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Α0. Εισαγωγή 

 
    Το υπολογιστικό περιβάλλον CHIC Analysis ανήκει στην οικογένεια του 

λογισµικού των µεθόδων της Πολυδιάστατης Στατιστικής Ανάλυσης (Multivatiate 

Statistics). Ειδικότερα, το λογισµικό ενσωµατώνει δύο ιδιαίτερα διαδεδοµένες 

µεθόδους της Ανάλυσης ∆εδοµένων µε ευρύ φάσµα εφαρµογών, την Παραγοντική 

Ανάλυση των Αντιστοιχιών - ΠΑΑ (Correspondence Analysis) (διµεταβλητή και 

πολυµεταβλητή) και την Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση - ΑΙΤ (Hierarchical Cluster 

Analysis). 

   Το CHIC Analysis συνδυάζει τις δυνατότητες γραφικών της  Delphi, µιας γλώσσας 

οπτικού προγραµµατισµού, µε τις υπολογιστικές δυνατότητες του MATLAB, µιας 

µαθηµατικής γλώσσας προγραµµατισµού. Επιπλέον, ενσωµατώνει τα αριθµητικά και 

γραφικά αποτελέσµατα αρκετών εµπορικών και µη λογισµικών (π.χ. SPSS, SAS, 

MINITAB, SPAD, STATISTICA, XL-STAT, M.A.D., ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ, S-Pro, κ.ά.) 

και παρέχει νέες δυνατότητες και δείκτες για την ερµηνεία των αποτελεσµάτων, που 

περιγράφονται αναλυτικά στη διδακτορική διατριβή που εκπονήθηκε από τον Άγγελο 

Μάρκο µε τίτλο «Βοήθεια στην Ερµηνεία των Αποτελεσµάτων της Παραγοντικής 

Ανάλυσης των Αντιστοιχιών & Αλγόριθµοι Κατασκευής και Ανάλυσης Ειδικών 

Πινάκων Εισόδου» (2006), Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο 

Μακεδονίας. 

   Για την όσο το δυνατό πληρέστερη κατανόηση των λειτουργιών του λογισµικού 

όπως περιγράφονται στον οδηγό αυτό, απαιτείται εξοικείωση του αναγνώστη µε το 

περιβάλλον του MS Windows, τις βασικές έννοιες της Περιγραφικής Στατιστικής και 

το θεωρητικό υπόβαθρο των δύο παραπάνω µεθόδων της Ανάλυσης ∆εδοµένων. 

 

Λεπτοµέρειες Υλοποίησης 

 

   Το CHIC Analysis συνδυάζει τις δυνατότητες της Delphi, µιας γλώσσας οπτικού 

προγραµµατισµού, µε τις υπολογιστικές δυνατότητες του MATLAB 6.5 R13 

(MathWorks Inc., 2002), µιας µαθηµατικής γλώσσας προγραµµατισµού. Η σύνδεση 

των δύο προγραµµατιστικών εργαλείων έγινε ως εξής (βλέπε Σχήµα Α.1): Αρχικά, 

όλοι οι επιµέρους αλγόριθµοι που ενσωµατώθηκαν στο λογισµικό, κωδικοποιήθηκαν 

σε αρχεία κώδικα του MATLAB ( m-files). Στη συνέχεια, τα αρχεία κώδικα 

MATLAB µεταγλωτίστηκαν σε δυναµικά συνδεδεµένες βιβλιοθήκες DLL (Dynamic 
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Link Library) και τα αντίστοιχα αρχεία DLL κλήθηκαν από τη γλώσσα Delphi. Τέλος, 

τα γραφικά µενού εντολών και τα πλαίσια διαλόγου του CHIC Analysis 

δηµιουργήθηκαν µε τα ενσωµατωµένα εργαλεία (components) της Delphi.  

 

 

Σχήµα Α.1: CHIC Analysis = Delphi + MATLAB 

 

Συµβατότητα 

    Το CHIC Analysis είναι συµβατό µε τα λειτουργικά συστήµατα Windows 

98/ME/2000/XP/Vista και Windows NT 4.0. 

 

∆ιανοµή - Εγκατάσταση 

    Το λογισµικό διατίθεται µε τη µορφή αρχείου εγκατάστασης (setup file) στην 

ιστοσελίδα http://amarkos.gr/research/chic/.  

 

Αναφορά Σφαλµάτων - Επικοινωνία 

   Για την αναφορά οποιασδήποτε ανεπιθύµητης συµπεριφοράς του λογισµικού ή την 

κατάθεση κάποιας πρότασης για τη βελτίωσή του, µπορείτε να αποστείλετε email στη 

διεύθυνση angelos@pobox.com. 
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Α1. Γενικά Χαρακτηριστικά 
 

   Οι λειτουργίες και οι δυνατότητες που προσφέρει το CHIC Analysis είναι, σχεδόν 

στο σύνολό τους, προσβάσιµες µέσω µενού επιλογών, πλήκτρων και πλαισίων 

διαλόγου. Τα γενικά µέρη της βασικής οθόνης του λογισµικού είναι (Εικόνα Α.1):  

Φύλλο εργασίας: Το φύλλο εργασίας βρίσκεται στη βασική οθόνη του λογισµικού 

και χρησιµοποιείται για την εισαγωγή και την επεξεργασία αριθµητικών δεδοµένων. 

Το φύλλο εργασίας αποτελείται από γραµµές και στήλες που σχηµατίζουν κελιά. 

Ενεργό ονοµάζεται το επιλεγµένο κελί. Περισσότερα του ενός ενεργά κελιά 

ονοµάζονται επιλεγµένες περιοχές.  

Πίνακες: Τα αριθµητικά αποτελέσµατα εµφανίζονται σε πίνακες, οι οποίοι µπορούν 

να αποθηκευτούν σε αρχεία Excel ή κειµένου. 

Γραφήµατα: Τα γραφικά αποτελέσµατα περιλαµβάνουν ραβδογράµµατα, κυκλικά 

διαγράµµατα και ιστογράµµατα, όπως επίσης και τις διαγραµµατικές εκροές της ΠΑΑ 

και της ΑΙΤ (παραγοντικός άξονας-επίπεδο, δενδρόγραµµα). Τα γραφήµατα µπορούν 

να αποθηκευτούν στη µορφή εικόνας. 

Βοήθεια: Το λογισµικό διαθέτει αρχείο βοήθειας, προσβάσιµο κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσής του, στο οποίο επεξηγούνται αναλυτικά οι λειτουργίες του.  

  Μενού επιλογών           Γραµµή εργαλείων 
         Φύλλο εργασίας 

 

Εικόνα A.1: Η Βασική οθόνη του CHIC Analysis 

                 Γραµµή κατάστασης 
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Α1.1 Μενού Επιλογών – Αναδυόµενο Μενού – Γραµµή Εργαλείων – 
Γραµµή Κατάστασης 
 
Το Μενού Επιλογών βρίσκεται στο επάνω µέρος της βασικής οθόνης (Εικόνα A.2). 

 

 

Εικόνα Α.2: Το Μενού Επιλογών 

 

Το Αναδυόµενο Μενού εµφανίζεται µε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε κελί ή επιλεγµένη 

περιοχή του φύλλου εργασίας και περιλαµβάνει τις βασικές λειτουργίες του µενού 

Επεξεργασία (Εικόνα Α.3). 

 

 

Εικόνα Α.3: Το Αναδυόµενο Μενού 

 

Στη Γραµµή Εργαλείων είναι προσπελάσιµες µε τη µορφή εικονιδίων, οι περισσότερες 

λειτουργίες του Μενού Επιλογών (Εικόνα Α.4). 

 

 

Εικόνα Α.4: Η Γραµµή Εργαλείων 

 

Η Γραµµή Κατάστασης βρίσκεται στο κάτω µέρος της βασικής οθόνης και περιέχει τις 

παρακάτω πληροφορίες (Εικόνα Α.5): 

 

Γραµµή: Τον αριθµό της γραµµής όπου βρίσκεται το ενεργό κελί του φύλλου 

εργασίας 

Στήλη: Τον αριθµό της στήλης όπου βρίσκεται το ενεργό κελί του φύλλου εργασίας 

Γραµµές: Τον αριθµό των γραµµών που περιέχει το φύλλο εργασίας 

Στήλες: Τον αριθµό των στηλών που περιέχει το φύλλο εργασίας  
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Είδος: Το είδος του πίνακα δεδοµένων που βρίσκεται στο φύλλο εργασίας, Αρχικός 

Πίνακας ∆εδοµένων ή Πίνακας Συµπτώσεων 

 

 

Εικόνα Α.5: Η Γραµµή Κατάστασης 

 

Α1.2 Πλαίσια ∆ιαλόγου 
 
CHIC Analysis 
 
  Οι περισσότερες επιλογές του Μενού Επιλογών αλλά και της Γραµµής Εργαλείων, 

οδηγούν σε πλαίσια διαλόγου. Στα περισσότερα πλαίσια διαλόγου υπάρχουν, 

συνήθως, τα παρακάτω πλήκτρα: 

 

ΟΚ: Εκτελεί τη διαδικασία που αφορά στο συγκεκριµένο πλαίσιο διαλόγου. 

Ακύρωση: Κλείνει το πλαίσιο διαλόγου και ακυρώνει όλες τις αλλαγές που έχουν 

γίνει σε αυτό. 

Βοήθεια: Ανοίγει τη «βοήθεια» για τις λειτουργίες του συγκεκριµένου πλαισίου 

διαλόγου. 

Επαναφορά: Επαναφέρει ορισµένα στοιχεία του πλαισίου διαλόγου στην αρχική τους 

κατάσταση. 

 

MS Windows 
  
   Πέρα από τα πλαίσια διαλόγου του CHIC Analysis, υπάρχουν και αυτά που είναι 

κοινά για τις περισσότερες εφαρµογές των MS Windows, όπως αυτά για το Άνοιγµα 

και την Αποθήκευση αρχείων. Οι επιλογές αυτών των πλαισίων εµφανίζονται στη 

γλώσσα του λειτουργικού συστήµατος.  

 

Α2. ∆ιαχείριση Αρχείων ∆εδοµένων 
 
   Το CHIC Analysis υποστηρίζει τις παρακάτω µορφές (format) αρχείων:  

 

• Αρχεία δεδοµένων του λογισµικού CHIC Analysis (κατάληξη ana) 

• Λογιστικά φύλλα εργασίας του MS Excel (κατάληξη xlsx, xls) 

• Οριοθετηµένα αρχεία κειµένου (κατάληξη txt) 
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Α2.1 ∆ηµιουργία Νέου Αρχείου ∆εδοµένων 
 
Από το µενού Αρχείo � ∆ηµιουργία ή µε κλικ στο πλήκτρο  της γραµµής 

εργαλείων ή µε τη συντόµευση πλήκτρων Ctrl – N. 

   Με την επιλογή αυτή, εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου για την επιλογή της µορφής 

του πίνακα δεδοµένων που θα εισαχθεί στο φύλλο εργασίας (βλέπε Ενότητα Α.3).  

 

Α2.2 Άνοιγµα – Εισαγωγή Αρχείου ∆εδοµένων 
 
Άνοιγµα  αρχείου δεδοµένων του CHIC Analysis 

 

Από το µενού Αρχείο � Άνοιγµα... ή µε κλικ στο πλήκτρο  της γραµµής εντολών 

ή µε τη συντόµευση πλήκτρων Ctrl – O. 

 

� Στο πλαίσιο διαλόγου Άνοιγµα, ο χρήστης επιλέγει το κατάλληλο αρχείο 

δεδοµένων µε κατάληξη .ana 

� Κλικ στο Άνοιγµα 

 

Εισαγωγή δεδοµένων από αρχείο του MS Excel 

 

Από το µενού Αρχείο � Εισαγωγή δεδοµένων από… � Είδος αρχείου: Αρχείο Excel 

XP/2003/2007 

 
� Στο πλαίσιο διαλόγου Άνοιγµα, ο χρήστης επιλέγει το αρχείο δεδοµένων του 

Excel µε κατάληξη .xls ή .xlsx 

� Στο πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή από Αρχείο Excel (Εικόνα Α.6), ο χρήστης 

επιλέγει το φύλλο εργασίας του βιβλίου εργασίας Excel από το οποίο θα γίνει 

η εισαγωγή των δεδοµένων 

� Κλικ στο OK.  

Εµφανίζεται µήνυµα επιτυχίας ή αποτυχίας της διαδικασίας εισαγωγής. 

 

Εικόνα Α.6: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Εισαγωγής ∆εδοµένων από Αρχείο Excel 
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Προσοχή: Στο λογιστικό φύλλο εργασίας του Excel, η πρώτη γραµµή πρέπει να 

περιέχει τα ονόµατα των στηλών και η πρώτη στήλη τα ονόµατα των γραµµών. Τα 

ονόµατα αυτά θα τοποθετηθούν στην πρώτη γραµµή και την πρώτη στήλη, 

αντίστοιχα, του φύλλου εργασίας του CHIC Analysis.  

 

Με τον παραπάνω τρόπο είναι εφικτή η εισαγωγή αρχείων .xls ή .xlsx που έχουν 

αποθηκευτεί µε οποιαδήποτε έκδοση του MS Excel. Εναλλακτικά, η εισαγωγή 

δεδοµένων από το Excel µπορεί να γίνει ως εξής:  

 

� Άνοιγµα του αρχείου δεδοµένων µέσω του Excel 

� Αντιγραφή στο πρόχειρο (clipboard) των δεδοµένων προς εισαγωγή: επιλογή 

των αντίστοιχων κελιών µε το ποντίκι � µενού Επεξεργασία � Αντιγραφή ή 

Επιλογή των κελιών και Ctrl – C 

� ∆ηµιουργία νέου αρχείου του CHIC Analysis 

� ∆ηµιουργία του απαραίτητου αριθµού στηλών και γραµµών όπου θα 

εισαχθούν τα δεδοµένα (βλέπε Ενότητα Α3.1) 

� Επικόλληση των τιµών από το πρόχειρο στα κελιά του φύλλου εργασίας του 

CHIC Analysis (µενού Επεξεργασία � Επικόλληση ή µε ενεργό το κελί  το 

(1,1) και το συνδυασµό πλήκτων Ctrl – V. 

 

Εισαγωγή δεδοµένων από αρχείο Κειµένου 

 

Από το µενού Αρχείο � Εισαγωγή δεδοµένων από… � Είδος αρχείου: Κείµενο 

(Οριοθετηµένο µε Tab) 

 
� Στο πλαίσιο διαλόγου Άνοιγµα, ο χρήστης επιλέγει το αρχείο δεδοµένων του 

Excel µε κατάληξη .txt 

� Κλικ στο OK 

 

Εµφανίζεται µήνυµα επιτυχίας ή αποτυχίας της διαδικασίας εισαγωγής. 

 

Προσοχή: Στο αρχείου κειµένου, η πρώτη γραµµή πρέπει να περιέχει τα ονόµατα των 

στηλών και η πρώτη στήλη τα ονόµατα των γραµµών. Τα ονόµατα αυτά θα 

τοποθετηθούν στην πρώτη γραµµή και την πρώτη στήλη, αντίστοιχα, του φύλλου 
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εργασίας του CHIC Analysis. Επίσης, τα δεδοµένα στο αρχείο κειµένου πρέπει να 

είναι οριοθετηµένα µε το σωστό χαρακτήρα οριοθέτησης (βλέπε Ενότητα Α2.4).  

 
Α2.3 Αποθήκευση –  Εξαγωγή  Αρχείου ∆εδοµένων 
 
Αποθήκευση αρχείου δεδοµένων του CHIC Analysis 
 

Από το µενού Αρχείο � Αποθήκευση (ή Αποθήκευση ως...) ή µε κλικ στο πλήκτρο  

της γραµµής εντολών ή µε τη συντόµευση πλήκτρων Ctrl – S. 

 

   Η αποθήκευση µπορεί να γίνει στο ίδιο ή σε νέο αρχείο και στη συνέχεια 

εµφανίζεται µήνυµα επιτυχίας ή αποτυχίας της διαδικασίας αποθήκευσης. Στην 

περίπτωση που ο χρήστης κλείσει την εφαρµογή, ενώ τα δεδοµένα του τρέχοντος 

φύλλου εργασίας δεν έχουν αποθηκευτεί, εµφανίζεται µήνυµα προειδοποίησης που 

προτρέπει για αποθήκευση των αλλαγών. 

 

Εξαγωγή δεδοµένων σε αρχείο του MS Excel 
 
Από το µενού Αρχείο � Εξαγωγή δεδοµένων προς � Είδος αρχείου: Αρχείο Excel 

XP/2003/2007 

 
� Στο πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως, ο χρήστης δίνει το όνοµα του αρχείου 

µε κατάληξη .xls 

� Κλικ στο Αποθήκευση 

 

Εναλλακτικά, η εξαγωγή δεδοµένων προς το Excel (οποιαδήποτε έκδοση) ή 

οποιοδήποτε αντίστοιχο πρόγραµµα, µπορεί να γίνει ως εξής: 

 
� Αντιγραφή στο πρόχειρο (clipboard) των επιθυµητών κελιών του φύλλου 

εργασίας του CHIC Analysis: επιλογή των κελιών µε το ποντίκι � µενού 

Επεξεργασία � Αντιγραφή ή Επιλογή των κελιών και Ctrl – C 

� ∆ηµιουργία νέου αρχείου Excel 

� Επικόλληση των τιµών από το πρόχειρο στα κελιά του φύλλου εργασίας του 

Excel, από το µενού Επεξεργασία � Επικόλληση ή Ctrl – V 
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Εξαγωγή δεδοµένων σε αρχείο Κειµένου 

 

Από το µενού Αρχείο � Εξαγωγή δεδοµένων προς � Είδος αρχείου: Κείµενο 

(Οριοθετηµένο µε Tab) 

 

� Στο πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως, ο χρήστης δίνει το όνοµα του αρχείου 

µε κατάληξη .txt 

� Κλικ στο Αποθήκευση 

 

Α2.4 Άλλες Επιλογές 
 

 

Εικόνα Α.7: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Επιλογών 

 

   Το CHIC Analysis δίνει την δυνατότητα επιλογής του οριοθέτη των δεκαδικών 

ψηφίων, ανάµεσα στην ‘.’ ( τελεία) και στο ‘,’ ( κόµµα). Ο προκαθορισµένος 

οριοθέτης για τα είναι το ‘,’ (κόµµα). 

 

Από το µενού Αρχείο � Επιλογές... 

 
� Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές ο χρήστης επιλέγει το επιθυµητό διαχωριστικό 

δεκαδικών (Εικόνα Α.7). 

� Κλικ στο ΟΚ. 

 

   Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο διαλόγου δίνεται η δυνατότητα επιλογής του οριοθέτη 

δεδοµένων προς εισαγωγή / εξαγωγή από/προς αρχείο κειµένου (txt). Ως οριοθέτης 
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µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο Χαρακτήρας Tab, το ερωτηµατικό (;), το κόµµα (,) και το 

διάστηµα (space). 

 
Α3. ∆ιαχείριση Φύλλου Εργασίας 
  
   Η εισαγωγή και η επεξεργασία των δεδοµένων γίνονται, όπως προαναφέρθηκε, σε 

κατάλληλα διαµορφωµένο φύλλο εργασίας µε δυνατότητες επεξεργασίας παρόµοιες 

µε αυτές που συναντώνται στα περισσότερα στατιστικά πακέτα. Το φύλλο εργασίας 

του CHIC Analysis διαφέρει από τα λογιστικά φύλλα εργασίας καθώς το λογισµικό 

διαχειρίζεται µόνο αριθµητικά δεδοµένα.  

   Κατά την εκτέλεση του λογισµικού, πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, ο χρήστης 

καλείται να επιλέξει τη µορφή του πίνακα δεδοµένων που θα εισάγει στο φύλλο 

εργασίας. Οι επιλογές περιλαµβάνουν τον Αρχικό Πίνακα ∆εδοµένων, δηλαδή έναν 

πίνακα της µορφής αντικείµενα x µεταβλητές και τον Πίνακα Συµπτώσεων, δηλαδή 

έναν πίνακα συνάφειας δύο ή περισσότερων κατηγορικών µεταβλητών (Εικόνα A.8).  

 

 

Εικόνα Α.8: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Επιλογής Πίνακα Εισόδου 

   

   Η µορφή του πίνακα εισόδου που έχει επιλεγεί προσδιορίζει την τελική µορφή του 

φύλλου εργασίας:   

 
� Οι γραµµές του φύλλου εργασίας µπορούν να αντιστοιχούν είτε σε 

υποκείµενα/αντικείµενα (Αρχικός Πίνακας ∆εδοµένων), είτε σε 

κλάσεις/ιδιότητες µεταβλητών (Πίνακας Συµπτώσεων). Οι τίτλοι των 

γραµµών εµφανίζονται κατά µήκος της πρώτης γραµµής του φύλλου 

εργασίας. 
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� Οι στήλες του φύλλου εργασίας µπορούν να αντιστοιχούν είτε σε µεταβλητές 

(Αρχικός Πίνακας ∆εδοµένων), είτε σε κλάσεις/ιδιότητες µεταβλητών 

(Πίνακας Συµπτώσεων). Οι τίτλοι των στηλών εµφανίζονται κατά µήκος της 

πρώτης στήλης του φύλλου εργασίας. 

� Τα υπόλοιπα κελιά του φύλλου εργασίας (πρέπει να) περιέχουν αριθµητικές 

τιµές.  

 

   Στα πεδία Αντικείµενα / Γραµµές και Μεταβλητές / Στήλες καθορίζεται ο επιθυµητός 

αριθµός κενών γραµµών και στηλών του άδειου φύλλου εργασίας. Το φύλλο 

εργασίας µπορεί να δεχθεί µέχρι 2000 στήλες και 500000 γραµµές.  

 

Α3.1 Εισαγωγή Τιµών ∆εδοµένων 
 
   Στο σηµείο αυτό περιγράφουµε αναλυτικά τον τρόπο εισαγωγής των αριθµητικών 

τιµών στο φύλλο εργασίας. Συγκεκριµένα: 

 

� Η µετακίνηση στα κελιά του φύλλου εργασίας γίνεται µε τα Βέλη (↑↓←→) ή 

µε το ποντίκι.  

� Η εισαγωγή τιµής σε ενεργό κελί γίνεται µε πληκτρολόγηση της τιµής σε 

αυτό. Η καταχώριση της τιµής γίνεται µε το πλήκτρο Enter ή απλά µε 

µετακίνηση σε άλλο κελί.  

� Η εισαγωγή νέας γραµµής στο κάτω µέρος του φύλλου εργασίας γίνεται µε το 

πλήκτρο ↓ (Κάτω Βέλος), αρκεί να είναι ενεργό οποιοδήποτε κελί της 

τελευταίας γραµµής. Αν πρόκειται για νέο αντικείµενο, αυτό λαµβάνει το 

όνοµα «Α<αριθµός>» όπου <αριθµός> η θέση της αντίστοιχης γραµµής στο 

φύλλο εργασίας. Αν πρόκειται για νέα γραµµή πίνακα συµπτώσεων, αυτή 

λαµβάνει ως όνοµα τον αριθµό θέσης της γραµµής στο φύλλο εργασίας. Η 

εισαγωγή εµβόλιµης γραµµής περιγράφεται παρακάτω. 

� Η εισαγωγή νέας στήλης στα δεξιά του φύλλου εργασίας γίνεται µε το 

πλήκτρο Enter, αρκεί να είναι ενεργό οποιοδήποτε κελί της τελευταίας 

στήλης. Αν πρόκειται για νέα µεταβλητή, αυτή λαµβάνει το όνοµα 

«Μ<αριθµός>» όπου <αριθµός> η θέση της αντίστοιχης στήλης στο φύλλο 

εργασίας. Αν πρόκειται για νέα στήλη πίνακα συµπτώσεων, αυτή λαµβάνει ως 
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όνοµα τον αριθµό θέσης της στήλης στο φύλλο εργασίας. Η εισαγωγή 

εµβόλιµης στήλης περιγράφεται παρακάτω. 

 

   Ως οριοθέτης των δεκαδικών ψηφίων πρέπει να χρησιµοποιείται ο χαρακτήρας που 

έχει επιλεγεί από το µενού Αρχείο � Επιλογές..., όπως περιγράφτηκε παραπάνω. 

 

Α3.2 Επεξεργασία Τιµών ∆εδοµένων 
 
   Η επεξεργασία των αριθµητικών τιµών του φύλλου εργασίας περιλαµβάνει τις 

παρακάτω επιλογές (προσβάσιµες από το µενού Επεξεργασία και το αναδυόµενο 

µενού) (Εικόνα Α.9): 

 
� Αντικατάσταση / ∆ιόρθωση τιµής  

� Αποκοπή, Αντιγραφή και Επικόλληση τιµών 

� Απαλοιφή περιεχοµένου κελιών 

� Εισαγωγή και ∆ιαγραφή εµβόλιµων γραµµών 

� Εισαγωγή και ∆ιαγραφή εµβόλιµων στηλών 

� Αυτόµατη µορφοποίηση φύλλου εργασίας 

 

 

Εικόνα Α.9: Το Μενού Επεξεργασία 

 

Αντικατάσταση / ∆ιόρθωση τιµής 
 
   Για την αντικατάσταση ή διόρθωση της τιµής ενός κελιού, το κελί πρέπει να είναι 

επιλεγµένο και να βρίσκεται σε κατάσταση επεξεργασίας (π.χ Enter ή µε διπλό 

αριστερό κλικ σε αυτό). 

 

Επιλογή όλων  
 



Οδηγίες Χρήσης του CHIC Analysis v1.1 

14 

   Για την επιλογή όλων των κελιών του φύλλου εργασίας, µενού Επεξεργασία � 

Επιλογή όλων 

 

Αποκοπή, Αντιγραφή και Επικόλληση τιµών 
 
   Αυτή περιλαµβάνει α) την Αποκοπή / Αντιγραφή και Επικόλληση µιας τιµής σε άλλο 

κελί και β) την Αποκοπή / Αντιγραφή και Επικόλληση µιας επιλεγµένης περιοχής 

κελιών σε άλλη περιοχή, και πραγµατοποιείται ως εξής: 

 

� Επιλογή του κελιού ή της περιοχής κελιών µε το ποντίκι. 

� Αντιγραφή (Αποκοπή) των τιµών στο πρόχειρο από το µενού Επεξεργασία � 

Αντιγραφή (Αποκοπή) ή δεξί κλικ (αναδυόµενο µενού) � Αντιγραφή (Αποκοπή) 

ή µε τις συντοµέυσεις πλήκτων Ctrl-C (Ctrl-X).  

� Επιλογή του κελιού από όπου θα ξεκινήσει η επικόλληση (άνω αριστερά). 

Επικόλληση τιµών από το µενού Επεξεργασία � Επικόλληση ή δεξί κλικ 

(αναδυόµενο µενού) � Επικόλληση ή µε τη συντόµευση Ctrl-V. Για να γίνει 

σωστά η επικόλληση, πρέπει στο φύλλο εργασίας να υπάρχει ο απαραίτητος 

αριθµός κελιών. 

 
 
Απαλοιφή περιεχοµένου κελιών 
 
   Ο χρήστης µπορεί να διαγράψει την τιµή ενός ενεργού κελιού ή τις τιµές µιας 

επιλεγµένης περιοχής κελιών: από το µενού Επεξεργασία � Απαλοιφή περιεχοµένων 

ή µε το πλήκτρο Del. 

 

Εισαγωγή εµβόλιµης γραµµής 
 

� Ενεργοποίηση οποιουδήποτε κελιού της γραµµής πάνω από την οποία θα 

εισαχθεί η νέα γραµµή. 

� Από το µενού επιλογών ή απευθείας από το αναδυόµενο µενού  Επεξεργασία 

� Εισαγωγή... � Γραµµή 

 

∆ιαγραφή εµβόλιµης γραµµής 
 

� Ενεργοποίηση οποιουδήποτε κελιού της γραµµής που θα διαγραφεί. 
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� Από το µενού επιλογών ή απευθείας από το αναδυόµενο µενού Επεξεργασία 

� ∆ιαγραφή... � Γραµµή 

 

Εισαγωγή εµβόλιµης στήλης 
 

� Ενεργοποίηση οποιουδήποτε κελιού της στήλης στα αριστερά της οποίας θα 

εισαχθεί η νέα στήλη. 

� Από το µενού επιλογών ή απευθείας από το αναδυόµενο µενού  Επεξεργασία 

� Εισαγωγή... � Στήλη 

 

Το όνοµα της νέας στήλης είναι ΝέαΜ. 

 

∆ιαγραφή εµβόλιµης στήλης 
 

� Ενεργοποίηση οποιουδήποτε κελιού της στήλης που θα διαγραφεί. 

� Από το µενού επιλογών ή απευθείας από το αναδυόµενο µενού  Επεξεργασία 

� ∆ιαγραφή... � Στήλη 

 

Αυτόµατη µορφοποίηση φύλλου εργασίας 
 
   Όταν το περιεχόµενο ενός κελιού ξεπερνά το µέγεθος του κελιου, τότε είναι δυνατή 

η αυτόµατη προσαρµογή του µεγέθους του από το µενού Επεξεργασία � Αυτόµατη 

µορφοποίηση 

 

Α4. ∆εδοµένα 
 
   Το µενού ∆εδοµένα (Εικόνα Α.10) περιλαµβάνει επιλογές σχετικά µε την περιγραφή 

και την επεξεργασία των δεδοµένων του φύλλου εργασίας. Στις επιλογές αυτές 

ανήκουν ο καθορισµός του είδους και η αλλαγή κωδικοποίησης µιας µεταβλητής, η 

κατασκευή πινάκων Burt και 0-1, η δηµιουργία µεταβλητής αλληλεπίδρασης και η 

κωδικογράφηση των δεδοµένων. Το µενού ∆εδοµένα είναι ανενεργό στην περίπτωση 

που ως είσοδος δίνεται Πίνακας Συµπτώσεων.  
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Εικόνα Α.10: Το Μενού ∆εδοµένα 

 

Α4.1 Καθορισµός Μεταβλητής 
 
   Όταν ως πίνακας εισόδου έχει επιλεγεί ο Αρχικός Πίνακας ∆εδοµένων, κάθε στήλη 

του φύλλου εργασίας αντιστοιχεί σε µια µεταβλητή και κάθε γραµµή σε ένα 

αντικείµενο. Κάθε µεταβλητή µπορεί να καθοριστεί ανάλογα µε το είδος της ως 

Ποιοτική, Ποσοτική συνεχής ή Ποσοτική διακριτή. 

   Για τον καθορισµό του είδους µιας µεταβλητής (στήλης), αρκεί να είναι ενεργό 

οποιοδήποτε κελί της στήλης που αντιστοιχεί στην µεταβλητή αυτή. 

 

 

Εικόνα Α.11: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Καθορισµός µεταβλητής 

 

   Από το µενού ∆εδοµένα � Καθορισµός µεταβλητής ή µε κλικ στο πλήκτρο  της 

γραµµής εντολών ή µε διπλό κλικ στο κελί που περιέχει το όνοµα της µεταβλητής.  

 

� Στο πλαίσιο διαλόγου Καθορισµός µεταβλητής (Εικόνα Α.11), αποδίδεται ένα 

σύντοµο όνοµα (µέχρι 8 χαρακτήρες) κι ένα πλήρες όνοµα (µέχρι 255 

χαρακτήρες) στη µεταβλητή, και καθορίζεται το είδος της (ποιοτική ή 

ποσοτική). Το σύντοµο όνοµα της µεταβλητής θα εµφανιστεί στη θέση του 

προκαθορισµένου ονόµατος στο φύλλο εργασίας. 

� Κλικ στο ΟΚ για συνέχεια. 
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Μηνύµατα Λάθους 
 
-   Αν η κατανοµή της µεταβλητής που καθορίζεται περιλαµβάνει µη αριθµητικές 

τιµές, εµφανίζεται το µήνυµα «Η µεταβλητή περιέχει µη αριθµητικές τιµές» και η 

διαδικασία τερµατίζεται. 

 

-   Κατά τον καθορισµό µιας µεταβλητής ως ποιοτικής, αν στην κατανοµή της 

υπάρχουν δεκαδικές τιµές, εµφανίζεται το µήνυµα «Η ποιοτική µεταβλητή µπορεί να 

λάβει µόνο θετικές, ακέραιες τιµές» και η διαδικασία τερµατίζεται. 

 

 

Α4.1.1 Ποιοτική Mεταβλητή 
 
   Στην περίπτωση που η µεταβλητή π.χ Φύλο καθοριστεί ως ποιοτική, εµφανίζεται το 

πλαίσιο διαλόγου Κωδικοποίηση Ποιοτικής Μεταβλητής (Εικόνα Α.12). 

 

 

Εικόνα Α.12: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Κωδικοποίηση Ποιοτικής Μεταβλητής - Καρτέλα 
Κωδικοποίηση 
    

   Το πλαίσιο διαλόγου αποτελείται από δύο καρτέλες, την καρτέλα Κωδικοποίηση, 

όπου βρίσκονται οι παράµετροι κωδικοποίησης της µεταβλητής και την καρτέλα 



Οδηγίες Χρήσης του CHIC Analysis v1.1 

18 

Γράφηµα όπου βρίσκεται η γραφική αναπαράσταση της µεταβλητής. Η εναλλαγή 

ανάµεσα στις καρτέλες γίνεται µε αριστερό κλικ στο όνοµα της καρτέλας. 

Καρτέλα Κωδικοποίηση 
 

   Στο πεδίο Τιµή (κλικ στο ) βρίσκονται οι διαφορετικές τιµές (ιδιότητες) της 

ποιοτικής µεταβλητής π.χ. Φύλο όπως αυτή έχει εισαχθεί στο φύλλο εργασίας. Για 

κάθε διαφορετική τιµή, ο χρήστης µπορεί να ορίσει ετικέτες π.χ. 1 � γυναίκα, 2 � 

άντρας. Η τιµή και η αντίστοιχη ετικέτα εισάγονται στη λίστα µε κλικ στο πλήκτρο 

Εισαγωγή ή µε Enter όταν ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο ετικέτα. Αν για κάποια 

τιµή έχει ήδη καθοριστεί ετικέτα, εµφανίζεται µήνυµα που προειδοποιεί για την 

αντικατάσταση της νέας ετικέτας, µε την υπάρχουσα. Η διαγραφή ενός ζεύγους τιµή - 

ετικέτα γίνεται έπειτα από επιλογή και κλικ στο ∆ιαγραφή.  

   Στα δεξιά της καρτέλας βρίσκεται ο πίνακας της κατανοµής της ποιοτικής 

µεταβλητής όπου εµφανίζονται η απόλυτη (ni) και η σχετική (fi) συχνότητα για τις 

ιδιότητες της µεταβλητής. Το περιεχόµενο του πίνακα µπορεί να αντιγραφεί στο 

πρόχειρο (clipboard) µε κλικ στο κουµπί Αντιγραφή. 

 
Προσοχή: Ο αριθµός των διαφορετικών κλάσεων µιας µεταβλητής δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τις 50. 

 

Μηνύµατα Λάθους 
 

   Κατά τον ορισµό ετικέτας σε κάποια τιµή, αν οποιοδήποτε από τα πεδία Τιµή ή 

Ετικέτα παραµείνει κενό, τότε µε κλικ στο Εισαγωγή εµφανίζεται το µήνυµα «Το 

πεδίο ‘Τιµή’ ή/και το πεδίο ‘Ετικέτα’ είναι κενό». 

 

Καρτέλα Γράφηµα 
 
   Η γραφική αναπαράσταση της κατανοµής µιας ποιοτικής µεταβλητής βρίσκεται 

στην καρτέλα Γράφηµα. Για µια ποιοτική µεταβλητή, µπορούν να κατασκευαστούν 

δύο ειδών γραφήµατα: το ραβδογράµµα και το κυκλικό διάγραµµα. Στην Εικόνα Α.13 

παρουσιάζεται το ραβδόγραµµα της κατανοµής της ποιοτικής µεταβλητής Φύλο. Σε 

κάθε ράβδο εµφανίζονται η απόλυτη και η σχετική συχνότητα (σε παρένθεση). Ο 

χρήστης µπορεί να καθορίσει τον προσανοτολισµό του ραβδογράµµατος από το πεδίο 

Κατεύθυνση ράβδων, επιλογές: οριζόντια / κάθετα. Έτσι στον κάθετο (ή οριζόντιο) 

άξονα τοποθετούνται οι τιµές / ετικέτες των ιδιοτήτων της µεταβλητής, ενώ στον 
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οριζόντιο (ή κάθετο) άξονα τοποθετείται η κλίµακα της απόλυτης συχνότητας. Στην 

κλίµακα του οριζόντιου (κάθετου) άξονα µπορεί να τοποθετηθεί, αντί της απόλυτης, 

η σχετική συχνότητα (πεδίο Κλίµακα, επιλογές: Απόλ. Συχνότητα, Σχετ. Συχνότητα). 

Τέλος, για να εµφανιστούν στο γράφηµα οι ετικέτες των ιδιοτήτων µιας ποιοτικής 

µεταβλητής, πρέπει να έχουν καθοριστεί ετικέτες για όλες τις τιµές. ∆ιαφορετικά στον 

άξονα εµφανίζονται οι αριθµητικές τιµές. 

 

 

Εικόνα Α.13: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Κωδικοποίηση Ποιοτικής Μεταβλητής - Καρτέλα 
Γράφηµα      

   Το ραβδόγραµµα µπορεί να παραµετροποιηθεί µε κλικ στο . Η 

παραµετροποίηση περιλαµβάνει, ανάµεσα στα άλλα, επιλογές καθορισµού της 

διάστασης των ράβδων (2D/3D), αλλαγής τίτλων, χρωµάτων, επεξεργασίας κλίµακας 

αξόνων κ.ά. Τέλος, το γράφηµα µπορεί να αποθηκευτεί σε µορφή εικόνας (bmp) µε 

κλικ στο  ή να αντιγραφεί στο πρόχειρο µε κλικ στο . Παρόµοια ισχύουν  

για το κυκλικό διάγραµµα. 

 

Α4.1.2 Ποσοτική Mεταβλητή 
 
    Στην περίπτωση που µια µεταβλητή καθοριστεί ως ποσοτική, εµφανίζεται το 

πλαίσιο διαλόγου Κωδικοποίηση Ποσοτικής Μεταβλητής (Εικόνα A.14). 



Οδηγίες Χρήσης του CHIC Analysis v1.1 

20 

 

Εικόνα Α.14: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Κωδικοποίηση Ποσοτικής Μεταβλητής - Καρτέλα 
Κωδικοποίηση 
 

   Το πλαίσιο διαλόγου αποτελείται από δύο καρτέλες, την καρτέλα Κωδικοποίηση, 

όπου βρίσκονται οι παράµετροι κωδικοποίησης της µεταβλητής και την καρτέλα 

Γράφηµα όπου βρίσκεται η γραφική αναπαράσταση της µεταβλητής. Η εναλλαγή 

ανάµεσα στις καρτέλες γίνεται µε κλικ στο όνοµα της καρτέλας. 

 

Καρτέλα Κωδικοποίηση 
 
   Στο αριστερό µέρος της καρτέλας βρίσκονται πέντε επιλογές. Οι τέσσερις πρώτες 

αφορούν σε µια συνεχή ποσοτική µεταβλητή και αποτελούν τους τρόπους χωρισµού 

αυτής σε κλάσεις. Έτσι, η µεταβλητή µπορεί να χωριστεί σε κλάσεις µε ίσα εύρη, µε 

ίσο περιεχόµενο, µε ποσοστά ή µε όρια καθορίσµένα από τον χρήστη. Η τελευταία 

(πέµπτη) επιλογή αφορά σε µια ποσοτική µεταβλητή µε διακριτές τιµές (ασυνεχή). Η 
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προκαθορισµένη επιλογή για µια µεταβλητή που καθορίζεται για πρώτη φορά ως 

ποσοτική είναι τα ίσα εύρη µε 3 κλάσεις. 

   Για το χωρισµό µιας µεταβλητής σε κλάσεις µε ίσα εύρη ή ίσο περιεχόµενο πρέπει 

να καθοριστεί ο αριθµός των κλάσεων (πεδίο Αριθµός κλάσεων). Για τον καθορισµό 

συγκεκριµένου ποσοστού των παρατηρήσεων που θα βρίσκονται σε κάθε κλάση, 

ορίζεται το ποσοστό κάθε κλάσης (πεδίο Ποσοστό, κλικ στο Εισαγωγή για εισαγωγή 

στη λίστα). Για παράδειγµα, αν ο χρήστης επιθυµεί το χωρισµό µιας ποσοτικής 

µεταβλητής σε κλάσεις µε το 25% των παρατηρήσεων να βρίσκονται στην πρώτη 

κλάση, το 50% στη δεύτερη και το 25% στην τρίτη, θα πρέπει να εισάγει στην 

αντίστοιχη λίστα κατά σειρά τις τιµές 25,50,25. Η επιβεβαίωση των ποσοστών γίνεται 

µε κλικ στο Επιβεβαίωση ενώ µε το ∆ιαγραφή, το επιλεγµένο ποσοστό διαγράφεται 

από τη λίστα.  Για τον καθορισµό συγκεκριµένων ορίων για κάθε κλάση, ο χρήστης 

πρέπει να εισάγει τις αντίστοιχες τιµές στα πεδία Από και Έως και κλικ στο Εισαγωγή 

για εισαγωγή στις λίστες. Η επιβεβαίωση των ορίων γίνεται µε κλικ στο 

Επιβεβαίωση, ενώ µε το ∆ιαγραφή, τα επιλεγµένα όρια διαγράφονται από τις λίστες. 

Σε καθεµιά από τις τέσσερις περιπτώσεις, η κατανοµή συχνοτήτων της συνεχούς 

ποσοτικής µεταβλητής εµφανίζεται σε κατάλληλο πίνακα που βρίσκεται επάνω και 

δεξιά στην καρτέλα. Ειδικότερα, στον πίνακα εµφανίζονται τα όρια κάθε κλάσης, η 

απόλυτη (ni) και η σχετική (fi) συχνότητα. Το περιεχόµενο του πίνακα µπορεί να 

αντιγραφεί στο πρόχειρο µε κλικ στο κουµπί Αντιγραφή. Τέλος, µε την επιλογή 

∆ιακριτή, που αφορά σε ασυνεχή ποσοτική µεταβλητή, στον πίνακα της κατανοµής 

εµφανίζονται οι διακριτές τιµές της µεταβλητής.  

   Κάτω από τον πίνακα της κατανοµής εµφανίζονται χρήσιµες στατιστικές 

παράµετροι για τη µεταβλητή (min, max, E, µ, M, Q1, Q3, T, σ, σ2, γ1, β2 κ.ά). Στην 

περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από µια επικρατούσες τιµές (Τ), εµφανίζεται 

η µεγαλύτερη. Οι παράµετροι µπορούν να αντιγραφούν στο πρόχειρο (clipboard) µε 

κλικ στο κουµπί Αντιγραφή.  

   Τέλος, κάτω και δεξιά στην καρτέλα, ο χρήστης επιλέγει αν επιθυµεί αποθήκευση 

της µεταβλητής, δηλαδή δηµιουργία νέας µεταβλητής (στήλης) στο φύλλο εργασίας 

µε τη νέα κατανοµή. Κάθε παλαιά τιµή της µεταβλητής αντικαθίσταται από τον 

αριθµό της κλάσης στην οποία ανήκει. Στην περίπτωση αυτή η νέα µεταβλητή-στήλη 

προστίθεται στο τέλος και δεξιά του φύλλου εργασίας και παίρνει το όνοµα της 

µεταβλητής, ενώ η προηγούµενη (παλιά) µεταβλητή-στήλη παίρνει το όνοµα 

Παλιά<όνοµα µεταβλητής>. 
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Προσοχή: Η τιµή του πεδίου Αριθµός κλάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30. Ο 

αριθµός των κλάσεων στο χωρισµό µε ποσοστά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20. Το 

ίδιο ισχύει και για τον αριθµό των κλάσεων στο χωρισµό µε συγκεκριµένα όρια. 

 

Μηνήµατα Λάθους 
 
   Στο χωρισµό µε ποσοστά, αν το άθροισµα των τιµών (ποσοστών) είναι διάφορο του 

100, εµφανίζεται το µήνυµα λάθους «Το άθροισµα των ποσοστών πρέπει να είναι 

100». Στην περίπτωση του χωρισµού µε όρια, οι καθορισµένες κλάσεις πρέπει να 

ξεπερνούν την µία, διαφορετικά εµφανίζεται το µήνυµα λάθους «Σφάλµα κατά την 

κωδικοποίηση των κλάσεων» και το πλαίσιο διαλόγου της ποσοτικής µεταβλητής 

κλείνει. 

 

Καρτέλα Γράφηµα 

 
   Η γραφική αναπαράσταση της ποσοτικής µεταβλητής (ιστόγραµµα ή ραβδόγραµµα) 

εµφανίζεται στην καρτέλα Γράφηµα. Στην περίπτωση που η καρτέλα Κωδικοποίηση 

έχει την παραπάνω µορφή (Εικόνα Α.14), η αντίστοιχη καρτέλα Γράφηµα 

παρουσιάζεται στην Εικόνα Α.15. Σε περίπτωση λανθασµένου τρόπου καθορισµού 

του είδους της ποσοτικής µεταβλητής, το γράφηµα δεν εµφανίζεται. 
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Εικόνα Α.15: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Κωδικοποίηση Ποσοτικής Μεταβλητής - Καρτέλα 
Γράφηµα 
 

   Στην καρτέλα αυτή εµφανίζεται το αντίστοιχο ιστόγραµµα αν η µεταβλητή είναι 

συνεχής και το αντίστοιχο ραβδόγραµµα αν η µεταβλητή είναι διακριτή (πέµπτη 

επιλογή).  Στον κάθετο άξονα του ιστογράµµατος στα αριστερά, τοποθετείται η 

απόλυτη ενώ σ’ αυτόν στα δεξιά η σχετική συχνότητα κάθε ιδιότητας. Οι τιµές πάνω 

στις ράβδους αντιστοιχούν στην απόλυτη και σχετική συχνότητα, µε την σχετική να 

εµφανίζεται σε παρένθεση. Στον οριζόντιο άξονα τοποθετούνται οι τιµές των ορίων 

των κλάσεων της µεταβλητής. Το ιστόγραµµα µπορεί να παραµετροποιηθεί ως προς 

τις διαστάσεις των ράβδων (2D/3D), την κατεύθυνσή τους (κάθετη / οριζόντια), την 

εµφάνιση των  αντίστοιχων τιµών, τον τίτλο του, τους τίτλους των αξόνων και το 

χρώµα του φόντου. Οι δυνατότητες για το ραβδόγραµµα της διακριτής ποσοτικής 

µεταβλητής είναι παρόµοιες µε αυτές της ποιοτική µεταβλητής (βλέπε προηγούµενη 
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ενότητα). Τέλος, το γράφηµα µπορεί να αποθηκευτεί σε µορφή εικόνας (bmp) µε κλικ 

στο αντίστοιχο πλήκτρο (Αποθήκευση (BMP)). 

 

Α4.2 Αλλαγή Κωδικοποίησης 
 
   Η αλλαγή κωδικοποίησης µιας µεταβλητής είναι χρήσιµη στην περίπτωση που 

ορισµένες από τις διακριτές τιµές της (κλάσεις) πρέπει να να οµαδοποιηθούν ή να 

αντικατασταθούν από άλλες.  

 

 

Εικόνα Α.16: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Αλλαγή Κωδικοποίησης 

 

Με επιλεγµένο το ενεργό κελί της µεταβλητής � Μενού ∆εδοµένα � Αλλαγή 

Κωδικοποίησης (Εικόνα Α.16) 

 
� Για την αντικατάσταση µιας τιµής, η προηγούµενη τιµή εισάγεται στο πεδίο 

Τιµή που βρίσκεται στα αριστερά και η νέα τιµή στο πεδίο Τιµή που βρίσκεται 

στα δεξιά. Για τη σύµπτυξη ενός εύρους τιµών σε µία, τα όρια των τιµών 

εισάγονται στα πεδία Από, Έως και η νέα τιµή στο πεδίο Τιµή στα δεξιά. 

Παρόµοια, αν είναι επιθυµητή η αντικατάσταση όλων των τιµών της 

µεταβλητής µε νέα τιµή και πρέπει να εξαιρεθεί µία συγκεκριµένη τιµή, η 

τελευταία εισάγεται στο πεδίο Όλες οι τιµές εκτός και η νέα τιµή στο πεδίο 

Τιµή στα δεξιά. 

� Με κλικ στο Εισαγωγή ο τρόπος κωδικοποίησης εισάγεται στη λίστα Παλιά � 

Νέα. Η διαγραφή γίνεται µε κλικ στο αντίστοιχο πλήκτρο. Στο πλαίσιο 
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διαλόγου της Εικόνας Α.15, για παράδειγµα, ο χρήστης έχει επιλέξει την 

αντικατάσταση των τιµών 0 έως 1 µε την τιµή 1. 

� Κλικ στο ΟΚ για επιβεβαίωση της διαδικασίας. Στα δεξιά του φύλλου 

εργασίας δηµιουργείται µια νέα στήλη (µεταβλητή) βάσει της επιλεγµένης 

κωδικοποίησης. Η νέα µεταβλητή λαµβάνει το όνοµα Νέα«όνοµα παλιάς 

µεταβλητής».  

 

Α4.3 Κωδικογράφηση 
 
   Η δυνατότητα κωδικογράφησης του αρχείου δεδοµένων είναι χρήσιµη για την 

συνολική εποπτεία του τρόπου κωδικοποίησης των µεταβλητών. 

Από το µενού ∆εδοµένα � Κωδικογράφηση ή µε κλικ στο πλήκτρο  της γραµµής 

εντολών. 

 

 

Εικόνα Α.17: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Κωδικογράφηση 

 

 

� Στο πλαίσιο διαλόγου Κωδικογράφηση εµφανίζονται µόνο οι µεταβλητές του 

φύλλου εργασίας που έχουν κωδικοποιηθεί. Συγκεκριµένα, για κάθε 

µεταβλητή εµφανίζονται: ο αύξοντας αριθµός της µεταβλητής, το σύντοµο και 

το πλήρες όνοµά της και το είδος της. Επιπλέον, αν η µεταβλητή είναι 
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ποιοτική, εµφανίζονται οι ετικέτες των διακριτών τιµών της, εφόσον αυτές 

έχουν οριστεί. Αν η µεταβλητή είναι ποσοτική, τότε εµφανίζεται ο τρόπος µε 

τον οποίο αυτή έχει χωριστεί σε κλάσεις. Επίσης, είναι δυνατή η αντιγραφή 

της Κωδικογράφησης στο πρόχειρο µε κλικ στο Αντιγραφή. 

� Κλικ στο ΟΚ για συνέχεια. 

 
Α4.4 Κατασκευή Γενικευµένου Πίνακα Συµπτώσεων (Burt) και 
Λογικού Πίνακα (0-1) 
 
   Ο γενικευµένος πίνακας συµπτώσεων (Burt) και ο λογικός πίνακας (0-1) αποτελούν 

τους πιο χαρακτηριστικούς πίνακες εισόδου της ΠΑΑ στην πολυµεταβλητή 

περίπτωση. Με είσοδο έναν πίνακα δεδοµένων της µορφής αντικείµενα x µεταβλητές, 

το CHIC Analysis κατασκευάζει τον λογικό πίνακα (0-1) και τους αντίστοιχους 

πίνακες Burt απολύτων και σχετικών συχνοτήτων (µε ερµηνεία κατά στήλες).   

 

 

Εικόνα Α.18: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Κατασκευή πινάκων Burt και 0-1 

Από το µενού � ∆εδοµένα � Κατασκευή πινάκων Burt και 0-1. 

         
� Στο πλαίσιο διαλόγου Κατασκευή πινάκων Burt και 0-1 (Εικόνα Α.18) 

υπάρχουν δύο λίστες: η λίστα µε τις διαθέσιµες µεταβλητές (αριστερά) και 



 

27 

αυτή µε τις επιλεγµένες µεταβλητές (δεξιά), δηλαδή αυτές που θα 

συµµετέχουν στην κατασκευή των πινάκων. Με το πλήκτρο Επαναφορά οι 

δύο λίστες επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση (καθαρισµός της λίστας 

µε τις επιλεγµένες µεταβλητές). Με το πλήκτρο Όλες, όλες οι διαθέσιµες 

µεταβλητές µεταφέρονται στην λίστα των επιλεγµένων. Οι τρεις πρώτες 

επιλογές εξόδου αφορούν στους πίνακες που θα κατασκευαστούν, ενώ η 

τελευταία αφορά στο αν οι προκαθορισµένες ετικέτες των κλάσεων των 

µεταβλητών θα εµφανιστούν στους τίτλους στηλών και γραµµών των 

πινάκων.  

� Κλικ στο OK για συνέχεια. 

 

 

 

Εικόνα Α.19: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Λογικός Πίνακας 0-1 

 
   Ο λογικός πίνακας (0-1) (Εικόνα Α.19) µπορεί να αποθηκευτεί σε αρχείο Excel µε 

κλικ στο Αποθήκευση ή να αντιγραφεί σε προσωρινή µνήµη του Η/Υ µε κλικ στο 

Αντιγραφή. Οι αντίστοιχοι πίνακες Burt απολύτων και σχετικών συχνοτήτων 

εµφανίζονται µε διαδοχικά κλικ στο ΟΚ (Εικόνες Α.20 & Α.21), ενώ γι’ αυτούς 

ισχύουν οι ίδιες δυνατότητες αντιγραφής και αποθήκευσης. 
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Εικόνα Α.20: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Γενικευµένος Πίνακας Συµπτώσεων (Burt) 
απολύτων συχνοτήτων 
 

 

Εικόνα Α.21: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Γενικευµένος Πίνακας Συµπτώσεων (Burt) σχετικών 
συχνοτήτων (µε ερµηνεία κατά στήλες) 
 

Προσοχή: Οι επιλεγµένες µεταβλητές πρέπει να είναι ποιοτικές και χωρισµένες σε 

κλάσεις µε αρίθµηση που ξεκινά από 1 και αυξάνει ανά ένα, δηλαδή 1,2,3,…  
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Μηνύµατα Λάθους 
 
α) Αν η παραπάνω προϋπόθεση δεν ισχύει, εµφανίζεται το µήνυµα «Ακατάλληλος 

πίνακας εισόδου για την εφαρµογή της µεθόδου. Οι µεταβλητές εισόδου πρέπει να είναι 

ποιοτικές και χωρισµένες σε κλάσεις µε αρίθµηση που ξεκινά από το 1 και αυξάνει ανά 

ένα, 1,2...» 

β) Αν η λίστα µε τις επιλεγµένες µεταβλητές παραµείνει κενή, το πλήκτρο ΟΚ είναι 

απενεργοποιηµένο.  

γ) Αν κάποια από τις επιλεγµένες µεταβλητές περιέχει µη αριθµητικές τιµές, 

εµφανίζεται το µήνυµα «Ακατάλληλος πίνακας εισόδου. Ο πίνακας εισόδου πρέπει να 

περιέχει αριθµητικές τιµές.» 

 

Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία δεν εκτελείται. 

 

Α4.5 Μεταβλητή Αλληλεπίδρασης  
 
   Η δυνατότητα αυτή είναι χρήσιµη στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυµεί τη 

δηµιουργία µιας µεταβλητής αλληλεπίδρασης, οι τιµές της οποίας θα είναι οι 

συνδυασµοί των τιµών δύο αρχικών µεταβλητών. 

 

 

Εικόνα Α.22: Πλαίσιο ∆ιαλόγου ∆ηµιουργία Μεταβλητής Αλληλεπίδρασης 
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Από το µενού � ∆εδοµένα � Μεταβλητή Αλληλεπίδρασης. 

 
� Στο πλαίσιο διαλόγου ∆ηµιουργία Μεταβλητής Αλληλεπίδρασης (Εικόνα Α.22) 

βρίσκεται µία λίστα µε τις διαθέσιµες µεταβλητές και δύο πεδία όπου 

τοποθετούνται οι µεταβλητές που θα συµµετέχουν στη δηµιουργία της 

µεταβλητής αλληλεπίδρασης. Ο χρήστης επιλέγει τις µεταβλητές αυτές και τις 

µεταφέρει στα αντίστοιχα πεδία µε κλικ στο . Με το πλήκτρο Επαναφορά 

τα πεδία αδειάζουν και η λίστα µε τις διαθέσιµες µεταβλητές επανέρχεται 

στην αρχική της κατάσταση. Το πλήκτρο ΟΚ είναι ενεργό όταν και τα δύο 

πεδία είναι συµπληρωµένα.  
� Κλικ στο OK για συνέχεια     

� Στο τέλος και δεξιά του φύλλου εργασίας δηµιουργείται η µεταβλητή 

αλληλεπίδρασης µε όνοµα <Όνοµα µεταβλητής 1>-<Όνοµα µεταβλητής 2> 

και τιµές τα ζευγάρια.των τιµών των δύο µεταβλητών. 

 

Προσοχή: Αν κάποιο από τα πεδία Μεταβλητή (Εικόνα Α.22) παραµείνει κενό, το 

πλήκτρο ΟΚ είναι απενεργοποιηµένο. 

 

Α5. Μέθοδοι 
 
   Το CHIC Analysis ενσωµατώνει δύο από τις σηµαντικότερες µεθόδους της 

Ανάλυσης ∆εδοµένων: την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών - ΠΑΑ 

(διµεταβλητή και πολυµεταβλητή) και την Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση - ΑΙΤ (σε 

πίνακα συµπτώσεων και λογικό πίνακα 0-1, µετρική απόστασης χ2 κατά Benzècri, 

κριτήριο συνένωσης Ward). Οι αντίστοιχες επιλογές βρίσκονται στο µενού Μέθοδοι. 

Στη συνέχεια περιγράφουµε τις επιλογές του λογισµικού για κάθε µέθοδο. 

 
Α5.1 Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών – Η Περίπτωση ∆ύο Μεταβλητών 
 
   Η ΠΑΑ στη διµεταβλητή περίπτωση εφαρµόζεται, µέσω του CHIC Analysis, στον 

απλό πίνακα συµπτώσεων των δύο µεταβλητών. Ο πίνακας αυτός µπορεί να δοθεί 

απευθείας ως είσοδος στη µέθοδο ή να προκύψει µέσω ενός αρχικού πίνακα 

δεδοµένων της µορφής αντικείµενα x µεταβλητές (βλέπε Ενότητα Α.3). Στη συνέχεια, 

παρουσιάζουµε αναλυτικά τις δύο περιπτώσεις.  
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Α5.1.1 Πίνακας Αρχικών ∆εδοµένων 
 

   Στην περίπτωση αυτή στο φύλλο εργασίας έχει εισαχθεί ένας αρχικός πίνακας 

δεδοµένων της µορφής αντικείµενα x µεταβλητές (Εικόνα Α.23). Ο αρχικός πίνακας 

δεδοµένων µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερες από δύο µεταβλητές, αλλά µόνο 

δύο από αυτές θα επιλεγούν από τον χρήστη για τη δηµιουργία του απλού πίνακα 

συµπτώσεων στον οποίο θα εφαρµοστεί η µέθοδος. 

 

 

Εικόνα Α.23: Πίνακας Αρχικών ∆εδοµένων 

 

Από το µενού Μέθοδοι � Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (διµεταβλητή) 

 
� Στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται (Εικόνα Α.23) βρίσκεται µια λίστα µε 

τις διαθέσιµες µεταβλητές και δύο πεδία όπου τοποθετούνται η µεταβλητή 

γραµµών και η µεταβλητή στηλών του απλού πίνακα συµπτώσεων που θα 

σχηµατιστεί. Ως µεταβλητή γραµµών νοείται η µεταβλητή της οποίας οι 

ιδιότητες θα τοποθετηθούν στις γραµµές του απλού πίνακα συµπτώσεων και 

ως µεταβλητή στηλών νοείται η µεταβλητή της οποίας οι ιδιότητες θα 

τοποθετηθούν στις στήλες του πίνακα. Αξιζει να σηµειωθεί ότι οι µεταβλητές 

πρέπει να είναι ποιοτικές, δηλαδή χωρισµένες σε κατηγορίες ή κλάσεις µε 
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αρίθµηση που ξεκινά από 1 και αυξάνει ανά ένα. Στο παράδειγµα της Εικόνας 

Α.24 οι διαθέσιµες µεταβλητές είναι τρεις, υλικό, τιµή, ποιότητα και οι δύο 

επιλεγµένες µεταβλητές είναι οι τιµή και ποιότητα. 

 

 

Εικόνα Α.24: ΠΑΑ (διµεταβλητή) – Πίνακας Αρχικών ∆εδοµένων 

 

� Με το πλήκτρο Είδος κλάσεων… εµφανίζεται νέο πλαίσιο διαλόγου (Εικόνα 

Α.25) στο οποίο καθορίζεται το είδος κάθε κλάσης της επιλεγµένης 

µεταβλητής (ενεργή ή συµπληρωµατική). Σηµειώνεται ότι οι 

συµπληρωµατικές κλάσεις-σηµεία δεν συµµετέχουν στην κατασκευή των 

παραγοντικών αξόνων, παρα µόνο προβάλλονται στους παραγοντικούς 

άξονες. Μετά την ολοκλήρωση του καθορισµού των κλάσεων κλικ στο ΟΚ 

για επιστροφή στο αρχικό πλαίσιο διαλόγου. 
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Εικόνα Α.25: Είδος Κλάσεων Μεταβλητής 

 

� Για να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο OK του αρχικού πλαισίου διαλόγου της 

διµεταβλητής ΠΑΑ, πρέπει προηγουµένως να καθοριστούν οι παράµετροι 

εξόδου για τη µέθοδο. Με κλικ στο πλήκτρο Παράµετροι… εµφανίζεται το 

πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας Α.26. 

 

 

Εικόνα Α.26: ΠΑΑ (διµεταβλητή) – Παράµετροι 
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Στη συνέχεια περιγράφονται οι παράµετροι εξόδου της διµεταβλητής ΠΑΑ 

ξεκινώντας από πάνω και αριστερά. Για να εµφανιστούν τα προκαθορισµένα 

αριθµητικά και γραφικά αποτελέσµατα της µεθόδου, αρκεί ο χρήστης να κάνει κλικ 

στο ΟΚ, χωρίς να αλλάξει κάποια από τις παραµέτρους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι για 

το µαθηµατικό υπόβαθρο των παραµέτρων, το ρόλο και την ερµηνεία τους ο χρήστης 

µπορεί να ανατρέξει στη διδακτορική διατριβή (Μάρκος, 2006). 

 
1. Στο πεδίο ∆ιαστάσεις καθορίζεται το πλήθος των αξόνων – διαστάσεων για τις 

οποίες θα εµφανιστούν αριθµητικά αποτελέσµατα. Η προκαθορισµένη τιµή 

είναι 2 παραγοντικοί άξονες.   

Αν ο χρήστης επιθυµεί να εµφανιστούν τα αριθµητικά αποτελέσµατα της 

µεθόδου µόνο για τους άξονες µε αδράνεια µεγαλύτερη από 1/p  (p = µέγιστος 

δυνατός αριθµός αξόνων), αρκεί να επιλέξει Κριτήριο 1/p.  Σηµειώνεται ότι ο 

µέγιστος δυνατός αριθµός αξόνων είναι ίσος µε min{ m-1,n-1}, όπου m και n 

είναι το πλήθος των γραµµών και το πλήθος των στηλών, αντίστοιχα, του 

απλού πίνακα συµπτώσεων των δύο µεταβλητών. 

2. Η κατασκευή κάποιου παραγοντικού άξονα γίνεται µε κλικ στο πλήκτρο 1D, 

ενώ η κατασκευή κάποιου παραγοντικού επιπέδου µε κλικ στο πλήκτρο 2D. 

Σηµειώνεται ότι εµφανίζεται ένα γράφηµα σε κάθε εκτέλεση της µεθόδου και 

για περισσότερα από ένα γραφήµατα, η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί. Ως 

προκαθορισµένο γράφηµα εµφανίζεται το παραγοντικό επίπεδο 1x2. 

3. Η µέθοδος κανονικοποίησης των συντεταγµένων αφορά στον τρόπο 

υπολογισµού των συντεταγµένων των σηµείων γραµµών και στηλών. Η 

προκαθορισµένη µέθοδος κανονικοποίησης είναι η PN (Κύρια) και είναι αυτή 

που χρησιµοποιείται στο πλαίσιο της Γαλλικής Σχολής Ανάλυσης ∆εδοµένων. 

Το CHIC Analysis διαθέτει και άλλες τρεις µεθόδους κανονικοποίησης που 

προσφέρονται και από το λογισµικό SPSS:  Κύρια κατά γραµµές – RPN, 

Κύρια κατά στήλες - CPN και Συµµετρική – S.  

4. Τα όρια των δεικτών COR και CTR καθορίζονται για την επιλογή των 

σηµείων γραµµών και στηλών που θα τοποθετηθούν στους άξονες  Το 

κριτήριο COR-Correlation µπορεί να λάβει τιµές από 0 µέχρι 1000 και 

εκφράζει την ποιότητα απεικόνισης κάθε σηµείου στον άξονα, ενώ το 

κριτήριο CTR-Contribution µπορεί να λάβει θετικές τιµές και εκφράζει τη 

συµβολή του σηµείου στο να λάβει ο άξονας τη συγκεκριµένη θέση. 



 

35 

5. Πέρα από τις προκαθορισµένες παραµέτρους εξόδου (βλέπε 8) µπορούν 

επιπλέον να υπολογιστούν για τα σηµεία γραµµών και στηλών, οι επιµέρους 

αδράνειες – INR, ο δείκτης PF (συνδυασµός COR και CTR), ο δείκτης Best 

(υπολογίζεται από το λογισµικό SAS) και ο δείκτης SQCOR (πρόκεται για την 

τετραγωνική ρίζα του COR, λογισµικό SPAD). Επίσης µπορούν να 

υπολογιστούν η αναµενόµενη συχνότητα, τα υπόλοιπα, τα τυποποιηµένα 

υπόλοιπα και τα διορθωµένα τυποποιηµένα υπόλοιπα του πίνακα της 

ανάλυσης, καθώς και η συνεισφορά των κελιών του πίνακα στο 2χ . 

Επιπρόσθετα, µπορούν να υπολογιστούν οι 2χ  συνεισφορές των 

παραγοντικών αξόνων και ο πίνακας της ανασύστασης των αρχικών 

δεδοµένων (ως αριθµός διαστάσεων λαµβάνεται η τιµή του πεδίου ∆ιαστάσεις 

και γίνεται ο έλεγχος της χ2 καλής προσαρµογής του υποχώρου προβολής σε 

επίπεδο σηµαντικότητας. α = 0,05). Τέλος, υπολογίζονται οι συνεισφορές 

(Συν2) για την κατασκευή των Biplot αξόνων στο παραγοντικό επίπεδο (το 

αντίστοιχο πεδίο είναι ενεργό όταν έχει επιλεγεί µία εκ των RPN, CPN και SΝ, 

ενώ στην περίπτωση της SΝ υπάρχει επιλογή για το αν οι άξονες θα 

κατασκευαστούν για τις γραµµές ή τις στήλες). Τα σηµεία ταξινοµούνται σε 

φθίνουσα διάταξη ως προς τις αποστάσεις και εµφανίζονται σε ξεχωριστό 

πίνακα στα αριθµητικά αποτελέσµατα. 

6.  Η στατιστική σηµαντικότητα των αδρανειών των παραγοντικών αξόνων 

µπορεί να ελεγθεί µε τρία διαφορετικά κριτήρια: α) κριτήριο του Nishisato, β) 

κριτήριο του Van de Geer και γ) κριτήριο του Greenacre (µε προκαθορισµένο 

το επίπεδο σηµαντικότητας. α). 

7. Στο πεδίο Κατάταξη σηµείων ως προς µπορεί να καθοριστεί κριτήριο µε βάση 

το οποίο θα ταξινοµηθούν, σε φθίνουσα διάταξη, τα σηµεία γραµµών και 

στηλών στους πίνακες αποτελεσµάτων. Το κριτήριο κατάταξης µπορεί να 

επιλεγεί ανάµεσα στα COR, CTR και PF για τον άξονα που έχει καθοριστεί 

στο πεδίο Γράφηµα. 

8. Αν ο χρήστης δεν κάνει καµία αλλαγή στο πλαίσιο διαλόγου των παραµέτρων, 

τότε εµφανίζονται τα προκαθορισµένα αριθµητικά και γραφικά 

αποτελέσµατα. Για τα ενεργά σηµεία γραµµών και στηλών, οι 

προκαθορισµένες (default) παράµετροι εξόδου περιλαµβάνουν τον 

υπολογισµό των συντεταγµένων και των δεικτών COR, CTR, INR, Ποιότητα 

και Μάζα για πλήθος αξόνων που έχει προκαθοριστεί στο πεδίο ∆ιαστάσεις. 
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Για τα συµπληρωµατικά σηµεία υπολογίζονται, αντίστοιχα, οι συντεταγµένες 

και οι δείκτες COR, INR, και Ποιότητα. Επίσης, υπολογίζονται η ολική και η 

δυναµική αδράνεια του πίνακα της ανάλυσης, το V του Cramer και η κρίσιµη 

τιµή του χ2. Τέλος, πραγµατοποιείται ο έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας 

του χ2 σε επίπεδο σηµαντικότητας α = 0,05.  

 

Προσοχή: Οι επιλεγµένες µεταβλητές πρέπει να είναι ποιοτικές και χωρισµένες σε 

κλάσεις µε αρίθµηση που ξεκινά από 1 και αυξάνει ανά ένα, δηλαδή 1,2,3,…  

 

Μηνύµατα Λάθους 
 
α) Αν η παραπάνω προϋπόθεση δεν ισχύει, εµφανίζεται το µήνυµα «Ακατάλληλος 

πίνακας εισόδου για την εφαρµογή της µεθόδου. Οι µεταβλητές εισόδου πρέπει να είναι 

ποιοτικές και χωρισµένες σε κλάσεις µε αρίθµηση που ξεκινά από το 1 και αυξάνει ανά 

ένα, 1,2...» 

β) Αν κάποιο από τα πεδία Γραµµές ή Στήλες (Εικόνα Α.24) παραµείνει κενό, το 

πλήκτρο ΟΚ είναι απενεργοποιηµένο. 

γ) Αν κάποια από τις επιλεγµένες µεταβλητές περιέχει µη αριθµητικές τιµές, 

εµφανίζεται το µήνυµα «Ακατάλληλος πίνακας εισόδου. Ο πίνακας εισόδου πρέπει να 

περιέχει αριθµητικές τιµές». 

δ) Αν κάποια από τις επιλεγµένες µεταβλητές έχει µία µόνο κλάση, εµφανίζεται το 

µήνυµα «Ακατάλληλος πίνακας εισόδου. Υπάρχει µεταβλητή/ες µε µία µόνο κλάση». 

 

Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία δεν εκτελείται. 

 

Α5.1.2 Απλός Πίνακας Συµπτώσεων 
 
   Στην περίπτωση αυτή στο φύλλο εργασίας έχει εισαχθεί ένας απλός πίνακας 

συµπτώσεων δύο µεταβλητών (βλέπε Εικόνα Α.27). Η µέθοδος εφαρµόζεται 

απευθείας στον πίνακα αυτόν. 
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Εικόνα Α.27: ΠΑΑ (διµεταβλητή) – Απλός Πίνακας Συµπτώσεων 

 

Από το µενού Μέθοδοι � Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (διµεταβλητή) 

 

 

Εικόνα Α.28: ΠΑΑ (διµεταβλητή) – Απλός Πίνακας Συµπτώσεων 

 



Οδηγίες Χρήσης του CHIC Analysis v1.1 

38 

� Στο αντίστοιχο πλαίσιο διαλόγου (Εικόνα Α.28) καθορίζεται το είδος κάθε 

κλάσης για τις δύο µεταβλητές.  

� Για να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο OK του πλαισίου διαλόγου πρέπει 

προηγουµένως να καθοριστούν οι παράµετροι εξόδου για τη µέθοδο. Με 

κλικ στο πλήκτρο Παράµετροι… εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου της 

Εικόνας Α.26.  

 

Μηνύµατα Λάθους 
 
α) Αν κάποια από τις επιλεγµένες µεταβλητές περιέχει µη αριθµητικές τιµές, 

εµφανίζεται το µήνυµα «Ακατάλληλος πίνακας εισόδου. Ο πίνακας εισόδου πρέπει να 

περιέχει αριθµητικές τιµές». 

 

β) Αν ο πίνακας εισόδου έχει µία µόνο γραµµή ή στήλη, δηλαδή υπάρχει µεταβλητή 

µε µία µόνο κλάση, εµφανίζεται το µήνυµα «Ακατάλληλος πίνακας εισόδου. Υπάρχει 

µεταβλητή/ες µε µία µόνο κλάση». 

 

Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία τερµατίζεται. 

 

Α5.2 Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (πολυµεταβλητή) 
 
   Η ΠΑΑ στην πολυµεταβλητή περίπτωση µπορεί να εφαρµοστεί σε τρία 

διαφορετικά είδη πινάκων: α) στον λογικό πίνακα (0-1) β) στο γενικευµένο πίνακα 

συµπτώσεων (Burt) γ) σε υποπίνακες του Burt. Σε όλες τις περιπτώσεις στο φύλλο 

εργασίας πρέπει να έχει εισαχθεί ένας Αρχικός Πίνακας ∆εδοµένων (Εικόνα Α.23) 
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Εικόνα Α.29: ΠΑΑ (πολυµεταβλητή) 

   
Από το µενού Μέθοδοι � Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (πολυµεταβλητή).  

� Στο πλαίσιο διαλόγου Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών 

(πολυµεταβλητή) (Εικόνα Α.29) υπάρχουν δύο λίστες: η λίστα µε τις 

διαθέσιµες µεταβλητές (αριστερά) και αυτή µε τις επιλεγµένες µεταβλητές 

(δεξιά), δηλαδή αυτές που θα συµµετέχουν στην ανάλυση. Με το πλήκτρο 

Επαναφορά οι δύο λίστες επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση. Με το 

πλήκτρο Όλες, όλες οι διαθέσιµες µεταβλητές µεταφέρονται στην λίστα των 

επιλεγµένων. Στο πεδίο Πίνακας προς Ανάλυση ο χρήστης επιλέγει τον 

πίνακα στον οποίο θα εφαρµοστεί η µέθοδος (βλέπε Ενότητες Α5.2.1 – 

Α5.2.3).  

� Στο πεδίο Μεταβλητή καθορίζεται το είδος κάθε επιλεγµένης µεταβλητής 

(Ενεργή / Συµπληρωµατική). Στην περίπτωση της Συµπληρωµατικής όλες οι 

κλάσεις της µεταβλητής ορίζονται ως συµπληρωµατικές και προβάλλονται 

ως σηµεία στους άξονες, χωρίς να συµµετέχουν στη δηµιουργία τους. 

� Για να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο OK του πλαισίου διαλόγου πρέπει 

προηγουµένως να καθοριστούν οι παράµετροι εξόδου (πλήκτρο 
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Παράµετροι…), ανάλογα µε το είδος του πίνακα που αναλύεται. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζουµε αναλυτικά τις τρεις περιπτώσεις.  

 
Προσοχή: Οι επιλεγµένες µεταβλητές πρέπει να είναι ποιοτικές και χωρισµένες σε 

κλάσεις µε αρίθµηση που ξεκινά από 1 και αυξάνει ανά ένα, δηλαδή 1,2,3,…  

 

Μηνύµατα Λάθους 
 
α) Αν η παραπάνω προϋπόθεση δεν ισχύει, εµφανίζεται το µήνυµα «Ακατάλληλος 

πίνακας εισόδου για την εφαρµογή της µεθόδου. Οι µεταβλητές εισόδου πρέπει να είναι 

ποιοτικές και χωρισµένες σε κλάσεις µε αρίθµηση που ξεκινά από το 1 και αυξάνει ανά 

ένα, 1,2...» 

β) Αν η λίστα µε τις επιλεγµένες µεταβλητές παραµείνει κενή, το πλήκτρο ΟΚ είναι 

απενεργοποιηµένο. 

γ) Αν η λίστα µε τις επιλεγµένες µεταβλητές έχει λιγότερες από δύο µεταβλητές, το 

πλήκτρο Παράµετροι… είναι απενεργοποιηµένο. 

δ) Αν κάποια από τις επιλεγµένες µεταβλητές περιέχει µη αριθµητικές τιµές, 

εµφανίζεται το µήνυµα «Ακατάλληλος πίνακας εισόδου για την εφαρµογή της µεθόδου. 

Ο πίνακας εισόδου πρέπει να περιέχει αριθµητικές τιµές». 

ε) Αν κάποια από τις επιλεγµένες µεταβλητές έχει µία µόνο κλάση, εµφανίζεται το 

µήνυµα «Ακατάλληλος πίνακας εισόδου. Υπάρχει µεταβλητή/ες µε µία µόνο κλάση». 

στ) Αν η λίστα µε τις επιλεγµένες µεταβλητές περιέχει µεταβλητές µε το ίδιο όνοµα, 

τότε εµφανίζεται το µήνυµα «Ακατάλληλος πίνακας εισόδου. Υπάρχουν µεταβλητές µε 

το ίδιο όνοµα».  

 

Α5.2.1 Γενικευµένος Πίνακας Συµπτώσεων (Burt) 
  
   Στην περίπτωση που ως Πίνακας προς Ανάλυση επιλεγεί ο πίνακας Burt, το πλαίσιο 

διαλόγου Παράµετροι (κλικ στο αντίστοιχο πλήκτρο) παρουσιάζεται στην Εικόνα 

Α.30.  
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Εικόνα Α.30: ΠΑΑ στον Πίνακα Burt - Παράµετροι  

 

Στις παραµέτρους της ΠΑΑ στον πίνακα Burt περιλαµβάνονται:  

 
1. Στο πεδίο ∆ιαστάσεις καθορίζεται το πλήθος των αξόνων – διαστάσεων για τις 

οποίες θα εµφανιστούν αριθµητικά αποτελέσµατα. Η προκαθορισµένη τιµή 

είναι 2 παραγοντικοί άξονες.   

Αν ο χρήστης επιθυµεί να εµφανιστούν τα αριθµητικά αποτελέσµατα της 

µεθόδου µόνο για τους άξονες µε αδράνεια µεγαλύτερη από 1/q2 (q = αριθµός 

µεταβλητών), αρκεί να επιλέξει Κριτήριο 1/q2. Αν ο χρήστης επιθυµεί να 

εµφανιστούν τα αριθµητικά αποτελέσµατα της µεθόδου µόνο για τους άξονες 

µε αδράνεια µεγαλύτερη από 1/q + 2σ (q = αριθµός µεταβλητών, σ: τυπική 

απόκλιση), αρκεί να επιλέξει Κριτήριο 1/q2 + 2σ. Σηµειώνεται ότι αν m ο 

αριθµός γραµµών-αντικειµένων, q o αριθµός των στηλών-µεταβλητών,  j ο 

συνολικός αριθµός των κλάσεων και m>=q τότε ο µέγιστος δυνατός αριθµός 

αξόνων είναι ίσος µε j-q. Αν m<q τότε ο µέγιστος δυνατός αριθµός αξόνων 

είναι ίσος µε min{ m-1,q-1}. 

2. Η κατασκευή κάποιου παραγοντικού άξονα γίνεται µε κλικ στο πλήκτρο 1D, 

ενώ η κατασκευή κάποιου παραγοντικού επιπέδου µε κλικ στο πλήκτρο 2D. 

Σηµειώνεται ότι εµφανίζεται ένα γράφηµα σε κάθε εκτέλεση της µεθόδου και 



Οδηγίες Χρήσης του CHIC Analysis v1.1 

42 

για περισσότερα από ένα γραφήµατα, η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί. Ως 

προκαθορισµένο γράφηµα εµφανίζεται το παραγοντικό επίπεδο 1x2. 

3. Η µέθοδος κανονικοποίησης των συντεταγµένων είναι η PN (Κύρια) και είναι 

αυτή που χρησιµοποιείται στο πλαίσιο της Γαλλικής Σχολής Ανάλυσης 

∆εδοµένων.  

4. Τα όρια των δεικτών COR και CTR καθορίζονται για την επιλογή των 

σηµείων γραµµών και στηλών που θα τοποθετηθούν στους άξονες  Το 

κριτήριο COR-Correlation µπορεί να λάβει τιµές από 0 µέχρι 1000 και 

εκφράζει την ποιότητα απεικόνισης κάθε σηµείου στον άξονα, ενώ το 

κριτήριο CTR-Contribution µπορεί να λάβει θετικές τιµές και εκφράζει τη 

συµβολή του σηµείου στο να λάβει ο άξονας τη συγκεκριµένη θέση. 

5. Πέρα από τις προκαθορισµένες παραµέτρους εξόδου (βλέπε 8) µπορούν 

επιπλέον να υπολογιστούν για τα σηµεία γραµµών και στηλών, οι επιµέρους 

αδράνειες – INR, ο δείκτης PF (συνδυασµός COR και CTR), ο δείκτης Best 

(υπολογίζεται από το λογισµικό SAS) και ο δείκτης SQCOR (πρόκεται για την 

τετραγωνική ρίζα του COR, λογισµικό SPAD). Επίσης µπορούν να 

υπολογιστούν το α του Cronbach, το άθροισµα του δείκτη CTR ανά 

µεταβλητή και ο έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας παραγοντικών αξόνων 

του Nishisato. 

6. Το λογισµικό προσφέρει δύο εναλλακτικές µεθόδους διόρθωσης της 

αδράνειας των παραγοντικών αξόνων, πέρα από την παραδοσιακή: τη 

διόρθωση κατά Greenacre και τη διόρθωση κατά ενδιαφέρουσα αδράνεια. 

7. Στο πεδίο Κατάταξη σηµείων ως προς µπορεί να καθοριστεί κριτήριο µε βάση 

το οποίο θα ταξινοµηθούν, σε φθίνουσα διάταξη, τα σηµεία γραµµών και 

στηλών στους πίνακες αποτελεσµάτων. Το κριτήριο κατάταξης µπορεί να 

επιλεγεί ανάµεσα στα COR, CTR και PF του άξονα που έχει καθοριστεί στο 

πεδίο Άξονας. 

8. Αν ο χρήστης δεν κάνει καµία αλλαγή στο πλαίσιο διαλόγου των παραµέτρων, 

τότε εµφανίζονται τα προκαθορισµένα αριθµητικά και γραφικά 

αποτελέσµατα. Για τα ενεργά σηµεία γραµµών και στηλών, οι 

προκαθορισµένες (default) παράµετροι εξόδου περιλαµβάνουν τον 

υπολογισµό των συντεταγµένων και των δεικτών COR, CTR, INR, Ποιότητα 

και Μάζα για πλήθος αξόνων που έχει προκαθοριστεί στο πεδίο ∆ιαστάσεις. 

Για τα συµπληρωµατικά σηµεία υπολογίζονται, αντίστοιχα, οι συντεταγµένες 
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και οι δείκτες COR, INR, και Ποιότητα. Επίσης, υπολογίζονται τα µέτρα 

διακριτότητας των µεταβλητών (απόλυτα και σχετικά) και δίνεται η 

δυνατότητα κατασκευής του αντίστοιχου διαγράµµατος. Τέλος, υπολογίζεται 

η ενδιαφέρουσα αδράνεια και πραγµατοποιείται ο έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας της ενδιαφέρουσας αδράνειας σε επίπεδο σηµαντικότητας α = 

0,05.  

 

Α5.2.2 Λογικός Πίνακας (0-1) 
 
   Στην περίπτωση που ως Πίνακας προς Ανάλυση επιλεγεί ο λογικός πίνακας (0-1), το 

αντίστοιχο πλαίσιο διαλόγου Παράµετροι (κλικ στο αντίστοιχο πλήκτρο) 

παρουσιάζεται στην Εικόνα Α.31.  

 

 

Εικόνα Α.31: ΠΑΑ στο Λογικό Πίνακα (0-1) - Παράµετροι  

 
Στις παραµέτρους της ΠΑΑ στο λογικό πίνακα (0-1) περιλαµβάνονται:  

 

1. Στο πεδίο ∆ιαστάσεις καθορίζεται το πλήθος των αξόνων – διαστάσεων για τις 

οποίες θα εµφανιστούν αριθµητικά αποτελέσµατα. Η προκαθορισµένη τιµή 

είναι 2 παραγοντικοί άξονες.   
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Αν ο χρήστης επιθυµεί να εµφανιστούν τα αριθµητικά αποτελέσµατα της 

µεθόδου µόνο για τους άξονες µε αδράνεια µεγαλύτερη από 1/q2 (q = αριθµός 

µεταβλητών), αρκεί να επιλέξει Κριτήριο 1/q2. Αν ο χρήστης επιθυµεί να 

εµφανιστούν τα αριθµητικά αποτελέσµατα της µεθόδου µόνο για τους άξονες 

µε αδράνεια µεγαλύτερη από 1/q + 2σ (q = αριθµός µεταβλητών, σ: τυπική 

απόκλιση), αρκεί να επιλέξει Κριτήριο 1/q2 + 2σ. Σηµειώνεται ότι αν m ο 

αριθµός γραµµών-αντικειµένων, q o αριθµός των στηλών-µεταβλητών,  j ο 

συνολικός αριθµός των κλάσεων και m>=q τότε ο µέγιστος δυνατός αριθµός 

αξόνων είναι ίσος µε j-q. Αν m<q τότε ο µέγιστος δυνατός αριθµός αξόνων 

είναι ίσος µε min{ m-1,q-1}. 

2. Η κατασκευή κάποιου παραγοντικού άξονα γίνεται µε κλικ στο πλήκτρο 1D, 

ενώ η κατασκευή κάποιου παραγοντικού επιπέδου µε κλικ στο πλήκτρο 2D. 

Σηµειώνεται ότι εµφανίζεται ένα γράφηµα σε κάθε εκτέλεση της µεθόδου και 

για περισσότερα από ένα γραφήµατα, η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί. Ως 

προκαθορισµένο γράφηµα εµφανίζεται το παραγοντικό επίπεδο 1x2. 

3. Η µέθοδος κανονικοποίησης των συντεταγµένων αφορά στον τρόπο 

υπολογισµού των συντεταγµένων των σηµείων γραµµών και στηλών. Η 

προκαθορισµένη µέθοδος κανονικοποίησης είναι η PN (Κύρια) και είναι αυτή 

που χρησιµοποιείται στο πλαίσιο της Γαλλικής Σχολής Ανάλυσης ∆εδοµένων. 

Το CHIC Analysis διαθέτει και άλλες τρεις µεθόδους κανονικοποίησης που 

προσφέρονται και από το λογισµικό SPSS:  Κύρια κατά γραµµές – RPN, 

Κύρια κατά στήλες - CPN και Συµµετρική – S.  

4. Τα όρια των δεικτών COR και CTR καθορίζονται για την επιλογή των 

σηµείων γραµµών και στηλών που θα τοποθετηθούν στους άξονες  Το 

κριτήριο COR-Correlation µπορεί να λάβει τιµές από 0 µέχρι 1000 και 

εκφράζει την ποιότητα απεικόνισης κάθε σηµείου στον άξονα, ενώ το 

κριτήριο CTR-Contribution µπορεί να λάβει θετικές τιµές και εκφράζει τη 

συµβολή του σηµείου στο να λάβει ο άξονας τη συγκεκριµένη θέση. 

5. Πέρα από τις προκαθορισµένες παραµέτρους εξόδου (βλέπε 7) µπορούν 

επιπλέον να υπολογιστούν για τα σηµεία γραµµών και στηλών, οι επιµέρους 

αδράνειες – INR, ο δείκτης PF (συνδυασµός COR και CTR), ο δείκτης Best 

(υπολογίζεται από το λογισµικό SAS), ο δείκτης SQCOR (πρόκεται για την 

τετραγωνική ρίζα του COR, λογισµικό SPAD) και οι T-τιµές για τα σηµεία 

γραµµών και στηλών, στον προκαθορισµένο αριθµό αξόνων. Επίσης µπορούν 
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να υπολογιστούν το α του Cronbach, το άθροισµα του δείκτη CTR ανά 

µεταβλητή και ο έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας παραγοντικών αξόνων 

του Nishisato. 

6. Στο πεδίο Κατάταξη σηµείων ως προς µπορεί να καθοριστεί κριτήριο µε βάση 

το οποίο θα ταξινοµηθούν, σε φθίνουσα διάταξη, τα σηµεία γραµµών και 

στηλών στους πίνακες αποτελεσµάτων. Το κριτήριο κατάταξης µπορεί να 

επιλεγεί ανάµεσα στα COR, CTR και PF του άξονα που έχει καθοριστεί στο 

πεδίο Άξονας. 

7. Αν ο χρήστης δεν κάνει καµία αλλαγή στο πλαίσιο διαλόγου των παραµέτρων, 

τότε εµφανίζονται τα προκαθορισµένα αριθµητικά και γραφικά 

αποτελέσµατα. Για τα ενεργά σηµεία γραµµών και στηλών, οι 

προκαθορισµένες (default) παράµετροι εξόδου περιλαµβάνουν τον 

υπολογισµό των συντεταγµένων και των δεικτών COR, CTR, INR, Ποιότητα 

και Μάζα για πλήθος αξόνων που έχει προκαθοριστεί στο πεδίο ∆ιαστάσεις. 

Για τα συµπληρωµατικά σηµεία υπολογίζονται, αντίστοιχα, οι συντεταγµένες 

και οι δείκτες COR, INR, και Ποιότητα. Επίσης, υπολογίζονται τα µέτρα 

διακριτότητας των µεταβλητών (απόλυτα και σχετικά) και δίνεται η 

δυνατότητα κατασκευής του αντίστοιχου διαγράµµατος.  

 
Α5.2.3 Υποπίνακας Burt 
 
   Το CHIC Analysis προσφέρει τη δυνατότητα της απευθείας εφαρµογής της ΠΑΑ σε 

υποσύνολα του γενικευµένου πίνακα συµπτώσεων (Burt). Στα περισσότερα 

λογισµικά στατιστικής επεξεργασίας, οι επιθυµητοί υποπίνακες ενός γενικευµένου 

πίνακα πρέπει να εισαχθούν στο λογισµικό απ’ την αρχή στο φύλλο δεδοµένων. Στο 

CHIC η κατασκευή του υποπίνακα Burt στον οποίο θα εφαρµοστεί η µέθοδος µπορεί 

να γίνει δυναµικά µέσω γραφικού εργαλείου.  

   Στην περίπτωση που ως Πίνακας προς Ανάλυση στο πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 

Α.29 επιλεγεί ο υποπίνακας Burt, µε κλικ στο  εµφανίζεται το πλαίσιο 

διαλόγου Κατασκευή Υποπίνακα Burt  (Εικόνα Α.32).  
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Εικόνα Α.32: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Κατασκευή Υποπίνακα Burt 

 
   Στο επάνω αριστερά τµήµα του πλαισίου διαλόγου δηµιουργείται σε αφηρηµένη 

µορφή ο υποπίνακας που πρόκειται να κατασκευαστεί. Οι µεταβλητές γραµµών και 

στηλών του επιθυµητού υποπίνακα επιλέγονται από τη λίστα Μεταβλητές και 

τοποθετούνται (µε τη διαδικασία σύρε&άφησε-drag&drop) στις λίστες Γραµµές και 

Στήλες, αντίστοιχα. Η λίστα Μεταβλητές αρχικά περιέχει όλες τις διαθέσιµες 

µεταβλητές. Όταν σε κάθε λίστα υπάρχει τουλάχιστον µία µεταβλητή, τότε 

ενεργοποιείται το πλήκτρο Κατασκευή, µε το οποίο κατασκευάζεται ο επιθυµητός 

υποπίνακας. Η τελική µορφή του υποπίνακα βρίσκεται στο επάνω δεξιά τµήµα του 

πλαισίου διαλόγου.  

   Επίσης, το λογισµικό υλοποιεί έναν αλγόριθµο για τον αυτόµατο εντοπισµό του  

«καλύτερου» υποπίνακα του Burt, µε όλες τις µεταβλητές, σύµφωνα µε το κριτήριο 

της ενδιαφέρουσας αδράνειας. Ως «καλύτερος» θεωρείται ο υποπίνακας που 

µεγιστοποιεί το λόγο «Αδράνεια Υποπίνακα» προς «Ενδιαφέρουσα Αδράνεια Burt». 

Στο κάτω µέρος του πλαισίου διαλόγου, εµφανίζονται σε πίνακα οι «καλύτεροι» 

υποπίνακες, µε φθίνουσα διάταξη, σύµφωνα µε το κριτήριο που προαναφέρθηκε. 

Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται οι µεταβλητές γραµµών και στηλών του κάθε 

υποπίνακα, η αδράνεια αυτού και ο λόγος (%) της αδράνειάς του προς την 

ενδιαφέρουσα αδράνεια του Burt.   
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   Με κλικ στο ΟΚ εµφανίζεται το αρχικό πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας Α.29. Το 

πλήκτρο Παράµετροι ενεργοποιείται µόνο αν έχει επιλεγεί σωστά ο υποπίνακας. Για 

την ενεργοποίηση του πλήκτρου ΟΚ πρέπει πρώτα να καθοριστούν οι παράµετροι 

εξόδου της ανάλυσης του υποπίνακα (πλήκτρο Παράµετροι). Με το πλήκτρο αυτό 

εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου της διµεταβλητής ΠΑΑ (Εικόνα Α.26) µε τις 

παραµέτρους εξόδου που περιγράφηκαν στην Ενότητα. Α5.1.2. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ σε υποπίνακα του Burt δεν έχει νόηµα ο 

υπολογισµός της αναµενόµενης συχνότητας και ο έλεγχος της στατιστικής 

σηµαντικότητας των παραγοντικών αξόνων.  

 
Α5.2.4 Αριθµητικά και Γραφικά Αποτελέσµατα  
 
   Μετά το τέλος του καθορισµού των παραµέτρων, τόσο στη διµεταβλητή όσο και 

στην πολυµεταβλητή ΠΑΑ (κλικ στο ΟΚ), εµφανίζονται τα Αριθµητικά και τα 

Γραφικά αποτελέσµατα της µεθόδου.  

 
∆ιµεταβλητή Περίπτωση 
 
   Η Εικόνα Α.33 αντιστοιχεί στην καρτέλα µε τα αριθµητικά αποτελεσµάτα της 

εφαρµογής της ΠΑΑ στον πίνακα συµπτώσεων δύο µεταβλητών. Τα αριθµητικά 

αποτελέσµατα είναι οµαδοποιηµένα σε πίνακες. Κάθε πίνακας µπορεί να αποθηκευτεί 

σε αρχείο του MS Excel µε κλικ στο αντίστοιχο πλήκτρο Αποθήκευση ή να αντιγραφεί 

σε προσωρινή µνήµη του Η/Υ (clipboard) µε κλικ στο Αντιγραφή. Τα ίδια ισχύουν και 

για τις αντίστοιχες καρτέλες µε τα αριθµητικά αποτελέσµατα της εφαρµογής της 

ΠΑΑ στους πίνακες 0-1, Burt και υποπίνακες του τελευταίου. 
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Εικόνα Α.33: Αριθµητικά Αποτελέσµατα της ΠΑΑ 
 σε Πίνακα Συµπτώσεων ∆ύο Μεταβλητών 

 
   Στην αντίστοιχη καρτέλα Γραφικά (Εικόνα Α.34) εµφανίζεται ο άξονας ή το 

επίπεδο που έχει προκαθοριστεί στις παραµέτρους (Γράφηµα 1D/2D). Στην Εικόνα 

Α.34 βρίσκεται το παραγοντικό επίπεδο 1x2 της εφαρµογής της ΠΑΑ στον πίνακα 

συµπτώσεων δύο µεταβλητών. Τα σηµεία γραµµών διακρίνονται µε διαφορετικό 

σύµβολο από τα σηµεία στηλών. Στο πεδίο Προβολή ο χρήστης επιλέγει αν κάθε 

είδος σηµείων θα προβληθεί ξεχωριστά (γραµµών/στηλών) ή αν θα προβληθούν όλα 

τα σηµεία µαζί. Το γράφηµα µπορεί να παραµετροποιηθεί µε το πλήκτρο  (αλλαγή 

χρώµατος, φόντου, γραµµατοσειράς, τίτλων, µετακίνηση ετικετών κ.ά.), να 

αποθηκευτεί σε µορφή εικόνας (bmp, wmf) µε το πλήκτρο  και να αντιγραφεί σε 

προσωρινή µνήµη του Η/Υ µε το πλήκτρο .  Με απλή µετακίνηση του κέρσορα 

σε οποιοδήποτε σηµείο του παραγοντικού επιπέδου εµφανίζονται πληροφορίες για το 
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συγκεκριµένο σηµείο (ετικέτα, συντεταγµένες,  ποιότητα, βάρος, αδράνεια, COR, 

CTR, κ.ά.).    

 

Εικόνα Α.34: Παραγοντικό Επίπεδο 1x2 της Εφαρµογής της ΠΑΑ 
 σε Πίνακα Συµπτώσεων ∆ύο Μεταβλητών 

 
   Με κλικ στο Γραµµές σηµείων (πεδίο Σχεδίαση) εµφανίζονται γραµµές που 

υποδεικνύουν σε ποιό σηµείο αντιστοιχεί κάθε ετικέτα. Αν στο πλαίσιο διαλόγου των 

παραµέτρων εξόδου έχει προηγουµένως επιλεγεί µια απ’ τις µεθόδους 

κανονικοποίησης συντεταγµένων RPN, CPN ή SN, καθώς και η παράµετρος Biplot 

άξονες, τότε στην καρτέλα Γραφικά ενεργοποποιείται η επιλογή Biplot άξονες του 

πεδίου Σχεδίαση. Η επιλογή ∆ιανύσµατα θέσης έχει νόηµα µόνο στην πολυµεταβλητή 

περίπτωση. Στην Εικόνα Α.35, εµφανίζονται οι Biplot άξονες που διέρχονται απ’ τα 

σηµεία στηλών, όταν ως µέθοδος κανονικοποίησης έχει επιλεγεί η Κύρια κατά 

Γραµµές (RPN). Κάθε . αντιστοιχεί στο σηµείο τοµής της ορθογώνιας προβολής ενός 

σηµείου γραµµής σε Biplot άξονα. Η διάταξη των προβολών των σηµείων στους 

Biplot άξονες µπορεί να διερευνηθεί από τον αντίστοιχο πίνακα που εµφανίζεται στην 

καρτέλα µε τα αριθµητικά αποτελεσµάτα (βλέπε Μάρκος, 2006). 
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Εικόνα Α.35: Παραγοντικό Επίπεδο 1x2 της Εφαρµογής της ΠΑΑ 
 σε Πίνακα Συµπτώσεων ∆ύο Μεταβλητών (Biplot άξονες) 

 

Πολυµεταβλητή περίπτωση 

 

   Στην Εικόνα Α.36 βρίσκεται το παραγοντικό επίπεδο της εφαρµογής της ΠΑΑ σε 

λογικό πίνακα (0-1). Οι δυνατότητες επεξεργασίας και αποθήκευσης είναι οι ίδιες µε 

αυτές που περιγράφτηκαν για το αντίστοιχο διάγραµµα της εφαρµογής της µεθόδου 

στον απλό πίνακα συµπτώσεων. Στην πολυµεταβλητή περίπτωση, δεν έχουν νόηµα οι 

Biplot άξονες. Ωστόσο, στο πεδίο Σχεδίαση έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή ∆ιανύσµατα 

θέσης, µέσω της οποίας κατασκευάζονται τα διανύσµατα θέσης των κλάσεων των 

µεταβλητών που βρίσκονται στο παραγοντικό επίπεδο (Εικόνα Α.36). 
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Εικόνα Α.36: Παραγοντικό Επίπεδο 1x2 της Εφαρµογής της ΠΑΑ σε Λογικό Πίνακα 
(∆ιανύσµατα Θέσης)  

 
   Επίσης, στην πολυµεταβλητή περίπτωση µπορεί να κατασκευαστεί και το 

διάγραµµα δεικτών διακριτότητας των µεταβλητών µε το πλήκτρο ∆ιάγραµµα 

∆εικτών ∆ιακριτότητας. Στην Εικόνα Α.37 βρίσκεται το διάγραµµα δεικτών 

διακριτότητας 6 µεταβλητών στους δύο πρώτους παραγοντικούς άξονες. Το γράφηµα 

µπορεί να παραµετροποιηθεί µε το πλήκτρο  (αλλαγή χρώµατος, φόντου, 

γραµµατοσειράς, τίτλων, µετακίνηση ετικετών κ.ά.), να αποθηκευτεί σε µορφή 

εικόνας (bmp, wmf) µε το πλήκτρο  και να αντιγραφεί σε προσωρινή µνήµη του 

Η/Υ µε το πλήκτρο .    
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Εικόνα Α.37: ∆ιάγραµµα ∆εικτών ∆ιακριτότητας 

 

   Τέλος, τόσο στη διµεταβλητή όσο και στην πολυµεταβλητή περίπτωση µπορεί να 

κατασκευαστεί το διάγραµµα των ιδιοτιµών (scree plot) µε το πλήκτρο ∆ιάγραµµα 

Ιδιοτιµών. Η Εικόνα Α.38 αντιστοιχεί στο διάγραµµα των ιδιοτιµών της εφαρµογής 

της ΠΑΑ σε πίνακα συµπτώσεων.  

 

 

Εικόνα Α.38: ∆ιάγραµµα των Ιδιοτιµών 
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Α5.3 Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση  
 
   Η Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση – ΑΙΤ (Hierarchical Cluster Analysis) (µετρική 

απόστασης χ2 κατά Benzècri, κριτήριο συνένωσης Ward) θεωρείται συµπληρωµατική 

µέθοδος της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών, για την ενίσχυση της 

αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων. Η ΑΙΤ µπορεί να εφαρµοστεί µέσω του CHIC 

Analysis είτε σε πίνακα συµπτώσεων δύο µεταβλητών, ο οποίος δίνεται απευθείας 

στο φύλλο εργασίας, είτε σε λογικό πίνακα 0-1, ο οποίος προκύπτει από έναν Αρχικό 

Πίνακα ∆εδοµένων πίνακα της µορφής αντικείµενα x µεταβλητές. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι δύο περιπτώσεις. 

 

Α5.3.1 Πίνακας Συµπτώσεων ∆ύο Μεταβλητών 
 

Από το µενού Μέθοδοι � Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση σε πίνακα συµπτώσεων 

 

 

Εικόνα Α.39: Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση σε Πίνακα Συµπτώσεων 

 
� Στο πλαίσιο διαλόγου Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση σε πίνακα συµπτώσεων 

(Εικόνα Α.39) υπάρχουν δύο λίστες: η λίστα µε τις διαθέσιµες µεταβλητές 

(αριστερά) και αυτή µε τις επιλεγµένες µεταβλητές (δεξιά), δηλαδή αυτές 

που θα συµµετέχουν στην ανάλυση. Με το πλήκτρο Επαναφορά οι δύο 
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λίστες επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση (καθαρισµός της λίστας 

µε τις επιλεγµένες µεταβλητές). Με το πλήκτρο Όλες, όλες οι διαθέσιµες 

µεταβλητές µεταφέρονται στην λίστα των επιλεγµένων. Η µέθοδος µπορεί 

να εφαρµοστεί είτε στις ιδιότητες της µεταβλητής που βρίσκεται στις 

γραµµές (αντικείµενα), είτε στις ιδιότητες της µεταβλητής που βρίσκεται 

στις στήλες (µεταβλητές) του πίνακα συµπτώσεων.  

� Για να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο OK του πλαισίου διαλόγου πρέπει 

προηγουµένως να καθοριστούν οι παράµετροι εξόδου για τη µέθοδο. Με 

κλικ στο πλήκτρο Παράµετροι… εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου της 

Εικόνας Α.40.  

 

 

Εικόνα Α.40: Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση - Παράµετροι 

 
   Η µοναδική παράµετρος που µπορεί να καθοριστεί είναι το Πλήθος των Ανώτερων 

Κόµβων που θα εµφανιστούν στο δενδρόγραµµα της Ταξινόµησης. Η προεπιλεγµένη 

τιµή αντιστοιχεί στο µέγιστο πλήθος κόµβων (όλοι οι δυνατοί κόµβοι), ενώ ο χρήστης 

µπορεί να καθορίσει το επιθυµητό πλήθος ανώτερων κόµβων. Το ελάχιστο πλήθος 

των ανώτερων κόµβων είναι δύο. 

 

Μηνύµατα Λάθους 
 
α) Αν πίνακας συµπτώσεων περιέχει µη αριθµητικές τιµές εµφανίζεται το µήνυµα 

«Ακατάλληλος πίνακας εισόδου για την εφαρµογή της µεθόδου.  Ο πίνακας εισόδου 

πρέπει να περιέχει αριθµητικές τιµές.» 

β) Αν η λίστα µε τις επιλεγµένες µεταβλητές δεν περιέχει µεταβλητές το πλήκτρο ΟΚ 

είναι απενεργοποιηµένο. Αν οι µεταβλητές στην ίδια λίστα είναι λιγότερες από δύο, 

το πλήκτρο Παράµετροι… είναι απενεργοποιηµένο. 

 

Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία τερµατίζεται. 
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Α5.3.2 Λογικός Πίνακας (0-1) 
 
   Από το µενού Μέθοδοι � Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση σε πίνακα 0-1 

 

 

Εικόνα Α.41: Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση σε Λογικό Πίνακα 0-1 

 

� Στο πλαίσιο διαλόγου Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση σε πίνακα 0-1 (Εικόνα 

Α.41) υπάρχουν δύο λίστες: η λίστα µε τις διαθέσιµες µεταβλητές 

(αριστερά) και αυτή µε τις επιλεγµένες µεταβλητές (δεξιά), δηλαδή αυτές 

που θα συµµετέχουν στην ανάλυση. Με το πλήκτρο Επαναφορά οι δύο 

λίστες επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση (καθαρισµός της λίστας 

µε τις επιλεγµένες µεταβλητές). Με το πλήκτρο Όλες, όλες οι διαθέσιµες 

µεταβλητές µεταφέρονται στην λίστα των επιλεγµένων.  

� Για να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο OK του πλαισίου διαλόγου πρέπει 

προηγουµένως να καθοριστούν οι παράµετροι εξόδου για τη µέθοδο. Με 

κλικ στο πλήκτρο Παράµετροι… εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου της 

Εικόνας Α.42.  
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Εικόνα Α.42: Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση - Παράµετροι 

   

 Στις παραµέτρους τις µεθόδου περιλαµβάνονται: 

 
1. Το Πλήθος των Ανώτερων Κόµβων που θα εµφανιστούν στο δενδρόγραµµα 

της Ταξινόµησης. Η προεπιλεγµένη τιµή αντιστοιχεί στο µέγιστο πλήθος 

κόµβων (όλοι οι δυνατοί κόµβοι). Το ελάχιστο πλήθος των ανώτερων κόµβων 

είναι δύο. 

2. Η Αποθήκευση Οµάδων (Cluster Membership) για δεδοµένο πλήθος οµάδων. 

Με την επιλογή αυτή, δηµιουργείται µια νέα στήλη (µεταβλητή) στο φύλλο 

εργασίας µε όνοµα <Οµάδες«αριθµός οµάδων»>. Κάθε διαφορετική τιµή της 

νέας µεταβλητής αντιστοιχεί στον αριθµό της οµάδας όπου ανήκει το 

συγκεκριµένο αντικείµενο. Το ελάχιστο δυνατό πλήθος των οµάδων είναι µία. 

 
 
Προσοχή: Οι επιλεγµένες µεταβλητές πρέπει να είναι ποιοτικές και χωρισµένες σε 

κλάσεις µε αρίθµηση που ξεκινά από 1 και αυξάνει ανά ένα, δηλαδή 1,2,3,…  

 
Μηνύµατα Λάθους  
 
α) Αν η παραπάνω προϋπόθεση δεν ισχύει, εµφανίζεται το µήνυµα «Ακατάλληλος 

πίνακας εισόδου για την εφαρµογή της µεθόδου. Οι µεταβλητές εισόδου πρέπει να είναι 

ποιοτικές και χωρισµένες σε κλάσεις µε αρίθµηση που ξεκινά από το 1 και αυξάνει ανά 

ένα, 1,2...» 

β) Αν η λίστα µε τις επιλεγµένες µεταβλητές παραµείνει κενή, το πλήκτρο ΟΚ είναι 

απενεργοποιηµένο. 

γ) Αν η λίστα µε τις επιλεγµένες µεταβλητές έχει λιγότερες από δύο µεταβλητές, το 

πλήκτρο Παράµετροι… είναι απενεργοποιηµένο. 
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δ) Αν κάποια από τις επιλεγµένες µεταβλητές περιέχει µη αριθµητικές τιµές, 

εµφανίζεται το µήνυµα «Ακατάλληλος πίνακας εισόδου για την εφαρµογή της µεθόδου. 

Ο πίνακας εισόδου πρέπει να περιέχει αριθµητικές τιµές». 

ε) Αν κάποια από τις επιλεγµένες µεταβλητές έχει µία µόνο κλάση, εµφανίζεται το 

µήνυµα «Ακατάλληλος πίνακας εισόδου. Υπάρχει µεταβλητή/ες µε µία µόνο κλάση». 

στ) Αν η λίστα µε τις επιλεγµένες µεταβλητές περιέχει µεταβλητές µε το ίδιο όνοµα, 

τότε εµφανίζεται το µήνυµα «Ακατάλληλος πίνακας εισόδου. Υπάρχουν µεταβλητές µε 

το ίδιο όνοµα».  

 

Α5.3.3 Αριθµητικά και Γραφικά Aποτελέσµατα  
 
   Μετά το τέλος του καθορισµού των παραµέτρων (κλικ στο ΟΚ), εµφανίζονται τα 

Αριθµητικά και τα Γραφικά αποτελέσµατα της µεθόδου. Η Εικόνα Α.43 αντιστοιχεί 

στην καρτέλα µε τα αριθµητικά αποτελεσµάτα της εφαρµογής της ΑΙΤ στον πίνακα 

συµπτώσεων δύο µεταβλητών. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα είναι οµαδοποιηµένα σε 

πίνακες. Κάθε πίνακας µπορεί να αποθηκευτεί σε αρχείο του MS Excel µε κλικ στο 

αντίστοιχο πλήκτρο Αποθήκευση ή να αντιγραφεί σε προσωρινή µνήµη του Η/Υ 

(clipboard) µε κλικ στο Αντιγραφή.  

   Στους πίνακες αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται οι Κόµβοι της Ταξινόµησης 

(κόµβοι που συνενώνονται, επίπεδο της συνένωσης, εσωταξική αδράνεια, διαταξική 

αδράνεια και ποσοστό µεταβολής), η Περιγραφή των κόµβων της Ταξινόµησης  

(κόµβοι που συνενώνονται, πλήθος αντικειµένων σε κάθε κόµβο, αντικείµενα σε κάθε 

κόµβο), η Συµβολή των ιδιοτήτων – µεταβλητών στο χαρακτηρισµό των κόµβων 

(κόµβοι που συνενώνονται, βάρος, X, COR, CTR) και Συµβολή των ιδιοτήτων – 

µεταβλητών στη διάσπαση των κόµβων (κόµβοι που συνενώνονται, Βάρος, DX, COD, 

CTD). Για µια λεπτοµερή µαθηµατική περιγραφή και ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

της ΑΙΤ βλέπε Παπαδηµητρίου, Γ. (2007). Η Ανάλυση ∆εδοµένων. Εκδόσεις 

τυπωθήτω. 
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Εικόνα Α.43: Αριθµητικά Αποτελέσµατα της Εφαρµογής της ΑΙΤ σε Πίνακα 
Συµπτώσεων ∆ύο Μεταβλητών 
 

   Στην αντίστοιχη καρτέλα Γραφικά εµφανίζεται το δενδρόγραµµα της Ταξινόµησης 

(Εικόνα Α.44). Στη βάση του δενδρογράµµατος βρίσκονται οι αρχικοί κόµβοι 

(αντικείµενα ή µεταβλητές) της Ταξινόµησης, ενώ οι ανώτεροι κόµβοι εµφανίζονται 

αριθµηµένοι. Το γράφηµα µπορεί να παραµετροποιηθεί µε το πλήκτρο  (αλλαγή 

χρώµατος, φόντου, γραµµατοσειράς, τίτλων κ.ά.), να αποθηκευτεί σε µορφή εικόνας 

(bmp, wmf) µε το πλήκτρο  και να αντιγραφεί σε προσωρινή µνήµη του Η/Υ µε το 

πλήκτρο . Με παρατεταµένο πάτηµα του αριστερού πλήκτρου (left mouse 

button) µπορεί να σχεδιαστεί ευθεία γραµµή που αντιστοιχεί στην τοµή του 

δενδρογράµµατος (βλέπε Εικόνα Α.44). 
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Εικόνα Α.44: ∆ενδρόγραµµα της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόµηησης 


