουλος, Χ. Μωυσιάδης
Η Στατιστική στο Διαδίκτυο

12:00 – 12:30

Vi. Ivanov, I. Antoniou, Va. Ivanov, P. Zrelov (προσκεκλημένος
ομιλητής)
Statistical Model of Internet Traffic

12:30 – 13:00

Ι. Αναγνωστόπουλος
Στατιστικές μετρήσεις στο Διαδίκτυο: Μελέτη περίπτωσης για το μοντέλο
σύλληψης–επανασύλληψης (capture–recapture)

13:00 – 13:30

Ε. Αγγελής
Στατιστικές μέθοδοι αναζήτησης και ανάλυσης πληροφορίας από κείμενα του
Παγκόσμιου Ιστού

13:30 - 16:00

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

Αίθουσα Α

Βραβείο Νέου Στατιστικού (Young Statistician’s Prize)
Προεδρεύων : Χ. Χαραλαμπίδης

16:00 – 16:20

Π. Μπομποτάς, Σ. Κουρούκλης
Εκτιμητές τύπου Strawderman για την παράμετρο κλίμακας, το αντίστροφό
της και το λόγο παραμέτρων κλίμακας εκθετικών κατανομών

16:20 – 16:40

Π. Παπασταμούλης, Γ. Ηλιόπουλος
Μελέτη σύγκλισης του αλγόριθμου ECR για την επίλυση του προβλήματος
label switcing

16:40 – 17:00

Π. Παναγιώτου, Α. Καραγρηγορίου
Βέλτιστες ελεγχοσυναρτήσεις μέτρων απόκλισης για ελέγχους καλής
προσαρμογής

17:00 – 17:20

M. Hadjikyriakou, T.C. Christofides
Large deviation inequalities and related results for N-demimartingales and
negatively associated random variables
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Αίθουσα Β

Χρονοσειρές
Προεδρεύων : Θ. Κάκουλλος

16:00 – 16:20

C. Christodoulos, C. Michalakelis, D. Varoutas
A comparison of time-series models versus aggregate diffusion models for
forecasting the internet use adoption

16:20 – 16:40

D. Kugiumtzis
Correlation and causality networks from time series

16:40 – 17:00

S. Papadopoulos
Innovations on dynamic panel data models with random effects

17:00 – 17:20

Α.Α. Παπαδοπούλου
Η πλοήγηση χρηστών στο διαδίκτυο με χρήση ημιμαρκοβιανού μοντέλου

Αίθουσα Γ

Εφαρμοσμένη Στατιστική
Προεδρεύων : Α. Ρήγας

16:00 – 16:20

Σ. Γραμματικός, Ν. Γκιτσάκης
Monte Carlo προσομοιώσεις συναρμογών με υλικά επιφανειακής κάλυψης

16:20 – 16:40

Α. Λειβαδά, Ε. Αργυριάδου
Στατιστικοί και αγορά εργασίας

16:40 – 17:00

Γ. Μπασιάκος
Ετεροαπασχόληση και εκπαίδευση: Αποτύπωση και ερμηνεία στην Ελλάδα
το 2009
Π. Θεοδώρου, Α. Περπέρογλου
Το πρόβλημα της μη αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος και της
αδιευκρίνιστης ψήφου στις πολιτικές έρευνες

17:00 – 17:20

17:20 – 17:40

Αίθουσα Α

17:40 – 18:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ

Στατιστική - Πιθανότητες
Προεδρεύων : Α. Κυριακούσης
Ι. Κουτρουβέλης
Έλεγχοι καλής προσαρμογής και γραφικά για το πρότυπο της Poissonεκθετικής
κατανομής

18:00 – 18:20

Γ. Τζαβελάς, Ι.Ε. Γκουλιώνης
Συνδυασμένοι εκτιμητές της παραμέτρου μορφής για την 3-παραμετρική
κατανομή γάμμα

18:20 – 18:40

Β. Παππάς, Κ. Αδαμίδης, Σ. Λουκάς
Μια κατανομή με εφαρμογές στην ανάλυση επιβίωσης
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18:40 – 19:00

Χ.Α. Νικολαίδου, Β.Ε. Πιπερίγκου
Κλαδωτές ανελίξεις με πιθανογεννήτρια το πηλίκο δύο πιθανογεννητριών και
άλλες συναφείς κατανομές

19:00 – 19:20

Γ. Ηλιόπουλος, A. Dembińska, N. Balakrishnan
Ασυμπτωτική κατανομή του πλήθους των παρατηρήσεων κοντά σε κεντρικές
διατεταγμένες στατιστικές συναρτήσεις

Αίθουσα Β

Βιοστατιστική
Προεδρεύουσα : Θ. Μοσχονά

17:40 – 18:00

Α.Γ. Ρήγας, Β.Γ. Βασιλειάδης
Ένας ημιπαραμετρικός έλεγχος για τη σύγκριση των φασμάτων ισχύος δύο
στάσιμων σημειακών ανελίξεων: Επέκταση σε περίπτωση διαφορετικής
εξομάλυνσης

18:00 – 18:20

Α. Βοζίκης, Δ. Νικολάκης
Ψυχοκοινωνική εικόνα των επιληπτικών ασθενών

18:20 – 18:40

Β. Μπουντζιούκα, Θ. Κωνσταντινίδης, Ε. Πολυχρονόπουλος, Δ.Β.
Παναγιωτάκος
Έλεγχος επαναληψιμότητας διατροφικών προτύπων που προκύπτουν από
την εφαρμογή πολυμεταβλητών στατιστικών τεχνικών

18:40 – 19:00

Χ. Παρπούλα, Χ. Κουκουβίνος
Αλγόριθμοι εξόρυξης πληροφορίας, μέτρα αξιολόγησης και ROC ανάλυση
εφαρμοσμένα σε υψηλής διάστασης πραγματικά ιατρικά δεδομένα

19:00 – 19:20

Δ. Παναγιωτάκος
Μέθοδοι κατασκευής κλιμάκων μέτρησης της συμπεριφοράς

Αίθουσα Γ

Δημογραφία – Διατροφή
Προεδρεύων : Ν. Φαρμάκης

17:40 – 18:00

Γ. Ματαλλιωτάκης
Δυναμική μοντελοποίηση δημογραφικών δεδομένων επιβίωσης ευρωπαϊκών
χωρών

18:00 – 18:20

Γ. Ματαλλιωτάκης, Χ. Σκιαδάς, Μ. Βαρδουλάκη
Εφαρμογή μεθοδολογίας στοχαστικών διαδικασιών για την ανάλυση
δεδομένων επιβίωσης πληθυσμού

18:20 – 18:40

Κ. Τσίμπος, Κ. Καλογήρου, Α. Τσιμπάνος
Διερεύνηση των χωρικών διαφοροποιήσεων των επιδράσεων
κοινωνικοοικονομικών παραγόντων στη γονιμότητα του πληθυσμού της
Ελλάδας σε επίπεδο Καποδιστριακών δήμων με την εφαρμογή υποδειγμάτων
γεωγραφικά σταθμισμένης παλινδρόμησης
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18:40 – 19:00

Ι. Σωτηρόπουλος
Περιγραφή της κατανάλωσης τροφίμων στην Ελλάδα. Μια εφαρμογή της
συνάρτησης «χαρακτηρισμού των προτύπων»

19:00 – 19:20

Ι. Σωτηρόπουλος, Γ. Γεωργακόπουλος, Χ. Γκόγκος, Ε. Μυγδάκος
Διατροφικά πρότυπα και πρότυπα υγείας: Μια εφαρμογή της συνάρτησης
«χαρακτηρισμού των προτύπων»

Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010
Κέντρο Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας
Πανόραμα, Βέροια
Αίθουσα Α

Στατιστική Ανάλυση Διαδικτύου
Προεδρεύων : Ι. Αντωνίου

09:00 – 9:20

Ι. Ανδρεάδης
Εργαλεία για τη συγκέντρωση και την ανάλυση δεδομένων στο Web 2.0

09:20 – 09:40

Ν. Φαρμάκης, Ε. Ματθαίου
Αναζήτηση στο Διαδίκτυο: Δειγματοληψία σε βάσεις δεδομένων ατόμων

09:40 – 10:00

Δ. Μαδυτινός, Δ. Χατζούδης, Λ. Σαρηγιαννίδης, Β. Αγγελίδης
Παράγοντες που επιδρούν στη χρήση του διαδικτύου για ηλεκτρονικές
αγορές: Μια έρευνα των αντιλήψεων των χρηστών

10:00 – 10:20

Α. Τσισινού, Σ. Βαλσαμίδης, Γ. Φλώρου, Α. Καράκος
Χρήση διαδικτύου στις τραπεζικές συναλλαγές

10:20 – 10:40

Ε. Δημητριάδης, Δ. Καλτσίδου, Θ. Καλτσίδης
Παράγοντες που επιδρούν στην πρόθεση υιοθέτησης της διαδικτυακής
τραπεζικής: Η περίπτωση των Ελλήνων

Αίθουσα Β

Στατιστική
Προεδρεύων : Τ. Παπαϊωάννου

09:00 – 9:20

Α. Μπατσίδης, Κ. Ζωγράφος
Σφάλματα ταξινόμησης παρατηρήσεων που εξαρτώνται από το χώρο με
ελλειπτικούς πληθυσμούς και πιλοτικά δείγματα μη ανεξάρτητα από αυτές

09:20 – 09:40

Δ. Στογιάννης, Χ. Καρώνη
Έλεγχοι εντοπισμού άτυπων τιμών για την αντίστροφη Γκαουσιανή
κατανομή, με εφαρμογή σε μοντέλα χρόνων πρώτης διακοπής

09:40 – 10:00

Κ. Ζωγράφος, N. Balakrishnan
Γενικευμένες κλάσεις μονοδιάστατων κατανομών
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10:00 – 10:20

K. Πετρόπουλος
Εκτίμηση των διατεταγμένων παραμέτρων κλίμακος για δύο πληθυσμούς
από την κατανομή Lomax

10:20 – 10:40

Β. Βασιλειάδης, Α. Ρήγας
Επίλυση του φαινομένου του διαχωρισμού σε λογιστικά μοντέλα με τη
χρήση της ποινικοποιημένης συνάρτησης πιθανοφάνειας

Αίθουσα Γ

Αξιοπιστία – Έλεγχος Ποιότητας
Προεδρεύων : Γ. Τσακλίδης

09:00 – 9:20

Ε. Κετζάκη, Ν. Φαρμάκης
Εφαρμογή δεικτών ανομοιότητας στον έλεγχο βλαβών σε μονάδα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

09:20 – 09:40

S. Malefaki, N. Limnios, P. Dersin
Reliability of periodical maintained systems

09:40 – 10:00

Ι. Τριανταφύλλου, Μ.Β. Κούτρας
Διατήρηση ιδιοτήτων γήρανσης κατά το σχηματισμό μονότονων
συστημάτων

10:00 – 10:20

Α. Ρακιτζής
Προσαρμοστικά χαρακτηριστικά σε διαγράμματα ελέγχου
παρακολούθησης της διασποράς

10:20 – 10:40

Ν. Φαρμάκης, Μ. Ελευθερίου
Μοντέλο ανίχνευσης μεταβολών σε διαδικασίες υψηλής απόδοσης

10:40 – 11:00
11:30
12:00-14:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ
ΕΚΔΡΟΜΗ (Excursion)
Σχολή Αριστοτέλη (Νάουσα)
Στρογγυλό Τραπέζι: Ελεύθερη Συζήτηση με θέμα
«Η πιθανοθεωρητική σκέψη στην Αρχαιότητα»

14:30

ΕΚΔΡΟΜΗ στη Μονή Παναγίας Σουμελά

21:00

ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ (Official Dinner)
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Σάββατο, 10 Απριλίου 2010
Κέντρο Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας
Πανόραμα, Βέροια
Αίθουσα Α

Στοχαστικά Μοντέλα
Προεδρεύων : Τ. Χριστοφίδης

10:00 – 10:20

Δ.Γ. Παντελής, Ε.Γ. Κυριακίδης, Θ.Δ. Δημητράκος
Βέλτιστη διανομή πολλών προϊόντων

10:20 – 10:40

Δ. Παντελής, Κ.Χ. Καραματσούκης, Ε. Κυριακίδης
Ένα στοχαστικό πρόβλημα παραλαβής-διανομής

10:40 – 11:00

Γ. Βασιλειάδης, Γ. Τσακλίδης
Το ομογενές μαρκοβιανό σύστημα διακριτού χρόνου με χωρητικότητες
στις καταστάσεις και προτεραιότητες στις μετακινήσεις

11:00 – 11:20

Α. Μακρίδης, Ε. Βότση, Γ. Τσακλίδης, Ε. Παπαδημητρίου
Εφαρμογή του μοντέλου Cramer-Lundberg στην εκτίμηση της σεισμικής
επικινδυνότητας στο Βόρειο Αιγαίο

Αίθουσα Β

Χρονοσειρές
Προεδρεύων : Ι. Κουτρουβέλης

10:00 – 10:20

Ν. Γκιτσάκης, Θ. Κουτρουμανίδης
Resampling διαστήματα εμπιστοσύνης στην ανάλυση χρονοσειρών

10:20 – 10:40

Θ. Βαφειάδης, Ε. Μπόρα-Σέντα, Δ. Κουγιουμτζής
Ανίχνευση πλήθους και θέσης σημείων αλλαγής γραμμικής τάσης σε
χρονοσειρές

10:40 – 11:00

Α. Τσιμπίρης, Δ. Κουγιουμτζής
Κατηγοριοποίηση χρονοσειρών με επιλογή κατάλληλων χαρακτηριστικών

11:00 – 11:20

Α. Σκουρκέας, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα, Π. Μαχαίρας
Ο ρόλος των τάσεων στην κατασκευή των μοντέλων υποβιβασμού
κλίμακας

Αίθουσα Γ

Στατιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο
Προεδρεύων : Β. Χομπάς

10:00 – 10:20

Ε. Τσόμπα, Ι. Αντωνίου
Στατιστικές ιδιότητες επιστημονικών δικτύων Ι: Το δίκτυο των
μαθηματικών

10:20 – 10:40

Μ. Βαφόπουλος, Ε. Τσόμπα, Ι. Αντωνίου
Στατιστικές ιδιότητες επιστημονικών δικτύων ΙΙ: Τα δίκτυα της Φυσικής,
της Πληροφορικής και της Οικονομικής Επιστήμης
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10:40 – 11:00

Ο. Κουσίδου, Β. Καραγιάννης, Χ. Μωυσιάδης
Ανάλυση του δικτύου επιστημονικής συνεργασίας από τις εκδόσεις
Πρακτικών των Συνεδρίων του ΕΣΙ κατά τα έτη 1988-2009

11:00 – 11:20

Δ. Λιπαράς, Ε. Αγγελής
Η στρατηγική Mahalanobis-Taguchi και η εφαρμογή της στη διάγνωση
ατελειών λογισμικού

11:40 - 12:00

12:00 - 13:30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ

POSTERS (Αναρτημένες εργασίες)*
K. Charalambous, S. Kitromilidou, A. Karagrigoriou, S. Lee, I. Vonta
A maximum entropy type test of fit
A. Cristodoulos, C. Cristodoulos
Applying time-series modelling to forecast the total expenditure on health
for selected OECD countries
A. Fountoulaki, M. Manatakis
Exploting a hybrid methodology for mean shift recognition and magnitude
of bivariate autocorrelated data in quality management
P. Mantalos, K. Mattheou, A. Karagrigoriou
Forecasting ARMA models by the modified divergence information
criterion
Σ. Αναστασιάδου
Δημιουργικότητα και καινοτομία κατά την εκμάθηση κατανομών
πιθανοτήτων
Ι. Γκουλιώνης, Α. Βοζίκης, Γ. Τζαβελάς
Εμπόδια στη μετάδοση ανταγωνιστικής γνώσης στα Ελληνικά
Πανεπιστήμια
Δ. Ιωαννίδης, Κ. Πετρίδης
Εκτίμηση της συνάρτησης κατανομής με σφάλματα μετρήσεων
Γ. Ματαλλιωτάκης, Κ. Ζοπουνίδης, Χ. Σκιαδάς, Μ. Βουρδουλάκη
Δημοσκόπηση για την οικονομία
Χ.Θ. Νάκας, Κ. Αποστολίδου-Χα, Ν. Παπαδόπουλος, Σ. Τζώρτζιος
Αξιολόγηση του διαχωρισμού των κατανομών ωοτοκίας σε πληθυσμούς
της μύγας της Μεσογείου (C. Capitata) με χρήση καμπύλων ROC
Χ. Πολάτογλου, Α. Κρίτογλου
Διαδικτυακά επιχειρησιακά μοντέλα και μηχανισμοί τιμολόγησης
διαφημίσεων
Α. Ρακιτζής, Δ. Αντζουλάκος
Ένα νέο χ2 διάγραμμα ελέγχου με κανόνες ροών
Ι.Σ. Τριανταφύλλου, N. Balakrishnan, Μ.Β. Κούτρας
Μη παραμετρικά διαγράμματα ελέγχου με χρήση βαθμολογικών
συναρτήσεων: Εφαρμογές στην κοινωνική έρευνα

* Τα posters θα παραμείνουν αναρτημένα καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Όποιος
ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει με τους συγγραφείς μπορεί να το δηλώσει στη
Γραμματεία.
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13:30 - 16:00

Αίθουσα Α
16:00 – 16:20
16:20 – 16:40

16:40 – 17:00

17:00 – 17:20

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

Πειραματικοί Σχεδιασμοί
Προεδρεύων : Χ. Μωυσιάδης
M.A. Onea, F. Kolyva-Machera, St.A. Chatzopoulos
Type I Optimality of 2m Factorials with N ≡ 3 (mod 4)
Χ. Ευαγγελάρας, Ε. Λάππας
Παραγοντικοί σχεδιασμοί μικτών επιπέδων και εφαρμογές στον εκτός
διεργασίας έλεγχο ποιότητας
Μ. Χαλικιάς, Σ. Κουνιάς
Καθολικά βέλτιστοι σχεδιασμοί επαναλαμβανόμενων μετρήσεων με δύο
αγωγές
Α. Σκούντζου, Χ. Κουκουβίνος
Κατασκευή σχεδιασμών αποκριτικών επιφανειών με χρήση
συμπληρωματικών συνόλων διαφορών

17:20 - 17:40

Κ. Περικλέους, Σ. Κουνιάς
Σχεδιασμοί γραμμής-στήλης, βελτιστοποίηση, δύο αγωγές, εξαρτημένες
παρατηρήσεις

Αίθουσα Β

Στατιστική και Οικονομία
Προεδρεύων : Δ. Ιωαννίδης

16:00 – 16:20
16:20 – 16:40

16:40 – 17:00

17:00 – 17:20

Αίθουσα Γ
16:00 – 16:20

G. Pitselis
Robust eligible capital and Value at Risk under solvency II system
Θ. Σπυρίδης, Β. Καραγιάννης
Εκτίμηση του συστηματικού κινδύνου των χαρτοφυλακίων μετοχών με την
χρήση των μοντέλων (G)ARCH:Μια εμπειρική προσέγγιση στο
χρηματιστήριο Αθηνών
Ε. Ζαφειρίου, Θ. Κουτρουμανίδης, Σ. Σοφιός
Διερεύνηση της συμπεριφοράς των μετοχών του τραπεζικού τομέα: Η
περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς
Ν. Δριτσάκης
Η σύγκλιση του πληθωρισμού πριν και μετά από την εισαγωγή του ευρώ
στις χώρες της ευρωζώνης

Εφαρμοσμένη Στατιστική
Προεδρεύων : Κ. Κουτσόπουλος
Σ. Τσιαντικούδης, Γ. Αραμπατζής, Α. Δεληγιάννη
Διερεύνηση των απόψεων των κατοίκων του νομού Έβρου για τη συμβολή
των δασών στην ποιότητα ζωής τους
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16:20 – 16:40

16:40 – 17:00

17:00 – 17:20

17:45

Μ. Διαμαντοπούλου
Εφαρμογή νευρωνικών δικτύων για την εκτίμηση της μορφής κορμού σε
δέντρα πεύκης
Γ. Φλώρου, Θ. Τριβέλλας
Αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας των τμημάτων Λογιστικής και
Μηχανολογίας του ΤΕΙ Καβάλας από τους φοιτητές τους
Β. Σάλτας, Ι. Πετασάκης, Α. Καλαμπάκας, Α. Κογκέτσωφ, Π.
Πολυχρονίδου, Ν. Μήττας, Β. Τσιάντος
Αξιολόγηση του επιπέδου των μαθηματικών των πρωτοετών φοιτητών της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Καβάλας
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ στην Κεντρική Αίθουσα στον 1ο όροφο στη
Σχολή Αστυνομίας
1)
2)
3)

Απονομή Βραβείου Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού
Προτάσεις για το Συνέδριο Στατιστικής του 2011
Συζήτηση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
& Πρόγραμμα Μετακινήσεων
Τετάρτη 7 Απριλίου 2010
Welcome Cocktail: Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, Πανόραμα, Βέροια
Παρασκευή 9 Απριλίου 2010
Επίσημο Δείπνο Συνεδρίου
Προορισμός: Κέντρο «Χώρα»
Αναχώρηση: 20:30
Περιλαμβάνεται στο δικαίωμα συμμετοχής.
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Πέμπτη 8 Απριλίου 2010
Εκδρομή για συνοδεύοντα μέλη
Πρόγραμμα: Περιήγηση στην πόλη της Βέροιας
Περιλαμβάνεται στο δικαίωμα συμμετοχής. Η εκδρομή δεν περιλαμβάνει φαγητό.

Παρασκευή 9 Απριλίου 2010
Απογευματινή εκδρομή για συνέδρους και συνοδούς
Πρόγραμμα: Αναχώρηση από τη Σχολή Αστυνομίας, Πανόραμα, στις
11:30πμ.
Επίσκεψη στη Σχολή Αριστοτέλη και Παναγία Σουμελά
Επιστροφή στη Βέροια, περίπου στις 18:00.
Περιλαμβάνεται στο δικαίωμα συμμετοχής. Η εκδρομή δεν περιλαμβάνει φαγητό.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κ. Ζωγράφος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δ. Ιωαννίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δ. Καρλής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χ. Μωυσιάδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σ. Κουνιάς, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ι. Κουτρουβέλης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μ. Κούτρας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Α. Κυριακούσης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Τ. Παπαϊωάννου, Πανεπιστήμια Πειραιώς και Ιωαννίνων
Α. Ρήγας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τ. Χριστοφίδης, Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ι. Αντωνίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μ. Βαφόπουλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Β. Καραγιάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Α. Καραγρηγορίου, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κ. Μασάδη, Εκπρόσωπος Δήμου Βέροιας
Χ. Μωυσιάδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πρόεδρος)
Κ. Παπαδόπουλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Γ.Ηλιόπουλος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Α.Καραγρηγορίου, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σ.Κουνιάς, Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Σ.Ι.
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης
Αντιπρόεδρος: Χρόνης Μωυσιάδης
Γενικός Γραμματέας: Αλέξανδρος Καραγρηγορίου
Ταμίας: Γεώργιος Ηλιόπουλος
Ειδικός Γραμματέας: Θεανώ Μοσχονά
Έφορος Βιβλιοθήκης: Τάκης Παπαϊωάννου
Μέλος: Στρατής Κουνιάς
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εργασίες
Ύστερα από πρόσκληση
Ολομέλεια
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Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο
Πρακτικά 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2010), σελ.26-43

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ιωάννης Αντωνίου, Μιχάλης Βαφόπουλος και Πολυχρόνης Μωυσιάδης
Τμήμα Μαθηματικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
{iantonio, vafopoulos, cmoi}@math.auth.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το World Wide Web είναι μια τεχνολογική επινόηση της τελευταίας εικοσαετίας, που διαρκώς
μεταλλάσσεται, αναπτύσσεται και διαδίδεται, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της
καθημερινότητάς μας. Η γνώση μας για πολύπλοκα, όπως και για απλά, καθημερινά θέματα
αυξάνεται σε σημαντικό βαθμό εξ αιτίας κυρίως της κατασκευής του ενιαίου οικουμενικού
υπόβαθρου επικοινωνίας και αναπαράστασης που έχει δημιουργήσει το Web. Ο χώρος, ο
χρόνος και το κόστος συρρικνώνονται και απελευθερώνουν πλεονάζουσα ενέργεια για νέες
και διαφορετικές ενασχολήσεις σε όλο και περισσότερους ανθρώπους. Περιγράφονται τα
γεγονότα που οδήγησαν στην εμφάνιση του Διαδικτύου, οι βασικές ιδιότητες του, οι λόγοι της
ραγδαίας εξέλιξής του και o ρόλος της Στατιστικής και της μαθηματικής μοντελοποίησης
στην κατανόησή του.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το World Wide Web (WWW, Web ή Παγκόσμιος Ιστός) είναι μια τεχνολογική
επινόηση της τελευταίας εικοσαετίας, που διαρκώς αναπτύσσεται, μεταλλάσσεται και
διαδίδεται, ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Η δυνατότητα
γνώσης, διαχείρισης και επεξεργασίας πολύπλοκων όπως και απλών, καθημερινών
ζητημάτων αυξάνει διαρκώς εξ αιτίας, κυρίως, του ενιαίου δυναμικού οικουμενικού
υπόβαθρου επικοινωνίας και αναπαράστασης, που έχει δημιουργήσει το Web. Ο
χώρος, ο χρόνος και το κόστος συρρικνώνονται και απελευθερώνουν πλεονάζουσα
ενέργεια για νέες και διαφορετικές ενασχολήσεις σε όλο και περισσότερους
ανθρώπους. Η ραγδαία εξέλιξη του διαδικτύου δεν άφησε πολλά περιθώρια να
εντρυφήσουμε στη δομή, τη λειτουργία και τις επιπτώσεις της τεχνολογίας του. Αν
και ο αριθμός των χρηστών του Web ξεπερνάει τα δύο δισεκατομμύρια, δεν έχει
βρεθεί τρόπος εκτίμησης της άμεσης και έμμεσης ωφέλειας που προκύπτει από τη
χρήση του. Αυτή η εκτίμηση είναι πλέον απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη
αξιοποίηση και πρόληψη προβλημάτων στο μέλλον.
Είναι βέβαιο ότι η εκτίμηση αυτή δεν μπορεί να γίνει αξιόπιστα χωρίς τα
Μαθηματικά και ιδιαίτερα τη Στατιστική που καλούνται να διαδραματίσουν
καθοριστικό ρόλο προσφέροντας τα υφιστάμενα εργαλεία τους καθώς και τη βάση
για τη δημιουργία των νέων μεθόδων και πρακτικών και την πληρέστερη μελέτη και
αξιοποίηση του πολύπλοκου τεχνουργήματος του Web. Για παράδειγμα, όταν έγινε
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αντιληπτό στα μέσα της δεκαετίας του 1990 ότι η θεωρία Δικτύων είναι το πλαίσιο
μελέτης του Διαδικτύου, διαπιστώθηκε ότι το Διαδίκτυο είναι αυτο-όμοιο, ιδιότητα
που δεν είχε ανακαλυφθεί στα έως τότε γνωστά θεωρητικά είτε πραγματικά δίκτυα
και ορίστηκε μια νέα κλάση δικτύων [1]. Πρόσφατα η εφαρμογή της Υπερβολικής
Διαφορικής Γεωμετρίας σε Δίκτυα (ενσωμάτωση Δικτύων σε επιφάνειες) προσέφερε
όχι μόνο καλύτερη αναπαράσταση του Διαδικτύου αλλά και σημαντική βελτίωση των
αλγορίθμων αναζήτησης [2]. Επιπλέον το Web, ως κατανεμημένο δυναμικό σύστημα,
προσφέρεται ως μοντέλο για την κατανόηση άλλων κατανεμημένων συστημάτων,
όπως ο εγκέφαλος [3].
Τα βασικά χαρακτηριστικά του Web και οι σχετικοί ορισμοί δίνονται στην Ενότητα 2.
Στην Ενότητα 3 ανατρέχουμε στην αρχική σύλληψη της ιδέας ενός οικουμενικού
χώρου αναπαράστασης και επικοινωνίας, περιγράφουμε τις εποχές του Web, την
υφισταμένη κατάσταση και τις διαφαινόμενες εξελίξεις. Στην Ενότητα 4
παρουσιάζουμε την επιστημονική μελέτη του Διαδικτύου. Στην Ενότητα 5 εισάγουμε
τα Δίκτυα ως μαθηματική δομή του Web και στην Ενότητα 6 μελετώνται προβλήματα
δειγματοληψίας στα δίκτυα. Η διακίνηση πληροφορίας στο Web συζητείται στην
Ενότητα 7 και στην τελευταία Ενότητα επισημαίνονται τα βήματα προς ένα
πληρέστερο μαθηματικό πλαίσιο μελέτης του Web.

2. TΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΟ WEB;
Με τον όρο «Διαδίκτυο» (Internet) νοούνται συνολικά οι τεχνολογίες που βοηθούν
στην ανάκτηση ιστοσελίδων και οι οποίες ξεκίνησαν με τη δικτύωση των
υπολογιστών. Το Web είναι το λογισμικό που έκανε δυνατή την πρόσβαση στο
περιεχόμενο των ιστοσελίδων, ανεξάρτητα από το Λειτουργικό Σύστημα των
συνδεδεμένων Υπολογιστών. Σήμερα το Web είναι η πιο επιτυχημένη εφαρμογή του
Internet.
Ως Web θεωρείται ο εικονικός χώρος όπου η επικοινωνία γίνεται μέσω ειδικών
αρχείων υπερκειμένου (hypertext), που ονομάζονται ιστοσελίδες (webpages). Οι
ιστοσελίδες είναι αποθηκευμένες σε υπολογιστές, οι οποίοι λειτουργούν με ειδικό
λογισμικό (εξυπηρετητές ή servers) και διαθέτουν μεγάλη υπολογιστική ισχύ και
μόνιμη σύνδεση με το Internet, ώστε οι ιστοσελίδες να είναι διαρκώς διαθέσιμες
στους χρήστες. Ο χρήστης αρκεί να διαθέτει ένα πρόγραμμα που να μεταφέρει τις
ιστοσελίδες από τον εξυπηρετητή στον τοπικό υπολογιστή. Τα προγράμματα αυτά
ονομάζονται πλοηγοί (browsers, για παράδειγμα Internet Explorer, Firefox). Σήμερα,
δίνεται η δυνατότητα να αναρτήσουμε ψηφιακό περιεχόμενο (κείμενο, φωτογραφίες,
ήχο, βίντεο και διάφορους τύπους αρχείων) στο Web χωρίς ειδικές γνώσεις και
κόστος. Το ψηφιακό περιεχόμενο κατέχει μοναδικές διευθύνσεις (URI),
αναπαρίσταται και διασυνδέεται με συγκεκριμένη κωδικοποίηση (π.χ. HTML) και
επικοινωνεί με ειδικό πρωτόκολλο (http) δημιουργώντας μια οικουμενική
πληροφοριακή πλατφόρμα.
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3. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΡΗΞΗ
Πριν την ολοκληρωμένη λειτουργία του Web η σύλληψη και η υλοποίηση της
αρχικής ιδέας πέρασε από διάφορα εξελικτικά στάδια. Καθοριστικό ρόλο πριν την
παρουσίαση του Web έπαιξαν οι εργασίες των Bush, Lickleder, Englebart, Nelson και
η δημιουργία των hypertext, ARPANET, email, DNS και TCP. Πιο συγκεκριμένα, η
Φωτο-ηλεκτρική μηχανική συσκευή, που ονομάστηκε memex, παρουσιάστηκε από
τον Bush το 1945 και χρησιμοποιήθηκε για την επέκταση της μνήμης, η οποία θα
μπορούσε να δημιουργήσει και να αξιοποιήσει συνδέσμους μεταξύ εγγράφων σε
μικροδελτία (microfiche) [4]. Στη συνέχεια ο Lickleder [5], το 1960, μελέτησε τη
συμβίωση ανθρώπου και μηχανής και ιδιαίτερα τη βελτίωση της συνεισφοράς των
υπολογιστών στην επίλυση καλώς ορισμένων προβλημάτων και την παραγωγική
συνεργασία ανθρώπου και υπολογιστικής μηχανής στη στατιστική λήψη αποφάσεων
σε πολύπλοκες καταστάσεις χωρίς η χρήση να εξαρτάται από το λογισμικό. Έδειξε
πως η συμβιωτική αυτή σχέση αποβαίνει αποτελεσματική όταν οι άνθρωποι
καθορίζουν τους στόχους, τις αναγκαίες υποθέσεις, τα κριτήρια και τον τρόπο
εκτέλεσης των αξιολογήσεων και οι μηχανές εκτελούν τους υπολογισμούς. Αμέσως
μετά ο Engelbart [6] μελέτησε τη βελτίωση της πνευματικής αποτελεσματικότητας
του ανθρώπου με τη χρήση του υπολογιστή. Στην εργασία αυτή αναλύεται ένα
λεπτομερές εννοιολογικό πλαίσιο, το οποίο διερευνά το σύστημα που συγκροτείται
από τον άνθρωπο μαζί με τα εργαλεία (με σημαντικότερο τον υπολογιστή), τις
έννοιες και τις μεθόδους που ταιριάζουν με τις βασικές ικανότητές του για την
επίλυση προβλημάτων. Το 1965 ο Ted Nelson εισάγει την έννοια του
«Υπερκειμένου» (Hypertext) στο 20ο Συνέδριο της ACM [7], ενώ το 1968 ο
Engelbart επανέρχεται με τη δημιουργία του oNLine System (NLS) [8]. Το NLS ήταν
η πρώτη επιτυχής εφαρμογή του υπερκειμένου και εισήγαγε τη χρήση του ποντικιού.
Είχε ως στόχο τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών με δυνατότητα αποθήκευσης
και ανάκτησης των ηλεκτρονικών εγγράφων με τη χρήση υπερκειμένου. Ένα χρόνο
αργότερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ δημιουργεί τους πρώτους
διασυνδεδεμένους κόμβους του ARPANET (Advanced Research Projects Agency
Network). Το 1971 ο Ray Tomlinson της εταιρείας BBN δημιουργεί το λογισμικό για
να στέλνει μηνύματα email σε ένα κατανεμημένο δίκτυο και ένα χρόνο αργότερα
επεκτείνει την εφαρμογή του στους χρήστες του ARPANET με τη χρήση του
συμβόλου "@". Οι Cerf και Kahn δημοσιεύουν το 1974 την εργασία τους σχετικά με
το πρωτόκολλο μεταφοράς TCP (Transmission Control Protocol) [9] και το 1978
δημιουργείται το Internet Protocol (IP) από τη διάσπαση ενός μέρους του TCP. Το
1980 ο Tim Berners-Lee δημιουργεί, αλλά δε δημοσιοποιεί σε ευρεία κλίμακα, το
λογισμικό "Enquire-Within-Upon-Everything" που επιτρέπει να δημιουργηθούν
αυθαίρετα σύνδεσμοι μεταξύ κόμβων. Το πρώτο ιεραρχικό σύστημα ονοματοδοσίας
για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, υπηρεσίες, ή κάθε πόρο που συνδέεται σε ένα δίκτυο
ή το Διαδίκτυο εισάγεται το 1984 από τον Mockapetris με την ονομασία Domain
Name System (DNS) [10]. Το Μάρτιο του 1989 ο Tim Berners-Lee δημοσιεύει στο
CERN [11] την πρώτη μορφή της ιδέας του με τίτλο “Information Management: A
Proposal” η οποία είχε περιορισμένη επιτυχία και ανανεώθηκε το Μάιο του επόμενου
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έτους [12]. Μετά την περιορισμένη απήχηση των γραπτών κειμένων του, ο Tim
Berners-Lee αποφασίζει να δημιουργήσει τον πρώτο εξυπηρετητή (server) World
Wide Web ("httpd") και τον πελάτη (client) με την ονομασία "WorldWideWeb" που
αποτελούσε έναν φυλλομετρητή/συντάκτη WYSIWYG [13] υπερκειμένων σε ένα
περιβάλλον NeXTStep. Το πρόγραμμα "WorldWideWeb" ενεργοποιήθηκε για πρώτη
φορά τα Χριστούγεννα του 1990 στο CERN. Στο ευρύ φάσμα του Διαδικτύου
εφαρμόσθηκε από το καλοκαίρι του 1991 και η σχετική μελέτη του Tim Berners-Lee
έγινε δεκτή ως απλή ανακοίνωση (poster) στο συνέδριο Hypertext 1991 στο Σαν
Αντόνιο των ΗΠΑ. Από το 1991 έως το 1993 ο Tim συνέχισε να εργάζεται στη
σχεδίαση του Web αξιοποιώντας τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των χρηστών από
όλο το Διαδίκτυο. Οι αρχικοί ορισμοί των URI, του HTTP και της HTML
τροποποιήθηκαν και έγιναν αντικείμενο ευρείας συζήτησης με την εξάπλωση της
τεχνολογίας του Web.
Το 1994, με πρωτοβουλία του Γιώργου Μητακίδη (εκ μέρους της Ευρώπης) και του
Μιχάλη Δερτούζου (εκ μέρους των ΗΠΑ) δημιουργούν το World Wide Web
Consortium (W3C) [14] με έδρα το Εργαστήριο Πληροφορικής του ΜΙΤ (LCS) με
τον Τim Berners-Lee ως διευθυντή που συντονίζει έως σήμερα την παγκόσμια
διάδοση του Web και συνεργάζεται με το ERCIM [15] στην Ευρώπη και το
Πανεπιστήμιο του Keio της Ιαπωνίας. Η αποστολή του W3C είναι να οδηγήσει το
Web στο μέγιστο των δυνατοτήτων του με πρωτόκολλα και οδηγίες, που
εξασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή του.
Εν ολίγοις, τα βασικά χαρακτηριστικά του Web συνοψίζονται στο ότι:
 αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα επικοινωνίας και αναπαράστασης της
πληροφορίας,
 είναι ανοικτό (ελεύθερου κώδικα), ανεξάρτητο από λογισμικό και
τεχνολογική υποδομή, επεκτάσιμο και ουδέτερο απέναντι στη γλώσσα, την
πολιτιστική ταυτότητα, το φύλο, τη φυλή,
 προσφέρει πρόσβαση στην ανάγνωση και τη δημοσίευση κειμένων σε όλους
με ασήμαντο κόστος,
 ως λογισμικό λειτουργεί και με «τυχαίες» συνάψεις όπως ο εγκέφαλος,
 αξιοποίησε και διεύρυνε σε οικουμενική κλίμακα τη μετάβαση από το ASCII
[16] στο Υπερκείμενο [17]. Αυτό το γεγονός αποτελεί θεμελιώδη εξέλιξη
στην αναπαράσταση της γνώσης, διότι η επεξεργασία μέσω Υπερκειμένου
προσομοιάζει τη συνειρμική επεξεργασία του νου. Μέσω του Web
επιτυγχάνεται ταχεία συλλογική γνωσιακή επεξεργασία η οποία εκμηδενίζει
τους περιορισμούς του χώρου και του χρόνου.
Πριν τη δημιουργία του Διαδικτύου ο προσωπικός υπολογιστής λειτουργούσε
απομονωμένος πραγματοποιώντας περιορισμένης κλίμακας υπολογισμούς χωρίς να
συνδέεται σε κάποιας μορφής δίκτυο, συνεπώς χωρίς το επιπλέον όφελος που
συνεπάγεται η δικτύωση (γνωστό και ως αποτέλεσμα δικτύου, network effect). Τη
δεκαετία του 1990 η εισαγωγή του Web δημιούργησε τη δυνατότητα πλοήγησης σε
διασυνδεδεμένα αρχεία (ως επί το πλείστον κείμενα και φωτογραφίες). Ένα πολύ
μικρό ποσοστό χρηστών προσέθετε περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, ενώ η συντριπτική
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πλειοψηφία αρκούνταν στην πλοήγηση του περιεχομένου αυτού. Η εισαγωγή και
εξάπλωση των wikis (π.χ. Wikipedia), της κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook) των
ιστολογίων (blogs) και της ανάρτησης φωτογραφιών και πολυμέσων (π.χ. YouTube)
σηματοδότησε το Web 2.0 και την ευρεία συμμετοχή στη δημοσίευση ψηφιακού
περιεχομένου και επικοινωνία εκατοντάδων εκατομμυρίων χρηστών σε οικουμενικό
επίπεδο. Η κύρια πηγή οικονομικής αξίας προέρχεται από τη διαρκή δημιουργία
περιεχομένου και την κοινωνική δικτύωση στο Web. Η τρίτη εποχή του Web έχει ως
επίκεντρο τη σημασιολογική δικτύωση του περιεχομένου με στόχο την επέκταση των
δυνατοτήτων στο πεδίο των συλλογισμών και της αυτόματης συναγωγής
συμπερασμάτων. Το σημασιολογικό Web βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης με
προμετωπίδα την αξιοποίησή του από την ερευνητική, επιχειρηματική κοινότητα και
προσφάτως από κυβερνήσεις μεγάλων χωρών όπως οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία, η
Αυστραλία και προσφάτως η Ελλάδα. Στην τέταρτη εποχή του Web, διαβλέπουμε
καθολική σημασιολογική επεξεργασία με δυνατότητα σύγκρισης και σύνθεσης
συλλογισμών (μετα-συλλογισμοί) σε ευρεία κλίμακα εντός του λεγομένου “νέφους”
(cloud). Σήμερα η συγκεκριμένη τεχνολογική υλοποίηση γνωρίζει μεγάλη άνθιση
(π.χ. Amazon elastic cloud), όμως παραμένουν ανοικτά σημαντικά ζητήματα
ασφάλειας, αξιοπιστίας και νομικής ευθύνης. Σε ένα πιο προχωρημένο σενάριο θα
μπορούσαμε να εικάσουμε ότι όλοι οι προηγούμενοι παράγοντες δια-λειτουργούν και
συνθέτουν ένα γόνιμο περιβάλλον δια-δημιουργικότητας όπου είναι εφικτή η
κινητοποίηση τεράστιων υλικών και ανθρώπινων πόρων διαμέσου του Web σε μερικά
δευτερόλεπτα. Στην περίπτωση αυτή μιλάμε για την «εκθετική» εποχή του Web την
Web 2w, με χαρακτηριστικά Παγκόσμιου «Nου». Τα ανωτέρω συνοψίζονται στον
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Σύμφωνα με την Google [18] η ανάπτυξη του Web δείχνει να υπερβαίνει κάθε
εκτίμηση. Με βάση τα δεδομένα του 2009 υπάρχουν περισσότερες από 1
τρισεκατομμύριο ιστοσελίδες, ενώ το 2001 υπήρχαν λιγότερες από 1 δισεκατομμύριο.
Οι αναζητήσεις στην ίδια μηχανή ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο την ημέρα, ενώ
στην ίδια τάξη μεγέθους κινείται η επισκεψιμότητα του youtube.com. Η δημιουργία
ιστοχώρων αυξάνει επίσης «εκρηκτικά» τα τελευταία χρόνια ξεπερνώντας τις αρχικές
εκτιμήσεις (Διάγραμμα 1).
Διάγραμμα 1: Εξέλιξη αριθμού ιστοχώρων 1996-2010 (πηγή netcraft.com)

Στη σημερινή εποχή του κοινωνικού Web 2.0, το 72% των χρηστών διαθέτει
τουλάχιστον έναν λογαριασμό σε κοινωνικό δίκτυο. Στην κορυφή των κοινωνικών
δικτύων του Web βρίσκεται το Facebook με 400.000.000 ενεργούς χρήστες. Η νέα
αυτή “ήπειρος” χαρακτηρίζεται από τα εξής γεγονότα:
 50% των χρηστών κάνουν επίσκεψη σε καθημερινή βάση
 35.000.000 χρήστες ανανεώνουν το προφίλ τους σε καθημερινή βάση
 3.000.000.000 φωτογραφίες αναρτώνται από τους χρήστες κάθε μήνα.
Το Twitter αποτελεί το ανερχόμενο “αστέρι” της κοινωνικής δικτύωσης, καθώς με
75.000.000 ενεργούς χρήστες και λίγες εκατοντάδες εργαζόμενους έχει καταφέρει να
μετατοπίσει το ενδιαφέρον από τα ιστολόγια στα σύντομα μηνύματα (μέχρι 140
χαρακτήρες) των χρηστών του.
Εκτός από τη στατιστική ανάλυση της χρήσης του Web 2.0, μεγάλο ενδιαφέρον
συγκεντρώνουν και οι οικονομικοί μετασχηματισμοί που επιφέρει το νέο μέσο.
Σύμφωνα με το BBC στις 30/9/2009 η δαπάνη για διαδικτυακή διαφήμιση ξεπέρασε
την αντίστοιχη της τηλεόρασης. Το ίδιο συνέβη το 2010 και στην αγορά των ΗΠΑ.
Το πολυκατάστημα Amazon.com αριθμεί πέραν των 50.000.000 επισκεπτών σε
ημερήσια βάση, η χρηματιστηριακή του κεφαλαιοποίηση είναι 60.000.000.000
δολάρια και απασχολεί 24.000 εργαζομένους.
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Σε κοινωνικό επίπεδο 75% των νέων δεν μπορούν να σκεφθούν τον εαυτό τους χωρίς
την ύπαρξη του Web [19]. Για αυτούς αλλά και για σημαντικές κοινότητες χρηστών
το Web, ως πλατφόρμα αναπαράστασης και επικοινωνίας, αποτελεί καθημερινό
εργαλείο για τη μάθηση, την επιστήμη, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική
συμμετοχή. Σε εθνικό και διεθνές επίπεδο το Διαδίκτυο αναδείχθηκε πλέον ως
κρίσιμη υποδομή για την καθημερινή ατομική και συλλογική λειτουργία. Ως
παραδείγματα αναφέρουμε τον καθοριστικό ρόλο του Διαδικτύου (ιδιαίτερα των
ιστολογίων) στην προεδρική εκλογή του προέδρου Ομπάμα και την ακολουθούμενη
ανοικτή πολιτική διαφάνειας των δημόσιων δεδομένων κυβερνήσεων, όπως των
ΗΠΑ (data.gov), της Μεγάλης Βρετανίας (data.gov.uk), της Αυστραλίας
(data.australia.gov.au) και πρόσφατα της Ελλάδας (et.diavgeia.gov.gr).
Ο εκθετικός ρυθμός διάδοσης του Web οφείλεται στο γεγονός ότι προσφέρει
πρωτόγνωρη και μοναδική εμπειρία πλοήγησης σε γνώση, ειδήσεις, πληροφορίες,
ανθρώπους, γεγονότα. Οποιοσδήποτε μπορεί να πραγματοποιεί συναλλαγές, αγορές,
όποτε και από όπου επιθυμεί. Την ίδια στιγμή είναι το μοναδικό σύστημα στην
ιστορία που δεν απαιτεί καμία αδειοδότηση από κεντρική αρχή για τη μεταβολή
περιεχομένου και στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή μας την οποία ενσωματώνει εκ
κατασκευής. Όμως αυτή η ελευθερία καταστρατηγείται από ορισμένους ώστε
αποτελεί αντικείμενο μελέτης η οριοθέτηση της χρήσης του διαδικτύου για την
προστασία των χρηστών.

4. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Είκοσι χρόνια μετά τη δημιουργία του και έχοντας σχηματίσει μια –όχι απλά κρίσιμη
αλλά– εκρηκτική μάζα, το Web αποτελεί μαζί με τα Δίκτυα της Ζωής την επανάσταση
του 21ου αιώνα. Μαζί με τις τεράστιες νέες ευκαιρίες και δυνατότητες που
προκύπτουν και διαφαίνονται, ανέκυψαν και σημαντικά ζητήματα σχετικά με την
αξιοπιστία, την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα. Τα ζητήματα αυτά αποτελούν νέες
εκδοχές υφιστάμενων προβλημάτων (πχ. εκβιασμός, πορνογραφία), είτε συνιστούν
νεότευκτα ερωτήματα για την καθημερινότητα (πχ. σχέσεις ανάμεσα σε τρισδιάστατα
αβατάρ), τη Στατιστική (πχ. δειγματοληψία από πολύπλοκα δίκτυα με βάρη) και τα
Μαθηματικά (πχ. μοντελοποίηση λειτουργιών, συλλογισμών και εξέλιξης σε
κατανεμημένα συστήματα).
Σήμερα έχει πλέον καταστεί απαραίτητη η μαθηματική μελέτη της δομής και
λειτουργίας, των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων καθώς και αυτής
καθαυτής της διακυβέρνησης του Web. Αυτό τονίστηκε επανειλημμένα στις εργασίες
του πανηγυρικού συνεδρίου για την Επιστήμη του Διαδικτύου που οργάνωσε η
Βασιλική Ακαδημία της Μεγάλης Βρετανίας στα πλαίσια των εορτασμών για τα 350
χρόνια από την ίδρυσή της. [20].
Η επιστήμη του Διαδικτύου (Web Science) [21, 22] προχωρά πέρα από την απλή
εκμάθηση και μελέτη των τεχνολογιών δημιουργίας και φιλοξενίας ιστοσελίδων,
αξιοποιώντας τα πολύτιμα πορίσματα της Στατιστικής και της Μαθηματικής
Μοντελοποίησης σε συνδυασμό με την έρευνα των κοινωνικών συστημάτων,
συνθέτοντας ουσιαστικά ένα νέο διεπιστημονικό πεδίο. Στην κατεύθυνση αυτή το
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2006 δημιουργήθηκε η Ερευνητική Πρωτοβουλία για την επιστήμη του Web (WSRI).
Το WSRI είναι μια κοινή προσπάθεια μεταξύ του Computer Science and Artificial
Intelligence Laboratory (CSAIL) στο MIT και του Τμήματος επιστήμης των
Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Southampton. Η στόχευση του WSRI είναι να
οργανώσει και να συστηματοποιήσει τις ερευνητικές μεθόδους για τον μελλοντικό
σχεδιασμό και τη χρήση του World Wide Web.
Κατά τη διάρκεια του 2009, το WSRI μετεξελίχθηκε σε μια αυτόνομη οντότητα
φιλανθρωπικού χαρακτήρα με την ονομασία Web Science Trust η οποία οδήγησε σε
εκρηκτική διάδοση την επιστημονική μελέτη του Διαδικτύου. Στα πλαίσια αυτά
εντάσσεται και η δημιουργία του ΠΜΣ στην Επιστήμη του Διαδικτύου στο Τμήμα
Μαθηματικών του ΑΠΘ, το οποίο λειτουργεί από το 2009 (Πίνακας 2).
Πίνακας 2: Το χρονολόγιο της Web Science 2005-2010
9/2005
11/2006
2007
2008
4/2008
7/2008
9/2008
9/2008
3/2009
10/2009
4/2010
6/2010
9/2010

ο

1 Web Science Workshop στο Λονδίνο
T. Berners-Lee, W. Hall , J.Hendler, N. Shadbolt, D. Weitzner
Ίδρυση Web Science Research Initiative
Έκδοση βιβλίου "A Framework for Web Science"
Μετάφραση στα ελληνικά του "A Framework for Web Science"
2ο Web Science Workshop στη Κίνα
Θερινό Σχολείο υποψήφιων διδακτόρων στην Οξφόρδη
1o Web Science curriculum Workshop στην Αγγλία
Ίδρυση World Web Foundation
1o Συνέδριο Web Science στην Αθήνα
ΠΜΣ στην Επιστήμη του Διαδικτύου στο Τμήμα Μαθηματικών του
ΑΠΘ
Πτυχίο Web Science στο Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), ΗΠΑ
Δημιουργία διεθνούς δικτύου συνεργαζόμενων φορέων στη Web Science
Συνέδριο της Royal Society για τη Web Science στο Λονδίνο

Εάν δεν κατανοήσουμε τους μηχανισμούς και τους παράγοντες ανάπτυξης και
εξέλιξης του Web, θα μας διαφύγουν οι ευκαιρίες βελτίωσης της επικοινωνιακής και
παραστατικής του ικανότητας. Για παράδειγμα, στην τελευταία πενταετία του 20ου
αιώνα οι τεχνολόγοι έκαναν έκκληση προς τους μαθηματικούς να ασχοληθούν με το
Διαδίκτυο για να εξηγήσουν τους λόγους που άλλαξε η δομή του τηλεφωνικού
δικτύου από Poisson σε αυτο-όμοια. Αυτές οι ιδιότητες μελετώνται στα πλαίσια της
θεωρίας γραφημάτων και δικτύων.

5. ΔΙΚΤΥΑ
Τα γραφήματα είναι η φυσική γλώσσα περιγραφής των αλληλεξαρτήσεων των
πολύπλοκων συστημάτων. Ο Prigogine όρισε ένα σύστημα ως Πολύπλοκο [23], αν
δεν είναι εφικτή η αναγωγή του σε ανεξάρτητα απλά υποσυστήματα. Δηλαδή στα
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πολύπλοκα συστήματα δεν εφαρμόζεται η στρατηγική «διαίρει και βασίλευε», ούτε η
αναγωγή σε επί μέρους ανεξάρτητες Τυχαίες Μεταβλητές. Είμαστε αναγκασμένοι να
τα μελετήσουμε με ολιστικές μεθόδους που αναπτύσσονται στα πλαίσια της
Στατιστικής, της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Θεωρίας Πληροφορίας σε
συνδυασμό με τη Θεωρία Δικτύων.
Ως γράφημα (graph) ορίζεται ένα ζεύγος δύο συνόλων G = (V , E ) , όπου V είναι
ένα σύνολο n στοιχείων που ονομάζονται κόμβοι (nodes) ή κορυφές (vertices) ή
σημεία (points) και E είναι ένα σύνολο m συνδέσεων (links), ή ακμών (edges) ή
γραμμών (lines) μεταξύ των στοιχείων του V. Αν τα ζεύγη των κόμβων u,v που
ορίζουν τις συνδέσεις e = (u , v), u , v Ξ V είναι διατεταγμένα δηλαδή υπάρχει διάταξη
στη σχέση που συνδέει τους κόμβους u, v, το γράφημα λέγεται κατευθυνόμενο
(directed graph ή digraph). Αν σε κάθε σύνδεση e Ξ E αντιστοιχίσουμε μία τιμή
w(e) Ξ ΅ το γράφημα λέγεται σταθμισμένο (weighted). Ένα γράφημα στο οποίο
ορίζονται τυχαίες μεταβλητές στους κόμβους ή/και στις συνδέσεις τους λέγεται
δίκτυο (network). Η έννοια αυτή είναι γενίκευση των ηλεκτρικών δικτύων στα
οποία το δυναμικό και το ηλεκτρικό ρεύμα είναι οι τυχαίες μεταβλητές στους
κόμβους και στις συνδέσεις, αντίστοιχα. Το Web είναι ένα δίκτυο με κόμβους τις
Ιστοσελίδες και συνδέσεις τους υπερ-συνδέσμους (hyperlinks) μεταξύ ιστοσελίδων
(Σχήμα 1). Το γράφημα του Web σήμερα έχει περισσότερες από ένα τρισεκατομμύριο
κόμβους και αρκετά δισεκατομμύρια συνδέσεις και αναπτύσσεται εκθετικά.
Από ένα δίκτυο μπορούμε να συλλέξουμε διαφόρων ειδών δεδομένα [24]:
 Δεδομένα απαρίθμησης (enumerated data). Τέτοια δεδομένα διαθέτουμε όταν
κάνουμε τη συλλογή τους με εξαντλητικό τρόπο σε όλους τους κόμβους του δικτύου. Για παράδειγμα σε κοινωνικά δίκτυα όπως αυτά των αποφοίτων από ένα
σχολείο ή πανεπιστήμιο, είναι εύκολο να έχουμε δεδομένα απαρίθμησης που τα
καταγράφουν οι ίδιοι που είναι κόμβοι του δικτύου. Επίσης, δίκτυα συνεργασιών
ερευνητών ή επιστημονικών περιοδικών, για τις οποίες συνεργασίες υπάρχουν
βάσεις δεδομένων από αρκετά χρόνια πριν, που καταγράφουν τις διασυνδέσεις
(citations).
 Δεδομένα μερικής απαρίθμησης (partial data). Προκύπτουν από συλλογή με
εξαντλητικό τρόπο από ένα υποσύνολο του πληθυσμού. Για παράδειγμα, προκειμένου να μελετηθεί το διαδίκτυο στο ΑΠΘ, μπορούν να ληφθούν καταγραφές
των επικοινωνιών μεταξύ χρηστών-κόμβων του ΑΠΘ. Τα δεδομένα που παίρνουμε με τον τρόπο αυτό είναι μερικής απαρίθμησης. Μπορούν να βοηθήσουν στη
μελέτη διάφορων χαρακτηριστικών του δικτύου, σε άλλα όμως αποτυγχάνουν.
Π.χ. αν θέλουμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα να καταρρεύσει το δίκτυο δεν
αρκούν αυτά, αφού οι χρήστες συνδέονται επίσης και με άλλους κόμβους που δεν
ανήκουν στο ΑΠΘ.
 Δειγματοληπτικά Δεδομένα. Προκύπτουν από κόμβους που επελέγησαν με κάποια δειγματοληψία. Η δειγματοληψία όμως σε κόμβους γραφήματος έχει διάφορα μειονεκτήματα. Πρώτον οι κόμβοι του γραφήματος δεν είναι εν γένει ανεξάρτητοι μεταξύ τους και δεύτερον δεν έχουν όλοι την ίδια σημασία. Για παράδειγ-
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Επειδή οι υπάρχουσες τεχνικές και μέθοδοι της Στατιστικής δεν μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στο τεραστίων διαστάσεων διαδίκτυο και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα όλα τα είδη δεδομένων που διαθέτουμε, διανοίγεται ένα νέο πεδίο
έρευνας για την ανάπτυξη στατιστικών μεθόδων, στοχαστικών μοντέλων και αλγορίθμων προσομοίωσης του Web.
Ένας παράγοντας που επηρεάζει και τη στατιστική ανάλυση είναι ο τρόπος
απεικόνισης (drawing) ενός γραφήματος. Σε εισαγωγικές μελέτες γραφημάτων, όπου
οι κόμβοι είναι σχετικά λίγοι, τα γραφήματα σχεδιάζονται με το χέρι και ο
αναγνώστης μπορεί να αντιληφθεί τη σημασία ενός καλού σχεδιασμού. Για
παράδειγμα, τα τρία γραφήματα του σχήματος 1 παριστάνουν το ίδιο γράφημα, αλλά
δημιουργούν διαφορετική εντύπωση.
Έχει κατασκευαστεί πλήθος αλγορίθμων που σχεδιάζουν τα γραφήματα, των
οποίων έχουν δοθεί τα απαραίτητα στοιχεία, με τρόπο ώστε να είναι πιο όμορφα και
πιο λειτουργικά. Γνωστά πακέτα όπως το Mathematica, το Excel (NodeXL) και άλλα
έχουν ενσωματώσει τέτοιους αλγορίθμους για καλές κατασκευές γραφημάτων. Σ’
αυτούς δίνεται και δυνατότητα τελικής παρέμβασης του χρήστη για ένα καλύτερο
αποτέλεσμα, αφού μια καλή παράσταση του γραφήματος είναι και τέχνη.

Σχήμα 1: Τρεις διαφορετικές σχεδιάσεις του ίδιου γραφήματος

Για την κατασκευή ορισμένων δικτύων χρειάζεται να προηγηθεί στατιστική
ανάλυση του φαινομένου που πρόκειται να παρασταθεί. Ας υποθέσουμε ότι σε μια
βιολογική μελέτη έχουμε Ν γονίδια {1,2,…, Ν} και για κάθε γονίδιο μετρούμε τη
συμπεριφορά του κάτω από m διαφορετικές πειραματικές καταστάσεις. Οι μετρήσεις
αυτές δίνονται με ένα m ΄ 1 διάνυσμα xi = ( xi1 , xi 2 , Ό , xim )΄ . Ένας συνήθης τρόπος
σύγκρισης των γονιδίων i και j είναι με την εύρεση του συντελεστή συσχέτισης r ij
των διανυσμάτων xi και x j . Ζεύγη γονιδίων που έχουν μεγάλο συντελεστή
συσχέτισης θεωρούμε ότι αλληλεπιδρούν και στο γράφημα με κορυφές τα γονίδια
προσθέτουμε την ακμή ij που δείχνει ότι σχετίζονται τα αντίστοιχα γονίδια. Για να
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αποφασίσουμε τώρα αν ο συντελεστής συσχέτισης είναι «μεγάλος» κάνουμε έναν
έλεγχο υπόθεσης χρησιμοποιώντας κατάλληλο κατώφλι.
Ένας άλλος τρόπος κατασκευής δικτύων είναι με τη χρήση μεθόδων
παλινδρόμησης. Ας θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα κοινωνικό δίκτυο G(V,E), όπου το V
είναι τα άτομα που αποτελούν τα άτομα του κοινωνικού δικτύου και E οι μεταξύ των
ατόμων ύπαρξη κοινωνικού δεσμού (π.χ. φιλία, συνεργασιμότητα, εντοπιότητα,
επαγγελματική σχέση, προσωπική σχέση). Αν ο δεσμός αυτός εξαρτάται από κάποιες
ελέγξιμες μεταβλητές όπως για παράδειγμα ηλικία, φύλο, κλπ, παριστάνουμε με Y το
δεσμό (δηλαδή Y=1 αν υπάρχει, Y=0 αν δεν υπάρχει) και με X το διάνυσμα των
προβλεπουσών μεταβλητών. Στη συνέχεια εκτιμούμε την πιθανότητα
P (Yij = 1| X i = xi , X j = x j ) και αν αυτή ξεπερνά κάποιο όριο εισάγουμε την ακμή ij
στο γράφημα G.
Το πλήθος των συνδέσεων κάποιου κόμβου u λέγεται βαθμός (degree) του κόμβου
και συμβολίζεται d(u). Αν το γράφημα είναι κατευθυνόμενο διακρίνουμε τον έσωβαθμό (in-degree) d in (u) και τον έξω-βαθμό (out-degree) d out (u). Στο σχήμα 2
δίνονται ένα απλό και ένα κατευθυνόμενο γράφημα και οι βαθμοί των κορυφών τους.
Για τους βαθμούς των κορυφών ισχύουν οι σχέσεις (Σχήμα 2):
n

ε

d (i ) = 2m (Θεώρημα Euler) για τα απλά γραφήματα, και

i= 1

n

ε

n

ε

d in (i ) = m και

i= 1

d out (i ) = m για τα κατευθυνόμενα.

i= 1

d in (2)=3,
d out (2)=1

d(5)=1
d(2)=4

5c

d in (1)=1,
d out (1)=

1.7

2c

0.5

d(1)=2
1.2
0.2

1c

5
3
2

1c

c3
d(3)=2

2.1

2c

9
2

c4

3c

c4

d in (3)=1,
d out (3)=2

d in (4)=1,
d out (4)=2

d(4)=3

Σχήμα 2: Βαθμοί κορυφών απλού και κατευθυνόμενου γραφήματος

Η κατανομή των βαθμών των κορυφών σε ένα γράφημα ενδιαφέρει ιδιαίτερα στα
τυχαία γραφήματα αλλά ιδιαίτερα σε μεγάλα γραφήματα όπως το Web. Συμβολίζουμε
με P(k) την πιθανότητα μία κορυφή επιλεγμένη τυχαία να έχει βαθμό k.
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Ένας περίπατος (walk ή chain) είναι μία διαδοχή κορυφών και ακμών που συνδέουν
δύο κορυφές του γραφήματος. Αν ο περίπατος διέρχεται από διαφορετικές ακμές
λέγεται διαδρομή (trail), ενώ αν διέρχεται από διαφορετικές κορυφές (άρα και ακμές)
λέγεται μονοπάτι (path). Αν η αρχική κορυφή ταυτίζεται με την τελική τότε
αναφερόμαστε αντίστοιχα σε κλειστό περίπατο, κλειστή διαδρομή και κύκλο (cycle).
Μήκος (length) περιπάτου, διαδρομής κλπ λέγεται το πλήθος των ακμών που
περιέχει.
Η απόσταση δύο κόμβων, d (u, v ), u, v Ξ V , σε ένα γράφημα ορίζεται ως το μήκος του
συντομότερου μονοπατιού που συνδέει τις κορυφές u, v. Η μέγιστη απόσταση μιας
κορυφής u από όλες τις άλλες λέγεται εκκεντρότητα (eccentricity) e(u) της κορυφής
αυτής, ενώ η μέγιστη εκκεντρότητα, δηλαδή η μέγιστη των αποστάσεων των
κορυφών, λέγεται διάμετρος (diameter). Κορυφές με την ελάχιστη εκκεντρότητα
συγκροτούν το κέντρο (center) του γραφήματος. Η μέση απόσταση (average distance)
σε ένα συνδετικό γράφημα υπολογίζεται από τον τύπο L =

1
ε d (u, v ) .
n ( n - 1) u , vΞV

Η ύπαρξη πλήρους υπογραφήματος (δηλαδή γραφήματος που έχει όλες τις δυνατές
ακμές) σε ένα γράφημα αναφέρεται ως κλίκα (clique). Για παράδειγμα η ύπαρξη
υποσυνόλου ατόμων σε ένα κοινωνικό δίκτυο φιλίας ή συνεργασίας που είναι όλοι
μεταξύ τους φίλοι ή συνεργάτες αποτελεί μία κλίκα. Ένας συντελεστής που εκφράζει
το βαθμό κατά τον οποίο μια κορυφή ανήκει σε κλίκα είναι ο συντελεστής σύμπλεξης
(clustering coefficient) που ορίζεται Cu = Eu (ku ( ku - 1) / 2) , όπου E u είναι το
πλήθος των ακμών που συνδέουν τις k u άμεσα συνδεδεμένες κορυφές με την u. Ο
συντελεστής αυτός κυμαίνεται από 0 (καμία σχέση μεταξύ των γειτόνων της u) έως 1
(οι γείτονες της u έχουν όλες τις μεταξύ τους συνδέσεις και άρα μαζί με την u
αποτελούν κλίκα). Ο συντελεστής σύμπλεξης του γραφήματος ορίζεται ως
C = n1 ε uΞV C u .
Ας θεωρήσουμε ένα τυχαίο γράφημα G όπου το τυχαίο ζεύγος κορυφών συνδέεται με
πιθανότητα p. Τότε το αναμενόμενο πλήθος ακμών του γραφήματος είναι
p Χn( n - 1) / 2 και άρα ο αναμενόμενος μέσος βαθμός κορυφών θα είναι p Χ( n - 1) . Η
ζn - 1φ
χχ p k (1 - p) n- 1- k , δηλ.
κατανομή των βαθμών κορυφών του G είναι P (k ) = η
η
χ
η
θ k ψ

διωνυμική B(n - 1, p ) . Η κατανομή αυτή για μεγάλο n και μικρό p ώστε το όριο του
p (n - 1) να είναι σταθερό και ίσο με k τείνει στην Poisson με παράμετρο k ,
- k

δηλαδή P (k ) = e

k

k

(Σχήμα 3)
k!
Εμπειρικές έρευνες απέδειξαν ότι στα περισσότερα πραγματικά δίκτυα η κατανομή
των βαθμών των κορυφών αποκλίνει σημαντικά από την κατανομή Poisson και είναι
διακριτή εκθετική (power-law distribution) με συνάρτηση πιθανότητας P (k ) : k - γ ,
όπου γ σταθερά μεταξύ 2 και 3. Για κατευθυνόμενα δίκτυα παρατηρούνται δύο
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κατανομές που αντιστοιχούν στους έσω-βαθμούς κορυφών με σταθερά γin και στους
έξω-βαθμούς με σταθερά γout .
Σχήμα 3: Τυχαίο δίκτυο Poisson και η κατανομή P(k)
του αριθμού συνδέσεων k των κόμβων
Οι στατιστικές ιδιότητες δικτύων στα οποία οι βαθμοί των κόμβων ακολουθούν
αυτήν την κατανομή είναι αναλλοίωτες σε αλλαγή της κλίμακας γι’ αυτό τα δίκτυα
αυτά αναφέρονται ως ανεξάρτητα κλίμακας (scale-free networks) ή αυτό-όμοια (selfsimilar). Στα δίκτυα αυτά ο συντελεστής σύμπλεξης μειώνεται όσο ο βαθμός
κορυφών αυξάνει. Η αυτό-ομοιότητα στα δίκτυα ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά
κατά τη μελέτη του Web, που ήταν το πρώτο αυτό-όμοιο πραγματικό δίκτυο [1]. Οι
κατανομές φαίνονται στο σχήμα 4.

Σχήμα 4: Κατανομή Συνδέσεων στο World-Wide Web P(k) k−γ power law
a) Εξερχόμενες Συνδέσεις b) Εισερχόμενες Συνδέσεις
c) Μέση συντομότερη διαδρομή μεταξύ 2 ιστοσελίδων
ως συνάρτηση του μεγέθους του WWW [1]

Η αυτο-ομοιότητα είναι στατιστική γενίκευση των fractals [25, 26], μια
επαναδιατύπωση της ρήσης του Αναξαγόρα: «αρχάς των όντων ομοιομέρειας
απεφήνατο» [27]. Δίκτυα με αυτο-όμοια δυναμική προσαρμόζονται γρήγορα, είναι
ανθεκτικά σε τυχαίες επιθέσεις καταστροφής των κόμβων, όμως καταρρέουν όταν
υποστούν στοχευόμενες επιθέσεις στους ομφαλούς (hubs, κόμβοι υψηλής
συνδεσιμότητας), Στο Σχήμα 5 φαίνεται η διαφορά ενός αυτό-όμοιου από ένα τυχαίο
δίκτυο.
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Σχήμα 5: Οι Ομφαλοί (μαύροι κόμβοι) Αυτο-ομοίου δικτύου
και σύγκριση με Τυχαίο Δίκτυο

Το Web ως δίκτυο έχει επιπλέον την ιδιότητα του Μικρόκοσμου. Οι μικρόκοσμοι
είναι δίκτυα με χαρακτηριστικά μεταξύ των κανονικών, περιοδικών δομών (αριστερά
στο Σχήμα 6) και των τυχαίων δομών (δεξιά στο Σχήμα 6) που είδαμε στα τηλέφωνα
(Σχήμα 3).

Σχήμα 6: Δίκτυα Κανονικά, Μικρόκοσμοι, Τυχαία.

Οι μικρόκοσμοι επιτρέπουν γρήγορη επικοινωνία μεταξύ των κόμβων. Για
παράδειγμα στο δίκτυο επικοινωνίας της Ανθρωπότητας αρκούν κατά μέσο όρο 6
άνθρωποι-κόμβοι για να επικοινωνήσει κάποιος με οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο,
Six degrees of Separation Theorem [28, 29]. Στο Διαδίκτυο αντίστοιχα, απαιτούνται
19 κόμβοι. Είμαστε όμως, ακόμα πολύ μακριά από αυτή την επίδοση λόγω της
συντακτικής επεξεργασίας της πληροφορίας. Ευελπιστούμε ότι το σημασιολογικό
Web, σε συνδυασμό με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία σε Φυσική Γλώσσα θα
μας επιτρέψει αυτή την επίδοση [30].

6. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ
Η δειγματοληψία στα δίκτυα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εφαρμόζοντας την
κλασική δειγματοληψία. Θα αποδείξουμε αυτό τον ισχυρισμό με ένα παράδειγμα από
το βιβλίο του Kolaczyk [24] στο οποίο ζητείται η εκτίμηση του μέσου βαθμού
κόμβων σε ένα μεγάλο δίκτυο G=(V, E) με δειγματοληψία. Αν το δίκτυο περιέχει N v
κόμβους και N e συνδέσεις τότε η ακριβής τιμή του μέσου βαθμού κόμβων δίνεται
από τον τύπο d = N1 ε vΞV d v και ισούται με 2N e /N v .
v
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Για να εκτιμήσουμε το μέσο βαθμό λαμβάνουμε ένα τυχαίο δείγμα V* κόμβων και
ένα τυχαίο δείγμα E* συνδέσεων. Το ζεύγος G*=(V*, E*) δεν είναι γράφημα στη
γενική περίπτωση. Αν είναι γράφημα τότε θα είναι υπογράφημα του G. Σε κάθε
περίπτωση η εκτίμηση του μέσου βαθμού από το δείγμα θα δίνεται από τον τύπο
δ = 1n ε vΞV * d v , όπου n το πλήθος κόμβων του δείγματος και όπου το d v έχει νόημα
βαθμού κόμβου μόνο αν το δείγμα είναι γράφημα. Αλλιώς είναι απλά το πλήθος
συνδέσεων του E* που έχουν ως άκρο τον κόμβο v.
Στο παράδειγμα επιλέγεται το E* με δύο διαφορετικές μεθόδους.
Μέθοδος 1: Για κάθε κόμβο u του V* θεωρούνται όλες οι συνδέσεις του G που έχουν
ως ένα εκ των άκρων τους το u και συμπεριλαμβάνονται στο E*.
Μέθοδος 2: Για κάθε ζεύγος κόμβων {u, v} του V* εξετάζεται αν η σύνδεση {u, v}
ανήκει στο E. Τότε συμπεριλαμβάνεται στο E*. (Στη μέθοδο αυτή το δείγμα είναι
υπογράφημα).
Η εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας έγινε σε ένα πραγματικό γράφημα με N v =5151
κόμβους και N e =31201 συνδέσεις. Άρα η πραγματική τιμή του μέσου βαθμού είναι
d = 2 ΧN e / N v = 12.115 . Έγιναν 10000 δειγματοληψίες με τις δύο μεθόδους και τα
αποτελέσματα φαίνονται στο σχήμα 7

Σχήμα 7. Ιστογράμματα 10000 δειγμάτων με τις Μεθόδους 1 και 2

Το ιστόγραμμα δεξιά προέκυψε από τους μέσους βαθμούς κόμβων των δειγμάτων με
τη μέθοδο 1 και έχει μέση τιμή 12.117 και τ.α. 0.3797, ενώ το αριστερό προέκυψε
από τη μέθοδο 2 και έχει μέση τιμή 3.528 και τ.α. 0. 2260. Δηλαδή η μέθοδος 1 που
το δείγμα δεν σχηματίζει γράφημα έχει μία εξαιρετική ακρίβεια, ενώ η μέθοδος 2,
που σχηματίζει γράφημα αποκλίνει πάρα πολύ. Προσεγγιστικά η απόδοση της
μεθόδου 2 μειώνεται κατά ένα συντελεστή n/N v .
Με κατάλληλη δειγματοληψία στο Web γίνεται εκτίμηση του πλήθους των υπερσυνδέσεων του Διαδικτύου. Κατασκευάζεται έτσι ο πίνακας μεταβάσεων Markov Μ,
του οποίου το αναλλοίωτο ιδιοδιάνυσμα ρ eq : Μρ eq = ρ eq καθορίζει την κατάταξη των
ιστοσελίδων (Pagerank), όπως στη μηχανή αναζήτησης Google [30, 31].

40

7. ΠΩΣ ΔΙΑΚΙΝΕΙΤΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ;

Η προσαρμογή του επιτυχημένου μοντέλου Διακίνησης Οχημάτων των PrigogineHermann στο Διαδίκτυο θεωρώντας τη διακίνηση πακέτων πληροφορίας [32, 33, 34,
ι 1
ω
A 1
2
ϊ , επιβεβαίωσε τον αυτο-όμοιο χαρακτήρα
35], f ( x) =
μ
exp κ(log
x
)
2
κ
2πσ x
λ 2σ
ϋϊ
του (κατανομή log-Normal, Σχήμα 8) .

Σχήμα 8: κατανομή πακέτων πληροφορίας στο Διαδίκτυο

8. ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
H μαθηματική μοντελοποίηση αποτελεί ένδειξη ωρίμανσης της γνώσης μας μετά τη
στατιστική επεξεργασία των δεδομένων.
Το Web αναπτύχθηκε αξιοσημείωτα την τελευταία δεκαετία και η συστηματική του
μέτρηση σε ευρεία κλίμακα ξεκίνησε μόλις μετά το 2000, χωρίς να έχει προσεγγίσει
το επίπεδο κατανόησης το οποίο θα μας επιτρέψει να εξάγουμε ασφαλή
συμπεράσματα για το μέγεθος, τη δομή, τη λειτουργία και εν γένει την εξελικτική του
πορεία.
Η σχετική ερευνητική προσπάθεια που ξεκίνησε με το μοντέλο του Barabasi [1],
παρότι κατέδειξε τις βασικές στατιστικές ιδιότητες του Διαδικτύου δεν καταφέρνει να
ερμηνεύσει και να υποδειγματοποιήσει τις βασικές λειτουργίες των μερών του
(χρήστες, δημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου και μηχανές αναζήτησης) που οδηγούν
στη δημιουργία αυτο-όμοιων δομών. Επομένως, απαιτείται η αναζήτηση
μαθηματικών μοντέλων που θα λαμβάνουν υπόψη τους τα δομικά στοιχεία του Web
καθώς και τις αλληλεξαρτήσεις και τη διαχρονική εξέλιξη τους. Ως παράδειγμα
αναφέρουμε την ανάλυση των Κουρούπα και άλλων [36] για την ερμηνεία της
ανάδυσης της αυτο-ομοιότητος στο Web και τη γενίκευση της [37]. Τα εξελικτικά
αυτά μοντέλα σε συνδυασμό με την σημασιολογική επεξεργασία αναμένεται ότι θα
οδηγήσουν στην μαθηματική περιγραφή και ανάλυση του Διαδικτύου.
Στην εποχή μας βιώνουμε την ανάπτυξη των Μαθηματικών των Συλλογισμών
(σημασιολογική επεξεργασία), αντίστοιχα με την ανάπτυξη των Μαθηματικών των
Υπολογισμών στα μέσα του 20ου αιώνα.
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ABSTRACT
The World Wide Web is a recent unique technological creation that changes, develops and
propagates as an integral part of our everyday life. Our knowledge for both the complex and
the simple issues of everyday life is significantly increasing, mainly due to the global
communication platform provided by the Web. Space, time and cost are significantly
contracted, releasing possibilities for new activities to more and more people. After describing
the Web, its development and its salient features, we discuss issues related to the statistical
analysis and mathematical modeling.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αλματώδης ανάπτυξη των τεχνολογικών εργαλείων και η αύξηση της διείσδυσης της
χρήσης του Διαδικτύου τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής
κοινωνικών και πολιτικών ερευνών βασισμένων αποκλειστικά στο Διαδίκτυο. Τα νέα
εργαλεία διευκολύνουν την διεξαγωγή γρήγορων, χαμηλού κόστους ερευνών και μπορούν να
βοηθήσουν στην βελτίωση του τρόπου με τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα έτσι ώστε η
συνέντευξη να γίνει πιο ελκυστική για τους ερωτώμενους ή έτσι ώστε να βελτιωθεί η ακρίβεια
των μετρήσεων. Το ποσοστό απόκρισης που παρατηρείται στις διαδικτυακές έρευνες είναι
συγκρίσιμο με τα ποσοστά απόκρισης που παρατηρούνται σε έρευνες που χρησιμοποιούν
άλλες μεθόδους συγκέντρωσης δεδομένων, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις τα όποια
προβλήματα αντιπροσωπευτικότητας μπορούν να αντιμετωπιστούν με τεχνικές στάθμισης και
αντιστοίχισης.
Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια παρουσίασης και αξιολόγησης της εμπειρίας
που αποκτήθηκε από τη διεξαγωγής της Έρευνας Υποψήφιων Βουλευτών 2009 αποκλειστικά
μέσω του Διαδικτύου. Επίσης, παρουσιάζονται στοιχεία που ενισχύουν την υπόθεση ότι τα
ευρήματα διαδικτυακών ερευνών δεν διαφέρουν σημαντικά από τα ευρήματα ερευνών που
διεξάγονται με τη βοήθεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Από τα στοιχεία που παρουσιάζονται
στην παρούσα εργασία προκύπτει ότι τα διαδικτυακά εργαλεία μπορούν υπό προϋποθέσεις να
αποτελέσουν ένα αξιόπιστο εναλλακτικό μέσο για την οργάνωση και διεξαγωγή κοινωνικών
και πολιτικών ερευνών.
Λέξεις Κλειδιά: πολιτική έρευνα, διαδικτυακή έρευνα, αντιπροσωπευτικότητα δείγματος

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την
διοργάνωση της Έρευνας Υποψηφίων Βουλευτών 2009. Η Έρευνα Υποψηφίων
Βουλευτών διεξάγεται από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελεί μέρος του διεθνούς
προγράμματος Comparative Candidate Survey (CCS). Το πρόγραμμα CCS προσπαθεί
μέσω δειγματοληπτικής έρευνας μεταξύ των υποψηφίων βουλευτών, να αποτυπώσει
συγκριτικά ομοιότητες και διαφορές σχετικά με δημογραφικά και κοινωνικά
χαρακτηριστικά των υποψηφίων 30 χωρών και σχετικά με την ποιότητα και τα μέσα
της προεκλογικής εκστρατείας.
Η Έρευνα Υποψηφίων Βουλευτών οργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα
ανάμεσα στους υποψήφιους των Βουλευτικών Εκλογών του 2007. Σε αυτή την
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πρώτη προσπάθεια η συγκέντρωση των δεδομένων έγινε σε δύο φάσεις και με δύο
διαφορετικούς τρόπους. Στην πρώτη φάση συγκεντρώθηκαν δεδομένα αποκλειστικά
με διαδικτυακά εργαλεία, ενώ στη δεύτερη φάση η συγκέντρωση δεδομένων έγινε με
τη βοήθεια προσωπικών συνεντεύξεων. Η έρευνα του 2009 υλοποιήθηκε
αποκλειστικά με διαδικτυακά εργαλεία συγκέντρωσης δεδομένων. Το
ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις αποτελεί την
ελληνική εκδοχή του γενικού διεθνούς ερωτηματολογίου.
Στις ενότητες που ακολουθούν δίνονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την διασφάλιση της ποιότητας κατά την
διοργάνωση και υλοποίηση μίας έρευνας με διαδικτυακά εργαλεία, τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαδικτυακών ερευνών και τα ποσοστά
απόκρισης που μπορεί να περιμένει ένας ερευνητής όταν επιλέγει να διεξάγει μία
έρευνα με διαδικτυακά εργαλεία. Επίσης, γίνεται σύγκριση των ευρημάτων που
προκύπτουν από τα δεδομένα που συγκεντρώνονται με τη βοήθεια διαδικτυακών
εργαλείων, με τα ευρήματα που προκύπτουν από τα δεδομένα που συγκεντρώνονται
με τη βοήθεια προσωπικών συνεντεύξεων. Η εργασία ολοκληρώνεται με συζήτηση
σχετικά με το μέλλον των ερευνών με τη χρήση του διαδικτύου.

2. ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
2.1 Πλεονεκτήματα διαδικτυακών ερευνών
Όταν μία έρευνα διεξάγεται μέσω διαδικτύου, σχεδόν το σύνολο των απαιτούμενων
ωρών απασχόλησης αφιερώνεται στη σχεδίαση και την οργάνωση της έρευνας. Μετά
την προετοιμασία του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και την εισαγωγή των
ηλεκτρονικών διευθύνσεων των ερωτώμενων στη βάση δεδομένων του λογισμικού
που χρησιμοποιείται, σχεδόν όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες δεν απαιτούν χρόνο ή
χρήμα.
Δεύτερο σημαντικό πλεονέκτημα των διαδικτυακών ερευνών είναι ο μειωμένος
συνολικός χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της έρευνας. Η αποστολή
προσκλήσεων γίνεται άμεσα στους λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των
ερωτώμενων και η καταχώρηση δεδομένων ξεκινά την ίδια ημέρα και γίνεται
ταχύτατα από τους ίδιους ερωτώμενους απευθείας στον Η/Υ. Έτσι προκύπτει ένα
επιπλέον πλεονέκτημα: η αποφυγή λαθών κατά την καταχώρηση λόγω λανθασμένης
αντιγραφής των απαντήσεων από το συμπληρωμένο έντυπο ερωτηματολόγιο στον
Η/Υ.
Ένα άλλο πλεονέκτημα των διαδικτυακών ερευνών σχετίζεται με τις ευαίσθητες
προσωπικές πληροφορίες. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας των Kreuter,
Presser, και Tourangeau (2008) οι διαδικτυακές έρευνες αυξάνουν το επίπεδο
αναφοράς ευαίσθητων πληροφοριών καθώς και το επίπεδο ακρίβειας των
πληροφοριών αυτών σε σχέση με τις έρευνες που διεξάγονται με τηλεφωνική
συνέντευξη.
Τέλος, οι διαδικτυακές έρευνες δίνουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης πολυμέσων στο
ερωτηματολόγιο. Ενώ σε γενικές γραμμές η χρήση πολυμέσων μπορεί να βοηθήσει
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στη διεξαγωγή μίας έρευνας με διάφορους τρόπους, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για
την αποφυγή απρόβλεπτων αποτελεσμάτων λόγω της χρήσης πολυμέσων. Για
παράδειγμα, ενώ μία εικόνα μπορεί να κάνει πιο ευπαρουσίαστο το ερωτηματολόγιο,
υπάρχει κίνδυνος η εικόνα αυτή να επηρεάζει τις απαντήσεις που δίνονται. Οι
Couper, Conrad, και Tourangeau (2007) που δοκίμασαν αν οι ερωτώμενοι
επηρεάζονται από τις εικόνες που υπάρχουν μέσα στο ερωτηματολόγιο, διαπίστωσαν
ότι όσοι εκτέθηκαν σε μία εικόνα ασκούμενης γυναίκας αυτοαξιολόγησαν την υγεία
τους πιο χαμηλά από όσους εκτέθηκαν σε μία εικόνα μίας άρρωστης γυναίκας σε
κρεβάτι νοσοκομείου. Αντικρουόμενες είναι και οι απόψεις για τη χρησιμότητα της
οπτικής αναλογικής κλίμακας (πρόκειται για ένα συρόμενο δείκτη πάνω σε μία
μπάρα της οποίας τα άκρα αντιστοιχούν σε δύο αντίθετες αξιολογήσεις), αφού οι
Reips και Funke, (2008) υποστηρίζουν ότι με τη βοήθεια της οπτικής αναλογικής
κλίμακας δίνεται η δυνατότητα να καταγραφούν ως ποσοτικές, μεταβλητές που χωρίς
τη χρήση της οπτικής αναλογικής κλίμακας μπορούσαν να καταγραφούν μόνο ως
μεταβλητές διάταξης, ενώ οι Couper, Tourangeau, Conrad, και Singer (2006)
διαπιστώνουν ότι η χρήση οπτικής αναλογικής κλίμακας απαιτεί περισσότερο χρόνο
από τον ερωτώμενο και οδηγεί σε περισσότερες μη απαντήσεις.
2.3 Μειονεκτήματα διαδικτυακών ερευνών
Ένα σύνηθες πρόβλημα των κοινωνικών και πολιτικών ερευνών είναι το φαινόμενο
της άρνησης συμμετοχής. Αυτό είναι ένα κοινό πρόβλημα που παρουσιάζεται σε όλες
τις έρευνες κοινής γνώμης ανεξάρτητα από τον τρόπο συλλογής των δεδομένων. Ένα
άλλο πρόβλημα που εμφανίζεται και στις έρευνες που χρησιμοποιούν άλλους
τρόπους για τη συλλογή δεδομένων, αλλά εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα
όταν ο ερωτώμενος δεν απαντά στις ερωτήσεις ενός ερευνητή, αλλά καταγράφει τις
απαντήσεις από μόνος του (self-administered survey), είναι το πρόβλημα της
εγκατάλειψης του ερωτηματολογίου πριν την ολοκλήρωση του (Crawford et al,
2001). Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος έχει προταθεί η χρήση
αλληλεπιδραστικών εργαλείων που μειώνουν την συχνότητα των εγκαταλείψεων
αλλά δεν εξαλείφουν ολοκληρωτικά το πρόβλημα, όπως για παράδειγμα η εμφάνιση
στην οθόνη μίας ένδειξης του ποσοστού ολοκλήρωσης του ερωτηματολογίου ή μίας
εκτίμησης του χρόνου που απομένει μέχρι την ολοκλήρωσή του (Evans και Mathur,
2005; Zhang, 2000). Ένα ακόμη πρόβλημα που εμφανίζεται επειδή ο ερωτώμενος
χειρίζεται από μόνος του το ερωτηματολόγιο, σύμφωνα με τους Heerwegh και
Loosveldt (2008) είναι ότι οι συμμετέχοντες σε διαδικτυακές έρευνες επιλέγουν
συχνότερα απαντήσεις του τύπου "Δεν ξέρω/Δεν απαντώ" και εμφανίζουν
μεγαλύτερη σταθερότητα στις απαντήσεις που δίνουν σε σειρά συνεχόμενων
ερωτήσεων που χρησιμοποιούν την ίδια κλίμακα σε σχέση με αυτούς που απαντούν
στις ερωτήσεις ενός ερευνητή σε μία πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξη.
Ένα ακόμα ζήτημα των διαδικτυακών ερευνών είναι η αντιπροσωπευτικότητα του
δείγματος. Το πρόβλημα της αντιπροσωπευτικότητας γίνεται εντονότερο όταν ο
πληθυσμός – στόχος της έρευνας είναι ένα σύνολο ατόμων που εμφανίζει μικρά
ποσοστά πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Γενικότερα, επειδή τα ποσοστά πρόσβασης στο
Διαδίκτυο διαφέρουν ανάμεσα σε κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές ομάδες,
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οι διαδικτυακές έρευνες μπορεί να οδηγήσουν σε μεροληπτικές εκτιμήσεις σε
μεταβλητές που σχετίζονται με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Για
παράδειγμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη για το Παρατηρητήριο
για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2010), μεγαλύτερη διείσδυση της χρήσης του
Διαδικτύου παρατηρείται στους άνδρες, στους νέους, σε όσους έχουν υψηλότερο
μορφωτικό επίπεδο και σε όσους κατοικούν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα ζητήματα
της αντιπροσωπευτικότητας των διαδικτυακών ερευνών συνήθως αντιμετωπίζονται
με τεχνικές στάθμισης και αντιστοίχισης (Schonlau et al, 2009).
Τέλος, υπάρχουν και τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με αστοχίες υλικού. Για
παράδειγμα δύο ημέρες μετά την αποστολή της τρίτης υπενθύμισης για την Έρευνα
Υποψηφίων Βουλευτών 2009, παρουσιάστηκε αστοχία υλικού στο υποσύστημα
σκληρών δίσκων του εξυπηρετητή και παρέμεινε ανενεργός για πολλές ώρες, με
αποτέλεσμα να μη δέχεται νέες απαντήσεις σε αυτό το χρονικό διάστημα.

3. Ποσοστά συμμετοχής σε διαδικτυακές έρευνες
Από την έρευνα υποψηφίων βουλευτών 2009 προκύπτουν τα εξής στοιχεία: Το
σύνολο των υποψηφίων των δύο μεγαλύτερων πολιτικών στις 56 εκλογικές
περιφέρειες περιλαμβάνει 820 υποψήφιους βουλευτές (410 του ΠΑΣΟΚ και 410 της
ΝΔ). Και τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα κατά την προεκλογική περίοδο,
συμπεριέλαβαν στους δικτυακούς τόπους τους μία ιστοσελίδα για κάθε υποψήφιο/α
στην οποία εμφανίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί του/της. Αυτά τα στοιχεία
χρησιμοποιήθηκαν για την αποστολή προσκλήσεων για συμμετοχή στην έρευνα του
2009. Σε 88 από τις ιστοσελίδες δεν υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση και οι
αντίστοιχοι υποψήφιοι δεν προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα του 2009,
αφού αυτή πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά στο διαδίκτυο. Μετά την αποστολή των
αρχικών προσκλήσεων, διαπιστώθηκε ότι 85 από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ήταν
λανθασμένες. Τελικά παραδόθηκαν συνολικά 656 αρχικές προσκλήσεις. Για όσους
από τους υποψηφίους υπήρχε στις ιστοσελίδες των κομμάτων δεύτερη διεύθυνση
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, έγινε αντικατάσταση της προβληματικής διεύθυνσης
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τη δεύτερη. Στο τέλος της έρευνας, και με συνεχή
προσπάθεια να διατηρηθεί ο μέγιστος αριθμός έγκυρων διευθύνσεων, το σύνολο των
χρήσιμων διευθύνσεων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ήταν 663.
Το σύνολο των αρχικών προσκλήσεων και των επόμενων υπενθυμίσεων είχε ως
αποτέλεσμα 271 υποψήφιοι βουλευτές να διαβάσουν την πρόσκληση για τη
συμμετοχή τους στην έρευνα και να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο που βρήκαν μέσα
στο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Αυτό σημαίνει ότι από τους 663
υποψήφιους βουλευτές για τους οποίους υπάρχουν έγκυρες διευθύνσεις ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας, 392 (59%) είτε δεν διάβασαν καθόλου τα ηλεκτρονικά μηνύματα με
τις προσκλήσεις, είτε τα διάβασαν αλλά δεν ακολούθησαν τον σύνδεσμο. Δηλαδή για
αυτούς τους 392 υποψήφιους βουλευτές δεν είναι δυνατόν να γίνει διάκριση ανάμεσα
σε αυτούς που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα, δηλαδή σε αυτούς που
ελέγχουν τακτικά το λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που διαθέτουν,
έλαβαν το ηλεκτρονικό μήνυμα και ενημερώθηκαν για την έρευνα αλλά δεν θέλησαν
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να συμμετάσχουν, και σε αυτούς που δεν ενημερώθηκαν για την έρευνα για
διάφορους λόγους (δεν ελέγχουν το λογαριασμό τους, δεν έλαβαν το μήνυμα γιατί
κάποιο φίλτρο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας δεν επέτρεψε την παράδοσή του, λάθος
διεύθυνση κλπ).
Από τους 271 που ακολούθησαν τον σύνδεσμο με τον μοναδικό αριθμό κουπονιού,
22 (8,1%) επισκέφτηκαν μόνο την πρώτη σελίδα της έρευνας και 63 (23,2%)
συνέχισαν και την σελίδα με την πρώτη ερώτηση της έρευνας αλλά δεν έδωσαν
καμία απάντηση. Συνολικά 85 υποψήφιοι, δηλαδή περίπου 3 στους 10 από τους 271
για τους οποίους είναι βέβαιο ότι διάβασαν την πρόσκληση, αρνήθηκαν να
συμμετάσχουν στην έρευνα.
Ακολουθώντας τα πρότυπα της Αμερικάνικης Ένωσης για τις Έρευνες Κοινής
Γνώμης (American Association for Public Opinion Research) τα ερωτηματολόγια
μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: Αν απαντήθηκαν λιγότερες από το
50% των βασικών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, τότε το ερωτηματολόγιο
χαρακτηρίζεται ως ελλιπές λόγω εγκατάλειψης (break-off). Αν απαντήθηκαν
περισσότερες από το 50% των βασικών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου και
λιγότερες από το 80% των συνολικών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, τότε το
ερωτηματολόγιο χαρακτηρίζεται ως μερικώς συμπληρωμένο (partially completed).
Αν απαντήθηκαν όλες οι βασικές ερωτήσεις και περισσότερες από το 80% των
συνολικών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, τότε το ερωτηματολόγιο
χαρακτηρίζεται ως συμπληρωμένο (completed). Χρησιμοποιώντας αυτή την
κατηγοριοποίηση στα δεδομένα της Έρευνας Υποψηφίων Βουλευτών 2009,
προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία: Από τους 271 υποψήφιους που ακολούθησαν τον
σύνδεσμο 27 (10,0%) εγκατέλειψαν το ερωτηματολόγιο ελλιπώς συμπληρωμένο, 45
(16,6%) το συμπλήρωσαν σε ικανοποιητικό βαθμό αφού απάντησαν σε όλες τις
βασικές ερωτήσεις αλλά σε λιγότερο από το 80% των συνολικών ερωτήσεων, και 114
(42,1%) το συμπλήρωσαν σχεδόν στο σύνολό του (109 από αυτούς απάντησαν σε
όλες τις ερωτήσεις).
4. Σύγκριση με άλλες μεθόδους συγκέντρωσης δεδομένων
Από τα όσα παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες προκύπτει ότι οι
διαδικτυακές έρευνες μπορούν να διεξαχθούν εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και με
ποσοστό αποκρίσεων συγκρίσιμο με τα ποσοστά αποκρίσεων που προσφέρουν άλλες
μέθοδοι συγκέντρωσης δεδομένων. Σε αυτή την ενότητα γίνεται σύγκριση των
ευρημάτων που προκύπτουν από τις διαδικτυακές έρευνες με τα ευρήματα που
προκύπτουν από άλλες μεθόδους συγκέντρωσης δεδομένων.
Στη Μεγάλη Βρετανία τα διαδικτυακά εργαλεία χρησιμοποιούνται με αυξανόμενους
ρυθμούς για την διεξαγωγή πολιτικών ερευνών. Η εταιρεία YouGov συντηρεί μία
βάση δεδομένων με περισσότερα από 250000 μέλη που περιλαμβάνει εκπροσώπους
όλων των ηλικιακών, κοινωνικοοικονομικών και δημογραφικών ομάδων. Ο Twyman
(2008) συγκρίνοντας τις εκτιμήσεις των προεκλογικών ερευνών της εταιρείας
YouGov με τις εκτιμήσεις των άλλων εταιρειών δημοσκοπήσεων που χρησιμοποιούν
πιο παραδοσιακές μεθόδους συγκέντρωσης δεδομένων και με τα τελικά
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αποτελέσματα των εκλογών, διαπιστώνει ότι οι εκτιμήσεις της YouGov είναι το ίδιο
κοντά στο τελικό αποτέλεσμα των εκλογών με τις εκτιμήσεις των υπόλοιπων
εταιρειών. Οι Sanders et al (2007) μελετώντας τα αποτελέσματα της Βρετανικής
Εκλογικής Μελέτης του 2005 (British Election Study, 2005) συμπεραίνουν ότι
ανάμεσα σε αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα μέσω διαδικτύου και σε αυτούς
που συμμετείχαν στην έρευνα με προσωπική συνέντευξη, υπάρχουν στατιστικά
σημαντικές, αλλά γενικά μικρές διαφορές ενώ τα κύρια συμπεράσματα που αφορούν
στην κατανομή των βασικών επεξηγηματικών μεταβλητών στα μοντέλα συμμετοχής
και επιλογής κόμματος είναι ίδια και για τα δύο υποσύνολα δεδομένων.
Η Έρευνα Υποψηφίων Βουλευτών 2007 πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Στην
πρώτη φάση όλα τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν όπως το 2009, δηλαδή
αποκλειστικά μέσω διαδικτύου μετά από αποστολή προσκλήσεων μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην δεύτερη φάση τα ερωτηματολόγια
συμπληρώθηκαν με τη βοήθεια ερευνητών οι οποίοι χρησιμοποίησαν τα
ερωτηματολόγια για να πάρουν συνέντευξη από τους υποψήφιους βουλευτές. Λόγω
των δύο διαφορετικών μεθόδων συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, η Έρευνα
Υποψηφίων Βουλευτών 2007 προσφέρεται για σύγκριση των ευρημάτων που
προκύπτουν από τα δύο υποσύνολα δεδομένων.
Συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων ανάμεσα στα δύο υποσύνολα
δεδομένων του 2007 προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες στη διαδικτυακή έρευνα ήταν
νεότεροι από τους συμμετέχοντες μέσω προσωπικής συνέντευξης, περισσότεροι του
ΠΑΣΟΚ από της ΝΔ, και με μικρότερο λόγο εκλεγμένων/μη εκλεγμένων από το λόγο
που παρατηρείται στο σύνολο των υποψηφίων των δύο μεγάλων πολιτικών
κομμάτων.
Από την έρευνα υποψηφίων βουλευτών 2009 προκύπτει ότι το ποσοστό αυτών που
έχουν εκλεγεί συνεχίζεται να εμφανίζεται αισθητά μικρότερο στο δείγμα, από ότι στο
συνολικό πληθυσμό των υποψηφίων βουλευτών, ενώ όσον αφορά στο κόμμα από το
οποίο προέρχονται, στο δείγμα του 2009 οι υποψήφιοι της ΝΔ είναι ελαφρώς
περισσότεροι από τους υποψήφιους του ΠΑΣΟΚ. Από αυτήν την παρατήρηση
φαίνεται ότι η τεράστια διαφορά της συμμετοχής των υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ από
αυτούς της ΝΔ το 2007, κατά ένα μέρος οφείλεται και στα διαφορετικά ποσοστά
εκλεγμένων στα δύο πολιτικά κόμματα.
Από τα προαναφερθέντα φαίνεται να υπάρχει θέμα αντιπροσωπευτικότητας όσον
αφορά στην ηλικία, την εκλογή και το πολιτικό κόμμα των υποψηφίων στο
υποσύνολο του δείγματος που προέκυψε από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων
μέσω του Διαδικτύου. Συνεπώς υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης αυτού του θέματος
αντιπροσωπευτικότητας. Η ερευνητική υπόθεση που τίθεται είναι κατά πόσο μία
τέτοια διαχείριση θα οδηγήσει σε ίδια ευρήματα με αυτά που θα προέκυπταν από μία
από τις πιο παραδοσιακές μεθόδους συγκέντρωσης δεδομένων. Για να ελεγχθεί αυτή
η υπόθεση έγινε αντιστοίχιση ανάμεσα στις περιπτώσεις που προέκυψαν από τη
διαδικτυακή έρευνα του 2007 και τις περιπτώσεις που προέκυψαν από την
τηλεφωνική έρευνα του 2007. Η αντιστοίχιση υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις
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τρεις προαναφερθείσες μεταβλητές με το πακέτο της R Οptmatch το οποίο δίνει λύση
στο πρόβλημα (bipartite matching) μετά από τη μετατροπή του σε πρόβλημα ροής
ελάχιστου κόστους (Hansen, B.B. και Klopfer, S.O., 2006).
Μετά τη διαδικασία αντιστοίχισης και αφού αφαιρέθηκαν από το δείγμα όσες
περιπτώσεις δεν αντιστοιχίστηκαν, δοκιμάστηκε μία σειρά από ελέγχους
ανεξαρτησίας από τους οποίους προέκυψε ότι η κατανομή των απαντήσεων των
υποψηφίων είναι ανεξάρτητη από τον τρόπο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου.
4. Το μέλλον των διαδικτυακών ερευνών στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (2009) τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
μεγάλη αύξηση της διείσδυσης χρήσης του Διαδικτύου στην Ελλάδα. Το ποσοστό
των χρηστών του Διαδικτύου αυξήθηκε από 18% το 2003 σε 45% το 2009. Μπορεί
αυτές οι τιμές να απέχουν ακόμη αρκετά από τις μέσες τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση
των 27, όπου το ποσοστό των χρηστών του Διαδικτύου είναι 67% αλλά ο μεγάλος
ρυθμός αύξησης της διείσδυσης της χρήσης του Διαδικτύου προκρίνει την αύξηση
των ποσοστών κάλυψης του Ελληνικού πληθυσμού τα επόμενα χρόνια. Όσο
αυξάνεται η διείσδυση της χρήσης του Διαδικτύου, τόσο θα αυξάνεται και η
αντιπροσωπευτικότητα των συμμετεχόντων στις διαδικτυακές έρευνες και θα
μειώνεται η ανάγκη για τεχνικές στάθμισης και αντιστοίχισης.
Με την παρούσα εργασία έγινε μία προσπάθεια να αναδειχθεί ότι οι διαδικτυακές
έρευνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστες εναλλακτικές στις έρευνες που
χρησιμοποιούν πιο παραδοσιακούς τρόπους συγκέντρωσης δεδομένων, τουλάχιστον
όταν υπάρχει διαθέσιμος ένας κατάλογος με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας των ατόμων που ανήκουν στον πληθυσμό – στόχο. Επόμενο βήμα
αποτελεί η διεξαγωγή ερευνών κοινής γνώμης που απευθύνονται στο ευρύ κοινό,
όπως αυτές που διεξάγονται στη Μεγάλη Βρετανία από την εταιρεία YouGov, η
οποία ήδη έχει αποκτήσει παρουσία στην Ελλάδα. Οι διαδικτυακές έρευνες έφτασαν
ήδη στην Ελλάδα και διεκδικούν κομμάτι της πίτας. Μόνο το μέλλον μπορεί να δείξει
πόσο μεγάλο θα είναι το κομμάτι αυτό. Το σίγουρο είναι ότι τα μέλη του ΕΣΙ που
οργανώνουν και υλοποιούν έρευνες κοινής γνώμης, έχουν μόνο να κερδίσουν από
την εξέλιξη αυτή.
ABSTRACT
The development of Internet technological tools offers the opportunity to conduct rapid and
cost-effective, social and political web-based surveys. The response rate observed in web
surveys is comparable to the response rates observed in studies using other methods of data
collection. Any problems arising in web surveys concerning the representativeness of the
sample can be addressed by weighting and matching techniques. This paper is an attempt to
present findings of the "Comparative Candidate Survey" project conducted in Greece in 2009
exclusively through the Internet. This paper also includes data supporting the hypothesis that
the web-based survey findings do not differ significantly from the findings of surveys
conducted through telephone interviews.
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Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο PERILHYH
διάγραμμα ελέγχου για την παρακολούθηση της
μεταβλητότητας των τιμών ενός χαρακτηριστικού, το οποίο καθορίζει την ποιότητα των
To fainìmeno tou diaqwrismoÔ parathretai kat thn prosarmog enì logistikoÔ montèπαραγόμενων προϊόντων μιας παραγωγικής διεργασίας, είναι το διάγραμμα S το οποίο όμως
lou an h sunrthsh pijanofneia
sugklnei, en¸ toulqiston èna
apì tou
ektimhtè
αδυνατεί να ανιχνεύσει σε σύντομο χρονικό διάστημα μικρές ή/και μεσαίες μεταβολές της
twn paramètrwn apoklnei sto peiro. An kai to fainìmeno tou diaqwrismoÔ sunanttai
μεταβλητότητας. Σημαντική βελτίωση μπορεί να προκύψει από την ενσωμάτωση
pio suqn se mikr degmata, uprqoun peript¸sei sthn anlush seir¸n neurik¸n palm¸n
προσαρμοστικών
χαρακτηριστικών σε αυτό. Στην παρούσα εργασία διερευνούμε την απόδοση
ìpou emfanzetai kai se megla degmata exaita tou diaqwrismoÔ twn apokrsewn (tim
κατάλληλα
σχεδιασμένων μονόπλευρων διαγραμμάτων S με μεταβλητό μέγεθος δείγματος ή/και
1) kai twn mh-apokrsewn (tim
apì ènan
perissìterou pargonte kindÔnou. Sthn
μεταβλητό
ρυθμό δειγματοληψίας0)στην
ανίχνευση
αυξήσεων ή μειώσεων στη διασπορά της
ergasa aut
parousizetai èna trìpo eplush tou probl mato autoÔ me thn mèjodo
διεργασίας. Η επιλογή του μεγέθους δείγματος και ο χρόνος μεταξύ της λήψης των διαδοχικών
th
poinikopoihmènh
sunrthsh
pijanofneia . Tautìqrona, protenetai h qr sh tou
δειγμάτων
γίνεται με βάση
την τιμή του
πιο πρόσφατα απεικονιζόμενου σημείου στο διάγραμμα.
elègqou
tou
lìgou
twn
poinikopoihmènwn
sunart sewn
pijanofneia
tonσήματος
upologismì
Τα προτεινόμενα διαγράμματα έχουν προκαθορισμένη
τιμή
για το μέσο gia
χρόνο
και η
tou
epipèdou
shmantikìthta
kaj¸
kai
twn
diasthmtwn
empistosÔnh
pou
baszontai
απόδοσή τους συγκρίνεται με την απόδοση του συνήθους μονόπλευρου διαγράμματος sth
S με
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, parousizetai
èna èlegqo gia thn egkurìthta
σταθερό
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δειγματοληψίας
και σταθερό
μέγεθος δείγματος.
tou prosarmosmènou montèlou pou baszetai sta tuqaiopoihmèna posostiaa upìloipa pou
akoloujoÔn
kanonik
katanom
. Gia ton
èlegqo qrhsimopoietai
h parstash
Q-Q sthn
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opoa èqoun prosteje 5% aporriptikè perioqè me th bo jeia tou jewr mato tou David
απόκλιση.
gia thn asumptwtik
katanom
twn posostiawn shmewn (David, 1981). Ta parapnw
epexhgoÔntai
me paradegmata apì to pedo th
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sta opoa melettai h

atrktou upì thn epdrash tou lfa kinhtoneÔrou

Η χρησιμοποίηση των διαγραμμάτων ελέγχου έχει ως κύριο στόχο την έγκαιρη
kai upì thn tautìqronh epdrash tou lfa kai enì gmma kinhtoneÔrou ìtan to m ko tou
ανίχνευση
μεταβολών στη μέση τιμή της κατανομής των τιμών ενός χαρακτηριστικού
gonikoÔ muì diathretai stajerì.
το οποίο καθορίζει την ποιότητα των προϊόντων που παράγει μια διεργασία. Εξίσου, αν
όχι
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σημαντική
είναι και
η παρακολούθηση
της μεταβλητότητας
των τιμών
Keywords:
logistik
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posostiaa upìloipa,
Q-Q, muðk
trakto
του
χαρακτηριστικού
αφούgrfhma
μια αύξησή
της θα
είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή
προϊόντων χαμηλής ποιότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έγκαιρη
1. EISAGWGH
ανίχνευση
μειώσεων στη μεταβλητότητα, αφού σχετίζεται με τη βελτίωση στην
ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων (δείτε, π.χ., Woodall and Montgomery (1999)).
(Karavasilis et al., 2005, Kotti and Rigas, 2005)
Το πιο γνωστό και συχνά χρησιμοποιούμενο διάγραμμα ελέγχου παρακολούθησης της
μεταβλητότητας είναι το διάγραμμα ελέγχου S, στο οποίο απεικονίζονται τιμές της
δειγματικής τυπικής απόκλισης. Ως διάγραμμα τύπου Shewhart δεν είναι ευαίσθητο
στην ανίχνευση μικρών ή/και μεσαίων μεταβολών στην τυπική απόκλιση της
διεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή για το εκτός ελέγχου μέσο μήκος ροής είναι

Se prohgoÔmene ergase
dhmiourg jhke èna logistikì montèlo gia thn perigraf th sumperifor th muðk
atrktou upì thn epdrash enì gmma kinhtoneÔrou. Prospjeie gia thn eÔresh
ektimht¸n megsth pijanofneia twn paramètrwn tou logistikoÔ montèlou sthn
perptwsh th epdrash enì lfa kinhtoneÔrou kai kat thn tautìqronh epdrash
enì lfa kai enì gmma kinhtoneÔrou, odhgoÔn se anakrib kai paraplanhtik
-1-
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apotelèsmata lìgw th emfnish tou fainomènou tou diaqwrismoÔ (separation).
To fainìmeno autì dhmiourgetai lìgw tou diaqwrismoÔ twn apokrsewn (tim 1)
kai twn mh-apokrsewn (tim 0) apì ènan perissìterou pargonte kindÔnou.
Sti peript¸sei autè , an kai h pijanofneia sugklnei, toulqiston èna apì
tou ektimhtè apeirzetai (Albert and Anderson, 1984). Mia suz thsh me trìpou
apofug kai antimet¸pish tou fainomènou tou diaqwrismoÔ parousizetai sto
Zorn (2005). Sthn ergasa aut antimetwpzoume to prìblhma tropopoi¸nta th
sunrthsh score sÔmfwna me ti melète kai protsei twn Heinze and Schemper
(2002). H tropopohsh aut arqik qrhsimopoi jhke apì ton Firth (1993) gia thn
elttwsh th merolhya twn ektimht¸n megsth pijanofneia sta genikeumèna
grammik montèla.
Met thn prosarmog enì grammikoÔ palindromikoÔ montèlou sta dedomèna,
enai sÔnhje na tupopoioÔme ta upìloipa, pou akoloujoÔn kanonik katanom kai
na ta qrhsimopoioÔme gia ton èlegqo th egkurìthta tou montèlou. Sthn perptwsh twn genikeumènwn grammik¸n montèlwn, ta sunhjismèna upìloipa den èqoun
praktik qrhsimìthta, afoÔ ti perissìtere forè den akoloujoÔn thn kanonik
katanom kai h diaspor tou den enai stajer .
2. POINIKOPOIHMENH PIJANOFANEIA

, oi duadikè apokrsei n tuqawn metablht¸n Yi, ìpou
kai enai èna dinusma summetablht¸n kai yeudometablht¸n pou
antistoiqoÔn se pargonte kindÔnou. Tìte to montèlo logistik palindrìmhsh
dnetai w ex
−1
'Estw

yi , i = 1, . . . , n
Yi ∼ B(1, πi )
xi

πi = {1 + exp (−βxi )}

,

(1)

ìpou β to dinusma twn paramètrwn (McCullagh and Nelder, 1989, Dobson and
Barnett, 2008). Oi ektimhtè megsth pijanofneia twn paramètrwn βj , j =
1, · · · , k, kai kat sunèpeia twn pijanot twn πi , epitugqnontai megistopoi¸nta
to logrijmo th sunrthsh pijanofneia l(β|y) = log L(β|y),

n 
X
l(β|y) =
yi log
i=1




1
1
+(1−yi ) log 1−
. (2)
1 + exp (−xTi β)
1 + exp (−xTi β)

'Otan qrhsimopoietai h mèjodo
lÔsei twn exis¸sewn score

, oi ektimhtè twn paramètrwn βj enai oi

scoring
n

X
∂l(β|y)
≡ U (βj ) =
(yi − πi )xij = 0 (j = 1, · · · , k).
∂βj

(3)

i=1

Me skopì thn elttwsh th merolhya twn ektimht¸n megsth pijanofneia se
mikr degmata o Firth (1993) prìteine th qr sh th tropopoihmènh sunrthsh
score,
U ∗ (βj ) ≡ U (βj ) + 1/2 trace[I(β)−1 {∂I(β)/∂βj }] = 0, (j = 1, · · · , k),
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(4)

ìpou I(β)−1 enai o antstrofo tou pnaka plhrofora upologismèno sti timè
β . H tropopohsh aut jewre th qr sh th poinikopoihmènh sunrthsh pijanofneia (penalized likelihood), L∗(β) = L(β)|I(β)|1/2 . O pargonta |I(β)|1/2
enai gnwstì w ek twn protèrwn anallowto tou Jeffreys. Gia thn perptwsh
tou logistikoÔ montèlou (1), oi tropopoihmène sunart sei score th (4) gnontai
U ∗ (βj ) =

n
X


yi − πi + hi (1/2 − πi ) xij = 0, (j = 1, · · · , k),

(5)

i=1

ìpou hi enai to i-ostì diag¸nio stoiqeo tou pnaka <<hat>>
H = W 1/2 X(X T W X)−1 X T W 1/2

kai W = diag{πi (1 − πi)}. Oi ektimhtè megsth pijanofneia brskontai mìli
epiteuqje sÔgklish met apì diadoqikè epanal yei . Sthn m-ost epanlhyh, to
dinusma twn ektimht¸n ja dnetai apì thn exswsh
β (m) = β (m−1) + I(β (m−1) )−1 U ∗ (β (m−1) ).
(6)
H parapnw diadikasa antimetwpzei to prìblhma tou diaqwrismoÔ. Oi Heinze and
Schemper (2002) dhl¸noun ìti {paramènoun mìno ekena ta probl mata ektmhsh
pou mporoÔn na èqoun prokÔyei kai se èna grammikì montèlo, ìpw gia pardeigma,
probl mata lìgw polusuggrammikìthta lìgw ekfulismènwn katanom¸n twn paragìntwn kindÔnou}. An kai èqoun protaje kai lle mèjodoi gia thn apomkrunsh
th merolhya mikroÔ degmato /kai gia th diaqerish tou probl mato tou diaqwrismoÔ h teqnik pou parousisthke parapnw èqei apodeiqje an¸terh sugkrinìmenh me ti upìloipe (Zorn, 2005). H mèjodo th poinikopoihmènh pijanofneia
èqei qrhsimopoihje kai gia lle efarmogè (Fokianos, 2008).
Enai gnwstì ìti oi pijanofneie katatom (profile likelihoods) twn paramètrwn parousizoun asummetre . 'Etsi, epeid oi statistikè sunart sei tÔpou
Wald enai pijanì na enai paraplanhtikè , protenetai h qr sh tou elègqou tou lìgou twn poinikopoihmènwn pijanofanei¸n. Epiprosjètw , ta diast mata empistosÔnh pou baszontai sthn katanom th poinikopoihmènh pijanofneia jewroÔntai
pio akrib apì ìti ta antstoiqa asumptwtik. Sthn ergasa aut upologzontai
ta diast mata empistosÔnh pou baszontai sthn katanom th poinikopoihmènh pijanofneia qrhsimopoi¸nta ton algìrijmo twn Venzon and Moolgavkar (1988)
ìpw protjhke apì tou Heinze and Schemper (2002) kai Heinze and Ploner
(2004).
Ja prèpei na shmeiwje ìti to fainìmeno tou diaqwrismoÔ den enai prìblhma pou
parousizetai mìno sta mikroÔ kai mesaou megèjou degmata. 'Otan to montèlo
logistik palindrìmhsh (2) prosarmìzetai se duadik dedomèna pou prokÔptoun
apì diergase aparjmhsh , to fainìmeno tou diaqwrismoÔ ja prèpei na anamènetai
kai se degmata meglou m kou . Tìte prokÔptoun probl mata mh-eprkeia th
mn mh kat ton upologismì tou n × n pnaka <<hat>> H .
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3. TUQAIOPOIHMENA POSOSTIAIA UPOLOIPA

Sthn ergasa aut de meletme thn perptwsh sÔgkrish metaxÔ dÔo perissotèrwn montèlwn pou ja mporoÔse na ulopoihje me th mèjodo twn apoklsewn
(deviances), all exetzoume p¸ met thn prosarmog enì genikeumènou grammikoÔ montèlou sti parathr sei ja diapistwje an to montèlo enai ègkuro kai
katllhlo gia na perigryei ta dedomèna pou diajètoume. 'Ena ergaleo pou qrhsimopoioÔme enai ta sun jh upìloipa pou ekfrzoun th diafor metaxÔ th parathroÔmenh kai th prosarmozìmenh tim . Se prohgoÔmenh ergasa (Basileidh
kai sun., 2008) orsame ta sun jh upìloipa tou Pearson kaj¸ kai ta upìloipa
apìklish (deviance) kai anafèrame ta meionekt mat tou sthn perptwsh twn
genikeumènwn grammik¸n montèlwn. P
'Estw F (yi; πi ) = Pr(Yi ≤ yi) = ⌊ym=0⌋ πim(1 − πi)1−m h ajroistik sunrthsh katanom th i-ost diwnumik apìkrish , ìpou ⌊yi⌋ enai o megalÔtero
akèraio pou enai mikrìtero so tou yi. Tìte ta tuqaiopoihmèna posostiaa
upìloipa orzontai w
i

rq,i = Φ−1 {ui },

ìpou ui enai mia omoiìmorfh tuqaa metablht sto disthma
 

(ai , bi ] = lim F (y; π̂i ), F (yi ; π̂i ) ≈ F (yi − 1; π̂i ), F (yi ; π̂i ) ,
y↑yi

kai Φ{x} enai h ajroistik sunrthsh th tupik kanonik katanom . H katanom twn posostiawn upolopwn kaj¸ kai twn tuqaiopoihmènwn posostiawn
upolopwn rq,i enai tupik kanonik an oi ektimhtè twn β1, . . . , βk enai sunepe
(blèpe Dunn and Smyth, 1996). 'Etsi h egkurìthta tou prosarmosjènto montèlou mpore na diapistwje qrhsimopoi¸nta elègqou kal prosarmog gia thn
kanonikìthta twn rrq,i.
'Ena eÔkolo trìpo gia na elegqje h mhdenik upìjesh H0: rrq ∼N (0,I ),
pou jewre ìti to dinusma twn tuqopoihmènwn posostiawn upolopwn akolouje polumetablht kanonik katanom me mhdenik mèsh tim kai monadiao pnaka
diaspor −sundiaspor , enai h kataskeu mia 5% aporriptik perioq (R)
sto n-distato q¸ro. Sthn perptws ma ta tuqaiopoihmèna posostiaa upìloipa
enai anexrthta kai ma aporriptik perioq mpore na apoteletai apì ta exwterik
shmea mia n-distath upersfara . Tìte,
(rrq,1 , . . . , rrq,n ) ∈ R ⇔ S = k(rrq,1 , . . . , rrq,n )k > ǫ,
(7)
ìpou to ǫ enai tètoio ¸ste
X
1/2
n
2
P rob{(rrq,1 , . . . , rrq,n ) ∈ R|H0 } = 0.05 ⇔ P rob{
rrq,i
> ǫ} = 0.05
i=1

2
2
Apì ta parapnw prokÔptei ìti ǫ2 = Xn;0.95
, ìpou Xn;0.95
enai to ktw 95%
posostiao shmeo th qi-tetrgwno katanom me n bajmoÔ eleujera .
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'Ena trìpo gia ton èlegqo twn apoklsewn apì th mhdenik upìjesh enai h
kataskeu th grafik parstash Q-Q. Sta paradegmat ma qrhsimopoietai h
beltiwmènh grafik parstash Q-Q sthn opoa èqoun prosteje 5% aporriptikè
perioqè me th bo jeia tou jewr mato tou David (1981) gia thn asumptwtik katanom twn posostiawn shmewn. Leptomèreie sqetik me th beltiwmènh grafik
parstash Q-Q dnontai sti ergase (Basileidh kai sun., 2008) kai (Vassiliadis
and Rigas, 2009).
4. TO PARADEIGMA THS MUÛKHS ATRAKTOU

Sthn pargrafo aut kataskeuzoume èna logistikì montèlo pou perigrfei
thn apìkrish tou prwteÔonta xona (Ia) th muðk atrktou upì thn epdrash
enì gmma kinhtoneÔrou (γ ), enì lfa kinhtoneÔrou (α) kai upì thn tautìqronh
epdrash enì lfa kai enì gmma kinhtoneÔrou (γ + α). To montèlo pou qrhsimopoietai gia thn perigraf tou sust mato èqei melethje sti ergase Brillinger
(1988) kai Karavasilis et al. (2005) kai perilambnei trei paramètrou : to kat¸fli, th sunrthsh ankamyh kai thn ajroistik sunrthsh, me th diafor ìti sthn
paroÔsa ergasa perilambnontai dÔo esodoi. JewroÔme ìti yt enai h diergasa
purodìthsh tou sust mato , gia thn opoa isqÔei yt ∼ Bin(1, πt). To sÔsthma
pou exetzoume perigrfetai apì to montèlo logistik palindrìmhsh :


πt
log
1 − πt



=

X

a1,u x1,t−u +

u≤t

X

a2,u x2,t−u +

u≤t

s
X

θi γti − θ0 ,

(8)

i=1

ìpou xp,t, p = 1, 2 oi diergase purodìthsh tou gmma kai lfa kinhtoneÔrou
antstoiqa, γt o qrìno pou pèrase apì thn prohgoÔmenh purodìthsh tou sust mato .
Leptomèreie gia ta ajrosmata pou perilambnontai sth sqèsh (8) dnontai sthn
ergasa Basileidh kai sun. (2008). Ston paraktw pnaka parousizontai oi
qrìnoi katagraf kaj¸ kai o arijmì twn palm¸n gia ti seirè dedomènwn pou
qrhsimopoi jhkan.
Input
T
Number of α Events
Number of γ Events
Number of Ia Events

α
15870ms
259
356

γ
15866ms
1010
538

α+γ
11360ms
163
691
358

Sti peript¸sei (α) kai (γ ), ektim jhkan 73 parmetroi (1 stajer, 2 gia th
sunrthsh ankamyh kai 70 gia thn ajroistik sunrthsh) kai sthn perptwsh
(γ + α) ektim jhkan 143 parmetroi (70 gia kje esodo). Sto Sq ma 1 parousizontai oi ektimhtè twn suntelest¸n th ajroistik sunrthsh th gmma
eisìdou, qwr thn epdrash tou lfa kinhtoneÔrou (γ|γ) kai me thn epdrash tou
lfa kinhtoneÔrou (γ|(γ + α)). Gnetai antilhptì ìti me thn parousa tou gmma
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kinhtoneÔrou kai qwr thn epdrash tou lfa kinhtoneÔrou to sÔsthma de metablletai sta pr¸ta 10ms, en¸ sto disthma 11-40ms h apìkrish epitaqÔnetai.
'Otan enai parìn kai to lfa kinhtoneÔro, oi timè twn suntelest¸n sto disthma
mikranoun, lla paramènoun jetikè . Autì shmanei ìti h apìkrish exakolouje
na epitaqÔnetai all o lìgo pijanot twn (odds ratio) enai elattwmèno . Sto
Sq ma 2 parousizontai oi ektimhtè twn suntelest¸n th ajroistik sunrthsh
th lfa eisìdou, qwr thn epdrash tou gmma kinhtoneÔrou (α|α) kai me thn
epdrash tou gmma kinhtoneÔrou (α|(γ + α)). Qwr thn epdrash tou gmma
kinhtoneÔrou, oi ektimhtè enai jetiko gia èna mikrì disthma sthn arq apokalÔptonta ìti to sÔsthma sthn arq epitaqÔnetai. 'Omw sto disthma 11-50ms
to sÔsthma mplokretai apì thn parousa tou lfa kinhtoneÔrou. 'Otan enai parìn
kai to gmma kinhtoneÔro, h dirkeia tou mplokarsmato enai mikrìterh kai apì
perpou 40ms gnetai perpou 10ms. Sto Sq ma 3 parousizetai h parstash Q-Q
kaj¸ kai to istìgramma twn twn tuqopoihmènwn posostiawn upolopwn gia thn
(γ) perptwsh. Oi 5% aporriptikè perioqè upologzontai me th mèjodo tou David.
Apì ton èlegqo prokÔptei ìti mìno to 1.21% twn 15870 upolopwn brskontai ektì
twn 5% aporriptik¸n perioq¸n kai genik oÔte to grfhma Q-Q oÔte to istìgramma
parousizoun apoklsei apì thn kanonikìthta.
H apìstash S th sqèsh (7) sthn
q
2
= 127.14 pou shmanei ìti h
perptwsh aut gnetai S = 124.55 < ǫ = X15870;0.95
mhdenik upìjesh den mpore na aporrifje kai to montèlo enai ègkuro. Parìmoia
apotelèsmata prokÔptoun kai gia ta montèla sti peript¸sei (α) kai (γ + α).
ABSTRACT
The phenomenon of the separation is observed when a logistic model is fitted
and although the likelihood converges, at least one of the estimated parameters
is infinite. Although the separation usually occurs in small samples, there are
known cases of long samples of spike trains where the phenomenon appears because the responses and non-responses can be separated by a single risk factor
or by a non-trivial linear combination of risk factors. In this paper we deal this
problem by using the penalized likelihood function, a method which was originally
developed by Firth (1993) for the elimination of small sample bias. In addition,
the use of the penalized likelihood ratio test is proposed for the estimation of the
confidence level and of the confidence intervals that are based on the profile likelihood. Furthermore, a test for the validity of the fitted model is presented based
on the randomized quantile residuals which follow a Gaussian distribution. The
Q-Q plot is used with the addition of 5% rejection regions evaluated with the help
of David’s Theorem for the asymptotic distribution of the quantiles. Illustrative
examples from the field of Neurophysiology are presented in which the behavior of
muscle spindle is studied under the influence of an alpha motoneurone and under
the combined influence of an alpha and a gamma motoneurone when the length
of the parent muscle is kept fixed.
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Sq ma 1: H ajroistik sunrthsh th gmma eisìdou, qwr thn epdrash tou lfa
kinhtoneÔrou (γ|γ) kai me thn epdrash tou lfa kinhtoneÔrou (γ|(γ + α)).
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H ajroistik sunrthsh th lfa eisìdou, qwr thn epdrash tou gmma
kinhtoneÔrou (α|α) kai me thn epdrash tou gmma kinhtoneÔrou (α|(γ + α)).
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Sq ma 3: H parstash Q-Q kai to istìgramma twn twn tuqopoihmènwn posostiawn
upolopwn gia thn (γ) perptwsh. Oi 5% aporriptikè perioqè upologzontai me th mèjodo
tou David.
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παραγόμενων προϊόντων μιας παραγωγικής διεργασίας, είναι το διάγραμμα S το οποίο όμως
αδυνατεί να ανιχνεύσει σε σύντομο χρονικό
διάστημα μικρές ή/και μεσαίες μεταβολές της
PERILHYH
μεταβλητότητας. Σημαντική βελτίωση μπορεί να προκύψει από την ενσωμάτωση
Sthn paroÔsa ergasa meletme èna omogenè Markobianì sÔsthma (OMS) diakritoÔ qrìπροσαρμοστικών
χαρακτηριστικών σε αυτό. Στην παρούσα εργασία διερευνούμε την απόδοση
nou sto opoo jewroÔme ìti kje katstash i tou q¸rou katastsewn S = {1, 2, . . . , k}
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σχεδιασμένων μονόπλευρων διαγραμμάτων S με μεταβλητό μέγεθος δείγματος ή/και
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Lèxei
kleidi: Markobian montèla diakritoÔ qrìnou, OMS me qwrhtikìthte
1.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

, Markobianè

alusde .

Η χρησιμοποίηση των διαγραμμάτων ελέγχου έχει ως κύριο στόχο την έγκαιρη
ανίχνευση
μεταβολών στη μέση τιμή της κατανομής των τιμών ενός χαρακτηριστικού
1.
TO KLEISTO OMOGENES MARKOBIANO SUSTHMA
το οποίο
καθορίζει
την ποιότητα των προϊόντων που παράγει μια διεργασία. Εξίσου, αν
DIAKRITOU QRONOU
όχι περισσότερο, σημαντική είναι και η παρακολούθηση της μεταβλητότητας των τιμών
k
του χαρακτηριστικού αφού μια αύξησή της θα είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή
προϊόντων χαμηλής ποιότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έγκαιρη
ανίχνευση μειώσεων στη μεταβλητότητα, αφού σχετίζεται με τη βελτίωση στην
ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων (δείτε, π.χ., Woodall and Montgomery (1999)).
Το πιο γνωστό και συχνά χρησιμοποιούμενο διάγραμμα ελέγχου παρακολούθησης της
μεταβλητότητας είναι το διάγραμμα ελέγχου S, στο οποίο απεικονίζονται τιμές της
δειγματικής τυπικής απόκλισης. Ως διάγραμμα τύπου Shewhart δεν είναι ευαίσθητο
στην ανίχνευση μικρών ή/και μεσαίων μεταβολών στην τυπική απόκλιση της
διεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή για το εκτός ελέγχου μέσο μήκος ροής είναι
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ABSTRACT
In this paper we consider the discrete time HMS with finite state capacities ci ∈
N, i = 1, 2, . . . , k, for any state i of the state space S = {1, 2, . . . , k}. This system is
a generalization of the classical HMS, where the states’ capacities are infinite. Also, we
assume that movements of the system’s members occur according to some priority order.
We examine the evolution of this system by considering a new system with state space
Se = {1, 2, . . . , k, k + 1}, where the state k + 1 contains the members of the system that
overflow due to the capacities of the states. Given that the state vector of the system at
time t, t ∈ N, is known, we evaluate the transition matrix for any time t.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ανίχνευση των χρονικών σημείων αλλαγής τάσης σε χρονοσειρές και ο καθορισμός του
πλήθους αυτών, αποτελεί σημαντικό πρόβλημα σε διάφορα πεδία εφαρμογών, όπως π.χ. η
κλιματολογία. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε μια μέθοδο ανίχνευσης του πλήθους k και
της θέσης χρονικών σημείων αλλαγής τάσης T j , j  1,..., k σε μια χρονοσειρά, που
αποτελεί επέκταση της μεθόδου που έχουμε αναπτύξει για ένα χρονικό σημείο αλλαγής τάσης
(Βαφειάδης κ.α., 2009). Τα πιθανά σημεία αλλαγής τάσης T j εντοπίζονται από τη μελέτη του
προφίλ ενός στατιστικού ελέγχου γραμμικής τάσης που υπολογίζεται σε συνεχόμενα
παράθυρα της χρονοσειράς. Η αξιολόγηση της μεθόδου γίνεται με Monte Carlo
προσομοιώσεις σε χρονοσειρές από AR(1) διαδικασίες για διαφορετικά επίπεδα
αυτοσυσχέτισης και με θόρυβο εισόδου από κανονική, ομοιόμορφη και εκθετική κατανομή.
Επίσης η μέθοδος εφαρμόζεται σε χρονοσειρές δεικτών της θερμοκρασίας της γης.
Λέξεις Κλειδιά: Χρονοσειρά, γραμμική τάση, σημεία αλλαγής τάσης.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία σχετικά με την ανίχνευση πλήθους και θέσης
σημείων αλλαγής γραμμικής τάσης σε χρονοσειρές. Το δύσκολο και ταυτόχρονα
σημαντικό αυτό πρόβλημα συναντάται στην οικονομία, όπως οι μεταβολές στην τιμή
του πετρελαίου (Kaffel & Abid, 2009) και οι μεταβολές των επιτοκίων (Bai &
Perron, 2003), στη μετεωρολογία, όπως οι ετήσιες τιμές βροχόπτωσης (Casa &
Nasello, 2010) και οι κλιματικές μεταβολές στην Ανταρκτική (Merzlyakov et al,
2008), στην ιατρική, όπως η επεξεργασία του εγκεφαλογραφήματος (Lavielle, 2005),
και σε πλήθος άλλων πεδίων.
Στην εργασία αυτή προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το πρόβλημα της ανίχνευσης
του πλήθους και της θέσης των χρονικών σημείων αλλαγής της γραμμικής τάσης σε
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χρονοσειρά χρησιμοποιώντας κατάλληλο έλεγχο γραμμικής τάσης. Συγκεκριμένα
επεκτείνουμε τη χρήση της μεθόδου του προφίλ του στατιστικού κλίσης (Slope
Statistic Profile – (SSP)), που αναπτύχθηκε για την ανίχνευση ενός χρονικού
σημείου εμφάνισης τάσης (Βαφειάδης κ.α., 2009), στην ανίχνευση πολλαπλών
σημείων αλλαγής τάσης. Συγκεκριμένα υπολογίζεται το προφίλ του t-στατιστικού της
γραμμικής τάσης, δηλαδή η τιμή του σε κυλιόμενα παράθυρα σταθερού εύρους κατά
μήκος της χρονοσειράς, και από αυτό εντοπίζονται τα πιθανά χρονικά σημεία
αλλαγής της τάσης T j , j  1,..., k . Η απόδοση της μεθόδου, ως προς την ανίχνευση
του πλήθους και της θέσης των χρονικών σημείων αλλαγής της γραμμικής τάσης,
αξιολογείται με Monte Carlo προσομοιώσεις σε χρονικές σειρές με συσχετίσεις
διαφορετικής έντασης και με θόρυβο από διάφορες κατανομές. Ταυτόχρονα,
εξετάζουμε την επίδραση των παραγόντων του πλήθους αλλαγών της τάσης, του
μήκους της χρονοσειράς και του εύρους του παραθύρου δεδομένων στην
προτεινόμενη μέθοδο. Εφαρμόζουμε επίσης τη μέθοδο SSP σε μια χρονοσειρά
δεικτών της θερμοκρασίας της γης και αξιολογούμε τα αποτελέσματα της.

2.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΏΝ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΝ

Το στοχαστικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για να προσεγγίσει χρονοσειρές με
πολλαπλά σημεία αλλαγής γραμμικής τάσης T j δίνεται από τον τύπο

Yt  d t  u t ,

(1)

όπου Yt , t  1, , n , είναι η παρατήρηση της χρονικής σειράς τη χρονική στιγμή t,

d t το σύστημα παραγωγής της χρονοσειράς με πολλαπλά σημεία αλλαγής
γραμμικής τάσης και u t είναι η χρονοσειρά των υπολοίπων. Στην εργασία αυτή
θεωρούμε δύο χρονικά σημεία αλλαγής γραμμικής τάσης T1 και T2 . Έτσι, το
σύστημα παραγωγής d t δίνεται από τον τύπο
d t   0  b0 t  b1 Bt1  b2 Bt2 ,
με

0

τον


0
Bt 2  
t  T2


σταθερό

a t  T2
a t  T2

όρο

της

μετατόπισης,

(2)


0
Bt1  
 t  T1


a t  T1

,

a t  T1

, b0 ο συντελεστής της αρχικής τάσης και b1 ,b2 οι

συντελεστές της πρόσθετης γραμμικής τάσης κατά τα χρονικά σημεία T1 και T2 .
Περισσότερα σημεία αλλαγής τάσης αντιμετωπίζονται παρόμοια, όπως θα γίνει
κατανοητό και από την ανάλυση που ακολουθεί.
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2.1 Έλεγχος του προφίλ του στατιστικού της τάσης SSP (Slope Statistic Profile)
Για την ανίχνευση του χρονικού σημείου εμφάνισης γραμμικής τάσης,
χρησιμοποιήσαμε παραμετρικό έλεγχο γραμμικής τάσης σε κυλιόμενο παράθυρο
μεγέθους w στην αρχική χρονοσειρά Yt , t  1, , n . Παρακάτω περιγράφεται ο
έλεγχος αυτός για το πρώτο παράθυρο {Y1 ,..., Yw } . Ο εκτιμητής ελαχίστων
τετραγώνων για το συντελεστή τάσης b δίνεται από τη σχέση
w

 (t  t )Yt /

b̂ =

t 1

w

 (t  t )

2

,

(3)

t 1

και η τυπική απόκλιση του b εκτιμάται χρησιμοποιώντας το φάσμα ισχύος S ( f ) των
υπολοίπων ut , όπως πρότειναν οι Bloomfield και Nychka (1992). Η τυπική απόκλιση
του b̂ εκτιμάται από τη σχέση

 0.5

ˆ
s (b) = 2  W ( f ) S ( f )df 
 0

όπου W ( f ) 

w

b e
t 1

t

2
2ift

με b t 

t t
w

 (t  t )

1/ 2

,

(4)

και S ( f ) το σφάλμα ισχύος των
2

t 1

 1
 2

υπολοίπων ut , που ορίζεται ως S ( f )  

w 1

 ˆ
  0  2 ˆ kcos(2fk )  . Ως ˆ k

k 1


ορίζεται η k-οστή αυτοσυσχέτιση των υπολοίπων, που δίνεται από τη σχέση

ˆk 

1 w k
 uˆt k uˆt ,
w t 1

(5)

ενώ uˆ t  Yt  aˆ  ̂t τα υπόλοιπα της προσαρμογής του μοντέλου γραμμικής τάσης
με â  Y  ˆ t και Y τη μέση τιμή της χρονοσειράς, εκτός από την περίπτωση

k  0 όπου και έχουμε ˆ0 

1 w 2
 uˆt .
w  2 t 1

Το στατιστικό ελέγχου για τη μηδενική υπόθεση b=0 είναι t  bˆ s (bˆ) και ακολουθεί

t w 2 κατανομή, για ανεξάρτητα και κανονικά κατανεμημένα υπόλοιπα ut (το
στατιστικό όμως αυτό προτάθηκε από τους Bloomfield και Nychka (1992) και για
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συσχετισμένα υπόλοιπα). Η επιλογή του συγκεκριμένου παραμετρικού ελέγχου
βασίζεται στη μεγάλη αποτελεσματικότητά του να ανιχνεύει μικρές γραμμικές τάσεις
σε σχέση με άλλους παραμετρικούς ελέγχους (Vafeiadis et al, 2008).
Το παραπάνω t-στατιστικό υπολογίζεται σε κάθε κυλιόμενο παράθυρο μεγέθους w
κατά μήκος της χρονοσειράς και δίνει μια σειρά τιμών του t-στατιστικού που την
ονομάζουμε προφίλ του t-στατιστικού. Η χρονοσειρά του t-στατιστικού συμβολίζεται
με X i για τιμές του i  1   w / 2 ,..., n  [ w / 2] όπου i είναι το χρονικό σημείο του
μέσου του κυλιόμενου παραθύρου που εξετάζεται. Η μορφή του προφίλ εξαρτάται
από την αυτοσυσχέτιση των υπολοίπων ut , τις παραμέτρους b0 ,b1 και b2 της
γραμμικής τάσης καθώς και το μήκος w του κυλιόμενου παραθύρου. Σε κάθε
περίπτωση το προφίλ παρουσιάζει διακυμάνσεις και για αυτό εφαρμόζουμε
εξομάλυνση κινούμενου μέσου με τοπικό παράθυρο της τάξης του 5% του w .
Ένα παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου SSP με 2 σημεία αλλαγής τάσης δίνεται
στο Σχήμα 1. Από τη μορφή του προφίλ X i , όπως φαίνεται από το Σχήμα 1b, είναι
χαρακτηριστική η μετάβαση από αρνητική ( X i  t w 2, 0.975 ) σε θετική τάση
( X i  t w 2, 0.975 ) και αντίστροφα και ενδιάμεσα υπάρχει η περιοχή της μησημαντικής τάσης.
Σχήμα 1. Χρονοσειρά Yt στο σχήμα (a) και η εξομαλυσμένη καμπύλη του προφίλ του

X i στο σχήμα (b) (b0 , b1 , b2 )  ( 0.01,0.01,0.01) , n=500,
(T1 , T2 )  (150,350) , με ut από διαδικασία AR(1), u t  u t 1  at , για φ=0.16, at

t-στατιστικού

από κανονική κατανομή και w=150. Οι οριζόντιες γραμμές αντιστοιχούν στις κρίσιμες
τιμές  t w 2, 0.975 και  t w 2, 0.90 που σχηματίζουν τα όρια για την εκτίμηση των
χρονικών σημείων απώλειας της τάσης.
(a)

(b)
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Για την εύρεση του σημείου ή των σημείων αλλαγής γραμμικής τάσης, ορίζουμε
δύο διαστήματα που περιέχουν τις τιμές του t-στατιστικού X i μεταξύ των ορίων
[ t w 2, 0.975 , t w 2, 0.90 ] και [  t w 2, 0.975 ,  t w 2, 0.90 ] (για στάθμες σημαντικότητας α=0.05
και 0.20 αντίστοιχα) για να μπορέσουν να εκτιμηθούν τόσο οι αρνητικές όσο και οι
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θετικές αλλαγές της γραμμικής τάσης. Η μέγιστη (ελάχιστη) τιμή X i των τιμών στα
αρνητικά (θετικά) διαστήματα δίνει τα χρονικά σημεία απώλειας της τάσης. Για κάθε
τέτοιο κομβικό σημείο δηλώνουμε τη μετάβαση από ή σε απώλεια της τάσης με ένα
ζευγάρι τιμών, θέτοντας 1 για αρνητική τάση, 0 για μηδενική τάση και -1 για θετική
τάση. Για παράδειγμα, για τα κομβικά χρονικά σημεία p1 έως p4 του Σχήματος 1b
έχουμε αντίστοιχα τα ζεύγη (1,0), (0,-1), (-1,0) και (0,1). Θεωρώντας πως τα σημεία
p1 , p2 είναι σχετικά κοντά και το ίδιο για τα p3 , p4 (σε και από απώλεια τάσης,
(1,0), (0,-1) και (-1,0), (0,1)), στη χρονοσειρά υπάρχει σημείο καμπής από αρνητική
σε θετική τάση ( p1 , p2 ) που ακολουθείται από σημείο καμπής από θετική σε
αρνητική τάση ( p3 , p4 ). Εκτιμούμε λοιπόν το σημείο αλλαγής τάσης από το μέσο
των δύο κομβικών σημείων που το περιέχουν. Στο Σχήμα 1 εκτιμούμε

p  p2
p  p4
Tˆ1  1
 158 και Tˆ2  3
 338 .
2
2

Στην περίπτωση όπου δύο κομβικά σημεία δεν θεωρηθούν κοντινά σημαίνει ότι στη
χρονοσειρά υπάρχει ένα διάστημα με μη-σημαντική τάση. Σε αυτό το γεγονός,
σημαντικό ρόλο παίζουν η αυτοσυσχέτιση αλλά και το μήκος της χρονοσειράς που
επηρεάζουν την εκτίμηση των χρονικών σημείων απώλειας της τάσης, όπως φαίνεται
στο Σχήμα 2.

(b0 , b1 , b2 )  (0.01,0.01,0.01) , n=500,
(T1 , T2 )  (150,350) , με ut από μοντέλο AR(1) ( u t  u t 1  at ) με φ=0.25 και at

Σχήμα 2. (a) Χρονοσειρά Yt

για

από κανονική κατανομή και w=150. (b) Όπως στο (a) αλλά για φ=0.64.
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Στις περιπτώσεις αυτές, τα χρονικά σημεία που προσδίδουν μετάβαση από τάση
(θετική ή αρνητική) σε μηδενική και αντίστροφα, θα εκτιμώνται ως έχουν. Έτσι, για
το Σχήμα 2a η μέθοδος εκτιμάει τα χρονικά σημεία Tˆ1  p1  220

και

p  p3
Tˆ2  2
 358 , ενώ για το Σχήμα 2b τα χρονικά σημεία Tˆ1  p1  94 και
2
Tˆ2  p 2  402 .

3. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ
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Πραγματοποιήσαμε Monte Carlo προσομοιώσεις με μήκος χρονοσειράς n  500
και 200 . Τα χρονικά σημεία αλλαγής της γραμμικής τάσης T j , j  1,2 τα θέσαμε
στο t  150 και 350 για n  500 , t  50 και 150 για n  200 , και το εύρος w
του κυλιόμενου παραθύρου δοκιμάσαμε το 30% και 40% του μήκους n της
χρονοσειράς. Στις κλίσεις b0 ,b1 , b2 δόθηκαν οι τιμές  0.01,0.01,0.01 και

 0.01,0.006,0.01 . Για τα υπόλοιπα θεωρήσαμε αυτοπαλινδρομούμενη διαδικασία
τάξης 1 AR(1), u t  u t 1  at , με θόρυβο εισόδου από κανονική, ομοιόμορφη και

εκθετική κατανομή. Έγινε κατάλληλη διαμόρφωση των τιμών του  , ώστε για
διαφορετικά μήκη χρονοσειρών οι τιμές του  να αντιστοιχούν στην ίδια ένταση
συσχέτισης (π.χ. αν για n  1000 η αυτοσυσχέτιση τάξης ένα για AR(1) είναι
r (1)    0.9 , και γενικά για τάξη k r (k )   k  0.9 k , τότε για να
παρατηρήσουμε το σύστημα την ίδια περίοδο αλλά με n  500 θα πρέπει
  r (1)  0.910 / 5  0.81 , και αντίστοιχα για n  200   r (1)  0.910 / 2  0.59 ).
Έτσι, για n  500 , είχαμε αντίστοιχα   0.16, 0.25, 0.36, 0.49, 0.64, 0.81 και για
n  200   0.01, 0.031, 0.078, 0.168, 0.328, 0.59 . Για κάθε συνδυασμό των
τιμών των παραμέτρων και των τριών κατανομών του a t έγιναν Μ=1000 Monte
Carlo πραγματοποιήσεις.
Για

κάθε

περίπτωση,

υπολογίστηκε

η

ποσότητα

MSE / n 2 ,

όπου



1
(Tˆi  T ) 2 το μέσο τετραγωνικό σφάλμα, T και Tˆi το πραγματικό και

 i 1
το εκτιμώμενο χρονικό σημείο αλλαγής γραμμικής τάσης στην i πραγματοποίηση. Η
κανονικοποίηση με το n 2 επιτρέπει την απευθείας σύγκριση των αποτελεσμάτων,
MSE 

απαλλαγμένα από τον παράγοντα του μήκους της χρονοσειράς.
Στο Σχήμα 3 δίνονται τα γραφήματα των τιμών της ποσότητας MSE / n 2 ως προς
 . Φαίνεται καθαρά η επίδραση της αυτοσυσχέτισης στην αποτελεσματικότητα της
μεθόδου SSΡ, που προκαλεί χαρακτηριστική αύξηση στο σφάλμα της όταν   0.7
και για τα δύο μήκη του κυλιόμενου παραθύρου. Στην περίπτωση όπου το μήκος
παραθύρου είναι w=200 παρατηρούμε ότι το σφάλμα εκτίμησης είναι
χαρακτηριστικά μικρότερο (βλέπε Σχήμα 3a). Πρέπει να σημειωθεί ότι το σφάλμα
εκτίμησης ανά τιμή αυτοσυσχέτισης δεν προκύπτει από το σύνολο των επαναλήψεων
αλλά από το σύνολο των περιπτώσεων ανά πλήθος κομβικών σημείων. Για
παράδειγμα, για   0.16 και w  150 , από το σύνολο επαναλήψεων M  1000
έχουμε M 1  877 περιπτώσεις με 4 κομβικά σημεία, M 2  88 περιπτώσεις με 3
κομβικά σημεία και M 3  12 περιπτώσεις με 2 κομβικά σημεία (οι υπόλοιπες
περιπτώσεις αγνοούνται). Όταν η αυτοσυσχέτιση είναι ισχυρή, έχουμε πιο πολλές
περιπτώσεις (αθροιστικά) με 3 και 2 κομβικά σημεία από ότι με 4. Στο Σχήμα 3b
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φαίνεται καθαρά αύξηση του σφάλματος εκτίμησης, γεγονός αναμενόμενο, για τις
περιπτώσεις εκείνες όπου το χρονικό σημείο αλλαγής τάσης δεν εκτιμάται από
ημιάθροισμα αλλά ως υποεκτίμηση ή υπερεκτίμηση, ανεξάρτητα από το μήκος του
κυλιόμενου παραθύρου.
Παρόμοια αποτελέσματα με την περίπτωση όπου τα υπόλοιπα προέρχονται από
διαδικασία AR(1) με θόρυβο εισόδου από κανονική κατανομή, συναντάμε και όταν ο
θόρυβος εισόδου είναι ομοιόμορφος και εκθετικός.

MSE / n 2 για τη μέθοδο SSΡ με εκτίμηση (a) 4
( Tˆ1  ( p1  p2 ) 2 και Tˆ2  ( p3  p4 ) 2 ) και (b) 3 ( Tˆ1  p1 και Tˆ2  ( p2  p3 ) 2 )

Σχήμα 3. Γραφήματα

κομβικών σημείων απώλειας τάσης για (b0 , b1 , b2 )  (0.01,0.01,0.01) , n=500,

(T1 , T2 )  (150,350) , w=150 και w=200, με ut από μοντέλο AR(1) ( u t  u t 1  at )
με a t από κανονική κατανομή.
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Αντίστοιχα αποτελέσματα συναντάμε και στις περιπτώσεις εκείνες όπου έχουμε
μικρότερο μήκος χρονοσειράς (βλέπε Σχήμα 4). H ισχυρή, θετική αυτοσυσχέτιση σε
συνδυασμό με το μικρό μήκος της χρονοσειράς αυξάνει χαρακτηριστικά το σφάλμα
εκτίμησης σε όλες τις περιπτώσεις.

MSE / n 2 για τη μέθοδο SSΡ με εκτίμηση (a) 4
( Tˆ1  ( p1  p2 ) 2 και Tˆ2  ( p3  p4 ) 2 ) και (b) 3 ( Tˆ1  p1 και Tˆ2  ( p2  p3 ) 2

Σχήμα 4. Γραφήματα

κομβικών σημείων απώλειας τάσης για (b0 , b1 , b2 )  (0.01,0.01,0.01) , n=200,

(T1 , T2 )  (50,150) , w=60 και w=80, με ut από μοντέλο AR(1) ( u t  u t 1  at ) με

at από κανονική κατανομή.
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4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εφαρμόσαμε την επέκταση της μεθόδου SSP στην ανακατασκευασμένη
χρονοσειρά των μέσων ετήσιων θερμοκρασιών εδάφους του Βορείου Ημισφαιρίου
κατά τα έτη 1850-2006 από τη Μονάδα Κλιματικών Ερευνών του πανεπιστημίου
East Anglia (Πηγή: http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/: Crutem3nh). Η
χρονοσειρά δίνεται στο Σχήμα 5a.
Σχήμα 5 (a) Χρονοσειρά μέσων ετήσιων θερμοκρασιών εδάφους του Βορείου
Ημισφαιρίου κατά τα έτη 1850-2006. (b) Το προφίλ του στατιστικού της μεθόδου SSP
για τη χρονοσειρά στο (a). Οι κατακόρυφες γραμμές δηλώνουν τα εκτιμώμενα σημεία
καμπής.
(b)

(a)
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Λόγω του μικρού μήκους της χρονοσειράς ( n  157 ) το μήκος του κυλιόμενου
παραθύρου πάρθηκε w  50 , δηλαδή στο 33% του μήκους n . Στο Σχήμα 5b
φαίνονται οι εκτιμήσεις των πιθανών σημείων αλλαγής γραμμικής τάσης της
προτεινόμενης μεθόδου στην εξομαλυσμένη καμπύλη του t-στατιστικού. Πιο
συγκεκριμένα, η χρονοσειρά εμφανίζει θετική τάση το 1900, η οποία χάνεται το
1940 για να εμφανίσει και πάλι θετική τάση το 1972. Στο Σχήμα 5a φαίνονται επίσης
και οι εκτιμήσεις των χρονικών σημείων αλλαγής τάσης στην χρονοσειρά
Crutem3nh.
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από το σύνολο των προσομοιώσεων στα διαφορετικά σενάρια μήκους
χρονοσειράς, σημείων αλλαγής και μεγέθους τάσης, αυτοσυσχέτισης των υπολοίπων
και κατανομής θορύβου, παρατηρούμε πώς η επέκταση της μεθόδου SSP που
προτείνουμε έχει καλή απόδοση στην εκτίμηση του πλήθους και της θέσης των
σημείων αλλαγής τάσης ακόμα και για ισχυρή αυτοσυσχέτιση (αν αναλογιστούμε και
την αλλοίωση που αυτή προκαλεί στη χρονοσειρά) σε συνδυασμό με τη κατάλληλη
επιλογή του μήκους του κυλιόμενου παραθύρου ( w  30% του n ).
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ABSTRACT
The estimation of multiple structural breaks in a time series at some unknown
positions, is of great importance in many areas, e.g. climatology. This work presents a
modification of the Slope Statistic Profile method for time series with multiple
structural breaks. The approach is tested for its efficiency in estimating multiple
structural breaks of linear trend, through Monte Carlo simulations for different
conditions for the slope, breakpoint positions, correlation in the residuals and times
series length.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι Χαοτικές Απεικονίσεις είναι συνηθισμένες μέθοδοι κρυπτογράφησης που εφαρμόζονται
κυρίως σε εικόνες. Στην εργασία αυτή μελετούνται δύο από τις πλέον δημοφιλείς τέτοιες
απεικονίσεις, η απεικόνιση της Γάτας (Cat Map) και αυτή του Αρτοποιού (Baker Map), και
προτείνονται αντίστοιχα τροποποιήσεις τους για τη χρήση τους στην κρυπτογράφηση
κειμένου, ακολουθώντας διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την αντιμετώπιση του κειμένου
(ως μονοδιάστατος και δισδιάστατος πίνακας αντίστοιχα). Οι αλγόριθμοι αξιολογούνται και
συγκρίνονται ως προς τα βασικά τους χαρακτηριστικά.
Λέξεις Κλειδιά: Κρυπτογραφία, χαοτικές απεικονίσεις, Baker Map, Cat Map, κρυπτογράφηση
κειμένου.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην παρούσα εργασία, μελετούνται δύο συναφείς αλγόριθμοι χαοτικών
απεικονίσεων, η απεικόνιση της Γάτας (Arnold’s Cat Map) και η απεικόνιση του
Αρτοποιού (Baker Map). Αρχικά αναλύεται η μέθοδος μέσω της οποίας οι δύο
αλγόριθμοι μετασχηματίζουν την αρχική εικόνα, επιτυγχάνοντας την
κρυπτογράφηση, ενώ αναδεικνύονται οι ομοιότητες και οι διαφορές τους.
Προτείνουμε κατόπιν μία εναλλακτική εφαρμογή αυτών των απεικονίσεων για την
κρυπτογράφηση κειμένου. Ακολουθούνται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για την
εφαρμογή των χαοτικών απεικονίσεων σε κείμενο, που ως συνεχόμενη ροή
χαρακτήρων είναι ένας μονοδιάστατος πίνακας. Κατά την πρώτη προσέγγιση το
κείμενο μετασχηματίζεται, με την κατάλληλη προσθήκη κενών χαρακτήρων σε κάθε
γραμμή, σε διδιάστατο πίνακα ΝxM (μορφή αντίστοιχη με της εικόνας) και κατόπιν
εφαρμόζεται η απεικόνιση Baker Map. Στη δεύτερη προσέγγιση, χρησιμοποιώντας
την απεικόνιση Cat Map, ένα κείμενο μεγέθους n χαρακτήρων συμπληρώνεται με
κενούς χαρακτήρες ώσπου το μέγεθός του να γίνει τέλειο τετράγωνο και κατόπιν
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αντιστοιχίζουμε κάθε σημείο του δισδιάστατου χώρου στο μονοδιάστατο. Τέλος, οι
δύο αυτές προσεγγίσεις αξιολογούνται συγκριτικά.
Στα πλαίσια της εργασίας, και για κάθε μία από τις απεικονίσεις, έχει αναπτυχθεί
λογισμικό που αναπαριστά οπτικά τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης και παράγει το
τελικό κρυπτογραφημένο μήνυμα (είτε κείμενο είτε εικόνα). Το λογισμικό μπορεί να
κρυπτογραφήσει και να αποκρυπτογραφήσει ενώ δίνει και τη δυνατότητα επιλογής
του κρυπτογραφικού κλειδιού.
1.1 Κρυπτογραφία
Κρυπτογραφία (cryptography) είναι η μελέτη τεχνικών που βασίζονται σε
μαθηματικά προβλήματα που είναι δύσκολο να λυθούν.
Εφαρμογή της κρυπτογραφίας είναι η κρυπτογράφηση. Κρυπτογράφηση είναι ο
μετασχηματισμός δεδομένων σε μορφή η οποία είναι αδύνατο να διαβαστεί χωρίς τη
γνώση της σωστής ακολουθίας bit. Η ακολουθία bit καλείται "κλειδί" και
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κατάλληλο αλγόριθμο/συνάρτηση. Η αντίστροφη
διαδικασία είναι η αποκρυπτογράφηση και απαιτεί γνώση του κλειδιού. Σκοπός της
κρυπτογράφησης είναι να εξασφαλίσει το απόρρητο των δεδομένων κρατώντας τα
κρυφά από όλους όσους έχουν πρόσβαση σε αυτά [Menezes][Νάστου κ.α.][Poulakis].
Για μερικούς μηχανισμούς κρυπτογράφησης χρησιμοποιείται το ίδιο κλειδί για την
κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση, για άλλους όμως τα κλειδιά που
χρησιμοποιούνται διαφέρουν [Menezes][Νάστου κ.α.][Poulakis].
1.2 Χαοτικές Απεικονίσεις
Η Θεωρία του Χάους μελετά τη συμπεριφορά δυναμικών συστημάτων που είναι
ιδιαίτερα ευαίσθητα στις αρχικές συνθήκες (φαινόμενο της πεταλούδας). Μικρές
διαφοροποιήσεις στις αρχικές συνθήκες (όπως αυτές που οφείλονται σε σφάλματα
στρογγυλοποίησης κατά την εκτέλεση αριθμητικών υπολογισμών) οδηγούν σε
μεγάλη απόκλιση των αποτελεσμάτων, καθιστώντας τη μακροπρόθεσμη πρόβλεψη
για τα χαοτικά συστήματα αδύνατη στη γενική περίπτωση. Αυτό συμβαίνει παρ’ όλο
που αυτά τα συστήματα είναι αιτιοκρατικά, πράγμα που σημαίνει ότι η μελλοντική
δυναμική τους καθορίζεται πλήρως από τις αρχικές συνθήκες τους, χωρίς να
εμπλέκονται τυχαίοι παράγοντες. Με πιο απλά λόγια, η αιτιοκρατική φύση των
χαοτικών συστημάτων δεν τα καθιστά προβλέψιμα. Η συμπεριφορά αυτή είναι
γνωστή ως αιτιοκρατικό χάος, ή απλώς χάος [Vivaldi].
Οι χαοτικές απεικονίσεις είναι συνήθεις στη βιβλιογραφία ως μέθοδοι
κρυπτογράφησης συμμετρικού κλειδιού και χρησιμοποιούνται κυρίως για την
κρυπτογράφηση εικόνων [Guan et al][Xiao]. Η κρυπτογράφηση συντελείται μέσω
επαναληπτικών τοπικών γεωμετρικών μετασχηματισμών-αυτομορφισμών, έτσι ώστε
η αρχική πληροφορία να διαχέεται ταχύτατα στο χώρο της εικόνας, εισάγοντας έτσι
ψευδο-χάος που αποκρύπτει εντελώς το αρχικό μήνυμα. Κατά την
αποκρυπτογράφηση στη συνέχεια και αφού το σύστημα είναι αιτιοκρατικό, η εικόνα
μπορεί να επανέλθει στην ακριβή αρχική της κατάσταση μέσω αντίστοιχων
μετασχηματισμών.
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Χαοτικές απεικονίσεις μπορούν να οριστούν είτε σε συνεχή χρόνο είτε σε
διακριτές χρονικές στιγμές. Σε διακριτό χρόνο συνήθως έχουν τη μορφή
συναρτήσεων που εφαρμόζονται επαναληπτικά. Από τα πλέον συνηθισμένα
παραδείγματα χαοτικών απεικονίσεων σε διακριτό χρόνο είναι οι απεικονίσεις του
Αρτοποιού (Baker Map) και της Γάτας (Cat Map) που μελετούνται εδώ. Εκτενής
λίστα
χαοτικών
απεικονίσεων
μπορεί
να
βρεθεί
στο
Διαδίκτυο
(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_chaotic_maps).

2. ΟΙ ΧΑΟΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ (BAKER MAP)
ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ (CAT MAP)
2.1 Ο Αλγόριθμος της Γάτας (Cat Map ή Arnold’s Cat Map)
Ο αλγόριθμος πήρε το όνομά του από το Ρώσο Μαθηματικό Vladimir Arnold που
τον πρότεινε το 1960, χρησιμοποιώντας κατά την επίδειξη την εικόνα μιας Γάτας.
Πρόκειται για μια χαοτική απεικόνιση σε διακριτό χρόνο που “διπλώνει” και
“τεντώνει” επαναληπτικά την αρχική εικόνα αναδιατάσσοντας τις θέσεις των
εικονοστοιχείων (pixels) σε κάθε βήμα (Εικόνα 1).
Εικόνα 1. Σχηματική Απεικόνιση Λειτουργίας του Αλγόριθμου Cat Map[Peterson]

Έστω μια εικόνα διάστασης N x N. Οι συντεταγμένες των εικονοστοιχείων της
είναι V   x, y  x, y  0,1,2,..., N  1. Το μαθηματικό μοντέλο που περιγράφει την
απεικόνιση της Γάτας είναι:

 x '
x
1
 y '  A  y   mod N    q
 
 

Όπου

 x, y 

και

 x ', y '

p  x
 mod N 
pq  1  y 

(1)

στη σχέση (1) καθορίζουν την αρχική και την

αναδιατεταγμένη θέση του κάθε εικονοστοιχείου αντίστοιχα. Τα p και q είναι θετικοί
ακέραιοι για τους οποίους θα πρέπει να ισχύει det  A   1 ώστε η απεικόνιση να
είναι αυτομορφισμός. Οι παράμετροι p, q καθώς και το πλήθος των
μετασχηματισμών k είναι τo κρυπτογραφικό κλειδί [Guan et al][Xiao]. Στις
περισσότερες υλοποιήσεις στη βιβλιογραφία [Guan et al][Peterson][Xiao], όπως και
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στη δική μας περίπτωση τα p, q θεωρούνται ίσα με 1 (p=q=1), οπότε κάθε νέα θέση
υπολογίζεται ως εξής:  x ', y '    x  y, x  2 y  mod N .
Από τα βασικά χαρακτηριστικά του αλγόριθμου της Γάτας είναι η περιοδικότητα
καθώς μετά από έναν αριθμό επαναλήψεων T που καλείται περίοδος, η εικόνα
επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση. Η περίοδος Τ εξαρτάται αποκλειστικά από
τις διαστάσεις της εικόνας (ή του κειμένου) και δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία κάποιο
μοντέλο που να ορίζει τη σχέση της περιόδου Τ με το μέγεθος Ν. Έχει αποδειχθεί
εμπειρικά [Peterson] ότι για την περίοδο ισχύει η σχέση (2)

log N



 T  3N ,  

5 1
2

(2)

Συνολικά ο αλγόριθμος της Γάτας είναι αποδοτικός (ως προς το προκαλούμενο
χάος) και υλοποιείται σχετικά εύκολα λόγω του μικρού κλειδιού (p, q, k) και της
υπολογιστικής πολυπλοκότητας O N 2 log N  O TN 2  O N 3 σε πολυωνυμικό
χρόνο όπως προκύπτει από τη σχέση (2).



 

  

2.2 Ο Αλγόριθμος του Αρτοποιού (Baker Map)

Ο αλγόριθμος του Αρτοποιού (Baker) πήρε το όνομά του από την τεχνική που
χρησιμοποιεί: θυμίζει την εργασία που κάνει ένας αρτοποιός για να πλάσει
την ζύμη. Με τον πλάστη πλάθει τη ζύμη, κατόπιν την κόβει και την ενώνει
[Hanney].
 2x 
 x  
Είναι μία απεικόνιση : S :  0,1 x  0,1   0,1 x  0,1 :    y mod1 (3)
 y  
2
Μαθηματικό μοντέλο του αλγορίθμου :
  2x 
   x  0, 1 
 2 
  y
 x   2 
B :  0,1 x  0,1   0,1 x  0,1 :    
(4)
 y   2 x  1
1
 y  1  x   ,1



2 
 2 
Αποκωδικοποίηση :
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  x 
  2  y   0, 1 
 2 
  
y
2
x


  
B 1 :  0,1 x  0,1   0,1 x  0,1 :    
(5)
 y   x  1 
1
 2  y   ,1
 2 y  1
2 


Εικόνα 2. Σχηματική Απεικόνιση Λειτουργίας του Αλγόριθμου Baker Map

Ο αλγόριθμος του Αρτοποιού λειτουργεί ως εξής : Παίρνει την εικόνα (διάστασης
NxM) και αφού αναδιατάξει τα pixel της ενώνοντας κάθε δύο γραμμές σε μια (το i
pixel της 1ης γραμμής το τοποθετεί στην θέση 2i-1 στην νέα γραμμή , και το k pixel
της δεύτερης το τοποθετεί στην 2k στην νέα γραμμή) δημιουργεί μία εικόνα
διάστασης (N/2)x(2*M). Κατόπιν δημιουργείται η εικόνα από δύο τμήματα κόβοντας
την προηγούμενη σε δύο τμήματα (τα πρώτα (N/2)xM pixels και τα υπόλοιπα
(N/2)xM pixels) έτσι ώστε η τελική εικόνα να έχει διάσταση ΝxM. [Hanney][Neary
et al]

3. ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Για την εφαρμογή των αλγορίθμων σε κείμενο ακολουθήθηκαν δυο διαφορετικές
προσεγγίσεις. Στην πρώτη, που εφαρμόστηκε στην απεικόνιση της Γάτας, το κείμενο
θεωρείται ως ένας μονοδιάστατος πίνακας, οπότε αρχικά μετασχηματίζεται o
διδιάστατος χώρος των φάσεων των απεικονίσεων στο μονοδιάστατο χώρο. Στην
απεικόνιση του Αρτοποιού το κείμενο μετατρέπεται σε ένα πίνακα με Ν γραμμές και
Μ στήλες. Η διάσταση (Ν) ορίζει τις γραμμές του κειμένου, ενώ η διάσταση (Μ)
είναι το μέγιστο μήκος των γραμμών.
3.1 Ο Τροποποιημένος Cat Map για Κείμενο

Για το μετασχηματισμό του διδιάστατου χώρου της εικόνας, στο μονοδιάστατο
της συμβολοσειράς, έγινε η παραδοχή ότι κάθε pixel της εικόνας αντιστοιχεί σε ένα
χαρακτήρα του κειμένου. Επειδή η απεικόνιση της Γάτας απαιτεί τετραγωνικό
πίνακα, ο αλγόριθμός εξασφαλίζει αρχικά την τετραγωνικότητα:

81

Βήμα 1: Υπολογίζεται το μέγεθος του κειμένου S.
Βήμα 2: Υπολογίζεται το ελάχιστο Ν, ώστε να ισχύει N 2  S .
Εάν

S 

 S  τότε N 

S . Διαφορετικά N 

 S  1

Βήμα 3: Εάν S< Ν2, συμπληρώνονται Ν2 – S κενά στο τέλος της συμβολοσειράς.
Βήμα 4: Δημιουργείται μια 1-1 αντιστοίχηση του διδιάστατου χώρου στον
μονοδιάστατο με την εξής σχέση: Κάθε χαρακτήρας s i του S αντιστοιχίζεται στο
σημείο  x, y  για το οποίο x  si N  , y  si mod N , και αντίστροφα κάθε σημείο

 x, y 

αντιστοιχεί στο σημείο si , όπου si  x  N  y .

Βήμα 5: Εφαρμόζεται ο αλγόριθμος απεικόνισης της Γάτας στον Ν x Ν πίνακα.
Βάση της σχέσης στο βήμα 4, οι αναδιατάξεις γίνονται στους χαρακτήρες της
συμβολοσειράς αντί στα pixel της εικόνας.
3.2 Ο Τροποποιημένος Baker Map για Κείμενο

Για είναι δυνατή η εφαρμογή του αλγορίθμου κρυπτογράφησης Baker Map σε
κείμενο πρέπει να γίνει η αντιστοιχία κάθε γράμματος κειμένου σε pixel της εικόνας..
Η τοποθέτηση του κειμένου σε πίνακα NxM είναι απαραίτητη.
Βήμα 1: Θεώρησε το κάθε γράμμα του κειμένου ως pixel μιας εικόνας
Βήμα 2: Μέτρησε το πλήθος των γραμμάτων της κάθε γραμμής. Μέτρησε το
πλήθος των γραμμών (Ν).
Βήμα 3: Βρες το Μ=max{του πλήθους των γραμμάτων της κάθε γραμμής}.
Βήμα 4: Βάλε σε όλες τις γραμμές τόσα κενά ώστε να έχουν όλες πλήθος
γραμμάτων ίσο με Μ
Βήμα 5: Έχοντας έναν πίνακα Ν x Μ γραμμάτων εφάρμοσε τον Αλγόριθμο Baker
Map
Η κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση του κειμένου μπορεί να γίνει και προς τις δύο
κατευθύνσεις.

4. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δύο διαδοχικών επαναλήψεων
των δύο αλγορίθμων για ένα ενδεικτικό κείμενο και το πώς το κείμενο αυτό
μετασχηματίζεται. Παρατηρείται ότι από την πρώτη ακόμη επανάληψη στην
περίπτωση της Γάτας, και στην δεύτερη σε αυτή του Αρτοποιού το κείμενο έχει
αλλάξει εντελώς μορφή. Συγκεκριμένα, με τον αλγόριθμο της Γάτας, οι αλλαγές
γραμμής που είναι στην πράξη ειδικοί χαρακτήρες, αναδιατάσσονται και αυτοί στο
κείμενο δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη αταξία.
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Πίνακας 1. Κρυπτογράφηση βάση των απεικονίσεων Γάτας και Αρτοποιού

2η Επανάληψη

1η Επανάληψη

Αρχικό
Μήνυμα

Cat Map

Baker Map

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
This is the original message
asii9
SJAtBkbsgs01TKULulcai
2
3VCvmdgntahT4MDwneef
lehWNExoypg 5XOFPGzqh
mi6Y7ZQH
ri osr 8
RI
sje

oOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ
iginal message
aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnN
1T2h3i4s5 6i7s8 9t0h e o r

a Qq Wwg
K2Bs8Hh NnnetUki

v Vmw Wex Xsy Ysz Za g e
h8H i9Itj0Jhk Kel L m Mon Nr
o Oip Pgq Qir Rns Sat Tlu U
a1ATb2Bhc3Cid4Dse5E f6Fig7Gs

5EXxe
LbiRrmiiOoa3us9I
6FfhVlgcsSsoYy
TC4va0JjsPplgeMmi1Ae7GZz hDd
Ttr

Σύγκριση μπορεί να γίνει επίσης και στο μέγεθος του κωδικοποιημένου
μηνύματος (Πίνακας 2). Στην απεικόνιση του Αρτοποιού η χειρότερη περίπτωση
παρουσιάζεται όταν το κείμενο έχει όλες τις γραμμές κενές εκτός από μία. Σ’ αυτήν
την περίπτωση οι κενοί χαρακτήρες που προστίθενται είναι N 1  M . Στην
απεικόνιση της Γάτας η χειρότερη περίπτωση παρουσιάζεται όταν το (S-1) είναι
τέλειο τετράγωνο, οπότε το μήνυμα διογκώνεται κατά 2 N .

Όσον αφορά στους αρχικούς αλγορίθμους, τα κλειδιά του μηνύματος είναι k (το
πλήθος των επαναλήψεων) για τον Αρτοποιό, ενώ για την Γάτα είναι το (p, q, k) με
το k να φράσσεται από το 3N (σχέση 2).

Πίνακας 2.Σύγκριση βασικών χαρακτηριστικών των απεικονίσεων της Γάτας
και του Αρτοποιού
Baker Map
ΔιδιάστατοςΠίνακας

Κλειδί

k (επαναλήψεις)
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Cat Map
Μονοδιάστατος Πίνακας

p, q, k

Περιορισμός κλειδιού

Κανείς

k  3N (όριο Περιόδου)

Διαστάσεις πίνακα
εφαρμογής

NxM

NxN

Περίοδος επαναφοράς στην Άπειρο
αρχική κατάσταση

T

Διόγκωση αρχικού
μηνύματος

 2N
 N  1  M
(χειρότερη
περίπτωση)
(στη χειρότερη περίπτωση)

Προκαλούμενη αταξία
(Confusion)

Προβλεπόμενη βάση του
αλγορίθμου

Μεγιστοποιείται, καθώς
αλλάζει η διάταξη των
γραμμών του κειμένου

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Αν και υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία για τις χαοτικές απεικονίσεις, η έρευνά μας δεν
βρήκε πουθενά χρήση τους για κρυπτογράφηση κειμένου. Τα αρχικά αποτελέσματα
είναι αρκετά ενθαρρυντικά για την εξέλιξη των μοντέλων και τη δημιουργία ενός
περιβάλλοντος για κρυπτογράφηση με χρήση χαοτικών απεικονίσεων.
Στα πλαίσια της εργασίας ερευνήθηκαν μόνο οι δυο πιο γνωστές απεικονίσεις
αλλά είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλες με πιο ισχυρές κρυπτογραφικές ιδιότητες.
Το επόμενο βήμα αφορά στην έρευνα και των υπολοίπων απεικονίσεων από τη
βιβλιογραφία, την εύρεση μεθόδων για την αξιολόγηση των μοντέλων, την ανάδειξη
των αδυναμιών τους και την ενίσχυσή τους.
Παραδείγματα ενίσχυσης αναφέρονται στο [Xiao] όπου προτείνεται η αλλαγή των
διαστάσεων εικόνας από δύο σε τρείς, δημιουργώντας επιπλέον κλειδιά. Π.χ. στο
[Cokal et al] προτείνεται η χρήση του XOR με νέο κλειδί στις τιμές των σημείων.
Ευχαριστίες: Ευχαριστούμε τον καθηγητή μας κ. Ιωάννη Αντωνίου για την πολύτιμη βοήθεια
και καθοδήγηση.

ABSTRACT

Chaotic Maps are common encryption methods that are applied mainly in pictures.
In this work we study two of the most popular such chaotic maps, the Cat Map and
the Baker Map and propose changes to make them capable for encrypting documents.
Different approaches are followed for the manipulation of the text. The algorithms are
evaluated and compared in terms of their basic characteristics.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο τραπεζικός κλάδος έχει υποστεί σημαντικές λειτουργικές μεταβολές κατά τη διάρκεια των
τελευταίων δεκαετιών, εξαιτίας της προόδου της τεχνολογίας των πληροφοριών. Στην Ελλάδα
οι χρήστες του διαδικτύου ανέρχονται σε 4,9 εκατομμύρια παρουσιάζοντας από το 2000 έως
το 2009 μια αύξηση της τάξης του 393 %. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει
τους παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στην πρόθεση υιοθέτησης της διαδικτυακής τραπεζικής
από τους Έλληνες. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από 286 χρήστες του διαδικτύου προέκυψε
ότι οι Έλληνες πιστεύουν ότι ο κίνδυνος στις συναλλαγές είναι αρκετά υψηλός και δεν έχουν
την απαραίτητη εμπιστοσύνη για την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω διαδικτύου.
Αναγνωρίζουν την χρησιμότητα και τα οφέλη που προκύπτουν αλλά ωστόσο δεν είναι
σίγουροι ότι θα υιοθετήσουν τις διαδικτυακές συναλλαγές στο προσεχές μέλλον. Η
εμπιστοσύνη και η χρησιμότητα επηρεάζουν θετικά την πρόθεση υιοθέτησης των
διαδικτυακών συναλλαγών, ενώ ο κίνδυνος επηρεάζει αρνητικά την εμπιστοσύνη και την
πρόθεση υιοθέτησης.
Λέξεις Κλειδιά: Διαδικτυακή τραπεζική, Εμπιστοσύνη, Κίνδυνος, Χρησιμότητα.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι Sullivan και Wang (2005) βλέπουν την διαδικτυακή τραπεζική ως μια
επαναστατική διαδικασία με την οποία οι πελάτες πραγματοποιούν τις συναλλαγές
τους χωρίς να επισκεφθούν τις τράπεζες. Πολλές μελέτες προσπάθησαν να
καθορίσουν τους παράγοντες που επιδρούν στην πρόθεση υιοθέτησης της
διαδικτυακής τραπεζικής. Μεταξύ των σημαντικότερων συγκαταλέγονται ο κίνδυνος,
η χρησιμότητα και η εμπιστοσύνη. Σύμφωνα με τους Hoyer and MacInnis, (1997)
υπάρχουν υποθετικοί κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται με την διαδικτυακή τραπεζική. Η
αντιληπτή χρησιμότητα έχει καθοριστεί από τον Davis (1989), σαν “ο βαθμός στον
οποίο ένα άτομο θεωρεί ότι ο εναγκαλισμός ενός συγκεκριμένου συστήματος θα
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ενίσχυε την απόδοση εργασίας του/της”. Η εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές
τραπεζικές εργασίες έχει προσεγγιστεί από πολλούς ερευνητές. Οι Mcknight και
Chervany (2002), διαχώρισαν την εμπιστοσύνη σε 3 τύπους: ο πρώτος είναι η
διάθεση για εμπιστοσύνη, ο δεύτερος είναι η πεποίθηση εμπιστοσύνης και ο τρίτος
είναι η πρόθεση εμπιστοσύνης.

2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η συμπεριφορά σε σχέση με την διαδικτυακή τραπεζική καθορίζεται από την
συμπεριφορά ενός ατόμου και την θετική αντίδραση στη χρησιμοποίηση του
διαδικτύου για τις τραπεζικές δραστηριότητες τους. Η στενότητα της εμπιστοσύνης
και συμπεριφοράς επισύρει την προσοχή στην ανησυχία από τις αντιληπτές συνέπειες
(Pavlou και Fygenson, 2006). Διάφορες μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι ο
αναμενόμενος κίνδυνος μειώνει την εμπιστοσύνη στις διαδικτυακές συναλλαγές
(Gefen et al., 2003). Πολλές εργασίες έχουν αποδείξει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο
του κινδύνου στην πρόθεση υιοθέτησης των διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών
(Laforet and Li, 2005). Οι Suh και Han (2002) επιβεβαίωσαν ότι η αντιληπτή
χρησιμότητα έχει άμεση επίδραση και στους δύο παράγοντες: Την πρόθεση για
χρησιμοποίηση της διαδικτυακής τραπεζικής και την εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές
συναλλαγές.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα αυτά διατυπώνονται οι εξής υποθέσεις:
H1: Αυξημένος βαθμός εμπιστοσύνης στο διαδίκτυο θα αυξήσει την πρόθεση
χρήσης της διαδικτυακής τραπεζικής.
H2: Αυξημένος βαθμός εμπιστοσύνης στο διαδίκτυο θα μειώσει τον
αντιλαμβανόμενο κίνδυνο στην διαδικτυακή τραπεζική.
H3: Αυξημένος αντιλαμβανόμενος κίνδυνος στις διαδικτυακές τραπεζικές
εργασίες θα μειώσει την πρόθεση χρήσης αυτών στο μέλλον.
H4: Αυξημένη αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα του διαδικτύου θα αυξήσει την
πρόθεση χρησιμοποίησης της διαδικτυακής τραπεζικής.
H5: Αυξημένη αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα του διαδικτύου θα αυξήσει την
εμπιστοσύνη στις συναλλαγές μέσω διαδικτύου.

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
3.1 Δείγμα και Συλλογή Δεδομένων
Για τον έλεγχο των υποθέσεων της μελέτης πραγματοποιήθηκε έρευνα κατά το
χρονικό διάστημα Ιουλίου - Αυγούστου του 2009. Ως ερευνητικό εργαλείο
χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο και οι μετέχοντες στην έρευνα ήταν Έλληνες
πολίτες, χρήστες του διαδικτύου οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν καμία συναλλαγή
μέχρι την στιγμή της έρευνας. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 286 άτομα που
το σημαντικότερο μέρος αυτών προέρχεται από τους νομούς Καβάλας και Αττικής.
Άνδρες και γυναίκες εκπροσωπούνται σχεδόν ισότιμα στο δείγμα (51,1% άνδρες,
48,9% γυναίκες). Η πλειοψηφία των ατόμων είναι ηλικίας 25-40 χρόνων (56,7%).
Σχεδόν οι μισοί (55,6%) είναι υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, αλλά οι περισσότεροι
(63,1%) με χαμηλό εισόδημα (-1200 € τον μήνα). Τέλος, το 19,9% εργάζεται στον
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δημόσιο τομέα, το 44,1% στον ιδιωτικό τομέα, το 16% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες
και ένα σημαντικό ποσοστό (8,9%) είναι φοιτητές.
3.2 Ανάπτυξη Ερωτηματολογίου
Η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου βασίστηκε σε παρόμοια ερωτηματολόγια τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν σε άλλες έρευνες και αποτελείται από 3 μέρη. Το πρώτο μέρος
αναφέρεται στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων, το δεύτερο στους
παράγοντες «εμπιστοσύνη», «αντιλαμβανόμενος κίνδυνος» και «χρησιμότητα» που
παρακινούν τους πελάτες στη χρήση της διαδικτυακής τραπεζικής. Για την μέτρηση
της «εμπιστοσύνης» και του «αντιλαμβανόμενου κινδύνου» χρησιμοποιήθηκαν 4
ερωτήσεις τις οποίες χρησιμοποίησαν και οι Thomson και Liu (2007) και για τη
μέτρηση της «χρησιμότητας» χρησιμοποιήθηκαν 4 ερωτήσεις από την εργασία των
Gefen και Straub (2004). Τέλος, για τον προσδιορισμό της πρόθεσης των ατόμων να
χρησιμοποιήσουν στο μέλλον την διαδικτυακή τραπεζική, υιοθετήθηκαν 3 ερωτήσεις
από την εργασία των Crespo et al. (2008). Οι ερωτήσεις του δεύτερου και τρίτου
μέρους αξιολογήθηκαν σε 5-βάθμια κλίμακα Likert κυμαινόμενη από διαφωνώ
απόλυτα (1), έως συμφωνώ απόλυτα (5).
3.3 Επικύρωση Ερωτηματολογίου
Για την επικύρωση του ερωτηματολογίου τα δεδομένα αξιολογήθηκαν για την
εγκυρότητα του περιεχομένου, την δομική εγκυρότητα και την αξιοπιστία.
Η εγκυρότητα του περιεχομένου αναφέρεται στην έκταση κατά την οποία μια
μέτρηση απεικονίζει τη συγκεκριμένη περιοχή του περιεχομένου (Carmines & Zeller,
1991). Για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα του περιεχομένου αρχικά
πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και στη συνέχεια
πραγματοποιήθηκε πιλοτικός έλεγχος σε ομάδα ειδικών (ακαδημαϊκοί και
επαγγελματίες).
Σύμφωνα με τους Cao και Dowlatshahi (2005) η διαδικασία ελέγχου της δομικής
εγκυρότητας αποτελείται από: (1) έλεγχο της μονοδιάστατης δομής
(unidimentionality) του κάθε παράγοντα, (2) έλεγχο της συγκλίνουσας (convergent)
εγκυρότητας και (3) έλεγχο της διακριτικής (discriminant) εγκυρότητας. Για τον
έλεγχο της μονοδιάστατης δομής πραγματοποιήθηκε διερευνητική παραγοντική
ανάλυση. Για την εξαγωγή των παραγόντων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των κύριων
συνιστωσών. Για την ορθογώνια περιστροφή των αξόνων χρησιμοποιήθηκε η
μέθοδος Varimax η οποία είναι η πλέον δημοφιλής μέθοδος σύμφωνα με τους Hair et
al. (1995). Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε το μέτρο δειγματικής καταλληλότητας των
Kaiser-Mayer-Olkin (K.M.O) και πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος σφαιρικότητας του
Bartlett προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ικανοποιητικές συσχετίσεις για την
πραγματοποίηση παραγοντικής ανάλυσης. Προτείνεται το μέτρο K.M.O να είναι
μεγαλύτερο από 0,8 (Sharma, 1996). Για τον καθορισμό του πλήθους των
παραγόντων χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο της ιδιοτιμής. Επιλέχθηκαν παράγοντες με
ιδιοτιμή μεγαλύτερη του 1. Τέλος, έγινε έλεγχος της σημαντικότητας των φορτίσεων
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των μεταβλητών στους παράγοντες. Σε ένα δείγμα μεγαλύτερο των 250 ατόμων,
φορτίσεις μεγαλύτερες από 0,35 χαρακτηρίζονται ως σημαντικές. (Hair et al., 1995).
Η παραγοντική ανάλυση έδωσε 4 διακριτούς παράγοντες, όπως προέβλεπε η
θεωρητική προσέγγιση του θέματος, οι οποίοι ερμηνεύουν το 72,64% της
διακύμανσης. Τα πλήρη αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης παρουσιάζονται
στον πίνακα 1. Όλα τα αποτελέσματα είναι πολύ ικανοποιητικά καθώς καλύπτουν
τους περιορισμούς που αναφέρθηκαν προηγουμένως.
Πίνακας 1: Αποτελέσματα Παραγοντικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Αξιοπιστίας
Παράγοντες
Κίνδυνος Πρόθεση Εμπιστοσύνη Χρησιμότητα
Μεταβλητές
Φορτίσεις
Εταιρικότητες
ΕΜΠ.1
-0,222
0,373
0,016
0,598
0,640
ΕΜΠ.2
-0,169
0,163
0,153
0,727
0,805
ΕΜΠ.3
-0,257
0,065
0,311
0,620
0,673
ΕΜΠ.4
-0,133
0,169
0,142
0,778
0,844
ΚΙΝ.1
-0,044
-0,272
0,043
0,672
0,771
ΚΙΝ.2
-0,279
-0,175
-0,035
0,781
0,819
ΚΙΝ.3
-0,287
-0,127
-0,069
0,825
0,850
ΚΙΝ.4
-0,164
-0,153
-0,177
0,779
0,835
ΧΡΗΣ.1
-0,177
0,344
0,057
0,762
0,780
ΧΡΗΣ.2
-0,177
0,266
0,123
0,750
0,795
ΧΡΗΣ.3
-0,029
0,169
0,171
0,640
0,763
ΧΡΗΣ.4
0,093
-0,111
0,133
0,401
0,602
ΠΡΟΘ.1
-0,260
0,213
0,110
0,892
0,876
ΠΡΟΘ.2
-0,235
0,248
0,206
0,870
0,843
ΠΡΟΘ.3
-0,194
0,181
0,220
0,801
0,826
6,249
2,024
1,397
1,225
Ιδιοτιμή
Cronbach’s a
0,813
0,885
0,763
0,928
Κ.Μ.Ο = 0,863 Συνολική Ερμηνευμένη Διακύμανση = 72,64%
Bartlett’s test Approx Chi Square
2427,284 β.ε 105, p-τιμή < 0,001
Μετά την πραγματοποίηση της παραγοντικής ανάλυσης δημιουργήθηκαν νέες
μεταβλητές από το μέσο σκορ των μεταβλητών που ερμηνεύουν τον κάθε παράγοντα.
Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας η οποία μετράει την εσωτερική συνοχή του
παράγοντα, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης alpha του Cronbach. Ο Nunally (1978)
προτείνει ο δείκτης alpha του Cronbach να είναι τουλάχιστον 0,7 για να
χαρακτηριστεί ένας παράγοντας αξιόπιστος. Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, όλοι οι
συντελεστές αξιοπιστίας (Cronbach’s a) είναι μεγαλύτεροι του προτεινόμενου ορίου.
Η διακριτική εγκυρότητα εξετάζει αν διαφορετικοί παράγοντες είναι ανόμοιοι
(Burns and Bush, 1995). Ένδειξη διακριτικής εγκυρότητας υπάρχει όταν οι
συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων είναι μικρότεροι του δείκτη α κάθε
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παράγοντα (Churchill, 1979). Στον πίνακα 2, παρουσιάζονται τα ευρήματα του
ελέγχου τα οποία είναι πολύ ικανοποιητικά.

Πίνακας 2: Πίνακας Συσχετίσεων
Παράγοντας
1.
2.
1. ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
0,813a
2. ΚΙΝΔΥΝΟΣ
-0,497*
0,885a
3. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
0,394*
-0,233*
4. ΠΡΟΘΕΣΗ
0,510*
-0,514*
a
Cronbach’s alpha
*Συσχετίσεις σημαντικές σε επίπεδο <0,01

3.

4.

0,763a
0,408*

0,928a

Η συγκλίνουσα εγκυρότητα σχετίζεται με τον βαθμό κατά τον οποίο πολλές
μέθοδοι μέτρησης μιας μεταβλητής δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα (Churchill, 1979). Η
συγκλίνουσα εγκυρότητα είναι αποδεκτή όταν όλες οι μεταβλητές έχουν φορτίσεις
μεγαλύτερες του 0,5 (Wixom and Watson, 2001) και οι μεταβλητές για όλους τους
παράγοντες φορτίζουν σε έναν μόνο παράγοντα με ιδιοτιμή μεγαλύτερη του 1. Στον
πίνακα 1 παρατηρούμε ότι όλες οι μεταβλητές έχουν φορτίσεις μεγαλύτερες από 0,5
και οι ιδιοτιμές των παραγόντων είναι μεγαλύτερες από 1.
Όλοι οι έλεγχοι οι οποίοι αφορούν την επικύρωση του ερωτηματολογίου
πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του S.P.S.S 17.0.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4.1 Βασικά Στατιστικά Μέτρα
Ο παράγοντας «εμπιστοσύνη» με τιμή 2,87 δείχνει ότι η εμπιστοσύνη που έχουν στη
δυνατότητα εκπλήρωσης με επιτυχία μιας τραπεζικής διαδικτυακής συναλλαγής είναι
περιορισμένη. Ο παράγοντας «χρησιμότητα» παρουσιάζει την υψηλότερη μέση τιμή
(3,9). Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες σε αυτή την έρευνα, οι συναλλαγές μέσω
διαδικτύου θεωρούνται εύκολες, χρήσιμες, γρήγορες και συμφέρουσες.
Πίνακας 3: Βασικά Στατιστικά Μέτρα
Παράγοντας

Πλήθος
Μέση
Τυπική
Μεταβλητών τιμή Απόκλιση Διάμεσος
C.V
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
4
2,87
0,886
2,75 30,82%
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
4
3,32
0,938
3,50 28,24%
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
4
3,90
0,694
4,00 17,79%
ΠΡΟΘΕΣΗ
3
3,17
1,040
3,33 32,78%
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4.2 Έλεγχος Ερευνητικών Υποθέσεων
Για τον έλεγχο των υποθέσεων, οι οποίες διατυπώθηκαν στην παράγραφο 2,
εφαρμόστηκε η τεχνική των μοντέλων δομικών εξισώσεων (structural equation
modelling) με τη χρήση του LISREL 8.74. Όπως προτείνει ο Kline (1998) το μοντέλο
αξιολογήθηκε σε τρία στάδια. Το πρώτο αφορά τον έλεγχο του συνολικού μοντέλου,
το δεύτερο των μετρικών μοντέλων και το τρίτο του δομικού μοντέλου.
Το μετρικό μοντέλο Χ αποτελείται από 4 μεταβλητές του παράγοντα
«χρησιμότητα» ενώ το μετρικό μοντέλο Υ αποτελείται από τις 11 μεταβλητές των
παραγόντων «εμπιστοσύνη», «κίνδυνος» και «πρόθεση». Το δομικό μοντέλο
αποτελείται από τους 4 προαναφερθέντες παράγοντες.
Μία στατιστικά μη σημαντική τιμή του χ2- στατιστικού (p-τιμές> 0,05), μία τιμή
του μέσου τετραγωνικού σφάλματος προσέγγισης (Root Mean Square Error of
Approximation - RMSEA) μικρότερη του 0,1 και μια τιμή του συγκριτικού δείκτη
προσαρμογής (Comparative Fit Index - CFI) μεγαλύτερη του 0,90 δείχνουν καλή
προσαρμογή του μοντέλου (Kline, 1998). Οι δείκτες RMSEA και CFI με τιμές 0,048
και 0,99 είναι ικανοποιητικές. Αντίθετα η τιμή του χ2- στατιστικού είναι στατιστικά
σημαντική (p-τιμή=0,00016). Ωστόσο, επειδή αυτό συμβαίνει σχεδόν πάντοτε σε
μεγάλα δείγματα (n> 200) χρησιμοποιούμε τον δείκτη χ2/β.ε. η τιμή του οποίου
(1,65) είναι μεγαλύτερη του 1 και μικρότερη του 3, όπως προτείνουν οι Hair et al.
(1995). Συνολικά, από τα αποτελέσματα προκύπτει καλή προσαρμογή των
δεδομένων στο προτεινόμενο μοντέλο.
Πίνακας 4: Αξιολόγηση Συνολικού Μοντέλου
Δείκτες
χ2
β.ε
p-τιμή
χ2/β.ε
RMSEA
GFI

Προτεινόμενες τιμές
>0,05
>1 και <3
<0,1
>0,90

Αποτελέσματα
140,08
85
0,00016
1,65
0,048
0,86

Για την αξιολόγηση των μετρικών μοντέλων Χ και Υ ελέγχθηκαν η σύνθετη
αξιοπιστία (composite reliability) και η εξαχθείσα διακύμανση (variance extracted)
όλων των παραγόντων. Οι τιμές αυτών των δεικτών υπερβαίνουν το 0,8 και το 50%
αντίστοιχα, όπως προτείνουν οι Hair et al. (1995). Έγινε επίσης έλεγχος και για την
σημαντικότητα των τυποποιημένων φορτίσεων των μεταβλητών στους αντίστοιχους
παράγοντες, οι οποίες είναι όλες στατιστικά σημαντικές (p< 0,05).

91

Πίνακας 5: Αξιολόγηση Μετρικών Μοντέλων
Παράγοντας
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΘΕΣΗ

Σύνθετη Αξιοπιστία
0,862
0,912
0,847
0,943

Εξαχθείσα Διακύμανση
61,2%
72,4%
60,8%
84,8%

Τέλος, έγινε αξιολόγηση του δομικού μοντέλου με τον έλεγχο των συντελεστών
διόδου (γ i ) οι οποίοι πρέπει να είναι στατιστικά σημαντικοί και των τιμών R2 οι
οποίες μετρούν την ποιότητα της απόδοσης των δομών.
Πίνακας 6: Αξιολόγηση Δομικού Μοντέλου

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
R2 =23%
γ 5 =0,48
t=6,86

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
R2 =28%
γ 2 =-0,53
t =-7,02

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΡΟΘΕΣΗ
R2 =49%
γ 4 =0,31
t =4,76
γ 1 =0,26
t =2,47
γ 3 =-0,34
t=-3,55

Η πρώτη υπόθεση προτείνει μια θετική σχέση μεταξύ της «εμπιστοσύνης» και της
«πρόθεσης» μελλοντικής χρήσης της διαδικτυακής τραπεζικής. O θετικός και
στατιστικά σημαντικός συντελεστής γ 1 =0,26 (t =2,47) δείχνει ότι όσο αυξάνεται το
επίπεδο «εμπιστοσύνης» τόσο αυξάνεται και η «πρόθεση» χρήσης της διαδικτυακής
τραπεζικής. Έτσι η υπόθεση H1 επαληθεύεται. Η δεύτερη υπόθεση προτείνει μια
αρνητική σχέση μεταξύ της «εμπιστοσύνης» και του «κινδύνου». Ο αρνητικός και
στατιστικά σημαντικός συντελεστής γ 2 =-0,53 (t =-702) υποστηρίζει την υπόθεση H2
και μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το υψηλό επίπεδο «κινδύνου» συνοδεύεται με
χαμηλό επίπεδο «εμπιστοσύνης». Η υπόθεση Η3, προτείνει επίσης μια αρνητική
σχέση μεταξύ «κινδύνου» και «πρόθεσης». Ο συντελεστής γ 3 με τιμή -0,34 (t =-3,55)
μας οδηγεί στην αποδοχή της υπόθεσης H3. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι το υψηλό
επίπεδο «κινδύνου» συνδέεται με μειωμένη «πρόθεση» μελλοντικής χρήσης της
διαδικτυακής τραπεζικής. Η υπόθεση Η4 προτείνει θετική σχέση μεταξύ της
«χρησιμότητας» και της «πρόθεσης» για μελλοντική χρήση. Ο συντελεστής γ 4 με
τιμή 0,31 (t =4,76) δείχνει μια θετική και σημαντική θετική σχέση μεταξύ της
«χρησιμότητας» και της «πρόθεσης». Δηλαδή, η υπόθεση Η4 υποστηρίζεται και
συνεπώς όσο χρησιμότερη θεωρείται η διεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών με τη
χρήση του διαδικτύου τόσο μεγαλύτερη εμφανίζεται η διάθεση για την υιοθέτησή της
στο μέλλον. Τέλος, η υπόθεση Η5 προτείνει μια θετική σχέση μεταξύ
«χρησιμότητας» και «εμπιστοσύνης». Ο συντελεστής γ 5 με τιμή 0,48 (t =6,86), η
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οποία είναι στατιστικά σημαντική, υποστηρίζει την υπόθεση Η5. Αυτό δηλώνει ότι
όσο χρησιμότερο θεωρείται το διαδίκτυο τόσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη δείχνουν οι
πελάτες σε αυτό.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την ανάλυση των πληροφοριών οι οποίες συλλέχθηκαν προέκυψαν ορισμένα
πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Οι Έλληνες θεωρούν ότι ο κίνδυνος στις
συναλλαγές είναι αρκετά υψηλός και δεν έχουν την απαιτούμενη εμπιστοσύνη στην
πραγματοποίηση των συναλλαγών μέσω διαδικτύου αν και αναγνωρίζουν τη
χρησιμότητά του καθώς επίσης και τα κέρδη από το αποτέλεσμα της χρήσης του.
Εντούτοις, δεν είναι αρκετά σίγουρο ότι θα προχωρήσουν σε τραπεζικές συναλλαγές
μέσω του διαδικτύου στο εγγύς μέλλον. Η αντίληψη ότι το διαδίκτυο είναι χρήσιμο
και ωφέλιμο οδηγεί στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και επιδρά σημαντικά
στην πρόθεση των χρηστών να πραγματοποιήσουν στο μέλλον τραπεζικές
συναλλαγές μέσω του διαδικτύου. Η εμπιστοσύνη την οποία εμπνέει το διαδίκτυο
στους χρήστες έχει θετικές επιπτώσεις στην αντίληψη του κινδύνου. Δηλαδή, όσο
περισσότερη εμπιστοσύνη αισθάνονται οι χρήστες τόσο λιγότερο φόβο έχουν.
Επίσης, η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης ασκεί θετική επίδραση στην πρόθεση
για μελλοντικές διατραπεζικές συναλλαγές. Τέλος, όπως είναι φυσικό, όσο οι
χρήστες θεωρούν ότι οι συναλλαγές τους περιβάλλονται από υψηλό βαθμό κινδύνου
θα αποφεύγουν την πραγματοποίηση διατραπεζικών συναλλαγών.
ABSTRACT
The banking industry has gone through important operational differences over the last
decades, thanks to the progress of information technology. In 2009, the users of internet in
Greece were about 4,9 million and the growth from 2000 to 2009 has reached 393,2 %. The
aim of this study is to investigate the factors which are influencing customer’s preference in
Greece according to e-banking. Using survey data from 286 users of internet, this study finds
that Greek’s believe that the risk in the transactions is quite high and they do not have
confidence in the realization of transactions via internet. They recognize its usefulness as well
as the profits that result from it but however they are not sure enough that will advance in on
line banking transactions in the near future. Trust and usefulness influence positively the
intention of adoption e-banking, while the risk influences negatively the trust and the intention
of adoption.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ακρίβεια της ογκομέτρησης του κορμού των δέντρων έχει πολύ μεγάλη, εκτός των άλλων,
οικονομική σημασία. Εξαιτίας της ακανόνιστης μορφής του κορμού αναζητούνται μέτρα
μορφής του, τα οποία συμβάλλουν στην ακριβέστερη κατά το δυνατό ογκομέτρησή του. Ένα
απ’ αυτά τα μέτρα είναι και ο συντελεστής μείωσης διαμέτρου (taper), ο οποίος δίνει το ποσό
κατά το οποίο μειώνεται η διάμετρος ενός κορμού στη μονάδα του μήκους. Στην εργασία
αυτή γίνεται προσπάθεια εκτίμησης του συντελεστή μείωσης διαμέτρου δέντρων πεύκης με
εφαρμογή της διαδικασίας των τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Για το σκοπό αυτό
χρησιμοποιήθηκε μέγεθος δείγματος 94 δέντρων από το περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης. Η
ανάλυση έδειξε ότι οι εκτιμήσεις του συντελεστή μείωσης διαμέτρου από τα διαφορετικά
τεχνητά νευρωνικά δίκτυα που διερευνήθηκαν εκτιμούν τις μετρημένες τιμές του συντελεστή
με ικανοποιητική ακρίβεια.
Λέξεις Κλειδιά: Νευρωνικά δίκτυα, συντελεστής μείωσης διαμέτρου, Πεύκη

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η βιολογική υπόσταση του δέντρου, προκαλεί δυσκολία στην εκτίμηση του όγκου
του εξαιτίας του ακανόνιστου του σχήματος του κορμού του. Η λήψη των
πρωτογενών στοιχείων μέσα στο δάσος είναι δαπανηρή και χρονοβόρα. Απαιτεί
εξειδικευμένο προσωπικό για την επίτευξη ακρίβειας στις μετρήσεις. Εξαιτίας αυτών
των μειονεκτημάτων, η έρευνα σήμερα επικεντρώνεται στην συστηματική
ταξινόμηση των πρωτογενών στοιχείων και στην κατάρτιση, με τη βοήθεια διαφόρων
στατιστικών τεχνικών, των κατάλληλων μοντέλων των οποίων η εφαρμογή δίνει την
εκτίμηση διαφόρων σημαντικών μεταβλητών του δέντρου π.χ. του όγκου του, όταν
είναι γνωστές οι τιμές εύκολα μετρούμενων μεταβλητών αυτού, όπως π.χ. η στηθιαία
διάμετρος, το ολικό ύψος, τα μέτρα μορφής του κορμού κλπ.
Είναι δεκτό ότι ο κορμός ενός δέντρου προκύπτει από την περιστροφή μιας
γενέτειρας καμπύλης η οποία είναι κοίλη προς τα έξω στο κατώτερο τμήμα του
κορμού και κοίλη προς τα μέσα στο ανώτερο, καθώς και ότι η μορφή του κορμού
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είναι μεταξύ κώνου και παραβολής. Επειδή η ακρίβεια στην ογκομέτρηση έχει πολύ
μεγάλη, εκτός των άλλων, οικονομική σημασία, αναζητούνται μέτρα μορφής του
κορμού τα οποία συμβάλλουν στην ακριβέστερη κατά το δυνατό ογκομέτρηση. Ένα
απ’ αυτά τα μέτρα είναι και ο συντελεστής μείωσης διαμέτρου (taper), ο οποίος δίνει
το ποσό κατά το οποίο μειώνεται η διάμετρος ενός κορμού στη μονάδα του μήκους
(Μάτης, 2004).
Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια διερεύνησης και κατάρτισης του κατάλληλου
νευρωνικού δικτύου για την ακριβέστερη κατά το δυνατόν εκτίμηση του συντελεστή
μείωσης διαμέτρου δέντρων πεύκης (Pinus brutia). Για το σκοπό αυτό
χρησιμοποιήθηκε συστηματικό δείγμα μεγέθους 94 δέντρων Πεύκης από ολόκληρο
το περιαστικό δάσος (Σέιχ-Σου) Θεσσαλονίκης.

2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν συστηματικό δείγμα 94 δέντρων
Πεύκης (Pinus brutia). Επί του κορμού των δέντρων αυτών μεταξύ των άλλων
μετρήθηκαν η πρεμνική (d 0.3 ) και η στηθιαία διάμετρος (d 1.3 ) με παχύμετρο,
εκτιμήθηκε η διάμετρος στο μέγιστο ύψος του κάθε δέντρου (d maxh ) με ρελασκόπιο,
εκτιμήθηκε το ολικό ύψος (h) με το υψόμετρο Blume-Leiss, ενώ υπολογίστηκε ο
συντελεστής μείωσης διαμέτρου (α) από τη σχέση (Μάτης, 2004):
α = (d 0.3 – d maxh )/l

(1)

όπου: l: η απόσταση μεταξύ των δύο διαμέτρων d 0.3 και d maxh της σχέσης (1).
Για την διερεύνηση και κατάρτιση του καταλληλότερου μοντέλου νευρωνικού
δικτύου για την εκτίμηση του συντελεστή μείωσης διαμέτρου, τα πρωτογενή
δεδομένα των 94 δέντρων χωρίστηκαν κάνοντας χρήση τυχαίων αριθμών σε δύο
διακριτά μέρη: α) στα δεδομένα κατάρτισης του κατάλληλου μοντέλου νευρωνικού
δικτύου τα οποία αποτελούνται από τις αντίστοιχες μετρήσεις των 84 δέντρων και β)
στα δεδομένα επαλήθευσης (verification data set) του μοντέλου που καταρτίστηκε, τα
οποία αποτελούνται από τις αντίστοιχες μετρήσεις των υπόλοιπων 10 δέντρων.
Επιπλέον, για την κατάρτιση του μοντέλου νευρωνικού δικτύου είναι απαραίτητο να
διαιρεθούν τα δεδομένα σε δύο μέρη (δεδομένα εκπαίδευσης και δεδομένα δοκιμής),
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή υπερπαραμετροποίησης (overfitting) του
μοντέλου (Leahy, 1994). Γι΄αυτό το λόγο τα παραπάνω δεδομένα κατάρτισης,
χωρίστηκαν σε δύο υποομάδες. Η πρώτη υποομάδα η οποία αποτελείται από 74
δέντρα περιέχει τα δεδομένα εκπαίδευσης (train data set) του νευρωνικού δικτύου,
ενώ η δεύτερη υποομάδα περιλαμβάνει τα δεδομένα δοκιμής (test data set) του
εκπαιδευμένου μοντέλου.
Η αρχιτεκτονική ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου στη γενική του μορφή
αποτελείται από έναν αριθμό διαφορετικών επιπέδων, δηλ. ένα επίπεδο εισόδου
(input layer) που αποτελείται από μονάδες εισόδου (input nodes), από ένα επίπεδο
εξόδου (output layer) που αποτελείται από μονάδες εξόδου (output nodes) και μεταξύ
αυτών ένα ή περισσότερα εσωτερικά (κρυμμένα) επίπεδα (hidden layer-s) που
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αποτελούνται από εσωτερικές (κρυμμένες) μονάδες (hidden nodes) οι οποίες δεν
είναι ορατές αλλά αποτελούν εσωτερικό τμήμα του τεχνητού νευρωνικού δικτύου.
Προκειμένου να διερευνηθεί η καταλληλότερη αρχιτεκτονική νευρωνικού δικτύου
για την κατάρτιση μοντέλου εκτίμησης του συντελεστή μείωσης διαμέτρου,
εφαρμόστηκαν τρεις διαφορετικές αρχιτεκτονικές δομές: α) της γενικευμένης
παλινδρόμησης (Generalized Regression ,GRNN), β) της πολυστρωματικής
αντίληψης-νόησης (Μultilayer perceptron, MLP) και γ) της διαδοχικής συσχέτισης
(Cascade Correlation, CCANN).
2.1 Αρχιτεκτονική δομή της γενικευμένης παλινδρόμησης (Generalized
Regression ,GRNN)
Η αρχιτεκτονική δομή της γενικευμένης παλινδρόμησης (Generalized Regression,
GRNN) περιγράφηκε από τον Specht (1991) (Εικόνα 1).
Εικόνα 1. Αρχιτεκτονική δομή της γενικευμένης παλινδρόμησης

1ο κρυμμένο επίπεδο

Επίπεδο εξόδου
Επίπεδο εισόδου

2ο κρυμμένο επίπεδο

Ροή πληροφορίας

Το επίπεδο εισόδου αποτελείται από την μονάδα εισόδου η οποία είναι η πρεμνική
διάμετρος του δέντρου, από ένα επίπεδο εξόδου που αποτελείται από μία μονάδα
εξόδου η οποία είναι ο συντελεστής μείωσης διαμέτρου του κορμού και μεταξύ
αυτών δύο εσωτερικά (κρυμμένα) επίπεδα. Το πρώτο κρυμμένο επίπεδο αποτελείται
από τα κέντρα των ομάδων των δεδομένων εκπαίδευσης, τα οποία υπολογίζονται
κάνοντας χρήση του αλγόριθμου ομαδοποίησης K-means. Ο σκοπός δημιουργίας των
κέντρων των ομάδων είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας της αρχιτεκτονικής δομής
να τροφοδοτήσει το δίκτυο με την αναπαράσταση της φυσικής κατανομής των
δεδομένων εκπαίδευσης. Το επόμενο κρυμμένο επίπεδο αποτελεί το επίπεδο
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παλινδρόμησης, στο οποίο υπολογίζονται οι παλινδρομήσεις για την μεταβλητή
εισόδου. Η αρχιτεκτονική δομή της γενικευμένης παλινδρόμησης χρησιμοποιεί
Μπεϋζιανές τεχνικές προκειμένου να εκτιμήσει την αναμενόμενη μέση τιμή (z i ) της
μεταβλητής εξόδου για δεδομένη τιμή της μεταβλητής εισόδου (x i ), σύμφωνα με τη
σχέση (Specht, 1991):

E z x   





zf(x , z)dz







(2)

f(x , z)dz

όπου f είναι η συνάρτηση πυκνότητας-πιθανότητας των δεδομένων εκπαίδευσης και
εξόδου.
2.2 Αρχιτεκτονική δομή της πολυστρωματικής αντίληψης-νόησης
Η δομή της πολυστρωματικής αντίληψης-νόησης (Multilayer perceptron, MLP), είναι
η πιο δημοφιλής αρχιτεκτονική νευρωνικού δικτύου (Εικόνα 2). Ο περισσότερο
χρησιμοποιούμενος αλγόριθμος εκπαίδευσης είναι αυτός της οπισθοδρομικής
διάρθρωσης λάθους (back propagation) (Rumelhart et al., 1986; Fausett, 1994;
Haykin, 1994), ενώ και ο αλγόριθμος των Levenberg-Marquardt είναι αξιόπιστος
όταν εφαρμόζεται σε προβλήματα εκτίμησης τύπου παλινδρόμησης.
Εικόνα 2. Αρχιτεκτονική δομή της πολυστρωματικής αντίληψης-νόησης
Κρυμμένο επίπεδο

Επίπεδο εισόδου

Επίπεδο εξόδου
W(j,k)

δk

Yk

Μεταφορά πληροφορίας
Βήμα μπροστά
Ενδείξεις σφάλματος (Βήμα πίσω)

Η κατάρτιση ενός νευρωνικού δικτύου με την συγκεκριμένη αρχιτεκτονική δομή
περιλαμβάνει τρία στάδια: 1) το στάδιο εκείνο όπου η πληροφορία ρέει από το
επίπεδο εισόδου προς το επίπεδο εξόδου (feedforward), 2) του υπολογισμού του
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σχετικού σφάλματος (δ k ) και της οπισθοδρομικής κατεύθυνσης της πληροφορίας του
σφάλματος από το επίπεδο εξόδου προς το επίπεδο εισόδου και 3) και της ρύθμισης
και τελικής κατάρτισης των βαρών (W j,k ).
2.3 Αρχιτεκτονική δομή της διαδοχικής συσχέτισης
Η αρχιτεκτονική διαδοχικής συσχέτισης (Cascade Correlation, CCANN) προτάθηκε
από τους Fahlman και Lebiere (1990) (Εικόνα 3).
Εικόνα 3. Αρχιτεκτονική δομή της διαδοχικής συσχέτισης
Επίπεδο εξόδου
Συνδέσεις που εκπαιδεύονται

Συνδέσεις εκπαιδευμένες

Κρυμμένο επίπεδο

Επ. εισόδου

Μεταφορά πληροφορίας

Η διαδικασία του χτισίματος του νευρωνικού δικτύου διαρθρώνεται χρησιμοποιώντας
διαδικασία όπου τα βάρη (wi) σταθμίζονται (supervised training), χρησιμοποιώντας
έναν αλγόριθμο «εκπαίδευσης» (learning algorithm). Στο κρυμμένο επίπεδο οι
μονάδες (nodes) προστίθενται μία κάθε φορά και πάντα λαμβάνοντας υπ’ όψη για το
σχηματισμό της επόμενης μονάδας, όλες τις δεδομένες πληροφορίες των
προηγούμενων πεδίων, έτσι ώστε η εκπαίδευση (training) του νευρωνικού δικτύου να
προσπαθεί να πετύχει το στόχο της μέγιστης συσχέτισης μεταξύ της εξόδου από το
κάθε πεδίο του κρυμμένου επιπέδου και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό συμβαίνει
όταν σε κάθε βήμα εκπαίδευσης, μία νέα εσωτερική μονάδα προστίθεται στο
κρυμμένο επίπεδο και τα βάρη σταθμίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί η
μέγιστη συσχέτιση μεταξύ της εξόδου της καινούριας εσωτερικής μονάδας και του
αντίστοιχου σφάλματος που αντικατοπτρίζεται στην έξοδο του νευρωνικού δικτύου.
2.4 Κριτήρια αξιολόγησης των μοντέλων
Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των μοντέλων νευρωνικών
δικτύων που χρησιμοποιήθηκαν είναι: α) το μέγιστο απόλυτο σφάλμα (MaxAE)
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μεταξύ των πραγματικών τιμών και των αντίστοιχων τιμών του μοντέλου, β)το μέσο
απόλυτο σφάλμα (MeanAE) μεταξύ των πραγματικών τιμών και των αντίστοιχων
τιμών του μοντέλου, γ) το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (MSE) μεταξύ των
πραγματικών τιμών και των εκτιμώμενων τιμών και δ)το τυπικό μέσο τετραγωνικό
σφάλμα (RMSE %) ως ποσοστό του μέσου όρου της μεταβλητής εξόδου, το οποίο
υπολογίζεται από τη σχέση:

RMSE % 
όπου MSE 

n

 (
i 1

i



MSE 



   100

(3)

  i ) 2 / n , α iπρ : πραγματικές τιμές του συντελεστή μείωσης

διαμέτρου, α iεκτ : εκτιμώμενες τιμές του συντελεστή μείωσης διαμέτρου, α μεσο : ο
αριθμητικός μέσος των τιμών του συντελεστή μείωσης διαμέτρου και n: ο αριθμός
των δεδομένων.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τα δεδομένα εκπαίδευσης, δοκιμής και
επαλήθευσης δίνονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τα δεδομένα εκπαίδευσης, δοκιμής
και επαλήθευσης

Μεταβλητή
d 0.3 , εκ.
α

d 0.3 , εκ.
α

d 0.3 , εκ.
α

Δεδομένα εκπαίδευσης (train data set)
αποτελούμενα από τις μετρήσεις σε 74 δέντρα
Μέσος
Τυπικό
Μέγιστη
Ελάχιστη
σφάλμα
τιμή
τιμή
μέσου
18,00
0,71
39,00
9,00
2,64
0,09
4,85
1,30
Δεδομένα δοκιμής (test data set)
αποτελούμενα από τις μετρήσεις σε 10 δέντρα
18,90
1,75
30,00
12,00
2,88
0,31
5,37
1,65
Δεδομένα επαλήθευσης (verification data set)
αποτελούμενα από τις μετρήσεις σε 10 δέντρα
15,90
0,85
20,00
10,00
2,47
0,21
3,45
1,51

Διακύμανση
37,81
0,58

30,77
0,98

7,21
0,45

Το μοντέλο που καταρτίστηκε στηριζόμενο στην αρχιτεκτονική δομή της
γενικευμένης παλινδρόμησης, εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο ομαδοποίησης K-means
και παράγοντα ομαλοποίησης σ=0,3, έδωσε αποδεκτή εκτίμηση των τιμών του
συντελεστή μείωσης διαμέτρου με τιμές μέσου τετραγωνικού σφάλματος οι οποίες
κυμαίνονται από 0,2138 για το δεδομένα επαλήθευσης, μέχρι 0,2708 για τα δεδομένα
δοκιμής (Πίνακας 2).
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Το μοντέλο που καταρτίστηκε στηριζόμενο στην αρχιτεκτονική δομή της
πολυστρωματικής αντίληψης-νόησης, εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο οπισθοδρομικής
διάρθρωσης λάθους, έδωσε σχετικά καλή εκτίμηση των τιμών του συντελεστή
μείωσης διαμέτρου με τιμές μέσου τετραγωνικού σφάλματος οι οποίες κυμαίνονται
από 0,2054 για το δεδομένα επαλήθευσης, μέχρι 0,2676 για τα δεδομένα δοκιμής
(Πίνακας 2). Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα εκτίμησης ήταν μικρότερο όταν με την
ίδια αρχιτεκτονική εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος εκπαίδευσης των LevenbergMarquardt με τιμές που κυμαίνονται από 0,1970 για το δεδομένα επαλήθευσης, μέχρι
0,2534 για τα δεδομένα δοκιμής (Πίνακας 2).
Το νευρωνικό δίκτυο που εκπαιδεύτηκε από τα δεδομένα εισόδου και έδωσε την
καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα εξόδου, είναι δίκτυο που διαρθρώθηκε
χρησιμοποιώντας διαδικασία κατά την οποία η στάθμιση των βαρών έγινε
χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο «εκπαίδευσης» του Kalman και τη διαδοχική
μέθοδο εκπαίδευσης, με υπερβολική εξίσωση μεταφοράς. Έδωσε δε μοντέλο με μέσο
σφάλμα μικρότερο κατά 1,87% από το αντίστοιχο σφάλμα που δίνει το
ΜPL_Levenberg-Marquardt μοντέλο, κατά 2,61% από το αντίστοιχο σφάλμα που
δίνει το GRNN μοντέλο και κατά 2,78% από το αντίστοιχο σφάλμα που δίνει το
ΜPL_back_prob μοντέλο (Πίνακας 2).
Πίνακας 2. Διάρθρωση αρχιτεκτονικής δομής όλων των διαφορετικών δομών που
χρησιμοποιήθηκαν, MaxAE, ΜeanAE, MSE και RMSE %, για το εκπαίδευσης, δοκιμής
και επαλήθευσης συνόλου δεδομένων
Δεδομένα

1

MaxAE
MeanAE
MSE
RMSE%
Generalized regression, 1GRNN: 1- 74-2- 1 (k-means)
Εκπαίδευσης
1,2348
0,3756
0,2174
17,64
Δοκιμής
1,0207
0,3994
0,2708
18,06
Επαλήθευσης
0,6644
0,4213
0,2138
18,75
Multilayer perceptron, 2MLP: 1- 2- 1 (Back propagation l.r.)
Εκπαίδευσης
1,6500
0,3761
0,2218
17,82
Δοκιμής
1,1533
0,3846
0,2676
17,95
Επαλήθευσης
0,8057
0,3702
0,2054
18,37
Multilayer perceptron, 2MLP: 1- 2- 1 (Levenberg-Marquardt l.r.)
Εκπαίδευσης
1,1809
0,3611
0,1995
16,90
Δοκιμής
1,1469
0,3353
0,2534
17,46
Επαλήθευσης
0,7595
0,3642
0,1970
17,99
Cascade-correlation, 2CCANN: 1- 2- 1 (Kalman’s l.r.)
Εκπαίδευσης
0,9221
0,3264
0,1579
15,03
Δοκιμής
1,1740
0,3359
0,2299
16,63
Επαλήθευσης
0,8605
0,2956
0,1678
16,61

Δίκτυο ενός επιπέδου εισόδου με μία μεταβλητή εισοδου (1) - δύο κρυμμένων επιπέδων με (74) και (2) κρυμμένες
μονάδες αντίστοιχα – ενός επιπέδου εξόδου με μία μεταβλητή εξόδου (1).
2
Δίκτυο ενός επιπέδου εισόδου με μία μεταβλητή εισοδου (1) – ενός κρυμμένου επιπέδου με (2) κρυμμένες μονάδες
– ενός επιπέδου εξόδου με μία μεταβλητή εξόδου (1).

101

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια εύρεσης μοντέλων εκτίμησης του μέσου
συντελεστή μείωσης διαμέτρου εφαρμόζοντας τη διαδικασία των νευρωνικών
δικτύων. Από τη διερεύνηση που έγινε προέκυψε ότι τα μοντέλα νευρωνικών δικτύων
που καταρτίστηκαν προσαρμόστηκαν ικανοποιητικά στα δεδομένα και έδωσαν μέσο
σφάλμα εκτίμησης που κυμαίνεται από 15,03% για τα CCANN μοντέλα έως 17,82%
για τα ΜLP_back propagation μοντέλα.
Η ικανότητα των μοντέλων των διαφορετικών νευρωνικών δικτύων εκτίμησης του
μέσου συντελεστή μείωσης διαμέτρου του κορμού σε νέο σύνολο δεδομένων, έδειξε
ότι τα μοντέλα είναι γενικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια για την
εκτίμηση της συγκεκριμένης μεταβλητής σε νέο σύνολο δεδομένων.
ABSTRACT
Artificial neural networks are becoming a popular estimation tool, because of the
absence of assumptions that free the modeler from reliance on parametric
approximating functions that may fit the observed data. In this paper, an attempt was
made to identify a neural network procedure that will enable the accurate estimation
of pine trees taper from easy measured tree characteristics. Μeasurements of pine
(Pinus brutia) trees from Seix – Sou urban forest of Thessaloniki, Greece, were used.
Neural networks were trained by supervised training. Three different architectures
were used: a) the Generalized Regression ,GRNN, b) the Multilayer perceptron, MLP
and the Cascade Correlation, CCANN. The results demonstrate the ability of all
selected Artificial Neural Network (ANN) models for estimating pine trees taper. The
ANN technique introduced in this paper is general and is promising to be applicable
to other regression/prediction problems of data related with forest applications.
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1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Χρησιμοποιώντας τον έλεγχο του Johansen για τη συνολοκλήρωση, εξετάζουμε μέχρι ποιό
σημείο τα ποσοστά πληθωρισμού στην περιοχή του ευρώ έχουν συγκλίνει μετά από την
εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος στις χώρες μέλη της Ε.Ε. Δεδομένου ότι η υπόθεση των μη
στάσιμων μεταβλητών αντιπροσωπεύει το κεντρικό σημείο στις αναλύσεις της συνολοκλήρωσης, εξετάζουμε τα μη στάσιμα ποσοστά του πληθωρισμού με έξι διαφορετικούς ελέγχους
της μοναδιαίας ρίζας. Συγκρίνουμε δύο περιόδους, την πρώτη περίοδο από τον Ιανουάριο του
1985 ως το Δεκέμβριο του 1992 (τη Συνθήκη του Μάαστριχτ) και τη δεύτερη από τον
Ιανουάριο του 1993 ως το Δεκέμβριο του 2009. Ο έλεγχος της συνολοκλήρωσης του Johansen
διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει καμμία σύγκλιση τόσο για την πρώτη περίοδο, όσο και για τη
δεύτερη περίοδο που εξετάζουμε στις χώρες μέλη της Ευρωζώνης.
Λέξεις Κλειδιά: Πληθωρισμός, Σύγκλιση, Μοναδιαία ρίζα, Συνολοκλήρωση

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ευρώ ως όνομα εγκρίθηκε επίσημα στις 16 Δεκεμβρίου του 1995 και εισήχθη
στις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές ως λογιστικό νόμισμα την 1η Ιανουαρίου του 1999, αντικαθιστώντας την πρώην Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα (ECU)
σε αναλογία 1:1. Το ευρώ σε κέρματα και χαρτονομίσματα άρχισε να κυκλοφορεί την
1η Ιανουαρίου του 2002, και από την 1η Δεκεμβρίου του 2009, που η Συνθήκη της
Λισαβόνας τέθηκε σε ισχύ, το ευρώ έγινε το επίσημο νόμισμα της Ε.Ε.
Πριν από την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι οικονομολόγοι θεωρούσαν ότι οι νομισματικές αποφάσεις των κρατών
μελών ήταν συγχρονισμένες. Αυτό έδωσε τόπο σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που
κυμαίνεται από το ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα (European Monetary System)
του 1979 (περιορισμός της απόκλισης συναλλαγματικής ισοτιμίας) ως τη Συνθήκη
του Μάαστριχτ του 1992. Μεταξύ άλλων κριτηρίων σύγκλισης είχαν καθοριστεί και
τα ποσοστά του πληθωρισμού. Τα ποσοστά πληθωρισμού έπρεπε να μείνουν μέσα σε
ορισμένα όρια, αλληλοεξαρτώμενα και από την ανάπτυξη στα κράτη μέλη της
Ένωσης. Από την αρχή της δεκαετίας του '80 μέχρι την εισαγωγή του ευρώ, τα
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ποσοστά πληθωρισμού μειώθηκαν μέσα στην περιοχή του ευρώ. Τα τελευταία
χρόνια, εντούτοις, μια συνεχιζόμενη απόκλιση του πληθωρισμού είναι αξιοπρόσεχτη
και παραμένει αμφισβητήσιμο εάν αυτή η απόκλιση είναι πρόσκαιρη, ή εάν τα
ποσοστά του πληθωρισμού στην περιοχή του ευρώ έχουν παρασύρει τις χώρες μέλη,
συστηματικά μετά από την εισαγωγή τους στο ευρώ.
Στην εργασία αυτή χρησιμοποιείται ο έλεγχος του Johansen για να εξετάσει τον
πραγματικό βαθμό σύγκλισης πληθωρισμού μετά από την εισαγωγή του ευρώ. Η
υπόθεση της μη στασιμότητας στα ποσοστά του πληθωρισμού διαδραματίζει έναν
σημαντικό ρόλο στους ελέγχους της συνολοκλήρωσης για τη σύγκλιση των
οικονομικών μεταβλητών. Εάν τα ποσοστά πληθωρισμού είναι στάσιμα ή όχι είναι
ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Πριν εφαρμόσουμε τη διαδικασία Johansen στην περιοχή
του ευρώ, ελέγχουμε τη στασιμότητα στα ποσοστά του πληθωρισμού της κάθε
χώρας. Έξι διαφορετικοί έλεγχοι της μοναδιαίας ρίζας εφαρμόζονται για να εξετάσουν τη στασιμότητα των ποσοστών του πληθωρισμού.
Το δεύτερο μέρος της εργασίας εξηγεί την οικονομετρική στρατηγική και
περιγράφει τους ελέγχους της μοναδιαίας ρίζας καθώς επίσης και τον έλεγχο συνολοκλήρωσης του Johansen. Οι χρονικές σειρές πέντε κρατών της ευρωζώνης με τα
ποσοστά του πληθωρισμού αναλύονται για να βρεθούν οι σχέσεις της συνολοκλήρωσης βασισμένες στα αποτελέσματα των ελέγχων της μοναδιαίας ρίζας. Τέλος, στο
τελευταίο μέρος της εργασίας συνοψίζονται τα συμπεράσματα.
2. Η οικονομετρική στρατηγική
2.1. Ο έλεγχος του Johansen για τη συνολοκλήρωση
Ο έλεγχος του Johansen (1991) εξετάζει διάφορες μη στάσιμες μεταβλητές για τη
συνολοκλήρωση. Επιτρέπει ωστόσο μια ανάλυση της σύγκλισης των κ οικονομικών
μεταβλητών με ένα διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών της παρακάτω
μορφής:

X t  A1*X t 1  *2 X t  2  ..........  *p 1X t  p 1  X t 1   t

(1)

Το διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών μπορεί να ερμηνευθεί ως
διανυσματικό αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα στις πρώτες διαφορές ενώ ο προτελευταίος
όρος «διορθώνει» τις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις των μεταβλητών και περιγράφει τη
μακροχρόνια σχέση του (σχέση συνολοκλήρωσης). Προκειμένου να καθοριστεί ο
αριθμός των συνολοκληρωμένων διανυσμάτων μεταξύ των κ μεταβλητών, εξετάζεται
ο βαθμός της μήτρας Π.
Ο βαθμός h της μήτρας Π είναι ισοδύναμος με τον αριθμό των σχέσεων συνολοκλήρωσης μεταξύ των κ μεταβλητών που εξετάζουμε. Ο έλεγχος του Johansen στηρίζεται σε δύο στατιστικούς ελέγχους για τον προσδιορισμό του βαθμού h της μήτρας
Π όταν τα σφάλματα είναι λευκός θόρυβος. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του
ελέγχου του Johansen, τα προσδιοριστικά συστατικά μπορούν να προστεθούν στο
διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών. Αρχικά, τα προσδιοριστικά συστατικά
μπορούν να προστεθούν στο συνολοκληρωμένο όρο (μακροχρόνιες σχέσεις),
μπορούν ωστόσο να προστεθούν και στους υπόλοιπους όρους του υποδείγματος
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(βραχυχρόνιες σχέσεις). Ο έλεγχος του Johansen προϋποθέτει ότι τα κατάλοιπα του
διανύσματος ε t κατανέμονται κανονικά, με μέσο μηδέν και διακύμανση σταθερή.
2.2 Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας
2.2.1 Ο επαυξημένος έλεγχος των Dickey-Fuller (DF) και των Phillips-Perron
(PP)

Οι τρεις έλεγχοι των DF (1979, 1981) υποθέτουν ότι τα σφάλματα πληρούν τις
ιδιότητες του λευκού θορύβου. Οι PP (1988) γενικεύουν την προσέγγιση αυτή χωρίς
τις αυστηρές προϋποθέσεις για την κατανομή των σφαλμάτων. Οι PP υποθέτουν ότι
το σφάλμα έχει μέσο το μηδέν και ότι τα δεδομένα έχουν παραχθεί από τη σχέση
Yt  Yt 1  ut . Με βάση τις υποθέσεις αυτές αναπτύσσουν στατιστικούς ελέγχους οι
οποίοι βασίζονται σε τροποποιημένες συναρτήσεις των κατανομών t ή F αλλά οι
κρίσιμες τιμές είναι ακριβώς ίδιες με αυτές των DF.
Οι έλεγχοι της μοναδιαίας ρίζας των PP διαφέρουν από τους ελέγχους των DF
κυρίως στο πως εξετάζουν την αυτοσυσχέτιση και την ετεροσκεδαστικότητα στα
σφάλματα. Ιδιαίτερα, όπου οι έλεγχοι των DF χρησιμοποιούν παραμετρική αυτοπαλινδρόμηση για να προσεγγίσουν το υπόδειγμα ARMA στον έλεγχο της παλινδρόμησης, ο έλεγχος των PP αγνοεί οποιαδήποτε αυτοσυσχέτιση στον έλεγχο της παλινδρόμησης. Ο έλεγχος των PP εξετάζει την αυτοσυσχέτιση και την ετεροσκεδαστικότητα στα σφάλματα της παλινδρόμησης με τα στατιστικά κριτήρια Z t και Z p . Ο
έλεγχος, που περιγράφεται από τον Fuller (1976), υποθέτει ένα αυτοπαλίνδρομο
υπόδειγμα με p υστερήσεις με λευκό θόρυβο στα κατάλοιπα και υπολογίζει από την
κατανομή t με μηδενική υπόθεση για φ = 0:
p 1

X t  X t 1    i ( X t  j  X t  j 1 )   t

(2)

j 1

Στον επαυξημένο έλεγχο των DF καθορίζουμε τον αριθμό των υστερήσεων από
τον ελάχιστο αριθμό στο κριτήριο Schwarz. Επιλέγουμε εκείνο τον αριθμό των χρονικών υστερήσεων για τον οποίο δεν θα έχουμε αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα. Ο έλεγχος των PP καθορίζει την διαδικασία μιας χρονικής σειράς στην εξέταση ενός αυτόπαλίνδρομου υποδείγματος AR(1) και επεξεργάζεται τις αυτοσυσχετίσεις στα
κατάλοιπα. Ο στατιστικός έλεγχος που περιγράφηκε πρώτα από τον Phillips (1987)
για τη μηδενική υπόθεση βασίζεται στη παρακάτω στατιστική συνάρτηση:

1/ 2
T
( )
1
(2   0 )

2 
(3)
Z t    Yt  1 

2
T
2 1/ 2
 ( q ) 2   2 ( q )( T  2 
 t 1

Y )
t 1

2

t 1

όπου λ δείχνει τον εκτιμητή των Newey-West (1994) του φάσματος των καταλοίπων
στη συχνότητα μηδέν.
2.2.2
Η γενικευμένη μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων των Dickey-Fuller
(DF-GLS)

Ο έλεγχος (DF-GLS) είναι ισχυρότερος από τον τυπικό έλεγχο των DF. Στον
επαυξημένο έλεγχο των DF η παλινδρόμηση περιλαμβάνει, είτε μια σταθερά είτε
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σταθερά και γραμμική τάση για να προσδιορίσουμε τα στοιχεία των μεταβλητών που
εξετάζουμε. Οι (ERS) πρότειναν μια τροποποιημένη παλινδρόμηση του επαυξημένου
ελέγχου των DF στην οποία προσπαθούν να εξαλείψουν την τάση από τα στοιχεία
πριν γίνει ο έλεγχος για τη μοναδιαία ρίζα. Αυτή η εξάλειψη της τάσης γίνεται με
επεξηγηματικές μεταβλητές (explanatory variables) στην εξίσωση (4) (βλέπε ERS
1996). Στη συνέχεια η εξίσωση αυτή εκτιμάται για να εξετάσει την μοναδιαία ρίζα
στη μεταβλητή που εξετάζουμε.
ytd  ytd1   t ytd1  ..........   p ytd p  vt
(4)
όπου Δ είναι οι πρώτες διαφορές, ytd είναι η γενικευμένη μέθοδος των ελαχίστων
τετραγώνων για την εξάλειψη της τάσης στη μεταβλητή, α, β t και β p είναι συντελεστές για εκτίμηση και v t είναι ο όμοια κατανεμημένος όρος σφάλματος.
Όπως και στην περίπτωση του επαυξημένου ελέγχου των DF, για τη μοναδιαία
ρίζα, ο συντελεστής α της μεταβλητής yd t-1 ελέγχεται εάν, στην εξίσωση (4) είναι
μηδέν (Η 0 :α=0), ή αν το α είναι μικρότερο του μηδέν (Η 1 :α<0). Για τον έλεγχο των
δύο παραπάνω υποθέσεων χρησιμοποιείται η στατιστική συνάρτηση t, ενώ οι
κρίσιμες τιμές παίρνονται από τους πίνακες του Mackinnon όταν η εξίσωση (4)
περιλαμβάνει μόνο σταθερά, και από τους πίνακες των ERS (1996 πίνακας 1), όταν η
εξίσωση (4) περιλαμβάνει σταθερά και τάση.
2.2.3 Ο έλεγχος του βέλτιστου σημείου των Elliott, Rothenberg and Stock
(1996) (Elliott, Rothenberg and Stock (ERS) Point Optimal Test )

Ο έλεγχος του βέλτιστου σημείου των (ERS) χρησιμοποιείται στον έλεγχο της
μοναδιαίας ρίζας για εκείνες τις χρονικές σειρές που είναι άγνωστος ο μέσος ή η
γραμμική τάση. Ο έλεγχος αυτός βασίζεται στη παρακάτω παλινδρόμηση των ημιδιαφορών:
d ( yt /  )  d ( xt /  ) ( )  t
(5)
όπου d ( yt /  ) και d ( xt /  ) είναι η ημιδιαφορά των στοιχείων για y t και x t αντίστοιχα και η t είναι το σφάλμα που ανεξάρτητα και όμοια κατανέμεται. Ο υπολογισμός των ημιδιαφορών αυτών δίνεται στους (ERS). Στην παραπάνω παλινδρόμηση,
η y t αναφέρεται στη μεταβλητή με την οποία ελέγχουμε τη χρονική σειρά που
εξετάζουμε, ενώ η x t μπορεί να περιέχει μια σταθερά μόνο ή και μια σταθερά και μια
χρονική τάση. Το δ(α) είναι ένας συντελεστής προς εκτίμηση. Οι (ERS) χρησιμοποιούν το a αντί του α στην παλινδρόμηση (5) που υπολογίζεται ως   1  7 / T και
  1  13.5 / T όταν x t περιέχει μια σταθερά και μια σταθερά και τάση αντίστοιχα.
Στον έλεγχο του βέλτιστου σημείου των (ERS) ,η μηδενική και εναλλακτική υπόθεση
είναι α = 1 και α = a αντίστοιχα. Ο σχετικός στατιστικός έλεγχος (P T ) για τη μηδενική υπόθεση είναι:
PT  [ SSR( )  ( ) SSR(1)] / f 0
(6)
όπου SSR είναι το άθροισμα των τετραγώνων από την παλινδρόμηση (6) και f 0 είναι
ένας εκτιμητής των καταλοίπων στη συχνότητα μηδέν. Για τη διεξαγωγή των
συμπερασμάτων η τιμή της στατιστικής συνάρτησης (P T ) συγκρίνεται με τις κρίσιμες
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τιμές των (ERS) (1996, Table 1). Εδώ, το μήκος των υστερήσεων καθορίζεται από
την ελάχιστη τιμή στο τροποποιημένο κριτήριο του Akaike.
2.2.4

Ο έλεγχος των Ng and Perron

Ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας των Ng και Perron (2001) εφαρμόζει τέσσερα στατιστικά κριτήρια τροποποιώντας τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας Z και Z t των PP
(1988), του στατιστικού κριτηρίου R 1 του Bhargava (1986), καθώς και του ελέγχου
DF-GLS των Elliot, Rothenberg and Stock (1996) που είναι βασισμένος στη
γενικευμένη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (GLS) και στα απαλλαγμένα από τις
τάσεις στοιχεία (detrended) Yt d . Οι Ng και Perron ελέγχουν τη μηδενική υπόθεση της
μη στασιμότητας έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης της στασιμότητας στις χρονικές
σειρές, χρησιμοποιώντας τους ελέγχους Μ (ΜΖ α , ΜΧ t , ΜSΒ και ΜPT), οι οποίοι
έχουν καλύτερο μέγεθος και μεγαλύτερη δύναμη από ότι οι αρχικοί έλεγχοι. Επίσης
οι Ng and Perron χρησιμοποιούν το τροποποιημένο κριτήριο Akaike για να
επιλέξουν το μήκος των χρονικών υστερήσεων. Κατ' αρχάς, καθορίζουν τον όρο:
T

2
d
 (Y t 1 )

 

t 1

T

(7)

2

οπότε οι 4 στατιστικές συναρτήσεις και στα απαλλαγμένα από τις τάσεις στοιχεία
Yt d γράφονται ως εξής:
MZ GLS 


[T 1 (YTd ) 2   2 ]
2

(8)

MZ tGLS  MZ  MSB

(9)

MSB GLS

(10)

MPTGLS




 (  )1 / 2
2

 2 2 T

d 2
1
t 2
 ( c T  (Yt 1 )  c T (YT ) /  2  ά .
t 1


T
 ( c 2T  2  (Y t ) 2  (1  c )T 1 (Y t ) 2 /   ά  ά 
t 1
T
2
t 1


(11)

2 είναι ένας εκτιμητής των καταλοίπων στη συχνότητα μηδέν. Οι κρίσιμες τιμές του
ελέγχου των Ng and Perron δίνονται από τους Ng and Perron (2001, πίνακας 1).
2.2.5

Ο έλεγχος των Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, and Shin (KPSS)

Ο έλεγχος των (KPSS) (1992) χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της
στασιμότη-τας στη μηδενική υπόθεση και βασίζεται στον πολλαπλασιαστή Lagrange
(LM). Κάτω από τη μηδενική υπόθεση της στασιμότητας, οι KPSS παλινδρόμησαν
τη χρο-νική σειρά X t πάνω στη σταθερά r 0 και υπολόγισαν το άθροισμα των
καταλοίπων S t ως εξής:
X t  r0   t
(12)
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t 
t
t

St    i   ( X i  r0 )   ( X i  X ),
i 1

i 1

i 1



t  1,2,.........T

(13)

Οπότε η συνάρτηση των KPSS υπολογίζεται ως ακολούθως:
T

T  2  St2

(14)
LM     2t 1
 (q)
όπου λ2 δείχνει τον εκτιμητή των Newey-West του φάσματος των καταλοίπων στη
συχνότητα μηδέν και Τ το μέγεθος των παρατηρήσεων. Η τιμή της στατιστικής
συνάρτησης των KPSS συγκρίνεται με τις κρίσιμες τιμές των KPSS (1992, πίνακας
1).
3. Μέτρηση της σύγκλισης του πληθωρισμού

Από την εισαγωγή του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος (EMS) ο πληθωρισμός στις περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες έχει μειωθεί σημαντικά. Οι
Caporale και Pittis (1993) στην εργασία τους βρίσκουν ότι υπάρχει μερική σύγκλιση
στις πρώτες διαφορές του πληθωρισμού σε ένα δείγμα επτά χωρών για την περίοδο
μεταξύ 1986 και 1990. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο Thom (1995) για τα
ποσοστά του πληθωρισμού μεταξύ των ετών 1983 και 1992 για τις ίδιες χώρες. Με
βάση τις μηνιαίες παρατηρήσεις, οι Siklos και Wohar (1997) ανακαλύπτουν μερική
σύγκλιση για πέντε ευρωπαϊκές χώρες. Αντίθετα ο Westbrook (1998) αναλύοντας το
ποσοστό αύξησης τιμών σε πέντε χώρες μεταξύ 1979 και 1992, βρίσκει πλήρη
σύγκλιση Αντιθέτως, ο Holmes (2002) βρίσκει ένα χαμηλότερο βαθμό σύγκλισης
μετά από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ μεταξύ 1993 και 1999 χρησιμοποιώντας panel
στοιχεία και την ανάλυση της συνολοκλήρωσης.
Όλα αυτά τα συμπεράσματα προκάλεσαν το ενδιαφέρον για μια περαιτέρω έρευνα
της σύγκλισης πληθωρισμού στην Ε.Ε μετά από την εισαγωγή του ευρώ. Η
χρησιμοποίηση της συνολοκλήρωσης σε μηνιαία ποσοστά του πληθωρισμού σε εννέα
ευρωπαϊκές χώρες-μέλη της ευρωζώνης εξετάζονται χρησιμοποιώντας την τεχνική
του Johansen. Η ανάλυση είναι διπλή. Σαν πρώτο βήμα, το πρόσθετο βάρος τίθεται
στο σωστό προσδιορισμό των μη στάσιμων μεταβλητών. Στη συνέχεια όλες οι
στάσιμες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν στην τεχνική του Johansen για να βρεθούν
τα συνολοκληρωμένα διανύσματα.
3.2 Εμπειρική ανάλυση των δεδομένων - Αποτελέσματα

Το αρχικό δείγμα αποτελείται από τα ποσοστά πληθωρισμού από τις εννιά χώρες
της Ε.Ε, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, και Ισπανία. Ως αφετηρία για την ανάλυση επιλέγουμε τον Ιανουάριο του
1993, δηλαδή το μήνα μετά από την επικύρωση της Συνθήκης του Μάαστριχτ το
1992. Σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, όλες οι χώρες που εξετάζουμε ήταν ήδη
μέλη του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό
της κάθε χώρας μέλος της ευρωζώνης έχουν ληφθεί από τη διεθνή οικονομική βάση
δεδομένων στατιστικών (IFS) του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι δύο περίοδοι
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που εξετάζονται είναι, η πρώτη από τον Ιανουάριο του 1985 μέχρι και το Δεκέμβριο
του 1992 με τη την επικύρωση της Συνθήκης του Μάαστριχτ, και η δεύτερη από τον
Ιανουάριο του 1993 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2009. Προκειμένου να εξεταστούν οι
σχέσεις συνολοκλήρωσης μεταξύ των οικονομικών μεταβλητών όλων των χωρών για
τη σύγκλιση του πληθωρισμού τους, κάνουμε πρώτα το έλεγχο της στασιμότητας για
τις μεταβλητές αυτές.
Από τον έλεγχο της μοναδιαίας ρίζας για την πρώτη περίοδο οι χώρες Βέλγιο,
Γερμανία, Ολλανδία και Πορτογαλία αποκλείονται από το δείγμα διότι παρουσιάζουν
μοναδιαία ρίζα στα επίπεδα της μεταβλητής που εξετάζουμε (πίνακας 1). Για τη
δεύτερη περίοδο αποκλείονται για τον ίδιο λόγο οι χώρες Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία
και Ισπανία (πίνακας 2). Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Βέλγιο και στις δύο
περιόδους που εξετάζουμε σε ορισμένους ελέγχους δεν είχε μοναδιαία ρίζα στα
επίπεδα της μεταβλητής του πληθωρισμού. Επιπλέον, οι εκτιμήσεις ARMA(1,1) στα
επίπεδα των μεταβλητών για τα ποσοστά πληθωρισμού των πέντε χωρών της ευρωζώνης παρουσιάζουν αρνητικά πολυώνυμα (πίνακες 5 και 6).
Τα αποτελέσματα των ελέγχων του Johansen δείχνουν ότι καμία σχέση συνολοκλήρωσης δεν υπάρχει στις χώρες που εξετάζουμε και στις δύο περιόδους (πίνακες 3
και 4). Το αποτέλεσμα αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σύγκλιση
των χωρών της ευρωζώνης που εξετάζουμε και πριν από τη συνθήκη του Μάαστριγχ,
αλλά και μετά από αυτή.
4. Συμπεράσματα

Ο στόχος της εργασίας αυτής ήταν η μέτρηση της σύγκλισης του πληθωρισμού
των εννιά κρατών μελών της ευρωζώνης, πριν και μετά από την καθιέρωση του ευρώ.
Για το σκοπό αυτό εξετάζουμε τα ποσοστά του πληθωρισμού των χωρών αυτών με τη
βοήθεια έξι ελέγχων μοναδιαίας ρίζας, καθώς και την ανάλυση της συνολοκλήρωσης
χρησιμοποιώντας την τεχνική του Johansen. Τα αποτελέσματα τόσο από την ανάλυση
της στασιμότητας, όσο και από την ανάλυση της συνολοκλήρωσης, δείχνουν ότι
ακόμα και μετά από την καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος, από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ), καμία σύγκλιση των ποσοστών πληθωρισμού δεν
πραγματοποιήθηκε.
ABSTRACT

Using the Johansen test for cointegration, we examine the extent to which inflation
rates in the Euro area have converged after the introduction of a single currency in the
member states of European Union. Since the assumption of non-stationary variables
represents the pivotal point in cointegration analyses, we pay special attention to the
appropriate identification of non-stationary inflation rates by the application of six
different unit root tests. We compare two periods, the first ranging from January 1985
until December 1992 (Maastricht Treaty) and the second one starting from January
1993 until December 2009. Johansen cointegration test finds no convergence for the
first and the second period that we examine in the member states of Euro zone.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή μελετάται η μη-παραμετρική εκτίμηση της συνάρτησης κατανομής
συνεχούς τύπου, για δεδομένα το οποία εμπεριέχουν σφάλματα. Για την εκτίμηση της
κατανομής χρησιμοποιείται μια τροποποιημένη μέθοδος της «αποσυνέλιξης του πυρήνα» που
απαλλάσσει τις παρατηρήσεις από τα σφάλματα που περιέχουν. Ασυμπτωτικές ιδιότητες του
εκτιμητή, όπως ασυμπτωτικής κανονικότητας και συνέπειας δίνονται για τον τροποποιημένο
εκτιμητή μας.
Λέξεις Κλειδιά: μη-παραμετρική εκτίμηση, αποσυνέλιξη, ασυμπτωτική κανονικότητα, συνέπεια.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα σφάλματα που εμπεριέχονται στις μετρήσεις μας μπορούν να επηρεάσουν
ολόκληρη την στατιστική μας ανάλυση, επειδή η κατανομή που δημιουργείται από
τις λαμβανόμενες μετρήσεις μας διαφέρει από εκείνη των μετρήσεων που ο
ερευνητής δεν μπορεί να λάβει αλλά εφαρμόζει στην στατιστική του ανάλυση.
Η επίδραση των σφαλμάτων σε ιδιότητες εκτιμητών και ελέγχων υποθέσεων έχει
μελετηθεί από πολλούς ερευνητές, ιδιαίτερα σε παραμετρικά μοντέλα. Για
περισσότερες πληροφορίες παραπέμπουμε στα βιβλία των W. Fuller (1987), και R.
Caroll, D. Ruppert, L. Stefanski και L. Crainiceanu (2006). To κύριο χαρακτηριστικό
όλων των παραμετρικών εκτιμητών είναι ότι είναι μεροληπτικοί, και η μεροληψία
εξαρτάται από την διακύμανση των σφαλμάτων. Στην τελευταία εικοσαετία όμως
πολλοί ερευνητές μελέτησαν συναφή προβλήματα και για τα μη παραμετρικά
μοντέλα. Αναφέρουμε ότι το βιβλίο των P R. Caroll, D. Ruppert, L. Stefanski και L.
Crainiceanu (2006) περιέχει όλες τις σχετικές αναφορές της περιοχής αυτής. Σε
αντίθεση με τους μη παραμετρικούς εκτιμητές οι μη παραμετρικοί εκτιμητές είναι
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αμερόληπτοι, κάτι που οφείλεται στην μορφή των εκτιμητών αλλά και τον τρόπο που
οι περιορισμοί υπεισέρχονται στην μελέτη μας για την ασυμπτωτική αμεροληψία.
Στην παρούσα εργασία ενδιαφερόμαστε να εκτιμήσουμε την συνάρτηση κατανομής
από δεδομένα που εμπεριέχουν σφάλματα, επειδή σε πολλές οικονομετρικές μελέτες
η έννοια αυτή χρησιμοποιείται στο να εκτιμήσουμε τα ποσοστά συγκεκριμένων
πληθυσμών που το εισόδημα τους πέφτει κάτω από κάποιο όριο. Η επίδραση των
σφαλμάτων στην μορφή της συνάρτησης κατανομής δόθηκε από τον A. Chesher
(1991), ενώ σε ένα άλλο διαφορετικό πλαίσιο η μη παραμετρική εκτίμηση της σ.κ.
πρωτοδόθηκε από τον Fan (1991). Στην συνέχεια ακολούθησαν πολλές εργασίες που
επέκτειναν τα αποτελέσματα του Fan. Το κοινό χαρακτηριστικό των εργασιών είναι
πάλι ότι περιορίζονται στο πλαίσιο της ιδιότητας της αμεροληψίας.
Πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό, πρώτος ο Fan (1991) πρότεινε
έναν μη παραμετρικό εκτιμητή για την σ. κ., και στην συνέχεια άλλοι ερευνητές,
όπως, οι P. Hall and S. Lahiri (2009), ο R. Kulik (2009), και Ioannides and
Papanastasiou (2001), δώσανε ασυμπτωτικές ιδιότητες του εκτιμητή του Fan. Όλοι
τους, όμως, δεν ασχολήθηκαν με την γενικότερη σημασία της μεροληψίας του
εκτιμητή, κάτι που αναλύουμε εδώ. Στην παράγραφο 2 δίνουμε το γενικό πλαίσιο
κάτω από το οπoίο κατασκευάζεται ο τροποποιημένος εκτιμητής του Fan. Στην
παράγραφο 3, δίνουμε τις γενικές συνθήκες κάτω από τις οποίες λαμβάνουμε τα
αποτελέσματά μας. Οι συνθήκες μας διατυπώνονται μ’ έναν γενικό ο τρόπο και οι
περιπτώσεις συνθηκών των προηγούμενων μελετών γίνονται ειδικές περιπτώσεις των
δικών μας. Στην ίδια παράγραφο διατυπώνουμε τα αποτελέσματα μας, ασυμπτωτική
αμεροληψία, ασυμπτωτική διακύμανση και ασυμπτωτική κανονικότητα.
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΤΙΜΗΤΗ
Θεωρούμε τις τυχαίες μεταβλητές (τ.μ.) X i και Y με τιμές στον R οι οποίες
σχετίζονται με τις τ.μ.  i ως εξής:

Yi  X i   i ,i  1,2,3,...,n

(2.1)

Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να παρατηρηθούν οι Yi άμεσα και όχι οι X i και

 i . Το μοντέλο αυτό αναφέρεται συχνά στην διεθνή βιβλιογραφία σαν μοντέλο με
σφάλματα μετρήσεων( measurement error model) και οι τ.μ.  i ονομάζονται
μεταβλητές σφάλματος και θεωρούμε ότι έχουν μέσο 0 και διακύμανση  2 .
Επιπλέον θεωρούμε ότι οι X i είναι ανεξάρτητες και ταυτοτικά κατανεμημένες τ.μ.
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f X (.) και σ.κ FX (.) απολύτως συνεχείς.

με πυκνότητα πιθανότητας (π.π.)

Προϋποθέτουμε επίσης ότι οι X i και  i είναι ανεξάρτητες τ.μ. Το μοντέλο (2.1)
συχνά συναντάται στην Οικονομετρία, Βιοστατιστική, καθώς και σε άλλους
επιστημονικούς κλάδους. Για παράδειγμα, X i μπορεί να αντιπροσωπεύει το καθαρό
εισόδημα ενός ατόμου i , Yi το μετρηθέν εισόδημα του ενώ  i το σφάλμα μέτρησης.
Ενδιαφερόμαστε για να εκτιμήσουμε την σ.κ. FX (.) με βάση το τυχαίο δείγμα

Y1 , Y2 ,..., Yn . Συμβολίζομε με   (t ) (  X (t ) και   (t ) ) την χαρακτηριστική
συνάρτηση του Y ( αντίστοιχα X και ε ). Έτσι έχουμε

  (t )   X (t ) (t )
Υποθέτοντας ότι η  έχει χαρακτηριστική συνάρτηση διαφορετική από το 0, από το
Θεώρημα του Αντιστρόφου της Ανάλυσης Fourier, η π. π. της Χ δίνεται από την
σχέση

f X ( x) 
1
όπου  Y (t ) 
2

1
2







exp(itx)

  (t )
dt
 (t )

(2.2)



 exp(-itu)f

Y

(u )du .



Ο κλασσικός μη παραμετρικός εκτιμητής για την π.π. του Υ δίνεται από την σχέση,


f nY (u ) 

1 n
u  Yi
K(
)

nhn i1
hn

(2.3)

όπου Κ(.) είναι η συνάρτηση πυρήνα και hn η «ζώνη πλάτους» ( bandwidth). Ένας
μη παραμετρικός εκτιμητής για την π. π. του Χ προκύπτει αν στην σχέση (2.2) στην
θέση της fY (u)



αντικαταστήσουμε τον εκτιμητή της f nY (u ) , που είναι


f nX ( x) 

1 n
x  Yi
Wn (
)

hn
nhn i1

με τον πυρήνα αποσυνέλιξης να ορίζεται από την
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(2.4)

Wn ( x) 



1
2





  (t )
dt
  (t / h n )

όπου  Y (t ) και   (t ) είναι οι χαρακτηριστικές συναρτήσεις των μεταβλητών Υ
και ε, αντίστοιχα, ενώ h n   αν n   .
Όμως το πρόβλημα της μη παραμετρικής εκτίμησης της σ.κ. FX ( x) είναι
άμεσα συνδεδεμένο με αυτό της εκτίμησης της π.π. f X ( x) . Έτσι, όταν διαθέτουμε
ένα μη παραμετρικό εκτιμητή της απολύτως συνεχούς συνάρτησης f X ( x) , λογικά
δεχόμαστε ότι το ολοκλήρωμά της θα είναι ο εκτιμητής της FX ( x) .
Η συνάρτηση Wn γενικά δεν είναι ολοκληρώσιμη αλλά θεωρούμε ότι
υπάρχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις ώστε να ικανοποιείται το τελευταίο, έτσι
θεωρούμε σαν εκτιμητή της F τον εξής:




Fn ( x)   f nX ( z )dz

(2.5)

A

με A  (, x]
Ο εκτιμητής (2.5) μπορεί να γραφεί, επίσης, ως εξής:


Fn ( x) 

1 n
 Dn (Yi )
n i1

(2.6)

όπου

Dn (Yi )   Wn (
A

z  Yi
)dz
hn

με A  (, x] .
Κάνοντας χρήση της γενικής παραδοχής περί ολοκληρωσιμότητας της Wn , ορίζουμε
τον τροποποιημένο εκτιμητή της συνάρτησης κατανομής, που δίνεται από την


επομένη σχέση, Fn ( x) 

F n ( x)


. Ασυμπτωτικές ιδιότητες του δίνονται στην

 W (u )du
n



επόμενη παράγραφο.
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με τα δυο επόμενα θεωρήματα παρουσιάζουμε τις ασυμπτωτικές ιδιότητες του
εκτιμητή μας. Πριν διατυπώσουμε τα θεωρητικά αποτελέσματά μας, δίνουμε τις
γενικές συνθήκες με τις οποίες επιτυγχάνουμε τα αποτελέσματα μας.
Παραδοχή A1
Η μεταβλητή  i είναι ανεξάρτητη του X i για κάθε i .
Παραδοχή A2


Το όριο του

 W (u )du , όταν n   , υπάρχει και είναι πεπερασμένο.
n



Παρατήρηση 3.1. Η παραδοχή Α2 ικανοποιείται κάτω από τις συνθήκες των
περιπτώσεων που αναφέρονται στο Fan (1991).
Θεώρημα 3.1. Δεδομένων των παραδοχών Α1 και Α2, και αν η π.π. έχει φραγμένες
συνεχείς δεύτερες παραγώγους τότε:


E F n ( x)  F ( x)   2 F ( x)  0 , όταν n   .
Απόδειξη : Ανάλογα, όπως στην εργασία Ioannides & Papanastasiou (2001) (Lemma
3.1 (i)) και κάνοντας χρήση της σχέσης (2.4) από τον A. Chesher(1991).
Θεώρημα 3.2. Δεδομένων των παραδοχών Α1 και Α2, και αν η π.π. έχει φραγμένες
συνεχείς δεύτερες παραγώγους τότε:


Fn ( x)

 W (u)du

 F ( x)(1  F ( x))

n



όταν n   .
Απόδειξη : Ανάλογα, όπως στην εργασία Ioannides & Papanastasiou (2001) (Lemma
3.1 (ii)).
Θεώρημα 3.3. Δεδομένων των παραδοχών Α1 και Α2, και αν η π.π. έχει φραγμένες
συνεχείς δεύτερες παραγώγους τότε:


E F n ( x)  F ( x)   2 F ( x)
 N (0,1) συγκλίνει κατά κατανομή.
Var F n ( x)
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Απόδειξη : Ανάλογα με την απόδειξη του Θεωρήματος 2.1 της εργασίας Ioannides &
Papanastasiou (2001), με την διαφορά ότι εδώ οι μεταβλητές μας είναι ανεξάρτητες
και μπαίνει στην κεντρικοποίηση του εκτιμητή μας η μεροληψία.
ABSTRACT
A nonparametric estimator for a smooth distribution function based on contaminated
observations was first considered by Fan. A modified estimator of it is constructed in this
paper and its optimal asymptotic properties are given.
Ευχαριστίες: Ευχαριστούμε τον κριτή για τις διορθώσεις που πρότεινε και βελτίωσαν την μορφή
της εργασίας.
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Περίληψη
PERILHYH
Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο διάγραμμα ελέγχου για την παρακολούθηση
της
t.m.
μεταβλητότητας
των
τιμών
ενός
χαρακτηριστικού,
το
οποίο
καθορίζει
την
ποιότητα
των
t.m. Z
autantstrofh
1/Z
παραγόμενων
προϊόντων
είναι
S το οποίο όμως
Z
X/Yμιας παραγωγικής
t.m. X
Y διεργασίας,
P [Y = 0]
= 0το διάγραμμα
Z
αδυνατεί να ανιχνεύσει σε σύντομο χρονικό διάστημα μικρές ή/και μεσαίες μεταβολές της
X
Y
μεταβλητότητας. Σημαντική βελτίωση−1 μπορεί να προκύψει από την ενσωμάτωση
Z
Z
προσαρμοστικών χαρακτηριστικών σε αυτό. Στην παρούσα εργασία διερευνούμε την απόδοση
X
Y
Z = X/Y
X
Y
κατάλληλα σχεδιασμένων μονόπλευρων διαγραμμάτων S με μεταβλητό μέγεθος δείγματος ή/και
μεταβλητό ρυθμό δειγματοληψίας στην ανίχνευση αυξήσεων ή μειώσεων στη διασπορά της
διεργασίας. Η επιλογή του μεγέθους δείγματος και ο χρόνος μεταξύ της λήψης των διαδοχικών
δειγμάτων γίνεται με βάση την τιμή του πιο πρόσφατα απεικονιζόμενου σημείου στο διάγραμμα.
Τα προτεινόμενα διαγράμματα έχουν προκαθορισμένη τιμή για το μέσο χρόνο σήματος και η
απόδοσή τους συγκρίνεται με την απόδοση του συνήθους μονόπλευρου διαγράμματος S με
σταθερό ρυθμό δειγματοληψίας και σταθερό μέγεθος δείγματος.
Eisgetai h ènnoia th

autantstrofh

kaletai

orzetai w

an kai

lìgo

mìnon an oi

Sunep¸

,

, dÔo

kai

, ìtan enai isìnome

metablhtè

uperbolik summetrik

en èqei thn dia katanom

kai

kai

enai

oi

Lèxei

Tuqae

Kleidi:

kai

ètsi ¸ste

Autantstrofe

(me

(kat' akrbeian,

epilegoÔn ètsi ¸ste na enai anexrthte

me thn

tuqaa

), tìte h

mporoÔn na

metablht

. Sth genik

perptwsh oi

kai isìnome

.

, Parstash w

). H

enai autantstrofh

epilegoÔn w

)

antallxime

tìte kai mìno tìte uprqoun antallxime

Katanomè

(

. ApodeiknÔetai ìti ìtan h

Katanom

kai

.

tuqae

den mporoÔn na

Lìgou, Antallxime

Metablhtè

1. PROKATARKTIKA

Λέξεις Κλειδιά: Διαγράμματα ελέγχου, Μαρκοβιανές αλυσίδες, μέσος χρόνος σήματος, τυπική
απόκλιση.
O orismì mia isonomik autantstrofh , pio apl, autantstrofh
uperbolik

tuqaa metablht (t.m.), th katanom th , proèrqetai apì thn parat rhsh ìti arketè apì ti gnwstè klasikè katanomè orzontai w katanomè tou
Η χρησιμοποίηση
των διαγραμμάτων
ελέγχου(an.i
έχεισ .)ωςt.m.κύριο
στόχο
την kanìna
έγκαιρη
lìgou,
èstw Z , dÔo anexrthtwn
kai isìnomwn
X kai
Y , kat
ανίχνευση
μεταβολών
μέση
κατανομής
των τιμών ενός χαρακτηριστικού
suneq¸n (kai
ra P [Xστη
= 0]
= Pτιμή
[Y =της
0] =
0):
το οποίο καθορίζει την ποιότητα των προϊόντων που παράγει μια διεργασία. Εξίσου, αν
X
όχι περισσότερο, σημαντική είναι καιZη =
παρακολούθηση
της μεταβλητότητας των τιμών
,
(1)
Y θα είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή
του χαρακτηριστικού αφού μια αύξησή της
προϊόντων
χαμηλής ποιότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έγκαιρη
me mesh sunèpeia
ανίχνευση μειώσεων στη μεταβλητότητα, αφού σχετίζεται με τη βελτίωση στην
1
X d Y (δείτε, dπ.χ.,
ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων
=
Z = , Woodall and Montgomery (1999)).
(2)
Y
X
Z
Το πιο γνωστό και συχνά χρησιμοποιούμενο
διάγραμμα
ελέγχου παρακολούθησης της
μεταβλητότητας είναι
το διάγραμμα ελέγχου S, στο οποίο απεικονίζονται τιμές της
d
ìpou, genik,τυπικής
X = Yαπόκλισης.
sumbolzeiΩς
thnδιάγραμμα
isonoma (isokatanom
) twnδεν
X kai
Y .ευαίσθητο
Klasikì
δειγματικής
τύπου Shewhart
είναι
pardeigma
enai
h
katanom
Cauchy
me
puknìthta
στην ανίχνευση μικρών ή/και μεσαίων μεταβολών στην τυπική απόκλιση της
διεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή
1 για
1 το εκτός ελέγχου μέσο μήκος ροής είναι
fZ (z) =
, z ∈ R,
(3)
π 1 + z2
summetrik

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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1-

w katanom tou lìgou an.iσ . omoskedastik¸n kanonik¸n t.m. X, Y ∼ N (0, σ 2 ). Profan¸ kai h Z −1 èqei thn dia katanom me thn Z . H apl summetra, fZ (−z) = fZ (z),
sthn (3) enai epsh profan . àna deÔtero gnwstì pardeigma enai h katanom Fn,n
tou lìgou dÔo an.iσ . χ2n kai χ′ 2n kai ed¸ profan¸
d

−1
Fn,n = Fn,n
, (n = 1, 2, . . . ).

H isonoma ma
exswsh

t.m.

X kai th antstrof

(4)

th Y = X −1 , kai to gegonì ìti h

1
x
paristnei uperbol
me asÔmptwte tou xone twn x kai y dikaiologe kai ton
qarakthrismì th Z w uperbolik summetrik , ìtan isqÔei h (2). Protimtai o ìro
{autantstrofh}.

. àstw
autantstrofh,

Orismì

y=

Z me P [Z = 0] = 0. H Z (kai h katanom th ) ja lègetai
uperbolik summetrik , an
t.m.

d

Z=

1
.
Z

(5)

An h Z enai autantstrofh kai èqei puknìthta f (z), tìte
 
1
1
,
f (z) = 2 f
z
z

(6)

kti pou eÔkola epalhjeÔetai tìso gia thn (3) ìso kai gia thn antstoiqh puknìthta
th Fn,n sthn (4).
Oi (3) kai (4) se sunduasmì kai me thn (11), paraktw ìpou oi X kai Y enai
isìnome , parèsuran, Kkoullo (2010), sto esfalmèno sumpèrasma ìti h apl isonoma kai mìno qwr thn anexarthsa twn X , Y arke gia na enai autantstrofh
h Z = X/Y , prgma to opoo den isqÔei ìpw parat rhse o Papadto (2010), dnonta ta epìmena dÔo antiparadegmata, èna gia th diakrit kai èna gia th suneq
perptwsh.
X kai Y . Ti pijanìthte f (x, y) = P (X = x, Y = y) ti dnei o
akìloujo pnaka :
(a) Diakritè

x
1
2
3
fY (y)

y

1

2

3

2/36
1/36
9/36
1/3

9/36
2/36
1/36
1/3

1/36
9/36
2/36
1/3
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fX (x)
1/3
1/3
1/3
1

d

Profan¸ isqÔei X = Y , me X ∼ U ({1, 2, 3}), omoiìmorfh sto {1, 2, 3}. ämw den
isqÔei h (2), diìti, p.q.,




1
Y
9
X
=2 =
6= P
=2 = .
P
Y
36
X
36
X, Y . àstw U1 , U2 an.iσ . U (0, 1), dhl. omoiìmorfe sto disthma (0, 1).
àstw I omoiìmorfh sto {0, 1, 2} kai anexrthth twn U1 , U2 . Epsh èstw J = I + 1
(b) Suneqe

d

an I = 0 I = 1, kai J = 0 an I = 2, ¸ste J ∼ U ({0, 1, 2}), dhl. J = I . Blèpoume
ìti ta tuqaa dianÔsmata (I, J) kai (U1 , U2 ) enai stoqastik anexrthta. Orzoume
t¸ra to zeÔgo
(X, Y ) = (I + U1 , J + U2 ).
d

Tìte X = Y ∼ U (0, 3), kai h puknìthta tou tuqaou dianÔsmato (X, Y ) enai

 1/3 an x ∈ (0, 1) kai y ∈ (1, 2)
1/3 an x ∈ (1, 2) kai y ∈ (2, 3)
f (x, y) =

1/3 an x ∈ (2, 3) kai y ∈ (0, 1).

ämw oi lìgoi X/Y kai Y /X den èqoun thn dia katanom
den isqÔei h (2)
p.q.




2
Y
1
X
≤1 = , P
≤1 = .
P
Y
3
X
3

diìti

Kai sto pardeigma autì, en¸ oi X kai Y enai isìnome kai dh omoiìmorfe sto
(0, 3), U (0, 3), oi lìgoi X/Y kai Y /X den enai isìnomoi kai sunep¸ h Z = X/Y
den enai autantstrofh.
To koinì qarakthristikì twn dÔo aut¸n antiparadeigmtwn enai ìti isqÔei men h
isonoma twn X, Y , all oi X, Y den enai antallxime . Upenjumzetai ìti dÔo t.m.
X, Y kaloÔntai antallxime ìtan
d

(X, Y ) = (Y, X).

Profan¸ , ìtan oi X, Y enai

an.i

σ . tìte enai kai antallxime .

2. PARASTASH MIAS AUTANTISTROFHS T.M. WS LOGOU DUO T.M.

Edame ìti an oi X, Y den enai antallxime t.m., h (2) mpore na mhn isqÔei,
dhl. h Z th (1) mpore na mhn enai autantstofh. Ed¸ ja dexoume ìti h Z enai
autantstrofh an kai mìnon an h Z orzetai, mpore na parastaje, w lìgo dÔo
antallximwn t.m. X , Y .
Ja dexoume pr¸ta thn
Prìtash 1.

àstw ìti h

t.m.

Z paristnetai w lìgo dÔo antallximwn
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t.m.

X kai

Y , dhl.
Z=

X
,
Y

d

ìpou (X, Y ) = (Y, X),

(7)

me P [X = 0] = P [Y = 0] = 0. Tìte h Z enai autantstrofh. Epomènw ,
oi X, Y enai antallxime

t.m.

⇒

X d Y
= .
Y
X

H (8) èpetai mesa apì to gegonì ìti an oi X, Y enai antallxime
tìte gia kje (Borel) sunrthsh g : R2 →R èqoume

Apìdeixh.

d

g(X, Y ) = g(Y, X).

(8)
t.m.

(9)

ra, afoÔ kai P [X = 0] = P [Y = 0] = 0, mporoÔme na efarmìsoume thn (9) gia
g(x, y) = x/y , parnonta thn (8). H apìdeixh enai pl rh .
Shmei¸netai ìti gia th suneq perptwsh mpore na doje kai llh apìdeixh th
Prìtash 1, knonta qr sh tou tÔpou (bl., p.q., Kkoullo (1969), sel. 163)
Z ∞
Z 0
fZ (z) =
yfX,Y (yz, y)dy −
yfX,Y (yz, y)dy,
(10)
0

−∞

o opoo dnei thn puknìthta fZ th Z = X/Y sunart sei th apì koinoÔ puknìthta
fX,Y twn X, Y .
ätan oi X kai Y enai an.iσ . enai kai antallxime kai apì thn Prìtash 1 sungoume kai tupik thn (2), pou diatup¸noume ed¸ w
Pìrisma.

An oi X, Y enai

σ . kai P [X = 0] = P [Y = 0] = 0, tìte

an.i

X d Y
= .
Y
X

àna llo endiafèron pardeigma ìpou oi X, Y enai antallxime kai epomènw o
lìgo Z = X/Y ikanopoie thn (5), dnei h perptwsh susqetismènwn omoskedastik¸n
kanonik¸n t.m. X ∼ N (0, σ 2 ), Y ∼ N (0, σ 2 ). An o suntelest susqetsew enai
ρ(X, Y ) = ρ 6= 0, profan¸ isqÔei h
fX,Y (x, y) = fY,X (x, y),

(x, y) ∈ R2 ,

¸ste oi X, Y na enai antallxime . Epomènw isqÔei h (5), me thn puknìthta th Z
na ddetai apì ton tÔpo
p
p
1
1 − ρ2
1
1 − ρ2
fZ (z) =
=
, z ∈ R,
(11)
π 1 + z 2 − 2ρz
π 1 − ρ2 + (z − ρ)2
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dhl. pli Cauchy me parmetro jèsew ρ kai parmetro klmaka
ptwsh ρ = 0 odhge sthn (3).

p

1 − ρ2

h per-

To ⇐ th (8) sundèetai me to er¸thma en gia kje t.m. Z pou ikanopoie thn (5),
uprqoun antallxime t.m. X kai Y ¸ste na isqÔei h (1). H apnthsh sto er¸thma
autì enai katafatik . Oi leptomèreie èqoun w ex :
d

A upojèsoume ìti Z = Z −1 kai a jewr soume to zeÔgo
(X, Y ) = (W Z I , W Z 1−I ) = (W [(1 − I) + IZ], W [I + (1 − I)Z]),

ìpou I summetrik t.m. Bernoulli, me P (I = 1) = P (I = 0) = 12 , W tuqoÔsa
N (µ, σ 2 ), kai oi Z, I, W enai anexrthte .
t.m. me P (W = 0) = 0, p.q. W ≡ 1
ApodeiknÔetai (prbl. (9)) ìti
d

(X, Y ) = (Y, X) kai

ZI
X
= 1−I .
Y
Z

(12)

All tìte gia kje z èqoume

 I
 I



1
Z
Z
1
X
≤z = P
≤
z
P
≤
z
I
=
1
+
I
=
0
P
Y
2
Z 1−I
2
Z 1−I


1
1
1
≤ z = P (Z ≤ z),
= P (Z ≤ z) + P
2
2
Z
d

afoÔ upetèjh ìti Z = Z −1 . ra
d

Z=

X
d
, me (X, Y ) = (Y, X) ìpw parapnw.
Y

Edeqjh loipìn h
Prìtash 2.

d

An Z = Z −1, uprqoun antallxime
d

Z=

t.m.

X, Y tètoie ¸ste

X
.
Y

àna deÔtero er¸thma afor thn Ôparxh ìqi apl¸ antallximwn X, Y all an.iσ .
sthn (1). H
t.m. X, Y , ¸ste kje autantstrofh Z na mpore na parastaje ìpw
apnthsh sto er¸thma autì enai arnhtik , dhl. den enai al jeia ìti kaje t.m. Z ,
me thn idiìthta oi Z kai Z −1 na enai isìnome , enai parastsimh w lìgo kpoiwn
antipardeigma:
an.iσ . t.m. X, Y . Sugkekrimèna, o Papadto (2010) dnei to ex
àstw Z > 0 me log Z omoiìmorfh sto (−1, 1) dhl. U = log Z ∼ U (−1, 1). An
upojèsoume ìti uprqoun an.iσ . t.m. X, Y ¸ste h Z na grfetai ìpw sthn (1), tìte
ja sque h
d

log Z = U = X1 − X2 , me X1 = log |X|, X2 = log |Y |.
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(13)

Kai afoÔ oi X kai Y enai an.iσ ., ja enai kai oi X1 , X2 , opìte an ϕ enai h koin
qarakthristik sunrthsh (q.σ .) twn X1 , X2 , ja èqoume
ϕX1 −X2 (t) = ϕ(t)ϕ(−t) = ϕ(t)ϕ(t) = |ϕ(t)|2 ≥ 0,

(14)

en¸ h q.σ . th U enai ϕU (t) = (sin t)/t, pou parnei jetikè kai arnhtikè timè .
àna anlogo (aploÔstero) antipardeigma enai to ex : àstw Z > 0 me log Z =
U , ìpou U diakrit me P (U = −1) = P (U = 1) = 12 . Tìte, kat' analoga twn (13),
(14), ja èqoume ϕX1 −X2 (t) = |ϕ(t)|2 , en¸ ϕU (t) = cos t.
ABSTRACT
The concept of an autoinverse or hyperbolically symmetric random variable (rv) Z
d
is introduced. Z is autoinverse if it has the same distribution as its reciprocal, i.e., Z =
Z −1 . It is shown that if Z is defined as the ratio X/Y of two rv’s X and Y (with P [Y =
0] = 0), then Z is autoinverse iff X and Y are (or can be chosen to be) exchangeable.
d

Thus, Z = Z −1 if and only if there exist exchangeable rv’s X and Y so that Z =
X/Y . In general, the rv’s X and Y cannot be chosen to be independent and identically
distributed (iid).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι δείκτες ανομοιότητας χρησιμοποιούνται ως μέτρο, μέσω του οποίου μπορεί να μετρηθεί η
ανομοιότητα. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια εφαρμογή των δεικτών ανομοιότητας,
βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα. Τα δεδομένα της εφαρμογής είναι μετρήσεις, οι οποίες
προέρχονται από μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μετρήσεις αυτές αφορούν
βλάβες που παρατηρήθηκαν σε μηχανήματα ίδιου τύπου, τα οποία εκτελούν την ίδια εργασία,
ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες της μονάδας. Οι δείκτες ανομοιότητας εφαρμόστηκαν με
σκοπό να ελεγχθεί η ύπαρξη ομοιομορφίας, στον τρόπο που κατανέμονται οι βλάβες, στο
συγκεκριμένο τμήμα της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αρχικά ταξινομήθηκαν
τα είδη των βλαβών, που μπορεί να παρατηρηθούν στο τμήμα της μονάδας παραγωγής που
μελετήθηκε, σε εννέα ομάδες. Στην συνέχεια έγινε καταγραφή της συχνότητας με την οποία
εμφανίζεται η βλάβη στο κάθε μηχάνημα. Στο τέλος, υπολογίστηκαν οι δείκτες για κάθε μια
βλάβη χωριστά και έγινε σύγκριση των τιμών του δείκτη που υπολογίστηκαν. Η ύπαρξη ίσων
δεικτών σε διαφορετικά μηχανήματα, φανερώνει ομοιότητα στον τρόπο με τον οποίο
κατανέμονται οι βλάβες στον συγκεκριμένο τύπο μηχανήματος, ενώ η ανισότητα στον δείκτη
φανερώνει ότι οι βλάβες κατανέμονται με διαφορετικό τρόπο στα διάφορα μηχανήματα,
γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη κακής λειτουργίας, κακής συντήρησης ή
άλλων δυσάρεστων δυσλειτουργιών των μηχανημάτων.
Λέξεις κλειδιά: Δείκτες ανομοιότητας, Έλεγχος βλαβών.

1. ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διακρίνονται σε κατηγορίες,
ανάλογα με το είδος της ενέργειας που μετατρέπουν σε ηλεκτρική ενέργεια ή με τον
τύπο του καυσίμου. Οι βασικότερες κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας είναι οι ατμοηλεκτρικοί σταθμοί, οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί, οι πυρηνικοί
σταθμοί, τα αιολικά πάρκα και τα ηλιακά πάρκα. Στην Ελλάδα η παραγωγή της
ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται κατά βάση από ατμοηλεκτρικούς σταθμούς και
ελάχιστους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Οι ατμοηλεκτρικοί σταθμοί οι οποίοι είναι
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εγκατεστημένοι στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στις
περιοχές Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Φλώρινας παράγουν το μεγαλύτερο ποσοστό
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία ενός ατμοηλεκτρικού σταθμού είναι
η καύσιμη ύλη. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Δυτική Μακεδονία, λόγω του
πλούσιου σε λιγνίτη υπεδάφους της, φιλοξενεί μεγάλο αριθμό σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ένας ατμοηλεκτρικός σταθμός παραγωγής
ενέργειας είναι ο ακόλουθος. Σε ένα μεγάλο λέβητα θερμαίνεται νερό, με την
θερμότητα που παράγεται από την καύση του λιγνίτη. Το νερό ατμοποιείται και ο
παραγόμενος ατμός αναγκάζει τον ατμοστρόβιλο να περιστραφεί. Στον άξονα που
βρίσκεται ο στρόβιλος συνδέεται ο άξονας της ηλεκτρικής γεννήτριας ο οποίος
περιστρεφόμενος παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Στην εικόνα που ακολουθεί δίνεται το
διάγραμμα ατμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Εικόνα 1. Διάγραμμα ατμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν τα δελτία βλαβών του σταθμού, τα
οποία αφορούν τους μύλους λιγνίτη του σταθμού που μελετήθηκε. Οι μύλοι
αποτελούν το τμήμα του σταθμού στο οποίο αλέθεται ο λιγνίτης και στην συνέχεια
υπό μορφή σκόνης θα οδηγηθεί σε ειδικούς καυστήρες οι οποίοι θα ζεστάνουν τους
ατμολέβητες για την ατμοποίηση του νερού.
Στον συγκεκριμένο σταθμό μελετήθηκαν οι 8 μύλοι λιγνίτη που διαθέτει η
συγκεκριμένη μονάδα. Τα δελτία ανωμαλίας στα οποία είναι καταγεγραμμένες όλες
οι βλάβες μελετήθηκαν προσεκτικά και κατηγοριοποιήθηκαν στις ακόλουθες εννέα
ομάδες. 1.Διαφυγές λιγνίτη – φωτιές, 2.Ταλαντώσεις-στροφεία, 3.Αντλίες λαδιού
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Κ/Ν Δ.Ε, 4.Μειωτήρες – συμπλέκτες - Δ.Ε, 5. Φρακαρίσματα-μπουκώματα- φθορά
πλακών, 6.Κ/Ν Μύλων 7.Λανθασμένες ενδείξεις, λανθασμένα alarm ,διαρροές
λαδιού νερού, 8.κ/ν ταμπερ λιγνίτη- τοπικά χειριστήρια –καμένα πηνία-καμένα
καλώδια, 9.Λοιπά.
Τα δεδομένα καταχωρήθηκαν στο spss 17.0 και υπολογίστηκε για κάθε μύλο η
συχνότητα εμφάνισης της εκάστοτε κατηγορίας βλαβών. Τα αποτελέσματα
συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Εικόνα 2. Συχνότητες εμφάνισης βλαβών ανά μύλο

Βλάβη 1
Βλάβη 2
Βλάβη 3
Βλάβη 4
Βλάβη 5
Βλάβη 6
Βλάβη 7
Βλάβη 8
Βλάβη 9
Σύνολο

Μύλος
– 1–
14
2
1
6
3
9
11
7
3

Μύλος
– 2–
12
4
1
18
2
7
7
1
5

Μύλος
– 3–
21
4
0
6
0
8
11
2
3

Μύλος
– 4–
6
2
0
12
0
3
6
4
6

Μύλος
– 5–
36
12
0
22
1
16
12
5
14

Μύλος
–6–
16
5
0
6
2
13
8
1
6

Μύλος
– 7–
12
1
2
22
0
6
7
2
5

Μύλος
–8–
8
1
0
17
2
8
15
2
3

56

57

55

39

118

57

57

56

Σύνολο

125
31
4
109
10
70
77
24
45

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί ότι υπάρχουν
μύλοι οι οποίοι παρουσιάζουν περισσότερες βλάβες συγκριτικά με τους υπόλοιπους.
Ο μύλος 5, με σύνολο βλαβών 118, είναι αυτός που έχει υποστεί τις περισσότερες
βλάβες. Επίσης παρατηρήθηκε ότι κάποιες βλάβες εμφανίζονται με μεγαλύτερη
συχνότητα συγκριτικά με τις υπόλοιπες. Η βλάβη 1, η οποία αφορά διαφυγές λιγνίτη
– φωτιές είναι αυτή η οποία καταγράφηκε τις περισσότερες φορές. Στην παράγραφο
που ακολουθεί θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε αναλυτικότερα τον τρόπο με τον
οποίο κατανέμονται οι βλάβες στην συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ
Οι δείκτες ανομοιότητας εφαρμόζονται τις περισσότερες φορές, για να μετρήσουν
την ύπαρξη ανομοιότητας στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα εισοδηματικά
δεδομένα. Η χρήση τους στα εισοδηματικά δεδομένα είναι ευρέως διαδεδομένη και
ιδιαίτερα σημαντική. Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιήσουμε τους δείκτες
ανομοιότητας για να ελέγξουμε την ύπαρξη ανομοιομορφίας στον τρόπο με τον οποίο
κατανέμονται οι βλάβες στους μύλους των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας. Η χρήση των δεικτών που προτείνεται, έχει αποκλειστικό λόγο να
παρουσιάσει μια επέκταση της εφαρμογής των δεικτών και σε άλλου είδους
δεδομένα, χωρίς να απεμπολείται η αρχική και πιο συνηθισμένη χρήση των δεικτών
για εισοδηματικά δεδομένα. Επιπλέον η χρήση των δεικτών αποτελεί έναν πιο
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εύκολο και πιο γρήγορο τρόπο για να ελεγχθεί η ανομοιότητα στον τρόπο με τον
οποίο κατανέμονται οι βλάβες, συγκριτικά με άλλες στατιστικές μεθόδους. Στην
συγκεκριμένη περίπτωση το πλήθος των δεδομένων που έχουμε δεν είναι μεγάλο και
επιπλέον η χρήση δεικτών μπορεί να γίνει χωρίς να εξασφαλίσουμε την περίπτωση
ότι τα δεδομένα προέρχονται από κάποια γνωστή κατανομή ώστε να προβούμε σε
περεταίρω στατιστικούς ελέγχους.
Ο δείκτης Gini συναντάται στην βιβλιογραφία με πολλές μορφές, στην συνέχεια
θα περιγραφούν ορισμένες από αυτές και έπειτα θα υπολογιστούν για τα δεδομένα
της εφαρμογής που θα μελετηθεί. Όλοι οι παρακάτω τύποι είναι ισοδύναμοι και
εύκολα μπορεί να αποδειχθεί πως ο ένας προκύπτει από τον άλλο.
Έστω ότι έχουμε τις n-παρατηρήσεις με τιμές y 1 , y 2 , …, y n αντίστοιχα. Ας
υποθέσουμε ότι μ y είναι η μέση τιμή των παραπάνω παρατηρήσεων.
Ο δείκτης Gini θα ορίζεται ως εξής:
n 1
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Επίσης ο δείκτης Gini που προτάθηκε από τον Amartya Sen (1973) δίνεται από
τον ακόλουθο τύπο
n
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Ο δείκτης Gini που προτάθηκε από τους Fei, Ranis and Kuo (1974), (1978)
δίνεται από τις ακόλουθες σχέσεις
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(3)
Οι τιμές του δείκτη Gini κυμαίνονται από το 0 έως το 1. Όταν η τιμή του δείκτη
Gini είναι 0, συμπεραίνουμε ότι έχουμε ομοιομορφία στον τρόπο με τον οποίο
κατανέμονται οι παρατηρήσεις, ενώ όταν η τιμή του δείκτη Gini είναι ίση με 1 τότε
έχουμε την μέγιστη ανομοιομορφία στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι
παρατηρήσεις.
Και τέλος ο δείκτης που προτάθηκε στο 22o Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Σ.Ι. από τους
Φαρμάκης και Κετζάκη (2009). Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η διερεύνηση του
προτεινόμενου δείκτη είναι ακόμα σε προκαταρτικό στάδιο, παρόλα αυτά θέλοντας
να παρατηρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται σε πραγματικά δεδομένα,
συμπεριλήφθηκε και αυτός στους υπολογισμούς της εφαρμογής.
Ο παραπάνω δείκτης δίνεται από τον τύπο
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Όπου
συμβολίζεται η ευκλείδεια απόσταση των σημείων Β i-1 , B i . Οι
συντεταγμένες του σημείου B i είναι ορίζονται ως B i = (F i , L i ) ,για κάθε τιμή i.
Ο δείκτης Κ έχει εύρος τιμών από το 0 που προκύπτει στην περίπτωση της
ομοιογένειας στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι παρατηρήσεις, έως την τιμή
2- , η οποία προκύπτει στην περίπτωση μέγιστης ανομοιομορφίας.
Ο κανονικοποιημένος δείκτης, του δείκτη (4) δίνεται από την ακόλουθη σχέση
Κ normalized =U + (U-1)(

),

όπου U  1 2 

n

B
i 1

i 1

Bi

(5)

Ο Κ normalized έχει εύρος τιμών από 0 έως 1 όπως έχει και ο δείκτης Gini με την ίδια
ακριβώς ερμηνεία στις τιμές.
Στην εφαρμογή που πραγματοποιήθηκε, χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα για τους
μύλους τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν στο κεφάλαιο 2, και με κώδικά ο οποίος
κατασκευάστηκε στο Matlab υπολογίσθηκαν καθένας από τους πέντε δείκτες που
προαναφέρθηκαν.
Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι για να γίνει εφαρμογή του δείκτη χρειάστηκε να
κωδικοποιηθούν οι βλάβες χρησιμοποιώντας τους αριθμούς 1έως 8. Είναι φανερό ότι
διαφορετική κωδικοποίηση θα οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του δείκτη, οι
διαφορετικές τιμές όμως δεν συνεπάγεται ότι οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα
ως προς την σύγκριση των βλαβών. Θα πρέπει η βάση της κωδικοποίησης να
παραμένει σταθερή όταν θέλουμε να συγκρίνουμε διαφορετικές βλάβες μεταξύ τους.
Συμβολίζεται με Gini ο δείκτης ο οποίος υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την
σχέση (1), με Gini FRK ο δείκτης για τον υπολογισμό του οποίου χρησιμοποιήθηκε η
σχέση (2), με Gini AS ο δείκτης ο οποίος αντιστοιχεί στην σχέση (3) και τέλος με Κ
και Knormalized οι δείκτες οι οποίοι προέρχονται από τις σχέσεις (4) και (5)
αντίστοιχα.
Εικόνα 3. Δείκτες ανά βλάβη
ΒΛΑΒΗ

ΔΕΙΚΤΗΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gini
0,3303
0,4839
0,7857
0,3054
0,5429
0,2694
0,1911
0,4048
0,3206

Gini FRK
0,2890
0,4234
0,6875
0,2672
0,4750
0,2357
0,1672
0,3542
0,2806

Gini AS
0,2890
0,4234
0,6875
0,2672
0,4750
0,2357
0,1672
0,3542
0,2806

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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K
0,0454
0,0954
0,2852
0,0439
0,1534
0,0320
0,0156
0,0686
0,0461

Knormalized
0,0776
0,1629
0,4869
0,0750
0,2619
0,0547
0,0267
0,1171
0,0787

Από την παραπάνω μελέτη τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν, αφορούν την
λειτουργία της μονάδας, αλλά και την χρήση δεικτών.
Αρχικά θα αναφερθούμε σε συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από τους
δείκτες. Παρατηρείται ότι οι δείκτες ανομοιότητας κατανέμουν τις κατηγορίες
βλαβών με την ίδια κατάταξη ως προς την ανομοιότητα. Με άλλα λόγια όποιον
δείκτη και να χρησιμοποιήσουμε στην συγκεκριμένη εφαρμογή, χωρίς αυτό να
αποτελεί γενίκευση για όλες τις εφαρμογές θα καταλήξουμε στα ίδια συμπεράσματα.
Ορισμένα από τα συμπεράσματα τα οποία θα μπορούσαν να διατυπωθούν για την
λειτουργία της μονάδας είναι τα ακόλουθα. Η βλάβη 1 που αφορά τις διαφυγές
λιγνίτη - φωτιές είναι αυτή που αναμένεται να εμφανιστεί συχνότερα αφού
παρουσιάζει την μεγαλύτερη συχνότητα, έχει παρατηρηθεί 125 φορές, συνεπώς τα
συνεργεία τα οποία αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους βλάβες πρέπει να είναι σε
επαγρύπνηση και να αποτελούνται από ικανοποιητικό αριθμό ανθρώπινου
δυναμικού. Η βλάβη 3 (Αντλίες λαδιού Κ/Ν Δ.Ε), είναι αυτή που παρουσιάζει την
μικρότερη συχνότητα, παρατηρείται 4 φορές και ακολουθεί η βλάβη 5 με συχνότητα
10.
Η συχνότητα εμφάνισης μιας βλάβης μπορεί να είναι ενδεικτική για το πόσο
συχνά αναμένεται να εμφανιστεί αλλά δεν αποτελεί και ένδειξη ανομοιομορφίας. Η
βλάβη 2, για παράδειγμα η οποία αφορά βλάβες σε ταλαντώσεις και στροφεία
παρατηρείται ότι έχει πολύ μεγάλη ανομοιότητα ανάμεσα στους μύλους G=0,5429,
G FRK = 0.4750, G AS = 0.4750, K = 0.1534, K normalized = 0.2619. Είναι φανερό αφού
στον μύλο 5 έχει εμφανιστεί 12 φορές ενώ στους υπόλοιπους μύλους το πολύ μέχρι 5
φορές, κάτι τέτοιο δείχνει μια τάση του μύλου 5 να εμφανίζει συγκεκριμένο τύπο
βλάβης.
Θα ήταν επίσης χρήσιμο να παρατηρήσουμε, ότι εφαρμόζοντας τους δείκτες μας
δίνεται η δυνατότητα, όχι μόνο να γίνει έλεγχος για την ύπαρξη ανομοιότητας στον
τρόπο που κατανέμεται μια βλάβη στους μύλους, αλλά μπορούμε ακόμη και να
συγκρίνουμε τις βλάβες μεταξύ τους. Για παράδειγμα μπορούμε να πούμε ότι η
βλάβη 5 παρουσιάζεται με μεγαλύτερη ανομοιομορφία ανάμεσα στους μύλους από
ότι η βλάβη 4.
ABSTRACT
Dissimilarity indexes are used as a measure of inequality. In this paper we
described an application of dissimilarity indexes in real data. The data came from
Public Power Corporation S.A. and they concern damages that were observed in the
mills of one unit. We calculated the value of the indexes for each damage. Equal
values for indexes in different mills reveal that the damages distributed equivalently
among the mills, moreover unequal values for the indexes reveal that there is
dissimilarity among the mills.
Ευχαριστίες: Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για τις
πληροφορίες και τα δεδομένα που μας παρείχαν.
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Ευχαριστούμε επίσης τον κριτή της εργασίας για τις λεπτομερείς παρατηρήσεις
του και τις εποικοδομητικές προτάσεις του. Η εργασία αυτή είναι μία αρχή στο να
εφαρμοστούν οι δείκτες σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης μερικών θεμάτων όπως
είναι οι κατανομή συμβάντων με βάση δείκτες (οικονομικούς κυρίως).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι ετήσιες Εκδόσεις των Πρακτικών του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (ΕΣΙ)
αποτελούν μία βάση δεδομένων για τη συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων. Δύο
συγγραφείς θεωρούνται συνδεδεμένοι εάν έχουν συνεργαστεί σε μία ή περισσότερες
εργασίες. Κατ’ αυτό τον τρόπο κάθε ετήσια Έκδοση των Πρακτικών μπορεί να παρασταθεί
ως ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα – δίκτυο, στο οποίο οι επιστήμονες αποτελούν τις
κορυφές και οι κατά ζεύγη συνεργασίες στις εργασίες τις ακμές. Στην παρούσα εργασία
μελετήθηκαν οι ιδιότητες του δικτύου έπειτα από 20 έτη εκδόσεων των πρακτικών ενώ
δίνονται αντίστοιχες πληροφορίες ανάλογων δικτύων που έχουν παρουσιαστεί στη
βιβλιογραφία (Scientific Collaboration Networks). Αναπαραστάσεις του δικτύου θα
αναρτηθούν στον ιστότοπο http://www.webscience.gr.
Λέξεις Κλειδιά: Web science, small-world, scale-free, centrality measures, modularity.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανάπτυξη της θεωρίας των γραφημάτων (ή γράφων) και των εφαρμογών της
χαρακτηρίζεται από τρεις περιόδους. Η πρώτη, 1736 – 1966, αφορά κυρίως τη
μαθηματική θεωρία (Euler), εφαρμογές στη χημεία (Cayley), στα ηλεκτρικά
κυκλώματα (Kirchhoff), την ανάπτυξη της θεωρίας των τυχαίων γραφημάτων (Erdős
and Rényi 1960) και των εφαρμογών τους. Στη δεύτερη περίοδο, 1967 – 1998,
εμπλουτίζονται οι υπάρχουσες θεωρίες και παρουσιάζονται αρκετές εφαρμογές
ιδιαίτερα στην επιστήμη της κοινωνιολογίας. Η τρίτη περίοδος, 1998 ως σήμερα,
χαρακτηρίζεται από μια έκρηξη εφαρμογών σε πραγματικά δίκτυα η οποία εξελίσσει
και εξειδικεύει ως προς την ερμηνεία της τη θεωρία (Lewis 2009). Η επιστήμη των
δικτύων όπως ονομάζεται πια, ορίζεται ως «οργανωμένη μελέτη των δικτύων
βασισμένη σε γνώσεις που προκύπτουν μέσα από συστηματική – επιστημονική
μέθοδο» (US National Research Council, 2005, Lewis 2009). Ένας σημαντικός
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αριθμός μελετών αφορά σε κοινωνικά, τεχνολογικά, βιολογικά κλπ. δίκτυα (Albert
et al. 2002, Newman 2003). Επιπλέον από το 2006 η εξέλιξη του παγκόσμιου ιστού
(web), οδήγησε στη δημιουργία της επιστήμης του διαδικτύου (web science), με
σκοπό τη μελέτη του παγκόσμιου αυτού φαινομένου (http://webscience.org/,
http://webscience.gr). Κοινό στοιχείο των μελετών αυτών είναι ότι αναφέρονται σε
πολύπλοκα συστήματα (complex systems). Τοπολογικά, λειτουργικά και εξελικτικά
χαρακτηριστικά των δικτύων αυτών απαντούν ερωτήματα που αφορούν σε υποδομές,
οργάνωση, αλληλεπίδραση, διαχείριση προβλημάτων, στοχευμένων επιθέσεων,
εξάπλωσης ασθενειών, τρομοκρατικών ενεργειών κλπ (Caldarelli and Vespignani
2007).
Τα δίκτυα επιστημονικής συνεργασίας (scientific collaboration networks)
αποτελούν παράδειγμα κοινωνικών δικτύων ή/και δικτύων επικοινωνίας. Κάθε
ερευνητής προσδιορίζεται από την ατομική του υπόσταση και τις σχέσεις που
αναπτύσσει μέσα σε μια ή περισσότερες ομάδες (πανεπιστημιακά ιδρύματα,
οργανισμούς κλπ.). Αλληλεπιδρώντας με άλλους ερευνητές δημιουργεί το κοινωνικό
του κεφάλαιο (social capital) μέσα από το οποίο επαναπροσδιορίζει τη θέση του στις
ίδιες ή νέες ομάδες – κοινότητες – δίκτυα όπου συμμετέχει. Ο ερευνητής είναι
ταυτόχρονα δημιουργός και δημιούργημα του υπερδικτύου (hypernetwork), όπως
αντιλαμβανόμαστε πια τον κόσμο μας με μια λέξη.
Στη βιβλιογραφία οι μελέτες των δικτύων συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων
βασίζονται σε δείγματα βάσεων δεδομένων συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων
και εστιάζονται στη μελέτη των ιδιοτήτων τους είτε ως στατικά δίκτυα (Newman
2001a, and 2001b, Newman 2004, Cotta et al. 2006) είτε ως εξελικτικά μοντέλα
(Barabási et al. 2002). Δύο από τους κύριους περιορισμούς που τις χαρακτηρίζουν
είναι τα μη αντιπροσωπευτικά δείγματα και τα λάθη λόγω διαφορετικής γραφής των
ονομάτων των συγγραφέων. Επιπλέον από άλλους ερευνητές (Cotta et al. 2006)
παρατηρήθηκε ότι τα αποτελέσματα μεταβάλλονται όταν από το δείγμα αφαιρεθούν
οι εκδόσεις των πρακτικών συνεδρίων.
Στην παρούσα μελέτη συμπεριλαμβάνουμε σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού των
συγγραφέων των πρακτικών των συνεδρίων του ΕΣΙ (1990 - 2009). Δηλαδή
μελετούμε ένα ιδιαίτερο δίκτυο που προέρχεται εξ’ ολοκλήρου από πρακτικά
συνεδρίων διαθέτοντας πληροφορίες για όλη σχεδόν την εξέλιξή του μέχρι σήμερα,
σε επίπεδο συγγραφέα (τοπικό) αλλά και καθολικό (η μορφή του δικτύου έπειτα από
20 χρόνια εξέλιξης), ακολουθώντας τις μεθόδους ανάλυσης των προηγούμενων
συγγραφέων.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2.1 Το τυχαίο γράφημα των Erdős-Rényi
Οι Erdős και Rényi (1960) μελέτησαν τις ιδιότητες και την εξέλιξη του τυχαίου
γραφήματος με σκοπό αρχικά να αντιμετωπίσουν προβλήματα της θεωρίας
γραφημάτων που έμεναν άλυτα. Ένας τρόπος διατύπωσης του μοντέλου ενός τυχαίου
γραφήματος δίνεται στην εργασία “On the evolution of random graphs” από τους
ίδιους. Θεωρούμε N  2 κορυφές P1 , P2 ,..., PN και σε κάθε χρονική στιγμή
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N
N
t  {0,1,...,    1} μια από τις   διακεκριμένες ακμές επιλέγεται με πιθανότητα
2
2
N
1 {   t} , ανεξάρτητα από κάθε άλλη. Οι συγγραφείς μελέτησαν την εξέλιξη
2
αυτών των δικτύων για N   και απέδειξαν ότι η κατανομή των βαθμών των
κορυφών είναι η Poisson (k ) , όπου k  2e N είναι ο μέσος βαθμός και e το πλήθος
των ακμών. Επιπλέον έδειξαν ότι και άλλες τυχαίες μεταβλητές που αντιστοιχούν σε
ιδιότητες αυτών των γραφημάτων όπως η ύπαρξη συγκεκριμένων υπογραφημάτων,
αν είναι Hamilton, αν είναι συνδετικά κλπ., ακολουθούν κατανομή Poisson. Το
σημαντικότερο χαρακτηριστικό των τυχαίων γραφημάτων είναι ότι κοντά στη
χρονική στιγμή N / 2 συμβαίνει μια αλλαγή φάσης (phase transition) κατά την οποία
οι πολλές μικρές ασύνδετες συνιστώσες (δένδρα ή μεμονωμένες κορυφές) αρχίζουν
να συνδέονται σε μια γιγάντια συνιστώσα ενώ μετά τη χρονική στιγμή N log N 2 το
αραιό (sparse) αυτό γράφημα γίνεται συνδετικό, οι κορυφές του έχουν βαθμό περίπου
ίσο με το μέσο βαθμό (ομοιογένεια) ενώ οι κορυφές στα άκρα των ακμών είναι
ασυσχέτιστες ως προς το βαθμό τους. Με χρήση των τυχαίων γραφημάτων έγιναν οι
πρώτες προσπάθειες να μοντελοποιηθούν και να μελετηθούν τα προβλήματα και η
εξέλιξη σε επικοινωνιακά δίκτυα όπως αυτά των αυτοκινητοδρόμων, της διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κλπ.
2.2 Καθολικές στατιστικές ιδιότητες των πραγματικών δικτύων
Συνδετικό ή συνεκτικό ονομάζεται ένα δίκτυο όταν για κάθε ζεύγος κορυφών
υπάρχει ένα μονοπάτι να τις συνδέει. Στην περίπτωση που δεν είναι συνδετικό
μελετάται η μεγαλύτερη συνιστώσα (συνιστώσα γίγαντα-giant component or largest
component) ή η κατανομή των συνιστωσών όταν το δίκτυο είναι τόσο μεγάλο ώστε
να έχει νόημα η εκτίμηση αυτής της κατανομής.
Βαθμό της κορυφής i καλούμε το πλήθος των άμεσων γειτόνων της.
Βάρος καλούμε μια συνάρτηση w : E (G )  , ή w : V (G )  , όπου E (G ) , V (G )
τα σύνολα των ακμών και των κορυφών του G . Στην εργασία το βάρος της
ακμής ισούται με το πλήθος των εργασιών που έχουν συγγράψει δυο συγγραφείς ενώ
το βάρος της κορυφής ισούται με το άθροισμα των βαρών των ακμών (strength).
Η κατανομή των βαθμών των κορυφών (ή των βαρών των ακμών ή άλλων
μετρήσιμων χαρακτηριστικών) του δικτύου είναι η διακριτή (ή συνεχής) εμπειρική
κατανομή που προκύπτει από το γράφημα που μελετάται. Σε αντίθεση με τα τυχαία
γραφήματα στα πραγματικά δίκτυα συναντώνται κατανομές ανεξάρτητες κλίμακας
(scale-free distributions), δηλαδή τέτοιες που δεν αλλοιώνονται από την αλλαγή
κλίμακας της ανεξάρτητης μεταβλητής ( f ( ax)  bf ( x)), όπου a , b σταθερές. Οι
- a

ζ x χφ
a - 1η
χχ , a > 1 ,
κατανομές αυτές είναι πολυωνυμικής μορφής με τύπο p( x) =
η
xmin η
θ xmin χψ
όπου xmin είναι η ελάχιστη τιμή της τυχαίας μεταβλητής x για την οποία ο
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προηγούμενος

τύπος

ισχύει

και

με

τύπο

p ( x) 

xa
,
 (a, xmin )

όπου

 (a, xmin )   n 0 (n  xmin ) a , a  1 είναι η γενικευμένη συνάρτηση ζήτα του Riemann


(ή ζήτα συνάρτηση του Hurwitz), όταν η τυχαία μεταβλητή x είναι διακριτή.
Εμπειρικά η αναγνώριση της κατανομής γίνεται με το ιστόγραμμα της
συμπληρωματικής αθροιστικής κατανομής σε άξονες λογαριθμημένους. Θεωρητικά η
εκτίμηση των τιμών των παραμέτρων της είναι ίσως αδύνατη, αλλά μια διαδικασία
περιγράφεται από τους Clauset et. al 2009. Στην παρούσα μελέτη εφαρμόστηκε η
διαδικασία των προηγουμένων συγγραφέων με κώδικα για το λογισμικό Matlab και
τη γλώσσα R. Εμπειρικές μελέτες σε πραγματικά δίκτυα έχουν δείξει ότι η
πολυωνυμική κατανομή (των βαθμών των κορυφών ή των βαρών των ακμών)
συνδέεται με την ύπαρξη ετερογένειας, ιεραρχίας αλλά και συσχετίσεων μεταξύ των
κορυφών και έχει ερμηνευθεί με την έννοια της επιλεκτικής σύνδεσης μεταξύ
κορυφών - ατόμων (preferential attachment, Barabási 1999).
Διάμετρος (diameter) καλείται η μέγιστη απόσταση μεταξύ δυο κορυφών. Σε μη
συνδετικά γραφήματα υπολογίζεται για τη συνιστώσα γίγαντα.
Μέση απόσταση (average path length) ορίζεται ως ο μέσος όρος των αποστάσεων
1
μεταξύ των κορυφών του δικτύου,   d 
 dij , όπου dij η απόσταση
N ( N  1) i  j
των κορυφών i, j (Newman 2003). Όταν το δίκτυο είναι μη συνδετικό υπολογίζεται
για τη συνιστώσα γίγαντα.
Συντελεστής σύμπλεξης (clustering coefficient) είναι ένα μέτρο της συνδετικότητας
μεταξύ των γειτόνων μιας κορυφής vi και συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη τριγώνων
που έχουν ως κορυφή τους την vi . Για κάθε κορυφή υπολογίζεται από τον τύπο
πλήθος τριγώνων που περιέχουν την κορυφή i
ci 
.
πλήθος μονοπατιών μήκους 2 που περιέχουν ενδιάμεσα την κορυφήi
ενώ για το δίκτυο ορίζεται ως ο μέσος όρος των συντελεστών σύμπλεξης όλων των
1
N
κορυφών C   i 1 ci (Watts and Strogatz, 1998).
N
Μεταβατικότητα (transitivity) ορίζεται από τον τύπο
3  πλήθος τριγώνων στο δίκτυο
C1 
πλήθος μονοπατιών μήκους 2στο δίκτυο
και προέρχεται από την κοινωνιομετρία-sociometry. O συντελεστής των Watts and
Strogatz σε σχέση με το συντελεστή μεταβατικότητας υπερεκτιμά τη συνεισφορά των
κορυφών μικρού βαθμού (Newman 2003).
Το φαινόμενο του μικρού κόσμου (small-world phenomenon, Milgram 1967, Watts
and Strogatz 1998). Ο ψυχολόγος Stanley Milgram το 1967, πραγματοποίησε ένα
πείραμα στο οποίο κάθε αποστολέας έπρεπε να παραδώσει μια επιστολή σε έναν
άγνωστο (με μόνη πληροφορία το όνομα και την πόλη διαμονής του) και μόνο
αποδεκτό τρόπο να τη στείλει σε κάποιον που πίστευε ότι θα τον γνώριζε και ο
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οποίος θα συνέχιζε με τον ίδιο τρόπο. Παρατήρησε ότι ένα ικανό ποσοστό που πέτυχε
στην αποστολή χρειάστηκε κατά μέσο όρο 6 βήματα (six degrees of separation). Οι
Watts and Strogatz επινόησαν ένα μοντέλο στο οποίο με μικρή πιθανότητα
ανακατεύθυναν κάποιες από τις ακμές ενός δικτυωτού 2 διαστάσεων (κανονικό
γράφημα) και πέτυχαν παρόμοια αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα εισήγαγαν
τυχαίες γνωριμίες μεταξύ κορυφών που στο δικτυωτό απείχαν αρκετά η μια από την
άλλη. Έτσι η μέση απόσταση μειώνονταν ενώ ταυτόχρονα ο συντελεστής σύμπλεξης
αυξάνονταν. Το φαινόμενο αυτό ονομάσθηκε φαινόμενο του μικρού κόσμου
(άλλωστε δεν απέχει και πολύ από την ερμηνεία που του δίνουμε ο καθένας στην
καθημερινότητά του).
Αποδοτικότητα (efficiency, Latora and Marchiori, 2001), ορίζεται ως ο αρμονικός
μέσος των αποστάσεων και έχει ιδιαίτερη εφαρμογή σε μη συνδετικά δίκτυα. Παίρνει
τιμές στο διάστημα [0,1] και μεγάλες τιμές αντιστοιχούν σε δίκτυα που έχουν την
ιδιότητα του μικρού κόσμου, E   i  j d ij1 N ( N  1) , όπου dij η απόσταση των
κορυφών i, j .
Ο μέσος βαθμός του άμεσου γείτονα (average nearest neighbor degree, PastorSatorras et. al, 2001), είναι ένα μέτρο συσχέτισης μεταξύ ζευγών κορυφών. Εκφράζει
το μέσο βαθμό των γειτόνων της κορυφής j ως συνάρτηση του βαθμού της, και
υπολογίζεται ως ένας σταθμικός μέσος, με τον τύπο knn ( k )   k  k P( k  | k ) , όπου

P (k  | k ) είναι το ποσοστό των κορυφών βαθμού k  με την προϋπόθεση να
είναι γείτονες κορυφής βαθμού k . Εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει ότι σε δίκτυα
στα οποία οι κορυφές συνδέονται επιλεκτικά με κορυφές όμοιου βαθμού (assortative
nets), υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ k και knn ( k ) , ενώ σε δίκτυα που οι κορυφές
συνδέονται επιλεκτικά με κορυφές ανόμοιου βαθμού (disassortative nets) υπάρχει
αρνητική συσχέτιση μεταξύ k και knn ( k ) . Και στις δυο περιπτώσεις το συμπέρασμα
δίνεται από το διάγραμμα διασποράς και την κλίση της ευθείας που αντιστοιχεί στην
γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ των αναφερόμενων ποσοτήτων.
Δομή των κοινοτήτων (community structure, Clauset et. al, 2004). Στηρίζεται στην
έννοια της δομικότητας (modularity) η οποία ερμηνεύεται ως η ροπή των ατόμων να
συμπλέκονται σε ομάδες οι οποίες όμως μεταξύ τους έχουν αραιούς δεσμούς.
Εκφράζεται από τη σχέση Q   i (eii ai2 ) , όπου eii είναι το ποσοστό των ακμών που
έχουν και τα δύο άκρα τους στην i κοινότητα και ai το ποσοστό των ακμών με μόνο
ένα από τα άκρα τους στην κοινότητα i . Τιμές κοντά στο 1 δείχνουν την ύπαρξη
ισχυρών κοινοτήτων στο δίκτυο. Στην μελέτη για την εύρεση των κοινοτήτων
λαμβάνεται υπόψη το πλήθος των συνεργασιών μεταξύ των συγγραφέων (weighted
version).
2.3 Τοπικές στατιστικές ιδιότητες των πραγματικών δικτύων

Οι ιδιότητες αυτές αφορούν στο κύρος (prestige) των συγγραφέων ανάλογα με τις
σχέσεις που έχουν δημιουργήσει στο δίκτυο (centrality measures, Newman 2008).
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Κεντρικότητα από το πλήθος των συνεργατών (degree centrality), αντιστοιχεί απλά
στο βαθμό μιας κορυφής. Ερμηνεύεται είτε ως ωφέλιμη για το σύνολο του δικτύου
είτε ως ένδειξη προσωπικής φιλοδοξίας.
Κεντρικότητα από τα ιδιοδιανύσματα (eigenvector centrality), λαμβάνει υπόψη
εκτός του βαθμού της κορυφής και τη σημαντικότητα των άμεσων γειτόνων της, έτσι
κάποιος με λιγότερους αλλά σημαντικότερους γείτονες έχει μεγαλύτερη αξία από
κάποιον με περισσότερους αλλά λιγότερο σημαντικούς γείτονες. Ο υπολογισμός της
βασίζεται στα ιδιοδιανύσματα του πίνακα συνδέσεων (χρησιμοποιείται και από τις
μηχανές αναζήτησης ως τρόπος βαθμολογίας των σελίδων στο web).
Κεντρικότητα από τη διαμεσότητα (betweenness centrality), χαρακτηρίζει τη θέση
μιας κορυφής ως προς τη «ροή της πληροφορίας» στο δίκτυο και εκφράζεται από τον
 (i )
τύπο CB (i )   s  i  t st , όπου  st (i ) το πλήθος των ελάχιστου μήκους μονοπατιών

 st

μεταξύ των s, t κορυφών που διέρχονται από την κορυφή i και  st το σύνολο των
ελάχιστου μήκους μονοπατιών μεταξύ των s, t κορυφών.
Κεντρικότητα από την εγγύτητα (closeness centrality), είναι αντιστρόφως ανάλογη
του αθροίσματος των ελάχιστων αποστάσεων μιας κορυφής από τις υπόλοιπες,
Cc (i )  (| V | 1) ( jV d ij ) .
2.4 Τα πρακτικά του ΕΣΙ ως δίκτυο συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων

Συμπεριλήφθηκαν εργασίες που παρουσίασαν προσκεκλημένοι ομιλητές, καθώς
και δύο ειδικές συνεδρίες με τίτλους «Δημοσκοπήσεις και Στατιστική» και
«Στατιστική και Κοινωνία» που έγιναν το 2006 και το 2007 αντίστοιχα. Σε σχέση με
τα επίσημα στοιχεία του ΕΣΙ υπάρχουν κάποιες μικρές αποκλίσεις. Συγκεκριμένα για
τα έτη 1991, 1996, και 1998 έχουμε καταγράψει μια εργασία λιγότερη, ενώ για το
έτος 2007 δύο εργασίες λιγότερες (λόγω σφάλματος στο σκανάρισμα των αρχείων
δεδομένων). Επίσης λόγω ελλείψεων στη θεματολογία αρκετών εργασιών δεν
συμπεριλήφθηκε η πληροφορία αυτή. Σε κάθε έκδοση των πρακτικών του ΕΣΙ ένας ή
περισσότεροι επιστήμονες σχετίζονται με μια ή περισσότερες εργασίες. Έτσι ορίζεται
μια διμελής σχέση μεταξύ του συνόλου των συγγραφέων και του συνόλου των
εργασιών η οποία άμεσα μπορεί να παρασταθεί από ένα διμερές γράφημα.
Εστιάζοντας το ενδιαφέρον μας στη συνεργασία μεταξύ των συγγραφέων και όχι στις
εργασίες που προκύπτουν, στο γινόμενο των πινάκων AAT  diag{B, C} , όπου A ο
πίνακας συνδέσεων του διμερούς γραφήματος, ο υποπίνακας B έχει στοιχεία bii ,
i  1, 2,..., N που δηλώνουν το πλήθος των εργασιών ανά συγγραφέα και bij , i  j ,
που δηλώνουν το πλήθος των συνεργασιών μεταξύ των συγγραφέων i, j (πίνακας
βαρών των κορυφών και των ακμών). Θέτοντας bij  1 όταν οι συγγραφείς έχουν
συνεργαστεί σε τουλάχιστον μια εργασία και bii  0 , ο πίνακας Bunw είναι ο μη
σταθμισμένος πίνακας συνδέσεων του γραφήματος.
Το τελικό γράφημα έπειτα από τα 20 χρόνια εκδόσεων συμβολίζεται G2009 και οι
ιδιότητές του παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους.
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα απογραφικά στοιχεία ανά συγγραφέα και εργασία δίνονται στις Εικόνες 1 και 2.
Εικόνα 1. Δημοσιεύσεις ανά συγγραφέα και αθροιστική κατανομή δημοσιεύσεων

Εικόνα 2. Συγγραφείς ανά δημοσίευση σύνολο συγγραφέων ανά έτος, νέοι συγγραφείς
ανά έτος και αθροιστική κατανομή συγγραφέων.

Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει μια σχετικά σταθερή προσέλευση νέων
συγγραφέων σε κάθε έτος (δηλαδή αυτών που δεν είχαν συμμετάσχει με εργασία
τους σε προηγούμενα έτη), το μέγιστο αριθμό δημοσιεύσεων για το ίδιο έτος (10) από
τον κ Παπαδημητρίου και το μέγιστο αριθμό συγγραφέων σε μια δημοσίευση (7)
στην ανάλυση δεδομένων. Το δίκτυο έπειτα από 20 χρόνια περιέχει 755 συγγραφείς
(κορυφές) και 963 ζεύγη συνεργασιών (ακμές). Δεν είναι συνδετικό, αποτελείται από
αρκετές μικρές συνιστώσες και μια γιγάντια συνιστώσα, που περιλαμβάνει το 55.4%
των συγγραφέων (418/755, Πίνακας 1).
Πίνακας 1. Κατανομή των συνιστωσών του δικτύου G2009
Μέγεθος συνιστώσας
%
συχνότητα

1
0.1
67

2
0.3
26

3
0.4
25

4
0.5
6

Κατανομή των συνιστωσών
5
6
8
9
0.7
0.8
1.1
1.2
3
7
1
1

10
1.3
1

11
1.5
1

12
1.6
2

418
55.4
1

Το μη σταθμισμένο γράφημα G2009 σε αντιδιαστολή με το τυχαίο γράφημα (ίδιου
πλήθους κορυφών και ακμών, ER (755,963) ) δίνεται στην Εικόνα 3. Είναι
χαρακτηριστική η ετερογένεια του G2009 και η ομοιογένεια του ER (755,963) .
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Εικόνα 3. Αριστερά το δίκτυο G2009 και δεξιά το δίκτυο ER (755,963)

Η διάμετρος είναι ίση με 16 (18 για το ER ), η μέση απόσταση 6.8 (6.99 για το ER ),
η αποδοτικότητα είναι ίση με 0.028 (0.068 για το ER ), ο συντελεστής σύμπλεξης
βρέθηκε ίσος με 0.457 (0.0022 για το ER ) και ο συντελεστής μεταβατικότητας 0.316
(0.0024 για το ER ). Τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι το γράφημα χαρακτηρίζεται από
την ιδιότητα του μικρού-κόσμου (μικρή μέση απόσταση και μεγάλος συντελεστής
σύμπλεξης). Η κατανομή των βαθμών (πλήθος συνεργατών), (Εικόνα 4) είναι η
πολυωνυμική
p ( x)  x 3.35  (3.35,5) ,
Kolmogorov-Smirnov
test=0.0431,
p  value  0.332  0.1 και αποτελεί ένδειξη ετερογένειας και ιεραρχικής δομής.
Πίνακας 2.Συγκριτικά αποτελέσματα με άλλα δίκτυα που συμπεριλαμβάνονται στις
εργασίες Newman 2001a and 2001b, Newman 2004 και Cotta et al. 2006.
Medline
(Biomedical
Research)
Πλήθος συγγραφέων
Πλήθος εργασιών
Εργασίες ανά συγγραφέα
Συγγραφείς ανά εργασία
Μέσος όρος συνεργατών
Συνιστώσα γίγαντας (%)
Δεύτερη σε μέγεθος
συνιστώσα (n)
Διάμετρος
Μέση απόσταση
Συντελεστής σύμπλεξης
Συντελεστής συσχέτισης
(assortativity coefficient)

1,520,251
2,163,923
6.4
3.75
18.1
92

24
4.6
0.066

SPIRES
(Stanford, High
Energy
Physics)
56,627
66,652
11.6
8.96
173.0
88.7

NCSTRL
(Computer
Science)
11,994
13,169
2.6
2.22
3.6
57.2

69

42

19
4.0
0.726

31
9.7
0.496

0.13

Physics
(Los Alamos
e-Print
Archives)
52,909
98,502
5.1
2.53
9.7
85

Mathematical
Reviews
database
253,339
6.9
1.45
3.9
82

20
5.9
0.43

27
7.6
0.15

0.36

0.12

EC
(Evolutionary
Computation
Researchers)
54,902
6,199
2.9
2.56
4.2
67.1

755
1,054
2.7
2
2.6
55.4

36

12

18
6.1
0.808

16
6.8
0.46

ΕΣΙ

-0.1

Το διάγραμμα διασποράς του μέσου βαθμού του άμεσου γείτονα knn ( k ) ως προς το
βαθμό k δείχνει αρνητική κλίση ίση με -0.1 ( p  value  0.001 , Εικόνα 4), επομένως
οι συνδέσεις παρατηρούνται μεταξύ κορυφών ανομοιογενών ως προς τους βαθμούς
τους (disassortative network). Στην Εικόνα 5 και στον Πίνακα 3 δίνεται η γιγάντια
συνιστώσα σταθμισμένη ως προς τα μέτρα κεντρικότητας και οι 10 συγγραφείς σε
αύξουσα σειρά των τιμών τους, αντίστοιχα.
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Εικόνα 4. Αριστερά είναι η συμπληρωματική αθροιστική κατανομή των βαθμών του
G2009 στη μέση η κατανομή σε λογαριθμημένους άξονες και η εκτιμώμενη πολυωνυμική

κατανομή και δεξιά το διάγραμμα διασποράς του knn (k ) ως προς k

Εικόνα 5. Από αριστερά προς τα δεξιά, degree, eigenvector, betweenness και
closeness centrality.

Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ένα κεντρικό πρόσωπο ως προς τους δείκτες που
υπολογίζουμε (ο κ. Παπαδημητρίου έχει τους περισσότερους συνεργάτες αλλά η κ.
Δαφνή έχει σημαντικότερες συνεργασίες, ενώ ο κ. Μωυσιάδης απέχει κατά μέσο όρο
τη μικρότερη απόσταση από τους συγγραφείς της γιγάντιας συνιστώσας και
ταυτόχρονα αποτελεί ένα κόμβο που συναντάται συχνότερα στα ελάχιστου μήκους
μονοπάτια που συνδέουν τα ζεύγη των συγγραφέων). Επιπλέον οι κ.κ. Κουνιάς και
Μωυσιάδης βρίσκονται στη 10-άδα σε κάθε δείκτη, κάτι που τους καθιστά 2 από
τους πιο κεντρικούς συγγραφείς των πρακτικών του ΕΣΙ.
Πίνακας 3. Οι 10 πρώτοι συγγραφείς σε αύξουσα σειρά ανάλογα με τα μέτρα
κεντρικότητας.
Degree centrality
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.
ΚΟΥΝΙΑΣ Σ.
ΔΑΜΙΑΝΟΥ Χ.
ΚΑΡΑΚΟΣ Α.
ΚΟΥΤΡΑΣ Μ.
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Χ.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Γ.
ΔΟΝΑΤΟΣ Γ.
ΔΡΙΤΣΑΚΗΣ Ν.

Eigenvector centrality
ΔΑΦΝΗ ΟΥ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ Δ.
TSOURTI Z.
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.
ΚΟΥΒΑΤΣΕΑΣ Γ.
ΣΑΡΟΓΛΟΥ Γ.
ΤΣΙΟΝΤΡΑΣ Σ.
ΚΟΥΝΙΑΣ Σ.
ΔΑΜΙΑΝΟΥ Χ.
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Χ.

betweenness centrality
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Χ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.
ΜΕΝΕΞΕΣ Γ.
ΑΓΓΕΛΗΣ Λ.
ΚΟΥΝΙΑΣ Σ.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δ.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ.
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ Θ.

closeness centrality
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Χ.
ΑΓΓΕΛΗΣ Λ.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ.
ΜΕΝΕΞΕΣ Γ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ Γ.
ΚΟΥΝΙΑΣ Σ.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δ.
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Σ.
ΜΠΟΡΑ - ΣΕΝΤΑ Ε.

Η μέγιστη τιμή της δομικότητας (modularity) είναι Q  0.85 , αρκετά υψηλή που
δείχνει την ύπαρξη κοινοτήτων με σαφή διαχωριστικά (σχετικά με το ίδρυμα στο
οποίο εργάζονται οι συγγραφείς ή τη θεματολογία όταν αυτή είναι γνωστή). Η
γιγάντια συνιστώσα καθώς και αναπαραστάσεις του δικτύου θα αναρτηθούν στη
σελίδα http://www.webscience.gr, για κάθε ενδιαφερόμενο.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παρατηρείται σχετικά σταθερή προσέλευση νέων συγγραφέων. Έπειτα από 20 έτη
συνεργασίας μεταξύ των συγγραφέων το τελικό γράφημα δεν είναι συνδετικό,
πράγμα που δείχνει ότι υπάρχουν ομάδες συγγραφέων που δουλεύουν ανεξάρτητα
από τους υπόλοιπους (ένα χαρακτηριστικό που παρουσιάζεται και σε άλλες βάσεις
μαθηματικών). Παρά ταύτα 418/755 (55.4%) από τους συγγραφείς έχουν
συνεργαστεί είτε άμεσα είτε έμμεσα μεταξύ τους (δηλαδή με συνεργάτες των
συνεργατών τους). Όπως και τα περισσότερα δίκτυα που έχουν μελετηθεί
παρουσιάζει τις ιδιότητες του μικρού-κόσμου (υπάρχει η τάση οι συνεργάτες μου να
είναι επίσης και οι ίδιοι συνεργάτες, ενώ με λίγες επαφές-γνωριμίες μπορούμε να
συνδεθούμε με κάποιον από τους 418 συγγραφείς στη γιγάντια συνιστώσα). Η
κατανομή του πλήθους των συνεργατών (βαθμών κορυφών) είναι πολυωνυμική και
αυτό αποτελεί μια ένδειξη ετερογένειας και ιεραρχικής δομής του δικτύου, κάτι που
εμμέσως επιβεβαιώνεται από την υψηλή τιμή της δομικότητας (modularity,
Q  0.85 ). Το δίκτυο χαρακτηρίζεται από αρνητικό συντελεστή συσχέτισης μεταξύ
των βαθμών των κορυφών που αποτελούν άκρο της ίδιας ακμής κάτι που φανερώνει
ότι οι ομφαλοί (hubs) του δικτύου (οι παλαιότεροι συγγραφείς με το μεγαλύτερο
αριθμό δημοσιεύσεων) συνεργάζονται με νέους και όχι μεταξύ τους (για αυτό και το
δίκτυο των πρακτικών μοιάζει περισσότερο με επικοινωνιακό δίκτυο πάρα με δίκτυο
επιστημονικής συνεργασίας όπως τα αντίστοιχα της βιβλιογραφίας). Κεντρικότερα
πρόσωπα (λόγω του ότι εμφανίζονται στην πρώτη δεκάδα σε κάθε δείκτη που
υπολογίστηκε) είναι οι κ.κ. Κουνιάς και Μωυσιάδης οι οποίοι αν και ο δεύτερος είναι
μαθητής του πρώτου έπειτα από 20 χρόνια βρίσκονται σε διαφορετικές κοινότητες
(στη γιγάντια συνιστώσα). Αρκετά ακόμη συμπεράσματα θα μπορούσαν να
προκύψουν λαμβάνοντας υπόψη και άλλα χαρακτηριστικά των συγγραφέων ή των
εργασιών με τη βοήθεια της αναπαράστασής τους ως δίκτυο, κάτι που θα μας
απασχολήσει σε επόμενη εργασία. Πέρα όμως από αυτό η αναπαράσταση των
εκδόσεων των πρακτικών με μορφή δικτύου είναι ιδιαίτερα ελκυστική ως προς την
αναζήτηση πληροφοριών σχετικών όχι μόνο με τις συνεργασίες αλλά και με τις
εργασίες όπως και με τις αναφορές που γίνονται μέσα σε αυτές (ένα καλό παράδειγμα
αναζήτησης με αναπαράσταση δικτύου μπορεί κάποιος να δει στις διευθύνσεις
http://www.touchgraph.com/TGGoogleBrowser.html, http://www.touchgraph.com/
TGAmazonBrowser.html, http://www.touchgraph.com/TGFacebookBrowser.html).

ABSTRACT
The annual publication of the Proceedings of the HSI is a database for collaboration among
scientists. Two authors are connected if they had coauthored in one or more papers. In this
way each annual edition of the Proceedings can be represented as an undirected graph network, with the scientists as vertices and collaborations as edges. In the present study, the
properties of the network after 20 years of publications are investigated with some relevant
information from the literature concerning Scientific Collaboration Networks (representations
of the network can be found at http://www.webscience.gr).
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ΓΡΑΦΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ POISSONΕΚΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
Ι. Α. Κουτρουβέλης
Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών
koutrouv@upatras.gr

Περίληψη
Η Poisson-εκθετική κατανομή είναι σημαντικό πρότυπο στη θεωρία ουρών αναμονής, στην
ανάλυση κινδύνου, στη θεωρία αξιοπιστίας και σε πολλούς άλλους επιστημονικούς κλάδους.
Στην εργασία χρησιμοποιείται η εμπειρική ροπογεννήτρια συνάρτηση για την κατασκευή
ελέγχων καλής προσαρμογής και γραφικών χρήσιμων στη διερεύνηση της καταλληλότητας
αυτής της κατανομής. Ένας από τους ελέγχους γίνεται με τη βοήθεια διαγράμματος
εφοδιασμένου με χωρίο εμπιστοσύνης 95%. Τα κρίσιμα σημεία αυτού του ελέγχου και τα
όρια του χωρίου εμπιστοσύνης του διαγράμματος βρίσκονται από την προσαρμογή
εξισώσεων που εμπλέκουν το μέγεθος του δείγματος και έναν εκτιμητή της μέσης τιμής της
Poisson κατανομής. Παρουσιάζονται αποτελέσματα πειραμάτων προσομοίωσης για το
πραγματικό επίπεδο και για την ισχύ του ελέγχου σε μικρά δείγματα.
Λέξεις Κλειδιά: Poisson-εκθετική κατανομή, γεννήτρια συνάρτηση ημιαναλλοίωτων,
διάγραμμα ημιαναλλοίωτων, έλεγχος καλής προασαρμογής.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Poisson-εκθετική κατανομή, PE ( λ, β ), ορίζεται ως η κατανομή της τυχαίας
μεταβλητής Χ όταν η Χ μπορεί να παρασταθεί ως
 N Y , αν   0
X   m 1 m
,
αν   0
0,

όπου N είναι τυχαία μεταβλητή με κατανομή Poisson και μέση τιμή λ , Ym
(m  1, 2, ) είναι τυχαίες μεταβλητές με εκθετική κατανομή και μέση τιμή β και
N , Y1 , Y2 ,  είναι ανεξάρτητες. Η κατανομή της Χ ανήκει στην ευρεία οικογένεια των
κατανομών με Poisson διακοπή αθροίσματος (Poisson stopped-sum distributions) και
είναι στενά συνδεδεμένη με τη μη-κεντρική χ 2 κατανομή με 0 βαθμούς ελευθερίας
(Siegel 1985). Είναι κατανομή μικτού τύπου με αθροιστική συνάρτηση κατανομής
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Το 

  n n 1 ( x  ) m

, x0

1  exp[(  x /  )] 
m!
n 1 n! m 1

F ( x)   e  ,
x0
 0,
x  0.



(  0) είναι παράμετρος μορφής. Για μεγάλες τιμές του  ,

PE ( ,  )  N ( , 2  ) , ενώ για μικρό  η θετική συνιστώσα της PE ( ,  ) έχει
προσεγγιστικά εκθετική κατανομή (Siegel, 1979). Η  είναι παράμετρος κλίμακας.
Έτσι, αν X  PE ( ,  ) τότε X /   PE ( ,1).
Το πρότυπο της PE ( ,  ) έχει βρει πολλές εφαρμογές στη μοντελοποίηση
συνεχών δεδομένων που μπορεί να συνοδεύονται από μηδενικές τιμές. Παραδείγματα
αυτού του τύπου υπάρχουν στη θεωρία ουρών αναμονής (συνολικός χρόνος
εξυπηρέτησης στην ουρά M / M /  ), στην ανάλυση επιχειρηματικού κινδύνου
(συνολικές απαιτήσεις ασφαλιστικών αποζημιώσεων) και στην υδρολογία (συνολική
ημερήσια ή μηνιαία βροχόπτωση). Παρά τη μεγάλη χρησιμότητα της PE ( ,  ) , δεν
έχουν αναπτυχθεί έλεγχοι καλής προσαρμογής για αυτήν την κατανομή όταν δε
δίνονται παρατηρήσεις της Poisson μεταβλητής Ν αλλά μόνο της Χ και οι δύο
παράμετροι της κατανομής είναι άγνωστες. Ασυμπτωτικοί χι-τετράγωνο έλεγχοι για
γενικευμένες Poisson κατανομές, συμπεριλαμβανομένης της Poisson-εκθετικής,
έχουν προταθεί από τους Meintanis and Koutrouvelis (2001), αλλά αυτοί οι έλεγχοι
μπορούν να εφαρμοστούν μόνον όταν υπάρχει γνώση της παραμέτρου .
Στην Ενότητα 2 της εργασίας δίνονται γεννήτριες συναρτήσεις και ιδιότητες
αυτών που χρησιμοποιούνται στη συνέχεια. Η Ενότητα 3 περιέχει πληροφορίες για
μεθόδους εκτίμησης των παραμέτρων της PE ( ,  ) ενώ η Ενότητα 4 παρουσιάζει τη
μέθοδο κατασκευής διαγραμμάτων ημιαναλλοίωτων, τα οποία ισοδυναμούν με
ελέγχους καλής προσαρμογής για το πρότυπο της PE ( ,  ) . Παρόμοια διαγράμματα
έχουν βρεθεί για την τριπαραμετρική και τη διπαραμετρική κατανομή γάμα από τους
Koutrouvelis (2007) και Koutrouvelis et al. (2010) και για τη διπαραμετρική
αντίστροφη κανονική κατανομή από τους Κουτρουβέλη και Καραγρηγορίου (2009).
Στην Ενότητα 5 δίνονται δύο παραδείγματα χρήσης των διαγραμμάτων σε
πραγματικά δεδομένα. Στην Ενότητα 6 δίνονται αποτελέσματα πειραμάτων
προσομοίωσης για το επίπεδο σημαντικότητας και την ισχύ του ελέγχου σε δείγματα
μεγέθους 50 και 100. Η τελευταία ενότητα συνοψίζει τα πλεονεκτήματα των
προτεινομένων διαγραμμάτων.

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η ροπογεννήτρια συνάρτηση (ργσ) της PE ( λ, β ) είναι
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 λβt 
1
, t  .
ψ (t )  E(etX )  exp
β
 1  βt 
Αντί της ργσ χρησιμοποιούμε εδώ την τυποποιημένη γεννήτρια συνάρτηση
ημιαναλλοίωτων (τγση), που δίνεται από τη σχέση
ln ψ (t / β ) 
λβ
(t / β ) j 1
η(t ; λ, β ) 

, t  1,
  kj
1 t
j!
t/β
j 1
και την αντίστοιχή εμπειρική τυποποιημένη γεννήτρια συνάρτηση ημιαναλλοίωτων
(ετγση) που είναι
ln ψ n (t / βˆ ) ln[(1 / n)in1 exp(tX i / βˆ )]
ηn (t ) 

,
t / βˆ
t / βˆ

όπου X 1, X 2 , , X n τυχαίο δείγμα από πληθυσμό με παράμετρο κλίμακας β (όχι
απαραίτητα με PE (λ, β ) κατανομή) και β̂ συνεπής εκτιμήτρια της β.

Η μέση τιμή και η διασπορά της PE ( λ, β ) είναι

μ  λβ ,

σ 2  2λβ 2 .

Γενικότερα, η ημιαναλλοίωτος τάξης j δίνεται από τον τύπο k j  j! λβ j . Επίσης, οι
συντελεστές λοξότητας και κύρτωσης είναι α3  3 / 2 λ , α4  3  6 / λ.
Οι συναρτήσεις η(t ; λ, β ) και ηn (t ) ισομεταβάλλονται κάτω από
μετασχηματισμούς θέσεως-κλίμακας. Επίσης, καθώς t  0 ,
η(t )
k
η(t )  k1  λβ , ηn (t )  X ,
 2  λβ .
t
2β
Μπορεί να αποδειχτεί ότι κάτω από το πρότυπο της PE ( λ, β ) και για a  t  b, με
a  b  0,

λβˆ 
ηn (t ) 
 n  Z (t ) ( n  ),
1  t 

όπου Z (t ) είναι Γκαουσιανή διαδικασία με μηδενικό μέσο και πυρήνα συνδιασποράς
C ( s, t ) 

β2    s  t
s
t  


exp λ 
  1.
st   1  s  t 1  s 1  t   

3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
Έστω x1 , x 2 , , x n οι τιμές τυχαίου δείγματος από PE ( λ, β ) κατανομή. Οι
εκτιμητές ροπών των παραμέτρων είναι
λˆ0  2 x 2 s 2 , βˆ0  s 2 (2 x ).
Για την εύρεση εκτιμητών μέγιστης πιθανοφάνειας (εμπ) μπορεί να
χρησιμοποιηθεί η σχέση PE ( λ, β )  ( β / 2) χ 02 ( 2 λ) που συνδέει την PE ( λ, β )
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κατανομή με τη μη-κεντρική χ 2 κατανομή με 0 βαθμούς ελευθερίας και παράμετρο
εκκεντρότητας 2λ. Ο Siegel (1985) απέδειξε την ύπαρξη και μοναδικότητα των εμπ
των παραμέτρων μ και λ της κατανομής ( μ / λ) χ 02 ( λ), όπου μ είναι η μέση τιμή
της χ 02 ( λ) και ανέπτυξε μια υπολογιστική μέθοδο για την εύρεσή τους που
χρησιμοποιεί την τροποποιημένη συνάρτηση Bessel 1ου είδους. Μια τροποποίηση
αυτής της μεθόδου χρησιμοποιήθηκε από τους Koutrouvelis and Meintanis (2002) για
την εύρεση των εμπ των παραμέτρων της PE ( λ, β ) .
Οι Koutrouvelis and Meintanis (2002) πρότειναν δύο μεθόδους για την εκτίμηση
των παραμέτρων μ και λ , οι οποίες είναι απλούστερες υπολογιστικά από τη μέθοδο
μέγιστης πιθανοφάνειας. Χρησιμοποιούμε εδώ τη μια από αυτές τις μεθόδους με την
οποία βρίσκονται εκτιμητές μικτών ροπών (εμρ) των μ και λ από την ακόλουθη
επαναληπτική διαδικασία:
1. Οι εκτιμητές ροπών λ̂0 , β̂0 χρησιμοποιούνται ως αρχικές τιμές.
2. Στο j βήμα ( j  1) βρίσκεται ο εκτιμητής λ̂ j από το απλό πρότυπο
παλινδρόμησης

 n (t k ) 

ˆ j 1
1  tk

  n (t k ), k  1, 2,  , r

(1)

και ο εκτιμητής β̂ j από την εξίσωση λˆ j β  x . Το πρότυπο (1) εφαρμόζεται
με r ισαπέχοντα σημεία t k  k , όπου η απόσταση  μεταξύ των σημείων
είναι αρνητικός αριθμός που βρίσκεται (προσαρμοστικά) με βάση τον
εκτιμητή ˆ j 1 . όταν j  11 ή με βάση το ̂10 όταν j  11.
3.Η διαδικασία σταματά στο βήμα J αν ( βˆ J  βˆ J 1 ) / βˆ J 1  ε.
Σημειώνεται ότι κάτω από την υπόθεση της PE ( λ, β ) και με βάση την
ασυμπτωτική συμπεριφορά της ετγση, το διάνυσμα των σφαλμάτων εn 
(εn (t1 ), , εn (tr )) στο πρότυπο (1) θα έχει προσεγγιστικά την N (0, Σ) κατανομή για
μεγάλο n, όπου Σ  (σ kl ) με σ kl  (1 n)C (tk , tl ).

4. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΙΑΝΑΛΛΟΙΩΤΩΝ
Έστω ̂  ˆ J , ˆ  ˆ J οι εμρ των  ,  . Το εκτιμούμενο τυπικό σφάλμα του kοστού υπολοίπου, en (tk ) , από το πρότυπο (1) είναι
ˆ (I  H )]1 2 ,
sˆ  [k th diag of (I  H ) Σ
k

όπου Ι είναι ο r  r ταυτοτικός πίνακας, H  X(XX)1 X ο πίνακας “HAT” και Σ̂ ο
εκτιμητής του πίνακα Σ μετά την αντικατάσταση των  ,  από ̂ και ˆ .
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Για έλεγχο της PE ( ,  ) , βρέθηκαν εμπειρικά πρότυπα παλινδρόμησης για το
0.95 ποσοστιαίο σημείο του sup en (tk ) sˆk ; 1  k  r με r  20 ισαπέχοντα σημεία

tk  k και 4 επιλεγμένες αρνητικές τιμές του  . Τα πειράματα προσομοίωσης
περιελάμβαναν 50 000 δείγματα από την PE ( ,  ) με διάφορες τιμές των n και  .
Για παράδειγμα, με   4, βρέθηκε το πρότυπο
q0.95  2.0940  1.5387 / n  1.4233 / n  0.016078 /  ( R 2  96.95%).
Για την κατασκευή διαγράμματος με χωρίο εμπιστοσύνης 95% και αντίστοιχο
έλεγχο καλής προσαρμογής ακολουθούμε τα επόμενα βήματα.
1. Βρίσκουμε κατάλληλη απόσταση μεταξύ των σημείων tk ,
   (ˆ ) αν J  11 και    (ˆ ) αν J  11,
J 1

10

τις τιμές tk   k και τις τιμές της ετγση,
 (t )  ln (t ˆ ) /(t ˆ ) (k  1, 2, , 20) .
n

k

n

k

J 1

k

J 1

2. Βρίσκουμε τους εμρ ˆ, ˆ , τις τιμές wk  ˆ (1  tk ) (k  1,2,,20) ,
τοποθετούμε τα σημεία ( wk , n (tk )) σε ορθογώνιο σύστημα με άξονες τις
μεταβλητές w(t )  ˆ (1  t ) και  n (t ) (t  0) και σχεδιάζουμε την
προσαρμοσμένη ευθεία παλινδρόμησης ˆ (t )  ˆw(t ) .
3. Προσθέτουμε τη ζώνη ( L(t ) , U (t ))  ˆ (t )  q1 p ( , n, ˆ )  sk .
4. Αν ένα τουλάχιστον από τα  n (tk ) πέσει έξω από τη ζώνη ( L(t ) , U (t )),
απορρίπτουμε το πρότυπο PE ( ,  ) στο p  0.05 επίπεδο σημαντικότητας.
Παρόμοιοι έλεγχοι μπορούν να κατασκευαστούν με επίπεδο σημαντικότητας
p  0.05. Επίσης, ισοδύναμοι έλεγχοι μπορούν να βασιστούν σε διαγράμματα των
υπολοίπων en (tk ) ή των απόλυτων υπολοίπων ως προς t.

5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Παράδειγμα 1
Ο Siegel (1985) προσάρμοσε το πρότυπο της κατανομής (  /  )  02 ( ) σε 55
δεδομένα συνολικού ύψους χιονοπτώσεων Ιανουαρίου στο Seattle (1906-1960). Οι
Koutrouvelis and Meintanis (2002) προσάρμοσαν την Poisson-εκθετική κατανομή
στα ίδια δεδομένα και παρουσίασαν ένα γραφικό διερευνητικής ανάλυσης της
καταλληλότητας της κατανομής που δεν ισοδυναμεί με έλεγχο καλής προσαρμογής.
Στο Σχήμα 1(α) δίνεται το διαγράμματα ημιαναλλοίωτων της Ενότητας 4.
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Σχήμα 1. Διαγράμματα ημιαναλλοίωτων για τα δεδομένα ύψους χιονοπτώσεων
RESIDUAL PLOT FOR SNOWFALL DATA (n=55)

CUMULANT PLOT FOR SNOWFALL DATA (n=55)
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Όλα τα σημεία ( wk , n (tk )) πέφτουν μέσα στο χωρίο ( L(t ) , U (t )) και
επομένως, στο 5% επίπεδο σημαντικότητας, δεν υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις για
την απόρριψη του προτύπου της PE ( ,  ) . Το Σχήμα 1(β) είναι το ισοδύναμο
διάγραμμα των υπολοίπων en (tk ) (γραμμή με σημεία) ως προς t. Όλα τα υπόλοιπα
(σημεία) πέφτουν στο εσωτερικό του αντίστοιχου χωρίου  q ( , n, ˆ )  s .
1 p

k

Παράδειγμα 2: Στο Σχήμα 2 δίνονται διαγράμματα ημιαναλλοίωτων για 46
δεδομένα ενεργών χρόνων επιδιόρθωσης τηλεπικοινωνιακών συσκευών (Von Alven,
1964). Στα δύο διαγράμματα φαίνεται καθαρά ότι το πρότυπο της PE ( ,  )
απορρίπτεται στο 5% επίπεδο σημαντικότητας. Οι Koutrouvelis et al. (2010)
χρησιμοποίησαν διαγράμματα ημιαναλλοίωτων για την κατανομή γάμα με αυτά τα
δεδομένα και απέρριψαν ομοίως τη μηδενική υπόθεση στο 5% επίπεδο
σημαντικότητας.
Σχήμα 2. Διαγράμματα ημιαναλλοίωτων για τα δεδομένα διάρκειας ζωής
Cumulant plot for active repair times (n=46)

Residual plot for active repair times (n=46)
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6. ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΛΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
Στον Πίνακα 1 δίνονται αποτελέσματα του πραγματικού επιπέδου και της
ισχύος του προτεινόμενου 5% ελέγχου επί 100 για την Poison-εκθετική κατανομή.
Χρησιμοποιήθηκαν 10000 δείγματα μεγέθους n = 50, 100 από τις κατανομές
PE ( ,  ) , Poisson-γάμα, PGAM ( ,   4,  ) , Poisson-αντίστροφη κανονική,
PIG ( ,   9,  ) , γάμα, GAM ( ,  ) και αντίστροφη κανονική, IG ( ,  ) . Η
παράμετρος κλίμακας δεν επηρεάζει την ισχύ και τέθηκε   1 ενώ η παράμετρoς 
τέθηκε ίση με τις τιμές που αντιστοιχούν σε συντελεστές λοξότητας  3  0.707,
1.414, 2, 3.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο έλεγχος έχει ικανοποιητική συμπεριφορά στη
διατήρηση του ονομαστικού επιπέδου σημαντικότητας. Επίσης, ο έλεγχος έχει
ικανοποιητική ισχύ έναντι των άλλων δύο κατανομών του Πίνακα 1 με Poisson
διακοπή αθροίσματος όταν  3  1 και έναντι των κατανομών γάμα και αντίστροφης
κανονικής όταν η λοξότητα είναι αρκετά μεγάλη.
Πίνακας 1. Ισχύς×100 ελέγχων καλής προσαρμογής για την Poisson-εκθετική
(10000 δείγματα p=0.05)

Συντελεστής λοξότητας (α 3 )
Κατανομή
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα προτεινόμενα διαγράμματα έχουν γραμμικές κλίμακες αξόνων και σταθερό
αριθμό σημείων που δεν εξαρτάται από το μέγεθος του δείγματος. Στα διαγράμματα
των en (tk ) παριστάνονται ισαπέχοντα σημεία με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζεται
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συγκέντρωση πολλών σημείων σε μία περιοχή του διαγράμματος. Επίσης, τα
διαγράμματα και ο αντίστοιχος έλεγχος καλής προσαρμογής δεν απαιτούν χρήση
πινάκων ή ειδικών συναρτήσεων. Πρέπει να αναφερθεί ότι ο προτεινόμενος έλεγχος
είναι αμετάβλητος σε μετασχηματισμούς κλίμακας των δεδομένων λόγω της
ισομεταβλητότητας ως προς κλίμακα των υπολοίπων στο πρότυπο (1). Τέλος, ο
έλεγχος διατηρεί σχετικά μεγάλες τιμές ισχύος κατά ενός μεγάλου αριθμού
εναλλακτικών υποθέσεων και, ταυτόχρονα έχει καλή ευστάθεια σε μέγεθος.

ABSTRACT
The Poisson-exponential distribution is an important model in queuing theory, risk analysis,
reliability theory and many other scientific fields. The empirical moment generating function
is used in this paper in order to construct goodness-of-fit tests and graphics for exploring the
appropriateness of this distribution. One of the tests can be carried out with a diagram
furnished with a band of 95% simultaneous confidence. The critical points of this test and the
confidence band of the diagram are found from regression equations involving the sample size
and an estimate of the mean of the Poisson distribution. The results of simulation experiments
are presented for the actual level and the power of the test in finite samples.
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ΠΕΡΙΛΗΨH
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια μελέτη αποτύπωσης των μέχρι τώρα ευρέως διαδεδομένων
μηχανισμών τιμολόγησης διαφημίσεων στο διαδίκτυο, καθώς και μια πρόταση ενός
εναλλακτικού μοντέλου τιμολόγησης το οποίο υπόκεινται σε κανόνες ισορροπίας της θεωρίας
παιγνίων.
Λέξεις Κλειδιά: Advertising Model, E-Advertising, Sponsored Search, Search Engine, Web
Searchers, Provider, Provider Content, Provider Bids, Generalized First Price Auction
Model, Second Price Auction Model, Vickrey-Clark-Groves Auction Pricing Model.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα Διαδικτυακά Επιχειρησιακά Μοντέλα είναι ίσως από τα πιο συζητημένα
ζητήματα του διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και η ηλεκτρονική διαφήμιση
υπήρξαν η αφορμή για την ανάπτυξη διαδικτυακών επιχειρησιακών μοντέλων. Ένα
από τα παλαιότερα οικονομικά μοντέλα, οι πλειστηριασμοί, που έχουν
χρησιμοποιηθεί ευρέως σε όλο τον κόσμο, βρίσκει εφαρμογή και στο διαδίκτυο. Το
επιστημονικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εύρεση μηχανισμών τιμολόγησης των
διαφημίσεων, γι’ αυτό και η μαθηματική έρευνα πάνω σε αυτό το αντικείμενο είναι
ιδιαίτερα διαδεδομένη. Στην εργασία αυτή γίνεται μια σύντομη αναφορά στα
σημαντικότερα επιχειρησιακά μοντέλα που συναντάμε στο διαδίκτυο. Κυρίως

149

επικεντρωνόμαστε στην περιγραφή του μοντέλου διαφήμισης του διαδικτύου μέσα
από το Sponsored Search Business Model. Στη συνέχεια περιγράφονται οι μέχρι
σήμερα διαδεδομένοι μηχανισμοί τιμολόγησης διαφημίσεων. Τέλος γίνεται μια
πρόταση ενός εναλλακτικού μηχανισμού τιμολόγησης διαδικτυακών διαφημίσεων.

2. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Στο διαδίκτυο συναντάμε οικονομικά στοιχεία και αναπτύσσονται οικονομικές
διεργασίες παρόμοιες με εκείνες που υπάρχουν σε οποιαδήποτε οικονομική
δραστηριότητα της αγοράς. Συνεπώς, η ανάπτυξη Διαδικτυακών Επιχειρησιακών
Μοντέλων για την ερμηνεία και κατανόηση αυτού του ταχύτατα αναπτυσσόμενου
οικονομικού κλάδου, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και καταλυτικό παράγοντα
οποιασδήποτε οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας. Οι περισσότερες εταιρίες
χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό πολλών επιχειρησιακών μοντέλων με σκοπό την
επίτευξη κάποιας βέλτιστης στρατηγικής. Μερικά από τα ευρέως διαδεδομένα
επιχειρησιακά μοντέλα στο διαδίκτυο είναι τα εξής: (i) Brokerage Model, (ii)
Advertising Model, (iii) Merchant Model, (iv) Manufacturer Model, (v) Affiliate
Model, (vi) Community Model, (vii) Subscription Model, (viii) Utility Model. Το
μεγαλύτερο ενδιαφέρον, των χρηστών του διαδικτύου, επικεντρώνεται στο
ηλεκτρονικό εμπόριο (E-Commerce) και την διαδικτυακή διαφήμιση (E-Advertising).
[6]

3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Το Διαδικτυακό Μοντέλο Διαφήμισης αποτελεί μια σημαντική καινοτομία στο χώρο
των διαδικτυακών διαφημίσεων. Η γενική ιδέα του διαδικτυακού μοντέλου
διαφήμισης βασίζεται στο ενδιαφέρον των χρηστών (Web Searchers) για το
περιεχόμενο των ιστοσελίδων των διαφημιζόμενων (Providers). Στόχος του
Διαδικτυακού Μοντέλου Διαφήμισης είναι να δημιουργηθούν μηχανισμοί με τους
οποίους οι χρήστες θα επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των διαφημιζόμενων. Ένας
τέτοιος μηχανισμός είναι το Sponsored Search. Η δομή του Sponsored Search είναι η
εξής: ο διαφημιζόμενος (Provider) ζητά μια λέξη-κλειδί (Provider Content) και κάνει
κάποια προσφορά (Provider Bids) γι’ αυτήν, στη συνέχεια η Μηχανή Αναζήτησης
(Search Engine) εμφανίζει κάποια ελάχιστη τιμολόγηση για αυτή τη λέξη-κλειδί
μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες. Οι διαφημιζόμενοι κατατάσσονται ανάλογα με
τις προσφορές τους, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα κίνητρα και τις
ανάγκες για διαφήμιση. Το επιστημονικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εύρεση
κατάλληλων μηχανισμών τιμολόγησης, μέσω των οποίων οι μηχανές αναζήτησης θα
τιμολογούν τις διαφημίσεις των πελατών τους. Ο πρώτος μηχανισμός τιμολόγησης
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διαδικτυακών διαφημίσεων προτάθηκε το 1998 από τη μηχανή αναζήτησης
GoTo.com, μέσω του Generalized First Price Auction Model. Εν συνεχεία, το 2002
προτάθηκε ένα πιο σταθερό μοντέλο τιμολόγησης από την Overture και την Google,
το Generalized Second Price Auction Model, το οποίο αποτέλεσε βελτίωση του
αρχικού. Μέχρι σήμερα έχουν προταθεί αρκετές βελτιώσεις και εναλλακτικές μορφές
των μοντέλων αυτών. [1] [2] [5]

4. GENERALIZED FIRST PRICE AUCTION MODEL
Στο Generalized First Price Auction Model (GFP) ακολουθείται το πρότυπο του
κλασικού πλειστηριασμού. Σε μία λίστα Ν θέσεων, την πρώτη θέση «κερδίζει» από
τους Κ διαφημιζόμενους εκείνος που έκανε την καλύτερη προσφορά, την δεύτερη
«κερδίζει» αυτός με τη δεύτερη καλύτερη προσφορά κ.ο.κ.. Αν Κ>Ν, τότε οι Κ-Ν
διαφημιζόμενοι αποκλείονται από τη λίστα. Όσοι εμφανίζονται στη λίστα
τιμολογούνται ανάλογα με την προσφορά τους.
Πιο αναλυτικά, έστω μια λίστα προσφορών της μορφής P1 , P2 ,...., P , η οποία με τη
χρήση ενός αλγορίθμου ταξινόμησης παίρνει τη μορφή Pi1 , Pi2 ,..., Pi , όπου

m, im  1, 2,...., k  , Pim  Pim 1 . Συνεπώς οι εμφανιζόμενοι στη λίστα θα είναι οι

i1 , i2 ,..., iN διαφημιζόμενοι αν K  N , ενώ για K  N θα εμφανιστούν όλοι.
Παρά τα φαινομενικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από το κλασικό μοντέλο
πλειστηριασμού, μέσα από τον παραπάνω μηχανισμό τιμολόγησης, προάγεται ένας
«κυκλικός πόλεμος προσφορών» που έχει ως αποτέλεσμα το ψαλίδισμα των κερδών
της μηχανής αναζήτησης, αλλά και τη μείωση του χρόνου διαφήμισης που έχει στη
διάθεση του ο κάθε διαφημιζόμενος. Αυτό αποτέλεσε το βασικότερο μειονέκτημα
του GFP και είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πιο σταθερού μοντέλου, γνωστό
ως Generalised Second Price Auction Model. [2] [5]

5. GENERALIZED SECOND PRICE AUCTION MODEL
Στο Generalized Second Price Auction Model (GSP) ακολουθείται το μοντέλο του
«κλειστού» πλειστηριασμού με ορισμένες διαφοροποιήσεις. Σε αυτό το μοντέλο η
λίστα διαμορφώνεται όπως και στο GFP, όμως οι εμφανιζόμενοι στη λίστα
τιμολογούνται σύμφωνα με το ποσό της επόμενης καλύτερης προσφοράς με κάποια
επιπλέον επιβάρυνση. Στην περίπτωση που οι διαφημιζόμενοι είναι λιγότεροι από τις
θέσεις που προσφέρονται (δηλαδή Κ<Ν) ο τελευταίος στη λίστα πληρώνει κάποιο
ελάχιστο ποσό που ορίζεται από τη μηχανή αναζήτησης.
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Πιο αναλυτικά, έστω μια λίστα προσφορών της μορφής P1 , P2 ,...., Pk οι οποίες
ταξινομούνται σε μια νέα λίστα Pi1  Pi2  ...  Pik , im  1, 2,...., k , m. Η τελική
καταβολή που αντιστοιχεί στον κάθε διαφημιζόμενο θα δίνεται από τη λίστα τελικών
τιμών (Final Prices):

FP(Pi ), FP(Pi ),..., FP(Pi ) αν Κ  Ν
1

2

N

FP(Pi ), FP(Pi ),..., FP(Pi )
1

Όπου

2

 Pi    
FP(Pim )   m+1
  

K

mK
mK

αν Κ< Ν





  ~ 0.01

Τα πλεονεκτήματα τα οποία προκύπτουν μέσα από την εφαρμογή του GSP είναι
αρκετά. Το μοντέλο αυτό δεν αποτελεί απλά μια αναβάθμιση του αρχικού GFP αλλά
μία γενίκευση του μοντέλου των πλειστηριασμών. Για παράδειγμα, το τι θα πληρώσει
ο διαφημιζόμενος βασίζεται μόνο στη θέση και την προσφορά των άλλων και όχι στη
δική του προσφορά. Έτσι αφήνεται στο μετέχοντα το δικαίωμα να εκφράσει μια πιο
υποκειμενική προσφορά. Το μοντέλο αυτό επιφέρει σταθερότητα στη διαδικασία των
προσφορών, αυξάνει τα κέρδη των μηχανών αναζήτησης και μειώνει, χωρίς όμως να
εξαλείφει, το στρατηγικό παιχνίδι των προσφορών. Το GSP αποτελεί μέχρι σήμερα
ένα σημαντικό εργαλείο στην τιμολόγηση διαφημίσεων στο διαδίκτυο. [3] [5]
6. VICKREY-CLARK-GROVES AUCTION PRICING MODEL
Στο Vickrey-Clark-Groves Auction Pricing Model (VCG), η λίστα διαμορφώνεται
όπως και στο GSP, όμως οι εμφανιζόμενοι στη λίστα τιμολογούνται ανάλογα με τη
ζημία που έχουν προκαλέσει στους άλλους διαφημιζόμενους. Στην περίπτωση που οι
διαφημιζόμενοι είναι λιγότεροι από τις θέσεις που προσφέρονται (δηλαδή Κ<Ν) ο
τελευταίος στη λίστα πληρώνει κάποιο ελάχιστο ποσό που ορίζεται από τη μηχανή
αναζήτησης.
Πιο αναλυτικά, έστω μια λίστα προσφορών της μορφής P1 , P2 ,...., PK οι οποίες
ταξινομούνται σε μια νέα λίστα Pi1  Pi2  ...  PiK , im  1, 2,...., K  , m. Για κάθε
θέση της λίστας θα ορίσουμε ένα βάρος ml το οποίο προκύπτει από τη ζήτηση κάθε
θέσης της λίστας διαφήμισης όπου m1  m2  ...  mn l  1,..., N . Στη συνέχεια
βρίσκουμε τη ζημία που προκαλεί στους άλλους, καθένας από τους Κ
διαφημιζόμενους, αν δε συμμετείχε στη διαδικασία του πλειστηριασμού. Την
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επιμέρους ζημία που θα προκαλέσει ο i k στον i j συμβολίζεται με PCk ( j ) και
υπολογίζεται για k=1,…,Ν ως εξής:
Για j=1,…,k ο διαφημιζόμενος i k δεν επηρεάζει τον i j και άρα PCk ( j )  0
Για j = k+1,…,Κ το κόστος που θα επιφέρει ο i k στον i j θα είναι:

PCk ( j )  ( m j 1  m j )  Pi j
Και άρα το συνολικό κόστος που προκαλεί ο i k στους υπόλοιπους θα δίνεται από τη
σχέση:
K

TCik   PCk ( j )
j 1

Το VCG αποτελεί μια γενίκευση του GSP, διατηρώντας ένα ανταγωνιστικό
περιβάλλον όπου κάθε διαφημιζόμενος τιμολογείται με βάση τη «δίκαιη» ζημία που
προκαλεί στους άλλους. Το VCG πρόεκυψε μέσα από τη θεωρία παιγνίων και
υπακούει σε κανόνες ισορροπίας με αποτέλεσμα να προκύπτει μια πιο δίκαιη
τιμολόγηση, περιορίζοντας τον στρατηγικό πόλεμο προσφορών από τους
διαφημιζόμενους. Βασικό μειονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι η μείωση των
κερδών για τη μηχανή αναζήτησης. [3] [4] [5] [7] [8]

7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Στο Εναλλακτικό Μοντέλο Τιμολόγησης (ΕΜΤ) εισάγεται μια εναλλακτική μορφή
τιμολόγησης και διάθεσης των διαδικτυακών διαφημίσεων χωρίς να ακολουθείται η
συνήθης διαδικασία πλειστηριασμού όπως στα προηγούμενα μοντέλα. Στο ΕΜΤ οι
διαφημιζόμενοι καλούνται να κάνουν προσφορές για την απόκτηση μίας
συγκεκριμένης ποσότητας click τα οποία είναι διαθέσιμα από τη μηχανή αναζήτησης
για μία λέξη-κλειδί. Με τον όρο click ορίζουμε την επίσκεψη του χρήστη στην
ιστοσελίδα του διαφημιζόμενου μέσω της διαφήμισης. Η ποσότητα των click που θα
αποκτήσουν οι διαφημιζόμενοι με αυτήν τη διαδικασία είναι αυτό που θα τους
τοποθετήσει αρχικά σε μία φθίνουσα σειρά μέσα στη λίστα. Η καινοτομία αυτού του
μοντέλου έγκειται στο ότι η θέση αυτή δεν παραμένει σταθερή σε όλη τη χρονική
διάρκεια της διαφήμισης, αλλά αλλάζει σύμφωνα με τα click που υπολείπονται στον
κάθε διαφημιζόμενο. Έτσι κάθε διαφημιζόμενος θα έχει το δικαίωμα να βρεθεί στην
πρώτη, ή οποιαδήποτε άλλη θέση της λίστας, και να διαφημιστεί υπό ίσους όρους.
Πιο αναλυτικά, οι διαφημιζόμενοι αγοράζουν κάποια ποσότητα από click τα οποία
τους κατατάσσουν στη λίστα διαφημίσεων για μια συγκεκριμένη λέξη-κλειδί.
Εφόσον η διαφήμιση είναι εμφανής στη λίστα τα click του κάθε διαφημιζόμενου
καταναλώνονται από τους χρήστες της μηχανής αναζήτησης. Η θέση στη λίστα,
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εφόσον εξαρτάται από την ποσότητα των click που απομένουν σε κάθε
διαφημιζόμενο, συνεχώς θα αλλάζει και έτσι ο επόμενος με τα περισσότερα click θα
περνά στην πρώτη θέση κ.ο.κ. Φυσικά το ίδιο θα συμβαίνει για όλες τις θέσεις της
λίστας. Το σημαντικότερο στοιχείο του ΕΜΤ είναι ότι οι διαφημιζόμενοι καλούνται
να αγοράσουν τα click σε μια σταθερή τιμή η οποία καθορίζεται μέσα από
συγκεκριμένους κανόνες τιμολόγησης.
Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε μια λίστα διαφημίσεων, για μία λέξη-κλειδί, Ν
θέσεων και Κ διαφημιζόμενους που θέλουν να διαφημιστούν. Αρχικά θα γίνει μία
τιμολόγηση για τα click από τους ίδιους τους διαφημιζόμενους. Αυτοί θα
προσφέρουν μία τιμή που μπορούν να διαθέσουν για να διαφημιστούν καθώς και την
ποσότητα των click που επιθυμούν. Έτσι ο πρώτος διαφημιζόμενος θα κάνει την
προσφορά του για m 1 click στην τιμή p 1 /click, ο δεύτερος διαφημιζόμενος θα κάνει
την προσφορά του για m 2 click στην τιμή p 2 /click, …, Κ-ιοστός διαφημιζόμενος θα
κάνει την προσφορά του για m Κ click στην τιμή p Κ /click. Η σταθερή τιμή
τιμολόγησης των click καθορίζεται από την μέση τιμή:
K

P   mi  pi
i 1

K

m
i 1

i

και ο i-οστός διαφημιζόμενος θα αγοράσει Ci  pi  mi P , i  1,..., K click. Έτσι
προκύπτει μία λίστα από τα click που έχουν οι ενδιαφερόμενοι C1 , C2 ,..., CK , η
οποία θα ταξινομηθεί στην αρχή σε:

Ci 1  Ci 2  ...  Ci K όπου ik  {1, 2,..., K }, k .
Έπειτα για κάθε χρονική στιγμή t όπου γίνεται κατανάλωση κάποιου click από τους
χρήστες της μηχανής αναζήτησης, η παραπάνω λίστα θα αναταξινομείται. Αν κάποια
στιγμή για κάποιο i έχουμε Ci  0 τότε ο i-οστός διαφημιζόμενος βγαίνει από τη
λίστα. Σε περίπτωση που είναι Ν<Κ, τότε η λίστα επεκτείνεται σε λίστα Κ θέσεων,
όπου όμως οι Κ-Ν τελευταίες θέσεις δεν είναι εμφανής για διαφήμιση. Οι «αφανείς»
διαφημιζόμενοι θα μπουν στην εμφανή προς τους χρήστες λίστα όταν θα έχουν
αρκετά click ώστε να το επιτύχουν αυτό.
Έστω για παράδειγμα ότι έχουμε μία λίστα διαφήμισης δύο θέσεων για τη λέξηκλειδί «συνέδριο» και τρεις διαφημιζόμενους Α, Β και Γ. Οι προσφορές που δίνονται
είναι: ο Α προσφέρει 4€/click για 100 click, ο Β προσφέρει 2€/click για 400 click και
ο Γ προσφέρει 1€/click για 200 click. Επομένως τα χρήματα που είναι διατεθειμένοι
να δώσουν για διαφήμιση οι τρεις διαφημιζόμενοι είναι 400€, 800€ και 200€
αντίστοιχα, για συνολικά 700 click. Από αυτές τις προσφορές που δόθηκαν
υπολογίζουμε τη μέση τιμή ανά click στα 2€. Έτσι ανάλογα με τα ποσά που ήταν
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διατεθειμένος να δώσει ο καθένας βρίσκουμε τα click που τους αναλογούνε με βάση
την τελική τιμή στην οποία έγινε η κοστολόγηση. Έτσι ο Α που έδινε για να
διαφημιστεί στη συγκεκριμένη λίστα 400€ θα πάρει συνολικά 200 click, Ο Β που
έδινε συνολικά 800€, θα πάρει συνολικά 400 click και ο Γ που έδινε 200€ θα πάρει
100 click. Συνεπώς οι Α και Β θα περιέχονται στη λίστα διαφήμισης για τη λέξηκλειδί «συνέδριο», με τον Β να προηγείται του Α και ο Γ, ενώ έχει αγοράσει κάποια
click, να μην εμφανίζεται στη λίστα. Γιατί όμως ο Γ να αγοράσει click και να μη
φαίνεται; Στα προηγούμενα μοντέλα ο Γ απλά δε θα μπορούσε να μπει στη λίστα και
δε θα συμμετείχε καθόλου στη διαδικασία της διαφήμισης. Όμως και ο Γ έχει την
ανάγκη να διαφημιστεί άρα δεν είναι δίκαιο τελικά να αποκλειστεί από τη διαφήμιση.
Για αυτόν το λόγο ο Γ έχει τη δυνατότητα να εμφανιστεί στη λίστα της διαφήμισης.
Επειδή όμως κοστολόγησε την ανάγκη του να διαφημιστεί χαμηλότερα από τους
άλλους, θα εμφανιστεί στη λίστα λίγο αργότερα από αυτούς και σταδιακά θα ανέβει
θέσεις σε αυτή (βλέπε Εικόνα 1).
Εικόνα 1 Χρονική εξέλιξη της λίστας διαφήμισης

Στηριζόμενοι στο παραπάνω παράδειγμα γνωρίζουμε ότι αρχικά ο Β είναι στην
πρώτη θέση της λίστας διαφήμισης, ο Α στη δεύτερη, ενώ ο Γ είναι στην τρίτη θέση
η οποία δεν είναι εμφανής στους χρήστες. Τα click του Γ δεν καταναλώνονται,
εφόσον οι χρήστες της μηχανής αναζήτησης δε βλέπουν τη διαφήμιση του. Τα click
όμως των Α και Β καταναλώνονται συνεχώς. Οπότε αν υποθέσουμε ότι μετά από
κάποια χρονική στιγμή Τ 1 καταναλωθούν 200click του Β και 70 click του Α τότε η
λίστα διαφήμισης θα αλλάξει. Κάποια άλλη στιγμή Τ 2 , για κάποιον από τους
εμφανιζόμενους στη λίστα, τα click θα μειωθούν αρκετά, και θα γίνουν λιγότερα από
100. Όταν συμβεί αυτό, ο Γ θα εμφανιστεί στη λίστα διαφήμισης. Ας υποθέσουμε ότι
καταναλώνονται άλλα 50 click για τον Β και 40 click για τον Α. Τότε ο Α θα
μετακινηθεί προς τα κάτω στη λίστα και ο Γ θα αναδυθεί στην εμφανή προς τους
χρήστες λίστα. Όταν κάποια στιγμή τα click φτάσουν στο μηδέν οι διαφημιζόμενοι
θα διαγραφούν από τη λίστα. Η μηχανή αναζήτησης θα προσφέρει όμως νέα click
πριν διαγραφούν όλοι οι διαφημιζόμενοι από τη λίστα, κερδίζοντας έτσι χρόνο στη
διαφήμιση και δίνοντας έτσι τη δυνατότητα συμμετοχής και σε νέους
διαφημιζόμενους.
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το Εναλλακτικό Μοντέλο Τιμολόγησης αποτελεί ουσιαστικά μια γενίκευση των
μοντέλων που προαναφέρθηκαν. Το μοντέλο αυτό υπακούει σε κανόνες ισορροπίας
σύμφωνα με την κλασική θεωρία παιγνίων λόγω της συνεχούς εναλλαγής των θέσεων
των διαφημιζόμενων στη λίστα διαφήμισης και συνεπώς των σημείων ισορροπίας,
ενώ συνάμα διατηρεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον διαφήμισης. Επιπλέον, η
συγκεκριμένη τιμολόγηση που ακολουθείται αποτρέπει τα στρατηγικά παίγνια
προσφορών, λόγω της συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων στη διαφήμιση. Αυτό
έχει και ως αποτέλεσμα την αύξηση σε σημαντικό βαθμό των κερδών της μηχανής
αναζήτησης αφού επιτρέπει την τιμολόγηση των click μέσα από τον ενδεικτικό
δείκτη αγοράς-διαφήμισης, και συνεπώς την τιμολόγηση όλων των ενδιαφερόμενων
σε συγκεκριμένη τιμή.

ABSTRACT
In this work we represent the current pricing mechanisms of Web-Advertising, and we suggest
an Alternative Pricing Model based on the equilibrium points of game theory.
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Περίληψη
Η στρατηγική Mahalanobis-Taguchi (MT) συνδυάζει μαθηματικές και στατιστικές έννοιες,
όπως η απόσταση του Mahalanobis, η μέθοδος ορθογωνοποίησης Gram – Schmidt και οι
πειραματικοί σχεδιασμοί, στο πρόβλημα της διάγνωσης και της λήψης αποφάσεων με βάση
πολυμεταβλητά δεδομένα. Ο πρωταρχικός σκοπός είναι η κατασκευή μιας κλίμακας για τη
μέτρηση του βαθμού «ανωμαλίας» ενός συνόλου περιπτώσεων, σε σύγκριση με ένα σύνολο
«κανονικών» ή «υγιών» περιπτώσεων. Στη συνέχεια, επιλέγεται ένα βέλτιστο υποσύνολο
μεταβλητών για τη μέτρηση του βαθμού «ανωμαλίας» και ορίζονται κανόνες για μελλοντική
διάγνωση, με βάση το βέλτιστο υποσύνολο μεταβλητών και την κλίμακα μέτρησης. Στην
εργασία αυτή, η στρατηγική ΜΤ περιγράφεται και εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην περιοχή
της διάγνωσης ατελειών λογισμικού. Για την εφαρμογή χρησιμοποιούνται γνωστά σύνολα
δεδομένων προκειμένου να αξιολογηθεί η τάση των ενοτήτων λογισμικού (modules) να
περιέχουν ατέλειες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι πρόκειται για μία υποσχόμενη τεχνική για
την ανάλυση ατελειών λογισμικού η οποία όμως αξίζει περαιτέρω διερεύνησης και μελέτης.
Λέξεις Κλειδιά: Διάγνωση ατελειών λογισμικού, Στρατηγική Mahalanobis - Taguchi

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η έγκαιρη διάγνωση των ατελειών λογισμικού παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο,
καθώς μπορεί να οδηγήσει στην κατασκευή λογισμικού καλύτερης ποιότητας. Ο
κρίσιμος ρόλος των ατελειών στην ποιότητα του λογισμικού έχει οδηγήσει τους
ερευνητές στην κατασκευή και εφαρμογή προς αυτήν την κατεύθυνση, διαφόρων
μοντέλων από τη στατιστική, την εξόρυξη δεδομένων (data mining) και τη μηχανική
μάθηση, με σκοπό την όλο και πιο ακριβή διάγνωση των ατελειών [Arisholm et al.
(2010)]. Η πλειονότητα των μεθόδων που έχουν προταθεί μέχρι τώρα καταλήγουν σε
μία δυαδική ταξινόμηση των περιπτώσεων, ως «αρνητικές» (χωρίς ατέλειες) ή
«θετικές» (με ατέλειες) και αξιολογούνται με βάση διάφορες μετρικές οι οποίες
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εκφράζουν την ακρίβεια της ταξινόμησης. Παρ’όλο που έχουν γίνει διάφορες
προτάσεις σχετικά με τη σωστή χρήση των δυαδικών ταξινομητών, με σκοπό τη
βελτίωση της διάγνωσης, η έκφραση του επιπέδου της ύπαρξης ατελειών με μία
συνεχή κλίμακα μέτρησης θα μπορούσε να προσφέρει επιπλέον πλεονεκτήματα.
Η στρατηγική Mahalanobis – Taguchi (ΜΤ) είναι μία σχετικά πρόσφατη μεθοδολογία
στατιστικών και υπολογιστικών μεθόδων για την υποβοήθηση της λήψης αποφάσεων
σε πολυδιάστατα συστήματα. Προτάθηκε από τον Genichi Taguchi, γνωστό ερευνητή
στους τομείς του πειραματικού σχεδιασμού και του βιομηχανικού ελέγχου ποιότητας.
Οι μέθοδοι Taguchi έχουν εφαρμοστεί εκτεταμένα στον βιομηχανικό τομέα, παρά τις
κριτικές που έχουν δεχθεί από αρκετούς στατιστικούς.
Η κύρια έννοια της στρατηγικής ΜΤ είναι η απόσταση του Mahalanobis, η οποία
διαφέρει από την Ευκλείδεια απόσταση, καθώς λαμβάνει υπόψη τη δομή
συσχετίσεων ενός συνόλου δεδομένων. Η μεθοδολογία της στρατηγικής δε βασίζεται
σε υποθέσεις κατανομών και δεν υπολογίζει πιθανότητες. Έτσι, η στρατηγική μοιάζει
περισσότερο με τις ευριστικές (heuristic) μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην
εξόρυξη δεδομένων και στη μηχανική μάθηση, παρά με τις κλασικές στατιστικές
μεθόδους. Η στρατηγική ΜΤ έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα σε δεδομένα από διάφορα
πεδία, όπως για παράδειγμα η ιατρική έρευνα, η βιομηχανία, κτλ. Στην εργασία αυτή
διερευνούμε την πιθανότητα εφαρμογής της στρατηγικής ΜΤ στο πρόβλημα της
διάγνωσης ατελειών.

2. ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Στη βιβλιογραφία έχουν παρουσιαστεί και συγκριθεί πολλά διαφορετικά μοντέλα, με
σκοπό την ακριβή διάγνωση ατελειών λογισμικού. Για παράδειγμα, οι Ma et al
(2007) έδειξαν ότι μια μέθοδος μηχανικής μάθησης, γνωστή ως Random Forests,
υπερισχύει έναντι των άλλων μοντέλων πάνω στα ίδια σύνολα δεδομένων. Από την
άλλη, οι Arisholm et al (2010) έδειξαν ως καλύτερο μοντέλο ένα συνδυασμό από τις
μεθόδους – αλγόριθμους Adaboost και C4.5.
Αρκετές μελέτες στον τομέα της διάγνωσης ατελειών λογισμικού έχουν
χρησιμοποιήσει την απόσταση του Mahalanobis [Dolado (2001)]. Μια κοινή τακτική
σε αυτές τις μελέτες είναι η αφαίρεση των ακραίων τιμών από το σύνολο δεδομένων
πριν από την εκπαίδευση ενός μοντέλου πρόβλεψης.
Οι Khoshgoftaar et al (2006) παρουσίασαν μία προσέγγιση διάγνωσης ατελειών
λογισμικού, βασισμένη στη συλλογιστική περιπτώσεων (case based reasoning).
Συνέκριναν 3 διαφορετικές συναρτήσεις ομοιότητας και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι
η απόσταση του Mahalanobis έδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, όταν
μειώθηκε η συσχέτιση στο σύνολο των μεταβλητών με χρήση της ανάλυσης κυρίων
συνιστωσών, τότε η απόσταση City Block υπερίσχυσε έναντι των άλλων
συναρτήσεων ομοιότητας. Η προσέγγισή τους επίσης υπερίσχυσε έναντι μοντέλων
βασισμένων στην πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση.

158

Βασικές πηγές αναφοράς για τη στρατηγική MT είναι οι εργασίες του Taguchi και
των συνεργατών του, [π.χ. Taguchi et al (2002)]. H στρατηγική έχει αναλυθεί αρκετά
αλλά και δεχθεί κριτική [Woodall et al (2003)]. Επίσης, υπάρχουν αρκετοί
συνδυασμοί της στρατηγικής με διάφορες μεθόδους εξόρυξης δεδομένων [Pal et al
(2010)] και αρκετές εφαρμογές της στην εξειδικευμένη βιβλιογραφία διαφόρων
επιστημονικών περιοχών αλλά όχι στην τεχνολογία λογισμικού.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
3.1 Η απόσταση του Mahalanobis
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το κύριο στοιχείο της στρατηγικής ΜΤ είναι η απόσταση
του Mahalanobis (Mahalanobis Distance - MD), η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι
πλεονεκτεί σε σχέση με άλλες αποστάσεις σε έναν πολυδιάστατο χώρο αφού:
1. Λαμβάνει υπόψη τις συσχετίσεις ανάμεσα στις μεταβλητές.
2. Είναι πολύ ευαίσθητη σε αλλαγές στα δεδομένα αναφοράς.
3. Η εφαρμογή της δεν επηρεάζεται από τον αριθμό των διαστάσεων ενός
συστήματος.
Στη στρατηγική ΜΤ, η MD μπορεί να υπολογιστεί με 2 διαφορετικούς τρόπους:
1. με τη μέθοδο MTS (Mahalanobis – Taguchi System) ή
2. με τη μέθοδο MTGS (Mahalanobis – Taguchi – Gram – Schmidt)
Υποθέτουμε ότι το σύνολο δεδομένων αποτελείται από k μεταβλητές και n
παρατηρήσεις (το μέγεθος του δείγματος). Επίσης συμβολίζουμε με xij την τιμή της
i-οστής μεταβλητής για την j-οστή παρατήρηση. Οι τιμές των μεταβλητών
τυποποιούνται με τον εξής τύπο:
zij = ( xij − mi ) / si

(1)

όπου mi η μέση τιμή και si η τυπική απόκλιση της i-οστής μεταβλητής.
Στη μέθοδο MTS, ο τύπος υπολογισμού της MD για την j-οστή παρατήρηση ενός
δείγματος μεγέθους n με k μεταβλητές είναι ο εξής:

MD j = (1 / k )Z′j C−1Z j

(2)

όπου MD j είναι η τιμή της απόστασης του Mahalanobis για την j-οστή παρατήρηση
και Z j το διάνυσμα στήλης με τις τυποποιημένες τιμές των μεταβλητών της j-οστής
παρατήρησης. Το C−1 συμβολίζει τον αντίστροφο του πίνακα συσχετίσεων.
Στη μέθοδο MTGS, η απόσταση του Mahalanobis υπολογίζεται με διαφορετικό
τρόπο που αποφεύγει την αντιστροφή του πίνακα συσχετίσεων. O πίνακας των
τυποποιημένων τιμών zij μετασχηματίζεται με τη μέθοδο ορθογωνοποίησης Gram –
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Schmidt και οι τιμές uij (αποτέλεσμα του μετασχηματισμού) χρησιμοποιούνται στον
ακόλουθο τύπο υπολογισμού της απόστασης του Mahalanobis:
k

MD j = (1 / k )∑ (uij2 / si2 )

(3)

i =1

όπου si η τυπική απόκλιση της i-οστής μεταβλητής μετά από την εφαρμογή της
μεθόδου ορθογωνοποίησης Gram – Schmidt.
3.2 Βήματα των μεθόδων MTS και MTGS
Οι δύο εναλλακτικές μέθοδοι της στρατηγικής ΜΤ υλοποιούνται στα παρακάτω
βήματα:
Βήμα 1.Κατασκευή της κλίμακας μέτρησης: Σε αυτό το βήμα, πρώτα καθορίζουμε τις
μεταβλητές που ορίζουν ποιές παρατηρήσεις θεωρούνται «υγιείς» και ποιές όχι. Στη
συνέχεια, συγκεντρώνουμε τα δεδομένα από όλες τις μεταβλητές για τον «υγιή»
πληθυσμό και υπολογίζουμε τις τυποποιημένες τιμές αυτών των μεταβλητών. Τέλος,
υπολογίζουμε τις τιμές της απόστασης Mahalanobis (MD) για τις παρατηρήσεις του
«υγιή» πληθυσμού χρησιμοποιώντας τον αντίστροφο του πίνακα συσχετίσεων
(μέθοδος MTS) ή τη μέθοδο ορθογωνοποίησης Gram – Schmidt (μέθοδος MTGS).
Βήμα 2. Επικύρωση της κλίμακας μέτρησης: Στο επόμενο βήμα, υπολογίζουμε τις
τιμές MD για παρατηρήσεις που δεν ανήκουν στον «υγιή» πληθυσμό. Οι τιμές των
μεταβλητών των παρατηρήσεων αυτών τυποποιούνται χρησιμοποιώντας τις μέσες
τιμές και τις τυπικές αποκλίσεις από τις αντίστοιχες μεταβλητές του «υγιή»
πληθυσμού. Ο πίνακας συσχετίσεων (μέθοδος MTS) ή οι συντελεστές Gram –
Schmidt (μέθοδος MTGS) που αντιστοιχούν στο σύνολο των «υγιών» παρατηρήσεων
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τιμών MD των «ανώμαλων»
παρατηρήσεων. Η κλίμακα επικυρώνεται με έναν απλό εμπειρικό κανόνα: οι τιμές
ΜD των «ανώμαλων» παρατηρήσεων πρέπει να είναι υψηλότερες κατά μέσο όρο από
τις αντίστοιχες τιμές των παρατηρήσεων του «υγιή» πληθυσμού.
Βήμα 3. Καθορισμός του χρήσιμου υποσυνόλου των μεταβλητών: Σε αυτό το βήμα, ο
στόχος μας είναι ο εντοπισμός του υποσυνόλου των χρήσιμων μεταβλητών. Με άλλα
λόγια, προσπαθούμε να απορρίψουμε τις μη σημαντικές μεταβλητές που επηρεάζουν
την ακρίβεια της κλίμακας μέτρησης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ορθογωνίων
σχεδιασμών και ενός μέτρου που ονομάζεται λόγος signal–to–noise.
Ένας ορθογώνιος σχεδιασμός (orthogonal array) είναι ένας πίνακας πειραματικού
σχεδιασμού. Κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει μία πειραματική εκτέλεση και περιέχει τις
στάθμες διαφόρων παραγόντων. Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει έναν παράγοντα του
πειράματος. Στη στρατηγική ΜΤ, κάθε μεταβλητή λέγεται παράγοντας και έχει δύο
επίπεδα (συμμετοχή – μη συμμετοχή). Για κάθε εκτέλεση υπολογίζουμε τις τιμές MD
των «ανώμαλων» παρατηρήσεων, αλλά χρησιμοποιούμε μόνο τις μεταβλητές που
συμμετέχουν. Στη συνέχεια, οι τιμές MD των «ανώμαλων» παρατηρήσεων
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χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της τιμής του λόγου signal – to – noise, που
είναι η μεταβλητή απόκρισης για κάθε εκτέλεση του ορθογώνιου πίνακα. Το
υποσύνολο των χρήσιμων μεταβλητών καθορίζεται με την αξιολόγηση του
«κέρδους» στις τιμές των λόγων signal – to – noise. Ως «κέρδος» ορίζεται η διαφορά
των μέσων τιμών των λόγων signal – to – noise για κάθε μεταβλητή ξεχωριστά, για
τις εκτελέσεις του ορθογώνιου πίνακα όπου η μεταβλητή συμμετέχει και για τις
αντίστοιχες εκτελέσεις όπου δεν συμμετέχει. Αν το «κέρδος» είναι θετικό, τότε η
μεταβλητή θεωρείται σημαντική. Σε αντίθετη περίπτωση, η μεταβλητή θεωρείται μη
σημαντική και την απορρίπτουμε. Οι τιμές των λόγων signal – to – noise
υπολογίζονται από τον τύπο:
t

S / N = −10 log[(1 / t )∑ (1 / MD 2j )]

(4)

j =1

όπου t είναι ο αριθμός των «ανώμαλων» παρατηρήσεων.
Βήμα 4: Επανακατασκευή της κλίμακας μέτρησης: Στο τελικό βήμα,
επανακατασκευάζουμε την κλίμακα μέτρησης χρησιμοποιώντας μόνο το «βέλτιστο»
υποσύνολο μεταβλητών από το Βήμα 3. Η νέα κλίμακα χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό των τιμών MD νέων, άγνωστων παρατηρήσεων. Με τον καθορισμό του
κατάλληλου (ανάλογα με την εφαρμογή) κατωφλίου, η νέα κλίμακα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για μελλοντική διάγνωση. Ο ορισμός του κατωφλίου είναι εμπειρικός
έτσι ώστε να διαχωρίζονται καλά ο ι τιμές της MD ανάμεσα στις «υγιείς» και
«ανώμαλες» παρατηρήσεις. Χρησιμοποιείται για την κατάταξη κάθε νέας
παρατήρησης σε μια από τις κατηγορίες «υγιής» ή «ανώμαλη».

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Η στρατηγική ΜΤ εφαρμόστηκε σε σύνολα δεδομένων από την αποθήκη δεδομένων
PROMISE (http://promisedata.org/). Κάθε σύνολο δεδομένων περιγράφεται από 21
μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν διάφορες μετρικές λειτουργικότητας του κώδικα
(πολυπλοκότητα, μέγεθος κλπ). Στην παρούσα εργασία αναφέρουμε τα
αποτελέσματα από τα δύο σύνολα δεδομένων (KC2 και PC1) που περιγράφονται
συνοπτικά στον Πίνακα 1 σχετικά με τον αριθμό των ενοτήτων τους (software
modules), τον αριθμό των ενοτήτων με ατέλειες, τη γλώσσα υλοποίησης και το
περιεχόμενό τους.
Πίνακας 1. Περιγραφή των συνόλων δεδομένων
Όνομα
συνόλου

Αριθμός
ενοτήτων

Γλώσσα
υλοποίησης

Περιγραφή

522

Αριθμός
ενοτήτων με
ατέλειες
107

KC2

C++

1109

77

C

Διαχείριση
επιστημονικών
δεδομένων
Λογισμικό πλοήγησης
δορυφόρων

PC1
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Εφαρμόσαμε τη στρατηγική ΜΤ στα σύνολα δεδομένων, χρησιμοποιώντας
συναρτήσεις υλοποιημένες στη στατιστική γλώσσα R. Τα αποτελέσματα
συνοψίζονται στον Πίνακα 2. Παρατηρούμε ότι και για τα δύο σύνολα δεδομένων, η
διαφορά ανάμεσα στις μέσες τιμές MD των δύο πληθυσμών («υγιής» πληθυσμός και
«ανώμαλες» παρατηρήσεις) είναι εμφανής.
Στη συνέχεια, προκειμένου να εξετάσουμε αν υπάρχει σημαντική διαφορά της
κλίμακας μέτρησης ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς των συνόλων δεδομένων,
εφαρμόσαμε τον μη παραμετρικό έλεγχο Mann – Whitney (M–W). Τα αποτελέσματα
του ελέγχου συνοψίζονται στον Πίνακα 3.
Πίνακας 2. Βέλτιστα υποσύνολα και μέσες τιμές MD
Όνομα
συνόλου

Βέλτιστο υποσύνολο
μεταβλητών

Μέση τιμή MD
(«υγιής» πληθυσμός)

KC2

X1, X3, X4, X6, X7, X8,
X9, X13, X15, X17, X18
X1, X2, X5, X8, X9, X11,
X13, X15, X18, X19, X20

0.9975904

Μέση τιμή MD
(«ανώμαλες»
παρατηρήσεις)
52.01937

0.9990312

15.39429

PC1

Παρατηρούμε πως υπάρχει σημαντική διαφορά της κλίμακας μέτρησης (σε επίπεδο
σημαντικότητας 0.001) ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς και για τα δύο σύνολα
δεδομένων και επίσης οι τιμές MD των «ανώμαλων» παρατηρήσεων διατάσσονται
κατά μέσο όρο υψηλότερα από τις αντίστοιχες των παρατηρήσεων του «υγιή»
πληθυσμού.
Πίνακας 3. Έλεγχος Mann – Whitney
Όνομα συνόλου

Τιμή p

Μέση διάταξη MD («υγιής»
πληθυσμό)

KC2
PC1

<0.001
<0.001

228.41
542.67

Μέση διάταξη MD
(«ανώμαλες»
παρατηρήσεις)
389.83
720.28

Στην Εικόνα 1 βλέπουμε την κατανομή της MD στις δύο κατηγορίες για τα σύνολα
KC2 και PC1. Παρατηρούμε ότι οι διάμεσοι και τα τεταρτημόρια της MD στις
παρατηρήσεις με ατέλειες είναι γενικά υψηλότερες από τις αντίστοιχες τιμές MD των
παρατηρήσεων χωρίς ατέλειες. Επίσης, παρατηρούμε ότι η μεταβλητότητα των
«υγιών» αυξάνει από την ύπαρξη αρκετών παράτυπων σημείων.
Η διαγνωστική αξία της κλίμακας μέτρησης αξιολογήθηκε με τη χρήση ROC
καμπυλών. Οι ROC καμπύλες για τα σύνολα KC2 και PC1 παρατίθενται στην Εικόνα
2:
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Παράλληλα με τις ROC καμπύλες, υπολογίστηκε και το κύριο στατιστικό μέτρο της
ανάλυσης, η Area Under the Curve (AUC). Για το σύνολο KC2 η τιμή της AUC
υπολογίστηκε στο 0.809 και για το σύνολο PC1 στο 0.660, με σημαντικότητα
p<0.001. Οι τιμές αυτές αποτελούν ένδειξη της σημαντικής διαγνωστικής αξίας της
κλίμακας μέτρησης.
Εικόνα 1. Κατανομές των τιμών MD για τα σύνολα KC2 και PC1
Σύνολο KC2

Σύνολο PC1

Εικόνα 2. ROC καμπύλες για τα σύνολα KC2 και PC1

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η στρατηγική ΜΤ είναι μία μέθοδος για την υποβοήθηση της λήψης αποφάσεων σε
συστήματα πολλών διαστάσεων. Η στρατηγική έχει εφαρμοστεί κατά το παρελθόν σε
διάφορους τομείς με αρκετή επιτυχία. Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τη χρήση της με
σκοπό την ανάλυση των ατελειών λογισμικού. Το κύριο πλεονέκτημα της
στρατηγικής ΜΤ είναι ότι δίνει έναν μοναδικό αριθμό του βαθμού «ανωμαλίας» μιας
παρατήρησης σε σύγκριση με άλλες παρατηρήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως
«υγιείς», με βάση κάποιο σημαντικό χαρακτηριστικό ποιότητας.
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Άλλο πλεονέκτημα της στρατηγικής είναι ότι εμπλέκει στη λήψη απόφασης τα
χαρακτηριστικά που ευθύνονται για την «ανωμαλία» μιας παρατήρησης. Τέλος, ένα
άλλο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η ευκολία υλοποίησής της. Τα διαφορετικά
στοιχεία της είναι ήδη διαθέσιμα σε υπάρχοντα στατιστικά πακέτα λογισμικού, όπως
για παράδειγμα η στατιστική γλώσσα R.
Εξετάσαμε τη στρατηγική ΜΤ σε 2 σύνολα πραγματικών δεδομένων. Τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι η κλίμακα που κατασκευάζεται από τη μέθοδο μπορεί να
αποτελέσει δείκτη ύπαρξης ατελειών στο λογισμικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για πιθανή εφαρμογή στη διάγνωση αλλά μετά από εκτεταμένη έρευνα και
βελτιώσεις.
Τέλος, σχετικά με τη μελλοντική έρευνα, μπορούμε να πούμε ότι η στρατηγική ΜΤ
θα πρέπει να εφαρμοστεί σε περισσότερα σύνολα δεδομένων, οι ιδιότητες και η
συμπεριφορά της θα πρέπει να μελετηθούν και θα πρέπει να γίνει σύγκριση της
στρατηγικής με άλλες υπάρχουσες μεθόδους διάγνωσης.

ABSTRACT
The Mahalanobis-Taguchi (MT) strategy combines mathematical and statistical concepts like
Mahalanobis distance, Gram-Schmidt orthogonalization and experimental designs to the
problem of diagnosis and decision making based on multivariate data. The primary purpose is
to develop a scale to measure the degree of abnormality of cases, compared to “normal” or
“healthy” cases. An optimal subset of variables for measuring abnormality is then selected and
rules for future diagnosis are defined based on them and the measurement scale. In this paper,
the MT strategy is described and applied to well-known datasets in order to evaluate the faultproneness of software modules.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου ως μέσου πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών
έχει αυξήσει το ενδιαφέρον για την κατανόηση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν τον
όγκο των αγορών που πραγματοποιούνται από τους χρήστες του. Παρόλα αυτά, οι
περισσότερες μελέτες που διερευνούν τη χρήση του διαδικτύου για ηλεκτρονικές αγορές
επικεντρώνονται σε ορισμένα μόνο χαρακτηριστικά του και παραμελούν τον ρόλο της
εδραίωσης αμοιβαία αποδοτικών σχέσεων ανάμεσα στους αγοραστές και τους πωλητές. Στα
πλαίσια της παρούσας μελέτης δημιουργήθηκε ένα εννοιολογικό πλαίσιο που επιχειρεί να
καλύψει σφαιρικά το συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο, ενσωματώνοντας στοιχεία από
διάφορα ερευνητικά πεδία. Το προτεινόμενο εννοιολογικό πλαίσιο ελέγχθηκε, με τη χρήση
ερωτηματολογίου, σε ένα δείγμα 347 χρηστών του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η επεξεργασία
των εμπειρικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της τεχνικής των «Μοντέλων
Δομικών Εξισώσεων». Τα αποτελέσματα παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές στις εταιρίες που
δραστηριοποιούνται διαδικτυακά πουλώντας προϊόντα και υπηρεσίες.
Λέξεις Κλειδιά: Ηλεκτρονικές αγορές, Μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας, Καταναλωτική
εμπιστοσύνη, Σχεσιακό μάρκετινγκ, Εμπειρική Έρευνα, Μοντέλα Δομικών Εξισώσεων

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Παρόλη την παγκόσμια αύξηση της χρήσης του διαδικτύου για διάφορες
εφαρμογές (Gartner, 2008), η χρήση του για πραγματοποίηση ηλεκτρονικών
συναλλαγών συνεχίζει να βρίσκεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (Gartner, 2008).
Έρευνες που προέβλεπαν την ραγδαία ανοδική τάση της χρήσης του διαδικτύου για
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών φαίνεται να μην επαληθεύονται, μια και οι χρήστες
του διαδικτύου συνεχίζουν να είναι αρνητικά προδιατεθειμένοι, μέχρι και σήμερα,
απέναντι στη χρήση του για αυτόν το σκοπό (Palvia, 2009).

166

Σύμφωνα με ένα σημαντικό μέρος της βιβλιογραφίας, η έλλειψη εμπιστοσύνης
θεωρείται ως ο βασικότερος παράγοντας που εμποδίζει την εξάπλωση της χρήσης του
διαδικτύου για ηλεκτρονικές αγορές (Geffen, 2000, McKnight et al., 2002). Επιπλέον,
μια και το μέσο πραγματοποίησης των ηλεκτρονικών αγορών είναι ένα ηλεκτρονικό
κατάστημα, η στάση των χρηστών του διαδικτύου απέναντι στο κατάστημα αυτό
επηρεάζει τον όγκο των πραγματοποιηθέντων συναλλαγών (Palvia, 2009).
Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να προχωρήσει στη σύνθεση προηγούμενων
εμπειρικών ερευνών, δημιουργώντας ένα εννοιολογικό πλαίσιο που περιλαμβάνει
στοιχεία από τρία ερευνητικά πεδία (μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας, καταναλωτική
εμπιστοσύνη, σχεσιακό μάρκετινγκ). Πρόθεση της ερευνητικής ομάδας αποτελεί η
ανάπτυξη ενός πλαισίου που θα αντιμετωπίζει σφαιρικά το ζήτημα, θα ρίχνει φως σε
ζητήματα που δεν έχει εξερευνήσει η ελληνική ερευνητική κοινότητα και θα εξάγει
συμπεράσματα που θα μπορούν να βοηθήσουν τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
Οι παράγοντες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα έρευνα προέρχονται από μια
εκτενή ανασκόπηση της διεθνούς αρθρογραφίας. Μέσα από την μελέτη
προηγούμενων εμπειρικών ερευνών, προκύπτει ένα εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο
αποτελείται από δώδεκα παράγοντες:
Α. Μοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας (Technology Acceptance Model)
Π.01: Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα
Π.02: Αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης
Π.03: Στάση απέναντι σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα
Π.04: Πρόθεση για πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών
Β. Καταναλωτική εμπιστοσύνη (Customer trust)
Π.05: Πίστη στην ακεραιότητα του δικτυακού τόπου
Π.06: Πίστη στην επάρκεια (ικανότητα) του δικτυακού τόπου
Π.07: Πίστη στην καλή διάθεση του δικτυακού τόπου
Π.08: Αξιοπιστία του δικτυακού τόπου
Γ. Σχεσιακό μάρκετινγκ (Relational marketing)
Π.09: Ικανοποίηση από την πραγματοποίηση μιας ηλεκτρονικής αγοράς
Π.10: Δημιουργία αξίας από την πραγματοποίηση μιας ηλεκτρονικής αγοράς
Π.11: Αφοσίωση του χρήστη
Π.12: Προφορική διαφήμιση (από στόμα σε στόμα)
Οι σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στους δώδεκα παραπάνω παράγοντες
συνιστούν ένα ολοκληρωμένο εννοιολογικό πλαίσιο που επιχειρεί να ενσωματώσει
στοιχεία του μοντέλου αποδοχής της τεχνολογίας, της καταναλωτικής εμπιστοσύνης
και του σχεσιακού μάρκετινγκ. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να καλύψει το
ερευνητικό κενό που υπάρχει στη βιβλιογραφία και είναι, σύμφωνα με τη δική μας
πληροφόρηση, η μοναδική που έχει πραγματοποιηθεί με αυτήν τη δομή και το
περιεχόμενο στη χώρα μας.
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2.1 Υποθέσεις που βασίζονται στο «μοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας»
Το μοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας υποστηρίζει πως όταν ορισμένοι χρήστες
γνωρίζουν για πρώτη φορά μια νέα τεχνολογία, ένας αριθμός παραγόντων επηρεάζει
την απόφασή τους για το πώς και το πότε θα τη χρησιμοποιήσουν (Davis, 1989). Το
προτεινόμενο στην παρούσα μελέτη εννοιολογικό πλαίσιο ακολουθεί τις
κατευθυντήριες γραμμές του μοντέλου αποδοχής της τεχνολογίας, υποθέτοντας ότι:
Η1: Η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης σχετίζεται θετικά με την
αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα.
Η2: Η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα σχετίζεται θετικά με την στάση απέναντι σε
ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.
Η3: Η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης σχετίζεται θετικά με την στάση απέναντι
σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.
Η4: Η στάση απέναντι σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα σχετίζεται θετικά με την
πρόθεση για πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών.
Η5: Η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα σχετίζεται θετικά με την πρόθεση για
πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών.
2.2 Υποθέσεις που βασίζονται στην καταναλωτική εμπιστοσύνη
Η έλλειψη εμπιστοσύνης από την πλευρά των χρηστών του ηλεκτρονικού εμπορίου
θεωρείται ότι αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών
αγορών (Jarvenpaa et al., 2000). Οι McKnight et al. (2002) διαπίστωσαν ότι τρεις
«κατηγορίες» πίστης (ακεραιότητα, επάρκεια, καλή διάθεση) οδηγούν στην εδραίωση
της εμπιστοσύνης προς ένα διαδικτυακό τόπο και, εν συνεχεία, στην πρόθεση για
πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών. Ως εκ τούτου, έχουμε:
Η6: Η πίστη στην ακεραιότητα του δικτυακού τόπου σχετίζεται θετικά με την
αξιοπιστία του.
Η7: Η πίστη στην επάρκεια (ικανότητα) του δικτυακού τόπου σχετίζεται θετικά με
την αξιοπιστία του.
Η8: Η πίστη στην καλή διάθεση του δικτυακού τόπου σχετίζεται θετικά με την
αξιοπιστία του.
Επιπλέον, σύμφωνα με αρκετούς επιστήμονες, η αξιοπιστία ενός ηλεκτρονικού
καταστήματος σχετίζεται με την διάθεση πραγματοποίησης αγορών (Doney και
Cannon, 1997, Grazioli και Jarvenpaa, 2000, Gefen, 2000, Yu et al., 2005):
Η9: Η αξιοπιστία του δικτυακού τόπου σχετίζεται θετικά με την στάση απέναντι
σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.
Η10: Η αξιοπιστία του δικτυακού τόπου σχετίζεται θετικά με την πρόθεση για
πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών.
2.3 Υποθέσεις που βασίζονται στο σχεσιακό μάρκετινγκ
Προηγούμενες εμπειρικές έρευνες έχουν αναδείξει διάφορους παράγοντες του
σχεσιακού μάρκετινγκ που επιδρούν στη σχέση πωλητή-αγοραστή. Οι βασικότεροι από
αυτούς είναι η ικανοποίηση, η δημιουργία αξίας, η αφοσίωση και η προφορική
διαφήμιση από στόμα σε στόμα (Reynolds and Beatty, 1999, Palvia, 2009).
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Οι καταναλωτές αποκτούν εμπειρία και αποκομίζουν αξία και ικανοποίηση, μόνο
μέσα από τη συμμετοχή τους σε μια αγοραπωλησία. Επομένως, υποθέτουμε:
Η11: Η πρόθεση για πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών σχετίζεται θετικά με
την δημιουργία αξίας από την πλευρά των καταναλωτών.
Η12: Η πρόθεση για πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών σχετίζεται θετικά με
την ικανοποίηση των καταναλωτών.
Η αντιλαμβανόμενη αξία και η ικανοποίηση από μια συναλλαγή έχει αναδειχθεί από
πλήθος μελετών ως βασικός παράγοντας που οδηγεί στην αφοσίωση των καταναλωτών
(Chiou, 2004, Palvia, 2009). Από τα παραπάνω, υποθέτουμε:
Η13: Η δημιουργία αξίας από την πλευρά των καταναλωτών σχετίζεται θετικά με
την αφοσίωσή τους προς το ηλεκτρονικό κατάστημα με το οποίο συναλλάχθησαν.
Η14: Η ικανοποίηση των καταναλωτών σχετίζεται θετικά με την αφοσίωσή τους
προς το ηλεκτρονικό κατάστημα με το οποίο συναλλάχθησαν.
Η σχέση ανάμεσα στην αφοσίωση και στην προφορική διαφήμιση δεν έχει γνωρίσει
διερεύνηση στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά θεωρείται μια βασική
αιτιώδης σχέση του σχεσιακού μάρκετινγκ (Hennig-Thurau et al., 2002). Έχουμε:
Η15: Η αφοσίωση των καταναλωτών σχετίζεται θετικά με την προφορική
διαφήμιση (στόμα με στόμα).
Η σύνθεση των παραπάνω δεκαπέντε ερευνητικών υποθέσεων οδηγεί στη
διαμόρφωση του Εννοιολογικού Πλαισίου της παρούσας έρευνας, το οποίο
επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ των ερευνητικών παραγόντων.
Σχεδιάγραμμα 1. Το Εννοιολογικό Πλαίσιο της έρευνας
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Η13

Η15

Π.12

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
3.1 Πληθυσμός της έρευνας
Η παρούσα έρευνα απευθύνεται σε χρήστες του διαδικτύου που πραγματοποιούν
ηλεκτρονικές αγορές. Το εννοιολογικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε ελέγχθηκε, με τη
χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα καταναλωτών
(ηλικία, εκπαίδευση, εισόδημα, τόπος διαμονής). Κριτήριο για τη συμμετοχή στην
έρευνα αποτελούσε η πραγματοποίηση τουλάχιστον μιας ηλεκτρονικής αγοράς.
3.2 Μέτρηση των παραγόντων της έρευνας
Το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε βασίστηκε σε ερωτήσεις που έχουν
χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες έρευνες (McKnight et al., 2002, Palvia, 2009), ενώ
σε περιορισμένες περιπτώσεις κάποιες ερωτήσεις δημιουργήθηκαν εκ νέου από τους
ερευνητές. Για την μέτρηση των ερευνητικών παραγόντων χρησιμοποιήθηκαν
συνολικά 53 ερωτήσεις, ενώ η μέτρηση τους έγινε με κλίμακα Lickert 5 σημείων.
3.3 Συλλογή δεδομένων
Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκαν προσωπικές
επαφές με τα άτομα που αποτελούν το δείγμα της έρευνας. Οι ερωτώμενοι αρχικά
ανέφεραν ένα διαδικτυακό τόπο από τον οποίο είχαν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές
συναλλαγές και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν την εμπειρία που αποκόμισαν ως
οδηγό για την απάντηση των 53 ερωτήσεων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της έρευνας, δεν χρησιμοποιήθηκαν στη στατιστική
ανάλυση απαντήσεις από άτομα με μικρή εμπειρία ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η
έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις αρχές του Οκτωβρίου του 2009 έως και τον
Μάρτιο του 2010. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 364 ερωτηματολόγια, ενώ 17 από αυτά
κρίθηκαν ακατάλληλα για ανάλυση.
3.4 Έλεγχος της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου
Πριν την έναρξη διεξαγωγής της έρευνας, πραγματοποιήθηκε έλεγχος εγκυρότητας
του περιεχομένου του ερωτηματολογίου. Ο έλεγχος αυτός συμπεριέλαβε συζητήσεις
με ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται διαδικτυακά, καθώς και
πιλοτική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τα ίδια άτομα.
Ο έλεγχος της εγκυρότητας της δομής των ερευνητικών παραγόντων έγινε σε δύο
φάσεις. Στην πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε έλεγχος της μονοδιάστατης φύσης των
στοιχείων που αποτελούν τον κάθε ερευνητικό παράγοντα (εφαρμόστηκε
διερευνητική παραγοντική ανάλυση με τη μέθοδο της ανάλυσης των βασικών
συνιστωσών), καθώς και έλεγχος της αξιοπιστίας κάθε παράγοντα ξεχωριστά
(χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό μέτρο Cronbach Alpha). Στη δεύτερη φάση, οι
ερευνητικοί παράγοντες ελέγχθηκαν ως προς την ποιότητα προσαρμογής τους στα
προτεινόμενα, κατά περίπτωση, παραγοντικά μοντέλα (εφαρμόστηκε επικυρωτική
παραγοντική ανάλυση). Αρχικά, πραγματοποιήθηκε έλεγχος του συνολικού μοντέλου
και στη συνέχεια έλεγχος του δομικού μοντέλου.
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Πίνακας 1. Έλεγχος της μονοδιάστατης φύσης και της αξιοπιστίας
Παράγοντες/
Μέτρα
Π.01
Π.02
Π.03
Π.04
Π.05
Π.06
Π.07
Π.08
Π.09
Π.10
Π.11
Π.12
* p<0,01

Bartlett’s
Test of
Sphericity
113,2*
211,8*
382,2*
119,3*
143,8*
291,3*
297,6*
221,4*
356,3*
123,6*
182,4*
251,2*

KaiserMayerOlkin
0,833
0,811
0,883
0,776
0,762
0,793
0,819
0,871
0,932
0,723
0,712
0,889

Eigen value

Percent of
Variance

Cronbach
Alpha

2,634
2,761
3,651
2,194
4,425
2,851
3,697
2,456
3,764
2,872
2,108
2,342

57,4%
62,9%
59,1%
69,3%
72,6%
77,4%
72,2%
81,7%
59,2%
62,9%
62,1%
68,4%

0,71
0,74
0,72
0,77
0,83
0,82
0,86
0,77
0,70
0,69
0,73
0,81

Πίνακας 2. Έλεγχος της ποιότητας προσαρμογής των παραγόντων
Παράγοντες/
Μέτρα
Π.01
Π.02
Π.03
Π.04
Π.05
Π.06
Π.07
Π.08
Π.09
Π.10
Π.11
Π.12
* p>0,05

Χ2

df

11,45*
22,13*
4,55*
6,79*
13,62*
18,67*
5,43*
32,82*
7,81*
16,77*
14,33*
21,56*

6
10
3
6
3
15
6
10
3
15
3
10

Normed
Χ2
1,91
2,21
1,52
1,13
4,54
1,24
0,91
3,28
2,60
1,12
4,78
2,16

C.R.

V.E.

RMSEA

CFI

GFI

0,76
0,87
0,85
0,89
0,77
0,76
0,94
0,91
0,83
0,81
0,89
0,91

66,54%
76,21%
63,54%
74,91%
66,87%
73,37%
70,11%
66,87%
67,81%
54,31%
82,63%
68,91%

0,093
0,091
0,087
0,088
0,095
0,077
0,089
0,091
0,096
0,085
0,086
0,087

0,96
0,95
0,99
0,98
0,97
0,95
0,92
0,96
0,93
0,97
0,95
0,92

0,96
0,97
0,96
0,97
0,97
0,98
0,94
0,96
0,99
0,95
0,97
0,94

Τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από όλους τους παραπάνω ελέγχους
επιτρέπουν να ισχυριστούμε ότι οι προσδιοριστικές μεταβλητές (ερωτήσεις) που
χρησιμοποιήθηκαν αποτελούν συμπαγείς και αξιόπιστες δομές, ικανές να
συνεισφέρουν στη μέτρηση του παράγοντα στον οποίο ανήκουν, ενώ επίσης οι
έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν για την προσαρμογή των δεδομένων στα
προτεινόμενα κατά περίπτωση μοντέλα, έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σε
ορισμένες, μονάχα, περιπτώσεις κάποιες ερωτήσεις που επηρέαζαν αρνητικά την
εγκυρότητα του μοντέλου αφαιρέθηκαν από την συνέχεια της στατιστικής ανάλυσης.
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η αξιολόγηση του εννοιολογικού πλαισίου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της
τεχνικής των «Μοντέλων Δομικών Εξισώσεων» (έγινε χρήση του στατιστικού
προγράμματος LISREL 8.7. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση του
δομικού μοντέλου είναι η μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας, ο πίνακας των
συνδιακυμάνσεων επιλέχθηκε ως πίνακας εισόδου, ενώ, τέλος, ζητήθηκε η εξαγωγή
των ολικών τυποποιημένων λύσεων. Τέλος, για να πραγματοποιηθεί η αποδοχή ή
απόρριψη κάθε ερευνητικής υπόθεσης πραγματοποιήθηκε έλεγχος της τιμής και της
σημαντικότητας της επίδρασης ανάμεσα στους δύο υπό εξέταση παράγοντες (t-τιμή).
Για την αξιολόγηση του συνολικού μοντέλου ελέχθησαν οι παρακάτω δείκτες:
 Τιμή στατιστικής συνάρτησης Χ2: Πρέπει να είναι μη σημαντική (p>0,05).
Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεπερνά κατά πολύ τους βαθμούς ελευθερίας (df).
 Normed Chi-square (Χ2 / Βαθμοί ελευθερίας): Πρέπει να είναι μεγαλύτερο
του 1 και μικρότερο του 3 ή του 4 ή του πολύ ελαστικού ορίου 5. Ελέγχεται,
συνήθως, όταν δεν προκύπτουν ικανοποιητικά επίπεδα σημαντικότητας.
 RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation): Πρέπει να είναι
μικρότερο του 0,1.
 CFI (Comparative Fit Index): Πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 0,9.
 GFI (Goodness of Fit Index): Πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 0,9.
Όλα τα μέτρα και οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν, σε γενικές
γραμμές, ικανοποιητική προσαρμογή του συνολικού μοντέλου:
 Τιμή στατιστικής συνάρτησης Χ2 = 1.154 (p = 0,0611).
 Βαθμοί ελευθερίας = 1.306.
 Normed Chi-square (Χ2 / Βαθμοί ελευθερίας) = 1,03.
 RMSEA = 0,0929, CFI = 0,94, GFI = 0,92.
Πίνακας 3. Άμεσες επιδράσεις μεταξύ των δομών (παραγόντων) της έρευνας
Π.01 Π.02 Π.03 Π.04 Π.05 Π.06 Π.07 Π.08 Π.09 Π.10 Π.11 Π.12
Π.01
Π.02 0,21*
Π.03 0,27* 0,29*
Π.04 0,25*
0,43*
Π.05
Π.06
Π.07
Π.08
0,22* 0,39* 0,35* 0,31* 0,11*
Π.09
0,24*
Π.10
0,27*
Π.11
0,26* 0,25*
Π.12
0,11*
* p < 0,05
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Επιπλέον, από την αξιολόγηση των μετρικών μοντέλων (Χ και Υ) προέκυψε ότι οι
τυποποιημένες φορτίσεις είναι ικανοποιητικές και στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο
σημαντικότητας 5%, ενώ, συγχρόνως, η δομική αξιοπιστία και η εξαχθείσα
διακύμανση που ερμηνεύουν οι προσδιοριστικές μεταβλητές κυμαίνεται σε
ικανοποιητικά επίπεδα.
Στον Πίνακα 3 που προηγείται παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι επιδράσεις
μεταξύ των παραγόντων όπως αυτές καθορίστηκαν από τις υποθέσεις της έρευνας.
Όπως είναι εύκολο να διαπιστωθεί, τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης
παρέχουν υποστήριξη για το σύνολο των ερευνητικών υποθέσεων.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρούσα μελέτη επιχείρησε να ενοποιήσει διαφορετικές θεωρητικές
προσεγγίσεις και να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο εννοιολογικό πλαίσιο για το
ηλεκτρονικό εμπόριο «επιχείρηση προς καταναλωτής» (B2C). Η καινοτομία της
παρούσας μελέτης αφορά στο συνδυασμό θεωριών που δεν έχουν παλαιότερα
ενοποιηθεί στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και στην αντιμετώπιση
των σχέσεων καταναλωτή-ηλεκτρονικού καταστήματος με μια μακροχρόνια λογική
εδραίωσης και διατήρησης.
Η βασικότερη συνεισφορά της παρούσας μελέτης προέρχεται από την πλήρη
στατιστική επιβεβαίωση όλων των ερευνητικών υποθέσεων. Έτσι, το εννοιολογικό
πλαίσιο που δημιουργήθηκε μπορεί να θεωρηθεί ως σημείο αναφοράς στην
αναζήτηση μακροχρόνιων σχέσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο, μια και τονίζει τους
παράγοντες στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθούν οι διαδικτυακές επιχειρήσεις.
Η παρούσα μελέτη υπογράμμισε την σημαντική επίδραση της εμπιστοσύνης στην
ανάπτυξη θετικής στάσης και πραγματικής πρόθεσης για πραγματοποίηση
ηλεκτρονικών αγορών από τους χρήστες του διαδικτύου. Είναι ξεκάθαρο ότι ακόμα
και αν δεν απαιτείται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών προκειμένου να επισκεφτούν
ένα δικτυακό τόπο, στην περίπτωση πραγματοποίησης οποιασδήποτε συναλλαγής η
εμπιστοσύνη αποκτά κυρίαρχο χαρακτήρα. Προκειμένου να δημιουργηθούν μακροχρόνιες
σχέσεις καταναλωτή-ηλεκτρονικού καταστήματος, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις
να αναπτύσσουν και, κυρίως, να διατηρούν και να εμπλουτίζουν την εμπιστοσύνη
των καταναλωτών μετατρέποντάς τους σε αφοσιωμένους πελάτες για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Επιπλέον, οι δικτυακές επιχειρήσεις χρειάζεται να επικεντρωθούν στα
παρακάτω σημεία: ακεραιότητα, επάρκεια και καλή διάθεση του δικτυακού τόπου
που διατηρούν. Επίσης, θα πρέπει να μάχονται προκειμένου να παρέχουν
προστιθέμενη αξία στους πελάτες τους (επιπλέον χαρακτηριστικά, υπηρεσίες,
προσωποποιημένα προϊόντα), προκειμένου να αυξάνουν την αφοσίωση των δεύτερων
σε εκείνες. Όπως τονίζει και το εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας, η αφοσίωση των
πελατών στο ηλεκτρονικό εμπόριο όχι μόνο διατηρεί τους υπάρχοντες πελάτες, αλλά
προσελκύει και άλλους μέσω της προφορικής διαφήμισης από στόμα σε στόμα.
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ABSTRACT
The increasing use of the world wide web (www) as a tool for conducting
electronic transactions has increased the interest of understanding the basic factors
that influence the volume of the goods and services sold in virtual marketplaces.
Nevertheless, recent studies have only focused on certain component of e-commerce,
neglecting the development of long term relations between customers and businesses.
The main purpose of the present study is the creation and verification of a conceptual
framework that attempts to provide a holistic approach on the research subject by
integrating elements from various research fields (technology acceptance model,
customer trust, relational marketing). The examination of the proposed conceptual
framework was made with the use of a newly developed questionnaire on a sample of
267 e-commerce users. The empirical data have been analysed using the “Structural
Equation Modelling” technique (Lisrel 8.7). Results offer guiding lines to companies
that sell products and services on-line.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται κι εφαρμόζεται το κλασικό μοντέλο Cramer-Lundberg
για την εκτίμηση των πιθανοτήτων γένεσης σεισμών μεγέθους M  5.2 . Η περιοχή μελέτης
είναι το Βόρειο Αιγαίο και ο κατάλογος σεισμικής δραστηριότητας περιλαμβάνει δεδομένα
σεισμών οι οποίοι έγιναν από το 1964 έως το 2006. Οι απαιτήσεις (claims) του μοντέλου
Cramer-Lundberg αντιστοιχούν, για την παρούσα μελέτη, στις μεταβολές τάσης κατά τους
σεισμούς, η κατανομή των οποίων εξετάζεται για δύο περιπτώσεις: Αρχικά εργαζόμαστε με
την εμπειρική κατανομή και στη συνέχεια θεωρούμε ότι οι μεταβολές τάσεις κατά τους
σεισμούς ακολουθούν κατανομή Pareto. Εκτιμάται η πιθανότητα γένεσης σεισμού σε άπειρο
ορίζοντα ως η πιθανότητα καταστροφής στο κλασικό μοντέλο Cramer-Lundberg με βάση την
εκάστοτε διαφορά του αρχικού επιπέδου τάσης από την κρίσιμη τιμή.
Λέξεις κλειδιά: Μοντέλο Cramer-Lundberg, ανάλυση κινδύνου, πιθανότητες καταστροφής

1. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ CRAMER-LUNDBERG
Θεωρούμε το κλασικό μοντέλο κινδύνου Cramer-Lundberg, που συναντάται
κυρίως στα ασφαλιστικά μαθηματικά, ή, με άλλη διατύπωση, τη διαδικασία
αποθήκευσης με κίνδυνο (risk reserve process) {R t }t ³ 0 ,
R t = u + pt - S (t ),
(1)
όπου u είναι το αρχικό απόθεμα., p είναι το ποσό δόσης (premium rate) ανά μονάδα
χρόνου, S (t ) είναι η διαδικασία που εκφράζει το συνολικό ύψος των απαιτήσεων
μέχρι τη χρονική στιγμή t , με S (t ) = U 1 + U 2 + L + U N (t ) , όπου η τυχαία
μεταβλητή (τ.μ.) N (t ) εκφράζει το πλήθος των απαιτήσεων μέχρι τη χρονική στιγμή
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t , και η οποία ακολουθεί κατανομή Poisson με παράμετρο b , ενώ U 1,U 2 , K είναι
τα μεγέθη (ύψη) των απαιτήσεων των πελατών (claim sizes), τα οποία είναι i.i.d.
(ανεξάρτητες και ισόνομες) τ.μ. με κατανομή B .
Η πιθανότητα καταστροφής στο μοντέλο Cramer-Lundberg ορίζεται ως η πιθανότητα, ξεκινώντας με αρχικό απόθεμα u, το απόθεμα να πέσει κάτω από το 0, δηλαδή
ζ
φ
ζ
φ
ηin f R t < 0 R 0 = u χχ .
ηinf R t < 0χχ = P η
y (u ) = P η
χ
η
θt ³ 0
ψ
ψ
θt ³ 0
Ορίζουμε με βάση τη διαδικασία {R t } την αντίστοιχη διαδικασία πλεονάσματος
απαιτήσεων (claims surplus process) {S t } ως
N (t )

S t = u - Rt =

ε

U i - pt .

i= 1

Ορίζουμε επίσης, t (u ) = inf {t ³ 0 : R t < 0}= in f {t ³ 0 : S t > u } και
L = sup S t , όπου t (u ) η χρονική στιγμή που συμβαίνει η καταστροφή. Έτσι η
0£ t < ¥

πιθανότητα καταστροφής μπορεί να γραφεί ως

y (u ) = P (t (u ) < ¥ ) = P (L > u ).
Θέτουμε L1 τη διαφορά του αρχικού κεφαλαίου από το πρώτο τοπικό ελάχιστο
(όταν L1 > 0 ) και την ονομάζουμε ύψος του πρώτου σκαλοπατιού. Όμοια
συμβολίζουμε με L2 το ύψος του δεύτερου σκαλοπατιού, δηλαδή τη διαφορά του
πρώτου τοπικού ελάχιστου από το δεύτερο, όταν L2 > 0 , κ.ο.κ. για όλες τις
περιπτώσεις που η διαφορά αυτή είναι θετικός αριθμός. (βλ. Σχήμα 1). Σημειώνοντας
με N το πλήθος των σκαλοπατιών για τα οποία η διαφορά είναι θετική (και μέχρι τη
στιγμή της καταστροφής) παρατηρούμε ότι L = L1 + L2 + L + LN .
Σχήμα 1. Χρονική εξέλιξη του κεφαλαίου και των σκαλοπατιών L1, L2 , K

Εξαιτίας της έλλειψης μνήμης της διαδικασίας Poisson, η πιθανότητα κάθε
ελάχιστο της διαδικασίας {R t } να είναι το τελευταίο (δηλαδή η πιθανότητα η
καταστροφή να συμβαίνει εκείνη τη χρονική στιγμή) είναι ίδια κάθε φορά. Αυτό
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σημαίνει ότι η τ.μ. N ακολουθεί γεωμετρική κατανομή. Για τον ίδιο λόγο οι τ.μ.
L1, L2 , K είναι i.i.d., ανεξάρτητες από την τ.μ. N, με κοινή συνάρτηση κατανομής
(έστω) Η. Συνεπώς, η τ.μ. L ακολουθεί τη σύνθετη γεωμετρική κατανομή.
Η πιθανότητα η διαδικασία να πάρει τοπικά ελάχιστη τιμή μικρότερη του u είναι
ίση με την πιθανότητα να συμβεί η καταστροφή ξεκινώντας με μηδενικό αρχικό
απόθεμα, δηλαδή είναι ίση με y (0) . Ισχύει ότι y (0) = bmB p , όπου mB η μέση
τιμή των απαιτήσεων (Asmussen (2000)). Επομένως η παράμετρος της σύνθετης
γεωμετρικής κατανομής είναι

q = 1 - y (0) = 1 -

bmB
.
p

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (σ.π.π.) των τ.μ. L1, L2 , K είναι (Kass et
al. (2004))
f (y ) = (1 - B (y )) mB .
Επίσης, η πιθανότητα καταστροφής ισούται με

y (u ) = 1 - P (L £ u ) = 1 - P (L1 + L2 + L + LN £ u ) = 1 - F (u ),
όπου η σύνθετη κατανομή F μπορεί να υπολογιστεί μέσω του τύπου του Beekman
(Beekman’s convolution formula- βλ. Kass (2004)), δηλαδή
¥

y (u ) = 1 -

ε

n

q (1 - q ) H *n (u ) ,

(2)

n= 0

όπου 1 - q = y (0) = bmB p , και η H *n
κατανομής H (x ) =

x

ς0 (1 -

δηλώνει τη n-οστή συνέλιξη της

B (y )) mB dy .

Η y (u ) της σχέσης (2) δύσκολα υπολογίζεται άμεσα λόγω της n-οστής τάξης
συνέλιξης που περιέχει. Παρόλα αυτά μπορούμε να την υπολογίσουμε
χρησιμοποιώντας την αναδρομική σχέση του Panjer (Klugman et al. (1998), p.93).
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατανομή H να είναι διακριτή.

2. ΤO ΜΟΝΤΕΛΟ CRAMER-LUNDBERG ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΕΙΣΜΟΓΟΝΟ ΡΗΓΜΑ
Το μοντέλο (1) που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα εφαρμόστηκε
στη στατιστική σεισμολογία από τους Zheng and Vere-Jones (1991) για τον
υπολογισμό του ρυθμού γένεσης σεισμών. Στην παρούσα εργασία υιοθετείται το
μοντέλο αυτό για την εκτίμηση της πιθανότητας γένεσης σεισμών, με χρήση για
πρώτη φορά της ανάλυσης κινδύνου και ειδικότερα των πιθανοτήτων καταστροφής
(ruin probabilities) σε άπειρο ορίζοντα.
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Για το σκοπό αυτό στο μοντέλο Cramer-Lundberg θεωρούμε ότι R t παριστά την
τάση τη χρονική στιγμή t, u είναι η τάση την (αρχική) χρονική στιγμή 0 και N t είναι
η τ.μ. που εκφράζει το πλήθος των σεισμών μέχρι τη χρονική στιγμή t, η οποία
ακολουθεί κατανομή Poisson με παράμετρο b . Επίσης, οι τ.μ. U 1,U 2 , K είναι οι
μεταβολές (πτώσεις) τάσης κατά τους σεισμούς, που είναι i.i.d. με κοινή κατανομή B,
και είναι ανεξάρτητες από τα N (t ) , ενώ p είναι η σταθερά φόρτισης.
Η πιθανότητα γένεσης σεισμού, f (u ), ορίζεται ως η πιθανότητα, η τάση να
ξεπεράσει την κρίσιμη τιμή X c , ξεκινώντας με αρχική τιμή u, δηλαδή
N (t )
ζ
φ
χχ
η
³
f (u ) = P (R t ³ X c ) = P η
pt
U
X
u
χχ = P (- S t ³ X c - u ) ,
i
c
ε
η
χψ
η
θ
i= 1
οπότε χρησιμοποιώντας την τ.μ. L = L1 + L2 + L + LN προκύπτει
f (u ) = P (t (u ) < ¥ ) = P (L ³ X c - u ).
Σχήμα 2. Η εξέλιξη της διαδικασίας S t =u-R t με R 0 =u.

Επίσης ισχύει, f (X c - u ) = y (X c - u ).
Προκειμένου με βάση τα ανωτέρω να υπολογισθεί η πιθανότητα γένεσης σεισμού
για την περιοχή του Β. Αιγαίου, χρησιμοποιείται ως σύνολο δεδομένων ένας κατάλογος 67 σεισμών με μέγεθος (ισοδύναμο μέγεθος ροπής, Παπαζάχος (2005))
M ³ 5.2 , οι οποίοι έγιναν κατά το διάστημα 1964-2006.
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Σχήμα 3. Επικεντρική κατανομή των σεισμών μεγέθους M ³ 5.2 που
έγιναν στην περιοχή του Β. Αιγαίου κατά την περίοδο 1964 – 2006.

Η περιοχή του Β. Αιγαίου επιλέχθηκε για την παρούσα μελέτη επειδή διαθέτει
έναν επαρκή αριθμό ισχυρών σεισμών ( M ³ 6.4 ), καθώς και έναν κατάλληλο
αριθμό σεισμών μέτριου μεγέθους ( M ³ 5.2 ), προερχόμενων από 15 χωρικές
συγκεντρώσεις ρηγμάτων (fault orientation classes- Rhoades et al. (2010)). Ο
κατάλογος προέρχεται από την τράπεζα δεδομένων του Τομέα Γεωφυσικής του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποτελεί έναν από τους πιο εκτεταμένους καταλόγους, και θεωρείται πλήρης για γεγονότα μεγέθους M ³ 5.2 . Επίσης
χαρακτηρίζεται από τις επιθυμητές ιδιότητες της ομοιογένειας και ακρίβειας. Ειδικότερα η περιοχή οριοθετείται από τα γεωγραφικά πλάτη 38.3οN και 40.6οN, τα γεωγραφικά μήκη 23.5οE και 26.7οE, και καλύπτει την περίοδο 1964 – 2006 (67 γεγονότα).

3. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ S N
Η πρώτη μέθοδος που εφαρμόζεται βασίζεται στην εύρεση της εμπειρικής
συνάρτησης κατανομής της τ.μ. S N = U 1 + U 2 +… U N που εκφράζει τη συνολική
μεταβολή τάσης κατά τους σεισμούς στην υπό μελέτη περιοχή. Θεωρούμε ότι
0
U  10 
, με n=0.75 (Zheng and Vere-Jones (1991)), όπου M 0 =5.2 το «κατώφλι» για το μέγεθος σεισμού (magnitude cutoff) του καταλόγου. Μέσω της αναδρομικής σχέσης του Panjer, γίνεται δυνατή η προσέγγιση της συνάρτησης κατανομής
της τ.μ. S N προκειμένου να υπολογισθεί η πιθανότητα γένεσης σεισμού (Μ5.2). Η
πιθανότητα αυτή ορίζεται με βάση τον τύπο του Beekman (βλ. σχέση (2)), ως εξής :
f (X c - u ) = y (X c - u ) = 1 - F (X c - u )

n M M

¥

= 1-

ε

n

q (1 - q ) H *n (X c - u ) ,

n= 0
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όπου X c - u (με u X c ) παριστά τη διαφορά της συνολικής για το Β. Αιγαίο αρχικής
τάσης u από τη συνολική κρίσιμη τιμή X c . Επειδή y (0) = ( bmB / p) £ 1 , κι
έχοντας μ Β 1 και  =67/(2006-1964)=1.6 , προκύπτει p  1.6 . Η μορφή της καμπύλης f (X c - u ) δίνεται για p  1.9 (οπότε q= 1- (βμ Β /p) = 0.16) με χρήση του
πακέτου λογισμικού actuar (Dutang et al. (2008)), στο Σχήμα 4.
Σχήμα 4. Γράφημα της πιθανότητας γένεσης σεισμού συναρτήσει
της διαφοράς ( X c - u ), για u £ X c ( p =1.9).

4. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΠΤΩΣΕΙΣ ΤΑΣΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ PARETO
Η δεύτερη μέθοδος εκτίμησης της πιθανότητας γένεσης σεισμού (με M ³ 5.2 )
την οποία θα χρησιμοποιήσουμε, στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι μεταβολές τάσης U
ακολουθούν κατανομή Pareto. Αρχικά παραθέτουμε την εξής πρόταση:
Πρόταση 1. Αν Y μια τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί εκθετική κατανομή με
παράμετρο l > 0 , τότε η τυχαία μεταβλητή

X = aeY ,

a> 0

ακολουθεί κατανομή Pareto με παράμετρο σχήματος l .
Υποθέτουμε ότι τα μεγέθη των σεισμών είναι i.i.d. τ. μ. και ακολουθούν το νόμο των
Gutenberg–Richter,
log N = a - bM ,
όπου M το μέγεθος του σεισμού και N το πλήθος των σεισμών μεγέθους
μεγαλύτερου ή ίσου του M . Η παράμετρος a εξαρτάται από το επίπεδο της
σεισμικής δραστηριότητας της υπό μελέτη περιοχής για τη χρονική περίοδο που
καλύπτουν τα δεδομένα και η παράμετρος b εξαρτάται από τα σεισμοτεκτονικά
χαρακτηριστικά της περιοχής. Ο ανωτέρω νόμος ισοδυναμεί με την υπόθεση ότι τα
μεγέθη, Μ, ακολουθούν εκθετική κατανομή με παράμετρο   b  ln10 που δίνεται
από τον τύπο,
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f  m   e

  mM 0 

, m  M0 .

Υπό αυτή την υπόθεση ο καλύτερος εκτιμητής της παραμέτρου b είναι ο εκτιμητής
μέγιστης πιθανοφάνειας, bˆ  1/  ln 10  ( M  M 0 )  , όπου M η δειγματική μέση τιμή
των μεγεθών των σεισμών. Έτσι, προκύπτει bˆ  1.144 με τυπικό σφάλμα s.e.=0.14
και αντίστοιχο 95% δ.ε. (0.87, 1.42). Στη συνέχεια, θέτοντας Y  M  M 0 , και επειδή
η τ.μ. Y ακολουθεί εκθετική κατανομή με παράμετρο l , έχουμε
log (1 - FY (y )) = - l y ln 10 .
Η τ.μ. U ακολουθεί, σύμφωνα με την Πρόταση 1, κατανομή Pareto. Πράγματι,
επειδή η Υ ακολουθεί εκθετική κατανομή με παράμετρο l , τότε και η ( 0.75 ln 10)Y
ακολουθεί εκθετική κατανομή με παράμετρο l (0.75 Χln 10). Όμως η

U  10

0.75 M  M 0 

(Zheng and Vere-Jones (1991)) μπορεί να γραφεί στη μορφή

U = e (0.75 ln 10)U , άρα η U ακολουθεί κατανομή Pareto με παράμετρο l (0.75 Χln 10).
Για την εφαρμογή με τους 67 σεισμούς, έχουμε   1.6 (=67/(2006-1964)). Η κλίση
της ευθείας Gutenberg-Richter είναι - l / ln 10 = - b = - 1.144 , οπότε l = 2.634 .
Επομένως, τα μεγέθη των μεταβολών τάσης, U, ακολουθούν κατανομή Pareto με
παράμετρο a= l (0.75 ln 10) = 1.525 » 1.5 , δηλαδή Pareto (2.5, 1.5) (της μορφής
Pareto(a+1,a)), με συνάρτηση κατανομής B(x)=1-(1.5/(1.5+x))2.5 . Τότε, έχοντας
mB = 1 , παίρνουμε για τη συνάρτηση Η της σχέσης (2):

H (x ) =

x

2.5

ς0 (1.5 (1.5 + y ))

(

1.5

)

dy = 1 - 1.5 (1.5 + x )

.

Κατά συνέπεια η H είναι Pareto (1.5, 1.5) . H σταθερά φόρτισης p είναι αποδεκτή για
τιμές τέτοιες ώστε y (0) = ( bmB / p ) £ 1 , οπότε προκύπτει p1.6. Στη συνέχεια,
αφού διακριτοποιήσουμε την H με τις μεθόδους άνω και κάτω διακριτοποίησης,
μέσω της αναδρομικής σχέσης του Panjer (Klugman et al. (1998), Panjer (2006))
βρίσκουμε άνω και κάτω φράγμα για την F. Παίρνοντας τιμές της διαφοράς
( X c - u ) βρίσκουμε άνω και κάτω φράγμα για την πιθανότητα καταστροφής. Η H
μπορεί επίσης να διακριτοποιηθεί με τις μεθόδους στρογγύλευσης (rounding
methods) και αμεροληψίας. Επιπλέον, η τ.μ. S N μπορεί να προσεγγιστεί με τη
μέθοδο της συνέλιξης (Dutang et al. (2008)) αντί της σχέσης του Panjer.
Προκειμένου να έχουμε εικόνα για τη μορφή των καμπύλων της πιθανότητας
γένεσης σεισμού με Μ5.2, θέτουμε ενδεικτικά (την επιτρεπτή τιμή) p=1.9. Τότε
παίρνουμε
για την παράμετρο q της σύνθετης γεωμετρικής κατανομής:
q = 1 - ( bmB ) p = 0.16 . Στη συνέχεια προκύπτουν οι ακόλουθες καμπύλες :
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Σχήμα 5. Καμπύλες πιθανότητας γένεσης
σεισμού με τις τέσσερις
μεθόδους διακριτοποίησης.

Σχήμα 6. Καμπύλες πιθανότητας γένεσης
σεισμού με τις τρεις μεθόδους
διακριτοποίησης.

Παρατηρούμε ότι οι καμπύλες του Σχήματος 5 δεν παρουσιάζουν σημαντικές
διαφορές από εκείνες του Σχήματος 6. Γενικότερα αν σαρώσουμε όλες τις επιτρεπτές
τιμές του p ( p 1.6) με βήμα 0.1, οι καμπύλες προσομοιάζουν μεταξύ τους καθώς και
με εκείνες της μεθόδου της Ενότητας 3. Σε όλες τις καμπύλες που προέκυψαν με τις
μεθόδους των Ενοτήτων 3 και 4, η μείωση της πιθανότητας γένεσης σεισμού ως
συνάρτησης του Χ c -u είναι αρχικά απότομη και σταθεροποιείται μετά την τιμή των
40 bars (εκθετικής μορφής). Όμως, οι καμπύλες διαφοροποιούνται για διαφορετικές
τιμές του p. Η επιλεχθείσα τιμή του p για την υπό μελέτη περιοχή του Β. Αιγαίου
βρίσκεται σε καλή συμφωνία με αυτές που προσδιορίζονται με γεωλογικές και
γεωδαιτικές μεθόδους και οι οποίες χρησιμοποιούνται σε σχετικές μελέτες εκτίμησης
σεισμικής επικινδυνότητας (Paradisopoulou et al. (2010)).
ABSTRACT

The aim of the work presented is the study and the application of the classical
Cramer-Lundberg model in order to approximate the probabilities of earthquake
occurrences with (earthquake) magnitude M ³ 5.2 . We focus on the N. Aegean area
during the period 1964 to 2006. The claims of Cramer-Lundberg model correspond to
the stress changes whose distribution is investigated by two methods. Firstly, we
work by means of the empirical distribution and secondly we consider the stress
changes to follow Pareto distribution. We approximate the probability of an
earthquake occurrence with infinite horizon as the probability of ruin of the classical
Cramer-Lundberg with respect to the initial difference of stress from the critical
value.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφερόμαστε στην επεξεργασία πινάκων δεδομένων με γραμμές τα άτομα και στήλες τις
μεταβλητές ποιοτικές και ποσοτικές που τα προσδιορίζουν. Αυτοί οι πίνακες είναι οι
συνήθεις πίνακες που αναλύουμε στις επιστήμες του ανθρώπου και της κοινωνίας. Η
επεξεργασία ενός τέτοιου πίνακα, όταν το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στην
διερεύνηση των αντιστοιχιών μεταξύ των χαρακτηριστικών (μεταβλητών), πραγματοποιείται
συνήθως με την Παραγοντική Ανάλυση των πολλαπλών Αντιστοιχιών (MCA), αφού
προηγουμένως κωδικοποιηθούν όλες οι διαφορετικής φύσεως μεταβλητές σε λογικό πίνακα(
πίνακα με 0 ή 1). Ο υποπίνακας όμως του πίνακα (0-1) που αφορά στις διατεταγμένες
μεταβλητές (κλίμακες αξιολόγησης) και ακόμη περισσότερο στις συνεχείς ποσοτικές αφαιρεί
εκ των προτέρων πληροφορία καθώς τις αντιμετωπίζει ως απλές κατηγορικές, με αποτέλεσμα
η μετρική X2 να μην αποδίδει με ακρίβεια την ομοιότητα των ατόμων.
Με την εργασία αυτή προτείνουμε μια νέα κωδικοποίηση: των συνεχών ποσοτικών
μεταβλητών σε διατεταγμένες κατηγορικές μεταβλητές (κλίμακες αξιολόγησης) και των
κλιμάκων αξιολόγησης σε ποσοστά ( Μοσχίδης.Ο. 2003 ) ,που όπως θα αναδειχθεί αποτελεί
γενίκευση της κωδικοποίησης 0-1, ενώ η τελευταία (0-1) μένει κατάλληλη μόνο για τις
ονοματικές μεταβλητές. Δηλαδή ,η βελτίωση έγκειται στον μετασχηματισμό των τιμών
συνεχών μεταβλητών σε n- άδα ποσοστών, όπως και των διατεταγμένων κατηγορικών
μεταβλητών, έναντι του συνηθισμένου μετασχηματισμού τους σε σε n- άδα με 0 και 1.
Η προτεινόμενη κωδικοποίηση προσφέρει νέες δυνατότητες στην ενιαία επεξεργασία
ονοματικών, διατεταγμένων και ποσοτικών μεταβλητών με την (MCA) για ακριβέστερα
αποτελέσματα αντιστοιχιών. Επιπλέον επιτυγχάνεται η επεξεργασία δεδομένων με σπάνιες
απαντήσεις (βαθμολογίες), σύνηθες φαινόμενο στις απαντήσεις κλιμάκων αξιολόγησης, δίχως
την ενοποίησή τους με τις γειτονικές βαθμολογίες. Ως γνωστόν στην κωδικοποίηση 0-1, όταν
οι σπάνιες απαντήσεις(βαθμολογίες) συμβάλουν στην δημιουργία παραγοντικών αξόνων, η
ανάλυση με την (MCA) είναι προβληματική.
Λέξεις Κλειδιά: νέα κωδικοποίηση, ποιοτικές και ποσοτικές μεταβλητές, πολλαπλή
παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών, σπάνιες απαντήσεις
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στις επιστήμες του ανθρώπου και της κοινωνίας τα χαρακτηριστικά που
εξετάζουμε είναι συνήθως ονοματικά κατηγορικά(nominal) είτε διατεταγμένα
κατηγορικά (ordinal) διατυπωμένα σε μορφή κλιμάκων αξιολόγησης. Ενίοτε
συμπεριλαμβάνονται και συνεχή ποσοτικά χαρακτηριστικά.
Στην περίπτωση που το σύνολο των μεταβλητών είναι ονοματικές αναλύουμε
τον λογικό πίνακα (0-1), που δημιουργείται από τα αρχικά δεδομένα, με την AFC. To
πρόβλημα της διαφορετικής συμβολής της αδράνειας Iq μιας ονοματικής μεταβλητής
q στην συνολική αδράνεια, που είναι ανάλογη με το πλήθος των κατηγοριών της,

Iq =

1
( m − 1) , αντιμετωπίζεται επιτυχώς με μία νέα μετρική d 22X 2 ,γενίκευση της
S

μετρικής X2 .( Moschidis,O 2009 ) :
s −m

d 22X 2 (ai , a j ) = ∑
κ =1

όπου f ⋅λ

κ

1 ⎛⎜ 1
1
⋅
+
⎜
pκ − 1 ⎝ f⋅λκ f⋅μκ

⎞
⎟,
⎟
⎠

είναι το βάρος της κατηγορίας (στήλης) λκ της μεταβλητής Εκ την οποία

επιλέγει το άτομο αi , f ⋅μ κ είναι το βάρος της διαφορετικής κατηγορίας (στήλης) μκ
της ίδιας ερώτησης την οποία επιλέγει το άτομο αj (τα άτομα αi και αj δίνουν m κοινές
απαντήσεις (m≤s) στις s ονοματικές μεταβλητές) και pk το πλήθος των κατηγοριών
της μεταβλητής Εκ .
Όταν τα άτομα προσδιορίζονται μόνο από διατεταγμένες κατηγορικές
μεταβλητές(κλίμακες αξιολόγησης) τότε αυτές αντιμετωπίζονται είτε με
υπερεκτίμηση ως ποσοτικές μεταβλητές (Αγγλοσαξονική σχολή) με την μέθοδο των
Κυρίων Συνιστωσών(ACP), είτε με υποεκτίμηση ως ονοματικές (Γαλλική σχολή)
μετατρέποντας τα αρχικά δεδομένα σε λογικό πίνακα (0-1) και μέθοδο την MCA.
Επισκοπώντας την σχετική βιβλιογραφία της ενιαίας επεξεργασίας ποιοτικών και
ποσοτικών μεταβλητών με την MCA (Becue,2008 ,Pages,2004),διαπιστώνουμε ότι
καταλήγουν τελικά ,ακολουθώντας διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, στην
μετατροπή των ποσοτικών μεταβλητών σε ονοματικές κατηγορικές με αποτέλεσμα
την ενιαία κωδικοποίηση τους σε λογικό πίνακα με όση απώλεια πληροφορίας αυτό
συνεπάγεται.
Με την εργασία αυτή προτείνουμε αρχικά την εφαρμογή μιας νέας κωδικοποίησης
των διατεταγμένων κατηγορικών χαρακτηριστικών(κλιμάκων αξιολόγησης) σε
ποσοστά ,όπου λαμβάνεται υπόψη τόσο ο διατεταγμένος όσο και ο κατηγορικός
χαρακτήρας τους. Σε αυτή την κωδικοποίηση η χρήση της μετρικής Χ2 προσφέρεται
αποτελεσματικά ως μηχανισμός ανάδειξης της ομοιότητας των ατόμων με
μεγαλύτερη ακρίβεια. Ο πίνακας ποσοστών απαλλάσσει από τις αναπάντητες
διαβαθμίσεις των κλιμάκων αξιολόγησης καθώς οι στήλες (διαβαθμίσεις) έχουν
αθροίσματα διάφορα του μηδενός, με αποτέλεσμα να λειτουργεί πάντα η μετρική του
Χ2 και κατά συνέπεια και η MCA.
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Στην συνέχεια ορίζουμε τον γενικό πίνακα ποσοστών της ενιαίας κωδικοποίησης
ονοματικών και διατεταγμένων μεταβλητών. Τέλος παρουσιάζουμε την
κωδικοποίηση μιας συνεχούς ποσοτικής μεταβλητής σε κλίμακα αξιολόγησης
επιθυμητού πλήθους διαβαθμίσεων με αποτέλεσμα και οι συνεχείς μεταβλητές να
κωδικοποιούνται τελικά σε ποσοστά.
Εφαρμόζοντας την μέθοδο MCA στον γενικό πίνακα ποσοστών, που περιλαμβάνει
κατηγορικές, διατεταγμένες και ποσοτικές μεταβλητές, αναλύουμε ακριβέστερα τις
αντιστοιχίες μεταξύ ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών σε ένα ευρύτατο
φάσμα δεδομένων των επιστημών του ανθρώπου και της κοινωνίας.
Μέσω εφαρμογής αναδεικνύουμε τα πλεονεκτήματα του γενικού πίνακα ποσοστών
για την ενιαία επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων.
Σημειώνουμε ότι στον γενικό πίνακα ποσοστών εφαρμόζεται επίσης η μέθοδος
Ιεραρχική Ταξινόμηση με ανάλογα ακριβέστερα αποτελέσματα.
2. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ
Υποθέτουμε ότι ένα άτομο δίνει τον βαθμό 2 σε 5-βάθμια κλίμακα αξιολόγησης.
Αυτή η αυτονόητη διάταξη που δηλώνεται με το βαθμό 2, πρέπει να αποτυπωθεί
μαθηματικά. Είναι φανερό, ότι η πεντάδα (0, 1, 0, 0, 0) της κωδικοποίησης του
βαθμού 2 ισοπεδώνει με τα μηδενικά την διαφορετική αξία της διαβάθμισης των
θέσεων της 5-άδας. Θα ήταν σαφώς ορθότερο αντί της 5-άδας (0, 1, 0, 0, 0), να
θεωρήσουμε την 5-άδα (0.04, 0.9, 0.03, 0.02, 0.01) ή ακόμη την 5-άδα (0.05, 0.89,
0.04, 0.02, 0.00), αφού αυτές αποτυπώνουν αριθμητικά ότι απομάκρυνση από την
διαβάθμιση 2 σημαίνει ελάττωση προτίμησης.
Για την δημιουργία τέτοιων 5-άδων, θεωρούμε τον βαθμό π.χ. 2 ως μια μονάδα
(το όλον της άποψης του ατόμου), την οποία κατανέμουμε σε ποσοστά στις πέντε
θέσεις της 5-άδας, ώστε να αποδίδεται διαβαθμισμένα η προτίμηση του ατόμου όπως
προαναφέρθηκε. Η διάσπαση της μονάδας γίνεται με ένα μαθηματικό αλγόριθμο που
βασίζεται σε ένα σύνολο αρχών (Μοσχίδης 2003). Συνεπώς ο κάθε αρχικός βαθμός
μετατρέπεται σε μια νέα 5-άδα που ονομάζεται 5-άδα ποσοστών και έχει άθροισμα
ποσοστών των θέσεών της 1. Δηλαδή, όλα τα άτομα παραμένουν στη νέα
κωδικοποίηση ισοβαρή.
Παρακάτω παρουσιάζουμε την κωδικοποίηση των βαθμών μιας 5−βάθμιας
κλίμακας σε πίνακα 0-1 και στο νέο πίνακα ποσοστών:
Πίνακας 2. Πίνακας 0-1

Πίνακας 1 . Πίνακας βαθμών.
Βαθμός

α1
α2
α3
α4
α5

1
2
3
4
5

ηση
ποί
ικο
ωδ
κ
ά
λαι
Πα

α1
α2
α3
α4
α5

1
0
0
0
0

α1
α2
α3
α4
α5

0.83
0.17
0.06
0.02
0.006

0
1
0
0
0

0
0
1
0
0

Άθροισμα

0
0
0
1
0

0
0
0
0
1

Πίνακας 3. Πίνακας ποσοστών
Νέ
ακ
ωδ
ικο
ποί
ηση

0.11
0.66
0.11
0.04
0.014
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0.04
0.11
0.66
0.11
0.04

0.014
0.04
0.11
0.66
0.11

0.006
0.02
0.06
0.17
0.83

1
1
1
1
1
Άθροισμα

1
1
1
1
1

Θέλουμε να υπογραμμίσουμε στο σημείο αυτό, ότι μια 5-άδα του λογικού πίνακα
0-1 μπορεί να θεωρηθεί ως τετριμμένη 5-άδα του πίνακα ποσοστών, με την παραδοχή
ότι η θέση της με τον αριθμό 1 έλαβε το 100% του ποσοστού και οι υπόλοιπες το 0%.
Με την έννοια αυτή ο πίνακας ποσοστών αποτελεί γενίκευση του λογικού πίνακα.
Σημαντικότατο είναι να τονισθεί ότι η Ευκλείδεια μετρική( d e2 (i, j ) ) στη
κωδικοποίηση ποσοστών αποδίδει την φυσική διάταξη των βαθμών των κλιμάκων.
Π.χ για τις αποστάσεις των βαθμών 3-βάθμιας κλίμακας είναι :
Πίνακας 4. Ο πίνακας των αποστάσεων

(Βαθμοί)

2
3

(Βαθμοί)
1
2
0.75
0
1.19
0.75

Δηλαδή η Ευκλείδεια απόσταση π.χ. των βαθμών 2, 3 είναι 0.75 ή
d (2,3)=0.75.
Αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε από τον πίνακα 4 είναι ότι
2
e

d e2 (1, 1) < d e2 (1, 2) < d e2 (1, 3)
d e2 (3, 3) < d e2 (3, 2) < d e2 (3, 1)

Κατά συνέπεια και η μετρική του Χ2 στον πίνακα ποσοστών αποδίδει ορθά την
ομοιότητα των ατόμων, λαμβάνοντας βέβαια υπ’ όψη και τα βάρη των στηλών.
Συνολικά ένας πίνακας (n ατόμων)×(s κατηγορικών μεταβλητών και p κλιμάκων
αξιολόγησης) κωδικοποιείται σε ένα πίνακα του οποίου υποπίνακες (n γραμμών) θα
είναι λογικοί πίνακες και πίνακες ποσοστών.
Οι λογικοί υποπίνακες που εμφανίζονται στον συνολικό πίνακα μπορούν να
θεωρηθούν ως τετριμμένοι πίνακες ποσοστών .
Ο ενιαίος και συνολικός πίνακας της κωδικοποίησης κατηγορικών μεταβλητών
και κλιμάκων αξιολόγησης ονομάζεται στη συνέχεια γενικός πίνακας ποσοστών.
Στη συνέχεια δίνουμε ένα συγκεκριμένο αριθμητικό παράδειγμα γενικού πίνακα
ποσοστών Dγ για μια άμεση εικόνα των προαναφερομένων.
Πίνακας 5. Παράδειγμα γενικού πίνακα ποσοστών

D γ=

Α1

Α2

Β1

Β2

Β3

1

0

0,83

0,11

0,06

1

0

0,17

0,67

0,17

0

1

0,06

0,11

0,83

1

0

0,17

0,67

0,17

0

1

0,06

0,11

0,83

1

0

0,17

0,67

0,17

1

0

0,83

0,11

0,06

0

1

0,83

0,11

0,06

1

0

0,06

0,11

0,83

0

1

0,17

0,67

0,17

Ο γενικός πίνακας ποσοστών έχει αθροίσματα γραμμών και στηλών που έχουν
νόημα. Συγκεκριμένα, το άθροισμα κάθε γραμμής του ισούται με το πλήθος των
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ερωτήσεων, ενώ το άθροισμα μιας στήλης (απάντησης) εκφράζει την συνολική
προτίμηση αυτής της απάντησης από όλα τα άτομα για όλες τις ερωτήσεις.Συνεπώς ο
γενικός πίνακας ποσοστών που αντικαθιστά τον πίνακα 0-1 , αναλύεται με την MCA
ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο που αναλύεται ο πίνακας 0-1.( Lebart L., Morineau A.,
Piron M., 2002)
3. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΣΕ

Έστω μια ποσοτική μεταβλητή Χ.
Β1. Μετασχηματίζουμε την Χ στην τυποποιημένη μεταβλητή Ζ=

x−x

σ

, της οποίας

οι τιμές ανήκουν πάνω από το 92% στο διάστημα (-3.5,3.5) ακόμη και στη
περίπτωση
μέγιστης
ασυμμετρίας
(
Ανισότητα
Chebychev
Ρ( μ − dσ ≤ Χ ≤ μ + dσ ) ≥ 1 −

1
)
d2

,ενώ όταν είναι συμμετρική υπερβαίνει το

99,7%.
Β2. Αν η τιμή z της Ζ ανήκει στο διάστημα (-3.5,-2.5] την ταυτίζουμε με την
κεντρική του τιμή -3 και θέτουμε τελικά την κωδική τιμή 1.
Αν z ανήκει στο (-2.5,-1.5] την ταυτίζουμε με -2 και θέτουμε την κωδική τιμή 2.
Αν z ανήκει στο (-1.5,-0.5] την ταυτίζουμε με -1 και θέτουμε την κωδική τιμή 3.
Αν z ανήκει στο (-0.5,0.5] την ταυτίζουμε με 0 και θέτουμε την κωδική τιμή 4.
Αν z ανήκει στο (0.5,1.5] την ταυτίζουμε με 1 και θέτουμε την κωδική τιμή 5.
Αν z ανήκει στο (1.5,2.5] την ταυτίζουμε με 2 και θέτουμε την κωδική τιμή 6.Αν z
ανήκει στο (2.5,3.5) την ταυτίζουμε με 3 και θέτουμε την κωδική τιμή 7.Tέλος αν
z<-3.5 ή z>3.5 τότε την σπάνια αυτή περίπτωση την διαχειριζόμαστε ως outlier.
Kατά τον τρόπο αυτό κάθε τιμή της Ζ άρα και της Χ αντιστοιχεί σε μια τιμή της 7βάθμιας κλίμακας αξιολόγησης και επομένως η κωδικοποίηση της ποσοτικής
μεταβλητής σε 7-βάθμια κλίμακα αξιολόγησης ολοκληρώθηκε.
Στην συνέχεια με το λογισμικό DIAS μπορούμε να μετασχηματίσουμε την 7-βάθμια
κλίμακα, σε n- άδα ποσοστών επιθυμητού πλήθους διαβαθμίσεων , διατηρώντας την
ακρίβεια της 7-βάθμιας. Π.χ αν η τιμή χ=1205 της μεταβλητής Χ μετασχηματίζεται
στην τυπική τιμή z=1.8 τότε αντιστοιχεί στο βαθμό 6 , 7-βάθμιας κλίμακας, οπότε αν
επιθυμούμε να τον μετασχηματίσουμε σε 3-άδα ποσοστών είναι η (0.071, 0.143,
0.786).
Συνεπώς ονοματικά και ποσοτικά δεδομένα κωδικοποιούνται τελικά σε γενικό
πίνακα ποσοστών και επεξεργάζονται με την με την μέθοδο MCA.

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ακολουθεί εφαρμογή της ανάλυσης των δεδομένων 10 ατόμων που απαντούν σε
δύο ερωτήσεις ,στην Α (ονοματική 2 κατηγοριών) και στην Β (διατεταγμένη 3
διαβαθμίσεων {λίγο, μέτρια , πολύ} ).
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Συγκρίνουμε την ανάλυση των δεδομένων σε πίνακα 0-1 με την κωδικοποίηση σε
γενικό πίνακα ποσοστών.
Πίνακας 6. Ανάλυση του πίνακα 0-1
IND Α1 Α2 Β1 Β2 Β3
1
0
1
0
0
α1
α2
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
α3
α4
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
α5
1
0
0
1
0
α6
α7
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
α8
1
0
0
0
1
α9
α10
0
1
0
1
0

Πίνακας 7. Προβολή χαρακτηριστικών ριζών
ΣΥΝΟΛΙΚΗ Α∆ΡΑΝΕΙΑ 1,50000
ΑΞΩΝ Α∆ΡΑΝΕΙΑ %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ
1
0,6816208
45,44
45,44
|*****************************************
2
0,5000000
33,33
78,77
|******************************
3
0,3183792
21,23
100,00
|*******************
4
0,0000000
0,00
100,00
|*

Πίνακας 8. Πίνακας των συντεταγμένων COR , CTR
Α1
Α2
Β1
Β2
Β3

#G1

COR

CTR

#G2

COR

CTR

#G3

COR

CTR

#G4

COR

CTR

-675
1011
-310
-696
1237

681
681
40
322
655

200
299
22
142
336

-1
0
1480
-889
-297

0
0
939
526
37

1
1
657
315
26

460
-692
-212
-476
845

318
318
19
150
306

200
299
22
142
336

0
-1
-1
-1
0

0
0
0
0
0

199
300
22
142
336

Σχήμα 1. Πρώτο παραγοντικό επίπεδο
Πίνακας 9.Ανάλυση του γενικού πίνακα ποσοστών
IND A1 A2 B1
B2
B3
1
0 0,833333373 0,111111104 0,055555552
a1
1
0 0,166666672 0,666666627 0,166666657
a2
0
1 0,055555556 0,111111119 0,833333313
a3
1
0 0,166666672 0,666666627 0,166666657
a4
0
1 0,055555556 0,111111119 0,833333313
a5
1
0 0,166666672 0,666666627 0,166666657
a6
1
0 0,833333373 0,111111104 0,055555552
a7
0
1 0,833333373 0,111111104 0,055555552
a8
1
0 0,055555556 0,111111119 0,833333313
a9
0
1 0,166666672 0,666666627 0,166666657
a10
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Πίνακας 10. Προβολή χαρακτηριστικών ριζών
ΣΥΝΟΛΙΚΗΑΔΡΑΝΕΙΑ0,93889
ΑΞΩΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ
1 0,5479421
58,36 58,36 |*****************************************
2 0,2431363
25,90 84,26 |******************
3 0,1478105
15,74 100,00 |***********
4 0,0000000
0,00 100,00 |*

Πίνακας 11. Πίνακας των συντεταγμένων COR , CTR
#G1

COR

CTR

#G2

COR

CTR

#G3

COR

CTR

#G4

COR

CTR

‐794
1190
‐290
‐261
549

944
944
85
101
307

344
517
26
21
92

‐158

37
37
858
99
444

31
46
578
46
299

110
‐166
235
‐730
493

18
18
56
799
248

25
37
63
600
275

0
‐1
0
‐1
0

0
0
0
0
0

25
37
63
600
275

236
918
‐258
‐662

Σχήμα 2. Πρώτο παραγοντικό επίπεδο
Από τις αναλύσεις των δεδομένων με τις δύο διαφορετικές κωδικοποιήσεις προκύπτει
ότι η ανάλυση του γενικού πίνακα ποσοστών προσφέρει μεγαλύτερο ποσοστό
ερμηνείας στο 1ο παραγοντικό επίπεδο. Η συμπεριφορά αυτή είναι γενική και
οφείλεται στο γεγονός ότι τα σημεία γραμμών και στηλών του γενικού πίνακα
ποσοστών βρίσκονται πιο κοντά στο κέντρο βάρους(αρχή του παραγοντικού
επιπέδου).

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο γενικός πίνακας ποσοστών της ενιαίας κωδικοποίησης ονοματικών , κλιμάκων
αξιολόγησης και συνεχών ποσοτικών χαρακτηριστικών υπερτερεί της 0-1, διότι :
Η μετρική του Χ2 αναδεικνύει με μεγαλύτερη ακρίβεια την ομοιότητα.
Το πρώτο παραγοντικό επίπεδο ερμηνεύει μεγαλύτερο ποσοστό αδράνειας.
Στη κωδικοποίηση 0-1 με αναπάντητες διαβαθμίσεις η MCA δεν λειτουργεί, καθώς
επίσης οι σπάνιες απαντήσεις μπορεί να αλλοιώσουν την ανάλυση. Αντίθετα στην
κωδικοποίηση του γενικού πίνακα ποσοστών αυτά τα προβλήματα δεν υπάρχουν και
η ανάλυση MCA δίνει σωστά αποτελέσματα.
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ABSTRACT
We refer in the process of data tables with rows, the individuals, and columns, the
qualitative and quantitative variables which determine them. These are the tables that usually
analyzed in the humanistic and social sciences. The process of such a table, when the interest
mainly focus on the exploration of the correspondence among the characteristics (variables), is
usually performed by multiple correspondence analysis (MCA), after being codified into a
logical table (table with 0 or 1) the whole of the different nature variables. However, the sub
table of the table (0-1), which concerns the ordered variables (evaluation scales), and even
more the continuous quantitative variables, deducts information in advance, as it deals with
the ordered variables as being simple categorical variables and as a result the metric Χ2 does
not accurately reflect the similarity of individuals.
In this paper we propose a new codification : the codification of the continuous
quantitative variables into ordered categorical variables (evaluation scales), and the evaluation
scales into percentages (Moschidis.O. 2003), which, as we will prove, is a generalization of
the codification 0-1, while the latter (0-1) remains suitable only for the nominal variables. This
means that the improvement relies on the transformation of the values of the continuous
variables into a n-tuple of percentages, and the ordered categorical variables as well, against of
the usual transformation of them into a n-tuple with 0 and 1.
The proposed codification offers new possibilities in the unified process of nominal,
ordered and quantitative variables with the (MCA) for more accurate results of
correspondence. Moreover, the process of data is achieved with infrequent answers (scores),
which is a commonplace in answers of evaluation scales, without the unification of them with
the neighboring scores. It is known that in the codification 0-1, when the infrequent answers
(scores) contribute to the creation of factorial axis, the analysis with the (MCA) is
problematic.
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1. EISAGWGH

Montèla me logokrisa sthn apìkrish èqoun melethje arket sth bibliografa
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

kai ta montèla epitaqunìmenwn kindÔnwn. Wstìso den uprìpwΗ χρησιμοποίηση
to montèlo tou Cox
των διαγραμμάτων ελέγχου έχει ως κύριο στόχο την έγκαιρη
qei
ploÔsia
bibliografa
montèla
me κατανομής
logokrimènhτωνsummetablht
Oi Rigobon kai
ανίχνευση μεταβολών στη gia
μέση
τιμή της
τιμών ενός .χαρακτηριστικού
Stoker
(2007)
asqol
jhkan
mìno
me
th
grammik
perptwsh,
oi
Gomez
et. Εξίσου,
al. (2003)
το οποίο καθορίζει την ποιότητα των προϊόντων που παράγει μια διεργασία.
αν
melèthsan
thn
perptwsh
pou
h
summetablht
enai
logokrimènh
se
disthma
(
interval
όχι περισσότερο, σημαντική είναι και η παρακολούθηση της μεταβλητότητας των τιμών
censored
). Oi Carroll et.αφού
al. (1984)
kai Carroll
kaiείχε
Stefanski
(1987) exetzoun
montèla
του
χαρακτηριστικού
μια αύξησή
της θα
ως αποτέλεσμα
την παραγωγή
sta opoa hχαμηλής
summetablht
parathretai
kpoio sflma
(measurement
). Mia
προϊόντων
ποιότητας.
Ιδιαίτεροme ενδιαφέρον
παρουσιάζει
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paramètrwn
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σχετίζεται
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βελτίωση
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προϊόντων
(δείτε, π.χ., Woodall
and Montgomery diagnw(1999)).
summetablht
ja tan qr simh
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ελέγχου
stikoÔ
elègqou.καιOσυχνά
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μεταβλητότητας
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οποίο
απεικονίζονται
της
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.
στην ανίχνευση μικρών ή/και μεσαίων μεταβολών στην τυπική απόκλιση της
διεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή για το εκτός ελέγχου μέσο μήκος ροής είναι
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2. APLO GRAMMIKO MONTELO ME LOGOKRIMENH SUMMETABLHTH

Sthn perptwsh tou aploÔ grammikoÔ montèlou èqoume Yi = β0 + β1 Xi + ǫi, i =
. Orzoume β = [β0 , β1 ]′ kai σ2 = V ar(ǫi). Sth dijesh ma èqoume dedomèna th morf (Yi , Ti, ∆i ), ìpou Yi enai h apìkrish kai Ti = min(Xi, Ci ) me Ci
na enai h metablht th logokrisa kai ∆i = I(Ti < Ci) na enai h dektria pou
ma plhrofore an eqame gegonì h logokrisa sto i-ostì tomo. An upojèsoume ìti
E(ǫi |∆i ) = 0 tìte ja mporoÔsame na prosarmìsoume to montèlo basizìmenoi sthn
Complete Case (CC) anlush. Kat thn CC anlush qrhsimopoioÔme mìno ta pl rh
dedomèna gia ektmhsh. Dedomènh th dektria ∆i mia parametrik prosèggish enai
na upojèsoume kpoie katanomè gia ti tuqae metablhtè (t.m.) X kai Y |X . Upojètoume ìti oi t.m. C, Y enai anexrthte , ìti oi t.m. C|Y, X|Y enai anexrthte , kai
ìti to dinusma paramètrwn pou afor sthn katanom th t.m. C den exarttai apì
to dinusma paramètrwn β pou ma endiafèrei. Tìte prèpei na megistopoi soume thn
pijanofneia L(ti , yi, δi ; β, σ2 , θ) h opoa enai anlogh me thn posìthta :
1, ..., n,

n
Y
i=1

δ
fY |X (yi |ti ; β, σ)fX (ti ; θ) i

Z

∞

ti

fY |X (yi |x; β, σ)fX (x; θ)dx

1−δi

.

To parapnw olokl rwma mpore na prokalèsei upologistik probl mata. Sthn perptwsh pou oi t.m. X kai Y |X akoloujoÔn thn kanonik katanom tìte h fX,Y (x, y)
enai didistath kanonik . Aut h perptwsh èqei melethje apì ton Austin kai Hoch
(2004). Wstìso, ìtan èqoume na knoume me dedomèna epibwsh anamènoume h katanom th summetablht na èqei jetik st rixh.
3. EKTIMHTIKES EXISWSEIS

Me skopì na anaptÔxoume th mèjodì ma akoloujoÔme to sumbolismì tou Heyde
(1997). àstw Dn èna degma megèjou n apì suneq
diakrit dedomèna. Epsh èstw
β to dinusma paramètrwn pou ma endiafèrei na ektim soume kai G h oikogèneia ektimhtik¸n exis¸sewn, tetragwnik oloklhr¸simwn, G = G(Dn , β) distash p gia ti
opoe isqÔei ìti oi pnake E Ġ kai EGG′ enai antistrèyimoi. H telea sumbolzei
thn pargwgo (Ġ = dGn,i(β)/dβj ). O parametrikì q¸ro Θ, twn paramètrwn β pou
ma endiafèroun, enai sumpag . Mia tupopoihmènh morf twn ektimhtik¸n sunart sewn enai h G(s) = −(E Ġ)′ (EGG′ )−1 G (Heyde (1997)). Sthn prxh douleÔoume
me uposÔnola th G . àstw H ⊆ G èna tètoio uposÔnolo. O akìloujo orismì dnei
èna krit rio beltistìthta (OF -optimality (fixed sample optimality)) pou afor sth
bèltisth ektimhtik sunrthsh mèsa se mia oikogèneia H.
Orismì

thsh sthn

1997). H G∗ ∈ H ja lème ìti enai OF -bèltisth ektimhtik sunrH an E(G∗ ) − E(G) enai mh arnhtik orismèno gia ìle ti G ∈ H.

1.

(Heyde

Mpore na apodeiqje ìti h ektimhtik sunrthsh G∗ enai OF −bèltisth sthn
oikogèneia H an (E Ġ)−1 E(GG∗ ) enai stajerì pnaka gia kje G ∈ H (Heyde
(1997)).
′
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3.1 Kataskeu

th

oikogèneia

kai epilog

bèltisth

ektimhtik

sunrthsh

JewroÔme to GGM pou orzetai apì E(Yi |Xi = xi) = µi, g(µi ) = x′iβ kai
V ar(Yi |Xi = xi ) = τ 2 v(µi ), i = 1, . . . , n ìpou g(·) enai h sunrthsh sÔndesh ,
β = [β0 , β1 ]′ enai to dinusma twn suntelest¸n palindrìmhsh , xi = [1, xi ]′ , v(µi )
enai h sunrthsh diakÔmansh (variance function) kai τ 2 enai h parmetro skèdash
(dispersion parameter) (McCullogh kai Nelder (1983)). To parapnw montèlo mpore
na grafe me pnake w ex :
E(Y|X) = µ, g(µ) = Xβ, Var(Y|X) = τ 2 V(µ),
(1)
me Y = [y1, . . . , yn]′ , X = [x1, . . . , xn ]′ , µ = [µ1 , . . . , µn ]′, g(µ) = [g(µ1 ), . . . , g(µn )]′
kai V(µ) = diag(v(µ1 ), ..., v(µn )). Ta dedomèna pro anlush enai (Y, T, ∆).
Je¸rhma 1.

JewroÔme to montèlo (1) kai ta dedomèna (Y, T, ∆). àstw

ti = [1, ti ]′

kai h oikogèneia ektimhtik¸n exis¸sewn

H : {G = A(β)(Y − µc (β))} .
A(β) exarttai apì T, ∆ kai to i−ostì stoiqeo tou µc enai µci =
EXi |Ti ,∆i (g−1 (x′ i β)|Ti , ∆i ). Upojètoume V (Y) < ∞. Tìte h OF bèltisth ektimhtik
sunrthsh gia ektmhsh tou β sthn H enai
ìpou o pnaka

n 
X
i=1

Apìdeixh.

yi − EXi |Ti ,∆i (g−1 (x′i β))

!

×
′
′
τ 2 EXi |Ti ,∆i (v(g−1 (xi β))) + V arXi |Ti ,∆i (g−1 (xi β))


 
d(g−1 (x′i β))
EXi |Ti ,∆i
.
dβ

(2)

Arqik apodeiknÔoume ìti oi ektimhtikè sunart sei enai amerìlhpte :

EY,T,∆ (A(β)(Y − µc )) = ET,∆ (EY |T,∆ (A(β)(Y − µc )|T, ∆)) = 0.

IsqÔei ìti V (Yi|Ti , ∆i = 1) = τ 2v(µci). An upojèsoume ìti h metablht logokrisa
kai h apìkrish enai anexrthte , kai ìti dojesa th Y, h metablht logokrisa
kai h summetablht enai anexrthte , èqoume:
V ar(Yi |Ti , ∆i ) = EXi |Ti ,∆i (V ar(Yi |Ti , ∆i , Xi )) + V arXi |Ti ,∆i (E(Yi |Ti , ∆i , Xi ))
= τ 2 EXi |Ti ,∆i (v(g−1 (x′i β))) + V arXi |Ti ,∆i (g−1 (x′i β)).

Epsh èqoume
EY,T,∆ (Ġ) = EY,T,∆ (Ȧ(β)(Ip ⊗ (y − µc )′ )′ − A(β)µ̇c )
= ET,∆ (EY |T,∆ (Ȧ(β)(Ip ⊗ (y − µc )′ )′ − A(β)µ̇c |T, ∆))
= −ET,∆ (A(β)µ̇c )
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ìpou me ⊗ sumbolzoume to ginìmeno Kronecker. Epsh , an sumbolsoume me ǫ =
to dinusma twn sfalmtwn

Y − µc

′

′

EY,T,∆ (GG∗ ) = EY,T,∆ (A(β)ǫǫ′ A∗ (β))
′

= ET,∆ (EY |T,∆ (A(β)ǫǫ′ A∗ (β))|T, ∆)
′

= ET,∆ (A(β)Vc A∗ (β)).

ra o pnaka (E Ġ)−1 E(GG∗ ) enai stajerì an A∗ = A∗ (β) = (Vc)−1 µ̇c kai
ètsi sumperanoume ìti oi bèltiste ektimhtikè sunart sei sthn oikogèneia H enai
oi G∗ = µ̇c (Vc)−1 (Y − µc) kai mporoÔn na grafoÔn sth morf
′

′

′

′

∗

G



n 
X
dE(Yi |Ti , ∆i )
yi − E(Yi |Ti , ∆i )

=

i=1

V (Yi |Ti , ∆i )

dβ

,

apì ìpou mesa prokÔptei to apotèlesma (2) tou jewr mato .
Epsh ktw apì kpoie sunj ke omalìthta (Yuan kai Jennrich (1998)) kai
qr sh tou Jewr mato 4 twn Yuan′ kai Jennrich (1998) apodeiknÔetai ìti o β̂ akolouje proseggistik thn N (β, E(µ˙c Wµ˙c)−1 ) ìpou W = (Vc)−1 .
3.2 Pardeigma: Grammik

Perptwsh

An efarmìsoume thn proteinìmenh mèjodo sth grammik perptwsh ja èqoume
Gia th diakÔmansh
ja èqoume
An
upojèsoume ìti èqoume gegonìta kai
logokrise sth summetablht , tìte
. O pnaka ja enai èna
pnaka me ìla ta
stoiqea th pr¸th st lh na enai , kai ta stoiqea th deÔterh st lh na enai
gia
, kai
gia
. ànan amerìlhpto
ektimht gia th diakÔmansh mporoÔme na proume apì thn anlush.
µci = E(Yi |Ti , ∆i ) = EXi |Ti ,∆i (β0 +β1 Xi ) = β0 +β1 EXi |Ti ,∆i (Xi ).
V (Yi |Ti , ∆i ) = VXi |Ti ,∆i (β0 + β1 Xi + ǫ) = β12 VXi |Ti ,∆i (Xi ) + σ 2 .
r
n−r
Vc = diag {V (Yi |Ti , ∆i )}
µ̇
n×2
1
ti
i = 1, 2, ..., r
E(Xi |Ti , ∆i = 0)
i = r + 1, ..., n
2
σ
CC

3.3 Pardeigma:

Logit

sunrthsh sÔndesh

Exetzoume thn pertpwsh me logit sunrthsh
sÔndesh . Tìte gia to montèlo

exp(β +β X )
c
ja èqoume µi = E(Yi|Ti , ∆i) = EX |T ,∆ 1+exp(β +β X ) kai gia th diakÔmansh
th apìkrish mpore na apodeiqje ìti V (Yi|Ti, ∆i ) = µci(1 − µci). O pnaka µ̇
enai èna n × 2 pnaka tou opoou ta stoiqea
th pr¸th st lh enai

 sa me
exp(β +β X )
exp(β +β t )
(1+exp(β +β t )) gia i = 1, ..., r , kai EX
(1+exp(β +β X )) |Ti , ∆i = 0 gia i =
t exp(β +β t )
r + 1, ..., n. Ta stoiqea th deÔterh st lh ja enai (1+exp(β
+β t )) gia i = 1, ..., r


X exp(β +β X )
kai EX (1+exp(β +β X )) |Ti , ∆i = 0 gia i = r + 1, ..., n.
0

i

0

0

1 i

1 i

i

i

1

0

0

2

i

i

1

i

1

0

1

i

i

i

0

0

1

1

i

i

2
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i

i

2

0

1 i

0

1 i

2

3.4 Pardeigma:

Log

sunrthsh sÔndesh

Se autì to pardeigma jewroÔme th log sunrthsh sÔndesh kai to montèlo enai
th morf µci = EX |T ,∆ (exp(β0 +β1 Xi)). Gia th diakÔmansh èqoume V (Yi|Ti , ∆i) =
τ 2 EX |T ,∆ (exp(β0 +β1 x))+VX |T ,∆ (exp(β0 +β1 )). àtsi Vc = diag {V (Yi |Ti , ∆i )}.
Se aut n thn perptwsh o µ̇ enai èna n ep 2 pnaka me ta stoiqea th pr¸th
st lh na enai sa me exp(β0 + β1 ti) gia i = 1, ..., r, kai sa me EX (exp(β0 +
β1 Xi )|Ti , ∆i = 0) gia i = r + 1, ..., n. Ta stoiqea th deÔterh st lh ja enai ti exp(β0 + β1 ti) gia i = 1, ..., r kai EX (Xi exp(β0 + β1 Xi)|Ti , ∆i = 0) gia
i = r + 1, ..., n. àna ektimht gia thn parmetro skèdash τ pou mpore na lhfje
1 P (Y −µ̂ )
apì thn CC anlush enai τ̂ 2 = n−p
u(µ ) (McCullagh kai Nelder (1983)).
i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

c
i

i

c
i

4. PARAMETRIKO MONTELO GIA TH SUMMETABLHTH

Gia na mporèsoume na upologsoume ti anamenìmene timè twn pinkwn sqediasmoÔ pou proèkuyan sta parapnw paradegmata ja prèpei na knoume mia upìjesh
gia thn katanom th summetablht . Epeid upojètoume ìti h summetablht enai
o qrìno mèqri kpoio gegonì protenoume th qr sh enì {euèliktou} parametrikoÔ montèlou, thn Extended Generalized Gamma, (EGG) katanom . H EGG enai èna
genikì parametrikì montèlo kai sumperilambnei ti katanomè Ekjetik , Weibull,
Gamma, Log-Normal k.. me sunèpeia h sunrthsh kindÔnou th EGG na parnei
ìle ti basikè morfè (aÔxousa, fjnousa, sq ma mpanièra kai arc shaped). Perissìtere plhrofore dnontai apì tou Cox et. al (2007). Mia parametropohsh th
sunrthsh puknìthta pijanìthta th EGG dnetai apì (Lee T. Elisa et. al. (2003))
thn
f (x; α, λ, γ) =

1
|α|γ γ λαγ xαγ−1 exp(−γ(λx)α )
Γ(γ)

ìpou α 6= 0, λ > 0, γ > 0. Shmei¸noume ìti sto ìrio α = 0 h parapnw puknìthta
enai h logarijmokanonik katanom . H sunrthsh epibwsh dnetai apì
S(x; α, λ, γ) =



I(γ(λx)α , γ),
αν α < 0
1 − I(γ(λx)α , γ), αν α > 0,

ìpou I(·, ·) enai h incomplete gamma sunrthsh. Gia na lboume upìyh kai epiplèon summetablhtè oi opoe parathroÔntai pl rw mporoÔme na qrhsimopoi soume èna montèlo epitaqunìmenwn kindÔnwn (Accelerated Failure Times (AFT) model)
th morf log(X|Z1 , ..., Zp ) = ξ0 + ξ1 Z1 + ... + ξpZp + σE , ìpou Z1 , ..., Zp enai
oi p epiplèon summetablhtè . H tuqaa metablht E akolouje th log-generalized
gamma katanom me puknìthta f (ǫ) = Γ(δ1 ) |δ|[exp(δǫ)/δ2 ]1/δ exp[− exp(δǫ)/δ2 ] ìpou ǫi = (log(Xi ) − zi ξ)/σ, zi ξ = ξ0 + ξ1Zi1 + ... + ξp−1Zip−1. àtsi oi parmetroi
th EGG ja enai λi = exp(−zi ξ), α = σδ , γ = δ1 .
2

2

′

′

′

2

196

5. PROSOMOIWSEIS

Se aut n thn enìthta ja parousisoume kpoia apotelèsmata apì prosomoiwmèna
dedomèna pou aforoÔn sth grammik perptwsh. Prosomoi¸same th summetablht
apì thn ekjetik katanom me mèso 3, kai ton jìrubo ǫ apì thn tupik kanonik . To
pragmatikì montèlo enai Y = 5 + β1 X + ǫ. To β1 pou qrhsimopoi jhke tan tètoio
kje for ¸ste na epitugqnetai suntelest susqètish ρ(X, Y ) = 0.2, 0.3, 0.5, 0.8.
To posostì twn logokrisi¸n enai 70% (35% lìgw pertwsh th èreuna kai 35%
exaita tuqaa logokrisa ). Ektim same tou suntelestè palindrìmhsh me th CC
mèjodo kai me thn proteinìmenh (New) prosarmìzonta sth summetablht thn Ekjetik , th Weibull kai thn EGG. Ta apotelèsmata th prosomowsh gia thn ektmhsh
tou β1 fanontai ston Pnaka 1. Parathr same ìti h proteinìmenh mèjodo dnei
mikrìtero tupikì sflma kai mikrìtero mèso tetragwnikì sflma (M.T.S.) se sqèsh
me th CC gia ìle ti peript¸sei . Ta apotelèsmata gia to stajerì ìro β0 enai antstoiqa kai den ta parajètoume qrin suntoma .
Pnaka 1:

Apotelèsmata prosomowsh gia ton suntelest
grammik perptwsh.
ρ

0.2

0.3

0.5

0.8

β1

Mèjodo

Merolhya

Tupikì Sflma

MTS

CC
N ew(Exp)
N ew(W eib)
N ew(EGG)

-0.0113

0.2607

0.0681

0.0001

0.0354

0.0013

0.0010

0.0378

0.0014

0.0024

0.0503

0.0025

CC
N ew(Exp)
N ew(W eib)
N ew(EGG)

-0.0005

0.2697

0.0727

-0.0008

0.0378

0.0014

0.0011

0.0425

0.0018

0.0037

0.0647

0.0042

CC
N ew(Exp)
N ew(W eib)
N ew(EGG)

-0.0056

0.2599

0.0676

-0.0011

0.0398

0.0016

0.0006

0.0507

0.0026

0.0110

0.1018

0.0105

CC
N ew(Exp)
N ew(W eib)
N ew(EGG)

0.0061

0.2562

0.0657

-0.0016

0.0574

0.0033

0.0078

0.0971

0.0095

0.0286

0.2204

0.0494

(klsh) sthn

Epiplèon prosomoi¸sei èqoun dienerghje kai gia thn perptwsh logit kai log
sunrthsh sÔndesh . Oi en lìgw prosomoi¸sei aforoÔn se degmata n = 100 kai
n = 300 gia eppeda logokrisa 30% kai 70%. Ta apotelèsmata tan antstoiqa me
aut pou parousizontai sth grammik perptwsh kai paralepontai qrin suntoma .
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6. EFARMOGH

Efarmìsame th mèjodo ma se pragmatik dedomèna pou aforoÔn se asjene me
krrwsh tou pato . Ta dedomèna proèrqontai apì mia klinik dokim pou ègine sth
Mayo Clinic thn perodo 1974-1984 me skopì na axiologhje to frmako DPCA (bl.
Fleming kai Harrington (1990)). Oi Krzeski et.al. (2003) anafèroun ìti h ousa bilirubin mpore na qrhsimopoihje se kpoiou plhjusmoÔ san diagnwstikì èlegqo
th asjèneia . Sthn paroÔsa ergasa montelopoi same to log(bilirubin) sunart sei tou qrìnou mèqri to jnato (o opoo upìkeitai se logokrisa) kai th hlika .
AnalÔsame dedomèna pou aforoÔsan sti gunake qwr odhma (n = 318, posostì
logokrisa 69.9%). AfoÔ montelopohsame to qrìno me to Weibull AFT montèlo
log(T ime) = ξ0 + ξ1 Age + σE , prosarmìsame to grammikì montèlo log(bilirubin) =
β0 + β1 T ime + β2 Age kai p rame ta apotelèsmata pou parousizontai ston Pnaka
2. ParathroÔme ìti h proteinìmenh mèjodo dnei mikrìtero tupikì sflma (T.S.)
gia ìlou tou suntelestè kai kat' epèktash stenìtera diast mata empistosÔnh se
sqèsh me aut th CC.
Prosarmog grammikoÔ montèlou me dÔo summetablhtè gia ta dedomèna.

Pnaka 2:

CC

N ew(W eib)

Ektmhsh

T.S.

K.O.

95% ∆.E.

A.O.

95% ∆.E.

Plto

β̂0
β̂1
β̂2

2.8111

0.5563

1.7068

3.9154

2.2087

-0.0129

0.0028

-0.0184

-0.0074

0.0110

-0.0203

0.0102

-0.0405

-0.0002

0.0403

β̂0
β̂1
β̂2

3.2785

0.4084

2.4780

4.0790

1.6009

-0.0065

0.0007

-0.0079

-0.0051

0.0028

-0.0354

0.0070

-0.0491

-0.0217

0.0274

7. SUMPERASMATA

Se aut n thn ergasa protenoume ma mèjodo ektmhsh twn suntelest¸n twn
GGM ìtan mia apì ti summetablhtè logokrnetai. Proseggzoume to prìblhma kataskeuzonta bèltiste ektimhtikè exis¸sei entì mia katllhlh oikogèneia . H
proteinìmenh mèjodo mpore na fane idiatera qr simh kat th montelopohsh enì
qronoexart¸menou diagnwstikoÔ elègqou. Ta pleonekt mat th enai ìti den qreizetai kama upìjesh gia thn parametrik morf th katanom th apìkrish , se
antjesh me th mèjodo mègisth pijanofneia , kai epiplèon enai upologistik apl
mia kai h prosarmog th EGG enai automatopoihmènh diadikasa apì difora statistik pakèta.
Euqariste : Oi suggrafe

euqaristoÔn ton an¸numo krit
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gia ta qr sima sqìlia.

ABSTRACT
In this paper we study the estimation of the parameters of a generalized linear model
when a covariate is censored. We assume a parametric model for the covariate and follow
a generalized estimating equation approach. The proposed method does not need any
assumptions regarding the parametric form of the the distribution of the response and is
computationally simple. We make inference and evaluate the estimators via a simulation
study. Finally, we apply our method on a real data set regarding the primary biliary
cirrhosis of the liver.
Acknowledgements: The authors would like to thank the anonymous referee for the valuable
comments.
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Cox C., Haitao C., Schneider M.F. and Mũnoz A. (2007). Parametric survival analysis and
taxonomy of hazard functions for the generalized gamma distribution. Statist. Med, 26,
4352–4374.
Fleming T.R. and Harrington D.P. (1990). Counting processes and survival analysis. Wiley
Series in propability and statistics.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο όρος «ετεροαπασχόληση» αναφέρεται κυρίως στην απασχόληση πτυχιούχων σε θέσεις
εργασίας για τις οποίες η κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι απαραίτητη.
Υπάρχει όμως και άλλη μια διάσταση ετεροαπασχόλησης: η απασχόληση σε θέση εργασίας
που απαιτεί μεν πτυχίο τριτοβάθμιας, αλλά εντάσσεται σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο
από το πτυχίο του εργαζόμενου. Στόχος της παρούσης εργασίας είναι η αποτύπωση του
φαινομένου της ετεροαπασχόλησης, υπό τη δεύτερη έννοια και ο εντοπισμός των παραγόντων
που σχετίζονται με αυτήν. Ως τέτοιοι παράγοντες εξετάζονται το φύλο, η ηλικία, τα έτη
εργασίας, το εισόδημα καθώς και το επιστημονικό πεδίο στο οποίο εντάσσεται το πτυχίο του
εργαζόμενου. Τα δεδομένα προέρχονται από έρευνα που υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση της
Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΤΕ,
αποτελούνται δε από τις απαντήσεις 1954 εργαζομένων με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
επιλεγμένων με στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία από το σύνολο της χώρας. Ως
μεταβλητές στρωματοποίησης χρησιμοποιήθηκαν η διοικητική περιφέρεια, ο επιχειρηματικός
τομέας και το επιστημονικό πεδίο του πτυχίου.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σχέση εκπαίδευσης – απασχόλησης αποτελεί σημείο εστίασης πολιτικών για την
οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, όπως φαίνεται και από τη «Στρατηγική
της Λισσαβώνας» (Johansson B. et al., 2007), που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση το
2000. Στην Ελλάδα αποτελεί την κατεξοχήν «στρατηγική» επαγγελματικής
αποκατάστασης των απογόνων της μέσης οικογένειας, όπως αποδεικνύεται από την
τεράστια πίεση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η μεγάλη ανεργία των
νέων πτυχιούχων (Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τριμηνιαία έρευνα εργατικού
δυναμικού, 4ο τρίμηνο 2009), που φθάνει το 42% επί του συνόλου των ανέργων
ηλικίας έως 29 ετών, προκαλεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με την
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αποτελεσματικότητα αυτής της στρατηγικής. Πρωτεύον μεταξύ των ερωτημάτων,
είναι αυτό της σχέσης της ειδικότητας του πτυχίου με το αντικείμενο της εργασίας.
Το φαινόμενο της διάρρηξης αυτής της σχέσης αναφέρεται ως ετεροαπασχόληση. Ο
όρος «ετεροαπασχόληση» αναφέρεται κυρίως στην απασχόληση πτυχιούχων σε
θέσεις εργασίας για τις οποίες η κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι
απαραίτητη. Το θέμα αυτό έχει απασχολήσει εκτενώς τη διεθνή βιβλιογραφία (Lianos
T. P. et al., (2004), Quinna M. A. & Rubb S., (2006), Allen J. & van der Velden R.
(2006), Robst J. (2007)).
Υπάρχει όμως και άλλη μια διάσταση ετεροαπασχόλησης: η απασχόληση σε θέση
εργασίας που απαιτεί μεν πτυχίο τριτοβάθμιας, αλλά εντάσσεται σε διαφορετικό
γνωστικό αντικείμενο από το πτυχίο του εργαζόμενου. Στην εργασία των Lianos, T.
P. et al. (2004), αφιερώνεται μία σελίδα στην περιγραφή του φαινομένου, αλλά δεν
αναλύεται.
Στόχος της παρούσης εργασίας είναι η αποτύπωση του φαινομένου της
ετεροαπασχόλησης, υπό τη δεύτερη έννοια και ο εντοπισμός των παραγόντων που
σχετίζονται με αυτήν. Ως τέτοιοι παράγοντες εξετάζονται το φύλο, η ηλικία, το
εισόδημα, η χώρα απόκτησης πτυχίου, το επίπεδο του τίτλου σπουδών (πρώτο πτυχίο,
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό), καθώς και το επιστημονικό πεδίο στο οποίο
εντάσσεται το πτυχίο του εργαζόμενου.
Τα δεδομένα προέρχονται από έρευνα που υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση της
Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος
ΕΠΕΤΕ, αποτελούνται δε από τις τηλεφωνικές απαντήσεις σε δομημένο
ερωτηματολόγιο, 1954 εργαζομένων με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
επιλεγμένων με στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία από το σύνολο της χώρας.
Αρχικά έγινε επιλογή δύο δειγμάτων (n=1000 έκαστο), (α) Πτυχιούχοι εργαζόμενοι
σε θέση με απαίτηση πτυχίου, (β) Πτυχιούχοι εργαζόμενοι σε θέση χωρίς απαίτηση
πτυχίου, Ως μεταβλητές στρωματοποίησης χρησιμοποιήθηκαν η διοικητική
περιφέρεια (13 επίπεδα), ο επιχειρηματικός τομέας (3 επίπεδα: ιδιωτικός, Δημόσιο,
ΑΕΙ, Μη κερδοσκοπικός) και το επιστημονικό πεδίο του πτυχίου (7 επίπεδα). Το
συνολικό δείγμα είναι σταθμισμένο, ούτως ώστε να αντιστοιχεί στον πληθυσμό των
πτυχιούχων και δεν περιλαμβάνει όσους εργάζονται στον Μη κερδοσκοπικό τομέα,
ελλείψει πληθυσμιακών στοιχείων. Η στάθμιση κρίθηκε αναγκαία λόγω της ύπαρξης
μη απόκρισης (γι’ αυτό και το σύνολο των ερωτηματολογίων ήταν μικρότερο από
2000), και αποτέλεσμα αυτής είναι το ότι στις αναλύσεις το σύνολο των
παρατηρήσεων φαίνεται να είναι έως και 2059.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ
Το ερώτημα που μελετήθηκε ήταν η σχέση της απασχόλησης σε θέση σχετική με το
αντικείμενο σπουδών, (ανεξάρτητα από το αν η θέση αυτή απαιτούσε πτυχίο
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή όχι), μια σειρά από δημογραφικές και άλλες
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ανεξάρτητες μεταβλητές, όπως το φύλο, η Διοικητική Περιφέρεια της χώρας, η
επαγγελματική κατάσταση (πλήρης, μερική ή αυτοαπασχολούμενος), ο Τομέας
απασχόλησης (Ιδιωτικός, Δημόσιος, ΑΕΙ), το επιστημονικό πεδίο του πτυχίου
(Φυσικές Επιστήμες, Μηχανολογία – Βιομηχανία – Κατασκευές, Επιστήμες της
Υγείας, Γεωργία & Κτηνιατρική, Κοινωνικές Επιστήμες – Οικονομικά – Νομικά,
Ανθρωπιστικές Επιστήμες & Τέχνες, και Άλλα Πεδία), το είδος του πτυχίου (πρώτο
πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό), η χώρα απόκτησης πτυχίου (Ελλάδα, Ευρώπη
– Αμερική, Βαλκανική) η ηλικία (έως 24 ετών, 25 – 30, 31-36, 37-42, 43-48, 49-54,
55-59, 60 και άνω), και το εισόδημα (έως 15000 €, 15000-24999 €, 15000-24999 €,
25000-50000 €, 50000 και άνω, Άρνηση).
Η σχέση αυτή εξετάστηκε με δύο τρόπους: αρχικά ως μονοπαραμετρική με κάθε μια
από τις ανωτέρω μεταβλητές χωριστά, χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ανεξαρτησίας χ2.
Κατόπιν, μέσω λογιστικής παλινδρόμησης κατά βήματα, χωρίς σταθερό όρο
(stepwise logistic regression). Όλες οι πινακοποιήσεις και στατιστικές αναλύσεις
έγιναν με τη βοήθεια του στατιστικού λογισμικού SPSS v16.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα δεδομένα, και τα αποτελέσματα του
ελέγχου χ2.
Πίνακας 1. Ποσοστό ετεροαπασχόλησης ανά φύλο και Διοικητική Περιφέρεια

Φύλο

Απασχόληση σε θέση αντίστοιχη με τις σπουδές,
ως προς το περιεχόμενο
OXI
NAI
Σύνολο
p-value
N %
N
%
N
%
356
32 755
68 1111 57.5
0.004
213
26 607
74 820 42.5

Γυναίκα
Άνδρας
Σύνολο
569 29.5 1362 70.5 1931 100
Διοικητική Ανατολική Μακεδονία
13 18.1
59 81.9
72 3.7
περιφέρεια & Θράκη
Κεντρική Μακεδονία 113 30.7 255 69.3 368 19.0
Δυτική Μακεδονία
9 33.3
18 66.7
27 1.4
Ήπειρος
10 22.7
34 77.3
44 2.3
Θεσσαλία
21 18.4
93 81.6 114 5.9
Ιόνια Νησιά
7 43.8
9 56.2
16
.8
Δυτική Ελλάδα
30 30.3
69 69.7
99 5.1
Υπόλοιπη Στερεά &
18 32.1
38 67.9
56 2.9
Εύβοια
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0.001

Αττική
Πελοπόννησος
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη

310
12
8
5
15

54.3
18.2
61.5
23.8
19.0

648
54
5
16
64

47.6 958 49.6
81.8
66 3.4
38.5
13
.7
76.2
21 1.1
81.0
79 4.1

Πίνακας 2. Ποσοστό ετεροαπασχόλησης ανά Επαγγελματική κατάσταση, Τομέα,
Περιοχή Επιστήμης, Χαρακτηριστικά πτυχίου και Εισόδημα.

Επαγγελ- Πλήρης απασχόληση
ματική
Μερική απασχόληση
κατάσταση
Ελεύθερος
επαγγελματίας
Τομέας
Ιδιωτικός
Δημόσιο
ΑΕΙ
Περιοχή
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμης Μηχανικοί
Επιστήμες της Υγείας
Γεωργία και
Κτηνιατρική
Κοινωνικές Επιστήμες
Ανθρωπιστικές
Επιστήμες
Άλλα Πεδία
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό
Χαρακτη- Πρώτο πτυχίο στην
Ελλάδα
ριστικά
Πρώτο πτυχίο
πτυχίου
Αμερική - Ευρώπη
Πρώτο πτυχίο
Βαλκανική - αλλού

Απασχόληση σε θέση αντίστοιχη με τις σπουδές,
ως προς το περιεχόμενο
OXI
NAI
Σύνολο
p-value
N %
N
%
N
%
430 28.8 1064 71.2 1494 77.4
67 52.8
60 47.2 127 6.6
< 0.0005
72 23.3
446
118
5
47
111
40

39.8
15.1
16.7
26.3
32.9
16.1

237 76.7
675
661
25
132
226
208

309 16.0

60.2 1121 58.1
84.9 779 40.4
83.3
30 1.6
73.7 179 9.3
67.1 337 17.4
83.9 248 12.8
72

3.7

<0.0005

30 41.7

42 58.3

260 33.2

524 66.8

784 40.6

64 27.7

167 72.3

231 12.0

18 22.2
33 16.3
0
.0

63 77.8
170 83.7
32 100.0

81 4.2
203 10.5
32 1.7

<0.0005
<0.0005

525 30.0 1224 70.0 1749 90.5

0.147

<0.0005

40 29.6

95 70.4

135

7.0

1.000

5 10.4

43 89.6

48

2.5

0.003
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Εισόδημα

Έως 15000 €

181 33.4

361 66.6

542 28.1

15000-24999 €
25000-50000

209 26.9

568 73.1

777 40.2

131 29.6

311 70.4

442 22.9

50000 και άνω

19 24.7

58 75.3

77

4.0

Άρνηση

29 31.2

64 68.8

93

4.8

0.107

Πίνακας 3. Ποσοστό ετεροαπασχόλησης ανά ηλικιακή ομάδα.

Έως 24 ετών

Ηλικία

Απασχόληση σε θέση αντίστοιχη με τις σπουδές,
ως προς το περιεχόμενο
OXI
NAI
Σύνολο
p-value
N %
N
%
N
%
29 52.7
26 47.3
55 2.8

25 – 30
31 – 36

260 40.3

385 59.7

645 33.4

112 28.9

276 71.1

388 20.1

37 – 42

73 24.4

226 75.6

299 15.5

43 – 48

50 19.0

213 81.0

263 13.6

49 – 54

31 16.5

157 83.5

188

9.7

55 – 59

14 16.5

71 83.5

85

4.4

7 100.0

7

.4

60 και άνω

0

.0

<0.0005

Από τις αναλύσεις που περιέχονται στους ανωτέρω πίνακες προκύπτει ότι οι άνδρες
ασχολούνται με το αντικείμενό τους περισσότερο από τις γυναίκες, ενώ τα
υψηλότερα ποσοστά ετεροαπασχόλησης εμφανίζονται στο Βόρειο Αιγαίο, στα Ιόνια
Νησιά και την Αττική. Οι μερικώς απασχολούμενοι έχουν υψηλότερα ποσοστά
ετεροαπασχόλησης, όπως και οι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό τομέα. Οι έχοντες
σπουδάσει Γεωργία & Κτηνιατρική και Κοινωνικές επιστήμες έχουν υψηλότερα
ποσοστά ετεροαπασχόλησης, ενώ οι έχοντες σπουδάσει Επιστήμες της Υγείας τα
χαμηλότερα. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού έχουν χαμηλότερα
ποσοστά ετεροαπασχόλησης, όπως και αυτοί που πήραν πτυχίο σε χώρα της
Βαλκανικής. Τα ποσοστά ετεροαπασχόλησης βαίνουν μειούμενα ως συνάρτηση της
ηλικίας, ενώ δεν εξαρτώνται (ή δεν επηρεάζουν) το εισόδημα.
Τα αποτελέσματα της λογιστικής παλινδρόμησης βρίσκονται σε συμφωνία με τα
αποτελέσματα των ελέγχων χ2. Πιο συγκεκριμένα η λογιστική παλινδρόμηση έχει
τιμή του Nagelkerke R2 ίση με 0.365 και στατιστικά σημαντική στατιστική των
Hosmer & Lemeshow, μικρότερη του 0.0005. Οι άνδρες, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού
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τίτλου σπουδών, οι έχοντες πλήρη απασχόληση, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και οι
έχοντες πτυχίο στις επιστήμες της Υγείας έχουν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη
πιθανότητα να εργάζονται στο αντικείμενό τους, ενώ οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό
τομέα έχουν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα να εργάζονται εκτός
αντικειμένου. Επιπλέον η ηλικία συνδυάζεται με στατιστικά σημαντική αύξηση της
πιθανότητας εργασίας στο αντικείμενο. Σημειωτέον ότι οι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος έχουν επίσης σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα να εργάζονται στο
αντικείμενό τους, αλλά η υψηλή διακύμανση της εκτιμήτριας του συντελεστή (και
λόγω μικρού πλήθους παρατηρήσεων), εμποδίζει την εμφάνιση στατιστικής
σημαντικότητας. Τα αποτελέσματα της λογιστικής παλινδρόμησης παρουσιάζονται
στον επόμενο πίνακα.
Πίνακας 4. Αποτελέσματα λογιστικής παλινδρόμησης
Φύλο
Ηλικιακή ομάδα
μεταπτυχιακό
Πλήρους απασχόλησης
Ελεύθερος επαγγελματίας
Ιδιωτικός τομέας
Επιστήμες της Υγείας
Φύλο
Ηλικιακή ομάδα
μεταπτυχιακό
Πλήρους απασχόλησης
Ελεύθερος επαγγελματίας
Ιδιωτικός τομέας
Επιστήμες της Υγείας

B
S.E.
.372 .112
.193 .032
.953 .207
.547 .157
1.058 .223
-1.354 .113
.862 .193
.355 .113
.185 .032
.956 .207
.564 .157
1.080 .224
-1.331 .113
.851 .194

Wald
11.003
35.547
21.240
12.185
22.496
144.370
19.843
9.932
32.380
21.345
12.927
23.317
138.973
19.297

df
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sig.
.001
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.002
.000
.000
.000
.000
.000
.000

Exp(B)
1.451
1.213
2.594
1.729
2.880
.258
2.367
1.426
1.203
2.601
1.758
2.944
.264
2.341

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ετεροαπασχόληση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οριζόμενη ως εργασία
σε αντικείμενο διαφορετικό από αυτό των σπουδών, είναι αρκετά υψηλή στην
Ελλάδα (29.5%). Συνεπάγεται δε σημαντικό κόστος, οικονομικό και κοινωνικό. Νέοι
εργαζόμενοι, γυναίκες, εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, εργαζόμενοι με μερική
απασχόληση, και απόφοιτοι Γεωπονικών και Κτηνιατρικών σχολών, είναι οι
περισσότερο ετεροαπασχολούμενοι. Αντιθέτως, οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, οι
εργαζόμενοι στο Δημόσιο και τα ΑΕΙ, και οι πτυχιούχοι Επιστημών της Υγείας, είναι
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οι λιγότερο ετεροαπασχολούμενοι. Όσον αφορά στις διοικητικές περιφέρειες της
χώρας, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά και Αττική παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά
ετεροαπασχόλησης, ενώ Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Πελοπόννησος, Θεσσαλία
και Κρήτη τα μικρότερα.
Επιπλέον είναι ενδιαφέρον να εξεταστεί αν το φαινόμενο αυτό προκύπτει
αναγκαστικά ή ως επιλογή των εργαζομένων, με βάση κάποια κριτήρια βελτίωσης
της θέσης στην απασχόληση, καθώς και πως επηρεάζει η ετεροαπασχόληση τη στάση
τους απέναντι στη συγκεκριμένη εργασία. Και τα δύο αυτά ερωτήματα αποτελούν
αντικείμενα συνεχιζόμενης έρευνας.
Παρατήρηση: Με την παρούσα εργασία δεν εξαντλείται η εξέταση του σοβαρού
αυτού κοινωνικού φαινομένου. Μια πλήρης βιβλιογραφική ανασκόπηση και άλλες
μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης θα μας απασχολήσουν σε επόμενη εργασία.
ABSTRACT
The term "out of field employment" refers primarily to the employment of graduates in jobs
for which a higher education diploma is not necessary. But there is another dimension το "out
of field employment": it means employment in a job requiring a tertiary degree, but in a
different subject area from the degree of the employee. The aim of this work is to capture the
phenomenon of "out of field employment" in the second sense, and to identify factors
associated with it. The factors considered are gender, age, years of work, income, and the
scientific field of the degree of the employee. The data come from a survey implemented with
funding from the General Secretariat for Research and Technology under the EPETE project,
consisting of responses with 1954 workers with tertiary education, selected with a stratified
random sampling from the whole country. Stratification variables used were the administrative
region, the business sector and the scientific field.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η πιθανογεννήτρια (γ.σ.π.) της κατανομής των ατόμων της νστης γενιάς μιας κλαδωτής
ανέλιξης, όταν η γ.σ.π. των απογόνων έχει κλασματική γραμμική μορφή, γράφεται ως το
πηλίκο των γ.σ.π. δύο γεωμετρικών κατανομών. Στη βιβλιογραφία, με εξαίρεση δύο
συγκεκριμένες περιπτώσεις, πηλίκο γ.σ.π. αρνητικής διωνυμικής με γεωμετρική (Kemp, 1979)
και γεωμετρικής με Poisson (Jayasree and Swamy, 2006), δεν έχει μελετηθεί στη γενική
περίπτωση το πρόβλημα του προσδιορισμού των συνθηκών που επιτρέπουν στο πηλίκο δύο
γ.σ.π. να είναι η γ.σ.π. μιας διακριτής μη αρνητικής τυχαίας μεταβλητής (τ.μ.). Στην εργασία
αυτή, δίνουμε τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες όταν στον παρανομαστή έχουμε τη γ.σ.π.
μιας γεωμετρικής και ικανές συνθήκες όταν έχουμε τη γ.σ.π. μιας Poisson. Παρουσιάζονται
αναλυτικά αυτές οι οι συνθήκες όταν η γ.σ.π. του αριθμητή προέρχεται από συγκεκριμένες
οικογένειες, όπως η Katz, η Sundt and Jewell και όταν είναι απείρως διαιρετή. Μελετούμε
επίσης την κλαδωτή ανέλιξη με δύο είδη απογόνων, όταν η διδιάστατη γ.σ.π. των απογόνων
έχει κλασματική γραμμική μορφή (Harris, 1963). Βρίσκουμε αναλυτικό τύπο για τη γ.σ.π. της
από κοινού κατανομής των δύο τύπων ατόμων της νστης γενιάς και αποδεικνύουμε ότι αυτή
μπορεί να γραφεί ως πηλίκο γ.σ.π. δύο διδιαστάτων γεωμετρικών κατανομών.
Λέξεις Κλειδιά: Κλαδωτές ανελίξεις, διακριτές τ.μ., πιθανογεννήτρια, γεωμετρική κατανομή,
κατανομή Poisson, οικογένεια κατανομών Katz, Sundt and Jewell, απείρως διαιρετές τ.μ.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κλαδωτή ανέλιξη των Galton-Watson είναι ένα πιθανοτικό μοντέλο με πληθώρα
εφαρμογών στη Βιολογία (Kimmel and Axelrod, 2002). Σε αυτήν έχουμε έναν αρχικό
γεννήτορα ο οποίος δίνει τυχαίο αριθμό απογόνων (αυτά είναι τα άτομα της 1ης
γενιάς) με γ.σ.π. Π  u  . Κάθε άτομο της iστης γενιάς δίνει, ανεξάρτητα από τα άλλα
άτομα της γενιάς του, τυχαίο αριθμό απογόνων στην επόμενη γενιά με την ίδια γ.σ.π.
Π  u  . Εάν με Π i  u  συμβολίσουμε τη γ.σ.π. των ατόμων της iοστής γενιάς, τότε

Π1  u   Π  u 

και

Π ν  u   Π ν 1  Π  u  
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για

ν2

και αποδεικνύεται ότι

Π ν  u   Π  Π ν 1  u   . Είναι δύσκολο γενικά, να βρούμε τον αναλυτικό τύπο για τη

γ.σ.π. των ατόμων της νοστής γενιάς, με εξαίρεση κάποιες ειδικές μορφές της Π  u  .
Στην περίπτωση που η Π  u  έχει κλασματική γραμμική μορφή είναι γνωστό (Harris,
1963) το εξής αποτέλεσμα :
c*  1  c*  u
Πρόταση 1. Έστω Π  u  
, με 0 < c* < 1 η γ.σ.π. του αριθμού των
1  c*  c* u
c*  1  c*  u
οστής
γενιάς είναι η    u  
,
απογόνων. Τότε γ.σ.π. των ατόμων της ν
1   c*   c * u
για ν  1 .
1

 1  Qu  1  Q* u
Παρατήρηση 1. Η γ.σ.π. Π ν  u  γράφεται στη μορφή Π ν  u   
,
 
*
 1 Q  1 Q
1
νc*  1
c*
όπου Q* 
και Q 
, με 0 < Q < 1. Εάν επιπλέον  c*  1 , τότε νc*>1
*
*
2
νc
1  c
για ν ≥ 2, και άρα 0 < Q* ≤ Q < 1. Θεωρώντας ότι η τ.μ. Χ ακολουθεί τη
γεωμετρική(q) κατανομή εάν η συνάρτηση πιθανότητας (σ.π.) και η γ.σ.π. δίνονται
1

 1  qu 
από τους τύπους p  x   q 1  q  , x  0,1,..., 0  q  1 και   u   

 1 q 
αντίστοιχα, τότε η γ.σ.π. Π ν  u  των ατόμων της νοστής γενιάς παίρνει τη μορφή του
πηλίκου των γ.σ.π. δύο γεωμετρικών κατανομών.
Στη βιβλιογραφία, η Kemp (1979) παρουσιάζει την Π ν  u  ως τη «συνέλιξη»
μιας γεωμετρικής με μια διωνυμική ψευδο-μεταβλητή και εξετάζει τις συνθήκες κάτω
από τις οποίες η «συνέλιξη» αυτή οδηγεί σε μια μη αρνητική διακριτή τ.μ..
Αποδεικνύει ότι αυτό συμβαίνει όταν ισχύει 0 < Q* ≤ Q < 1.
Οι Jayasree and Swamy (2006) εξετάζουν υπό ποιες προϋποθέσεις το πηλίκο δύο
γ.σ.π. από την οικογένεια των κατανομών δυναμοσειράς είναι γ.σ.π. μιας κατανομής.
Μελετούν αναλυτικά το παράδειγμα της γ.σ.π. μιας γεωμετρικής(q) προς τη γ.σ.π.
μιας κατανομής Poisson(λ), την οποία ονομάζουν Geometrico-Poisson, και
αποδεικνύουν ότι μπορεί να οριστεί όταν q   .
Με αφορμή αυτά, στην παρούσα εργασία μας απασχολεί το εξής πρόβλημα:
Έστω Χ 1 και Χ 2 γνωστές διακριτές τ.μ. με σ.π. p1  x   Pr  X1  x  και
x

p 2  x   Pr  X 2  x  , και γ.σ.π.



1  u    p1  x  u x και
x 0

αντιστοίχως. Στο ακόλουθο μοντέλο συνέλιξης
X1    X 2 ,



 2  u    p2  x  u x ,
x 0

(1)

το οποίο έχει εφαρμογή σε προβλήματα όπου ο συνολικός πληθυσμός που
εξετάζουμε χωρίζεται σε δύο κατηγορίες με ανεξάρτητη μεταξύ τους συμπεριφορά,
εάν γνωρίζουμε τη συνολική συμπεριφορά και τη συμπεριφορά της μιας κατηγορίας
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θα θέλαμε να μελετήσουμε τη συμπεριφορά της άλλης κατηγορίας. Έτσι αναζητούμε,
εάν υπάρχει, μια μη αρνητική διακριτή τ.μ. Χ με σ.π. p  x   Pr  X  x  και


γ.σ.π.   u    p  x  u x , η οποία να είναι ανεξάρτητη από την τ.μ. Χ 2 , ώστε να
x 0

ικανοποιεί την (1). Ισοδύναμα, επειδή

ανεξ.

1  u   E  u X  X2     u    2  u  , ισχύει

ότι

u 

1  u 

2  u 

,

(2)

και αναζητούμε τις συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν στο πηλίκο δύο γ.σ.π. να είναι η
γ.σ.π. μιας μη αρνητικής διακριτής τ.μ.. Τότε θα λέμε ότι η τ.μ. X ορίζεται καλά.
Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις συνθήκες καλού ορισμού της τ.μ. X όταν στον
παρανομαστή της (2) έχουμε τη γ.σ.π. μιας γεωμετρικής και τις αντίστοιχες συνθήκες
όταν έχουμε τη γ.σ.π. μιας Poisson.

2. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ
Θεώρημα 1. Έστω ότι η τ.μ. Χ 2 ακολουθεί τη γεωμετρική(q) κατανομή, όπως
ορίστηκε στην Παρατήρηση 1. Τότε η ικανή και αναγκαία συνθήκη για τον καλό
ορισμό της τ.μ. Χ είναι ο ακόλουθος περιορισμός για τις τιμές της παραμέτρου q :
 p  x  1 
(3)
min  1
q.
x  0,1,...
 p1  x  
Απόδειξη. Σε αυτή την περίπτωση η (2) γίνεται :
1  u 
 1  qu 
1  qu 
 u 


u
  p1  x  u x 



1
1
1  q x 0
 1  qu 
 1 q 


 1 q 

p1  0   p1  x   q p1  x  1 x
x
p
x
u
u 





1  q x 1
1 q
x 0
p 0 

p1  0 
1 q

,  p  x  


p1  x  1  p1  x 
 q  ,  x  1, 2,... .

1  q  p1  x  1



Επειδή οι Π 1 (u) και Π 2 (u) είναι γ.σ.π. ισχύει ότι

1 1

1

 p  x   (1)   1  1  1 και
x 0

2

άρα η ικανή και αναγκαία συνθήκη για τον καλό ορισμό της τ.μ. Χ είναι
p  x   0, x=1,2,..., που δίνει τον ακόλουθο περιορισμό για τιμές της παραμέτρου q :

p1  x 

p1  x  1

 q  0, x  1, 2,... .
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Στη συνέχεια θα δούμε αναλυτικά τις περιπτώσεις όπου η τ.μ. Χ 1 προέρχεται από
την διευρυμένη οικογένεια Katz και από την οικογένεια Sundt and Jewell.
Ορισμός 1. Η τ. μ. Χ 1 ακολουθεί μια κατανομή από τη διευρυμένη οικογένεια Katz
όταν η σ.π. της δίνεται από τον αναγωγικό τύπο (Johnson et al, 2005) :
p1  x  1   x
, x  0,1,...,  α  0,   1,   0 ή α  0,   1,     1.

p1  x 
x
Πρόταση 2. Εάν η Χ 1 ακολουθεί μια κατανομή της διευρυμένης οικογένειας Katz, η
 
ικανή και αναγκαία συνθήκη (3) διαμορφώνεται ως εξής : min  ,    q  0 .
 
 p  x  1 
   x 
Απόδειξη. Αναζητούμε το min  1
  xmin

.
x  0,1,...
0,1,...

 p1  x  
 x 


   

  x
  
, εφόσον   0 και x  0  ,
Για τη συνάρτηση

 
x
x
x

   x      0 

είναι αύξουσα, άρα min 
 q,

x

0,1,...
0


 x 
   x 

  x
ενώ για   είναι φθίνουσα, άρα min 
 lim
   q (μιας και το

x  0,1,...

   x  x    x
στήριγμα της Χ 2 είναι μη πεπερασμένο υποσύνολο του N).
Παραδείγματα με κατανομές από την οικογένεια Katz δίνονται στο πρώτο τμήμα
του Πίνακα 1.

έχουμε ότι για  

Ορισμός 2. Η τ.μ. Χ 1 ακολουθεί μια κατανομή από την οικογένεια Sundt and
Jewell όταν η σ.π. της δίνεται από τον αναγωγικό τύπο (Johnson et al, 2005):
p1  x  1 a  b  ax

, x  1, 2,...,  a  1, b  1 . Τότε η Χ 1 θα έχει γ.σ.π. της
p1  x 
1 x

μορφής 1  u   c  1  c  H  u  , με 1  c  

H  0

1  H  0

, όπου η Η(u) είναι η γ.σ.π.

μιας κατανομής από την οικογένεια Katz (με α=a+b, β=a, γ=1).
Πρόταση 3. Εάν η Χ 1 ακολουθεί μια κατανομή της οικογένειας Sundt and Jewell, η
ικανή και αναγκαία συνθήκη (3) διαμορφώνεται ως εξής :

b 1  c  H  0  
min a,a  ,
q.
2 c  1  c  H  0  
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Απόδειξη. Η απόδειξη είναι ανάλογη με αυτή της Πρότασης 2, λαμβάνοντας υπόψη
p 1
1  c  H  0 

και το πηλίκο των αρχικών πιθανοτήτων 1
.
p1  0  c  1  c  H  0 

Παραδείγματα με κατανομές από την οικογένεια Sundt and Jewell, οι οποίες
είναι στην ουσία τροποποιημένες στο μηδέν κατανομές της Katz, δίνονται στο
δεύτερο τμήμα του Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Παραδείγματα πηλίκου γ.σ.π. με παρονομαστή τη γ.σ.π. γεωμετρικής(q)

Κατανομές από την οικογένεια Katz

Η κατανομή της Χ 1
σ.π. p1  x 

α

γ

β




Περιορισμοί

Poisson(θ)

θ

1

0

θ

η τ.μ. Χ δεν
ορίζεται

kq1

1

q1

kq1

min{k,1}q 1 q

1

ρ+2

1

1
2

1
q
2

Αρν.Διωνυμ.  k, q1 
 k  x  1 x
k
 k  1  q1 1  q1  ,


x  0,1,...,
k>0, 0<q1  1

Yule(ρ)

  ! x!

 x    1!

, x  0,1,...,

Κατανομές από την οικ. S&J

0
b
2

b

c

a

a

-θ

0

θ

θ
2

0 1

1
 c*
c*
*
*
νc 1  c 1  c*

1  c  H   0 
c  1  c  H  0 

Λογαριθμική(θ)


x
, x  1,...,
x ln 1   

θ
q
2



0   1

Άτομα νοστής γενιάς
με γ.σ.π. Π ν  u 

1

νc 1  νc
*

*



1

νc 1  νc* 
*

q

3. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ POISSON
Η τ.μ. Χ 2 ακολουθεί την κατανομή Poisson(λ) εάν η σ.π. και η γ.σ.π. δίνονται από
x
τους τύπους p 2  x   e  λ , x  0,1,...,(  0) και  2  u   exp   u  1 αντίστοιχα.
x!
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Θεώρημα 2. Έστω ότι η τ.μ. Χ 2 ακολουθεί την κατανομή Poisson(λ). Τότε ικανή
συνθήκη για τον καλό ορισμό της τ.μ. Χ είναι ο ακόλουθος περιορισμός για τις τιμές
της παραμέτρου λ :
 p  x  1 
(4)
min  1
 .
x  0,1,...
 p1  x  
Απόδειξη. Σε αυτή την περίπτωση η (2) μπορεί να γραφεί στη μορφή :
1

 1  qu 


1  u 
1  u 
1 q 

,
 u 

exp   u  1  1  qu  1 exp   u  1


 1 q 

η οποία είναι η συνέλιξη δύο μη αρνητικών διακριτών τ.μ. όταν για την πρώτη,
 p  x  1 
σύμφωνα με το Θεώρημα 1, ισχύει min  1
  q και για τη δεύτερη, η οποία
x  0,1,...
 p1  x  
είναι η Geometrico-Poisson των Jayasree and Swamy (2006), ισχύει q   .

Στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγουμε αν εργαστούμε ανάλογα με την
απόδειξη του Θεωρήματος 1 χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες πιθανότητες.
Παρατήρηση 2. Η συνθήκη (4) είναι αρκετά περιοριστική και δεν περιλαμβάνει
κάποιες περιπτώσεις στις οποίες ορίζεται καλά η τ.μ. Χ. Αυτό συμβαίνει π.χ. όταν η
Χ 1 ~ Poisson(θ) και η Χ 2 ~ Poisson(λ), όπου η (4) δε μας δίνει ικανή συνθήκη
( 0   ) για τον καλό ορισμό της τ.μ. Χ, ενώ είναι προφανές ότι Χ ~ Poisson(θ-λ),
όταν θ > λ.

Για να ξεπεραστεί η δυσκολία αυτή, θα περιοριστούμε στην οικογένεια των
απείρως διαιρετών κατανομών, στην οποία ανήκει και η Poisson.
Ορισμός 3. Μια μη-αρνητική διακριτή τ.μ. ονομάζεται απείρως διαιρετή αν η ν-οστή
ρίζα της πιθανογεννήτριάς της είναι πιθανογεννήτρια μιας μη-αρνητικής τυχαίας
μεταβλητής για κάθε ν  N.

Ισοδύναμο τρόπο ελέγχου της άπειρης διαιρετότητας, δίνει το ακόλουθο
θεώρημα (Johnson et al, 2005) :
Θεώρημα 3. Η διακριτή τ.μ. Χ 1 είναι απείρως διαιρετή αν και μόνο αν είναι μια
επιγενής (generalized) Poisson, οπότε η πιθανογεννήτριά της μπορεί να γραφεί ως :

  

1  u   exp    p x u x  1  ,    0, p x  0   p x  1 .
x 1

  x 1
Θεώρημα 4. Έστω ότι η τ.μ. Χ 1 είναι απείρως διαιρετή και η τ.μ. Χ 2 ακολουθεί
κατανομή Poisson(λ). Τότε ικανή και αναγκαία συνθήκη για να είναι η τ.μ. Χ
απείρως διαιρετή είναι ο ακόλουθος περιορισμός για τις τιμές της παραμέτρου λ :
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p1 1

.

p1  0 

Απόδειξη. Εφόσον η Χ 1 είναι απείρως διαιρετή η (2) παίρνει τη μορφή :
  

exp    p x u x  1 
  

 

  x 1
 u 
 exp    p x u x  u   1 

 
exp   u  1
  x 1

  p x x p1  

u 
u  1  .
 exp       

 x 2   


Για να είναι η τ.μ. Χ απείρως διαιρετή η ικανή και αναγκαία συνθήκη είναι να ισχύει
θ  λ  0 και θp1  λ  0 , άρα θp1  λ . Γνωρίζουμε όμως ότι  1  0   p1  0   e  θ και

p1 1

 1  0   p1 1  p1e  θ , άρα p1 

.
p1  0 
Παραδείγματα με άπειρα διαιρετές κατανομές, από την οικογένεια δυναμοσειράς
και πιο πολύπλοκης μορφής, δίνονται στον Πίνακα 2.
Πίνακας 2. Παραδείγματα πηλίκου γ.σ.π. με παρονομαστή τη γ.σ.π. Poisson(λ)
Η κατανομή της Χ 1
γ.σ.π. Π1  u 

p1  0 

p1 1

Περιορισμοί

eθ

θe θ



 k  0  1 k

 p1
 k 1 

 k  1  1 k

 p1 q1
 k 1 

kq1  

Poisson(θ)
Αρν.Διωνυμ.  k, q1 
1 q u 
1 

 1 q 

1 

k

Neyman Type A (θ 1 ,λ 1 )

 

exp 1 e

λ1  u 1



1

Short (θ 1 ,λ 1 ,φ)
    u  1 

exp   e 1
 1    u  1 
1


 


 



exp 1 e 1  1

 

 

exp 1 e 1  1  

θ1λ1e  λ1

 



 exp 1 e  λ1  1

  e
1 1

1



 

 exp 1 e



1

 

θ1λ1e λ1  λ
θ1λ1e  λ1  φ  λ

1  

4. ΚΛΑΔΩΤΕΣ ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕ ΔΥΟ ΤΥΠΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΩΝ
Στην κατηγορία αυτή των ανελίξεων έχουμε έναν αρχικό γεννήτορα ο οποίος μπορεί
να ανήκει σε έναν από δύο διαφορετικούς τύπους Α ή Β και δίνει τυχαίο αριθμό
απογόνων τύπου Α και Β (αυτά είναι τα άτομα τύπου Α και Β της 1ης γενιάς) με από
κοινού γ.σ.π. Π A  u,v  , αν ο γεννήτορας είναι τύπου Α, ή με Π B  u,v  , αν είναι
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τύπου Β. Κάθε άτομο, τύπου Α ή Β, της iστης γενιάς δίνει, ανεξάρτητα από τα άλλα
άτομα της γενιάς του, τυχαίο αριθμό απογόνων τύπου Α και Β στην επόμενη γενιά με
την ίδια γ.σ.π. Π A  u,v  ή Π B  u,v  αντιστοίχως. Εάν με Πi  u,v  συμβολίσουμε την
από κοινού γ.σ.π. των ατόμων τύπου Α και Β της iοστής γενιάς, τότε είναι γνωστό
(Kimmel and Axelrod, 2002) ότι Π1  u, v    Α  u , v  p   B  u, v 1- p  , όπου
p=Pr(γεννήτορας τύπου Α) , και Π ν  u, v   Π ν-1   Α  u, v  , Π Β  u, v   , για ν  2 .

Ο Harris (1963) προτείνει ως από κοινού γ.σ.π. τις κλασματικές γραμμικές
a  bu  cv
g  hu  iv
και  B  u, v  
, οι οποίες είναι φανερό
μορφές  A  u, v  
d  eu  fv
d  eu  fv
ότι θα δώσουν γ.σ.π. των ατόμων τύπου Α και Β της νοστής γενιάς με επίσης
κλασματική γραμμική μορφή. Όμως, απ’ όσο γνωρίζουμε, δεν έχει δοθεί στη
βιβλιογραφία ο ακριβής τύπος για αυτή τη διδιάστατη γ.σ.π..
Στη συνέχεια, δίνουμε αυτόν τον τύπο όταν  Α  u, v    B  u , v     u, v  ,
δηλαδή, όταν η γ.σ.π. των απογόνων είναι η ίδια για τους δύο τύπους γεννητόρων.
Τότε έχουμε ότι Π1  u, v     u, v  και Π ν  u, v   Π ν-1    u, v  , Π  u, v   , ν  2 .
1  c1  c 2  c1u  c 2 v
με c 1 , c 2 > 0, c 1 + c 2 < 1, η
1  c1  c 2  c1u  c 2 v
κοινή γ.σ.π. των απογόνων. Τότε η γ.σ.π. των ατόμων τύπου Α και Β της νοστής γενιάς
δίνεται από τον τύπο

Θεώρημα 5. Έστω Π  u, v  

1
 1
1 
i
i 1

1   2i 1  c1  c2   2 1  c1  c 2     2i 1  c1  c 2   21  c1  c2    c1u  c 2 v 
i 1
 i 1

   u, v  

  i 1
i
i 1 
i 1
1   2  c1  c2     2  c1  c 2    c1u  c2 v 
i 1
 i 1

1

 1  Q1u  Q 2 v  1  Q1*u  Q 2* v
,


*
*
 1  Q1  Q 2  1  Q1  Q 2

όπου Qi 
1


 ci
c i
i 1
, Qi* 
, για i=1,2, με    2i 1  c1  c 2  και
1    c1  c 2 
1    c1  c2 
i 1

   2i 1  c1  c 2 
i 1

   2,

i 1

 2 1  c1  c 2 

1

.

Απόδειξη. Μπορεί να δειχθεί με τη μέθοδο της επαγωγής.
Παρατήρηση 3. Ισχύει ότι 0< Q i <1, για i=1,2, με Q1  Q 2  1 . Εάν επιπλέον ισχύει
1
c1  c2  , τότε έπεται ότι α>0 και 0< Q i * <1, για i=1,2, με Q1*  Q2*  1 και
2
0  Qi*  Qi  1, για i  1, 2 . Σε αυτή την περίπτωση η Π ν (u,v) παίρνει τη μορφή του
πηλίκου των γ.σ.π. δύο διδιαστάτων γεωμετρικών κατανομών, κατ’ αναλογία προς
την Παρατήρηση 1 για τη μονοδιάστατη κλαδωτή ανέλιξη.
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Παρουσιάζεται συνεπώς ελκυστική, για μελλοντική διερεύνηση, η αναζήτηση
των συνθηκών εκείνων που επιτρέπουν στο πηλίκο δύο διδιαστάτων γ.σ.π. να
αποτελεί γ.σ.π. μιας μη αρνητικής διδιάστατης διακριτής τ.μ., καθώς και η σύγκρισή
τους με τις ανάλογες συνθήκες στις μονοδιάστατες τ.μ..
ABSTRACT

In a branching process, where the probability generating function (p.g.f.) of the
descendents is of a fractional linear form, the p.g.f. of the distribution of the
individuals in the nth generation can be written as a ratio of p.g.f.’s of two geometric
distributions. In the literature, with the exception of two particular cases, ratio of
negative binomial with geometric (Kemp, 1979) and geometric with Poisson
(Jayasree and Swamy, 2006), the general problem of determining the conditions that
allow a ratio of two p.g.f.’s to be the p.g.f. of a discrete non-negative random variable
(r.v.), has not yet been considered. In this paper, necessary and sufficient conditions
are given for the case where the denominator is the p.g.f. of a Geometric or a Poisson
r.v.. These conditions are given in detail when the nominator is the p.g.f. of a r.v.
from a family such as Katz, Sundt and Jewell or is infinitely divisible. A bivariate
branching process is also considered, and an explicit form of the p.g.f. of the joint
distribution of the two types of individuals in the nth generation is derived. It is
proved, that it can be written as a ratio of the p.g.f.’s of two bivariate geometric r.v.’s.
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Dromolìghsh

Oq mato

anafèroume ti

ergase

to biblo

stìlo oqhmtwn pou xekin apì mia
sei agaj se

N

katanemhmènou

dispartou

prosdioriste h bèltisth diadrom
tou

VRP

enai o prosdiorismì

perissìtere

th

apoj ke kai prèpei na parad¸-

gewgrafik pelte . Skopì

gia to kje ìqhma. Mia diaforetik
bèltisth

diadrom

enai na

prosèggish

an to ìqhma paraddei all

kai paralambnei parllhla epistrefìmena proðìnta.
Sthn paroÔsa ergasa jewroÔme èna kai monadikì ìqhma pou xekin apì thn apoj kh kai paraddei kai paralambnei enì
kajorismènh seir

1 → 2 → · · · → N.

tÔpou proðìn se

N

pelte

me mia pro-

H apathsh gia pardosh kai h posìthta

gia ta epistrefomèna proðìnta enai diakritè tuqae metablhtè kai den uperbanoun
thn qwrhtikìthta tou oq mato . Stìqo

ma

stopoie anamenìmeno sunolikì kìsto th

enai na broÔme thn politik
diadrom

. Qrhsimopoi¸nta

dunamikoÔ programmatismoÔ apodeiknÔoume ìti bèltisth politik

pou elaqiteqnikè

tou

enai tÔpou katw-

flou>> kai autì epalhjeÔetai me èna arijmhtikì pardeigma. To prìblhma melettai
se peperasmèno qronikì orzonta.
2. Peperasmèno

qronikì

orzonta

JewroÔme to sÔnolo twn kìmbwn
apoj kh en¸ oi kìmboi

1, 2, . . . , N

V = {0, 1, . . . , N } kai me to 0 shmei¸noume thn

sumbolzoun tou pelte . To sÔnolo twn pelat¸n

exuphretetai apì èna monadikì ìqhma. JewroÔme ìti to ìqhma èqei peperasmènh
qwrhtikìthta sh me

ξ i kai

Q kai o arijmì

twn pelat¸n enai so

ψ i th apait sei gia pardosh kai paralab

i = 1, 2, . . . , N .
i = 1, . . . , N .
, ìpou

àqoume tou

periorismoÔ

me

N . Sumbolzoume me

twn epistrefomènwn proðìntwn

ξi ≤ Q

kai

ψi ≤ Q

gia kje

ci,+1 , i = 1, 2, . . . , N − 1 to kìsto taxidou metaxÔ tou
i kai i + 1 kai me ci,0 , i = 1, 2, . . . , N to kìsto taxidou metaxÔ tou pelth

Sumbolzoume epsh me
pelth

i

kai th

trigwnik

apoj kh . Enai logikì na upojèsoume ìti aut ta kìsth ikanopoioÔn thn
anisìthta, dhlad

ci,i+1 ≤ ci,0 + c0,i+1 ,
Mia grafik

i = 1, 2, . . . , N − 1.

anaparstash tou montèlou fanetai sto paraktw Sq ma:
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Sq ma 1: To montèlo

ätan to ìqhma episkèftetai ton
mègisth dunat

i−iostì

pelth gia pr¸th for paraddei thn

posìthta kai paralambnei thn mègisth dunat

fomènwn proðìntwn. An mèro
uprqei arketì

eleÔjero

th

q¸ro

apathsh

posìthta epistre-

gia pardosh den ikanopoihje

den

to ìqhma epistrèfei sthn apoj kh, adeizei apì ta

epistrefìmena proðìnta, epanefodizetai me nèa proðìnta kai epistrèfei ston pelth

j.
A

q
r

shmei¸soume me

monde

tou proðìnto

fj (q, r)

to elqisto anamenìmeno kìsto

kai uprqei

r

eleÔjero

ìtan to ìqhma èqei

q¸ro . Oi arnhtikè

timè

twn

q

kai

ekfrzoun thn anikanopohth apathsh gia pardosh kai deio q¸ro antstoiqa.
O q¸ro

katastsewn gia kje pelth

i = 1, 2 . . . , N

enai to paraktw sÔnolo:

S = {(q, r), q + r ≤ Q}
ätan to

q, r ≥ 0(

nopoetai pl rw

dhlad

h apathsh gia pardosh proðìntwn kai deio q¸ro ika-

), to ìqhma ete proqwrei ston pelth

j+1

ete epistrèfei sthn

apoj kh, adeizei ta epistrefomèna proðìnta kai efodizetai me forto
kai sth sunèqeia episkèftetai ton pelth
Sthn perptwsh ìpou

q<0

kai

r < 0,

θ(0 ≤ θ ≤ Q)

j + 1.
to ìqhma phganei sthn apoj kh, adeizei

ta epistrefìmena proðìnta, kai efodizetai me thn qrwstoÔmenh posìthta proðìnto

−q − .

àpeita èqei dÔo epilogè :

¸ste na mènei

j

−r −

eleÔjero

i)

q¸ro

θ ètsi
(0 ≤ θ ≤ Q + min{q − , r − }), na epistrèyei ston

na fort¸sei epiplèon posìthta proðìnto

pelth kai na ikanopoi sei thn apathsh gia pardosh

nntwn proðìntwn kai na proqwr sei ston pelth

j

paralab

twn enapomei-

j +1, ii) na epistrèyei ston pelth

kai na ikanopoi sei thn apathsh gia pardosh h paralab

twn enapomeinntwn

proðìntwn, na pragmatopoi sei èna dèutero taxdi sthn apoj kh kai na efodiaste
me posìthta proðìnto

sh me

θ , (0 ≤ θ ≤ Q)

kai èpeita na proqwr sei ston pelth

j + 1.
àtsi èqoume ti

Perptwsh 1.

An

paraktw exis¸sei

dunamikoÔ programmatismoÔ:

q, r ≥ 0
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fj (q, r) = min{Hj (q, r), Aj }.

Perptwsh 2.

An

(1)

q− + r− < 0

fj (q, r) = 2cj0 + min{H̃j (q, r), Aj },

(2)

Hj (q, r) = cj,j+1 + Efj+1 (q − ξ, r + q − (q − ξ)+ − ψ), q, r ≥ 0,

(3)

ìpou

H̃j (q, r) = cj,j+1 +min0≤θ≤Q+min(q− ,r− ) Efj+1 (θ−ξ, Q+r − −(θ−ξ)+ −ψ), q − +r − < 0,
(4)

Aj = cj0 + c0,j+1 + min0≤θ≤Q Efj+1 (θ − ξ, Q − (θ − ξ)+ − ψ),

(5)

Shmei¸noume ìti gia ton upologismì tou deiou q¸rou met thn pr¸th epskeyh ston
pelth

j+1

qrhsimopoi same thn tautìthta

min(α, b) = α − (α − b)+ .

Gia ton

teleutao pelth èqoume

fN (q, r) = cN 0 + 2cN 0 1(q − + r − < 0).

Je¸rhma 1.

i)

Gia

q ≥ 0

(6)

s1 (q) ≥ 0 tètoio ¸ste enai bèltisto
pelth an r ≥ s1 (q). Epiplèon, s1 (q) enai

uprqei akèraio

gia to ìqhma na proqwr sei ston epìmeno
mh-aÔxousa.

ii)

Uprqei

rt ≤ 0

tètoio ¸ste enai bèltisto gia to ìqhma na pragmatopoi sei dÔo

taxdia sthn apoj kh ìtan

iii)

Uprqei

qt ≤ 0

q ≥ 0, r < rt .

tètoio ¸ste enai bèltisto gia to ìqhma na pragmatopoi sei dÔo

r ≥ 0, q < qt .
iv) Gia kje r < 0 uprqei akèraio s2 (r) ≤ 0 tètoio ¸ste enai bèltisto gia to ìqhma
na pragmatopoi sei dÔo taxdia sthn apoj kh an q ≤ s2 (r). Epiplèon ,s2 (r) enai
taxdia sthn apoj kh ìtan

mh-aÔxousa.
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Hj (q, r) enai mh-aÔxousa w pro
(ii), (iii) kai (iv) arke na dexoume ìti H̃j (q, r) enai
mh-aÔxousa w pro ta orsmat th . H apìdeixh gnetai me epagwg w pro j . Arqik, h epagwg baszetai sto ìti h fN (q, r) enai mh-aÔxousa (Exswsh 6). àpeita,
upojètonta ìti fj+1 (q, r) enai mh-aÔxousa, ja dexoume ìti Hj (q, r), H̃j (q, r) kai
fj (q, r) enai mh-aÔxouse .
Apìdeixh.

Gia to mèro

(i)

arke na dexoume ìti

ta orsmata th kai gia ta mèrh

H sunrthsh

Hj (q, r)

enai mh-aÔxousa w

thn Exswsh (3). Gia dedomèna
thn exswsh
Gia

q≥0

ξ, q − (q − ξ)+

pro

r

apì thn epagwgik

enai epsh

Hj (q, r) kai thn epagwgik upìjesh.
r ′ < r < 0 apì thn Exswsh (4) èqoume

kai

upìjesh kai

mh-aÔxousa w

pro

q , apì

ìti:

H̃j (q, r) − H̃j (q, r ′ ) = min0≤θ≤Q+r Efj+1 (θ − ξ, Q + r − (θ − ξ)+ − ψ)
− min0≤θ≤Q+r′ Efj+1 (θ − ξ, Q + r ′ − (θ − ξ)+ − ψ)
≤ min0≤θ≤Q+r′ Efj+1 (θ − ξ, Q + r − (θ − ξ)+ − ψ)
− min0≤θ≤Q+r′ Efj+1 (θ − ξ, Q + r ′ − (θ − ξ)+ − ψ) ≤ 0,
ìpou h teleutaa anisìthta prokÔptei apì thn epagwgik

r≥0

kai

q′ < q < 0

upìjesh. Paromow , gia

èqoume ìti

H̃j (q, r) − H̃j (q ′ , r) = min0≤θ≤Q+q E fj+1 (θ − ξ, Q − (θ − ξ)+ − ψ)
− min0≤θ≤Q+q′ E fj+1 (θ − ξ, Q − (θ − ξ)+ − ψ) ≤ 0.

Gia

q, r ≤ 0

kai

q ′ ≤ q, r ′ ≤ r

èqoume ìti

H̃j (q, r) − H̃j (q ′ , r ′ ) = min0≤θ≤Q+q+r E fj+1 (θ − ξ, Q + r − (θ − ξ)+ − ψ)
− min0≤θ≤Q+q′ +r′ E fj+1 (θ − ξ, Q + r ′ − (θ − ξ)+ − ψ)
≤ min0≤θ≤Q+q′ +r′ E fj+1 (θ − ξ, Q + r − (θ − ξ)+ − ψ)
− min0≤θ≤Q+q′ +r′ E fj+1 (θ − ξ, Q + r ′ − (θ − ξ)+ − ψ) ≤ 0,
apì thn epagwgik

upìjesh.

fj (q, r) enai mh-aÔxousa. Gia q, r ≥ 0 kai q ′ ≥ q, r ′ ≥ r
′
′
èqoume ìti fj (q, r) ≥ fj (q , r ) apì thn monotona tou Hj kai thn Exswsh (1). Gia
q − + r − < 0 kai q ′ ≤ q, r ′ ≤ r èqoume ìti fj (q, r) ≤ fj (q ′ , r ′ ) èqoume oti fj (q, r) ≤
fj (q ′ , r ′ ) apì thn monotona tou H̃j kai thn Exswsh 2. Gia na oloklhr¸soume thn
Apomènei na dexoume ìti

apìdeixh prèpei akìmh na dexoume ìti

fj (−1, r), r ≥ 0.

fj (q, 0) ≤ fj (q, −1), q ≥ 0

Apì thn Exswsh (1) kai thn trigwnik

kai

fj (0, r) ≤

anisìthta èqoume ìti

fj (q, 0) ≤ Aj ≤ 2cj0 +cj,j+1 +min0≤θ≤Q E fj+1 (θ−ξ, Q−(θ−ξ)+ −ψ) = Bj .
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(7)

Apì ti

Exis¸sei

4 kai 7 parnoume ìti

Bj − 2cj0 − H̃j (q, −1) = min0≤θ≤Q E fj+1 (θ − ξ, Q − (θ − ξ)+ − ψ)
− min0≤θ≤Q−1 E fj+1 (θ − ξ, Q − 1 − (θ − ξ)+ − ψ)
≤ 0,
exaita

th

nai ektì

epagwgik

tou eÔrou

upìjesh
tou

fj (q, 0) ≤ fj (q, −1).

(8)

θ.

kai tou gegonìto

Sunduzonta

H apìdeixh gia to

ti

ìti h pr¸th elaqistopohsh e-

Exis¸sei

(2,7) kai (8) parnoume ìti

fj (0, r) ≤ fj (−1, r)

prokÔptei me parìmoia

b mata.

3. Arijmhtik paradegmata
Pardeigma 1.

ìtan oi apait sei
mik. Dhlad
O pnaka

Gia ti

paraktw paramètrou

Ξ ∽ B(Q, 0.4)

kai

Q = 10, N = 7 kai

Ψ ∽ B(Q, 0.4).

me ta kìsth metbash


0
7

6

5
C=
4

3

7
6
H bèltisth politik

tou montèlouh

gia pardosh proðìntwn kai gia deio q¸ro katanèmontai diwnu-
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Sto parapnw sq ma h mple telea sumbolzei ìti h bèltisth enèrgeia enai na
prosqwr soume ston epìmeno pelth. To prsino tetrgwno sumbolzei ìti h bèltisth enèrgeia enai to ìqhma na pragmatopohsei èna taxdi sthn apoj kh kai to sq ma
tou rìmbou me to kuanì qr¸ma sumbolzei ìti h bèltisth enèrgeia enai to ìqhma na
pragmatopohsei dÔo taxdia sthn apoj kh.
To sunolikì mèso kìsto

time)

enai

41.4495

xei, o sunolikì

enai

65.2915.

O sunolikì

deuterìlepta. Qrhsimopoi¸nta

qrìno

upologismoÔ mei¸netai se

qrìno

upologismoÔ (CPU

to Je¸rhma pou èqoume apode-

24.2114

deuterìlepta.

ABSTRACT
We consider the problem of finding the optimal routing of a single vehicle that delivers new products to N customers according to a predefined order and collects expired
products from them. It is assumed that for each customer the demand for new products
and the quantity of expired products are known random variables that are smaller than the
capacity of the vehicle. The vehicle starts its route from a depot and after visiting each
customer may proceed to the next customer or may return to the depot in order to unload
the expired products and to load the new ones. Using a suitable dynamic programming
algorithm we find the optimal policy for the service of all customers. We also prove that
this policy has a specific threshold-type structure. The theoretical results are illustrated
by numerical examples.
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Περίληψη
Θεωρούμε το πρόβλημα της βέλτιστης δρομολόγησης ενός οχήματος που διανέμει K
προϊόντα σε N πελάτες. Υποθέτουμε ότι οι ζητήσεις των πελατών για κάθε προϊόν είναι
διακριτές τυχαίες μεταβλητές που ακολουθούν γνωστές κατανομές. Οι πελάτες
εξυπηρετούνται από το όχημα με μία προκαθορισμένη σειρά. Κάθε προϊόν τοποθετείται στο
δικό του τμήμα στο όχημα. Το όχημα ξεκινάει τη διαδρομή του από μία αποθήκη με μία
συγκεκριμένη ποσότητα από το κάθε προϊόν. Υπάρχει ένα κόστος για την μετακίνηση του
οχήματος από τον έναν πελάτη στον άλλον. Μετά από την εξυπηρέτηση του κάθε πελάτη, το
όχημα έχει δύο επιλογές: (α) να ταξιδέψει προς τον επόμενο πελάτη ή (β) να επιστρέψει στην
αποθήκη για να ανανεώσει το απόθεμά του για κάθε προϊόν και να συνεχίσει τη διαδρομή του.
Μετά από την εξυπηρέτηση όλων των πελατών θεωρούμε ότι το όχημα επιστρέφει στην
αποθήκη. Υποθέτουμε ότι υπάρχει ένα κόστος για την επιστροφή του οχήματος στην
αποθήκη. Χρησιμοποιώντας έναν κατάλληλο αλγόριθμο του δυναμικού προγραμματισμού
υπολογίζουμε εκείνη την πολιτική που ικανοποιεί τις ζητήσεις των πελατών για κάθε προϊόν
και ελαχιστοποιεί το συνολικό αναμενόμενο κόστος. Προσδιορίζουμε τη μορφή της βέλτιστης
πολιτικής. Επίσης, κατασκευάζουμε έναν αλγόριθμο για τον υπολογισμό της βέλτιστης
πολιτικής που είναι ταχύτερος του κλασσικού αλγορίθμου του δυναμικού προγραμματισμού.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το πρόβλημα της βέλτιστης δρομολόγησης ενός οχήματος, γνωστό στη
βιβλιογραφία ως Single Vehicle Routing Problem (SVRP), εισήχθηκε από τους
Dantzing and Ramser (1959) και θεωρείται μία γενίκευση του κλασσικού
προβλήματος του περιοδεύοντος πωλητή. Στο πρόβλημα αυτό προσδιορίζεται η
βέλτιστη διαδρομή ενός οχήματος το οποίο ξεκινά από μία αποθήκη, διανέμει
προϊόντα σε N πελάτες, ικανοποιεί τις ζητήσεις τους και τελικά επιστρέφει στην
αποθήκη. Στην παρούσα εργασία περιγράφουμε μία απλή ενδιαφέρουσα παραλλαγή
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του μοντέλου δρομολόγησης που εισήγαγαν οι Tatarakis and Minis (2009). Σ’ αυτή
την παραλλαγή, θεωρούμε ότι ένα όχημα ξεκινάει τη διαδρομή του από μία αποθήκη
και διανέμει K διαφορετικά προϊόντα σε N πελάτες με μία προκαθορισμένη σειρά.
Το όχημα είναι χωρισμένο σε K τμήματα και κάθε προϊόν τοποθετείται στο δικό του
τμήμα στο όχημα. Θεωρούμε ένα σύνολο κορυφών V  {0,  , N }, όπου η κορυφή 0
αναπαριστά την αποθήκη και οι κορυφές 1,  , N αντιστοιχούν στους πελάτες. Οι
πελάτες εξυπηρετούνται σύμφωνα με την προκαθορισμένη σειρά 1,  , N από το
όχημα το οποίο χωρίζεται σε K τμήματα με χωρητικότητες για το κάθε προϊόν ίσες
με Q1 , Q2 ,  , QK , αντίστοιχα. Το όχημα ξεκινά τη διαδρομή του από την αποθήκη
με Qi μονάδες του προϊόντος i {1,  , K } και μετά από την εξυπηρέτηση όλων των
πελατών επιστρέφει στην αποθήκη. Η ζήτηση του πελάτη j , j  1, 2,  , N , για το

προϊόν i, i  1, 2,  , K , είναι μία διακριτή τυχαία μεταβλητή  i j και γίνεται γνωστή
όταν το όχημα φτάσει στον πελάτη. Υποθέτουμε ότι η από κοινού συνάρτηση μάζας
πιθανότητας της ζήτησης σε προϊόντα του κάθε πελάτη είναι γνωστή και δεν ξεπερνά
τη χωρητικότητα κάθε τμήματος του οχήματος, δηλαδή ισχύει ότι max  i j  Qi ,
j1, 2 ,, N

για κάθε προϊόν i  {1, , K }. Όταν το όχημα φτάσει στον πελάτη j για πρώτη φορά
ικανοποιεί όση ζήτηση από το κάθε προϊόν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί. Αν μέρος
της ζήτησης για το προϊόν i  {1, , K } δεν ικανοποιηθεί, το όχημα επιστρέφει στην
αποθήκη, ανανεώνει το απόθεμά του με ποσότητες προϊόντων Q1 , Q2 ,  , Q K και
επιστρέφει στον πελάτη για να ικανοποιήσει τη ζήτηση. Μετά από την ικανοποίηση
της ζήτησης και του τελευταίου πελάτη, το όχημα επιστρέφει στην αποθήκη. Έστω
c j , j 1 , j  1, 2,  , N  1, το κόστος για τη μετακίνηση του οχήματος από τον πελάτη
j στον πελάτη j  1 και c j ,0 , j  1, 2,  , N , το κόστος για την επιστροφή του

οχήματος στην αποθήκη από τον πελάτη j. Τα κόστη ικανοποιούν την τριγωνική
ανισότητα, δηλαδή ισχύει ότι ci ,i 1  ci 0  c 0,i 1 , i  1,  , N  1. Μετά από την
εξυπηρέτηση κάποιου πέλατη, το όχημα έχει δύο επιλογές: (α) να ταξιδέψει
κατευθείαν προς τον επόμενο πελάτη για να τον εξυπηρετήσει ή (β) να επιστρέψει
στην αποθήκη για να ανανεώσει το απόθεμά του, αποκτώντας εκ νέου ποσότητες
προϊόντων Q1 , Q2 ,  , Q K και στη συνέχεια να ταξιδέψει προς τον πελάτη που
σύμφωνα με την προκαθορισμένη σειρά πρέπει να εξυπηρετηθεί. Το όχημα έχει δύο
δυνατές επιλογές ενεργειών. Η επιλογή κάθε μίας ενέργειας επιφέρει ένα αντίστοιχο
κόστος διαδρομής. Ως πολιτική θεωρούμε έναν οποιοδήποτε κανόνα επιλογής
ενεργειών. Το πρόβλημα είναι η εύρεση εκείνης της πολιτικής που ελαχιστοποιεί το
συνολικό αναμενόμενο κόστος κατά τη διάρκεια μίας ολοκληρωμένης διαδρομής του
οχήματος. Ρεαλιστικά παραδείγματα αυτού του μοντέλου μπορεί, μεταξύ άλλων, να
θεωρηθούν οι περιπτώσεις διανομής προϊόντων σε supermarkets ή σε
πολυκαταστήματα και διανομής προϊόντων φαγητού σε εστιατόρια ή έτοιμων
φαγητών σε καταναλωτές. Οι Tatarakis and Minis (2009) απέδειξαν τη μορφή της
βέλτιστης πολιτικής για K  2 προϊόντα θεωρώντας ότι για κάθε πελάτη j οι
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τυχαίες μεταβλητές 1j ,  ,  Kj είναι ανεξάρτητες. Στην παρούσα εργασία,
αποδεικνύουμε τη μορφή της βέλτιστης πολιτικής για κάθε θετικό ακέραιο K
δίνοντας μία σαφώς απλούστερη απόδειξη χωρίς την υπόθεση της ανεξαρτησίας των
ζητήσεων. Το περιεχόμενο της παρούσας εργασίας μαζί με μία επέκτασή της έχουν
υποβληθεί προς δημοσίευση από τους Pandelis, Kyriakidis and Dimitrakos (2010).

2. Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Έστω z i  {0,  , Qi }, i  1, 2,  , K , η ποσότητα του προϊόντος i που έχει
απομείνει στο όχημα μετά από την εξυπηρέτηση κάποιου πελάτη. Ορίζουμε τα
διανύσματα z  ( z1 , z 2 ,  , z K ), Q  (Q1 , Q2 ,  , Q K ) και  j  (1j ,  2j ,  ,  Kj ).
Έστω P j ( )  Pr( j   ),   (1 ,  ,  K )  S  {0,  , Q1 }    {0,  , Q K }, η
από κοινού συνάρτηση μάζας πιθανότητας της ζήτησης του πελάτη j και f j (z ) το
ελάχιστο συνολικό αναμενόμενο κόστος από τον πελάτη j μέχρι το τέλος της
διαδρομής, αν ο πελάτης j έχει εξυπηρετηθεί και η ποσότητα του προϊόντος i που
έχει απομείνει στο όχημα είναι ίση με z i . Ορίζουμε το σύνολο:

 z  { :  i  z i ,1  i  K }. Τότε, η βέλτιστη πολιτική για τη δρομολόγηση του
οχήματος μπορεί να προσδιοριστεί από τις ακόλουθες εξισώσεις του δυναμικού
προγραμματισμού. Για κάθε πελάτη j  1, 2,  , N  1, έχουμε:
f j ( z )  min{H j ( z ), A j }, z  {0,  , Q1 }    {0,  , QK },
(1)
όπου,
H j ( z )  c j , j 1 



f j 1 ( z   ) P j 1 ( ) 

  z

A j  c j 0  c j 1,0 

f

 [ 2c

j 1, 0

 f j 1 (Q  ( z   )  )]P j 1 ( ),

(2)

  z
j 1 (Q

  ) P j 1 ( )

(3)

 S

Η οριακή συνθήκη είναι:
f N ( z )  c N 0 , z  S.
(4)
Ο αριστερός όρος ανάμεσα στα άγκιστρα της Εξίσωσης (1) αντιστοιχεί στην ενέργεια
σύμφωνα με την οποία το όχημα ταξιδεύει κατευθείαν προς τον επόμενο πελάτη και
ο δεξιός όρος ανάμεσα στα άγκιστρα της Εξίσωσης (1) αντιστοιχεί στην ενέργεια
σύμφωνα με την οποία το όχημα επιστρέφει στην αποθήκη για να ανανεώσει το
απόθεμά του. Στην Εξίσωση (2) η ποσότητα ( z   )  είναι ίση με
(min( z1  1 ,0), , min( z K   K ,0)). Το αποτέλεσμα του Λήμματος 1 που ακολουθεί,
θα χρησιμοποιηθεί στην απόδειξη του Θεωρήματος 1.
Λήμμα 1. Για κάθε πελάτη j  1, 2,  , N ισχύει ότι: f j ( z )  2c j ,0  f j (Q ).
Απόδειξη. Για j  N το αποτέλεσμα του λήμματος ισχύει. Για j  N από την
Εξίσωση (1) έχουμε ότι:
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f j ( z )  A j  c j ,0  c j 1,0 

f


j 1 (Q

  ) P j 1 ( ).

(5)

S

Όταν το όχημα είναι πλήρως φορτωμένο με τις ποσότητες προϊόντων Q1 , Q2 ,  , Q K ,
η βέλτιστη απόφαση είναι να ταξιδέψει κατευθείαν προς τον επόμενο πελάτη.
Επομένως, έπεται ότι:
(6)
f j (Q )  c j , j 1 
f j 1 (Q   ) P j 1 ( ).



 S

Το αποτέλεσμα προκύπτει από τις Εξ. (5), (6) και την τριγωνική ανισότητα.
Θεώρημα 1. (i) Για κάθε ποσότητα z i  {0,  , Qi }, i  1,  , K  1, υπάρχει ένας
ακέραιος s j ( z1 ,  , z K 1 )  {0,  , QK  1} τέτοιος ώστε η βέλτιστη απόφαση για το

όχημα είναι να ταξιδέψει κατευθείαν προς τον επόμενο πελάτη αν
z K  s j ( z1 , z 2 ,  , z K 1 ). (ii) Για κάθε πελάτη j ο αριθμός s j ( z1 , z 2 ,  , z K 1 )
ελαττώνεται καθώς z1 ,  , z K 1 αυξάνονται.
Απόδειξη. Σύμφωνα με την Εξίσωση (1) και για τα δύο σκέλη του θεωρήματος αρκεί
να δείξουμε ότι η συνάρτηση H j (z ) είναι φθίνουσα ως προς z1 , , z K . Επιπλέον θα
πρέπει να δείξουμε ότι η συνάρτηση f j (z ) είναι φθίνουσα ως προς z1 , , z K . Η
απόδειξη θα γίνει με επαγωγή ως προς j. Από την Εξίσωση (4) προκύπτει ότι η
ποσότητα f N (z ) είναι φθίνουσα. Υποθέτοντας ότι η ποσότητα f j 1 ( z ) είναι
φθίνουσα, θα δείξουμε ότι οι συναρτήσεις H j (z ) και f j ( z ) είναι φθίνουσες. Αν
δείξουμε ότι η συνάρτηση H j ( z ) είναι φθίνουσα, η μονοτονία της f j ( z ) έπεται
άμεσα από την Εξίσωση (1). Επομένως, εστιάζουμε στη συνάρτηση H j ( z ). Έστω ei
το διάνυσμα μεγέθους K οι συνιστώσες του οποίου είναι ίσες με μηδέν εκτός της
i  οστής συνιστώσας η οποία ισούται με τη μονάδα. Λόγω της συμμετρίας, για να
αποδείξουμε ότι η συνάρτηση H j (z ) είναι φθίνουσα ως προς z1 , , z K αρκεί να
δείξουμε ότι: H j ( z )  H j ( z  ei ). Από την Εξίσωση (2) έχουμε:
H j ( z )  c j , j 1 

 [2c

f


j 1 ( z

  ) P j 1 ( ) 

 z

j 1, 0

 f j 1 (Q  ( z   )  )]P j 1 ( ) 

  z : i  zi

 [2c

 f j 1 (Q  ( z   )  )]P j 1 ( ) 

 [2c

 f j 1 (Q  ( z   )  )]P j 1 ( ) 

j 1, 0
  z ei : i  zi 1

j 1, 0
  z  ei : i  zi 1

 [ 2c

:

j 1, 0

 f j 1 (Q  ( z   )  )]P j 1 ( ),

 zi 1
i

και
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(7)

f


j 1 ( z

 ei   ) P j 1 ( ) 

j 1 ( z
  z  ei : i  zi 1

 ei   ) P j 1 ( ) 

H j ( z  ei )  c j , j 1 

 z

 f

[2c

j 1, 0

 f j 1 (Q  ( z  ei   )  )]P j 1 ( ) 

  z  ei : i  zi

 [2c

j 1, 0
  z  ei : i  zi 1

 [ 2c


j 1, 0

 f j 1 (Q  ( z  ei   )  )]P j 1 ( ) 

 f j 1 (Q  ( z  ei   )  )]P j 1 ( ).

(8)

: i  zi 1

Συγκρίνουμε τις ποσότητες H j (z ) και H j ( z  ei ) όρο με όρο. Το πρώτο, τέταρτο και
πέμπτο άθροισμα στην Εξίσωση (7) είναι τουλάχιστον ίσο με τα αντίστοιχα
αθροίσματα της Εξίσωσης (8) από την επαγωγική υπόθεση. Το δεύτερο άθροισμα
στην Εξίσωση (7) είναι τουλάχιστον ίσο με το τρίτο άθροισμα της Εξίσωσης (8),
επίσης λόγω της επαγωγικής υπόθεσης. Αρκεί να συγκρίνουμε το τρίτο άθροισμα
στην Εξίσωση (7) με το δεύτερο άθροισμα της Εξίσωσης (8). Έχουμε:
f j 1 ( z  ei   )  2c j 1,0  f j 1 (Q )  2c j 1,0  f j 1 (Q  ( z   )  ),
όπου η πρώτη ανισότητα προκύπτει από το Λήμμα 1 και η δεύτερη ανισότητα είναι
συνέπεια της επαγωγικής υπόθεσης.
Αν s j ( z1 ,  , z K 1 )  Q K  1, η βέλτιστη απόφαση για το όχημα είναι η
επιστροφή του στην αποθήκη για κάθε z K  {0,  , Q K }. Οι Tatarakis and Minis
(2009) απέδειξαν το Σκέλος (i) του Θεωρήματος 1 για K  2. Η απόδειξή τους
περιέχει πολύπλοκες αλγεβρικές εκφράσεις και δεν μπορεί να επεκταθεί για K  2.
Επιπλέον υποθέτουν ότι για κάθε πελάτη j  {1,  , N } οι τυχαίες μεταβλητές

1j ,  ,  Kj είναι ανεξάρτητες. Στην απόδειξη του Θεωρήματος 1 δεν θέτουμε αυτήν

την υπόθεση. Σύμφωνα με το παραπάνω θεώρημα, για K  2 η βέλτιστη πολιτική,
δηλαδή οι κρίσιμοι αριθμοί s j ( z1 ) για κάθε j  1,  , N  1 και για κάθε ποσότητα
z1  0,  , Q1 , μπορούν να υπολογιστούν από τον παρακάτω αλγόριθμο:
Αλγόριθμος για τον υπολογισμό των s j ( z1 ), z1  0,  , Q1 .

Θέτουμε f N ( z )  c N 0 , z {0,  , Q1 }  {0,  , Q2 }. Για κάθε j  N  1,  , 1 :
Υπολογίζουμε την ποσότητα A j από την Εξίσωση (3). Θέτουμε z1  0.
(*) Αν A j  H j ( z1 , Q2 ) τότε s j ( z1 )  Q2  1 και f j ( z1 , z 2 )  A j , z 2  0,  , Q2 ,
διαφορετικα, [αν H j ( z1 ,0)  A j τότε s j ( z1 )  0 και
f j ( z1 , z 2 )  H j ( z1 , z 2 ), z 2  0,  , Q2 ] αλλιώς
[υπολογίζουμε την ποσότητα H j ( z1 , z 2 ) για z 2  Q2  1, Q2  2,  μέχρι να
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ισχύει: A j  H j ( z1 , z 2 ). Θέτουμε s j ( z1 )  z 2  1 και

f j ( z1 , z 2 )  H j ( z1 , z 2 ), s j ( z1 )  z 2  Q2 ,
f j ( z1 , z 2 )  A j , 0  z 2  s j ( z1 )  1]. Θέτουμε z1  z1  1. Αν z1  Q1 επιστρέφουμε
στην (*).
Ο παραπάνω αλγόριθμος είναι ταχύτερος του κλασσικού αλγορίθμου του
δυναμικού προγραμματισμού που βασίζεται στις Εξισώσεις (1)-(4) διότι δεν
χρειάζεται, για κάθε πελάτη j  1, , N  1 και για κάθε ποσότητα z1  0,  , Q1 , να
υπολογίσουμε τις ποσότητες H j ( z1 , z 2 ), 0  z 2  s j ( z1 )  1. Ένα αριθμητικό
παράδειγμα παρουσιάζεται παρακάτω. Υποθέτουμε ότι N  10 και Q1  Q2  5. Τα
κόστη για την μετακίνηση από τον πελάτη j στον πελάτη j  1, j  1,  ,9, είναι:
c12  17, c 23  18, c34  20,
c 45  15, c56  14, c67  13, c 78  10, c89  15 και
c9,10  19. Τα κόστη για την επιστροφή στην αποθήκη από τον κάθε πελάτη

c10  10,
είναι:
j , j  1,  ,10,
c 20  8, c30  12, c 40  10, c50  7, c 60  9, c 70  11, c80  13, c90  14 και c10,0  12.
Υποθέτουμε ότι οι ζητήσεις για τα προϊόντα 1 και 2 είναι ανεξάρτητες ομοιόμορφα
κατανεμημένες τυχαίες μεταβλητές, τέτοιες ώστε για κάθε πελάτη j  1, ,10, ισχύει
ότι: Pr( 1j  x)  (Q1  1) 1 , x  0, , Q1 και Pr( 2j  y )  (Q2  1) 1 , y  0, , Q2 .
Ο αλγόριθμος υλοποιήθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού Matlab σε έναν προσωπικό
υπολογιστή Intel® Core™ 2 Duo, 2.5 GHz, 4 GB RAM. Ο χρόνος εκτέλεσης του
προγράμματος ήταν 4.29 δευτερόλεπτα ενώ ο χρόνος εκτέλεσης του κλασσικού
αλγορίθμου του δυναμικού προγραμματισμού που βασίζεται στις Εξισώσεις (1)-(4)
ήταν 9.43 δευτερόλεπτα. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζουμε τους κρίσιμους αριθμούς
s j ( z1 ), z1  0,  , Q1 , που αντιστοιχούν στην βέλτιστη πολιτική για κάθε πελάτη j ,
j  1, , N  1. Παρατηρούμε ότι το Σκέλος (ii) του Θεωρήματος 1 επαληθεύεται
αριθμητικά διότι οι κρίσιμοι αριθμοί s j ( z1 ) φθίνουν ως προς z1 {0,  ,5} για κάθε
πελάτη j {1,  ,9}. Το ελάχιστο συνολικό αναμενόμενο κόστος
f 0  c10 

 f (Q
 

1
( 1 , 2 )S

1

 1 , Q2   2 ) P 1 ( 1 ,  2 )

βρέθηκε προσεγγιστικά ίσο με 138.36.
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Πίνακας 1. Οι κρίσιμοι αριθμοί της βέλτιστης πολιτικής
Πελάτης j
s j ( 0)
s j (1)
s j ( 2)
s j (3)
s j ( 4)
s j (5)

1
2
3

5
5
5

5
5
5

5
4
4

4
4
4

3
2
2

0
0
0

4
5
6
7
8

4
5
3
2
2

4
4
3
1
2

4
4
2
0
0

3
3
0
0
0

0
1
0
0
0

0
0
0
0
0

9

2

1

0

0

0

0

ABSTRACT
We consider the problem of finding the optimal routing of a single vehicle that
delivers K different products to N customers according to a particular customer order.
The demands of the customers for each product are assumed to be discrete random
variables with known distributions. Each product type is stored in its dedicated
compartment in the vehicle. Using a suitable dynamic programming algorithm we
find the policy that satisfies the demands of the customers with the minimum total
expected cost. We also prove that this policy has a specific threshold-type structure.
The theoretical result is illustrated by a numerical example in which the demands for
two products are independent discrete uniformly distributed random variables.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η συνεχιζόμενη δημιουργία κατανομών πιθανότητας στην Ανάλυση Επιβίωσης,
αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της περιγραφής δεδομένων που συχνά απορρέουν από
σύνθετες πραγματικές καταστάσεις. Στην παρούσα εργασία εισάγεται μια κατανομή με τρεις
παραμέτρους και με συνάρτηση κινδύνου πολλαπλών μορφών. Περιγράφεται η διαδικασία με
την οποία παράγεται και υπολογίζονται οι σχετικές συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας,
επιβίωσης και κινδύνου, ελέγχοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι συναρτήσεις αυτές
μπορούν να αλλάξουν σχηματική μορφή. Επιπλέον, εξετάζονται διάφορες ιδιότητές της,
εκτιμώνται οι παράμετροι και δοκιμάζεται η προσαρμογή της σε πραγματικά δεδομένα.
Λέξεις Κλειδιά: Κατανομή Weibull; Διωνυμική κατανομή; Συνάρτηση κινδύνου; Εκτίμηση
μέγιστης πιθανοφάνειας, Εφαρμογές.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια, πολλές νέες κατανομές πιθανότητας αναπτύχθηκαν ως
τροποποιήσεις της Εκθετικής και της Weibull κατανομής. Ενδεικτικά αναφέρονται: η
Weibull-Geometric (WG) που προτάθηκε από τους Marshall and Olkin (1997) και
μελετήθηκε επίσης και από τους Barreto-Souza, Morais and Cordeiro (2008), η
Exponential-Geometric (EG) που προτάθηκε και μελετήθηκε από τους Marshall and
Olkin (1997) και Adamidis and Loukas (1998), η Exponential-Poisson (EP) του Kus
(2007), η Exponential-Logarithmic (EL) των Tahmasbi and Rezaei (2008), η
Exponential-Binomial (EB) των Chahkandi and Ganjali (2009) και τέλος η WeibullLogarithmic (WL) των Ciumara and Preda (2009).
Στην παρούσα εργασία μελετάται μια κατανομή με τρεις παραμέτρους, η οποία
αποτελεί γενίκευση της κατανομής EB των Chahkandi and Ganjali (2009) και
προσαρμόζεται καλύτερα από την ΕΒ (και άλλες τριπαραμετρικές κατανομές) σε
πραγματικά δεδομένα. Αναφέρεται η διαδικασία με την οποία παρήχθη η
προτεινόμενη κατανομή και δίνονται χαρακτηριστικά στοιχεία της, όπως η κατανομή
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πυκνότητας πιθανότητάς της καθώς και σχέσεις της με άλλες κατανομές. Η
περεταίρω μελέτη των ιδιοτήτων της κατανομής κάνει φανερή την ύπαρξη
συνάρτησης κινδύνου πολλαπλών μορφών (αύξουσα, φθίνουσα, κυρτή και
τροποποιημένη κοίλη). Επιπρόσθετα εκτιμώνται οι παράμετροι της κατανομής με τη
μέθοδο Μέγιστης Πιθανοφάνειας και υπολογίζεται ο παρατηρούμενος πίνακας
πληροφορίας. Τέλος η προσαρμογή της προτεινόμενης κατανομής ελέγχεται σε
πραγματικά δεδομένα και συγκρίνεται με τις προσαρμογές της ΕΒ και άλλων
τριπαραμετρικών κατανομών.

2. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Έστω Y 1 , Y 2 , …, Y Z ανεξάρτητες και ισόνομες τυχαίες μεταβλητές που
ακολουθούν την κατανομή Weibull με παραμέτρους β και λ, δηλαδή έχουν
συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας που δίνεται από τη σχέση:

Ας θεωρήσουμε επίσης ως Ζ μια τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί Διωνυμική
κατανομή με παραμέτρους n και α, δηλαδή Ζ~Β(n,α), με συνάρτηση πιθανότητας:

Υποθέτοντας ότι οι τυχαίες μεταβλητές Υ και Ζ είναι ανεξάρτητες, ορίζουμε την
τυχαία μεταβλητή Χ=min{ Y 1 , Y 2 , …, Y Z }. Σε αυτή την περίπτωση η δεσμευμένη
συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της Χ/Ζ=z θα είναι

Ενώ, η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της Χ θα δίνεται από τη σχέση:
(1)
Όπου x>0 και θ = (α, β, λ), με β>0 παράμετρος μορφής και α, λ>0 παράμετροι
κλίμακας.
Εφ’ εξής θα λέμε ότι μια κατανομή ακολουθεί την Weibull-Διωνυμική (WeibullBionomial, WB) κατανομή, όταν η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητάς της θα
δίνεται από τη σχέση (1).
Αποδεικνύεται ότι η σ.π.π. (1) είναι γνησίως φθίνουσα όταν β<1 και μονοκόρυφη
σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Οι διάφορες μορφές της σ.π.π. φαίνονται και στο
παρακάτω γράφημα, που σχεδιάστηκε για συγκεκριμένες τιμές των παραμέτρων (α,
β, λ).
Γράφημα 1. Συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας της WB κατανομής για (α, β, λ) =
(0.1, 0.8, 0.02) (συνεχής γραμμή), (α, β, λ) = (5, 2, 0.05) (διακεκομμένη γραμμή) και
(α, β, λ) = (2, 6, 0.1) (σημειωμένη με τελείες γραμμή).
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Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι για β=1, η προτεινόμενη κατανομή υποβιβάζεται
στην ΕΒ κατανομή που προτάθηκε από τους Chahkandi and Ganjali (2009).
Επιπρόσθετα για β=2, προκύπτει η κατανομή Reyleigh-Binomial (RB). Τέλος για
α=n=1 προκύπτει η κατανομή Weibull, ενώ όταν α=β=n=1, τότε η προτεινόμενη
κατανομή ισοδυναμεί με την Εκθετική κατανομή.

3. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ολοκληρώνοντας τη σχέση (1) στο διάστημα (0,x) προκύπτει η αθροιστική
συνάρτηση κατανομή της WB κατανομής, η οποία δίνεται από τη σχέση:
(2)
Επομένως και η συνάρτηση επιβίωσης της προτεινόμενης κατανομής θα δίνεται από
τη σχέση:
(3)
Επιπρόσθετα με αναστροφή της (2) προκύπτει η συνάρτηση υπολογισμού των
εκατοστιαίων σημείων, η οποία θα δίνεται από τη σχέση:
(4)
Με απλή εφαρμογή p=1/2 στην (4) έχουμε ότι η διάμεσος της WB κατανομής είναι
.
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Η ροπές r-τάξης της κατανομής δίνονται από τη σχέση:

Περεταίρω υπολογισμοί απαιτούν χρήση τυπικών διαδικασιών αριθμητικής
ολοκλήρωσης, που είναι διαθέσιμοι στην πλειοψηφία των μαθηματικών πακέτων.
Χρησιμοποιώντας τις σχέσεις (1) και (3) παίρνουμε τη συνάρτηση κινδύνου της WB
κατανομής, η οποία δίνεται από τη σχέση:
(5)
Αποδεικνύεται ότι η συνάρτηση κινδύνου (5) είναι γνησίως φθίνουσα όταν β<1 (βλ.
Glaser, 1980), ενώ σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να αποκτήσει άλλες τρεις
διαφορετικές μορφές (αύξουσα, κυρτή και τροποποιημένη κοίλη). Οι διάφορες
μορφές της συνάρτησης κινδύνου φαίνονται και στο παρακάτω γράφημα, που
σχεδιάστηκε για συγκεκριμένες τιμές των παραμέτρων (α, β, λ). Η ποικιλία των
μορφών της γραφικής παράστασης της συνάρτησης κινδύνου επιτρέπει την εφαρμογή
της στη μελέτη πληθώρας πραγματικών καταστάσεων, όπως οι χρόνοι ζωής
μετάλλων, ή ηλεκτρικών συσκευών και γενικότερα θέματα μηχανικής αξιοπιστίας,
καθώς και οι εμφανίσεις καιρικών φαινομένων και καταστροφών στο χρόνο.
Γράφημα 2. Συναρτήσεις κινδύνου της WB κατανομής για (α, β, λ) = (0.3, 0.8, 0.6)
(συνεχής γραμμή), (α, β, λ) = (8, 4, 0.09) (διακεκομμένη γραμμή), (α, β, λ) = (3, 1.5,
0.2) (σημειωμένη με τελείες γραμμή) και (α, β, λ) = (0.5, 6, 0.15) (αραιά διακεκομμένη
γραμμή).
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4. Ε.Μ.Π. ΚΑΙ ΑΣΥΜΠΤΩΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Θεωρώντας ένα τυχαίο δείγμα m παρατηρήσεων y obs = (x i ; I=1, 2, …, m) από την
(1), η συνάρτηση πιθανοφάνειας θα δίνεται από τη σχέση:

Παραγωγίζοντας ως τις θ=(α,β,λ) προκύπτουν οι παράγωγοι:
(6)
(7)
(8)
Οι εκτιμητές μέγιστης πιθανοφάνειας
των παραμέτρων α, β, λ,
προκύπτουν από την επίλυση του συστήματος των τριών μη-γραμμικών κανονικών
εξισώσεων:
. Μιας και το σύστημα των εξισώσεων δεν
έχει καμία προφανείς λύση, η επίλυση του μπορεί να γίνει με χρήση μιας
επαναληπτικής αριθμητικής μεθόδου, όπως είναι οι μέθοδοι Newton-Raphson, quasiNewton και Nelder-Mead.
Εφόσον οι εκτιμητές μέγιστης πιθανοφάνειας των αγνώστων παραμέτρων θ = (α,
β, λ) δε μπορούν να προκύψουν σε κλειστή μορφή, δεν είναι εύκολο να
προσδιοριστεί η ακριβής κατανομή των εκτιμητών αυτών. Ωστόσο, εφαρμόζοντας
προσέγγιση μεγάλου μεγέθους δείγματος, μπορεί να υποτεθεί ότι οι εκτιμητές των
παραμέτρων ακολουθούν προσεγγιστικά τρισδιάστατη κανονική κατανομή με μέση
τιμή θ = (α, β, λ) και πίνακα διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων τον αντίστροφο του
αναμενόμενου πίνακα πληροφορίας J(θ)=Ε(Ι;θ) (βλ. Lawless, 2003), όπου Ι(θ) είναι
ο παρατηρούμενος πίνακας πληροφορίας με στοιχεία Ι ij =

, όπου i, j = 1, 2, 3.

Παραγωγίζοντας επιμέρους τις σχέσεις (6)-(8) μπορούν εύκολα να προκύψουν τα
στοιχεία του, δευτέρας τάξεως, συμμετρικού, παρατηρούμενου πίνακα πληροφορίας
I.
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5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η προσαρμογή της προτεινόμενης WB κατανομής ελέγχεται σε τρία σύνολα
πραγματικών δεδομένων. Το πρώτο σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει αποτελέσματα
από μια δοκιμή σχετικά με τη διάρκεια ζωής 18 ηλεκτρονικών συσκευών (βλ. Wang,
2000). Τα δεδομένα χωρίστηκαν και η εκτίμηση με διάφορες μεθόδους της
συνάρτησης κινδύνου έδειξε σαφώς κυρτή μορφή. Το δεύτερο σύνολο δεδομένων
αποτελείται από 24 παρατηρήσεις που αφορούν το χρονικό διάστημα μεταξύ
διαδοχικών σεισμών που έλαβαν χώρα τον περασμένο αιώνα στο σεισμικό ρήγμα της
Βόρειας Ανατολίας (βλ. Kus, 2007, Tahmasbi and Rezaei, 2008 και Chahkandi and
Ganjali, 2009). Τέλος, στο τελευταίο παράδειγμα, συμπεριλαμβάνονται δεδομένα που
αντιπροσωπεύουν το χρόνο ζωής 20 ηλεκτρικών εξαρτημάτων (βλ. Zimmer et al.,
1998). Εκτός από την προτεινόμενη WB κατανομή, άλλη μια κατανομή με τρεις
παραμέτρους προσαρμόζεται στα τρία σύνολα δεδομένων ούτως ώστε να υπάρξει και
μια άμεση αντιπαράθεση των δύο κατανομών μεταξύ τους. Η εναλλακτική κατανομή
που προτάθηκε από τους Dimitrakopoulou, Adamidis and Loukas (2007), έχει
συνάρτηση
πυκνότητας
πιθανότητας
που
δίνεται
από
τη
σχέση
g
και για λόγους ευκολίας θα σημειώνεται παρακάτω ως ΕΚ (Εναλλακτική Κατανομή).
Υπολογίζοντας τους εκτιμητές μέγιστης πιθανοφάνειας, χρησιμοποιήθηκε το τεστ
καλής προσαρμογής των Kolmogorov-Smirnov (K-S), για τον έλεγχο της
προσαρμοστικότητας κάθε μιας από τις δύο κατανομές στα τρία σύνολα δεδομένων.
Οι εκτιμητές, ο λογάριθμος της συνάρτησης πιθανοφάνειας (LL), η τιμή του
στατιστικού του K-S τεστ καθώς και η αντίστοιχη κρίσιμη τιμή (p-value) περιέχονται
στον παρακάτω πίνακα 1.
Πίνακας 1. Εκτιμητές παραμέτρων, τιμές λογαρίθμου συνάρτησης πιθανοφάνειας και
στατιστικού K-S, καθώς και κρίσιμες τιμές από την προσαρμογή και των δύο
κατανομών πιθανότητας στα τρία διαθέσιμα σύνολα δεδομένων.
Σύνολο
Δεδομένων

ΚατάΕκτιμητές
νομή

1)Ηλεκτρονικές
Συσκευές
(UBT) (n=18)

WB

2)Μεσοδιάστημα
Σεισμών
(D)
(n=24)

WB

3)Ηλεκτρικά
Εξαρτήματα (I)
(n=20)

WB

LL

K-S
(p-value)

111.2438 0.1165
(0.9441)
109.934 0.121
(0.9266)
196.6479 0.0804
(0.9942)
196.7304 0.0876
(0.985)
73.4886 0.0548
(1)
74.0409 0.0873
(0.9945)

EK

EK

EK
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Γράφημα 3. Γραφικές παραστάσεις της συνάρτησης επιβίωσης της εμπειρικής
κατανομής (σημεία *), της WB κατανομής (συνεχής γραμμή) και της EK (διακεκομμένη
γραμμή) για τα τρία σύνολα δεδομένων.
(α) Ηλεκτρονικές Συσκευές

(β) Μεσοδιαστήματα Σεισμών

(γ) Ηλεκτρικά Εξαρτήματα
Γίνεται φανερό ότι, για όλα τα σύνολα δεδομένων, η προτεινόμενη WB κατανομή
λειτουργεί επαρκώς ανταγωνιστικά απέναντι στην εναλλακτική κατανομή, κάτι το
οποίο ενισχύεται και από τη γραφική παράσταση των εμπειρικών και
προσαρμοζόμενων συναρτήσεων επιβίωσης (Γράφημα 3).
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ABSTRACT
In this paper, a three-parameter lifetime distribution with various failure rate types
is introduced. Additional properties of the proposed distribution are studied. Simple
sufficient conditions for the shape behavior of the density and failure rate functions
are given. Finally, utilizing maximum likelihood estimation and calculating the
asymptotic confidence bounds, the proposed distribution is fitted to real data.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή δίνονται οι ορισμοί της συνάρτησης και του πίνακα πληροφορίας.
Εξετάζεται ομοιογενής πληθυσμός με εξαρτημένες παρατρηρήσεις σε διάταξη γραμμής και
δίνονται ιδιότητες των βέλτιστων σχεδιασμών για την εκτίμηση της μέσης επίδρασης v
αγωγών. Δίνονται οι βέλτιστοι σχεδιασμοί για δύο αγωγές και άρτιο πλήθος παρατηρήσεων.
Τέλος εξετάζονται ανομοιογενείς πληθυσμοί κατά ένα χαρακτηριστικό, ανεξάρτητες
παρατηρήσεις και γίνεται σύγκριση v αγωγών με ένα μάρτυρα, τέλος δίνονται παραδείγματα.
Λέξεις κλειδιά: Καθολικά βέλτιστος, ανομοιογενής πληθυσμός, εξαρτημένες παρατηρήσεις.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο 21ο συνέδριο εξετάσαμε την περίπτωση που οι πειραματικές μονάδες ( π.μ.)
είναι συσχετισμένες, με εξάρτηση AR(1) σε μία και δύο διαστάσεις και δώσαμε τους
βέλτιστους σχεδιασμούς για την εκτίμηση της διαφοράς των επιδράσεων δύο αγωγών
(Κουνιάς 2008). Στο 22ο συνέδριο αναπτύξαμε την έννοια της κυριαρχίας στους
πειραματικούς σχεδιασμούς (Περικλέους και Κουνιάς 2009).
Στην παρούσα εργασία δίνουμε μερικές βασικές έννοιες και ορισμούς, εξετάζουμε
πληθυσμούς με εξαρτημένες παρατηρήσεις με εξάρτηση AR(1) σε μία και δύο
διαστάσεις και δίνουμε βέλτιστους σχεδιασμούς. Ιδιαίτερα εξετάσαμε την περίπτωση
δύο αγωγών, με εξαρτημένες παρατηρήσεις, όταν το πλήθος των π.μ. είναι άρτιος.
Ορισμός 1.1 Αν έχουμε v αγωγές, n π.μ. και D είναι η κλάση των σχεδιασμών
που μελετάμε, τότε ο σχεδιασμός d *  D είναι Loewner βέλτιστος αν
V *  V ,  d  D , όπου V , V * είναι οι πίνακες διασποράς των εκτιμητριών των
παραμέτρων, που προκύπτουν από τους σχεδιασμούς d , d * ■
Επειδή ο κατά Loewner βέλτιστος σχεδιασμός δεν υπάρχει στην πλειονότητα των
προβλημάτων, καταφεύγουμε στους καθολικά βέλτιστους σχεδιασμούς, μια έννοια
που εισήχθηκε από τον Kiefer (1975), είτε ελαχιστποιώντας μια φθίνουσα κυρτή
συνάρτηση g(V) ή μεγιστοποιώντας μια αύξουσα κοίλη συνάρτηση φ(Q).
Μια σύνοψη των βέλτιστων σχεδιασμών γραμμής-στήλης δόθηκε από τους
Hedayat, Jacroux και Majundar (1988). Βέλτιστοι σχεδιασμοί με εξαρτημένες
παρατηρήσεις μελετήθηκαν από πολλούς συγγραφείς Kiefer and Wynn (1981,1984),
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Martin(1986), Morgan και Uddin (2003), Jacroux (1989). Η έννοια της κυριαρχίας
και οι εφαρμογές της δίνονται στα βιβλία Marshall και Olkin (1979), Pukelsheim
(1993).
Ορισμός 1.2 Η συνάρτηση  (C ) λέγεται συνάρτηση πληροφορίας αν
 (C )    C  nnd (k ) και ικανοποιεί τις επόμενες συνθήκες:
(i) C  D  0   (C )   ( D)
(ii)  ((1  a)C  aB)  (1  a ) (C )  a ( B),  0  a  1, C , D  0
(iii)  (dC )  d (C )  d  0,   (0)  0
(iv)  (C )   ( PCP ')  C  nnd ( k ), P  perm( k ) ■
Όπου,

nnd (k ) : μη αρνητικά ορισμένος και

pd  k  : Θετικά ορισμένος

k  k πίνακας.

Μια κλάση συναρτήσεων πληροφορίας , για πίνακες Q  pd (k ) , είναι η:

 max (Q) για r  
 1
r 1/ r
( trace Q ) για r  0, 
r (Q)   k
.
k
1/
 (det Q)
για r  0

 min (Q) για r  0

r  1 η r (Q) είναι συνάρτηση πληροφορίας. Για r  1 έχουμε
Α-βελτιστοποίοηση, για r  0 D-βελτιστποίηση, για r   Ε-βελτιστοποίηση. Η
Για

MV-βελτιστοποίηση δεν ανήκει σε αυτή την κλάση.
Ορισμός 1.3 Ο σχεδιασμός d* με συνάρτηση πληροφορίας  (Cd * ) είναι καθολικά
βέλτιστος, στην κλάση των σχεδιασμών D, αν μεγιστοποιεί την  (Cd ), d  D για
κάθε συνάρτηση πληροφορίας  (Cd ) ■
Αν δεν υπάρχει καθολικά βέλτιστος σχεδιασμός καταφεύγουμε σε A-, D-, E-,
MV-, G-βέλτιστο σχεδιασμό και εξαρτάται από τα ενδιαφέροντα του ερευνητή ο
τύπος της βελτιστοποίησης.

2. ΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Έχουμε v αγωγές T1 ,..., Tv και n π.μ., τοποθετημένες σε σειρά, το μοντέλο είναι:

yi  d (i )  ei , i  1,..., n, d (i)  1,..., v,

E(ee ')   2V

(2.1)

Όπου d(i) είναι η αγωγή που εφαρμόζεται στη μονάδα i, σύμφωνα με το σχεδιασμό
d,

d (i )

είναι η μέση επίδραση της αγωγής d(i) και

e i είναι τα σφάλματα με πίνακα

διασποράς V  pd (n) . Σε διανυσματική μορφή το μοντέλο (2.1) γράφεται,

y  1x1     v x v  e, E (ee ')   2 V
Το

n1 διάνυσμα

xj

(2.2)

έχει 1 στην π.μ. που εφαρμόζεται η αγωγή
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Tj ,

j  1,..., v και 0 αλλού. Τα σφάλματα ακολουθούν ένα αυτοπαλινδρομούμενο

μοντέλο AR(1).

ei  a ei 1  wi , | a | 1, i  1, ..., n ,

(2.3)

wi είναι ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές με μεση τιμή 0 και διασπορά  2 , τότε
var(e)   2 V ,
 1 a 0  0 
 1 a  an1 
0
a 1 a2 a   
0  0 




1
1  a 1   
V
 V-1   0    0   V-1  In  a2   In-2    a 
2
0
1 a     a 



 a 1 a2 a
 n1

0  0 0

 a 1 

a
 0  0 a 1 

Οι παράμετροι που μας ενδιαφέρουν είναι

1 0 0
  0
.
  1

0 1 0

 1 , ...,  v και ο πίνακας πληροφορίας

είναι, Q  X 'V 1 X , X  ( x1 ,..., xv ) , οπότε Q  A  a 2 B  aC με


n1v  nv1 
0
 2n11 n12  n21
n  n




2n22

12
21

.
,C 
 


nv1,v  nv,v1
0



 nv1,v  nv,v1
2nvv 
nv 
n1v  nv1
Όπου ni , i  1,..., v είναι το πλήθος των π.μ. που εφαρμόζεται η αγωγή Ti στις
θέσεις 1,2,...,n, ni είναι το πλήθος των π.μ. που εφαρμόζεται η αγωγή Ti στις
εσωτερικές θέσεις 2,...,n-1, nii i  1,..., v είναι το πλήθος των εμφανίσεων του
ζεύγους TT
i i στις θέσεις 1,…,n, nij i  j είναι το πλήθος των εμφανίσεων του
n1
0
A 


0

0







0

0
n1

0

,B

0


nv 
0

0







0

ζεύγους των αγωγών TT
i j i  j στις θέσεις 1,…,n.
Θεώρημα 2.1 Αν το μοντέλο (2.2) είναι σωστό και ισχύει η συνθήκη (2.3), τότε:
(i) Αν 0  a  1 , στο βέλτιστο σχεδιασμό το πολύ μια αγωγή Ti από τις v αγωγές

έχει nii  0 .
(ii) Αν 1  a  0 , στο βέλτιστο σχεδιασμό κάθε ζεύγος TT
i j i  j εμφανίζεται το
πολύ μια φορά.
(iii) Αν a  0 , στο βέλτιστο σχεδιασμό τα ni , n j i  j διαφέρουν το πολύ κατά 1,

| ni  n j | 1 .
(iv) Η ακολουθία των αγωγών ενός σχεδιασμού έχει τον ίδιο πίνακα πληροφορίας με
την ανάστροφή της και δύο τέτοιες ακολουθίες θεωρούνται ισοδύναμες.
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(v) Οι δύο σχεδιασμοί ...Ti fTi ...,...Ti fTi ... έχουν τον ίδιο πίνακα πληροφορίας, όπου


f είναι μια ακολουθία αγωγών και f είναι η ανάστροφή της.

Απόδειξη (i) Αν ο σχεδιασμός d είναι ...TT
i i ...T jT j ... i  j και ο σχεδιασμός d̂ είναι

ˆ ˆ
ˆ
ˆ
...TT
i jTi ...T j ... , τότε nii  nii  1, n jj  n jj  1, nij  n ji  nij  n ji  2 και τα υπόλοιπα
στοιχεία μένουν αμετάβλητα. Οι πίνακες που ακολουθούν είναι v  v :
Q  A  a 2 B  aC , Qˆ  A  a 2 B  aCˆ 
 2 2 0 
ˆ
ˆ
Q  Q  a (C  C )   a  2 2 0   0 και  (Qˆ )   (Q) για κάθε
 0 0 0 

συνάρτηση πληροφορίας  (Q) . Συνεχίζουμε τη διαδικασία μέχρι να υπάρχει το
πολύ μια αγωγή με nii  0 .
(ii) Αν ο σχεδιασμός

d είναι ...TT
i j TT
i j ... i  j και ο σχεδιασμός d̂ είναι

ˆ ˆ
ˆ
ˆ
...TTT
i i j T j ... i  j , τότε nii  nii  1, n jj  n jj  1, nij  n ji  nij  n ji  2 . Το ίδιο
συμβαίνει αν ο σχεδιασμός d είναι ...TT
i j fTT
i j ... i  j και ο σχεδιασμός d̂ είναι


...TT
fT
i i
jT j ... i  j . Όπως και στο (i) παίρνουμε Q̂  Q  0 .

Συνεχίζουμε τη διαδικασία μέχρι ο σχεδιασμός να έχει κάθε ζεύγος αγωγών
TT
i j i  j το πολύ μια φορά.
(iii) Αν a  0 , έχουμε ανεξάρτητες παρατηρήσεις , δες Θεώρημα 3.1.2, Περικλέους
και Κουνιάς 2009.
(iv) Οι δύο σχεδιασμοί έχουν τις ίδιες τιμές των ni , ni , nii , nij i  j , επομένως έχουν
τον ίδιο πίνακα πληροφορίας Q  A  a 2 B  aC . Το ίδιο συμβαίνει με το (v) ■
3.1 Το πλήθος των π.μ. είναι άρτιος n=2m.
Θεώρημα 3.1 Αν το μοντέλο (2.2) είναι σωστό, υπάρχει εξάρτηση AR(1) που δίνεται
στη (2.3), οι αγωγές είναι δύο S, T με πλήθος π.μ. n  2m , τότε
...ST
(i) Για 0  a  1 , ο καθολικά βέλτιστος σχεδιασμός είναι STST

.
2m

SS ...S TT
...
T.
(ii) Για 1  a  0 , ο καθολικά βέλτιστος σχεδιασμός είναι 

m

m

(iii) Για a  0 , ό καθολικά βέλτιστος σχεδιασμός έχει nS  m, nT  m ,
όπου nS (nT ) είναι το πλήθος των π.μ. που εφαρμόζεται η αγωγή S (T).
Απόδειξη (i) Στο βέλτιστο σχεδιασμό ( Θεώρημα 2.1 ) υπάρχει το πολύ μια αγωγή
που έχει nii  0 , οπότε ο πίνακας πληροφορίας θα είναι,
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n
Q S
0

0  2  nS
a 
nT 
0

0
 2nSS
a

nT 
 nST  nTS

nST  nTS 
.
0


Εφαρμόζουμε το μετασχηματισμό Kiefer, που σημαίνει,

nST nTS 
0 1
m 0 2 m1 0   nSS
1
a 
a
, P   , (3.1)
Q (Q PQP')  



nSS 
2
0 m  0 m1 nST nTS
1 0
διότι nS  nT  n  2m, nS  nT  n  2  2m  2 . Οπότε από τον ορισμό 1.2(ii)
προκύπτει ότι  (Q)   (Q) για κάθε συνάρτηση πληροφορίας φ(Q).
Παρατηρούμε όμως ότι nSS  nST  nTS  2m  1 και ο πίνακας,

0 
2m  1
m 0 
m  1
 0
 a2 
a
.
Q*  


0 
m  1
 0 m
 0
 2m  1
*
...ST
είναι πίνακας πληροφορίας του d * : STST

 και ισχύει Q  Q  0 , με ισότητα
2m
*

μόνο αν nSS  0 . Δείξαμε ότι  (Q )   (Q )   (Q) , για κάθε συνάρτηση

πληροφορίας  (Q) και ο σχεδιασμός d* είναι καθολικά βέλτιστος, που
περιλαμβάνει τους A-,D-,E-,MV-βέλτιστους σχεδιασμούς.
(ii) Από το Θεώτημα 2.1(ii) συνάγεται ότι ο βέλτιστος σχεδιασμός θα έχει μια από τις
μορφές,

d1 : 
SS ...S TT
...
T , d2 : T 
SS ...S TT
...
T


r

r

2mr

2 m  r 1

Ο μετασχηματισμό Kiefer μας δίνει, στην πρώτη περίπτωση ότι ο σχεδιασμός
SS ...S TT
...
T είναι καθολικά βέλτιστος, ενώ στη δεύτερη περίπτωση μας δίνει τον


m

m

πίνακα

2 
m 0  2 m 1 0  2m  3
0 1 
1
a 
a
Q  (Q  PQP ')  
, P




2m  3
m 1  2
2
 0 m
 0
1 0
Όμως ο πίνακας πληροφορίας του σχεδιασμού 
SS ...S TT
...
T είναι,

m

m

0 
1 
m 0  2 m  1
 2m  2


Q*  
a
a
 Q*  Q  0





m  1
2m  2 
 0 m
 0
 1
SS ...S TT
...
T είναι καθολικά βέλτιστος.
που σημαίνει ότι ο σχεδιασμός 

m

m

(iii) Προκύπτει από το Θεώρημα 2.1(iii) ■

4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΣΤΗΛΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΜΑΡΤΥΡΑ
Όταν ο πληθυσμός είναι ανομοιογενής κατά ένα χαρακτηριστικό (σχεδιασμός
στήλης) έχει εξεταστεί στο 22ο συνέδριο (Περικλέους και Κουνιάς 2009, παράγραφος
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4). Εδώ θα εξετάσουμε την περίπτωση που υπάρχουν v αγωγές T1 ,..., Tv , ένας
μάρτυρας, q ομοιογενείς πληθυσμοί (στήλες), σε κάθε στήλη υπάρχουν p π.μ. και
n=pq ανεξάρτητες παρατηρήσεις.
Στην εργασία Περικλέους και Κουνιάς (2009) δίνεται το μοντέλο από τις σχέσεις
(4.1), (4.2) και ο πίνακας πληροφορίας Q από τη σχέση (4.3). Ο μετασχηματισμός
Kiefer, που δίνεται στην (4.4), δίνει,

 r 0  0
s t  t 
0 r   


1 t s   



Q
    0 p     t 




0  0 r 
t  t s
v

r

pq  n0
,s 
v

q

 n
i 1 j 1

v

q

2
ij

,t 

n
j 1

2
j

v

(4.1)

q

  nij2
i 1 j 1

v(v  1)

(4.2)

Όπου nij i  0,1,..., v, j  1,..., q είναι το πλήθος των π.μ., που εφαρμόζεται η
Ti , i  0,1,..., v στη στήλη j  1,..., q , T0 είναι ο μάρτυρας,
n j  p  n0 j , j  1,..., q είναι το σύνολο των π.μ., στη στήλη j, στις οποίες

αγωγή

εφαρμόζονται οι αγωγές Ti , i  1,..., v , ni  , i  0,1,..., v είναι το πλήθος των
μονάδων στις οποίες εφαρμόζεται η αγωγή Ti .
Επειδή είναι δύσκολο να συγκρίνουμε τους αρχικούς σχεδιασμούς, συγκρίνουμε τους
σχεδιασμούς που προκύπτουν με την εφαρμογή του μετασχηματισμού Kiefer και μας
δίνουν τον πίνακα πληροφορίας Q που δίνεται στην (4.1). Οι ιδιοτιμές του Q είναι,

(1)  r 

q
q
v
1 q 2
1
1
2
n





r

n

nij2
,
...



(2)
(v)
j
j
pv j 1
pv(v  1) j 1
p(v  1) i 1 j 1

(4.3)

Θεώρημα 4.1 Αν δίνονται οι τιμές των p, q, n0 , οι ιδιοτιμές του πίνακα Q , που

δίνονται στην (4.3), κυριαρχούνται από τις ιδιοτιμές (*i ) i  1,..., v του πίνακα Q* ,
όπου
(i) Τα n j , j  1,..., q (ισοδύναμα τα n0 j , j  1,..., q ) διαφέρουν το πολύ κατά 1.
(ii) Για τις τιμές αυτές των n j , j  1,..., q , σε κάθε στήλη τα nij i  1,..., v
διαφέρουν το πολύ κατά 1.
Απόδειξη Η κυριαρχία των ιδιοτιμών (*i ) i  1,..., v ισχύει μόνον αν,
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*
(α) (1)  (1)
ή το άθροισμα

q

 (n
j 1

j

) 2 να ελαχιστοποιείται και αυτό συμβαίνει

μόνο αν τα n j , j  1,..., q διαφέρουν το πολύ κατά 1, διότι το άθροισμα
q

n

j

 pq  n0 είναι γνωστό.

j1

v q
((v 1)  c) q 2
c
(1)  ((2)   (c1) )  r(c  1) 
n j 
nij2 ,


pv(v 1) j 1
p(v 1) i1 j1
(β)

1  c  v 1
μεγιστοποιείται για δοσμένα n j j  1,..., q αν σε κάθε στήλη τα nij i  1,..., v
διαφέρουν το πολύ κατά 1 ■
Ορισμός 4.1 Ένας σχεδιασμός d λέγεται Balanced Treatment Block Design και
συμβολίζεται με BTBD (v, p, q; n0 ) αν τα n0 j j  1,..., q διαφέρουν το πολύ κατά 1,

σε κάθε στήλη τα nij i  1,..., v διαφέρουν το πολύ κατά 1 και τα

r , s, t που

δίνονται στην (4.3) είναι ακέραιοι.
Παραδείγματα 4.1 (i) d1 : BTBD (v  3, p  3, q  6, n0  6),
(ii) d 2 : BTBD (4, 6,9;14)
Τα 1,2,.. συμβολίζουν τις αγωγές και το 0 το μάρτυρα

1
1 1 2 1 2 2 
2


d1 :  2 3 3 2 3 3  , d 2 : 
0
 0 0 0 0 0 0 

0

1 1 2 2 3 1 1 1 2
3 4 3 4 4 2 2 3 3 
0 0 0 0 0 3 4 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Στο d1 : r  4, n j  2 j  1,2,3,4, t  2, s  12 / 3  4 και στο

d 2 : r  6, n j  2,3 j  1,...,10, t  3, s  24 / 4  6 .
r = το πλήθος εμφανίσεων κάθε αγωγής, t=πλήθος εμφανίσεων κάθε ζεύγους αγωγών
σε όλες τις στήλες.
Και οι δύο είναι καθολικά βέλτιστοι σχεδιασμοί για τις δοσμένες τιμές των
v, p, q; n0 .
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1
1

2
(iii) d : 
2
0

0

1 1
1

2
3 2

3 2 * 2
, d :
0 3
3

0
0 3


0 0
0

2
3
3
1
0
0

3
1 
1
*
 . Ο σχεδιασμός d είναι καθολικά βέλτιστος.
2
0

0
ABSTRACT

The definitions of information function and information matrix are defined.
Homogeneous populations set in a row with dependent observations are examined
and properties of the optimal designs are presented, two treatments is studied in more
detail and the optimal designs are given. Non homogeneous populations by one
characteristic set in p rows and q columns, with independent observations, are
analyzed and examples of Balanced Treatments Block designs are given.
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Περίληψη
Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο διάγραμμα ελέγχου για την παρακολούθηση της
μεταβλητότητας των τιμών ενός χαρακτηριστικού,
PERILHYHτο οποίο καθορίζει την ποιότητα των
παραγόμενων προϊόντων μιας παραγωγικής διεργασίας, είναι το διάγραμμα S το οποίο όμως
Oi gnwstè
mèjodoi
twn agn¸stwn
katanom
qrhsiαδυνατεί
να ανιχνεύσει
σεektmhsh
σύντομο χρονικό
διάστημαparamètrwn
μικρές ή/καιmia
μεσαίες
μεταβολές
της
mopoioÔn mìno thn
plhrofora
pou proèrqetai
ta dedomèna.
, ìmw ,
μεταβλητότητας.
Σημαντική
βελτίωση
μπορεί ναapìπροκύψει
από Se
τηνpollè
ενσωμάτωση
προσαρμοστικών
χαρακτηριστικών
σε αυτό.
παρούσαplhrofora
εργασία διερευνούμε
τηνtiαπόδοση
peript¸sei uprqei
kai mia llou
edou Στην
shmantik
pou afor
gnwκατάλληλα
σχεδιασμένων
μονόπλευρων
διαγραμμάτων
S
με
μεταβλητό
μέγεθος
δείγματος
ή/και
ste paramètrou tou montèlou pou qrhsimopoioÔme, ìpw h ditaxh aut¸n, h opoa
μεταβλητό ρυθμό δειγματοληψίας στην ανίχνευση αυξήσεων ή μειώσεων στη διασπορά της
plhrofora belti¸nei poiotik thn ektmhs tou . Se aut n thn ergasa asqoloÔδιεργασίας. Η επιλογή του μεγέθους δείγματος και ο χρόνος μεταξύ της λήψης των διαδοχικών
maste me thn ektmhsh twn diatetagmènwn paramètrwn klmaka dÔo plhjusm¸n apì
δειγμάτων γίνεται με βάση την τιμή του πιο πρόσφατα απεικονιζόμενου σημείου στο διάγραμμα.
th προτεινόμενα
diparametrikδιαγράμματα
katanom έχουν
Lomax
, me gnwste τιμή
paramètrou
jèsh
. ApodeiknÔetai
Τα
προκαθορισμένη
για το μέσο
χρόνο
σήματος και η
απόδοσή
τους συγκρίνεται
με την
απόδοση
του συνήθους
μονόπλευρου klmaka
διαγράμματος
με
ìti oi bèltistoi
anallowtoi
ektimhtè
aut¸n
twn dÔo paramètrwn
(sti Speσταθερό
ρυθμό
και σταθερό
μέγεθοςenai
δείγματος.
ript¸sei
pouδειγματοληψίας
den tjetai jèma
periorism¸n)
mh apodekto kai paratjetai ma
seir apì ektimhtè

pou tou

belti¸noun.

Λέξεις Κλειδιά: Διαγράμματα ελέγχου, Μαρκοβιανές αλυσίδες, μέσος χρόνος σήματος, τυπική
απόκλιση.
Keywords: Ektimhtè tÔpou Stein, Ektimhtè tÔpou Brewster and Zidek, katanom Lomax

1.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
EISAGWGH

−1−aτην έγκαιρη
Η χρησιμοποίηση των διαγραμμάτων ελέγχου έχει
a ως κύριο
x − µστόχο
H katanom
Lomax
(Pareto
, h opoa
èqei p.p. των 1
+
, x > µ, eανίχνευση
μεταβολών
στη
μέση II)
τιμή
της κατανομής
σ τιμών σενός χαρακτηριστικού
το
οποίο καθορίζει την ποιότητα των προϊόντων που παράγει μια διεργασία. Εξίσου, αν
nai èna qr simo montèlo gia jèmata koinwnikooikonomik, kaj¸ kai melèth qrìnwn
όχι
περισσότερο, σημαντική είναι και η παρακολούθηση της μεταβλητότητας των τιμών
zw . àqei qrhsimopoihje arqik apì ton Lomax (1954) se oikonomik zht mata kai
του
χαρακτηριστικού αφού μια αύξησή της θα είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή
èqei protaje apì ton Bryson (1974) w èna enallaktikì montèlo th diparametrik
προϊόντων χαμηλής ποιότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έγκαιρη
Lomax èqei protaekjetik
katanom . Mia poludistath genkeush th katanom
ανίχνευση μειώσεων στη μεταβλητότητα, αφού σχετίζεται με τη βελτίωση στην
je apì tou Lindley and Singpurwalla (1986) kai èqei melethje leptomer¸ apì ton
ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων (δείτε, π.χ., Woodall and Montgomery (1999)).
Nayak
(1987). και
To poludistato montèlo mpore na jewrhje w mexh anexrthtwn
Το
πιο γνωστό
συχνά χρησιμοποιούμενο διάγραμμα ελέγχου παρακολούθησης της
ekjetik¸n
t.m.
kai
maτοkatanom
me S,
tonστο
akìloujo
trìpo: Dojèntoτιμές
τ >της
0,
μεταβλητότητας είναι
διάγραμμαGmma
ελέγχου
οποίο απεικονίζονται
jewroÔme
t.m.
X
,
X
,
.
.
.
,
X
anexrthte
kai
ekjetik
katanemhmène
(E(µ,
σ/τ
))
.
1
2
n Ως διάγραμμα τύπου Shewhart δεν είναι ευαίσθητο
δειγματικής τυπικής
απόκλισης.
An τ ανίχνευση
∼ Gamma(a,
1) me ή/και
sunrthsh
katanom
G(τ ), στην
tìte hτυπική
apì koinoÔ
p.p. twn
στην
μικρών
μεσαίων
μεταβολών
απόκλιση
της
διεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή για το εκτός ελέγχου μέσο μήκος ροής είναι
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X1 , X2 , . . . , Xn

enai

f (x1 , x2 , . . . , xn ; µ, σ) =
ìpou

Z

∞
0

X(1) = min{X1 , X2 , . . . , Xn }

τn −τ
e σ
σn

P

(xi −µ)

I(µ,∞) (x(1) )dG(τ ),

, isodÔnama,

Γ(n + a)
f (x1 , x2 , . . . , xn ; µ, σ) =
Γ(a)σ n

!−(n+a)
n
1X
1+
(xi − µ)
I(µ,∞) (x(1) )
σ

(1)

i=1

Lomax (M Ln (a, µ, σ)) me parmetro jèsh µ kai
a enai parmetro morf . H dia katanom
anafèretai kai w poludistath katanom Pareto II (Mardia’s). Leptomèreie gia thn
katanom uprqoun stou Arnold (1983) kai Kotz et al. (2000).
kai kaletai poludistath katanom
parmetro klmaka

σ.

H parmetro

àna enallaktikì montèlo tou (1), to opoo èqei melethje, prokÔptei an jèsoume

µ = 0 kai jewr soume
i = 1, 2, . . . , n. Tìte,

diaforetikè

paramètrou

Γ(n + a)
f (x1 , x2 , . . . , xn ; σ1 , σ2 , . . . , σn ) =
n
Y
Γ(a)
σi

σi

klmaka

1+

n
X
xi
i=1

σi

gia kje t.m.

!−(n+a)

Xi ,

I(0,∞) (x(1) ).

i=1

(2)

Dey (1990) asqol jhke
σ1 , σ2 , . . . , σn , jewr¸nta to a w

Gia to montèlo (2), o
mhsh

twn

me to prìblhma th
gnwst

apì koinoÔ ekt-

parmetro kai apèdeixe ìti o

a−2
2

(X1 , X2 , . . . , Xn ) enai mh apodektì
w pro to tropopoihmèno tetragwnikì sflma. Oi Petropoulos and Kourouklis (2001)
asqol jhkan me thn ektmhsh tou σ sto montèlo (1) gia gnwstì a kai gnwsto µ
kai apèdeixan ìti o b.a.e. tou σ enai mh apodektì w pro to tetragwnikì sflma
kai to sflma entropa . Epsh , oi Petropoulos and Kourouklis (2004) je¸rhsan to
prìblhma grammik¸n sunart sewn th morf
θ = µ + kσ (k > 0 kai gnwstì) gia
to montèlo (1) kai diapstwsan ìti o b.a.e. tou θ enai mh apodektì w pro to
bèltisto

anallowto

ektimht

(b.a.e.)

tetragwnikì sflma, kataskeuzonta
To prìblhma th

ektmhsh

uprqei mia sqèsh ditaxh

ènan kalÔtero ektimht .

paramètrwn ìtan enai ek twn protèrwn gnwstì ìti

anmes tou

èqei melethje apì arketoÔ

ereunhtè . Oi

Kaur and Singh (1991), Vijayasree and Singh (1991, 1993), Vijayasree et al. (1995) kai
Misra et al. (2002), oi opooi asqol jhkan me ektmhsh paramètrwn klmaka sto
montèlo th

ekjetik

katanom

, enai meriko apì autoÔ .

Se aut n thn ergasa jewroÔme dÔo anexrthta degmata

(X1 , X2 , . . . , Xn ) ∼

M Ln (a, µ1 , σ1 ) kai (Y1 , Y2 , . . . , Ym ) ∼ M Lm (a, µ2 , σ2 ) ìpou oi parmetroi jèsh
µ1 , µ2 kai oi parmetroi klmaka σ1 , σ2 jewroÔntai gnwste (a gnwstì) kai ma
endiafèrei to prìblhma ektmhsh twn σ1 kai σ2 ìtan enai gnwstì ìti isqÔei o periorismì ditaxh σ1 < σ2 . QrhsimopoioÔme w sunrthsh zhma to tetragwnikì
248

sflma, gia na belti¸soume tou
skopì qrhsimopoioÔme teqnikè

twn σ1 kai σ2 . Gia autìn to
Stein (1964), Brown (1968) kai Brew-

{sun jei } ektimhtè

ìpw

autè

twn

ster and Zidek (1974). H beltwsh gnetai se sqèsh me tou
ektimhtè twn σ1 kai σ2 sthn perptwsh pou den tjetai

bèltistou

paramètrwn kai parousizetai ma seir ektimht¸n pou tou
2. BELTIWMENOI EKTIMHTES GIA TO

JewroÔme dÔo anìmoia tuqaa degmata

(Y1 , Y2 , . . . , Ym ) ∼ M Lm (a, µ2 , σ2 )

anallowtou

jèma ditaxh

aut¸n twn

belti¸noun.

σ1

(X1 , X2 , . . . , Xn ) ∼ M Ln (a, µ1 , σ1 )

kai

ta opoa proèrqontai apì to montèlo (1). Oi

(S1 , X) kai
n
X
S1 =
(Xi − X(1) ), X = X(1) = min{X1 , X2 , . . . , Xn },

elqiste eparke statistikè sunart sei twn parapnw deigmtwn enai

(S2 , Y )
S2 =

antstoiqa, ìpou

m
X

i=1

(Yj − Y(1) )

kai

Y = Y(1) = min{Y1 , Y2 , . . . , Ym }.

DesmeÔonta

se ma t.m.

j=1

τ ∼ Gamma(a, 1), oi statistikè
me katanomè

sunart sei

S1 , S2 , X

kai

Y

enai anexrthte

t.m.

antstoiqa,

S1 |τ ∼ Gamma(n − 1, σ1 /τ ) , X|τ ∼ E(µ1 , σ1 /(nτ ))
S2 |τ ∼ Gamma(m − 1, σ2 /τ ) , Y |τ ∼ E(µ2 , σ2 /(mτ )).
Se aut n thn enìthta ja asqolhjoÔme me to prìblhma ektmhsh

σ1

ìtan enai gnwstì ìti isqÔei o periorismì

mia parmetro
ektimht

σ1 < σ2 .

ditaxh

th
Epeid

paramètrou
h

σ1

enai

apì to 1o degma enai logikì na anazht soume bèltisto anallowto

sthn klsh twn ektimht¸n

2

C1 = {cS1 ; c > 0},

me krit rio to tetragwnikì

L(δ, σ1 ) = (δ/σ1 − 1) . H klsh twn ektimht¸n C1 perièqei sun jei ektimhσ1 , ìpw o AOED kai o EMP kai o kalÔtero se aut n enai o δ0,1 = a−2
n S1 .
Gnwrzonta ìmw ìti isqÔei o periorismì σ1 < σ2 , enai logikì na jel soume na
ektim soume to σ1 ekmetalleuìmenoi kai to 2o degma, opìte jewroÔme ektimhtè th
sflma
tè

tou

morf

δ=φ
ìpou

φ(·)

enai mia jetik

S2
S1



S1 ,

(3)

sunrthsh. Sto paraktw je¸rhma apodeiknÔetai h mh

apodektikìthta tou ektimht
qrhsimopoi¸nta



thn teqnik

δ0,1 , o opoo belti¸netai
Stein (1964).

apì ektimht

th

morf

(3),

tou

a−2
φ1 (W ) = n+m−1
(1+W ), W = S2 /S1 . Tìte h sunrthsh kindÔnou

a−2
tou ektimht δ1 = min φ1 (W ),
S1 enai austhr mikrìterh apì aut n tou δ0,1 ,
n
∀ 0 < ρ = σ1 /σ2 < 1 kai a > 2 gnwst stajer.
Je¸rhma 1.

àstw

Apìdeixh. H sunrthsh kindÔnou tou ektimht

R(δ; σ1 , σ2 ) = E



th

morf

(3) enai

( "
#)
2
2
δ
φ(w)S1
−1 =E E
−1
W =w
σ1
σ1
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kai skopì

ma

enai na thn elaqistopoi soume. Gia na gnei autì arke na elaqi-

stopoi soume th desmeumènh mèsh tim ,
Aut

E

"

#
2
φ(w)S1
−1
W =w ,w
σ1

pro

φ(·).

elaqistopoietai sto shmeo

φ(w; σ1 , σ2 ) = σ1 E



S1
|W = w
σ1

Sth sunèqeia, brskoume èna frgma gia thn
kai

σ2 .

th

posìthta ,

  2

S1
E
|W = w .
σ12

φ(·)

ParathroÔme ìti h desmeumènh katanom

1

1

σ1n−1 σ2m−1

w

m−2

sn+m−3
1



to opoo den exarttai apì ta
th

S1 |W = w > 0

σ1

enai anlogh

−(n+m+a−2)
s1
1 + (wρ + 1)
, 0 < ρ = σ1 /σ2 < 1.
σ1
(5)

Telik, h Sqèsh (4) me th bo jeia th

+∞

Z

φ(w; σ1 , σ2 ) = σ1 Z0
+∞
0

Knonta

(4)

ton metasqhmatismì

(5) gnetai,

sn+m−2
1
sn+m−1
1

y1 =


−(n+m+a−2)
s1
1 + (wρ + 1)
dσ1
σ1
.

−(n+m+a−2)
s1
1 + (wρ + 1)
dσ1
σ1

s1
(wρ + 1),
σ1

φ(w; σ1 , σ2 ) = (1 + wρ)

(6)

h (6) parnei thn morf ,

B(n + m − 1, a − 1)
,
B(n + m, a − 2)

B(·, ·) enai h pl rh sunrthsh B ta. Ekmetalleuìmenoi ton periorismì dia−2
taxh σ1 < σ2 katal goume sto sumpèrasma ìti, φ(w; σ1 , σ2 ) < (1 + w)
n+m−1 =
φ1 (w).
a−2
Epsh , ìtan w ∈ A = (0, (m − 1)/n), èpetai ìti φ1 (w) <
n = c0,1 kai epeid
"
#
2
cS1
h E
−1
W = w enai aÔxousa sunrthsh tou c, ìtan c > φ(w; σ1 , σ2 ),
σ1
ìpou

prokÔptei ìti,

E

"

#
"
#
2
2
c0,1 S1
φ1 (w)S1
W =w <E
W =w
−1
−1
σ1
σ1

opìte eÔkola prokÔptei to sumpèrasma ìti

R(δ1 ; σ1 , σ2 ) < R(δ0,1 ; σ1 ).

O Brown (1968) epèkteine thn teqnik kataskeu
beltiwmènwn ektimht¸n tou
Stein (1964), desmeÔonta ìqi se mia tim W = w, all se èna disthma (0, u), dhlad
gia timè W < u. Qrhsimopoi¸nta thn teqnik tou Brown (1968) apodeiknÔoume to
paraktw je¸rhma.
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δB,1

tou ektimht

B(u/(1+u);m−1,n)
a−2
φ2 (u) = n+m−1
B(u/(1+u);m−1,n+1) . Tìte
= φB,1 (W )S1 , W = S2 /S1 , me


 φ2 (u) , W 6 u
φB,1 (W ) =

 a − 2 , diaforetik,
n

àstw

Je¸rhma 2.

enai austhr mikrìterh apì aut n tou
gnwst

δ0,1 =

a−2
n S1 ,

h sunrthsh kindÔnou

∀ 0 < ρ = σ1 /σ2 < 1 kai a > 2

stajer.
th mejodologa tou Brown (1968), mporoÔme na qrhsimopoi soume
Brewster and Zidek (1974) opìte katal goume sto paraktw je¸rhma.

GenikeÔonta
thn teqnik

twn

B(W/(1+W );m−1,n)
a−2
n+m−1 B(W/(1+W );m−1,n+1) S1 , W =
opoo qrhsimopoietai gia thn ektmhsh tou σ1 , upì ton periorismì ditaxh
a−2
èqei mikrìterh sunrthsh kindÔnou apì aut n tou ektimht δ0,1 =
n S1 , ∀
σ1 /σ2 < 1 kai a > 2 gnwst stajer.
Je¸rhma 3.

δBZ,1 =

O ektimht

H mèqri stigm

ektmhsh th

perièqontai sta dedomèna

X

kai

paramètrou

Y

σ1 (σ1 < σ2 )

S2 /S1 , o
σ1 < σ2 ,
0<ρ=

af nei plhrofore

pou

gia thn gnwsth parmetro anekmetlleute . Gia

na ekmetalleutoÔme ti epiplèon plhrofore ja qrhsimopoi soume autè ti statistikè

sunart sei

kataskeuzonta

ektimhtè

tÔpou

Stein (1964)

gia to

σ1 , jewr¸nta

thn klsh twn ektimht¸n

C2 =
ìpou

φ(·)

bèltisto



S2
X
Y
φ(W, W1 , W2 )S1 ; W =
, W1 =
, W2 =
S1
S1
S1

enai mia jetik
anallowto

an kei sthn klsh
Je¸rhma 4.

sunrthsh. Sto paraktw je¸rhma apodeiknÔetai ìti o

ektimht

δ0,1 =

C2 .

a−2
n S1 belti¸netai apì ektimht

o opoo

àstw

φ3 (W, W1 , W2 ) =

a−2
(1 + W + nW1 + mW2 )+
n+m+1
n+m+a
nW1 + mW2
(1 + W + nW1 + mW2 )
.
n+m+1
1+W

Tìte h sunrthsh kindÔnou tou ektimht ,




a−2


S 1 , W > 0 , W1 > 0 , W2 > 0
 min φ3 (W, W1 , W2 ),
n
δ3 =



δ0,1
, diaforetik

enai austhr mikrìterh apì aut n tou

δ0,1 =

µ1 , µ2 ∈ ℜ .
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a−2
n S1 ,

∀ 0 < ρ = σ1 /σ2 < 1

kai

σ2

3. BELTIWMENOI EKTIMHTES GIA TO

Se aut n thn enìthta jèloume na ektim soume thn parmetro
periorismì ditaxh

(σ 1

< σ2 ).

Oi {sun jei } ektimhtè

skontai mèsa sthn klsh twn ektimht¸n

aut

C3 = {cS2 ; c > 0}

th

tou

σ2

sthn klsh

C3

enai o

δ0,2 =

degma mporoÔme na jewr soume ektimhtè

kai na broÔme ektimht
belti¸nei ton

δ0,2

Je¸rhma 5.

àstw

ìpw

anallowto

w

ekti-

a−2
m S2 . Ekmetalleuìmenoi kai to pr¸to
morf

,

δ = φ(W ∗ )S2 , W ∗ =

S1
S2

tÔpou

upì ton dio

paramètrou br-

kai qrhsimopoi¸nta

krit rio to mèso tetragwnikì sflma upologzetai ìti o bèltisto
mht

σ2 ,

th

Stein (1964)

gia to

σ2 ,

(7)

th

morf

(7), o opoo

na

fanetai kai sto paraktw je¸rhma.

φ1 (W ∗ ) =

a−2
n+m−1

(1 + W ∗ ), W ∗ = S1 /S2 ,

tìte h sunrthsh

kindÔnou tou ektimht

δS,2



∗ a−2
= max φ1 (W ),
S2 = φS,2 (W ∗ )S2
m

enai austhr mikrìterh apì aut n tou
gnwst

δ0,2 =

a−2
m S2 ,

∀ 0 < ρ = σ1 /σ2 < 1 kai a > 2

stajer.

Sto paraktw je¸rhma belti¸noume ton ektimht
loga ektmhsh
Je¸rhma 6.

tou

basizìmenoi sthn mejodo-

àstw

φ∗2 (u∗ ) =

a−2
B(n − 1, m) − B(u∗ /(1 + u∗ ); n − 1, m)
.
n + m − 1 B(n − 1, m + 1) − B(u∗ /(1 + u∗ ); n − 1, m + 1)

Tìte h sunrthsh kindÔnou tou ektimht

φB,2 (W ∗ ) =

δB,2 = φB,2 (W ∗ )S2 , W ∗ = S1 /S2 , me

 ∗ ∗
∗
∗

 φ2 (u ) , W > u

 a−2
m

enai austhr mikrìterh apì aut n tou
gnwst

δ0,2

Brown (1968)

δ0,2 =

,

diaforetik

a−2
m S2 ,

∀ 0 < ρ = σ1 /σ2 < 1 kai a > 2

stajer.

H diadikasa eÔresh

beltiwmènwn ektimht¸n gia to

σ2

anlogo ekenou th Enìthta 2, qrhsimopoi¸nta thn teqnik

(1974).
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epektenetai, me trìpo
twn

Brewster and Zidek

Je¸rhma 7.

δBZ,2 = φ∗2 (W ∗ )S2 , W ∗ = S1 /S2 , ìpou

O ektimht

φ∗2 (W ∗ ) =

a−2
B(n − 1, m) − B(W ∗ /(1 + W ∗ ); n − 1, m)
,
n + m − 1 B(n − 1, m + 1) − B(W ∗ /(1 + W ∗ ); n − 1, m + 1)

èqei mikrìterh sunrthsh kindÔnou apì aut n tou ektimht

σ1 /σ2 < 1

kai

a>2

gnwst

δ0,2 =

a−2
m S2 ,

∀0<ρ=

stajer.

Oloklhr¸noume thn parjesh ektimht¸n gia th beltiwmènh ektmhsh th paramè-

σ2 , upì to periorismì ditaxh σ1 < σ2 , jewr¸nta ektimhtè tÔpou Stein (1964)
sunrthsh Y , dhlad an koun sthn klsh twn
∗
∗
ektimht¸n, C4 = {ψ(W2 )S2 ; W2 = Y /S2 }, ìpou ψ(·) enai mia jetik sunrthsh.
trou

oi opooi perièqoun kai thn statistik

Je¸rhma 8.

àstw

ψ0 (W2∗ ) =

a−2
m(m + a)
(1 + W2∗ ) +
(1 + mW2∗ )W2∗ .
m+1
m+1

Tìte h

sunrthsh kindÔnou tou ektimht ,

δψ0




a
−
2

∗

S2 , W2∗ > 0
 min ψ0 (W2 ),
m
=



δ0,2
, diaforetik

enai austhr mikrìterh apì aut n tou

δ0,2 =

µ2 ∈ ℜ .

a−2
m S2 ,

∀ 0 < ρ = σ1 /σ2 < 1

Sta Jewr mata 5 kai 8 kataskeusthkan beltiwmènoi ektimhtè
metro

σ2

qrhsimopoi¸nta

thn

S2

kai ete thn

S1

ete thn

Y.

mopoi soume apì koinoÔ thn plhrofora pou uprqei gia ti
se ìle

ti

statistikè

surrknwsh

gia to

gia thn par-

An jèloume na qrhsignwste

paramètrou

S1 , S2 kai Y , tìte dhmiourgoÔme ènan
σ2 , ìpw fanetai sto paraktw je¸rhma.

sunart sei

- epèktash

kai

ektimht

Gia thn ektmhsh th paramètrou σ2 , (σ1 < σ2 ), jewroÔme ton ektimhδφ1 +ψ0 −c0,2 = {φ1 (W ∗ ) + ψ0 (W2∗ ) − c0,2 }S2 , ìpou φ1 (·) orzetai sto Je¸rhma
a−2
4, ψ0 (·) orzetai sto Je¸rhma 7 kai c0,2 =
δφ1 +ψ0 −c0,2 èqei mim . O ektimht
∗
krìterh
sh sunrthsh kindÔnou apì tou δφ1 = max {φ1 (W ), c0,2 } S2 , δψ0 =
∗
min {ψ0 (W2 ), c0,2 } S2 kai sunep¸ apì ton δ0,2 = c0,2 S2 .
Je¸rhma 9.

t
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Περίληψη
Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο διάγραμμα ελέγχου για την παρακολούθηση της
μεταβλητότητας των τιμών ενός χαρακτηριστικού, το οποίο καθορίζει την ποιότητα των
παραγόμενων προϊόντων μιας παραγωγικής διεργασίας, είναι το διάγραμμα S το οποίο όμως
αδυνατεί να ανιχνεύσει σε σύντομο χρονικό διάστημα μικρές ή/και μεσαίες μεταβολές της
μεταβλητότητας. Σημαντική βελτίωση μπορεί να προκύψει από την ενσωμάτωση
προσαρμοστικών χαρακτηριστικών σε αυτό. Στην παρούσα εργασία διερευνούμε την
απόδοση κατάλληλα σχεδιασμένων μονόπλευρων διαγραμμάτων S με μεταβλητό μέγεθος
δείγματος ή/και μεταβλητό ρυθμό δειγματοληψίας στην ανίχνευση αυξήσεων ή μειώσεων στη
διασπορά της διεργασίας. Η επιλογή του μεγέθους δείγματος και ο χρόνος μεταξύ της λήψης
των διαδοχικών δειγμάτων γίνεται με βάση την τιμή του πιο πρόσφατα απεικονιζόμενου
σημείου στο διάγραμμα. Τα προτεινόμενα διαγράμματα έχουν προκαθορισμένη τιμή για το
μέσο χρόνο σήματος και η απόδοσή τους συγκρίνεται με την απόδοση του συνήθους
μονόπλευρου διαγράμματος S με σταθερό ρυθμό δειγματοληψίας και σταθερό μέγεθος
δείγματος.
Λέξεις Κλειδιά: Διαγράμματα ελέγχου, Μαρκοβιανές αλυσίδες, μέσος χρόνος σήματος, τυπική
απόκλιση.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η χρησιμοποίηση των διαγραμμάτων ελέγχου έχει ως κύριο στόχο την έγκαιρη
ανίχνευση μεταβολών στη μέση τιμή της κατανομής των τιμών ενός χαρακτηριστικού
το οποίο καθορίζει την ποιότητα των προϊόντων που παράγει μια διεργασία. Εξίσου,
αν όχι περισσότερο, σημαντική είναι και η παρακολούθηση της μεταβλητότητας των
τιμών του χαρακτηριστικού αφού μια αύξησή της θα είχε ως αποτέλεσμα την
παραγωγή προϊόντων χαμηλής ποιότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η
έγκαιρη ανίχνευση μειώσεων στη μεταβλητότητα, αφού σχετίζεται με τη βελτίωση
στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων (δείτε, π.χ., Woodall and Montgomery
(1999)). Το πιο γνωστό και συχνά χρησιμοποιούμενο διάγραμμα ελέγχου
παρακολούθησης της μεταβλητότητας είναι το διάγραμμα ελέγχου S, στο οποίο
απεικονίζονται τιμές της δειγματικής τυπικής απόκλισης. Ως διάγραμμα τύπου
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Shewhart δεν είναι ευαίσθητο στην ανίχνευση μικρών ή/και μεσαίων μεταβολών
στην τυπική απόκλιση της διεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή για το εκτός ελέγχου
μέσο μήκος ροής είναι αρκετά υψηλή. Το μέσο μήκος ροής (average run length,
συμβ. ARL) εκφράζει τον αναμενόμενο αριθμό σημείων που απεικονίζονται στο
διάγραμμα μέχρι αυτό να δώσει ένδειξη εκτός ελέγχου διεργασίας.
Για τη βελτίωση της ευαισθησίας ενός διαγράμματος έχει προταθεί η ενσωμάτωση
προσαρμοστικών (adaptive) χαρακτηριστικών σε αυτό, όπως η χρησιμοποίηση
μεταβλητού διαστήματος δειγματοληψίας (μεγέθους δείγματος) μεταξύ της λήψης
των διαδοχικών δειγμάτων (variable sampling interval, (sample size) συμβ. VSI
(VSS)). Η επιλογή του διαστήματος (μεγέθους δείγματος) εξαρτάται από την τιμή
του πιο πρόσφατα απεικονιζόμενου σημείου στο διάγραμμα Συνδυάζοντας τα
χαρακτηριστικά VSI και VSS προκύπτει ένα διάγραμμα ελέγχου με μεταβλητό
μέγεθος δείγματος και μεταβλητό ρυθμό δειγματοληψίας (variable sample size
sampling interval, συμβ. VSSI). Η ενσωμάτωση των παραπάνω προσαρμοστικών
χαρακτηριστικών σε ένα διάγραμμα ελέγχου αυξάνει την ευαισθησία του στην
ανίχνευση μικρών ή/και μεσαίων μεταβολών στην τιμή της υπό παρακολούθηση
παραμέτρου (Zimmer et al. (2000)). Το βασικότερο μέτρο απόδοσης των
προσαρμοστικών διαγραμμάτων είναι ο μέσος χρόνος σήματος ATS (average time to
signal), ο οποίος είναι ο αναμενόμενος χρόνος (σε χρονικές μονάδες) μέχρι το
διάγραμμα να δώσει ένδειξη εκτός ελέγχου διεργασίας. Άλλα μέτρα απόδοσης των
προσαρμοστικών διαγραμμάτων είναι ο μέσος αριθμός δειγμάτων σήματος ANSS
(average number of samples to signal), ο μέσος αριθμός παρατηρήσεων σήματος
ANOS (average number of observations to signal) και ο μέσος αριθμός εναλλαγών
ANSW (average number of switches). Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε Jensen et
al. (2008). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μέτρο ANSS ταυτίζεται με το ARL.
Αν και είναι δυνατή η χρησιμοποίηση πολλών διαφορετικών διαστημάτων
δειγματοληψίας ή/και μεγεθών δείγματος, για να μην γίνεται ιδιαίτερα πολύπλοκη η
εφαρμογή του διαγράμματος στην πράξη, χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά
διαστήματα δειγματοληψίας, ένα σύντομο διάστημα d 2 ( 0  d 2  d 0 ) και ένα μησύντομο διάστημα d1 ( d 0  d1 ) καθώς επίσης και δύο διαφορετικά μεγέθη δείγματος,
ένα μικρό δείγμα n1 ( 0  n1  n0 ) και ένα μεγάλο δείγμα n2 ( n0  n2 ). Ως d 0 , n0
ορίζουμε αντίστοιχα το αναμενόμενο διάστημα δειγματοληψίας και το αναμενόμενο
μέγεθος δείγματος όταν η διεργασία είναι εντός ελέγχου. Συνήθως, d 0  1 .

Τα διαγράμματα ελέγχου με προσαρμοστικά χαρακτηριστικά έχουν μελετηθεί
(εκτενώς) στην περίπτωση του διαγράμματος X (Reynolds et al. (1988), Zimmer et
al. (2000), Jensen et al. (2008)) αλλά ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη
προσαρμοστικών διαγραμμάτων παρακολούθησης της μεταβλητότητας δεν έχει δοθεί
μέχρι τώρα. Στην παρούσα εργασία μελετάμε την απόδοση του μονόπλευρου
διαγράμματος VSSI S (συμβ. S VSSI ). Θα αναφερόμαστε στο σύνηθες μονόπλευρο
διάγραμμα S με σταθερό διάστημα δειγματοληψίας και σταθερό μέγεθος δείγματος
(fixed sample size sampling interval, συμβ. FSSI) ως το διάγραμμα S FSSI . Στην
Ενότητα 2 παρουσιάζεται το άνω μονόπλευρο διάγραμμα S VSSI και η μεθοδολογία
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ανάπτυξής του, ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα προσαρμοστικού διαγράμματος,
ενώ δίνονται και αναλυτικοί τύποι για τα μέτρα απόδοσης που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν. Με τρόπο ανάλογο είναι δυνατή η ανάπτυξη και των αντίστοιχων
κάτω μονόπλευρων προσαρμοστικών διαγραμμάτων ελέγχου. Στην Ενότητα 3
εξετάζεται η απόδοση του διαγράμματος S VSSI σε σύγκριση με το σύνηθες διάγραμμα
S.

2. ΤΟ S VSSI ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έστω ότι η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων καθορίζεται από το
χαρακτηριστικό X (τ.μ.) το οποίο ακολουθεί κανονική κατανομή με παραμέτρους μ
και σ2. Δείγματα X i = ( X i1 , X i2 ,…, X in ), (i =1, 2, …) μεγέθους n ( n  2 ) συλλέγονται
διαδοχικά, υπολογίζεται η i -οστη δειγματική τυπική απόκλιση Si και απεικονίζεται
στο διάγραμμα. Υποθέτουμε ότι τα δείγματα και οι παρατηρήσεις είναι μεταξύ τους
ανεξάρτητες ενώ ο μέσος της διεργασίας παραμένει αμετάβλητος από την παρουσία
ειδικών αιτιών μεταβλητότητας. Όταν η διεργασία βρίσκεται εντός ελέγχου οι
παράμετροι έχουν τιμές μ = μ 0 και σ = σ 0 . Αν συμβεί μετατόπιση στην τυπική
απόκλιση της διεργασίας από την τιμή σ 0 στην τιμή σ 1 = λσ 0 ( 0    1 ) τότε η
διεργασία βρίσκεται εκτός ελέγχου. Αν   1 ( 0    1 ), τότε έχει συμβεί αύξηση
(μείωση) στην τυπική απόκλιση της διεργασίας, ενώ για   1 , η διεργασία βρίσκεται
εντός ελέγχου. Το όριο ελέγχου UCL του τυπικού άνω μονόπλευρου S διαγράμματος
καθορίζεται από την τιμή c του εντός ελέγχου μέσου μήκους ροής ARL0 και είναι
ίσο με
UCL   0  n21;1 / c /( n  1)
(1)
όπου  n2;a είναι το άνω a ποσοστιαίο σημείο της χι-τετράγωνο κατανομής με n
βαθμούς ελευθερίας. Χωρίς βλάβη της γενικότητας θα υποθέτουμε ότι σ 0 = 1.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το διάγραμμα S VSSI . Θεωρούμε το σύνηθες άνω
μονόπλευρο διάγραμμα S με το χαρακτηριστικό VSSI ενσωματωμένο σε αυτό. Στο
διάγραμμα S VSSI θα υπάρχουν δύο διαφορετικά άνω όρια ελέγχου, έστω αυτά L j
(j =1, 2), ανάλογα με το μέγεθος δείγματος n j που συλλέγεται, αφού από τη σχέση
(1) η τιμή του άνω ορίου ελέγχου εξαρτάται από το μέγεθος του δείγματος. Επίσης,
για την εναλλαγή μεταξύ των διαστημάτων δειγματοληψίας d1 , d 2 και των μεγεθών
δείγματος n1 , n2 , είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση δύο προειδοποιητικών ορίων
ελέγχου, έστω αυτά w j , ανάλογα με το μέγεθος δείγματος που χρησιμοποιείται.
Δοθέντος των L j , w j , η επιλογή του διαστήματος δειγματοληψίας και του μεγέθους
δείγματος μεταξύ του i -οστού και του (i  1) -οστού δείγματος ( i  1 ) γίνεται ως
εξής:
(i) Εάν S i  L1 , λαμβάνουμε δείγμα μεγέθους n1 μετά από χρόνο d1 και διατηρούμε
τα όρια L1 , w1 ;
(ii) Εάν w1  S i  L1 , λαμβάνουμε δείγμα μεγέθους n2 μετά από χρόνο d 2 και
αλλάζουμε τα όρια σε L2 , w2 ;
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(iii) Εάν S i  L2 , λαμβάνουμε δείγμα μεγέθους n1 μετά από χρόνο d1 και αλλάζουμε
τα όρια σε L1 , w1 ;
(iv) Εάν w2  S i  L2 , λαμβάνουμε δείγμα μεγέθους n2 μετά από χρόνο d 2 και
διατηρούμε τα όρια L2 , w2 .
Το διάγραμμα δίνει ένδειξη εκτός ελέγχου διεργασίας αν ένα σημείο βρεθεί πάνω
από L j (j =1, 2). Ένα τυπικό διάγραμμα S VSSI με δύο ζεύγη ορίων ελέγχου και
προειδοποιητικών ορίων, ένα για κάθε μέγεθος δείγματος που χρησιμοποιείται,
δίνεται στην Εικόνα 1. Το διάγραμμα δίνει ένδειξη εκτός ελέγχου διεργασίας στο 6ο
δείγμα.
Εικόνα 1. Το διάγραμμα S VSSI
L1
L2

L2
w1

w2

w2

n 2 -------n 1 +n 2 ---2n 1 +n 2 ----3n 1 +n 2 ---3n 1 +2n 2 ---3(n 1 +n 2 ) Αριθμός παρατηρήσεων
d 2 -------d 1 +d 2 ---2d 1 +d 2 ----3d 1 +d 2 ---3d 1 +2d 2 ---3(d 1 +d 2 ) Χρόνος σήματος
1----------2----------3----------4----------5----------6

Αριθμός δειγμάτων

Από την Εικόνα 1 βλέπουμε ότι το διάγραμμα χωρίζεται σε 6 περιοχές (3 για
καθένα από τα n1 , n2 ) και οι πιθανότητες εμφάνισης ενός σημείου σε καθεμία από
αυτές, για μέγεθος δείγματος ίσο με n j , δίνονται αντίστοιχα από τις σχέσεις

p2 j  P ( S i  L j | n j )

p1 j  P ( w j  S i  L j | n j ) ,

p0 j  P ( S i  w j | n j ) .

Για τον υπολογισμό των μέτρων απόδοσης θα βασιστούμε στη μεθοδολογία των
Aparisi et al. (2001) (δείτε επίσης, Brook and Evans (1972), Bai and Lee (2002),
Antzoulakos and Rakitzis (2008)). Στη συνέχεια θα περιγράψουμε εν συντομία τον
τρόπο ανάπτυξης του διαγράμματος S VSSI . Ορίζουμε μια Μαρκοβιανή αλυσίδα
{Yt , t  1} με πεπερασμένο χώρο καταστάσεων   {1, 2, ..., 6} και καταστάσεις τις
εξής:
(i) Εάν St  w1 τότε Yt  2 ;
(ii) Εάν w1  S t  L1 τότε Yt  3 ;
(iii) Εάν S t  w2 τότε Yt  4 ;
(iv) Εάν w2  Si 1  L2 τότε Yt  5 .
Η κατάσταση "6" είναι η απορροφητική κατάσταση και η αλυσίδα εισέρχεται σε
αυτή ( Yt  6 ) εάν S t  L1 ή S t  L2 . Υποθέτοντας ότι μεσολαβεί χρονικό διάστημα
d 2 μεταξύ της αρχής της διεργασίας και του πρώτου δείγματος που συλλέγεται
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(μεγέθους n2 ), εισάγουμε και μια τεχνητή κατάσταση "1"   στον  ώστε η αρχική
κατανομή της Μαρκοβιανής αλυσίδας να είναι P(Y0  )  1 .
Με τον τρόπο αυτό ορίζεται μια ομογενής Μαρκοβιανή αλυσίδα {Yt , t  1} στον
 με διάνυσμα αρχικών πιθανοτήτων

π  [ P(Y0  1), P(Y0  2),  , P(Y0  6)]  [1, 0, ..., 0] ,
και πίνακα πιθανοτήτων μετάβασης P μεταξύ των μεταβατικών καταστάσεων ίσο με
0
0

Q (I  Q)1 0

P
1  0
0
0

0

0

0

p02

p01
0

p11
0

0
p02

p01

p11

0

0

0

p02

0

0

0

p12 1  p02  p12 
0 1  p01  p11 
p12 1  p02  p12 
 ,
0 1  p01  p11 
p12 1  p02  p12 

0
1
 66

όπου
p0 j  F

2
n j 1

 (n j  1) L j

2



 , p1 j  F


2
n j 1

 (n j  1) L j

2



  F


2
n j 1

 (n j  1) w j

2



 .


Από τη θεωρία των Μαρκοβιανών αλυσίδων έχουμε ότι τα μέτρα απόδοσης ATS,
ANSS, ANOS και ANSW ενός προσαρμοστικού διαγράμματος δίνονται αντίστοιχα
από τις σχέσεις,
ATS( )  e1 (I  Q) 1 d , ANSS( )  e1 (I  Q) 1 1 ,
ANOS( )  e1 (I  Q) 1 n , ANSW( )  e1 (I  Q) 1 s ,

όπου I είναι κατάλληλος μοναδιαίος πίνακας, e1  [1, 0, 0, 0, 0] , 1  [1,1,1,1,1] ενώ το
διάνυσμα d ( n ) περιέχει τα διαστήματα δειγματοληψίας (μεγέθη δείγματος) όταν η
αλυσίδα βρίσκεται στη δεδομένη κατάσταση και οι συνιστώσες του είναι ίσες με
d  [d 2 , d1 , d 2 , d1 , d 2 ] ( n  [n2 , n1 , n2 , n1 , n2 ] ). Επίσης, το διάνυσμα s περιέχει τις
πιθανότητες εναλλαγής μεταξύ (d 2 , n2 ) και (d1 , n1 ) , και οι συνιστώσες του είναι ίσες
με s  [ p02 , p11 , p02 , p11 , p02 ] . Δοθέντος του πίνακα Q και των διανυσμάτων d , n , 1
και s , οι παραπάνω εκφράσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της
απόδοσης και των υπόλοιπων προσαρμοστικών διαγραμμάτων, μετά από κατάλληλες
τροποποιήσεις.
Από τους παραπάνω γενικούς τύπους και μετά από κάποιες αλγεβρικές πράξεις
προκύπτουν οι επόμενες αναλυτικές εκφράσεις των ATS, ANOS, ANSS και ANSW
για το διάγραμμα S VSSI . Ομοίως, μετά από τις κατάλληλες τροποποιήσεις,
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προκύπτουν αντίστοιχα αναλυτικοί τύποι για τα προσαρμοστικά διαγράμματα S VSI
και S VSS .

ATS 

d 2 (1  p01 )  d1 p02
1  p01  p02
, ANSS 
,
1  p01  p02 p11  p12  p01 p12
1  p01  p02 p11  p12  p01 p12

ANOS 

n2 (1  p01 )  n1 p02
p02 (1  p01  p11 )
, ANSW 
.
1  p01  p02 p11  p12  p01 p12
1  p01  p02 p11  p12  p01 p12

Για δεδομένες τιμές των ορίων ελέγχου L j , w j , των διαστημάτων δειγματοληψίας
d j και των μεγεθών δείγματος n j (j =1, 2), τα παραπάνω μέτρα είναι συναρτήσεις της
μετατόπισης λ. Ειδικότερα, για   1 προκύπτουν οι εντός ελέγχου τιμές τους, οι
οποίες συμβολίζονται ως ATS(1)  ATS0 , ANSS(1)  ANSS0 , ANOS(1)  ANOS0
και ANSW(1)  ANSW0 .
Ρεαλιστικότερα μέτρα απόδοσης προκύπτουν αν αντικαταστήσουμε το διάνυσμα
e1 με το διάνυσμα ρ στο οποίο περιέχεται η στάσιμη κατανομή της Μαρκοβιανής
αλυσίδας, δοθέντος ότι η αλυσίδα έχει λειτουργήσει για αρκετό χρονικό διάστημα
εντός ελέγχου και έχει περιέλθει σε σταθερή κατάσταση. Ο προσδιορισμός του ρ
γίνεται επιλύοντας το σύστημα (δείτε, Cui and Reynolds (1988))
~
Qρ  ρ και ρ1  1
~
όπου ο πίνακας πιθανοτήτων μετάβασης Q προκύπτει από τον Q διαιρώντας κάθε
στοιχείο του με το άθροισμα των στοιχείων της γραμμής στην οποία αυτό ανήκει. Τα
μέτρα που προκύπτουν καλούνται μέτρα απόδοσης σταθερής κατάστασης (steadystate performance measures) και θα συμβολίζονται ως AATS, AANSS, AANOS και
AANSW, αντίστοιχα.
Τα βήματα για τον στατιστικό σχεδιασμό ενός διαγράμματος VSSI-S είναι τα
εξής:
Βήμα 1: Επιλέγουμε τα μεγέθη δείγματος n 1 , n 2 , το διάστημα δειγματοληψίας d 2 , την
επιθυμητή τιμή c για τα ATS0 και ANSS0 , και τη μετατόπιση που μας ενδιαφέρει να

ανιχνεύσουμε, έστω αυτή * ( *  1 ).
Βήμα 2: Θέτουμε L j   n2

j 1 ;1 / c

/( n j  1) ,

j  1, 2 .

Βήμα 3: Ελαχιστοποιούμε τη συνάρτηση ATS(* ) , υπό τους περιορισμούς
ATS0  ANSS0  c , ANOS0  n0  c , 0  w j  L j ( j  1, 2 ), p01 (1)  p02 (1) , d1  1 ,

και βρίσκουμε τις τιμές των ορίων w j καθώς και το διάστημα δειγματοληψίας d 1 .

3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ
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Στη συνέχεια υπολογίζουμε την απόδοση των διαγραμμάτων S VSSI , S VSS , S VSI και
S FSSI χρησιμοποιώντας τα μέτρα AATS, AANOS και AANSW. Ως d 0 και n0
χρησιμοποιήσαμε τις τιμές 1 και 5, αντίστοιχα, ενώ όλα τα εξεταζόμενα διαγράμματα
έχουν ATS0  ANSS0  200 και ANOS0  1000 . Για τα μεγέθη δείγματος n 1 , n 2
χρησιμοποιήθηκαν όλα τα δυνατά ζεύγη που ικανοποιούν τους περιορισμούς
2  n1  n0  1 και n0  1  n2  20 . Το σύντομο διάστημα δειγματοληψίας d 2 ισούται
με 0.1 ενώ για τον σχεδιασμό των άνω (κάτω) μονόπλευρων διαγραμμάτων
επιλέξαμε *  1.2 ( *  0.8 ). Στους Πίνακες 1 και 2 δίνονται τα προσαρμοστικά
διαγράμματα με το μικρότερο AATS, μεταξύ των εξεταζομένων, για την ανίχνευση
της μετατόπισης * . Οι παράμετροι λειτουργίας κάθε διαγράμματος δίνονται στις
τέσσερις πρώτες γραμμές κάθε πίνακα.
Πίνακας 1. Απόδοση προσαρμοστικών διαγραμμάτων στην ανίχνευση αυξήσεων
S VSSI

S VSS

S VSI

S FSSI

d1, d2

(3.7, 0.1)

(1.0, 1.0)

(5.0, 0.1)

(1.0, 1.0)

n1, n2

(2, 6)

(2, 20)

(5, 5)

(5, 5)

L1, w1

(2.807, 0.319)

(2.807, 1.383)

1.927

1.927

L2, w2

(1.830, 0.731)

(1.425, 1.143)

0.624

*

shift AATS AANOS AANSW AATS AANOS AANSW AATS AANOS AANSW AATS AANOS AANSW
1.1

51.47 337.27

18.92

63.74 393.21

19.08

50.91 325.14

15.33

65.03 325.14

*

1.2

17.55 145.61

6.19

21.13 160.28

6.14

17.98 141.35

5.25

28.27 141.35

*

1.3

7.76

76.46

2.55

9.25

78.60

2.38

8.20

75.20

2.24

15.04

75.20

*

1.5

2.84

31.68

0.76

4.10

34.19

0.90

3.01

31.58

0.66

6.32

31.58

*

1.7

1.79

18.45

0.40

3.03

23.55

0.67

1.82

18.32

0.31

3.66

18.31

*

1.8

1.58

15.24

0.33

2.78

21.20

0.63

1.57

15.04

0.23

3.01

15.04

*

Πίνακας 2. Απόδοση προσαρμοστικών διαγραμμάτων στην ανίχνευση μειώσεων
S VSSI

S VSS

S VSI

S FSSI

d1, d2

(3.7, 0.1)

(1.0, 1.0)

(0.5, 0.1)

(1.0, 1.0)

n1, n2

(2, 6)

(2, 20)

(5, 5)

(5, 5)

L1, w1

(0.006, 1.150)

(0.006, 0.210)

0.227

0.227

L2, w2

(0.257, 1.151)

(0.600, 0.830)

1.246

*

shift AATS AANOS AANSW AATS AANOS AANSW AATS AANOS AANSW AATS AANOS AANSW
0.9

85.65 691.17

31.94

120.23 704.04

33.57

82.41 666.70

24.96

133.34 666.70

*

0.8

27.62 422.79

9.25

38.92 304.72

9.92

28.44 425.63

7.53

85.13 425.63

*

0.7

7.93

234.67

1.71

10.12 100.81

1.79

9.33

257.73

1.48

51.55 257.73

*

0.5

1.91

57.79

0.25

3.65

26.70

0.81

2.44

76.52

0.17

15.30

76.52

*

0.3

1.12

11.77

0.25

2.59

22.70

0.81

1.22

15.66

0.13

3.13

15.66

*
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0.2

1.04

6.90

0.24

2.15

21.78

0.81

1.04

6.85

0.05

1.37

6.85

*

Από τους Πίνακες 1 και 2 προκύπτει ότι τα διαγράμματα S VSSI και S VSI είναι
αποδοτικότερα του συνήθους μονόπλευρου διαγράμματος S (στήλη «S FSSI ») αλλά και
του διαγράμματος S VSS , αφού δίνουν ένδειξη εκτός ελέγχου διεργασίας σε πολύ πιο
σύντομο χρονικό διάστημα κατά μέσο όρο. Η χρησιμοποίηση του διαγράμματος S VSS
είναι εξαιρετικά χρήσιμη στην ανίχνευση μειώσεων, αφού εκτός του ότι βελτιώνει
την απόδοση έναντι του συνήθους διαγράμματος S, απαιτεί και λιγότερες
(μεμονωμένες) παρατηρήσεις κατά μέσο όρο μέχρι να δώσει ένδειξη εκτός ελέγχου
διεργασίας. Τα αποτελέσματα της εκτεταμένης αριθμητικής μελέτης έδειξαν ότι
παρόμοια αποτελέσματα ισχύουν και για άλλους ρυθμούς δειγματοληψίας d 1 , d 2
καθώς και για άλλες τιμές του ATS0 .

Abstract
The most commonly used charting procedure for the monitoring of the variability of a quality
characteristic is the S control chart, which is insensitive to the quick detection of small and/or
moderate shifts in process variance. The performance of the S chart can be improved by
incorporating adaptive features in it, such as variable sample size and/or variable sampling
interval. In the present work we investigate the performance of suitable designed one-sided S
control charts with variable sample size and/or variable sampling interval for the detection of
increases or decreases in process variation. The choice of the sample size and the interval
length among the successively collected samples is based on the value of the most recent
plotted point on the chart. The proposed charts have a pre-specified value for the in-control
average time to signal and their performance is compared to the performance of the standard
one-sided S chart with fixed interval length and fixed sample size.
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ΕΝΑ ΝΕΟ χ2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Περίληψη
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Το χ διάγραμμα ελέγχου είναι το δημοφιλέστερο πολυμεταβλητό διάγραμμα ελέγχου για την
παρακολούθηση μεταβολών στο διάνυσμα μ των μέσων τιμών p ποσοτικών τυχαίων
μεταβλητών που εκφράζουν ποιοτικά χαρακτηριστικών μιας διεργασίας. Το βασικότερο
μειονέκτημά του είναι η μικρή ευαισθησία του στην ανίχνευση μικρών και μεσαίων
μετατοπίσεων στο μ επειδή λαμβάνει πληροφορία σχετικά με τη διεργασία μόνο από το πιο
πρόσφατο δείγμα. Η συνηθέστερη λύση για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος είναι η
χρησιμοποίηση κανόνων ροών που βασίζονται σε στατιστικές συναρτήσεις ροών και
σάρωσης. Στην παρούσα εργασία μελετάται ο στατιστικός σχεδιασμός και η απόδοση ενός χ2
διαγράμματος ελέγχου με ειδικούς κανόνες ροών. Τα προτεινόμενα διαγράμματα συνδυάζουν
δύο κανόνες ροών για την ανάδειξη μιας διεργασίας ως εκτός ελέγχου και για την ανάπτυξή
τους απαιτείται ο προσδιορισμός ενός ζεύγους ορίων ελέγχου. Η απόδοση των νέων
διαγραμμάτων ελέγχου είναι βελτιωμένη έναντι ανάλογων χ2 διαγραμμάτων ελέγχου που
έχουν προταθεί από άλλους ερευνητές. Επίσης, παρουσιάζεται μια μέθοδος επιλογής του
ζεύγους των ορίων ελέγχου έτσι ώστε να έχουμε δεδομένη τιμή για το εντός ελέγχου μέσο
μήκος ροής του διαγράμματος, ενώ ταυτόχρονα η τιμή του εκτός ελέγχου μέσου μήκους ροής
να γίνεται ελάχιστη για δεδομένη μετατόπιση στο μ.
Λέξεις Κλειδιά: Διαγράμματα ελέγχου, κανόνες ροών, μέσο μήκος ροής, ποιοτικός έλεγχος.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε πολλά πρακτικά προβλήματα είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη παρακολούθηση
δύο ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών που καθορίζουν την ποιότητα των προϊόντων
που παράγει μια διεργασία. Τέτοια προβλήματα συναντώνται στην περιοχή του
πολυμεταβλητού ελέγχου ποιότητας. Το διάγραμμα ελέγχου χ2 (chi-square control
chart, συμβ. CSCC) είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο διάγραμμα για την
παρακολούθηση του διανύσματος των μέσων τιμών των χαρακτηριστικών της
διεργασίας. Το CSCC δίνει ένδειξη εκτός ελέγχου διεργασίας όταν η τιμή της
απεικονιζόμενης στατιστικής συνάρτησης είναι μεγαλύτερη από την τιμή του άνω
ορίου ελέγχου του διαγράμματος.
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Αν και η εφαρμογή και η ερμηνεία του CSCC είναι απλή, έχει το βασικό
μειονέκτημα ότι δεν ανιχνεύει γρήγορα μικρές και μεσαίες μετατοπίσεις στο
διάνυσμα των μέσων τιμών, αφού βασίζεται μόνο στην πιο πρόσφατη τιμή της
απεικονιζόμενης στατιστικής συνάρτησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η τιμή του
εκτός ελέγχου μέσου μήκους ροής να είναι αρκετά μεγάλη και το διάγραμμα να
καθυστερεί να δώσει ένδειξη εκτός ελέγχου διεργασίας. Ως μέσο μήκος ροής
(average run length, συμβ. ARL) ορίζεται ο αναμενόμενος αριθμός σημείων που
πρέπει να απεικονιστούν στο διάγραμμα μέχρι αυτό να δώσει ένδειξη εκτός ελέγχου
διεργασίας. Το ARL είναι το δημοφιλέστερο μέτρο απόδοσης ενός διαγράμματος
ελέγχου.
Ένας συχνός τρόπος βελτίωσης της ευαισθησίας ενός διαγράμματος ελέγχου
τύπου Shewhart είναι η χρησιμοποίηση κανόνων ευαισθητοποίησης που βασίζονται
σε στατιστικές συναρτήσεις ροών και σάρωσης, αφού ενσωματώνουν πληροφορία
όχι μόνο από το πιο πρόσφατο δείγμα αλλά και από προηγούμενα. Το βασικότερο
μειονέκτημα των διαγραμμάτων ελέγχου με κανόνες ροών είναι η αύξηση του
ποσοστού των εσφαλμένων συναγερμών (false alarm rate) όταν προστίθεται ένας ή
και περισσότεροι κανόνες στο διάγραμμα. Πρόσφατα, προτάθηκαν μεθοδολογίες
(δείτε, π.χ. Klein (2000)) με σκοπό το στατιστικό σχεδιασμό διαγραμμάτων ελέγχου
με κανόνες ροών τα οποία έχουν την επιθυμητή τιμή για το εντός ελέγχου ARL. Για
μια περιεκτική επισκόπηση των διαγραμμάτων ελέγχου με κανόνες ροών δείτε
Koutras et al. (2007).
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα νέο διάγραμμα ελέγχου χ2 στο οποίο
συνδυάζονται δύο κανόνες: Ο κλασικός κανόνας ένδειξης εκτός ελέγχου διεργασίας
του CSCC και ένας κανόνας ροών τύπου 2-από-m συνεχόμενα σημεία.
Παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδιασμού του διαγράμματος (προσδιορισμός των
ορίων ελέγχου) ώστε το εντός ελέγχου μέσο μήκος ροής να έχει δεδομένη τιμή. Η
προσθήκη του κανόνα ροών αυξάνει την ευαισθησία του CSCC στην ανίχνευση
μικρών και μεσαίων μετατοπίσεων στο διάνυσμα των μέσων. Στο Μέρος 2 εισάγουμε
το νέο διάγραμμα ενώ στο Μέρος 3 εξετάζεται η απόδοσή του και συγκρίνεται με
ανάλογα διαγράμματα που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία. Τέλος, στο Μέρος 4
δίνεται ένας πρακτικός οδηγός για την επιλογή των βέλτιστων παραμέτρων του
διαγράμματος.

2. ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ICS 2/m
Θεωρούμε μια διεργασία στην οποία p χαρακτηριστικά X 1 , X 2 , …, X p καθορίζουν
την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Επιθυμούμε να παρακολουθήσουμε
ταυτόχρονα τις τιμές των p χαρακτηριστικών, με σκοπό την ανίχνευση μεταβολών
στη διεργασία. Υποθέτουμε ότι η εντός ελέγχου από κοινού κατανομή πιθανότητας
της p-διάστατης τυχαίας μεταβλητής X = ( X 1 , X 2 , …, X p ) είναι η p-διάστατη
Κανονική Κατανομή με γνωστό εντός ελέγχου διάνυσμα μέσων μ 0 και πίνακα
διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων Σ 0 (συμβ. X~N p (μ 0 , Σ 0 ). Δείγματα μεγέθους n > 1
συλλέγονται διαδοχικά και το διάνυσμα των δειγματικών μέσων xi του i-οστού
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δείγματος υπολογίζεται. Στο τυπικό CSCC απεικονίζεται η στατιστική συνάρτηση
(σ.σ.)

Ti 2  n( x i  μ 0 ) Σ 01 ( x i  μ 0 ), i  1 .
Για δείγματα μεγέθους 1 η ποσότητα xi πρέπει να αντικατασταθεί από την ποσότητα

xi στη σ.σ. Ti 2 .
Για μια εντός ελέγχου διεργασία, έχουμε ότι η απεικονιζόμενη σ.σ. ακολουθεί χ2
κατανομή με p βαθμούς ελευθερίας (β.ε.), δηλ. Ti 2 ~  p2 , και αν η πιθανότητα

εσφαλμένου συναγερμού τεθεί ίση με α, το άνω όριο ελέγχου UCL του τυπικού
CSCC είναι ίσο με  p2 ,a . Το CSCC δίνει ένδειξη εκτός ελέγχου διεργασίας όταν ένα
σημείο βρεθεί πάνω από το UCL (κανόνας (ροών) 1/1). Όταν η διεργασία βρίσκεται
εκτός ελέγχου υποθέτουμε ότι αυτή λειτουργεί παρουσία ειδικών αιτιών
μεταβλητότητας οι οποίες επιδρούν στο διάνυσμα των μέσων μ 0 με τρόπο τέτοιο
ώστε η τιμή του να μετατοπίζεται από την εντός ελέγχου τιμή μ 0 στην εκτός ελέγχου
τιμή μ 1 = μ 0 + δ (δ ≠ 0). Για τον πίνακα Σ 0 , θεωρούμε ότι δεν επηρεάζεται από την
παρουσία ειδικών αιτιών μεταβλητότητας. Η επίδραση της μετατόπισης εκφράζεται
ως d  (μ1  μ 0 ) Σ 01 (μ1  μ 0 )  δΣ 01δ , και τότε η απεικονιζόμενη σ.σ. ακολουθεί
μη-κεντρική χ2 κατανομή με p β.ε. και παράμετρο μη-κεντρικότητας λ = nd2 (συμβ.
Ti 2 ~  p2 ( ) ). Ο υπολογισμός του ARL για το τυπικό CSCC δίνεται από τον τύπο
ARL  1 / Pr(T 2  UCL | d ) .
Προκειμένου να αυξήσουμε την ευαισθησία του CSCC στην ανίχνευση μικρών
και μεσαίων μετατοπίσεων, προτείνουμε ένα νέο διάγραμμα ελέγχου στο οποίο
υπάρχουν δύο όρια ελέγχου, ένα άνω εξωτερικό όριο ελέγχου UOCL και ένα άνω
εσωτερικό όριο ελέγχου UICL. Το προτεινόμενο διάγραμμα δίνει ένδειξη εκτός
ελέγχου διεργασίας όταν (i) ένα σημείο βρεθεί πάνω από το UOCL, ή (ii) όταν 2
σημεία βρεθούν μεταξύ του UOCL και του UICL, τα οποία διαχωρίζονται από το
πολύ m–2 σημεία τα οποία απεικονίζονται μεταξύ του UICL και της κεντρικής
γραμμής CL του διαγράμματος. Η κεντρική γραμμή του διαγράμματος ορίζεται ως η
διάμεσος της εντός ελέγχου κατανομής της απεικονιζόμενης σ.σ. και η τιμή της
ικανοποιεί την εξίσωση
Pr(T 2  CL | d  0)  0.5 .
Θα αναφερόμαστε στο νέο αυτό διάγραμμα ως το “βελτιωμένο 2-από-m χ2
διάγραμμα ελέγχου” (Improved 2-out-of-m chi-square control chart) και θα
συμβολίζεται ως ICS: 2 / m. Στην Εικόνα 1 δίνεται μια γραφική απεικόνιση της
εφαρμογής του διαγράμματος ICS: 2 / 4 το οποίο δίνει ένδειξη εκτός ελέγχου
διεργασίας στo 10ο και το 20ο δείγμα.
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Εικόνα 1. Το διάγραμμα ICS: 2/4
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Όπως είναι εμφανές και από την Εικόνα 1, σε ένα διάγραμμα ICS: 2 / m ορίζονται
4 διαφορετικές περιοχές σε αυτό: Η Περιοχή 0 η οποία είναι η περιοχή κάτω από το
CL, η Περιοχή 1 η οποία είναι η περιοχή μεταξύ CL και UICL, η Περιοχή 2 η οποία
είναι η περιοχή μεταξύ UICL και UOCL, και η Περιοχή 3 που είναι η περιοχή πάνω
από το UOCL. Οι πιθανότητες p0 , p1 , p2 και p3 ότι ένα σημείο απεικονίζεται στις
Περιοχές 0, 1, 2 και 3, αντίστοιχα, ικανοποιούν τις σχέσεις
p0  Pr(T 2  CL | d ) ,

p1  Pr(CL  T 2  UICL | d ) ,

p2  Pr( UICL  T 2  UOCL | d ) ,

p3  Pr(T 2  UOCL | d ) .

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία των Antzoulakos and Rakitzis (2008) εξάγουμε
τον παρακάτω αναλυτικό τύπο για το ARL του διαγράμματος:

ARL 

1  p1  p2 (1  p1m 1 )
.
(1  p1 )(1  p0  p1 (1  p2 p1m  2 ))  p0 p2 (1  p1m 1 )

Για τον προσδιορισμό των ορίων ελέγχου του διαγράμματος ICS: 2 / m
προτείνεται η χρησιμοποίηση μιας προκαθορισμένης τιμής για το UOCL και στη
συνέχεια ο υπολογισμός του UICL ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή τιμή για το
εντός ελέγχου μέσο μήκος ροής
ARL0  1 / Pr(T 2  UCL | d  0) .
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούμε ως UOCL το UCL του τυπικού CSCC,
δηλ. UOCL   p2 , a ( a  1 / c ). Έτσι, για d  0 , p0  0.5 , p2  (1 / 2)    p1 έχουμε
1

1  p1    a  p1 (1  p1m 1 )
2

.
ARL0 
1
 11
 1


m2 
m 1
(1  p1 )  p1 1    a  p1  p1      a  p1 (1  p1 )


 2
 2  2
2
Τα διακριτά βήματα για τον στατιστικό σχεδιασμό του διαγράμματος ICS: 2 / m
είναι τα εξής:
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Βήμα 1: Επιλέγουμε το θετικό ακέραιο m  2 , την επιθυμητή τιμή c για το ARL0
και ένα πραγματικό αριθμό a τέτοιο ώστε 0  a  0.5 και a  1 / c .
Βήμα 2: Θέτουμε UOCL   p2 , a .
Βήμα 3: Υπολογίζουμε τη μοναδική ρίζα p1 της εξίσωσης ARL0  c στο διάστημα
(0, 0.5  a) .
Βήμα 4: Θέτουμε UICL   p2 , 0.5 p

1

Βήμα 5: Ανακηρύσσουμε τη διεργασία εκτός ελέγχου όταν ένα σημείο βρεθεί πάνω
από το UOCL, ή όταν δύο σημεία απεικονιστούν μεταξύ των UICL και UOCL τα
οποία διαχωρίζονται από το πολύ m – 2 σημεία τα οποία βρίσκονται μεταξύ CL και
UICL.

3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα μια εκτεταμένης αριθμητικής
μελέτης σχετικά με την απόδοση του διαγράμματος ICS: 2 / m για m = 3, 4 και 5.
Επιλέξαμε ARL 0 = 200, μέγεθος δείγματος n = 1, αριθμό χαρακτηριστικών p = 5 και
10, α = 300-1, 500-1 και 1000-1, και d = 0(0.5)3. Στη στήλη “ICS: 2/m” των Πινάκων 2
και 3 δίνουμε την ελάχιστη τιμή για το ARL μεταξύ των εξεταζόμενων
διαγραμμάτων για δεδομένη μετατόπιση d. Στην παρένθεση, κάτω από την τιμή του
ARL, δίνονται οι παράμετροι λειτουργίας του διαγράμματος στη μορφή (m; UICL;
UOCL). Για λόγους σύγκρισης, στους Πίνακες 2 και 3 δίνονται οι τιμές του ARL για
το διάγραμμα ελέγχου 1 / 1–m / m CSCC των Koutras et al. (2006) (στήλη “1/1m/m”), για το συνδυασμένο 2-από-m και 1-από-1 διάγραμμα των Khoo et al. (2005)
(στήλη “2-of-m”), για το CSCC με κανόνες ροών που μελετήθηκε από τους Aparisi et
al. (2004) (στήλη «SRR») και για το τυπικό CSCC (στήλη «1/1»). Για δεδομένη τιμή
d, οι έντονοι αριθμοί αντιστοιχούν στην ελάχιστη τιμή του εκτός ελέγχου ARL.
Πίνακας 2. Τιμές ARL για ARL0  200 και p  5
d

1/1

0.0 200
0.5 144.58

1/1-m/m

200
138.31
(3; 8.037; 18.907)
1.0 68.15
58.42
(3; 8.037; 18.907)
1.5 28.51
22.20
(3; 8.037; 18.907)
2.0 12.40
9.54
(3; 8.037; 18.907)
2.5 5.99
4.83
(2; 10.672; 18.907)
3.0 3.31
2.86
(2; 11.342; 17.710)

2-of-m
200
135.26
(5; 11.946; 20.515)
55.29
(5; 11.946; 20.515)
20.93
(5; 11.946; 20.515)
9.11
(4; 11.624; 20.515)
4.71
(3; 11.478; 18.907)
2.86
(3; 12.112; 17.710)
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ICS:2/m

SRR

200
200
137.02
134.42
(5; 11.021; 20.515)
55.71
53.55
(5; 11.021; 20.515)
21.06
19.49
(5; 11.021; 20.515)
9.37
8.31
(5; 11.021; 20.515)
5.08
4.41
(5; 11.021; 20.515)
3.11
2.77
(5; 12.002; 17.710)

Πίνακας 3. Τιμές ARL για ARL 0  200 και p  10
d

1/1

0.0 200
0.5 161.34

1/1-m/m

200
154.85
(5; 11.206; 27.722)
1.0 92.48
80.24
(5; 11.206; 27.722)
1.5 44.53
34.88
(4; 12.494; 27.722)
2.0 20.59
15.40
(3; 14.431; 27.722)
2.5 9.92
7.62
(3; 14.431; 27.722)
3.0 5.51
4.24
(2; 17.808; 27.722)

2-of-m

ICS:2/m

SRR

200
153.43
(5; 19.393; 29.588)
78.10
(5; 19.393; 29.588)
33.53
(5; 19.393; 29.588)
14.78
(5; 19.393; 29.588)
7.35
(4; 18.996; 29.588)
4.16
(3; 18.815; 27.722)

200
152.43
(5; 18.245; 29.588)
75.85
(5; 18.245; 29.588)
31.43
(5; 18.245; 29.588)
13.45
(5; 18.245; 29.588)
6.68
(5; 18.245; 29.588)
3.91
(5; 18.656; 27.722)

200
155.42
78.06
32.92
14.65
7.57
4.56

Από τους Πίνακες 2 και 3 προκύπτει ότι το ICS: 2 / m διάγραμμα ελέγχου
πετυχαίνει την ελάχιστη τιμή μεταξύ των εξεταζόμενων διαγραμμάτων ελέγχου.
Ειδικότερα, το ICS:2/5 διάγραμμα ελέγχου αποτελεί αξιόλογο εναλλακτικό
διάγραμμα έναντι του τυπικού CSCC, όσο και έναντι των χ2 διαγραμμάτων με
κανόνες ροών των Koutras et al. (2006), των Khoo et al. (2005) και των Aparisi et al.
(2004). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ανάλογα συμπεράσματα προκύπτουν για
διάφορες τιμές των p, n και ARL 0 .

4. ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
Στην προηγούμενη ενότητα περιγράψαμε τη διαδικασία προσδιορισμού του
ζεύγους των ορίων ελέγχου του διαγράμματος ICS: 2 / m. Αν η τιμή ενός εκ των
ορίων δεν είναι προεπιλεγμένη, υπάρχουν πολυάριθμα ζεύγη τιμών UOCL και UICL
τα οποία δίνουν την επιθυμητή τιμή ARL 0 . Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η επιλογή του
ζεύγους τιμών (UICL, UOCL) γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιείται η
τιμή του εκτός ελέγχου ARL για συγκεκριμένη μετατόπιση σχεδιασμού d, η οποία
θεωρείται σημαντική και πρέπει να ανιχνευθεί γρήγορα. Θα αναφερόμαστε στη
συγκεκριμένη μέθοδο σχεδιασμού του διαγράμματος ως «μέθοδος βελτιστοποίησης».
Οι μέθοδοι βελτιστοποίησης έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ συχνά για το στατιστικό
σχεδιασμό διαγραμμάτων ελέγχου με κανόνες ροών (δείτε, π.χ., Zhang and Wu
(2005) και Acosta-Mejia and Pignatiello (2009)). Τα βήματα για το στατιστικό
σχεδιασμό του διαγράμματος ICS: 2 / m με χρήση της μεθόδου βελτιστοποίησης είναι
τα εξής:
Βήμα 1: Επιλέγουμε τις τιμές των p, n, c, m και d.
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Βήμα 2: Για μετατόπιση σχεδιασμού ίση με d ελαχιστοποιούμε το εκτός ελέγχου
ARL υπό τους περιορισμούς ARL0  c και CL  UICL   p2;1/ c  UOCL .

Στον Πίνακα 4 δίνονται οι βέλτιστες τιμές των UICL, UOCL του διαγράμματος
ICS: 2 / m για μετατοπίσεις σχεδιασμού d = 0.5, 1.0 and 1.5. Επιλέξαμε ARL 0 = 200
και 500, μέγεθος δείγματος n = 1, 2, και 5, και p = 10. Για την παράμετρο m του
κανόνα ροών εξετάσαμε την απόδοσή του για m = 3, 4, ..., 8 και επιλέξαμε την τιμή
(στήλη “m”) η οποία δίνει το ελάχιστο εκτός ελέγχου ARL (στη στήλη “ARL”) για
την αντίστοιχη μετατόπιση σχεδιασμού d . Επίσης, στη στήλη “1 / 1” δίνονται οι
εκτός ελέγχου τιμές του ARL για το αντίστοιχο τυπικό CSCC. Από την ανάγνωση
των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η μείωση που επιτυγχάνεται στην τιμή του εκτός
ελέγχου ARL από τη χρησιμοποίηση των προτεινόμενων διαγραμμάτων ICS: 2 / m
είναι ιδιαίτερα ελκυστική, ειδικά για μικρές μετατοπίσεις και μικρά μεγέθη δείγματος
(π.χ., για n  1 ή 2). Επιπλέον, μεγάλες τιμές του m είναι κατάλληλες για την
ανίχνευση μικρών μετατοπίσεων. Με τρόπο ανάλογο μπορεί να γίνει ο στατιστικός
σχεδιασμός του διαγράμματος ICS: 2 / m και για άλλες τιμές των p, c, ARL 0 και d.
Πίνακας 4. Παράμετροι και τιμές ARL για το διάγραμμα ICS: 2 / m (p = 10)
ARL 0 = 200

ARL 0 = 500

p n d m UICL UOCL ARL

1/1

10 1 0.5 8 18.134 31.395 151.62 161.34

m UICL UOCL ARL

1/1

8 19.709 33.788 363.05 391.80

1.0 8 18.121 31.625 74.37

92.48

8 19.876 32.024 160.07 208.91

1.5 8 18.169 30.905 30.40

44.53

8 19.788 32.784 55.80

2 0.5 8 18.128 31.507 117.41 132.28

91.72

8 19.645 35.091 269.86 312.92

1.0 8 18.124 31.559 35.50

50.78

6 19.641 34.536 68.04 103.34

1.5 8 18.212 30.402 10.83

17.14

6 19.646 34.420 16.70

5 0.5 8 18.131 31.454 60.61

78.59

8 19.655 34.825 124.87 173.92

31.19

1.0 8 18.237 30.154

9.19

14.46

7 20.071 30.906 13.85

25.70

1.5 7 19.005 27.035

2.89

3.53

6 21.114 28.785

5.04

3.64

Abstract
Chi-square control chart (abbr. CSCC) is the most popular multivariate control chart for the
monitoring of changes in the vector of means μ of p quality characteristics. The basic
disadvantage of CSCC is its insensitivity in the detection of small and moderate magnitude
shifts in μ since it incorporates information regarding the process only from the most recent
sample. The most usual solution in the above mentioned problem is the use of rules based on
run and scan statistics. In the present work we study the statistical design and the performance
of a CSCC with a special runs rule. The suggested charts combine two runs rules for
characterizing a process as out-of-control and they require the determination of a pair of
control limits. The new control charts demonstrate an improved performance in the detection
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of various shifts in μ than similar runs rules based CSCC that have been proposed in the
literature recently. Also, we present a method for the determination of pair of control limits so
as the average run length of the proposed charts has the desired in-control value while its outof-control values is minimized, for a given shift in μ.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Acosta-Mejia C. and Pignatiello J. J. (2009), ARL-design of S charts with k-of-k runs
rules. Communications in Statistics-Simulation and Computation 38, 1625-1639.
Antzoulakos D. L. and Rakitzis A. C. (2008), The modified r out of m control chart.
Communications in Statistics-Simulation and Computation 37, 396-408.
Aparisi F., Champ C. W. and Diaz J. C. G. (2004), A performance analysis of
Hotelling’s χ2 control chart with supplementary runs rules. Quality Engineering
16, 13-22.
Khoo M. B. C., Quah S. H. and Low H. C. (2005), Powerful rules for the Hotelling’s
χ2 control chart. Quality Engineering 17, 139-149.
Klein, M. (2000). Two Alternatives to the Shewhart X control chart. Journal of
Quality Technology 32, 427-431.
Koutras M. V., Bersimis S. and Antzoulakos D. L. (2006), Improving the
performance of the chi-square control chart via runs rules. Methodology and
Computing Applied Probability 8, 409-426.
Koutras M. V., Bersimis S. and Maravelakis P. E. (2007), Statistical process control
using Shewhart control charts with supplementary runs rules. Methodology and
Computing in Applied Probability 9, 207-224.
Zhang S. and Wu Z. (2005), Designs of control charts with supplementary runs rules.
Computers and Industrial Engineering 49, 76-97.

271

Ελληνικό
Ellhnikì Στατιστικό
Statistikì Ινστιτούτο
InstitoÔto
Πρακτικά 23ουouΠανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2010), σελ.000-000
−

Praktik 23 Panellhnou Sunedrou Statistik (2010), sel. 272 279

Προσαρμοστικά
Χαρακτηριστικά σε Διαγράμματα
ENAS HMIPARAMETRIKOS ELEGQOS GIA TH
ΕλέγχουTWN
Παρακολούθησης
της Μεταβλητότητας
SUGKRISH
FASMATWN ISQUOS
DUO STASIMWN
SHMEIAKWN ANELIXEWN: EPEKTASH SE
Ρακιτζής Αθανάσιος EXOMALUNSHS
PERIPTWSEIS DIAFORETIKHS

Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος
Email: arakitz@gmail.com
A.G. R

ga , B.G. Basileidh
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Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο διάγραμμα ελέγχου για την παρακολούθηση της
μεταβλητότητας των τιμών ενός χαρακτηριστικού, το οποίο καθορίζει την ποιότητα των
PERILHYH
παραγόμενων προϊόντων μιας παραγωγικής
διεργασίας, είναι το διάγραμμα S το οποίο όμως
Sthn ergasa twn Rigas and Vassiliadis (2007) protjhke èna hmiparametrikì èlegqo gia th
αδυνατεί να ανιχνεύσει σε σύντομο χρονικό διάστημα μικρές ή/και μεσαίες μεταβολές της
sÔgkrish twn ektimht¸n twn fasmtwn isqÔo dÔo stsimwn shmeiak¸n anelxewn. Oi seirè
μεταβλητότητας.
Σημαντική βελτίωση μπορεί να προκύψει από την ενσωμάτωση
neurik¸n palm¸nχαρακτηριστικών
suqn perigrfontai
w pragmat¸sei
stsimwn
anelxewn.
Me
προσαρμοστικών
σε αυτό.
Στην παρούσα
εργασία shmeiak¸n
διερευνούμε
την απόδοση
ton
èlegqo
mpore
na
diapistwje
kat
pìso
h
plhrofora
pou
perièqetai
se
ma
seir
neuriκατάλληλα σχεδιασμένων μονόπλευρων διαγραμμάτων S με μεταβλητό μέγεθος δείγματος ή/και
k¸n palm¸n
diafèrei
apì mia llhστην
enai
dia se ma
sugkekrimènh
mpnta suqnot
twn. Sthn
μεταβλητό
ρυθμό
δειγματοληψίας
ανίχνευση
αυξήσεων
ή μειώσεων
στη διασπορά
της
ergasa
aut
,
epektenoume
ta
apotelèsmata
qrhsimopoi¸nta
diaforetikoÔ
ektimhtè
gia ta
διεργασίας. Η επιλογή του μεγέθους δείγματος και ο χρόνος μεταξύ της λήψης των διαδοχικών
fsmata isqÔo
dÔo seir¸n.
èna απεικονιζόμενου
epexhghmatikì pardeigma
apì
to pedo
δειγμάτων
γίνεταιtwn
με βάση
την τιμήParousizetai
του πιο πρόσφατα
σημείου στο
διάγραμμα.
th
Neurofusiologa
,
sto
opoo
to
neuromuðkì
sÔsthma
th
muðk
atrktou
ephrezetai
Τα προτεινόμενα διαγράμματα έχουν προκαθορισμένη τιμή για το μέσο χρόνο σήματος και η
tautìqrona
apì
thn parousa
kinhtoneÔrou
kai apì
ti metabolè
tou m kou Stou
απόδοσή
τους
συγκρίνεται
με enì
την gmma
απόδοση
του συνήθους
μονόπλευρου
διαγράμματος
με
{gonikoÔ}
muìδειγματοληψίας
. ApokalÔptetai
h apìkrish
thδείγματος.
muðk
atrktou mpore na qwriste se
σταθερό
ρυθμό
καιìti
σταθερό
μέγεθος
dÔo mèrh: (0-19)Hz kai (19-100)Hz . To pr¸to mèro sqetzetai me thn epdrash tou kinhΛέξεις
Κλειδιά:
Διαγράμματα
ελέγχου,
Μαρκοβιανές
αλυσίδες,
μέσος
τυπική
toneÔrou
gmma,
en¸ to deÔtero
me thn
epdrash twn
metabol¸n
touχρόνος
m kou σήματος,
tou {gonikoÔ}
απόκλιση.
muì . H exrthsh apì th suqnìthta, kai sti dÔo peript¸sei , den enai mia apl
grammik
morf

all mia

parabolik

morf

.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Lèxei

Kleidi: Stsimh shmeiak

anèlixh, èlegqo lìgou pijanofanei¸n, sunrthsh fasma-

Η puknìthta
χρησιμοποίηση
των διαγραμμάτων ελέγχου έχει ως κύριο στόχο την έγκαιρη
, muðk trakto
ανίχνευση μεταβολών στη μέση τιμή της κατανομής των τιμών ενός χαρακτηριστικού
το
οποίο καθορίζει την ποιότητα των προϊόντων που παράγει μια διεργασία. Εξίσου, αν
1. EISAGWGH
όχι περισσότερο, σημαντική είναι και η παρακολούθηση της μεταβλητότητας των τιμών
t ∈ [0,
]} είχε{M
t ∈ [0, T την
]} παραγωγή
του χαρακτηριστικού αφού {N
μια(t),
αύξησή
τηςT θα
ως(t),
αποτέλεσμα
σ.σ.α.
σ.σ.α.
προϊόντων χαμηλής ποιότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έγκαιρη
(Daley
Vere-Jones,
pN στην
ανίχνευση μειώσεων στη μεταβλητότητα,
αφούandσχετίζεται
με1988)
τη βελτίωση
ποιότητα
Montgomery
(1999)).
qN N (u) των παραγόμενων προϊόντων (δείτε, π.χ., Woodall and
u∈R
R∞
Το πιο
γνωστό
και
συχνά
χρησιμοποιούμενο
διάγραμμα
ελέγχου
παρακολούθησης
της
{N (t)}
(Bartlett, 1963, Brillinger, 1975)
−∞ |qN N (u)|du < ∞
μεταβλητότητας είναι το διάγραμμα ελέγχου
S,
στο
οποίο
απεικονίζονται
τιμές
της
ϕ.σ.π.
σ.σ.α.
δειγματικής τυπικής απόκλισης. Ως
διάγραμμα τύπου Shewhart δεν είναι ευαίσθητο
Z ∞
στην ανίχνευση μικρών
ή/και−1 μεσαίων μεταβολών στην τυπική απόκλιση της
−1
fN N (λ) = (2π) pN + (2π)
exp (−iλu)qN N (u)du, −∞ < λ < +∞
διεργασίας.
Αυτό σημαίνει ότι η τιμή
−∞ για το εκτός ελέγχου μέσο μήκος ροής είναι
tik

àstw oi pragmat¸sei
kai
dÔo stsimwn shmeiak¸n anelxewn (
). Oi
jewroÔme ìti ikanopoioÔn ti sunj ke
th isqur mxh kai th kanonikìthta
. àstw kai
h mèsh èntash kai h puknìthta suss¸reush 2h txh gia ustèrhsh
th
antstoiqa
. An
,
tìte h fasmatik sunrthsh puknìthta (
) 2h txh th
orzetai w

(1)
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ämoia, èstw pM , qM M (u) kai fM M (λ) h mèsh èntash, h puknìthta suss¸reush 2h
txh kai h ϕ.σ.π. 2h txh th {M (t)} antstoiqa.
O èlegqo pou ja parousiaste mpore na oriste w ex :
H0 :

fN N (λ) = fM M (λ)

H1 :

fN N (λ) = ea fM M (λ),

H2 :

fN N (λ) =

2
ea+bλ+cλ f

λL < λ < λH

(2)

M M (λ)

ìpou h H1 paristnei mia metatìpish sthn isqÔ twn {N (t)} kai {M (t)} kai h H2
jewre èna deuterobjmio poluwnumikì montèlo (parabolikì montèlo) gia to logrijmo (ln) tou lìgou twn fasmtwn isqÔo twn {N (t)} kai {M (t)}. Oi timè twn λ
enai periorismène sto disthma (λL, λH ) epeid endiaferìmaste gia ton èlegqo th
plhrofora pou perièqetai mìno se èna periorismèno eÔro suqnot twn th ϕ.σ.π..
àqei apodeiqje (Coates and Diggle (1986)) ìti h H2 èqei beltiwmèna qarakthristik
isqÔo sugkrinìmenh me èna aploÔstero prwtobjmio montèlo.
Sthn ergasa Rigas and Vassiliadis (2007) protenetai èna hmiparametrikì èlegqo gia th sÔgkrish twn fasmtwn isqÔo dÔo σ.σ.α.. Gia thn ektmhsh th ϕ.σ.π.
2h txh qrhsimopoioÔntai dÔo proseggsei : a) to tropopoihmèno periodìgramma
2h txh exomalÔnetai qrhsimopoi¸nta th mèjodo tou kinhtoÔ mèsou ìrou kai b)
efarmìzetai h mèjodo tou Welch sto tropopoihmèno periodìgramma 2h txh . Tautìqrona protenetai kai mia diaforetik prosèggish pou baszetai sth qr sh logarijmogrammik¸n montèlwn (log-linear models) pou epibebai¸nei ta apotelèsmata kai
me thn opoa mporoÔn na sugkrijoÔn dÔo perissìtera fsmata. Sthn ergasa Vassiliadis and Rigas (2009) parousizetai mia diaforetik prosèggish kat thn opoa oi
ektimhtè twn fasmatik¸n sunart sewn prokÔptoun apì th qr sh paragìntwn sÔgklish . To pleonèkthma th mejìdou enai ìti h asumptwtik katanom tou logarjmou twn ektimht¸n enai kanonik me stajer diaspor. Autì epitrèpei th qr sh tou
elègqou lìgou hmipijanofanei¸n (quasi-likelihood ratio test) gia ton èlegqo twn upojèsewn. H mèjodo aut pargei ektimhtè me kalÔtere idiìthte kai ta apotelèsmata
enai pio exomalumèna, gegonì pou jewretai shmantikì sthn epexergasa neurik¸n
shmtwn. Epiprosjètw , sthn ergasa Rigas and Vassiliadis (2009) protenetai mia
mhparametrik prosèggish qrhsimopoi¸nta tou ektimhtè twn kanonikopoihmènwn
ajroistik¸n periodogrammtwn kaj¸ kai mia grafik mèjodo gia ton èlegqo th
isìthta twn fasmtwn.
Sthn ergasa aut , epektenoume ta apotelèsmata th ergasa Rigas and Vassiliadis (2007) qrhsimopoi¸nta diaforetikoÔ ektimhtè gia ta fsmata isqÔo twn
dÔo seir¸n.
2. EKTIMHSEIS KAI ASUMPTWTIKA APOTELESMATA

àstw {N (t)} mia σ.σ.α. kai T to disthma parat rhsh . To tropopoihmèno periodìgramma 2h txh th {N (t)} orzetai w
2
(T )
(T )
IˆN N (λ) = (2πT )−1 dˆN (λ) , λ 6= 0,
(3)
273

ìpou dˆ(TN ) (λ) enai o peperasmèno metasqhmatismì Fourier-Stieltjes tou diorjwmènou
mèsou twn prosaux sewn th shmeiak anèlixh , pou dnetai apì th sqèsh
(T )
dˆN (λ) =

Z

T

(4)

exp(−iλt)[dN (t) − p̂N dt]

0

Sthn prxh h (4) mpore na proseggiste apì jroisma
(T )
dˆN (λ) ≈

T
−1
X

(5)

exp(−iλt)[N (t + 1) − N (t) − p̂N ],

t=0

ìpou p̂N = N (T )/T enai èna ektimht th mèsh èntash (Rigas, 1992). Aut
h proseggistik mèjodo epitrèpei th qr sh tou algorjmou FFT. ApodeiknÔetai ìti
asumptwtik IˆN(TN) (λ) ∼ fN N (λ)X22 /2. Akìma, gia j 6= l, ta IˆN(TN) (λj ) kai IˆN(TN) (λl )
enai asumptwtik anexrthta (Brillinger, 1978, Diggle, 1990). Ta dia apotelèsmata
isqÔoun kai gia to IˆM(TM) (λ).
àstw fN(TN) (λ) o ektimht pou prokÔptei me exomlunsh tou tropopoihmènou periodogrmmato me th mèjodo tou kinhtoÔ mèsou ìrou pnw se 2m1 + 1 suqnìthte ,
dhlad
(T )

fN N (λj ) = (2m1 + 1)−1

m1
X

(T )
IˆN N (λj+r ),

λj = 2πj/T, j = 1, 2, . . . , n,

(6)

r=−m1

ìpou n = (T − 1)/2, tìte asumptwtik fN(TN) (λ) ∼ fN N (λ)X2k2 /(2k1 ), ìpou k1 =
2m1 + 1. An gia thn exomlunsh tou tropopoihmènou periodogrmmato th {M (t)}
qrhsimopoihjoÔn 2m2 + 1 suqnìthte , tìte asumptwtik
1

(T )

(7)

fN N (λ)
(T )
∼ µ(λ)F2k1 ,2k2 ,
Jˆk1 ,k2 (λ) = (T
)
fM M (λ)

ìpou µ(λ) = fN N (λ)/fM M (λ). Epomènw h sunrthsh puknìthta pijanìthta th
tuqaa metablht W = ln Jˆk(T,k) (λ) dnetai apì thn exswsh
1

fW (w) =

2

k1 k1
(ew−θ )k1
1
, −∞ < w < +∞
B(k1 , k2 ) k2
(1 + kk1 ew−θ )k1 +k2

(8)

2

ìpou θ = ln µ(λ). To apotèlesma autì isqÔei ktw kai apì ti dÔo enallaktikè upojèsei H1 kai H2. Sthn perptwsh pou µ(λ) = 1, tìte isqÔei h H0 kai
(T )
(T )
Jˆk ,k (λ) ∼ F2k ,2k . Gia autìn to lìgo, enai anamenìmeno o ln Jˆk ,k (λ) na brsketai sto disthma me 95% ìria anoq ti timè ln F2k ,2k ;0.025, ln F2k ,2k ;0.975 .
1

2

1

2

1

1
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2

2

1

2

3. PAROUSIASH TOU HMIPARAMETRIKOU ELEGQOU

Sthn pargrafo aut exetzoume thn perptwsh pou µ(λ) = ea 6= 1. àstw wj =
(T )
ln Jˆk ,k (λj ), j ≤ n. Q
Oi parathr sei wj enai asumptwtik anexrthte (Brillinger,
1981). An L(w;
e a) = nj=1 fW (wj ) enai h sunrthsh pijanofneia ìpou w
e enai to
dinusma twn anexrthtwn parathr sewn wj , j = 1, 2, . . . , n, tìte upologzonta ti
dÔo pr¸te parag¸gou th ln L(w;
e a) w pro a, parnoume
1

2

n
k1 X
ewj −a
∂ ln L(w;
e a)
= −k1 n + (k1 + k2 )
,
∂a
k2
1 + kk21 ewj −a
j=1

kai

n
k1 X
ewj −a
∂ 2 ln L(w;
e a)
=
−(k
+
k
)
 .
1
2
k1 wj −a 2
∂a2
k2
j=1 1 + k2 e

(9)

(10)

Apì th (10), met apì olokl rwsh, brskoume ìti

 2
k1 k2 n
∂ ln L(w;
e a)
(11)
=
.
−E
∂a2
k1 + k2 + 1
Gia k1 = k2 , autì to apotèlesma sumfwne me to apotèlesma pou dnetai sthn ergasa
Rigas and Vassiliadis (2007). GenikeÔei akìma thn ergasa Coates and Diggle (1986)
ta apotelèsmata th opoa prokÔptoun gia k1 = k2 = 1. Gia meglo n isqÔei ìti
o ektimht megsth pijanofneia tou a, o â, akolouje proseggistik kanonik
katanom , dhlad

â ∼ N a, (k1 + k2 + 1)(k1 k2 n)−1 .
(12)
Ktw apì thn enallaktik upìjesh H1, èna gr goro amerìlhpto ektimht tou a
enai o ã = w̄ − ψ(k1 ) + ψ(k2 ) + ln (k1 /k2 ), èna apotèlesma to opoo prokÔptei katwtèrw. H diaspor tou ã enai aparathth kai mpore na breje mèsw tou upologismoÔ
twn rop¸n pr¸th kai deÔterh txh tou W . O pio eÔkolo trìpo gia thn eÔresh
twn rop¸n aut¸n enai mèsw th ropogenn tria sunrthsh tou W ,
Z +∞
k1 t Γ(k1 − t)Γ(k2 + t)
(13)
,
MW (t) =
fW (w)etw dw = eta
k2
Γ(k1 )Γ(k2 )
−∞
gia −k1 < t < k2. Epomènw ,
E(W ) = M ′(t)|t=0 = a + ψ(k1 ) − ψ(k2 ) − ln (k1 /k2 )
kai
′
′
V ar(W ) = ψ (k1 ) + ψ (k2 ),

ìpou ψ(k) =
enai h sunrthsh digmma. Genikìtera, oi susswreÔsei rtxh tou W dnontai apì th sqèsh cr = ψ(r−1) (k1 ) + (−1)r ψ(r−1) (k2 ), r = 2, 3, . . ..
H sunrthsh ψ′(k) mpore na grafte kai sthn akìloujh morf
Γ′ (k)/Γ(k)

′

′

ψ (k) = ψ ((k − 1) + 1) = ζ(2) −

k−1
X
r=1
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k−1

r

−2

π 2 X −2
=
−
r
6
r=1

ìpou ζ(2) enai h sunrthsh z ta tou Riemann. Autì prokÔptei apì th genik morf

ψ (r) (1 + t) = (−1)r r! − ζ(r + 1) + 1 +

1
2r+1

+ ··· +

1
tr+1



Perissìtere leptomèreie gia th sunrthsh z ta tou Riemann, th sunrthsh digmma kai ti parag¸gou th dnontai apì tou Abramovitz and Stegun (1964). Tèlo ,
V ar(ã) =

1
π2
−
3n n

 kX
1 −1

r −2 +

r=1

kX
2 −1
r=1

r −2



(14)

Ston Pnaka 1 parousizetai h apodotikìthta tou ektimht gia difore timè twn k1
kai k2 .
Pnaka 1
k1

1
1
3
1
5
7

k2

3
5
5
7
7
9

Apodotikìthta
81.70%
75.02%
97.36%
71.49%
99.08%
99.55%

4. Paradegmata apì th Neurofusiologa

Sthn pargrafo aut parousizetai èna pardeigma apì to pedo th Neurofusiologa sto opoo qrhsimopoioÔntai oi parapnw èlegqoi. Sto pardeigma autì
qrhsimopoioÔntai trei seirè dedomènwn pou perigrfoun thn apìkrish th muðk
atrktou.
a) H muðk trakto ephrezetai apì thn parousa enì g-kinhtoneÔrou (diègersh
gmma) (G).
b) H muðk trakto ephrezetai apì ti metabolè (ektsei sustolè ) tou m kou
tou gonikoÔ muì (L).
g) H muðk trakto ephrezetai tautìqrona apì èna g-kinhtoneÔro kai apì ti metabolè tou m kou tou gonikoÔ muì (GL).
Oi apokrsei th muðk atrktou enai seirè neurik¸n palm¸n pou mporoÔn na
jewrhjoÔn w pragmat¸sei σ.σ.α. pou parathr jhkan gia èna qronikì disthma
T = 15870ms. O skopì ma enai na exetsoume an h plhrofora pou metafèretai apì ton Ia aisjht rio xona th muðk atrktou pro to nwtiao muelì upì thn
epdrash kai twn dÔo erejismtwn, mpore na qwriste se dÔo diaforetikè perioqè
suqnot twn ètsi ¸ste h kje ma na sqetzetai me diaforetik diègersh. H sunj kh
th kanonikìthta ikanopoietai afoÔ h perodo deigmatolhya èqei epileqje na enai 1ms kai sto qrìno autì den enai dunatìn na sumboÔn pollapl gegonìta. Autì
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epibebai¸nei ìti oi σ.σ.α. mporoÔn na graftoÔn w duadikè qronoseirè kai epitrèpei
th qr sh tou metasqhmatismoÔ Fourier-Stieltjes diorjwmènou mèsou.
To Sq ma 1 parousizei tou ektimhtè twn ϕ.σ.π. twn tri¸n seir¸n dedomènwn
qwrismènwn se dÔo perioqè suqnot twn. Gia thn ektmhsh qrhsimopoi jhke h teqnik tou kinhtoÔ mèsou ìrou me k1 = 15, k2 = 17. Diakrnetai ìti h plhrofora
pou metafèretai apì ton Ia xona upì thn epdrash twn dÔo erejismtwn mpore na
qwriste se dÔo diaforetikè perioqè suqnot twn. H pr¸th (0 − 19Hz) antistoiqe
sthn epirro tou g-kinhtoneÔrou. H deÔterh perioq (19 − 100Hz) antistoiqe sthn
epirro th metabol tou m kou . O Pnaka 2 parousizei ta apotelèsmata twn
elègqwn twn tri¸n upojèsewn qrhsimopoi¸nta thn prosèggish pou baszetai sth
mèjodo megsth pijanofneia . ParathroÔme ìti qrhsimopoi¸nta ta exomalumèna
periodogrmmata (k1 = 7, k2 = 9) gia na elègxoume thn H0 ènanti th H1, h tim tou
2 ln(L1 /L0 ) pou akolouje asumptwtik X12 katanom enai shmantik kai gia ti dÔo
peript¸sei . H tim tou 2 ln(L2 /L1 ) pou akolouje asumptwtik X22 katanom enai
shmantik kai gia ti dÔo peript¸sei .
Pnaka 2
GL/G
k1 = 7(GL)
k2 = 9(G)
n = 300
GL/L

Log
Likelihoods
l0 = −2986.83
l1 = −2944.78
l2 = −2920.56
Log
Likelihoods
l0 = −12555.95
l1 = −12531.58
l2 = −12503.87

2(li+1 − li )
i = 0, 1

84.0914
48.4323

2(li+1 − li )
i = 0, 1

aM LE

bM LE

cM LE

p

0.2416
0.00
0.8182 -0.0066 1.5E-05 0.00
aM LE

bM LE

cM LE

p

48.7545 -0.1370 0.00
55.4083 -0.0005 -0.0007 7E-07 0.00
Se ìle ti peript¸sei , oi ektimhtè megsth pijanofneia upologsthkan me th
mèjodo Newton-Raphson. Oi arqikè timè gia ti paramètrou a, b kai c brèjhkan me
th qr sh th mejìdou elaqstwn tetrag¸nwn.
To Sq ma 2 parousizei to logrijmo tou lìgou twn ϕ.σ.π. sthn pr¸th perioq
suqnot twn (GL/G), en¸ to Sq ma 3 parousizei to logrijmo tou lìgou twn ϕ.σ.π.
sth deÔterh perioq suqnot twn (GL/L). Oi diakekommène grammè antistoiqoÔn
sto ektim¸meno parabolikì montèlo. Oi suneqe grammè antistoiqoÔn sta 95% ìria
anoq gia ton èlegqo th H2.
k1 = 7(GL)
k2 = 9(L)
n = 1292
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Sq ma 1:
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ABSTRACT
In the paper by Rigas and Vassiliadis (2007) a semiparametric test for comparing the estimated spectra of two stationary point processes was presented. The neural spike trains
are often described as realizations of stationary point processes. Using the test one can
decide whether or not the information contained in a neural spike train differs from another at a certain frequency band. In this paper, we extend the results using different
estimates for the power spectra of the two point processes. An illustrative example is
presented, in which the neuromuscular system of the muscle spindle is simultaneously
influenced by the presence of a gamma motoneurone and the length changes of the “parent” muscle. It is shown that the response of the muscle spindle can be separated in
two parts (0-19)Hz and (19-100)Hz. The first part is related to the effect of the gamma
motoneurone, while the second one to the effect of the length changes of the “parent”
muscle. The dependence on the frequency in both parts is of a quadratic form.
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Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο διάγραμμα ελέγχου για την παρακολούθηση της
μεταβλητότητας των τιμών ενός χαρακτηριστικού,
PERILHYHτο οποίο καθορίζει την ποιότητα των
παραγόμενων προϊόντων μιας παραγωγικής διεργασίας, είναι το διάγραμμα S το οποίο όμως
αδυνατεί να ανιχνεύσει σε σύντομο χρονικό διάστημα μικρές ή/και μεσαίες μεταβολές της
μεταβλητότητας. Σημαντική βελτίωση μπορεί να προκύψει από την ενσωμάτωση
προσαρμοστικών χαρακτηριστικών σε αυτό. Στην παρούσα εργασία διερευνούμε την απόδοση
κατάλληλα σχεδιασμένων μονόπλευρων διαγραμμάτων S με μεταβλητό μέγεθος δείγματος ή/και
μεταβλητό ρυθμό δειγματοληψίας στην ανίχνευση αυξήσεων ή μειώσεων στη διασπορά της
διεργασίας. Η επιλογή του μεγέθους δείγματος και ο χρόνος μεταξύ της λήψης των διαδοχικών
δειγμάτων γίνεται με βάση την τιμή του πιο πρόσφατα απεικονιζόμενου σημείου στο διάγραμμα.
Τα προτεινόμενα διαγράμματα έχουν προκαθορισμένη τιμή για το μέσο χρόνο σήματος και η
απόδοσή τους συγκρίνεται με την απόδοση του συνήθους μονόπλευρου διαγράμματος S με
σταθερό ρυθμό δειγματοληψίας και σταθερό μέγεθος δείγματος.
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Λέξεις Κλειδιά: Διαγράμματα ελέγχου, Μαρκοβιανές αλυσίδες, μέσος χρόνος σήματος, τυπική
απόκλιση.
Ta montèla U.K. axiologoÔntai gia thn perodo 1960-1990, prokeimènou na qrhsimopoi-
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Η χρησιμοποίηση των διαγραμμάτων ελέγχου έχει ως κύριο στόχο την έγκαιρη
Lèxei kleidi:
ανίχνευση
μεταβολών στη μέση τιμή της κατανομής των τιμών ενός χαρακτηριστικού
το οποίο καθορίζει την ποιότητα των προϊόντων που παράγει μια διεργασία. Εξίσου, αν
1. EISAGWGH
όχι
περισσότερο, σημαντική είναι και η παρακολούθηση της μεταβλητότητας των τιμών
του χαρακτηριστικού αφού μια αύξησή της θα είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή
προϊόντων χαμηλής ποιότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έγκαιρη
ανίχνευση μειώσεων στη μεταβλητότητα, αφού σχετίζεται με τη βελτίωση στην
ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων (δείτε, π.χ., Woodall and Montgomery (1999)).
Το πιο γνωστό και συχνά χρησιμοποιούμενο διάγραμμα ελέγχου παρακολούθησης της
Kyselý,
μεταβλητότητας
είναι2002).
το διάγραμμα ελέγχου S, στο οποίο απεικονίζονται τιμές της
δειγματικής τυπικής απόκλισης. Ως διάγραμμα τύπου Shewhart δεν είναι ευαίσθητο
στην ανίχνευση μικρών ή/και μεσαίων μεταβολών στην τυπική απόκλιση της
διεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή για το εκτός ελέγχου μέσο μήκος ροής είναι
klimatik senria, polumetablhtè

mèjodoi, autosusqetismèna sflmata.

Oi mèjodoi UpobibasmoÔ klmaka (U.K.) baszontai sti susqetsei metaxÔ
twn metablht¸n meglh kuklofora (progn¸ste ) kai twn metablht¸n pou diamorf¸noun to topikì klma (klimatikè parmetroi). AnaptÔqjhkan exaita th
adunama twn montèlwn genik kuklofora na anaparast soun axiìpista to toO mikrì upologistikì qrìno , h mh apathsh meglou
pikì klma (
ìgkou dedomènwn all kai h eukola metasqhmatismoÔ anloga me thn perioq melèth apoteloÔn ta kÔria qarakthristik twn mejìdwn U.K.. Meionèkthma tou
apotele h adunama ektmhsh th fusik metablhtìthta th qronoseir . Mèjodoi pou èqoun leitourg sei w mèjodoi U.K. kai eqan w perioq melèth ton
-1-
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Elladikì q¸ro enai h pollapl palindrìmhsh (Kostopoulou et al., 2007) me stìqo
thn kataskeu enì montèlou gia thn ektmhsh twn mègistwn kai elqistwn jermokrasi¸n, ta neurwnik dktua (Tolka, 2005) pou sunetèlesan sthn kataskeu
senarwn gia th broqìptwsh kai ti hmère broq thn perodo 2070-2100, all kai
h anlush kanonik¸n susqetsewn (Skourkeas et al., 2010) ¸ste na ektimhjoÔn oi
mèse mègiste jerinè kai mèse elqiste qeimerinè jermokrase sta tèlh tou
21ou ai¸na.
Sthn paroÔsa ergasa, epiqeiretai h prospjeia beltwsh twn montèlwn U.K.
pou baszontai sthn anlush kanonik¸n susqetsewn (Skourkèa k.a., 2009). H
beltwsh epikentr¸netai: a) sthn afaresh th statistik shmantik tsh apì
ti qronoseirè tìso twn prognwst¸n ìso kai aut¸n pou anafèrontai sto topikì
klma kai b) ston prosdiorismì twn susqetsewn anmesa sti kanonikè metablhtè mèsw montèlwn palindrìmhsh , ìtan ta sflmata de jewroÔntai anexrthta.
Sthn epìmenh pargrafo, parousizontai ta dedomèna pou qrhsimopoioÔntai sth
sugkekrimènh ergasa kai h antstoiqh perioq melèth . H enìthta 2 apoteletai
apì dÔo paragrfou . Sthn pr¸th, anaptÔssetai h mejodologa pou protenetai
(Mèjodo A), en¸ sth deÔterh parousizontai ta stdia epal jeush kai axiolìghsh tou montèlou se sunduasmì me ta apotelèsmata twn senarwn gia thn perodo
2070-2100. Epiplèon, sugkrnontai me ta antstoiqa apotelèsmata pou prokÔptoun
apì thn klassik mèjodo (Mèjodo B). Tèlo , h ergasa oloklhr¸netai me thn
parjesh sumperasmtwn apì thn paroÔsa ergasa kai protsewn gia mellontik
èreuna, sthn enìthta 3.
1.1 Dedomèna kai perioq

melèth

Oi progn¸ste X(1) enai stoiqea gewdunamik¸n gia to pqo str¸mato (diafor gewdunamikoÔ Ôyou ) metaxÔ dÔo isobarik¸n epifanei¸n 1000 hPa kai 500
hPa (154 kombik shmea) gia thn perodo 1958-2000 pou apotele kai th basik
perodo melèth . Ta dedomèna aut proèrqontai apì th bsh dedomènwn NCEPNCAR Re-Analysis Data (Kalnay et.al., 1996) se morf kombikoÔ plègmato me
anlush 2.5◦ × 2.5◦ se parjuro diastsewn 0◦ − 32.5◦ A gewgrafikoÔ m kou kai
30◦ − 55◦ B gewgrafikoÔ pltou . Epiplèon, qrhsimopoioÔntai stoiqea gewdunamik¸n, w apeujea èxodoi tou montèlou genik kuklofora HadAM3P gia thn
axiolìghsh tou montèlou thn perodo 1960-1990, all kai dÔo senria ekpomp¸n
CO2 gia thn perodo 2070-2100 (IPCC-SRES Scenarios A2 & B2, Cubasch et al.,
2001).

Oi metablhtè X(2) pou apoteloÔn to topikì klma enai oi mèse mègiste jerinè jermokrase 20 metewrologik¸n stajm¸n pou kalÔptoun omoiìmorfa ìlh
thn Ellda. To pqo str¸mato epilèqjhke w o katallhlìtero progn¸sth ,
dedomènou ìti parousizei th megalÔterh susqètish me th jermokrasa apì ìti
lle metewrologikè parmetroi (Maheras et al., 2006).
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2. H STATISTIKH MEJODOS UPOBIBASMOU KLIMAKAS
2.1 Anptuxh th

mejodologa

H grammik tsh pou parousizoun tìso oi metablhtè meglh kuklofora ,
ìso kai oi metablhtè tou topikoÔ klmato prosdiorzetai apì èna grammikì montèlo palindrìmhsh a' bajmoÔ me anexrthth metablht to qrìno i = 1, 2, . . . , 43.
Oi suntelestè tou montèlou ektim¸ntai me th mèjodo elaqstwn tetrag¸nwn, dedomènou ìti ta sflmata akoloujoÔn thn kanonik katanom kai enai anexrthta,
enallaktik qrhsimopoioÔntai oi ektimhtè genikeumènwn elaqstwn tetrag¸nwn
(Draper and Smith, 1998) pou dnontai apì th sqèsh:
(k)

β̂0j

(k)

β̂1j

!

(k)

−1
−1
= (Γ′(k) W(k)
Γ(k) )−1 Γ′(k) W(k)
Xj

(1)

GLS

ìpou Γ(k) enai o (n×2) pnaka sqediasmoÔ, W(k) o (n×n) summetrikì kai jetik
2(k)
orismèno pnaka me stoiqea wij(k) = σε2(k) ̺(k)
l , i, j = 1, 2, . . . , 43, i 6= j ìpou σε
h diaspor twn sfalmtwn kai ̺(k)
h autosusqètish twn sfalmtwn ustèrhsh
l
(k)
l =| i − j | me ̺0 = 1 kai k = 1, 2. Sta upìloipa prosarmìzontai katllhla
autopalindromoÔmena montèla. En parabizetai h upìjesh th kanonikìthta , h
tsh ektimtai me th qr sh tou krithrou twn Man-Kendall. 'Etsi, h nèa qronoseir
pou ja summetèqei efex enai:
( (k)
Xj
en h tsh den krije statistik shmantik
(k)
X̃j =
(2)
(k)
(k)
Xj − β̂1j · i en h tsh krije statistik shmantik
Sto epìmeno stdio efarmìzetai h anlush se kÔrie sunist¸se , ¸ste na
meiwje h distash tou probl mato kai sth sunèqeia h anlush kanonik¸n susqetsewn anmesa sti statistik shmantikè kÔrie sunist¸se pou proèkuyan
apì ta dÔo sÔnola metablht¸n (Johnson and Wicern, 2007). H diadikasa th
kataskeu twn montèlwn U.K. oloklhr¸netai me ton prosdiorismì th sqèsh
anmesa sti kanonikè metablhtè twn prognwst¸n (Uj ) kai twn jermokrasi¸n
(Vj ), j = 1, 2, . . . , r, ìpou r enai to pl jo twn statistik shmantik¸n kanonik¸n susqetsewn. Dedomènou twn polÔ uyhl¸n tim¸n twn suntelest¸n kanonik
susqètish qrhsimopoioÔntai montèla grammik palindrìmhsh :
V̂j = β̂0j + β̂1j Uj j = 1, 2, . . . , r
(3)
Lambnonta upìyh ti statistik shmantikè autosusqetsei twn sfalmtwn,
prosarmìzoume se aut katllhla autopalindromoÔmena montèla. Oi suntelestè
palindrìmhsh twn montèlwn (3) ektim¸ntai me th mèjodo genikeumènwn elaqstwn
tetrag¸nwn. Ta klimatik dedomèna pou sundèoun ti metablhtè meglh klmaka (pqo str¸mato ) me ti metablhtè topik klmaka (mèse jermokrase )
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apoteloÔn atio kai aitiatì kai èqoun polÔ uyhl susqètish (> 0.90), gegonì pou
dikaiologe th qr sh twn grammik¸n montèlwn se pr¸th prosèggish, molonìti ta
perissìtera dunamik montèla mèsw twn opown gnetai h prìgnwsh tou kairoÔ den
enai grammik. Se sunduasmì me ti trei basikè paradoqè (Storch et al., 1993)
ìti a) oi progn¸ste prosomoi¸nontai polÔ ikanopoihtik apì ta montèla genik
kuklofora , b) uprqei isqur susqètish metaxÔ prognwst¸n kai paragìntwn pou
diamorf¸noun to topikì klma kai g) h sqèsh aut ja paramenei ametblhth se
mellontikè periìdou kai jewr¸nta ìti: ρ22 o pnaka diaspor¸n-sundiaspor¸n
twn arqik¸n tupopoihmènwn metablht¸n tou sunìlou twn jermokrasi¸n Z(2) gia
thn perodo melèth , B′ o anstrofo tou pnaka twn kanonik¸n fortwn twn arqik¸n metablht¸n pou upologzetai apì ti kanonikè metablhtè pou proèkuyan apì
ta sÔnola twn kurwn sunistws¸n kai V̂ o pnaka me ti ektim¸mene timè apì to
montèlo (3) oi ektim¸mene mellontikè mèse mègiste jerinè jermokrase Ẑ(2)
gia kje stajmì ja dnontai apì th sqèsh:
(4)
Ẑ(2) = ρ22 B′ V̂
2.2 Apotelèsmata senarwn A2 kai B2 gia thn perodo 2070-2100

Sthn pr¸th fsh th proteinìmenh mejodologa efarmìsthkan tìso stou
progn¸ste (154 metablhtè ) ìso kai sti jermokrase (20 metablhtè ) katllhla montèla palindrìmhsh , ¸ste na ektimhje h tsh gia kje qronoseir. Apì
to sÔnolo twn 154 metablht¸n, 96 qronoseirè emfnisan statistik shmantik
tsh se eppedo 5%. Sto sÔnolo twn jermokrasi¸n, 7 qronoseirè (Aj na, Kèrkura, Mutil nh, Nxo , Smo , SkÔro kai Jessalonkh) parousasan statistik
shmantik tsh, me th megalÔterh (0.6◦ C/ èto 2.6◦ C/43 èth) na parathretai
gia thn Aj na, gegonì pou ofeletai sth ragdaa aÔxhsh th astikopohsh apì
to 1950 kai met. Oi nèe qronoseirè apì th sqèsh (2) summetèqoun sti polumetablhtè diadikase kai prokÔptoun ta montèla U.K. (4), gia kje stajmì ìpw
perigrfetai sthn enìthta 2.1. H diadikasa aut apotele th Mèjodo A, en¸ me
ton ìro Mèjodo B, ennooÔme thn klassik prosèggish tou zht mato , ìpou oi tsei den afairoÔntai kai ta sflmata se ìla ta montèla palindrìmhsh jewroÔntai
anexrthta.
To montèlo ekpaideÔetai thn perodo 1958-1978 kai 1994-2000 (ma perodo )
kai axiologetai thn perodo 1979-1993. Oi ektim¸mene mèse timè twn jermokrasi¸n sugkrnontai me ti pragmatikè kai den parathroÔntai statistik shmantikè
diaforè . 'Oson afor ti diasporè , oi antstoiqoi lìgoi sugkrjhkan all den
krjhkan statistik shmantiko. Oi suntelestè susqètish anmesa sti pragmatikè kai sti ektim¸mene jermokrase krjhkan statistik shmantiko kai tan
idiatera uyhlo (> 0.70). Ta apotelèsmata aut proèkuyan apì th Mèjodo A kai
sugkrjhkan me aut apì th Mèjodo B (Skourkeas et al., 2010). H uperoq th
mejìdou A entopsthke sthn perptwsh twn suntelest¸n susqètish , ìpou mìno o
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stajmì tou Hrakleou eqe suntelest 0.65 kai ìloi oi upìloipoi pnw apì 0.71,
se antjesh me th mèjodo B, ìpou o mikrìtero suntelest susqètish brèjhke
0.6. Sth sunèqeia qrhsimopoi jhkan stoiqea gewdunamik¸n apì genikì montèlo
kuklofora gia thn perodo 1960-1990, ¸ste na kataskeuaste èna senrio gia
thn twrin perodo, me skopì na apotelèsei thn perodo bsh ta apotelèsmata th
opoa ja sugkrijoÔn me aut twn mellontik¸n senarwn. H proteinìmenh mèjodo
fnhke na leitourge kalÔtera, idiatera gia tou stajmoÔ pou parousasan statistik shmantik tsh. Idiatera, anafèroume thn perptwsh th Aj na , th Nxou
kai th Jessalonik ìpou oi diaforè anmesa sti prosomoiwmène kai sti pragmatikè apì 1.15◦ C, 1.09◦ C, 0.75◦ C mei¸jhkan se 0.09◦ C, 0.66◦ C, 0.36◦ C. 'Oson
afor ti tupikè apoklsei twn prosomoiwmènwn kai oi dÔo mèjodoi fnhke ìti ti
prosomoi¸noun axiìpista (st. mh shmantiko lìgoi). H diafor entopsthke mìno
sto gegonì ìti, en¸ me thn Mèjodo B h metablhtìthta upoektim jhke, akolouj¸nta th Mèjodo A, h metablhtìthta uperektim jhke se 4 stajmoÔ . Sq mata
gia ti periìdou 1979-1993 kai thn 1960-1990 den paratjentai, lìgw periorismoÔ
twn seldwn.
Tèlo gia thn kataskeu senarwn me stìqo thn ektmhsh twn mèswn mègistwn
jerin¸n jermokrasi¸n gia thn Ellda thn perodo 2070-2100, qrhsimopoi jhkan
oi apeujea èxodoi dÔo senarwn aÔxhsh ekpomp¸n CO2. Apì to sq ma 1(a)
enai fanerì ìti oi diaforè metaxÔ twn ektim¸menwn tou senarou A2 kai twn prosomoiwmènwn gia thn perodo bsh enai arket qamhlìtere , idiatera gia tou
stajmoÔ me tsh se sqèsh me ti antstoiqe th Mejìdou B. Pio sugkekrimèna
h mèsh jermokrasa ìlwn twn stajm¸n gia to senrio A2 me th Mèjodo A (Mèjodo B) brèjhke 2.9◦ C (3.3◦ C) me eÔro 2◦ C - 3.7◦ C (1.8◦ C - 4.9◦ C). Idiatera gia
to stajmì th Aj na h mèsh jermokrasa mei¸jhke apì 4.9◦ C se 3.5◦ C. Parìmoie mei¸sei parousisthkan kai stou upìloipou stajmoÔ me tsh all kai se
stajmoÔ ìpw th M lou kai th Trpolh . Exaresh apotèlesan oi stajmo tou
Agrinou, th AlexandroÔpolh , tou Hrakleou kai th Rìdou, ìpou parousisthkan mikrè aux sei . Sto grfhma 1(b) dnetai mia pio aisiìdoxh eikìna se sqèsh me
to prohgoÔmeno senrio, dedomènou ìti sto senrio B èqei lhfje upìyh o drastikì periorismì ekpomp¸n CO2. H antstoiqh mèsh tim me th mèjodo A (Mèjodo
B) brèjhke 1.8◦ C (2.2◦ C) me eÔro 1.2◦ C - 2.3◦ C (1.2◦ C - 3.2◦ C). Parathr¸nta
tou stajmoÔ pou emfnisan statist. shmantik tsh, gnetai fanerì ìti sthn
prosèggish me thn klassik mèjodo, oi mellontikè jermokrase uperektim jhkan
lìgw th parousa th tsh .
Sq ma 1:

(a) Diaforè twn ektim¸menwn (A2, 2070-2100) kai twn prosomoiwmènwn (1960-

1990) jermokrasi¸n me th mèjodo A kai th mèjodo B (b) Diaforè twn ektim¸menwn (B2,
2070-2100) kai twn prosomoiwmènwn (1960-1990) jermokrasi¸n me th mèjodo A kai th
mèjodo B.

H parousash twn apotelesmtwn apì thn efarmog twn dÔo mellontik¸n senarwn oloklhr¸netai, sugkrnonta tou lìgou twn diaspor¸n twn ektim¸menwn
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jermokrasi¸n gia thn perodo 2070-2100 pro ti diasporè twn prosomoiwmènwn
jermokrasi¸n gia thn perodo bsh . Apì to grfhma 2(a), enai fanerì ìti stou

Sq ma 2:

(a) Lìgoi twn ektim¸menwn (A2, 2070-2100) tup. apoklsewn pro

ti proso-

moiwmène (1960-1990) me th mèjodo A kai th mèjodo B (b) Lìgoi twn ektim¸menwn (B2,
2070-2100) tup. apoklsewn pro

ti prosomoiwmène

(1960-1990) me th mèjodo A kai th

mèjodo B.

perissìterou stajmoÔ h metablhtìthta uperektim jhke, qrhsimopoi¸nta kai ti
dÔo mejìdou . Me th Mèjodo A, ìloi oi lìgoi krjhkan statistik mh shmantiko
se eppedo 5%, en¸ me th Mèjodo B, oi lìgoi gia tou stajmoÔ th Mutil nh , th
Rìdou kai th SkÔrou krjhkan statistik shmantiko. Antjeta, sthn perptwsh
tou senarou B2, oi dÔo mèjodoi, fnhke na èqoun isodÔnama apotelèsmata. Se
ìlou tou stajmoÔ oi diasporè upoektim jhkan (sq. 2(b) ) kai sqedìn se ìlou
(ektì twn stajm¸n Hrakleou, Rìdou, Smou apì th Mèjodo A kai twn stajm¸n
Agrinou, Hrakleou, Ierpetra kai Nxou apì th Mèjodo B) krjhkan statistik
shmantiko. EntoÔtoi , apì to sq ma 2 sunolik, fanetai na uprqei mia omoiogèneia twn tim¸n twn diaspor¸n me th mèjodo A kai sta dÔo senria, ènanti th
Mejìdou B.
3. SUMPERASMATA

Se aut n thn ergasa, epiqeir jhke h prospjeia na beltiwjoÔn ta montèla
U.K. pou baszontai sthn anlush twn kanonik¸n susqetsewn kai qrhsimopoioÔntai eurèw sthn klimatologa me skopì thn kataskeu senarwn, dhlad logik
probol tou klmato sto mèllon me skopì na problèyoume ti sunèpeie kai na
lhfjoÔn ègkaira mètra. Apì thn anlush twn apotelesmtwn, fnhke ìti h proteinìmenh mèjodo dnei mikrìtere mellontikè aux sei se sqèsh me thn klassik
mèjodo (Skourkeas et al., 2010). H apaloif th statistik shmantik tsh apì
tou stajmoÔ pou thn emfnizan se sunduasmì me ènan pio axiìpisto prosdiorismì
th grammik sqèsh twn kanonik¸n metablht¸n èdwsan mia pio xekjarh eikìna
twn mellontik¸n allag¸n. Epiplèon, fanetai ìti oi megalÔtere (mikrìtere ) diaforè twn mèswn jermokrasi¸n tou senarou A2 (B2) sunodeÔontai apì megalÔterh
(mikrìterh) metablhtìthta.
Sumperasmatik, ta montèla U.K. all kai ìla ta montèla pou qrhsimopoioÔntai gia thn ektmhsh klimatik¸n allag¸n, enai kalì na qrhsimopoioÔntai me sunèpeia kai frìnhsh exaita th abebaiìthta pou parousizoun, h opoa ofeletai
sthn akraa poluplokìthta tou klimatikoÔ sust mato all kai sth mh pl rh
gn¸sh th leitourga tou sust mato . Wstìso, deqnoun th genik exèlixh tou
klimatikoÔ sust mato kai ma eidopoioÔn gia th l yh mètrwn. Tèlo , h efarmog
aut th mejìdou kai sti upìloipe epoqè all kai gia lle klimatikè paramètrou se sunduasmì me th qr sh pio anjektik¸n ektimht¸n apoteloÔn antikemeno
gia mellontik èreuna.
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ABSTRACT
Statistical downscaling (Sd) methods represent a number of techniques developed for estimating future climate changes, because of the inadequacy of General
Circulation models (GCMs) to reproduce skilfully the regional climate. Regression
models using generalized least square estimators are carried out in order to eliminate the trends of the involved time series.The relationship between the canonical
variates was demonstrated, assuming that the residuals from the model-fit are
serially correlated. The Sd models are validated for the period in 1960-1990,
constructing a present day scenario. Our goal is to estimate the mean maximum summer temperatures over Greece in 2070-2100. Finally, the results of the
suggested method, called ”Method A” compared to those of classical approach
(”Method B”) in which trends were not removed.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη του συνδυασμένου εκτιμητή (pooled estimator)
της παραμέτρου μορφής όταν είναι διαθέσιμα k ανεξάρτητα δείγματα, που ακολουθούν την
3-παραμετρική κατανομή γάμμα με κοινή παράμετρο μορφής αλλά διαφορετικές
παραμέτρους κλίμακας και θέσης. Οι ασυμπτωτικές ιδιότητες του εκτιμητή αυτού μελετώνται
όταν το μέγεθος των δειγμάτων τείνει στο άπειρο. Όταν τα δείγματα είναι μικρά,
παρατηρείται το φαινόμενο η ύπαρξη των k εκτιμητών από τα επιμέρους δείγματα να μη
συνεπάγεται την ύπαρξη του συνδυασμένου εκτιμητή. Στην εργασία αυτή δίδονται ικανές
συνθήκες κάτω από τις οποίες υπάρχει ο συνδυασμένος εκτιμητής. Στην περίπτωση μη
ύπαρξης του συνδυασμένου εκτιμητή, προτείνεται ο αρμονικός μέσος των επιμέρους
εκτιμητών από τα k ανεξάρτητα δείγματα ως ένας εκτιμητής της από κοινού παραμέτρου
μορφής.
Λέξεις Κλειδιά: Κατανομή γάμμα, εκτιμητής μέγιστης πιθανοφάνειας, συνδυασμένος
εκτιμητής.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κατανομή γάμμα χρησιμοποιείται σε πολλά επιστημονικά πεδία όπως την θεωρία
αξιοπιστίας και υδρολογία. Η πυκνότητα πιθανότητας (ππ) της 3-παραμετρικής
κατανομής γάμμα είναι
(x   )
( x   ) 1
(1)
f ( x, ,  ,  )  
exp{
} x   ,   0,   0

 ( )
όπου α είναι η παράμετρος μορφής, β η παράμετρος κλίμακας, και γ η παράμετρος
θέσης. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η εκτίμηση της παραμέτρου μορφής α όταν
υπάρχουν k ανεξάρτητα δείγματα
x i  ( xi1 , xi 2 ,..., xini ) i  1,2,..., k ,
που ακολουθούν την 3-παραμετρική κατανομή γάμμα με π.π. f ( x ,  i ,  i ,  i ).
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Η από κοινού λογαριθμική συνάρτηση πιθανοφάνειας είναι
ni

L( , x)  (  1)

k

ni

 ln( x

ij

i) 

i 1 j 1

k

k

 n ln   Ν ln ( )  
i

j 1

i 1

 (x

ij

j 1

i

i)

(2)

όπου   ( , 1 ,,  k ,  1 ,,  k ) και x είναι το συνολικό δείγμα.
Οι εκτιμητές μέγιστης πιθανοφάνειας (ΕΜΠ) των  ,  ,  της (1) έχουν μελετηθεί
από πολλούς ερευνητές. Το πρόβλημα της εύρεσης των ΕΜΠ επικεντρώνεται στην
περίπτωση   1 γιατί στην περίπτωση   1 το σύστημα των μερικών παραγώγων
της λογαριθμικής συνάρτησης πιθανοφάνειας της (1) δεν έχει λύση (Cohen and
Whitten 1982). Οι Bowman και Shenton (1988), (2002), (2005) μελετούν τις
ιδιότητες των ΕΜΠ για την (1). Οι Johnson at al. (1994) επισημαίνουν κάποια
προβλήματα σύγκλισης των αλγορίθμων όταν   2.5 . Ο Hirose (1998) αναπτύσσει
υπολογιστικά αποτελεσματικούς αλγορίθμους για την εύρεση των ΕΜΠ.
Στην εργασία αυτή βρίσκουμε ικανές συνθήκες για την ύπαρξη του
συνδυασμένου εκτιμητή ̂ p και μελετάμε τις ασυμπτωτικές του ιδιότητες. Το
πρόβλημα μη ύπαρξης του ̂ p εμφανίζεται πιο συχνά στα μικρά δείγματα. Στην
περίπτωση αυτή και με τη χρήση προσομοιωμένων δειγμάτων δείχνουμε ότι ο
αρμονικός μέσος είναι πιο κοντά στον συνδυασμένο εκτιμητή ̂ p σε σύγκριση με
τον αριθμητικό και τον γεωμετρικό μέσο. Έτσι όταν όλοι οι εκτιμητές ̂ i του  των
επιμέρους δειγμάτων υπάρχουν αλλά ο ̂ p δεν υπάρχει, μπορούμε να υιοθετήσουμε
τον αρμονικό μέσο των επιμέρους εκτιμητών ̂ i . Επιπλέον βρίσκουμε την
ασυμπτωτική διακύμανση του συνδυασμένου εκτιμητή όταν οι υπόλοιπες παράμετροι
θεωρούνται οχληρές παράμετροι.
Σχετικά με τους συμβολισμούς,  A ,  G ,  H είναι ο αριθμητικός, ο γεωμετρικός
και ο αρμονικός μέσος αντίστοιχα του συνόλου των ΕΜΠ ̂ i για i  1,2,..., k .
k

Επιπλέον N 

n

i

και  (.) είναι η συνάρτηση δίγαμμα.

i 1

2. ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
2.1 Η περίπτωση μικρών δειγμάτων
Παραγωγίζοντας την (2) ως προς  ,  i ,  i παίρνουμε το σύστημα
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L( ; x )


L( ; x )

 i

ni

k


i 1
ni


j 1

k

ln( x ij   i ) 

j 1

i

i

(3)

i 1

( x ij   i )



L( ; x )
 (  1)
 i

 n ln   N( )  0

2
i



ni 

 0, 1  i  k

i

ni

( x

ij

  i ) 1 

j 1

ni

i

( 4)

 0, 1  i  k .

(5)

Μετά από μια σειρά πράξεων, οι παράμετροι i ,  i μπορούν να απαλειφούν από την
εξίσωση (3) και τελικά ο εκτιμητής ̂ p βρίσκεται ως λύση της εξίσωσης
k

F p ( ) 

 N F ( )  0
ni

(6)

i

i 1

όπου
Fi ( )  ln(

1

Gi ( gi ( ))

i ( gi 1 ( ))   i ( gi 1 ( ))
ni

Ai ( )  x i.   , Gi ( ) 

{ ( x

ij

}

 )

1 / ni

)   ( ) ,

,  i ( ) 

j 1

(7)
ni
ni

( x

ij

  ) 1

j 1

και
g i ( ) 

 i ( )
 i ( )   i ( )

.

Η συναρτήσεις g i i  1,..., k είναι αντιστρέψιμες (Tzavelas 2008).
Για την Fi

i  1,..., k ισχύουν τα εξής

Fi ( )   καθώς a  1,
Fi ( )  0 καθώς a  .

Προφανώς τα ίδια αποτελέσματα ισχύουν και για την συνάρτηση Fp ( ) .
Η εκτίμηση ̂ p που μας ενδιαφέρει βρίσκεται ως λύση της εξίσωσης (6) ενώ η
εκτίμηση ̂ i είναι λύση της (7). Όμως η ύπαρξη των εκτιμητών ̂ i δεν συνεπάγεται
την ύπαρξη του ̂ p . Στο παράδειγμα που ακολουθεί, έχουμε δυο δείγματα
προσομοίωσης, το πρώτο από την κατανομή γάμμα με παραμέτρους
  4,   0.5,   0. το δε δεύτερο από την ίδια κατανομή με   4,   10,   0.
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Πίνακας 1.Προσομοιωμένα δείγματα για τα οποία οι ΕΜΠ υπάρχουν αλλά ο
συνδυασμένος εκτιμητής δεν υπάρχει
Δείγμα 1
Δείγμα 2

0.81
2.83
3.11
7.72

4.52
1.50
5.66
6.76

2.88
1.93
2.73
4.70

0.64
4.61
2.74
4.85

2.74
3.06
1.89
6.43

Σχήμα 1.Γραφική παράσταση των συναρτήσεων F1 ( ), F2 ( )  FP ( )
0.004

0.002

2

0.002

4

6

8
F p(α)

F1 α

10

α

F2 α

Οι εκτιμητές για το πρώτο και δεύτερο δείγμα είναι ˆ  11.812, ˆ  0.771, ˆ  3.992
και ˆ  1.797, ˆ  1.699, ˆ  1.608 αντίστοιχα. Η εξίσωση (7) δίνει συνήθως δυο
λύσεις ˆ i 0  ˆ i όπου ˆ i 0 είναι σημείο καμπής και ̂ i είναι τοπικό μέγιστο
(Tzavelas 2009). Εστω ˆ M0 και ̂ m0 η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή αντίστοιχα του
συνόλου των σημείων καμπής A0  {ˆ10 ,...,ˆ k0 } . Παρομοίως έστω ̂ M και ̂ m η
μέγιστη και η ελάχιστη τιμή αντίστοιχα του συνόλου των τοπικών μεγίστων
A  {ˆ1 ,...,ˆ k }

.

Τότε ισχύει το εξής κριτήριο για την ύπαρξη του συνδυασμένου

εκτιμητή ̂ p .
Θεώρημα 1 (Tzavelas 2010) Αν (ˆ i 0 , ˆ i ) i  1,..., k υπάρχουν και ˆ M0  ˆm , τότε ο
συνδυασμένος εκτιμητής ̂ p υπάρχει και ισχύει ˆ m  ˆ p  ˆ M .

Με σκοπό να εξετάσουμε την εγγύτητα των μέσων  A ,  G και  H θα
χρησιμοποιήσουμε μια σειρά από προσομοιωμένα δείγματα.
Ένα χρήσιμο αποτέλεσμα για την διαδικασία της προσομοίωσης είναι το εξής
Θεώρημα 2 (Tzavelas 2010) Η συνάρτηση Fi ( )
μετασχηματισμούς θέσης και κλίμακος.
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είναι αναλλοίωτη (invariant) σε

Με βάση το Θεώρημα 2 οι προσομοιώσεις θα γίνουν για   1 ,   0 και
  2(0.5)15 . Η διαδικασία προσομοίωσης είναι η εξής: Παίρνουμε 500 τριάδες
δειγμάτων μεγέθους ni  7. Οι τριάδες επιλέγονται έτσι ώστε όλοι οι εκτιμητές ̂ i
αλλά και ο ̂ p να υπάρχουν. Λόγω του μικρού μεγέθους δείγματος ένας σημαντικός
αριθμός τριάδων απορρίπτεται επειδή κάποιος από τους εκτιμητές δεν υπάρχει. Το
ποσοστό των τριάδων που απορρίφθηκαν για τον λόγο αυτό, δίδεται στο Πίνακα 2.
Στη συνέχεια επαναλαμβάνουμε την διαδικασία για πεντάδες (k=5) αλλά και για
δεκάδες (k=10) δειγμάτων. Οι μέσοι  A ,  G και  H υπολογίζονται για κάθε τριάδα,
πεντάδα και δεκάδα των εκτιμητών μέγιστης πιθανοφάνειας. Τελικά εκτιμάται το
μέσο τετραγωνικό σφάλμα (ΜΤΣ) των τριών μέσων καθώς επίσης και μέση απόλυτη
διαφορά τους (ΜΑΔ) από τον συνδυασμένο εκτιμητή ̂ p . Η όλη διαδικασία
επαναλαμβάνεται για δείγματα μεγέθους ni  10. και ni  20.
Πίνακας 2. Ποσοστό των τριάδων, πεντάδων και δεκάδων που απορρίπτονται

n
k
3
5
10

7
0.52
0.62
0.70

10
0.44
0.45
0.48

20
0.20
0.21
0.22

Ένα τμήμα των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης παρουσιάζεται στον επόμενο
Πίνακα 3.
Πίνακας 3. Αποτελέσματα προσομοίωσης για δείγματα από n =10, k=3, 5, 10 και για
 =3, 4, 7, 15.

 3

4

 7

  15

k

ΜΤΣ
για  A

3
5
10
3
5
10
3
5
10
3
5
10

10.142
8.143
5.336
11.294
9.935
6.235
11.634
10.062
6.665
10.201
7.937
5.684

ΜΤΣ
για  G
5.134
4.211
3.324
4.531
3.605
3.221
5.211
4.144
3.661
5.428
4.745
3.964

ΜΤΣ
για  H
2.444
1.995
1.204
2.516
1.845
1.276
2.814
2.011
2.116
2.985
2.233
1.889
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ΜΑΔ
για  A
2.889
2.410
2.206
2.332
2.313
2.244
2.366
2.219
2.104
4.287
2.670
2.445

ΜΑΔ
για  G
1.312
1.027
1.112
1.344
1.191
1.032
1.592
1.321
1.212
3.150
2.014
1.829

ΜΑΔ
για  H
1.204
0.912
0.833
1.016
0.831
0.755
1.101
0.888
0.801
2.597
1.487
1.004

Παρατηρούμε ότι ο αρμονικός μέσος παρουσιάζει το μικρότερο ΜΤΣ αλλά και τη
μικρότερη ΜΑΔ σε σύγκριση με τους άλλους δυο μέσους.
2.2 Ασυμπτωτικές ιδιότητες του συνδυασμένου εκτιμητή.

Έστω ότι για τα μεγέθη των δειγμάτων ισχύει ότι
ni
 wi
N

όταν ni  

γιά i  1,..., k .

Προφανώς για τις ποσότητες wi ισχύει ότι 0  wi  1 για i  1,..., k . καθώς επίσης
k

και

w  1.
i

i 1

Ορίζουμε τον πίνακα
Bt 

V 

V
L   0
B

όπου
V0   ' ( ),

B t  [1,

w
w
1
]  [ 1 , , k ]
 1
1
k

και V είναι ο μπλοκ διαγώνιος πίνακας

V 
1


1 
1 D

 2

με D τον διαγώνιο πίνακα ο οποίος στη θέση (i, i ) έχει το στοιχείο wi /  i 2 . Ορίζουμε
επίσης την ποσότητα
1 2  3 .
LP   ' ( ) 
2 (  1) 2
Με  συμβολίζουμε το γινόμενο Kronecker μεταξύ πινάκων.
Θεώρημα 3 (Tzavelas 2010) i) Αν   2 , ο ΕΜΠ ˆ N του  είναι ασυμπτωτικά
κανονικός με πίνακα διακύμανσης τον πίνακα L1 .
ii) Ο βέλτιστος συνεπής εκτιμητής της παραμέτρου  όταν όλες υπόλοιπες παράμετροι
θεωρούνται οχληρές έχει ασυμπτωτική διακύμανση LP1
Είδαμε ότι για μικρά δείγματα ο αρμονικός μέσος υπερέχει έναντι του
αριθμητικού και του γεωμετρικού μέσου για την εκτίμηση του  . Το ερώτημα είναι
αν ισχύει το ίδιο για μεγάλα δείγματα. Με τη βοήθεια του θεωρήματος Slutsky
μπορούμε να δείξουμε ότι αν X1, X 2 , , X k είναι ανεξάρτητες και ασυμπτωτικά
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κανονικές τυχαίες μεταβλητές με μέσο  και διακύμανση  2 n και g μία 1-1 και
παραγωγίσιμη συνάρτηση με g ' ( )  0, τότε
K
1
2 .
)
g 1 ( g ( X i )) ~ N ( ,
nk
i 1 k

Για τον αριθμητικό μέσο η g είναι η ταυτοτική συνάρτηση, για τον γεωμετρικό μέσο
g ( x)  ln x και για τον αρμονικό g ( x)  1 x . Με άλλα λόγια, για μεγάλα δείγματα
οι τρεις μέσοι είναι ασυμπτωτικά ισοδύναμοι.
ABSTRACT

The aim of the paper is to study the pooled estimator of the shape parameter of the 3parameter gamma distribution when k independent samples are available. Sufficient
conditions for the existence of the pooled estimator are given and small as well as
large sample properties are studied. The harmonic mean of the k estimators obtained
from the independent samples is proposed in the place of the pooled estimator in the
case the latter doesn't exist.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ένα πρόβλημα, το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον,
είναι η διατήρηση του είδους γήρανσης κάτω από διάφορες πράξεις, όπως ο σχηματισμός
μονότονων συστημάτων, η μίξη ή άθροιση τυχαίων μεταβλητών. Στην εργασία αυτή, θα
μελετήσουμε αναλυτικά την περίπτωση της ιδιότητας IFR, εξετάζοντας αν το συγκεκριμένο
είδος γήρανσης των μονάδων διατηρείται ή όχι όταν με αυτές σχηματίζεται ένα μονότονο
σύστημα αξιοπιστίας. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας διατυπώνονται
και αποδεικνύονται επαρκείς συνθήκες που εξασφαλίζουν τη διατήρηση της ιδιότητας IFR
κατά το σχηματισμό μονότονων συστημάτων. Επιπρόσθετα, μελετώνται ειδικές περιπτώσεις
συστημάτων αξιοπιστίας, όπως για παράδειγμα τα συστήματα συνεχόμενα kαπόταn: F
(consecutive koutofn: F systems) αλλά και γενικεύσεις τους, για τα οποία εξάγονται
ανεξάρτητα αποτελέσματα που προσφέρουν απλές συνθήκες διατήρησης του είδους γήρανσης
των μονάδων τους στο χρόνο ζωής των υπό μελέτη συστημάτων.
Λέξεις Κλειδιά: Υπογραφή μονότονου συστήματος, ιδιότητα IFR, συστήματα συνεχόμενα
kαπόταn: F.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην Παράγραφο αυτή εισάγουμε θεμελιώδεις έννοιες για τη μελέτη συστημάτων
αξιοπιστίας. Η απόδοση ενός συστήματος, αλλά και των μονάδων που το αποτελούν,
μπορεί να αξιολογηθεί με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, η συνάρτηση δομής
προσφέρει ένα δείκτη προσδιορισμού του συγκριτικού επιπέδου των μονότονων
συστημάτων, ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη στο ρόλο αυτό. Στην
εργασία του Samaniego (1985) προτείνεται ένας εναλλακτικός δείκτης για την
κατάσταση ενός μονότονου συστήματος, ο οποίος ονομάζεται υπογραφή (signature).
Ο ορισμός της υπογραφής ενός συστήματος, που δίνεται στη συγκεκριμένη εργασία,
περιλαμβάνει την υπόθεση ότι οι μονάδες του συστήματος είναι ανεξάρτητες και
ισόνομες (independently, identically distributed). Έστω ένα μονότονο σύστημα με n
ανεξάρτητες και ισόνομες μονάδες (i.i.d.), των οποίων οι χρόνοι ζωής X 1 , X 2 ,..., X n
προέρχονται από μια συνεχή κατανομή F. Αν Τ είναι ο χρόνος ζωής του συστήματος,
τότε η αποτυχία του συστήματος θα συμπίπτει πάντα με το χρόνο ζωής της iοστής
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μονάδας για κάποιο i  1,2,..., n , δηλαδή αν X (i ) είναι ο iοστός μικρότερος χρόνος

ζωής μονάδας, για i  1,2,..., n , τότε έχουμε ότι ο χρόνος ζωής του συστήματος
T  X (1) , X ( 2) ,..., X (n ) με πιθανότητα 1.





Ορισμός 1. Υπογραφή (signature) ενός μονότονου i.i.d. συστήματος με n μονάδες
ονομάζεται το διάνυσμα πιθανότητας s  ( s1 , s2 ,..., sn ) με συντεταγμένες
si  P (T  X (i ) ) , i  1,2,..., n .

Η μελέτη των ιδιοτήτων γήρανσης των μονάδων ενός συστήματος
αξιοπιστίας απαιτεί τη γνώση της πιθανότητας αποτυχίας τους σε κάθε χρονική
στιγμή t. Έστω ότι μια μονάδα σε ένα σύστημα αξιοπιστίας με n μονάδες έχει
λειτουργήσει χωρίς αποτυχία στο χρονικό διάστημα
[0, t] για t  0 . Αν
συμβολίσουμε με X i , 1  i  n , το χρόνο ζωής της μονάδας, τότε η πιθανότητα να

λειτουργήσει χωρίς αποτυχία για t επιπλέον χρονικές μονάδες, δηλαδή η
πιθανότητα να επιβιώσει στο χρονικό διάστημα (t , t  t ] θα είναι ίση με
P ( X i  t  Δt ) R (t  Δt )

P ( X i  t  Δt X i  t ) 
,
R (t )
P( X i  t )
όπου R(t )  P( X i  t ) εκφράζει την πιθανότητα να λειτουργεί η μονάδα μέχρι τη
χρονική στιγμή t (αξιοπιστία της μονάδας τη στιγμή t). Επιπλέον ο λόγος
λ(t)= 

P( X i  t  Δt X i  t )
R ' (t )
 lim
R (t ) Δt 0
Δt

ονομάζεται στιγμιαία βαθμίδα αποτυχίας (failure rate or hazard rate) και εκφράζει
το δεσμευμένο ρυθμό αποτυχίας της μονάδας στο διάστημα (t , t  t ] για t  0 ,
δεδομένου ότι X i  t . Επιπρόσθετα, αν T είναι ο χρόνος ζωής ενός συστήματος
που αποτελείται από n μονάδες και RT (t ) η αξιοπιστία του, τότε η βαθμίδα

αποτυχίας T (t ) του συστήματος θα δίνεται από την ακόλουθη σχέση
'

R (t )
T (t )   T
.
RT (t )
2. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΝΟΤΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Στην Παράγραφο αυτή θα μελετήσουμε τη συμπεριφορά διαφόρων κλάσεων κατά το
σχηματισμό μονότονων συστημάτων. Συγκεκριμένα θα δούμε, με τη βοήθεια
αντιπαραδειγμάτων, ιδιότητες των μονάδων που δεν διατηρούνται στο σύστημα το
οποίο σχηματίζουν, (π.χ. οι ιδιότητες IFR, DFR, NBUE κ.α.).
Έστω ότι δύο μονάδες που συνδέονται παράλληλα, έχουν εκθετικούς
χρόνους ζωής T1 , T2 με παραμέτρους 1 και 2 αντίστοιχα. Είναι σαφές ότι αν και
Ti  IFR , δηλαδή η βαθμίδα αποτυχίας των δύο μονάδων είναι αύξουσα συνάρτηση
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του χρόνου, η βαθμίδα αποτυχίας του συστήματος που σχηματίζεται δίνεται από τη
σχέση

 PS (t ) 

1e 1t  2 e  2 t  (1  2 )e (1   2 )t

, t 0,
e  1t  e   2 t  e  (1   2 )t
όπου είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι δεν διατηρεί την ιδιότητα IFR.
Με τη βοήθεια ανάλογων παραδειγμάτων είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί η
μη κλειστότητα και άλλων γνωστών οικογενειών κατανομών ως προς το σχηματισμό
μονότονων συστημάτων, όπως για παράδειγμα των κλάσεων NBUΕ, NBUC, IMRL ή
UBA. Αντίθετα, υπάρχουν κλειστές κλάσεις κατανομών ως προς τη διατήρηση των
ιδιοτήτων των μονάδων σε ένα μονότονο σύστημα, όπως οι οικογένειες κατανομών
IFRA (Birnbaum et al. (1966)) και NBU (Esary et al. (1970)). Ωστόσο, αυτό που
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η διατύπωση συνθηκών που αν ισχύουν θα
εξασφαλίζουν την κλειστότητα (ως προς το σχηματισμό μονότονων συστημάτων) για
κλάσεις κατανομών που δεν είναι εν γένει κλειστές. Στην επόμενη Παράγραφο, η
μελέτη θα επικεντρωθεί στη διατύπωση και απόδειξη συνθηκών διατήρησης για την
οικογένεια κατανομών IFR .

3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ IFR ΚΑΤΑ ΤΟ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΝΟΤΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Η οικογένεια των κατανομών, στις οποίες η βαθμίδα αποτυχίας είναι αύξουσα
συνάρτηση ονομάζεται οικογένεια IFR. Παραδείγματα γνωστών κατανομών, που
έχουν την ιδιότητα IFR, είναι η εκθετική κατανομή, η κατανομή Weibull (για α  1), η
κατανομή Γάμμα (για α>1), η κανονική κατανομή, η κατανομή Gompertz-Makeham,
η ομοιόμορφη κατανομή, η Διωνυμική και η κατανομή Poisson. Όπως αναφέρθηκε
και παραπάνω, η ιδιότητα IFR δεν διατηρείται, εν γένει, όταν συνδέσουμε σε
μονότονο σύστημα μονάδες, που χαρακτηρίζονται από αυτήν την ιδιότητα. Η
ακόλουθη Πρόταση δίνει μια συνθήκη που επαρκεί ώστε, κατά το σχηματισμό ενός
μονότονου συστήματος, η ιδιότητα IFR να διατηρείται (Esary & Proschan (1963)).
Πρόταση 1. Έστω ένα σύστημα με συνάρτηση αξιοπιστίας R s (p)= Rs ( p1 , p 2 ,..., p n ) ,
για το οποίο ισχύουν τα εξής
α. οι μονάδες είναι όμοιες και ανεξάρτητες (i.i.d.) με χρόνους ζωής IFR και
β. η συνάρτηση με τύπο
x  r ( x)
g ( x) 
, 0  x 1
r ( x)
όπου r ( p)  Rs ( p, p,..., p) είναι η αξιοπιστία του συστήματος, είναι φθίνουσα. Τότε ο
χρόνος ζωής του συστήματος είναι IFR.
Η Πρόταση 1 προσφέρει έναν τρόπο, με τον οποίο μπορούμε να εξετάζουμε
εάν ένα μονότονο σύστημα διατηρεί την ιδιότητα IFR των μονάδων του. Ωστόσο το
παραπάνω αποτέλεσμα δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Για παράδειγμα, αν η
συνάρτηση g (x) είναι αύξουσα και οι i.i.d . μονάδες του συστήματος είναι IFR, τότε
δεν μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τις ιδιότητες γήρανσης του
χρόνου ζωής του συστήματος. Η επόμενη Πρόταση, η οποία παρέχει μια αναγκαία
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και ικανή συνθήκη, ώστε ένα μονότονο σύστημα να διατηρεί την ιδιότητα IFR, έχει
διατυπωθεί και αποδειχθεί στην εργασία του Samaniego (1985).
Πρόταση 2. Ένα μονότονο σύστημα που αποτελείται από n ανεξάρτητες και ισόνομες
μονάδες, είναι κλειστό ως προς την ιδιότητα IFR, αν και μόνο αν η συνάρτηση h(x) , η
οποία ορίζεται από τον τύπο
n 1

n i
  x

i 
i 0
h( x ) 
n 1  n
 n

s j ( n)      x i

 i 
i 0  j i 1
  

 (n  i)  s

i 1 ( n)  

(1)

 

όπου si (n)  P(T  X (i ) ) , i  1,2,..., n , είναι η i–οστή συντεταγμένη της υπογραφής s
του συστήματος, είναι αύξουσα ως προς x, για x  (0,).
Ο χαρακτηρισμός των IFR κλειστών συστημάτων, ο οποίος τεκμηριώνεται
από την προηγούμενη Πρόταση, παρουσιάζει συχνά δυσκολίες στην εφαρμογή του
λόγω της πολύπλοκης μορφής της συνάρτησης h(x) . Στην Πρόταση 3 που
ακολουθεί, αποδεικνύουμε μία επαρκή συνθήκη που εξασφαλίζει τη μη διατήρηση
της ιδιότητας IFR στο σχηματισμό μονότονων συστημάτων. Το συγκριτικό της
πλεονέκτημα σε σχέση με τα προηγούμενα αποτελέσματα διατήρησης της ιδιότητας
IFR , είναι ότι για την εφαρμογή της απαιτεί τον υπολογισμό μόνο δύο
συντεταγμένων του διανύσματος της υπογραφής s και επιπλέον βασίζεται σε μια
απλή ανισοτική σχέση. Η απόδειξη της Πρότασης βασίζεται στο επόμενο Λήμμα.
Λήμμα 1. Έστω
m

z ( x) 


i 0

i xi /

m

 x , x  0
i

i

(2)

i 0

μία ρητή συνάρτηση ως προς x , με  m  0 και  m  0 . Αν ισχύει
 m 1 m   m  m 1  0 ,
τότε υπάρχει ένας θετικός αριθμός x0 , τέτοιος ώστε η συνάρτηση z ( x) να είναι
γνησίως φθίνουσα για x  x0 .
Για την απόδειξη του Λήμματος 1, ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης παραπέμπεται
στην εργασία των Triantafyllou & Koutras (2008).
Πρόταση 3. Έστω n0 (1  n0  n) το ελάχιστο πλήθος μονάδων που πρέπει να
λειτουργούν σε ένα σύστημα αξιοπιστίας ώστε το σύστημα να συνεχίζει να λειτουργεί.
Αν ισχύει
si0 (n)  (n  i0 ) si0 1 (n) ,
(3)

για i0  n  n0 , τότε το σύστημα δεν διατηρεί την ιδιότητα IFR .

Απόδειξη. Αφού το n0 είναι το ελάχιστο πλήθος μονάδων του συστήματος που
πρέπει να λειτουργούν ώστε αυτό να συνεχίζει να βρίσκεται σε κατάσταση
λειτουργίας, η πιθανότητα ότι η αποτυχία της i  οστής μονάδας είναι μοιραία για το
σύστημα είναι ίση με μηδέν για όλες τις τιμές n  n0  2  i  n . Αυτό σημαίνει ότι η
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τελευταία μη μηδενική συντεταγμένη si (n) στο διάνυσμα της υπογραφής
( s1 (n), s2 (n),..., sn (n)) του συστήματος είναι η s n  n 0 1 ( n) . Είναι φανερό ότι η
συνάρτηση h(x) , όπως αυτή ορίζεται στη σχέση (1), είναι μια ρητή συνάρτηση ως
προς x , με κοινό βαθμό αριθμητή και παρονομαστή ίσο με m  n  n0 . Συνεπώς η
h(x) μπορεί, σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα του Λήμματος 1, να χρησιμοποιηθεί
κατάλληλα οδηγώντας στη διατύπωση επαρκούς συνθήκης μη διατήρησης της IFR
ιδιότητας κατά το σχηματισμό μονότονων συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, άμεση
σύγκριση των σχέσεων (1) και (2) αποκαλύπτει τα ακόλουθα

n

 n

n

 i  (n  i ) si 1 (n)   ,  i     s j (n) ,
i 
 i  j i 1

i  0,1,..., m .

Επιπρόσθετα ισχύει

 n  n  n
    s j (n)
 m  1  m  j m 1

 m 1  m   m  m 1  (n  m  1) s m (n)

 n  n 

 (n  m) s m 1 (n)  
 m   m  1
n

και δεδομένου ότι

 s j ( n)  s i
ji0

0

n

 s j ( n) ,
j m

(n)  si0 1 (n) και m  i0 , η τελευταία σχέση

οδηγεί στην παρακάτω ισότητα
n  n 
 {(n  i0  1) si (n) si 1 ( n)
 m 1 m   m  m 1    
0
0
 i   i  1
 0  0 
 (n  i0 ) si0 1 (n)( si0 (n)  si0 1 (n))}
ή ισοδύναμα
n  n 
s
(n)( si0 (n)  (n  i0 ) si0 1 (n)) ,
 i   i  1 i0 1
 0  0 

 m1 m   m  m1    

Λόγω της σχέσης (3) θα ισχύει  m 1 m   m  m 1  0
ολοκληρώθηκε.

και η απόδειξη

Η Πρόταση 3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση της διατήρησης της
ιδιότητας IFR κατά το σχηματισμό γνωστών συστημάτων αξιοπιστίας, όπως για
παράδειγμα για το σύστημα συνεχόμενο 2απόταn:F για τις τιμές n  2 . Πιο
συγκεκριμένα, αν n είναι άρτιος αριθμός, τότε οι παράμετροι που ορίζονται στη
συγκεκριμένη Πρόταση, είναι
n
n
n0  ,
i0  n  n0 
2
2
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και έχουμε τα εξής

(n0  2)!(n0  1)! (n0  1)!n0 !

(2n0 )!3!
(2n0 )!


(n0  1)!n0 ! (n0  1)!n0 !
si0 1 (n) s n0 1 (n)

(2n0 )!
(2n0 )!
si 0 ( n )

s n 0 ( n)

(n  1)(n0  4)
(n0  1)(n0  2)
.
1  0
6
6
Είναι προφανές ότι το δεξί μέλος της τελευταίας σχέσης είναι μεγαλύτερο από την
ποσότητα n0 , για n0  5 , οπότε εξάγουμε την ακόλουθη σχέση
si0 (n)  n0 si0 1 (n) ,
n0  5 .


Από την τελευταία ανίσωση, με τη βοήθεια της Πρότασης 3, συνεπάγεται ότι το
σύστημα συνεχόμενο 2απόταn:F δεν διατηρεί την ιδιότητα IFR για τους άρτιους
αριθμούς n  10 . Για την περίπτωση περιττού πλήθους μονάδων, ακολουθώντας
ανάλογα βήματα, συμπεραίνουμε πως το σύστημα συνεχόμενο 2απόταn:F δεν
διατηρεί την ιδιότητα IFR για τους περιττούς αριθμούς n  3 .
Στη συνέχεια θα διερευνήσουμε τη διατήρηση της ιδιότητας IFR για την
οικογένεια των συστημάτων 2 – μεταξύ – συνεχόμενων k – από – τα – n: F (2-withinconsecutive k-out-of-n: F systems) που αποτελούνται από n i.i.d. μονάδες. Η επόμενη
Πρόταση περιλαμβάνει αποτελέσματα σχετικά με τη διατήρηση της ιδιότητας IFR
κατά το σχηματισμό των προαναφερθέντων συστημάτων.

Πρόταση 4. Έστω n το συνολικό πλήθος των μονάδων ενός συστήματος 2 – μεταξύ –
συνεχόμενων k–από–τα – n: F.
α. Αν το συνολικό πλήθος των μονάδων είναι της μορφής n  mk , m  1,2,... και
ικανοποιεί την ανισότητα
n  4k (k  1) , k  3 ,
τότε το σύστημα 2–μεταξύ–συνεχόμενων k–από–τα–n: F δεν διατηρεί την ιδιότητα
IFR.
β. Αν το συνολικό πλήθος των μονάδων είναι της μορφής n  mk  i, m  1,2,... , όπου
i  1,2,..., k  1 και ικανοποιεί την ανισότητα
2(k  1) 2  (k  2)(k  i )  (i  1)
k i,
k  3,
k 1
τότε το σύστημα 2–μεταξύ–συνεχόμενων k–από–τα–n: F δεν διατηρεί την ιδιότητα
IFR.
Απόδειξη. α. Έστω n0 (1  n0  n) το ελάχιστο πλήθος μονάδων του συστήματος
που πρέπει να λειτουργούν σε ένα σύστημα αξιοπιστίας ώστε το σύστημα να
συνεχίζει να λειτουργεί. Από τη σχέση (3) γνωρίζουμε ότι αν ισχύει
si0 (n)  (n  i0 ) si0 1 (n)
n
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για i0  n  n0 , τότε το σύστημα δεν διατηρεί την ιδιότητα IFR. Για ένα σύστημα 2–
μεταξύ–συνεχόμενων k–από–τα–n: F, για το οποίο το πλήθος των μονάδων είναι
πολλαπλάσιο του k , δηλαδή είναι της μορφής n  mk , m  1,2,... , ισχύει
n0 

k 1
n,
k

i0  n  n0 

n0
.
k 1

Χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σχέση υπολογισμού της υπογραφής ενός
συστήματος 2–μεταξύ–συνεχόμενων k–από–τα–n: F (Eryilmaz (2010))
 n  (k  1)(i  2) 
i
(n  i  1)


i 1


si ( n ) 
n
i  
i 
 

 n  (k  1)(i  1) 




i



, i  1,2,..., n ,

συμπεραίνουμε ότι
 k

n
n
n0 
(n0  1)(( 0  k  1)  1)    (( 0  k  1)  k  1)
k 1 

k

1
k
1


1 .
si 1 (n)
((k  1)  1)    ((k  1)  k  1)((k  1)  k )
 k

sn /( k 1)1 
n0 
 k 1 
si ( n )

sn

0

/( k 1) 

0

0

0

Συνεπώς, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η συνθήκη (3) ικανοποιείται, αν η ισχύει
ακόλουθη σχέση
(

n
n
n0
 k )( 0  k  1)    ( 0  2k  2)
k 1
k 1
k 1
 2k  1 .
k (k  1)    (2k  2)

(4)

Το αριστερό μέλος της τελευταίας σχέσης μπορεί να γραφτεί στη μορφή

 

n0 
n0
n0
1 
1 
    1 

 k (k  1)  (k  1)(k  1)   (2k  2)(k  1) 

η οποία φράσσεται κάτω από την ακόλουθη ποσότητα


n0
1 

 (k  1)(2k  2) 

k 1


n0
 1 
2
 2(k  1)






k 1

.

Αφού 2 k 1  2k  1 για k  3 , η σχέση (4) ισχύει για n0  4(k  1) 2 και η απόδειξη
ολοκληρώνεται.
β. Στην περίπτωση που το πλήθος των μονάδων του συστήματος 2–μεταξύ–
συνεχόμενων k–από–τα–n: F είναι της μορφής n  mk  i, m  1,2,... και
i  1,2,..., k  1 , ισχύει
n
k 1
k
n0 
(n  i )  (i  1) , i0  n  n0  0  i  (i  1)
.
k
k 1
k 1
Εφαρμόζοντας ανάλογη μεθοδολογία με αυτή του μέρους (α) της Πρότασης, έχουμε
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n0
n
(k  2)(i  1)
k
(
 1)!
(i  1)  i  1)(k  2)  k )! n0 !( 0 

1
k 1 k 1
k
k 1

s i ( n)
(i  k  1)!
( k (i  1)  i (k  1))!


n0
n0
(k  2)(i  1) k
(k  2)(i  1) k
si 1 ( n)

 i (k  2)  k  1)! ( n0  1)!(

 i (k  2))!
n 0 !(
k 1
k 1
k 1
k 1

(i  1)!
(i  k  1)!
( n0  1)!(

0

0

(n0  1)!( A  2k  2)! n0 !( A  k  1)!

(i  k  1)!
(i  1)!
,

n0 !( A  k  1)! (n0  1)! A!

(i  1)!
(i  k  1)!

όπου A 

n0  k (k  2)(i  1)
 i (k  2) .
k 1

Tο ζητούμενο αποτέλεσμα προκύπτει άμεσα αν ισχύει η ακόλουθη σχέση
( A  k )( A  k  1)    ( A  k  k  2)
 i  k 1 .
i (i  1)    (i  k  2)

Δεδομένου ότι το αριστερό μέλος της τελευταίας σχέσης είναι μεγαλύτερο από
A  k A  k 1 A  k  k  2
A
A
A


 (1  )(1 
)    (1 
),
2k  2
k
k 1
k k 2
k
k 1
η ζητούμενη ανισότητα αποδεικνύεται (για k  3 ) αν ισχύει
n0  k (k  2)(i  1)  (k  1)(i (k  2)  2k  2) ,
ή ισοδύναμα
n

2(k  1) 2  (k  2)(k  i )  (i  1)
k i.
k 1

ABSTRACT
In the present article, we investigate the IFR preservation property under the formation of
coherent systems. More specifically, we establish a sufficient condition that guarantee the
nonpreservation of the IFR property, while some applications of this result are presented.
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Στην παρούσα εργασία, προτείνεται ένα νέο μη παραμετρικό διάγραμμα ελέγχου, το
οποίο χρησιμοποιεί τη γνωστή βαθμολογική συνάρτηση του Wilcoxon (Wilcoxon rank-sum
statistic). Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση βασίζεται στο άθροισμα των βαθμών των
διατεταγμένων παρατηρήσεων των τυχαίων δειγμάτων που βρίσκονται ανάμεσα στα
καθορισμένα όρια ελέγχου. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, υπολογίζεται το μέσο μήκος
ροής (average run length) που επιτυγχάνεται για εντός και εκτός ελέγχου διεργασίες.
Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται αριθμητικά αποτελέσματα και εφαρμογές του προτεινόμενου
διαγράμματος σε πεδία της κοινωνικής έρευνας, όπως η υγεία (πρόληψη ασθενειών) και η
κοινωνική πρόνοια.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην παρούσα εργασία προτείνουμε ένα νέο μη παραμετρικό διάγραμμα ελέγχου που
απεικονίζει τη αθροιστική βαθμολογική συνάρτηση τύπου Wilcoxon (Wilcoxon’s
ranksum statistic), η οποία είχε αρχικά προταθεί στην εργασία του Wilcoxon
(1945). Τα όρια ελέγχου του νέου ελεύθερου κατανομής διαγράμματος
προσδιορίζονται με τη βοήθεια ενός δείγματος αναφοράς που συλλέγεται από τη
διεργασία, όταν βρίσκεται σε εντός ελέγχου κατάσταση. Έστω ότι X 1 , X 2 ,..., X m είναι
ένα τυχαίο δείγμα μεγέθους m που προέρχεται από την εντός ελέγχου (αθροιστική)
κατανομή FX ( x)  F ( x) και ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιούνται ως όρια ελέγχου
δύο συγκεκριμένες διατεταγμένες παρατηρήσεις X a:m , X b:m , δηλαδή
LCL  X a:m , UCL  X b:m , 1  a  b  m ,
όπου οι παράμετροι a, b είναι παράμετροι σχεδιασμού του προτεινόμενου
διαγράμματος. Ας υποθέσουμε ότι, μετά τον καθορισμό των ορίων ελέγχου
LCL, UCL , συλλέγονται ανεξάρτητα τυχαία δείγματα από τη διεργασία και θέλουμε
να εξετάσουμε αν παραμένει εντός ελέγχου ή αν έχει μετατοπιστεί σε εκτός ελέγχου
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κατάσταση. Αν Y1 , Y2 ,..., Yn είναι ένα εξεταζόμενο δείγμα μεγέθους n και
FY ( x)  G ( x) η αντίστοιχη αθροιστική συνάρτηση κατανομής του, ο στόχος μας είναι
να ανιχνεύσουμε μια πιθανή μετατόπιση της εντός ελέγχου κατανομής από F (x) σε
G (x) , δηλαδή να ελέγξουμε τη μηδενική υπόθεση H 0 :F ( x )  G ( x ) έναντι της
δίπλευρης εναλλακτικής H 1 :F ( x)  G ( x) . Η στατιστική συνάρτηση που απεικονίζεται
στο διάγραμμα ελέγχου ορίζεται με τη βοήθεια:
α. των ροών των Yπαρατηρήσεων που βρίσκονται ανάμεσα στα όρια ελέγχου,
β. των βαθμών των Yπαρατηρήσεων που βρίσκονται ανάμεσα στα όρια ελέγχου.
Η μεθοδολογία για το νέο διάγραμμα ελέγχου μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: κάτω
από τη μηδενική υπόθεση H 0 : F  G (δηλαδή αν, τόσο το δείγμα αναφοράς, όσο και
τα εξεταζόμενα τυχαία δείγματα που συλλέγονται από τη διεργασία, προέρχονται από
την ίδια κατανομή), το πλήθος των Yπαρατηρήσεων που βρίσκονται μεταξύ δύο
διαδοχικών Xπαρατηρήσεων δεν θα πρέπει να λαμβάνει ακραίες τιμές. Συνεπώς, μία
πιθανή στατιστική συνάρτηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποφασίζουμε
αν η διεργασία παραμένει εντός ελέγχου ή όχι, είναι μέσω του αθροίσματος των
βαθμών (στο από κοινού δείγμα των X και Y παρατηρήσεων) των Yπαρατηρήσεων
που βρίσκονται ανάμεσα στα όρια ελέγχου, που αντιστοιχεί στην αθροιστική
βαθμολογική συνάρτηση τύπου Wilcoxon.
Έστω ότι M i , i=1,2,…,m εκφράζει το πλήθος των Yπαρατηρήσεων του
εξεταζόμενου δείγματος που βρίσκονται μεταξύ της (i1)οστής και iοστής
διατεταγμένης παρατήρησης του Xδείγματος (σύμβαση: X (0)   ), ενώ M 0 είναι
το πλήθος από το Yδείγμα που βρίσκονται πριν την αδιατεταγμένη Χπαρατήρηση.
Συνεπώς, τα M i είναι τα μήκη των ροών των Yπαρατηρήσεων μεταξύ διαδοχικών
X παρατηρήσεων. Η προαναφερθείσα συνάρτηση τύπου Wilcoxon δίνεται ως
b

W 

W

i

,

i  a 1

όπου το Wi εκφράζει το άθροισμα των βαθμών των Y παρατηρήσεων που
βρίσκονται μεταξύ των X (i 1) και X (i ) . Προκειμένου να εκφράσουμε την αθροιστική
βαθμολογική συνάρτηση τύπου Wilcoxon με τη βοήθεια των M i , αρκεί να
παρατηρήσουμε ότι το πλήθος των Yπαρατηρήσεων που βρίσκονται πριν από την
i 1

X (i 1) είναι ( M 1  M 2  ...  M i 1 ) 

M

r

, συνεπώς οι βαθμοί των Yπαρατηρήσεων

r 1

i 1

που βρίσκονται μεταξύ των X (i 1) και X (i ) , είναι


r 1

i 1

M r  (i  1)  1 ,

M
r 1

i 1

... ,

M

r

 (i  1)  M i αντίστοιχα. Με βάση τα παραπάνω, έχουμε ότι

r 1
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r

 (i  1)  2 ,

M
i 1
i 1


 M ( M  1)

Wi    (i  1)   M r  j   M i  (i  1)   M r   i i
2
r 1
j 1 
r 1



i

και υλοποιώντας αλγεβρικές πράξεις, καταλήγουμε στην ακόλουθη έκφραση
2

b
b
b

3
1
W 
Mi  
iM i  ( M 0  a  )
Mi .
2 i a 1
2  i a 1  i a 1







Το προτεινόμενο διάγραμμα δεν θα παράγει σήμα για εκτός ελέγχου
μετατόπιση, εφόσον επαληθεύονται οι ακόλουθες δύο συνθήκες
W w
και M 0  r0 ,
όπου w, r0 είναι παράμετροι σχεδιασμού του διαγράμματος. Σχετικά με τον τελευταίο
κανόνα, αξίζει να σημειωθεί ότι η μέγιστη δυνατή τιμή της W προκύπτει όταν όλες οι
Yπαρατηρήσεις βρίσκονται στο διάστημα ( X b1:m , X b:m ) . Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, οι βαθμοί τους είναι ίσοι με (b  1)  j , j  1,2,..., n και η αθροιστική
βαθμολογική συνάρτηση θα πάρει την τιμή
n

n(b  1) 

j
j 1

n(n  2b  1)
.
2

Αντίστοιχα, η μικρότερη δυνατή τιμή της W είναι ίση με μηδέν (η οποία
επιτυγχάνεται αν καμία Yπαρατήρηση δεν βρίσκεται μεταξύ των LCL και UCL) και
συνεπώς το στήριγμα της συνάρτησης W είναι
n(n  2b  1) 

RW  0 ,1, ...,
.
2



2. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Στη συγκεκριμένη ενότητα θα μελετήσουμε την εντός και εκτός ελέγχου κατανομή
της στατιστικής συνάρτησης τύπου Wilcoxon που ορίσθηκε προηγουμένως. Για το
λόγο αυτό, θεωρούμε ότι οι παρατηρήσεις Y1 ,Y2 ,..., Yn ενός τυχαίου δείγματος
προέρχονται από μια συνεχή κατανομή FY (x)  G (x) και εκφράζουμε την πιθανότητα
ότι ο κανόνας δεν παράγει σήμα, στην ακόλουθη μορφή
p(m, n, a, b; c; F , G ) 
P( M 0  m0 και M j  m j για a  1  j  b) (2.1)



( m0 ,ma 1 ,...,mb )A

όπου c είναι ένα διάνυσμα σταθερών που πρέπει να προσδιορισθούν ώστε ο κανόνας
να ικανοποιεί ορισμένες απαιτήσεις (π.χ. μια προκαθορισμένη πιθανότητα
λανθασμένου συναγερμού ή ένα δεδομένο εντός ελέγχου μέσο μήκος ροής) και A
είναι το σύνολο τιμών για το διάνυσμα ( M 0 , M a 1 , M a  2 ,..., M b ) ώστε το διάγραμμα
ελέγχου να μην παράγει σήμα (προφανώς το A εξαρτάται από τις σταθερές c ). Είναι
σαφές ότι η πιθανότητα λανθασμένου συναγερμού είναι η συμπληρωματική
πιθανότητα του p(m, n, a, b; c; F , G ) για την ειδική περίπτωση G  F , δηλαδή
FAR  1  p(m, n, a, b; c; F , F ) .
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Ας θεωρήσουμε τη γενική περίπτωση που οι X και Yπαρατηρήσεις δεν
ακολουθούν την ίδια κατανομή, δηλαδή G ( x)  F ( x) . Ας συμβολίσουμε με Y το
τυχαίο διάνυσμα (Y1 ,Y2 ,..., Yn ) και με X a:b το διατεταγμένο Xδείγμα που
περιλαμβάνει τις Xπαρατηρήσεις από την aοστή έως την bοστή διατεταγμένη
X a:b  ( X a:m , X a 1:m ,..., X b:m ) .
Τότε,
οι
ποσότητες
παρατήρηση,
δηλαδή
M 0 , M a 1 ,..., M b είναι συναρτήσεις των Y και X a:b και επομένως οι προσθετέοι του
δεξιού μέλους στην (2.1) παίρνουν τη μορφή
pm  P ( M 0 (Y; X a:b )  m0 και M j (Y; X a:b )  m j για a  1  j  b) ,

(2.2)

όπου m  (m0 , ma 1 ,..., mb ) το διάνυσμα των δεικτών που αθροίζονται. Δεδομένου ότι
F ( X a:b )  ( F ( X a:m ), F ( X a 1:m ),..., F ( X b:m ))  (U a:m ,U a 1:m ,...,U b:m )  U a:b ,
όπου U a:b περιλαμβάνει τις ενδιάμεσες διατεταγμένες παρατηρήσεις (από την
a  οστή έως την b  οστή) ενός τυχαίου δείγματος μεγέθους m από την ομοιόμορφη
κατανομή στο (0,1), φτάνουμε στην επόμενη ισοδύναμη έκφραση
pm  P( M 0 ( F (Y ); U a:b )  m0 και M j ( F (Y); U a:b )  m j για a  1  j  b) . (2.3)
Αφού η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας του διανύσματος U a:b είναι
f a:b (u a , u a 1 ,..., ub )  f a:b (u a:b ) 

m!
(u a ) a 1 (1  ub ) mb , 0  u a  u a 1  ...  ub  1
(a  1)!(m  b)!

(2.4)
μπορούμε να εκφράσουμε την πιθανότητα pm μέσω του ακόλουθου ολοκληρώματος

pm 

  ...

P ( M 0 ( F (Y ); u a:b )  m0 και M j ( F (Y ); u a:b )  m j για a  1  j  b)

0 u a u a 1 ...ub 1

 f U (u a:b )du a du a 1    dub
a:b

(2.5)

όπου u a:b  (u a , u a 1 ,..., ub ) . Η πιθανότητα που βρίσκεται μέσα στο ολοκλήρωμα
γράφεται στη μορφή
P( M 0 (Y; F 1 (u a:b ))  m0 και M j (Y; F 1 (u a:b ))  m j για a  1  j  b) 

P( M 0 (G (Y); GF 1 (u a:b ))  m0 και M j (G (Y); GF 1 (u a:b ))  m j για a  1  j  b)

ότι η τυχαία μεταβλητή G (Y)  (G (Y1 ), G (Y2 ),..., G (Yn )) 
 (U1 ,U 2 ,...,U n )  U αποτελεί ένα τυχαίο δείγμα από την ομοιόμορφη κατανομή στο
διάστημα (0,1), προκύπτει ότι
P( M 0 (U; GF 1 (u a:b ))  m0 και M j (U; GF 1 (u a:b ))  m j για a  1  j  b) .

και

δεδομένου

Συνεπώς, λαμβάνοντας ένα τυχαίο δείγμα U1 ,U 2 ,...,U n από την ομοιόμορφη
κατανομή στο (0,1), η πιθανότητα ότι m0 U  παρατηρήσεις θα βρεθούν πριν την
GF 1 (u a ) , m j U  παρατηρήσεις θα βρεθούν μεταξύ των GF 1 (u j 1 ) και GF 1 (u j )
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b

m

για j  a  1, a  2,..., b και οι υπόλοιπες n  m0 

j

μετά την GF 1 (ub ) είναι ίση

j  a 1
1

1

1

με q(GF (u a ), GF (u a1 ),..., GF (ub )) , όπου
n!

q(va , va 1 ,..., vb ) 

0

b

m0 !(

b

 m !)(n  m   m )!
j

vam

0

j

b

b



mj

(v j  v j 1 ) (1  vb )

n  m0   m j
j  a 1

, (2.6)

j  a 1

j a 1

j  a 1

είναι η πολυωνυμική πιθανότητα με 0  va  va 1  ...  vb  1 . Συνδυάζοντας τις
σχέσεις (2.3), (2.5) και (2.6) μπορούμε να διατυπώσουμε την επόμενη Πρόταση.
Πρόταση 1. Η από κοινού συνάρτηση πιθανότητας των ( M 0 , M a 1 ,..., M b ) υπό την
υπόθεση ότι οι Xπαρατηρήσεις ακολουθούν μια κατανομή με αθροιστική συνάρτηση
F ( x) και οι Yπαρατηρήσεις προέρχονται από την κατανομή G (x) , δίνεται στην
ακόλουθη σχέση
P ( M 0  m0 και M j  m j για a  1  j  b) 

=

 ...

q(GF 1 (u a ), GF 1 (u a 1 ),..., GF 1 (ub )) f (u a:b )du a du a 1    dub
a:b

(2.7)

0ua ua 1 ...ub 1

όπου f a:b και q είναι οι συναρτήσεις που έχουν ορισθεί στις (2.4) και (2.6) αντίστοιχα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αν θέσουμε F  G η παραπάνω έκφραση (ύστερα από
αλγεβρικές πράξεις ) παίρνει την ακόλουθη μορφή
b


 m  a  1  m  n  m 
m  b m  n

 0


/ 
0 i  a 1 i
P ( M  m και M  m , a  1  j  b )  
 
 
j
j
0
0

n 

a
1



mr



Επιπρόσθετα, αν η διεργασία μετατοπιστεί σε εκτός ελέγχου κατάσταση, η
πιθανότητα το διάγραμμα να μην παράγει σήμα για εκτός ελέγχου μετατόπιση,
εξαρτάται τόσο από την εντός ελέγχου, όσο και από την εκτός ελέγχου κατανομή ( F
και G αντίστοιχα). Στo νέο μη παραμετρικό διάγραμμα ελέγχου τύπου Shewhart η
κατανομή του μήκους ροής τους δεν είναι γεωμετρική, διότι τα συμβάντα παραγωγής
σήματος για εκτός ελέγχου μετατόπιση της διεργασίας, δεν είναι ανεξάρτητα.
Ωστόσο, κάνοντας χρήση της τεχνικής δέσμευσης του Chakraborti (2000), μπορούμε
να καταλήξουμε σε μια ακριβή μορφή της κατανομής του μήκους ροής.
Με τη βοήθεια των (2.1) και (2.2) είναι σαφές ότι, υπό τη συνθήκη
X a:b  ( xa , xa 1 ,..., xb )  x a:b   ba 1 , η τυχαία μεταβλητή N , η οποία περιγράφει το
πλήθος των Yδειγμάτων μέχρι να παραχθεί σήμα συναγερμού για εκτός ελέγχου
μετατόπιση, ακολουθεί γεωμετρική κατανομή με πιθανότητα επιτυχίας
p (x a:b ) 

 P( M

0 ( Y; x a:b )

 m0 και M j (Y; x a:b )  m j για a  1  j  b)

( m0 ,ma 1 ...,mb )A
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και συνάρτηση πιθανότητας
(1  p (x a:b ))( p (x a:b )) k 1  ( p(x a:b )) k 1  ( p (x a:b )) k , k  1,2,... .

Συνεπώς, η μη δεσμευμένη κατανομή της N μπορεί να εκφρασθεί ως εξής
P( N  k )  D(k  1)  D(k ) ,
όπου D(0)  1 και

(2.8)

D(k )  Exa:b {( p( X a:b )) k }, k  1,2,... .

Μετασχηματίζοντας τις τυχαίες μεταβλητές X a:b με τη βοήθεια της (2.3), παίρνουμε
D(k )  EU a:b {( p(U a:b )) k } 

 ...

( p(u a:b )) k f (u a:b )du a du a 1    dub ,
a:b

0ua ua 1 ...ub 1

όπου f a:b είναι η από κοινού συνάρτηση πιθανότητας, όπως αυτή ορίζεται στην
(2.4), των διατεταγμένων παρατηρήσεων (U a , U a 1 ,..., U b ) και
p (u a:b ) 

 P( M

0 (Y; u a:b )

 m0 και M j (Y; u a:b )  m j για a  1  j  b) .

( m0 ,ma 1 ...,mb )A

Ακολουθώντας τα βήματα της απόδειξης της Πρότασης 1, προκύπτει ότι
p(u a:b ) 
q(GF 1 (u a ), GF 1 (u a 1 ),..., GF 1 (ub )) ,



( m0 ,ma 1 ...,mb )A

όπου q είναι η συνάρτηση που ορίζεται στην (2.6).
Από την ανάλυση που προηγήθηκε, καταλήγουμε στο ακόλουθο γενικό
αποτέλεσμα που ισχύει για τη συνάρτηση πιθανότητας και τη μέση τιμή του μήκους
ροής ενός διαγράμματος ελέγχου.
Πρόταση 2. Έστω ότι N είναι το μήκος ροής για ένα διάγραμμα ελέγχου που παράγει
σήμα για εκτός ελέγχου μετατόπιση, όταν το τυχαίο διάνυσμα ( M 0 , M a 1 ,..., M b )
λαμβάνει τιμές έξω από το υποσύνολο A  0,1,2,...ba . Αν
Q(va , va 1 ,..., vb ) 



q (va , va 1 ,..., vb ) ,
( m0 ,ma 1 ,...,mb )A

0  va  va 1  ...  vb  1 , τότε

α. η συνάρτηση πιθανότητας της N δίνεται από τον τύπο P( N  k )  D (k  1)  D(k ) ,
k  1,2,... , όπου D (0)  1 και
D(k ) 

 ...

(Q k (GF 1 (u a ), GF 1 (u a 1 ),..., GF 1 (u b )) 

0ua ua 1 ...ub 1

 f a:b (u a , u a 1 ,..., ub )du a du a 1    dub .

β.

το μέσο μήκος ροής ARL  E ( N ) μπορεί να γραφεί στη μορφή


ARL 

 D(k )   ...
k 0

0ua ua 1 ...ub 1

1
1

1

1  Q(GF (u a ), GF (u a 1 ),..., GF 1 (ub ))



 f a:b (u a , u a1 ,..., ub )du a du a1    dub .

Απόδειξη. Το μέρος (α) έχει ήδη αποδειχθεί με βάση την ανάλυση που αναπτύχθηκε
πριν τη διατύπωση της Πρότασης 1. Το μέρος (β) προκύπτει άμεσα με τη βοήθεια της
ακόλουθης σχέσης
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E( N ) 





P( N  k )  EU (
a:b

k 0

p

k

(U a:b ))  EU (
a:b

k 0

1
).
1  p (U a:b )

Η εντός ελέγχου κατανομή και το αντίστοιχο μέσο μήκος ροής ( ARLin ) προκύπτουν
θέτοντας G  F . Έτσι για τη δεύτερη ποσότητα μπορούμε να γράψουμε
ARLin 

 ...

0ua ua 1 ...ub 1

1
f (u a , u a 1 ,..., ub )du a du a 1    dub .
1  Q(u a , u a 1 ,..., ub )
a:b

Το πολλαπλό ολοκλήρωμα μπορεί να υπολογισθεί αριθμητικά για κάθε επιλογή των
παραμέτρων σχεδιασμού (δηλαδή των a, b και των παραμέτρων που προσδιορίζουν
το σύνολο A). Πρόσθετα, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο σχόλιο για το εκτός ελέγχου
μέσο μήκος ροής ( ARLout ) , υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επιλεγεί συγκεκριμένες
εντός και εκτός ελέγχου κατανομές F και G αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι,
όταν η εκτός ελέγχου κατανομή είναι τύπου Lehmann, δηλαδή είναι της μορφής
G ( x)  ( F ( x )) , δεν χρειαζόμαστε τη συναρτησιακή μορφή της F (x) , αφού
(GF 1 ( x))  x  και συνεπώς

ARLout 

 ...

0ua ua 1 ...ub 1

1


1  Q(u a , u a 1 ,..., ub )

f (u a , u a 1 ,..., ub )du a du a 1    dub .
a:b

3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε αριθμητικά αποτελέσματα του νέου μη
παραμετρικού διαγράμματος ελέγχου, αλλά και εφαρμογές σε θέματα κοινωνικής
έρευνας, όπως για παράδειγμα την Υγεία, την Κοινωνική Εργασία, την Εκπαίδευση
και τη Διοίκηση Πολιτικών ή Κοινωνικών Οργανισμών. Η απόδοση ενός
διαγράμματος ελέγχου κρίνεται συνήθως με τη βοήθεια της κατανομής του μήκους
ροής και την ικανότητα ανίχνευσης μιας πιθανής μετατόπισης της διεργασίας. O
Πίνακας 1 παρουσιάζει τα εκτός ελέγχου μέσα μήκη ροής ( ARLout ) τόσο του
προτεινόμενου διαγράμματος όσο και αυτού των Κούτρας και συνεργατών (2007) για
δεδομένη τιμή του εντός ελέγχου μέσου μήκους ροής ( ARLin ). Από τα αποτελέσματα
του Πίνακα 1 είναι σαφές ότι το προτεινόμενο διάγραμμα είναι περισσότερο
αποτελεσματικό στην ανίχνευση μετατοπίσεων της διεργασίας σε εκτός ελέγχου
καταστάσεις σε σύγκριση με το διάγραμμα των Κούτρας και συνεργατών (2007).
Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο μη παραμετρικό διάγραμμα ελέγχου μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό αναπνευστικών παθήσεων που σχετίζονται με
τις συνθήκες εργασίας (Hayati et al. (2008)), ενώ ταυτόχρονα μπορεί να εφαρμοσθεί
για τη βελτίωση της διοικητικής και κλινικής λειτουργίας Μονάδων Υγειονομικής
Περίθαλψης και νοσοκομειακών τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Kirkham &
Buamra (2008)). Επιπρόσθετα, η χρήση διαγραμμάτων ελέγχου βρίσκει εφαρμογές
και στον τομέα της Εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα στην παρακολούθηση και
βελτίωση της λειτουργίας Ιδρυμάτων σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών τους
πόρων ή ποικίλων μαθησιακών διεργασιών (π.χ. εκτίμηση του αριθμού
συμμετεχόντων φοιτητών στα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών), στοχεύοντας
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στην ελαχιστοποίηση τυχόν αποκλίσεων από τον αρχικό σχεδιασμό (Hanna (2009))
και στην οικονομική και διοικητική οργάνωση Κοινωνικών, Εκπαιδευτικών ή
W-chart
ARL in

m

n

370

100

5

(15,17)

2 55

Exact
ARL in
354.9

11

(11,13)

2 125

5

500

500

100

500

(LCL, UCL) r 0 w

Κ-T-Β

138.5

(LCL,
UCL)
(6,95)

2

Exact
ARL in
341.4

376.6

127.2

(22,179)

5

367.8

136.6

(204,206) 2 20

370.4

305.8

(18,483)

3

350.4

407.1

11

(140,142) 2 140

374.7

359.8

(39,462)

6

373.8

442.7

5

(18,20) 2 78

512.4

155.5

(4,97)

3

499.9

1390.6

11

(10,12) 2 120

507.0

145.3

(21,180)

5

496.8

179.9

5

(145,147) 2 25

502.9

386.6

(16,485)

3

503.8

600.3

11

(75,77) 2 151

498.8

434.8

(37,464)

6

500.7

602.5

ARL out

r

ARL out
230.2

Ιατρικών Οργανισμών, αλλά και τη διαχείριση της ποιότητας του παραγόμενου έργου
ή των υπηρεσιών τους. Η εφαρμογή του προτεινόμενου διαγράμματος σε ποικίλα
πεδία της Κοινωνικής Έρευνας, όπως αυτά που προαναφέρθηκαν, θα αποτελέσει
αντικείμενο μελέτης μελλοντικών εργασιών.
Πίνακας 1. Σύγκριση των ARLout των διαγραμμάτων για το ίδιο ARLin
Εντός (εκτός) ελέγχου κατανομή: Εκθετική με μέσο   2 (   1 )
ABSTRACT
In this article, we introduce a new distributionfree Shewharttype control chart that
exploit Wilcoxontype rank sum statistics to detect possible shifts of a monitored
process. Exact formulae for the run length distribution is derived. A numerical study
carried out reveals that the new chart is efficient in detecting shifts to Lehmanntype
outofcontrol situations, while several applications are also mentioned.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα δάση τα τελευταία χρόνια παίζουν έναν ολοένα αυξανόμενο ρόλο στην ανάπτυξη μιας
περιοχής, στην ευημερία των πολιτών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Προκειμένου
να διερευνηθούν οι απόψεις για τη συμβολή των δασών στην ποιότητα ζωής των πολιτών και
την αναγκαιότητα προστασίας και διατήρησης τους για να συνεχίζουν να προσφέρουν
σημαντικές ωφέλειες, πραγματοποιήθηκε έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου και
προσωπικών συνεντεύξεων στους πολίτες του νομού Έβρου. Για την επεξεργασία των
στοιχείων εφαρμόσθηκαν οι μέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής, η Μη Γραμμική Ανάλυση
σε Κύριες Συνιστώσες με Βέλτιστη Κλιμακοποίηση και η Ιεραρχική Ανάλυση σε Συστάδες.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι πολίτες του νομού Έβρου μπορούν να ομαδοποιηθούν σε
τρεις συστάδες.
Λέξεις κλειδιά: Δάση, ποιότητα ζωής, πολυμεταβλητές αναλύσεις

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε πολλές περιοχές της υπαίθρου τα δάση αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της
ανάπτυξης της. Στο πλαίσιο του πολυλειτουργικού τους ρόλου συμβάλουν στην
ποιότητα ζωής με τη βελτίωση ή τη διαφοροποίηση των παραγόμενων αγαθών και
υπηρεσιών και των λειτουργιών αναψυχής, δημιουργώντας ελκυστικές συνθήκες
εργασίας για τις τοπικές κοινωνίες ή βελτιώνοντας τις οικολογικές και τις ήδη
υπάρχουσες αξίες (Elands and Wiersum, 2005). Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η
διερεύνηση των απόψεων των πολιτών του νομού για τη συμβολή των δασών στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την ομαδοποίηση τους σε συστάδες με κοινά
χαρακτηριστικά.
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
2.1 Περιοχή έρευνας
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο νομό Έβρου. Ο νομός είναι κατά κύριο λόγο
αγροτικός με τα δάση και τις δασικές εκτάσεις να καταλαμβάνουν ένα σημαντικό
τμήμα του νομού (29,5% της συνολικής έκτασης του) (ΥΠΕΧΩΔΕ, Γενική
Γραμματεία Περιβάλλοντος 2002) και προσφέρουν σημαντικά αγαθά και υπηρεσίες
(ξύλο, βοσκή, νερό, αναψυχή).
2.2 Ερωτηματολόγιο της έρευνας
Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο και προσωπικές
συνεντεύξεις. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε τρεις ομάδες ερωτήσεων κλειστού
τύπου με προκαθορισμένες απαντήσεις σε μορφή κλίμακας. Οι ερωτήσεις ήταν
σχετικές με τη συμβολή των δασών στην ποιότητα ζωής, με παράγοντες,
ανθρωπογενείς και μη, που μπορούν να απειλήσουν τα δάση και με τις ωφέλειες των
δασών και την προτεραιότητα που θα πρέπει να δοθεί σε αυτές.
2.3 Δειγματοληπτική μέθοδος και υπολογισμός μεγέθους δείγματος
Για τη συλλογή των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε η Απλή Τυχαία
Δειγματοληψία (ΑΤΔ), εξαιτίας της απλότητας της και της λιγότερης δυνατής
απαιτούμενης γνώσης, σχετικά με τον πληθυσμό, από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο
(Δαμιανού 1999). Το σύνολο των νοικοκυριών του νομού Έβρου αποτέλεσε τον υπό
έρευνα «πληθυσμό».
Για την εκτίμηση του μεγέθους δείγματος χρησιμοποιήθηκαν οι τύποι της ΑΤΔ
(Καλαματιανού 1997). Επειδή οι μεταβλητές αναφέρονται σε αναλογίες, ο
καθορισμός του συνολικού μεγέθους του δείγματος δίνεται από τον τύπο:

n  t 2 pˆ (1  pˆ ) / e 2
(1)
όπου, p̂ είναι η εκτίμηση αναλογίας p, t = η τιμή της κατανομής Student για
συντελεστή εμπιστοσύνης 100(1–α)=0,95 και n–1 βαθμούς ελευθερίας. Θεωρούμε
ότι n>30, oπότε t=1,96. e είναι η μέγιστη παραδεκτή διαφορά μεταξύ του
δειγματοληπτικού μέσου και του άγνωστου μέσου του πληθυσμού. Δεχόμαστε ότι
είναι 0,05. Για να εκτιμηθεί το μέγεθος του δείγματος διενεργήθηκε
προδειγματοληψία, με μέγεθος δείγματος 50 άτομα. Έτσι για κάθε μεταβλητή
υπολογίσθηκε η αναλογία του πληθυσμού (p).
Η μεταβλητή, «αυξάνουν τη δραστηριότητα της κτηνοτροφίας» παρουσίασε το
μεγαλύτερο μέγεθος δείγματος, με αναλογία pˆ  0,5 , άρα 1 – pˆ  0,5 και
επομένως το μέγεθος του δείγματος είναι:

n  t 2 pˆ (1  pˆ ) / e 2 = 1,962·0,5·(1 – 0,5)/0,052 = 384,16
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(2)

Συνεπώς το μέγεθος του δείγματος είναι 385 άτομα.
2.4 Στατιστική επεξεργασία
Η επεξεργασία των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS
ver. 15. Χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής, η μέθοδος της
Μη Γραμμικής Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες με Βέλτιστη Κλιμακοποίηση και η
Ιεραρχική Ανάλυση σε Συστάδες.
2.5 Μη Γραμμική Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες με Βέλτιστη Κλιμακοποίηση
Για να ομαδοποιηθεί όλη η πληροφορία που λαμβάνεται από τις ερωτήσεις της
κάθε ομάδας κατασκευάστηκε ένας αντιπροσωπευτικός Δείκτης (Ι) για κάθε μια από
τις τρεις ομάδες ερωτήσεων, η τιμή του οποίου αντιπροσωπεύει και χαρακτηρίζει στο
σύνολό τους όλες τις ερωτήσεις της κάθε ομάδας. Για να προκύψει αυτός ο
αντιπροσωπευτικός Δείκτης (Ι) εφαρμόστηκε η Μη Γραμμική Ανάλυση σε Κύριες
Συνιστώσες με Βέλτιστη Κλιμακοποίηση (Gifi 1996, Van de Geer 1993a, 1993b,
Meulman and Heiser 2004, Σιάρδος 1999).
Επειδή οι βέλτιστοι βαθμοί που υπολογίζονται με τη μέθοδο αυτή είναι
τυποποιημένοι ώστε να έχουν Μέσο Όρο=0 και Τυπική Απόκλιση=1, πρόκειται
δηλαδή για z – scores, οι βέλτιστοι βαθμοί των ερωτώμενων μετασχηματίστηκαν σε
μια νέα κλίμακα από 0 – 100 με βάση τον παρακάτω μετασχηματισμό:
(3)
t i = [z i – min(z i )x100]/[max(z i ) – min(z i )]
Όπου: t i : ο μετασχηματισμένος βέλτιστος βαθμός του ερωτώμενου i, z i : ο βέλτιστος
βαθμός του ερωτώμενου i, min(z i ): ο μικρότερος βέλτιστος βαθμός, max(z i ): ο
μεγαλύτερος βέλτιστος βαθμός.
Η αξιοπιστία των βέλτιστων βαθμών ελέγχθηκε και αξιολογήθηκε μέσω του
Δείκτη a του Cronbach (Spector 1992). Ικανοποιητικοί θεωρούνται δείκτες
αξιοπιστίας γενικά μεγαλύτεροι ή ίσοι από 0,70 (Nunnally and Bernstein 1994,
Malhotra 1996). Σε ορισμένες περιπτώσεις ικανοποιητικοί ή επαρκείς θεωρούνται και
δείκτες αξιοπιστίας μεγαλύτεροι ή ίσοι από 0,60 (Malhotra 1996). Αξιολογήθηκε η
συνολική διακύμανση που ερμηνεύουν οι βέλτιστοι βαθμοί. Γενικά, ποσοστά της
τάξεως ≥ 0,60 θεωρούνται ικανοποιητικά και επαρκή (Hair et al. 1995). Όμως, λόγω
της ιδιαιτερότητας της μεθόδου της Μη Γραμμικής Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το πλήθος των διαστάσεων στις οποίες αναλύεται
πλήρως το υπό εξέταση σύνολο δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν στην ανάλυση
εισαχθούν 6 ερωτήσεις με 5 πιθανές διαβαθμισμένες απαντήσεις τότε το πλήθος των
διαστάσεων είναι:
6 x 5 – 6 = 24

(Gifi 1996, Van de Geer 1993a, Van de Geer 1993b)

Επομένως, αν οι βέλτιστοι βαθμοί αιτιολογούν το 30% της συνολικής
διακύμανσης αυτό το ποσοστό είναι υψηλό αν αναλογιστεί κανείς ότι η μια μόνο
διάσταση του υπό εξέταση φαινομένου αιτιολογεί περίπου το ένα τρίτο (1/3) της
ολικής πληροφορίας και οι υπόλοιπες 23 διαστάσεις τα υπόλοιπα 2/3.
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2.6 Ιεραρχική Ανάλυση σε Συστάδες (Hierarchical Cluster Analysis)
Με βάση τους συνολικούς (τυποποιημένους), βέλτιστους δείκτες, εφαρμόστηκε η
Ιεραρχική Ανάλυση σε Συστάδες, για την ανάπτυξη τυπολογίας ομάδων πολιτών. Η
ιεραρχική ανάλυση σε συστάδες έχει ως σκοπό να κατατάξει σε ομάδες υπάρχουσες
παρατηρήσεις, χρησιμοποιώντας την πληροφορία που υπάρχει σε κάποιες μεταβλητές
(Hair et al. 1998, Ντζούφρας 2001).

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.1 Περιγραφικά του δείγματος
Το δείγμα αποτελείται κυρίως από άντρες ερωτώμενους (59,2%). Οι κυριότερες
ηλικίες είναι μεταξύ 18 και 50 ετών. Υπερτερούν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (51,1%) και ακολουθούν οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας (41,7%). Τα
κυριότερα επαγγέλματα είναι "μισθωτός", "γεωργός" και "ελεύθερος επαγγελματίας
(έμπορος, υδραυλικός κλπ)". Λίγοι περισσότεροι από τους μισούς ασχολούνται με τις
γεωργικές δραστηριότητες ως κύριο ή δευτερεύον επάγγελμα (51,4%). Το μέσο
ετήσιο εισόδημα είναι μεταξύ 10.001 και 20.000 ευρώ.
Oι περισσότεροι θεωρούν ότι τα δάση συμβάλουν στην ποιότητα ζωής με το να
"καλυτερεύουν τη διαμονή των πολιτών". Σημαντικότερη απειλή για τα δάση
αποτελεί η "ανεπαρκής διαχείριση των δασών". Οι ερωτώμενοι στη συντριπτική τους
πλειονότητα απαντούν ότι σε όλα τα οφέλη των δασών θα πρέπει να δοθεί υψηλή
προτεραιότητα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην "προστασία της φύσης".
3.2 Αποτελέσματα της μεθόδου της Μη Γραμμικής Ανάλυσης σε Κύριες
Συνιστώσες
Από την εφαρμογή της μεθόδου βρέθηκε ότι ο συντελεστής αξιοπιστίας α του
Cronbach είναι πολύ ικανοποιητικός (α>0,75) (Nunnally and Bernstein 1994,
Malhotra 1996) και για τους 3 δείκτες. Το (%) ποσοστό της συνολικής διακύμανσης
που ερμηνεύεται από τον κάθε ένα δείκτη επί του 1ου παραγοντικού άξονα ή
διάσταση, είναι επίσης υψηλό (Πίνακας 1).
Πίνακας 1. Αποτελέσματα Μεθοδολογίας Κατασκευής Βέλτιστου Συνολικού Δείκτη
Max – K – S
Cronbach’s
Συνολική
K–S p
Δείκτης
Z*
α διακύμανση (%) διάσταση
I1 (Συμβολή στην
ποιότητα ζωής)

I2(Απειλές

των
δασών)
I3(Προτεραιότητα
των ωφελειών των
δασών)

0,85***

45,3

36 3,04**

0,81***

37,1

30 1,13

0,78***

52,8

15 3,51**

p < 0,01 δεν
ακολουθεί κανονική
κατανομή
p > 0,01 ακολουθεί
κανονική κατανομή
p < 0,01 δεν
ακολουθεί κανονική
κατανομή

***. πολύ ικανοποιητικός, **. Στατιστικά σημαντικό για p<0,01, *. Το K–S Ζ είναι
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το Kolmogorοv–Smirnov test με το οποίο ελέγχουμε αν ο δείκτης ακολουθεί
κανονική κατανομή
3.3 Ανάλυση – τυπολογία συστάδων πολιτών
Εφαρμόζοντας την Ιεραρχική Ανάλυση σε Συστάδες (Hierarchical Cluster
Analysis) και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Ward καταλήγουμε στον πίνακα 2 όπου
έχουν υπολογιστεί οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις κάθε συστάδας ως προς
τους τρεις αρχικούς δείκτες του συνόλου του δείγματος. Το δείγμα μπορεί να
ομαδοποιηθεί σε τρεις ομάδες ή συστάδες πολιτών. Τη μεγαλύτερη συμβολή στη
διαμόρφωση των τριών αυτών συστάδων είχε ο δείκτης Ι3 (Προτεραιότητα των
ωφελειών των δασών) (R2=0,649, p<0,01).Οι συστάδες έχουν τα εξής
χαρακτηριστικά.
3.4 Προφίλ πρώτου επιπέδου
Η συστάδα Σ1 περιλαμβάνει το μεγαλύτερο αριθμό ερωτώμενων με 230 άτομα
(59,7%). Η συστάδα Σ2 περιλαμβάνει 99 άτομα (25,7%) και η συστάδα Σ3
περιλαμβάνει 56 άτομα (14,6%). Τα επιμέρους κύρια χαρακτηριστικά κάθε συστάδας
είναι τα παρακάτω και προκύπτουν από την ερμηνεία του πίνακα 2, όπου οι μέσοι
όροι κάθε συστάδας συγκρίνονται με το μέσο όρο κάθε δείκτη (προφίλ πρώτου
επιπέδου).
Συστάδα Σ1: Ενημερωμένοι, ευαισθητοποιημένοι, γνώστες της αξίας και
σημασίας των δασών. Οι ερωτώμενοι αναγνωρίζουν την αξία των δασών και τη
συμβολή τους στην ποιότητα ζωής. Αναγνωρίζουν την ύπαρξη απειλών,
ανθρωπογενών και μη, οι οποίοι μπορεί υποβαθμίσουν αυτή την αξία και να
απειλήσουν τα δάση. Αναγνωρίζουν σε σχετικά υψηλό βαθμό τη δυνατότητα των
δασών να προσφέρουν ωφέλειες και προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει
να δοθεί η κατάλληλη προτεραιότητα για κάθε μια από αυτές.
Συστάδα Σ2: Οραματιστές, καθώς ελπίζουν ότι αν προωθηθούν κατάλληλα οι
ωφέλειες των δασών, τότε αυτοί θα αποκτήσουν αξία. Δεν αναγνωρίζουν την αξία
των δασών, δεν αναγνωρίζουν την ύπαρξη απειλών. Αναγνωρίζουν την ύπαρξη
ωφελειών και την αναγκαιότητα να δοθούν προτεραιότητες σε αυτές.
Συστάδα Σ3: Αδιάφοροι ως προς την οικονομική σημασία των δασών. Δεν
αναγνωρίζουν τη συμβολή των δασών στην ποιότητα ζωής, αναγνωρίζουν οριακά την
ύπαρξη παραγόντων οι οποίοι μπορούν να τα απειλήσουν, ενώ δεν αναγνωρίζουν σε
υψηλό βαθμό την αναγκαιότητα να δοθεί προτεραιότητα στις ωφέλειες που μπορούν
να προσφέρουν.
Πίνακας 2: Σύνθεση τυποποιημένων δεικτών ομάδων
Τυποποιημένοι Δείκτες Συστάδες
Σ1
Ι1
(Συμβολή στην
Σ2

ΜΟ
48,3a
19,6c
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ΤΑ
21,2
6,1

N
230 R2 = 0,382,
p < 0,01
99

ποιότητα ζωής)

Ι2
(Απειλές των δασών)

Ι3
(Προτεραιότητα των
ωφελειών των δασών)

24,3b
37,4
53,8a
25,0c
45,7b
45,2
86,5b
92,6a
39,4c
81,2

Σ3
Σύνολο
Σ1
Σ2
Σ3
Σύνολο
Σ1
Σ2
Σ3
Σύνολο

8,5
21,5
19,3
9,2
20,5
21,3
12,9
11,0
15,8
21,7

56
385
230
2
99 R = 0,329,
p < 0,01
56
385
230
2
99 R = 0,649,
p < 0,01
56
385

Για κάθε δείκτη οι μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν στατιστικά
σημαντικά, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,05, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου
Dunnett Τ3., ΜΟ: Μέσος Όρος, ΤΑ: Τυπική Απόκλιση, Ν: Μέγεθος δείγματος

3.5 Προφίλ δευτέρου επιπέδου
Στο προφίλ δευτέρου επιπέδου αναλύεται η κάθε συστάδα με βάση τα κοινωνικά
– οικονομικά χαρακτηριστικά τους.
Στη συστάδα Σ1 οι περισσότεροι ερωτώμενοι είναι άντρες (58,3%). Οι
επικρατέστερες ηλικίες είναι μεταξύ 18 και 50 ετών. Οι περισσότεροι είναι απόφοιτοι
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ και ΑΕΙ) (42,9%) και ακολουθούν οι απόφοιτοι
δευτεροβάθμιας (33,9%). Κυριότερα επαγγέλματα είναι οι μισθωτοί (ιδιωτικοί και
δημόσιοι υπάλληλοι) με ποσοστό 36,5%, ακολουθούν οι γεωργοί (24,1%) και οι
ελεύθεροι επαγγελματίες, τεχνικών ειδικοτήτων (13,0%) (έμποροι, υδραυλικοί,
τεχνίτες). Λίγοι περισσότεροι από τους μισούς (52,0%) ασχολούνται με τις γεωργικές
δραστηριότητες ως κύριο ή δευτερεύον επάγγελμα. Οι περισσότεροι ερωτώμενοι
(65,2%) έχουν εισόδημα το οποίο κυμαίνεται από 10.001 έως 20.000 ευρώ το χρόνο.
Στη συστάδα Σ2 οι περισσότεροι ερωτώμενοι είναι και εδώ άντρες (58,6%). Οι
κυριότερες ηλικίες είναι από 18 έως 30 ετών και από 31 έως 40 ετών και
ακολουθούν, με μικρή διαφορά, οι ηλικίες από 51 έως 60 ετών. Λίγοι περισσότεροι
από τους μισούς είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (52,5%) και
ακολουθούν οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας (38,4%). Οι μισθωτοί αποτελούν τη
μεγαλύτερη επαγγελματική ομάδα (31,3%) με μικρότερη όμως αναλογία σε σύγκριση
με τη Σ1. Ακολουθούν οι γεωργοί (21,2%) και οι ελεύθεροι επαγγελματίες τεχνικών
ειδικοτήτων (19,2%) (έμποροι, υδραυλικοί, τεχνίτες). Στη Σ2 λίγοι περισσότεροι από
τους μισούς (53,5%) δεν ασχολούνται με τις γεωργικές δραστηριότητες ως κύριο ή
δευτερεύον επάγγελμα, κάτι το οποίο τους διαφοροποιεί από τους ερωτώμενους της
συστάδας Σ1. Το ετήσιο εισόδημα των περισσότερων ερωτώμενων (70,7%) είναι
μεταξύ 10.001 και 20.000 ευρώ.
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Στη συστάδα Σ3 οι περισσότεροι ερωτώμενοι είναι άντρες (64,3%) με μεγαλύτερη
αναλογία από ότι στις άλλες δύο συστάδες. Τα άτομα με ηλικία από 18 έως 30 ετών
είναι τα περισσότερα (34,0%) σε σύγκριση με τα άτομα σε κάθε μια από τις
υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες ενώ συμμετέχουν με το ίδιο ποσοστό (21,4%) οι ηλικίες
31 έως 40, 41 έως 50 και 51 έως 60 ετών. Οι περισσότεροι είναι απόφοιτοι
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (41,0%) και ακολουθούν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας
(35,8%). Ενώ, παρατηρείται η μικρότερη αναλογία σε απόφοιτους υποχρεωτικής. Οι
μισθωτοί (ιδιωτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι) είναι οι περισσότεροι (30,5%) και
ακολουθούν οι γεωργοί (25,0%). Οι περισσότεροι ασχολούνται με τις γεωργικές
δραστηριότητες (59,0%). Το εισόδημα είναι μεταξύ 10.001 και 20.000 ευρώ (68,0%)
ενώ υπάρχουν και αρκετά άτομα με χαμηλά εισοδήματα από 5.001 έως 10.000 ευρώ
(23,2%).

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τους δείκτες οι οποίοι εκτιμήθηκαν με την εφαρμογή της μεθόδου
της Μη Γραμμικής Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες με Βέλτιστη Κλιμακοποίηση οι
πολίτες του νομού Έβρου παρουσιάζουν διαφορετικές απόψεις για τη συμβολή των
δασών στην ποιότητα ζωής, όπως επίσης και για τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι
μπορούν να απειλήσουν την αξία τους, ενώ φαίνεται να συμφωνούν στην
πλειονότητα τους για τις ωφέλειες στις οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Στην
πρώτη ομάδα πολιτών τα άτομα βρίσκονται στην παραγωγική ηλικία, 18 έως 50
ετών, διαθέτουν υψηλή μόρφωση, η οποία τα βοηθάει να παρακολουθούν τις
εξελίξεις να ενημερώνονται, να διαμορφώνουν γνώμη και να συμμετέχουν στη
διαχείριση των δασών. Στη δεύτερη ομάδα, παρόλο το υψηλό μορφωτικό επίπεδο, τα
άτομα δεν αναγνωρίζουν την αξία των δασών και αυτό οφείλεται εν μέρει στο
γεγονός ότι οι περισσότεροι δεν ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τις γεωργικές
δραστηριότητες και επομένως δεν έρχονται σε επαφή με τα δάση. Θεωρούν πολύ
σημαντική την ύπαρξη των δασών καθώς αναγνωρίζουν ότι αυτά, αν διαχειριστούν
σωστά μπορούν να προσφέρουν σημαντικές ωφέλειες. Στην τρίτη ομάδα οι
ερωτώμενοι ενδιαφέρονται περισσότερο για την περιβαλλοντική σημασία των δασών
και λιγότερο την οικονομική καθώς θεωρούν ότι η ύπαρξή τους και μόνο, αρκεί για
να αναβαθμίσει την ιδιαίτερη αξία του νομού.
Συμπερασματικά, οι πολιτικές αξιοποίησης και ανάδειξης των δασών σε μια
περιοχή πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις απόψεις και αντιλήψεις της τοπικής
κοινωνίας, να πραγματοποιούνται μετά από υπεύθυνο σχεδιασμό και οργάνωση σε
συνεργασία και με τους πολίτες οι οποίοι είναι και οι άμεσοι αποδέκτες των εν λόγων
πολιτικών, προκειμένου να είναι επιτυχημένες και να αποδίδουν τα μέγιστα για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
ABSTRACT
Forests contribute significantly to the development of rural areas in the last years, to the
citizen’s wealth and in the quality of life. A research was contacted in order to investigate the

319

opinions for the value and the importance of forest resources in the enhancement of the quality
of life and the necessity of protection and conservation of these resources in order to continue
to offer substantial benefits, using questionnaire and the method of personal interview to the
citizens of Evros prefecture. For the processing of the data the methods of descriptive statistics
was applied, while for the grouping and configuration of the typology of the citizens the
method of Non – Linear Analysis in Principal Components with optimal scaling and
Hierarchical Cluster Analysis was applied. The results show that the citizens of Evros
prefecture can be grouped in three clusters – groups.
Key words: forests, quality of life, non linear analysis in principal components with optimal
scaling, hierarchical cluster analysis
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Γεωγραφικά Σταθμισμένη Παλινδρόμηση (Geographically Weighted Regression) είναι μια
τεχνική που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια και επιτρέπει την εκτίμηση υποδειγμάτων
παλινδρόμησης με παραμέτρους που δεν είναι σταθερές στο χώρο. Στην εργασία αυτή
περιγράφεται συνοπτικά η μεθοδολογία της Γεωγραφικά Σταθμισμένης Παλινδρόμησης, η
οποία στη συνέχεια χρησιμοποιείται στη μελέτη της σχέσης εξάρτησης της γονιμότητας με
διάφορους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες στους Καποδιστριακούς Δήμους και
Κοινότητες της Ελλάδας. Το συμπέρασμα που εξάγεται από την ανάλυση είναι ότι η
κατεύθυνση και το μέγεθος των επιδράσεων των παραγόντων που επηρεάζουν τη γονιμότητα
διαφοροποιούνται χωρικά.
Λέξεις Κλειδιά: Γεωγραφικά Σταθμισμένη Παλινδρόμηση (GWR), Γονιμότητα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ένα πρόβλημα που εμφανίζεται όταν εκτιμώνται υποδείγματα παλινδρόμησης με
παρατηρήσεις που προέρχονται από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές είναι η
ύπαρξη χωρικής ετερογένειας στα δεδομένα. Ο όρος χωρική ετερογένεια αναφέρεται
στην έλλειψη σταθερότητας στη σχέση μεταξύ των μεταβλητών στις διαφορετικές
γεωγραφικές περιοχές. Το φαινόμενο αυτό είναι πολύ συνηθισμένο όταν μελετώνται
οικονομικές και δημογραφικές μεταβλητές και οφείλεται στις πληθυσμιακές και
εισοδηματικές ανισότητες μεταξύ των περιοχών, στη διαφορετική έκταση που έχουν
οι απογραφικές περιοχές και γενικότερα στην ανομοιογένεια των μεταβλητών στο
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χώρο. Η παρουσία χωρικής ετερογένειας έχει ως αποτέλεσμα τα συμπεράσματα που
προκύπτουν από την εκτίμηση ενός υποδείγματος παλινδρόμησης να είναι μη
αξιόπιστα.
H αντιμετώπιση του προβλήματος της χωρικής ετερογένειας γίνεται με τη
χρησιμοποίηση τοπικών υποδειγμάτων (local models). Τα υποδείγματα αυτά
θεωρούν ότι οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών μεταβάλλονται από περιοχή σε
περιοχή. Ουσιαστικά, αποτελούν επέκταση μιας ευρύτερης κατηγορίας στατιστικών
μέτρων που ονομάζονται τοπικά στατιστικές συναρτήσεις (local statistics) και που
μελετάνε ένα χαρακτηριστικό σε μία συγκεκριμένη περιοχή του χώρου
περιλαμβάνοντας στον υπολογισμό τους τη σχέση που υφίσταται με τις γειτονικές
περιοχές. Οι τοπικές στατιστικές συναρτήσεις αποτελούν σημαντικό εργαλείο
διερευνητικής ανάλυσης περιφερειακών δεδομένων διότι τα αποτελέσματα από την
εφαρμογή τους μπορούν να οδηγήσουν τον ερευνητή στον εντοπισμό των χωρικών
διαφοροποιήσεων του υπό εξέταση φαινόμενου. Η πιο γνωστή τεχνική εκτίμησης
τοπικών υποδειγμάτων είναι η γεωγραφικά σταθμισμένη παλινδρόμηση.
Στην εργασία αυτή χρησιμοποιείται η μέθοδος της γεωγραφικά σταθμισμένης
παλινδρόμησης για να μελετηθούν οι χωρικές διαφοροποιήσεις στην επίδραση
διαφόρων κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων στη γονιμότητα του πληθυσμού
της Ελλάδας με βάση τα στοιχεία της απογραφής πληθυσμού του 2001. Ειδικότερα,
αρχικά περιγράφεται συνοπτικά ο τρόπος που λειτουργεί η μέθοδος και στη συνέχεια
εξειδικεύεται ένα υπόδειγμα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης που ερμηνεύει τη
γονιμότητα και το οποίο εκτιμάται αφενός με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων
(OLS) και αφετέρου με τη μέθοδο της γεωγραφικά σταθμισμένης παλινδρόμησης
(GWR). Τέλος τα αποτελέσματα συγκρίνονται και σχολιάζονται.

2. Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
Έστω το υπόδειγμα της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης
yi   0  1 x1i     k xki   i

(1)

όπου  i iid N (0,  2 ) και το i  1, 2, , n αναφέρεται σε n διαφορετικά
γεωγραφικά σημεία. Το ανωτέρω υπόδειγμα συνηθίζεται να ονομάζεται στη
βιβλιογραφία ολικό υπόδειγμα (global model) και υποθέτει ότι η σχέση εξάρτησης
μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής και των ανεξάρτητων μεταβλητών παραμένει
σταθερή σε όλη την εξεταζόμενη γεωγραφική περιοχή. Η Γεωγραφικά Σταθμισμένη
Παλινδρόμηση (Geographically Weighted Regression) αποτελεί μια τεχνική που έχει
αναπτυχθεί από τους Fotheringham, Brunsdon και Charlton (2002) και επιτρέπει την
εκτίμηση υποδειγμάτων με παραμέτρους που δεν παραμένουν σταθερές στο χώρο
αλλά μεταβάλλονται. Ουσιαστικά, αποτελεί επέκταση της κλασικής μεθόδου
παλινδρόμησης που παρέχει όμως τοπικές εκτιμήσεις των παραμέτρων του
υποδείγματος σε κάθε γεωγραφικό σημείο. Εάν θεωρηθεί ότι η σχέση του
υποδείγματος (1) δεν είναι σταθερή σε κάθε σημείο του χώρου τότε αυτό γράφεται:
yi   0 (ui , vi )  1 (ui , vi ) x1i     k (ui , vi ) xki   i
(2)
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όπου (ui , vi ) είναι οι συντεταγμένες του i σημείου. Δηλαδή, θεωρείται ότι κάθε
παράμετρος του υποδείγματος αποτελεί μια συνεχή συνάρτηση των συντεταγμένων
ενώ  k (ui , vi ) είναι η τιμή της συνάρτησης αυτής για την k παράμετρο στο i σημείο.
Το υπόδειγμα (2) ονομάζεται τοπικό υπόδειγμα (local model) και εκτιμάται χωριστά
σε κάθε σημείο. Όμως, το πρόβλημα που εμφανίζεται είναι ότι για κάθε σημείο
υπάρχουν περισσότερες παράμετροι που πρέπει να εκτιμηθούν από τις διαθέσιμες
παρατηρήσεις. Υποθέτοντας ότι οι περιοχές που είναι γειτονικές μεταξύ τους
παρουσιάζουν ομοιότητες, το υπόδειγμα (2) για την i περιοχή μπορεί να εκτιμηθεί
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων (OLS) με ένα υποσύνολο
του δείγματος που αποτελείται από σημεία που βρίσκονται πλησίον της i περιοχής.
Με τον τρόπο αυτόν προκύπτουν εκτιμήσεις για τις παραμέτρους του υποδείγματος
που είναι μεροληπτικές αλλά με μικρό βαθμό μεροληψίας και με τυπικά σφάλματα
που εξαρτώνται από το μέγεθος του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε. Ειδικότερα,
όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του δείγματος τόσο μικρότερα θα είναι τα τυπικά
σφάλματα των εκτιμήσεων αλλά και μεγαλύτερη η μεροληψία τους και αντίστροφα.
Για να επιτευχθεί η μικρότερη δυνατή μεροληψία, οι παρατηρήσεις σταθμίζονται
με τέτοιον τρόπο ώστε αυτές που βρίσκονται πιο κοντά στο i σημείο να έχουν
μεγαλύτερη βαρύτητα από τις πιο απομακρυσμένες. Κατά συνέπεια, για την εκτίμηση
του υποδείγματος θεωρείται ότι οι σταθμίσεις αποτελούν φθίνουσες συναρτήσεις της
απόστασης των παρατηρήσεων από το σημείο της i παρατήρησης. Χρησιμοποιώντας
πίνακες, το υπόδειγμα της γεωγραφικά σταθμισμένης παλινδρόμησης γράφεται ως
Y   β  Χ  1  ε όπου Y είναι το n  1 διάνυσμα των τιμών της εξαρτημένης
μεταβλητής, β και Χ πίνακες διαστάσεων n  ( k  1) , 1 είναι ένα ( k  1) 1
διάνυσμα από μονάδες και ε το n  1 διάνυσμα των σφαλμάτων. Οι εκτιμήσεις των
παραμέτρων του υποδείγματος στο i σημείο (δηλαδή η i-οστή γραμμή του πίνακα β )



δίνονται από τη σχέση βˆ i  Χ  Wi Χ



1

Χ  Wi Y όπου Wi  diag  wi1 , wi 2 , , win 

είναι ένας n  n διαγώνιος πίνακας που περιέχει τις σταθμίσεις για την i περιοχή. Ο
τρόπος της εκτίμησης έχει ομοιότητες με τη γνωστή σταθμική μέθοδο των ελάχιστων
τετραγώνων (WLS). Η διαφορά έγκειται στο γεγονός πως στη σταθμική μέθοδο των
ελάχιστων τετραγώνων ο πίνακας των σταθμίσεων παραμένει σταθερός για όλες τις
παρατηρήσεις, ενώ στη γεωγραφικά σταθμισμένη παλινδρόμηση αναπροσαρμόζεται
κάθε φορά που γίνεται η εκτίμηση για κάποια περιοχή με τον υπολογισμό των
αντίστοιχων σταθμίσεων.
Οι σταθμίσεις υπολογίζονται χρησιμοποιώντας κάποια συνάρτηση στάθμισης.
Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε η διτετράγωνη συνάρτηση που έχει τη μορφή:
2
wij  1   d ij hi   όταν d ij  hi και wij  0 διαφορετικά. Στη συνάρτηση αυτή,
2





wij είναι η στάθμιση της j παρατήρησης όταν εκτιμάται το υπόδειγμα στο i σημείο,

d ij η ευκλείδεια απόσταση μεταξύ των σημείων i και j και h η απόσταση από το
i

σημείο i μέχρι το σημείο που βρίσκεται ο Ν κοντινότερος γείτονάς του η οποία
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αποκαλείται εύρος (bandwidth). Το πηλίκο στη συνάρτηση στάθμισης ονομάζεται
πυρήνας (kernel) και καθορίζει τον αριθμό των σημείων που συμμετέχουν σε κάθε
εκτίμηση. Χρησιμοποιώντας προσαρμοζόμενο πυρήνα (adaptive kernel)
διασφαλίζεται ότι οι εκτιμήσεις σε κάθε περιοχή γίνονται με τον ίδιο αριθμό
παρατηρήσεων με μη μηδενικές σταθμίσεις. Δηλαδή, το εύρος προσαρμόζεται και
επιλέγεται με τέτοιον τρόπο ώστε για κάθε σημείο που γίνεται η εκτίμηση να
θεωρείται ο ίδιος αριθμός κοντινών γειτόνων. Το άριστο εύρος προκύπτει από την
ελαχιστοποίηση του διορθωμένου πληροφοριακού κριτηρίου του Akaike που έχει
προταθεί από τους Hurvich, Simonoff και Tsai (1998) και το οποίο για τη
γεωγραφικά
σταθμισμένη
παλινδρόμηση
είναι
ˆ
AICc  2n ln( )  n ln(2 )  n  n  tr (S)   n  2  tr (S)  , όπου S είναι ένας

ˆ  SY και
πίνακας γνωστός στη βιβλιογραφία ως “hat matrix” για τον οποίο ισχύει Y
που εξαρτάται από το εύρος.
Το αποτέλεσμα από την εφαρμογή της γεωγραφικά σταθμισμένης παλινδρόμησης
είναι ένα σύνολο τοπικών εκτιμήσεων για τις παραμέτρους του υποδείγματος σε όλα
τα σημεία στο χώρο με αντίστοιχους τοπικούς συντελεστές προσδιορισμού και
τυπικά σφάλματα. Τα δεδομένα αυτά αφού χαρτογραφηθούν, μπορούν να οδηγήσουν
στον εντοπισμό των χωρικών διαφοροποιήσεων ως προς την κατεύθυνση και το
μέγεθος της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών.
Για την αξιολόγηση της ερμηνευτικής ικανότητας ενός υποδείγματος GWR
μπορεί να υπολογιστεί εκ νέου ο συντελεστής προσδιορισμού του ολικού
υποδείγματος αντικαθιστώντας τις εκτιμήσεις για την εξαρτημένη μεταβλητή με τις
εκτιμήσεις που προέκυψαν από την εφαρμογή της GWR. Εφόσον το υπόδειγμα της
γεωγραφικά σταθμισμένης παλινδρόμησης ερμηνεύει καλύτερα τα δεδομένα, ο
αναθεωρημένος αυτός συντελεστής προσδιορισμού θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη
τιμή από τον συντελεστή προσδιορισμού από την εκτίμηση του ολικού υποδείγματος.
Η ύπαρξη χωρικής μεταβλητότητας στις παραμέτρους του υποδείγματος μπορεί
να εξεταστεί και με τη διενέργεια στατιστικού ελέγχου. Η μεθοδολογία που
χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός τέτοιου ελέγχου βασίζεται στο γνωστό ως
έλεγχο σημαντικότητας Monte Carlo που έχει αναπτυχθεί από τον Hope (1968).
Αρχικά υπολογίζεται η διακύμανση των εκτιμηθεισών τιμών που προέκυψαν από την
GWR για την υπό εξέταση παράμετρο και στη συνέχεια υπολογίζεται η κατανομή
του ελέγχου για τη μηδενική υπόθεση περί της απουσίας μεταβλητότητας,
πραγματοποιώντας μεταθέσεις των γεωγραφικών συντεταγμένων ως προς τις
παρατηρήσεις.
Ένας άλλος έλεγχος που έχει αναπτυχθεί από τους Brunsdon, Fotheringham, και
Charlton (1999) συγκρίνει το ολικό υπόδειγμα με το υπόδειγμα της γεωγραφικά
σταθμισμένης παλινδρόμησης και ελέγχει τη βελτίωση που επέρχεται στην
προσαρμογή του υποδείγματος. Ο έλεγχος αυτός που ουσιαστικά αποτελεί έλεγχο
ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA) ελέγχει τη μηδενική υπόθεση της μη ύπαρξης
βελτίωσης με τη στατιστική συνάρτηση F   SSEOLS  SSEGWR     SSEGWR   η
οποία αν η μηδενική υπόθεση αληθεύει τότε ακολουθεί προσεγγιστικά την κατανομή
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F. Στο προηγούμενο πηλίκο, με SSEOLS και SSEGWR συμβολίζονται το άθροισμα των
τετραγώνων των καταλοίπων από την παλινδρόμηση με τη μέθοδο των ελάχιστων
τετραγώνων και το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων από τη γεωγραφικά
σταθμισμένη παλινδρόμηση, αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, ισχύουν οι σχέσεις
T
SSEOLS  Y  R OLS Y με R OLS   I  S OLS   I  S OLS  και SSEGWR  Y  R GWR Y με
R GWR   I  S GWR 

T

 I  SGWR  ,

όπου με S OLS συμβολίζεται ο πίνακας hat που

προέκυψε από την εκτίμηση με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων και με S GWR ο
πίνακας hat που προέκυψε από τη γεωγραφικά σταθμισμένη παλινδρόμηση.
Επιπρόσθετα, ισχύει   tr  R OLS  R GWR  και   tr  R GWR  . Αξίζει να σημειωθεί
ότι από την εφαρμογή αυτού του ελέγχου πολλές φορές προκύπτουν μη ακέραιοι
βαθμοί ελευθερίας.

3. ΤΟ ΟΛΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Για τη μέτρηση της γονιμότητας υπολογίστηκε ο δείκτης του λόγου του παιδικού
προς τον αναπαραγωγικό πληθυσμό CWR   P0  4 W15  49   1000 ο οποίος ορίζεται ως ο
αριθμός των παιδιών ηλικίας μέχρι πέντε ετών ανά χίλιες γυναίκες αναπαραγωγικής
ηλικίας. Πρόκειται για έναν απογραφικό δείκτη γονιμότητας και όσο μεγαλύτερη
είναι η τιμή του τόσο μεγαλύτερη είναι η γονιμότητα του εξεταζόμενου πληθυσμού.
Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδος του έτους
2001 και αφορούν τους δήμους και τις κοινότητες που έχουν προκύψει μετά την
εφαρμογή του νόμου Καποδίστρια. Από την ανάλυση εξαιρέθηκαν 28 δήμοι που
παρουσίαζαν υπερβολικά χαμηλές ή υψηλές τιμές στο δείκτη γονιμότητας με
ταυτόχρονα πολύ μικρό μέγεθος πληθυσμού καταλήγοντας στη χρησιμοποίηση ενός
δείγματος 1005 δήμων. Όπως φαίνεται στο Χάρτη 1, ο δείκτης CWR παρουσιάζει
έντονη χωρική μεταβλητότητα λαμβάνοντας τιμές από 111 έως 350 ανάλογα με την
περιοχή.
Ο δείκτης CWR αποτέλεσε την εξαρτημένη μεταβλητή σε ένα υπόδειγμα
γραμμικής παλινδρόμησης που περιλάμβανε ως ανεξάρτητες μεταβλητές το ποσοστό
των εγγάμων γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας Pc_MW/W, δηλαδή το πηλίκο
 MW15 49 W15 49   100 , το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό
δυναμικό Pc_f_empl, το ποσοστό των γυναικών υψηλής εκπαίδευσης Pc_f_high_ed,
δηλαδή των γυναικών με μεταλυκειακούς τίτλους σπουδών και το ποσοστό των
αλλοδαπών στο συνολικό πληθυσμό κάθε δήμου Pc_foreign. Το υπόδειγμα αυτό
εκτιμήθηκε αρχικά με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων. Τα αποτελέσματα
συνοψίζονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Αποτελέσματα Εκτίμησης Ολικού
Υποδείγματος (OLS)
Χάρτης 1. Δείκτης CWR
Parameter

Estimate βi

St. Error

p – value

Intercept

63,171

20,979

0,003

Pc_MW/W

3,070

0,267

0,000

Pc_f_empl

-0,399

0,168

0,018

Pc_f_high_ed

-0,189

0,228

0,409

-0,099

0,267

0,712
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Pc_foreign
2

Adj. R

OLS

= 0,155 AIC = 10119,27 F = 47,312

Από τα αποτελέσματα της εκτίμησης εξάγεται το συμπέρασμα ότι η γονιμότητα
σε ολικό επίπεδο επηρεάζεται θετικά από το ποσοστό των εγγάμων γυναικών και
αρνητικά από το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται. Οι συντελεστές και για τις
δύο μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Οι
συντελεστές του ποσοστού των γυναικών με υψηλή εκπαίδευση και του ποσοστού
των αλλοδαπών είναι αρνητικοί δείχνοντας αρνητική επίδραση προς τη γονιμότητα,
αλλά δεν είναι στατιστικά σημαντικοί. Οι δύο μη στατιστικά σημαντικές μεταβλητές
θα παραμείνουν στο υπόδειγμα για να εξεταστεί η συμπεριφορά τους σε τοπικό
επίπεδο. Ο προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού από την εκτίμηση του
υποδείγματος είναι 0,155 και θεωρείται χαμηλός υποδεικνύοντας ότι το υπόδειγμα
έχει περιορισμένη ερμηνευτική ικανότητα. Σημειώνεται ότι στατιστικά στοιχεία για
άλλους παράγοντες που ενδεχομένως επηρεάζουν τη γονιμότητα δεν είναι εύκολο να
βρεθούν για τόσο μικρό επίπεδο χωρικής ανάλυσης.

4. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΤΗ GWR
Το υπόδειγμα πολλαπλής παλινδρόμησης που αναφέρθηκε στην προηγούμενη
ενότητα επανεκτιμήθηκε σε τοπικό επίπεδο εφαρμόζοντας τη μέθοδο της
Γεωγραφικά Σταθμισμένη Παλινδρόμησης με προσαρμοζόμενο πυρήνα. Για τον
καθορισμό των αποστάσεων μεταξύ των περιοχών χρησιμοποιήθηκαν οι γεωγραφικές
συντεταγμένες των γεωγραφικών κεντροειδών κάθε δήμου και κοινότητας. Οι
εκτιμήσεις έγιναν με το λογισμικό GWR 3.0 και με βάση την ελαχιστοποίηση του
κριτηρίου AICC καθορίστηκαν 103 κοντινοί γείτονες για την εκτίμηση κάθε τοπικού
υποδείγματος.
Πίνακας 2. Αποτελέσματα Εκτίμησης Τοπικών
Υποδειγμάτων (GWR)

Χάρτης 2. Κατανομή
Τοπικών R2

Parameter
Min
Q1
Median
Q3
Max
Intercept
49,393 180,261 391,762
-317,568 -70,574
Pc_MW/W
-2,169
2,015
3,545
4,907
7,706
Pc_f_empl
-4,812
-0,887
-0,449
0,192
2,777
Pc_f_high_ed
-3,648
-1,158
0,328
0,919
4,881
Pc_foreign
-5,862
-1,130
-0,111
1,219
4,802
Local R2
0,268
0,496
0,609
0,699
0,893
Adj. R2GWR = 0,370 AICC = 9964,157 Nearest Neighbours = 103

Ο Πίνακας 2 περιέχει τα κύρια αποτελέσματα από τη διαδικασία της εκτίμησης. Η
εφαρμογή της GWR συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της ερμηνευτικής
ικανότητας του υποδείγματος, όπως διαπιστώνεται από την αυξημένη τιμή 0,370 του
προσαρμοσμένου συντελεστή προσδιορισμού σε σχέση με το συντελεστή του ολικού
υποδείγματος αλλά και ιδιαίτερα από τη μείωση που επέρχεται στη τιμή του
κριτηρίου AICC. Το συμπέρασμα αυτό υποστηρίζεται και από την υψηλή τιμή της
στατιστικής συνάρτησης F για τον έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης στη βελτίωση της
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ερμηνευτικής ικανότητα του υποδείγματος από την εκτίμηση με την GWR που
δίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 3. Οι τοπικοί συντελεστές προσδιορισμού
κυμαίνονται από 0,268 έως 0,893 με διάμεση τιμή 0,609 υποδεικνύοντας πως υπάρχει
μεγάλη μεταβλητότητα στην ερμηνευτική ικανότητα του υποδείγματος από περιοχή
σε περιοχή. Η κατανομή των τοπικών συντελεστών προσδιορισμού απεικονίζεται στο
Χάρτη 2 από τον οποίο φαίνεται πως σε κάποιους δήμους της χώρας η επίδραση των
μεταβλητών στη γονιμότητα είναι πιο ισχυρή.
Πίνακας 3.Έλεγχος ANOVA βελτίωσης GWR
Source
SSEOLS
GWR Impr.
SSEGWR

SS
1371975,9
467605
904370,9

DF
1000
115,15
884,85

MS

F

4060,80
1022,06

3,97

Οι εκτιμήσεις του σταθερού όρου και των συντελεστών των τεσσάρων
μεταβλητών παρουσιάζουν έντονη μεταβλητότητα τόσο ως προς το μέγεθος και τη
κατεύθυνση της σχέσης εξάρτησης όσο και ως προς τη στατιστική τους
σημαντικότητα. Ο έλεγχος σημαντικότητας μέσω προσομοίωσης Monte Carlo έδειξε
ότι για επίπεδο σημαντικότητας 1% η χωρική μεταβλητότητα και των πέντε
παραμέτρων είναι σημαντική. Οι χάρτες 3 – 6 απεικονίζουν τις τιμές των τοπικών
στατιστικών συναρτήσεων t για τον έλεγχο της σημαντικότητας των μεταβλητών του
υποδείγματος. Από την εκτίμηση του ολικού υποδείγματος είχε εξαχθεί το
συμπέρασμα ότι το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται επηρεάζει αρνητικά τη
γονιμότητα με συντελεστή στατιστικά σημαντικό. Όπως προκύπτει από το Χάρτη 4,
η σημαντικότητα του συντελεστή δεν ισχύει για τους περισσότερους δήμους της
χώρας. Επιπρόσθετα, στους δήμους του νομού Φθιώτιδας η σχέση επίδρασης γίνεται
θετική και στατιστικά σημαντική. Οι επιδράσεις του ποσοστού των γυναικών με
υψηλή εκπαίδευση στη γονιμότητα όπως φαίνεται από το Χάρτη 5 είναι μοιρασμένες.
Στις μισές περιοχές της χώρας η σχέση είναι αρνητική ενώ στις άλλες μισές θετική.
Μάλιστα, στην Κρήτη οι αρνητικές επιδράσεις κρίνονται στατιστικά σημαντικές ενώ
στην περιοχή της Ηπείρου υπάρχουν στατιστικά σημαντικές θετικές επιδράσεις.
Ανάλογα συμπεράσματα προκύπτουν και για το ποσοστό των αλλοδαπών για το
οποίο στο Χάρτη 6 εμφανίζονται περιοχές στις οποίες υπάρχουν θετικές και
στατιστικά σημαντικές επιδράσεις.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την ανάλυση που προηγήθηκε διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή της Γεωγραφικά
Σταθμισμένης Παλινδρόμησης βελτιώνει σημαντικά την ερμηνευτική ικανότητα του
υποδείγματος. Λόγω της ύπαρξης χωρικής μεταβλητότητας, οι σχέσεις μεταξύ των
εξεταζόμενων μεταβλητών και του επιπέδου της γονιμότητας δεν είναι σταθερές σε
όλες τις περιοχές της χώρας ούτε ως προς την ένταση της εξάρτησης, κάτι που
αποκαλύπτεται από τις διαφορετικές τιμές των συντελεστών προσδιορισμού, αλλά
ούτε και ως προς την κατεύθυνση των επιδράσεων και τη στατιστική τους
σημαντικότητα. Τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει για κάθε περιοχή αξίζει να
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διερευνηθούν περαιτέρω για να εντοπιστεί εάν υπάρχουν τοπικές ιδιαιτερότητες που
οδηγούν σε αυτά τα συμπεράσματα ή εάν και σε πoιo βαθμό έχει επιδράσει ο
παράγοντας της τύχης.
ABSTRACT
The Geographically Weighted Regression (GWR) is a recently developed method that allows
for the examination of spatial non-stationarity in the parameter estimates of regression models.
In this paper, the GWR method is described and subsequently applied in the study of the
relationships between fertility and various socioeconomic determinants at the local authority
level of geography in Greece. The data come from the 2001 Population Census. The findings
show that the direction and magnitude of the effects vary across space indicating the need to
further explore these variations in relation to the specific conditions prevailing in each local
authority.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή εφαρμόζεται η μέθοδος της σειριακής προς τα εμπρός επιλογής (Forward
Sequential Selection, FSS) βέλτιστων χαρακτηριστικών από χρονοσειρές, ώστε να
χρησιμοποιηθούν για κατηγοριοποίηση ή συσταδοποίηση σε βάσεις δεδομένων χρονοσειρών.
Η μελέτη έγινε σε προσομοιώσεις από το δυναμικό σύστημα Mackey-Glass σε διαφορετικές
καταστάσεις πολυπλοκότητας, και από ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα (EEG) ασθενών με
επιληψία σε διαφορετικές προ-επιληπτικές φάσεις. Χρησιμοποιήσαμε 312 χαρακτηριστικά
που είναι απλά στατιστικά μέτρα, γραμμικά και μη-γραμμικά μέτρα χρονοσειρών. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι το χαρακτηριστικό Hjorth complexity είναι από μόνο του ικανό να
κατηγοριοποιεί αποτελεσματικά τις χρονοσειρές διαφορετικής πολυπλοκότητας του
συστήματος Mackey-Glass. Για το διαχωρισμό των προ-επιληπτικών φάσεων στα δεδομένα
EEG τα βέλτιστα χαρακτηριστικά είναι Higuchi, median, permutation entropy, ο μέγιστος
εκθέτης Lyapunov, energy band και Hjorth complexity. Η συσταδοποίηση με τη μέθοδο kmeans και τα επιλεγμένα μέτρα σε σύνολα δεδομένων ελέγχου έδειξε ικανοποιητικό
διαχωρισμό. Για την υλοποίηση των μεθόδων αναπτύχθηκε το λογισμικό TDM (Tools for
Data Mining) σε γραφικό περιβάλλον MATLAB.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε προβλήματα που έχουμε πολλά χαρακτηριστικά (features), η επιλογή κατάλληλου
μικρού υποσυνόλου χαρακτηριστικών μπορεί να αυξήσει την απόδοση ενός
δεδομένου αλγορίθμου μάθησης (learning algorithm) [Liao (2010)]. Ταυτόχρονα
αυτό μειώνει τον χρόνο συλλογής δεδομένων, τον χώρο αποθήκευσης καθώς και τον
υπολογιστικό χρόνο.
Η παραπάνω διαδικασία εφαρμόζεται και σε χαρακτηριστικά χρονοσειρών, σε
προβλήματα συσταδοποίησης (clustering) [Liao (2005)], κατηγοριοποίησης και
ταξινόμησης [Duda et al (2001)], καθώς και εύρεσης κανόνων συσχέτισης [Agrawal
et al (1993)].
Στην εργασία αυτή υπολογίσαμε 312 χαρακτηριστικά, που καλύπτουν ένα μεγάλο
μέρος από τα γνωστά μέτρα ανάλυσης χρονοσειρών και ειδικά EEG [Kugiumtzis et al
(2006), Kugiumtzis et al (2007)]. Στα χαρακτηριστικά αυτά εφαρμόσαμε τεχνικές
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εξόρυξης γνώσης, όπως επιλογή των βέλτιστων χαρακτηριστικών, καθώς και
κατηγοριοποίηση. Η ανάλυση αυτή έγινε με το λογισμικό TDM, που αναπτύξαμε για
αυτόν το σκοπό, διαθέτοντας εργαλεία εξόρυξης δεδομένων, όπως σε άλλες
αντίστοιχες εφαρμογές [Direito et al (2008)].
Για την αξιολόγηση του αλγορίθμου, πραγματοποιήθηκαν Monte Carlo
προσομοιώσεις από το μη-γραμμικό σύστημα ταλαντώσεων Mackay-Glass,
παράγοντας τρεις ομάδες χρονοσειρών διαφορετικής πολυπλοκότητας.
Χρησιμοποιήθηκαν επίσης και πραγματικά δεδομένα ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων
(ΕΕG) ασθενών με επιληψία [Kugiumtzis et al (2007)]. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο
αλγόριθμος επιλογής χαρακτηριστικών κατέληξε σε μικρό υποσύνολο
χαρακτηριστικών δίνοντας αποτελεσματική κατηγοριοποίηση καταστάσεων σε
γνωστά (σύνολο εκπαίδευσης) αλλά και άγνωστα δεδομένα (σύνολο ελέγχου).

2. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Tools for Data Mining (TDM)

Εικόνα 1. Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής TDM.
Το λογισμικό TDM αναπτύχθηκε σε MATLAB (έκδοση 7.1). Με τη χρήση γραφικού
περιβάλλοντος επικοινωνίας (GUI) επιλέγονται τα χαρακτηριστικά σε κάθε σύνολο
δεδομένων της βάσης, π.χ. στην εφαρμογή της εργασίας αυτής αυτά έχουν
υπολογιστεί σε χρονοσειρές ταλαντώσεων, και σε αυτά μπορούν να εφαρμοστούν
διάφοροι αλγόριθμοι εξόρυξης δεδομένων. Στα εργαλεία που παρέχονται
συμπεριλαμβάνονται: τεχνικές κανονικοποίησης των δεδομένων (γραμμική,
εκθετική, λογαριθμική, Gauss, z-score), μέθοδοι συσταδοποίησης (ιεραρχικές όπως
απλού- μέσου- μέγιστου συνδέσμου, διαμεριστικές όπως ο k-means), μέθοδοι
επιλογής χαρακτηριστικών (SVM-RFE, FSS, Mutual Information), μέθοδοι
κατηγοριοποίησης (όπως ο simple distance-based algorithm, svm), δείκτες
ομοιότητας ομάδων (όπως CRI, Jacard, Hamman, Phi κά), δείκτες ποιότητας ομάδων
(όπως inter class, intra class distance, δείκτες Dunn και Davies-Bouldin) και κανόνες
συσχέτισης (support, confidence, lift, apriori) [Duda et al (2001)].
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Από τα διαθέσιμα εργαλεία του TDM, στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκε η γραμμική
κανονικοποίηση των δεδομένων, η μέθοδος επιλογής χαρακτηριστικών FSS, η
μέθοδος συσταδοποίησης k-means και ο δείκτης ομοιότητας ομάδων CRI.
3.1. Χαρακτηριστικά Μέτρα Χρονοσειρών
Υπολογίσαμε 312 χαρακτηριστικά μέτρα με την χρήση του λογισμικού ΜΑΤS
[Kugiumtzis & Tsimpiris (2010)], που έχουν χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση
χρονοσειρών και αποτυπώνουν ικανοποιητικά την καθολική συμπεριφορά της κάθε
χρονοσειράς. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι:
(α) Απλά στατιστικά μέτρα, όπως οι συντελεστές λοξότητας και κύρτωσης, οι
παράμετροι Hjorth και Barlow.
(β) Γραμμικά μέτρα μοντελοποίησης, συσχέτισης καθώς και μέτρα ενέργειας (στο
πεδίο των συχνοτήτων).
(γ) Μη γραμμικά μέτρα δυναμικών συστημάτων (π.χ. διάσταση συσχέτισης
(correlation dimension), διάσταση εμβύθισης (embedding dimension) από ψευδείς
κοντινούς γείτονες, μέγιστος εκθέτης Lyapunov, εκτίμηση σφάλματος τοπικού
μοντέλου, καθώς και μέτρα από τη θεωρία πληροφορίας (διάφοροι τύποι εντροπίας
όπως Shannon, Tsallis, approximate και permutation entropy).
(δ) Άλλα μέτρα όπως μέτρα συσχέτισης μεγάλης εμβέλειας (εκθέτης Hurst, detrended
fluctuation analysis-DFA), μέτρα της πυκνότητας στοιχείων Gabor, απλά στατιστικά
μέτρα χαρακτηριστικών ταλάντωσης (όπως η διάμεσος των τοπικών μεγίστων).
Κάποια από τα μέτρα υπολογίστηκαν για διαφορετικές τιμές των παραμέτρων τους,
π.χ. η συσχέτιση σε διάφορες τιμές χρονικής υστέρησης (αναλυτική περιγραφή των
μέτρων δίνεται στις εργασίες [Kugiumtzis et al (2006), Kugiumtzis et al (2007)]). Oι
τιμές των χαρακτηριστικών κανονικοποιήθηκαν στην κλίμακα [0, 1] εφαρμόζοντας
τη γραμμική κανονικοποίηση.
3.2 Επιλογή χαρακτηριστικών (Feature Selection) και κατηγοριοποίηση
Για την επιλογή των καλύτερων χαρακτηριστικών χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της
προς τα εμπρός αναζήτησης χαρακτηριστικών (Forward Sequential Selection, FSS)
[Jain & Zongker (1997)] σε σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης. Για την ομαδοποίηση
των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ο διαμεριστικός αλγόριθμος k-means [Hartigan et al
(1979)] και η σύγκριση των ομάδων που προέκυπταν με τις αρχικές κλάσεις των
δεδομένων γίνεται με το λεγόμενο corrected ή adjusted Rand index (CRI) [Hubert &
Arabie (1985)]. Ο δείκτης αυτός έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να συγκρίνει ως
προς την ομοιότητα πολλές κλάσεις ταυτόχρονα και όχι μόνο δύο, έχοντας εύρος
τιμών [-1 1] και δηλώνοντας την απόλυτη ομοιότητα με την τιμή 1. Τέλος γίνεται η
αποτίμηση της απόδοσης των επιλεγμένων βέλτιστων χαρακτηριστικών ως προς τη
διαχωριστική τους ικανότητα σε προεπιλεγμένο αριθμό κλάσεων εφαρμόζοντας
κατηγοριοποίηση σε σύνολα δεδομένων έλεγχου.
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η παραπάνω διαδικασία έχει ως σκοπό να επιλέξει ένα χαρακτηριστικό ή ένα
υποσύνολο χαρακτηριστικών που να διαχωρίζει άγνωστα δεδομένα σε σωστές
κλάσεις. Πρώτα χρησιμοποιήσαμε δεδομένα προσομοιώσεων από ένα δυναμικό
σύστημα υψηλής πολυπλοκότητας, όπου γνωρίζουμε εκ των προτέρων τις
διαφορετικές του καταστάσεις και στη συνέχεια εφαρμόσαμε τη διαδικασία και σε
πραγματικά δεδομένα επίσης υψηλής πολυπλοκότητας.
4.1 Δυναμικό Σύστημα Mackey-Glass
Για τα δεδομένα προσομοιώσεων χρησιμοποιήσαμε το χαοτικό σύστημα της
διαφορικής εξίσωσης με υστέρηση των Mackey & Glass (1977)

dx
0.2 x(t  )

 0.1x(t )
dt 1  [ x(t  )]10
Δημιουργήσαμε χρονοσειρές για τρεις διαφορετικές καταστάσεις πολυπλοκότητας
θέτοντας την παράμετρο υστέρησης Δ=100, 200 και 300. Κάναμε 100 Monte Carlo
επαναλήψεις, όπου σε κάθε επανάληψη το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης είχε 50
χρονοσειρές των 3000 παρατηρήσεων από την κάθε κατάσταση πολυπλοκότητας.
Πίνακας 1. Τα χαρακτηριστικά που επιλέχθηκαν από τον FSS στα δεδομένα
εκπαίδευσης από τις καταστάσεις του δυναμικού συστήματος MG για Δ=100,200,300.
Για κάθε χαρακτηριστικό δίνεται η συχνότητα εμφάνισης του στο επιλεγμένο υποσύνολο
χαρακτηριστικών σε 100 επαναλήψεις, καθώς και το μέσο CRI για αυτές τις
περιπτώσεις.
Χαρακτηριστικό
HjorthComp
HurstSlope
DFASlope

Συχνότητα επιλογής
68
27
10

<CRI>
0.98
0.99
0.98

Εικόνα 1. Στα γραφήματα φαίνονται οι τιμές των χαρακτηριστικών α. Hjorth
complexity β. Hurst Slope και γ. DFA Slope για 150 χρονοσειρές του δυναμικού
συστήματος MG με Δ=100,200,300.
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Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα μέτρα Hjorth complexity, Hurst Slope και Detrended
Fluctuation Analysis-DFA Slope επιτυγχάνουν ομαδοποίηση στις τρεις σωστές
κλάσεις με μεγάλη ακρίβεια (μέσο CRI > 0.95), όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. Παρά
τη δυσκολία του προβλήματος (τρεις χαοτικές καταστάσεις, όλες υψηλής
πολυπλοκότητας) τα μέτρα διαχωρίζουν τις καταστάσεις με μεγάλη επιτυχία. Τα τρία
μέτρα από μόνα τους κάνουν καλό διαχωρισμό των τριών καταστάσεων, όπως
φαίνεται στην Εικόνα 1, με το χαρακτηριστικό Hjorth complexity να έχει την πιο
διαφορετική κατανομή των τιμών στις 3 καταστάσεις.
Στη συνέχεια δημιουργήσαμε 50 σύνολα ελέγχου κάνοντας ίδιου τύπου Monte Carlo
προσομοιώσεις (δυναμικό σύστημα MG για Δ=100,200 και 300). Σε κάθε σύνολο
ελέγχου εφαρμόσαμε συσταδοποίηση με τον αλγόριθμο k-means για 3 κλάσεις
χρησιμοποιώντας την υποομάδα χαρακτηριστικών HjorthComp, HurstSlope,
DFASlope και οι τιμές του CRI έδειξαν απόλυτη διαχωριστική ικανότητα (CRI=1 για
τα 50 σύνολα ελέγχου).
4.2 Πραγματικά Δεδομένα από Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα - EEG
Αφού επιβεβαιώθηκε η σωστή λειτουργία της διαδικασίας επιλογής και αποτίμησης
βέλτιστων χαρακτηριστικών σε προσομοιωτικά δεδομένα, την επαναλάβαμε σε
επιληπτικά EEG, έχοντας όμως να αντιμετωπίσουμε πολύ περισσότερους και
πολύπλοκους παράγοντες όπως διαφορετικούς ασθενείς, πλήθος καναλιών, είδος
επιληπτικών κρίσεων και χρονικές περιόδους καταγραφής των EEG. Το πρόβλημα
λοιπόν του εντοπισμού χαρακτηριστικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως «βιοδείκτες», π.χ. να διαχωρίζουν προεπιληπτικές καταστάσεις ανεξάρτητα από το κανάλι
ή τον ασθενή ή τον τύπο της επιληπτικής κρίσης, είναι δυσκολότερο και πιο σύνθετο.
Χρησιμοποιήσαμε 12 πολυ-κάναλες εξω-κρανιακές καταγραφές EEG από
διαφορετικούς επιληπτικούς ασθενείς (8 καταγραφές από 25 κανάλια με το σύστημα
καταγραφής 10-20 και 4 καταγραφές από 63 κανάλια με το σύστημα 10-10).
Απορρίφθηκαν τα κανάλια του μπροστινού λοβού (6 από το πρώτο σύστημα και 10
από το δεύτερο αντίστοιχα) και άλλα 4 κανάλια για τεχνικούς λόγους, ώστε συνολικά
είχαμε 360 κανάλια. Θεωρήσαμε ως αρχικές κλάσεις την τελευταία προ-επιληπτική
φάση (30 λεπτά πριν την έναρξη της κρίσης) που την ονομάζουμε late preictal (L) και
την αρχική προ-επιληπτική φάση (3-5 ώρες πριν από την κρίση) που την ονομάζουμε
early preictal (Ε). Η δειγματοληψία των δεδομένων έγινε στα 100Hz και τα δεδομένα
σε κάθε κανάλι χωρίστηκαν (α) στο σύνολο εκπαίδευσης που απαρτίζεται από 50
τμήματα EEG διάρκειας 30 δευτερολέπτων από κάθε κλάση, δίνοντας τελικά 100
χρονοσειρές συνολικής διάρκειας 50 λεπτών για κάθε κανάλι, και (β) στο σύνολο
ελέγχου που περιέχει 25 τμήματα EEG διάρκειας 30 δευτερολέπτων από κάθε κλάση
για κάθε κανάλι. Στην Εικόνα 2 φαίνονται οι περιοχές των συνόλων δεδομένων
εκπαίδευσης και ελέγχου, με ανοιχτό και σκούρο χρώμα αντίστοιχα για τα
χαρακτηριστικά HjorthComp και HigDimnor(m=10).
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(α) Σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης
Σε αντιστοιχία με άλλες εργασίες, π.χ. [Kugiumtzis & Larsson (2000), Mormann et al
(2005)], διερευνήσαμε την απόδοση των 312 μέτρων στην κατηγοριοποίηση των
προεπιληπτικών περιόδων E και L. Τα χαρακτηριστικά που ανέδειξε η διαδικασία
FSS στο σύνολο εκπαίδευσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Τα κριτήρια για την
τελική επιλογή των χαρακτηριστικών αυτών ήταν η συχνότητα εμφάνισής τους (πάνω
από 10) στις καλύτερες υποομάδες χαρακτηριστικών που κατέληξε ο FSS για κάθε
κανάλι, αλλά και η υψηλή τιμή του μέσου όρου του CRI train (πάνω από 0.80).
(β) Σύνολο δεδομένων ελέγχου
Χρησιμοποιώντας μόνο τα χαρακτηριστικά του Πίνακα 2, εφαρμόσαμε
συσταδοποίηση με τον αλγόριθμο k-means για k=2 κλάσεις στο σύνολο ελέγχου. Οι
κλάσεις που προέκυψαν με τον τρόπο αυτό συγκρίθηκαν με τις αρχικές κλάσεις των
προεπιληπτικών περιόδων και υπολογίσθηκε ο CRI test για τις 360 περιπτώσεις.
Επίσης εφαρμόσαμε την μέθοδο FSS απευθείας στα δεδομένα ελέγχου, ώστε να
βρούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά που διαχωρίζουν με τον καλύτερο τρόπο τα
δεδομένα αυτά και θεωρήσαμε την τιμή του CRI ως τιμή αναφοράς για κάθε μια από
τις 360 περιπτώσεις (CRI gold ).
Εικόνα 2. Οι κανονικοποιημένες τιμές των χαρακτηριστικών HjorthComp (πάνω) και
HigDimnor(m=10) (κάτω) για το κανάλι C4 της τελευταίας καταγραφής. Με ανοιχτό
χρώμα φαίνονται τα τμήματα που αντιστοιχούν στο σύνολο εκπαίδευσης και με πιο
σκουρο χρώμα είναι τα τμήματα του συνόλου ελέγχου.

Πίνακας 2. Τα βέλτιστα χαρακτηριστικά,(με τις παραμέτρους τους) που διαχωρίζουν
καλύτερα τις δύο καταστάσεις E και L σε 12 ασθενείς με επιληψία, η συχνότητα
επιλογής τους από την μέθοδο FSS, και η μέση τιμή του CRI για τις περιπτώσεις που
επιλέγεται το χαρακτηριστικό ως καλύτερο.
Χαρακτηριστικό
PeEntnor(m=5,tau=1)
median(lmax,f=1,w=7)
LLEnor(m=5,K=40,tau=10)
Pband(8,13)
HigDimnor(m=5)

Συχνότητα επιλογής
24
17
15
12
11
334

<CRI train >
0.94
0.89
0.96
0.81
0.83

PeEntnor(m=7,tau=1)
HjorthComp

11
10

0.92
0.86

Τα αποτελέσματα από την ανάλυση στο σύνολο ελέγχου έδειξαν ότι τα
χαρακτηριστικά του Πίνακα 2 μπορούν να διαχωρίσουν ικανοποιητικά τα τμήματα
EEG των δύο προεπιληπτικών καταστάσεων. Στην Εικόνα 3 φαίνεται ότι στις 8 από
τις 12 περιπτώσεις (διακεκομμένα βέλη) οι τιμές του CRI test ξεπερνούν την τιμή 0.5
και σε πολλές περιπτώσεις ταυτίζονται με τις τιμές του CRI gold .
Εικόνα 3. Τιμές των CRI train CRI test και CRI gold που υπολογίσθηκαν για κάθε ένα από
τα 360 προβλήματα κατηγοριοποίησης. Τα 12 επιληπτικά επεισόδια διαχωρίζονται από
τις κάθετες μαύρες γραμμές και τα οριζόντια βέλη.

1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1 1

CRI test

19

37

55

CRI gold

73

91

CRI train

109 127 145 163 181 199 217 235 253 271 289 307 325 343

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το λογισμικό TDM που αναπτύξαμε παρέχει δυνατότητες και εργαλεία για την
εφαρμογή γνωστών αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων. Επίσης δίνει την δυνατότητα
παρουσίασης των δεδομένων και αποτελεσμάτων με μορφή γραφημάτων. Στην
εργασία αυτή χρησιμοποιήσαμε το TDM για την επιλογή κατάλληλων
χαρακτηριστικών χρονοσειρών από ένα μεγάλο πλήθος χαρακτηριστικών για
κατηγοριοποίηση και συσταδοποίηση. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει τον αρχικό
υπολογισμό μεγάλου πλήθους μέτρων (χαρακτηριστικών) σε χρονοσειρές και στη
συνέχεια επιλογή των πιο κατάλληλων.
Η εφαρμογή της διαδικασίας επιλογής κατάλληλων χαρακτηριστικών σε χρονοσειρές
από το σύστημα Mackey-Glass έδειξε πως το χαρακτηριστικό Hjorth complexity, που
είναι σχετικά εύκολο στο υπολογισμό του, διαχωρίζει από μόνο του με επιτυχία τις
τρεις κλάσεις πολυπλοκότητας του συστήματος. Τα χαρακτηριστικά Higuchi,
median, permutation entropy, μέγιστος εκθέτης Lyapunov, energy bands και Hjorth
complexity φάνηκε ότι υπερτερούν μεταξύ των 312 χαρακτηριστικών που
υπολογίστηκαν για τα EEG επιληπτικών ασθενών και διαχωρίζουν ικανοποιητικά
προεπιληπτικές καταστάσεις σε ανεξάρτητα δείγματα ασθενών και καναλιών.
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ABSTRACT
In this work, we apply the Forward Sequential Selection (FSS) strategy to find an optimal
feature subset and use it for classification and clustering of time series. We used simulated
time series from the Mackey-Glass system at regimes of different complexity, as well as
electroencephalograms (EEG) of epileptic patients at different preictal states. We considered
312 features, which are simple statistical measures, linear and non-linear measures. The results
showed that Hjorth complexity alone can classify effectively the Mackey-Glass time series of
different complexity. For the classification of the preictal states of EEG, the optimal features
are Higuchi dimension, median of local extremes, permutation entropy, largest Lyapunov
exponent, energy band and Hjorth complexity. The k-means clustering with the selected
feature subset on the test sets gave sufficient class discrimination. We developed the utilized
methods in a matlab toolkit called TDM (Tools for Data Mining).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την παρούσα εργασία, μελετάμε απαντήσεις ερωτηματολογίων για τις χρησιμοποιούμενες
υπηρεσίες e-banking, για τη γνώση χρήσης των Phone banking, Mobile banking, Internet
banking και ATM, καθώς και το πώς οι χρήστες των υπηρεσιών αυτών τις αξιολογούν. Ακόμη
παρουσιάζουμε και τη γνώμη όσων δεν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές για τους λόγους
μη χρησιμοποίησής τους.
Παρουσιάζουμε συμπεράσματα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου
το 2009, με εμπειρική δειγματοληψία 200 ατόμων. Παράγοντες που ερευνήθηκαν ήταν η
ηλικιακή διαστρωμάτωση, το φύλο, το επίπεδο μόρφωσης, η Τράπεζα συχνότερης
συναλλαγής, η εξοικείωση στην χρήση διαδικτύου, ο τρόπος και η συχνότητα χρήσης, η
αίσθηση ασφάλειας των συναλλαγών, η αξιολόγηση των ιστοσελίδων των τραπεζών, οι λόγοι
μη χρήσης των ιστοσελίδων και άλλα.
Λέξεις Κλειδιά: ηλεκτρονική τραπεζική.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανάπτυξη του Internet καθώς και η στροφή στην ποιοτική, προσωπική
εξυπηρέτηση του πελάτη της τράπεζας, έχει οδηγήσει στη διαμόρφωση μιας νέας
φιλοσοφίας στη λειτουργία των τραπεζών, το e-banking – «Ηλεκτρονική
τραπεζική,(Αγγελής, 2005)».
Με τον όρο ηλεκτρονική τραπεζική “e-banking” εννοούμε οποιαδήποτε εμπορική
συναλλαγή που διεξάγεται μεταξύ της τράπεζας και των πελατών της διαμέσου
τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών δικτύων με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας.
Κάθε σημείο ηλεκτρονικής επαφής αποτελεί συγχρόνως τόπο παροχής τραπεζικών
υπηρεσιών και πληροφοριών. Η τραπεζική μέσω εναλλακτικών δικτύων (Multichannel banking) αποτελεί για τα πιστωτικά ιδρύματα, την προσαρμογή στους
ρυθμούς και τις ανάγκες των πελατών τους. Μια ακριβή επένδυση, της οποίας οι
ωφέλειες πλέον μεταφράζονται σε ταχύτητα, ευελιξία και κέρδος και για τις δύο
πλευρές, την τράπεζα και τους πελάτες της. Γι’ αυτό οι Τράπεζες ολοένα και
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περισσότερο επενδύουν σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό για την υποστήριξη
και προώθηση των εναλλακτικών τους δικτύων.
Οι παγκόσμιες εξελίξεις αλλά και οι απαιτήσεις επιβάλλουν τον εκσυγχρονισμό
των ανά τον κόσμο τραπεζικών συστημάτων, ο οποίος επιτυγχάνεται με την
υιοθέτηση, τη συνεχή χρήση και την ταχεία εξάπλωση της ηλεκτρονικής τραπεζικής
σε παγκόσμιο επίπεδο. (Smith & Endwards, 1998). Από την άλλη ο πελάτης μπορεί
πράγματι να γίνει «τραπεζίτης του εαυτού του». Έχει άμεση και πλήρη εικόνα όλων
των τραπεζικών προϊόντων με μια ματιά, χωρίς χρονικούς και γεωγραφικούς
περιορισμούς, μπορεί να διαλέγει και να χρησιμοποιεί προϊόντα και υπηρεσίες όπως
θα έκανε εάν βρισκόταν σε κάποιο υποκατάστημα της Τράπεζας (Vartanian, 2000).
Σήμερα σχεδόν όλες οι ελληνικές τράπεζες παρέχουν τις υπηρεσίες τους και μέσω
διαδικτύου, προσπαθώντας να διευκολύνουν τους πελάτες τους αλλά και να
μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Πόσο όμως αποδέχονται και χρησιμοποιούν οι
πελάτες τους το διαδίκτυο, για ποιους λόγους και ποια η γνώμη τους για τη χρήση
του στις τραπεζικές συναλλαγές, είναι κάποια από τα ερωτήματα που προσπαθούμε
να απαντήσουμε με την παρούσα εργασία. Ειδικότερα μας ενδιαφέρει να
μελετήσουμε τις χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες e-banking, τη γνώση χρήσης των
Phone banking, Mobile banking, Internet banking και ATM, την ευχρηστία, τον
καινοτόμο σχεδιασμό, την καλαισθησία οθόνης, την ταχύτητα γραφικών των
ιστοχώρων των τραπεζών, την ευκολία αναζήτησης, την αξιοπιστία, την
επικαιροποίηση, την επάρκεια και κατανόηση της πληροφορίας, την ασφάλεια των
συναλλαγών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η έρευνά μας έγινε μέσω ερωτηματολογίου στις αρχές του 2009, με εμπειρική
δειγματοληψία 200 ατόμων, στην Ανατολική Μακεδονία. Το ερωτηματολόγιο
περιελάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου με πολλαπλές απαντήσεις. Παράγοντες που
ερευνήθηκαν ήταν η ηλικιακή διαστρωμάτωση, το φύλο, το επίπεδο μόρφωσης, η
Τράπεζα συχνότερης συναλλαγής, η εξοικείωση στην χρήση διαδικτύου, ο τρόπος
και η συχνότητα χρήσης, η αίσθηση ασφάλειας των συναλλαγών, η αξιολόγηση των
ιστοσελίδων των τραπεζών σε ότι αφορά στην ευχρηστία τους, την καλαισθησία
τους, την επικαιροποίηση των πληροφοριών τους και οι λόγοι μη χρήσης των
ιστοσελίδων.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σε ότι αφορά στα χαρακτηριστικά των ερωτώμενων, ως προς το φύλο, είχαμε 107
άνδρες (53,5%) και 93 γυναίκες (46,5%). Από το σύνολο των ερωτηθέντων ποσοστό
50% περιλαμβάνει ηλικίες 26-45 ετών και ποσοστό 56,50% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ. Η
πιο δημοφιλής τράπεζα είναι η Εθνική αφού ποσοστό 27% των ερωτώμενων
απάντησαν ότι με αυτή συναλλάσσονται συχνότερα, ακολουθεί η Πειραιώς (21.5%)
και μετά η Εμπορική (10.5%), Eurobank (9,5%), Alpha Bank (9%).
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2.1 Χρήση διαδικτυακών συναλλαγών
Σε ποσοστό 78,5% επί του συνόλου οι ερωτηθέντες είναι εξοικειωμένοι με το
Internet. Το ποσοστό του δείγματος μας δείχνει αυτό που συμβαίνει πλέον σε
ολόκληρη τη χώρα, ότι ο “ψηφιακός αναλφαβητισμός” υποχωρεί χρόνο με τον χρόνο
και ολοένα περισσότεροι Έλληνες χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Ποσοστό 43,5% έχει
πραγματοποιήσει Τραπεζικές συναλλαγές από το σπίτι ή το γραφείο. Ως προς την
γνώση των μορφών του e-banking θετικά είναι τα αποτελέσματα για το Internet
banking 65% επί του συνόλου γνωρίζει ότι μπορεί να πραγματοποιήσει συναλλαγές
μέσω Internet. Αποκαρδιωτικά όμως είναι τα αποτελέσματα για το phone banking
37% και για το Mobile banking 27,50%. (πίνακας 1).
Πίνακας 1. Χρήση διαδικτύου-συναλλαγών
ΝΑΙ

%

Εξοικείωση με internet

157

78,5

Συναλλαγή σπίτι-γραφείο

87

43,5

Phone banking

74

37

Mobile banking

55

27,5

Internet banking

130

65

Πληροφορίες για το e-banking αντλούνται κυρίως από την Τράπεζα (54%), από
φίλους (25,50%) ή από διαφημίσεις (20,5%). Στην ερώτηση για το αν η τράπεζα των
ερωτώμενων παρέχει υπηρεσίες e-banking το 65,5% απάντησε θετικά, ενώ το
34,50% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει.
Στην ερώτηση για το ποιες μορφές εναλλακτικών δικτύων προτιμώνται, το 79,5%
απάντησε ότι κυρίως προτιμά ΑΤΜ, το 20% το Internet banking και το phone
banking μόλις 0,5%. Ως δεύτερη προτίμηση δηλώνεται αντίστοιχα το Internet
banking και το ΑΤΜ. (σχήμα 1).
Σχήμα 1. 1η και 2η προτίμηση χρήσης
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
1η προτίμηση
ΑΤΜ

2η προτίμηση

ΙΝΤΕΡΝΕΤ

PHONE

MOBILE

Στην ερώτηση για τη συχνότητα χρήσης (σχήμα 2), καθημερινά χρησιμοποιεί το
ΑΤΜ το 7%, και το 10% το internet. Μόνο μικρό ποσοστό 5,5% των ερωτώμενων,
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δεν χρησιμοποιεί ποτέ το ΑΤΜ, και το ποσοστό όσων δεν χρησιμοποιούν το phone
banking internet banking είναι 77% και 56,5% αντίστοιχα.
Σχήμα 2. Συχνότητα χρήσης
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
ΑΤΜ

Phone banking

Internet banking

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

1 ΦΟΡΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

1-5 ΦΟΡΕΣ/ΜΗΝΑ

ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 1 ΦΟΡΑ/ΜΗΝΑ

ΠΟΤΕ

Πίνακας 2. Είδος και συχνότητα χρήσης ΑΤΜ
ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ

ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ ΛΙΓΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ

σύνολο

Ανάληψη
μετρητών

147

18

12

13

10

200

Ενημέρωση
υπολοίπου

53

46

36

25

40

200

Εκτύπωση
υπολοίπου

35

27

27

30

81

200

Κατάθεση
μετρητών

27

19

28

43

83

200

Πληρωμή
λογαριασμών

25

20

10

19

126

200

Μεταφορά
χρημάτων

10

9

11

17

153

200

Αλλαγή ΡΙΝ

4

3

7

50

136

200

Ποσοστό 73,5% (πίνακας 2) του δείγματός μας, χρησιμοποιεί το ΑΤΜ για την
ανάληψη μετρητών και πολύ λιγότερο για την ενημέρωση υπολοίπου, πληρωμή
λογαριασμών, κατάθεση μετρητών ή μεταφορά χρημάτων. Παρατηρούμε ότι οι
ερωτηθέντες δεν χρησιμοποιούν ιδιαίτερα όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται από
τα ΑΤΜs παρά μόνο τις πιο απλές, αποφεύγοντας τις πολύπλοκες διαδικασίες.
Σύμφωνα με Τραπεζικές πηγές οι Έλληνες κάνουν κατά μέσο όρο 14 αναλήψεις κάθε
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χρόνο με μέση ανάληψη μετρητών 240€ από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, Στην
Ελληνική επικράτεια λειτουργούν περισσότερα από 7000 ΑΤΜ.
Θέλοντας να διερευνήσουμε την άποψη για την ασφάλεια των συναλλαγών,
ρωτήσαμε το σύνολο των ερωτώμενων για το πόσο ασφαλείς αισθάνονται κατά τη
χρήση ηλεκτρονικής τραπεζικής και αν ανησυχούν για τα προσωπικά τους δεδομένα.
Δεν αισθάνονται ασφαλείς στις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους και ανησυχούν για τα
προσωπικά τους δεδομένα. Αυτά φαίνονται να είναι τα σημαντικότερα εμπόδια στην
χρήση ηλεκτρονικής τραπεζικής.
2.2 Μη χρήστες διαδικτυακών συναλλαγών
Στη συνέχεια επιλέξαμε μόνο τις απαντήσεις όσων δεν είναι χρήστες του Internet
banking. Αφορούν 103 ερωτώμενους από τους 200 της έρευνάς μας. Περισσότεροι
από τους μισούς που δεν χρησιμοποίησαν το Internet banking (52%), δηλώνουν ότι
είναι πάρα πολύ ή αρκετά πιθανό να γίνουν μελλοντικοί χρήστες.
Σχήμα 3. Αιτίες μη χρήσης
70
60
50
40
30
20
10
0
Πολύπλοκο
Internet

Προτίμηση
επίσκεψης
τράπεζας

Μη ασφάλεια
συναλλαγών

Μη χρήση νέων Άλλος λόγος μη
τεχνολογιών
χρήσης

ΚΥΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΑΡΚΕΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΑΣΗΜΑΝΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

Οι μη χρήστες του Internet banking (σχήμα 3) δηλώνουν σε ποσοστό 73% ότι
κύριος ή αρκετά σημαντικός λόγος που δεν το χρησιμοποιούν είναι επειδή δεν έχουν
εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των συναλλαγών. Σε ποσοστό 51,8 επειδή προτιμούν να
επισκέπτονται την Τράπεζά τους σε ποσοστό 41,7% επειδή το θεωρούν πολύπλοκο
και σε ποσοστό 36% επειδή δεν γνωρίζουν καλά τις νέες τεχνολογίες.
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Σχήμα 4. Σημαντικοί λόγοι χρήσης
70
60
50
40
30
20
10
0
24-ωρη
εξυπηρέτηση

εξοικονόμηση
χρόνου

ευκολία
διαδικασίας

χαμηλότερο κόστος

ΚΥΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΑΡΚΕΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΑΣΗΜΑΝΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

2.3 Χρήστες διαδικτυακών συναλλαγών
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις απαντήσεις των 92 ατόμων του δείγματός μας που
είναι χρήστες του Internet banking. Οι χρήστες του Internet banking δηλώνουν ως
κύριους ή αρκετά σημαντικούς λόγους χρήσης 93,5% την 24-ωρη εξυπηρέτηση,
92,0% την εξοικονόμηση χρόνου, 70,6% την ευκολία των διαδικασιών και 43,40% το
χαμηλότερο κόστος (σχήμα 4).
Σχήμα 5. Σημαντικότερες υπηρεσίες
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1η

2η

3η

4η

5η

ερώτηση υπολοίπου

πληρωμή καρτών

μεταφορά χρημάτων

χρηματιστηριακές συναλλαγές

πληρωμή λογαριασμών

τιμές μετοχών

6η

Στο σχήμα 5, μπορούμε να δούμε στον οριζόντιο άξονα την προτίμηση των
χρηστών σε σειρά προτίμησης σημαντικότερων υπηρεσιών. Οι χρήστες του Internet
banking θεωρούν ως πιο σημαντικές υπηρεσίες του, σε ποσοστό 35,8% την ερώτηση
υπόλοιπου, 23,9% την πληρωμή πιστωτικών καρτών, 18,40% την μεταφορά
χρημάτων σε άλλους λογαριασμούς, 14,10% την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ κλπ,
6,5% την πραγματοποίηση χρηματιστηριακών συναλλαγών και 1,0% την ενημέρωση
για τις τιμές των μετοχών.
Σε ότι αφορά στην ικανοποίηση των χρηστών από τα τραπεζικά τους web-sites,
είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τις πληροφορίες που τους παρέχονται, σε ότι
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αφορά την αξιοπιστία τους, στο αν είναι επαρκείς, κατανοητές και ενημερωμένες.
Λιγότερο ικανοποιημένοι φαίνεται να είναι από την ταχύτητα γραφικών, την
καλαισθησία της οθόνης και τον καινοτόμο σχεδιασμό των τραπεζικών ιστοσελίδων.
Αυτό είναι ένα σημείο που θα πρέπει να δώσουν προσοχή οι υπεύθυνοι, ώστε να
προσελκύσουν και νέους πιθανούς χρήστες.
Τέλος οι χρήστες του Internet banking δηλώνουν πρόθυμοι σε ποσοστό 22,8% να
συνεργαστούν με μια Τράπεζα που δραστηριοποιείται εξ ολοκλήρου στο Internet
χωρίς φυσική παρουσία και σε ποσοστό 31,5% δηλώνουν ότι ίσως να έκαναν κάτι
τέτοιο.

3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Κατόπιν αναλύσαμε τα δεδομένα μας, χρησιμοποιώντας την μέθοδο της
παραγοντικής ανάλυσης, αφού όλες οι μεταβλητές των δεδομένων μας είναι
ποιοτικές και η μέθοδος αυτή θεωρείται καταλληλότερη για τέτοιου είδους
μεταβλητές. (Παπαδημητρίου, 2007). Τα αποτελέσματα της μεθόδου Principal
Component, με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, ανέδειξαν δύο
σημαντικότερους παραγοντικούς άξονες που ερμηνεύουν συνολικά το 20% της
μεταβλητότητας των δεδομένων. Ο πρώτος ερμηνεύει το 16% της μεταβλητότητας
των δεδομένων και ο δεύτερος το 4% της μεταβλητότητας. Το φύλο, η ηλικία, το
επίπεδο μόρφωσης των ερωτώμενων, δεν συσχετίζονται σημαντικά με κανένα από
τους παραγοντικούς άξονες.
Θετικά με τον πρώτο παραγοντικό άξονα συσχετίζονται κυρίως όσοι έχουν κάνει
χρήση του e-banking, το γνωρίζουν και όσοι απάντησαν ότι θα το χρησιμοποιήσουν
στο μέλλον. Γνωρίζουν τον ιστοχώρο της τράπεζάς τους, είναι ικανοποιημένοι από
αυτόν, αισθάνονται ασφαλείς με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και δεν ανησυχούν για
τα προσωπικά τους δεδομένα. Κύριος λόγος χρήσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών
είναι η 24ωρη εξυπηρέτηση, και η εξοικονόμηση χρόνου. Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός της θετικής συσχέτιση με τον πρώτο άξονα αυτών που δήλωσαν ότι δεν θα
συνεργάζονταν με τράπεζα που δεν θα είχε καθόλου φυσική παρουσία και θα έκανε
συναλλαγές μόνο ηλεκτρονικά.
Αρνητικά με τον πρώτο παραγοντικό άξονα σχετίζονται όσοι δεν είναι
εξοικειωμένοι με το internet δεν χρησιμοποίησαν το e-banking, και δεν απάντησαν
φυσικά στις ερωτήσεις για τον ιστοχώρο της τράπεζας.
Με τον δεύτερο παραγοντικό άξονα δεν έχουμε μεγάλες συσχετίσεις απαντήσεων.
Μικρή συσχέτιση έχουν όσοι είναι ικανοποιημένοι από τον ιστοχώρο των τραπεζών
αλλά δεν χρησιμοποιούν το e-banking, για πληρωμή λογαριασμών ή για ενημέρωση –
εκτύπωση υπολοίπου.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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Ένα μεγάλο ποσοστό 78,5% των ερωτηθέντων είναι εξοικειωμένοι με την περιήγηση
στο Internet άρα θα μπορούσαν να γίνουν με σχετική ευκολία χρήστες του e-banking
και ειδικότερα του Internet banking. Ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των ερωτηθέντων,
πραγματοποιεί τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου. Όμως ενώ όλοι σχεδόν οι
ερωτηθέντες γνωρίζουν για τα ΑΤΜs τα οποία χρησιμοποιούν με ευκολία, γνωρίζουν
πολύ λιγότερο αλλά έχουν και χαμηλότερες προτιμήσεις για τα υπόλοιπα προϊόντα
του e-banking και αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο ότι δεν γίνεται επαρκής
ενημέρωση από την πλευρά των Τραπεζών. Ένα ποσοστό 69% εκφράζει επιφυλάξεις
για το πόσο ασφαλείς είναι οι συναλλαγές και ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό 72,5%
για το πόσο ασφαλή είναι τα προσωπικά του δεδομένα.
Όσον αφορά τώρα στους μη χρήστες του Internet banking, αυτοί σε ποσοστό
55,5% δηλώνουν ότι είναι αρκετά ή πάρα πολύ πιθανό να γίνουν μελλοντικοί
χρήστες, από την άλλη όμως φαίνεται ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ασφάλεια
συναλλαγών σε ποσοστό 73%. Εδώ πρέπει να γίνει η κατάλληλη ενημέρωση από την
πλευρά των τραπεζών. Ίσως θα έπρεπε οι διοικήσεις των Τραπεζών και τα τμήματα
Marketing αυτών, να προσπαθήσουν περισσότερο για να πείσουν τους πελάτες τους
ότι τα συστήματα ασφαλείας των τραπεζών με τα μέτρα που λαμβάνουν οι Τράπεζες
είναι απαραβίαστα. Ταυτόχρονα θα έπρεπε να κάνουν σαφές ότι ο ποιο αδύναμος
κρίκος στην ασφάλεια των συναλλαγών είναι ο ίδιος ο χρήστης όταν δεν λαμβάνει τις
απαραίτητες προφυλάξεις κατά την είσοδό του στην ιστοσελίδα της Τράπεζάς του.
Όσον αφορά στους χρήστες του Internet banking αυτοί φαίνονται ευχαριστημένοι
από τις υπηρεσίες που τους παρέχονται και μάλιστα ποσοστό 54,3% δηλώνει ότι θα
συνεργάζονταν με μια τράπεζα η οποία δραστηριοποιείται εξ ολοκλήρου στο
Internet, χωρίς φυσική παρουσία.
ABSTRACT
E-banking is a new useful tool for banking. In this paper we analyze data taken from
questionnaires with questions about phone banking, internet banking and ATM. We
analyze responses from people which use e-banking and from people which don’t use
e-banking. We present results about bank websites, frequency of using them, their
problems and possibilities.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μελετούμε τη δομή και τις τοπολογικές ιδιότητες του Δικτύου των Μαθηματικών. Ο Mc
Lane θεώρησε τα Μαθηματικά ως δίκτυο, το οποίο στις μέρες μας δύναται να προσδιοριστεί
σύμφωνα με το σχήμα ταξινόμησης Mathematics Subject Classification (MSC)
(www.ams.org/mathscinet/msc/msc2010.html). Το Δίκτυο των Μαθηματικών κατατάσσεται
στις ευρύτερες κλάσεις των δικτύων μικρόκοσμων (small world networks) και των αυτοόμοιων δικτύων (scale free networks), όπως συμβαίνει με τα περισσότερα δίκτυα
επικοινωνίας, στα οποία ανήκουν τα τεχνολογικά, τα βιολογικά και τα κοινωνικά δίκτυα.
Αποτελείται από συμπλέγματα (clusters) ισχυρά αλληλοσυνδεόμενων κόμβων, και έχει
μικρότερο μέσο μήκος μονοπατιού από το αντίστοιχο μέσο μήκος μονοπατιού
τυχαιοποιημένων δικτύων ίδιας πυκνότητας. Η κατανομή του έξω-βαθμού προσεγγίζεται
ικανοποιητικά από κατανομή νόμου ισχύος (power law), ενώ του έσω-βαθμού από εκθετική
κατανομή. Η εκ των προτέρων γνώση της συνάφειας (relevance) των πεδίων της επιστήμης
των Μαθηματικών που περιλαμβάνονται στο Δίκτυο των Μαθηματικών, το καθιστά ιδανικό
για τη σύγκριση και των έλεγχο της αποτελεσματικότητας των αλγόριθμων ανίχνευσης
(detection) κοινοτήτων (communities) ομοειδών κόμβων. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν δύο
από τους πλέον διαδεδομένους αλγόριθμους.
Λέξεις Κλειδιά: γράφοι, κοινότητες, Μαθηματικά, αυτο-όμοια δίκτυα, δίκτυα μικρόκοσμων

1. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Ο Mc Lane θεώρησε τα Μαθηματικά ως δίκτυο, το οποίο περιέγραψε στο
τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του [1]. Σήμερα το Δίκτυο των Μαθηματικών (ΜΔ)
δύναται να προσδιοριστεί σύμφωνα με το σχήμα ταξινόμησης “Mathematics Subject
Classification” (MSC) (www.ams.org/mathscinet/msc/msc2010.html). Το MSC είναι
ένα δένδρο ταξινόμησης με τρία επίπεδα, το οποίο αποτελείται από πενταψήφιους
κωδικούς (64 κωδικούς πρώτου επιπέδου, πάνω από 400 κωδικούς δευτέρου
επιπέδου και περισσότερους από 7000 κωδικούς τρίτου επιπέδου), που αντιστοιχούν
σε πεδία της Επιστήμης των Μαθηματικών. Τα δύο πρώτα ψηφία των κωδικών
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αντιστοιχούν στο πρώτο επίπεδο, το τρίτο ψηφίο αντιστοιχεί στο δεύτερο και τα δύο
τελευταία ψηφία στο τρίτο επίπεδο. Για παράδειγμα, 47-XX είναι ο κωδικός για την
“Operator theory” (πρώτο επίπεδο), 47Axx είναι ο κωδικός για την “General theory
of linear operators” (δεύτερο επίπεδο) και 47A63 είναι ο κωδικός για τις “Operator
inequalities” (τρίτο επίπεδο).
Ως κόμβους του δικτύου θεωρήσαμε τους κωδικούς ταξινόμησης του τρίτου
επιπέδου. Δύο κόμβοι συνδέονται αν ένας κωδικός τρίτου επιπέδου παραπέμπει σε
άλλον κωδικό του ίδιου επιπέδου αναφέροντας “[See also ...]” ή “[See mainly ... ]” ή
“(if not placed … )” ή “{For … see …}”. Αν παραπέμπει σε κωδικό ανωτέρου
επιπέδου τότε συνδέεται με όλους τους κωδικούς τρίτου επιπέδου που ανήκουν σε
αυτήν την κατηγορία.
Το κατευθυνόμενο δίκτυο που προέκυψε έχει 4761 κόμβους και 11945 συνδέσεις.
Αποτελείται από μια γιγαντιαία συνιστώσα (giant component) με 4663 κόμβους, ενώ
οι υπόλοιποι 98 κόμβοι ανήκουν σε 19 μεμονωμένα συμπλέγματα.

2. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΑΥΤΟ-ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ
O βαθμός (degree) k i ενός κόμβου i ορίζεται ως το πλήθος των συνδέσεών του και
αναφέρεται στη βιβλιογραφία και ως συνδεσιμότητα (connectivity). Για ένα
κατευθυνόμενο γράφημα ορίζονται ανάλογα ο εισερχόμενος βαθμός (in-degree) ενός
κόμβου, ως το πλήθος των συνδέσεων που καταλήγουν σε αυτόν και ο εξερχόμενος
βαθμός (out-degree) ενός κόμβου, ως το πλήθος των συνδέσεων που ξεκινούν από
αυτόν.
Η πιθανότητα ένας τυχαία επιλεγμένος κόμβος να έχει k συνδέσεις ονομάζεται
κατανομή συνδεσιμότητας (degree distribution) P(k) και αποτελεί σημαντική
στατιστική ιδιότητα για την κατανόηση της δομής και λειτουργίας των δικτύων [2].
Οι Barabasi και Albert το 1999 διαπίστωσαν ότι τα πραγματικά δίκτυα (Διαδίκτυο,
Παγκόσμιος Ιστός) αναπτύσσονται με την προσθήκη νέων κόμβων και κάθε
νεοεισερχόμενος κόμβος συνδέεται με μεγαλύτερη πιθανότητα με κόμβους με
μεγαλύτερο βαθμό (preferential attachment). Έτσι εισήγαγαν τα αυτο-όμοια (scale
free) δίκτυα, που χαρακτηρίζονται από κατανομές νόμου ισχύος P(k)=ak-γ, όπου a, γ
θετικές σταθερές [3]. Ο προσδιορισμός του εκθέτη γ γίνεται εφαρμόζοντας απλή
γραμμική παλινδρόμηση του log(P(k)) στο logk με τη μέθοδο ελαχίστων
τετραγώνων. Οι κόμβοι χαμηλής συνδεσιμότητας έχουν μεγαλύτερες συχνότητες
εμφάνισης στο δίκτυο, αλλά και η συχνότητα εμφάνισης κόμβων με εξαιρετικά
μεγάλο βαθμό (hubs) δεν είναι αμελητέα. Επίσης, δεν υπάρχουν μόνο κόμβοι με πολύ
μικρό ή μεγάλο βαθμό, αλλά, εμφανίζεται κάθε ενδιάμεσος βαθμός με συχνότητα που
καθορίζεται από την Ρ(k), με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν στατιστική αυτοομοιότητα.
Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης του ΜΔ συνοψίζονται ως εξής:
 Στην Εικόνα 1 (αριστερά) παρουσιάζεται η κατανομή του εισερχόμενου βαθμού σε
λογαριθμικό σύστημα συντεταγμένων και η προσαρμοσμένη εκθετική κατανομή
P(k)=λe-λk με παράμετρο λ=0.398, που προέκυψε με χρήση της μεθόδου μεγίστης
πιθανοφάνειας.
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 Στην Εικόνα 1 (δεξιά) παρουσιάζεται η κατανομή εξερχόμενου βαθμού σε
λογαριθμικό σύστημα συντεταγμένων και οι προσαρμοσμένη κατανομή νόμου ισχύος
P(k)~k-γ με παράμετρο γ=0.964 (R2=0.741).
 Το εύρος των τιμών των εισερχόμενων βαθμών κυμαίνεται από 0 ως 15. Το
πλήθος των κόμβων χωρίς εισερχόμενες συνδέσεις είναι 86. Το εύρος των τιμών των
εξερχόμενων βαθμών κυμαίνεται από 0 ως 690. Το πλήθος των κόμβων χωρίς
εξερχόμενες συνδέσεις είναι 3512, και αντιστοιχεί στο 75% των κόμβων.
Εικόνα 1. Αριστερά: Κατανομή του εισερχόμενου βαθμού
Δεξιά: Κατανομή του εξερχόμενου βαθμού

3. ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ
Το μέσο μήκος μονοπατιού (average path length) L, ενός γραφήματος με Ν
κόμβους ορίζεται ως ο μέσος όρος των αποστάσεων μεταξύ όλων των κόμβων
θεωρούμενων ανά δύο. Ο συντελεστής συσταδοποίησης (clustering coefficient) C ενός
κόμβου είναι το ποσοστό των πρώτων γειτόνων ενός κόμβου που συνδέονται μεταξύ
τους. Ο συντελεστής συσταδοποίησης του δικτύου είναι ο μέσος όρος όλων των
συντελεστών συσταδοποίησης των κόμβων του δικτύου με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο
του 2 (δύο).
Ένα δίκτυο χαρακτηρίζεται ως μικρόκοσμος (small world network), όταν ο
συντελεστής συσταδοποίησης είναι αρκετές τάξεις μεγέθους μεγαλύτερος και το
μέσο μήκος μονοπατιού είναι περίπου ίσο με τους αντίστοιχους μέσους όρους των
αντίστοιχων παραμέτρων ενός συνόλου τυχαίων δικτύων Erdös-Renyi [4] με ίδιο
αριθμό κόμβων και συνδέσεων [2, 5]. Η στατιστική ανάλυση του ΜΔ έδειξε ότι είναι
μικρόκοσμος με συντελεστή συσταδοποίησης C=1.15156x10-1 και μέσο μήκος
μονοπατιού L=4.829, ενώ οι αντίστοιχοι μέσοι όροι για ένα σύνολο 1000 τυχαίων
δικτύων Erdös-Renyi με ίδιο αριθμό κόμβων και συνδέσεων είναι C=1.00364x10-3
και L=5.423.
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4. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Πρόσφατες μελέτες πραγματικών πολύπλοκων δικτύων, επικεντρώνονται στην
ανίχνευση κοινοτήτων [6]. Κάθε σύνολο κόμβων πυκνά συνδεδεμένων μεταξύ τους,
αλλά με λίγες συνδέσεις με τους υπόλοιπους κόμβους του δικτύου αποτελεί μια
κοινότητα (community) εντός του δικτύου. Στη βιβλιογραφία συναντάμε πληθώρα
αλγορίθμων ανίχνευσης κοινοτήτων που στηρίζονται σε διαφορετικές προσεγγίσεις
και παραδοχές [7-10]. Για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της
αποδοτικότητας των αλγορίθμων έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα πραγματικά ή
τεχνητά δίκτυα. Ιδανικά για το σκοπό αυτό είναι τα πραγματικά δίκτυα στα οποία
δύναται να προσδιορίσουμε σαφώς τη συνάφεια των κόμβων, ενώ στα τεχνητά
δίκτυα η δομή των κοινοτήτων είναι δεδομένη και γνωστή εκ των προτέρων, και ο
αλγόριθμος πρέπει να την εντοπίσει επιτυχώς [7, 8, 9, 11].
Το ΜΔ περιέχει την απαραίτητη πληροφορία για τη συνάφεια των πεδίων που
αποτελούν τους κόμβους του, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για τη σύγκριση και
των έλεγχο της αποτελεσματικότητας των αλγόριθμων ανίχνευσης των κοινοτήτων
ομοειδών κόμβων. Επιπλέον το μέγεθος του είναι αρκετά μεγαλύτερο σε σχέση με
άλλα πραγματικά δίκτυα που έχουν χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Το
δημοφιλέστερο ποσοτικό κριτήριο αποτίμησης της διαμέρισης του δικτύου σε
κοινότητες είναι η modularity Q [9], η οποία για μη κατευθυνόμενα δίκτυα χωρίς
βάρη ορίζεται ως:

Q

kik j 

1

 A ij 
(Ci , C j )
2m i, j 
2m 

όπου m το πλήθος ακμών του δικτύου, A ij τα στοιχεία του πινάκα συνδέσεων
(adjacency matrix) A, k i ο βαθμός του κόμβου i, k j ο βαθμός του κόμβου j, C i η
κοινότητα στην οποία ανήκει ο κόμβος i, C j η κοινότητα στην οποία ανήκει ο κόμβος
j και δ(C i , C j )= 1 αν οι κόμβοι i και j ανήκουν στην ίδια κοινότητα και 0 αλλιώς. Οι
τιμές της modularity κυμαίνονται μεταξύ του 0 και του 1, με τις υψηλές τιμές να
υποδηλώνουν ικανοποιητική διαμέριση του δικτύου σε κοινότητες.
Το Δίκτυο των Μαθηματικών είναι εξ ορισμού κατευθυνόμενο, αλλά η
κατεύθυνση των συνδέσεων δε λαμβάνεται υπόψη στους περισσότερους αλγόριθμους
γι’ αυτό μελετήσαμε το δίκτυο ως μη κατευθυνόμενο.
4.1. Εφαρμογή: Ο αλγόριθμος ανίχνευσης κοινοτήτων των Girvan και Newman
Ο πλέον διαδεδομένος αλγόριθμος ανίχνευσης κοινοτήτων προτάθηκε το 2002
από τους Girvan και Newman [7] και βασίζεται στη διαμεσότητα συνδέσεων (edge
betweenness), η οποία ορίζεται ως το πλήθος των μονοπατιών ελάχιστου μήκους
μεταξύ κάθε ζεύγους κορυφών του δικτύου, τα οποία περιέχουν τη συγκεκριμένη
ακμή ij. Πρόκειται για αλγόριθμο διαίρεσης (divisive algorithm), που βασίζεται στην
ιδέα ότι ο εντοπισμός και η διαγραφή των ακμών με τη μεγαλύτερη διαμεσότητα
οδηγεί στη διαμέριση του δικτύου σε κοινότητες ομοειδών κόμβων. Τα βήματα του
αλγόριθμου είναι τα εξής:
1. Υπολογίζουμε τις διαμεσότητες για όλες τις ακμές του δικτύου.
2. Διαγράφουμε την ακμή με την υψηλότερη διαμεσότητα.
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3. Υπολογίζουμε εκ νέου τις διαμεσότητες των ακμών που απέμειναν στο δίκτυο.
4. Επαναλαμβάνουμε από το βήμα 2 μέχρι να διαγραφούν όλες οι ακμές του δικτύου.
Εφαρμόσαμε τον αλγόριθμο στο μη κατευθυνόμενο ΜΔ, συμπεριλαμβάνοντας τη
γιγαντιαία συνιστώσα και τα μεμονωμένα συμπλέγματα. Η μέγιστη τιμή της
modularity είναι Q=0.818 και επετεύχθη μετά από την αφαίρεση 1602 ακμών,
υποδηλώνοντας ότι το δίκτυο της Επιστήμης των Μαθηματικών έχει ισχυρή δομή
κοινοτήτων. Η μεταβολή των τιμών της modularity Q κατά την εφαρμογή του
αλγόριθμου παρουσιάζεται στην εικόνα 2 (αριστερά), όπου στον οριζόντιο άξονα
φαίνεται το πλήθος των ακμών που έχουν αφαιρεθεί και στον κατακόρυφο οι
αντίστοιχες τιμές της modularity Q. Ανιχνευτήκαν 52 κοινότητες, 19 από τις οποίες
είναι τα μεμονωμένα συμπλέγματα που δε διασπαστήκαν σε μικρότερες κοινότητες.
Η γιγαντιαία συνιστώσα αποτελείται από 33 κοινότητες, οι οποίες μετά από
προσεκτική εξέταση διαπιστώθηκε ότι αποτελούν πραγματικές κοινότητες συναφών
κόμβων. Η βέλτιστη διαμέριση του ΜΔ παρουσιάζεται στην εικόνα 2 (δεξιά), όπου οι
κόμβοι που ανήκουν στην ίδια κοινότητα σημειώνονται με το ίδιο χρώμα. Για την
απεικόνιση του δικτύου χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος σχεδιασμού δικτύων
Fruchterman-Reingold [12].
Εικόνα 2. Αριστερά: Μεταβολή των τιμών της modularity Q κατά την εφαρμογή του
αλγόριθμου Girvan και Newman. Δεξιά: Η βέλτιστη διαμέριση του ΜΔ σε 52
κοινότητες, όπως καθορίστηκε από τον αλγόριθμο των Girvan και Newman.

4.2. Εφαρμογή: Ο γρήγορος (fast), άπληστος (greedy) αλγόριθμος ανίχνευσης
κοινοτήτων των Clauset, Newman και Moore
Το 2004 οι Clauset, Newman και Moore [8] εισήγαγαν έναν γρήγορο και λιγότερο
απαιτητικό υπολογιστικά αλγόριθμο, που βασίζεται στη μεγιστοποίηση της
modularity. Ο γρήγορος, άπληστος αλγόριθμος ανίχνευσης κοινοτήτων είναι ένας
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σωρευτικός (agglomerative), ιεραρχικός αλγόριθμος που βασίζεται στην ιδέα ότι η
βέλτιστη διαμέριση του δικτύου σε κοινότητες θα αντιστοιχεί στη μέγιστη modularity
Q. Αρχικά θεωρούμε ότι κάθε κόμβος αποτελεί ξεχωριστή κοινότητα. Σε κάθε
επανάληψη δύο κοινότητες συνδέονται έτσι ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη αύξηση της
τιμής της modularity Q. Επειδή δύο κόμβοι επιλέγονται να συνδεθούν μόνο αν
υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους στο πραγματικό δίκτυο, ο αλγόριθμος τερματίζει μετά
από n-1 το πολύ επαναλήψεις (όπου n το πλήθος κόμβων του δικτύου). Η βέλτιστη
διαμέριση αντιστοιχεί στη μέγιστη τιμή της modularity Q.
Εφαρμόσαμε τον αλγόριθμο στο μη κατευθυνόμενο ΜΔ, συμπεριλαμβάνοντας τη
γιγαντιαία συνιστώσα και τα μεμονωμένα συμπλέγματα. Η μέγιστη τιμή της
modularity είναι Q=0.779 που αποτελεί ένδειξη ασθενέστερης δομής κοινοτήτων σε
σχέση με τον αλγόριθμο Girvan και Newman με modularity Q=0.818. Η μεταβολή
των τιμών της modularity Q κατά την εφαρμογή του αλγόριθμου παρουσιάζεται στην
εικόνα 3 (αριστερά), όπου στον οριζόντιο άξονα φαίνεται πλήθος των συνδέσεων που
έχουν πραγματοποιηθεί και στον κατακόρυφο οι αντίστοιχες τιμές της modularity Q.
Μετά από 4725 συνδέσεις ανιχνευτήκαν 36 κοινότητες, 19 από τις οποίες είναι τα
μεμονωμένα συμπλέγματα που δε διασπαστήκαν σε μικρότερες κοινότητες. Η
γιγαντιαία συνιστώσα αποτελείται από 17 κοινότητες. Η βέλτιστη διαμέριση του ΜΔ
παρουσιάζεται στην εικόνα 3 (δεξιά), όπου οι κόμβοι που ανήκουν στην ίδια
κοινότητα σημειώνονται με το ίδιο χρώμα. Για την απεικόνιση του δικτύου
χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος σχεδιασμού δικτύων Fruchterman-Reingold [12].
Εικόνα 3. Αριστερά: Μεταβολή των τιμών της modularity Q κατά την εφαρμογή του
αλγόριθμου Clauset, Newman και Moore. Δεξιά: Η βέλτιστη διαμέριση του ΜΔ, όπως
καθορίστηκε από τον αλγόριθμο των Clauset, Newman και Moore.
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5. ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΜΔ
Πίνακας 1. Παρατίθενται οι κοινότητες που προκύπτουν από την εφαρμογή των δύο
αλγορίθμων. Εντός παρενθέσεως αναγράφεται ο αριθμός των κόμβων κάθε
κοινότητας.
Αλγόριθμος Girvan και Newman
(33 Κοινότητες)
Algebraic logic and computer science (160), Physics
and systems (673), Computing and networks (127),
Order and lattices (64), Topology and function analysis
(132), Category theory and homology (61), Special
functions (59), Geometry (152), Operations research,
management and networks (73), Number theory (286),
Associative algebras (236), Functional analysis and
operator theory (51), Transcendental number theory
(64), Linear algebra and matrix theory (44), K-theory
and algebra (135), Dynamical systems and ergodic
theory (231), Differential equations (482), Complex
variables (303), Manifolds and differential geometry
(157), Lie groups and harmonic analysis (104),
Numerical analysis and computation (169), Nonassociative algebras (57), Manifolds and topology (118),
Operator algebras (35), Probability and stochastic
processes (104), Real functions (113), Measure and
integration (28), Integral transforms and Fourier
analysis (69), Potential theory (45), Variational calculus
and optimization (141), Games and decisions (156),
Information theory (27), Statistical mechanics, quantum
mechanics and quantum field theory (7).

Αλγόριθμος Clauset,
Newman και Moore
(10 Κοινότητες)
Integral transforms and
Fourier analysis (113),
Differential
equations
(483), Physics (757),
Numerical analysis and
computational
linear
algebra (200), Geometry
(249), Normed linear
spaces
and
operator
algebras (53), Number
theory (74), Harmonic
analysis
and
special
functions (96), Category
theory and homology (77),
Linear algebras (42).
Ανιχνεύτηκαν επίσης 7
(επτά) ομάδες κόμβων που
δεν
αντιστοιχούν
σε
μαθηματικές κοινότητες
με μεγέθη: (653), (801),
(534), (55), (294), (179)
και (3)

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το Δίκτυο των Μαθηματικών έχει τις ιδιότητες των δικτύων επικοινωνίας, είναι
μικρόκοσμος και αυτο-όμοιο. Συγκρίνοντας δύο από τους αλγόριθμους ανίχνευσης
κοινοτήτων στο ΜΔ, διαπιστώνουμε ότι ο αλγόριθμος Girvan και Newman δίνει
σαφέστερη αποτύπωση των κοινοτήτων του ΜΔ από τον αλγόριθμο Clauset,
Newman και Moore.
Αυτό φαίνεται επίσης από το ότι η μέγιστη τιμή της modularity στον αλγόριθμο
Girvan και Newman είναι Q=0.818, ενώ στον αλγόριθμο Clauset, Newman και
Moore είναι Q=0.779. Συγκρίνοντας τις κοινότητες που πρόεκυψαν από τους
αλγόριθμους διαπιστώνουμε ότι ο αλγόριθμος των Girvan και Newman δίνει 33
κοινότητες που είναι πραγματικές, ενώ ο αλγόριθμος των Clauset, Newman και
Moore δίνει 17 κοινότητες εκ των οποίων 10 αποτελούν πραγματικές μαθηματικές
κοινότητες.
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ABSTRACT
We identify the structure and study the topological and statistical properties of the
Mathematical Network. Mc Lane considered mathematics as a network which is specified
presently by the Mathematics Subject Classification (MSC). The Mathematical Network falls
into the broad classes of “small world” and “scale free” networks as is the case with most
communication networks like technological, biological and social networks. It comprises of
tightly interconnected clusters of nodes, and has an average path length shorter than the
average path length of a randomized ensemble of networks having the same density. The
degree distributions are heavy tailed, well approximated by power law (out-degree) and
exponential law (in-degree). The a priori knowledge of the relevance of the different
mathematical fields within the Mathematical Network, allows for the comparison and testing
of the efficiency of community detection algorithms. We used the Mathematical Network as a
benchmark network for testing of two of the most well-known community detection
algorithms.
keywords: graphs, communities, Mathematics, scale free networks, small world networks
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι σύγχρονες αυτοματοποιημένες μέθοδοι παραγωγής έχουν μειώσει σημαντικά στις
περισσότερες παραγωγικές διεργασίες το ποσοστό των ελαττωματικών προϊόντων. Στις
διεργασίες αυτές, γνωστές ως υψηλής απόδοσης, οι παραδοσιακές τεχνικές στατιστικού
ελέγχου ποιότητας, όπως τα συνήθη διαγράμματα ελέγχου (control charts), συχνά
αποτυγχάνουν να εντοπίσουν με ικανοποιητική ακρίβεια τα προϊόντα όπου η διεργασία
τίθεται εκτός ελέγχου. Παράλληλα, τα περισσότερα διαγράμματα ελέγχου λειτουργούν
ικανοποιητικά κάτω από συγκεκριμένες μόνο παραδοχές για τις παραμέτρους της κατανομής
των υπό έλεγχο μεταβλητών. Προβάλλει λοιπόν επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης νέων μη
παραμετρικών τεχνικών ελέγχου ποιότητας, ικανών να ανιχνεύουν έγκαιρα τις αλλαγές που
συμβαίνουν σε αυτήν, σε διεργασίες υψηλής απόδοσης. Στην παρούσα εργασία
παρουσιάζεται μια μοντέρνα, μη παραμετρική εκδοχή του μοντέλου ανίχνευσης μεταβολών
(changepoint model) κατάλληλα τροποποιημένης ώστε να εφαρμόζεται σε ποιοτικά
χαρακτηριστικά. Παράλληλα, διεξάγονται προσομοιώσεις για την εκτίμηση των ορίων
ελέγχου του νέου σχεδίου αλλά και για την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητάς του σε
σύγκριση με άλλους εκπροσώπους της οικογένειας των διαγραμμάτων ελέγχου.
Λέξεις Κλειδιά: Διαγράμματα ελέγχου, μοντέλο ανίχνευσης μεταβολών, ewma.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα διαγράμματα ελέγχου είναι από τα βασικότερα και πιο εποπτικά στατιστικά
εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για την επίβλεψη των βιομηχανικών διεργασιών.
Αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου συνόλου εργαλείων ποιοτικού ελέγχου που είναι
γνωστό ως στατιστικός έλεγχος διεργασιών (statistical process control ή SPC).
Πρωταρχικός στόχος των διαγραμμάτων ελέγχου είναι να αγνοούν τις τυχαίες
μεταβολές (random causes) του υπό έλεγχο χαρακτηριστικού μιας διεργασίας και να
ανιχνεύουν έγκαιρα τις μεταβολές που οφείλονται σε συγκεκριμένους εξωγενείς
παράγοντες (assignable causes). Όταν υπάρχουν μόνο τυχαίες μεταβολές τότε η
διεργασία θεωρείται εντός ελέγχου, διαφορετικά θεωρείται εκτός ελέγχου και χρήζει
διορθωτικής παρέμβασης. Στο επιστημονικό πεδίο του SPC, υπάρχει μια σαφής
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διάκριση σε 2 βασικά είδη διαγραμμάτων ελέγχου: σε αυτά που είναι σχεδιασμένα
για την επίβλεψη ποιοτικών χαρακτηριστικών (control charts for attributes) και σε
αυτά που προορίζονται για την επίβλεψη ποσοτικών χαρακτηριστικών (control charts
for variables). Κάθε κατηγορία διαγραμμάτων έχει σαφώς διακεκριμένα
χαρακτηριστικά και είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε συγκεκριμένες συνθήκες και
διεργασίες. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην επίβλεψη διεργασιών με
ποιοτικά χαρακτηριστικά, που εκ κατασκευής είναι απλούστερες και καλύπτουν ένα
ευρύτατο φάσμα της σύγχρονης βιομηχανικής παραγωγής.
Τις τελευταίες δεκαετίες με την καταλυτική συνδρομή της τεχνολογικής
ανάπτυξης και της αυτοματοποίησης έχουν αναπτυχτεί διεργασίες που παράγουν
πολύ χαμηλά επίπεδα ελαττωματικών προϊόντων. Το ποσοστό των ελαττωματικών
προϊόντων p σε τέτοιες διεργασίες, γνωστές ως διεργασίες υψηλής απόδοσης (high
yield processes), είναι συχνά της τάξης του εκατομμυριοστού. Τα συνήθη
διαγράμματα ελέγχου που βασίζονται στην επιθεώρηση του ποσοστού των
ελαττωματικών προϊόντων μέσα σε ένα δείγμα (p-charts) ή στην καταμέτρηση του
πλήθους των ελαττωματικών προϊόντων σε αυτό (np-charts) αποδεικνύονται
ανεπαρκή για την επιθεώρηση τέτοιων διεργασιών, καθώς χαρακτηρίζονται από
υψηλό ποσοστό εσφαλμένων σημάτων (false alarms). Το πρόβλημα αυτό
αντιμετωπίζεται εν μέρει από τη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική με διαγράμματα
ελέγχου βασισμένα σε γεωμετρική απαρίθμηση (geometric counts), δηλαδή στο
πλήθος των προϊόντων μεταξύ δύο ελαττωματικών. Με τη γεωμετρική απαρίθμηση
ουσιαστικά επιτυγχάνεται η μετάβαση σε διαγράμματα ελέγχου ποσοτικών
χαρακτηριστικών. Πλήθος ερευνητών (Calvin (1987), Nelson (1994), McCool and
Motley (1998)) ασχολήθηκαν με τη γεωμετρική απαρίθμηση και πρότειναν
μετασχηματισμούς της με σκοπό να επιτύχουν να προσεγγίζει την κανονική
κατανομή, ώστε να είναι θεωρητικά θεμελιωμένη η χρήση προηγμένων μεθόδων
ανίχνευσης όπως το cusum και το ewma. Ωστόσο η εφαρμογή τέτοιου είδους
μετασχηματισμών δημιουργεί συχνά προβλήματα φυσικής τους ερμηνείας λόγω της
αυξημένης πολυπλοκότητας τους.
Προς αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, την τελευταία δεκαετία
αναπτύχθηκαν και μάλιστα έτυχαν ευρείας αποδοχής και ραγδαίας εξέλιξης τα μη
παραμετρικά διαγράμματα ελέγχου (nonparametric control charts) και τα μοντέλα
ανίχνευσης μεταβολών (changepoint models). Και οι δύο κατηγορίες εργαλείων
προορίζονται για την επίβλεψη ποσοτικών χαρακτηριστικών τα μεν πρώτα
συγκρίνουν την κατανομή των τιμών της μεταβλητής σε κάθε εισερχόμενο δείγμα
προϊόντων με την αντίστοιχη σε ένα πρότυπο που θεωρείται εντός ελέγχου και
σημάνουν κάθε φορά που ανιχνεύουν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση. Σαφές
τους πλεονέκτημα έναντι των παραδοσιακών διαγραμμάτων ελέγχου είναι ότι δεν
απαιτούν κανονικότητα παρά μόνο ανεξαρτησία των παρατηρήσεων και συμμετρία
της υποβόσκουσας κατανομής. Από την άλλη, τα μοντέλα ανίχνευσης μεταβολών
εφαρμόζοντας κάποιο από τα γνωστά μη παραμετρικά προσημικά τεστ (rank tests),
ελέγχουν για αλλαγή της υποβόσκουσας κατανομής μετά την πρόσκτηση κάθε νέου
προϊόντος, χωρίς καμία αρχική προϋπόθεση κατανομής. Το πλεονέκτημα τους είναι
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ότι δεν απαιτούν πολλά δεδομένα εντός ελέγχου για την εκτίμηση της πρότυπης
κατανομής (historical data). Πρωτοποριακή στον τομέα αυτό θεωρείται η εργασία
των Hawkins et al (2003) οι οποίοι εφάρμοσαν τη μέθοδο του μοντέλου ανίχνευσης
μεταβολών για την ανίχνευση αλλαγής σε δεδομένα που ακολουθούν την κανονική
κατανομή. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη έγινε από τους Zhou et al (2007), που πρότειναν
τη χρήση του κλασικού τεστ Mann-Whitney για την ανίχνευση αλλαγής σε
οποιαδήποτε κατανομή.
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται το μοντέλο ανίχνευσης μεταβολών των
Zhou et al, κατάλληλα τροποποιημένου ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε διεργασίες
ελέγχου ποιοτικών χαρακτηριστικών. Παρουσιάζεται αλγοριθμικά ο τρόπος
λειτουργίας του προτεινόμενου μοντέλου και εξάγονται τα βασικά μέτρα εκτίμησης
της επάρκειας και της λειτουργικότητάς του. Επίσης, διεξάγεται πλήθος
προσομοιώσεων που καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του νέου μοντέλου και
την καταλληλότητά του για διεργασίες υψηλής απόδοσης.

2. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας του μοντέλου
ανίχνευσης μεταβολών και για λόγους απλότητας αρχικά επιδεικνύεται η εφαρμογή
του σε δείγμα προϊόντων συγκεκριμένου μεγέθους. Έστω ότι το δείγμα αποτελείται
από n ανεξάρτητες παρατηρήσεις  y1 ,..., yn  και ότι η παρατήρηση yi προέρχεται
από μια συνεχή κατανομή F  y, μi  , όπου μ i είναι μια παράμετρος θέσης, για
παράδειγμα, η μέση τιμή. Ας υποθέσουμε ότι η υπό έλεγχο διεργασία
διαφοροποιείται ως προς τη μέση τιμή της μετά την τ-οστή παρατήρηση δηλαδή οι
πρώτες τ παρατηρήσεις έχουν την ίδια κατανομή F  y, μ1  , ενώ οι υπόλοιπες έχουν
κατανομή F  y, μ2  . Η διεργασία θεωρείται εντός ελέγχου όταν 1  2 και
μοντελοποιείται ως εξής:
Υ i : F  y, μ1  , for i = 1,2,...τ, 

Υ i : F  y, μ2  , for i = τ +1,...n.

Με σκοπό την ανίχνευση της διαφοροποίησης στη μέση τιμή της διεργασίας,
εφαρμόζεται το μη παραμετρικό τεστ των Mann-Whitney για δύο δείγματα.
Υπολογίζεται δηλαδή το στατιστικό Mann-Whitney για κάθε ζεύγος δειγμάτων που
δημιουργείται όταν χωρίσουμε το αρχικό δείγμα (με n παρατηρήσεις) στην
παρατήρηση t, όπου t παίρνει τιμές 1  t < n :
t

MWt,n = 

n

 Iy

i=1 j=t+1

όπου Ι η δείκτρια συνάρτηση:
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j

< yi  ,

1, yi > y j
I  y j < yi  = 
0, yi  y j
Η μέση τιμή και η διασπορά του στατιστικού Mann-Whitney όταν η διεργασία είναι
εντός ελέγχου είναι σύμφωνα με τους Zhou et al:
E0  MWEt,n  =

t n - t 
2

, Var0  MWt,n  =

t  n - t  n +1
12

Συνεπώς, για την τυποποιημένη τιμή του στατιστικού Mann-Whitney MW t,n έχουμε:

SMWt,n =

MWt,n - E0  MWt,n 
Var  MWt,n 

(1)

Το μοντέλο ανίχνευσης μεταβολών ελέγχει τη μηδενική υπόθεση Η 0 :1  2 έναντι
της Η1:1  2 , με το ακόλουθο στατιστικό:
Tn = max SMWt,n
1t  n-1

Όταν το Τ n υπερβαίνει κάποια κρίσιμη τιμή h n τότε απορρίπτουμε τη μηδενική
υπόθεση και υποθέτουμε ότι έχει μεταβληθεί η μέση τιμή της διεργασίας. Οι κρίσιμες
τιμές h n μπορούν να προσεγγιστούν χρησιμοποιώντας την κατανομή του T n που
προτείνει ο Pettitt (1979).
Το μοντέλο ανίχνευσης μεταβολών, όπως περιγράφηκε παραπάνω, μπορεί εύκολα
να γενικευθεί στις συνεχώς ανανεωνόμενες γραμμές παραγωγής (on line procedures).
Αν υπάρχουν m  1 πρότυπες εντός ελέγχου παρατηρήσεις (δηλαδή ιστορικά
δεδομένα όπου δεν αναζητούνται μεταβολές) και n μελλοντικές, τότε αρκεί μετά την
πρόσκτηση κάθε νέας παρατήρησης (της n-οστής) να υπολογιστεί το στατιστικό:

Tm,n = max SMWt, m+n 
mt<m+n

Έπειτα, ακολουθώντας τη μεθοδολογία των Hawkins et al (2003), το παραπάνω
στατιστικό συγκρίνεται με την κατάλληλα επιλεγμένη κρίσιμη τιμή h m,n . Αν
Tm,n > hm,n τότε απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και αυτό αποτελεί ένδειξη για
μεταβολή της μέσης τιμής της διαδικασίας και άρα για μετάβασή της σε κατάσταση
εκτός ελέγχου. Οι κρίσιμες τιμές h m,n επιλέγονται έτσι ώστε για κάθε τιμή των m, n
να εξασφαλίζεται μια συγκεκριμένη και προαποφασισμένη εντός ελέγχου ARL
(Average Run Length), δηλαδή ένας συγκεκριμένος μέσος αριθμός ελεγχόμενων
προϊόντων μέχρι την σήμανση απώλειας ελέγχου όταν είναι γνωστό ότι η διαδικασία
είναι εντός ελέγχου. Επειδή ο υπολογισμός τους με αναλυτικό τρόπο είναι δύσκολος
συνήθως ακολουθούνται monte carlo τεχνικές προσομοίωσης όπως αυτές που
πρότειναν οι Hawkins et al και χρησιμοποιούνται παρακάτω.
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3. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Για να είναι εφικτή η εφαρμογή του προαναφερόμενου μοντέλου ανίχνευσης
μεταβολών σε διεργασίες υψηλής απόδοσης με ποιοτικά χαρακτηριστικά, δε
χρησιμοποιούμε αυτούσιες τις παρατηρήσεις αλλά το μέγεθος των ροών που ορίζεται
ως το πλήθος των μη ελαττωματικών προϊόντων μεταξύ δύο ελαττωματικών
(geometric counts), όπως φαίνεται στην εικόνα 1. Η μεταβλητή Y που μετράει το
πλήθος αυτό, είναι ποσοτική και συνεπώς οι μεταβολές των τιμών της μπορούν να
ελεγχθούν από το μοντέλο ανίχνευσης μεταβολών όπως αυτό περιγράφηκε στην
προηγούμενη παράγραφο. Το προτεινόμενο διάγραμμα που προκύπτει θα καλείται
MWHY (Mann-Whitney chart for High Yield processes).
Προφανώς, σε περίπτωση στατιστικά σημαντικής μεταβολής, αυξάνεται το
στατιστικό Mann-Whitney εκτός από το σημείο της μεταβολής και στα γειτονικά
προς αυτό σημεία. Η πληροφορία αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί με τη χρήση της
μεθόδου ewma (exponentially weighted moving average) που λαμβάνει υπόψη
αθροιστικά την αύξηση των στατιστικών Mann-Whitney γύρω από το σημείο
μεταβολής, ενώ επιπλέον θεωρείται αρκετά ανθεκτική σε παραβιάσεις της
κανονικότητας (Lucas and Saccucci, 1990). Το προτεινόμενο διάγραμμα ελέγχου
λοιπόν βασίζεται στο προϋπάρχον μοντέλο ανίχνευσης μεταβολών και υλοποιείται ως
εξής:
α) Μετά την πρόσκτηση του r-οστού προϊόντος:
i) αν αυτό είναι μη ελαττωματικό συνεχίζουμε στο επόμενο προϊόν,
ii) αν αυτό είναι ελαττωματικό αναθέτουμε ως τιμή της μεταβλητής Υ, το πλήθος
των μη ελαττωματικών προϊόντων από το προηγούμενο ελαττωματικό μέχρι το
τρέχον. Στην εικόνα 1, επειδή το r-οστό προϊόν είναι ελαττωματικό, η μεταβλητή
Υ n παίρνει την τιμή k, όσα δηλαδή τα μη ελαττωματικά προϊόντα από το
προηγούμενο ελαττωματικό μέχρι το τρέχον.
β) Ας υποθέσουμε ότι με τη διαδικασία που περιγράφηκε στο προηγούμενο βήμα
έχουν ανιχνευθεί n ελαττωματικά προϊόντα, δηλαδή έχει υπολογιστεί η τιμή και της
Υ n . Για κάθε m  t  n , υπολογίζουμε το τυποποιημένο στατιστικό Mann-Whitney
για τη μεταβλητή Y, κάτω από την έκφραση του ewma:
EWMAt  m,n  = λ  SMWt, m+n  +  1 - λ   EWMAt -1  m,n 

όπου t = m,m +1,…,m+ n - 1 , SMW όπως στη σχέση (1), EWMAm-1  m,n  = 0 , και
0 < λ  1 είναι η γνωστή παράμετρος ομαλοποίησης της ewma μεθόδου.
γ) Υπολογίζουμε το EWMAmax  m,n  = max EWMAt  m,n  .
mt<m+n

δ) Αν EWMAmax  m,n   hm,n , δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για υφιστάμενη
μεταβολή της διαδικασίας. Αν EWMAmax  m,n  > hm,n , τότε συμπεραίνουμε ότι η
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διαδικασία τίθεται εκτός ελέγχου μετά την παρατήρηση Y n , δηλαδή μετά την n-οστή
ροή μη ελαττωματικών προϊόντων.
Εικόνα 1: Υπολογισμός της μεταβλητής Υ (geometric counts).

Για να ολοκληρωθεί η περιγραφή του νέου διαγράμματος ελέγχου πρέπει να
προσδιοριστούν οι κρίσιμες τιμές h m,n . Για δεδομένη (από τον διαχειριστή της
παραγωγικής διαδικασίας) πιθανότητα εσφαλμένων σημάτων α (false alarm
probability), το όριο ελέγχου h m,n (contol limit) του MWHY θα υπολογίζεται
επιλύοντας τις εξίσοωσεις:

 P  EWMAmax  m,n  > hm,n  α  EWMAmax  m,i   hm,i  α  ,1  i < n  = α,για n > 1

 P  EWMAmax  m,1 > hm,1  α   = α

(2)

Πίνακας 1: Ενδεικτικές τιμές h 5 , n (α) του προτεινόμενου διαγράμματος ελέγχου.

n
1
2
5
10
30
50
100
200
300

0.01
1.250
1.355
1.602
1.820
2.055
2.109
2.150
2.179
2.185

λ=0.2
λ=0.05
Πιθανότητα εσφαλμένων σημάτων (α)
0.01
0.005
0.005
1/70,000
1.305
1.613
0.001
0.002
1.430
1.817
0.002
0.003
1.719
2.294
0.268
0.273
1.992
2.798
0.641
0.688
2.281
3.420
1.496
1.565
2.352
3.591
1.906
2.012
2.410
3.727
2.355
2.598
2.449
3.800
2.754
2.903
2.464
3.919
2.957
3.135

1/7
0.59
0.72
1.00
1.41
2.46
2.71
3.19
3.38
3.63

Όπως όμως έχουμε ήδη αναφέρει λόγω ανυπέρβλητων δυσκολιών οι λύσεις των
εξισώσεων (2) προσεγγίζονται με προσομοιώσεις. Πιο συγκεκριμένα
κατασκευάστηκαν 100,000 ακολουθίες 500 στοιχείων προερχόμενες από την τυπική
κανονική κατανομή. Για να υπάρχει περιθώριο προσαρμογής του μοντέλου (historical
data), η διαδικασία ελέγχου μεταβολών ξεκινά μετά από m  5 παρατηρήσεις. Ο
πίνακας 1 δείχνει τις κρίσιμες τιμές hm,n  α  για m  5 και α  0.01, 0.005 και
1/70,000  0.00001429 . Είναι προφανές ότι όσο αυξάνεται η τιμή του n οι κρίσιμες
τιμές τείνουν να σταθεροποιηθούν. Πρέπει να σημειωθεί ότι η δομή του νέου
διαγράμματος ελέγχου είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απολύτως η μη
παραμετρικότητητά του με την έννοια ότι διαφορετικές κατανομές έχουν την ίδια
ARL.
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4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η αποτελεσματικότητα του νέου διαγράμματος ελέγχου πρέπει να εξεταστεί
συγκρινόμενη με άλλα διαγράμματα ελέγχου που προορίζονται για διαδικασίες
ποιοτικών χαρακτηριστικών υψηλής απόδοσης. Ένα από τα πιο αποτελεσματικά
διαγράμματα του είδους αναπτύχθηκε από τους Chang and Gan (2001). Πρόκειται για
ένα διάγραμμα (γνωστό ως geometric cusum chart) που επίσης μελετά τις ροές μη
ελαττωματικών προϊόντων προσπαθώντας να ανιχνεύσει μεταβολές στη μέση τιμή
τους με την κλασική μέθοδο cusum και τους περιορισμούς που αυτή συνεπάγεται ως
προς την κατανομή των δεδομένων.
Διάγραμμα 1: Γραφική απεικόνιση των συγκρινόμενων διαγραμμάτων ελέγχου

Τα δύο διαγράμματα ελέγχου εφαρμόστηκαν στις ίδιες διαδικασίες υψηλής
απόδοσης με ποιοτικά χαρακτηριστκά και τα αποτελέσματά τους παρατίθενται προς
σύγκριση στον πίνακα 2. Πιο συγκεκριμένα, τα δύο διαγράμματα εφαρμόστηκαν σε
δύο διαδικασίες, από τις οποίες η πρώτη αποτελείται από 1,000,000 προϊόντα με
εντός ελέγχου p 0  0.0001 ακολουθούμενα από 100,000 προϊόντα με εκτός ελέγχου
p1  0.0003 , ενώ η δεύτερη αποτελείται από 1,000,000 προϊόντα με το ίδιο εντός
ελέγχου p 0 ακολουθούμενο από 100,000 με εκτός ελέγχου p1  0.01 . Το εντός
ελέγχου ARL (που ισοδυναμεί με την ποσότητα 1/α) θεωρείται δεδομένο και ίσο με
70,000. Οι παράμετροι του geometric cusum chart έχουν επιλεγεί έτσι ώστε η
απόδοση του σχεδίου να βελτιστοποιείται για τις προαναφερθείσες μεταβολές.
Παρατηρούμε ότι το geometric cusum chart σημάνει εσφαλμένα και μάλιστα πολύ
νωρίτερα από την πραγματική μεταβολή. Επίσης, η ανίχνευση της μεγαλύτερης
μεταβολής κατά τη διάρκεια της δεύτερης προσομοίωσης από το νέο διάγραμμα είναι
τάχιστη. Τα συμπεράσματα αυτά οπτικοποιούνται στο διάγραμμα 1 (για τη δεύτερη
προσομοίωση) όπου απεικονίζονται οι τιμές των στατιστικών ewma και cusum των
δυο συγκρινόμενων διαγραμμάτων μετά τη συμπλήρωση κάθε ροής μη
ελαττωματικών προϊόντων.
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Πίνακας 2: Τα προϊόντα όπου ανιχνεύθηκε μεταβολή
1η προσομοίωση (p 1 =0.0003)
2η προσομοίωση (p 1 =0.01)

ΜWHY(λ=0.2)

Geometric cusum chart

1,066,841
1,000,707

164,651
164,651

ABSTRACT

The number of industries involving high yield processes based on attributes is
continuously increasing. However the relevant literature is not particularly rich and
the traditional control charts are not adequately efficient especially when no
assumption on the underlying distribution can be made. In this paper, a new nonparametric control chart for high yield processes is presented. The proposed control
chart is based on Zhou’s et al innovation, who developed a pioneering non-parametric
control chart for variables based on the changepoint model. We evolve their chart,
and implement it on attribute data, after extracting the geometric counts, i.e. the
number of conforming products between two defective ones. Simulations are
conducted to estimate the control limits for various values of the new charts’
parameters. Additionally, the new control chart is compared to its predecessor, the
geometric cusum chart, to reveal its advantages.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις της εποχής μας αφορά το χώρο της
τεχνολογίας και την ανάπτυξη των εργαλείων Διαδικτύου. Σήμερα υφίσταται ολοένα και
περισσότερο η ανάγκη για αναζήτηση και εύρεση σημαντικών πληροφοριών σε μεγάλες
Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ). Βέβαια, η χρησιμότητα των Δικτυακών ΒΔ αυξάνει, συγκριτικά με
παλαιότερες εποχές, γιατί τώρα υποστηρίζονται τεχνολογικά.
Η εφαρμογή μεθόδων δειγματοληψίας σε μεγάλες ΒΔ προσπαθεί να επιλύσει το
πρόβλημα του τεράστιου όγκου πληροφορίας και της αδυναμίας επεξεργασίας της. Η
δημιουργία δειγμάτων από ΒΔ βοηθά την εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων για τη
συμπεριφορά ολόκληρης της ΒΔ. Παραδείγματα εξαγωγής δείγματος και εύρεσης
σημαντικών στατιστικών στοιχείων αποτελούν η Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου
(ΥΚ) του ΑΠΘ που παρουσιάζεται στην πρώτη ενότητα της παρούσας εργασίας και ο
Τηλεφωνικός Κατάλογος (ΤΚ) του ίδιου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, που παρουσιάζεται στη
συνέχεια. Ένα πολυπληθές εκπαιδευτικό ίδρυμα όπως το ΑΠΘ έχει ανάγκη από συστήματα
αυτόματης αναζήτησης πληροφοριών που αφορούν τα μέλη του. Βέβαια, οι παραπάνω
υπηρεσίες έχουν επεκταθεί και στην Ελληνική Ακαδημαϊκή, Ερευνητική και γενικά την
Εκπαιδευτική Κοινότητα, όπως περιγράφεται στο τέλος της εργασίας.
Λέξεις Κλειδιά: Δειγματοληψία σε Βάσεις Δεδομένων, Υπηρεσίες Καταλόγου, Directory
Services

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εποχή του Web 2.0 που βιώνουμε επιφέρει ραγδαία εξέλιξη των εργαλείων
του Διαδικτύου. Το Διαδίκτυο εισβάλλοντας στην καθημερινότητά μας καλύπτει όλο
και περισσότερες ανάγκες μας. Μια από τις βασικότερες και παλαιότερες ανάγκες
του ευρύτερου πληθυσμού καθίσταται η αναζήτηση σε ΒΔ για την ανεύρεση
σημαντικών πληροφοριών.
Οι πανεπιστημιακοί π.χ. χρειάζονται μια ΒΔ, έτσι ώστε να μπορούν να
αναζητούν στοιχεία για άτομα του χώρου τους. Μια προσπάθεια εξυπηρέτησης των
μελών του ΑΠΘ έγινε από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (ΚΛΔ) του.
Συγκεκριμένα, το ΚΛΔ του ΑΠΘ παρέχει την πανεπιστημιακή ΥΚ του ΑΠΘ, όπου
υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών για όλα τα μέλη του. Ο μεγάλος
όγκος πληροφορίας στη ΒΔ και ανάλογα με το κριτήριο αναζήτησης οδηγεί στην
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εξαγωγή δείγματος, από συγκεκριμένο τμήμα πληθυσμού που ικανοποιεί το κριτήριο.
Το δείγμα αυτό αποτελείται από 20 άτομα του πληθυσμού και οριακά θεωρείται
τυχαίο καθώς δε δημιουργείται ούτε καν με αλφαβητική σειρά. Η δειγματοληψία
γίνεται με βάση τις παραμέτρους των ατόμων του πληθυσμού. Υπάρχει όμως ένας
περιορισμός στο μέγεθος του δείγματος, συνήθως n=20 άτομα. Αυτό κάνει το δείγμα
να απέχει αρκετά από τα καθαρά τυχαία δείγματα. Σε τέτοιες άλλωστε περιπτώσεις
δεν είναι και απαραίτητο να έχουμε τυχαία δείγματα, αλλά μας ενδιαφέρει η
αποτελεσματικότητα στο να βρίσκουμε άτομα με ιδιότητες που θέλουμε, π.χ. άτομο
με όνομα που να αρχίζει από «Π» ή άτομο με την ιδιότητα «Λέκτορας», κλπ.
Μια τέτοια εφαρμογή που προσφέρει το Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο του ΑΠΘ
είναι ο ΤΚ. Η αναζήτηση γίνεται με βάση τα κριτήρια: Ονομ/μο, Ιδιότητα, Υπηρεσία,
Τηλέφωνο και FAX. Δίνει ως έξοδο στοιχεία τοποθετημένα με αλφαβητική σειρά και
δεν υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος του δείγματος.
Υπάρχει και επέκταση των παραπάνω εφαρμογών σε όλη την Ελληνική
Ακαδημαϊκή, Ερευνητική και γενικά την Εκπαιδευτική κοινότητα.

2. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΒΔ ΑΤΟΜΩΝ
2.1 Υπηρεσία Καταλόγου (Directory Service)
Η ΥΚ είναι μια δικτυακή υπηρεσία που αποθηκεύει δεδομένα και τα κάνει
διαθέσιμα σε χρήστες και εφαρμογές, πραγματοποιώντας ταυτοποίηση όλων των
πόρων ενός δικτύου. Στους πόρους περιλαμβάνονται διευθύνσεις e-mail, υπολογιστές
και περιφερειακές συσκευές, όπως εκτυπωτές. Στην ιδανική περίπτωση η ΥΚ κάνει
τη φυσική τοπολογία του δικτύου και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας διάφανα στο
χρήστη. Συνεπώς, ο κάθε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε πόρο /
υπηρεσία χωρίς να ξέρει τη φυσική του θέση και τον τρόπο σύνδεσης.
Σε μια απλή μορφή η ΥΚ εμφανίζεται ως ένας κεντρικός κατάλογος με
πληροφορίες των χρηστών που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτή, όπως ονομ/μο,
τηλέφωνο, e-mail κλπ, για να διευκολύνει την επικοινωνία με τα μέλη της
Πανεπιστημιακής κοινότητας και ταυτόχρονα να εξασφαλίζει την εγκυρότητα των
πληροφοριών. Επεκτεινόμενη η ΥΚ παρέχει ένα μοναδικό λογαριασμό (όνομα
χρήστη/κωδικός) για εύκολη πρόσβαση στις δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές του
οικείου ιδρύματος καθώς και υπηρεσίες συνεργαζόμενων ιδρυμάτων. Οι εφαρμογές
και υπηρεσίες που έχουν πρόσβαση στην ΥΚ δεν απαιτείται να συντηρούν
ξεχωριστούς τοπικούς καταλόγους χρηστών.
Μόλις τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται εκτεταμένα οι
δυνατότητες που προσφέρονται, ώστε οι χρήστες να απολαμβάνουν υπηρεσίες που να
βασίζονται στον Κατάλογο. Οι εν λόγω υπηρεσίες ονομάζονται "directory enabled
services" (DES) και είναι εκείνες που καταδεικνύουν τη σημαντικότητα και την ισχύ
της υπηρεσίας καταλόγου. Στην πλειονότητά τους χρησιμοποιούν κάποιο Κατάλογο
για την ταυτοποίηση χρηστών και δικτυακών πόρων ενός δικτύου.
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται κάποιες Ελληνικές Πανεπιστημιακές
Μονάδες (ΠΜ) που υποστηρίζουν ΥΚ:
Ίσως η πιο σημαντική για το χρήστη DES είναι η Υπηρεσία Απομακρυσμένης
Πρόσβασης (dialup). Με τη βοήθεια της ΥΚ το σύστημα πρόσβασης και
ταυτοποίησης απλοποιείται. Έτσι, απλοποιείται και η διαχείριση της υπηρεσίας Dial363

Up, πράγμα που συνεπάγεται μικρότερους χρόνους αποκατάστασης προβλημάτων
και επομένως υψηλότερη ποιότητα υπηρεσίας. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι
πως το username είναι ταυτόχρονα και e-mail address. Με τη νέα υπηρεσία web-mail
ο κάθε χρήστης του δικτύου του Ιδρύματος μπορεί να έχει πρόσβαση στο προσωπικό
του e-mail και μέσω ενός εύχρηστου web interface.
Πίνακας 1. ΠΜ που υποστηρίζουν ΥΚ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Εθνικό και Καποδ. Παν. Αθηνών
ΤΕΙ Κρήτης
Πανεπιστήμιο Πατρών
ΤΕΙ Λαμίας
Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης

http://www.ntua.gr/directory.html
http://omiros.ionio.gr/home/html/ldap/?dep=all
http://directory.uoa.gr/
https://www.nmc.teicrete.gr/ldap/
http://ds.upatras.gr/
http://www.teilam.gr/search/directory/index.php
http://www.auth.gr/search/ldap/?lang=el

Συνοπτικά, ορισμένα παραδείγματα εφαρμογών και υπηρεσιών που
χρησιμοποιούν σήμερα την ΥΚ είναι:
 Υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω τηλεφώνου (Dial-up)
 Πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο (WiFi)
 Υπηρεσία ιδιωτικού εικονικού δικτύου (VPN)
 Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail)
 Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους και ή προσωπικές ιστοσελίδες
(Helpdesk, Webhosting, κλπ)
Βέβαια, οι διάφορες οντότητες μέλη της Υπηρεσίας (Τμήματα, Υπηρεσίες, κλπ)
μπορούν να συνδέσουν σε αυτή τις δικές τους υπηρεσίες, για παράδειγμα:
 Ελεγχόμενη πρόσβαση στα εργαστήρια Η/Υ
 Χρήση από συστήματα ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης σε χώρους του
ιδρύματος
 Πρόσβαση στις δικτυακές εφαρμογές των Γραμματειών, Φοιτητικών θεμάτων,
Βιβλιοθήκης, Διαχείρισης Οικονομικών, Διαχείρισης Προσωπικού κλπ.
2.2 Υπηρεσία Καταλόγου ΑΠΘ
Τα στοιχεία των χρηστών του ΑΠΘ που δημοσιεύονται και είναι διαθέσιμα για
αναζήτηση από τρίτους είναι τα ακόλουθα: Όνομ/μο, username, ΠΜ, Τίτλος –
Ιδιότητα, e-mail, Αριθμός Τηλεφώνου ΑΠΘ, FAX.
Στην παρούσα εργασία έγινε μια πρώτη προσπάθεια εφαρμογής δειγματοληψίας
μέσα από ΒΔ εγκατεστημένη στο Διαδίκτυο. Μια κατάλληλη Β.Δ. υπήρξε η ΥΚ του
ΑΠΘ
στη
Web-διεύθυνση:
http://www.auth.gr/search/ldap/?lang=el.
Θα
παρουσιαστούν ορισμένες περιπτώσεις χρήσης της ΥΚ ΑΠΘ με εξαγωγή δείγματος
από το σύνολο των ατόμων που ικανοποιούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Το
εξαγόμενο δείγμα έχει μέγεθος το πολύ 20 ατόμων και η δειγματοληψία φαίνεται να
είναι τυχαία. Οι επιστρεφόμενες τιμές από τη ΒΔ της ΥΚ ΑΠΘ δε φαίνεται να
ακολουθούν κάποια αλφαβητική ή άλλη σειρά. Επιπλέον οι εγγραφές στην ΥΚ δε
μοιάζουν να σχετίζονται με τη χρονική παραμονή του κάθε μέλους στο Πανεπιστήμιο
και την ιδιότητά του. Βέβαια, είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι το μέγεθος της λέξης
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αναζήτησης πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 4. Διαφορετικά, δεν είναι δυνατή η
εξαγωγή κατάλληλου δείγματος.
Σύμφωνα με πολιτική του ΑΠΘ το ίδρυμα διατηρεί την υποχρέωση να παρέχει πλήρη
διαδικτυακή πληροφόρηση για τα προσωπικά δεδομένα του συνόλου των
υπηρετούντων μελών ΔΕΠ και εργαζομένων στο ΑΠΘ. Συνεπώς η δημοσιοποίηση
Ονομ/μου, Ιδιότητα, Υπηρεσιακού τηλεφώνου, Υπηρεσιακού e-mail επιτρέπεται
χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των χρηστών αυτών. Αντιθέτως όταν
πρόκειται για φοιτητές ή φιλοξενούμενους χρήστες (εκτός των φιλοξενούμενων
μελών ΔΕΠ) απαιτείται προηγουμένως η ρητή, έγγραφη ή ηλεκτρονική,
συγκατάθεση των χρηστών για δημοσιοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας.
1η Περίπτωση Χρήσης
Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται το μενού της Αναζήτησης στις ΥΚ του ΑΠΘ, όπου
αναζητείται το επίθετο που αρχίζει με "Φαρμάκης" σε οποιαδήποτε Π.Μ.
Παρατηρούμε ότι στη ΒΔ υπάρχει το μέλος Νικόλαος Φαρμάκης του τμήματος
Μαθηματικών.
Εικόνα 1. Αναζήτηση Επιθέτου που αρχίζει με δεδομένη φράση σε οποιαδήποτε ΠΜ

2η Περίπτωση Χρήσης
Στην εικόνα 2 παρουσιάζεται το μενού Αναζήτησης στις ΥΚ του ΑΠΘ, και
αναζητείται το ονομ/μο που αρχίζει με "Νικόλαος" σε οποιαδήποτε ΠΜ. Ενώ στη ΒΔ
υπάρχει το μέλος "Φαρμάκης Νικόλαος" δεν παρουσιάζεται στο εξαγόμενο δείγμα.
Εικόνα 2. Αναζήτηση Ονομ/μου που αρχίζει με δεδομένη φράση σε οποιαδήποτε ΠΜ
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3η Περίπτωση Χρήσης
Στην εικόνα 3 παρουσιάζεται το μενού της Αναζήτησης στις ΥΚ του ΑΠΘ, όπου
αναζητείται το όνομα χρήστη (username) που αρχίζει με "maria" σε οποιαδήποτε
ΠΜ. Στο δείγμα της ΒΔ υπάρχουν τα μέλη με όνομα "Μαρία" και όνομα που αρχίζει
με "Μαρια" (Μαριάννα).
Εικόνα 3. Αναζήτηση username που αρχίζει με δεδομένη φράση σε οποιαδήποτε ΠΜ

4η Περίπτωση Χρήσης
Στην εικόνα 4 παρατηρούμε ότι δεν επιστρέφεται δείγμα βάζοντας τη λέξη
αναζήτησης "fa" καθώς δεν είναι εφικτή η συγκεκριμένη αναζήτηση. Παραβιάζεται
ο περιορισμός της δειγματοληψίας με το μέγεθος της υπό – αναζήτησης λέξης.
Εικόνα 4. Αναζήτηση username που αρχίζει με δεδομένη φράση 2 γραμμάτων σε
οποιαδήποτε ΠΜ

2.3 Τηλεφωνικός Κατάλογος ΑΠΘ
Τα στοιχεία των υπαλλήλων/μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ που δημοσιεύονται και είναι
διαθέσιμα για αναζήτηση από τρίτους είναι τα ακόλουθα: Όνομ/μο, ΠΜ, Τίτλος –
Ιδιότητα, e-mail, Αριθμός Τηλεφώνου ΑΠΘ.
Μια 2η ΒΔ εγκατεστημένη στο Διαδίκτυο είναι ο ΤΚ του ΑΠΘ, στη Web-διεύθυνση:
http://www.tcom.auth.gr/isdn/idc/catsearch.htm.
Θα παρουσιαστούν ορισμένες περιπτώσεις χρήσης του ΤΚ του ΑΠΘ με εξαγωγή
δείγματος από το σύνολο των ατόμων που ικανοποιούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί.
Δεν υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος του εξαγόμενου δείγματος και η
δειγματοληψία φαίνεται να είναι τυχαία. Οι επιστρεφόμενες τιμές από τη ΒΔ της ΥΚ
του ΑΠΘ ακολουθούν αλφαβητική σειρά.
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1η Περίπτωση Χρήσης
Στην εικόνα 5 παρουσιάζεται το μενού της Αναζήτησης στον ΤΚ ΑΠΘ, όπου
αναζητείται το επίθετο που αρχίζει με "Φαρμάκης" σε οποιαδήποτε ΠΜ.
Παρατηρούμε ότι στη ΒΔ υπάρχει το μέλος "Νικόλαος Φαρμάκης" του τμήματος
Μαθηματικών. Το δείγμα είναι το ίδιο με αυτό της εικόνας 1, καθώς τα κριτήρια
αναζήτησης παραμένουν σταθερά.
Εικόνα 5. Αναζήτηση Επιθέτου σε οποιαδήποτε ΠΜ

2η Περίπτωση Χρήσης
Στην εικόνα 6 παρουσιάζεται το μενού της Αναζήτησης στον ΤΚ του ΑΠΘ, όπου
αναζητείται το όνομα που αρχίζει με "Νικόλαος" σε οποιαδήποτε ΠΜ και έχει το
χαρακτηριστικό του "Αναπληρωτή Καθηγητή". Στη ΒΔ υπάρχει το μέλος "Φαρμάκης
Νικόλαος" και ταυτόχρονα παρουσιάζεται στο εξαγόμενο δείγμα.
Εικόνα 6. Αναζήτηση Ονόματος ατόμου με βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή σε
οποιαδήποτε ΠΜ

3η Περίπτωση Χρήσης
Στις εικόνες 7 και 8 παρουσιάζεται το μενού της Αναζήτησης στον ΤΚ του ΑΠΘ,
όπου αναζητείται το άτομο με όνομα που αρχίζει με "Νικόλαος" σε οποιαδήποτε ΠΜ.
Ενώ στη Β.Δ. υπάρχει το μέλος "Φαρμάκης Νικόλαος", ταυτόχρονα παρουσιάζεται
και στο εξαγόμενο δείγμα, παρ όλο που το μέγεθος του δείγματος είναι αρκετά
μεγάλο και ξεπερνά το κατώφλι της προηγούμενης βάσης δεδομένων.
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Εικόνα 7. Αναζήτηση ατόμου με βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα
Μαθηματικών

Εικόνα 8. Εξαγωγή δείγματος της αναζήτησης ατόμου με βαθμίδα Αναπληρωτή
Καθηγητή στο Τμήμα Μαθηματικών, με μέγεθος που ξεπερνά το 20

2.4 Υπηρεσία Καταλόγου Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας
Οι ΥΚ του ΕΔΕΤ παρέχουν έναν κεντρικό εξυπηρετητή καταλόγου για αιτήματα
αναζήτησης στοιχείων χρηστών των ελληνικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών
ιδρυμάτων. Ο Εξυπηρετητής αυτός υλοποιεί το κεντρικό σημείο αναφοράς για την
Ελλάδα, χειριζόμενος το εθνικό επίπεδο c=GR και αναδρομολογεί αιτήσεις
αναζήτησης, σε εξυπηρετητές των συνδεόμενων με το ΕΔΕΤ φορέων. Ταυτόχρονα,
φιλοξενεί και πληροφορίες για φορείς που δεν υλοποιούν τις δικές τους υπηρεσίες
καταλόγου. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στο Διαδίκτυο, που
εδράζεται στη Web διεύθυνση: http://ds.grnet.gr/.
Περίπτωση χρήσης
Στην εικόνα 9 παρουσιάζεται το μενού της Αναζήτησης στις ΥΚ του ΕΔΕΤ, όπου
αναζητείται το ονομ/μο που αρχίζει με "Νικόλαος" σε οποιαδήποτε ΠΜ. Όπως
φαίνεται στην εικόνα 10, ενώ στη ΒΔ υπάρχει το μέλος "Φαρμάκης Νικόλαος" δεν
παρουσιάζεται στο εξαγόμενο δείγμα, καθώς υπάρχει ο περιορισμός στο μέγεθος του
δείγματος (20).
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Εικόνα 9. Αναζήτηση ατόμου με όνομα "Νικόλαος" σε οποιαδήποτε ΠΜ πανελλαδικά

3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η παρούσα εργασία εξετάζει την τρέχουσα κατάσταση των υπηρεσιών καταλόγου σε
επίπεδο του ΑΠΘ αλλά και πανελλαδικά και διερευνά σε πρωταρχικό επίπεδο για το
αν υπάρχουν περιθώρια εφαρμογής της μεθοδολογίας της δειγματοληψίας στις
συγκεκριμένες δικτυακές εφαρμογές. Το συμπέρασμα που προκύπτει από την
παραπάνω διαδικασία είναι ότι είναι εφικτή η εισαγωγή και χρήση των μεθόδων της
δειγματοληψίας σε μεγάλες ΒΔ και η εξαγωγή σημαντικών στατιστικών
συμπερασμάτων.
ABSTRACT
Nowadays the need for searching and finding important information in big databases
grows rapidly. The usefulness of Network Databases increases, because today they are
technologically supported. Some searching methods are offered by the Directory Services of
A.UTh and its Telephone List, where we applied sampling techniques. Of course, the services
have also been extended to the Greek Academic, Research and Educational Community.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
http://www.auth.gr/search/ldap/?lang=el
http://www.tcom.auth.gr/isdn/idc/catsearch.htm
http://noc.auth.gr/services/personal/ds/
http://ds.grnet.gr/
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ
Φλώρου Γιαννούλα, Τριβέλλας Θεόδωρος
Τμήμα Λογιστικής, Τμήμα Μηχανολογίας ΤΕΙ Καβάλας
{gflorou, thtrivel}@teikav.edu.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας των
απαντήσεων των φοιτητών σε ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε και αφορούσε την
εκπαιδευτική διαδικασία. Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αυτού προτάθηκαν από την
Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) στην ανώτατη εκπαίδευση και οι απαντήσεις του είναι
σε κλίμακα Likert, με τιμές από 1 έως 5. Παρουσιάζουμε την διαδικασία στατιστικής
επεξεργασίας των απαντήσεων, δίνοντας τόσο περιγραφικά αποτελέσματα, αλλά και
μετασχηματίζοντας τα δεδομένα, ώστε να εξαγάγουμε συσχετίσεις και ομαδοποιήσεις μεταξύ
απαντήσεων, με τη μέθοδο της Ιεραρχικής Ταξινόμησης. Πιστεύουμε η πρόταση που
παρουσιάζουμε για την διαδικασία επεξεργασίας των ερωτηματολογίων, να βοηθήσει τα
υπόλοιπα τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης που θέλουν να μελετήσουν απαντήσεις
φοιτητών τους σε παρόμοια ερωτηματολόγια.
Λέξεις κλειδιά: Αξιολόγηση εκπαίδευσης, επεξεργασία ερωτηματολογίων.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με τον Ν. 3374/2005 θεσμοθετείται η διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση με τη δημιουργία της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) στην
ανώτατη εκπαίδευση με στόχο την αξιολόγηση των τμημάτων των Πανεπιστημίων
και ΤΕΙ. Η ΑΔΙΠ είναι η εποπτική και συντονιστική αρχή του συστήματος
Διασφάλισης Ποιότητας.
Σκοπός της ΑΔΙΠ είναι να διαμορφώσει και εφαρμόσει ένα ενιαίο σύστημα
διασφάλισης ποιότητας, ως σύστημα αναφοράς για τα επιτεύγματα και το έργο που
επιτελούν τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επίσης, να συγκεντρώσει και να
κωδικοποιήσει τις κρίσιμες εκείνες πληροφορίες, που θα καθοδηγήσουν την Πολιτεία
στην αποτελεσματική ενίσχυση της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας. Για την
επίτευξη των σκοπών της, η ΑΔΙΠ συνεργάζεται και στηρίζει τις προσπάθειες των
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για βελτίωση της ποιότητας της Ανώτατης
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Εκπαίδευσης, με στόχο να διασφαλισθεί η εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας
προς το σύστημα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. (www.adip.gr).
Στις διαδικασίες της εσωτερικής αξιολόγησης κάθε τμήματος, περιλαμβάνεται και
η συμπλήρωση ερωτηματολόγιων για κάθε μάθημα και διδάσκοντα, από τους
φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα.
Η αρχή Διασφάλισης Ποιότητας, δημιούργησε ένα πρότυπο ερωτηματολόγιο για
το σκοπό αυτό, το οποίο υιοθέτησαν τα περισσότερα από τα τμήματα που ξεκίνησαν
την εσωτερική αξιολόγηση. Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από 5 τμήματα
(μάθημα, εργασίες μαθήματος, διδάσκων, εργαστήριο, φοιτητής) και ο τύπος των
ερωτήσεων του είναι κλειστές ερωτήσεις με απαντήσεις στην κλίμακα Likert από 1
έως 5.
Παρουσιάζουμε στην εργασία αυτή μια πρόταση για την επεξεργασία των
απαντήσεων των ερωτηματολόγιων αξιολόγησης ακαδημαϊκού έτους 2007-08, η
οποία εφαρμόστηκε στο τμήμα Λογιστικής και Μηχανολογίας του ΤΕΙ Καβάλας. Η
διαδικασία που προτείνουμε σκοπό έχει να αναδείξει και άλλα ποιοτικά
συμπεράσματα που είναι δυνατό να προκύψουν από τις απαντήσεις. Επιμέρους
σκοπός μας είναι η πρόταση μας για την διαδικασία επεξεργασίας των
ερωτηματολογίων, να βοηθήσει τα υπόλοιπα τμήματα που θέλουν να αναλύσουν
παρόμοια ερωτηματολόγια. Στην ενότητα 2 περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας
και τα ερευνητικά ερωτήματα. Στην ενότητα 3 παρουσιάζονται τα περιγραφικά
αποτελέσματα και τα αποτελέσματα της Ιεραρχικής Ταξινόμησης. Η εργασία
τελειώνει με τα συμπεράσματα στην ενότητα 5.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Τα δεδομένα που αναλύουμε στην παρούσα εργασία, αντιστοιχούν σε πίνακα με 3590
γραμμές (σύνολο συμπληρωμένων ερωτηματολογίων για το 2007-08) και 42 στήλες
για τις απαντήσεις κάθε ερωτηματολογίου. Μετά την καταγραφή των απαντήσεων,
ελέγξαμε τυχόν λάθη συμπλήρωσης, και προχωρήσαμε στην εξαγωγή των
περιγραφικών αποτελεσμάτων τα οποία παρουσιάζουμε στη συνέχεια.
Στόχος μας είναι εκτός από τις απαντήσεις των ερωτήσεων να αναδείξουμε
και κάποια άλλα χαρακτηριστικά των φοιτητών και διδασκόντων, όπως το πλήθος
παρακολουθούντων σε κάθε μάθημα, τη πιθανή διαφοροποίηση μονίμων και
εκτάκτων διδασκόντων, τη διαφοροποίηση των απαντήσεων φοιτητών που
παρακολουθούν τακτικά τις διαλέξεις από τους υπόλοιπους, την πιθανή
διαφοροποίηση μεταξύ των τμημάτων Λογιστικής και Μηχανολογίας.
Στη συνέχεια θέλοντας να ελέγξουμε συσχετίσεις μεταξύ των απαντήσεων
όλων των ερωτήσεων από τον ίδιο φοιτητή, ενοποιήσαμε τις απαντήσεις σε τρεις
κατηγορίες (αντί για τις 5 κατηγορίες της κλίμακας Likert), εφαρμόσαμε τη μέθοδο
της Ιεραρχικής Ταξινόμησης και παρουσιάζουμε τις ομαδοποιήσεις κατηγοριών
απαντήσεων που προέκυψαν, για το τμήμα Λογιστικής. Αντίστοιχη ανάλυση
εφαρμόστηκε και για το τμήμα Μηχανολογίας.
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.1 Πλήθος φοιτητών που παρακολουθούν τα μαθήματα
Με μια πρώτη καταγραφή των απαντημένων ερωτηματολογίων μπορούμε να έχουμε
αποτελέσματα που δεν εξάγονται άμεσα από τις απαντήσεις των ερωτήσεων, αλλά
από το πόσοι φοιτητές συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια και επομένως
παρακολουθούσαν τα μαθήματα. Μπορούμε να δούμε το μέσο όρο τους ανά τυπικό
εξάμηνο σπουδών στο πίνακα 1. Αρκετοί φοιτητές φαίνεται να παρακολουθούν τις
διαλέξεις και τα εργαστήρια του τμήματος Λογιστικής και Μηχανολογίας.
Πίνακας 1. Μέσο πλήθος φοιτητών στις διαλέξεις
τυπικό
εξάμηνο

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ Μέσος
όρος

Χειμερινό
Λογιστικής

22,4

25,2

19,3

17,7

37,4

28,6

27,3

26,5

Εαρινό
Λογιστικής

40,8

29,1

59,2

22,0

21,4

44,1

28,1

38,8

Συνολικά
Λογιστικής

32,7

27,3

46,0

19,5

31,1

37,5

27,6

33,1

Εαρινό
Μηχανολογίας

33,0

36,7

46,1

44,1

29,5

33,3

28,3

37,2

Πίνακας 2. Μέσο πλήθος φοιτητών σε θεωρίες-εργαστήρια
τυπικό
εξάμηνο

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ συνολικά

Θεωρία
Λογιστικής

30,1 24,9

22,8

17,2

32,3

32,6

23,8

27,3

Εργαστήριο
Λογιστικής

34,8 31,0

56,7

21,2

30,1

38,7

30,1

37,1

Θεωρία
18,5 29,2
Μηχανολογίας

13,5

13,7

10,8

9,6 18,3

16,1

Εργαστήριο
45,0 40,5
Μηχανολογίας

54,6

52,8

38,1

51,4 40,0

47,4

Ο συνολικός μέσος αριθμός φοιτητών Λογιστικής στις παρακολουθήσεις είναι 26
φοιτητές το εαρινό εξάμηνο και 39 φοιτητές στο εαρινό. Γενικά στο εαρινό εξάμηνο
ο μέσος όρος παρακολουθούντων είναι μεγαλύτερος από ότι στο χειμερινό εκτός από
το 5ο τυπικό εξάμηνο. Αυτό βέβαια πιθανόν να οφείλεται και στο χρόνο
συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων (μέσα Δεκεμβρίου για το χειμερινό και τέλος
Μάιου για το εαρινό εξάμηνο). Στο τμήμα Μηχανολογίας ερωτηματολόγια
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συμπληρώθηκαν μόνο το εαρινό εξάμηνο και ο μέσος όρος φοιτητών ανά μάθημα
είναι 37 φοιτητές. (Σημείωση Τα εργαστήρια θεωρήθηκαν ενιαία. Π.χ. 60 άτομα).
Φυσικά επειδή οι παρακολουθήσεις των εργαστηρίων είναι υποχρεωτικές, στα δύο
τμήματα, βλέπουμε μεγάλο μέσο όρο παρακολουθήσεων (πίνακας 2). Οι μη
υποχρεωτικές παρακολουθήσεις της θεωρίας, εκφράζουν καλύτερα το μέσο όρο των
φοιτητών που προσέρχονται εθελοντικά στις διαλέξεις θεωρίας. (πίνακας 2).
3.2 Αξιολόγηση διδασκόντων
Στον πίνακα 3 παρουσιάζουμε τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των
ερωτήσεων που αφορούν στους διδάσκοντες χωρισμένους σε μόνιμους και
εκτάκτους.
Ο έλεγχος Χ2 των μεταβλητών-ερωτήσεων για τους διδάσκοντες β22-β27 και της
ιδιότητας μόνιμος έκτακτος διδάσκοντας, δείχνει παντού στατιστικά σημαντικές
διαφορές. Γενικότερα οι μη μόνιμοι καθηγητές έχουν καλύτερες βαθμολογήσεις κατά
μέσον όρο και με μικρότερες τυπικές αποκλίσεις στις ερωτήσεις που αφορούν στους
διδάσκοντες.
Πίνακας 3. Παρουσίαση ερωτήσεων για τους διδάσκοντες Λογιστικής
Έκτακτος

ερώτηση
οργανωμένη
παρουσίαση
διδάσκοντα
διέγερση
ενδιαφέροντος
κατανοητή
ανάλυση
εννοιών
ενθάρρυνση
διατύπωσης
αποριών
συνέπεια
διδάσκοντα
προσιτός
διδάσκοντας

Μόνιμος

Χ2 test
(Τιμές p)

Έλεγχος
Μέσος Τυπ.
Μέσος Τυπ.
διαφορών
πλήθος όρος
απόκλ. πλήθος όρος
απόκλ. μέσων
2494

3,90

1,06

1015

3,53

1,18

2511

3,76

1,10

1029

3,55

1,11

79.246
(0.000)
34.139
(0.000)

2505

3,91

1,06

1023

3,66

1,13

40.455
(0.000)

2512

3,96

1,06

1026

3,67

1,12

2496

4,17

0,99

1022

3,87

1,14

2472

4,05

1,05

1002

3,82

1,10

60.076
(0.000)
60.685
(0.000)
38.217
(0.000)

Ο έλεγχος Χ2 των μεταβλητών β22-β27 και του εξαμήνου, δείχνει στατιστικά
σημαντικές διαφορές (p-values 0.000) όπου στο χειμερινό εξάμηνο οι ερωτήσεις για
τους διδάσκοντες επιτυγχάνουν μεγαλύτερες βαθμολογίες από ότι στο εαρινό.
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3.3 Αξιολόγηση μαθημάτων
Οι ερωτήσεις που αφορούν το μάθημα και τις εργασίες (α1-α21) παρουσιάζουν
μικρές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το αν ο διδάσκων είναι μόνιμος ή μη μόνιμος. Ο
έλεγχος Χ2 των μεταβλητών α1-α21 και της ιδιότητας μόνιμος έκτακτος
διδάσκοντας, δεν δείχνει στατιστικά σημαντικές διαφορές, εκτός από δύο ερωτήσεις
έγκαιρο θέμα εργασίας (p-value 0.001) και καθοδήγηση εργασίας (p-value 0.004)
όπου οι μη μόνιμοι επιτυγχάνουν μεγαλύτερες βαθμολογίες από τους μονίμους.
Όταν ερευνήσαμε αν διαφοροποιούνται οι απαντήσεις που αφορούν το μάθημα
και τις εργασίες (α1-α21) ανάλογα με τις απαντήσεις στο χειμερινό ή εαρινό
εξάμηνο, παρατηρήσαμε μικρές διαφοροποιήσεις στατιστικά σημαντικές σχεδόν σε
όλες τις ερωτήσεις εκτός από το καλό βιβλίο, τα απαραίτητα προαπαιτούμενο και το
ερευνητικό υλικό της βιβλιοθήκης για τις εργασίες όπου δεν υπάρχουν στατιστικά
σημαντικές διαφορές μεταξύ χειμερινού και εαρινού εξαμήνου.
3.4 Απαντήσεις φοιτητών που παρακολουθούν τακτικά τα μαθήματα
Ειδικότερα αναλύσαμε τη γνώμη των φοιτητών Λογιστικής που παρακολουθούν
τακτικά ή πολύ τακτικά τις διαλέξεις. Λίγοι φοιτητές δήλωσαν ότι δεν
παρακολουθούν τακτικά τις διαλέξεις (11%). Ποσοστό 19% δήλωσε ότι
παρακολουθεί μέτρια, ενώ το υπόλοιπο 70% των φοιτητών που απάντησαν στα
ερωτηματολόγια δήλωσε ότι παρακολουθεί τακτικά και πολύ τακτικά τις διαλέξεις.
Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ, ότι αυτό ήταν αναμενόμενο μια που η συμπλήρωση
των ερωτηματολόγιων έγινε σε ώρες διεξαγωγής διαλέξεων. Θα πρέπει να
σημειώσουμε ακόμη, ότι το πλήθος 3590 των φοιτητών που απάντησαν, στην
πραγματικότητα δεν αντιστοιχεί σε 3590 διαφορετικούς φοιτητές, αφού πολλές φορές
οι ίδιοι φοιτητές που παρακολουθούσαν τα μαθήματα, συμπλήρωσαν αξιολογήσεις
για 4 και 5 μαθήματα και για αντίστοιχους διδάσκοντες.
Θέλοντας να εξετάσουμε την ύπαρξη ή όχι συσχέτισης μεταξύ τακτικής
παρακολούθησης και βαθμολογίας στις ερωτήσεις που αφορούν το διδάσκοντα
κάναμε έλεγχο με το Χ2 test και βρήκαμε στατιστικά σημαντικές διαφορές για όλες
τις ερωτήσεις που αφορούν τους διδάσκοντες. Όσο συχνότερη είναι η
παρακολούθηση τόσο μεγαλύτερη βαθμολογία δίνουν οι φοιτητές στους διδάσκοντες.
Αυτό ενισχύει την άποψη που επικρατεί ότι αν ο καθηγητής διδάσκει καλά,
προσελκύει στους φοιτητές στην τακτική παρακολούθηση.

3.5 Συνολική ταξινόμηση απαντήσεων
Εκτός από τα περιγραφικά αποτελέσματα των μεταβλητών μας ενδιαφέρει να
μελετήσουμε τυχόν συσχετίσεις μεταξύ απαντήσεων του ερωτηματολόγιου. Θέλουμε
να διερευνήσουμε περισσότερο τις πιθανές σχέσεις όχι μόνο μεταξύ ερωτήσεων αλλά
μεταξύ κατηγοριών απαντήσεων (λίγο, πολύ, μέτρια). Προσπαθώντας λοιπόν να
διερευνήσουμε τις απαντήσεις με ποιοτικό τρόπο και με σκοπό να αναδείξουμε τις
τάσεις των φοιτητών, προχωρήσαμε και σε νέα ανάλυση, αλλάζοντας τον αρχικό
πίνακα δεδομένων ως εξής:
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Ενοποιήσαμε τις κατηγορίες της κλίμακας Likert 1 και 2 σε μία με «χαμηλές»
τιμές. Αφήσαμε την κατηγορία 3 σε μέτριες τιμές και ενοποιήσαμε τις κατηγορίες 4
και 5 σε μία με «υψηλές» τιμές. (Μπεχράκης , 1999)
Ο πίνακας δεδομένων Λογιστικής έχει 3590 γραμμές (ερωτηματολόγια) και 36
στήλες-ερωτήσεις. Οι τιμές του είναι αριθμοί από το 1 έως το 4. Τιμή 1 για χαμηλές
τιμές, 2 για μέτριες, 3 για υψηλές και 4 για έλλειψη απαντήσεων στην ερώτηση. Στη
συνέχεια για κάθε ερώτηση δημιουργήσαμε 4 στήλες με τιμές 0 ή 1, αντίστοιχα για
τις τιμές 1,2,3,4 των απαντήσεων. Οι στήλες με τιμή 4 εξαιρέθηκαν από την ανάλυση
αφού δεν υπήρχε απάντηση.
Ο πίνακας δεδομένων τμήματος Λογιστικής έχει 3590 γραμμές (ερωτηματολόγια)
και 108 στήλες (36 ερωτήσεις χ 3 κατηγορίες η κάθε μία και του τμήματος
Μηχανολογίας έχει 1530 γραμμές και 56 στήλες. Μας ενδιαφέρουν κυρίως οι
συσχετίσεις και ομαδοποιήσεις μεταξύ των στηλών των πινάκων αυτών. Στη
συνέχεια με τη μέθοδο της ανιούσας Ιεραρχικής ταξινόμησης και το στατιστικό
πακέτο spss, ταξινομήσαμε τις κατηγορίες απαντήσεων της ανάλυσής μας και
προέκυψε το δενδρόγραμμα του σχήματος 1. Το πλεονέκτημα της μεθοδολογίας
αυτής, είναι η εύρεση ομάδων με θετικές ή αρνητικές απαντήσεις για κάθε ερώτηση,
και όχι απλά ομάδες ερωτήσεων που ομαδοποιούνται μαζί χωρίς να γνωρίζουμε αν
ομαδοποιούνται μαζί εξαιτίας των θετικών ή των αρνητικών τιμών τους (Φλώρου
1997).
Σχήμα 1. Αποτελέσματα Ιεραρχικής ταξινόμησης

Λίγο ή
καθόλου
ικανοποιη
τικά στις
ερωτήσεις
πολύ
μελέτη

Μέτρια
ικανοποιη
τικά σε
όλες τις
ερωτήσεις

Θετική
κρίση
για
εργαστή
ρια

Τακτική
Θετική
παρακολούθη κρίση
ση διαλέξεων,διδάσκον
εργαστηρίων τα
ασκήσεων στόχων,
ύλης,
οργάνωσ
ης

Θετική
κρίση
για
μάθημα,
Δυσκολί
α,
διδακτικ
ές
μονάδες,
προαπαιτ
ούμενα,

Μεγάλη
ικανοποί
ηση για
εργασίες
εκπαιδευ
τικό
υλικό,
σύγγραμ
μα
Συστημα
τική

Λίγες
ώρες
μελέτη

Ερμηνεύοντας το δενδρόγραμμα από την κορυφή προς τη βάση τους (δεξιά προς
τα αριστερά διαχωρισμοί), ξεχωρίζει από την αρχή η κλάση με τους φοιτητές που
δήλωσαν ότι αφιερώνουν λιγότερο από 4 ώρες μελέτης την εβδομάδα για κάθε
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μάθημα. Οι φοιτητές αυτοί δεν ομαδοποιούνται με καμιά από τις υπόλοιπες ομάδες
του δενδρογράμματος.
Στη συνέχεια ο διαχωρισμός γίνεται για όσους δηλώσαν καλά η πολύ καλά στις
υπόλοιπες ερωτήσεις και των υπολοίπων με μέτρια ή λίγο–καθόλου. Η μεγάλη ομάδα
των θετικών απαντήσεων διαχωρίζεται σε 3 υποομάδες. Μία με θετικές απαντήσεις
για το εκπαιδευτικό υλικό, τις εργασίες και τη συστηματική μελέτη των φοιτητών.
Μία με θετικές απαντήσεις για το μάθημα γενικότερα (προαπαιτούμενα, διδακτικές
μονάδες, δυσκολία, φροντιστήρια). Μία με θετικές απαντήσεις στις ερωτήσεις που
αφορούν τον διδάσκοντα, στην οποία περιλαμβάνονται και θετικές απαντήσεις για
τους στόχους του μαθήματος, την ύλη και την οργάνωσή της. Θετική γνώμη στις
τρεις αυτές ερωτήσεις συσχετίζεται με θετική γνώμη για τον διδάσκοντα. Με την
υποομάδα αυτή ενώνεται και η ομάδα των φοιτητών με τακτικές παρακολουθήσεις
στις διαλέξεις και τα εργαστήρια, καθώς και η ομάδα με θετικές απαντήσεις για το
εργαστήριο (υποδομές, εξοπλισμός, ασκήσεις).
Στην άλλη άκρη των θετικών απαντήσεων, βρίσκονται οι δύο ομάδες των μέτριων
και των αρνητικών απαντήσεων, χωρίς μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Στην ομάδα
των μέτριων απαντήσεων περιλαμβάνεται μόνο μία αρνητικά απάντηση που αφορά
στη διαθεσιμότητα της βιβλιογραφίας στη βιβλιοθήκη. Στην ομάδα των αρνητικών
απαντήσεων, περιλαμβάνονται και οι φοιτητές με μέτρια παρακολούθηση
εργαστηρίων, η μέτρια συνέπεια του διδάσκοντα καθώς και η απάντηση για πολλές
ώρες αφιερωμένες στη μελέτη του μαθήματος. (περισσότερες από 6 ώρες την
εβδομάδα). Ίσως να πρόκειται για φοιτητές που δεν είναι ευχαριστημένοι με τις
διαλέξεις και τους διδάσκοντες και προτιμούν να μελετούν μόνοι τους.
Στο αντίστοιχο δενδρόγραμμα για το τμήμα Μηχανολογίας, οι ομάδες με τις
υπόλοιπες ερωτήσεις (δεν υπήρχαν στα δεδομένα οι ερωτήσεις που αφορούν το
εργαστήριο και τους φοιτητές) μοιάζουν πολύ με τις ομάδες που σχηματίστηκαν από
το τμήμα Λογιστικής.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παρουσιάσαμε στην εργασία αυτή, τα αποτελέσματα αξιολόγησης μέσω
ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι φοιτητές των τμημάτων Λογιστικής και
Μηχανολογίας του ΤΕΙ Καβάλας. Στόχος μας δεν ήταν μόνο η περιγραφή των
απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αξιολόγησης. Στοχεύαμε να
παρουσιάσαμε και τον τρόπο εξαγωγής συμπερασμάτων που δεν προκύπτουν άμεσα
από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων. Σχετικά με την παρακολούθηση φοιτητών
στις διαλέξεις και τα εργαστήρια, παρατηρήσαμε στο εαρινό εξάμηνο μεγαλύτερο
κατά μέσο όρο, πλήθος παρακολουθούντων φοιτητών στο τμήμα Λογιστικής από ότι
το χειμερινό εξάμηνο. Όσον αφορά στις μη υποχρεωτικές παρακολουθήσεις των
διαλέξεων θεωρίας, το μέσο πλήθος φοιτητών είναι κατά πολύ μικρότερο από το
μέσο πλήθος φοιτητών που παρακολουθούν υποχρεωτικά τα εργαστήρια, τόσο για το
τμήμα Λογιστικής όσο και για το τμήμα Μηχανολογίας. Σχετικά με την αξιολόγηση
των ερωτήσεων που αφορούσαν τους διδάσκοντες, προέκυψε υπεροχή των εκτάκτων
διδασκόντων σε σχέση με τους μονίμους.
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Όσον αφορά στον τρόπου που οι φοιτητές απάντησαν στις ερωτήσεις,
συμπεράναμε σημαντική σχέση μεταξύ τακτικής παρακολούθησης φοιτητών και
αξιολόγησής τους για τους διδάσκοντες και το μάθημα. Φοιτητές που
παρακολουθούν τακτικά τις διαλέξεις είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τους
διδάσκοντες και τον τρόπο που γίνεται το μάθημα, από τους υπόλοιπους που
παρακολουθούν λιγότερο τακτικά.
Με το μετασχηματισμό της κλίμακα απαντήσεων (από πενταβάθμια σε τριβάθμια)
και εφαρμόζοντας την ιεραρχική ταξινόμηση, προέκυψε ομαδοποίηση θετικών
απαντήσεων φοιτητών στις ερωτήσεις που αφορούσαν τον διδάσκοντα, τους
στόχους-οργάνωση
μαθήματος
και
τη
συχνότητας
παρακολούθησης.
Ομαδοποιήθηκαν ξεχωριστά οι ερωτήσεις με θετικές απαντήσεις, οι ερωτήσεις με
αρνητικές απαντήσεις και οι ερωτήσεις με αδιάφορες απαντήσεις τόσο για το τμήμα
Μηχανολογίας όσο και για το τμήμα Λογιστικής. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με
το ότι σχεδόν όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου βρέθηκαν να είναι
συσχετισμένες μεταξύ τους, προκαλεί αμφιβολίες για το σωστό τρόπο επιλογής του
είδους και του πλήθους των ερωτήσεων. Πιθανώς να απαιτείται αλλαγή της δομής
του ερωτηματολογίου αξιολόγησης που προτείνει η Α.ΔΙ.Π.
ABSTRACT
In this paper we analyze data taken from questionnaires with question about
education process in department of Accountancy and department of Mechanical
engineering at Kavala Institute of Technology. We analyze responses from students
using descriptive methods and hierarchical clustering method. We present results
about teachers, lessons and students.
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Περίληψη

Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο διάγραμμα ελέγχου για την παρακολούθηση της
ABSTRACT το οποίο καθορίζει την ποιότητα των
μεταβλητότητας των τιμών ενός χαρακτηριστικού,
In
this
paper,
we
propose
a
test
of
fit
based
on διεργασίας,
maximum entropy.
asymptotic
of
παραγόμενων προϊόντων μιας παραγωγικής
είναι τοThe
διάγραμμα
S distribution
το οποίο όμως
the
proposed
test
statistic
is
established
and
a
corrected
form
for
small
and
medium
sample
sizes
αδυνατεί να ανιχνεύσει σε σύντομο χρονικό διάστημα μικρές ή/και μεσαίες μεταβολές της
is
furnished. The performance
the test is investigated
Monte Carlo
μεταβλητότητας.
Σημαντική of βελτίωση
μπορεί ναthrough
προκύψει
από simulations.
την ενσωμάτωση
προσαρμοστικών χαρακτηριστικών σε αυτό. Στην παρούσα εργασία διερευνούμε την απόδοση
Keywords:
entropy,
Test of fit, διαγραμμάτων
Uniform distribution,
Brownianμέγεθος
bridge δείγματος ή/και
κατάλληλα Maximum
σχεδιασμένων
μονόπλευρων
S με μεταβλητό
μεταβλητό ρυθμό δειγματοληψίας στην ανίχνευση αυξήσεων ή μειώσεων στη διασπορά της
1.
INTRODUCTION
διεργασίας.
Η επιλογή του μεγέθους δείγματος και ο χρόνος μεταξύ της λήψης των διαδοχικών
δειγμάτων γίνεται με βάση την τιμή του πιο πρόσφατα απεικονιζόμενου σημείου στο διάγραμμα.
The maximum entropy principle (Jaynes, 1957) is a criterion for selecting a priori
Τα προτεινόμενα διαγράμματα έχουν προκαθορισμένη τιμή για το μέσο χρόνο σήματος και η
probabilities.
For a given με
amount
of information,
the probability
distribution
that best
απόδοσή τους συγκρίνεται
την απόδοση
του συνήθους
μονόπλευρου
διαγράμματος
S με
describes
our
knowledge
is
the
one
that
maximizes
the
Shannon
entropy
subject
to a
σταθερό ρυθμό δειγματοληψίας και σταθερό μέγεθος δείγματος.

given evidence as constraints. That is to say, when characterizing some unknown events
Λέξειςa Κλειδιά:
Μαρκοβιανές
μέσος
σήματος,
τυπική
with
statisticalΔιαγράμματα
model, we ελέγχου,
should always
chooseαλυσίδες,
the one that
hasχρόνος
Maximum
Entropy.
απόκλιση.
Maximum Entropy Modelling has been successfully applied to Computer Vision, Spatial
Physics, Natural Language Processing and many other fields.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Forte (1984) provides the Boltzmann-Shannon entropy as
Η χρησιμοποίηση των διαγραμμάτων
ελέγχου έχει ως κύριο στόχο την έγκαιρη
Z ∞
ανίχνευση μεταβολών στη
μέση
τιμή
της
κατανομής
των τιμών ενός χαρακτηριστικού
H(f ) = −
f (x) log(f (x))dx
(1)
το οποίο καθορίζει την ποιότητα των−∞
προϊόντων που παράγει μια διεργασία. Εξίσου, αν
όχι περισσότερο, σημαντική είναι και η παρακολούθηση της μεταβλητότητας των τιμών
which measures the amount of uncertainty one has about the value x of a real-valued
του χαρακτηριστικού αφού μια αύξησή της θα είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή
random
variable
X given
its probability
density
function f (x).
προϊόντων
χαμηλής
ποιότητας.
Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον
παρουσιάζει και η έγκαιρη
For
continuous
distributions,
the
simple
definition
of Shannon με
entropy
ceases to beστην
so
ανίχνευση μειώσεων στη μεταβλητότητα, αφού σχετίζεται
τη βελτίωση
useful.
Instead,
Jaynes (1963,προϊόντων
1968, 2003)
gave π.χ.,
the following
which is closely
ποιότητα
των παραγόμενων
(δείτε,
Woodall formula,
and Montgomery
(1999)).
related
the relative
entropy
Το πιο to
γνωστό
και συχνά
χρησιμοποιούμενο διάγραμμα ελέγχου παρακολούθησης της
 S, στο
 οποίο απεικονίζονται τιμές της
Z
μεταβλητότητας είναι το διάγραμμα
ελέγχου
f (x)
δειγματικής τυπικής απόκλισης.
διάγραμμα
τύπουdxShewhart δεν είναι ευαίσθητο
(2)
Hc = − Ωςf (x)
log
m(x)
στην ανίχνευση μικρών ή/και μεσαίων μεταβολών
στην τυπική απόκλιση της
διεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή για το εκτός ελέγχου μέσο μήκος ροής είναι
where m(x), which Jaynes called the “invariant measure”, is proportional to the limiting
density of discrete points. The relative entropy
- 1 -is usually defined as the Kullback-Leibler
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divergence of f (x) from m(x). The inference principle of minimizing this, due to Kullback, is known as the Principle of Minimum Discrimination Information. The Shannon
entropy for a discrete random variable is not considered to beP
the discrete analogue of
(1). Instead, Forte and Hughes (1988) proposed the function − pi log(pi /(xi − xi−1 ))
as a good candidate for a discrete analogue of (1) since for a variable defined in [a, b]
lim

maxi |xi −xi−1 |→0

−

n
X

pi log(pi /(xi − xi−1 )) = H(f ),

(3)

i=1

R xi
where pi = P [xi−1 < X ≤ xi ] = xi−1
f (x)dx, i = 1, ..., n & a = x0 < ... < xn = b.
Goodness-of-fit tests (gof) measure the degree of agreement between the distribution of an observed data sample and a theoretical statistical distribution. The problem of
goodnes-of-fit to any distribution on the real line, is frequently treated by partitioning the
range of data in m disjoint intervals. In all cases, a test statistic is compared against a
known critical value to accept or reject the hypothesis that the sample is from the postulated distribution. Over the years, statisticians have developed numerous nonparametric
gof methods including the chi-squared test and various empirical distribution function
(edf) tests (D’Agostino and Stephens, 1986). At the same time measures of entropy, divergence and information like the ones given in (1) − (3), are quite popular in goodness
of fit tests. Over the years several measures like (2) and (3), have been suggested to reflect the fact that some probability distributions are closer together than others. Many of
the currently used tests, such as the likelihood ratio, the chi-squared, the score and Wald
tests are defined in terms of appropriate measures. Other such tests include those based
on the φ−family of Csiszar measures (Csiszar, 1963; Read and Cressie, 1988, Zografos
et. al, 1990; Pardo, 2006) and its generalizations (Mattheou and Karagrigoriou, 2010).
In this paper we propose a new measure of maximum entropy which generalizes (3)
and is used for goodness of fit tests. In Section 2.1 we provide the test statistic and its
asymptotic distribution under the null hypothesis. In Section 2.2 we provide a small
sample correction and in Section 3 we perform a simulation study in order to explore the
capabilities of the proposed test statistic.
2. THE MAXIMUM ENTROPY TEST
2.1

Development and asymptotics of the maximum entropy test

Let Yi , i = 1, . . . , n, be a random sample from a distribution with unknown cumulative distribution function F and consider the following test of fit:
H0 : F = F0

vs. H1 : F 6= F0 .

For continuous distributions, we propose the following generalization of Forte and Hughes
(1988) entropy:


m
X
F (si ) − F (si−1 )
w
S (F ) = −
wi (F (si ) − F (si−1 )) log
(4)
si − si−1
i=1
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where the w′ s are appropriate weights and m is the number of disjoint intervals for partitioning the data range and also −∞ < a ≤ s1 ≤ . . . ≤ sm ≤ b < ∞ the known
and fixed partition points. In the case that we have two distributions, the above can be
extended to the Kullback-Leibler distance, the minimization of which is the Principle
of Minimum Discrimination Information. For a properly selected constant c, the null
hypothesis will be rejected if |S w (Fn ) − S w (F0 )| ≥ c or, even more stringently, if
supw |S w (Fn ) − S w (F0 )| ≥ c where Fn the empirical distribution based on the sample,
namely
n
X
Fn (x) = n−1
I(Yi ≤ x).
i=1

Observe that if F0 is the Uniform distribution on [0, 1], then S w (F0 ) = 0. Note that
without loss of generality we can concentrate on the Uniform distribution on [0, 1] so that
the hypothesis problem becomes
H0 : F = F0 ≡ U [0, 1] vs. H1 : F 6= F0 ≡ U [0, 1].

(5)

Indeed, with the use of the probability integral transform we can provide the basis for
testing whether the Yi ’s can reasonably be modeled as arising from any specified continuous distribution F0 . Specifically, the probability integral transform can be applied to
construct the equivalent set of values F0 (Yi ) = Ui , and a test is then made of whether a
uniform distribution is appropriate for the Ui ’s. Note that this transformation is applied
for the well known P-P plots and the Kolmogorov-Smirnov tests.
Remark. The role of weights could be vital especially before the implementation of the
uniform transformation. For instance, when one deals with a heavy-tailed alternative,
he/she may place more weight on the tail part, as in the Anderson-Darling test. In our
case though, the data is transformed into uniform r.v.s with si = i/m. This approach is
chosen to ease the importance of the choice of the weights. In addition, we choose to take
the supremum over the weights in order to cope with any possibilities characterized by
specific alternatives (see Theorem and equation (8) below). In conclusion, the weight is
proposed for the purpose of introducing the maximum entropy test, as a motive. The role
of weight may be crucial, but a choice of specific weights is avoided by implementing
into our method the uniform transformation and taking the supremum over the weights.
The theorem below provides the asymptotic distribution of the proposed test statistic.

Theorem. Let U1 , . . . , Un be a random sample from a continuous distribution with cumulative distribution function F. Under H0 given in (5), we have
m
X
√
d
w
n sup |S (Fn )| −−−→ sup −
wi (B(si ) − B(si−1 ))
w∈W

n→∞ w∈W

(6)

i=1

where B(s) is the BrownianP
bridge on [0,1], W the space of bounded weight functions
w : [0, 1] → [0, 1] such that m
i=1 wi = 1 and 0 = s0 ≤ s1 ≤ . . . ≤ sm = 1.
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The proposed test statistic is justified by the fact that it is closely related to the entropy
measure H(f ) given in (1). Indeed, observe that the quantity Smax (F ) which is identical
to (4) with the weights removed, takes the form



m 
X
F (si ) − F (si−1 )
F (si ) − F (si−1 )
(si − si−1 ) log
Smax (F )
=
−
si − si−1
si − si−1
≈

−

m→∞

−→

−

i=1
m
X

f (si ) (si − si−1 ) log f (si )

Zi=1∞

f (x) log f (x)dx = −Ef (log(f (X))) ≡ H(f ),

−∞

where f the probability density function of X.
(l)
In order to implement our test in practice, consider wi , l = 1, . . . , L independent
and identically distributed random variables from U [0, 1], which are also independent
(l)
(l)
from Ui ∼ U [0, 1], where L is fixed. Then also consider the weights wli = wi / w1 +

(l)
. . . + wm . It is true that
max

1≤l≤L

m
X

d

wli (B(si ) − B(si−1 )) −−−−→ sup

L→∞ w∈W

i=1

m
X

wi (B(si ) − B(si−1 )) .

(7)

i=1

As a result, and if we use si = i/m, i = 1, . . . , m, for convenience, we can use as the
maximum entropy test statistic the quantity


  
m
X
i−1
i
w
− En
,
(8)
Smax = max
wli En
1≤l≤L
m
m
i=1

√

where En (s) = n (Fn (s) − s) which in distribution, tends to the Brownian bridge
B(s) as n tends to ∞.
2.2

Modifications for Small Sample Cases

In this subsection, we attempt a modification of the proposed maximum entropy test
so that its performance will be satisfactory even for small sample cases. Due to its asymptotic nature, as expected, the power and the size of the maximum entropy test are quite
satisfactory for medium to large sample sizes but fail to perform as well for small sample sizes (results not shown). A similar situation occurs in various goodness of fit tests
including the family of Cramér-von Mises (CvM) family of test statistics which includes
among others, the popular Anderson Darling (AD) test
R ∞ (Anderson and Darling, 1954).
Recall that the CvM family, which is given by Q = −∞ [Fn (s) − F0 (s)]2 Ψ(s)dF0 (s)
reduces to the AD test for Ψ(s) = F0 (s)/(1 − F0 (s)). Although in some cases, like
the AD test, the asymptotic distribution of the test statistic can be established (see e.g.
O’Reilly and Rueda, 1992) and used for large sample sizes, in most cases there are modifications for small and medium sample sizes. All the modified goodness of fit tests,
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Table 1: Formulas for critical values for small and moderate sample sizes

Critical values
Intercept
n
m
√
n
√
m
R2

90th
2.4505659
0.0037449
0.0780226
-0.0807603
-0.7790915
98.71%

95th
2.5939375
0.0022833
0.0015192
-0.2343116*
-0.6106718*
98.14%

*: log instead of

√

99th
3.746811
0.009262
0.056380
-0.181769
-0.942940
95.61%

.

including the ones corresponding to the above mentioned tests, rely on the same test
statistic as the original test but advocate the use of tables or formulas for critical values
which depend on the parameters of the distribution under investigation and/or the sample
size (see Edgeman et. al, 1988; Gunes et. al, 1997; Koutrouvelis et. al, 2010; Koutrouvelis and Karagrigoriou, 2011). In this section we employ large Monte Carlo samples to
develop critical values for the proposed test for small to medium sample sizes. Our aim
is the development of functional relationships to eliminate the need for extensive critical
value tables. For the maximum entropy test, the number m of subintervals used plays a
very crucial role in combination with the size of the sample. Naturally, for small sample
sizes one should avoid using a large number of subintervals due to the possibility of zero
observations in at least some of them. As a result, in our Monte Carlo study we focus on
the sample size in combination with the value of m, with L in (8) chosen to be equal to
1000. All programs are written in R. The sample sizes considered are 10, 20, 30, 50 and
100. The values of m used are 3, 4, 5, and 10. For each combination of n and m, the
following steps are performed:
•
•
•
•

A sample of size n from U [0, 1] is selected.
The maximum entropy test statistic given in (8) with L = 1000, is evaluated.
The previous two steps are repeated M = 1000 times.
The resulting 1000 statistics are ordered and the 90th, 95th, and 99th percentiles
of the ordered sample which approximate the critical values for respective significance levels of 0.10, 0.05, and 0.01, are identified.

Correlation analysis using stepwise linear regression reveals strong relationships between critical values and simple functions of n and m. Additional interaction terms were
considered, but the marginal contributions did not warrant their inclusion. Table 1 displays the resulting regression formulas and associated adjusted coefficient of multiple
determination R2 for each significance level. For practical purposes, the critical values obtained from the asymptotic distribution given in Theorem 1 are recommended to
be used in applications with n > 100 and the modified critical values from Table 1 in
applications with n ≤ 100.
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3. SIMULATIONS
In this section, we report the results of a small simulation study for the proposed test
for various sample sizes. For small and medium samples we make use of the modified
critical values of Table 1, while for large sample sizes we use the critical values according
to Theorem 1 and equation (8) with L = 1000. For this task, we use samples of size 10,
20, 30, 50, 100, 300, 500, and 1000 and values of m equal to 3, 4, 5, and 10. For the
simulations we use 10000 repetitions.
In order to investigate the performance of the test, we consider the hypothesis H0 :
F = F0 = Beta(1, 1). For alternative models we consider Beta distributions with parameters (α, β) = (2, 5), (2, 6), (0.5, 0.5), (2, 2), and (1, 8). Further, we consider the
mixture model:
H1 : U ∼ b · U [0, 1/3] + (1 − b) · U [2/3, 1],

b ∼ Binom(1, 1/3).

(9)

For the study of non-uniform models, the comparison with existing tests and the analysis
of real data, please refer to Lee et. al (2011).
The first row of Table 2 provides the size of the proposed test while the rest provides
the power for the alternative models including the model given in (9). The results reveal
that the size of the test is very close to the nominal level. On the other hand, the power
study reveals excellent discriminatory ability of the test against Beta (2,5), Beta (2,6)
and Beta (1,8), moderate power against the model (9), and, as expected, relatively poor
discriminatory ability against beta distributions very close to Beta(1,1), namely Beta (0.5,
0.5) and Beta (2,2). We also observe that the power of the test deteriorates as a function
of m for alternatives away from the null but improves for alternatives close to the null.
This observation is expected since a large number of disjoint subintervals reveals small
differences between distributions which are close together but hides differences between
distributions far away.
In conclusion, we have proposed a maximum entropy test and established its asymptotic distribution. Furthermore, a modification has been proposed for small and medium
sample sizes. The results of a Monte Carlo study for various uniform distributions and
a variety of values of m have clearly shown a satisfactory performance of the proposed
test for all sample sizes.
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Table 2: Power and Size of the maximum Entropy Test

m
3
4
5
10
3
4
5
10
3
4
5
10
3
4
5
10
3
4
5
10
3
4
5
10
3
4
5
10

Beta

1,1

0.5,0.5

2,2

2,5

2,6

1,8

mix

10
0.044
0.060
0.048
0.026
0.092
0.114
0.113
0.136
0.148
0.146
0.098
0.081
0.537
0.476
0.379
0.302
0.727
0.636
0.511
0.334
0.999
0.998
0.994
0.955
0.540
0.348
0.240
0.185

20
0.041
0.048
0.043
0.042
0.095
0.174
0.185
0.273
0.201
0.223
0.180
0.171
0.779
0.842
0.772
0.734
0.959
0.956
0.915
0.873
1.000
1.000
1.000
1.000
0.826
0.584
0.521
0.505

30
0.059
0.056
0.048
0.058
0.157
0.273
0.295
0.450
0.330
0.314
0.246
0.300
0.940
0.972
0.944
0.964
0.997
0.999
0.997
0.997
1.000
1.000
1.000
1.000
0.974
0.798
0.741
0.824

50
0.058
0.055
0.062
0.074
0.228
0.438
0.515
0.758
0.515
0.503
0.465
0.531
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.943
0.955
0.995
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100
0.048
0.060
0.033
0.090
0.397
0.700
0.840
0.979
0.805
0.822
0.780
0.895
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

300
0.045
0.066
0.052
0.130
0.975
1.000
1.000
1.000
0.998
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

500
0.062
0.063
0.051
0.103
0.999
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1000
0.053
0.048
0.050
0.099
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
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1. INTRODUCTION
Λέξεις Κλειδιά: Διαγράμματα ελέγχου, Μαρκοβιανές αλυσίδες, μέσος χρόνος σήματος, τυπική
Symmetry Studies is a data-analytic methodology based on the algebraic theory of
απόκλιση.

canonical projections. It is the consequence of considering finite algebraic groups acting
1.
onΕΙΣΑΓΩΓΗ
sets of labels for the data, and then applying various statistical techniques such as
analyzing
quadratic forms
the framework ελέγχου
of the Fisher-Cochran
theorem,
analyzing
Η χρησιμοποίηση
των inδιαγραμμάτων
έχει ως κύριο
στόχο or
την
έγκαιρη
frequency
counts
of
meaningful
and
interesting
data
formations,
etc.
ανίχνευση μεταβολών στη μέση τιμή της κατανομής των τιμών ενός χαρακτηριστικού
Symmetry
studies
more generally
algebraic
can be usedΕξίσου,
in many
το οποίο
καθορίζει
τηνand
ποιότητα
των προϊόντων
πουmethods
παράγει that
μια διεργασία.
αν
areas
of
statistics
and
in
particular
with
frequency
data
indexed
by
permutations.
An
όχι περισσότερο, σημαντική είναι και η παρακολούθηση της μεταβλητότητας των τιμών
example
is in symbolicαφού
sequences
which are
importance
in various
fields of
του
χαρακτηριστικού
μια αύξησή
τηςofθαcentral
είχε ως
αποτέλεσμα
την παραγωγή
προϊόντων
χαμηλής molecular
ποιότητας.
Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον
παρουσιάζει
και η έγκαιρη
science, particularly
biology,
genetics,
DNA profiling
etc.
ανίχνευση
μειώσεων
στη μεταβλητότητα,
σχετίζεται
μεinτη
βελτίωση
In this paper
we investigate
the application αφού
of symmetry
studies
short
symbolicστην
seποιότητα
των
παραγόμενων
προϊόντων
(δείτε,
π.χ.,
Woodall
and
Montgomery
(1999)).
quences appearing in DNA studies. We describe and compare the frequencies of genetic
Το
πιο γνωστό
καιseveral
συχνάviruses.
χρησιμοποιούμενο διάγραμμα ελέγχου παρακολούθησης της
(DNA)
words for
μεταβλητότητας
είναι
το
διάγραμμα
ελέγχου
S, στο οποίο
της
The theoretical algebraic background
of symmetry
studiesαπεικονίζονται
is condensed inτιμές
the folδειγματικής
τυπικής
απόκλισης.
Ως
διάγραμμα
τύπου
Shewhart
δεν
είναι
ευαίσθητο
lowing paragraph, adapted from Viana (2008, pp. 328-329).
στην ανίχνευση μικρών ή/και μεσαίων μεταβολών στην τυπική απόκλιση της
διεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή για το εκτός ελέγχου μέσο μήκος ροής είναι
When a finite group (G) with g elements acts on a set of data labels V , it determines
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a linear representation (ρ) in the data vector space (V). The resulting factorization of
V into a sum of invariant subspaces V1 , V2 , ... is the consequence of defining a set

P
of algebraically orthogonal projections of the form P = n
χ τ −1 ρ (τ ) /g.
τ ∈G

The canonical projections are the key elements leading to the explicit calculation
and interpretation of the canonical subspaces and invariants P1 x, P2 x, . . . in the
data x. Moreover, if G has h irreducible representations, then there are h projections, and the identity operator I in V reduces according to the sum I = P1 + P2 +
. . . + Ph of algebraically orthogonal (Pi Pj = Pj Pi = 0 for i 6= j) projection

Pi2 = Pi , i = 1, . . . , h matrices. This decomposition of I is called canonical reduction or decomposition. This is the canonical decomposition theorem for finite
groups.

The purpose of the present paper is to illustrate an application of symmetry studies with data indexed by short symbolic sequences with the symmetries of the dihedral
groups D3 and D4 .
2. MAIN RESULTS
2.1 The dihedral groups D3 and D4
The dihedral groups D3 and D4 are groups of permutations of three and four elements, respectively, which define the symmetries of the equilateral triangle and square
respectively, and are just two of many symmetry groups. They are the groups {(1),
(132), (123), (12), (23), (13)} and {(1), (1432), (13)(24), (1234), (13), (12)(34), (24),
(14)(23)} respectively, where for example with three elements a, b, c and starting from
permutation abc, (132) means 1 goes to 3, 3 goes to 2, and 2 goes to 1, resulting in permutation bca, etc. The procedure used to find the elements of D3 and D4 may be generalized
to any regular polygon of n sides. In particular, the dihedral group Dn , the symmetries
of the regular n-gon, consists of a collection of rotations and reflections (transposition)
for a total of 2n elements. Generally speaking, an object with rotational symmetry is an
object that looks the same after a certain amount of rotations. Reflection symmetry is a
type of symmetry where one half of an object is the reflection of the other half.
Dihedral groups are among the simplest examples of finite groups and they play an
important role in group theory, geometry, chemistry, and linear optics.
The group D3 is the symmetry group of reflections and rotations of the equilateral
triangle, namely three rotations: r1 = (1), r2 = (132), and r3 = (123) (say, clockwise)
about the center of 0 (identity), 120, and 240 degrees respectively; and three reflections:
t1 = (12), t2 = (23), and t3 = (13) about the three heights of the equilateral triangle.
Similarly, D4 is the symmetry group of reflections and rotations of the square. D4
has 4 rotations of a square about its center with angles 0, 90, 180, 270 degrees, denoted
by r1 = (1), r2 = (1432), r3 = (13)(24) and r4 = (1234), and 4 reflections about
two perpendicular lines and two diagonal segments of square denoted by the t1 = (13),
t2 = (12)(34), t3 = (24) and t4 = (14)(23).
We consider a set of data labels V consisting of distinct three or four-letter words
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made up of the four DNA nucleotides {a, g, c, t}. Letter replications are excluded.
Groups D3 and D4 act upon V . Each element of the group acting upon each element
of V produces an orbit.
2.2 The canonical decomposition under D3
The diagram below shows four distinct (non-isomorphic) labelings or colorings of
a triangle with the distinct DNA nucleotides. The colorings differ by at least one nucleotide. Each coloring gives up a D3 orbit where D3 acts transitively. Any other coloring gives an orbit which is isomorphic with one of those four orbits. Two orbits are
isomorphic when they are constituted with the same DNA words.

For example, the table below shows the action of D3 on the orbit Oact = {act, cta,
tac, cat, atc, tca}. The finite group D3 with 6 elements acts on V and determines a
linear representation ρ in the data vector space V ≡ ℜ6 .
H
H V act
D3 HH
H
τ1
τ2
τ3
τ4
τ5
τ6

act
cta
tac
cat
atc
tca

cta

tac

cat

atc

tca

cta
tac
act
tca
cat
atc

tac
act
cta
atc
tca
cat

cat
atc
tca
act
cta
tac

atc
tca
cat
tac
atc
cta

tca
cat
atc
cta
tac
act

Notice that each row of this table when compared with the top row gives rise to a 6 × 6
permutation matrix ρ(τ ), τ ∈ D3 , which appears in the canonical projection formula
shown in Introduction.
Applying the theory mentioned in the Introduction we factorize V = ℜ6 into a sum
of invariant subspaces ℜ6 = V1 ⊕ Vα ⊕ Vβ so that ρ ≃ 1 ⊕ α ⊕ 2β where 1, α, β are
the three irreducible representations of D3 . This leads to the canonical decomposition of
the form I6 = P1 + Pα + Pβ (Viana 2008, pp. 104-107), where

1
P1 =
6









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
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1











1
 , Pα = 

6
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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
−1
−1
1
1
1

−1
−1
−1
1
1
1






,





1
Pβ =
3









2
−1
−1
0
0
0

−1
2
−1
0
0
0

−1
−1
2
0
0
0

0
0
0
2
−1
−1

0
0
0
−1
2
−1

0
0
0
−1
−1
2






.




The regular invariants for D3 : The canonical projections lead to the identification of
three regular invariants in the data. These invariants P1 , Pα , Pβ resolve the arbitrariness
in the choice of the generator for any given orbit. That is, their underlying vector spaces
remain invariant under different choices of the orbit’s starting points. The three regular
invariants are obtained as follows:
1. P1 gives the symmetric invariant I1 = r1 + r2 + r3 + t1 + t2 + t3 .
2. Pα gives the alternating invariant Iα = r1 + r2 + r3 − t1 − t2 − t3 , comparing the
total effect of rotations with the total effect of reversals.
3. Pβ evaluates as a linear combination of the joint within-rotation and within-reversal
variability, giving two copies of an invariant subspace Vβ in dimension of two.
Specifically,
Iβ = {v1 , v2 } ⊕ {w1 , w2 } = {−r2 + r3 + t2 − t3 , r1 − r3 + t1 − t2 }
⊕ {−r2 + r3 + t2 − t3 , r1 − r2 + t1 − t3 },
where ri , ti , i = 1, 2, 3 are the frequencies corresponding to the three rotations and three
transpositions.
The invariants derived from the regular action have the interpretation of being independent of the orbit generator. For example, if you generate the orbit from act or cta, or
any other point in {act, cta, tac, cat, tca, atc}, then the evaluation of r1 + r2 + r3 − t1 −
t2 − t3 remains in the original (one dimensional) subspace. It varies only by a change of
sign.
2.3 The canonical decomposition under D4
The diagram below shows three (arbitary) distinct labelings or colorings of a square
with the distinct DNA nucleotides where D4 acts transitively.

When D4 acts on each coloring, it produces an orbit (in length of 8) thus recovering
(3×8) the full symmetric group with the 24 permutations.
To illustrate, consider the orbit Oagct = {agct, gcta, ctag, tagc, cgat, gatc, atcg,
tcga}. The finite group D4 acts on the positions {1, 2, 3, 4} of the symbols of each word
and determines a linear representation ρ in the data vector space V ≡ ℜ8 . The action of
D4 on V = Oagct is shown in the table below.
390

H
H V agct
G HH
H

gcta

ctag

tagc

cgat

gatc

atcg

tcga

agct
gcta
ctag
tagc
cgat
gatc
atcg
tcga

gcta
agct
tagc
agct
tcga
cgat
gatc
atcg

ctag
gcta
agct
gcta
atcg
tcga
cgat
gatc

tagc
ctag
gcta
ctag
gatc
atcg
tcga
cgat

cgat
tcga
atcg
tcga
agct
gcta
ctag
tagc

gatc
cgat
tcga
cgat
tagc
agct
gcta
ctag

atcg
gatc
cgat
gatc
ctag
tagc
agct
gcta

tcga
atcg
gatc
atcg
gcta
ctag
tagc
agct

(1)
(1432)
(13)(24)
(1234)
(13)
(12)(34)
(24)
(14)(23)

As a consequence, V = ℜ8 factors into a sum of invariant subspaces
= V1 ⊕ VSgn ⊕ Vα ⊕ Vβ ⊕ Vγ so that, equivalently, ρ ≃ 1 ⊕ Sgn ⊕ α ⊕ 2β ⊕ γ
and 1, Sgn, α, β, γ are the five irreducible representations of D4 . This leads to the
canonical decomposition of the form I8 = P1 + PSgn + Pα + Pβ + Pγ , (Viana 2008, pp.
107-110) where
ℜ8



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
0
−1
0
0
0
0
0
1
−1
1
−1
−1
1
−1
1




1
P1 = 
6



PSgn



1

= 
8






1

Pα = 
8







1
Pβ = 
2







1
Pγ = 
8



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
1
1
1
−1
−1
−1
−1
0
1
0
−1
0
0
0
0
−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
1
1
1
−1
−1
−1
−1
−1
0
1
0
0
0
0
0
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
1
−1
1
−1
1
−1
1
1
1
1
1
−1
−1
−1
−1
0
−1
0
1
0
0
0
0
−1
1
−1
1
1
−1
1
−1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
−1
1
−1
1
−1
1
−1
−1
−1
−1
−1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
−1
0
−1
1
−1
1
1
−1
1
−1

1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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−1
1
−1
1
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−1
1
−1
1
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1
−1
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1
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1
1
0
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0
0
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The regular invariants for D4 : Similarly to the D3 analysis we now have five regular
invariants:
1. P1 gives the symmetric invariant I1 = r1 + r2 + r3 + r4 + t1 + t2 + t3 + t4 .
2. Pα alternating invariant Iα = r1 + r2 + r3 + r4 − t1 − t2 − t3 − t4 , comparing the
total effect of rotations with the total effect of reversals.
3. The invariant of the joint within-rotation and within-reversal variability, giving an
invariant subspace Vβ in dimension of four,
Iβ = {v1 , v2 } ⊕ {w1 , w2 } = {r1 − r3 + t1 − t3 , −r2 + r4 + t2 − t4 }
⊕ {r2 − r4 + t2 − t4 , r1 − r3 − t1 + t3 }.
4. Pγ gives the Iγ = r1 − r2 + r3 − r4 − t1 + t2 − t3 + t4 invariant.
5. PSgn gives the ISgn = r1 − r2 + r3 −4 +t1 − t2 + t3 − t4 invariant.
2.4 Applications
The Alternating Invariant: Our interest in this example is centered in the alternating
invariant of dimension one Iα , which compares rotations (ri ) with reversals /transpositions (ti ).
Let us consider a long sequence of DNA letters of fixed length. We shall examine one of the three letter words along with the associated orbit as indicated in the
D3 analysis of Section 2.2. Let n be the total number of such DNA words belonging
to the given orbit. We also assume a multinomial distribution for the observed rotations and transpositions, given n, i.e., x = (r1 , r2 , r3 , t1 , t2 , t3 )′ ∼ M ulti(n, p), where
p = (p1 , p2 , p3 , p4 , p5 , p6 )′ are the probabilities of observing the corresponding rotations
and transpositions. Then the estimated alternating invariant can be written as:
Ibα = α′ x = r1 + r2 + r3 − t1 − t2 − t3 ,

where α = (1, 1, 1, −1, −1, −1)′ .
Since, asymptotically x ∼ N6 (µ, Σ), approximately for large n, where the mean
vector and the covariance matrix are µ = np and σij = npi (δij − pj ) , where δij is
Kronecker’s delta, it then follows that asymptotically
b ′ ).
b , αΣα
Ibα ∼ N (α′ µ

From this we have a z-test to test whether the alternating invariant is zero or not. The
hypothesis of interest is
H0 : Iα = 0

vs

H1 : Iα 6= 0

Using the first 5400 letters of the DNA sequence of human immunodeficiency virus
(HIV) type 1 [cf. National Center for Biotechnology Information (NCBI),
http://www.ncbi.nlm.nih.gov] and the symbolic logic of the Maple package, we obtain
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the results shown in the table below for the orbit of ACT . From the results we do not
reject H0 . The total effect of rotations is equal to the total effect of reversals. Here
n = 469.
Orbit
ACT

x
(75,72,75,97,68,82)

Iα
-25

V ar(Iα )
352.7

z
-1.33

p-value
0.18

This result has a biological meaning. A biological sequence is a finite string of symbols from a finite alphabet (A) of residues, such as the linear string in which the symbols
are letters in the alphabet A = {a, g, t, c} where symbols a (adenine), g (guanine), c (cytosine) and t (thymine) are the four DNA nucleotides. A DNA word of three DNA letters
(nucleotides) is called amino acid. With the above test we can find out if the amino acid
has two mirror images of a molecule (chirality) that are called optical isomers. The result
derived from chirality is the optical activity with polarized light.
Rotation Ratios: The alternating invariant can be studied equivalently with the rotation
ratios (i.e. the probability of obtaining a rotation) defined for each orbit by

RR =

3
P

i=1
6
P

i=1

where
count

3
P

pi
pi

d=
and estimated by RR

3
P

ri

i=1
3
P

(ri + ti )

i=1

ri is the total frequency count for the rotations relative to the total frequency

i=1
3
P

(ri + ti ) for the rotations and reversals for any orbit. Figures 1 and 2 show the

i=1

RR versus region plots for each of the eight viruses that we used in this research. We
have used six and ten subsequent regions of 900 and 600 letters (bps) respectively.
The full reference and complete genomes for the eight viruses can be obtained from
the http://www.ncbi.nlm.nih.gov, by entering the corresponding accession numbers:
Virus
Enterobacteria phage fd strain 478
Enterobacteria phage M13
Enterobacteria phage Pf1
Enterobacteria phage Ike
Human immunodeficiency virus type 1
Enterobacteria phage If1
Enterobacteria phage ID21
Enterobacteria phage NC29
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Accession number
J02451
NC 003287
NC 001331
NC 002014
K02013
NC 001954
NC 007818
NC 007827

Rotation ratios can easily be tested by X 2 tests.

Figure 1: RR versus 6 regions for 8 viruses

Figure 2: RR versus 10 regions for 8 viruses

Two-dimension invariant: The two-dimension invariant, Iβ , is the invariant of the
joint within-rotation and within-reversal variability, giving an invariant subspace Vβ in
dimension of four. Our aim is to find out if that variability exists. Thus based on
the multinomial

 distribution introduced
 before, the first component
 of Iβ is given by
v1
1 0 −1 −1 1 0
v =
= Ap, where A =
and is estimated by
v2
0 1 −1 −1 0 1


r1 − r3 − t 1 + t 2
b
v follows a two dimensional
v = Ax =
. Now asymptotically b
r2 − r3 − t 1 + t 3
normaldistribution
N2 (Aµ, AΣA′ ). A 100 (1 − α) % confidence region (ellipse) for


−1
v1
2 . Similarly we can dev =
is: n(v̂ − Aµ)′ AΣ̂A′
(v̂ − Aµ) < X1,α
v2
fine a confidence region ellipse for the second component of Iβ given by the vector
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−r2 + r3 + t2 − t3
w1
. Using a statistical software package we can
=
w=
r1 − r2 + t 1 − t 3
w2
draw the two ellipses and we do not reject


H0 : No within-rotation and within-reversal variability,
if the origin is found inside the two ellipses. Application for the Hiv virus type 1 gave
that there is a significant joint within-rotation and within-reversal variability. For more
details see Charalambous (2009).
3. CONCLUSION
In this paper our specific goal was to give a concise/complete presentation of the invariants for D3 and D4 and their interpretation (in orbit symmetry terms). Because those
(and only those) resolve the arbitrariness in choosing the generators of the orbits identified above. Equivalently, once we choose to color the triangle with the colors a,c,t, one
may color the vertices in a different way before applying the rotations and the transpositions. However, the invariants (that follow from the regular action and corresponding
canonical projections) do not depend on those initial choices.
We intend to eventually translate the invariants into a biological construct, with a
molecular biologist’s help in our future research.
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ABSTRACT
Various multivariate control charts have been proposed for detecting abnormal mean shift
changes in a production process. The aim of this paper is to improve the control chart
interpretation for the case of autocorrelated multivariate process control. In particular,
autocorrelated data following the bivariate AR(1) model is used as the reference model. First,
a neural-based procedure is used to detect as soon as possible whether an abnormal shift
exists. Then a decision tree process is introduced to classify the shifted data, concluding which
quality variable is responsible for the abnormal shift and sending the relative inputs to the
proper neural network that are trained to count shifts’ magnitude. Extensive numerical
simulated examples are used to evaluate the performance of the proposed methodology.
Keywords: Keywords: Quality Control; Neural Networks; Quality Management.

1. INTRODUCTION
Nowadays, it is widely recognized that industrial processes are multivariate and
autocorrelated [Bersimis et al. (2007)]; hence, the related variables have to be jointly
considered. Focusing our research on Statistical Process Control (SPC) issues, we
argue that existing solutions fail to monitor adequately the relationships among
process variables. To address these problems, alternative approaches have been
already proposed. One of them attempts to fit a time-series model to the multivariate
data and monitors the forecast residuals, which are expected to be independent and
identically distributed [English et al. (2000), Jarett (2007)]. Another one attempts tries
to monitor the autocorrelated observations by modifying the standard control limits to
account for the autocorrelation [Vasilopoulos and Stampoulis (1978), Zhang (1998)].
The above approaches have been shown to improve the interpretation of the control
charts in the presence of autocorrelation. However, time-series modelling is often
difficult to be applied in real situations. A time-series model has to be identified
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before residuals can be obtained and requires regular validity checks of the model as
the underlying structure of the process may change. On the other hand, modification
of the standard control limits can be cumbersome and is appropriate only for specific
cases. Moreover, it becomes more complicated when higher order autoregressive
models are considered.
To overcome these limitations, this paper proposes a hybrid methodology that
exploits Neural Networks (NNs) and Decision Trees (DTs) in the corresponding data
analysis for monitoring and diagnosing process mean shifts in the presence of
autocorrelation. Various studies have demonstrated the utility of NNs and DTs in
quality control (see for instance, Zorriassatine and Tannock (1998), Chiu et al.
(2001), Wang et al. (2008)). In any case, the majority of existing applications concern
univariate control charts. The aim of this paper is to improve the control chart
interpretation for the case of bivariate autocorrelated process data.
The remainder of this paper is organized as follows: The vector autoregressive series
(VAR) model, which is used as reference throughout this paper, is discussed in
Section 2. The proposed methodology is presented in Section 3, while Section 4
presents the results and discusses the performance of the proposed methodology.
Section 5 concludes the paper and sketches future research directions.

2. PROCESS MODEL OF INTEREST: VAR
In the context under consideration, many processes are autocorrelated. Some timeseries models, such as AR represent the form of autocorrelation. In this section, VAR
models (which will be used as the representative models for the multivariate
autocorrelated process) are briefly presented. VAR models, an extension of the
univariate AR models, are a fairly general class that can be used to describe a wide
variety of multivariate autocorrelated process.
The general model for a K-dimensional VAR (p) process Z t is described below. We
define Z t T = (Z 1t , Z 2t , …Z Kt ) as a K-dimensional VAR (p) process if it is generated as:
p

Z -μ = Φ Z
t

i

t-1

+a t

(1)

i=1

where the i-th autoregressive matrix is:
 Φi,1,1 Φi,1,2
Φ
Φi,2,2
i,2,1
Φi = 
 


Φ
Φ
i,K,1
i,K,2


… Φi,1,K 
… Φi,2,K  ,
 M 

 Φi,K,K 

i=1, 2,…,p is the lag length, μΤ=(μ 1 , μ 2 , …, μ K ) is the K-dimensional vector of
means,
and α t T =(α 1t ,α 2t ,…,α Kt ) is a vector of random shocks which are independently,
identically and normally distributed with mean zero and covariance matrix Σ a for all t.
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3. EXPLOITING NEURAL NETWORKS FOR MEAN SHIFT
RECOGNITION AND MAGNITUDE OF BIVARIATE
AUTOCORRELATED DATA
3.1 The proposed methodology
The proposed methodology deals with three major issues, namely mean shift
detection, mean shift recognition and estimation of mean shift magnitude. These three
issues are considered through three phases in order to achieve better results, namely
Phase I, Phase II and Phase III (figure 1). What matters first in a quality process is to
detect any unusual shift as soon as possible. So, phase I involves an NN (Network A)
that was designed and trained to detect any abnormal shift that will cause out-ofcontrol signal. Phase II involves a DT process that recognises which quality variable
is responsible for the out-of-control signal. Phase III involves two NNs that were
designed and trained to estimate the magnitudes of each detected shift.

Figure 1. The proposed methodology for mean shift detection, mean shift
recognition and mean shift magnitude in a bivariate process.
Several factors may affect the performance of an NN-based scheme for time-series
modelling. In our case, BPN algorithm was used to train the networks, since it is one
of the most useful algorithms employed in building NNs for a wide range of SPC
applications. Also the j48 algorithm, which is the release 8 of C4.5 algorithm
[Quinlan, (1993)], is used to enforce classification rules for the identifying which
variable or group of variables has caused an out-of-control signal.
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3.2 Generating observations from a bivariate AR(1)
Let us suppose that the VAR process under consideration has an additive
deterministic step shift of magnitude δ, at some point of time ψ. Then the process can
be represented by the equation:
X t =Z t +δh t

(2)

where X t =(X 1 , X 2 , …, X n ) is the random time series of the quality characteristics
measurements and
0 if t<ψ .
ht = 
1 if t  ψ

(3).

To test and assess the designed hybrid methodology, the process is modeled for p=1
and K=2. As a numerical example, we consider the two-dimensional system used by
Arkat et al. (2007). The data is generated using equations (1-3) with:
 0.0146 0.0177  ,
 260  ,
1  
μ= 


 0.6493 0.0958 
 470 

 99.91 63.99  .


 63.99 69.52 

First, we generated the required vectors of random shocks a t T = (a 1t ,a 2t ), which are
independently, identically and normally distributed with mean zero and covariance
matrix Σ a for all t. Then using equation (2) we produce the required data that follows
the bivariate AR(1) model with a shift magnitude δ (equation 3), added to the
autocorrelated data. We consider five levels of shift magnitude δ (in terms of standard
deviation σ) to cover the range of whole positive process shifts; δ=0.00σ X (normal
data), 0.50σ X (small shifts), 1.00σ X (moderate shifts), 2.00σ X (large shifts), and
3.00σ X (very large shifts). A total of 43.000 samples (3000 samples for normal data,
2000 samples for each δ 1 ,δ 2 combination of shiftX 1 and shiftX 2 , and 1500 samples in
each shift δ 1 , δ 2 combination of shiftX 1 X 2 ) were generated for the training dataset
(where shiftX 1 stands for the shifts of variable X 1 , shiftX 2 stands for the shifts of
variable X 2 , and shiftX 1 X 2 for the case that both variables X 1 ,X 2 are shifted).
The data are represented in windows of n observations, where n denotes the window
size. The larger the window size, the smaller the probability of wrongly detecting a
non random shift. Box et al. (1994) noted that to represent adequately autocorrelation
structure and magnitude requires a sufficiently large window (n=50). In the proposed
methodology, which concerns multivariate autocorrelated data, we deem that it is
sufficient to use n=50 points.
The step shift may occur at any point within a window. The time when a step shift
takes place is called the starting point of shift, ψ, as defined in equation 3. The shift is
more recognizable when it is represented throughout a complete window. To allow a
very large shift (δ=3.0σ) to be detected sooner, the shifts were located at point ψ=50.
For large shifts (δ=2.0σ), the shift point was set at ψ=40 (in the middle). For moderate
shifts (δ=1.0σ), the shift point was set at point ψ=30. For small shifts (δ=0.5σ), the
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shift point was set to ψ=20. During the training process, each shift begins from the
selected starting point until a complete window is represented by shifted data.
3.3 NNs training process of phase I
BPN network was selected to develop the Network A in phase I. BPN is one of the
most useful training algorithms employed in building NNs for a wide range of SPC
applications [Zoriassatine and Tannock, (1998)]. The hyberbolic tangent function
that is very popular in back-propagation networks with an output interval of [-1, +1]
is used as activation function [Niaki and Davoodi (2009)].
Network A has to distinguish the normal data (indicating that the process is “in
control”) from the shifted (where X 1 ,X 2 or both X 1 ,X 2 quality characteristics are outof-control). The datasets generated in section 4.2 are used to train the Network A.
Given the window size n=50, the Network A has 100 neurons (50 for each quality
variable) in the input layer and two output nodes. The output nodes are represented by
a binary code that includes which type of non random disturbances is happening i.e
(1,0), (0,1) (the process is in-control, the process is out-of-control respectively). For
the number of hidden layers and hidden nodes, we experimented with a number of
different network structures to identify the one that better fits in our case. The
structure of 100-60-40-2 proved to be the best among those investigated.
3.4 DT process of phase II
J48 algorithm, which is the release 8 of C4.5 algorithm [Quinlan (1993)], is used to
induce classification rules for the classification task of which variable or group of
variables has caused any out-of-control signal. C4.5 has become a standard learning
tool for building the DTs used in supervised classification problem domain [Guh and
Shiue (2005)]. Its accuracy level is high enough, independently of the data volume to
be processed. Also, it can handle missing data and can be easily modified into
convenient “if-then” rules. Moreover, C4.5 can easily extract rules from a given set of
data which have a complex correlation with each other. Implementation of J48 was
done through Weka, an open-source software, developed at the University of Waikato
(http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/Weka/).
In the learning process, as we study the bivariate case, each example data set belongs
to one of the three types of shift (shiftX 1 , shiftX 2 , or shiftX 1 X 2 ). The datasets
generated in section 4.2 are used to train the C4.5 algorithm.
3.5 NNs training process of phase III
Based on the research conducted in phase I, the BPN algorithm was selected for the
same reasons, to develop the two Networks (B-C) that are responsible to quantify
each shift magnitude. The developed Networks are four-layer BPNs. Given the
window size n=50, each BPN contained 50 neurons in the input layer (as many as the
inputs of the detected shifted quality variable, X 1 or X 2 ) and four binary codes in the
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output nodes (as many as the shift magnitudes under consideration). The structure of
50-80-50-2 proved to be the best among those investigated for the third phase of the
proposed methodology.

4. PERFORMANCE EVALUATION
The performance of the proposed methodology was evaluated in terms of the incontrol ARL 0 and out-of-control ARL 1 of phase I, the classification accuracy of
phase II and the identification accuracy of the shift magnitude of phase III.
4.1 ARL of phase I
In-control ARL 0 is defined as the expected number of observations needed until a
shift is detected when, in fact, the process is in-control. The expected total number of
observations actually needed until a mean shift is identified is ARL 0 +n, where n is the
window size (we consider that the process is initially in-control). The out-of-control
ARL 1 refers to the number of samples that are required to detect a specified change in
the process. The ARL 0 should be as large as possible to avoid false alarm, while
ARL 1 should be as small as possible in order to detect changes in the process as
quickly as possible.
The proposed methodology is tested by using test sets that were generated in the same
way as that of the training set but with different random seeds. Each ARL is the
average run length computed from 200 independent simulation runs. For a given
magnitude of process mean change, the simulation test set consists of the following
steps (which is based on the approach proposed in Cheng (1995):
Step 0. Set t (time of sampling) to 50. Determine an activation cutoff, θ, ranging from
0 to 1.
Step 1. Take the most recent 50 sample values of X 1i and X 2i .
Step 2. Present the input vector V Input to the trained network and compute the output
vector V Output (V O =Ο 1 , Ο 2 ). If |V O |<θ, the algorithm concludes that the process mean
is on-target. Increment t by one and then go to step 1. Otherwise go to step 3.
Step 3. The algorithm indicates a positive (or a negative) change in the process mean.
Record the run length. (ARL=alarm point-50)
This procedure is repeated until an unnatural mean shift is detected. The results are
provided in Table 1. The cut off value θ is set to 0.85.
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Table 1. ARLs via shifts magnitudes.
δ1 - δ2

ARL

δ1 - δ2

ARL

0σ 1 - 0σ 2
0.5σ 1 - 0σ 2
1σ 1 - 0σ 2
2σ 1 - 0σ 2
3σ 1 - 0σ 2
0σ 1 - 0.5σ 2
0σ 1 - 1σ 2
0σ 1 - 2σ 2
0σ 1 - 3σ 2
0.5σ 1 - 0.5σ 2
0.5σ 1 - 1σ 2
0.5σ 1 - 2σ 2
0.5σ 1 - 3σ 2

231.447
14.706
7.149
3.203
2.024
16.686
8.467
4.437
3.044
22.801
20.029
6.144
3.621

1σ 1 - 0.5σ 2
1σ 1 - 1σ 2
1σ 1 - 2σ 2
1σ 1 - 3σ 2
2σ 1 - 0.5σ 2
2σ 1 - 1σ 2
2σ 1 - 2σ 2
2σ 1 - 3σ 2
3σ 1 - 0.5σ 2
3σ 1 - 1σ 2
3σ 1 - 2σ 2
3σ 1 - 3σ 2

8.616
10.920
8.776
4.407
3.567
3.970
4.855
5.124
2.179
2.328
2.711
3.084

4.2 Classification accuracy of phase II and Identification accuracy of phase III
To test the classification accuracy of phase II, 500 examples are generated for each
shift magnitude combination of the bivariate case process under consideration. Table
2 depicts the responding values using the test sets.
Table 2. Evaluation on test set - Confusion matrix of DT process
Classified as (%accuracy) :

ShiftX 1

ShiftX 2

ShiftX 1 X 2

ShiftX 1

63.30

3.45

33.25

ShiftX 2

3.80

69.10

27.10

ShiftX 1 X 2

12.11

9.16

78.73

To test the identification accuracy of Networks B-C, 500 examples are generated as
described in Section 4.2 for each shift magnitude. Variable X 1 has better
identification accuracy than variable X 2 , as shown in Table 3. It can be argued that
the overall identification accuracy is reasonably good.
Table 3. Performance of trained Networks B-C for the different shift
magnitudes
Networks B

0.5σ

1σ

2σ

3σ

50-80-50-2

95.75

89.35

98.35

98.95

Networks C

0.5σ

1σ

2σ

3σ

50-80-50-2

87.45

80.05

90.9

94.80
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5. CONCLUSION
Statistical Process Control, a fundamental tool of Total Quality Management, can
help Operation Management to ensure that products or services meet customer
requirements. The proposed methodology can be used in SPC applications that deal
with multivariate autocorrelated data, such as those coming from food, chemical,
automotive and manufacturing industries.
Simulation experimentation of the proposed methodology showed very promising
results for the case of bivariate AR(1) autocorrelated data. A shortcoming of the
proposed methodology, which applies to the majority of NN-based approaches, is that
it performs well only if the data being monitored are similar to the data used in
training. This means that it needs further investigation on the networks architecture,
the training starting points of the dataset and the identification window before being
used to other datasets. However, BPN NNs are simple, efficient and can easily and
inexpensively perform training and classification tasks.
To sum up, statistical process models based on NNs have been proved to outperform
several statistics-based charting techniques when used for control chart interpretation.
The proposed methodology is capable of mean shift detection and estimation of mean
shift magnitude. Simulation tests showed very promising results for the case of
bivariate autocorrelated data. Future work directions include the extension of the
bivariate case under consideration to more quality variables and an extension to
control chart pattern recognition of the assignable changes.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Διάφορα πολυμεταβλητά διαγράμματα ελέγχου έχουν προταθεί για την ανίχνευση
μετατόπισης των μέσων σε μια διαδικασία παραγωγής. Ο στόχος αυτού του άρθρου
είναι να βελτιωθεί η ερμηνεία των διαγραμμάτων ελέγχου για την περίπτωση
αυτοσυσχετιζόμενων
πολυμεταβλητών χαρακτηριστικών ποιότητας. Πιο
συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται ως πρότυπο αναφοράς αυτοσυσχετιζόμενα
χαρακτηριστικά ποιότητας που ακολουθούν το διμεταβλητό ΑR(1) μοντέλο. Κατ'
αρχάς, χρησιμοποιείται μια διαδικασία βασισμένη σε νευρωνικά δίκτυα για να
ανιχνεύσει το συντομότερο δυνατόν εάν υπάρχει οποιαδήποτε μη φυσιολογική
μετατόπιση. Κατόπιν, εισάγεται μια διαδικασία δέντρων αποφάσεων για να
ταξινομήσει τα μετατοπισμένα στοιχεία, ανιχνεύοντας ποια ποιοτική μεταβλητή είναι
υπεύθυνη για την μετατόπιση, και αποστέλλοντας στη συνέχεια τα σχετικά δεδομένα
στο κατάλληλο νευρικό δίκτυο, που έχει εκπαιδευτεί για να μετρήσει το μέγεθος των
μετατοπίσεων. Αρκετά αριθμητικά παραδείγματα χρησιμοποιούνται για να
αξιολογήσουν την απόδοση της προτεινόμενης μεθοδολογίας.
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Definition 2. A sequence of L1 random variables {Sn , n ∈ N} is called a demimartingale if for all j = 1, 2, . . .
E [(Sj+1 − Sj )f (S1 , . . . , Sj )] ≥ 0
for all componentwise nondecreasing functions f whenever the expectation is defined.
Moreover, if f is assumed to be nonnegative, the sequence {Sn , n ∈ N} is called a
demisubmartingale.
The partial sum of mean zero associated random variables is a demimartingale, as one
can easily verify. Furthermore, to develop a similar result for the partial sum of mean zero
negatively associated random variables, one can define the class of N-demimartingales
and N-demisupermartingales.
Definition 3. A finite collection of random variables X1 , . . . , Xn is said to be negatively
associated if
Cov(f (Xi , i ∈ A), g(Xj , j ∈ B)) ≤ 0
for any disjoint subsets A and B of {1, 2, . . . , n} and for any two componentwise nondecreasing functions f, g on R|A| and R|B| respectively, provided that the covariance
is defined. An infinite collection is negatively associated if every finite subcollection is
negatively associated.
Definition 4. A sequence of L1 random variables {Sn , n ∈ N} is called an N-demimartingale
if for all j = 1, 2, . . .
E [(Sj+1 − Sj )f (S1 , . . . , Sj )] ≤ 0
for all componentwise nondecreasing functions f provided the expectation is defined.
Moreover, if f is assumed to be nonnegative, the sequence {Sn , n ∈ N} is called an Ndemisupermartingale.
Various results and examples of N-demimartingales and N-demisupermartingales can
be found in Christofides (2003) and Prakasa Rao (2004, 2007).
Although the partial sum of mean zero negatively associated random variables is an
N-demimartingale, as it can be trivially verified, the converse statement is false. An
example where N-demimartingale differences do not possess the negative association
property can be found in Hadjikyriacou (2010).
2. LARGE DEVIATION INEQUALITIES
Azuma’s (1967) inequality for martingale differences is stated in the following result.
Theorem 5. Let {Xn , n ∈ N} be a sequence of martingale differences such that |Xi | <
α < ∞ for all i = 1, 2, . . . and let Sn = X1 + · · · + Xn . Then for every ε > 0,


−nε2
P (Sn ≥ nε) ≤ exp
.
2α2
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Since a martingale with the natural choice of σ-algebras is always an N-demimartingale,
our goal is to obtain Azuma inequalities for N-demimartingales, thus extending Azuma’s
result.
Theorem 6. Let {Sn , n ∈ N} (with S0 ≡ 0) be an N-demimartingale such that ES1 = 0
and assume that
|Si − Si−1 | ≤ ci < ∞ i = 1, 2, . . . ,
where c1 , c2 , . . . are positive real numbers. Then for every ε > 0,


−n2 ε2
P
P (Sn ≥ nε) ≤ exp
2 ni=1 c2i
and

P (|Sn | ≥ nε) ≤ 2 exp



−n2 ε2
Pn 2
2 i=1 ci



.

(1)

(2)

Proof. For t ∈ R and −ci ≤ x ≤ ci we can write




x
1
x
1
1+
(ci t) +
1−
(−ci t),
tx =
2
ci
2
ci
and by the convexity of the exponential function,
etx ≤ cosh(ci t) +

x
sinh(ci t).
ci

Using the above inequality, the N-demimartingale property and induction on n, we can
show that
n

 Y
E etSn ≤
cosh(ci t) ∀ t > 0.
(3)
i=1

Since cosh(ci t) ≤ e

2
c2
it
2

, by inequality (3) we have,
 2 Pn 2 
 tSn 
t
i=1 ci
.
E e
≤ exp
2

For ε, t > 0,
tSn

P (Sn ≥ nε) = P (e

tnε

≥e

−tnε

)≤e



tSn

E e



P


t2 ni=1 c2i
.
≤ exp −tnε +
2

Inequality (1) follows by by minimizing the right hand side with respect to t.
To prove inequality (2) we write:
P (|Sn | ≥ nε) = P (Sn ≥ nε) + P (−Sn ≥ nε).
Since the collection {−Sn , n ∈ N} is also an N-demimartingale, inequality (2) follows
by applying inequality (1) twice.
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Remark 1. If the N-demimartingale differences are uniformly bounded, i.e., when ci = c
for i = 1, 2, . . ., then (1) and (2) have the simple form




−nε2
−nε2
and P (|Sn | ≥ nε) ≤ 2 exp
P (Sn ≥ nε) ≤ exp
2c2
2c2
respectively.
The following result follows from the fact that the partial sum of mean zero negatively
associated random variables is an N-demimartingale.
Corollary 7. Let {Xn , n ∈ N} be mean zero negatively associated random variables
such that |Xk | ≤ ck k = 1, 2, . . .. Let Sn = X1 + · · · + Xn . Then for every ε > 0,




−n2 ε2
−n2 ε2
P
P
and P (|Sn | ≥ nε) ≤ 2 exp
.
P (Sn ≥ nε) ≤ exp
2 ni=1 c2i
2 ni=1 c2i

Remark 2. Han (2007) established exponential inequalities for mean zero negatively
associated random variables {Xi , i ≥ 1} following a different approach. In particular
he obtained a Hoeffding inequality under the assumption that ai ≤ Xi ≤ bi for all i.
Observe that for bi = ci and ai = −ci for i = 1, 2 . . ., Corollary 7 gives a much sharper
bound, than the result of Han (2007).
As an application of Corollary 7 we give the following result which was first proven
by Matula (1997).
Corollary 8. Let {Xn , n ∈ N} be a sequence of negatively associated random variables
with common distribution function F . Then for every ε > 0 and ∀ x ∈ R,


−nε2
P (|Fn (x) − F (x)| > ε) ≤ 2 exp
2
where Fn denotes the empirical distribution function.
The proof of Corollary 8 is omitted for brevity.
The following exponential inequality for mean zero negatively associated random
variables is due to Matula (1997).
Theorem 9. Let {Xn , n ∈ N} be mean zero negatively associated random variables
such that |Xk | ≤ α for all k = 1, 2, . . .. Let Sn = X1 + · · · + Xn . Then for every ε > 0,



−nε
−1 nεα
P (Sn ≥ nε) ≤ exp
sinh
,
2α
2bn
P
where bn = ni=1 EXi2 .
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Observe that the bound in Theorem 9 is expressed in terms of the variances of the
random variables. As a consequence, the bounds of Corollary 7 (for the special case
where ck = α for k = 1, 2, . . .) and Theorem 9 cannot be compared directly. Let y =
ε/α. Comparing the two bounds reduces to checking under what conditions the function


2
−1 nyα
, y>0
f (y) = y − sinh
2bn
is nonnegative. Elementary calculations tell us that if nα2 ≤ 2bn or y ≥ 1 then f is
nondecreasing and since f (0) = 0, the function is nonnegative. This of course means
that if nα2 ≤ 2bn or ε ≥ α the bound of Corollary 7 is sharper than the bound of
Theorem 9. In any other case the function is nonincreasing implying that Matula’s bound
is sharper than the bound of Corollary 7. However, the two conditions, especially the first
one, are expected to hold true in most cases.
The next result gives a Marcinkiewicz-Zygmund inequality for nonnegative N-demimartingales. Although important by itself, the result is used in the theorem that follows
to establish an upper bound for the tail probability P (Sn ≥ nε). The proof of Lemma 10
is omitted for brevity.
Lemma 10. Let {Sn , n ∈ N} (with S0 ≡ 0) be a nonnegative N-demimartingale. Then
(i) For p ∈ (1, 2],
kSn kpp ≤ kd1 kpp + 22−p

n−1
X

kdj+1 kpp ≤ 22−p

n−1
X

kdj+1 k2p ≤ (p − 1)

j=1

n
X

kdj kpp .

j=1

(ii) For p > 2,
kSn k2p ≤ kd1 k2p + (p − 1)

j=1

n
X

kdj k2p ,

j=1

where dj = Sj − Sj−1 , j = 1, 2, . . . , n.
Let us consider the case of N-demimartingale difference sequences with finite moments of order p. By applying Lemma 10 and following Rio (2009) we obtain the following large deviation inequality.
Theorem 11. Let {Sn , n ∈ N} be a nonnegative N-demimartingale such that for p > 1
kSj+1 − Sj kp < M < ∞.
Then for every ε > 0,
(i)
P (Sn > nε) ≤

4
np−1
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M
2ε

p

, 1 < p ≤ 2,

(ii)
P (Sn > nε) ≤



p−1
n

p 
2

M
ε

p

, p > 2.

3. ASYMPTOTIC RESULTS
The exponential and other large deviation inequalities of Section 2 are instrumental
in obtaining asymptotic results on the complete convergence of N-demimartingales. In
this section we state without details such results.
Theorem 12. Let {Sn , n ∈ N} be an N-demimartingale such that |Si − Si−1 | ≤ α for
all i = 1, 2, . . .. Then for r > 12 ,
n−r Sn −→ 0 completely.
As an application of Theorem 12 we immediately have the following asymptotic result
for mean zero negatively associated random variables.
Corollary 13. Let {Xn , n ∈ N} be mean zero negatively associated random variables
such that |Xk | ≤ α for k = 1, 2, . . .. Let Sn = X1 + · · · + Xn . Then for r > 12 ,
n−r Sn −→ 0 completely.
In Theorem 14 that follows the assumption that the N-demimartingales differences
are uniformly bounded is dropped.
Theorem 14. Let {Sn , n ∈ N}
be an N-demimartingale such that |Si − Si−1 | ≤ ci , for
P∞
all i = 1, 2, . . .. Assume that i=1 c2i < ∞. Then for r > 0,
n−r Sn −→ 0 completely.

By applying Theorem 14 for mean zero negatively associated random variables we
have the following asymptotic result.
Corollary 15. Let {Xn , n ∈ N} be mean zero negatively associated random variables
such that |Xk | ≤ ci for all i = 1, 2, . . . and let Sn = X1 + · · · + Xn . Assume that
P
∞
2
i=1 ci < ∞. Then for r > 0,
n−r Sn −→ 0 completely.

Remark 3. Complete convergence results for nonnegative N-demimartingales can also
be established by using the large deviation inequality of Theorem 11. The details are
omitted for brevity.
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PERILHYH
H klsh twn
tablhtè

N-demimartingales

kai sumperilambnei w

genikeÔei ti

eidik

arnhtik susqetismène

perptwsh thn ènnoia twn

tuqae

me-

martingales.

Gia

aut n thn klsh tuqawn metablht¸n èqoun prokÔyei megistikè kai lle anisìthte
sti

ergase

twn

Christofides (2003)

kai

Prakasa Rao (2004, 2007). Se aut n thn
Azuma gia N-demimartingales kai w

ergasa apodeiknÔoume mia anisìthta tÔpou
pìrisma prokÔptei mia ekjetik
tablhtè

kaj¸

anisìthta gia arnhtik susqetismène

kai difora asumptwtik apotelèsmata. Epsh

anisìthta tÔpou

Marcinkiewicz-Zygmund

gia na prokÔyoun anisìthte

pijanìthta

tuqae

me-

apodeiknÔoume mia

pou ja apotelèsei to basikì apotèlesma
gia endeqìmena our .
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Hadjikyriakou (2009).

REFERENCES
Azuma, K. (1967). Weighted sums of certain dependent random variables. Tohoku Math. J. 19,
357-367.
Christofides, T.C. (2003). Maximal Inequalities for N-demimartingales. Archives of Inequalities
and Applications 50, 397-408.
Christofides, T.C. and Hadjikyriakou M. (2009). Exponential inequalities for N-demimartingales and negatively associated random variables. Statist. Probab. Lett. 79, 2060-2065.
Esary, J., Proschan, F. and Walkup, D. (1967). Association of random variables with applications. Ann. Math. Statist. 38, 1466-1474.
Hadjikyriacou, M. (2010). Probability and Moment Inequalities for Demimartingales and Associated Random Variables, PhD dissertation. Department of Mathematics and Statistics,
University of Cyprus, Nicosia.
Han, Kwang-Hee (2007). Exponential inequality and almost sure convergence for the negatively
associated sequence. Honam Math. J. 29, 367-375.
Joag-Dev, K. and Proschan, F. (1983). Negative association of random variables with applications. Ann. Statist. 11, 286-295.
Matula, P. (1997). Probability and Moment bounds for Sums of Negatively Associated Random
Variables. Theor. Probability and Math. Statist. 55, 135-141.
Newman, C.M. and A.L. Wright (1982). Associated random variables and martingale inequalities. Z. Wahrsch. Verw. Geb. 59, 361-371.
Prakasa Rao, B.L.S. (2004). On some inequalities for N-demimartingales. J. Indian Soc. Agricultural Statist. 57, 208-216.
Prakasa Rao, B.L.S. (2007). On some maximal inequalities for demisubmartingales and Ndemisupermartingales. J. Inequal. Pure Appl. Math. 8, Article 112, 17pp.
Rio Emmanuel (2009). Moment Inequalities for Sums of Dependent Random Variables under
Projective Conditions J. Theor. Probab 22, 146-163.

411

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο
Πρακτικά 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2010), σελ.412-421

GREEK HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL
ORIGINS OF GAMBLING
Vassilios C. Hombas1 , Christos P.Baloglou2
University of Athens, Department of Economics vhobas@econ.uoa.gr,
2
Greek Telecommunications Organization cbaloglou@ote.gr

1

1. INTRODUCTION
The games of chance were known to the Ancient Greeks. Initially invented as a
remedy (άκος) for famine and boredom. Later, the games swerved towards
profiteering and overcharging.
Herodotus (I 94) writes that the Lydians invented games of chance during the 20year famine as a remedy for their misfortune. They used to play one day and they ate
during the next one. According to Sophocles, the games of chance were invented by
the hero Palamides during the Trojan War: “He invented (pessoi) and dice to fight
boredom”, i.e. for entertainment.
There is evidence (see Yi Ching, The book of Alternations, 3322 BC) that the
Greeks probably borrowed some games from the Chinese through other nations. They
were well aware of the fact that dice were in the province of “demons” from the
demonical code Yi Ching since the depictions of ancient Greeks playing dice also
depict small, hairy demons. The “demons” were Asians of short stature, very ugly and
disgusting. Some of them wore black and red costumes with black circles or lines.
The demons taught various games of chance, some of which are still played today.
The wise Ancient Chinese made a combination of two shapes, the black circles and
the red circles, and called it “the map of divination” or “the chart of oracle”. This was
kept in the palace as a relic until 1079 BC. The oracular worked like this: a coin or
disc with a red circle on one side and a black one on the other, was tossed six times
and the combination of colours was recorded in a vertical line. They then would open
the book of alternations Yi Ching code and the explanation of the demonic oracle
would be found. Confucius said: “If more years were added in my life, I would devote
fifty of them to the study of Yi Ching”. The red or black circles are still used today in
dice, domino blocks and other games.
Socrates played knucklebones and other games of fortune with his children, even in
the arena and in festivals in honour of Hermes (Helianos XII 15).

2. THE GAMES
The games of chance the Ancient Greeks played were numerous, ranging from the
odd-even numbers to the various games with dice to mention but a few, briefly.
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Artiasmus, i.e. odd-even numbers, was played with coins or other things.
Posinda, whose name might derive from the Greek “posa einai” meaning “how
many”, was played by hiding some coins in one’s hand and then asking the other
player to guess their number. If he guessed correctly he gained the money.
Astragalizein. The knucklebones were either natural, made of talos bones, taxillos,
or made of metal, ivory or glass (Pausanias Phonica 30). Apollonius from Rhodes
(Argonautics III, 137) mentions that there were knucklebones made of gold. The
winnings depended on the position in which they fell on the earth or the hand of the
player after being thrown on the air; and because they would shake them before
throwing, they shuffled (diesiendo). Therefore, they were called “jumbled”
(diaseistoi).
Pleistobolinda or Gouvitsa. They threw the knucklebones in a hole they had
opened (Pollux, Onomasticon). When they used five knucklebones, the game was
called “pentalithos”.
Ortigokopia derives from the word quail (Ortyga in Greek). In a round pan, such
as the one used in bakery, they carved a circle called tilia and inside it they put quails
to fight. The quail which was killed in the battle was the defeated one along with its
master, who suffered the defeat, too. This game was played for money like the
modern horseracing (Pollux, Onomasticon).
Halkismos. They tossed the dice in a copper surface; for this practice see
Eustathius (Commentarii in Homeri Iliadem et Odysseam p. 986, 41).
Pessoi were five or eleven pebbles which were moved on a stave which were called
“pessoi” (pessá pendá grama, pessá endekagrama). The line in the middle was called
“iera”, i.e. sacred. The game of pessoi is very old and is even mentioned in Homer,
where the suitors of Penelope played pessoi for entertainment (Homer, Odyssey i
107).
Vassilinda was one of the first games mentioned by the historians and
lexicographers. The players drew lots to choose the king who gave order to the others,
who in their turn were obliged to obey.
Karyatismus means “to play with nuts”. It was a game of chance as popular as
knucklebones. They drew a circle or a square on the earth and tried to throw in nuts
from a distance. The winner won all the nuts that had fallen outside the circle1. We
assume that if there were two players, they would take turns to throw the nuts in the
circle so that the rival wouldn’t take it. Sometimes instead of a circle there was a pit
or a pot. Most definitely, there must have been other nut games as well, but obviously
they weren’t interesting enough for the lexicographers and folklorists to record.
Neither Hesychius nor Suda, make any reference to them. On the other hand, an
excerpt by Phaedrus the Roman who made an alternation of Aesop2, presents Aesop
playing nuts (nucibus) with some youths. The reward was the nuts, which possibly
tallied with money. Aristophanes (Wealth, 1057) writes: “Some youth in classical
Greece suggests an old lady to take nuts and she asks: “Are we going to play?” Philon
(1, 11) says: “They would throw three nuts on a flat surface in order to make a
pyramid”.
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Kollavismus is the precursor of the contemporary game “beej”. They would slap
someone whose eyes where tied with a black cloth and then he would try to find out
who had slapped him. The other players stood behind him and smacked his arm, neck
or hand which was turned open towards them. Pollux (Onomasticon IX 129) says
“kollavismus is the game in which you smack someone who can’t see and he has to
find out who did it”. Incidentally, Jesus Christ’s guards made fun of him playing
kollavismus (according to St. Luke). In modern Greek, there is a word “κόλλαφος”
that means smack.
It is of particular interest to note the use of “astragaloi”3 (knucklebones taken from
the hind-feet of sheep) and kyvoi (dice) in ancient times. More specifically, the game
of knucklebones had been very popular with the Greeks since Homeric times. There
were many different ways to play it4.
Incidentally, the Hebrews also used lots and reported censuses (see for example
Bible; Acts of the Apostles I΄, 23-26.Matthias was one of the apostles chosen by lot to
replace Judas Iscariot). Alike, Saoul commanded the Philistines to cast lots between
himself and his son Jonathan (see: Kings, IXIV 42).

3. THUCYDIDES’ STATISTICS
The Greeks grasped various concepts of chance and choice, strategy and risk.
During the all engulfing and protracting Peloponnesian war, these ideas appear to be
continuously present. While commenting on the catastrophe resulted from the plague.
Thucydides5 reports Pericles stating the following: “…when things happen suddenly,
unexpectedly and against all calculations, it takes the heart out of a man; and this
certainly has happened to you, with the plague coming on top of everything else…In
fact out of everything else, this has been the only case the plague of something
happening which we did not anticipate”.
The Athenians, according to Thucydides6 were “capable of taking risks and of
estimating them beforehand….”. The Athenians criticized an opponent by claiming
that “…their judgment (i.e. the enemy) was based more on wishful thinking than on a
sound calculation of probabilities…” 7.
Moreover, on the same page, the following argument of hard negotiations between
the two warring adversaries, as reported by Thucydides, reports on some
fundamentals met with in various gambling situations. “Melians: Yet we know that it
is fortune that sometimes makes the odds more level than could be expected from the
difference in numbers of the two sides. And if we surrender, then all our hope is lost
at once…”. “Athenians: Hope, that comforter in danger…hope is by nature an
expensive commodity, and those who are risking their all on one cast find out what it
means only when they are already ruined; it never fails them in the period when such
knowledge would enable them to take precautions…”.
Games of chance have been an essential element of everyday life in Ancient
Greece. The Greeks distinguished between the “agon” (struggle) and “paideia”
(game) as the latter indicated vividly a dimension of gambling, which was too evident
to be used for the more serious games, a core element of the social life in Ancient
Greece. The difference of nuance between the two terms is quite obvious: on the one
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hand, the term “agon” had nothing to do with the term game, in so far as the latter
was associated with the factors of chance and uncertainty8.

4. COMMENTARIES
The game of knucklebones is directly connected to fraud. Plutarch (On the fortune
or the virtue of Alexander I, 9, 330E-F) says: “The despot Dionysius pointed out that
one should trick children with dice but men with oaths”. The game of knucklebones
was particularly popular with children and it was also connected to the elements of
danger and profit. Dion Chrysostomon (On virtue, 16) says: “Hunger, exile, loss or
reputation and the like have no terrors for him; may he holds them as mere trifles, and
while in their very grip the perfect man is often as sportive as boys with their dice and
their colored balls”. It is quite revelatory that the game had been recognized as a way
of having fun but also as a mean of wealth accumulation.
The wide acceptance of the game of knucklebones by the Greek society will lead
the cynic philosopher Diogenes from Sinope (cf. Athenaeus, The Deipnosophists IV
149C) and Philodemus (On Stoics, Cor.XV 12-XVI 11) to propose in his “Republic”
the replacement of coins with knucklebones as a means of concluding transactions.
He says: “In his dreamt state Diogenes showed knucklebones as currency”. This
proposal would have certainly been a measure taken against the negative effects of
wealth accumulation in the lives of people. Rankin9 notes that Diogenes had formed
“his own opinion about the difficulties of conducting business against metals”. He
also mentions “astragalion” (Inscriptiones Grecae, Vol II, part II, No I 1370-1695)
instead of “astragalos” while in Pherecrates’ comedy Slave teachers it is coincided
with dice. It is said that Alcibiades, while playing knucklebones, fell in the middle of
the road to stop a passing carriage in order to prevent it from ruining their game.
(Plutarch, Alcibiades 2).
Dice evolved from astragaloi. While the dice were rolled, the pessoi were moved
(Pollux, Onomasticon IX 95). For those who wasted their fortune playing dice, the
Ancient Greeks said “They tossed up the essentials”. The young ones stayed up all
night drinking alcohol and playing dice (Lycias, p. 146, 34). Some of them stayed up
playing both pessoi and dice (Plutarch, Moralia, 272A-C). Stone boards for pessoi for
common use existed in many cities, as well as in temples. Its invention is attributed to
Palamedes, King of Euboea, who taught it to the Greeks during the war of Troy. It is
the precursor of mathematical games10. The famous Exhikia’s amphora pictures
Achilles and Aiax playing draughts (see Vatican’s Museum) under the
inscription“Achilles four Ajax three”. The six sides of the dice are flat, which makes
it different from knucklebones; in addition, the game with dice was exclusively based
on luck-yet another difference from the game of knucklebones.
The discovery of dice is mentioned by Herodotus. From David11 we learn what
Herodotus says about the famine in Lydia ( circa 1500 BCE). “..for some time the
Lydians bore the affliction patiently, but finding it would not go away, they set to
work to devise remedies against evil. Various expedients were discovered;
knucklebones and dice and all such games were invented…” (Herodotus, Histories I
94, 3 ). The invention of dice was not made by them; they recognized that themselves.
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And he adds in an emphatic manner: “Lydians did not consider it of their own
inventions” ((Herodotus, Histories I 94, 4 )12.
The game was played with three dice, as we learn from the words of Dionysus
(Aristophanes, Frogs, 1400): “ Achilles drew two singles and a four” and the words
of Aeschylus (Agamemnon 33): “you beacon having thrown me treble sixes” and also
the words of Plato (Laws XII 968 E): “Apparently, my friends we must take our
chance with the crowd (as is saying is), and if we are willing to put the whole polity
to the hazard and throw (as men say) three sixes or three aces, so it must be done”. A
successful toss was when three sixes came (6,6,6) and it was known as “Evolotatos”
or “Aphrodite” and failure came with three ones (1,1,1) caneu (cyon=dog). According
to Plato (Phaedrus 274D), Xenophon (Memorabilia I, 3,2) dice gamblers were not
nigh on the esteem of philosophers. The gamblers were connected to the slyness of or
the tricks deployed by people. From Isocrates (Antidosis 254) to Athenaeus (The
Deipnosophists XII 33 p.527A) we learn that the area where the game was held was
called “skyrapharion”, a word deriving from the temple of Athena Skyras. In the
ancient market of Athens there used to be a temple of Athena Skyras where the
faithful played dice while celebrating Skyrofories during summer in the month of
Skyroforion (Pollux, Onomasticon IX 7). It should also be of interest to see
Aristotle’s view who in his Nicomachean Ethics (IV 3 1121b37-1122a19) recognizes
that “while dice players are illiberal and profiteers”, the acquisition of wealth is
directly connected to high risk. It is worth mentioning that Euripides introduced in the
“Telephus” the Achaean heroes playing dice, and the scene had been so jeered at that
he suppressed it in a revised edition.
In Greece, even nowadays, we play the so called “barbouti”, a dice game played
with two dicw and whereby tosses 6+6, 5+6, 5+5, 3+3 are good, whereas 1+1, 1+2,
2+2, 4+4 are bad.
Dice made of ivory were found in Egypt, while in the sacred book of the Hindu Rig
Veda there is also a reference to an Etruscan mural representing some youths playing
dice. Phoenicians were acquainted with dice as well. Dice are undoubtedly an
evolution of knucklebones, something that can be justified by the Latin name of dice,
“tesserae” which derives from the Greek word “τέσσερα” meaning “four”, namely
because, as it was mentioned, the knucklebones had four flat sides and two concave
ones, which someone, thought at first of smoothing but then found other materials
apart form bones that were used in making dice with six flat sides. Eustathius
(Commentarii in Homeri Iliadem et Odysseam I, 107) mentions that they would toss
“knucklebones” for these were initially used as dice. Ancient Greeks attribute the
invention of dice to the ingenious mind Palamedes when the Achaeans were at anchor
in Avlida waiting for fair wind to blow and needed something to entertain themselves
(Pausanias, Description of Greece, Corinthiaca 20, 3 ). There is also evidence that
Ajax of Salamis, and also Palamedes and Thersites playing with dice, the invention of
Palamedes; the other Ajax, son of Oileus, is looking at them as they play (Pausanias,
Description of Greece, Phokis 31, 1 ). In Delphi there is a whole mural by the famous
Polygnostos showing Thersites playing dice with Palamedes.
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Plato, though, (Phaedrus 274D) has a different view regarding the origin of dice: “I
heard, then, that at Naucratis, in Egypt, was one of the ancient gods of that country,
the one whose sacred bird is called the ibis, and the name of the god himself was
Theuth. He it was who invented numbers and arithmetic and geometry and
astronomy, also draughts, dice and most important of all, letters “. It becomes obvious
then that everything the Greeks ascribed to Palamedes, the Egyptians ascribed to god
Theuth.
Xenophon (Memorabilia I, 3,2) upon mentioning dicing, informs us that it was a
bad thing; he prayed, however, to gods to give him everything good since they knew
what that was. On the other hand, he believed that those praying to gods for silver,
gold, power or other things, were no different from those wishing to play and win a
game of dice, a battle or generally something whose result was uncertain.
Names of comedies such as “The Dicers” by Antifanes and another one with the
same title by Alexides were common. An excerpt by Aelian (Historical Miscellany,
14, 43) shows how familiar the Kings of Egypt were with dice.
All sorts of people would gather in dicing clubs with the aim of profiteering;
strange people, tramps, male prostitutes and the scum of the market. From the money
they gained thanks to their skilful fingers, a great amount, the so-called “display”
would be given to the proprietors of the club. These clubs were situated in specific
buildings and were under the control of the state. Playing at home was for those who
just wanted to entertain themselves or recover from an illness. Alexander the Great,
while sick in Babylonia, played dice (see Plutarch, Alexander LXXVI, 5). Even kings
and rulers were obsessed with dicing. Eustathius (Commentarii in Homeri Iliadem et
Odysseam p. 107) says: “Egisilohos, who was the protector of moral values in the
state played dice along with others”.
Plutarch mentions that Artaxerxes’ mother, Parysatis, was a “masterly player” who
would often play dice with the king. “She was in general an ingenious woman”, says
Plutarch, “and greatly addicted to playing at dice” (Artaxerxes, 17, 2 ). At some time,
she challenged Artaxerxes to “play at dice for a thousand darics” ( Artaxerxes, 17, 3 ).
On playing, she deliberately let the king “win the game and paid the money down
(Artaxerxes, 17, 3 ). After, they played again, betting on a eunuch. Parysatis won; that
was her aim in the first place. She took him and flayed him alive because when Cyrus
was killed in the battle, he, driven by hate, had cut his head and hand (Artaxerxes,
17, 5-6 ).
Dicing clubs had degenerated into gambling dens in a state or clamour, squabbles,
threats and frauds. The losers would even reach a point when they had to counterfeit
their dice; in other words, to be considered unscrupulous.
Artemidorus (Oneirocritics, Book III, ch. 1): “dicing means arguing for money”.
Plutarch (The Education of Children 16, 12B) regards dice as one of the major
offences of youth saying: “But the iniquities of early manhood are often monstrous
and wicked-unlimited gluttony, theft of parent’s money, gambling, revels, drinkingbouts, love affairs with young girls, and corruption of married women”. We would
now add drugs as well.

417

Artemidorus (Oneirocritics, II, 39) places thieves and dicers in the same position.
Finally, according to Diogenes Laertius, when someone called Xenophanes, the great
philosopher, a coward because he didn’t want to agree with him, he replied: “I admit
that I am very timid and faint-hearted towards disgracefulness”. For these reasons, the
moralists Cato and Plutarch advised the youth to abstain from dicing. Corruption was
concentrated in the “official” dicing clubs, where the atmosphere was so “polluted”
and “sickening” that even the most decent person would end up gambling day and
night.
Eustathius (Commentarii in Homeri Iliadem et Odysseam I, 107) says that the
game was played with two or three dice. His ancestors used three while his
contemporaries two. They placed the dice in a woven box which they called “fimos”,
“ksithis” or “kithion”. Sometimes they used a simple tumber, a pot-the so called
“skirafos”- or a horn which Aristophanes (Wasps, 674) calls “skithari”. The dice
marks were either carved or coloured and with the template of two circles so as to
resemble eyes. Similar dice made of bone are exhibited in the German playing
museum Sonneberg, while there is picture of them in David’s book13. Number one
(stigma) was also called “oini” (female gender of “oinos”=unus). Each throw was
given the name of a god, but whether the order in which the dice fell mattered, we
will probably never know for certain. Pausanias says: “Saviour Zeus was
1,3,3,4,4=15, the throw Cronus was 6,3,3,3,3,=18, the throw Poseidon was
6,4,4,4,4=22 and the throw of child eating Cronus was 4,4,4,6,6=24. Polygonal dice
have also been found. Some dice and knucklebones had various figures carved on
their sides. Could that possibly have been the outset of card-playing? Pollux
(Onomasticon VIII, 95) in the differentiating dicing from draughts says: “the dice
were thrown while the draughts were moved”.

5. METAPHORICAL EXPRESSION FROM DICE
Dicing was so popular in ancient Greece that several proverbs and metaphors have
sprung from it. For example, the expression “τρις εξ (three six)” indicates a
masterstroke, while the expression “τρεις κύβοι (three dice)” indicates loss. There is
even a comedy by Pherecrates entitled “τρεις έξι ή τρεις κύβοι (three six or three
dice” (see Kock 1880). The quotation “τον κύβο αφιέναι = τον κύβον βάλλειν” (throw
the dice = toss the dice) signifies a risky decision.
Plato (Laws XII 968E) says: “Apparently, my friends, we must ‘take our chance
with the crowd’ (as the saying is), and if we are willing to put the whole polity to the
hazard and throw (as men say) three sixes or three aces, so it must be done”.
Dice and knucklebones interchanged. Plutarch in Aratus’ biography (Aratus, 29 ,5 )
interposes a proverbial expression “βεβλήσθαι γαρ τους αστραγάλους”,
“knucklebones” instead of ”dice” refuting this way slanders against him. Such an
alternation between knucklebones and dice is mentioned by Aeschines (Against
Timarchus I, 59) during the 4th century B.C.: “sundry dice and dice-boxes, and his
gaming utensils in general”. But also Pollux (Onomasticon X, 150) says that “the
tools of a dicer knucklebones are”. And Polybius (Histories I, 87, 8) about the risky
Carthaginians fighting against Lybians and summoned in the garrisons from the
418

towns, as is about all on the issue”. The phrase “the dice is cast” is mentioned in
Plutarch (Caesar, 32). The above phrase that Caesar uttered in Greek is found in the
lost comedy of Menander entitled “Αρρηφόρος ή Αυλητρίς” (little girl participating
in mystagogy bringing secrets of Athena Skyras or flutist). The extract of the comedy
still existing includes a dialogue between two men, one of which is trying to
discourage the other from marrying by referring to his own bad marriage experience.
The latter answers “the dice is cast”14.
There was also the proverb still existing today “Zeus knows what he’s doing” (see
Suetonius, Ludrica Historia, ed. Teubner, 1860, Reliquiae Sueforf Franquam).
Proverbial expressions are still in use today, like “the dice are loaded against me”
which is used to show that somebody has little chance of succeeding or “I play my
ace” which means I use my last argument to get an advantage. During the 2nd century
A.D., orator Aelius Aristides (In Defence of Oratory 142) defends Pericles’ strategy,
who transferred the war theatre to the shores of Peloponnesus when at the same time
the land of Athens was threatened by Lacedaemonians: “Nothing would stay beyond
risk once the dice was cast; bodies, wealth and glory, hegemony, domains and
foundations of the city, not even hope”.
Aristides’ commentator Dindorf15, explains the peculiarity of the metaphor by
saying that “the dicers would be lead either to victory or defeat by throwing the dice”.
To summarize, it should be stressed that dicing played an important role in the lives
of Ancient Greeks. Dice were used by all kinds of charlatans, diviners and pseudoprophets as a means of foretelling the future. Some reasons are that gambling is a
kind of flight from reality confronted by the adolescents and maybe this functions as a
way of dealing with anxiety and a withdrawal from solving problems, mainly for
adolescents who consider their problems insolvable or it may reflect on the younger
generation the problems of adulthood. In gambling, wealth and poverty, good luck
and bad luck are two sides of the same coin. Nowadays, gambling studies researchers
have attempted to correlate extensive gambling with the inability to exercise control
over impulse. They try to define gambling based on control of impulses16. Recent
biopsycho-logical formulations suggest that such dispositions are related to an
abnormal production of certain neuro-transmitters responsible for the control of
impulses17. And we’ll finish with Aristotle’s phrase (Politics VIII 5, 1339b15-17):
“the game may be used as a relaxation from work, as a kind of tonic, provided it
offers spiritual rest”.
NOTES
1. Flaceliere (1971), p.824
2. See.Schwabe (1822), vol III, XIV
3. For the way Vassilinda, Astragaloi, Artiasmos and Pessoi were played, see Hombas and
Baloglou (2005). As for the dice, see David (1962).
4. As the manner of playing, see Hombas and Baloglou (2005).
5. Thucydides, Histories II 61. See Warner’s translation in Thucydides (1954), pp.31, 133
6. Thucydides, Histories I 78. See Warner’s translation in Thucydides (1954), p.110
7. See Warner’s translation in Thucydides (1954), p.292
8. See Huizinga (1938), p.141.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Rankin (1983).
See Hombas (1997) and its related references
David (1962), p.7
From more of these see Hombas (2005).
David (1962), plate 4, between pages 8 and 9.
Cf.Kokolakis (1976), p.78.
Dindorf (1829), vol III, 1829, p.498
Delfabro (1999)
See Shaffer and Robbins (1991)
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explicit formulas for the reliability measures in this case. Moreover, all the studied systems are compared with the corresponding Markov systems which is the most commonly
used approximation of the original system in practice.
The rest of the paper is organized as follows. In Section 2 we describe and study
a two-component periodically maintained system in which the lifetime and the repair
time distributions of each component are exponential. In Section 3, this reliability study
is generalized in a (n-1)-out-of-n system. We conclude this paper by providing a short
discussion.
2. RELIABILITY OF PERIODICALLY MAINTAINED SYSTEMS
Firstly, we describe a two–component parallel system with periodical maintenance in
which the lifetime and the repair time of each component are exponential distributed. We
will give explicit formulas for the reliability measures in this case and also we will study
the behavior of such a system by providing some numerical examples.
2.1 The system
Let us consider a two component parallel system. Let us also denote by α the probability of detecting a failure of one of the two components. The lifetime distribution of
each component is exponential E(λ), with common failure rate λ. Its repair time has also
an exponential distribution with rate µ. Moreover, we assume that there is only one repair
station and the repaired components are as good as new. This system can be in one of the
following states at a time t, t ≥ 0:
• State 0: Both components are operating
• State 1: One component is operating and the failure of the other component has
been detected.
• State 2: One component is operating and the failure of the other component has
been undetected.
• State 3: Both components are not operating.
Let us also assume that the system is periodically inspected. In other words, we
test the system every T time units. Thus, if the failure is not detected immediately, it
is assumed that it will be detected during the next inspection. After each inspection we
assume that the system is regenerated.
Let (Zt )t≥0 be the process that describes the evolution in time of the above system,
with state space E = {0, 1, 2, 3}. We will study the process (Zt )t≥0 up to the fixed
maintenance time T − . The process (Zt )0≤t<T − is a semi–Markov process, with semi–
Markov kernel


0
Q01 (t) Q02 (t)
0
 Q10 (t)
0
0
Q13 (t) 
.
Q(t) = 

0
0
0
Q23 (t) 
0
0
0
0
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The Qij (t) describes a transition from state i to state j up to time t. For example, Q10 (t)
describes a transfer from state 1 to state 0 up to time t. This is true, if the repair of the one
component takes place before the failure of the operating one. Thus, after some simple
calculations, we have that
Q01 (t) = α(1 − exp{−2λ t})
Q02 (t) = (1 − α)(1 − exp{−2λ t})
µ
(1 − exp{−(λ + µ) t})
Q10 (t) =
λ+µ
λ
(1 − exp{−(λ + µ) t})
Q13 (t) =
λ+µ
Z t
Q23 (t) =
(1 − G(s))λe−λs ds
0

where G(·) is the distribution of the undetected failure time Y given that a undetected
failure occurred at a random time X with X ≤ T . Thus,
G(t) = P (Y ≤ t|X ≤ T ) = P (T − X ≤ t|X ≤ T )
Z T
exp{−2λ(T − t)} − exp{−2λT }
2λ exp{−2λu}
du =
,
=
1 − exp{−2λT }
T −t 1 − exp{−2λT }
where X is the lifetime of the components that follows the exponential distribution with
failure rate 2λ. In this case, the element Q23 (·) will take the form
Q23 (t) =

1 − exp{−2λT + λt} − exp{−λt} + exp{−2λT }
.
1 − exp{−2λT }

2.2 The main reliability measures
In order to compute the main reliability measures, we will divide the states of the
system into two subsets, the functioning and no functioning ones. Denote by U the
operational states of the system (the up states) and by D the subsets of failure states (the
down states), i.e. E = U ∪ D, with U ∩ D = ∅, U 6= ∅ and D 6= ∅. It is clear in this
case that U = {0, 1, 2} and D = {3}. We consider now the natural matrix partition of
Q(t) corresponding to the states space partition U and D. Let Q11 (t) be the truncation
of the semi-Markov kernel into the subset U . Thus, we have


0
Q01 (t) Q02 (t)
.
0
0
Q11 (t) =  Q10 (t)
0
0
0
We assume that both components are functioning when the system starts. Thus, this
system starts in the perfect state 0 with probability one, so the initial distribution is α =
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(1, 0, 0, 0). Let us also assume that α1 is the truncation of α into the subset U , i.e.
α1 = (1, 0, 0).
The reliability of a system at time t is defined as the probability that the system has
been functioning without failure in the interval [0, t], i.e.
R(t) = P(Zs ∈ U, ∀s ∈ [0, t]).
Thus, in that case we have

α1 (I − Q11 )(−1) ∗ (I − H1 )(t)1s1
R(t) =
R(T )k · R(t − kT )

for t ≤ T −
for kT ≤ t < (k + 1)T

for k = 1, 2, . . ., where H1 (t) = diag(Hi (t))i∈U or alternatively,
 P
for t ≤ T −
i∈U ai (t)Ri (t)
R(t) =
R(T )k · R(t − kT ) for kT ≤ t ≤ (k + 1)T .
The conditional reliability Ri (t) satisfies the following Markov Renewal Equation
XZ t
Ri (t) = 1 − Hi (t) +
Qij (ds)Rj (t − s),
j∈U

0

that it can be approximated by the following quantities
Ri (t) ≈ 1 − Hi (t) +

k
XX

j∈U

Rj (t − xj ) (Qij (xj ) − Qij (xj−1 )) ,

1

where 0 = x0 < x1 < . . . < xk = t.
The second branch of this formula results from the fact that the reliability at a time
t ∈ [kT, (k + 1)T ) for k = 1, 2, . . . is the probability not to have a failure in the intervals
t ∈ [iT, (i + 1)T ) for i = 0, . . . , k − 1 and also in the interval [kT, t]. Since the system
is regenerated after each inspection, the probability not to have a failure at each of those
intervals is equal to R(T ) and the probability not to have a failure at the interval [kT, t]
is equal to R(t − kT ) since the last regeneration of the system took place at kT .
It can be shown that the mean time to failure (MTTF) in this case is equal to
RT
R(t)dt
.
MT T F = 0
1 − R(T − )
The Failure rate is defined by
λ(t) = −

R′ (t)
α1 (I − Q11 )(−1) ∗ (H1 (t))′ 1s1
=
.
R(t)
R(t)
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2.3 Numerical examples
In this Section the aforementioned systems are compared with the corresponding
Markov system where the general repair time distribution is replaced by the exponential
distribution with the same mean which is the most commonly used in practice approximation of the original system.
In the case that we have periodically maintained system with exponential distribution
for the failure and the repair times, if the reparation rate µ is large, for constant values
of λ, T and α, the reliability of the semi–Markov system is lower than the reliability of
the corresponding Markov system (see Figure 1). Moreover, the values of the reliability
measures depend on the value of α and as the value of α increases so does the value of
MTTF and of the reliability. On the other hand, for small values of µ, both systems have
almost the same reliability (see Figure 1). In this case the value of α does not influence
significantly the values of the reliability measures. Moreover, for fixed µ, T and α, the
semi-Markov system is more reliable for big values of λ but this is not the case for small
values of λ (see also Figure 1).
Figure 1: The Reliability of the semi–Markov system and of the corresponding Markov system.
The reliability of the semi–Markov system is depicted by a dotted line and the reliability of the
Markov system by a solid line.
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Table 1: MTTF of the periodically maintained Semi–Markov and Markov systems

50
λ
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10

MS
451650.13
113423.98
50636.74
28609.66
18390.72
4696.84
1222.12
563.63
328.18
216.97
155.38
117.75
92.55
75.12
62.44

SMS
447680.26
112517.74
50275.24
28431.19
18293.48
4697.72
1239.65
581.90
344.77
232.31
169.44
130.45
104.43
86.10
72.64

µ = 1 and α = 0.99
T
100
200
MS
SMS
MS
SMS
398971.71
385341.78
328684.46
305963.49
100573.53
96924.35
83777.31
77201.31
45062.18
43351.30
37912.41
34690.62
25548.15
24545.90
21704.57
19760.08
16477.14
15816.58
14121.39
12823.74
4269.91
4103.15
3478.87
3349.76
1135.26
1019.19
986.25
971.64
531.41
536.53
503.82
510.13
312.70
324.66
300.62
312.27
208.35
221.74
202.12
216.66
150.09
163.25
146.52
160.41
114.08
126.51
111.87
124.76
90.15
101.75
88.73
100.61
73.40
84.19
72.44
83.41
61.17
72.22
60.51
70.68

400
MS
248248.45
65065.05
30176.81
17642.18
11693.96
3042.46
958.96
484.42
292.79
198.37
144.53
110.74
88.05
72.02
60.24

SMS
218743.60
56011.01
25711.28
15022.50
10016.73
3144.95
956.95
497.82
309.56
214.47
159.26
124.13
100.26
83.20
70.56

Table 2: MTTF of the periodically maintained Semi–Markov and Markov systems

600
λ
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10

MS
203063.05
54811.55
26036.93
15522.79
10456.36
3144.95
958.96
476.87
289.96
197.12
143.91
110.42
87.86
71.90
60.16

SMS
171595.21
45068.20
21374.94
12905.62
8857.07
2901.65
956.95
494.06
308.22
213.92
159.03
124.03
100.22
83.19
70.56

µ = 1 and α = 0.99
T
800
1000
MS
SMS
MS
SMS
174106.89
142352.17
153984.39
122674.24
48352.85
38653.54
43924.16
34594.68
23473.43
19007.17
21737.41
17598.91
14230.90
11822.95
13565.74
11204.10
9712.59
8292.02
9218.99
7974.13
3027.72
2035.80
2952.05
2797.88
944.12
949.94
934.86
945.91
472.96
492.36
470.62
491.45
288.56
307.62
287.77
307.47
196.53
213.74
196.21
213.68
143.64
158.97
143.48
158.95
110.27
124.02
110.18
124.01
87.77
100.21
87.72
100.21
71.85
83.19
71.81
83.19
60.12
70.56
60.09
70.56

2000
MS
SMS
105815.04
79540.77
33570.77
26821.67
17755.80
15080.71
11408.75
10107.45
8114.08
7402.62
2788.04
2726.11
915.99
938.80
466.21
490.19
286.33
307.20
195.60
213.64
143.17
158.95
110.00
124.01
87.61
100.21
71.74
83.19
60.05
70.56

In Table 1 and 2, the MTTF of the semi–Markov and of the corresponding Markov
system are depicted for several values of λ and T and for µ = 1 and α = 0.99. As the
value of λ increases, the value of MTTF decreases for both systems, as it is expected.
For small values of λ the MTTF of the Markov system is higher that the one of the
Semi–Markov system but as λ increases, the difference between the two values of MTTF
decreases and for a specific value of λ = λ0 (that depends on the rest of the parameters of
the model) both system have the same value for MTTF and for λ > λ0 the Semi–Markov
system has higher MTTF that the Markov one. Finally, it can be mentioned that as T
increases the M T T F decreases for both systems and for big λ, T does not influence the
value of MTTF. In order for the systems with high failure rate λ to have an improvement
in their reliability, more frequent inspections are required. Usually this is not used in
practice due to the cost.
3.

A (n-1)-out-of-n SYSTEM

The above analysis can be generalized easily in a (n-1)-out-of-n system. Let us consider a n–component system. Let us also denote by α the probability of detecting a failure
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of one of the n–components. The life time distribution of each component is exponential
E(λ), with common failure rate λ. Its repair time has also an exponential distribution
with rate µ. Moreover, we assume that there is only one repair station and the repaired
components are as good as new. This system can be in one of the following states:
• State 0: All components are operating
• State 1: n − 1 components are operating and the failure of the other component has
been detected.
• State 2: n − 1 components are operating and the failure of the other component has
been undetected.
• State 3: 2 or more components are not operating (the system is not functioning).
Let (Zt )t≥0 be the process that describes the evolution in time of the above system,
with state space E = {0, 1, 2, 3}. We will study the process (Zt )t≥0 up to the fixed
maintenance time T − . The process (Zt )0≤t<T − is a semi–Markov process, with semi–
Markov kernel


0
Q01 (t) Q02 (t)
0
 Q10 (t)
0
0
Q13 (t) 
.
Q(t) = 

0
0
0
Q23 (t) 
0
0
0
0
In this case, we have that
Q01 (t) = α(1 − exp{−nλ t})
Q02 (t) = (1 − α)(1 − exp{−nλ t})
µ
(1 − exp{−((n − 1)λ + µ) t})
Q10 (t) =
(n − 1)λ + µ
(n − 1)λ
(1 − exp{−((n − 1)λ + µ) t})
Q13 (t) =
(n − 1)λ + µ
Z t
Q23 (t) =
(1 − G(s))(n − 1)λe−(n−1)λs ds
0

where G(·) is the distribution of the undetected failure time Y given that X ≤ T . Thus,
G(t) = P (Y ≤ t|X ≤ T ) = P (T − X ≤ t|X ≤ T )
Z T
nλ exp{−nλu}
exp{−nλ(T − t)} − exp{−nλT }
=
du =
,
1 − exp{−nλT }
T −t 1 − exp{−nλT }
where X is the lifetime of the components that follows an exponential distribution with
failure rate (n − 1)λ. In this case, the element Q23 (·) will take the form
Q23 (t) =

1 − (n − 1) exp{−nλT + λt} − exp{−(n − 1)λt} + (n − 1) exp{−nλT }
.
1 − exp{−nλT }

In order now to compute the main reliability measures, we work as previously. We divide
the states of the system into functioning and no functioning ones and we use the derived
formulas for the reliability measures.
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4. CONCLUSION
Concluding it is important to mention that there is not a general rule how and /or how
well the Markov system approximates the original Semi–Markov one. It depends on the
values of the parameters of the model. Thus, it is proposed whenever this is possible, the
system to be studied under the original assumption and not to make simplifications on
them for the sake of computational convenience.

PERILHYH
Se pollè
kurw

pragmatikè

efarmogè

sth dijesh tou sust mato

h axiopista sÔnjetwn susthmtwn baszetai
perissìterwn sunistws¸n (mondwn) apì ìti

qreizetai gia na leitourg sei. Sun jw

ìmw

h blbh mia

tètoia

sunist¸sa

ani-

qneÔetai me kpoia pijanìthta opìte èna apì ta shmantikìtera probl mata twn mhqanik¸n enai h anqneush ma

tètoia

blbh

prin thn ap¸leia th

leitourga

ìlou

tou sust mato . Tìte prokÔptoun ta periodik epijewroÔmena sust mata ta opoa
den enai Markobian akìma kai an o qrìno
nist¸sa

akoloujoÔn thn ekjetik

zw

kai o qrìno

episkeu

katanom . Ta mètra axiopista

kje su-

twn parapnw

susthmtwn upologzontai kai sugkrnontai me aut twn antstoiqwn Markobian¸n
susthmtwn pou enai h pio suqn qrhsimopoioÔmenh prosèggish twn arqik¸n susthmtwn sthn prxh.
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1. INTRODUCTION

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

The article is structured as follows. A brief description of both methods is further
Η χρησιμοποίηση των διαγραμμάτων ελέγχου έχει ως κύριο στόχο την έγκαιρη
presented. Section 2 includes three examples of weighing designs of strength two conανίχνευση μεταβολών στη μέση τιμή της κατανομής των τιμών ενός χαρακτηριστικού
according την
to both
techniques
and their efficiency
is compared.
τοstructed
οποίο καθορίζει
ποιότητα
των προϊόντων
που παράγει
μια διεργασία. Εξίσου, αν
όχι περισσότερο, σημαντική είναι και η παρακολούθηση της μεταβλητότητας των τιμών
1.1 Optimality of weighing designs obtained from symmetrical orthogonal arrays
του χαρακτηριστικού αφού μια αύξησή της θα είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή
plus pχαμηλής
runs
προϊόντων
ποιότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έγκαιρη
ανίχνευση
μειώσεων
στη μεταβλητότητα,
τηatβελτίωση
στην
Consider
an experiment
involving m(≥2) αφού
factorsσχετίζεται
F1 , . . ., Fm ,μεeach
2 levels (coded
m
ποιότητα
των
παραγόμενων
προϊόντων
(δείτε,
π.χ.,
Woodall
and
Montgomery
(1999)).
–1 and +1, respectively). Denote by Ω the set of all ν = 2 level combinations arranged in
Το
πιο γνωστόorder,
και συχνά
ελέγχου
παρακολούθησης
whereχρησιμοποιούμενο
a level combinationδιάγραμμα
of the factors
is denoted
by x1 . . .xm , xτης
lexicographic
j=
μεταβλητότητας
είναι
το
διάγραμμα
ελέγχου
S,
στο
οποίο
απεικονίζονται
τιμές
της
–1 or +1, 1 ≤ j ≤ m. Let DN be the class of weighing designs with N runs consisting of
δειγματικής
απόκλισης.
τύπου Shewhart δεν είναι ευαίσθητο
the treatmentτυπικής
combinations
xi1 xi2Ως
. . .xδιάγραμμα
im , where xij = –1 or +1, 1 ≤ i ≤ N , 1 ≤ j ≤ m,
στην ανίχνευση μικρών ή/και μεσαίων μεταβολών στην τυπική απόκλιση
της
such that any design belonging to DN is obtained by adding p runs, 1 ≤ p < 22 , to the
διεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή
για το εκτός ελέγχου μέσο μήκος ροής είναι
orthogonal array OA(N − p, m, 2, 2), where N ≡ p(mod 4).
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Under the assumption of the absence of interaction effects involving two or more
factors, we have the following linear model:
Y = Xβ + ǫ

(1)

where Y is the N ×1 vector of observations, X is the N ×m design matrix, β is the m×1
vector of unknown parameters and ǫ is the N ×1 vector of errors, assumed independently,
identically distributed with 0 mean and constant variance.
The information matrix of a design d ∈ DN is the m × m matrix such that:
Md = X ′ X.

(2)

A design d ∈ DN is said to be Φ – optimal if it minimizes a functional Φ of the
information matrix Md . The Type I optimality criterion [Cheng (1978)], is adapted as
follows:
m
X
Consider the functional Φf (Md ) =
f (µj ), where µj , 1 ≤ j ≤ m, are the eigenvalues
j=1

of the information matrix Md and f is a real – valued function on [0, tr(Md )], such that:
(i) f is continuous, strictly convex and strictly decreasing on [0, tr(Md )]. We include
here the possibility of lim f (x) = f (0) = +∞,
x→0+

(ii) f is continuously differentiable on (0, tr(Md )) and f ′ is strictly concave on
(0, tr(Md )).
Any generalized criterion of Type I is the pointwise limit of a sequence of Type I criteria.
The class of criteria of Type I is very rich, including also the D– and A– criteria, with
f (µ) = −log(µ) and f (µ) = µ−1 , respectively. The E – criterion (which minimizes the
maximum eigenvalue of the inverse of the information matrix) is a generalized Type I
criterion.
Lemma 1.1. (Cheng, (1978)). Let f be a function as defined above and satisfying conm
X
ditions (i) and (ii). For any integer m(≥ 2), the minimum value of
f (µj ) over the
j=1

set




(µ1 , µ2 , . . . , µm )|µj ≥ 0, 1 ≤ j ≤ m,



m
X
j=1

µ j = r1 ,

m
X
j=1

µ2j = r2





equals f (ω1 ) + (m − 1)f (ω2 ), where ω1 = (r1 + [(m − 1)(mr2 − r12 )]1/2 )/m and
ω2 = (r1 − [(mr2 − r12 )/(m − 1)]1/2 )/m, 0 ≤ ω2 ≤ ω1 ≤ mN , provided the following
conditions hold: i) 0 ≤ r1 ≤ mN , ii) r12 ≥ r2 ≥ r12 /m.
Remarks:
1. In the context of weighing designs with N ≡ 3(mod 4) runs, the elements of the information matrix are mij ≡ 3(mod 4), |mij | ≤ N and mii = N . Also, r1 = N m, providing
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r2 =

m X
m
X

m2ij ≤ N 2 m2 = r12 .

i=1 j=1

r2 ≥

N 2m

+ m(m − 1) > N 2 m =

r12
m

as |mij | ≥ 1.

In conclusion, the conditions of Lemma 1.1. (Cheng (1978)) are satisfied also by weighing designs with N ≡ 3 (mod 4) runs.
2. In the function f (ω1 ) + (m − 1)f (ω2 ), ω1 and ω2 are functions in r1 and r2 but r1
is a constant, so this is a function only in r2 . Let us denote this function by F (r2 ) =
f (ω1 ) + (m − 1)f (ω2 ). In Kolyva - Machera and Chatzopoulos (2009) it is proven that
F (r2 ) is an increasing function of r2 . In this case the constraint ω2 ≤ ω1 in Lemma
1.1 can be omitted and the minimum is attained if all the off-diagonal elements of the
information matrix are equal to –1, that is |mij | = 1 ⇔ mij = −1.
The following theorem is adjusted according to the weighing designs case.
Theorem 1.1. (Chatzopoulos et al., (2009)). Consider a weighing design with m factors
and let ij1 ij2 . . .ijm , 1 ≤ j ≤ p, p < 4, be p level combinations such that any two
have an equal number of coincidences m1 = round[(m − 1)/2]. Let d* be a design
from the class DN , obtained by adding the above p level combinations to the orthogonal
array OA(N − p, m, 2, 2). Then, the design d* is Type I optimal in the class DN . The
eigenvalues of the corresponding information matrix Md∗ are:
• N − p with multiplicity m − p;
• N − p + 2m − 2m1 with multiplicity p − 1;
• N − p − m + 4m1 with multiplicity 1.
1.2 Optimal designs obtained from circular matrices employing matrices of Goethal–
Seidel type
A block of size r is a r × r matrix with all diagonal and off-diagonal elements equal.
Let us consider the case where all diagonal elements are equal with N and off – diagonal
elements are equal with 3. A m × m block matrix with s blocks of sizes r1 , r2 , . . ., rs
s
X
satisfying
ri = m has diagonal blocks of this sizes and –1 elsewhere. Denote by:
i=1

• X(N, m) the set of all N × m weighing design matrices X;
• CN,m the class of information matrices Md of order m × m.
In 1964, Ehlich proved that there exists a matrix in CN,m which corresponds to a D
– optimal design in CN,m . Also, for the saturated case, N = m, he established that the
information matrix contains block matrices of only one size or blocks of two consecutive
sizes, u blocks of size r and ν blocks of size r + 1 such that:
s = u + ν; r = [m/s]; ur + ν(r + 1) = sr + ν = m.
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Further, Galil and Kiefer (1980) used Ehlich results and proved that these can be extended
also for N ≥ m and N ≡ 3(mod 4). They obtained an almost complete characterization
of D – optimum weighing designs in X(N, m) (by finding the optimal number of blocks
(sopt ) included in the information matrix of the new design) and also provided a method
for constructing them for infinitely many pairs (N, m). They proved that:
Case I. If N ≥ 2m − 5(⇐⇒ m ≤ (N + 5)/2) =⇒ sopt = m and the new design
D(N, m, sopt ) is D – optimal in the class of weighing designs with Md = (N + 1)Im −
Jm ;
Case II. If N > 2m−5(⇐⇒ m < (N +5)/2) =⇒ sopt = m which uniquely maximizes
the determinant of the information matrix of the new design D(N, m, sopt ) with Md =
(N + 1)Im − Jm ;
Case III. If N = 2m − 5(⇐⇒ m = (N + 5)/2) =⇒ another maximizing value is
sopt = m − 1 for which the information matrix of the new design D(N, m, sopt ) differ
from (N + 1)Im − Jm by having 3 in the positions (1,2) and (2,1) after normalization;
Case IV. If N < 2m − 5 =⇒ sopt = m does not maximize the determinant of the
information matrix of the new design D(N, m, sopt ).
In conclusion, the weighing designs with sopt = m for N ≥ 2m − 5 and N ≡ 3(mod
4) is Φ – optimal, which includes also D–, A– and E– optimality.
Based on previous outcomes, Kounias and Farmakis (1984) gave a new technique of
constructing D – optimal weighing designs for the case N ≡ 3(mod 4) using circular
block matrices employing matrices of Goethal – Seidel type (method used also by Ehlich
(1964) for the case N ≡ 2(mod 4)).
Given the symbols a0 , a1 , . . ., am−1 , define the matrices




a0
a1 · · · am−1
a0
a1 · · · am−1
am−1 a0 · · · am−2 
 a1
a2 · · ·
a0 




A= .
and B =  .

.
.. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 .
 .
.
.
.
. 
.
. 
am−1 a0 · · · am−2
a1
a2 · · ·
a0
If each symbol ai is a scalar, then A is called circular and B is called anti – circular
matrix of order m. If each symbol ai is a q × q matrix, then A(B) is called circular (anti
– circular) block matrix of order m with blocks of order q. Consider the matrix of the
Goethal – Seidel type:


D1
D2 R
D3 R
D4 R
−D2 R
D1 −D4′ R
D3′ R 
.
G′ = 
′
′
−D3 R
D4 R
D1 −D2′ R
D4 R −D3′ R
D2′ R
D1
where:
(i) D1 , D2 , D3 , D4 are circular, not necessarily symmetric, matrices of order k with
elements circular matrices;
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(ii) R = (rij ) is a k × k permutation matrix with ri,k−1−i = 1, (∀)i = 0, . . . , k − 1
and 0 elsewhere.
Their main idea was to construct an optimal design d(N, m, sopt ), where N ≡ 3(mod 4),
by choosing the elements of D1 , D2 , D3 , D4 circular matrices of size k = r+1. By doing
so, G′ G becomes diagonal block matrix, each block being equal to (N − 3)Ik + 4Jk .
In Farmakis and Kounias (1987)a complete list of optimal values of the number of blocks
included in Md for the case N ≡ 3(mod 4) and N < 100 is given.
Sathe and Shenoy (1989) yield a procedure of finding the A – optimal weighing designs
for N ≡ 3(mod 4) in a similar manner with the theory of Ehlich (1964). Also, they found
a lower bound for the A – optimality:
√
7m−16+ (m−4)(17m−36)
N0 (m) =
4
and proved that for N ≥ N0 (m), the information matrix is given by Md = (N + 1)Im −
Jm and corresponds to an Φ – optimal design. Otherwise, Md is a block matrix having
blocks of only one size or two contiguous sizes (as above). Furthermore, they supplied
with an algorithm in order to find the optimal number of blocks sopt and to construct the
A – optimal design when possible. Extensive tables are provided in Sathe and Shenoy
(1991).
2. MAIN RESULTS
From now on it will be denoted by:
• d1 (N, m): the design (with N runs and m factors) (in DN ) obtained by adding
3 specific runs, satisfying the conditions of Theorem 1.1 above, to the orthogonal
array OA(N − 3, m, 2, 2), N ≡ 3(mod 4) (Method 1);
• d2 (N, m, sopt ): the design (with N runs, m factors and sopt diagonal block matrices) obtained from circular block matrices using matrices of Goethals – Seidel
type (Method 2).
These designs together with the characteristics of the corresponding information matrices were found with the help of a mathematical software.
2.1

The design d(11, 4)

Method 1: The new design d1 (11, 4), in the class DN , is obtained from the orthogonal
array OA(8, 4, 2, 2) by adding the 3 runs: –1 1 1 –1, –1 1 –1 1, –1 –1 1 1. The number of
coincidences is: m1 = round [(4−1)/2] = 2 and also 2m1 −m+1 = 2·2−4+1 = 1 ≥ 0.
Following Theorem 1.1 (ii), the new design is Type I optimal in the class of orthogonal
arrays OA(N − 3, m, 2, 2) plus three runs, where N ≡ 3(mod 4).
Method 2: OA(12, 4, 2, 2) is the orthogonal array from which we delete any one run.
As 11 > 2 · 4 − 5, according to Galil and Kiefer (1980) (Case II), the optimum number of
block matrices is sopt = m = 4 and the information matrix is Md2 = 12I4 − J4 = Md1 .
In agreement with the previous results, the above designs are Φ – optimal.
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2.2

The design d(11, 7)

Method 1: The three runs to be added to the saturated orthogonal array OA(8, 7, 2, 2)
are: –1 1 1 1 1 –1 –1, –1 –1 –1 1 1 1 1, –1 1 1 –1 –1 1 1. They satisfy the conditions of
Theorem 1.1, the number of coincidences being: m1 = round [(7 − 1)/2] = 3). Also, the
information matrix contains 1 block of size 1 and 3 blocks of size 2.
Method 2: According to Galil and Kiefer, (1980) (Case II), sopt = m = 7 and the
design with the information matrix given by Md2 = 12I7 − J7 will be also Φ – optimal.
The design d2 (11, 7, 7) is obtained from the orthogonal array OA(12, 7, 2, 2) by deleting
any one run.
After some calculations follows:
det(Md1 ) = 13.631.488
tr (Md−1
) = 0, 70192
1
eig(Md1 ) = (8; 8; 8; 8; 13; 16; 16)

det(Md2 ) = 14.929.920
tr (Md−1
) = 0, 70000
2
eig(Md2 ) = (5; 12; 12; 12; 12; 12; 12)

In conclusion, d2 (11, 7, 7) is D–, A– optimal, while d1 (11, 7) is E – optimal and has a D
– efficiency of 91,30% and A – efficiency of 99,73%.
2.3

The design d(15, 11)

Method 1: The new design in DN is obtained from the saturated orthogonal array
OA(12, 11, 2, 2) by adding the 3 runs: –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 –1 –1 1 1 1 1 1 1. The number of coincidences is here m1 = round
[(11 − 1)/2] = 5. The corresponding information matrix includes 1 block of size 2 and
3 blocks of size 3, providing:
det(Md1 ) = 5, 2016 · 1012
tr (Md−1
) = 0, 79762
1
eig(Md1 ) = (12; 12; 12; 12; 12; 12; 12; 12; 21; 24; 24)
Method 2: The information matrix of the weighing design d21 (15, 11, 8) includes 8
block matrices: 3 blocks of size 2 and 5 blocks of size 1 [Farmakis and Kounias, (1987)].
After some simple calculations follows:
det(Md21 ) = 5, 6170 · 1012
tr (Md−1
) = 0, 80161
21
eig(Md21 ) = (7; 12; 12; 12; 16; 16; 16; 16; 18; 20; 20)
Here, the design d21 (15, 11, 8) is D – optimal. d1 (15, 11) has a D – efficiency of 92,6%
and is A – better.
This is one of the cases when a design may be D – optimal, but not A – optimal. Sathe
and Shenoy (1991) obtained the A – optimal design with 15 runs and 11 factors. The
optimal number of block matrices included in the information matrix equals 5: 4 blocks
of size r = 2 and 1 block of size 3. In this case, the information matrix corresponding to
the design d22 (15, 11, 5) has
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det(Md22 ) = 5, 4464 · 1012
tr (Md−1
) = 0, 79474
22
eig(Md22 ) = (10; 12; 12; 12; 12; 12; 12; 20; 20; 20; 23).
Thus, d21 (15, 11, 8) is still D – optimal. Comparing d1 (15, 11) and d22 (15, 11, 5), the A
– efficiency of the first one remains very high, at about 99,6%. Among the three designs
d1 (15, 11), d21 (15, 11, 8) and d22 (15, 11, 5) the one which is better with respect to E –
optimality is the design with max(µmin (Md1 ), µmin (Md21 ), µmin (Md22 )). Here we do
not know which is the E-optimal design.
3. CONJECTURE
From the above examples, we conclude that Method 1 gives designs with very high
D – and A – efficiencies (around 93% and 99%, respectively). Thus, we claim that also
for the sm factorials with N ≡ p(mod s2 ) runs, p ≥ 2, we can use this technique in order
to obtain almost Type I optimal designs with very high efficiency.
Acknowledgements. We want to thank the referee for his careful reading of this paper
and for his constructive and detailed comments.

PERILHYH
Sthn ergasa aut meletme dÔo diaforetikè teqnikè kataskeu bèltistwn krithrwn TÔpou 1 gia ton 2m paragontikì sqediasmì ìtan to pl jo twn parathr sewn
enai N ≡ 3(mod 4). H pr¸th parousisthke apì ton Ehlich (1964), kai epektjhke
apì tou Kounias kai Farmakis (1984,1987) oi opooi anèptuxan peraitèrw th mèjodo
kuklik¸n pinkwn qrhsimopoi¸nta pinke tÔpou Goethal-Seidel. H deÔterh mèjodo
parousisthke apì tou Chatzopoulos, Kolyva – Machera kai Chaterjee (2009), oi
opooi melèthsan ta bèltista krit ria TÔpou 1 gia ton 2m paragontikì sqediasmì o
opoo prokÔptei prosjètonta p epiplèon parathr sei se ènan orjog¸nio sqhmatismì me dÔnamh dÔo. Se autì to rjro, o orjog¸nio sqhmatismì OA(N −3, m, 2, 2)
prokÔptei prosjètonta trei parathr sei . Gia na sugkrijoÔn oi dÔo mèjodoi, kataskeusame tou antstoiqou pnake plhrofora , efarmìsame ta D–, E– kai A–
bèltista krit ria kai exetsame thn apodotikìtht tou .
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Περίληψη

Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο διάγραμμα
ελέγχου για την παρακολούθηση της
ABSTRACT
μεταβλητότητας των τιμών ενός χαρακτηριστικού, το οποίο καθορίζει την ποιότητα των

The
aim of this work is the investigation of goodness of fit tests using measures of divergence.
παραγόμενων προϊόντων μιας παραγωγικής διεργασίας, είναι το διάγραμμα S το οποίο όμως
More
specifically,
we introduce
new family
of divergence
which isτης
indexed by a
αδυνατεί
να ανιχνεύσει
σε σύντομοa χρονικό
διάστημα
μικρές ή/καιmeasures
μεσαίες μεταβολές
positive
parameterΣημαντική
a and identify
optimum
values
a in order
the accuracy of the
μεταβλητότητας.
βελτίωση
μπορεί
να ofπροκύψει
απόto improve
την ενσωμάτωση
προσαρμοστικών
χαρακτηριστικών
associated
goodness
of fit tests. σε αυτό. Στην παρούσα εργασία διερευνούμε την απόδοση
κατάλληλα σχεδιασμένων μονόπλευρων διαγραμμάτων S με μεταβλητό μέγεθος δείγματος ή/και
μεταβλητό ρυθμό δειγματοληψίας στην ανίχνευση αυξήσεων ή μειώσεων στη διασπορά της
Keywords:
Measures,
GoodnessκαιofοFit
Testsμεταξύ της λήψης των διαδοχικών
διεργασίας.Divergence
Η επιλογή του
μεγέθους δείγματος
χρόνος
δειγμάτων γίνεται με βάση την τιμή του πιο πρόσφατα απεικονιζόμενου σημείου στο διάγραμμα.
προτεινόμενα διαγράμματα έχουν προκαθορισμένη τιμή για το μέσο χρόνο σήματος και η
1.Τα
INTRODUCTION
απόδοσή τους συγκρίνεται με την απόδοση του συνήθους μονόπλευρου διαγράμματος S με
σταθερό
δειγματοληψίας
σταθερό μέγεθος
δείγματος.
the years
several και
divergence
measures
have been suggested to reflect
Overρυθμό

the fact
that
some
probability
distributions
are
closer
together
than
others.
Many
of
the
currently
Λέξεις Κλειδιά: Διαγράμματα ελέγχου, Μαρκοβιανές αλυσίδες, μέσος χρόνος σήματος, τυπική
used
tests, such as the likelihood ratio, the chi-squared, the score and Wald tests are
απόκλιση.
defined in terms of appropriate divergence measures.
1. Let
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
X be a random variable taking values on a sample space X ⊆ Rn where f
Η
χρησιμοποίηση
διαγραμμάτων
ελέγχου έχει
ως κύριο
στόχοofτην
and g are the true andτων
hypothetical
probability
density
functions
theέγκαιρη
random variable
ανίχνευση μεταβολών στη μέση τιμή της κατανομής των τιμών ενός χαρακτηριστικού
X.το οποίο
One of
the
most
popular
divergence
measures
is
the
Kullback-Leibler
(KL) diverκαθορίζει την ποιότητα των προϊόντων που παράγει μια διεργασία. Εξίσου, αν
gence
between the
probability
density
functions (pdf)
f and g (Kullback
and Leibler,
όχι περισσότερο,
σημαντική
είναι και
της μεταβλητότητας
των τιμών
R η παρακολούθηση
του χαρακτηριστικού
μια=αύξησή
ως αποτέλεσμα
την παραγωγή
1951)
given by DKullαφού
(f, g)
f (x)της
logθα(fείχε
(x)/g(x))
dµ(x) where
µ is the Lebesgue
προϊόντων χαμηλής ποιότητας. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έγκαιρη
X

measure.
most στη
famous
class of divergence
measures
the φ−divergence
famανίχνευση The
μειώσεων
μεταβλητότητα,
αφού σχετίζεται
με τηis βελτίωση
στην
ποιότητα
των
παραγόμενων
προϊόντων
(δείτε,
π.χ.,
Woodall
and
Montgomery
(1999)).
ily
(Csiszár, 1963; Ali & Silvey, 1966) which is given by Dφ (f, g) =
R Τοofπιοmeasures
και συχνά χρησιμοποιούμενο διάγραμμα ελέγχου παρακολούθησης της
g (x) φγνωστό
(f (x)/g
(x)) dµ (x), φ ∈ F , where F is the class of all convex functions
μεταβλητότητας είναι το διάγραμμα ελέγχου S, στο οποίο απεικονίζονται τιμές της
απόκλισης.
Shewhart
δεν είναι
ευαίσθητο
φ δειγματικής
(x), x ≥ 0,τυπικής
such that
φ (1) =Ως0,διάγραμμα
0φ (0/0) τύπου
= 0, and
0φ (u/0)
= lim
φ (u) /u.
στην ανίχνευση μικρών ή/και μεσαίων μεταβολών στην τυπική απόκλιση
της
u→∞
Csiszar’sΑυτό
family
of measures
wasγια
generalized
by Mattheou
and Karagrigoriou
(2010)
διεργασίας.
σημαίνει
ότι η τιμή
το εκτός ελέγχου
μέσο μήκος
ροής είναι

X

to the Φ−family of divergence measures between two pdfs f and g given by
- 1 -

Z
f (x)
b
1+b
(x) Φ
dµ(x), Φ ∈ F ∗ ,
DΦ (f, g) = g
g (x)

(1)
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where µ represents the Lebesgue measure and F ∗ is the class of all convex functions Φ
on [0, ∞) such that Φ (1) = Φ′ (1) = 0 and Φ′′ (1) 6= 0. We also make the conventions
0Φ (0/0) = 0 and 0Φ (u/0) = lim Φ (u) /u, u > 0. For Φ having the special form
u→∞
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Φ1 (u) = u1+a − 1 + a1 ua + a1 and for b = a we obtain the BHHJ measure of Basu et
al. (1998). The discrete version of the Φ−family of divergence measures is presented in
the definition below.
Definition 1. For two discrete probability distributions P = (p1 , ..., pm )′ and Q =
(q1 , ..., qm )′ with sample space Ω = {x : px qx > 0}, the discrete version of the Φ−family
of divergence measures with a general function Φ as in (1) and b > 0 is given by
b
DΦ

(P, Q) =

m
X

qi1+b Φ

i=1



pi
qi



.

(2)

For Φ (u) = Φ1 (u) and for b = a, (2) becomes the discrete BHHJ measure.
 a 1Other

1
1
1
1+a
− 1 + a u + a and
important Φ−functions are Φ1,a (u) = 1+a Φ1 (u) = 1+a u

1
Φ (u) = Φ2,a (u) = a(a+1)
ua+1 − u − a (u − 1) , which for b = 0 reduces to the discrete version of the Cressie and Read (CR) divergence (Cressie and Read, 1984). Finally
the discrete version of Csiszár’s φ-divergence with φ(u) = Φ1,a (u) is given by
DΦ1,a (P, Q) =

m
X

qi Φ1,a

i=1




pi
.
qi

(3)

2. GOODNESS-OF-FIT TESTS
The problem of goodness-of-fit to any distribution on the real line, H0 : F = F0 , is
frequently treated by partitioning the range of data in m disjoint intervals {Ei }i=1,...,m
and by testing the hypothesis H0 : p = p0 ≡ (p10 , . . . , pm0 )′ about the
R vector of
′
parameters p = (p1 , . . . , pm ) of a multinomial distribution where pi = Ei dF and
R
pi0 = Ei dF0 , i = 1, . . . , m. For testing the simple null hypothesis, the most commonly used test statistics are Pearson’s or chi-squared test statistic and the likelihood
ratio test statistic. Both these test statistics are particular cases of the CR family of
power-divergence test statistics. It is possible though, to consider a more general family
of Φ−divergence test statistics for the above hypothesis which contains the CR test as a
particular case and is defined by
m

InΦ,b (b
p, p0 ) =

2n X 1+b
pi0 Φ
Φ′′ (1)
i=1



pbi
pi0



=

b b (b
2nD
Φ p, p0 )
, Φ ∈ F ∗,
Φ′′ (1)

(4)

b = (b
with Φ (·) as in (1) and p
p1 , . . . , pbm )′ the maximum likelihood estimator (M.L.E.) of
p. Cressie and Read (1984) obtained the asymptotic distribution of the power-divergence
test statistic InΦ,0 (b
p, p0 ) for Φ(u) = Φ2,a (u), Zografos et al. (1990) extended the result
Φ,0
p, p0 ) for Φ = φ ∈ F ∗ , and Mattheou and Karagrigoriou (2010)
to the family In (b
extended the result to cover any function Φ ∈ F ∗ .
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Theorem 1. Under the hypothesis H0 : p = p0 = (p10 , . . . , pm0 )′ , the asymptotic
p, p0 ), is chi-square with m − 1 degrees of freedom;
distribution of the 1c InΦ,b (b
1 Φ,b
L
In (b
p, p0 ) −−−→ χ2m−1 , where
n→∞
c


c = 0.5 min pbi0 + max pbi0 .
i

i

χ2m−1

Theorem 1 implies that for Fχ2m−1 the pdf of the
distribution, we have


1 Φ,b
I (b
p, p0 ) ≤ t = F 1 I Φ,b (t) = Fχ2m−1 (t) + o(1).
P
c n
c n

(5)

3. OPTIMAL Φ−DIVERGENCE TEST
In this section we focus on the divergence (3) and identify optimum Φ functions
in order to improve, especially for small sample sizes, the accuracy of the associated
goodness of fit (gof) tests with test statistic given by
)
( 



m
X
pbj 1+a
pbj a
2n
Φ1,a
− (a + 1)
+1
(6)
In (b
p, p0 ) =
pj0 a
a (a + 1)
pj0
pj0
j=1

By accuracy of an asymptotic test we mean its exact distribution to be close to the asympΦ
totic distribution. Observe that In 1,1 (b
p, p0 ) is the chi-square test statistic. For simplicity,
p, p0 ) will refer to InΦ,0 (b
p, p0 ) with Φ = φ.
in the sequel, Inφ (b
3.1

Optimality under the null hypothesis

Pardo (2006) has established that under H0 : p = p0 = (p10 , . . . , pm0 )′



k
k 1
E Inφ (b
p, p0 ) = E χ2m−1 + fφk + O n−3/2 , k = 1, 2, 3
n
Pm −1
where for S = i=1 pi0 ,

(7)

φ′′′ (1)
φ(4) (1)
(2
−
3m
+
S)
+
(1 − 2m + S) ,
(8)
3φ′′ (1)
4φ′′ (1)


′′′ (1)
2 + (m + 8)S
fφ2 = 2 − 2m − m2 + S + 2φ
10
−
13m
−
6m
′′
3φ (1)

2


(4) (1)
1 φ′′′ (1)
+ 3 φ′′ (1)
4 − 6m − 3m2 + 5S + φ2φ′′ (1)
3 − 5m − 2m2 + (m + 3) S
fφ1 =

and


fφ3 = 26 − 24m − 21m2 − 3m3 + (19 + 3m) S
 
′′′ (1)
+ φφ′′ (1)
70 − 81m − 64m2 − 9m3 + 65 + 18m + m2 S
 ′′′ 2

(1)
+ φφ′′ (1)
20 − 26m − 21m2 − 3m3 + (25 + 5m) S
 
(4) (1)
2
3
2
+ 3φ
4φ′′ (1) 15 − 22m − 15m − 2m + 15 + 8m + m S .
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According to (7), the correction term fφk controls the speed at which the first exact three
moments of Inφ (b
p, p0 ) converge to the corresponding moments of the χ2m−1 distribution.
So, we need to identify that function φ for which these quantities converge faster to 0,
taking into consideration the value of m. Let us consider a function φ ∈ F ∗ depending
on a parameter a. Let us also consider the equiprobable null hypothesis H0 : p = p0 =
m
P
1
(1/m, . . . , 1/m)′ , so that S = m2 =
p−1
j0 . As m increases, the roots of fφ = 0
j=1

converge to the roots of

4φ′′′ (1) + 3φ(4) (1) = 0, for φ′′ (1) 6= 0.

(9)

Similar arguments can be applied to fφk = 0, k = 2, 3. The following result holds for
Φ

In 1,a (b
p, p0 ).
Φ

Proposition 1. The rate of convergence of the moments of In 1,a (b
p, p0 ) to the moments
2
of the χm−1 is optimum for a = 1 or a = 10/9, as m → ∞.
Proof. Using the derivatives w.r.t. a of Φ1,a , the roots of fΦk 1,a = 0, k = 1, 2, 3 are given
by
(9 − 18m + 9S) a2 + (−11 + 30m − 19S) a + (2 − 12m + 10S) = 0,


59 − 93m − 42m2 + (9m + 67) S a2+ −65 + 127m + 54m2 − (97 + 19m) S a
+ 18 − 46m − 18m2 + (36 + 10m) S = 0,
 
455 − 614m − 471m2 − 66m3 + 535 + 152m + 9m2 S a2 
2
+ −485 + 778m + 565m2 + 78m3 − 685 + 232m + 19m
 S a
2
3
2
+ 134 − 260m − 178m − 24m + 226 + 92m + 10m S = 0.

Under the present setting, equation (9) becomes 9a2 − 19a + 10 = 0 the roots of which
are a = 1 and a = 10/9. It can be observed immediately that as m increases, fΦ2 1,a = 0
and fΦ3 1,a = 0 converge also to 9a2 − 19a + 10 = 0 and the proof is complete.

It is important to know how large m has to be for using the roots a = 1 and a = 10/9.
The solutions for the fΦ1 1,a are given in Table 1 as the number of classes m increases and
S changes.
From Table 1 we conclude that for m ≥ 20 all roots are within ±0.05 of the limiting
roots a = 1 and a = 10/9. Therefore for m > 20 and for the choices a = 1 or a = 10/9
the convergence of the first moment of the test statistic to the corresponding moment of
χ2m−1 is faster. The range [1, 1.5] is optimal for all values of m which are not too small.
For small m one should use the values given in Table 1.
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Table 1: Roots of fΦ1 1,a = 0
S = m2

S

3.2

S = m3

S = m4

S = m5

m

a1

a2

a1

a2

a1

a2

a1

a2

2
3
4
5
10
20
50
100
1000

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.000000
1.555556
1.407407
1.333333
1.209877
1.157895
1.129252
1.120090
1.112001

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.288889
1.191919
1.157895
1.141762
1.119266
1.113233
1.111460
1.111199
1.111112

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.179487
1.134503
1.121821
1.116883
1.111913
1.111217
1.111118
1.111112
1.111111

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.141762
1.118581
1.113733
1.112252
1.111191
1.111116
1.111111
1.111111
1.111111

Corrected Φ−Divergence Test
Φ

In this section we provide a corrected version of the test statistic In 1,a (b
p, p0 ) denoted
Φ1,a
c
p, p0 ) which for large values of n has
by In (b



InΦ1,a (b
p, p0 ) = E χ2m−1 + o n−1 and




V ar c InΦ1,a (b
p, p0 ) = V ar χ2m−1 + o n−1 .
E

c

(10)

Proposition 2. Let p0 = (1/m, . . . , 1/m)′ . Then hthe corrected test statistic
i.√ satisfyΦ1,a
Φ1,a
c
δa , where
ing the properties (10) is given by In (b
p, p0 ) = In (b
p, p0 ) − γa


√ 
2
3
γa = (m − 1) 1 − δa + (a−1)(m−1)
n
3 (m − 2) + 4 (a − 2) (m − 1) and δa =
2
1 + n1 [−1 + 4 (a − 1) (m − 2) + 43 (a − 1) (m − 2) + 3 (a − 1) (a − 2) (m − 1)].
Proof. For a general function φ ∈ F ∗ , we know that (see Pardo, 2006)






1
1
E Inφ (b
p, p0 ) = m−1+ fφ1 +o n−1 and V ar Inφ (b
p, p0 ) = 2 (m − 1)+ bφ +o n−1 ,
n
n

where fφ1 is defined in (8) and bφ is given by
bφ =



′′′ (1)
2
2 − 2m − m2 + S + 2φ
φ′′ (1) 4 − 6m − m + 3S
 ′′′ 2

(4) (1)
(1)
+ 13 φφ′′ (1)
4 − 6m − 3m2 + 5S + 2φφ′′ (1)
(1 − 2m + S) .

Using the derivatives of φ = Φ1,a , the result is immediate.
3.3



A Second Order Approximate Distribution
Φ

In this section we provide an approximation of the distribution of In 1,a (b
p, p0 ) extracting the φ−dependent second order component from the o (1) term in (5). Let
(N1 , . . . , Nm )′ ∼ M ultinomial (n, p0 ) and consider
the(m − 1)-dimensional random
√  Nj
′
vector w
e = (w1 , . . . , wm−1 ) with wj = n n − pj0 , j = 1, . . . , m − 1, which
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′
√
e 0 , k ∈ K , where
takes values on L = w
e = w1 , . . . , wm−1 : w
e = n kn − p
′
e 0 = p10 , . . . , p(m−1)0 and K is given by
p


m−1
X
′
Nj ≤ n .
K = k = (N1 , . . . , Nm−1 ) : Nj ∈ N, j = 1, . . . , m − 1,
j=1

Let p∗ =
set



w
e
√
n

e0 ,
+p

w
√m
n

′
m−1
P
+ pm0 , wm = −
wi and consider the extended convex
i=1

o
n
B φ (t) = w
e:w
e ∈ L and Inφ (p∗ , p0 ) ≤ t .

(11)

Menéndez et al. (1997) have shown that under the null hypothesis, the distribution function of Inφ (b
p, p0 ), φ ∈ F ∗ , can be approximated by




φ
φ
p, p0 ) ≤ t = P w
e ∈ B φ (t) ∼
FI φ (t) = P Inφ (b
= J1 + Jb2 .
n

In the above expression the first term is given by

3




1 X φ
rj P χ2m−1+2j ≤ t + O n−3/2 ,
J1φ = P χ2m−1 ≤ t +
24n

(12)

j=0

′′′

(1)
6 φφ′′ (1)

2

 (4) 

(1)
5S − 3m2 − 6m + 4 , l2 = 3 φφ′′ (1)
(S − 2m + 1), r0φ = 2 (1 − S), r1φ =

2



′′′
(1)
S − m2 − l2 + l1 + 3 3S − m2 − 2m , r3φ = φφ′′ (1)
+1
5S − 3m2 − 6m + 4 and

where l1 =
r2φ = −2





φ′′′ (1)
φ′′ (1)

φ′′′ (1)
φ′′ (1)





8S − 6m2 − 6m + 4 + l2 − 2l1 − 6 −m2 + 2S − 2m + 1 . J2φ

is a discontinuous O n−1 term that accounts for the discontinuity in w
e and can be
approximated to first order by
h

ih
i1/2
Ym
φ
φ
(m−1)/2 φ
−t/2
b
J2 = N (t) − n
V (t) e
(2πn)m−1
pj0
,
(13)
j=1

where N φ (t) is the number of points in B φ (t) and

1/2


m
(m−1)/2
Y
(πt)
t
φ

(l1 − l2 ) .
V (t) =
pj0 
1+
Γ ((m + 1) /2)
24 (m + 1) n
j=1

For the family of divergence measures given in (3) the following proposition holds.

Proposition 3. Consider the family of test statistics given in (6) with p0 = (1/m, . . . , 1/m)′ .
Φ
Then the second order approximate distribution is given by FEd1,a (t) = J1a + Jb2a , with
m
Q
J1a and Jb2a given in (12) and (13) by replacing φ with Φ1,a ,
pj0 = m−m , l1 =
j=1

8 (a − 1)2 (m − 1) (m − 2), l2 = 9 (a − 1) (a − 2) (m − 1)2 , r0a = 2 1 − m2 , r1a =
−l2 +l1 +6m (m − 1), r3a = 2(2a − 1)2 (m − 1) (m − 2) and r2a = −l1 /(a − 1) + l2 − 2l1 −
6 (m − 1)2 .
443

3.4

Exact Powers of the Φ−Divergence Test

In this section, we obtain the exact power function, using the exact critical value for
(b
p, p0 ). We restrict our attention to the equiprobable null model H0 : p = p0 =
(1/m, . . . , 1/m)′ and consider alternative models where one of the m probabilities is
perturbed and the rest are adjusted so that they add up to 1,

m−1−δ


,
if i = 1, . . . , m − 1,

m (m − 1)
for − 1 ≤ δ ≤ m − 1. (14)
H 1 : pi =

1
+
δ


,
if i = m,
m
Φ
In 1,a

Note that for δ > 0 a bump alternative and for δ < 0 a dip alternative is obtained. Table
2 presents exact powers for the proposed test based on α = 0.05 for different values of
δ and a, n = 20 and m = 5. For δ < 0 the power decreases as a increases. For δ > 0
the reverse occurs. For alternatives with δ > 0 we should choose a as large as other
restrictions will allow in order to obtain the best power. Otherwise, a should be as small
as possible. If we wish to choose a test with reasonable power against these alternatives,
for every δ, we should choose a ∈ [0.9, 1.5] since there is a marked reduction in power
as a moves from 1.5 to 5 and a marked increase in power as a moves from 0 to 0.9.
Table 2: Exact power functions for the size α = 0.05 test for n = 20.
a
0.3
0.7
0.9
1
10/9
4/3
1.5
2
5

3.5

-0.9
0.5892397
0.3859092
0.2839717
0.2720074
0.2309636
0.1957549
0.1786793
0.1505450
0.1450717

-0.5
0.12783771
0.11703605
0.10807873
0.10671727
0.10225144
0.09621480
0.09345503
0.08704753
0.08600979

δ
0.5
0.07867139
0.11459960
0.12198712
0.12278291
0.12496298
0.12752499
0.12818706
0.12959728
0.12954475

1
0.1500982
0.3388217
0.3681929
0.3716436
0.3818872
0.3947819
0.3984698
0.4093455
0.4099498

1.5
0.2791377
0.6609438
0.6954995
0.6996590
0.7123822
0.7286886
0.7333773
0.7486354
0.7497522

Sample Comparisons for the Φ−Divergence Test

In this section, using two criteria, we compare the accuracy of the approximations of
Φ
the exact distribution of In 1,a (b
p, p0 ), obtained in Theorem 1 and √
Propositions
3.2 and

3.3: Fχ2m−1 (t) = P χ2m−1 ≤ t , FC (t) = P χ2m−1 ≤ (t − γa ) / δa and FEd (t) =
J a + Jba . The first criterion consists of recording the maximum approximation error in1

2

curred by each of the approximations to the exact distribution, F

Φ

Φ

In 1,a (b
p,p0 )

obtained in Section 3.4. We calculate




Φ
Φ
max F Φ1,a
In 1,a (b
p, p0 ) − Fi In 1,a (b
p, p0 )
b
p

In

(b
p,p0 )
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(·) of In 1,a (b
p, p0 )

for a fixed and i = χ2m−1 , C,Ed. The sign associated with the maximum difference
is also recorded in order to know whether the maximum error is an overestimate or an
underestimate.
The second criterion consists of assessing the accuracy for the approximation in calculating the size of the test. We use the standard approximation Fχ2m−1 to give a test with
approximate significance level α. We choose cα such that 1 − Fχ2m−1 (cα ) = α, i.e.,

Φ
p, p0 ), C, Ed and assess how
cα = χ2m−1,α . We calculate 1 − Fi χ2m−1,α , i = In 1,a (b
they vary for different values of the index a.
Figures 1 and 2 illustrate the maximum approximation error resulting from using the
approximations Fχ2m−1 , FC and FEd for the exact distribution of InΦ1,a (bp, p0 ) which are
labeled corrected, Ed, and chi-square respectively. The results are illustrated for values
of a in the range [0, 2.5], m = 5 and n = 10 and 20. It is clear that the optimal parameter
values are between 0.9 and 1.5. As n increases from 10 to 20, the error curves flatten
over the above range. Furthermore, the size of the maximum errors decreases overall.
The results for the second criterion are illustrated in Figures 3 and 4 for a ∈ [0, 2.5],
m = 5, n = 10, 20 and α = 0.1. There is a close agreement between the exact and
nominal levels obtained for FC and FEd than for Fχ2m−1 . Due to the reference value, the
chi-square approximation is represented by a line at 0.1. The exact and nominal levels
for the approximation Fχ2m−1 are quite similar for all a ∈ [0.9, 1.5] but they are not too
similar outside the interval. If we want to use the approximation given by Fχ2m−1 we
should use a ∈ [0.9, 1.5] for small m. Recall that the values a = 10/9 and a = 1
within the above range are the optimum values of the index a obtained in Section 3.1,
for large values of m. If one wishes to use values outside the interval [0.9, 1.5] the FC
approximation is a better alternative to the FEd approximation since the former is easier
to get.

Figure 1:

Figure 2:
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Figure 4:
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ABSTRACT
A simple-open-form estimator is introduced for the dynamic coefficient, in a classical
dynamic model of order one (see Equation (1)), and it can be applied to levels. In a dynamic
model without additional regressors, a lag of order  for the depended variable is included as
a regressor, additionally to a lag of order 1 for the depended variable, which handles the
random effects (see Equation (3)). It is shown via simulations that the difference between the
two OLS coefficient estimators of the dependent variable with orders 1 and  , estimates
satisfactorily the dynamic coefficient in (1). In a model with other regressors, a method is
suggested which estimates all the coefficients individually using restricted least squares
(RLS). After estimating all the coefficients of the static regressors, the dynamic coefficient can
be estimated by restricting the coefficients of the regressors to their estimated values by the
suggested method (RLS) or by another method, e.g., transformed MLE (TMLE) or GMM. The
RLS method can be applied when the sample size N is relatively small to the number of
periods T and when the methods TMLE and GMM cannot be applied. In an application, it is
shown that the RLS method provides smaller RMSE’s than TMLE and GMM. Simulations
compare RLS with TMLE and GMM. In general, RLS performs better than GMM. TMLE
gives better results than GMM and RLS in some cases but indicates convergence problems
when N and T are small.
Keywords: Restricted regression, transformed maximum likelihood, Arellano-Bond Estimator.

1. INTRODUCTION
In a regression model of panel data, we may include a lagged dependent variable as a
regressor to explain dynamic economic phenomena. The appearance of a lagged
dependent variable may be also used as a proxy variable for unobserved explanatory
variables. In almost all economic environments, latent variables appear, e.g., quality
of life, government politics, business confidence, operational risk, morale, customer
satisfaction, consumer behavior, product quality, conservatism, management,
marketing, etc. As a proved result in econometrics, the omission of such variables
creates severe bias to their estimated coefficients, when these variables are considered
as main explanatory factors. Therefore, a dynamic model would mitigate the bias of
the exogenous variables included in the model. On the other hand, the exclusion of
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latent variables in the model would create bias in the dynamic term too. Thus, the
dynamic panel data models could be applied in almost all applications with panel
data, if not in all.
In this paper, the following classical dynamic model is considered and is estimated by
analyzing levels and not differences,
yi ,t  ai   yi ,t 1  xi ,t   ei ,t , i  1, 2,, N ; t  1, 2, , T .
(1)
The most popular methods consider Model (1) and then take the differences to wipe
out the effects
yi ,t  yi ,t 1  xi ,t   ei ,t .
(2)
Then, in model (2), we have to deal with correlation in the errors and correlation
between the errors, ei ,t , and yi ,t 1 . The most popular methods use GMM, e.g.,
Arellano Bond (1991), or maximum likelihood that takes into account the difference
structure (transformed maximum likelihood, TMLE, see, Hsiao, Pesaran and
Tahmiscioglu (2002)).
In this paper we introduce a new technique to estimate the coefficient of the dynamic
term,  , by just fitting the following restricted regression,

yi ,t   1 yi ,t 1    yi ,t   xi ,t ˆ  ei ,t , i  1, 2, , N ; t  1, 2, , T .

(3)

 , can be estimated by a new method introduced in
Section 2 or by other methods, e.g., GMM, TMLE, etc. It turns out that, ˆ1  ˆ ,
estimates satisfactorily the coefficient of the dynamic term,  , by restricted least
squares (RLS), restricting the vector parameter,  , to its estimate from another step
In (3) the vector parameter,

of our methodology or from another method. I recently proved this result and it will
be published in the future. It turns out that the biases created in ˆ1 and ˆ are about
the same and then by subtracting them we eliminate the biases. Note that in the trivial
p
p
  and ˆ 
 0 , and obviously
case with no individuals effects we have ˆ1 

p
  . In the particular simulation presented in this paper, the
we get ˆ1  ˆ 

results are not very satisfactory for   2 and they are more satisfactory for   3
and they impove even more, but a bit, for   4 . In simpler model (non-recursive –
note a recursive model in the simulation study) the results are very satisfactory even
for   2 .

In Section 2, we present the general notation of our model with its assumptions and
an open form of the estimator. We also explain the estimation process and we give
special cases as examples for an easier understanding. Results from a simulation
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study are presented in Section 3, which support our method against the existing
methods. An application, considered in Section 4, also supports our method since we
apply out-of-sample prediction to several methods and our method gives the smaller
mean-square-prediction error.

2. MODEL AND ESTIMATION PROCEDURE
We assume the following panel-data model with K dynamic equations with random
effects.
k 1

xi(,kt )   i( k )  1( k ) xi(,kt ) 1    ( k , m ) xi(,mt )  ei(,kt ) , k  1, 2, , K

(4)

m 1

The k-th random variable is regressed on its first lag and on all or some of the
( m)
variables xi ,t , m  1, 2, , K  1. The model recognizes only one-way direction
effects, as all the standard regression models and not as a system of simultaneous
equations do, which include two-way direction effects. That is, for k>m the m-th
( m)
(k )
variable xi ,t may affect the k-th variable xi ,t but not vice versa. The individual
(k )
are assumed to be random. The errors ei ,t
effects i

(k )

are assumed to be

independent over i, t and k. Despite the model is a recursive system of K equations,
our method can be applied to standard models conditioning on the x-variables. In this
paper, the simulations focus on the recursive system. More general simulations will
be presented in other papers. Also, standard errors for the following estimator will be
considered in the future. The main goal of this paper is to introduce a new estimator
applied to levels. The existing methods GMM and TMLE apply only to differences.
In many applications, when some of the variables do not change much over time, the
differences have values close to 0 and the estimation process is not feasible. In the
trivial case with an invariant variable over time, the differences take the value 0 for
all the observations and we cannot apply even OLS.
We propose the following novel estimator for Model (4). Let us define
(k )
 x1,0

 xi(,k )1 




x (0k )     , x i(,0k )     , for i  1, 2, , I
 x(k ) 
 x(k ) 
 I ,0 
 i ,T 
 x1,( k)1 
 x1,( k) 




x ( k )   x (k1) x (k)  , x (k1)     , x (k3)     ,
 x (Ik,)1 
 x (Ik,)  




(k )
(k )
 xi , 
 xi ,1 

 (k ) 

(k )
x i , 1     , xi ,      for k ≥ 1
 xi(,kT)1 
 xi(,kT) 
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ˆ( k )  x( k )x( k )
eˆ ( k )  x0( k )  x( k )ˆ( k ) ,
y

( k ,m )

 eˆ (1) ,

  qˆ ( m ) ,
 (m)
ˆ
 q



1

x( k )x(0k ) ,

for k ≥ 1



R1( k , m )   0 ( k 1 m )1

I k 1 m  , for k  2, m  k  2, k  3, , 2,1

1

y ( k ,m )eˆ ( k ) , for k  2 and m  k  1, k  2, , 2,1

 ˆ0(k,k1) , for k  2, m  k 1

1
(k,m)  (k,m)
ˆ
  ˆ0  y(k,m)y(k,m) R1(k,m) R1(k,m) y(k,m)y(k,m)


 for k  2, m  k 2, k 3,,2,1




 x

z(k )  
(k )
 x 1

(k )
1

ˆ0( k )  z ( k )z ( k )
R (2k )   0 ( k 1)1

ˆ

 ˆ0( k ) ,

  (k )
(k ) (k )
ˆ0  z z






x

(k )


x (k)



,

x(0m1)  x (0k 1)  , k  3, m  k  2, k  3, , 2,1

ˆ0( k ,m)  y ( k ,m )y ( k ,m)



(5)

k  1, m=0
k  2, m  k  1,



(k )

for k ≥ 1



1



1

1

R





  ˆ(k,m1) R1(k,m)ˆ0(k,m) ,


(k,m)
1

(6)

,

for k  1
x (1)
 x (0k 1)  , for k  2
0

,

z ( k )x(0k ) , for k  1
I k 1  ,

0 ( k 1)1

for k ≥ 2,

for k  1



1




R (2k )  R (2k ) z ( k )z ( k )




1


R (2k ) 


1

 ˆ

( k ,1)



 R (2k )ˆ0( k ) , for k  2
(7)

qˆ

(k )

x

(k )
0

 z ˆ

(k ) (k )

, for k  2.

Actually, the unknown parameters of Model (4) are estimated by the following 2K1+K(K-1)/2 regressions:
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xi(,kt )  1( k ) xi(,kt )1  ( k ) xi(,kt )   vi(,kt ) ,
vˆi(,kt )   ( k ,m ) qˆi(,mt ) 

k 1



j  m 1

k  2,, K

(8)

ˆ ( k , j ) xi(,tj )  wi(,kt , m ) , k  2, , K , m  k  1, k  2, , 2,1
(9)
k 1

xi(,kt )   1( k ) xi(,kt )1   ( k ) xi(,kt )    ˆ ( k , m ) xi(,mt )  qi(,kt ) ,
m 1

k  1, 2,3, , K
(10)

By the above regressions (8), (9), and (10), we actually estimate the following
parameters in (4):
( k ,m)
i) by (9) for k  1, 2, , K and m  k  1, k  2, , 2,1 , it is estimated ˆ
( k , m)
and
by ˆ

ii) by (10) for k=1,3,…,K it is estimated ˆ1 by ˆ1( k )  ˆ( k ) .
The estimators presented in (5-7) are computed by regressions (8-10). Restricted
regressions are executed in (9) and (10), while unrestricted multiple regressions are
run in (8). The restrictions are imposed to the estimated parameters, with hat, being
estimated by previous steps. In (8) we regress only the dynamic part and we also
include the extra lag of order three. The additional lag of order three encounters the
appearance of random effects in (4). Based on our simulations, when we use the lag
of order three we have small bias while when we use the lag of order two the bias is
not negligible.
To explain better the model we illustrate the model and the estimation process for
K=4. Model (4) in this case is:
(k )

(4)
(4,1) (1)
(4,3) (3)
xi(4)
 1(4) xi(4)
xi ,t   (4,2) xi(2)
xi ,t  ei(4)
,t ,
,t   i
,t 1  
,t  
(3)
(3,1) (1)
(3)
xi(3)
 1(3) xi(3)
xi ,t   (3,2) xi(2)
,t   i
,t 1  
,t  ei ,t ,
(2)
(2,1) (1)
xi(2)
 1(2) xi(2)
xi ,t  ei(2)
,t   i
,t 1  
,t ,
(1)
(1) (1)
(1)
xi(1)
,t   i  1 xi ,t 1  ei ,t ,

For the above system (11) the estimation method (8-10) is written:
for k=1

(1) (1)
(1) (1)
(1)
xi(1)
,t   1 xi ,t 1    xi ,t   qi ,t

for k=2

(2) (2)
(2) (2)
(2)
xi(2)
,t  1 xi ,t 1    xi ,t   vi ,t
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(11)

for k=2

(2,1) (1)
vˆi(2)
qˆi ,t  wi(2,1)
,t  
,t

for k=2

(2) (2)
(2) (2)
ˆ (2,1) x (1)  q (2)
xi(2)
,t   1 xi ,t 1    xi ,t    
i ,t
i ,t

for k=3

(3) (3)
(3) (3)
(3)
xi(3)
,t  1 xi ,t 1    xi ,t   vi ,t

for k=3

(3,2) (2)
vˆi(3)
qˆi ,t  wi(3,2)
,t  
,t

for k=3

(3,1) (1)
(3,1)
vˆi(3)
qˆi ,t  ˆ (3,2) xi(2)
,t  
,t  wi ,t

for k=3

for k=4
for k=4
for k=4
for k=4
for k=4

(3) (3)
(3) (3)
ˆ (3,1) x (1)  ˆ (3,2) x (2)  q (3)
xi(3)
i ,t
i ,t
i ,t
,t   1 xi ,t 1    xi ,t    

(12)

(4) (4)
(4) (4)
(4)
xi(4)
,t  1 xi ,t 1  3 xi ,t 3  vi ,t
(4,3) (3)
vˆi(4)
qˆi ,t  wi(4,3)
,t  
,t
(4,2) (2)
(4,2)
vˆi(4)
qˆi ,t  ˆ (4,3) xi(3)
,t  
,t  wi ,t
(4,1) (1)
ˆ (4,3) x (3)  w(4,1)
vˆi(4)
qˆi ,t  ˆ (4,2) xi(2)
i ,t
i ,t
,t  
,t  
(4) (4)
(4) (4)
ˆ (4,1) x (1)  ˆ (4,2) x (2)  ˆ (4,3) x (3)  q (4)
xi(4)
i ,t
i ,t
i ,t
i ,t
,t   1 xi ,t 1    xi ,t    

In Table 1 it is shown how the parameters of the true model in (11) are estimated by
the fitted regressions (12).
Table 1. Estimators for the parameters of model equations (11) by regressions (12).
Estimated
parameter

Estimator

K=1

1(1)

ˆ1(1)  ˆ(1)

K=2

 (2,1)
1(2)

̂ (2,1)
ˆ1(2)  ˆ(2)

 (3,2)
 (3,1)
1(3)

̂ (3,2)
̂ (3,1)
ˆ1(3)  ˆ(3)

K=3
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K=4

 (4,3)
 (4,2)
 (4,1)
1(4)

̂ (4,3)
̂ (4,2)
̂ (4,1)
ˆ1(4)  ˆ( 4)

3. SIMULATION RESULTS FOR RLS, TMLE, AND GMM
Data were generated by Model (4) for K=4. That is, with 4 variables including the
dependent variable. We also tried simulations with more variables and the results
were quite similar to the ones that we present here with K=4. The model equations are
given analytically in Section 2 in Equations (11). In the estimation process we used
order   3 for the additional lag described in the methodology. In Table 2 results
from simulation studies are reported by the method of Restricted Least Squares (RLS)
described in Section 2, and by two of the existing methods, the Transformed
Maximum Likelihood Estimator, (TMLE, see, Hsiao, Pesaran, and Tahmiscioglu
(2002)), and by the Generalized Method of Moments, GMM (see, Arellano and Bond
(1991)). Other methods such as bias correction methods will be considered in future
studies but such studies use the GMM estimator to estimate the bias correction.
Absolute bias and Root Mean Square Error, RMSE, for the dynamic coefficient,
1(4)   , and the regression coefficients,  (4,1)   (4,2)   (4,3)   , from the 1st
Equation in (11) are reported. Note that the regression coefficients are not restricted
to be the same but they are just given the same true values. For simplicity, for the
three regression coefficients we report the average absolute bias and the average
RMSE. To the sample sizes (T , N ) we give the following values (5, 15), (5, 30), (5,
50), (10, 35), (10,40), (10, 100), and (100, 10), and for such a case we run the same
model for true values of ( ,  ) as (0.1, 0.3), (0.25, 0.25), and (0.4, 0.2). We also used

 

 

the following true values for Var ei(,kt )  0.5 and Var  i( k ) =0.2 . The same true
values were also used to the last three equations in (11). The model was replicated
1,000 times for each case.
In Table 2, in cases for (T , N ) equal to (5, 15), (10, 35), and (100, 10), in which N
is small relative to T, the methods TMLE and GMM cannot be applied since they
invert a matrix that is not invertible in these cases. The above pairs do not run for the
recursive system used in our simulations. Despite GMM requires theoretically only N
≥ T-2, in practice N should be quite larger than T-2. TMLE has similar problems and
additionally it has convergence problems in some cases. In the case with (100, 10) the
withing-group estimator may perform reasonably well, but this is not the main
concern of our paper. Note that “N/A” stands for “Not Applicable”. The method RLS
not only applies, but also gives satisfactory results. On the best of our knowledge, we
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do not know any other method applicable for dynamic panel data models with
random effects for such small N and T. Obviously this a main advantage of the
suggested method RLS. In general the bias of the dynamic coefficient under the
GMM method is quite large and the RLS method performs much better than the
GMM method in terms of the dynamic coefficient. The TMLE works better than the
RLS method for T=10 but both methods give satisfactory results. For T=5 and N=30
the TMLE appears convergence problems in some iterations and the problems are
more severe when N=20 and N=25. Note that the estimator of the RLS method has an
open form given in (6) and (7). The TMLE and the GMM methods perform better
than the RLS method for the regression coefficients, γ, when they can be applied. The
RLS method can be combined with the TMLE or the GMM method. We can first
apply the TMLE or the GMM method and then regress Equation (10) by restricted the
( k ,m)
coefficients 
to the corresponding estimated coefficients by TMLE or GMM.
We apply these combined techniques to financial data for out-of-sample predictions
in the next section and they perform very well.

4. APPLICATION
Panel data were analyzed for a ten-year period, (1995-2004, T=10) for 179 quoted
Greek companies for which data were available for all ten years. Credit institutions
and insurance companies were excluded. Non-consolidated annual data from the
balance sheets were used. The following variables and model were fitted

EXPOA  ln(

Total Operating Income - Operating Profit
 2.2  105 )
Assets

Equity
 105 ) ,
Liabilities
Current Assets - Inventory
LIQOL  ln(
 105 )
Liabilities
EQUOL  ln(

and

The numerator of the ratio in EXPOA is a result from financial operations and it is a
measure for the expenses. The numerator of the ratio in LIQOL includes the so-called
quick current assets, and it is a measure for liquidity. The denominators of all three
ratios in EQUOL, LIQOL and EXPOA count for the size of the companies. In the
ratios of EQUOL and LIQOL we divide by liabilities and not by assets because the
numerators are included in the assets and not in the liabilities. The constants added to
the ratios make the logarithmic quantities positive.
We fitted a dynamic panel data model with random effects under the RLS method
described in Section 2, under the methods transformed MLE (TMLE) and GMM
(Arellano-Bond), and under the combined methods RLS-TMLE and RLS-GMM and
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the results are shown in Table 3. After performing tests for Granger causality, for unit
roots and cointegration, we ended up with the model presented in Table 3. The fitted
model is actually Model (4) with K=3. The models were fitted on the first nine years
1995-2003 and the last year 2004 was used for out-of-sample predictions. The
RMSE’s for the out-of-sample predictions are presented in the last column of Table 3.
We remind that the combined methods RLS-TMLE and RLS-GMM first apply the
TMLE and the GMM methods to differences and then apply the restricted regression
of Equation (10) to levels to estimate the dynamic coefficient.
The methods RLS-TMLE, RLS, and RLS-GMM provide smaller RMSE’s than the
GMM and TMLE methods and this is a numerical indication that they provide better
estimates for this particular application. By comparing the estimated coefficients of
the regressors EQUOL and LIQOL under the methods RLS, GMM and TMLE we
note that the estimates of RLS are close to the middle between the GMM and the
TMLE estimates. For instance, the estimates for the coefficient of the variable
EQUOL under the methods GMM and TMLE are 0.0017 and 0.0021 and the estimate
under RLS is 0.0019, right in the middle. Similarly, the estimates for the coefficient
of the variable LIQOL under the methods GMM and TMLE are 0.0055 and 0.0043
and the estimate under RLS is 0.0049, again right in the middle. The estimates of the
dynamic coefficient for the methods RLS-TMLE, RLS, RLS-GMM, GMM and
TMLE are 0.3849, 0.3819, 0.3781, 0.2223, and 0.3734. The coefficients of the
dynamic coefficient for RLS-TMLE, RLS, and RLS-GMM are very close to each
other and closer to the corresponding TMLE estimate than to the GMM estimate.
The results of the application indicate that the RLS method itself or combined with
TMLE or GMM provide more accurate out-of-sample predictions and therefore better
coefficient estimates than the GMM and the TMLE methods in the considered
application. In this application if we would like to fit the model to the 30 largest
companies that would be feasible by RLS and not by GMM and TMLE, due to small
N relative to T, as we explained earlier.
Table 3. Estimates for the years 1995-2003 and Root Mean Square Errors of
predicted values for the out of sample year of 2004.
Method
RLS-TMLE

RLS

RLS-GMM
GMM

Estimates

EXPOAi,t  0.38 EXPOAi,t1 0.0021 EQUOLi,t 0.0043 LIQOLi,t 

RMSE
0.0083

+0.440.058 EXPOAi,t3
EXPOAi,t  0.38 EXPOAi,t1  0.0019 EQUOLi,t  0.0049 LIQOLi,t 

0.0084

+0.44  0.058 EXPOAi,t3
EXPOAi,t  0.38  EXPOAi,t 1  0.0017  EQUOLi,t  0.0055  LIQOLi,t 

0.0086

+0.44  0.057  EXPOAi,t 3

EXPOAi,t 0.22EXPOAi,t1 0.0017EQUOLi,t 0.0055LIQOLi,t
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0.0088

EXPOAi,t  0.37 EXPOAi,t 1  0.0021EQUOLi,t  0.0043LIQOLi,t

TMLE

0.0096

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ένας απλός εκτιμητής με αναλυτικό τύπο εισάγεται για τον δυναμικό συντελεστή
ενός κλασσικού δυναμικού μοντέλο πρώτης τάξης (βλ. Εξίσωση (1)), και μπορεί να
εφαρμοστεί σε επίπεδες τιμές και όχι σε διαφορές όπως οι κλασικές μέθοδοι. Σε ένα
δυναμικό μοντέλο χωρίς πρόσθετους παλινδρομητές, η εξαρτημένη μεταβλητή με
υστέρηση  τάξης συμπεριλαμβάνεται ως παλινδρομητής και συμβάλει στον
χειρισμό των τυχαίων επιδράσεων (βλ. Εξίσωση (3)). Μέσω των προσομοιώσεων
δείχνεται ότι η διαφορά μεταξύ των δύο OLS εκτιμητών των συντελεστών της
εξαρτημένης μεταβλητής με υστερήσεις 1 και  εκτιμά με συνέπεια τον δυναμικό
συντελεστή της (1). Σε ένα μοντέλο με επιπρόσθετους παλινδρομητές, μια νέα
μέθοδος προτείνεται που εκτιμά όλους τους συντελεστές ατομικά χρησιμοποιώντας
περιορισμένα ελάχιστα τετράγωνα (RLS). Αφού εκτιμήσουμε όλους τους
συντελεστές των στατικών παλινδρομητών, ο δυναμικός συντελεστής μπορεί να
εκτιμηθεί περιορίζοντας τους συντελεστές των παλινδρομητών στις κατ' εκτίμηση
τιμές τους με την προτεινόμενη μέθοδο (RLS) ή με μια άλλη μέθοδο, π.χ.,
μετασχηματισμένο MLE (TMLE) ή GMM. Η μέθοδος RLS μπορεί να εφαρμοστεί
όταν ο αριθμός των ατόμων N είναι μικρός σε σχέση με τον αριθμό των περιόδων Τ,
ακόμα και όταν δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι μέθοδοι TMLE και GMM. Σε μια
εφαρμογή, δείχνεται ότι η μέθοδος RLS παρέχει μικρότερο RMSE από ότι οι TMLE
και GMM μέθοδοι. Προσομοιώσεις συγκρίνουν την RLS με την TMLE και την
GMM. Γενικά, η RLS δίνει καλύτερα αποτελέσματα από ότι η GMM. Η TMLE δίνει
καλύτερα αποτελέσματα από την GMM και την RLS σε μερικές περιπτώσεις αλλά
παρουσιάζει προβλήματα σύγκλισης όταν το Ν και το Τ είναι μικρά.
Table 2. Absolute Bias and Root MSE are given for parameters of Model (21) under three estimation
methods, RLS, TMLE, and GMM for different sample sizes, T, and N and different sizes for the dynamic
coefficient. Note that

  1(4)

and that for the three

 parameters in the 1st equation in (11) we

report the average |Bias| and RMSE. (N/A=not applicable).

T

Case
N
5
15

5

30

β=0.1
γ=0.3
β=0.25
γ=0.25
β=0.40
γ=0.20
β=0.1
γ=0.3
β=0.25

RLS
.0149
.0177
.0230
.0184
.0351
.0182
.0189
.0101
.0161

|Bias|
TMLE GMM
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
.0510
.1948
.0077
.0038
.0066
.1401

456

RLS
.2692
.2159
.2868
.2122
.3104
.2096
.1900
.1412
.1793

RMSE
TMLE GMM
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1.502
.2235
.1995
.1158
.1154
.1708

5

50

10

35

10

40

10

100

100

10

γ=0.25
β=0.40
γ=0.20
β=0.1
γ=0.3
β=0.25
γ=0.25
β=0.40
γ=0.20
β=0.1
γ=0.3
β=0.25
γ=0.25
β=0.40
γ=0.20
β=0.1
γ=0.3
β=0.25
γ=0.25
β=0.40
γ=0.20

.0081
.0221
.0112
.0015
.0069
.0002
.0101
.0023
.0118
.0008
.0071
.0005
.0106
.0013
.0125
.0016
.0070
.0014
.0095
.0019
.0112

.0047
.0567
.0061
.0016
.0035
.0036
.0034
.0196
.0036
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
.0007
.0015
.0019
.0016
.0029
.0016

.0048
.2608
.0072
.0877
.0049
.1296
.0051
.1853
.0065
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
.0779
.0005
.1042
.0038
.1315
.0074

.1427
.2002
.1400
.1354
.1119
.1441
.1116
.1529
.1112
.0760
.0698
.0813
.0692
.0861
.0686
.0736
.0646
.0757
.0655
.0814
.0651

.1169
1.266
.1885
.0841
.0901
.1106
.0916
.1939
.0946
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
.0479
.0589
.0527
.0596
.0578
.0581

.1149
.2871
.1165
.1193
.0889
.1585
.0897
.2114
.0900
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
.0900
.0588
.1146
.0603
.1409
.0600

β=0.1
γ=0.3
β=0.25
γ=0.25
β=0.40
γ=0.20
β=0.1
γ=0.3
β=0.25
γ=0.25
β=0.40
γ=0.20

.0023
.0057
.0035
.0087
.0020
.0111
.0006
.0061
.0026
.0091
.0045
.0106

.0005
.0010
.0003
.0009
.0014
.0013
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

.0358
.0009
.0506
.0022
.0704
.0040
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

.0468
.0418
.0494
.0417
.0516
.0420
.0392
.0436
.0367
.0475
.0416
.0411

.0302
.0370
.0326
.0365
.0360
.0361
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

.0474
.0370
.0612
.0367
.0802
.0368
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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purpose is to screen out therapeutic regimens that are unlikely to be effective as well as
more promising therapeutic regimen to further phase III testing as quickly as possible
and by enrolling the minimum number of patients. These trials usually have a single arm
and therapeutic efficacy often is evaluated principally on the basis of the response rate
p, that is the probability that an eligible patient receiving the therapeutic regimen will
experience a response to the therapy as defined in a protocol. Typically, phase II clinical
trials focus on testing the null hypothesis H0 : p ≤ p0 versus HA : p ≥ p1 , where p0 is
chosen to represent the response probability achievable with standard treatment and p1 is
chosen in a way that the difference p1 − p0 would represent a targeted improvement with
the new treatment.
To minimize the total number of patients required for a phase II trial, multi-stage
designs are widely used. In multi-stage designs, the trial is terminated early when the
treatment shows unacceptably low therapeutic activity or acceptable enough for further
testing evaluation in a phase III study. Such designs are set up so that a decision must have
prespecified type I and II errors. The hypothesis of phase II designs typically consists
of two non-complementary events. This fact creates confusion among clinicians, since
rejecting H0 cannot be considered equivalent to not rejecting HA . The conclusion that a
particular therapy is effective enough to warrant further study is based only on rejecting
the hypothesis p ≤ p0 and not on not rejecting the hypothesis p ≥ p1 , as described by
Schultz et al. (1973) and Fleming (1982). All the above, as mentioned by Storer (1992),
can introduce ambiguity in the evaluation of type I and II errors and the choice of the
appropriate decision at the end of the study.
Optimal designs, like Simon’s (1989) and Chen’s (1997), minimize expected sample
size and provide decision rules, subject to the type I and type II error constraints. These
designs are focused on testing, in each stage except the last one, only whether a particular
therapy shows unacceptably low therapeutic activity. In this approach, one tests the hypothesis p ≤ p0 , with respect to p0 at the first stage and, if this hypothesis is rejected, the
study continues to the next stage. At the last stage, the hypothesis p ≥ p1 , is tested. By
this approach, these designs overcome the problem of testing two non-complementary
events. Storer (1992), trying to solve in general the problem of non-complementary
events and the choice of the correct decision at the end of the study, proposed a threeoutcome design. The three possible decisions are: reject HA : p ≤ p0 , reject H0 : p ≥ p1 ,
reject neither H0 nor HA if p0 < p < p1 and decide that the trial has been inconclusive. This requires two additional constraints by specifying P (reject H0 |pm ) ≤ γL and
P (reject HA |pm ) ≤ γU , where p0 < pm < p1 and assume that γL = γU = γ for some
probability γ. Storer based his design on restricting the probability of rejecting of either
H0 or HA when the true success probability pm is (p0 + p1 )/2. In contrast, an alternative
phase II design, with three possible outcomes, was presented by Sargent et al. (2001),
which provides explicit specification of the probability of an inconclusive result under
H0 , HA or both. In this design, using the same decision rule with Storer’s design, the decision cut-points a and r for the total observed number of responders are chosen in combination with the required sample size N using specific restrictions for the probabilities:
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α = P (reject H0 |H0 true), β = P (reject HA |HA true), η = P (reject HA |H0 true)
and π = P (reject H0 |HA true). Finally, Poulopoulou et al. (2009), instead of testing
the single two-outcome hypothesis (H0 : p ≤ p0 versus HA : p ≥ p1 ), present an alternative class of designs in which two hypotheses are tested sequentially within the same
stage (TST procedure). In this design the hypothesis H01 : p ≤ p0 versus HA1 : p > p0
is tested firstly. Only if this null hypothesis is rejected, implying that the therapy cannot
consider as ineffective, we test the hypothesis H02 : p ≥ p1 versus HA2 : p < p1 , in
order to examine if the therapy is effective enough to warrant further testing in a phase
III trial. In contrast to the three-outcome designs, in the TST approach, each hypothesis
H0j (j = 1, 2) is tested separately at a specific significant level αj (j = 1, 2) and power
1 − βj (j = 1, 2) and takes advantage of the restrictive probability space when testing the
second hypothesis within each stage, leading to a better performance.
In early phase clinical trials, we often face the uncertainty of whether we have made
the right choice for a specific target response level p1 . If the expected response level is
too optimistic we will reject a potentially promising therapy. Otherwise, if the expected
response level is too conservative, more patients would be required. A natural way to
resolve this dilemma is to choose p1 with some flexibility. For that purpose, we propose
an adaptive multi-stage procedure that using the information from the previous stages,
adjust the target response level in each stage, while the type I error rate is controlled.
In the proposed class of designs we adopt the TST procedure to overcome the problem
of non-complementary events (Poulopoulou et al., 2009). In each stage, except the last,
we first test the hypothesis H01i : p ≤ p0 vs HA1i : p > p0 . If we reject this, we
cannot consider that the therapy is ineffective, so we test the hypothesis H02i : p ≥ pi vs
HA2i : p < pi (p0 < pi < pi−1 < p1 , i = 2, . . . , k − 1), in order to examine whether
the therapy is effective enough that warrants further study. For the first stage we use an
optimistic target level p1 and for every other stage except the last we test a less optimistic
target level (pi < p1 , i = 2, . . . , k − 1). For the last stage we test only the first hypothesis
that corresponds to the non-interesting level p0 (H01k : p ≤ p0 vs HA1k : p > p0 ).
The remaining of the paper is organized as follows: in Section 2 the proposed design
is described, then in Section 3 the optimality criteria described and optimal designs are
derived by minimizing ASN, subject to constraints on the errors. Concluding remarks
are presented in Section 4.
2. ADAPTIVE MULTI-STAGE DESIGNS
Multi-stage experimental designs are required in phase II clinical trials, for ethical
and financial reasons (Gehan, 1961, Schultz et al., 1973, Fleming, 1982). In multi-stage
design, patients are entered in k stages with sample
P sizes n1 , n2 ,. . . , nk , where ni is the
ni = N . Due to the limited number
size of the group added in the ith stage, and
of patients who are eligible for a given phase II study as well as to the generally large
number of treatment regimens awaiting phase II trials, the sample size N for a given
trial is kept relatively small and frequently fixed in advance. After enrolling ni patients
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in ith stage a decision is made based to the observe cumulative number of subjects with
response to treatment Si , and to the decision cut-points at the the specific stage, ai and
ri .
In phase II clinical trials, as we have already described, the maximum uninteresting
response level p0 is set equal to the response probability achievable with standard treatment, but we often face the uncertainty of whether we have made the right choice for a
specific target response level p1 . For that reason, in the multi-stage design under the TST
procedure, starting with an optimistic target response level in the first stage we adjust the
target response level in each stage, by using the information of the previous stages, so we
test a less optimistic target response level. The decision rule can be described as follows:
For each stage except the last, i.e., for i=1,. . . ,k − 1:
• If Si ≤ ai , stop sampling and not reject H01i : p ≤ p0 , i.e., consider the therapy
ineffective.
• If Si > ai , proceed to test the second hypothesis H02i : p ≥ pi .
– If Si ≥ ri , stop sampling and not reject H02i : p ≥ pi , i.e., consider the
therapy effective enough to warrant farther study.
– If Si < ri , continue to the next stage i + 1.
where p0 < pi < pi−1 < p1 , for i = 2, . . . , k − 1. For the last stage k,where rk = ak + 1,
stop sampling and:
• If Sk ≤ ak , do not reject H01k : p ≤ p0 , i.e., consider the therapy ineffective.
• If Sk > ak , reject H01k : p ≤ p0 , i.e., consider the therapy effective enough to
warrant farther study.
The stopping probability at each stage is an important property of an adaptive design,
like the proposed design, because it provides the time-to-market and the associated probability of success. It also provides information on the cost (sample size) of the trial and
the associated probability. In fact, the stopping probabilities are used to calculate the average sample number (ASN) and the error probabilities of the trial (Chang (2007, p. 64)).
There are two types of stopping probabilities: probability of stopping to claim efficacy,
by not rejecting H02i in each stage except the last (i = 1, 2, . . . , k − 1) or by rejecting
H01k in the last stage k, and probability of futility, which is the probability of stopping to
claim inefficacy (not rejecting H01i for i = 1, 2, . . . , k). The former refers to the efficacy
stopping probability (ESP), and the latter refers to futility stopping probability (FSP).
The probability to have m responses observed up to the ith stage can be calculated
recursively by using the relationship (Schultz et al., 1973):
P (Si = m) = Gi (m, p) =

F
X

Gi−1 (x, p) · B(m − x; p, ni ), for i > 1,

x=E

where E = max[ai−1 + 1, m − ni ] and F = min[ri−1 − 1, m] and G1 (m, p) =
B(m; n1 , p). Therefore, the futility stoping probability for the total procedure, which
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is the probability of rejecting the new therapy as ineffective, is given by:
F SP (p1 , p2 , ..., pk ) =
=

k
X

i=1
k
X

P ( not reject H01i in ith stage ∩ reaching ith stage)
αi
X

Gi (mi , pi )

i=1 αi−1 +1

with a0 = −1. While the efficacy stoping probability for the total procedure, which is
the probability of acceptance the new therapy as effective, is given by:
ESP (p1 , p2 , ..., pk ) =

k−1
X

P ( reject H01i ∩ not reject H02i ∩ reaching ith stage)

i=1

+ P ( reject H01k in kth stage ∩ reaching kth stage)
=

k−1 ri +n
i −1
X
X
i=1

Gi (mi , pi ) +

m=ri

aX
k +ni

Gi (mi , pi ).

m=ak +1

Based on these probabilities we can calculate the error probabilities and the average sample number of the total procedure. The probability of erroneously reject the therapy as
ineffective, which denoted as futility error probability (FEP) is given by:
F EP

= P (reject the therapy|therapy effective i.e p > p0 )
= F SP (pA ),

where pA = (p1 , p2 , ..., pk ) and pk = p0 . The efficacy error probability (EEP), which is
the probability of erroneously accept the therapy as effective, is given by:
EEP

= P (accept the therapy|therapy ineffective i.e p ≤ p0 )
= ESP (p0 ),

where p0 = (p0 , p0 , ..., p0 ).While, the average sample number (ASN) of the total procedure is given by:
ASN (p0 ) =

k
X

Ni [F SP (p0 ) + ESP (p0 )]

(1)

i=1

3. OPTIMAL ADAPTIVE DESIGNS
In general, the design parameters ai and ri are chosen based on N in such a way
that the constraints for the magnitude of the error probabilities are met. There are many
designs satisfying the error probability constraints. Two approaches were proposed by
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Table 1: Optimal designs that minimize ASN at p0

p0 = 0.05 vs p1
n1 n2
10 5
15 5
10 10
15 15
10 10
20 15
15 10
20 20

= 0.20
n3
5
5
10
10

a1
0
1
0
1
0
2
1
1

a2
1
2
1
3
1
3
2
3

Optimal Adaptive TST Procedure
a3 r1 r2 r3 F EP EEP ASN (p0 )
2
3 3 3 0.063 0.394
12.56
3 3
0.090 0.243
16.35
3
3 3 4 0.072 0.347
14.62
3 4
0.059 0.290
17.02
3
3 3 4 0.081 0.338
15.34
4 4
0.048 0.237
20.89
3
3 4 4 0.065 0.269
16.17
4 4
0.054 0.222
21.19

Simon (1989) to select among them. The former is the minimax design, which minimizes
the maximum number of patients N and the latter the optimal design, which minimizes
the average sample number of patients under H0 or HA . Usually in phase II clinical
trials the second approach is used and more specifically, the minimization of average
sample number under H0 (denoted as ASN (p0 )). An optimal adaptive TST procedure
is proposed here that satisfies the constraints for the error probabilities and minimizes
the ASN (p0 ). In contrast to the Simon’s optimal design, in the optimal adaptive TST
design the trial is allowed to stop at any stage, whether the therapy shows unacceptably
low therapeutic activity or acceptable enough activity to warrant further testing in a phase
III trial.
For finding the optimal designs we used a simulation annealing procedure suitable
for handling the discrete nature of the optimization problem (see, e.g. Banrejee and Tsiatis(2006)). Based on this algorithm, for various values of p0 , pA and sample sizes, the
decision cut-points ai and ri for two and three-stage optimal adaptive TST are determined. For each pair p0 and pA with predetermined sample size for each stage so that
the total sample is equal to the corresponding single-stage designs, the optimal adaptive designs that minimize the ASN (p0 ) are selected among all designs satisfying the
constraints for the error probabilities. In Table 1, we present same initial results for uninteresting futility response level for every stage p0 = 0.05 and targeted efficacy level
p1 = 0.20 in the first stage and in the intermediate stages the average of the futility and
efficacy level of the previous stage. The corresponding ASN under p0 for each optimal
adaptive TST procedure as well as the decision cut-points ai and ri for each stage, are
calculated, for error probability constraints of interest FEP less than 10% and EEP less
than 40%.
4. CONCLUDING REMARKS
In the early phase clinical trials there is great uncertainty about the treatment efficacy.
In this paper an alternative adaptive design, based on the sequential testing of hypotheses
within each stage is proposed for phase II trials. This procedure provides investigators a
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method to adjust the target response level in each stage, by using the information of the
previous stages. Without this adaptability, we will reject a potentially promising therapy
if the expected targeted response level is too optimistic, or more patients will be needed,
if the expected targeted response level is too conservative. An important feature of the
propose adaptive design is the ability to detect a moderate gain in the response rate, when
the true response rate is lower than the initial expectation but still worthy.
Also, we provide optimal design parameters with respect to ASN under p = p0
estimated for binary outcomes. Exact probabilities based on the binomial distribution are
used for the determination of the decision cut-points. In ongoing research we will work
on the ability to adjust the sample size ni in each stage, in order to reduce the error levels
and the total sample number of the patients.
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prosarmìsimwn sqediasm¸n pollapl¸n stadwn, kat thn opoa qrhsi-

mopoi¸nta
apìkrish

thn plhrofora twn prohgoÔmenwn stadwn, prosarmìzoume to eppedo

p1

H genik

se kje stdio, en¸ to sflma tÔpou I paramènei stajerì.
upìjesh melet¸n fsh

II, ìpw

mporoÔme na parathr soume apo-

teletai apì dÔo mh sumplhrwmatik endeqìmena, gegonì

to opoo mpore na pro-

kalèsei asfeia sthn epilog

apìfash

th

katllhlh

praktik

sto tèlo

th

melèth . Gia na antimetwpiste to prìblhma twn mh sumplhrwmatik¸n endeqomènwn
protenoume mia kathgora sqedwn sta opoa dÔo upojèsei elègqontai se kje stdio.
Se kje stdio, ektì tou telikoÔ, arqik elègqoume thn mhdenik

p0

ènanti

HA1i : p > p0 .

An aporryoume thn

H01i ,

upìjesh

ìti h jerapea enai anapotelesmatik , opìte elègqoume thn mhdenik

p ≥ pi

ènanti

HA2i : p < pi (p0 < pi < pi−1 < p1

gia

H01i : p ≤

den mporoÔme na jewr soume
upìjesh

i = 1, 2, . . . , k − 1),

na exetsoume to an h jerapea enai arket apotelesmatik

H02i :

me skopì

¸ste na apaitetai pe-

raitèrw melèth fsh III. Gia to pr¸to stdio qrhsimopoioÔme èna aisiìdoxo eppedo
stìqo

p1

kai se kje llo stdio ektì

aisiìdoxo eppedo-stìqo

pi (pi < p1 ).

tou teleutaou elègqoume èna ligìtero

Sto telikì stdio elègqoume mìno thn mia

upìjesh pou antistoiqe sto mh endiafèron eppedo

p > p0 ). Tèlo

p0 (H01k : p ≤ p0

ènanti

HA1k :

, ktw apì sugkekrimèna ìria gia ta eppeda twn sfalmtwn, anaptÔs-
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soume bèltistou

sqediasmoÔ

oi opooi elaqistopoioÔn to mèso mègejo

degmato .
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