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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Περίπου δύο δεκαετίες πριν, οι προσωπικοί υπολογιστές, ξεκίνη-
σαν να αποκτούν ευρεία διάδοση. Πραγματοποιούσαν δε, σε ελά-
χιστα λεπτά, υπολογισμούς που για τα υλισμικά της δεκαετίας του 
'60, απαιτούνταν πολυήμερες εκτελέσεις. Οι μέθοδοι της πολυμε-
ταβλητής ανάλυσης δεδομένων αρχικά υιοθετήθηκαν από μικρό 
αριθμό στατιστικών. Κατά τα τελευταία όμως χρόνια η αποδοχή 
τους έχει αυξηθεί σημαντικά. Μεγάλο μέρος αυτής της αποδοχής 
οφείλεται στην αξιοσημείωτη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και την έκρηξη του πλήθους των δεδομένων για τα 
οποία άλλες περιγραφικές στατιστικές μέθοδοι δεν εμφανίζουν α-
νάλογη χρηστικότητα. Επιπλέον, νέες υπολογιστικές εφαρμογές έ-
δωσαν τη δυνατότητα για ανάπτυξη πρωτοπόρων γραφικών με-
θόδων που υποστηρίζουν τη φιλοσοφία της ανάλυσης δεδομένων 
κατά τρόπο εξαιρετικά αποτελεσματικό. Η εφαρμογή της ανάλυ-
σης δεδομένων σε μεγάλα σύνολα δεδομένων θα ήταν δυσχερής, 
αν όχι αδύνατη, χωρίς την υποστήριξη των σύγχρονων ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών.  

Πέρα από τα γνωστά εμπορικά πακέτα στατιστικής επεξεργα-
σίας δεδομένων (MINITAB, SPSS, S-Plus, SAS) - που από τη δεκαε-
τία του ’80 και μετά συμπεριέλαβαν και ρουτίνες πολυμεταβλητής 
ανάλυσης δεδομένων- πολλοί ερευνητές έχουν αναπτύξει εξειδι-
κευμένα λογισμικά πακέτα διαδραστικού περιβάλλοντος γραφι-
κών που εφαρμόζουν τις μεθόδους αυτές σε ευρύ επιστημονικό 
πεδίο.  

Στον ελληνικό χώρο, αναφέρουμε το λογισμικό ανάλυσης δεδο-
μένων MAD του Δ. Καραπιστόλη (1996) και το λογισμικό S-Pro 
του συγγραφέα του παρόντος (Κουτσουπιάς 2002), το Chic 
Analysis του Α. Μάρκου (2010), καθώς και το δικτυακό πρό-
γραμμα αξιοποίησης τεχνικών ανάλυσης δεδομένων PRAXITELE 
του Α. Καράκου (2012). 

Στο παρόν συγγραφικό εγχείρημα περιγράφονται οι δυνατότη-
τες, οι συναρτήσεις, τα πακέτα1 κατασκευής και επεξεργασίας πι-
νάκων συχνοτήτων και αυτά της υλοποίησης μεθόδων της Ανάλυ-
σης Δεδομένων και συγκεκριμένα της Ανάλυσης Αντιστοιχιών και 
Ταξινόμησης κατ’ Αύξουσα Ιεραρχία για την επεξεργασία πινάκων 
συχνοτήτων και τη βοήθεια στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

                                                        
1 R packages - βιβλιοθήκες κώδικα της R. 
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των μεθόδων αυτών, μέσω της γλώσσας R. Αναφορές στις παρα-
πάνω εφαρμογές γίνονται και από τους Κουτσουπιά & Παπαδη-
μητρίου (2018). 

Εκτός από την περιγραφή των χαρακτηριστικών και των ιδιο-
τήτων των πινάκων συχνοτήτων, το ανά χείρας πόνημα περιέχει 
σύντομές αναφορές και εφαρμογές της Παραγοντικής Ανάλυσης 
Αντιστοιχιών και της Αυτόματης Ταξινόμησης κατ’ Αύξουσα Ιε-
ραρχία και τις στατιστικές μεθόδους Πολυμεταβλητής Ανάλυσης 
Δεδομένων που συνιστούν δύο σημαντικά εργαλεία τόσο για την 
συνοπτική αναπαράσταση, όσο και για την ερμηνεία των παρα-
πάνω δεδομένων. Οι μέθοδοι αυτές κατά τον καθηγητή Γ. Παπα-
δημητρίου (2007) αποτελούν σύνθεση και συστηματοποίηση με-
θόδων της περιγραφικής στατιστικής.  

Άλλες μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων είναι η Ανάλυση σε Κύριες 
Συνιστώσες (ΑΚΣ)2 για τη μελέτη ποσοτικών μεταβλητών 
(Hotelling 1933) που χτίζονται ανάλογα με κάποιες συντεταγμέ-
νες σε ένα σύνολο αξόνων (composantes principales) αντιπροσω-
πευτικά επιλεγμένων (Bertier & Bouroche 1975, Παπαδημητρίου 
1994), η Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών, γνωστή και σαν 
Homogeneity Analysis (Gifi 1990) ή Dual Scaling (Nishisato 1980) 
για την μελέτη ενός συνόλου παρατηρήσεων ως προς ένα σύνολο 
κατηγορικών μεταβλητών (Escofier & Pagès  1988 & 1992), η Δια-
κρίνουσα Ανάλυση (Porebski 1966, Tatsuoka 1970) που αποτελεί 
σύνολο μεθόδων για την ταξινόμηση ενός πλήθους παρατηρή-
σεων σε προϋπάρχουσες κατηγορίες, καθώς και η Πολυδιάστατη 
Κλιμάκωση (Multidimensional Scaling) που πρωτοπαρουσιάστηκε 
από τον Torgerson (1952) και εξελίχθηκε από τους Shepard 
(1961) και Kruskal (1963).   

Εκτενής ιστορική αναδρομή της προέλευσης και της εξέλιξης 
των μεθόδων της ανάλυσης δεδομένων γίνεται από τον καθηγητή 
J.-P. Benzécri (1982a), τον κυριότερο θεωρητικό στατιστικό, που 
από την δεκαετία του ’70 και μετά θεμελίωσε με τα συγγράμματά 
του (Benzécri 1973 & 1980) την μαθηματική βάση των μεθόδων. 
Τις ανέδειξε από την αφάνεια και πέτυχε να βρεθούν σε θέση α-
ντάξια της σημαντικότητάς τους. Η Παραγοντική Ανάλυση Αντι-
στοιχιών και η Ταξινόμηση παρουσιάζονται συνοπτικά από τους 
J.-P. Benzécri (1980, 1981, 1986), J.-P., Benzécri & Maiti (1992) και 
F. Benzecri (1980a, 1980b). Στην Ελληνική βιβλιογραφία οι δυο 
μέθοδοι περιγράφονται και από τους Παπαδημητρίου (1994, 

                                                        
2 δες και στην ενότητα Η ΑΚΣ με το FactoMineR (Κεφ. 3). 
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2007),  Αθανασιάδη (1995), Καραπιστόλη (1999), Κουτσουπιά 
(1999, 2005), Μπεχράκη (1999), Μάρκο (2006) και Μενεξέ 
(2006). 

Mε τις μεθόδους της ανάλυσης δεδομένων ο ερευνητής ξεκινά 
από τα δεδομένα και ερευνά για ομαδοποιήσεις, σχέσεις ή τάσεις 
που μπορούν αυτά να εμπεριέχουν, δίνει έμφαση στη γραφική α-
πεικόνιση τους και ανακαλύπτει απλές, αλλά λειτουργικές περι-
γραφές των χαρακτηριστικών των δεδομένων. Ο αναλυτής δεδο-
μένων αναζητά ενδείξεις τυχόν εξαιρετικών περιπτώσεων  ανα-
γνωρίζοντας ότι τα δεδομένα συχνά είναι ετερογενή και έχει στη 
διάθεσή του εργαλεία για τον εντοπισμό και την απομόνωση ιδιό-
μορφων τιμών και ξεχωριστών υποομάδων.  

H χαρακτηριστική ιδιότητα που ξεχωρίζει τις μεθόδους αυτές 
από την κλασική στατιστική ανάλυση είναι η απουσία τεχνικών 
υποθέσεων. Κατά τον καθηγητή Μ. Μεϊμάρη, ο ερευνητής αξιο-
ποιεί τις μεθόδους αυτές με "πίστη στην αλήθεια των δεδομένων" 
(Μεϊμάρης, 2002). Η ανάλυση δεδομένων αφήνει στον ερευνητή 
την φροντίδα και την υπευθυνότητα να εξάγει τις ερμηνείες των 
γεγονότων και τις συνέπειές τους (Lagarde, 1983). Ο καθηγητής 
J.-P. Benzécri (1980, t.1) αναφέρει σχετικά: “κάτω από τον όρο μα-
θηματική στατιστική, κάποιοι συγγραφείς έχτισαν μια πομπώδη ε-
πιστήμη, πλούσια σε υποθέσεις που ποτέ στην πράξη δεν ικανοποι-
ούνται”. Ένας από τους σημαντικότερους αγγλόφωνους στατιστι-
κούς, ο Tuckey (1977), θεωρεί ότι η ανάλυση δεδομένων συνιστά 
φιλοσοφία που επιστρέφει την στατιστική στους αρχικούς της 
στόχους, όπου η αξία της στατιστικής περιγραφής των δεδομένων 
με χρήση σύγχρονων μεθόδων είναι εξέχουσας σημασίας. Υπο-
γραμμίζει αναφορικά με τη χρησιμότητα των μεθόδων αυτών στη 
στατιστική έρευνα ότι: "Η περιγραφική ανάλυση δεδομένων δεν εί-
ναι σε θέση να αποδώσει ολόκληρη την εικόνα, αλλά τίποτε άλλο 
δεν μπορεί να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο, το πρώτο βήμα" 
και επισημαίνει ότι "η επιστήμη και τέχνη της ανάλυσης δεδομένων 
αφορά τη διαδικασία εκμάθησης από ποιοτικές καταγραφές εμπει-
ριών" (Tukey & Wilk, 1966). Κατά τον Good (1990) η περιγραφική 
ανάλυση δεδομένων ασχολείται με πραγματικές παρατηρήσεις 
και όχι με δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί με βάση κάποιο προ-
σχεδιασμένο πείραμα, όπου οι παρατηρήσεις εξαρτώνται από 
γνωστές και ελεγχόμενες μεταβλητές.  

Σκοπός της ανάλυσης δεδομένων είναι να αναπτύξει ένα μο-
ντέλο –κάθε φορά εξαρτώμενο μόνο από τα ίδια τα δεδομένα - των 
επιρροών που σχηματοποιούν γραφικά τα δεδομένα. Οι Lubinsky 
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& Pregibon (1988) αναφέρουν ότι αυτή η διαδικασία απορρέει 
από τον κύκλο αποτύπωσης/ενέργειας, όπου ο ερευνητής, μετά 
την εφαρμογή των μεθόδων αυτών, εξετάζει τη γραφική αποτύ-
πωση των δεδομένων και επιλέγει να ενεργήσει με βάση την ερμη-
νεία αυτής της αποτύπωσης. Σε κάθε κύκλο αυτής της διαδικασίας 
ο αναλυτής αποκτά περισσότερες πληροφορίες και εστιάζει το εν-
διαφέρον σε νέα ή βαθύτερα σημεία της έρευνας. Περιπτώσεις ε-
φαρμογών των μεθόδων ανάλυσης δεδομένων δημοσιεύονται και 
στα τεύχη του περιοδικού Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων της Ελ-
ληνικής Εταιρίας Ανάλυσης Δεδομένων.  

Όπως προαναφέραμε, στο πρώτο μέρος του βιβλίου περιγρά-
φονται οι κύριες μέθοδοι και εφαρμογές τους από τις Ανθρωπιστι-
κές, Κοινωνικές και Οικονομικές επιστήμες πάνω σε πραγματικά 
δεδομένα με τη χρήση του πακέτου FactoMineR (Le et al. 2008), 
στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται υλοποιήσεις εφαρμογών με 
εργαλεία της R, ενώ στο παράρτημα περιέχονται οι κύριες διαδι-
κασίες χρήσης του γραφικού περιβάλλοντος εργασίας R-Studio 
της R, συμπεριλαμβάνοντας σύντομα παραδείγματα, αλλά και α-
ναφορές στη χρήση δημοφιλών πακέτων και προσθέτων, όπως το 
dplyr (Wickham & Francois, 2015), το factoextra (Kassambara & 
Mundt 2016), Factoshiny (Vaissie et al. 2015), ggplot2 (Whickham 
2016), Rcmdr (Fox 2005) και το RcmdrPlugin.Factominer 
(Husson et al. 2012). 

Με το παρόν επιχειρείται μια σύντομη προβολή των δυνατοτή-
των εφαρμογής μεθόδων Ανάλυσης Δεδομένων σε γραφικό περι-
βάλλον προσωπικών υπολογιστών. Το σύνολο του κώδικα που 
περιγράφεται έχει μορφή σεναρίων κώδικα (R scripts), βρίσκεται 
στον συνοδευτικό ιστότοπο του βιβλίου (http://bit.do/DAinR) 
και κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας τη γλώσσα R, με σκοπό 
την ευχερή αναπαραγωγή του κατά τη μελέτη του παρόντος. 
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