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Περίληυη 

 

 

Η ιάζνο ηαμηλόκεζε, ε εζθαικέλε κέηξεζε κίαο ή πεξηζζόηεξσλ θαηεγνξηθώλ 

κεηαβιεηώλ, είλαη έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα πνπ ζπλαληάηαη ζηε δηεμαγσγή εξεπλώλ πνπ 

αθνξνύλ  πνιινύο επηζηεκνληθνύο ηνκείο, όπσο ε Ιαηξηθή θαη ε Επηδεκηνινγία. Σα 

παξαηεξνύκελα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ζε κειέηεο ππόθεηληαη ζπρλά ζε ιάζε 

ηαμηλόκεζεο. Αθόκα θαη ζε ζρεηηθά απιά ζελάξηα, εθηόο εάλ νη πηζαλόηεηεο ιάζνπο 

ηαμηλόκεζεο είλαη πνιύ κηθξέο, έλα ζεκαληηθό πνζνζηό κεξνιεςίαο κπνξεί λα πξνθύςεη 

θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνύ ζπζρέηηζεο πνπ αθνξά ζπλήζε κέηξα όπσο ε δηαθνξά 

θηλδύλσλ, ν ζρεηηθόο ιόγνο θηλδύλνπ θαη ν ιόγνο ζρεηηθώλ πηζαλνηήησλ. Η ιάζνο 

ηαμηλόκεζε κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζηε κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαηά ηελ 

αλάιπζε ησλ πηλάθσλ ζπλάθεηαο. 

Ο θύξηνο ζηόρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηαζηνύλ νη επηδξάζεηο ηεο ιάζνπο 

ηαμηλόκεζεο ζηε κνλνδηάζηαηε, δηδηάζηαηε θαη πνιπδηάζηαηε αλάιπζε θαηεγνξηθώλ 

δεδνκέλσλ, θαζώο θαη λα θαηαδεηρηνύλ ηα απνηειέζκαηά ηεο γηα ηελ εθηίκεζε παξακέηξσλ 

θαη γηα έιεγρνπο ππνζέζεσλ. Θα παξνπζηαζηνύλ κέζνδνη δηόξζσζεο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

ιάζνπο ηαμηλόκεζεο, όπσο είλαη νη απιέο πηλαθηθέο κέζνδνη θαη νη κέζνδνη κέζσ 

κνληεινπνίεζεο ρξεζηκνπνηώληαο δεδνκέλα επηθύξσζεο, θαζώο θαη κέζνδνη δηόξζσζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο. Απηέο νη κέζνδνη ζα ζπγθξηζνύλ πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζησζεί πνηα απνδίδεη θαιύηεξα, αλάινγα κε ην δηαζέζηκν ζύλνιν δεδνκέλσλ θαη ηε 

δεηγκαηνιεςία δηαδηθαζία. Σέινο, νη κέζνδνη δηόξζσζεο ζα εθαξκνζηνύλ ζε έλα ζύλνιν 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη ιάζνο ηαμηλνκεκέλα δεδνκέλα από κία έξεπλα αζθαιείαο 

απηνθηλεηνδξόκσλ, ώζηε λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ρξήζεο δώλεο 

αζθαιείαο ζηε κείσζε ησλ ηξαπκαηηζκώλ ζε αηπρήκαηα απηνθηλήησλ ζε ζρέζε κε  

παξάγνληεο όπσο ε ζνβαξόηεηα δεκηώλ ησλ απηνθηλήησλ θαη ην θύιν. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

 

Misclassification, the erroneous measurement of one or several categorical variables, is a 

major problem met in conducting surveys concerning many scientific fields such as Medicine 

and Epidemiology. The observed data which are collected in studies are often subject to 

misclassification errors. Even in rather simple scenarios, unless the misclassification 

probabilities are very small, a significant amount of bias can arise in estimating the degree of 

association concerning common measures like risk difference, risk ratio and odds ratio. 

Misclassification can also lead to the reduction of efficiency in the analysis of contingency 

tables. 

The main aim of this MSc Dissertation is to present the effects of misclassification in 

univariate, bivariate and multivariate analysis of categorical data, as well as to demonstrate its 

effects to parameter estimation and hypothesis testing. Methods of adjusting for the effects of 

misclassification will be presented, including simple matrix and model-based methods using 

validation data, as well as adjustment methods using repeated data. These methods will be 

compared in order to find out which one performs better, depending on the available data set 

and sampling process. Finally, adjustment methods will be performed on a data set containing 

misclassified data from highway safety research in order to evaluate the effectiveness of seat 

belt use in reducing injuries in automobile accidents depending on factors such as car damage 

severity and sex. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

Δηζαγσγή 

 

 

1.1 Ση είλαη ε Λαλζαζκέλε Σαμηλόκεζε ; 

Ζ ηαμηλόκεζε είλαη κηα ζηνηρεηώδεο εξγαζία πνπ εθηειείηαη κε θπζηθό ηξόπν από ηνπο 

αλζξώπνπο. Πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ ηελ ηαμηλόκεζε σο ζεκειηώδε έλλνηα. Ζ 

ηαμηλόκεζε ησλ αηόκσλ ελόο πιεζπζκνύ είλαη δπλαηόλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κε πνιινύο 

ηξόπνπο. Σα παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ ηαμηλόκεζε ησλ εμεηαδόκελσλ ππνθεηκέλσλ 

σο πξνο ην θύιν (αξζεληθό / ζειπθό), ην θαζεζηώο θαπλίζκαηνο (θαπληζηήο / κε θαπληζηήο), 

ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο (άξξσζηνη / πγηείο), θαη ηα ινηπά. Απηά ηα παξαδείγκαηα είλαη 

βαζηζκέλα ζε δηρνηνκηθά ζηνηρεία (dichotomous data). Οη ηαμηλνκήζεηο ζε πεξηζζόηεξεο από 

δύν ην πιήζνο θαηεγνξίεο είλαη επίζεο δπλαηέο, π.ρ. ηα άηνκα κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ ζηηο 

αθόινπζεο νκάδεο: (A) αδέζκεπηνο, (B) παληξεκέλνο, (C) δηαδεπγκέλνο, θαη (D) 

ρεξεπάκελνο. Σαμηλνκήζεηο κπνξνύλ επίζεο λα πξαγκαηνπνηεζνύλ από δύν ή πεξηζζόηεξα 

θξηηήξηα. 

 Όηαλ νη πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν, ηα δεδνκέλα δελ απεηθνλίδνπλ 

ζπρλά ηελ αιεζηλή θαηάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο, δειαδή ε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

δεδνκέλσλ είλαη ζπρλά επηξξεπήο ζε ζθάικαηα . Απηό ην γεγνλόο κπνξεί λα ζπκβεί εμαηηίαο 

δηάθνξσλ αηηηώλ. ηηο θαηαλαισηηθέο έξεπλεο, νη θαηαλαισηέο ζπρλά δελ κπνξνύλ λα 

ζπκεζνύλ ηηο πξνεγνύκελεο θαηαλαισηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλήζεηεο ηνπο κε αθξίβεηα, 

κπνξνύλ λα παξαλνήζνπλ ηηο εξσηήζεηο δηεμαγόκελσλ εξεπλώλ ή κπνξνύλ ζθόπηκα λα 

δειώζνπλ ςεπδή ζηνηρεία (misreport). ηηο ηαηξηθέο δηαγλώζεηο, νη απνηπρίεο-ιαλζαζκέλεο 

δηαγλώζεηο εμεηάζεσλ θαη νη ιαλζαζκέλα θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο γίλνληαη αηηίεο 

δηαζηξέβισζεο. ηηο εθινγηθέο έξεπλεο, νη ςεθνθόξνη εκθαλίδνληαη ζπρλά απξόζπκνη λα 

εθθξάζνπλ ηηο αιεζηλέο απόςεηο ηνπο. Απηέο θαη άιιεο θαηαζηάζεηο εκθαλίδνληαη ζε πνιιέο 

άιιεο εθαξκνγέο. Ζ βαζηθή ζπλέπεηα είλαη όηη ηέηνηεο δηαζηξεβιώζεηο ή επηξξέπεηα ζε 

ζθάικαηα κπνξνύλ λα έρνπλ κηα ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα εμαγόκελα ζπκπεξάζκαηα επεηδή 

ην πνζνζηό ησλ σθέιηκσλ θαη νξζά ηεθκεξησκέλσλ πιεξνθνξηώλ πνπ ιακβάλεηαη από ην 
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δείγκα κεηώλεηαη ζε ζεκαληηθό βαζκό. Δάλ ηα ζθάικαηα ζε κία δηαδηθαζία παξαγσγήο 

δεδνκέλσλ δελ κνληεινπνηνύληαη θαηάιιεια, νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπκε κπνξνύλ λα 

ζεσξεζνύλ πην αθξηβείο απ‘ όηη πξαγκαηηθά είλαη, νδεγώληαο ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζε κε 

βέιηηζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Καηά ηελ πεξίπησζε όπνπ ν δηαρσξηζκόο ησλ θαηεγνξηώλ δελ επηδέρεηαη ακθηζβήηεζεο 

(είλαη γηα παξάδεηγκα ηεο κνξθήο  ‗ελ δσή‘ θαη ‗ζαλόληεο‘),  ν θίλδπλνο εκθάληζεο 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο είλαη πξαθηηθά αδύλαηνο. Μνιαηαύηα, αθόκα θαη ζην πεδία ηεο 

Ηαηξηθήο ή ηεο Δπηδεκηνινγίαο ειινρεύεη κία αμηνζεκείσηε πηζαλόηεηα ζθάικαηνο ζε 

νξηζκέλα είδε ζύλζεησλ δηαγλώζεσλ. ρεηηθά αλαθέξεη ν Bross (1954) 

― ηηο πην πνιύπινθεο δηαγλώζεηο, ν θιηληθόο ηαηξόο ζπλεηδεηνπνηεί όηη ππάξρεη έλαο 

αμηνζεκείσηνο θίλδπλνο ζθάικαηνο, έλαο θίλδπλνο πνπ κπνξεί λα πνηθίιιεη ζε κεγάιν βαζκό 

αλάινγα κε ηελ ππό κειέηε αζζέλεηα, ηε δηαζεζηκόηεηα θαη ηελ ύπαξμε δηαγλσζηηθώλ 

ειέγρσλ θαη άιισλ παξαγόλησλ. ‖ 

 

 

1.2 Λαλζαζκέλε Σαμηλόκεζε ζηα Καηεγνξηθά Γεδνκέλα  

ηα πξώηκα ζηάδηα κειέηεο ησλ θαηεγνξηθώλ δεδνκέλσλ, αλαθαιύθζεθε όηη ε 

ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε ησλ θαηεγνξηθώλ κεηαβιεηώλ επέθεξε πξνβιήκαηα ζηελ αλάιπζε 

θαη ζηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. ηελ Δπηδεκηνινγία έρεη παξαηεξεζεί δηαρξνληθό 

ελδηαθέξνλ σο πξνο ηελ εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο  ζε κειέηεο 

πνπ ζπλδένπλ αζζέλεηεο θαη παξάγνληεο έθζεζεο ζε απηέο. Πξνζθάησο, έρεη δνζεί 

κεγαιύηεξε βαξύηεηα ζηε κεζνδνινγία εθηίκεζεο ηεο δνκήο ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο, 

θαζώο θαη ηελ πξνζαξκνγή κνληέισλ γηα ηελ πξνθύπηνπζα κεξνιεςία. ε απηά 

πεξηιακβάλεηαη ε ζπγθέληξσζε βνεζεηηθώλ (auxiliary) δεδνκέλσλ δηακέζνπ δεηγκάησλ 

επηθύξσζεο (validation samples) θαη ε κέζνδνο ησλ επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ 

(repeated measures). Δδώ όκσο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ην εμήο : Μνινλόηη ππάξρνπλ 

άκεζνη παξαιιειηζκνί κεηαμύ ηεο κειέηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο 

θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ζθαικάησλ κέηξεζεο (measurement errors) ζηηο ζπλερείο 

κεηαβιεηέο έθζεζεο, ηα δύν απηά θαηλόκελα δηαθνξνπνηνύληαη θαη σο πξνο ηελ ηζηνξηθή 

ηνπο εμέιημε θαη σο πξνο ηε ζηαηηζηηθή κεζνδνινγία θαη ηερληθέο πνπ εμεηάδνληαη γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπο.  
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Σν πξόβιεκα ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο έρεη αλαπηπρζεί θηινινγηθά αιιά θαηά 

θαλόλα κόλν γηα δεδνκέλα θαηεγνξηθήο θύζεσο. Οη πξώηκεο αλαθνξέο έγηλαλ από ηνλ Bross 

(1954). O Bross εμέηαζε ηελ επίδξαζε ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζε έλα πνζνζηό θαη ηε 

δηαθνξά κεηαμύ δύν πνζνζηώλ πξνεξρόκελσλ από αλεμάξηεηνπο πιεζπζκνύο ιακβάλνληαο 

όκσο σο δεδνκέλν όηη ηα πνζνζηά ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ησλ δύν δεηγκάησλ ήηαλ 

παλνκνηόηππα, κία ππόζεζε πνπ ακθηζβεηήζεθε κειινληηθά από αξθεηνύο  εξεπλεηέο. Σν 

αληηθείκελν απηό εμεηάζηεθε θαη από ηνπο Cochran (1968) θαη Goldberg (1975), νη νπνίνη 

έδσζαλ επίζεο ηε κεξνιεςία θαη γηα κηα πεξίπησζε δύν άληζσλ πνζνζηώλ ζθαικάησλ 

(error rates). Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ απηέο νη δύν πεξηπηώζεηο πξνθύπηνπλ 

ππό ηε δέζκεπζε όηη ε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε είλαη πηζαλή πξνο κία θαη κνλαδηθή δηάζηαζε 

ή θαηεύζπλζε. Σνηνπηνηξόπσο, ππνζέηνπλ όηη νη δύν πιεζπζκνί πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα δύν 

δείγκαηα δελ ζπγρένληαη (not confounded). 

Όηαλ νη παξαηεξήζεηο πξνέξρνληαη από έλα ηπραίν δείγκα πνπ δελ ππόθεηηαη ζε 

πεξηνξηζκνύο θαη ηαμηλνκνύληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο, ην λα πξνβνύκε ζε 

ζπκπεξάζκαηα γηα ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε πξνο κία κόλν θαηεύζπλζε είλαη ζπρλά πνιύ 

πεξηνξηζηηθό. Αξθεηνί εξεπλεηέο πξνζέγγηζαλ απηό ην πξόβιεκα γηα 2 2  πίλαθεο 

ζπλάθεηαο, κία πεξίπησζε πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη κειεηνύκε κία δηρνηνκηθή ηαμηλνκηθή 

κεηαβιεηή θαη κία δηρνηνκηθή κεηαβιεηή απόθξηζεο. Οη Keys and Kihlberg (1963) θαη νη 

Gullen et al. (1968) έδσζαλ ηηο πξνϋπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ε πξνθαλήο δηαθνξά 

αλάκεζα ζηα δύν πνζνζηά ηεο κεηαβιεηήο απόθξηζεο είλαη κηθξόηεξε από ηελ πξαγκαηηθή 

δηαθνξά. Αλαθνξά γηα ηνπο r c  πίλαθεο ζπλάθεηαο έρεη γίλεη θαη από ηνπο Assakul and 

Proctor (1967), κε βαζηθό πεδίν ελδηαθέξνληνο ηνπο 2X  ειέγρνπο. ην ηειεπηαίν ζύγγξακκα, 

ζε αληίζεζε κε ηνπο άιινπο εξεπλεηέο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πεξίπησζε ησλ εμαξηεκέλσλ 

ζθαικάησλ ζηηο δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο. 

Σν πξόβιεκα ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζε δύν θαηεπζύλζεηο έρεη επίζεο γίλεη 

αληηθείκελν κειέηεο θαη από άιινπο εξεπλεηέο (βιέπε Giesbrecht 1967, Goldberg 1975, 

Barron 1977 θαη Hochberg 1977). Ο Koch (1969) εξεύλεζε ηελ πεξίπησζε ησλ 

επαλαιακβαλόκελσλ ηαμηλνκήζεσλ από έλαλ επηξξεπή ζε ζθάικαηα κεραληζκό. Οη Rubin et 

al. (1956) θαη Rogot (1961) αζρνιήζεθαλ θπξίσο κε ηε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε πξνο κία 

θαηεύζπλζε, όπσο θαη νη Mote and Anderson (1965), νη νπνίνη θαη εξεύλεζαλ πνιπσλπκηθά 

δεδνκέλα. Ο Schwartz (1985) παξνπζίαζε ζπκπεξάζκαηα γηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο. 
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Ο Tenenbein (1970, 1971, 1972) πινπνίεζε ζρεδηαζκνύο κε δηπιή δεηγκαηνιεςία (double 

sampling schemes) γηα ηελ εθηίκεζε πνιπσλπκηθώλ πνζνζηώλ ζε έλαλ πίλαθα ζπλάθεηαο. 

Απηόο ν ζρεδηαζκόο εθαξκόζηεθε γηα ειέγρνπο αλεμαξηεζίαο από ηνπο Chiacchierini and 

Arnold (1977). Οη Hochberg (1977) θαη Chen (1979) επέθηεηλαλ ηε ρξήζε ηεο δηπιήο 

δεηγκαηνιεςίαο, δεκηνπξγώληαο κηα βάζε γηα κνληεινπνίεζε θαη ειέγρνπο γεληθόηεξα γηα ηα 

θαηεγνξηθά δεδνκέλα, ην δεύηεξν κάιηζηα κε ρξήζε ινγαξηζκνγξακκηθώλ κνληέισλ γηα ηε 

ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε. Μία ζρεηηθή εξγαζία, κε έκθαζε ζηνπο πίλαθεο ζπλάθεηαο 

2 2 2  , έρεη γξαθεί από ηνλ Chen (1989). Οη Kuha θαη Skinner (1997) θαη ν S. Greenland 

(2007) παξνπζηάδνπλ κηα πην πξόζθαηε ζεώξεζε. Δμαηξεηηθά βηβιία έρνπλ γξαθεί θαη από 

ηνπο Gustafson (2003) θαη Buonaccorsi (2009), πνπ πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηελ επίδξαζε ηεο 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο κε πεξηζζόηεξε έκθαζε ζηε δηκεηαβιεηή πεξίπησζε. 

 

 

1.3 Αληηθείκελν ηεο Δξγαζίαο  

ε απηήλ ηελ εξγαζία ζα γίλεη κηα θξηηηθή αλαζθόπεζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο γηα 

ηηο επηδξάζεηο ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ αλάιπζε θαηεγνξηθώλ δεδνκέλσλ. ην 

δεύηεξν Κεθάιαην ζα παξνπζηαζηνύλ νη επηδξάζεηο ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο θαηά ηε 

κνλνκεηαβιεηή, δηκεηαβιεηή θαη πνιπκεηαβιεηή πεξίπησζε θαη ζα αλαιπζνύλ δηεμνδηθά νη 

πεξηπηώζεηο ύπαξμεο δηαθνξίζηκεο, κε δηαθνξίζηκεο θαη αλεμάξηεηεο ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο. ην ηξίην Κεθάιαην ζα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο 

γηα βαζηθά θξηηήξηα ειέγρνπ ππνζέζεσλ θαη ζα πξνηαζνύλ κέζνδνη γηα ηε δηόξζσζε ησλ 

θξηηεξίσλ απηώλ. ην ηέηαξην Κεθάιαην ζα παξνπζηαζηνύλ κέζνδνη γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ην κεραληζκό ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο, όπσο ε επηινγή δεηγκάησλ 

επηθύξσζεο ή ε ρξήζε επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ. ην πέκπην Κεθάιαην, ζα 

παξνπζηαζηνύλ δύν βαζηθέο πηλαθηθέο κέζνδνη δηόξζσζεο ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο θαη 

ζα πξνβνύκε ζε ζπγθξίζεηο γηα ηελ εύξεζε ηεο βέιηηζηεο εθ ησλ δύν κεζόδσλ. ην έθην 

Κεθάιαην, ζα παξνπζηαζηνύλ κέζνδνη δηόξζσζεο κέζσ κνληεινπνίεζεο κε ρξήζε 

ινγαξηζκνγξακκηθώλ κνληέισλ θαη βαζηδόκελεο ζηελ ύπαξμε δεηγκάησλ επηθύξσζεο. ην 

έβδνκν Κεθάιαην, εξεπλάηαη ε κεζνδνινγία αληηκεηώπηζεο ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο κε 

ρξήζε επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ θαη επηρεηξείηαη ε ζύγθξηζε ησλ κεζόδσλ απηώλ κε 

πξνεγνύκελεο κεζόδνπο. Σέινο, ζην όγδνν Κεθάιαην γίλεηαη εθαξκνγή νξηζκέλσλ κεζόδσλ 

δηόξζσζεο ζε έλα ζύλνιν δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεκέλα δεδνκέλα από 
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κία έξεπλα αζθαιείαο απηνθηλεηνδξόκσλ, ώζηε λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

ρξήζεο δώλεο αζθαιείαο ζηε κείσζε ησλ ηξαπκαηηζκώλ ζε αηπρήκαηα απηνθηλήησλ ζε 

ζρέζε κε  παξάγνληεο όπσο ε ζνβαξόηεηα δεκηώλ ησλ απηνθηλήησλ θαη ην θύιν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

Δπίδξαζε ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ 

θαηεγνξηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ 

 

 

2.1 Μνλνκεηαβιεηή Αλάιπζε Καηεγνξηθώλ Γεδνκέλσλ 

Αο εμεηάζνπκε πξώηα ην βαζηθό πξόβιεκα εύξεζεο ηξόπνπ γηα λα παξαζηήζνπκε ηε 

ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε ζε έλαλ πεπεξαζκέλν πιεζπζκό. Τπνζέηνπκε όηη ν ηππηθόο 

‗κεραληζκόο‘ κέηξεζεο (standard measurement device) ππόθεηηαη ζε ιαλζαζκέλε 

ηαμηλόκεζε, κε απνηέιεζκα ηελ εμαγσγή κεξνιεπηηθώλ (biased) απνηειεζκάησλ. Με 

κεξνιεπηηθέο εθηηκήζεηο κπνξνύλ λα γίλνπλ κε ρξήζε πην εθιεπηπζκέλσλ εξγαιείσλ 

κέηξεζεο, πνπ ζπλήζσο αλαθέξνληαη σο πξνηηκώκελεο δηαδηθαζίεο (preferred procedures – 

αλαιπηηθόηεξε αλαθνξά ζε απηέο αθνινπζεί ζε επόκελν Κεθάιαην). Γηα λα παξαζηήζνπκε 

ηε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε ησλ πιεζπζκηαθώλ κνλάδσλ, νξίδνπκε σο Y   ηε κεηαβιεηή 

ηαμηλόκεζεο πνπ ππόθεηηαη ζε ζθάικα (fallible variable) θαη Υ ηελ αιεζή κεηαβιεηή (true 

variable) πνπ ζέινπκε λα κεηξήζνπκε κέζσ ηεο κεηαβιεηήο ηαμηλόκεζεο. ηελ 

Δπηδεκηνινγία ζπλήζσο αλαθεξόκαζηε ζηελ Y   σο ππνθαηάζηαηε κεηαβιεηή (surrogate) ηεο 

Υ. Γηα έλα άηνκν ηνπ εμεηαδόκελνπ πιεζπζκνύ, έζησ μ, έρνπκε ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ Y
  

θαη Y  αληίζηνηρα. Γηα θάζε άηνκν ηεο έξεπλαο, νη ηηκέο ησλ  Y
  θαη Y  θαηαηάζζνληαη ζε r 

ακνηβαίσο απνθιεηόκελεο θαηεγνξίεο. Τπνζέηνπκε επίζεο όηη ηα άηνκα είλαη αλεμάξηεηα 

κεηαμύ ηνπο θαη όηη νη ηηκέο Y  είλαη θαιά νξηζκέλεο θαη ζηαζεξέο. ύκθσλά κε ηνλ Bross 

(1954), νη πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο γξάθνληαη κέζσ ηεο αθόινπζεο ηπραίαο 

δηαδηθαζίαο σο εμήο 

      Pr( | ) jiY j Y i      ,        κε  , 1,....,j i r             (2.1) 

δει. ji  είλαη ε πηζαλόηεηα έλα άηνκν  λα θαηαγξαθεί εζθαικέλα ζηελ θαηεγνξία  j  ελώ 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία  i. 
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Δάλ ζεσξήζνπκε όηη νη πιεζπζκηαθέο κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζηελ πξαγκαηηθή θαηεγνξία i 

πξνέξρνληαη από έλαλ άπεηξν ππεξπιεζπζκό (infinite superpopulation) ησλ ελ ιόγσ 

κνλάδσλ, ε πνζόηεηα ji  κπνξεί λα εξκελεπηεί σο ην πνζνζηό ησλ κνλάδσλ απηώλ πνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζαλ θαηεγνξίαο  j. 

ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία έρνπλ δνζεί θαη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κνξθή ηεο 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο. Ο Koch (1969) ζεσξεί κία αξθεηά γεληθή πξνζέγγηζε βάζε ηεο 

νπνίαο ε κεηαβιεηή Y
  αληηκεησπίδεηαη ζαλ ην απνηέιεζκα κίαο κόλν από έλα ζύλνιν 

επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ. Οη Lessler and Kalsbeek (1992, βι. Παξ. 10.3) ζεσξνύλ 

αληίζεηα κία κε ζηνραζηηθή πξνζέγγηζε όπνπ νη  πηζαλόηεηεο ji  απνηεινύληαη από 

πεπεξαζκέλα πιεζπζκηαθά πνζνζηά. 

Γηα ην ζρεκαηηζκό δνκήο ζην κεραληζκό ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο, νη ηηκέο ησλ 

παξακέηξσλ ji  αλαπαξηζηώληαη ζε έλαλ r r  πίλαθα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο 

(misclassification matrix) [ ]jiA , απνηεινύκελν από κε αξλεηηθά ζηνηρεία θαη ζηήιεο πνπ 

ηα ζηνηρεία ηνπο αζξνίδνπλ ζηε κνλάδα. Γηα κία δπαδηθή (binary) κεηαβιεηή απόθξηζεο, 

όπνπ 2r   θαη νη θαηεγνξίεο ηεο ππνδεηθλύνπλ ηελ παξνπζία ( 2Y  ) ή απνπζία ( 1Y  ) 

ηνπ πξνο εμέηαζε ραξαθηεξηζηηθνύ, ν πίλαθαο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο πεξηιακβάλεη δύν 

κόλν παξακέηξνπο, ηηο 11  θαη 22  

                                              
11 12 11 22

21 22 11 22

1

1

   

   

   
    

   
Α               (2.2)                                 

ηελ ηαηξηθή βηβιηνγξαθία, όπνπ ην εμεηαδόκελν ραξαθηεξηζηηθό είλαη ζπλήζσο αζζέλεηα, 

νξίδνπκε ηηο  παξακέηξνπο  επαηζζεζία (sensitivity) θαη εηδηθόηεηα (specificity), κε 

ζπκβνιηζκνύο  sen  θαη  sp αληίζηνηρα. Οη πηζαλόηεηεο ηαμηλόκεζεο 11  θαη 22  κπνξνύλ λα 

εθθξαζηνύλ κέζσ ηεο εηδηθόηεηαο θαη επαηζζεζίαο κέζσ ησλ αθόινπζσλ ζρέζεσλ 

11 sp   θαη 22 sen  . 

Σα εμεηαδόκελα ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξεηηθώλ εξεπλεηηθώλ κεζόδσλ πνπ αθνινπζνύληαη 

κπνξνύλ λα ζπγθξηζνύλ βάζεη ησλ δύν απηώλ πνζνηήησλ (βι. Rogan and Gladen, 1978 θαη 

King and Lu, 2008). Έζησ γηα παξάδεηγκα κία εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ ηαμηλνκεί έλα άηνκν 

σο ‗αλάπεξν‘. Δάλ θάπνηα από κία κεγάιε ζεηξά εξσηήζεσλ από ην ρξεζηκνπνηνύκελν 

εξσηεκαηνιόγην έρεη κία ζεηηθή απάληεζε κπνξεί λα έρεη ‗θαιή‘ επαηζζεζία, δειαδή ηα 

πεξηζζόηεξα άηνκα κε θάπνηα κνξθή αλαπεξίαο ζα επηιεγνύλ ζσζηά, αιιά κπνξεί λα έρεη 
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‗θαθή‘ εηδηθόηεηα, δειαδή πνιιά άηνκα πνπ δελ έρνπλ αλαπεξία λα ηαμηλνκεζνύλ σο 

αλάπεξα. Υξεζηκνπνηώληαο νξνινγία πνπ αληηζηνηρεί ζε ειέγρνπο ππνζέζεσλ, ε πνζόηεηα 

1 sen  είλαη νπζηαζηηθά ε πηζαλόηεηα ζθάικαηνο ηύπνπ Η, δειαδή ε πηζαλόηεηα απόξξηςεο 

κίαο κεδεληθήο ππόζεζεο όηαλ σο κεδεληθή ππόζεζε ζεσξεζεί ε ύπαξμε αζζέλεηαο. Αθ‘ 

εηέξνπ, ε πνζόηεηα 1 sp  αληηζηνηρεί ζηελ ηζρύ ηνπ ειέγρνπ, δειαδή ζηελ πηζαλόηεηα 

ζσζηήο απόξξηςεο κίαο ιαλζαζκέλεο κεδεληθήο ππόζεζεο. Βάζεη ησλ πξνιερζέλησλ, νη 

πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο κπνξνύλ λα εθθξαζηνύλ κε ρξήζε  ηεο επαηζζεζίαο 

θαη ηεο εηδηθόηεηαο κέζσ ησλ αθόινπζσλ πηζαλνηήησλ 

    12Pr( 1| 2) 1Y Y sen         

θαη     21Pr( 2 | 1) 1Y Y sp         

πνπ ζπκβνιίδνπλ ηηο πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλα αξλεηηθνύ (false negative) θαη ιαλζαζκέλα 

ζεηηθνύ (false positive) αληίζηνηρα. Έηζη, ν πίλαθαο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ηεο ζρέζεο 

(2.2) παίξλεη ηελ αθόινπζε κνξθή 

11 12

21 22

1

1

sp sen

sp sen

 

 

   
    

  
Α , 

όπνπ επαηζζεζία θαη εηδηθόηεηα είλαη νη δύν κνλαδηθέο παξάκεηξνη. 

Οη έλλνηεο ηεο επαηζζεζίαο θαη εηδηθόηεηαο είλαη βαζηθέο έλλνηεο γηα ηελ αλάιπζε 

επίδξαζεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζε θαηεγνξηθά δεδνκέλα, ρξεζηκνπνηνύληαη όκσο 

θπξίσο ζε πεδία όπσο ε ηαηξηθή θαη ε επηδεκηνινγία. Λόγσ απηνύ θαη ζέινληαο λα 

δηεπξύλνπκε ηα εμαγόκελα ζπκπεξάζκαηα ζην γεληθόηεξν πιαίζην εθαξκνγώλ ησλ 

θαηεγνξηθώλ δεδνκέλσλ, γηα ηελ αλάιπζε ηνπ ζθάικαηνο ηαμηλόκεζεο ζηε δηκεηαβιεηή ή 

πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε θαηεγνξηθώλ δεδνκέλσλ νξίδνπκε σο εληαίνπο ζπκβνιηζκνύο ησλ 

πηζαλνηήησλ ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ηνπο εμήο 

πηζαλόηεηα ιαλζαζκέλα αξλεηηθνύ :      12Pr( 1| 2) 1Y Y Y sen                   (2.3) 

θαη 

πηζαλόηεηα ιαλζαζκέλα ζεηηθνύ :       21Pr( 2 | 1) 1Y Y Y sp                    (2.4) 

 

Δπαλεξρόκελνη ζηελ αλάιπζε γηα επίδξαζε ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο γηα ηε 

κνλνδηάζηαηε αλάιπζε θαηεγνξηθώλ δεδνκέλσλ, πξνρσξάκε ζηνλ νξηζκό βαζηθώλ ελλνηώλ 

ζηεξηδόκελνη ζην εξεπλεηηθό πιαίζην πνπ δόζεθε από ηνπο Kuha and Skinner (1997). Έζησ 

όηη Υ  είλαη ε απνθξηηηθή κεηαβιεηή ηνπ εμεηαδόκελνπ  πιεζπζκνύ, γηα ηελ νπνία ζέινπκε λα 
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πξνβνύκε ζε ζπκπεξαζκαηνινγία. Οξίδνπκε ( )YN i  ην πιήζνο ησλ κνλάδσλ ηνπ πιεζπζκνύ 

πνπ έρνπλ απόθξηζε ζηελ Υ θαη αλήθνπλ ζηελ i θαηεγνξία απηήο, ηζρύεη δειαδή Y i  , θαη 

ηελ πηζαλόηεηα ζσζηήο ηαμηλόκεζεο ζηελ θαηεγνξία απηή σο  

            Pr( ) ( )i YP Y i N i N                 (2.5) 

κε 
1

( )
r

i
N i N


  ην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ. Αληίζηνηρα νξίδνπκε θαη ηελ πηζαλόηεηα 

ηαμηλόκεζεο κε απόθξηζε Y   ζηελ  j  θαηεγνξία  σο 

           Pr( ) ( )J YP Y j N j N 
                  (2.6) 

κε 
1

( )
r

j
N j N


 . Σόηε ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ παξαηεξνύκελε πηζαλόηεηα ηαμηλόκεζεο, 

κέζσ ηεο  Y  , κε ηελ νξζή ηαμηλόκεζε ησλ πιεζπζκηαθώλ κνλάδσλ, κέζσ ηεο  Υ , δίλεηαη 

από ηελ αθόινπζε ζρέζε  

        
1

Pr( ) Pr( | ) Pr( )
r

i
Y j Y j Y i Y i   
                               (2.7) 

Τπνζέηνπκε όηη ζθνπόο καο είλαη λα εθηηκήζνπκε ην δηάλπζκα ησλ «νξζώλ» πηζαλνηήησλ 

(1) ( )( ,..., )c

Y Y rP PYP  . Έλαο γλσζηόο εθηηκεηήο ηνπ είλαη ην δηάλπζκα ησλ πιεζπζκηαθώλ 

πνζνζηώλ  

                                    (1) ( )
ˆ ˆ ˆ( ,..., )c

Y Y rP PP ,       όπνπ    ( )
ˆ ( )Y i s
P w I Y i 

              (2.8) 

θαη αληίζηνηρα εθηηκεηήο ηνπ δηαλύζκαηνο ησλ «παξαηεξνύκελσλ» πηζαλνηήησλ 

(1) ( )( ,..., )c

Y Y rP P  YP  είλαη ην δηάλπζκα 

                                    (1) ( )
ˆ ˆ ˆ( ,..., )c

Y Y rP P  P ,      όπνπ    ( )
ˆ ( )Y j s
P w I Y j 
               (2.9) 

κε  s  λα δειώλεη ην δείγκα, w  ην δεηγκαηηθό βάξνο (sample weight)
1
 γηα ηε κνλάδα μ θαη 

( )I   ηε δείθηξηα ζπλάξηεζε. Τπνζέηνπκε όηη ηα βάξε w  είλαη νξηζκέλα έηζη ώζηε ην 

δηαλύζκαηα P̂  θαη ˆ P  είλαη θαηά πξνζέγγηζε ακεξόιεπηνη εθηηκεηέο ησλ P  θαη P  

αληίζηνηρα γηα ην επηιεγκέλν δεηγκαηνιεπηηθό ζρήκα. Οξίδνληαο rE  ηελ αλακελόκελε ηηκή 

ππό ην κνληέιν ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο, κε ηε βνήζεηα ηεο ζρέζεο (2.7) πξνθύπηεη όηη  

                                                           
1 Ζ ρξήζε δεηγκαηηθώλ βαξώλ δίλεη ζε όιεο ηηο κνλάδεο ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ δείγκαηνο ηελ ίδηα βαξύηεηα ζηελ επηινγή ηνπο ζην δείγκα, 

δηνξζώλνληαο ηε δπζαλαινγία ηνπ επηιεγκέλνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ πηζαλόηεηα επηινγήο ηνπο. Απνηεινύλ αληηζηαζκηζηηθό παξάγνληα 

ζε πξνβιήκαηα δεηγκαηνιεπηηθώλ ζρεδίσλ θαη κεζόδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ νδεγνύλ ζε κεξνιεπηηθνύο ζρεδηαζκνύο, γηα παξάδεηγκα 

ειιηπήο θάιπςε ηνπ ζπλόινπ ηνπ πιεζπζκνύ (under-coverage),  ―non-ignorable‖ δεηγκαηνιεπηηθά ζρέδηα θαη άιια. 
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1

[ ( )] ( )
r

r jii
E I Y j I Y i 


     

έηζη ώζηε 

                                                           ˆ ˆ[ ] [ ]r rE E P = A P     ,                                                (2.10) 

από όπνπ θαη θαηαιήγνπκε ζηελ ζρέζε ππνινγηζκνύ ησλ νξζώλ πηζαλνηήησλ ηαμηλόκεζεο 

       1 P = A P              (2.11) 

κε [ ]ji r r Α  λα είλαη ν πίλαθαο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο. Γηα λα ηζρύεη ε ηειεπηαία 

ζρέζε, ζα πξέπεη λα ππνζέζνπκε όηη ν πίλαθαο  Α  είλαη κε ηδηάδσλ, δειαδή αληηζηξέςηκνο. 

ηελ πξάμε, ε ππόζεζε αληηζηξεςηκόηεηαο ηνπ πίλαθα A  δελ επηβάιιεη κεγάινπο 

πεξηνξηζκνύο ζηελ επηινγή ηνπ ζρήκαηνο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο. Ο πίλαθαο 1A  ππάξρεη 

όηαλ ηα ζηνηρεία ηεο θύξηαο δηαγσλίνπ ηνπ ππεξηεξνύλ ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα ζηνηρεία ηνπ 

πίλαθα, κε άιια ιόγηα όηαλ ηα ζηνηρεία { ,   1,..., } 1 2ii r    . Ζ ππόζεζε απηή είλαη ινγηθή, 

δεδνκέλνπ όηη νη πηζαλόηεηεο απηέο είλαη νη πηζαλόηεηεο νξζήο ηαμηλόκεζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

Δάλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ην εθηηκώκελν δηάλπζκα  ˆ P  ζαλ εθηηκεηήο ηνπ δηαλύζκαηνο P , ε 

κεξνιεςία πνπ πξνθύπηεη από ηε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε εθθξάδεηαη σο εμήο 

                                                            ˆ( ) ( )Bias P = A-I P                                                  (2.12) 

όπνπ Η είλαη ν r r  ηαπηνηηθόο πίλαθαο. Με άιια ιόγηα, ε κεξνιεςία ηεο ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο ησλ ππό εμέηαζε κεηαβιεηώλ πξνζκεηξάηαη ζε ζρέζε κε ηελ απόθιηζε ηνπ 

πίλαθα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο Α από ηνλ αληίζηνηρν κνλαδηαίν πίλαθα ίδησλ δηαζηάζεσλ. 

Έηζη, όζν κεγαιύηεξε είλαη ε δηαθνξά ησλ δύν πηλάθσλ, ηόζν πην έληνλν είλαη ην θαηλόκελν 

ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο θαη ε ππεηζεξρόκελε κεξνιεςία ζηηο εθηηκήζεηο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε κεξνιεςία απηή εθηηκάηαη ιακβάλνληαο ππ‘ όςηλ θαη ηε ιαλζαζκέλε 

ηαμηλόκεζε αιιά θαη ην δεηγκαηνιεπηηθό ζρέδην πνπ εθαξκόδεηαη γηα ηνλ εμεηαδόκελν 

πιεζπζκό.  

 

Ζ θύζε ηεο κεξνιεςίαο είλαη δηαηζζεηηθά επθνιόηεξε λα εξκελεπζεί θαηά ηε δπαδηθή 

(binary) πεξίπησζε. Οξίδνληαο ηηο πηζαλόηεηεο 1 Pr( 1)P Y   θαη 2 Pr( 2)P Y   σο 

πηζαλόηεηεο παξνπζίαο ή απνπζίαο ηνπ εμεηαδόκελνπ ραξαθηεξηζηηθνύ αληίζηνηρα
2
, 

γλσξίδνπκε όηη γηα ην δεύγνο πηζαλνηήησλ 1 2( , )P P ηζρύεη 1 2 2 2( , ) (1 , )P P P P  . Ζ ζρέζε απηή 

                                                           
2
 ε κεγάιν αξηζκό εξεπλεηηθώλ βηβιίσλ θαη ζπγγξακκάησλ αλαθέξνληαη σο πηζαλόηεηεο απνηπρίαο θαη επηηπρίαο αληίζηνηρα 
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ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ζρέζεηο (2.5), (2.6), (2.7) δίλνπλ ηηο αθόινπζεο εθηηκήζεηο ησλ 

πιεζπζκηαθώλ πνζνζηώλ θαηά ηελ ύπαξμε ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο 

1 2 2
ˆ (1 )(1 )Y YP P P      

2 2 2
ˆ (1 ) (1 )Y YP P P       

από όπνπ πξνθύπηνπλ νη αθόινπζεο ηζόηεηεο γηα ηελ πξνθύπηνπζα κεξνιεςία ησλ 

εθηηκήζεσλ 

           1 2
ˆ ˆ( ) ( )Bias P Bias P                (2.13) 

                     θαη                   2 2 2
ˆ( ) (1 )Y YBias P P P                                                 (2.14) 

(βι. Cochran (1968), Schwartz (1985)). Από ηηο ζρέζεηο (2.3), (2.4) θαη (2.13) θαη 

ιακβάλνληαο ππ‘όςηλ πσο νη πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο Y  θαη Y  είλαη 

ζπλήζσο άγλσζηεο θαη εθηηκνύληαη κέζσ ηνπ δείγκαηνο, ε δηαθνξά ησλ πιεζπζκηαθώλ 

πνζνζηώλ 2 2
ˆ ˆP P   ππνινγίδεηαη σο εμήο 

2 2 2 2
ˆˆ ˆ ˆ (1 )Y YP P P P     , 

από όπνπ πξνθύπηεη θαη ν δηνξζσκέλνο εθηηκεηήο 2P̂  ηνπ πξαγκαηηθνύ πνζνζηνύ  

    2
2

ˆˆ
ˆ

ˆ ˆ1

Y

Y Y

P
P



 




 
             (2.15) 

Οη δπλαηέο ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ν παξαπάλσ εθηηκεηήο είλαη δπλαηόλ λα είλαη 

κηθξόηεξεο ηνπ 0 θαη κεγαιύηεξεο ηνπ 1. ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, θαη ππό ην πξίζκα ηεο 

ζεκεηαθήο εθηίκεζεο, νξίδνπκε ν εθηηκεηήο λα παίξλεη ηηο ηηκέο 0 θαη 1 αληίζηνηρα. Αμίδεη 

εδώ λα ζεκεηώζνπκε εάλ ε εθηηκώκελε πηζαλόηεηα ιαλζαζκέλα ζεηηθνύ ˆ
Y  είλαη κεγαιύηεξε 

ηνπ 2P̂ , ηόηε ν δηνξζσκέλνο εθηηκεηήο 2P̂  είλαη αξλεηηθόο (ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε 

πνζόηεηα ˆ ˆ1 Y Y    είλαη ζεηηθή, ην νπνίν θαη ηζρύεη ζρεδόλ γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο). Γηα 

λα παξαθακθζεί ην πξόβιεκα απηό, θαηαθεύγνπκε ζηελ θαηαζθεπή θαηάιιεισλ 

δηαζηεκάησλ εκπηζηνζύλεο γηα ηνλ εθηηκεηή 2P̂  (βι. Buonaccorsi (2009)). 

 

ε απηό ην ζεκείν, αμίδεη επίζεο λα επηζεκαλζεί θάηη. Αθόκα θαη εάλ ν πίλαθαο 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο δηαθέξεη από ηνλ ηαπηνηηθό πίλαθα, είλαη δπλαηόλ λα κελ ππάξρεη 

θαζαξή κεξνιεςία (net bias) ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ 2P̂ . Απηό ζπκβαίλεη όηαλ ηα δύν 



13 

ζθάικαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο είλαη ακνηβαία ζπκςεθηδόκελα (mutually 

compensated), δειαδή όηαλ ηζρύεη  1 2Y YP P   (παξαδείγκαηνο ράξηλ όηαλ 2 0.6P  , 

0.03Y  , 0.02Y  ). Ζ πηζαλόηεηα ηέηνηνπ ακνηβαίνπ ζπκςεθηζκνύ έρεη εμεηαζηεί από ηνπο 

Chua and Fuller (1987). Αο επηζεκάλνπκε εδώ όηη ε κε ύπαξμε κεξνιεςίαο δελ εμαξηάηαη 

κόλν από ηηο παξακέηξνπο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ji  αιιά θαη από ηηο πξαγκαηηθέο 

παξακέηξνπο P . Καηά απηόλ ηνλ ηξόπν, κία κεζνδνινγία κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

πξνθαζνξηζκέλν πίλαθα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεξνιεπηηθέο 

εθηηκήζεηο θαηά ηελ εμέηαζε ελόο πιεζπζκνύ θαη ζε κε κεξνιεπηηθέο εθηηκήζεηο γηα άιινπο 

πιεζπζκνύο. 

πλνςίδνληαο, ε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απζαίξεηεο κνξθέο 

κεξνιεςίαο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πιεζπζκηαθώλ πνζνζηώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θαηεγνξίεο 

κίαο δνζκέλεο κεηαβιεηήο πνπ εμεηάδεηαη γηα ην δείγκα . ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, ην κέγεζνο 

ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο πνπ πξνθύπηεη γηα κία θαηεγνξία ηεο κεηαβιεηήο κπνξεί λα 

εμηζσζεί  από ην κέγεζνο ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο γηα άιιεο θαηεγνξίεο, κε 

απνηέιεζκα λα κελ πξνθύςεη θαζαξή κεξνιεςία. 

 

 

2.2 Γηκεηαβιεηή Αλάιπζε 

2.2.1 Δθηηκήζεηο  γηα 2×2  πίλαθεο ζπλάθεηαο 

Ζ απινύζηεξε κνξθή αλάιπζεο πνπ κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε είλαη ε ζύγθξηζε ησλ 

πνζνζηώλ κεηαμύ δύν ππννκάδσλ ηνπ εμεηαδόκελνπ πιεζπζκνύ, δει. θαηά ηελ πεξίπησζε 

όπνπ ε κεηαβιεηή απόθξηζεο θαη νη επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο είλαη δπαδηθέο. Έζησ Υ  ε 

δπαδηθή κεηαβιεηή απόθξηζεο, ηα πνζνζηά ηεο νπνίαο θαη ελδηαθεξόκαζηε λα εθηηκήζνπκε, 

θαη  Χ  ε δπαδηθή κεηαβιεηή πνπ θαζνξίδεη ηηο δύν ππννκάδεο εμέηαζεο ηνπ πιεζπζκνύ. 

Θεσξνύκε πξώηα ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Υ ηαμηλνκείηαη εζθαικέλα σο Y  . Ζ 

πεξίπησζε απηή έρεη γίλεη αληηθείκελν κειέηεο από πνιινύο εξεπλεηέο ζην πεδίν ηεο 

Δπηδεκηνινγίαο (γηα παξάδεηγκα Rubin et al. (1956)) γηα πεξηπηώζεηο όπνπ ε Υ θαζνξίδεη ηελ 

ύπαξμε ή κε κίαο αζζέλεηαο θαη ε  Χ  δύν νκάδεο έθζεζεο ηνπ πιεζπζκνύ ζε απηήλ, γηα 

παξάδεηγκα θαπληζηέο ή κε θαπληζηέο. Οξίδνπκε ( )| ( ) Pr( , )Y i X kP Y i X k     ην πνζνζηό 

ησλ κνλάδσλ γηα ηηο νπνίεο έρνπκε Y i   γηα ηνλ ππνπιεζπζκό όπνπ X k  , δειαδή γηα ηηο 
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κνλάδεο ηνπ πιεζπζκνύ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ  i  θαηεγνξία ηεο  Υ  θαη αλήθνπλ ζηνλ  k  

ππνπιεζπζκό, θαζώο θαη ( )| ( )
ˆ
Y i X kP   ηνλ εθηηκεηή ηνπ ( )| ( )Y i X kP  κε ηξόπν αλάινγν ηεο ˆ

YP  ηεο 

ζρέζεο (2.9). Θεσξνύκε ηε κεξνιεπηηθή δηαθνξά (2)| (2) (2)| (1)
ˆ ˆ
Y X Y XP P   ζαλ εθηηκεηή ηεο 

δηαθνξάο αλάκεζα ζηα πξαγκαηηθά πιεζπζκηαθά πνζνζηά (2)| (2) (2)| (1)Y X Y XP P . Υάξηλ 

επθνιίαο σο πξνο ηνλ ζπκβνιηζκό ιόγσ ηεο ύπαξμεο πεξηζζόηεξσλ από κία θαηεγνξηθώλ 

κεηαβιεηώλ, ε πηζαλόηεηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ji  ζα ζπκβνιίδεηαη θαζ‘ εμήο σο |j i . 

 

Με δηαθνξίζηκε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε 

Ζ έθθξαζε ηεο κεξνιεςίαο απινπνηείηαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρνπκε ηελ ίδηα 

επαηζζεζία  sen  θαη εηδηθόηεηα  sp  θαη γηα ηηο δύν θαηεγνξίεο ηεο κεηαβιεηήο  Χ . Μία πην 

αθξηβήο δηαηύπσζε γηα ηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε εμήο : Ζ ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε ηεο 

κεηαβιεηήο Υ νλνκάδεηαη κε δηαθνξίζηκε (non differential) σο πξνο ηε κεηαβιεηή (with 

respect to) Χ όηαλ νη πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο γηα ηελ Υ δελ δηαθνξνπνηνύληαη 

γηα θάζε επίπεδν ηεο κεηαβιεηήο Χ, δειαδή 

                 | |Pr( | , ) Pr( | ) j ik j iY j Y i X k Y j Y i                    γηα θάζε  k    (2.16) 

πλεπάγεηαη έηζη από ηε ζρέζε (13) όηη ζε πεξίπησζε κε δηαθνξίζηκεο ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο έρνπκε 

       (2)| (2) (2)| (1) (2)| (2) (2)| (1)
ˆ ˆ[ ] ( )[ ]Y X Y X Y Y Y X Y XBias P P P P                         (2.17) 

ή ελαιιαθηηθά  

                           (2)| (2) (2)| (1) (2)| (2) (2)| (1)
ˆ ˆ[ ] (1 )[ ]Y X Y X Y Y Y X Y XE P P P P       .                  (2.18) 

ηελ πξάμε, αλακέλνπκε νη πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο Y  θαη Y  λα είλαη 

κηθξόηεξεο ηνπ 1 2 , απαίηεζε ινγηθή ιόγσ ηεο θύζεσο ησλ πηζαλνηήησλ απηώλ, νύησο ώζηε 

ν ζπληειεζηήο 1 Y Y    ηεο ζρέζεο (2.18) λα είλαη κία ζεηηθή ζηαζεξά κε ηηκέο κεηαμύ 0 

θαη 1. Με ηνλ ηξόπν απηόλ, ε δηαθνξά πνπ πξνζκεηξάηαη από ηελ εζθαικέλε κεηαβιεηή Y   

είλαη πάληα κηθξόηεξε από ηελ δηαθνξά πνπ βαζίδεηαη ζηνπο ππνινγηζκνύο κε ρξήζε ηεο 

κεηαβιεηήο Υ θαη ην απνηέιεζκα ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο είλαη λα ‗κεηώλεηαη‘- λα 

‗εμαζζελεί‘ (attenuate) ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ πνζνζηώλ ησλ ππνθαηεγνξηώλ (βιέπε Rubin et 

al. (1956), Newell (1963), Buell and Dunn (1964), White (1986)). Με άιια ιόγηα, ε επίδξαζε 
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ηεο κεηαβιεηήο (ή ηνπ παξάγνληα)  Χ  ζηε κεηαβιεηή Υ παξνπζηάδεηαη λα είλαη κηθξόηεξε 

από όηη πξαγκαηηθά είλαη.  

 

Οκνίσο, κπνξνύκε λα δείμνπκε παξόκνηα απνηειέζκαηα θαη γηα ηνλ ιόγν ζρεηηθώλ 

πηζαλνηήησλ (odds ratio), έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζηελ κειέηε ησλ θαηεγνξηθώλ δεδνκέλσλ. Ο εθηηκώκελνο ιόγνο 

ζρεηηθώλ πηζαλνηήησλ ηεο ηηκήο ηνπ εμεηαδόκελνπ ραξαθηεξηζηηθνύ 2Y   γηα ηελ ππννκάδα 

2X   ζε ζρέζε κε ηελ ππννκάδα 1X  θαηά ηελ ύπαξμε ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο δίλεηαη 

από ηνλ αθόινπζν ηύπν 

(2)| (2) (2)| (2)
(2)| ( )

(2)| (1) (2)| (1)

ˆ ˆ(1 )

ˆ ˆ(1 )

Y X Y X
Y X k

Y X Y X

P P
OR

P P


 



 





            (2.19) 

θαη σο γλσζηόλ απνηειεί έλαλ ζπλεπή εθηηκεηή ηνπ ζρεηηθώλ πηζαλνηήησλ ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο 

(2)| (2) (2)| (2)

(2)| ( )

(2)| (1) (2)| (1)

(1 )

(1 )

Y X Y X

Y X k

Y X Y X

P P
OR

P P

 



 





             (2.20) 

Δπίζεο, ν πξαγκαηηθόο ιόγνο ζρεηηθώλ πηζαλνηήησλ όηαλ δελ πθίζηαηαη ιαλζαζκέλε 

ηαμηλόκεζε είλαη ν 

(2)| (2) (2)| (2)

(2)| ( )

(2)| (1) (2)| (1)

(1 )

(1 )

Y X Y X

Y X k

Y X Y X

P P
OR

P P





            (2.21) 

Δθόζνλ έρνπκε κε δηαθνξίζηκε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε ηεο κεηαβιεηήο Υ σο πξνο ηελ Χ, 

ηζρύνπλ νη αθόινπζεο ηζόηεηεο γηα ηα πξαγκαηηθά θαη εθηηκώκελα πιεζπζκηαθά πνζνζηά 

επηηπρίαο 

          (2)| ( ) (2) 2Y X k YP P P  ,          γηα 1,2k   

θαη                       (2)| ( ) (2) 2Y X k YP P P 
  ,         γηα 1,2k   

Δηζάγνληαο  ηηο αλσηέξσ ηζόηεηεο ζηνπο ιόγνο ζρεηηθώλ πηζαλνηήησλ (2)| ( )Y X kOR  θαη 

(2)| ( )Y X kOR   αληίζηνηρα, απνδεηθλύεηαη όηη ν (2)| ( )Y X kOR   είλαη κεξνιεπηηθόο εθηηκεηήο ηνπ 

(2)| ( )Y X kOR , ελώ ζπγρξόλσο ηείλεη ζηελ ‗κεδεληθή ηηκή‘ (null value) ηεο κνλάδαο, 

ηθαλνπνηώληαο ηηο ζρέζεηο (2)| ( ) (2)| ( )1 Y X k Y X kOR OR   ή (2)| ( ) (2)| ( ) 1Y X k Y X kOR OR    (βι. 

Gustafsson (2004, Παξ. 3.3), Buonaccorsi (2009)). Απηό ηζρύεη ιακβάλνληαο ππ‘νςηλ όηη 

ηζρύεη ε ζρέζε 1 0Y Y    , ην νπνίν ζπκβαίλεη ζρεδόλ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. ην ίδην 
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ζπκπέξαζκα κπνξνύκε λα θαηαιήμνπκε ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ιόγν ζρεηηθνύ θηλδύλνπ 

(relative risk)  

(2)| (2)

(2)| ( )

(2)| (1)

Y X

Y X k

Y X

P
RR

P
  

θαη ηηο εθηηκήζεηο απηνύ κέζσ ηνπ ιόγνπ (2)| ( ) (2)| (2) (2)| (1)
ˆ ˆ

Y X k Y X Y XRR P P


    ((Copeland et al. 

(1977), White (1986)), αθνύ ν ιόγνο ζρεηηθώλ πηζαλνηήησλ θαη (2)| ( )Y X kOR  είλαη νπζηαζηηθά 

ν ιόγνο ζρεηηθνύ θηλδύλνπ (2)| ( )Y X kRR  εάλ νη πηζαλόηεηεο (2)| (2)Y XP  θαη (2)| (1)Y XP  είλαη ζρεηηθά 

κηθξέο. Αο ζεκεησζεί εδώ όηη ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα ραξαθηεξίδνπλ ηελ αζπκπησηηθή 

κεξνιεςία γηα κεγάια κεγέζε δεηγκάησλ. Γηα κηθξά δείγκαηα, είλαη πηζαλόλ ε κεξνιεςία λα 

κελ ηείλεη ζηελ ‗κεδεληθή ηηκή‘, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζνβαξό ελδερόκελν νη εθηηκήζεηο 

πνπ πξνθύπηνπλ λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη λα νδεγνύλ ζε 

εληειώο ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα (βι. Jurek et al. (2005)). Ζ επίδξαζε ηεο κε 

δηαθνξίζηκεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηνπο ιόγνπο ζρεηηθώλ πηζαλνηήησλ κπνξεί λα 

δνζεί δηαηζζεηηθά ζην παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 2.1) 

 

 

 
ΥΖΜΑ 2.1 

 

 Γηάγξακκα εθηηκώκελνπ ιόγνπ ζρεηηθώλ πηζαλνηήησλ έλαληη πξαγκαηηθνύ 

ιόγνπ ζρεηηθώλ πηζαλνηήησλ ππό κε δηαθνξίζηκε ιαλζαζκέλε 

ηαμηλόκεζε. 

Ζ γξακκή δειώλεη ηελ απνπζία κεξνιεςίαο (‗κεδεληθή ηηκή‘) 

 

 [ΠΖΓΖ : Buonaccorsi, 2009] 
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ην ζεκείν απηό αο επηζεκάλνπκε θάηη ζεκαληηθό. Σα δύν είδε ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο, πνπ δίλνληαη από ηηο πνζόηεηεο Y  θαη Y , έρνπλ ην ίδην πξόζεκν ζηε ζρέζε 

(2.18) ελώ αληίζεην πξόζεκν ζηε ζρέζε (2.14). πλεπώο, ε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε αλάκεζα 

ζε δεύγε θαηεγνξηώλ πνπ κπνξεί ζηε κνλνδηάζηαηε αλάιπζε λα είλαη ακνηβαίσο 

ζπκςεθηδόκελα δε ζα είλαη ε ίδηα γηα ηε δηδηάζηαηε αλάιπζε. Έηζη κπνξνύκε λα πξνβνύκε 

ζηελ ππόζεζε όηη ε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε ζα έρεη πηζαλόηαηα κεγαιύηεξε ζρεηηθή 

επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηέηνησλ αλαιύζεσλ.  

Γηα ηελ πεξίπησζε όπνπ ε κεηαβιεηή Χ, πνπ θαζνξίδεη ηηο ππννκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ, 

ππόθεηηαη ζε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε ελώ ε κεηαβιεηή απόθξηζεο είλαη ζσζηά 

ηαμηλνκεκέλε θαη επηπιένλ ε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε ηεο Χ είλαη κε δηαθνξίζηκε σο πξνο 

ηελ Υ, πξνθύπηνπλ παξόκνηνπ ηύπνπ ‗εμαζζελήζεηο‘ (Rogot (1971), Shy et al. (1978), 

Greenland (1982), Flegal et al. (1986)). 

ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε θαη γηα ηηο δύν κεηαβιεηέο Y θαη Χ, 

ππνζέηνπκε γεληθά όηη νη εζθαικέλα ηαμηλνκεκέλεο Y   θαη X   θαζνξίδνληαη από θνηλνύ από 

ηηο  Υ  θαη  Χ αληίζηνηρα από ηελ αθόινπζε ζηνραζηηθή δηαδηθαζία 

                                      |Pr( , | , ) jl ikY j X l Y i X k a   
                 γηα θάζε i, j, k, l 

Ζ ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε ησλ  Υ  θαη  Χ  νλνκάδεηαη αλεμάξηεηε (independent) εάλ ηζρύεη 

Pr( , | , ) Pr( | , )Pr( | , )Y j X l Y i X k Y j Y i X k X l Y i X k         
               

γηα θάζε i, j, k, l  θαη κε δηαθνξίζηκε σο πξνο ηηο Υ θαη  Χ  όηαλ ε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε 

ηεο Υ είλαη κε δηαθνξίζηκε σο πξνο ηελ Χ θαη ε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε ηεο Χ είλαη κε 

δηαθνξίζηκε σο πξνο ηελ Υ, δειαδή  

                          | |Pr( | , ) Pr( | ) j ik j iY j Y i X k Y j Y i a a    
          

θαη  

                     | |Pr( | , ) Pr( | ) l ik l kX l Y i X k X l X k a a    
            γηα θάζε i, j, k, l. 

Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε αλεμάξηεηε κε δηαθνξίζηκε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε 

(independent non differential misclassification) γηα ηηο κεηαβιεηέο Υ θαη Χ, ηζρύεη κε άιια 

ιόγηα ε ζρέζε 

| | |Pr( , | , ) Pr( | )Pr( | ) jl ik j i l kY j X l Y i X k Y j Y i X l X k a a a       
               

νη Gullen et al. (1968) έδεημαλ όηη ν εθηηκεηήο γηα ηελ πξαγκαηηθή δηαθνξά πιεζπζκηαθώλ 

πνζνζηώλ (2)| (2) (2)| (1)Y X Y XP P  ΄εμαζζελεί‘ κε ηξόπν όκνην κε απηόλ πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ 

παξαπάλσ αλάιπζε (βι. επίζεο Keys and Kihlberg (1963) θαη Barron (1977)), νύησο ώζηε λα 
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κπνξεί λα ζεσξεζεί ακεξόιεπηνο εθηηκεηήο ηεο. ε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα ιάβνπκε 

ζνβαξά ππ‘ όςηλ ηα πξόζθαηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ νη Greenland and 

Gustafson (2004), πνπ ζέηνπλ ελ κέξεη ππό ακθηζβήηεζε ηελ ακεξνιεςία ησλ εθηηκήζεσλ 

θάησ από ηελ ππόζεζε ηεο κε δηαθνξίζηκεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο. πκπεξαίλνπλ όηη ε 

πξνθύπηνπζα κεξνιεςία κπνξεί λα απνθιίλεη από ηε κεδεληθή ηηκή πνπ νξίδεηαη από ηηο 

πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ δεδνκέλσλ, όηαλ γηα ηα εμεηαδόκελα δεδνκέλα είλαη δύζθνιν λα 

πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ ύπαξμε κε δηαθνξίζηκεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο 

(όπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπζρέηηζε ζθαικάησλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμεηάδνληαη κέζσ 

εξσηεκαηνινγίσλ ή ε κε ειεγρόκελε επίδξαζε ζπκκεηαβιεηώλ ζηνπο ιόγνπο ζθαικάησλ) ή 

αθόκα θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ απηέο πιεξνύληαη.  

Μία εηδηθή πεξίπησζε εκθαλίδεηαη ζε δηαρξνληθά δηεμαγόκελεο κειέηεο όηαλ Υ θαη  Χ  

είλαη νη ηηκέο κίαο κεηαβιεηήο θαηά ηηο δηαδνρηθέο κεηξήζεηο ηεο ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά 

ζεκεία ζε κία δηεμαγόκελε έξεπλα (consecutive waves of a survey) θαη νη παξάκεηξνη 

Pr( , )Y i X k   ζπκβνιίδνπλ ηηο ‗κηθηέο ξνέο‘ (gross flows) αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο i  θαη 

k (Chua and Fuller (1987)). ηελ πεξίπησζε απηή, ε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε κπνξεί λα 

επηθέξεη ζνβαξή ζρεηηθή κεξνιεςία γηα ηηο εθηηκήζεηο ησλ ξνώλ πνπ δελ βξίζθνληαη ζηελ 

θύξηα δηαγώλην (πνπ ηζρύεη i k ). 

 

ε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα ηνλίζνπκε θάηη πνιύ ζεκαληηθό. Ζ κε δηαθνξίζηκε 

ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε δελ ζπλεπάγεηαη πάληα όηη νη εθηηκήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ 

εμαζζελνύλ πξνο ηε κεδεληθή ηηκή, είλαη δειαδή αζπκπησηηθά ακεξόιεπηεο εθηηκήζεηο ησλ 

πξαγκαηηθώλ ηηκώλ ησλ εμεηαδόκελσλ ραξαθηεξηζηηθώλ (Jurek et al. (2005)). Αθόκα θαη εάλ 

ζεσξήζνπκε όηη νη εθηηκήζεηο είλαη πηζαλόηεξα πην θνληά ζηελ κεδεληθή ηηκή ζε ζρέζε κε ηε 

κε ύπαξμε ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο, ε εύξεζε αζπκπησηηθά ακεξόιεπησλ εθηηκεηώλ όηαλ 

έρνπκε κε δηαθνξίζηκε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε πξνϋπνζέηεη λα ηζρύνπλ θαη άιιεο 

ππνζέζεηο, όπσο π.ρ. ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ζθάικαηνο ηαμηλόκεζεο από άιινπο ηύπνπο 

ζθαικάησλ (Chavance et al. (1992), Kristensen (1992)). Οη Greenland and Gustafson (2006) 

εθθξάδνπλ ηελ αβεβαηόηεηα ηνπο γηα ηελ αζπκπησηηθή ακεξνιεςία ησλ εθηηκήζεσλ θαη θαηά 

ηελ πεξίπησζε ύπαξμε αλεμάξηεηεο κε δηαθνξίζηκεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο. 

Παξαδείγκαηα πνπ δείρλνπλ όηη ε θαηά πξνζέγγηζε κε δηαθνξίζηκε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε 

κπνξεί λα κελ νδεγεί ζηε κεδεληθή ηηκή δίλνληαη από ηνπο Jurek et al. (2008). 
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Γηαθνξίζηκε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε 

Αο εμεηάζνπκε ηώξα ηελ πεξίπησζε όπνπ ε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε δελ είλαη κε 

δηαθνξίζηκε, αιιά δηαθνξίζηκε (differential). Καηά ηελ πεξίπησζε απηή, ε κεξνιεςία ηεο 

εθηίκεζεο ηεο δηαθνξάο ησλ πξαγκαηηθώλ πνζνζηώλ (2)| (2) (2)| (1)Y X Y XP P  κπνξεί λα πάξεη 

νπνηαδήπνηε απζαίξεηε ηηκή πνπ λα ηείλεη ή λα απνθιίλεη από ηε κεδεληθή ηηκή πνπ 

ζρεηίδεηαη ηα πξαγκαηηθά πνζνζηά, όπσο θαη ζηε κνλνδηάζηαηε πεξίπησζε, ζπλεπώο δε 

ρξεηάδεηαη λα ζπλεπάγεηαη εμαζζέλεζε ηεο ζρέζεο πξνο ηε κεδεληθή ηηκή απηή. Σελ 

πηζαλόηεηα κε εμαζζελεκέλσλ πξνο ηε κεδεληθή ηηκή απνηειεζκάησλ ηνλίδνπλ ζηελ έξεπλα 

ηνπο νη Diamond and Lilienfeld (1962a, 1962b) αιιά πξνβαίλνπλ ζηελ νκνινγνπκέλσο 

αθύζηθε ππόζεζε όηη ε δεζκεπκέλε πηζαλόηεηα ηεο κεηαβιεηήο Υ  δεδνκέλσλ ησλ 

κεηαβιεηώλ Y   θαη  Χ  δελ εμαξηάηαη από ηηο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Χ (θαη όρη γηα ηε 

δεζκεπκέλε πηζαλόηεηα ηεο Y  δεδνκέλσλ ησλ Υ θαη Χ  όπσο απηή δίλεηαη ζηε ζρέζε (2.18)). 

Άιινη εξεπλεηέο (Newell (1962), Keys and Kihlberg (1963), Buel and Dunn (1964)) 

επηζεκαίλνπλ απηή ηελ πεγή ζύγρπζεο. Έλαο ζαθήο απνινγηζκόο ησλ πηζαλώλ επηδξάζεσλ 

γηα ηε δηαθνξίζηκε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε δίλεηαη από ηελ Goldberg (1975) (βι. επίζεο θαη 

ηνπο Copeland et al. (1977), Shy et al. (1978)). Ο Chyou (2007) κε ρξήζε πξνζνκνίσζεο θαη 

βάζεη ησλ ζπλεπεηώλ ηεο  δηαθνξίζηκεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηνπο ιόγνπο ζρεηηθώλ 

πηζαλνηήησλ (έλαο κεγάινο αξηζκόο ηείλεη καθξηά από ηε κεδεληθή ηηκή ηεο κνλάδαο θαη ή 

πξνο ην 0 ή πξνο ην άπεηξν) νδεγείηαη θαη απηόο ζην ζπκπέξαζκα ηεο απζαίξεηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ εθηηκεηώλ σο πξνο ηηο ηηκέο πνπ παίξλνπλ ζε ζρέζε κε ηε κεδεληθή ηηκή. 

Ζ επίδξαζε ηεο  δηαθνξίζηκεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο  ζηνπο ιόγνπο ζρεηηθώλ 

πηζαλνηήησλ κπνξεί λα δνζεί δηαηζζεηηθά ζην παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 ΥΖΜΑ 2.2  

 Γηάγξακκα εθηηκώκελνπ ιόγνπ ζρεηηθώλ πηζαλνηήησλ έλαληη πξαγκαηηθνύ 

ιόγνπ ζρεηηθώλ πηζαλνηήησλ ππό δηαθνξίζηκε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε. 

Ζ γξακκή δειώλεη ηελ απνπζία κεξνιεςίαο (‗κεδεληθή ηηκή‘) 

 

 [ΠΖΓΖ : Buonaccorsi, 2009] 

 
 

 

        

Αιιαγέο ζηηο θαηεγνξίεο κίαο ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεκέλεο κεηαβιεηήο κπνξνύλ λα 

κεηαηξέςνπλ ηε κε δηαθνξίζηκε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε ηεο ζε δηαθνξίζηκε. Γηα 

παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε όηη κία κεηαβιεηή Υ κε ηξεηο θαηεγνξίεο είλαη ππνθείκελε ζε κε 

δηαθνξίζηκε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε σο πξνο κία δπαδηθή κεηαβιεηή Χ. Αλ δύν από ηηο 

θαηεγνξίεο ηεο Υ ζπλδπαζηνύλ, ε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε ηνπ 2 2  πίλαθα ζπλάθεηαο πνπ 

πξνθύπηεη δελ είλαη απαξαίηεηα κε δηαθνξίζηκε (Wachholder et al., (1991)). Οκνίσο, 

δηαθνξίζηκε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε κπνξεί λα πξνθύςεη όηαλ κία εζθαικέλα κεηξεκέλε 

ζπλερήο κεηαβιεηή Χ δηρνηνκείηαη, αθόκα θαη αλ ην ζθάικα κέηξεζεο γηα ηελ Χ είλαη κε 

δηαθνξίζηκν (Flegal et al. 1991).  

 

 

2.2.2 Δθηηκήζεηο γηα r×2  πίλαθεο ζπλάθεηαο 

Τπνζέηνπκε όηη ζέινπκε λα ζπγθξίλνπκε ηα πιεζπζκηαθά πνζνζηά πνπ νξίδνληαη από κία 

δπαδηθή κεηαβιεηή Υ  γηα ηηο 2r   ππννκάδεο πνπ νξίδνπλ νη θαηεγνξίεο ηεο κεηαβιεηήο  Χ. 

Δάλ κόλν ε Υ  είλαη ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεκέλε θαη ε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε απηή είλαη κε 

δηαθνξίζηκε σο πξνο ηελ  Χ,  γηα θάζε εθηηκώκελε δηαθνξά  

                                                           (2)| ( ) (2)| ( )
ˆ ˆ
Y X k Y X lP P  ,      κε  , 1,2,...,k l r  
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έρνπκε κία ζρέζε παξόκνηα κε απηήλ ηεο ζρέζεο (2.18) κε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 

(1 )Y Y   . Καηά απηόλ ηνλ ηξόπν, ε δηάηαμε ησλ εθηηκώκελσλ πνζνζηώλ είλαη ίδηα κε ηε 

δηάηαμε ησλ πιεζπζκηαθώλ πνζνζηώλ (2)| (1) (2)| ( ),...,Y X Y X rP P . 

Δάλ αληί απηνύ ε κεηαβιεηή Υ είλαη νξζά ηαμηλνκεκέλε αιιά ε κεηαβιεηή Χ πνπ νξίδεη 

ηηο ππννκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ είλαη κε δηαθνξίζηκα ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεκέλε, κπνξεί λα 

πξνθύςνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Οξίδνπκε ηηο εμήο παξακέηξνπο ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο γηα ηε κεηαβιεηή Χ 

                                                      Pr( | )lk X l X k                     (2.22)  

κε  , 1,2,...,k l r . Σόηε γηα κεγάια δείγκαηα ε αλακελόκελε ηηκή γηα ην εθηηκώκελν πνζνζηό 

(2)| ( )
ˆ
Y X lP   κπνξεί κε ηε βνήζεηα ηεο ζρέζεο (2.22) θαη ηνπ ζεσξήκαηνο ηνπ Bayes λα 

πξνζεγγηζηεί από ηελ παξαθάησ ζρέζε 

                                                
( ) (2)| ( )

(2)| ( )

( )1

ˆ[ ]
X k Y X k lkk

Y X l r

X k lk

P P
E P

P













,      γηα θάζε  1,2,...,l r      . 

Τπνζέηνπκε όηη νη ππννκάδεο είλαη δηαηεηαγκέλεο έηζη ώζηε  

(2)| (1) (2)| (2) (2)| ( )...Y X Y X Y X rP P P    

Σόηε ηζρύεη 

(2)| (1) (2)| ( ) (2)| ( )
ˆ[ ]Y X Y X l Y X rP E P P   

(Kuha and Skinner (1997)) θαη γηα ηελ αλακελόκελε ηηκή ηεο δηαθνξάο ησλ εθηηκώκελσλ 

πνζνζηώλ ησλ αθξαίσλ θαηεγνξηώλ ηεο κεηαβιεηήο  Χ  έρνπκε 

(2)| ( ) (2)| (1) (2)| ( ) (2)| ( ) (2)| ( ) (2)| (1)
ˆ ˆ[ ] [ ]Y X r Y X Y X l Y X k Y X r Y XP P E P P P P         

γηα θάζε , 1,2,...,k l r .  

Βάζεη ηεο παξαπάλσ ζρέζεο, ε εθηηκώκελε δηαθνξά ησλ πνζνζηώλ κεηαμύ ησλ δύν 

αθξαίσλ (extreme) ππννκάδσλ ηεο κεηαβιεηήο Χ ( 1X   θαη X m  ) είλαη θαη πάιη 

‗εμαζζελεκέλε‘ ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή δηαθνξά ησλ πνζνζηώλ. Μνιαηαύηα, νη 

εθηηκήζεηο γηα άιιεο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ πνζνζηώλ ησλ ππννκάδσλ κπνξεί λα ηείλνπλ 

κεξνιεπηηθά είηε πξνο είηε καθξηά από ην κεδέλ. Μάιηζηα, ε εθηίκεζε απηή κπνξεί λα έρεη 

θαη δηαθνξεηηθό πξόζεκν από απηό ηεο πξαγκαηηθήο δηαθνξάο. Απηό ζεκαίλεη όηη ε 

ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα αιιάμεη ηελ πξνθαλή δηάηαμε ησλ 

πνζνζηώλ ησλ ππννκάδσλ θαη λα ζηξεβιώζεη ηηο ππάξρνπζεο ηάζεηο (trends) αλάκεζα ζηα 
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πνζνζηά ησλ ππννκάδσλ. ε παξόκνηα απνηειέζκαηα κπνξνύκε λα θαηαιήμνπκε 

εξεπλώληαο θαη άιια κέηξα ζπζρέηηζεο (measures of association), όπσο ν ζρεηηθόο ιόγνο 

θηλδύλνπ (relative risk) 

(2)| ( )

(2)| ( )

(2)| ( )

Y X l

Y X l

Y X k

P
RR

P
  

θαη ν ιόγνο ζρεηηθώλ πηζαλνηήησλ (odds ratio)  

(2)| ( ) (2)| ( )

(2)| ( , )

(2)| ( ) (2)| ( )

[1 ]

[1 ]

Y X l Y X l

Y X l k

Y X k Y X k

P P
OR

P P





, 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ζηελ Δπηδεκηνινγία (βιέπε Gladen and Rogan 1979, 

Dosemeci et al. 1990, Birkett 1992 θαζώο θαη Blettner and Wahrendorf 1984). 

 

Μνινλόηη ππάξρνπλ θαη άιιεο πηζαλέο κνξθέο κεξνιεςίαο, ηα πην ζπλεζηζκέλα 

απνηειέζκαηα γηα κία ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε κε κε αθξαίεο πεξηπηώζεηο ηπρόλ εζθαικέλα 

ηαμηλνκεκέλσλ κνλάδσλ, αθόκα θαη γηα κία πνιπδηάζηαηε κεηαβιεηή Χ πνπ δηαρσξίδεη ηνλ 

πιεζπζκό ζε ππννκάδεο, θαίλνληαη λα είλαη ηα εμήο 

 νη εθηηκήζεηο ησλ πιεζπζκηαθώλ πνζνζηώλ δηαηεξνύλ ηε δηάηαμε ηνπο 

 όιεο νη εθηηκώκελεο δηαθνξέο ησλ πνζνζηώλ ‗εμαζζελνύλ‘- ηείλνπλ πξνο ηε κεδεληθή 

ηηκή. 

Απηά ηα απνηειέζκαηα παξαηεξνύληαη εηδηθόηεξα όηαλ εκθαλίδεηαη ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε 

κόλν γηα γεηηνληθέο θαηεγνξίεο ηεο κεηαβιεηήο  Χ (βιέπε Marshall et al. 1981, Birkett 1992). 

 

 

2.2.3  Έιεγρνη ππνζέζεσλ γηα δηδηάζηαζηνπο πίλαθεο 

Μία ζεκαληηθή ζπλέπεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξαηεξνύκελεο ‗εμαζζέλεζεο‘ είλαη 

όηη εάλ δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο Υ θαη Χ  δελ ζα ππάξμεη θαη 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο Y   θαη X   όηαλ έρνπκε κε δηαθνξίζηκε ιαλζαζκέλε 

ηαμηλόκεζε γηα κία από ηηο δύν κεηαβιεηέο (Mote and Anderson (1975), Bross (1954), Rubin 

et al. (1956), Rogot (1961), Walsh (1963), Gladen and Rogan, (1979)) ή κε δηαθνξίζηκε θαη 

αλεμάξηεηε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε θαη ηηο δύν κεηαβιεηέο (Assakul and Proctor (1967), 

Giesbrecht (1967)). Ωο εθ ηνύηνπ, έλαο έιεγρνο γηα ηε κε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο Υ θαη Χ ζα 

έρεη ην ζσζηό επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο, αιιά γεληθά ε ηζρύο ηνπ ειέγρνπ ζα παξνπζηάδεηαη 

κεησκέλε. Οη Marshall et al. (1981), Walkner and Blettner (1985) θαη Freudenheim et al. 
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(1989) θαηαδεηθλύνπλ παξόκνηα απνηειέζκαηα γηα ειέγρνπο κε ύπαξμεο ηάζεο ζηα πνζνζηά 

ησλ ππννκάδσλ γηα πίλαθεο ζπλάθεηαο όπνπ ε κεηαβιεηή απόθξηζεο Υ είλαη δίηηκε θαη ε 

κεηαβιεηή πνπ νξίδεη ηηο ππννκάδεο ζηνλ πιεζπζκό είλαη κε δηαθνξίζηκα ιαλζαζκέλα 

ηαμηλνκεκέλε. 

 

 

2.3 Πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε 

2.3.1 Σξηδηάζηαηνη πίλαθεο ζπλάθεηαο 

Ζ απινύζηεξε κνξθή πνιπκεηαβιεηήο αλάιπζεο πνπ κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε 

παξηζηάλεηαη κε ηε βνήζεηα ελόο 2 2 2   πίλαθα ζπλάθεηαο. Έζησ Υ  κία δπαδηθή κεηαβιεηή 

απόθξηζεο θαη Χ, Ζ δύν κεηαβιεηέο πνπ νξίδνπλ ππννκάδεο ζηνλ πιεζπζκό. Οξίδνπκε 

( )| ( ), ( )Y i X k Z lP  ην πνζνζηό ησλ κνλάδσλ ηνπ πιεζπζκνύ γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη Y i   θαη αλήθνπλ 

ζηελ ππννκάδα γηα ηελ νπνία έρνπκε X k   θαη Z l  . Άιιεο πεξηζώξηεο θαη δεζκεπκέλεο 

πηζαλόηεηεο (παξαδείγκαηνο ράξηλ νη ( )X kP  θαη ( )| ( )X k Z lP ) νξίδνληαη κε ηξόπν παξόκνην. 

Τπνζέηνπκε όηη επηζπκνύκε λα εμεηάζνπκε ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ Υ θαη  Χ  γηα 

κία δεδνκέλε θαηεγνξία ηεο Ζ. πγθεθξηκέλα, ζέινπκε λα εθηηκήζνπκε ηα αθόινπζα 

πιεζπζκηαθά πνζνζηά  

1 (2)| (2), (1) (2)| (1), (1)Y X Z Y X ZD P P             θαη          2 (2)| (2), (2) (2)| (1), (2)Y X Z Y X ZD P P  . 

Αο ζεσξήζνπκε ζε πξώηε θάζε όηη έρνπκε κε δηαθνξίζηκε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε γηα 

κία κόλν κεηαβιεηή. Δάλ ε κεηαβιεηή Ζ έρεη ηαμηλνκεζεί νξζά, κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε 

ηνπο δηδηάζηαηνπο πίλαθεο ζπλάθεηαο ησλ Υ  θαη Χ  μερσξηζηά γηα θάζε ππννκάδα πνπ 

νξίδεηαη από ηελ Ζ. Με απηή ηε ζεώξεζε, ηα απνηειέζκαηα  ζηα νπνία θαηαιήμακε γηα ηε 

δηκεηαβιεηή αλάιπζε ζε πξνεγνύκελε ελόηεηα κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ θη εδώ. Δάλ ε Υ 

είλαη ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεκέλε, ηόηε νη δηαθνξέο 1D  θαη 2D  εμαζζελνύλ ζύκθσλα κε ηελ 

ίδην παξάγνληα εμαζζέλεζεο πνπ δίλεηαη ζηε ζρέζε (2.18). Οη δηαθνξέο παξνπζηάδνπλ 

επίζεο εμαζζέλεζε όηαλ έρνπκε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε ηεο κεηαβιεηήο Χ. Δπεηδή όκσο ε 

κεξνιεςία απηή εμαξηάηαη επηπιένλ θαη από ηα πνζνζηά (2)| (2)X ZP  θαη (2)| (2)X ZP , νη 1D  θαη 2D  

εμαζζελνύλ  ζε δηαθνξεηηθό βαζκό (όρη βάζεη ελόο θνηλνύ ζπληειεζηή) εάλ ππάξρεη 

ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ Χ θαη Ζ. Καηά ζπλέπεηα ε κε δηαθνξίζηκε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε γηα 

ηε κεηαβιεηή Χ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θίβδειε εηεξνγέλεηα (spurious heterogeneity) γηα ηηο 
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εθηηκήζεηο ησλ 1D  θαη 
2D  ή αθόκα θαη λα θαιύςεη ηελ ύπαξμε πξαγκαηηθήο εηεξνγέλεηαο 

(Greenland 1980). 

Αο ιάβνπκε ηώξα ππ‘ όςηλ ηελ πεξίπησζε όπνπ ε Ζ ηαμηλνκείηαη κε δηαθνξίζηκα σο Z   

αιιά νη κεηαβιεηέο Υ θαη Χ είλαη νξζά ηαμηλνκεκέλεο. Οξίδνπκε ηηο πηζαλόηεηεο 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο κε ηξόπν αλάινγν απηνύ ηεο κνλνκεηαβιεηήο αλάιπζεο σο εμήο  

         Pr( 1| 2)Z Z Z         θαη    Pr( 2 | 1)Z Z Z     .        . 

Υξεζηκνπνηώληαο ηελ παξαθάησ ζρέζε 

(2)| ( ), (1) (2)| ( ) (1)| ( ) (2)| ( ), (1) (2)| ( ), (2)[1 ][ ]Y X k Z Y X k Z X k Y X k Z Y X k ZP P P P P     

κπνξεί λα απνδεηρηεί όηη ε αλακελόκελε ηηκή ηεο εθηηκήηξηαο  (2)| ( ), (1)
ˆ
Y X k ZP  ηνπ πιεζπζκηαθνύ 

πνζνζηνύ (2)| ( ), (1)Y X k ZP  πξνζεγγίδεηαη γηα κεγάια δείγκαηα από ηελ αθόινπζε ζρέζε 

(2)| ( ), (1) (2)| ( ) (1)| ( ) (2)| ( ), (1) (2)| ( ), (2)
ˆ[ ] [1 ][ ]Y X k Z Y X k k Z X k Y X k Z Y X k ZE P P P P P       

όπνπ  

(1)| ( )

(1)| ( )1

Z X k

k

Z X k

P

P









 
    θαη    (1 )Z Z Z       

(βι. Kuha and Skinner (1997)).ε πξαθηηθό επίπεδν, πεξηκέλνπκε νη ηηκέο ησλ πηζαλνηήησλ 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο Z  θαη Z  λα είλαη κηθξόηεξεο ηνπ 1/2 . ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 

ηζρύεη  0 1k   θαη ε αλακελόκελε ηηκή ηνπ (2)| ( ), (1)
ˆ
Y X k ZP   βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο 

πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ πνζνζηώλ (2)| ( ), (1)Y X k ZP  θαη (2)| ( )Y X kP , κε ην ηειεπηαίν πνζνζηό λα 

πξνθύπηεη από ηελ άζξνηζε ησλ πξαγκαηηθώλ πνζνζηώλ σο πξνο ηηο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Ζ. 

ε παξόκνηα απνηειέζκαηα κπνξνύκε λα πξνβνύκε θαη γηα ηηο εθηηκήζεηο άιισλ πνζνζηώλ 

ηεο κνξθήο (2)| ( ), ( )Y X k Z lP  κε , 1,2k l  . Ζ κεξνιεςία απηήο ηεο κνξθήο είλαη γλσζηή ζηελ 

επηδεκηνινγηθή βηβιηνγξαθία σο ζύγρπζε ππνινίπσλ (residual confounding) (βι. Savitz and 

Barron (1989)). Πξνθύπηεη ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ε αλάιπζε πεξηνξίδεηαη ζε ιαλζαζκέλα 

ππνζύλνιν κνλάδσλ (ζε απηέο γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη 1Z
   αληί γηα 1Z  , δειαδή ζηε 

ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεκέλε κεηαβιεηή Z   αληί ηεο πξαγκαηηθήο Ε) θαη ιόγσ απηνύ ε 

εηεξνγέλεηα ησλ πνζνζηώλ πνπ νθείιεηαη ζηελ κεηαβιεηή Ε δελ κπνξεί λα ειεγρζεί πιήξσο. 

Λόγσ ηεο ζύγρπζεο θαηάινηπσλ, νη εθηηκήζεηο γηα ηηο δηαθνξέο ησλ πνζνζηώλ 1D  θαη 2D  

θαη ηα κέηξα ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ Υ θαη Χ πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηα 

επίπεδα ηεο Ε κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ κεξνιεςία. Οη Savitz and Barron (1989) (βι. επίζεο 
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Greenland 1980) θαηέιεμαλ ζην αθόινπζν ζπκπέξαζκα όζνλ αθνξά ην ιόγν ζρεηηθώλ 

πηζαλνηήησλ : ζε έλαλ 2 2 2   πίλαθα ζπλάθεηαο ε αλακελόκελε ηηκή γηα έλα εθηηκώκελν 

‗πεξηιεπηηθό‘ κέηξν ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο Υ θαη Χ  δεδνκέλεο ηεο 

κεηαβιεηήο  Ζ  έρεη πεδίν ηηκώλ αλάκεζα ζην ‗αδξό‘ θαη ρσξίο πεξηνξηζκνύο (ζηα επίπεδα 

ηεο Ε) κέηξν ζπζρέηηζεο θαη ζην πξαγκαηηθό θαη ππνθείκελν ζε πεξηνξηζκνύο ‗πεξηιεπηηθό‘ 

κέηξν ζπζρέηηζεο. Ο Brenner (1993) δείρλεη όηη ην παξαπάλσ γεγνλόο δελ είλαη γεληθά 

αιεζέο όηαλ ε κεηαβιεηή Ζ έρεη πεξηζζόηεξεο από δύν θαηεγνξίεο. 

Ζ κεξνιεςία πνπ νθείιεηαη ζηε ζύγρπζε ππνινίπσλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ελόο εθηηκεηή 

ησλ δηαθνξώλ ησλ πνζνζηώλ 1D  θαη 
2D  κπνξεί λα ηείλεη είηε πξνο είηε καθξηά από ηε 

‗κεδεληθή‘ ηηκή. Ο εθηηκεηήο απηόο κπνξεί ζπλ ηνηο άιινηο λα έρεη δηαθνξεηηθό πξόζεκν από 

ηε πξαγκαηηθή δηαθνξά, ην νπνίν θαη ζα δείρλεη κία ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ Υ θαη Χ πνπ είλαη 

αληίζεηε ηεο πξαγκαηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ δύν κεηαβιεηώλ. Οη εθηηκήζεηο απηέο 

κπνξνύλ αθόκα λα δείμνπλ όηη ππάξρεη ζπζρέηηζε όηαλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ πθίζηαηαη 

( 1 2 0D D  ). Δπνκέλσο, ηόζν ην κέγεζνο όζν θαη ε ηζρύο ελόο ειέγρνπ κε ζπζρέηηζεο 

αλάκεζα ζηηο Υ θαη Χ είλαη εζθαικέλα όηαλ ε Ζ είλαη ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεκέλε. 

Σν αλσηέξσ απιό παξάδεηγκα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο γηα έλαλ ηξηδηάζηαην πίλαθα 

ζπλάθεηαο κπνξεί λα επεθηαζεί κε πνιινύο ηξόπνπο. Κάπνηεο από ηηο κεηαβιεηέο κπνξεί λα 

είλαη πνιπεπίπεδεο αληί γηα δηρνηνκηθέο. Μπνξεί λα έρνπκε αλεμάξηεηε θαη κε-δηαθνξίζκε 

ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε γηα πεξηζζόηεξεο από κία κεηαβιεηέο, πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην 

απνηέιεζκα ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζα είλαη έλαο ζπλδπαζκόο ‗εμαζζέλεζεο‘ θαη 

ζύγρπζεο ππνινίπσλ (Fung and Howe 1984). Δλ ηέιεη, ε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε πνπ είλαη 

ηαπηόρξνλα κε αλεμάξηεηε θαη δηαθνξίζηκε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θάζε κνξθήο 

κεξνιεςία ζηηο εθηηκήζεηο (θάπνηα ζρεηηθά παξαδείγκαηα δίλνληαη από ηνπο Greenland and 

Robins 1985). 

 

 

2.3.2 Γεληθή Πεξίπησζε 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ κπνξνύλ λα επεθηαζνύλ ζε πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε 

κε κεγαιύηεξν αξηζκό κεηαβιεηώλ. Όηαλ κεξηθέο από ηηο κεηαβιεηέο είλαη ιαλζαζκέλα 

ηαμηλνκεκέλεο, δελ είλαη γεληθά εύθνιν λα δώζνπκε αθόκα θαη πνζνηηθέο ζρέζεηο πνπ λα 

παξηζηνύλ ηελ πξνθύπηνπζα κεξνιεςία. Δμαίξεζε απνηειεί κία ρξήζηκε κειέηε ηνπ Korn 

(1981) πνπ πξαγκαηεύεηαη ειέγρνπο ππνζέζεσλ γηα πίλαθεο ζπλάθεηαο κε αλεμάξηεηε θαη κε 
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δηαθνξίζηκε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε γηα θάπνηεο από ηηο κεηαβιεηέο. Αο ππνζέζνπκε όηη ηα 

πιεζπζκηαθά πνζνζηά αλά θειί ηθαλνπνηνύλ έλα ηεξαξρηθό ινγαξηζκνγξακκηθό κνληέιν 

(εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηελ απεηθόληζε ελόο κνληέινπ ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο κέζσ 

ινγαξηζκνγξακκηθώλ κνληέισλ θαη ηξόπνη δηόξζσζεο ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζα 

δνζνύλ ζην Κεθάιαην 6). Έλα ηέηνην κνληέιν κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί βάζεη ηνπ θαζνξηζκνύ 

ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεγαιύηεξεο ηάμεο ησλ κεηαβιεηώλ πνπ πεξηιακβάλεη (βι. Bishop et 

al. 1975, Κεθ. 2). Γηα παξάδεηγκα, έλα κνληέιν ηξηώλ κεηαβιεηώλ γηα ην νπνίν δελ έρνπκε 

ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ Υ θαη Χ δεδνκέλεο κίαο ζηαζεξήο ηηκήο ηεο Ζ κπνξεί λα γξαθεί 

σο ( , )H YZ XZ θαη έλα κνληέιν πιήξνπο αλεμαξηεζίαο σο ( , , )H Y X Z . Σα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο ηνπ Korn αλαθέξνπλ όηη έλα κνληέιν δηαηεξείηαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε ύπαξμεο 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο (is preserved by misclassification) ηεο κεηαβιεηήο πνπ 

εκθαλίδεηαη κόλν κία θνξά ζην ζρεκαηηδόκελν κνληέιν. Έλα κνληέιν ιέκε όηη δηαηεξείηαη 

όηαλ ηα ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεκέλα δεδνκέλα ηθαλνπνηνύλ επίζεο ην κνληέιν, κε άιια ιόγηα 

όηαλ ε ππάξρνπζα ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε δελ επηθέξεη θίβδειεο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο 

ηαμηλνκεκέλεο κεηαβιεηέο. Καηά απηόλ ηνλ ηξόπν, ην κνληέιν ( , )H YZ XZ  δηαηεξείηαη θάησ 

ηελ ππόζεζε ύπαξμεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο γηα ηηο κεηαβιεηέο Υ  ή  Χ  ή θαη γηα ηηο δύν 

αιιά όρη θάησ από ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε γηα ηε Ζ. Σν ζπκπέξαζκα απηό ζπκθσλεί κε ηα 

άλσζελ απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε κειέηε ησλ ηξηδηάζηαησλ πηλάθσλ ζπλάθεηαο. 

Αο ππνζέζνπκε ζηε ζπλέρεηα όηη ε κεηαβιεηή Χ ηαμηλνκείηαη εζθαικέλα σο X  . Αθνύ δελ 

ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ Υ θαη Χ δεδνκέλεο ηεο Ζ, κε άιια ιόγηα δελ έρνπκε 

αιιειεπηδξάζεηο πνπ λα πεξηέρνπλ ηνλ όξν ΥΧ ζην κνληέιν, δε ζα ππάξμεη ζπζρέηηζε κεηαμύ 

ησλ κεηαβιεηώλ X   θαη Υ δεδνκέλεο ηεο Ζ (δειαδή θακία αιιειεπίδξαζε πνπ λα πεξηέρεη 

ηνλ όξν YX  ). Αθ‘ εηέξνπ, κε δηαθνξίζηκε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε γηα ηε Ζ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία θίβδειεο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ Υ θαη Χ δεδνκέλεο ηεο Z  (κία 

αιιειεπίδξαζε ηεο κνξθήο ΥΧ) θαη θίβδειε εηεξνγέλεηα ζηηο ζπζρεηίζεηο απηέο γηα ηα 

επίπεδα ηεο Z  (κία αιιειεπίδξαζε ηεο κνξθήο YXZ  ). 

Δάλ έλα κνληέιν δηαηεξείηαη, κπνξεί λα ειεγρζεί γηα θαιή πξνζαξκνγή (goodness of fit) 

κε ηε ρξήζε ησλ ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεκέλσλ ηηκώλ. Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ πνπ 

πξνθύπηεη έρεη ην ζσζηό επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο αιιά κεησκέλε ηζρύ ζε ζρέζε κε ηνλ 

έιεγρν πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο νξζά ηαμηλνκεκέλεο ηηκέο. Έλαο ηύπνο πνπ δίλεηαη από ηνλ Korn 

(1982) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηζρύνο γηα έλα έιεγρν ιόγνπ 

πηζαλνθαλεηώλ (likelihood ratio test) γηα δύν εκθπηεπκέλα (nested) δηαηεξνύκελα κνληέια. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

Έιεγρνη ππνζέζεσλ 

 

 

3.1  Δηζαγσγή  

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ησλ κεζόδσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη δηόξζσζε 

ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζε έλαλ πιεζπζκό πνπ θαηαλέκεηαη ζε ππννκάδεο βάζεη 

θαηεγνξηθώλ κεηαβιεηώλ, ζα ήηαλ νπζηώδεο λα εξεπλήζνπκε ην θαηά πόζνλ ην θαηλόκελν 

απηό επεξεάδεη ηελ εμαγσγή νξζώλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηα δεηνύκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εμεηαδόκελνπ πιεζπζκνύ. Απηό έρεη βαξύλνπζα ζεκαζία, γηαηί κπνξεί λα νδεγεζνύκε ζε 

εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ειάρηζηα έσο θαζόινπ ζηα πξαγκαηηθά 

δεδνκέλα. Έλαο από ηνπο πην γλσζηνύο ηξόπνπο δηεξεύλεζεο γηα ηε πξνζαξκνγή ελόο 

κνληέινπ, ελ πξνθεηκέλσ ηνπ κνληέινπ ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο, είλαη ε ρξήζε ησλ 

ειέγρσλ ππνζέζεσλ, ζπλήζσο κέζσ ησλ ειέγρσλ θαιήο πξνζαξκνγήο. 

Ζ ρξήζε ησλ ειέγρσλ θαιήο πξνζαξκνγήο (goodness of fit tests) ζηελ αλάιπζε ησλ 

θαηεγνξηθώλ δεδνκέλσλ απνηειεί έλα πνιύ ζεκαληηθό εξγαιείν ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

πνπ αθνξά ηα θαηεγνξηθά δεδνκέλα θαη έρεη εξεπλεζεί δηεμνδηθά από έλα κεγάιν ζύλνιν ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο. Απνηειεί βαζηθό θνκκάηη ησλ ειέγρσλ ππνζέζεσλ (hypothesis 

testing) γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ παξαηεξνύκελσλ ηηκώλ ζε έλα δεδνκέλν κνληέιν πνπ 

ζέινπκε λα ππόθεηηαη ην εμεηαδόκελν δείγκα, γηα παξάδεηγκα ην κνληέιν αλεμαξηεζίαο ησλ 

παξαηεξήζεσλ ή θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπο ζε κία δεδνκέλε θαηαλνκή
3
. Όπσο γλσξίδνπκε, 

Μία από ηηο δπζθνιίεο  πνπ ζπρλά αληηκεησπίδεηαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ησλ 

ειέγρσλ ππνζέζεσλ είλαη ε πηζαλόηεηα ζθάικαηνο θαηά ηελ ηαμηλόκεζε ησλ ππνθεηκέλσλ 

ελόο πιεζπζκνύ ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο πνπ αλήθνπλ. 

ηα πξώηκα ζηάδηα ηεο έξεπλαο γηα ην ξόιν ησλ δηαγλσζηηθώλ ειέγρσλ γηα ηε 

ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε θαηεγνξηθώλ δεδνκέλσλ, ε επίδξαζε ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο 

γηα ηελ εθηίκεζε ελόο δεηγκαηηθνύ δπσλπκηθνύ πνζνζηνύ εξεπλήζεθε αξρηθά από ηνλ Bross 

                                                           
3
 Γηα ηα θαηεγνξηθά δεδνκέλα νη ζπλήζεηο θαηαλνκέο πνπ αθνινπζνύληαη είλαη ε Γπσλπκηθή, ε Τπεξγεσκεηξηθή, ε 

Πνιπσλπκηθή, ε Αξλεηηθή Γπσλπκηθή θαη ε θαηαλνκή Poisson. 
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(1954) ππό ηελ πξνϋπόζεζε ελόο ζηνραζηηθνύ κνληέινπ ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο. Μέζσ 

ηεο κειέηεο ηνπ, θαηέιεμε ζηα αθόινπζα ζπκπεξάζκαηα : 

- ν δεηγκαηηθόο εθηηκεηήο ηεο είλαη κεξνιεπηηθόο θαη όηη ε κεξνιεςία ηνπ, εθόζνλ 

εμαξηάηαη από ην κέγεζνο ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο, είλαη ζεκαληηθή.  

- εάλ ν ίδηνο κεραληζκόο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ρξεζηκνπνηεζεί ζε δύν δηαθνξεηηθνύο 

πιεζπζκνύο ε εγθπξόηεηα ηνπ ειέγρνπ ζεκαληηθόηεηαο ζηνπο 2 2  πίλαθεο ζπλάθεηαο 

δελ ζα επεξεαζηεί, όκσο ε ηζρύο ηνπ ειέγρνπ ζα κεησζεί. 

Δπίζεο νη Diamond and Lilienfeld (1962 a, b) θαη Newell (1962) αζρνιήζεθαλ κε ηηο 

επηδξάζεηο ησλ ζθαικάησλ ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηηο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο. 

Καηά ηελ αληηκεηώπηζε πεξηπηώζεσλ ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηηο παξαηεξνύκελεο 

ηηκέο κίαο θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα εξσηήκαηα : 

 Με πνηνλ ηξόπν κπνξνύκε λα ιάβνπκε ππ‘όςηλ ηα ζθάικαηα ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο ζηνπο ‗ζπλήζεηο‘ ειέγρνπο ππνζέζεσλ ; 

 Αλ ηα ζθάικαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο αγλνεζνύλ, κε πνηνλ ηξόπν ζα 

επεξεαζηεί ην επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο ηνπ ειέγρνπ; 

 Πνηα ζα είλαη ε επίδξαζε ησλ ζθαικάησλ απηώλ ζηελ ηζρύ ηνπ ειέγρνπ; 

ε απηά ηα βαζηθά εξσηήκαηα πξώηνη νη Mote and Anderson (1965) θαη βαζηδόκελνη ζηε 

κεζνδνινγία ηνπο κηα πιεηάδα άιισλ ζπγγξαθέσλ πξνζπάζεζαλ λα δώζνπλ απαληήζεηο. 

Υσξίο βιάβε ηεο γεληθόηεηαο θαη ράξηλ επθνιίαο, ζα παξαηεζεί ε κεζνδνινγία γηα ηελ 

πεξίπησζε ύπαξμεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ελόο πιεζπζκνύ γηα κία θαηεγνξηθή 

κεηαβιεηή, δειαδή γηα ηε κνλνκεηαβιεηή πεξίπησζε. Ζ ίδηα ζπκπεξαζκαηνινγία ηζρύεη ζε 

γεληθέο γξακκέο θαη θαηά ηε δηκεηαβιεηή (βι. Mote and Anderson (1965)) θαη 

πνιπκεηαβιεηή πεξίπησζε. Υάξηλ επθνιίαο, νη ζπκβνιηζκνί πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη 

γεληθνί (π.ρ. γηα ην δεηγκαηηθό πνζνζηό ηεο κεηαβιεηήο Υ ρξεζηκνπνηνύκε ην ζπκβνιηζκό p 

αληί λα ηνπ ζπκβνιηζκνύ YP  πνπ αθνινπζείηαη ζε όιν ην ζύγγξακκα).  

 

 

3.2 Δπίδξαζε ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηνπο ειέγρνπο ππνζέζεσλ 

Έζησ όηη ν εμεηαδόκελνο πιεζπζκόο ηαμηλνκείηαη ζε r θαηεγνξίεο, γηα ηνλ νπνίν θαη 

ζρεκαηίδνπκε ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ζπρλνηήησλ ησλ παξαηεξήζεσλ. Οξίδνπκε σο oip  ηελ 

ηηκή ηεο πηζαλόηεηαο κίαο παξαηήξεζεο ηνπ πιεζπζκνύ λα ηαμηλνκείηαη ζηελ i θαηεγνξία, κε 

ηηο αθόινπζεο ηδηόηεηεο 
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    0oip       θαη     
1

1
r

oi

i

p


 .                          (3.1) 

Γηα έλα δείγκα ηνπ πιεζπζκνύ κεγέζνπο Ν ζπκβνιίδνπκε κε in  ηελ παξαηεξνύκελε 

ζπρλόηεηα γηα ηελ  i  θαηεγνξία, κε ηδηόηεηα 

1

r

i

i

n N


 . 

Γηα ηελ πεξίπησζε κε ύπαξμεο ζθαικάησλ ζηηο παξαηεξνύκελεο ηηκέο, ην θξηηήξην ηνπ   

2X - ειέγρνπ είλαη : απνξξίπηνπκε ηελ 0H  εάλ 

2 2

1

1

( 1)
r

i a

i

X x C c r


    , 

όπνπ  

( ) ( )i i oi oix n Np Np   

θαη ε πνζόηεηα 1 ( 1)aC c r   έρεη επηιερζεί έηζη ώζηε λα ηθαλνπνηείηαη ε ζρέζε 

2

( 1) 1Pr[ ]r C a    , κε 2

( 1)r   λα είλαη ε ζπλήζεο θαηαλνκή 2  κε ( 1)r   βαζκνύο ειεπζεξίαο. 

Ζ ύπαξμε ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ηξνπνπνηεί ην αλσηέξσ θξηηήξην ειέγρνπ. Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή νδεγεί ζηνλ νξηζκό ησλ αθόινπζσλ πηζαλνηήησλ 

 πηζαλόηεηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο   ( )ji j i  , ηελ πηζαλόηεηα δειαδή κίαο 

παξαηήξεζεο λα έρεη ηαμηλνκεζεί ζηελ  j θαηεγνξία ελώ πξαγκαηηθά αλήθεη ζηελ  i  

 πηζαλόηεηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ii , ηελ πηζαλόηεηα δειαδή κίαο παξαηήξεζεο πνπ 

πξαγκαηηθά αλήθεη ζηελ i θαηεγνξία λα έρεη ηαμηλνκεζεί νξζώο ζηελ θαηεγνξία απηή, 

θαη ηζρύεη  
1

1
r

ji

j




   γηα θάζε 1,...,i r . 

Οξίδνπκε επίζεο σο ip  ηελ πξαγκαηηθή πηζαλόηεηα ηαμηλόκεζεο κίαο κνλάδαο ηνπ 

εμεηαδόκελνπ δείγκαηνο ζηελ  i θαηεγνξία θαη ip  ηελ πηζαλόηεηα ηαμηλόκεζεο κίαο κνλάδαο 

ζηελ i θαηεγνξία θαηά ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζθάικαηα ηαμηλόκεζεο, κε            

1

1
r

i

i

p


   θαη   
1

1
r

i

i

p


  . Από ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο πξνθύπηεη όηη  

       
1

1
r

i jk k

k

p p


   ,  1,...,i r .              (3.2) 
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Αλαπαξηζηώληαο ηηο πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ji  ζε έλαλ r r  πίλαθα 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο  Α,  όπνπ ( )[ ]ji r r A , θαη ζεσξώληαο ηα δηαλύζκαηα 

1 2[ , ,..., ]rp p pp  θαη 1 2[ , ,..., ]rp p p   p , ε ζρέζε (4.1) γίλεηαη 

1 2 ( ) 1 2[ , ,..., ] [ ] [ , ,..., ]r ji r r rp p p p p p 
     p Ap  

Γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ πθίζηαληαη (ή αγλννύληαη) ζθάικαηα ηαμηλόκεζεο, θαζώο θαη 

όηαλ απηά ιακβάλνληαη ππ‘ όςηλ, ζεσξνύκε ηνπο αθόινπζνπο έιεγρνπο ππνζέζεσλ 

αληίζηνηρα 

        0 : i oiH p p           θαη           0 : i oiH p p     ( 1,...,i r ), 

όπνπ            0

1

1
r

i jk ok

k

p p


   ,  1,...,i r . 

Ωο εθ ηνύηνπ, ε απόξξηςε ή απνδνρή ηεο κεδεληθήο ππόζεζεο 0H  ηζνδπλακεί κε ηελ 

απόξξηςε ή απνδνρή ηεο κεδεληθήο ππόζεζεο 0H   εάλ ν πίλαθαο Α έρεη αληίζηξνθν (είλαη κε 

ηδηάδσλ). 

Δμεηάδνπκε ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο 

A. Ο πίλαθαο Α είλαη κε ηδηάδσλ θαη γλσζηόο 

B. Ο πίλαθαο Α είλαη κε ηδηάδσλ θαη άγλσζηνο. 

Καηά ηε δεύηεξε πεξίπησζε, νη  r  πηζαλόηεηεο 1 2{ , ,..., }rp p p    εθηηκώληαη κέζσ ( -1)r r  

άγλσζησλ παξακέηξσλ. Δπεηδή ν αξηζκόο ησλ αγλώζησλ παξακέηξσλ είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 

αξηζκνύ ησλ θαηεγνξηώλ, νδεγνύκαζηε ζε εθθπιηζκέλεο ιύζεηο θαη ην γεληθό πξόβιεκα δελ 

κπνξεί λα ιπζεί. Γηα ηε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αγλώζησλ παξακέηξσλ, ζα θαηαθύγνπκε 

ζηελ εμέηαζε νξηζκέλσλ εηδηθώλ κνξθώλ ηνπ πίλαθα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο A.  

 

A. Ο πίλαθαο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο Α είλαη κε ηδηάδσλ θαη γλσζηόο 

Σν θξηηήξην ειέγρνπ ηεο κεδεληθήο ππόζεζεο 0H   (θαη ζπλεπώο ηεο κεδεληθήο ππόζεζεο 

0H ) είλαη : απνξξίπηνπκε ηελ 0H   εάλ  

2 2

1

1

[( ) ( )]
r

i oi oi

i

X n Np Np C


     . 
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A.1  Παξάβιεςε ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο 

Έζησ όηη νη παξαηεξνύκελεο ηηκέο γηα ηηο εμεηαδόκελεο κνλάδεο ηνπ πιεζπζκνύ 

ππόθεηληαη ζε ζθάικαηα ηαμηλόκεζεο, ηα νπνία όκσο επηιέγνπκε λα κε ιάβνπκε ππ‘ όςηλ. 

Σόηε έρνπκε ηνλ εμήο έιεγρν θαιήο πξνζαξκνγήο γηα ηελ ηαμηλόκεζε ησλ δεδνκέλσλ : 

απνξξίπηνπκε ηελ 0 : i oiH p p  , ( 1,...,i r ) εάλ 2

1X C . Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πξαγκαηηθνύ 

κεγέζνπο ηνπ ειέγρνπ απηνύ, ζα βαζηζηνύκε ζηε κεζνδνινγία πνπ αλαπηύρζεθε από ηνπο 

Pitman (1948), Cochran (1952) θαη Mitra (1958). 

Έζησ έλα ζύλνιν παξακέηξσλ απόθιηζεο, { ,  κε 0 έζησ γηα έλα 1 }i iv v k r    ηέηνην 

ώζηε 
1

0
r

i

i




 . Οξίδνπκε επίζεο ηελ ελάληηα ππόζεζε 1NH , κε  

1 :N i oi iH p p N  . 

Σόηε ε αζπκπησηηθή ηζρύο ηνπ ειέγρνπ ρσξίο ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε είλαη 

2

1lim Pr{ ( 1) | } 1 ( , 1, )a i oi i
N

X c r p p N F C r  


        , 

όπνπ     2 2

1 1

( ) [( ) ]
r r

i oi i oi oi

i i

p N n p p 
 

                 (3.3) 

θαη 1( , 1, )F C r  είλαη ε αζξνηζηηθή κε θεληξηθή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο 2  κε  1r   β.ε. θαη 

παξάκεηξν εθθεληξόηεηαο  . 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ην πξαγκαηηθό κέγεζνο ηνπ ειέγρνπ (ζθάικα ηύπνπ Η) θαηά ηελ 

ύπαξμε ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο είλαη 

1 01 ( , 1, )a F C r     , 

όπνπ    2 2

0

1 1

[( ) ] ( )
r r

oi oi oi oi oi

i i

N p p p p 
 

      . 

Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ 0  έρνπλ ππνινγηζηεί από ηνλ Fix (1949) γηα δεδνκέλεο ηηκέο 

ησλ a , a  θαη 1r  .  

Πνιινί ηύπνη ζθαικάησλ ηαμηλόκεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ πξαθηηθό ελδηαθέξνλ κπνξνύλ 

λα εθθξαζηνύλ κέζσ ηεο εηζαγσγήο κίαο άγλσζηεο παξακέηξνπ ζ  , ηέηνηα ώζηε νη ( 1)r r   

αλεμάξηεηεο πηζαλόηεηεο jia  ηνπ πίλαθα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο Α λα ζπκβνιίδνληαη σο 

εμήο  

     
       ( )

1 ( 1) ( ,0 1 )
ji

i j
a

r i j r



 


 

    
.                             (3.4) 
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ηελ πεξίπησζε απηή,  νξίδνπκε σο πνζνζηό ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο (misclassification 

rate) ηελ πνζόηεηα ( 1)r  . Βάζεη ηεο αλσηέξσ ζρέζεο, έρνπκε 

       (1 )oi oi oip p rp               θαη          (1 )oi oirp N               (3.5) 

θαη ε παξάκεηξνο εθθεληξόηεηαο 0  γίλεηαη 

2 2 2 2

0

1 1

[(1 ) ] (1 )
r r

oi oi oi

i i

N rp p N p r  
 

 
     

 
   

Δάλ ηζρύεη 1oip r  γηα θάζε πηζαλόηεηα oip  πξνθύπηεη όηη   , δειαδή ην κέγεζνο ηνπ 

ειέγρνπ παξακέλεη ίδην αθόκα θαη όηαλ ππάξρεη ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε. ηελ πεξίπησζε 

όκσο πνπ δελ ηζρύεη απηό, πξνθύπηεη όηη 0 0   θαη    , ην νπνίν θαη ζεκαίλεη όηη ε 

ύπαξμε ζθαικάησλ ηαμηλόκεζεο νδεγεί ζε αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ειέγρνπ. Απηό 

θαηαδεηθλύεηαη θαη ζην παξάδεηγκα πνπ παξνπζηάδεηαη από ηνπο Mote and Anderson (1965) 

(Πίλαθαο 3.1) 

 

 ΠΗΝΑΚΑ 3.1  

 Μέγεζνο ηεο παξακέηξνπ ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο N  πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ειέγρνπ από α ζε α’ κε κέγεζνο δείγκαηνο  r = 4   θαη  N = 100 
 

 [ΠΖΓΖ : Mote and Anderson, 1965]  

 

 

 

όπνπ βιέπνπκε όηη έλα πνζνζηό ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 7.5% νδεγεί ζε 

αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ειέγρνπ από 0.05 ζε 0.10, ελώ γηα πνζνζηό 14.5% παξαηεξνύκε 

αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ειέγρνπ από 0.01 ζε 0.10 . Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ην κέγεζνο ηνπ 

επηιεγνκέλνπ δείγκαηνο ηνπ πιεζπζκνύ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνην ώζηε λα ηζρύεη 1 r  . 
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A.2  Δπίδξαζε ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ αζπκπησηηθή ηζρύ ησλ ειέγρσλ 

Βάζεη ηεο ππόζεζεο όηη ν πίλαθαο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο είλαη γλσζηόο νύησο ώζηε ν 

ζηαηηζηηθόο έιεγρνο λα γίλεηαη κέζσ ηνπ 2X  , νξίδνπκε σο αζπκπησηηθή ηζρύ ηνπ ειέγρνπ 

θαηά ηελ ύπαξμε ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ηελ πνζόηεηα 

2

1 1lim Pr{ | } 1 ( , 1, )i oi i
N

X C p p N F C r  


            , 

όπνπ     2 2

1 1

( ) [( ) ]
r r

i oi i oi oi

i i

p N p p p 
 

         . 

θνπόο καο είλαη λα ζπγθξηζεί ε αζπκπησηηθή ηζρύο    κε ηελ αζπκπησηηθή ηζρύ   ρσξίο 

ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε  11 ( , 1, )F C r    , όπνπ ε παξάκεηξνο   δίλεηαη από ηε ζρέζε 

(3.3). 

Λόγσ ηνπ όηη νη ζπλαξηήζεηο   θαη    είλαη απζηεξά κνλνηνληθέο σο πξνο ηηο  

παξακέηξνπο   θαη   αληίζηνηρα, αξθεί λα εμεηάζνπκε ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ παξακέηξσλ 

γηα λα απνθαλζνύκε. Ο Mote (1957) κε ηε ρξήζε ηεο αληζόηεηαο Schwartz απέδεημε όηη 

   . πλεπώο απνδεηθλύεηαη όηη ε ύπαξμε ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο κεηώλεη ηελ ηζρύ ηνπ 

ειέγρνπ. Σν αλσηέξσ ζπκπέξαζκα κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηό κέζσ ελόο παξαδείγκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ νη Mote and Anderson (1965, §2.1.2) (Πίλαθαο 3.2), όπνπ νη πηζαλόηεηεο ηνπ 

πίλαθα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο Α εθθξάδνληαη κέζσ ηεο ζρέζεο (4.3) θαη ηζρύεη 1oip r  

γηα θάζε πηζαλόηεηα oip . Παξαηεξνύκε όηη έλα πνζνζηό ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ηεο 

ηάμεσο ηνπ 9% γηα κέγεζνο ειέγρνπ ίζν κε 0.05a  νδεγεί ζε κείσζε ηεο ηζρύνο ηνπ 

ειέγρνπ από 0.90 ζε 0.80 ή από 0.50 ζε 0.40, ελώ γηα κέγεζνο ειέγρνπ ίζν κε 0.01a   όκνηα 

κείσζε ηζρύνο παξνπζηάδεηαη γηα πνζνζηά ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 8% θαη 

7% αληίζηνηρα. Βάζεη ησλ αλσηέξσ, κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη ε θιαζκαηηθή απώιεηα 

ηεο ηζρύνο γηα έλα δεδνκέλν πνζνζηό ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο απμάλεηαη όζν κεηώλεηαη ην 

κέγεζνο ειέγρνπ a  θαη ε αζπκπησηηθή ηζρύο  . 
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 ΠΗΝΑΚΑ 3.2  

 Δπίδξαζε ηνπ πνζνζηνύ ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο (r-1)ζ  ζηελ αζπκπησηηθή ηζρύ 

ηνπ έιεγρνπ όηαλ έρνπκε 
0 0:  1iH p r  θαη  r = 5  θαηεγνξίεο 

 

 [ΠΖΓΖ : Mote and Anderson, 1965]  

 

 

 

 

 

 

Β. Ο πίλαθαο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο Α είλαη κε ηδηάδσλ θαη άγλσζηόο 

Θεσξνύκε ηελ πεξίπησζε όπνπ νη πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο δίλνληαη από ηε 

ζρέζε (4.3), κε ηελ παξάκεηξν ζ λα είλαη άγλσζηε. Δύθνια κπνξεί λα δηαπηζηώζεη θαλείο 

πσο ν πίλαθαο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο  Α  είλαη κε ηδηάδσλ γηα θάζε ηηκή ηεο  ζ  κε 

0 1 r  . Έζησ όηη δύν από ηα πξαγκαηηθά πιεζπζκηαθά πνζνζηά 0p  είλαη δηάθνξα ηνπ 

1 r . Αλ ζεσξεζεί απαξαίηεην θαη κπνξεί λα γίλεη γηα ην επηιεγκέλν δεηγκαηνιεπηηθό ζρήκα, 

αλαδηαηάζζνπκε ηηο θαηεγνξίεο πνπ θαηαηάζζνληαη νη κνλάδεο ηνπ δείγκαηνο νύησο ώζηε λα 

ηζρύεη 0 1p r  γηα ηελ πξώηε 0r  θαηεγνξία, κε 02 r r  . Από ηηο ζρέζεηο (3.1), (3.4) θαη 

(3.5) πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα 
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 0oip    θαη  
1

1
r

oi

i

p


   

 oip  είλαη κία ζπλερήο ζπλάξηεζε ηεο παξακέηξνπ ζ 

 νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο θαη δεύηεξεο ηάμεο oip    θαη 2 2

oip    ππάξρνπλ θαη 

είλαη ζπλερείο 

 ην δηάλπζκα ησλ κεξηθώλ παξαγώγσλ 1( ,...., )o orp p       είλαη ηάμεο 1 

Ωο εθ ηνύηνπ, βάζεη ηνπ ζεσξήκαηνο ηνπ Cramer (1946), ηζρύεη όηη ην ζηαηηζηηθό 

2 2

1

ˆ ˆ[( ) ( )]
r

i oi oi

i

X n Np Np


     

αθνινπζεί κία αζπκπησηηθή θαηαλνκή 2  κε 2r   β.ε.. Σα εθηηκώκελα πνζνζηά ˆ
oip  

πξνθύπηνπλ εάλ ζηε ζρέζε (3.5) αληηθαηαζηήζνπκε ηελ παξάκεηξν ζ κε κία εθηίκεζε ηεο ̂  

πνπ πξνθύπηεη είηε κέζσ ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ειαρίζηνπ 2  ηνπ Cramer είηε κε ην ειάρηζην 

2  ηνπ Neyman. Με ρξήζε ηνπ ̂  ν έιεγρνο ππνζέζεσλ δηακνξθώλεηαη σο εμήο 

- απνξξίπηνπκε ηελ 0H   (θαη ζπλεπώο ηελ 0H ) εάλ ηζρύεη 2

2X C  , κε 2C  κία ζηαζεξά 

ηέηνηα ώζηε λα ηζρύεη 2

2 2Pr( )r C    . 

Όκνηα κε πξνεγνπκέλσο, ε αζπκπησηηθή ηζρύο ηνπ ειέγρνπ είλαη  

21 ( , 1, )F C r      

κε   

 

2

2 2 2

1 1 1

(1 ) ( ) (1 ) (1 )
o or rr

i oi i oi oi i oi oi

i i i

r p v rp p v rp p  
  

    
              

     
    

 Δάλ είλαη γλσζηό όηη δελ ππάξρεη ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε, ε αζπκπησηηθή ηζρύο είλαη  

11 ( , 1, )F C r     

Ο Mote (1957) απνδεηθλύεη όηη ηζρύεη    . πλεπώο, ζε γεληθέο γξακκέο ε αζπκπησηηθή 

ηζρύο ηνπ ειέγρνπ κεηώλεηαη θαηά ηελ ύπαξμε ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο. 

 

ηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ ύπαξμεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο δελ είλαη 

πξαθηηθά ινγηθό νύηε ξεαιηζηηθό λα ππνζέζνπκε όηη νη πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο ji  είλαη ζηαζεξέο θαη ίδηεο γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ δείγκαηνο, δειαδή δελ κπνξεί 

λα ηζρύεη ,   γηα  ji i j   . Οη Mote θαη Anderson (1965) εμεηάδνληαο ηελ πεξίπησζε πνπ 
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παξαηεξείηαη ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε ζε δεδνκέλα γεηηνληθώλ θαηεγνξηώλ κε ηηο 

πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο λα εμαξηώληαη από ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ 

θαηεγνξηώλ, θαηαιήγνπλ ζηα ίδηα απνηειέζκαηα γηα ηελ επηξξνή ηεο ζην κέγεζνο θαη ηελ 

ηζρύ ηνπ ειέγρνπ. 

 

Δπεθηείλνληαο ηε αλάιπζε γηα ηελ επίδξαζε ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο από ηελ 

κνλνκεηαβιεηή ζηε δηκεηαβιεηή πεξίπησζε, αθνινπζώληαο ηελ ίδηα κεζνδνινγία 

θαηαιήγνπκε ζην ίδην ζπκπέξαζκα γηα ηελ ηζρύ ηνπ ειέγρνπ πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ : ε 

ύπαξμε εζθαικέλα ηαμηλνκεκέλσλ δεδνκέλσλ νδεγεί γεληθόηεξα ζηε κείσζε ηεο ηζρύνο ηνπ 

ειέγρνπ. Γηα ην κέγεζνο ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα δηαθξίλνπκε ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο, 

νξίδνληαο  Υ  θαη  Χ  ηηο θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο πνπ ηαμηλνκνύληαη εζθαικέλα από ηηο Y   

θαη X   αληίζηνηρα : 

 εάλ ππάξρεη κε δηαθνξίζηκε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε σο πξνο ηελ  Υ  ή  Χ  κεηαβιεηή, ην 

κέγεζνο ηνπ ειέγρνπ γηα ηα εζθαικέλα ηαμηλνκεκέλα δεδνκέλα δελ κεηαβάιιεηαη ζε 

ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ ειέγρνπ απνπζία ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο (βι. Mote and 

Anderson (1965), Gladen and Rogan (1979)) 

 εάλ ππάξρεη κε δηαθνξίζηκε θαη αλεμάξηεηε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε θαη ζηηο δύν 

κεηαβιεηέο, ην κέγεζνο ηνπ ειέγρνπ επίζεο δελ κεηαβάιιεηαη (βι. Assakul and Proctor 

(1967)) 

 εάλ δελ ηζρύεη θάπνηα από ηηο αλσηέξσ πξνϋπνζέζεηο, ην κέγεζνο ηνπ ειέγρνπ θαηά ηελ 

ύπαξμε ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο κεηαβάιιεηαη θαη ζπλήζσο απμάλεη 

Γεληθόηεξα, κπνξνύκε λα πνύκε όηη γηα θάζε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο κε 

πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο γηα θάζε ζηνηρείν ησλ 

εμεηαδόκελσλ κεηαβιεηώλ, ε επίδξαζε ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο νδεγεί γεληθόηεξα ζε 

κείσζε ηεο ηζρύνο ηνπ ειέγρνπ, ελώ ε επίδξαζε ηνπ ζην κέγεζνο ηνπ ειέγρνπ εμαξηάηαη από 

ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα  ζηηο πξνο εμέηαζε κεηαβιεηέο. 

 

 

3.3 Γηόξζσζε ειέγρσλ ππνζέζεσλ κε ρξήζε δηπιήο δεηγκαηνιεςίαο  γηα 

πνιπσλπκηθή θαηαλνκή 

Όπσο είδακε, θαηά ηελ πεξίπησζε ύπαξμεο ζθαικάησλ ησλ παξαηεξήζεσλ ζηελ 

ηαμηλόκεζε ε αγλόεζε ηνπο επεξεάδεη  ην κέγεζνο θαη ε ηζρύο ηνπ ειέγρνπ επεξεάδνληαη ζε 
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ζεκαληηθό βαζκό. Θεσξώληαο εθεμήο όηη ηα παξαηεξνύκελα δεδνκέλα ππόθεηληαη ζε 

ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε, ζα θαηαθύγνπκε ζηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ ηεο δηπιήο 

δεηγκαηνιεςίαο (Tenenbein (1970, 1971, 1972), Hochberg (1977)), απνζθνπώληαο ζηελ 

θαιύηεξε πξνζαξκνγή ησλ ειέγρσλ γηα ηα δεδνκέλα απηά. 

Έζησ όηη ν εμεηαδόκελνο πιεζπζκόο ηαμηλνκείηαη ζε r θαηεγνξίεο, γηα ηνλ νπνίν θαη 

ζρεκαηίδνπκε ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ζπρλνηήησλ. Οξίδνπκε σο ojp  ηελ ηηκή ηεο πηζαλόηεηαο 

ελόο θειηνύ πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηελ κεδεληθή ππόζεζε 
0H  γηα κία παξαηήξεζε ηνπ 

πιεζπζκνύ πνπ αλήθεη ζηελ j θαηεγνξία, κε ηδηόηεηεο όπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ 

Παξάγξαθν 3.2. Αλ γηα έλα δείγκα ηνπ πιεζπζκνύ κεγέζνπο Ν ζπκβνιίδνπκε κε  jn  ηελ 

παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα γηα ηελ j θαηεγνξία, γηα ηελ πεξίπησζε κε ύπαξμεο ζθαικάησλ 

ζηηο παξαηεξνύκελεο ηηκέο, ην θξηηήξην ηνπ 2X  ειέγρνπ είλαη λα απνξξίςνπκε ηελ 0H  εάλ 

2 2

1

( 1)
r

j a

j

X x c r


   , 

όπνπ  

( )j j oj ojx n Np Np   

θαη ε πνζόηεηα ( 1)ac r   έρεη επηιερζεί έηζη ώζηε λα ηθαλνπνηείηαη ε ζρέζε 

2

( 1)Pr[ ( 1)]r ac r a     , κε 2

( 1)r   λα είλαη ε ζπλήζεο θαηαλνκή 2  κε ( 1)r   βαζκνύο 

ειεπζεξίαο.  

Αξρηθά ιακβάλεηαη έλα δείγκα Ν κνλάδσλ από ηνλ εμεηαδόκελν πιεζπζκό ην νπνίν θαη 

ηαμηλνκείηαη ζε r δηαθξηηέο θαηεγνξίεο κε κνλνζήκαλην ηξόπν. Γηα θάζε δεηγκαηηθή κνλάδα 

νξίδνληαη νη ηπραίεο κεηαβιεηέο Υ θαη 0Y  σο εμήο : 

- Y i , εάλ ε δεηγκαηηθή κνλάδα αλήθεη πξαγκαηηθά ζηελ θαηεγνξία i, 1,...,i r .  

- 0Y j , εάλ ε δεηγκαηηθή κνλάδα ηαμηλνκείηαη εζθαικέλα ζηελ θαηεγνξία  j,  1,...,j r . 

Οη πεξηζώξηεο θαηαλνκέο ησλ Υ θαη 0Y  είλαη  

Pr( )ip Y i       θαη     
0Pr( )jp Y j    

κε 
1

1
r

i

i

p


  θαη 
1

1
r

j

j

p


  . Γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο νξίδνπκε ηελ 

πηζαλόηεηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ji , ηελ πηζαλόηεηα δειαδή κίαο κνλάδαο λα έρεη 

ηαμηλνκεζεί ζηελ j θαηεγνξία ελώ πξαγκαηηθά αλήθεη ζηελ i ζύκθσλα κε ηε ζρέζε 
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0Pr( | )ji Y j Y i     

κε ηδηόηεηεο 
1

1
r

ji

j




  θαη 
1

1
r

j ji i

i

p p


   ,  1,...,j r . 

Βάζεη ηεο κεζόδνπ δηπιήο δεηγκαηνιεςίαο, γηα όιν ην επηιεγκέλν δείγκα  είλαη γλσζηέο νη 

ηηκέο εζθαικέλεο ηαμηλόκεζεο 0Y . Θεσξώληαο έλα εζσηεξηθό δείγκα επηθύξσζεο κεγέζνπο 

n ( )n N  γηα ην νπνίν γλσξίδνπκε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηαμηλόκεζεο ηεο κεηαβιεηήο Τ, 

πξνθύπηεη ην αθόινπζν δείγκα  

0{( , ) ,  1,2,..., }i iY Y i n  

Έηζη, κία αλαπαξάζηαζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ πξνο επεμεξγαζία είλαη ε αθόινπζε 

0 0 0 0

1 1 1( , ),..., ( , ), ,...,n n n NY Y Y Y Y Y  

Αθνινύζσο, ζπκβνιίδνπκε κε jin  ηηο κνλάδεο ηνπ εζσηεξηθνύ δείγκαηνο επηθύξσζεο κε 

πξαγκαηηθή θαηεγνξία i θαη εζθαικέλε θαηεγνξία j. Σα jin  ηθαλνπνηνύλ ηηο ζρέζεηο 

1

1
r

j ji

i

n n



   θαη 
1

1
r

i ji

j

n n



  . Γηα ηηο km  κνλάδεο ηνπ θπξίσο δείγκαηνο κεγέζνπο 

N n  πνπ ηαμηλνκνύληαη κόλν κέζσ ηεο εζθαικέλεο δηαδηθαζίαο ηαμηλόκεζεο ηζρύεη ε 

αθόινπζε ζρέζε  

0

1

( )
N

k

j n

m I Y k
 

  , 

όπνπ ( )I   ε δείθηξηα ζπλάξηεζε. Καηά απηόλ ηνλ ηξόπν, ηζρύνπλ νη ζρέζεηο 
1 1

1
r r

ji

j i

n
 

  θαη 

1

r

k

k

m N n


  .  
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ΠΗΝΑΚΑ 3.3 

Σαμηλόκεζε δεηγκαηηθώλ κνλάδσλ κέζσ δηπιήο δεηγκαηνιεςίαο 

Ορθή ταξινόμηση 

  Δείγκα επηθύξσζεο Κπξίσο δείγκα 

  1 2 … r    

Ε
σ

υ
α

λμ
έν

η
 τ

α
ξ
ιν

ό
μ

η
σ

η
 1 11n  12n  … 1rn  1n    1m  

2 21n  ijn  … ijn  
2n    2m  

…
 

…
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Βάζεη ησλ παξαηεξνύκελσλ δεδνκέλσλ, ε από θνηλνύ ζπλάξηεζε πηζαλνθάλεηαο είλαη  
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κε 1 2( , ,..., )rp p p p 


 θαη [ ]ji r r A . ύκθσλα κε ηνλ Tenenbein (1972), oη εθηηκεηέο 

κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο είλαη 
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θαη 

ˆ ˆ( ) ( )ji j j ji j im n n Nn p     . 

Οη εθηηκεηέο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο κπνξεί λα έρνπλ ελδηαθέξνπζα εξκελεία (βι. Cheng 

et al (1998). Αο ππνζέζνπκε όηη ζεσξνύληαη νη αθόινπζεο δεζκεπκέλεο αλακελόκελεο ηηκέο 
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Σόηε γεληθά κπνξεί λα γξαθεί 
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0 0
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   . 

Δθόζνλ ν εθηηκεηήο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο ησλ ji  είλαη ˆ
ji ji jn n   , ε αλακελόκελε ηηκή 

0[ ( ) | ]E I Y i Y  κπνξεί λα εθηηκεζεί από ηελ αθόινπζε ζρέζε 

0 0

1

ˆ[ ( ) | ] ( )
r

ji

j

E I Y i Y I Y j


   ,   1,2,...,i r . 

πλέπεηα απηνύ είλαη όηη γηα δεδνκέλα πνπ ππόθεηληαη ζε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε, νη 

‗παξαηεξνύκελεο ζπρλόηεηεο‘ γηα ηελ i θαηεγνξία εθηηκώληαη σο εμήο 

0

1 1

ˆˆ ( ) [ ( ) | ]
n N

i j k k

j k n

n I Y i E I Y i Y
  

      

θαη ηα ‗δεηγκαηηθά πνζνζηά‘ ˆ
in N  είλαη νπζηαζηηθά νη εθηηκεηέο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο ˆ

ip , 

1,2,...,i r . 

Υξεζηκνπνηώληαο ηνλ ηύπν γηα ηα ˆ
in  θαη ππνζέηνληαο όηη ,   0n N f f   θαζώο 

N  , ε αζπκπησηηθή θαηαλνκή ησλ δεηγκαηηθώλ πνζνζηώλ 1 2 1
ˆ ˆ ˆ( , ,..., )rn n n   κπνξεί λα 

δνζεί από ηνλ παξαθάησ ηύπν  

1 1 2 2 1 1

1
ˆ ˆ ˆ( , ,..., ) (0, )

d

r r A
n Np n Np n Np MVN

N
      , θαζώο N   

όπνπ MVN  είλαη ε Πνιπδηάζηαηε Καλνληθή Καηαλνκή (Multivariate Normal Distribution). 

Ο αζπκπησηηθόο πίλαθαο ζπλδηαθύκαλζεο ( 1) ( 1)[ ]ji r rA
    , όπνπ  
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κε 1i iq p   θαη ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο γηα ηελ i θαηεγνξία (Tenenbein, 1972) 
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Δθόζνλ ν πίλαθαο 
A είλαη πιήξνπο ηάμεο, ν αληίζηξνθνο ηνπ 

1

( 1) ( 1)[ ]ji r rA




    ππάξρεη 

θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ji  κπνξνύλ λα εθηηκεζνύλ από ηνλ εθηηκεηή κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο 

ˆ
ji . Καηά ζπλέπεηα, θαζώο N   θαη θάησ από ηε κεδεληθή ππόζεζε 0H   
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2 2

0 0 ( 1)

1 1

1ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( )
r r d

j j ji i i r

j i

X n Np n Np
N

  

 

    . 

Βαζηδόκελνη ζηελ αλσηέξσ ζρέζε, απνξξίπηνπκε ηε κεδεληθή ππόζεζε 0H  αλ γηα ηελ ηηκή 

ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ 2X  ειέγρνπ ηζρύεη 

2ˆ ( 1)aX c r  . 

 

 

3.4 Δθαξκνγή δηόξζσζεο ειέγρσλ κε ρξήζε δηπιήο δεηγκαηνιεςίαο - 

δπσλπκηθή θαηαλνκή 

Γηα ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ηεο αζπκπησηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ 2X̂  

ειέγρνπ, ζα ζεσξήζνπκε ηνπο ειέγρνπο θαιήο πξνζαξκνγήο γηα ηε δπσλπκηθή θαηαλνκή ζε 

πεξίπησζε ύπαξμεο ζθαικάησλ ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε κεδεληθή 

ππόζεζε ηνπ ειέγρνπ είλαη 0 0:H p p . Δπίζεο, ζα επηθεληξώζνπκε ηε κειέηε ζηε ρξήζε 

εζσηεξηθώλ δεηγκάησλ επηθύξσζεο. Δδώ κε p ζπκβνιίδεηαη ε πηζαλόηεηα απνηειέζκαηνο ΄1‘ 

γηα ηε δπσλπκηθή παξαηήξεζε θαη κε 1q p   ε πηζαλόηεηα απνηειέζκαηνο ‗0‘. Οη 

πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο εθθξάδνληαη σο εμήο  

0Pr( 0 | 1)Y Y     

θαη 

0Pr( 1| 0)Y Y    . 

Έηζη πξνθύπηεη όηη  

0Pr( 1) (1 )p Y p q       . 

ηε ζπλέρεηα, νξίδνπκε σο jin  κε   , 0,1i j   ηνλ αξηζκό ησλ κνλάδσλ ζην δείγκα επηθύξσζεο 

κε αιεζή θαηεγνξία i θαη εζθαικέλε θαηεγνξία  j  θαη 
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Καηά ζπλέπεηα, νη εθηηκεηέο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο είλαη 
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Οκνίσο, αο ππνζέζνπκε όηη ζεσξνύκε ηελ αθόινπζε έθθξαζε γηα ηελ δεζκεπκέλε 

αλακελόκελε ηηκή 
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Σόηε ν εθηηκεηήο ηεο είλαη ε 
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Δάλ ζεσξήζνπκε ηελ κεηαβιεηή Y   κε ηηκέο 
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κπνξεί εύθνια λα απνδεηρηεί όηη ˆ
NY p  . Καηά απηόλ ηνλ ηξόπν, νη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο *

iY  

κπνξνύκε λα πνύκε όηη παξηζηνύλ ηηο  πξνζαξκνζκέλεο ‗παξαηεξήζεηο‘ γηα ηα ζθάικαηα 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο, θαζώο επίζεο θαη όηη ν εθηηκεηήο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο γηα ην 

p είλαη ην πξνζαξκνζκέλν δεηγκαηηθό πνζνζηό. Αο ζεκεησζεί ζε απηό ην ζεκείν πσο ζε 

πεξίπησζε κε ύπαξμεο ζθαικάησλ ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ηζρύεη 0   , ην νπνίν θαη 

ζπλεπάγεηαη 1 1  , 2 0   θαη  0Y Y . Σόηε ηζρύεη  

1

1
ˆ

N

N i

i

Y Y p
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δειαδή ην πξνζαξκνζκέλν δεηγκαηηθό πνζνζηό είλαη ην ζύλεζεο δεηγκαηηθό πνζνζηό, 

εθόζνλ 1 2
ˆ ˆ1 1    . 

 

Γηα n N f  θαζώο N   θαη κε ηε ρξήζε ησλ αλαπηπγκάησλ Taylor θαη ηνπ 

ζεσξήκαηνο ζύγθιηζεο ηνπ Slutsky, κπνξεί λα δεηρηεί όηη ηζρύεη  
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NN Y p     
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pq
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θαη ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο γηα ηε δπσλπκηθή θαηαλνκή (Tenenbein, 1970) 
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Ωο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ, ε πξνζαξκνζκέλε ηηκή ηνπ 2X  ειέγρνπ ππό ηε κεδεληθή 

ππόζεζε 0H  δίλεηαη από ηε ζρέζε 

2
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Ζ κεδεληθή ππόζεζε 0H  απνξξίπηεηαη εάλ ηζρύεη 

2ˆ (1)aX c  

ή 

0 0
0 2 0

ˆ| | [1 (1 ) ]N a

p q n
Y p z K

n N
      

όπνπ 2az  είλαη ην ζύλεζεο 100(1 2)a  εθαηνζηεκόξην ηεο ηππνπνηεκέλεο θαλνληθήο 

θαηαλνκήο (0,1)N . 

 

Μπνξνύκε επίζεο λα κειεηήζνπκε ηελ αζπκπησηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ειέγρνπ 

ζεσξώληαο ηελ αθνινπζία ησλ ελαιιαθηηθώλ ππνζέζεσλ  
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1 0 (1 )N

d
H p o N

N
    

γηα θάζε ζηαζεξά d . Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεσξήκαηνο ηνπ Noether (βι. Randles and 

Wolfe (1979)), κπνξεί λα απνδεηρηεί όηη ε απνηειεζκαηηθόηεηα (efficacy) ηνπ ειέγρνπ βάζεη 

ηνπ NY   είλαη 

0

0
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0 0 0
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( ) lim

[1 (1 ) ]( )

d
Ndp p p
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N

N p p

E Y
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p q f K fNVar Y
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Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ειέγρνπ πνπ βαζίδεηαη ζην δεηγκαηηθό πνζνζηό 
1

1 n

n i

i

Y Y
n 

   γηα 

ην νπνίν ιακβάλνπκε ππ‘ όςηλ κόλν ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί νξζά, ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα είλαη 

0 0

1
( )neff Y

p q f
 . 

Γηα ηε ζύγθξηζε ησλ δύν ειέγρσλ, βαζηδόκαζηε ζηελ αζπκπησηηθή ζρεηηθή 

απνηειεζκαηηθόηεηα (asymptotic relative efficiency ή ARE), ε νπνία δίλεηαη από ηε ζρέζε 

0

( ) 1
( , )

( ) 1 (1 )

N
N n

n

eff Y
ARE Y Y

eff Y f K


  

 
. 

Λακβάλνληαο επίζεο ππ‘ όςηλ όηη 
0

0 2

0 [ ( , )] 0
p p

K Corr Y Y


  , νδεγνύκαζηε ζηα αθόινπζα 

ζπκπεξάζκαηα 

- εθόζνλ 1n N f  , ιόγσ δειαδή ηνπ όηη ην δείγκα επηθύξσζεο είλαη κηθξόηεξν ηνπ 

ζπλνιηθνύ εμεηαδόκελνπ δείγκαηνο ηνπ πιεζπζκνύ, ηζρύεη  πάληα όηη ( , ) 1N nARE Y Y  . 

- γηα 0( , ) 0Corr Y Y  , όηαλ δειαδή ε νξζή θαη ε εζθαικέλε ηαμηλόκεζε ηνπ δείγκαηνο 

είλαη ζπζρεηηζκέλεο ζε έλαλ βαζκό, ηζρύεη ( , ) 1N nARE Y Y  . Καηά ηελ πεξίπησζε ηεο 

απόιπηεο ζεηηθήο ζπζρέηηζεο όπνπ 0( , ) 1Corr Y Y  , ηόηε έρνπκε ( , ) 1N nARE Y Y f   

θαη ( , ) 1N NARE Y Y  . Απηό ζεκαίλεη όηη ε απιή δπσλπκηθή θαη ε δηπιή δεηγκαηνιεςία 

δίλνπλ ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο ππόζεζεο 0H  

έλαληη ηεο αθνινπζίαο ησλ ελαιιαθηηθώλ ππνζέζεσλ 1NH  πνπ έρνπλ νξηζηεί σο άλσ. 

- γηα 0( , ) 0Corr Y Y  , όηαλ δειαδή νξζή θαη εζθαικέλε ηαμηλόκεζε είλαη αζπζρέηηζηεο, 

ηζρύεη ( , ) 1N nARE Y Y  , ην νπνίν θαη δειώλεη όηη νη εζθαικέλα ηαμηλνκεκέλεο 
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παξαηεξήζεηο δελ παξέρνπλ θακία πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην πξαγκαηηθό πιεζπζκηαθό 

πνζνζηό p . 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, νδεγνύκαζηε ζην γεληθό ζπκπέξαζκα όηη ε αζπκπησηηθή ζρεηηθή 

απνηειεζκαηηθόηεηα ( , )N nARE Y Y  είλαη απζηεξώο αύμνπζα σο ζπλάξηεζε ηνπ ζπληειεζηή 

απνηειεζκαηηθόηεηαο 
0K . 

 

Δίλαη θαλεξό πσο νη ηηκέο νξζήο ηαμηλόκεζεο 1{ ,..., }nY Y  ηεο κεηαβιεηήο Y  είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ απόθηεζε πιεξνθνξηώλ θαηά ηελ πεξίπησζε όπνπ νη πηζαλόηεηεο 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο   θαη   είλαη άγλσζηεο. Αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο απνηειεί λα 

εθηηκεζεί ε επίδξαζε ηεο ύπαξμεο ησλ πξαγκαηηθώλ ηαμηλνκήζεσλ ησλ δεδνκέλσλ (Cheng et 

al. (1998)). Αο ππνζέζνπκε αθνινύζσο όηη έρνπκε ηηο εζθαικέλα ηαμηλνκεκέλεο 

παξαηεξήζεηο 0 0

1{ ,..., }NY Y θαζώο θαη όηη νη πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο   θαη   

είλαη γλσζηέο. Καηά απηόλ ηνλ ηξόπν, νη πξνζαξκνζκέλεο παξαηεξήζεηο γηα ηελ εζθαικέλε 

ηαμηλόκεζε είλαη  
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1 2(1 )i i iY Y Y     ,  1,...,i N  
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(1 )
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p q
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θαη εθηηκεηή κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο ηνπ p  

0

1

1

1

N

i

i

Y
N

p



 





 


 . 

Μπνξνύκε λα δνύκε όηη * *

1

1 N

N i

i

Y Y p
N 

   , άξα ν εθηηκεηήο *

NY  κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην 

πξνζαξκνζκέλν πιεζπζκηαθό πνζνζηό. Δπηπξόζζεηα, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ *

NY  

ιακβάλνληαο ππ‘ όςηλ ηελ αθνινπζία ησλ ελαιιαθηηθώλ ππνζέζεσλ 1NH , όπσο απηήλ έρεη 

νξηζηεί πξνεγνπκέλσο, είλαη  

2
* 0

0 0 0 0

(1 )
( )

(1 )
N

K
eff Y

p q

 

 

 
 


, 
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κε 0 0(1 )p p        . Σνηνπηνηξόπσο, ε αζπκπησηηθή ζρεηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ 

NY   σο πξνο ηνλ *

NY  είλαη 

*

0 0

( , )
[1 (1 ) ]

N N

f
ARE Y Y

K f K
 

 
. 

 

Παξαηεξνύκε όηη γηα 0n N f   ηζρύεη *( , ) 1N NARE Y Y   γηα 0 1K   θαη 

*( , )N NARE Y Y    γηα 0 0K  . Δπίζεο, γηα θάζε 00 1K   κπνξεί λα απνδεηρζεί πσο σο 

ζπλάξηεζε ηνπ 0f   ε αζπκπησηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα *( , )N NARE Y Y  είλαη απζηεξώο 

αύμνπζα ζπλάξηεζε θαη ηζρύεη *( , ) 1N NARE Y Y   γηα 0 0(1 )f K K  . Με άιια ιόγηα, εάλ 

έρνπκε 0 0(1 )f K K  , ηόηε ε γλώζε ηνπ ζπλόινπ ησλ πξαγκαηηθώλ κεηαβιεηώλ 1{ ,..., }nY Y  

Δίλαη ηζνδύλακε κε ην λα μέξνπκε αθξηβώο ηηο πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο θ θαη 

ζ. Αληίζεηα, εάλ 0 0(1 )f K K  , ν εθηηκεηήο NY   είλαη πην απνηειεζκαηηθόο από ηνλ *

NY . 

Σέινο, γηα 00 1K  , δειαδή όηαλ 1 2f  , ν εθηηκεηήο NY   είλαη πάληα πην 

απνηειεζκαηηθόο από ηνλ *

NY   γηα θάζε ηηκή ηνπ 0K . 

 

 

3.5 Σν θξηηήξην ιόγνπ πηζαλνθαλεηώλ (likelihood ratio test) 

ηελ ελόηεηα απηή ζα εμεηάζνπκε ηε κεδεληθή ππόζεζε 0H  κε ηε ρξήζε ηνπ ζπλήζνπο 

ειέγρνπ ηνπ ιόγνπ πηζαλνθαλεηώλ. Αο ζεκεησζεί όηη ππό ηελ 0H  ε ινγαξηζκηθή 

πηζαλνθάλεηα  (log-likelihood) είλαη 

0 0 0 0 0

1 1 1

( , ) [ (log log ) ( ) log( )] log
r r r

ji i ji j ji j ji i k k

j i k

L p n p n n p p m p 
  

       A 


. 

Δπηιύνληαο ηελ εμίζσζε ηεο ινγαξηζκηθήο πηζαλνθάλεηαο ππό ηε κεδεληθή ππόζεζε 0H  

νδεγνύκαζηε ζην ζπκπέξαζκα όηη νη εθηηκεηέο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο ji  δελ είλαη 

κνλνζήκαληα νξηζκέλνη. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ πεξίπησζε όπνπ 2r  , νη αληίζηνηρεο 

εμηζώζεηο πηζαλνθάλεηαο είλαη  

11 21 1 2

0 0 0 0 0 0

0
(1 ) (1 ) (1 )

n n m m

q q q p q p     
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12 22 1 2

0 0 0 0 0 0

0
(1 ) (1 ) (1 )

n n m m

p p q p q p     
   

    
. 

Ζ εύξεζε πξνζεγγηζηηθώλ αξηζκεηηθώλ ιύζεσλ γηα ηηο εμηζώζεηο πηζαλνθάλεηαο απαηηεί 

ηε ρξήζε αξηζκεηηθώλ κεζόδσλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ηε κέζνδν Newton – Raphson. Δίλαη 

ζύλεζεο ε πνιππινθόηεηα ησλ εμηζώζεσλ λα είλαη κεγαιύηεξε όηαλ ην πιήζνο ησλ 

θαηεγνξηώλ ησλ κεηαβιεηώλ απμάλεηαη. πλέπεηα απηνύ είλαη λα απμάλεηαη ν βαζκόο 

δπζθνιίαο ηεο εύξεζεο ησλ δπλαηώλ ιύζεσλ. Αθνινπζώληαο ηηο ζπλήζεηο κεζόδνπο 

επίιπζεο, κπνξεί λα απνδεηρζεί όηη ν ιόγνο πηζαλνθαλεηώλ (LR – Likelihood Ratio) κε ηύπν 

0
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ζπγθιίλεη θαηά θαηαλνκή ζηελ θαηαλνκή 2

( 1)r    γηα N   θαη 0n N f  . 

 

 

3.6 ρεηηθή βηβιηνγξαθία 

Πνιινί εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηελ επίδξαζε ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηηο 

εθηηκήζεηο ησλ δεδνκέλσλ πιεζπζκώλ ζηνπο νπνίνπο θαη έρνπκε ύπαξμε ηεο. Οη Bross 

(1954), Mote and Anderson (1965), Assakul and Proctor (1967), Koch (1969), Cheng et al. 

(1998) είλαη ελδεηθηηθά κεξηθνί εξεπλεηέο πνπ πξαγκαηεύηεθαλ ην πξόβιεκα απηό θαη 

πξνέβεζαλ ζε παξόκνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην κέγεζνο θαη ηελ ηζρύ ηνπ ειέγρνπ Ο Koch 

(1969) εηδηθόηεξα πξαγκαηεύηεθε ηελ επίδξαζε ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηνπο 

ειέγρνπο θαηά ηελ ύπαξμε επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ ζην δεηγκαηνιεπηηθό ζρήκα ηνπ 

ππό εμέηαζε πιεζπζκνύ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε πξνζέγγηζε πνπ δίλεηαη από ηνπο 

Pardo and Zografos (2000), νη νπνίνη αθνύ πξώηα δείρλνπλ όηη ν έιεγρνο 2  θαη ην θξηηήξην 

ιόγνπ πηζαλνθαλεηώλ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα εθζεηηθώλ απνθιίζεσλ (power divergence 

family) θαη είλαη ππνπεξηπηώζεηο απηήο γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο 
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παξακέηξνπ   (γηα 1   θαη 0   αληίζηνηρα), πξνρσξνύλ ζε ειέγρνπο θαιήο 

πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ θαη δηόξζσζε ηεο ππάξρνπζαο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο κε 

θξηηήξηα ειέγρνπ πνπ βαζίδνληαη ζηηο θ-απνθιίζεηο (θ-divergencies). Βάζεη απηήο ηεο 

κεζόδνπ πξνζέγγηζεο, θαηαιήγνπλ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ζην γεληθόηεξν ζπκπέξαζκα 

επίδξαζεο ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο : ε παξνπζία ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο νδεγεί ζε 

αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ειέγρνπ θαη ζε κείσζε ηεο ηζρύνο ηνπ ελ ζπγθξίζεη κε ηελ 

πεξίπησζε πνπ ηα δεδνκέλα ηνπ πιεζπζκνύ είλαη νξζά ηαμηλνκεκέλα ζηηο θαηεγνξίεο όπνπ 

θαη αλήθνπλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

πκπεξαζκαηνινγία γηα ην κεραληζκό ηεο 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο 

 

 

4.1 Δηζαγσγή  

ηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα είδακε όηη ε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε νδεγεί γεληθά ζε 

κεξνιεπηηθέο εθηηκήζεηο. Γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε δηόξζσζε απηήο ηεο 

κεξνιεςίαο ζα βαζηζηνύκε ζηελ ρξήζε ππνζέζεσλ ή πιεξνθνξηώλ γηα ην κεραληζκό 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο. 

ε ζπάλην αξηζκό πεξηπηώζεσλ ν κεραληζκόο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζα είλαη 

γλσζηόο. πγθεθξηκέλα, γηα ηε κεζνδνινγία ηπραηνπνηεκέλεο απόθξηζεο (randomized 

response ή RR technique) (Warner (1965), Chen (1979a)) ηα άηνκα ηνπ πιεζπζκνύ πνπ 

εξεπλάηαη εμεηάδνληαη βάζεη ελόο ηπραίνπ κεραληζκνύ πνπ εμαζθαιίδεη ηνλ εκπηζηεπηηθό 

ραξαθηήξα ησλ απαληήζεσλ ηνπο ζε εξσηήζεηο ζε επαίζζεηα δεηήκαηα. Ο εξεπλεηήο δελ 

γλσξίδεη ηηο πξαγκαηηθέο απαληήζεηο αιιά έρεη γλώζε ηνπ πίλαθα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο 

γηα ηα δεδνκέλα θαη βάζεη απηνύ κπνξεί λα πξνβεί ζε ακεξόιεπηεο εθηηκήζεηο ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ πιεζπζκνύ όπσο απηέο ζα πεξηγξαθνύλ ζην Κεθάιαην 6 (βι. επίζεο Press 

(1968)). 

Αθόκα πην ζπλεζηζκέλε είλαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν κεραληζκόο ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο δελ είλαη γλσζηόο. ην επόκελν Κεθάιαην ζα εμεηαζηνύλ δύν κέζνδνη πνπ 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα απηό ην κεραληζκό 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο. Αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δεδνκέλα απηήο ηεο κνξθήο είλαη 

κε δηαζέζηκα γηα ηνλ κειεηεηή, νη Tweedie et al. (1994, ζει. 22) επηρεηξεκαηνινγνύλ ππέξ 

ηνπ γεγνλόηνο πσο «δελ πξέπεη λα παξαηηεζνύκε, λα δειώζνπκε όηη ηα δεδνκέλα είλαη 

πηζαλόηαηα ιαλζαζκέλα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα κεξνιεπηηθά θαη λα ακθηζβεηήζνπκε ηελ 

εγθπξόηεηα ησλ ηζρπξηζκώλ καο». Αληίζεηα, ζπζηήλνπλ κία αλάιπζε επαηζζεζίαο γηα ηα 

δεδνκέλα ηεο κνξθήο ‗ηη ζα ζπκβεί εάλ‘, θαηά ηελ νπνία πηζαλέο κεξνιεςίεο κπνξνύλ λα 
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πξνζεγγηζηνύλ θαη λα αληηκεησπηζηνύλ κέζσ ηεο ζεώξεζεο ελόο ξεαιηζηηθνύ θάζκαηνο 

ππνζέζεσλ ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο. 

 

 

4.2 Μειέηεο επηθύξσζεο κε πξνηηκώκελε δηαδηθαζία 

ηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ, ε ζπλήζεο δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη κέηξεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ εμεηαδόκελνπ πιεζπζκνύ ραξαθηεξίδεηαη από εζθαικέλεο θαηαγξαθέο ησλ 

εμεηαδόκελσλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Με άιια ιόγηα, ππόθεηηαη ζε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε. 

Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εμαγσγή κεξνιεπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ιαλζαζκέλσλ 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε δηεμαγόκελε έξεπλα. Ακεξόιεπηέο εθηηκήζεηο νη νπνίεο θαζηζηνύλ 

εθηθηή ηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ κεραληζκνύ ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο κπνξνύλ 

λα εμαζθαιηζηνύλ κε ηε ρξήζε πεξηζζόηεξν εθιεπηπζκέλσλ κεζόδσλ θαηαγξαθήο-κέηξεζεο 

κεγαιύηεξεο αθξίβεηαο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο νλνκάδνληαη πξνηηκώκελεο δηαδηθαζίεο 

(preferred procedures) (Forsman and Schreiner (1991), Kuha and Skinner (1997)) . Ο 

Deming (1950) πεξηγξάθεη ηελ πξνηηκώκελε δηαδηθαζία σο «κία δηαδηθαζία πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από ην γεγνλόο όηη ππνηίζεηαη πσο δίλεη ή ζα κπνξνύζε λα δώζεη ηα αλαγθαία 

απνηειέζκαηα πνπ ρξεηαδόκαζηε γηα κία ζπγθεθξηκέλε έθβαζε». πρλά ε πξνηηκώκελε 

δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη είηε κεγάινπ θόζηνπο είηε κε θάπνηνλ άιιν ηξόπν αθαηάιιειε 

πξνο εθαξκνγή γηα όιεο ηηο κνλάδεο ηεο δηεμαγόκελεο έξεπλαο, θαζηζηώληαο έηζη αλαγθαία 

ηε ρξήζε κίαο επηξξεπνύο ζε ιάζε δηαδηθαζίαο. Ωζηόζν, κπνξεί λα είλαη εθηθηό λα 

εθαξκόζνπκε ηελ πξνηηκώκελε δηαδηθαζία γηα έλα δείγκα επηθύξσζεο vn  πεξηνξηζκέλνπ 

κεγέζνπο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθά εμεηαδόκελν δείγκα ηνπ πιεζπζκνύ. Λακβάλνληαο ππ‘ 

όςηλ όηη ε πξαγκαηηθή κεηαβιεηή Υ αληηζηνηρεί ζε κεηξήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη κέζσ ηεο 

πξνηηκώκελεο δηαδηθαζίαο θαη ε ππνθείκελε ζε ζθάικα κεηαβιεηή Y   ζε κεηξήζεηο κέζσ 

ηεο ζπλήζνπο δηαδηθαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κία έξεπλα, νδεγνύκαζηε ζην αθόινπζν 

ζπκπέξαζκα : εάλ νη Y   θαη Υ  ιακβάλνληαη βάζεη ηνπ δείγκαηνο επηθύξσζεο  vn , ηόηε νη 

πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ji  κπνξνύλ λα εθηηκεζνύλ άκεζα, δεδνκέλνπ όηη ην 

δείγκα επηθύξσζεο έρεη επηιερζεί από ηνλ εμεηαδόκελν πιεζπζκό από έλα ζρεδηαζκό κε 

γλσζηή πηζαλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο.  
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4.2.1 Παξαδείγκαηα Πξνηηκώκελσλ Γηαδηθαζηώλ 

Ζ πξνηηκώκελε δηαδηθαζία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηερληθέο όπσο ε έξεπλα κε εθ λένπ 

ζπλεληεύμεηο (re-interview surveys) (Bailar (1968)), θξίζεηο εηδηθώλ εκπεηξνγλσκόλσλ, π.ρ. 

αμηνιόγεζε δεκηώλ ζε ζπίηηα από εηδηθνύο επηζεσξεηέο (βι. Swires-Hennessy and Thomas 

(1987)) ή ηελ εμέηαζε αηόκσλ πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα αζζελεηώλ από γηαηξό (βι. Cobb 

and Rosenbaum (1956)). Οη ζπγθξίζεηο κε δηαρεηξηζηηθέο θαηαγξαθέο κπνξνύλ επίζεο λα 

παξέρνπλ πξνηηκώκελεο δηαδηθαζίεο, π.ρ. ζπγθξίζεηο εξγαζηαθνύ ηζηνξηθνύ κε αξρεία 

επηηξνπώλ ζπληαμηνδόηεζεο (βι. Baumgarten et al. (1983)) ή ζύγθξηζε δεδνκέλσλ κηαο 

έξεπλαο γηα ηε ρξήζε αληηβηνηηθώλ κε ηαηξηθά αξρεία (Greenland (1988a)). ηελ 

Δπηδεκηνινγία ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν ν όξνο ‗ρξπζόο θαλόλαο‘ (gold standard). Γηα 

παξαδείγκαηα βι. Bauman and Koch (1983) (βηνρεκηθέο κεηξήζεηο ησλ επηδξάζεσλ ηνπ 

θαπλίζκαηνο) θαη Willett et al. (1985) (κεηξήζεηο θαηαλάισζεο θαγεηνύ σο δείθηεο 

δηαηξνθήο). Άιια παξαδείγκαηα δίλνληαη από ηνπο Copeland et al. (1977). 

 

 

4.3 Δπηινγή δείγκαηνο επηθύξσζεο 

Έζησ ε πξαγκαηηθή κεηαβιεηή Y  θαη ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεκέλε κεηαβιεηή Y  . Απηέο νη 

κεηαβιεηέο, πηζαλόηαηα καδί κε άιιεο κεηαβιεηέο, θαηακεηξνύληαη γηα θάζε κνλάδα ηνπ 

πιεζπζκνύ ζε έλα δείγκα επηθύξσζεο. Σν γεγνλόο απηό εγείξεη δύν ζεκαληηθά πξνβιήκαηα  

 Πσο κπνξεί λα γίλεη θαηακέηξεζε ηεο πξαγκαηηθήο κεηαβιεηήο Y ; 

 Με πνηνλ ηξόπν πξέπεη λα επηιεγνύλ νη κνλάδεο ηνπ δείγκαηνο επηθύξσζεο ; 

Μηα κέηξεζε ηεο κεηαβιεηήο Y  κπνξεί λα είλαη δπλαηή ρξεζηκνπνηώληαο κία 

κεζνδνινγία πνπ αλαθέξεηαη σο ρξπζόο θαλόλαο (gold standard). Μνιαηαύηα, ε κέζνδνο 

απηή κπνξεί λα είλαη πνιύ αθξηβή ζην θόζηνο εθαξκνγήο ηνπ γηα όιεο ηηο κνλάδεο ηνπ 

ζπλνιηθνύ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο ή λα είλαη δηαζέζηκν κόλν γηα έλα ππνζύλνιν ησλ κνλάδσλ 

ηνπ εμεηαδόκελνπ πιεζπζκνύ. Ο ρξπζόο θαλόλαο είλαη κία έλλνηα-θιεηδί γηα ηηο κειέηεο 

επηθύξσζεο θαη ε ππόζεζε πνπ αθνινπζείηαη, όηη θαηακεηξά ηελ Y  κε αθξίβεηα ή έζησ κε 

ακειεηέν ζθάικα, είλαη θαίξηα (βι. Wachholder et al. (1993) γηα κία κειέηε πάλσ ζηε 

κεξνιεςία πνπ εηζάγεηαη θαηά ηε ρξήζε ελόο εζθαικέλνπ ή ππνβαζκηζκέλεο πνηόηεηαο 

(alloyed) ρξπζνύ θαλόλα). 

Τπό ηδαληθέο ζπλζήθεο, ην δείγκα επηθύξσζεο vn  πξέπεη λα είλαη έλα ππν-δείγκα ηνπ 

θπξίνπ δείγκαηνο ησλ πξσηαξρηθώλ δεδνκέλσλ πνπ ιακβάλεηαη κέζσ ελόο γλσζηνύ 
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ηπραηνπνηεκέλνπ ζρεδίνπ δηπιήο δεηγκαηνιεςίαο (randomized double sampling scheme), 

γλσζηνύ επίζεο θαη σο εζσηεξηθή κειέηε επηθύξσζεο (internal validation study). Γηα ηα 

εζσηεξηθά δείγκαηα επηθύξσζεο  (internal validation samples)  ηα δεηγκαηηθά πνζνζηά γηα 

ηηο θαηεγνξίεο ηεο κεηαβιεηήο Υ ζην δείγκα επηθύξσζεο είλαη ακεξόιεπηνη εθηηκεηέο ησλ 

αληίζηνηρσλ πιεζπζκηαθώλ πνζνζηώλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, νη πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο Pr( | )Y Y   θαη νη πξνγλσζηηθέο αμίεο (predictive values) Pr( | )Y Y   ζηνλ 

εμεηαδόκελν πιεζπζκό κπνξνύλ λα εθηηκεζνύλ επαξθώο κέζσ δεδνκέλσλ πξνεξρόκελσλ 

από εζσηεξηθά δείγκαηα επηθύξσζεο. Υξήζηκε επίζεο γηα εζσηεξηθέο κειέηεο επηθύξσζεο 

είλαη θαη ε επηινγή ελόο πξνθαζνξηζκέλνπ πνζνζηνύ από ηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο 

επηθύξσζεο γηα θάζε θαηεγνξία ηεο κεηαβιεηήο Y  , ην νπνίν θαη απμάλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εθηίκεζεο ησλ πξνγλσζηηθώλ αμηώλ Pr( | )Y Y   (Haitovsky et al., 

1992). 

 

Τπάξρνπλ σζηόζν θάπνηεο πεξηπηώζεηο όπνπ πξαθηηθνί ιόγνη δελ καο επηηξέπνπλ ηε 

ρξήζε δηπιήο δεηγκαηνιεςίαο. Δάλ ρξεζηκνπνηνύληαη δεδνκέλα επηθύξσζεο πξνεξρόκελα 

από πξόηεξεο κειέηεο, ή εάλ ηα δεδνκέλα επηθύξσζεο ζπιιέγνληαη αξγόηεξα από ηε ζπιινγή 

ησλ πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ, ηόηε κπνξνύκε, ινγηθά λα ζεσξήζνπκε όηη ε θαηαλνκή ησλ 

δεδνκέλσλ γηα ηηο θαηεγνξίεο ηεο εμεηαδόκελεο κεηαβιεηήο δελ είλαη ίδηα γηα ην δείγκα 

επηθύξσζεο θαη γηα ηνλ πξσηαξρηθά εμεηαδόκελν πιεζπζκό. Γηα παξάδεηγκα, γηα κία 

δεηγκαηηθή δηαρξνληθή έξεπλα (panel survey) κπνξεί λα είλαη επηζπκεηό λα απνθύγνπκε ην 

επηπιένλ θνξηίν ηεο δηεμαγσγήο κειέηεο επηθύξσζεο γηα ηα άηνκα ηεο έξεπλαο έηζη ώζηε λα  

κελ ππάξμεη ν θίλδπλνο αιινίσζεο κειινληηθώλ πνζνζηώλ απόθξηζεο (βι. Hill 1992). Σόηε 

θαηαθεύγνπκε ζηελ επηινγή δείγκαηνο επηθύξσζεο, μέλνπ πξνο ην θύξην δείγκα. Σέηνηνπ 

είδνπο κειέηεο νλνκάδνληαη εμσηεξηθέο κειέηεο επηθύξσζεο (external validation studies) θαη 

ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ δελ είλαη ινγηθό λα ππνζέζνπκε όηη ηα δεηγκαηηθά 

πνζνζηά ησλ θαηεγνξηώλ ηεο Υ είλαη ακεξόιεπηεο εθηηκήζεηο ησλ πξαγκαηηθώλ πνζνζηώλ 

( )Y iP  ηνπ εξεπλώκελνπ πιεζπζκνύ. Γηα ηα εμσηεξηθά δείγκαηα επηθύξσζεο (external 

validation samples) ηζρύεη όηη κόλν νη πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο κπνξνύλ λα 

ζεσξεζνύλ κεηαβηβάζηκεο αλάκεζα ζηα ζύλνια ησλ δεδνκέλσλ. Μπνξεί λα είλαη πην 

ξεαιηζηηθό λα ππνζέζνπκε γηα ηηο κειέηεο απηέο όηη ν πίλαθαο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο Α 

κπνξεί λα εθηηκεζεί ακεξόιεπηα από ην δείγκα επηθύξσζεο. Απηή ε ππόζεζε ζα κπνξνύζε 

λα γίλεη εάλ ν κεραληζκόο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ήηαλ νκνηνγελήο γηα ην δείγκα 
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επηθύξσζεο θαη γηα ηνλ εμεηαδόκελν πιεζπζκό ζην ζύλνιν ηνπ. Σελ ύπαξμε ή κε 

νκνηνγέλεηαο κπνξνύκε λα εξεπλήζνπκε, σο έλα βαζκό, αμηνινγώληαο ηε ζρέζε αλάκεζα 

ζηηο κεηαβιεηέο Y   θαη Υ σο πξνο ζπκκεηαβιεηέο (covariates) όπσο π.ρ. ε ειηθία θαη ην 

θύιν. Δάλ γηα παξάδεηγκα βξεζεί όηη ηα ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεκέλα πνζνζηά εμαξηώληαη από 

ην θύιν, ηόηε θαζίζηαηαη απαξαίηεην λα νξίζνπκε δηαθνξεηηθνύο πίλαθεο ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο γηα ηνπο άληξεο θαη ηηο γπλαίθεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε επηινγή δείγκαηνο 

επηθύξσζεο ελόο κόλνπ θύινπ δελ είλαη επαξθήο γηα λα πξνβνύκε ζε ζσζηά ζπκπεξάζκαηα. 

ην ζύγγξακκα απηό ζα ζηξέςνπκε ηελ πξνζνρή καο πεξηζζόηεξν ζηηο πεξηπηώζεηο 

εζσηεξηθώλ κειεηώλ επηθύξσζεο, εξεπλώληαο όκσο παξάιιεια αιιά ζε κηθξόηεξν βαζκό 

θαη ηελ πεξίπησζε ρξήζεο εμσηεξηθώλ δεηγκάησλ επηθύξσζεο.  

 

Γηα έλα δείγκα πξνεξρόκελν από δηπιή δεηγκαηνιεςία ζα είλαη γεληθά δπλαηόλ λα 

ιάβνπκε άκεζεο εθηηκήζεηο όρη κόλν γηα ηηο πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ji , 

αιιά θαη γηα  ηα πξαγκαηηθά πιεζπζκηαθά πνζνζηά 
YP . Δπηπιένλ, είλαη δπλαηόλ λα 

εθηηκήζνπκε δεζκεπκέλεο πηζαλόηεηεο ηεο αθόινπζεο κνξθήο 

                                                Pr( | )ijc Y i Y j 
        γηα θάζε  , 1,...,i j r                     (4.1) 

πνπ δειώλνπλ όηη κία κνλάδα πνπ έρεη ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία j αλήθεη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ζηελ θαηεγνξία i. Βάζεη ελόο νξηζκνύ πνπ έρεη δώζεη ν Carroll (1992) ζε 

κία εξγαζία ηνπ γηα ηα ζθάικαηα κέηξεζεο ζπλερώλ κεηαβιεηώλ, νη πηζαλόηεηεο ijc  

νλνκάδνληαη πηζαλόηεηεο βαζκνλόκεζεο (calibration probabilities). ε άιιεο πεξηπηώζεηο, 

κπνξνύλ λα αλαθέξνληαη θαη σο πηζαλόηεηεο επαλαηαμηλόκεζεο (reclassification 

probabilities) (βι. Buonaccorsi (2009)). Όηαλ ε Υ είλαη δπσλπκηθή, νη όξνη ζεηηθή 

πξνγλσζηηθή αμία (positive predictive value) γηα ηελ πηζαλόηεηα Pr( 2 | 2)Y Y 
   θαη 

αξλεηηθή πξνγλσζηηθή αμία (negative predictive value) γηα ηελ πηζαλόηεηα Pr( 1| 1)Y Y 
   

ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά ζηελ ηαηξηθή βηβιηνγξαθία. Κάπνηεο κέζνδνη εθηηκήζεσλ πνπ ζθνπό 

έρνπλ ηε δηόξζσζε ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ρξεζηκνπνηνύλ ηηο πηζαλόηεηεο 

βαζκνλόκεζεο αληί ησλ πηζαλνηήησλ ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο. 

Μία επηινγή θαηά ηε ρξήζε ελόο εζσηεξηθνύ δείγκαηνο επηθύξσζεο είλαη ε 

ζηξσκαηνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηε κεηαβιεηή Y   θαη ε επηινγή ελόο πξνθαζνξηζκέλνπ 

πνζνζηνύ κνλάδσλ εληόο θάζε θαηεγνξίαο ηεο Y  (Deming 1977, Haitovsky and Rapp 1992). 

Μία αθξαία κνξθή ηνπ ζρεδηαζκνύ απηνύ είλαη ε επηθύξσζε όισλ ησλ κνλάδσλ ζε θάπνηεο 
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θαηεγνξίεο ηεο κεηαβιεηήο  Y   θαη θακία από ηηο κνλάδεο ζε άιιεο θαηεγνξίεο. Απηό κπνξεί 

λα είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθό εάλ ν ζθνπόο είλαη λα ειεγρζεί ε ππόζεζε ηεο κε 

ζπζρέηηζεο κεηαμύ δύν κεηαβιεηώλ (Zelen and Haitovsky (1991)). Αληίζεηα, γηα θάπνηεο 

εμσηεξηθέο κειέηεο επηθύξσζεο κπνξεί λα είλαη πηζαλή ε ζηξσκαηνπνίεζε σο πξνο ηε 

κεηαβιεηή Υ εάλ γηα παξάδεηγκα επηιέμνπκε έλα δείγκα αηόκσλ από έλα ζύλνιν 

δηαρεηξηζηηθώλ δεδνκέλσλ (administrative records) ζηνπο νπνίνπο θαη ζα ρνξεγεζεί 

αθνινύζσο έλα εξσηεκαηνιόγην ηεο δηεμαγόκελεο έξεπλαο γηα ηελ απόθηεζε ηεο κεηαβιεηήο 

Y  . ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, κόλν νη πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ji  θαη όρη ην 

δηάλπζκα ησλ πξαγκαηηθώλ πιεζπζκηαθώλ πνζνζηώλ 
YP  κπνξνύλ λα εθηηκεζνύλ. Ζ 

ζηξσκαηνπνίεζε είλαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκε όηαλ θάπνηα πνζνζηά ηνπ 
YP  είλαη κηθξά, θαη 

απηό δηόηη κε ηνλ ηξόπν δηαζθαιίδεηαη ε ιήςε δείγκαηνο κε επαξθή αξηζκό κνλάδσλ από 

όιεο ηηο θαηεγνξίεο ηεο Υ. Ο Marshall (1990) ζπγθξίλεη ζρεδηαζκνύο κειεηώλ επηθύξσζεο κε 

δηαθνξεηηθά πεξηζώξηα αζξνίζκαηα ζηαζεξά. 

Σν εξώηεκα πνπ επίζεο πξνθύπηεη είλαη ε βέιηηζηε επηινγή ηνπ δείγκαηνο επηθύξσζεο θαη 

ηνπ θπξίσο δείγκαηνο. Ζ επηινγή απηή εμαξηάηαη ηα κέγηζηα από ηελ αλαινγία ησλ θνζηώλ 

ηεο ρξήζεο ηεο βαζηθήο κεζνδνινγίαο κέηξεζεο ησλ κνλάδσλ ηνπ πιεζπζκνύ, πνπ ζπλήζσο 

είλαη επηξξεπήο ζε ζθάικαηα, θαη ηεο πξνηηκώκελεο δηαδηθαζίαο, πνπ ζεσξείηαη όηη καο 

εμαζθαιίδεη ηηο πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο ησλ δεδνκέλσλ, όπσο επίζεο θαη από ηελ αθξίβεηα 

ησλ κεηξήζεσλ ηεο έξεπλαο. ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθό σο 

πξνο ην θόζηνο λα θαηαλείκνπκε όια ηα δεδνκέλα ζε έλα κηθξόηεξν δείγκα κεηξήζεσλ 

πςειόηεξεο πνηόηεηαο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ πξνηηκώκελε δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε ην 

ζπλδπαζκό ελόο κεγάινπ θαη ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεκέλνπ θπξίσο δείγκαηνο θαη κίαο κηθξνύ 

κεγέζνπο κειέηε επηθύξσζεο (Tenenbein (1970, 1972), Palmgren (1987), Greenland 

(1988a)). 

 

 

4.4 Δπαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο 

Μεξηθέο θνξέο δελ είλαη εθηθηή ε ρξήζε ηεο πξνηηκώκελεο δηαδηθαζίαο αθόκα θαη γηα έλα 

κηθξνύ κεγέζνπο δείγκα επηθύξσζεο. Απηό κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε δπζθνιία ζπιινγήο 

δείγκαηνο επηθύξσζεο από ηνλ εμεηαδόκελν πιεζπζκό, αιιά κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζην 

ζρεδηαζκό ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ από απηόλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε κειέηεο πνπ είλαη από 
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ζρεδηαζκό επαλαιακβαλόκελεο θαη βαζίδνληαη ζε επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο ησλ ίδησλ 

αηόκσλ ελόο πιεζπζκνύ ζε αλά ηαθηά  ή κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα (όπσο νη δηαρξνληθέο 

κειέηεο (longitudinal studies), κειέηεο θννξηήο (cohort studies) θαη κειέηεο πιαηζίνπ (panel 

studies)) δελ είλαη δπλαηή ε επηινγή ελόο ηέηνηνπ δείγκαηνο. Μία ελαιιαθηηθή ιύζε είλαη ε 

ζπιινγή επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ (repeated measurements) ησλ ιαλζαζκέλα 

ηαμηλνκεκέλσλ κεηαβιεηώλ. ε κία δηεμαγόκελε έξεπλα απηό κπνξεί λα ζεκαίλεη ηε ιήςε 

δεδνκέλσλ γηα θάπνηα από ηα εμεηαδόκελα άηνκα ηνπ πιεζπζκνύ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά 

επηπιένλ. (Forsman and Schreiner (1991)). Παξόιν πνπ είλαη δπλαηή ε ύπαξμε ζθαικάησλ 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζε όιεο ηηο επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο, κπνξνύκε λα εμάγνπκε 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξακέηξνπο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθώλ 

κεζόδσλ θάησ από ηηο απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο 

επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο θαη ηηο πξαγκαηηθέο κεηαβιεηέο. ην 7
ν
 Κεθάιαην ζα δεηρηεί 

όηη ζπρλά είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ, 

παξόιν πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο δύν επαλαιήςεηο είλαη αξθεηέο. πρλά ζεσξνύκε όηη 

απηέο νη κεηξήζεηο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμύ ηνπο δεδνκέλεο ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο ηεο 

κεηαβιεηήο ηελ νπνία θαη έρνπλ ζθνπό λα κεηξήζνπλ. Σν επηπρέο είλαη όηη δελ είλαη 

απαξαίηεην νη επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο λα έρνπλ ηελ ίδηα θαηαλνκή θαη γηα ην ιόγν 

απηό κπνξνύλ λα ιεθζνύλ ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο. Σέηνηεο κέζνδνη, ζε 

επίπεδν αλάιπζεο εξεπλώλ, δίλνληαη κέζσ παξαδεηγκάησλ από ηνπο Chua and Fuller (1987) 

(δηεμαγσγή επαλαιακβαλόκελσλ ζπλεληεύμεσλ από δηαθνξεηηθά άηνκα) θαη Harper (1964) 

(επηινγή εξσηεκαηνινγίνπ κε δηαθνξεηηθήο κνξθήο θαη δνκήο εξσηήζεηο γηα κία 

ζπγθεθξηκέλε εμεηαδόκελε κεηαβιεηή). Μπνξνύκε αθόκα λα ππνζέζνπκε όηη ε πξνηηκώκελε 

δηαδηθαζία, πνπ ζεσξεηηθά θαηαγξάθεη ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ εμεηαδόκελσλ κεηαβιεηώλ 

γηα ηνλ πιεζπζκό, δελ είλαη αθξηβήο θαη πεξηέρεη εζσηεξηθά ζθάικαηα ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο (ζθάικαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία θαη όρη ηα 

ζπιιεγόκελα δεδνκέλα) (Watcholder et al. (1993)). ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο θάπνηεο από ηηο 

κεηξήζεηο δελ πξνέξρνληαη από ηα εμεηαδόκελα άηνκα ηνπ πιεζπζκνύ αιιά από άιιεο πεγέο. 

Σόηε εύινγν είλαη λα ζεσξήζνπκε όηη νη κεηξήζεηο απηέο είλαη ππό ζπλζήθε αλεμάξηεηεο 

δεδνκέλεο ηεο πξαγκαηηθήο κεηαβιεηήο.  

Όπσο θαη ζε κία κειέηε επηθύξσζεο, ην δείγκα γηα ην νπνίν ιακβάλνπκε ηηο 

επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο κπνξεί λα είλαη είηε εζσηεξηθό είηε εμσηεξηθό, νπόηε θαη 

ηζρύνπλ όζα αλαθέξζεθαλ ζηελ Παξάγξαθν 4.3. Ο Fuller ((1990), Section 5) πξαγκαηεύεηαη 
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ηεο επηινγήο ελόο δείγκαηνο επηθύξσζεο vn  γηα δύν επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο γηα κία 

δπαδηθή κεηαβιεηή απόθξηζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

 

Γηόξζσζε ηεο επίδξαζεο ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο κε ρξήζε πηλαθηθώλ κεζόδσλ 

 

 

5.1 Απιέο κέζνδνη πηλάθσλ κε ρξήζε δεηγκάησλ επηθύξσζεο 

Ζ ρξήζε ελόο εθηηκεηή κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο απνηειεί ηελ πην απνηειεζκαηηθή κέζνδν 

δηόξζσζεο ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο, παξνπζηάδεη ζπγρξόλσο ζρεηηθή ππνινγηζηηθή 

δπζθνιία εθόζνλ απαηηεί έλαλ επαλαιεπηηθό αιγόξηζκν επίιπζεο γηα έλα ζύλνιν κε 

γξακκηθώλ εμηζώζεσλ πνπ ππόθεηληαη ζε πεξηνξηζκνύο. Λόγσ ηεο πνιππινθόηεηαο ησλ 

ππνινγηζκώλ, νη εξεπλεηέο θαηέθπγαλ ζηε ρξήζε άιισλ κεζόδσλ, πην επθνινλόεησλ θαη 

ππνινγηζηηθά απινύζηεξσλ. Έηζη νδεγήζεθαλ ζηνλ πην μεθάζαξν θαη δηαηζζεηηθά θπζηθό 

ηξόπν γηα ηε δηόξζσζε ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο, κέζσ απιώλ κεζόδσλ αλάζηξνθνπ 

ππνινγηζκνύ (back-calculation methods). Οη δηνξζσκέλεο κεηξήζεηο γηα θάζε θειί 

ιακβάλνληαη κέζσ πνιιαπιαζηαζκνύ ελόο δηαλύζκαηνο πνπ πεξηέρεη ηηο παξαηεξνύκελεο 

κεηξήζεηο κε έλαλ πίλαθα δηόξζσζεο θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη βάζεη ησλ 

κεηαζρεκαηηζκέλσλ ηηκώλ. Καηά ηνλ ηξόπν απηό, νη εθηηκήζεηο πνπ ιακβάλνπκε έρνπλ 

κεησκέλε κεξνιεςία Σέηνηεο κέζνδνη νλνκάδνληαη πηλαθηθνί κέζνδνη δηόξζσζεο (matrix 

methods of adjustment) θαη έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν έξεπλαο πνιιώλ εξεπλεηώλ, 

βξίζθνληαο εθαξκνγέο ζε επηζηεκνληθά πεδία όπσο ε ηαηξηθή θαη ε επηδεκηνινγία (βι. 

Barron (1977), Marshall (1990), Lyles (2002)). . ε απηό ην Κεθάιαην, ζα εμεηάζνπκε 

πηλαθηθέο κεζόδνπο δηόξζσζεο πνπ βαζίδνληαη ζηε ρξήζε δεηγκάησλ επηθύξσζεο. Θα 

αλαθεξζνύκε πξώηα ζε κεζόδνπο όπνπ ν πίλαθαο δηόξζσζεο είλαη ν αληίζηξνθνο πίλαθαο 

ηνπ πίλαθα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο. Αθνινύζσο, ζα ζεσξήζνπκε ηε κέζνδν δηόξζσζεο 

όπνπ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα δηόξζσζεο είλαη νη εθηηκώκελεο πηζαλόηεηεο βαζκνλόκεζεο ησλ 

πξαγκαηηθώλ κεηαβιεηώλ δεδνκέλσλ ησλ εζθαικέλα ηαμηλνκεκέλσλ πηζαλνηήησλ. Σέινο, 

ζα πξνβνύκε ζε ζπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ δύν κεζόδσλ γηα ηελ εύξεζε ηνπ θαιύηεξνπ 

εθηηκεηή. 
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5.2 Γηνξζώζεηο κε ηε ρξήζε πηζαλνηήησλ ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο 

Παξόιν πνπ ε ρξήζε ηνπο ζηελ πξάμε δελ είλαη θαη ηόζν ζπρλή, νη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ σο πίλαθα δηόξζσζεο ηνλ αληίζηξνθν πίλαθα ηνπ πίλαθα ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο ίζσο απνηεινύλ ηελ πην δηαδεδνκέλε κέζνδν γηα ηε δηόξζσζε εζθαικέλα 

ηαμηλνκεκέλσλ δεδνκέλσλ. Αξθεηά επηδεκηνινγηθά εγρεηξίδηα πξνηείλνπλ ηε ρξήζε ηεο 

κεζόδνπ απηήο (Kleinbaum, Kupper, and Morgenstern (1982), Schlesselman (1982), Rothman 

and Greenland (1998)). Δμαηξεηηθέο πεξηγξαθέο ησλ κεζόδσλ απηώλ δίλνληαη από ηνπο 

Greenland (1988a, Appendix 1) θαη Selen (1986). ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ηε κέζνδν 

δηόξζσζεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο πνπ δίλεηαη από ηνλ Greenland (1988, Παξάξηεκα I). 

Ζ κέζνδνο είλαη όκνηα σο πξνο ηε κέζνδν πνπ παξνπζηάδεη ν Selen, κε ηε δηαθνξά όηη ν 

Greenland επηθεληξώλεηαη ζηηο κεηξήζεηο ησλ θειηώλ ησλ ππννκάδσλ θαη όρη ζηνπο κέζνπο 

ησλ ππννκάδσλ θαη ε πνιππινθόηεηα ππνινγηζκνύ ηνπ πίλαθα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο 

είλαη ζπλεπώο κηθξόηεξε. 

Αο ππνζέζνπκε όηη θάζε κνλάδα μ ελόο κεγάινπ πιεζπζκνύ θαηαηάζζεηαη κνλνζήκαληα 

ζε κία από  r  ππννκάδεο ή θαηεγνξίεο, μέλσλ κεηαμύ ηνπο. Σν θπξίσο δείγκα ηνπ πιεζπζκνύ 

απνηειείηαη από pn  παξαηεξνύκελεο κνλάδεο πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί κέζσ κίαο επηξξεπνύο 

ζε ζθάικαηα δηαδηθαζίαο ηαμηλόκεζεο, δειαδή pn  κνλάδεο γηα ηηο νπνίεο κόλν ε 

ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεκέλε θαηεγνξία είλαη γλσζηή. Οη ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ γηα ηελ νξζή 

θαη ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε ηνπο ζηελ θαηεγνξία i ηεο απνθξηηηθήο κεηαβιεηήο  Υ  είλαη 

Y i   θαη Y j
   αληίζηνηρα, όπσο απηέο νξίδνληαη ζην 2

ν
 Κεθάιαην. Αο ζεκεησζεί εδώ όηη 

νη  r θαηεγνξίεο ηεο κεηαβιεηήο Υ κπνξεί λα αλαπαξηζηνύλ δηαηεηαγκέλα, σο πξνο θάπνην 

θξηηήξην, θειηά κίαο δηαζηαπξνύκελεο ηαμηλόκεζεο (cross-classification) αξθεηώλ 

κεηαβιεηώλ. Ζ θαηαλνκή ηνπ ζπλόινπ ησλ εμεηαδόκελσλ κνλάδσλ ζηα 2r  θειηά, πνπ 

νξίδεηαη από ηηο πξαγκαηηθέο θαη ηηο εζθαικέλα θαηαγεγξακκέλεο θαηεγνξίεο, είλαη 

πνιπσλπκηθή. Οξίδνπκε ηα δηαλύζκαηα ( (1),..., ( ))cY Y r Y  κε  1,...,i r  θαη 

( (1),..., ( ))cY Y r 
  Y  κε  1,...,j r , θαζώο θαη ηνλ πίλαθα  ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο 

[ ]ji r r A , ν νπνίνο πεξηέρεη ηηο πηζαλόηεηεο ησλ κνλάδσλ ηνπ πιεζπζκνύ πνπ αλήθνπλ 

ζηελ i θαηεγνξία ηεο κεηαβιεηήο Υ λα έρνπλ ηαμηλνκεζεί εζθαικέλα ζηελ j θαηεγνξία (λα 

ηαμηλνκνύληαη κε άιια ιόγηα ζηελ j θαηεγνξία ηεο κεηαβιεηήο Y  ). Δπηπξνζζέησο, εάλ 

ζέζνπκε ηηο αλακελόκελεο ηηκέο γηα ηα νξζά θαη εζθαικέλα ηαμηλνκεκέλα δεδνκέλα σο 
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( ) ( ( ))m i Y i   θαη ( ) ( ( ))m j Y j
    αληίζηνηρα, ην δηάλπζκα ( (1),..., ( ))cm m rm  ησλ 

αλακελόκελσλ νξζά ηαμηλνκεκέλσλ δεδνκέλσλ θαη ην δηάλπζκα ( (1),..., ( ))cm m r  m  ησλ 

αλακελόκελσλ εζθαικέλα ηαμηλνκεκέλσλ δεδνκέλσλ  ζπλδένληαη κέζσ ηεο ζρέζεο  

      m = Am                              (5.1) 

Κάησ από ηελ ππόζεζε όηη ν Α είλαη κε ηδηάδσλ, ην νπνίν θαη ζεκαίλεη όηη ε ιαλζαζκέλε 

ηαμηλόκεζε δελ είλαη εληειώο ηπραία, ε ζρέζε (5.1) γίλεηαη  

     1 m = A m                             (5.2) 

 Σν ζύλεζεο πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπκε είλαη πσο ν πίλαθαο ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο Α  ζπλήζσο δελ είλαη γλσζηόο. Λόγσ απηνύ, νδεγνύκαζηε ζηελ εύξεζε ελόο 

εθηηκεηή Â  ηνπ πίλαθα κε ηε ρξήζε δεδνκέλσλ επηθύξσζεο από έλα αλεμάξηεην ηνπ θπξίσο 

δείγκαηνο εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ δείγκαηνο επηθύξσζεο  κε πιήζνο κνλάδσλ vn . Γηα έλα 

ηέηνην δείγκα είλαη γλσζηό όηη έλαο ζπλεπήο εθηηκεηήο ηεο πηζαλόηεηαο ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο είλαη ν  

                   ˆ

v

ji

ji v

n

n
  ,                (5.3) 

ν όπνηνο όηαλ ην δείγκα επηθύξσζεο είλαη εζσηεξηθό απνηειεί θαη ηνλ εθηηκεηή κέγηζηεο 

πηζαλνθάλεηαο ηεο πηζαλόηεηαο ji  (βι. Selen (1986) θαη ζεσξία Μαξθνβηαλώλ αιπζίδσλ). 

Θέηνληαο ˆ ˆ[ ]ji r r A , θαη ζεσξώληαο όηη είλαη έλαο κε ηδηάδσλ επαξθήο εθηηκεηήο ηνπ 

πίλαθα Â , είλαη δπλαηή ε εύξεζε κίαο δηνξζσκέλεο εθηίκεζεο ηνπ δηαλύζκαηνο Y  κέζσ ηνπ 

δηαλύζκαηνο ησλ παξαηεξνύκελσλ ζηνηρείσλ ( (1),..., ( ))cY Y r 
  Y  πνπ δίλεηαη από ηνλ ηύπν  

       -1ˆˆ r Y A Y .                (5.4) 

Αο ζεκεησζεί εδώ όηη ε παξαπάλσ ζρέζε δίλεη έλαλ ζπλεπή εθηηκεηή ηνπ δηαλύζκαηνο Y  

ησλ πξαγκαηηθώλ κεηαβιεηώλ θαη θαηά ηελ πεξίπησζε ρξήζεο εμσηεξηθνύ δείγκαηνο 

επηθύξσζεο. Δπίζεο, ζεσξνύκε πσο ε πηζαλόηεηα ν πίλαθαο Â  λα είλαη ηδηάδσλ (κε 

αληηζηξέςηκνο) είλαη ακειεηέα, απαίηεζε ειάρηζηα πεξηνξηζηηθή αλ ε κέζνδνο ηαμηλόκεζεο 

είλαη ινγηθή θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο αξθεηά κεγάιν. 

Δάλ ην δείγκα επηθύξσζεο  vn  είλαη εζσηεξηθό, νξίδνπκε 
v

jin  ηηο ηηκέο ησλ  i ζηνηρείσλ 

πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο  j ζηνηρεία. Ζ πεξηζώξηα θαηαλνκή ησλ ζηνηρείσλ γηα ηηο 

πξαγκαηηθέο θαηεγνξίεο δίλεηαη κέζσ ηνπ δηαλύζκαηνο ,1 ,( ,..., )v v c

t t rn nv

tn  κε , 1

rv v

t i jij
n n


  . 
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Ζ αληίζηνηρε πεξηζώξηα θαηαλνκή ησλ ζηνηρείσλ ζηηο εζθαικέλα θαηαγεγξακκέλεο 

θαηεγνξίεο δίλεηαη από ην δηάλπζκα ,1 ,( ,..., )v v c

e e rn nv

en  κε , 1

rv v

e j jii
n n


 . Λακβάλνληαο 

ππ‘όςηλ όηη γλσξίδνπκε ηηο πξαγκαηηθέο θαηεγνξίεο  γηα ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ιάβεη κέζσ 

ηνπ δείγκαηνο επηθύξσζεο, έλαο εθηηκεηήο ησλ πξαγκαηηθώλ ηηκώλ v

tn  δίλεηαη από ηνλ ηύπν 

    1ˆˆ
e

 v v v

t tn A n n                (5.5) 

(Selen (1986)). πλδπάδνληαο ηνπο ηύπνπο (5.4) θαη (5.5) πξνθύπηεη ν εμήο ηξνπνπνηεκέλνο 

εθηηκεηήο 

     -11 ˆˆ [ ( ) ]d p v v

p v
n n

n n
 


Y A Y Y ,                (5.6) 

όπνπ  vY  είλαη ν εθηηκεηήο ηνπ δηαλύζκαηνο Y  πνπ πξνέξρεηαη από ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο 

ηνπ δείγκαηνο επηθύξσζεο. 

Θέινληαο λα αλάγνπκε ηα αλσηέξσ ζπκπεξάζκαηα ζε όηη αθνξά πιεζπζκηαθά πνζνζηά, 

κέζσ ησλ ζρέζεσλ (5.4) θαη (5.6) εύθνια θαηαιήγνπκε ζηνπο αληίζηνηρνπο εθηηκεηέο ˆ r

YP  θαη 

ˆ d

YP  ηνπ δηαλύζκαηνο ( (1),..., ( ))c

Y YP P rYP  πνπ αληηζηνηρεί ζηα πξαγκαηηθά πνζνζηά ησλ 

κνλάδσλ ηνπ πιεζπζκνύ πνπ αλήθνπλ ζηε κεηαβιεηή Υ  

       -1ˆˆ r

Y YP A P                 (5.7) 

     -11 ˆˆ [ ( ) ]d p v v

p v
n n

n n
 


Y Y YP A P P ,              (5.8) 

κε YP  έλαλ εθηηκεηή ηνπ 
YP  πνπ ππνινγίδεηαη από ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα, όπσο απηόο 

νξίδεηαη ζηε ζρέζε (2.2), θαη v

YP  ηνλ εθηηκεηή ηνπ 
YP  πνπ πξνέξρεηαη από ηηο πξαγκαηηθέο 

ηηκέο ηνπ δείγκαηνο επηθύξσζεο vn .  

 

Όζνλ αθνξά ηε κεηαβιεηόηεηα ησλ παξαπάλσ εθηηκεηώλ, απηή κπνξεί λα ππνινγηζηεί 

κέζσ ηεο εύξεζεο ησλ αληίζηνηρσλ πηλάθσλ δηαθύκαλζεο – ζπλδηαθύκαλζεο γηα θάζε κία εμ 

απηώλ. Λακβάλνληαο ππ‘όςηλ πσο  ν πίλαθαο Â  έρεη ζεσξεζεί επαξθήο εθηηκεηήο ηνπ A  θαη 

ππνζέηνληαο  αλεμαξηεζία κεηαμύ ησλ  Y  θαη Α̂ , ν Greenland (1988a) έδεημε όηη κε ηε 

ρξήζε ηεο πνιπκεηαβιεηήο κεζόδνπ δέιηα (βι. Bishop et. al (1975), Selen (1986, ζρέζε 4.7)) 

ν αζπκπησηηθόο πίλαθαο δηαθύκαλζεο-ζπλδηαθύκαλζεο γηα  ηνλ εθηηκεηή ˆ r

YP  είλαη ν εμήο 

       -1 -1 -1ˆ ˆ ˆˆcov( ) cov[ ( )] cov( )( )r c

   Y Y YP A P A P A  .                         (5.9) 
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Μέζσ κίαο άιιεο εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ δέιηα, κία πξνζέγγηζε ηνπ h  ζηνηρείνπ ηνπ 

πίλαθα -1ˆ ( ) YA P , έζησ hg , δίλεηαη από ηνλ ηύπν 

ˆ ˆ( )( )cov( , )
ˆ ˆ
h h

ij klijkl
ij kl

g g
 

 

 

 
 , 

όπνπ ˆ
h ijg    είλαη ε κεξηθή παξάγσγνο ηνπ hg  δεδνκέλνπ όηη ηα ζηνηρεία ˆ

ij  είλαη 

εθηηκήζεηο ησλ  ij  θαη νκνίσο γηα ˆ
h klg   . Έλαο ζπλεπήο εθηηκεηήο ηνπ πίλαθα ˆcov( )r

YP  

δίλεηαη αληηθαζηζηώληαο ηηο παξακέηξνπο ηεο ζρέζεο (5.9) κε ζπλεπείο εθηηκεηέο ησλ 

παξακέηξσλ απηώλ. 

Αληίζηνηρα, γηα ηνλ εθηηκεηή ˆ d

YP  ν αζπκπησηηθόο πίλαθαο δηαθύκαλζεο-ζπλδηαθύκαλζεο 

δίλεηαη από ηελ αθόινπζε ζρέζε 

-1 -1 -1 -1ˆ ˆ ˆ ˆˆcov( ) cov[ ( )] ( ) cov( ) cov( ) 2( ) cov( , )d c v c v

      Y Y Y Y Y YP A P A P A P A P P  

(βι. Greenland (1988a)). Οκνίσο, γηα ηνλ ππνινγηζκό ελόο ζπλεπή εθηηκεηή ηνπ πίλαθα 

ˆcov( )d

YP  ηζρύνπλ παξόκνηεο πξνϋπόζεζεο κε απηέο πνπ ηζρύνπλ γηα ηνλ πίλαθα ˆcov( )r

YP . 

 

 

5.3 Γηνξζώζεηο κε ηε ρξήζε πηζαλνηήησλ βαζκνλόκεζεο 

ην πξνεγνύκελν Κεθάιαην νη κέζνδνη δηόξζσζεο κε ρξήζε πηλάθσλ νξίζηεθαλ βάζεη 

ηνπ αληίζηξνθνπ πίλαθα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο [ ]ji r r A , όπνπ ji  είλαη νη 

πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο. Μία ελαιιαθηηθή κέζνδνο δηόξζσζεο είλαη ν 

πνιιαπιαζηαζκόο ησλ παξαηεξνύκελσλ πιεζπζκηαθώλ πνζνζηώλ κε έλαλ εθηηκεηή Ĉ  ηνπ 

πίλαθα βαζκνλόκεζεο [ ]ij r rc C , κε ζηνηρεία ηηο πηζαλόηεηεο βαζκνλόκεζεο 

Pr( | )ijc Y i Y j 
   .  

Οξίδνπκε θαηαξράο ηηο βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνύληαη ώζηε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε πηζαλόηεηεο βαζκνλόκεζεο. Αο ππνζέζνπκε όηη ην δείγκα επηθύξσζεο vn  

είλαη εζσηεξηθό θαη όηη ε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ηέηνηα ώζηε ε 

θαηαλνκή ησλ πξαγκαηηθώλ κεηξήζεσλ αλά θειί γηα θάζε δείγκα είλαη πνιπσλπκηθή. 

Μπνξνύκε λα αληηιεθζνύκε θαιύηεξα ηε θύζε ηεο ππεηζεξρόκελεο κεξνιεςίαο εάλ 

ζεσξήζνπκε γηα ηα εμεηαδόκελα δεδνκέλα ην πνιπσλπκηθό ζρήκα πνπ εθηηκά 1r   

πιεζπζκηαθά πνζνζηά κέζσ ηεο εθηίκεζεο 1r   αλεμάξηεησλ δπσλπκηθώλ θαηαλνκώλ. 
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Γηα ηελ εύξεζε ελόο εθηηκεηή κε ηε βνήζεηα ησλ πηζαλνηήησλ βαζκνλόκεζεο ζα 

βαζηζηνύκε ζηελ κεζνδνινγία πνπ παξνπζηάδεηαη από ηνλ Tenenbein (1970, 1971, 1972). Οη 

ππνζέζεηο πνπ θάλνπκε γηα ην θπξίσο δείγκα ηνπ πιεζπζκνύ κεγέζνπο pn , θαζώο θαη γηα ηηο 

κεηαβιεηέο νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο  Y  θαη Y   είλαη ίδηεο κε απηέο ηεο 

πξνεγνύκελεο Παξαγξάθνπ. Αο ππνζέζνπκε όηη ην δείγκα επηθύξσζεο vn  πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη εζσηεξηθό θαη όηη ε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο είλαη ηέηνηα ώζηε ε 

θαηαλνκή ησλ πξαγκαηηθώλ κεηξήζεσλ αλά θειί γηα θάζε δείγκα είλαη πνιπσλπκηθή. Γηα ηα 

δείγκαηα vn  θαη pn  νξίδνπκε επίζεο ηα αθόινπζα 

 v

ijn , ην πιήζνο ησλ κνλάδσλ ηνπ δείγκαηνο επηθύξσζεο vn  πνπ αλήθνπλ ζηελ i θαηεγνξία 

θαη έρνπλ ηαμηλνκεζεί εζθαικέλα ζηελ  j θαηεγνξία, κε  
1 1

r r v v

iji j
n n

 
   

  v

in  , ην πιήζνο ησλ κνλάδσλ ηνπ δείγκαηνο επηθύξσζεο vn  πνπ αλήθνπλ ζηελ  i 

θαηεγνξία, κε  
1

r v v

ij ij
n n 

  

  v

jn , ην πιήζνο ησλ κνλάδσλ ηνπ δείγκαηνο επηθύξσζεο vn  πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί 

εζθαικέλα ζηελ  j θαηεγνξία, κε  
1

r v v

ij ji
n n

  

 p

jn , ην πιήζνο ησλ κνλάδσλ ηνπ θπξίσο δείγκαηνο pn  πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί εζθαικέλα 

ζηελ  j θαηεγνξία, κε  
1

r p p

ji
n n


  

Θεσξώληαο ηηο πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο Pr( | )ji Y j Y i      θαη p

jn  ηνλ 

αξηζκό ησλ μ κνλάδσλ ηνπ πιεζπζκνύ πνπ έρνπλ εζθαικέλα ηαμηλνκεζεί κέζσ ηεο 

κεηαβιεηήο Y   ζηελ  j  θαηεγνξία, νη εθηηκεηέο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο ησλ πξαγκαηηθώλ 

πνζνζηώλ YP  θαη νη εθηηκήζεηο ησλ πηζαλνηήησλ ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ji  δίλνληαη από 

ηνπο αθόινπζνπο ηύπνπο  

        ( ) 1

( )
ˆ

( )

p v
r j jc v

Y i ij v p vj
j

n n
P n

n n n










             (5.10) 

          
( )

( )
ˆ

( )

p v

j jv

ji ij v p v c

j Y i

n n
n

n n n P










            (5.11) 

(βι. Tenenbein (1972), Παξάξηεκα Α) 
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Δμ νξηζκνύ, νη πηζαλόηεηεο βαζκνλόκεζεο είλαη Pr( | )ijc Y i Y j 
   . Μέζσ ηνπ 

ζεσξήκαηνο ηνπ Bayes, νη πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζπλδένληαη κε ηηο 

πηζαλόηεηεο βαζκνλόκεζεο  κε ηνλ αθόινπζν ηύπν 

                                                

1

( )
Pr( | )

( )

Y ji

ij r

Y jll

P i
c Y i Y j

P l
 






   


                 (5.12) 

γηα θάζε , , 1,...,i j l r . πλδπάδνληαο ηηο ζρέζεηο (5.10), (5.11) θαη (5.12), ν εθηηκεηήο 

κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο ηνπ 
YP  είλαη  

    
1 ˆˆ [ ( ) ]c p v v

p v
n n

n n
 


Y Y YP CP P                        (5.13) 

(βι. Kuha and Skinner (1997)), όπνπ ˆ ˆ[ ]ij r rc C  είλαη ν εθηηκεηήο ηνπ πίλαθα [ ]ij r rc C  πνπ 

ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ δείγκαηνο επηθύξσζεο θαη 
YP , v

YP  νη εθηηκεηέο ηνπ 
YP  όπσο απηνί 

νξίδνληαη θαη γηα ηνλ εθηηκεηή ˆ d

YP . Οη εθηηκώκελεο πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο γηα θάζε 

θαηεγνξία ηνπ θπξίσο δείγκαηνο ιακβάλνληαη θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν κε ηελ θαηαλνκή ησλ 

κνλάδσλ από ηηο ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεκέλεο θαηεγνξίεο ζηηο πξαγκαηηθέο θαηεγνξίεο ηεο 

πξνο εμέηαζε κεηαβιεηήο ζύκθσλα κε ηηο εθηηκώκελεο πηζαλόηεηεο βαζκνλόκεζεο. Με ηηο 

θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο, ηα εμαγόκελα απνηειέζκαηα ηζρύνπλ επίζεο όηαλ ηα δείγκαηα 

είλαη ζηξσκαηνπνηεκέλα (stratified) σο πξνο κία κεηαβιεηή πνπ δελ είλαη ιαλζαζκέλα 

ηαμηλνκεκέλε. Καηά ηελ πεξίπησζε απηή, ε από θνηλνύ θαηαλνκή ησλ κεηαβιεηώλ είλαη 

γηλόκελν δηάθνξσλ πνιπσλπκηθώλ θαηαλνκώλ. Ο αζπκπησηηθόο πίλαθαο ζπλδηαθύκαλζεο 

(1) ( ) ( )
ˆ ˆ ˆ ˆcov( ) cov( ,..., ,..., )c c c c c

Y Y i Y rP P PYP  ηνπ εθηηκεηή ˆ c

YP  δίλεηαη κέζσ ηνπ ππνινγηζκνύ ηεο 

αζπκπησηηθήο δηαθύκαλζεο ηνπ πιεζπζκηαθνύ πνζνζηνύ ( )
ˆ c

Y iP , όπνπ  

( ) ( ) ( ) ( )

( )

(1 ) (1 )
ˆ( ) (1 )

Y i Y i Y i Y ic

Y i i iv v p

P P P P
V P K K

n n n

 
  


, 1,..,i r         

ή κεηά από πξάμεηο 

           
( ) ( )

( )

(1 )
ˆ( ) [1 (1 ) ]

Y i Y ic

Y i iv

P P
V P f K

n


   , 1,..,i r        (5.14) 

κε  ( )v v pf n n n   ην πνζνζηό ησλ δεηγκαηηθώλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ θαηαλεκεζεί (πνπ 

αλήθνπλ) ζην δείγκα επηθύξσζεο θαη 

( ) 1 ( )

( )

( 1)

1

r

Y i jij Y j

i

Y i

P a P
K

P
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ηνλ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο ηεο i θαηεγνξίαο ηεο νξζά ηαμηλνκεκέλεο κεηαβιεηήο Υ, όπσο 

απηόο έρεη νξηζηεί ζην Κεθάιαην 3 (βι. Tenenbein (1972), Παξάξηεκα Β). 

 

 

 

5.4 πγθξίζεηο κεζόδσλ 

Όπσο δηαπηζηώζακε, όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε πνιπσλπκηθά δεδνκέλα ν εθηηκεηήο ˆ c

YP  ηεο 

ζρέζεο (5.13) είλαη ν εθηηκεηήο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο ηνπ ˆ
YP . Απηό ζπλεπάγεηαη όηη είλαη 

έλαο αζπκπησηηθά πην απνηειεζκαηηθόο εθηηκεηήο από ηνλ εθηηκεηή ˆ d

YP  πνπ δίλεηαη κέζσ 

ηεο ζρέζεο (5.8). Σν θαηά πόζνλ πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθόο είλαη, απνηειεί ην 

αληηθείκελν έξεπλαο απηήο ηεο παξαγξάθνπ. Ζ ζύγθξηζε ησλ δύν εθηηκεηώλ ζα γίλεη γηα ηελ 

απιή δπσλπκηθή πεξίπησζε θαη όπσο ζα δνύκε ν εθηηκεηήο ˆ d

YP  είλαη εκθαλώο αλώηεξνο ηνπ 

ˆ d

YP . 

Έζησ Υ κηα δηρνηνκηθή κεηαβιεηή κε πιεζπζκηαθά πνζνζηά (1) (2)( , ) (1 , )Y YP P P P  YP , 

κε ην πνζνζηό (2)YP  πνπ δειώλεη ηελ παξνπζία ηνπ εμεηαδόκελνπ ραξαθηεξηζηηθνύ  λα 

απνηειεί ηελ απαηηνύκελε πξνο εθηίκεζε πνζόηεηα. Τπνζέηνπκε όηη ε κεηαβιεηή Υ 

ηαμηλνκείηαη ιαλζαζκέλα κέζσ ηεο κεηαβιεηήο Y   κε επαηζζεζία Pr( 2 | 2)sen Y Y 
    

θαη εηδηθόηεηα Pr( 1| 1)sp Y Y 
    γηα θάζε κνλάδα μ ηνπ πιεζπζκνύ, κε ηε βνήζεηα ησλ 

νπνίσλ κπνξνύκε λα νξίζνπκε ηηο αληίζηνηρεο πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο 

Pr( 1| 2) 1Y Y Y sen        θαη Pr( 2 | 1) 1Y Y Y sp       . Αο ζεσξήζνπκε όηη 

έρνπκε έλα θπξίσο δείγκα απνηεινύκελν από pn  κνλάδεο θαη έλα αλεμάξηεην εζσηεξηθό 

δείγκα επηθύξσζεο vn  κνλάδσλ. Καη ηα δύν δείγκαηα ιακβάλνληαη από ηνλ εμεηαδόκελν 

πιεζπζκό κε ρξήζε απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο. Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ηα δεδνκέλα 

αλαπαξηζηώληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 5.1) 
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 ΠΗΝΑΚΑ 5.1  

 Πίλαθαο απιώλ πηλαθηθώλ κεζόδσλ δηόξζσζεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο γηα 

ηελ ‗εζθαικέλε‘ κεηαβιεηή θαη ηελ ‗πξαγκαηηθή‘ κεηαβιεηή    
 

 

    Y    

    1 2  

Γείγκα επηθύξσζεο Y 
 1 11

vn  12

vn  1

vn   

 2 21

vn  22

vn  2

vn   

    1

vn  2

vn  vn  

Κπξίσο δείγκα Y  1 2  1

pn  2

pn  pn  

 

 

 

Ο κεξνιεπηηθόο εθηηκεηήο ηνπ Ρ βάζεη ηεο ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεκέλεο κεηαβιεηήο Y   γηα 

ην θπξίσο δείγκα είλαη 2
ˆ p pP n n  . Ζ αλακελόκελε ηηκή ηνπ είλαη (1 ) (1 )Y YP P P      . 

Δθόζνλ ην δείγκα επηθύξσζεο είλαη εζσηεξηθό, κπνξνύκε λα κέζσ απηνύ λα εθηηκήζνπκε ην 

πιεζπζκηαθό πνζνζηό Ρ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ακεξόιεπην εθηηκεηή 2
ˆ v v vP n n . Ζ 

δηαθύκαλζε ηνπ εθηηκεηή είλαη ˆ( ) [ (1 )]v vVar P P P n   αγλνώληαο ηνλ παξάγνληα 

δηόξζσζεο γηα πεπεξαζκέλνπο πιεζπζκνύο. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ˆ vP  σο ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εθηηκεηώλ ησλ ζρέζεσλ (5.8) 

θαη (5.13). 

Έζησ f  ην πνζνζηό ησλ δεηγκαηηθώλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ πνπ αλήθνπλ ζην δείγκα 

επηθύξσζεο όπσο απηό νξίζηεθε ζηελ Παξάγξαθν 5.3 . Από ηε ζρέζε (5.13), ν εθηηκεηήο 

κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο γηα ην πνζνζηό Ρ είλαη ε εμήο  

                                                    ˆ ˆ(1 )c c vP f P f P                                                    (5.15) 

όπνπ 

                                                    21 22
1 2

1 2

1c p p

p

n n
P n n

n n n 

 
  

 

 .                                         (5.16) 

 

Ζ αζπκπησηηθή δηαθύκαλζε ηνπ είλαη  

                                                ˆ ˆ( ) ( )[1 (1 ) ]c vVar P Var P f K                                       (5.17) 
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όπνπ 

                                                     
2(1 )(1 )

(1 )

Y YP P
K

P P

   


 
   .                                     (5.18) 

είλαη ν ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο. Δπεηδή είλαη ην ηεηξάγσλν ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ 

κεηαβιεηώλ Υ θαη Y  , απνηειεί νπζηαζηηθά έλα πεξηιεπηηθό κέηξν έλδεημεο ηεο πνηόηεηαο 

ησλ κεηξήζεσλ (Tenenbein 1970). Δθόζνλ 0 1K  , ν εθηηκεηήο ˆ cP  δελ είλαη πνηέ ιηγόηεξν 

αζπκπησηηθά απνηειεζκαηηθόο ζε ζρέζε κε ηνλ ˆ vP . Δάλ απμεζεί ην πιήζνο ησλ κνλάδσλ 

ηνπ θπξίσο δείγκαηνο pn  ελώ ην πιήζνο ησλ κνλάδσλ ηνπ δείγκαηνο επηθύξσζεο vn  

παξακέλεη ζηαζεξό, ηόηε ε αζπκπησηηθή ζρεηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα (asymptotic relative 

efficiency) ˆ ˆ( ) ( )v cVar P Var P  ηείλεη ζην 1 (1 )K . 

Ο εθηηκεηήο ηνπ  Ρ  βάζεη ηεο ζρέζεο (14) δίλεηαη από ηνλ αθόινπζν ηύπν 

                                                        ˆ ˆ(1 )d d vP f P f P                                               (5.19) 

όπνπ 

                                                             
ˆˆ

ˆ ˆ1

d Y

Y Y

P
P



 




 
                                                  (5.20) 

θαη 12 2
ˆ
Y n n  , 21 1

ˆ
Y n n   είλαη νη  εθηηκώκελεο πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο 

ˆ
Y  θαη ˆ

Y  αληίζηνηρα ππνινγηζκέλεο βάζεη ηνπ δείγκαηνο επηθύξσζεο. Ζ αζπκπησηηθή ηνπ 

δηαθύκαλζε (Mashall 1990) είλαη 

2 1ˆ ˆ( ) ( ) 1 (1 )d v K
Var P Var P f

K

 
    

 
 

                                                          
2( 1)ˆ ˆ( ) ( ) (1 )c v K

Var P Var P f
K

 
    

 
  .                 (5.21) 

Πξνθαλώο ηζρύεη ˆ ˆ( ) ( )d cVar P Var P  γηα όιεο ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ. Αμηνζεκείσην 

είλαη επίζεο όηη έρνπκε ˆ ˆ( ) ( )d vVar P Var P  όηαλ 1 2K  . Καηά ζπλέπεηα, ν εθηηκεηήο ˆ dP  

ηεο ζρέζεο (14), γηα ηελ εύξεζε ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη νη pn  παξαηεξήζεηο ηνπ 

θπξίσο δείγκαηνο, δίλεη ρεηξόηεξεο εθηηκήζεηο σο αλαθνξά ζηε δηαθύκαλζε απ‘ όηη ν 

εθηηκεηήο ˆ vP  πνπ θάλεη ρξήζε κόλν ηνπ δείγκαηνο επηθύξσζεο. Δπηπιένλ, γηα ζηαζεξό 

δείγκα επηθύξσζεο vn  ε δηαθύκαλζε ηνπ ˆ dP  απμάλεηαη θαζώο απμάλεηαη ην πιήζνο ησλ 

παξαηεξήζεσλ pn . 
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Καηά ηελ πεξίπησζε όπνπ 1 2K  , ε ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο πξαγκαηηθήο κεηαβιεηήο Υ 

θαη ηεο ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεκέλεο κεηαβιεηήο Y   είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 0.71, ηηκή πνπ δελ 

είλαη ηδηαηηέξσο ρακειή. ηνλ Πίλαθα 5.2 παξηζηώληαη θάπνηνη ζπλδπαζκνί ησλ παξακέηξσλ 

( , , )Y YP    γηα ηνπο νπνίνπο νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο Κ είλαη πεξίπνπ 0.5. Όπσο 

αλακελόηαλ, ν Κ είλαη θζίλνπζα ζπλάξηεζε ησλ 
Y  θαη 

Y , κε 1K   όηαλ ηζρύεη 

0Y Y   , όηαλ δειαδή δελ έρνπκε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε. Ωζηόζν, γηα νπνηεζδήπνηε 

ηηκέο θαη ησλ δύν πηζαλνηήησλ ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο 
Y  θαη 

Y  κεγαιύηεξεο ηνπ 

κεδελόο, ηζρύεη 1 2K   όηαλ ην πιεζπζκηαθό πνζνζηό Ρ  ή 1 P  έρεη ηηκή θνληά ζην κεδέλ. 

Πξνο επαιήζεπζε ησλ παξαπάλσ  ζπκπεξαζκάησλ,  ζην ρήκα 5.1  απεηθνλίδνληαη νη 

αζπκπησηηθέο ζρεηηθέο απνηειεζκαηηθόηεηεο ˆ ˆ( ) ( )v cVar P Var P  θαη ˆ ˆ( ) ( )v dVar P Var P  γηα 

έλα πεδίν ηηκώλ ηνπ Ρ όηαλ 0.1Y  , 0.15Y   θαη 1 6f  . 

 

 ΥΖΜΑ 5.1  

 Αζπκπησηηθέο ζρεηηθέο απνηειεζκαηηθόηεηεο ησλ εθηηκεηώλ ˆ d
P  (ζπκπαγήο γξακκή) θαη ˆ c

P (δηαθεθνκκέλε 

γξακκή)  ζε ζρέζε κε ηνλ ˆ v
P  γηα  [0.01, 0.99]P , 0.1

Y
  , 0.15

Y
   θαη 1 6f  . 

 

 [ΠΖΓΖ : Kuha and Skinner, 1997]  

A
R

E
 

 

                                                     P 
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 ΠΗΝΑΚΑ 5.2  

 
Σηκέο ηνπ πληειεζηή Αμηνπηζηίαο Κ θαη ησλ ρεηηθώλ Απνηειεζκαηηθνηήησλ 

ˆ( )
d

ARE P  θαη ˆ( )
c

ARE P γηα 0f   θαη ζπλδπαζκνύο παξακέηξσλ    
 

 [ΠΖΓΖ : Kuha and Skinner, 1997]  

 

P  
Y  Y  K  )ˆ( dARE P

 

ˆ( )
c

ARE P  

0.50 0.33 0.00 0.50 1.02 2.02 

0.50 0.15 0.15 0.49 0.96 1.96 

0.30 0.20 0.10 0.48 0.93 1.93 

0.10 0.07 0.07 0.51 1.02 2.02 

0.70 0.20 0.05 0.48 0.94 1.94 

0.90 0.05 0.15 0.51 1.04 2.04 

 

 

Έλα επηπιένλ πξόβιεκα κε ηνλ εθηηκεηή ˆ dP  είλαη όηη ην πεδίν ηηκώλ ηνπ δελ είλαη κεηαμύ 

ηνπ 0 θαη ηνπ 1. Βάζεη κειεηώλ πξνζνκνίσζεο από ηνπο Kuha and Skinner (1997) πξνθύπηεη 

όηη γηα κηθξόηεξεο ηηκέο ηνπ Κ έλα πνζνζηό ησλ πξνζνκνησκέλσλ δεηγκάησλ πνπ δελ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ακειεηέν παξάγεη εθηηκεηέο πνπ είλαη είηε αξλεηηθνί είηε κεγαιύηεξνη από ηε 

κνλάδα. Κπξίσο ιόγσ απηώλ ησλ εθηόο νξίσλ ηηκώλ (εθόζνλ γλσξίδνπκε όηη νη πηζαλόηεηεο 

παίξλνπλ ηηκέο ζην δηάζηεκα [0,1] ), θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ν αζπκπησηηθόο ηύπνο 

δηαθύκαλζεο ηεο ζρέζεο (5.21) κπνξεί λα ππνεθηηκήζεη ηελ πξαγκαηηθή δηαθύκαλζε ηνπ ˆ dP . 

Δλ αληηζέζεη, αλαθάιπςαλ όηη ν αληίζηνηρνο ηύπνο γηα ηνλ εθηηκεηή ˆ cP  (ρέζε (5.17)) 

παίξλεη ηηκέο αξθεηά ζπλαθείο κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπ δηαθύκαλζε αθόκα θαη γηα δείγκαηα 

κέηξηνπ κεγέζνπο. 

ην παξάδεηγκα ην νπνίν θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ ελόηεηα απηή ν εθηηκεηήο κέγηζηεο 

πηζαλνθάλεηαο ˆ cP  απνδείρηεθε λα είλαη ζαθώο αλώηεξνο ηνπ εθηηκεηή ˆ dP . Ωζηόζν, ν ˆ cP  

είλαη γεληθόηεξα θαηάιιεινο κόλν ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ην δείγκα επηθύξσζεο είλαη 

εζσηεξηθό, αθνύ γηα εμσηεξηθά δείγκαηα επηθύξσζεο είλαη πην εύινγν νη πηζαλόηεηεο 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ji  λα ‗κεηαθέξνληαη‘ (λα είλαη transportable) ζην θπξίσο δείγκα 

ζε ζρέζε κε ηηο πηζαλόηεηεο βαζκνλόκεζεο ijc . Όηαλ είλαη δηαζέζηκα κόλν δεδνκέλα 

πξνεξρόκελα από εμσηεξηθό δείγκα επηθύξσζεο, ηόηε ε θησρή επίδνζε ηνπ εθηηκεηή ˆ dP  

είλαη έλα ζνβαξήο θύζεσο πξόβιεκα. 
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Ο Marshall (1990) ζπγθξίλεη επίζεο ζην ζύγγξακκα ηνπ ηνπο εθηηκεηέο ˆ dP  θαη ˆ cP  

ρξεζηκνπνηώληαο ην ίδην δπσλπκηθό παξάδεηγκα πνπ εθαξκόδεηαη ζηελ ελόηεηα απηή. Καη 

απηόο εθθξάδεη ηελ άπνςε όηη ν εθηηκεηήο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο ˆ cP  είλαη εκθαλώο 

θαιύηεξνο, αλ θαη δελ επηζεκαίλεη ηελ ελδερόκελε θησρή απόδνζε ηνπ ˆ dP  ελ ζπγθξίζεη κε 

ηνλ ˆ vP . Ο Selen (1986) δίλεη κε ηε ζεηξά ηνπ θάπνηα απνηειέζκαηα πξνζνκνίσζεο 

ζπγθξίλνληαο έλαλ πηλαθηθό εθηηκεηή θαη έλαλ εθηηκεηή κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο γηα έλαλ 

2 2  πίλαθα ζπλάθεηαο θαηά ηελ πεξίπησζε όπνπ κία κεηαβιεηή είλαη ιαλζαζκέλα 

ηαμηλνκεκέλε. Μνιαηαύηα, ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ παξαδεηγκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, νη 

πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζεσξνύληαη γλσζηέο. Οη Kuha et. al (1998) 

επηζεκαίλνπλ όηη ν ˆ dP  είλαη κε ζπλεπήο εθηηκεηήο όηαλ ην ρξεζηκνπνηνύκελν δείγκα 

επηθύξσζεο είλαη εμσηεξηθό θαη, όπσο δείρζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ιηγόηεξν 

απνηειεζκαηηθόο ηνπ ˆ cP  όηαλ ην δείγκα επηθύξσζεο είλαη εζσηεξηθό. 

Οη Morrissey and Spiegelman (1999) αλαθεξόκελνη ζηηο πηλαθηθέο κεζόδνπο κε ρξήζε 

πηζαλνηήησλ ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο θαη πηζαλνηήησλ βαζκνλόκεζεο σο ‗πηλαθηθή 

κέζνδν‘ (matrix method) θαη ‗αληίζηξνθε πηλαθηθή κέζνδν‘ (inverse matrix method) 

αληίζηνηρα θαη κε ην επηιεγόκελν δείγκα επηθύξσζεο λα είλαη εζσηεξηθό, πξνβαίλνπλ ζηα 

αθόινπζα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηκεηαβιεηή πεξίπησζε :  

 όηαλ ππάξρεη κε δηαθνξίζηκε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε, δελ ππάξρεη ζαθήο έλδεημε όηη νη 

εθηηκεηέο πνπ πξνθύπηνπλ κέζσ ηεο πηλαθηθήο κεζόδνπ είλαη πην απνηειεζκαηηθνί από 

απηνύο πνπ πξνθύπηνπλ κέζσ ηεο αληίζηξνθεο πηλαθηθήο κεζόδνπ· ε απνηειεζκαηηθόηεηα 

εμαξηάηαη από ηηο ππνθείκελεο παξακέηξνπο. 

 όηαλ ππάξρεη δηαθνξίζηκε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε, νη εθηηκεηέο πνπ πξνθύπηνπλ κέζσ 

ηεο αληίζηξνθεο πηλαθηθήο κεζόδνπ είλαη ζρεδόλ πάληα πην απνηειεζκαηηθνί από απηνύο 

πνπ πξνθύπηνπλ κέζσ ηεο πηλαθηθήο κεζόδνπ· κάιηζηα, παξακεηξνπνηώληαο ηελ 

πηζαλνθάλεηα κε ρξήζε ησλ ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ πξνλσζηηθώλ αμηώλ, κε άιια ιόγηα κε 

ρξήζε πηζαλνηήησλ βαζκνλόκεζεο, νη εθηηκεηέο κέζσ ηεο αληίζηξνθεο πηλαθηθήο 

κεζόδνπ είλαη θαη‘ νπζία εθηηκεηέο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο (Lyles (2002)). 

Δλδηαθέξνλ ζα είλαη λα εμεηαζηεί ην θαηά πόζνλ ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία πξνβήθακε 

παξαπάλσ ηζρύνπλ επίζεο θαη γηα ηηο πνιπκεηαβιεηέο πεξηπηώζεηο. 
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5.5 ρεηηθή βηβιηνγξαθία 

Τπάξρεη κία κεγάιε ζε εύξνο βηβιηνγξαθία όζνλ αθνξά εθαξκνγέο κεζόδσλ πηλάθσλ γηα 

δηάθνξα πξνβιήκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο. Οη Rogan and Gladen (1978) θαη Quade et. 

al (1980) πεξηγξάθνπλ ηε ρξήζε ηέηνησλ κεζόδσλ γηα ηελ εθηίκεζε ελόο κόλν πνζνζηνύ. Ο 

Tenenbein (1970) ζεσξεί ην ίδην πξόβιεκα, ρξεζηκνπνηώληαο όκσο πηζαλόηεηεο 

βαζκνλόκεζεο θαη όρη πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο. Ο ίδηνο (Tenenbein (1972)) 

επεθηείλεη ηελ αλσηέξσ κεζνδνινγία γηα πξνβιήκαηα όπνπ εθηηκώληαη ηα πνζνζηά γηα 

κεηαβιεηέο κε πεξηζζόηεξεο ησλ δύν θαηεγνξηώλ. Οη Tenenbein (1971), Hochberg and 

Tenenbein (1983) θαη Haitovsky and Rapp (1992) πεξηγξάθνπλ δηάθνξνπο ηξόπνπο 

βειηίσζεο ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ κε ρξήζε ηεο κεζόδνπ δηπιήο δεηγκαηνιεςίαο. 

Οη πηλαθηθνί κέζνδνη δηόξζσζεο γηα δηδηάζηαηνπο πίλαθεο ζπλάθεηαο απνηεινύλ ζπρλά 

θνκκάηη ηεο έξεπλαο γηα ηηο επηδξάζεηο ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζε πίλαθεο ηέηνηνπ 

είδνπο (Copeland et al. 1977, Shy et al. 1978, Barron 1977, Greenland 1982). Οη εξεπλεηέο 

απηνί ζεσξνύλ ηελ ύπαξμε ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζε κία ή θαη ζηηο δύν εμεηαδόκελεο 

κεηαβιεηέο, θαζώο επίζεο δηαθνξίζηκε θαη κε δηαθνξίζηκε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε. Ωζηόζν 

ζεσξνύλ όηη νη πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο είλαη γλσζηέο θαη ζηαζεξέο θαη δελ 

δίλνπλ εθηηκεηέο γηα ηε δηαθύκαλζε ησλ δηνξζσκέλσλ πηλάθσλ. Οη Greenland and 

Kleinbaum (1983) δίλνπλ κία ζαθή εηθόλα ησλ πηλαθηθώλ κεζόδσλ δηόξζσζεο (κε ζηαζεξό 

πίλαθα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο Α θαη ρσξίο ηύπν γηα ηε δηαθύκαλζε) γηα ηνπο 2 2  

πίλαθεο ζπλάθεηαο γηα πεξηπηώζεηο  δηαθνξίζηκεο ή κε δηαθνξίζηκεο ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο γηα κία ή θαη γηα ηηο δύν εμεηαδόκελεο κεηαβιεηέο. Σνλίδνπλ επίζεο όηη απηέο νη 

κέζνδνη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνύλ ειάρηζηα όηαλ ην θπξίσο δείγκα είλαη ζηξσκαηνπνηεκέλν 

σο πξνο κία ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεκέλε κεηαβιεηή, όηαλ δειαδή ην δείγκα επηιέγεηαη κε 

ηξόπν ηέηνην ώζηε ν αξηζκόο ησλ κνλάδσλ γηα θάζε θαηεγνξία κίαο ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλνκεκέλεο κεηαβιεηήο λα είλαη ζηαζεξόο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε επαηζζεζία θαη ε 

εηδηθόηεηα ηνπ δείγκαηνο, ζπλεπώο θαη νη πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο, 

εμαξηώληαη από δεηγκαηνιεπηηθά θιάζκαηα πνπ ιακβάλνληαη (βι. επίζεο Chen 1989). 

Δπίζεο νη Morrissey and Spiegelman (1999) θαη Lyles (2002) εξεπλνύλ ηε ζρέζε ησλ 

πηλαθηθώλ εθηηκεηώλ κε ηνπο εθηηκεηέο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο θαη ζπγθξίλνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο θαηά ηελ ύπαξμε δηαθνξίζηκεο ή όρη ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο. Οη 

Tzavidis and Lyn (2006) εμάγνπλ επίζεο αξθεηά ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζρέζε 

ησλ δύν πηλαθηθώλ κεζόδσλ δηόξζσζεο. Γηα δηαζηαπξνύκελεο (cross-sectional) κειέηεο ε 
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ρξήζε πηζαλνηήησλ ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ή πηζαλνηήησλ βαζκνλόκεζεο νδεγεί ζε 

παλνκνηόηππα απνηειέζκαηα, ελ αληηζέζεη κε ηηο δηαρξνληθέο κειέηεο όπνπ είλαη πξνηηκόηεξε 

ε ρξήζε πηζαλνηήησλ ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκό εθηηκεηώλ. 

Δπηζεκαίλνπλ αθόκα όηη έλα πξόβιεκα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί 

πξόβιεκα ειιείπσλ δεδνκέλσλ (missing data problem) θαη πξνηείλνπλ παξάιιεια έλαλ 

εθηηκεηή εκη-πηζαλνθάλεηαο  (quasi-likelihood estimator), πνπ κέζσ πξνζνκνηώζεσλ 

ππνζηεξίδνπλ πσο είλαη ην ίδην απνηειεζκαηηθόο κε ηνλ εθηηκεηή κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

 

Γηόξζσζε ηεο επίδξαζεο ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο κέζσ κνληεινπνίεζεο 

 

 

6.1 Δηζαγσγή  

ην πξνεγνύκελν Κεθάιαην έγηλε πεξηγξαθή ησλ πηλαθηθώλ κεζόδσλ δηόξζσζεο θαηά ηελ 

ύπαξμε ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζε έλαλ ππό εμέηαζε πιεζπζκό. Οη κέζνδνη απηνί δίλνπλ 

εθηηκεηέο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο ησλ πνζνζηώλ αλά θειί θαηά ηελ ρξήζε ελόο εζσηεξηθνύ 

δείγκαηνο επηθύξσζεο. Οη εθηηκεηέο απηνί είλαη απινί θαη εύθνινη ζηνλ ππνινγηζκό ηνπο, 

αιιά ηαπηόρξνλα παξνπζηάδνπλ θαη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα. Καηά πξώηνλ, δελ κπνξνύκε λα 

πξνβνύκε ζε ειέγρνπο ππνζέζεσλ ή λα πξνζαξκόζνπκε θαηάιιεια κνληέια γηα ηνπο 

πξνθύπηνληεο πξαγκαηηθνύο πίλαθεο κε ηε ρξήζε ησλ θιαζηθώλ ηππνπνηεκέλσλ κεζόδσλ, 

αθνύ νη κέζνδνη απηέο δε ιακβάλνπλ ππ‘ όςηλ ηελ επηπξόζζεηε αβεβαηόηεηα πνπ πξνθύπηεη 

από ηε δηόξζσζε ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο. Γεύηεξνλ, γηα πίλαθέο κεγάισλ 

δηαζηάζεσλ, θπξίσο πίλαθεο πνπ απνηεινύληαη από αξθεηέο ην πιήζνο κεηαβιεηέο, νη 

εθηηκεηέο ηνπ εθάζηνηε πίλαθα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο είλαη ζπρλά αξθεηά αλαθξηβείο 

ιόγσ ηεο δηαζπνξάο ησλ εμεηαδόκελσλ δεδνκέλσλ. Λόγσ ησλ κεηνλεθηεκάησλ απηώλ, ην 

δεηνύκελν είλαη ε πξνζαξκνγή θαηάιιεισλ κνληέισλ ζην κεραληζκό ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο πνπ λα καο δίλνπλ εθηηκήζεηο πην αθξηβείο θαη πιεζηέζηεξεο ζηηο πξαγκαηηθέο 

ηηκέο ησλ εμεηαδόκελσλ ραξαθηεξηζηηθώλ.  

ην Κεθάιαην απηό ζα εμεηάζνπκε κεζόδνπο δηόξζσζεο γηα ηε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε 

ελόο πιεζπζκνύ πνπ νδεγνύλ ζε εθηηκεηέο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο γηα κία επξεία θαηεγνξία 

κνληέισλ θαη δνκώλ ησλ ζηνηρεηώλ ηνπ πιεζπζκνύ. Θα επηθεληξσζνύκε θπξίσο ζε κεζόδνπο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ δείγκαηα επηθύξσζεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πηζαλνηήησλ ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο, πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο από εζσηεξηθέο κειέηεο επηθύξσζεο. Λόγσ ηεο θύζεο 

ηνπο, νη κέζνδνη απηέο είλαη ππνινγηζηηθά πην πνιύπινθνη θαη απαηηεηηθνί από ηηο πηλαθηθέο 

κεζόδνπο δηόξζσζεο. Γηα ην ιόγν απηό, ζα θαηαθύγνπκε ζηε ρξήζε επαλαιεπηηθώλ 
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κεζόδσλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ν αιγόξηζκνο κεγηζηνπνίεζεο-αλακελόκελεο ηηκήο 

(Expectation-Maximization ή EM algorithm). 

 

6.2 Μνληεινπνίεζε ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο κέζσ ινγαξηζκνγξακκηθώλ 

κνληέισλ 

ηα πξνεγνύκελα Κεθάιαηα είδακε πσο έλα πξόβιεκα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο γηα έλα 

επηιεγκέλν δείγκα ηνπ πιεζπζκνύ κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί κέζσ ελόο πίλαθα ζπλάθεηαο κε 

δηαζηάζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο δηαζηάζεηο ησλ πξαγκαηηθώλ θαη ιαλζαζκέλα 

ηαμηλνκεκέλσλ κεηαβιεηώλ. Λόγσ ηεο θαηαλνκήο πνπ αθνινπζνύλ ηα δεδνκέλα ηνπ 

δείγκαηνο
4
, έλα κεγάιν πνζνζηό κνληέισλ ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο κπνξεί λα 

αλαπαξαζηαζεί κέζσ ινγαξηζκνγξακκηθώλ κνληέισλ (log-linear models) (βι. Bishop et al. 

(1975)). Ζ εθαξκνγή ινγαξηζκνγξακκηθώλ κνληέισλ αληηκεησπίδεη ηελ εύξεζε εθηηκεηώλ 

θαη ηνπο ειέγρνπο ππνζέζεσλ ζε έλα εληαίν πιαίζην θαη κπνξεί λα γίλεη θαη ζε 

πνιπδηάζηαηνπο πίλαθεο ζπλάθεηαο. ηα ινγαξηζνγξακκηθά κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ινγηζηηθά κνληέια (logistic models), ιόγσ ηεο θαηεγνξηθήο 

θύζεο ησλ δεδνκέλσλ, θαη γηα ην ιόγν απηό ζα γίλεη εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηα πξώηα. Βάζεη 

απηήο ηεο κεζόδνπ πξνζέγγηζεο, πξώηα γίλεηαη επηινγή ελόο ζρήκαηνο γηα ηε δνκή ηεο 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα εξεπλάηαη ην ζρήκα ηεο δνκήο γηα ηηο νξζά 

ηαμηλνκεκέλεο κεηαβιεηέο.  

Γηα λα γίλεη πεξηζζόηεξν θαηαλνεηή ε αλαπαξάζηαζε ελόο πίλαθα ζπλάθεηαο κέζσ 

ινγαξηζκηθώλ κνληέισλ, ζεσξνύκε ηελ εμήο απιή πεξίπησζε ηαμηλόκεζεο δύν κεηαβιεηώλ 

ρσξίο ηελ ύπαξμε ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο. Έζησ ε κεηαβιεηή απόθξηζεο Y  κε  r  ην 

πιήζνο θαηεγνξίεο θαη ε επεμεγεκαηηθή κεηαβιεηή X  κε t  θαηεγνξίεο. Δάλ ζπκβνιίζνπκε 

ηηο αλακελόκελεο ζπρλόηεηεο ησλ θειηώλ ηνπ r t  πίλαθα ζπλάθεηαο κε YXm  ή ikm , ηόηε ην 

θνξεζκέλν (saturated) κνληέιν πνπ πεξηέρεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο θάζε ηάμεο κεηαμύ ησλ X  

θαη Y  είλαη ην εμήο 

( ) ( ) ( )log ik Y i X j YX ijm u u u u       ,   1,...,    ,   1,...,i r j t   

                                                           
4
 Όπσο είλαη γλσζηό, νη πην ζπλεζηζκέλεο θαηαλνκέο γηα θαηεγνξηθά δεδνκέλα είλαη ε δπσλπκηθή, ε 

πνιπσλπκηθή, θαη ε θαηαλνκή Poisson. Ζ δπσλπκηθή θαηαλνκή θαη ε θαηαλνκή Poisson ππό νξηζκέλεο 

πξνϋπνζέζεηο ππάγνληαη ζηελ πνιπσλπκηθή θαηαλνκή. 
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κε ηνλ πεξηνξηζκό ηα πεξηζώξηα αζξνίζκαηα ησλ u-όξσλ λα αζξνίδνπλ ζην κεδέλ γηα θάζε 

ππνδείθηε, δειαδή ( ) ( ) ( ) ( ) 0Y i X j YX ij YX iji j i j
u u u u       . Αο ηνλίζνπκε ζε απηό ην 

ζεκείν όηη γηα ηελ εθαξκνδόκελε κεζνδνινγία γίλεηαη ρξήζε κόλν ησλ ηεξαξρηθώλ 

(hierarchical) κνληέισλ, πνπ πξνζδηνξίδνληαη από ηνπο κεγαιύηεξεο ηάμεο u-όξνπο θαη 

πεξηέρνπλ όινπο ηνπο  u-όξνπο κηθξόηεξεο ηάμεο. Δθόζνλ ν κεγαιύηεξνο ηε ηάμε u-όξνο 

είλαη ν YX , ην κνληέιν ζπκβνιίδεηαη κε ( )H YX . 

Γηα ηα ινγαξηζκνγξακκηθά κνληέια, ε δηαδηθαζία εύξεζεο εθηηκεηώλ γίλεηαη κέζσ 

ρξήζεο κεζόδσλ κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο (maximum likelihood ή ML methods). Οη 

αλακελόκελεο ζπρλόηεηεο ησλ θειηώλ κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ κέζσ ελόο επαλαιεπηηθνύ 

αιγνξίζκνπ πξνζαξκνγήο πνζνζηώλ (iterative proportional fitting algorithm) ζηα θειηά ηνπ 

πίλαθα ζπλάθεηαο. Ο έιεγρνο θαιήο πξνζαξκνγήο γίλεηαη κέζσ ηνπ 2X -ειέγρνπ ηνπ Pearson 

(Pearson’s 2X -test) ή ηνπ ειέγρνπ ιόγνπ πηζαλνθαλεηώλ (likelihood ratio ή LR test). Σα 

ηππηθά ζθάικαηα ησλ εθηηκεηώλ κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ κέζσ ηεο κεζόδνπ Newton-

Raphson. 

 

6.2.1.  Λνγαξηζκνγξακκηθά κνληέια κε γλσζηέο πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο 

Οη πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ησλ αηόκσλ 

ελόο πιεζπζκνύ είλαη γλσζηέο δελ απαληώληαη ζπλήζσο ζε δηεμαγόκελεο έξεπλεο ππό 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ είλαη όκσο γλσζηέο, νη εθηηκήζεηο ηνπο κπνξνύλ 

λα γίλνπλ κε απεπζείαο εθαξκνγή ηνπ ΔΜ αιγόξηζκνπ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζεί 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά από ηνλ Chen (1978, 1979a, 1989) θαη επεθηείλεηαη από ηνπο Kuha 

and Skinner (1997). Mία από ηηο θπξηόηεξεο εθαξκνγέο ηεο είλαη γηα ζρεδηαζκνύο 

ηπραηνπνηεκέλεο απόθξηζεο. Οη Whitemore and Grosser (1986) εμεηάδνπλ ηελ πεξίπησζε 

όπνπ είλαη γλσζηέο νη πηζαλόηεηεο βαζκνλόκεζεο. 

 Υάξηλ απιόηεηαο σο πξνο ηελ παξνπζίαζε ηεο πξνηεηλόκελεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα 

αθνινπζήζεη, ζα εμεηαζηεί ε πεξίπησζε ύπαξμεο δύν νξζά ηαμηλνκεκέλσλ θαηεγνξηθώλ 

κεηαβιεηώλ  Υ  θαη  Ε  πνπ ηαμηλνκνύληαη εζθαικέλα ζηνλ πιεζπζκό από ηηο Y   θαη E  

αληίζηνηρα. Παξόια απηά, ε κεζνδνινγία κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζηε γεληθόηεξε 

πεξίπησζε. Τπνζέηνπκε επίζεο όηη ηα δεδνκέλα πξνέξρνληαη από δηπιή δεηγκαηνιεςία θαη ε 

θαηαλνκή ηνπο, ρσξίο βιάβε ηεο γεληθόηεηαο, είλαη πνιπσλπκηθή. Οη Rao and Thomas (1991) 
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εξεπλνύλ ηελ επέθηαζε ηνπο ζε νξηζκέλεο κνξθέο ζύλζεησλ ζρεδηαζκώλ (complex designs). 

θνπόο καο εδώ είλαη λα κνληεινπνηήζνπκε ηε ζρέζε ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο νξζά 

ηαμηλνκεκέλεο κεηαβιεηέο. 

 

Έζησ YEP  ηα πιεζπζκηαθά πνζνζηά ησλ αηόκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο πνπ 

νξίδνληαη από ηηο πηζαλέο ηηκέο ησλ νξζά ηαμηλνκεκέλσλ (πξαγκαηηθώλ) κεηαβιεηώλ θαη 

|Y E YE    νη πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ησλ αηόκσλ. Οξίδνπκε σο Y E n  ην δηάλπζκα 

ησλ παξαηεξνύκελσλ αξηζκώλ δεηγκαηηθώλ κνλάδσλ πνπ ηαμηλνκνύληαη ζηνπο δπλαηνύο 

ζπλδπαζκνύο ησλ κεηαβιεηώλ Y   θαη E . Αο ππνηεζεί όηη είλαη επηζπκεηή ε πξνζαξκνγή 

ελόο κνληέινπ γηα ηηο κεηαβιεηέο Υ θαη Ε ρξεζηκνπνηώληαο ην δηάλπζκα Y E n  θαη ηηο γλσζηέο 

πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο |Y E YE   , γηα παξάδεηγκα ελόο κνληέινπ αλεμαξηεζίαο 

ησλ κεηαβιεηώλ (δειαδή ηνπ κνληέινπ ( , )H Y E ). Όπσο είλαη γλσζηό, ν ΔΜ αιγόξηζκνο 

απνηειείηαη από ηα εμήο δύν βήκαηα, ην βήκα αλακελόκελεο ηηκήο ή Έ-βήκα θαη ην βήκα 

κεγηζηνπνίεζεο ή Μ-βήκα, ηα νπνία θαη επαλαιακβάλνληαη κέρξηο όηνπ επηηεπρζεί ζύγθιηζε. 

ην Δ-βήκα, κία αλακελόκελε ηηκή ηνπ πιήξε πίλαθα ζπλάθεηαο ησλ κεηαβιεηώλ Y  , E , Υ 

θαη  Ε  ππνινγίδεηαη κέζσ ηεο ζρέζεο 

                                                    

( )

|( )

( )

|,

ˆ

ˆ

i

Y E YE YEi

Y E YE Y Ei

Y E YE YEY E





 

   

 

 


P
n n

P
,                         (6.1) 

όπνπ ( )ˆ i

YEP  είλαη ν εθηηκεηήο ηνπ δηαλύζκαηνο ησλ πξαγκαηηθώλ πιεζπζκηαθώλ πνζνζηώλ ζην 

(i) βήκα ηεο επαλαιεπηηθήο δηαδηθαζίαο (κε 0,1,2,....i  ). Ζ ηηκή (0) (0)ˆ
YE YEP P  είλαη ε ηηκή ηνπ 

δηαλύζκαηνο ησλ πξαγκαηηθώλ πιεζπζκηαθώλ πνζνζηώλ ηνπ αξρηθνύ πίλαθα ζπλάθεηαο πνπ 

πεξηέρεη ηηο νξζά ηαμηλνκεκέλεο κεηαβιεηέο. Αο ζεκεησζεί πσο ε δηαίξεζε θαη ν 

πνιιαπιαζηαζκόο ζην δεμηό κέινο ηεο ζρέζεο (6.1) ζπλεπάγεηαη ηε δηαίξεζε θαη ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκό ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζρεηηθώλ πηλάθσλ ή δηαλπζκάησλ. ηε ζπλέρεηα, 

ππνινγίδεηαη έλαο πίλαθαο κε ηηο αλακελόκελεο ηηκέο ησλ πξαγκαηηθώλ κεηαβιεηώλ κέζσ 

ηεο ζύκπηπμεο ηνπ δηαλύζκαηνο ( )i

Y E YE n  σο πξνο ηηο εζθαικέλα ηαμηλνκεκέλεο κεηαβιεηέο 

( ) ( )

,

i i

YE Y E YEY E   
n n  

ην Μ-βήκα, ππνινγίδεηαη έλαο λένο εθηηκεηήο ( 1)ˆ i

YE


P  ηνπ YEP  κέζσ ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ 

εξεπλώκελνπ κνληέινπ γηα ηηο ηηκέο ηνπ ( )i

YEn  θαη ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη ηελ 
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επίηεπμε ζύγθιηζεο. πλνπηηθά, ηα αθνινπζνύκελα βήκαηα ηνπ ΔΜ αιγόξηζκνπ είλαη ηα 

αθόινπζα 

 

Αξρηθή πλζήθε : 0 0ˆ
YE YEP P  

Δ-βήκα :  

( )

|( )

( )

|,

ˆ

ˆ

i

Y E YE YEi

Y E YE Y Ei

Y E YE YEY E





 

   

 

 


P
n n

P
 

   ( ) ( )

,

i i

YE Y E YEY E   
n n  

Μ-βήκα : Πξνζαξκνγή ηνπ εξεπλώκελνπ κνληέινπ γηα ηηο ηηκέο ηνπ ( )i

YEn  θαη 

ππνινγηζκόο ηνπ εθηηκεηή ησλ πξαγκαηηθώλ πνζνζηώλ ( 1)ˆ i

YE


P  

 

Σέινο, ν έιεγρνο θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ δεηνύκελνπ κνληέινπ γίλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο 

θξηηήξηα ειέγρνπ όπσο ν 2X -έιεγρνο θαη ν έιεγρνο ιόγνπ πηζαλνθαλεηώλ. 

 

6.2.2. Λνγαξηζκνγξακκηθά κνληέια κε άγλσζηεο πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο 

Καηά ηελ πεξίπησζε πνπ νη πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο δελ είλαη γλσζηέο 

αιιά εθηηκώληαη κέζσ ελώ εζσηεξηθνύ δείγκαηνο επηθύξσζεο, ε δηαδηθαζία δηόξζσζεο ηεο 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ρξεηάδεηαη λα επεθηαζεί. Γηα ην ιόγν απηό νξίδνπκε κία λέα 

κεηαβιεηή, έζησ L,  ε νπνία ηαπηνπνηεί ην δείγκα από ην νπνίν πξνέξρεηαη κία κνλάδα ηνπ 

πιεζπζκνύ, είηε είλαη ην βαζηθό δείγκα είηε ην δείγκα επηθύξσζεο. Ζ κεηαβιεηή L είλαη 

δίηηκε όηαλ ππάξρεη έλα θπξίσο δείγκα θαη έλα δείγκα επηθύξσζεο. Aπηό δελ θαζηζηά 

απαγνξεπηηθή ηε δπλαηόηεηα επηινγήο άιισλ δεηγκαηνιεπηηθώλ ζρεδηαζκώλ γηα ηνλ 

εμεηαδόκελν πιεζπζκό. Γηα παξάδεηγκα, ν Chen (1984) ζεσξεί έλα ζρέδην ηξηπιήο 

δεηγκαηνιεςίαο, όπνπ ην ηξίην δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηέρεη κόλν νξζά ηαμηλνκεκέλα 

(πξαγκαηηθά) ζηνηρεία, ην νπνίν θαη ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά ζηελ επόκελε Παξάγξαθν. 

 

Γηα λα θαηαδεηρζεί ε δνκή ηεο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο, παξνπζηάδνπκε ζηε 

ζπλέρεηα ην ινγαξηζκνγξακκηθό κνληέιν πνπ δόζεθε από ηνπο Espeland and Odoroff (1985). 

Όια ηα κνληέια πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη ινγαξηζκνγξακκηθά θαη γηα ην ιόγν απηό κπνξνύλ 

λα πξνζδηνξηζηνύλ κέζσ ησλ πςειόηεξεο ηάμεο αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ θάζε κνληέινπ. 
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Έζησ νη νξζά ηαμηλνκεκέλεο θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο  Υ  θαη  Ε  πνπ ηαμηλνκνύληαη 

εζθαικέλα ζηνλ πιεζπζκό από ηηο Y   θαη E  αληίζηνηρα. ηε ζπλέρεηα, ζεσξνύκε ηα 

αθόινπζα κνληέια, πνπ ελππάξρνπλ ζηελ δηπιή δεηγκαηνιεςία. 

 

1. Μνληέιν δεηγκαηνιεςίαο (sampling model) 

Σν κνληέιν απηό πεξηγξάθεη ηηο ππνζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ Υ , Ε , 

Y  , E  θαη  L. Καηαδεηθλύεη κε άιια ιόγηα ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζην θπξίσο δείγκα θαη 

ην δείγκα επηθύξσζεο κέζσ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζηε κεηαβιεηή  L  θαη έλα 

κέξνο ησλ πξαγκαηηθώλ κεηαβιεηώλ (Υ  θαη  Ε ). Δάλ ην δείγκα επηθύξσζεο είλαη 

εζσηεξηθό, θαη ηα δύν δείγκαηα είλαη ηπραία δείγκαηα πξνεξρόκελα από ηνλ ίδην 

πιεζπζκό θαη ν ‗δεηγκαηηθόο δείθηεο‘  L  είλαη αλεμάξηεηνο ησλ άιισλ κεηαβιεηώλ. Σν 

ηεξαξρηθό κνληέιν πνπ αληηζηνηρεί είλαη ην ( , )H YEY E L  . πρλά, ην πξώην βήκα ηεο 

αλάιπζεο είλαη λα ειεγρζεί εάλ ηα δεδνκέλα είλαη ζπλεπή (consistent) σο πξνο απηό ην 

κνληέιν. 

2. Μνληέιν ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ή ιαλζαζκέλεο θαηεγνξηνπνίεζεο 

(misclassification or miscategorization model) 

Σν κνληέιν απηό πεξηγξάθεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο νξζά ηαμηλνκεκέλεο θαη ηηο 

εζθαικέλα ηαμηλνκεκέλεο κεηαβιεηέο. Σα κνληέια ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο 

εθαξκόδνληαη ζην πιήξεο κνληέιν δεηγκαηνιεςίαο ( , )H YEY E L  , αιιά ιόγσ ησλ 

πεξηνξηζκώλ πνπ εηζάγεη ε αλεμαξηεζία ηεο κεηαβιεηήο L, κόλν ζπγθεθξηκέλα κνληέια 

είλαη θαηάιιεια. Μία ειάρηζηε απαίηεζε γηα ην κνληέιν απηό είλαη λα πεξηέρεη έλαλ όξν 

αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζε θάζε νξζά ηαμηλνκεκέλε κεηαβιεηή θαη ηηο αληίζηνηρεο ζε 

απηέο ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεκέλεο κεηαβιεηέο, γηαηί ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε 

ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε ζα είλαη εληειώο ηπραία. Τπό απηνύο ηνπο πεξηνξηζκνύο, 

δηάθνξεο κνξθέο ηεξαξρηθώλ κνληέισλ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην 

κνληέιν ( , , , )H YE YY EE L   ε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε ησλ κεηαβιεηώλ Υ  θαη  Ε είλαη κε 

δηαθνξίζηκε θαη αλεμάξηεηε. ην κνληέιν ( , , )H YEY EE L   είλαη αλεμάξηεηε θαη κε 

δηαθνξίζηκε σο πξνο ηε κεηαβιεηή Ε, αιιά δηαθνξίζηκε γηα ηελ Υ  σο πξνο ηελ Ε. Σέινο, 

γηα ην κνληέιν ( , )H YEY E L  , ε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε δελ είλαη αλεμάξηεηε νύηε 

δηαθνξίζηκε γηα θακία από ηηο πξαγκαηηθέο κεηαβιεηέο. 



79 

 

3. Πεηξακαηηθό κνληέιν (experimental model) 

Σν κνληέιν απηό πεξηγξάθεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο νξζά ηαμηλνκεκέλεο κεηαβιεηέο. Γελ 

πεξηέρεη ζρέζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεκέλεο κεηαβιεηέο. ε απηό 

ην κνληέιν, ε κεηαβιεηή L κπνξεί λα απαιεηθζεί εάλ είλαη αλεμάξηεηε ησλ νξζά 

ηαμηλνκεκέλσλ κεηαβιεηώλ. ηε δηκεηαβιεηή πεξίπησζε, ηα δύν πηζαλά πεηξακαηηθά 

κνληέια είλαη ην θνξεζκέλν κνληέιν ( )H YE  θαη ην κνληέιν αλεμαξηεζίαο ( , )H Y E . Οη 

εθηηκεηέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο Υ  θαη  Ε  ρξεζηκνπνηνύλ 

πιεξνθνξίεο από ηνλ πιήξε πίλαθα YEY E L  . 

 

Αο ηνληζηεί ζην ζεκείν απηό πσο παξόιν πνπ ηα ηξία ππνκνληέια είλαη 

ινγαξηζκνγξακκηθά, ην από θνηλνύ παξαγόκελν κνληέιν δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη. 

Από ηα αλσηέξσ κνληέια, ηα κνληέια δεηγκαηνιεςίαο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο 

πξέπεη λα πξνζαξκνζηνύλ ζε πίλαθεο ζπλάθεηαο πνπ εκπεξηέρνπλ κεηθηά (mixed-up) θειηά. 

Έζησ x  ην δηάλπζκα ζπρλνηήησλ ησλ θειηώλ ηνπ πιήξνπο πνιπδηάζηαηνπ πίλαθα ζπλάθεηαο 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πιεζπζκνύ θαη m  ην δηάλπζκα ησλ κέζσλ γηα ην δηάλπζκα x . Έλα 

ινγαξηζκνγξακκηθό κνληέιν γηα ην m είλαη ην 

log m Mb , 

όπνπ  Μ  είλαη έλαο πίλαθαο ζρεδηαζκνύ θαη  b  είλαη έλα δηάλπζκα παξακέηξσλ. Θα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ελαιιαθηηθή εθδνρή ηνπ ΔΜ αιγόξηζκνπ πνπ πξνηάζεθε από ηνπο 

Espeland and Odoroff  (1984a) γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ.  

Έζησ (0)b  ην δηάλπζκα ησλ αξρηθώλ εθηηκήζεσλ ησλ ινγαξηζκνγξακκηθώλ παξακέηξσλ 

θαη (0)m  ην αξρηθό δηάλπζκα πνπ εθθξάδεη ηηο αλακελόκελεο ηηκέο ησλ θειηώλ, κε 

(0) (0)log m Mb . Γηα ηνλ πξνηεηλόκελν ΔΜ αιγόξηζκν, ζην Δ-βήκα παξάγεηαη έλαλ πιήξσο 

θαηεγνξηνπνηεκέλν δηάλπζκα (1)
x , όπνπ 

(1) (0)( | , )E   M x M x b S x y , 

θαη κε y S x  δειώλεηαη ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο ηηκέο ηνπ δηαλύζκαηνο ζπρλνηήησλ y  πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνλ ειιηπή πίλαθα κε ηηο ηηκέο δηαλύζκαηνο ζπρλνηήησλ x  ηνπ πιήξνπο πίλαθα 

κέζσ ελόο πίλαθα ζρεδηαζκνύ S  . ην Μ-βήκα, γηα ηελ εύξεζε ησλ εθηηκεηώλ κέγηζηεο 

πηζαλνθάλεηαο (1)
b  θαη (1) (1)exp( )m Mb  κέζσ ηνπ δηαλύζκαηνο (1)

x , ρξεζηκνπνηνύκε 
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αιγόξηζκνπο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο, όπσο ν αιγόξηζκνο Newton-Raphson ή ν 

επαλαιεπηηθόο αιγόξηζκνο αλαινγηθήο πξνζαξκνγήο (iterative proportional fitting algorithm 

ή IPFA). Κάζε Δ-βήκα ρξεζηκνπνηεί ηηο κεηαβιεηέο ( )i
b  θαη ( )i

m  από ην πξνεγνύκελν Μ-

βήκα γηα λα παξαρζεί ην δηάλπζκα ( 1)ix . Κάζε Μ-βήκα ρξεζηκνπνηεί ην δηάλπζκα ( 1)ix  γηα 

λα παξαρζνύλ ηα δηαλύζκαηα ( 1)ib  θαη ( 1)i
m . πλνπηηθά, κε 1,2,....i   λα είλαη ν δείθηεο 

ησλ επαλαιεπηηθώλ βεκάησλ ηνπ αιγόξηζκνπ, ηα αθνινπζνύκελα βήκαηα ηνπ ΔΜ 

αιγόξηζκνπ είλαη ηα αθόινπζα 

 

Αξρηθή πλζήθε : 0i   

   (0)b  , (0) (0)exp( )m Mb  

 

Δ-βήκα :  ( 1) ( )( | , )i iE   M x M x b S x y  

    

Μ-βήκα : ( 1)ib  , ( 1) ( 1)exp( )i i m Mb  

 

Οη Espeland and Odoroff  (1984b) έδεημαλ όηη ην Δ-βήκα κπνξεί λα εθηειεζηεί κέζσ κίαο 

απιήο αλαινγηθήο πξνζαξκνγήο ηνπ Μ-βήκαηνο πνπ πξνεγείηαη κέζσ ηεο ζρέζεο 

1i i

i

  
  

( ) ( )

( )

y
x = S m

S m
, 

Κη εδώ ηζρύεη όηη ε δηαίξεζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ζην δεμηό κέινο ηεο ζρέζεο 

ζπλεπάγεηαη ηε δηαίξεζε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζρεηηθώλ πηλάθσλ ή 

δηαλπζκάησλ.  

Γηα ην κνληέιν πνπ πεξηγξάθεθε είλαη επίζεο δπλαηή θαη ε εύξεζε εθηηκώκελσλ 

δηαθπκάλζεσλ γηα ηηο εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ ηνπ (Espeland and Odoroff (1985)). 

 

6.2.3. Σξηπιή δεηγκαηνιεςία – κία ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε δηόξζσζεο ηεο 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο 

ηηο πξνεγνύκελεο Παξαγξάθνπο εμεηάζακε ηελ εθαξκνγή ινγαξηζκνγξακκηθώλ 

κνληέισλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο θαηά ηελ πεξίπησζε ηεο 

δηπιήο δεηγκαηνιεςίαο, όπνπ ην θύξην δείγκα ηαμηλνκείηαη ζηνλ πιεζπζκό κέζσ ησλ 
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εζθαικέλα ηαμηλνκεκέλσλ κεηαβιεηώλ θαη ην δείγκα επηθύξσζεο ηαπηόρξνλα από ηηο 

εζθαικέλεο θαη νξζά ηαμηλνκεκέλεο (πξαγκαηηθέο) κεηαβιεηέο. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο 

κπνξεί λα ππάξρεη δηαζέζηκν έλα επηπιένλ ηξίην δείγκα, κε ηηο κνλάδεο ηνπ λα είλαη 

ηαμηλνκεκέλεο κόλν κέζσ ησλ νξζά ηαμηλνκεκέλσλ κεηαβιεηώλ. ε άιιεο πεξηπηώζεηο θαηά 

ηελ εθαξκνγή δηπιήο δεηγκαηνιεςίαο κπνξεί λα πξνθύςνπλ δεδνκέλα πνπ είλαη δηαζέζηκεο 

κόλν νη πξαγκαηηθέο ηνπο ηηκέο. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο θαηαιήγνπκε ζηελ εθαξκνγή ελόο 

ζρεδίνπ δηπιήο δεηγκαηνιεςίαο ηνπ πιεζπζκνύ κε δηαζέζηκν έλα επηπιένλ ηξίην θαη 

αλεμάξηεην δείγκα πξαγκαηηθώλ κεηαβιεηώλ, ην νπνίν θαη νλνκάδνπκε ηξηπιό ζρέδην 

δεηγκαηνιεςίαο (triple-sampling scheme ή TSS).  

H δνκή ηνπ TSS πνπ ζα ζεσξεζεί ζηε ζπλέρεηα είλαη κία εηδηθή πεξίπησζε ειιηπνύο 

πιεξνθόξεζεο (missing information). Tν κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνηειείηαη από ηε 

δηαζηαύξσζε δύν ινγαξηζκνγξακκηθώλ ππνκνληέισλ. Σν πξώην ππνκνληέιν είλαη κνληέιν 

ζπρλνηήησλ ησλ θειηώλ ζηνλ δηαζηαπξνύκελν πίλαθα θαη νπδεκία ζρέζε έρεη κε ηε 

κνληεινπνίεζε ηεο δνκήο ησλ ζθαικάησλ ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο. Σν δεύηεξν 

ππνκνληέιν είλαη έλα κνληέιν γηα ην ‗πξαγκαηηθό πεξηζώξην‘ κόλν, δειαδή γηα ηνλ πίλαθα 

πνπ ιακβάλεηαη κέζσ ηεο ζύκπηπμεο σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ηεο εζθαικέλεο ηαμηλόκεζεο. 

Αο ηνληζηεί ζε απηό ην ζεκείν όηη ην κνληέιν πνπ πξνθύπηεη δελ είλαη απαξαίηεηα 

ινγαξηζκνγξακκηθό. Ζ κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζήζεη παξνπζηάδεηαη δηεμνδηθά από ηoπο 

Chen et al. (1984). 

 

Έζησ δηάζεζε καο e f  θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο, κε  e  κεηαβιεηέο λα είλαη επηξξεπείο 

ζε ζθάικαηα θαη  f  κεηαβιεηέο λα είλαη ειεύζεξεο ζθαικάησλ. Έζησ επίζεο ηα ζύλνια ησλ 

επηξξεπώλ ζε ζθάικαηα κεηαβιεηώλ 1,..., eY Y  θαη 1,..., eX X  πνπ πεξηέρνπλ ηηο νξζά 

ηαμηλνκεκέλεο θαη ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεκέλεο κεηαβιεηέο αληίζηνηρα θαη 1,..., fZ Z  ην 

ζύλνιν ησλ κεηαβιεηώλ πνπ είλαη ειεύζεξεο ζθαικάησλ θαη (ζπλεπώο) ηαμηλνκνύλ νξζά ηνλ 

εμεηαδόκελν πιεζπζκό. Θεσξώληαο ηα δηαλύζκαηα 1( ,..., )c

eY YY , 1( ,..., )c

eX XX ,  

1( ,..., )c

fZ ZZ  κε I , J , K  ην αληίζηνηρν πιήζνο ησλ κεηαβιεηώλ ηνπο, ηζρύεη M IJK . 

εκεηώλεηαη όηη ην πιήζνο ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ Τ δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ίδην κε ην 

πιήζνο κεηαβιεηώλ ηνπ Υ. 

Αο ζεσξήζνπκε ζηε ζπλέρεηα ηξία αλεμάξηεηα πνιπσλπκηθά δείγκαηα n , 1n  θαη 2n  κε 

ζπρλόηεηεο θειηώλ ( , , )n Y X Z , 1( , )n Y Z  θαη 2 ( , )n X Z  πξαγκαηηθά πιεζπζκηαθά πνζνζηά 



82 

( , , )p Y X Z , ( , )p X Z , ( , )p Y Z  αληίζηνηρα. Καηά ηελ πεξίπησζε πνπ θαη ηα ηξία δείγκαηα 

πξνέξρνληαη από ηελ ίδηα θαηαλνκή, ηζρύνπλ ( , ) ( , , )p pX
Y Z Y X Z  θαη 

( , ) ( , , )p pY
X Z Y X Z . θνπόο καο είλαη ε πξνζαξκνγή ηεξαξρηθώλ ινγαξηζκνγξακκηθώλ 

κνληέισλ ζηα πξαγκαηηθά πνζνζηά ( , )p Y Z  γηα δηάθνξα κνληέια πνπ αθνξνύλ ηα 

ζθάικαηα ηαμηλόκεζεο ( | , )p X Y Z , δειαδή ηηο δεζκεπκέλεο πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο κίαο ηπραίαο κνλάδαο ηνπ πιεζπζκνύ όηαλ ε πξαγκαηηθή ηεο ηαμηλόκεζε ζηνλ 

πιεζπζκό είλαη ( , )Y Z . Λόγσ ηνπ όηη ηέηνηεο δνκέο παξνπζηάζηεθαλ ζηηο πξνεγνύκελεο 

Παξαγξάθνπο απηνύ ηνπ Κεθαιαίνπ, ζα αλαθεξζνύκε ζηε ζπλέρεηα ζην γεληθόηεξν πιαίζην 

πνπ ζηεξίδεηαη ε παξνύζα κέζνδνο. 

Πξνζεγγίδνληαο ην πξόβιεκα αληηκεηώπηζεο ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο σο πξόβιεκα 

ειιηπνύο πιεξνθόξεζεο, γίλεηαη ρξήζε ηνπ ΔΜ αιγόξηζκνπ γηα ηελ εύξεζε εθηηκεηώλ 

κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο. ην Δ-βήκα, ππνινγίδεηαη ε αλακελόκελε ινγαξηζκηθή 

πηζαλνθάλεηα (log-likelihood) ηνπ ζπλόινπ ησλ δεδνκέλσλ, εμαξηώκελν από ηα δηαζέζηκα 

δεδνκέλα ππό ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ζην ζπγθεθξηκέλν επαλαιεπηηθό βήκα. Έζησ 

1 2N n n n    θαη m  ην δηάλπζκα πνπ πεξηέρεη ηηο ηηκέο όισλ ησλ 

( , , ) ( , , )m NpY X Z Y X Z . πκβνιίδνληαο κε ( ) ( , , )vm Y X Z  ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ θαηά 

ην (λ) επαλαιεπηηθό βήκα, ν ππξήλαο ηεο αλακελόκελεο ινγαξηζκηθήο πηζαλνθάλεηαο θαηά 

ην βήκα εθείλν δίλεηαη από ηνλ ηύπν 

        ( ) ( )

, ,
( | ) [ ( , , ) log ( , , )]v vQ N m Y X Z
m m Y X Z Y X Z               (6.2) 

κε 

( ) ( )
( )

( ) ( )

( , , ) ( , , )
( , , ) ( , , ) ( , ) ( , )

( , , ) ( , , )

v v
v

v v

m m
N n n n

m m
  

 X Y

Y X Z Y X Z
Y X Z Y X Z Y Z X Z

Y X Z Y X Z
. 

ην Μ-βήκα, κεγηζηνπνηείηαη ν ππξήλαο ( )( | )vQ m m  ζε ζρέζε κε ην m  ππό ηνπο δεδνκέλνπο 

πεξηνξηζκνύο. ηε ζπλέρεηα, ε εμαγόκελε ηηκή ηνπ m  ρξεζηκνπνηείηαη σο ε ( 1)v  ηηκή 

( ( 1)vm ) ηνπ επόκελνπ επαλαιεπηηθνύ βήκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζηε ζρέζε (6.2). 

 

Δπεηδή ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνηειείηαη από ηε δηαζηαύξσζε δύν 

ινγαξηζκνγξακκηθώλ ππνκνληέισλ θαη δελ είλαη απαξαίηεηα ινγαξηζκνγξακκηθό, νη Chen et 

al. (1984) πξνηείλνπλ ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία πνπ, όπσο ππνζηεξίδνπλ, είλαη θαη απηή ΔΜ 

αιγόξηζκνο πνπ ζπγθιίλεη ζηηο εθηηκήζεηο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο. Έζησ 1m  ην δηάλπζκα 
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κήθνπο  Μ  ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία είλαη ηα ( , )m Y Z  κε θάζε ηηκή λα επαλαιακβάλεηαη J 

θνξέο θαη 2m  ην αληίζηνηρν δηάλπζκα όισλ ησλ πηζαλνηήησλ ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο 

( | , )p X Y Z . Ηζρύεη όηη 1 2m m m  (κε   λα ζπκβνιίδεη ηνλ ζηνηρείν πξνο ζηνηρείν 

πνιιαπιαζηαζκό ησλ δύν δηαλπζκάησλ), ην νπνίν θαη ζπλεπάγεηαη 

( ) ( ) ( )

1 2( | ) ( | ) ( | )v v vQ Q Q m m m m m m . 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο ηηκήο γηα ην m  ηνλ ( )( | )vQ m m  αθνινπζνύληαη ηα εμήο 

βήκαηα: 

 

1. Παξάγνπκε ην ( 1)vm , ην νπνίν κεγηζηνπνηεί ηνλ ( )( | )vQ m m  ζε ζρέζε κε ην m , ππό ην 

ινγαξηζκνγξακκηθό κνληέιν γηα ηνλ δηαζηαπξνύκελα ηαμηλνκεκέλν πίλαθα. (Απηό 

είλαη ην κνληέιν γηα ηηο πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο). ε απηό ην βήκα 

ρξεζηκνπνηείηαη έλαο IPFA, ππό ηνλ πεξηνξηζκό  ην m  λα έρεη ηηο ίδηεο ηηκέο ηνπ ( )

1

v
m  

όπσο απηέο πνπ ην ( )vm  έρεη. 

 

2. Παξάγνπκε ην ( 1)

1

v
m  κέζσ ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ ( )

1 1( | )vQ m m  ζε ζρέζε κε ην 1m . 

Απηό επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο ελόο ζπλήζνπο IPFA ζηνλ { , }Y Z  πίλαθα κε 

πιήζνο ζηνηρείσλ ( ) ( , , )vNX
Y X Z . 

 

3. Παξάγνπκε ην ( 1)

2

v
m  κέζσ ηεο ζρέζεο ( 1) ( 1) ( 1)

1 2

v v v  m m m   . 

 

ύκθσλα κε ηνλ Goodman (1973), ην ( 1)vm  κεγηζηνπνηεί ηνλ ππξήλα ηεο αλακελόκελεο 

ινγαξηζκηθήο πηζαλνθάλεηαο ( )( | )vQ m m  θαη σο εθ ηνύηνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ( 1)v  

επαλαιεπηηθό βήκα ηνπ ΔΜ αιγόξηζκνπ κέζσ ηεο ζρέζεο (6.2). Ζ ζύγθιηζε ησλ ηηκώλ ηνπ 

( )vm  νδεγεί ζε εθηηκήζεηο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο  

 

 

6.3 ρεηηθή βηβιηνγξαθία 

Πνιινί από ηνπο εξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηηο κεζόδνπο δηόξζσζεο ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο κέζσ κνληεινπνίεζεο επέιεμαλ ην ίδην ζύλνιν δεδνκέλσλ γηα λα 
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παξνπζηάζνπλ ηηο κεζόδνπο ηνπο. Ο Hochberg (1977) εηζήγαγε έλα παξάδεηγκα πνπ 

πξνεξρόηαλ από κία έξεπλα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ απηνθηλεηνδξόκσλ θαη  εκπεξηείρε 

ηέζζεξηο κεηαβιεηέο, δύν εθ ησλ νπνίσλ είλαη ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεκέλεο. Σα δεδνκέλα απηά 

απνηέιεζαλ αληηθείκελν αλάιπζεο θαη από ηνπο Chen et al. (1984, 1989), Espeland and 

Odoroff (1985) θαη Ekholm and Palmgren (1987) (βι. επίζεο Ekholm (1991)). Οη παξαπάλσ 

ζπγγξαθείο επέιεμαλ δηαθνξεηηθά κνληέια ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο, θάζε έλα εθ ησλ 

νπνίσλ είρε θαιή πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα. Μνιαηαύηα, ην θάζε έλα από απηά νδήγεζε 

ζηελ εμαγσγή δηαθνξεηηθώλ εθηηκεηώλ γηα ηελ από θνηλνύ θαηαλνκή ησλ πξαγκαηηθώλ 

κεηαβιεηώλ. Ο Chen (1992) ζπλνςίδεη θαη επεθηείλεη ηα απνηειέζκαηα όισλ απηώλ ησλ 

κεζόδσλ. Δπίζεο, νη Kuroda and Geng (2002), ππό ην Μπεϋδηαλό πξίζκα εμέηαζεο ηεο 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο, ρξεζηκνπνηνύλ απηό ην ζύλνιν δεδνκέλσλ γηα λα δείμνπλ όηη ν 

αιγόξηζκνο επαύμεζεο δεδνκέλσλ (data augmentation  ή  DA algorithm) πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

είλαη ηζνδύλακεο απόδνζεο κε ηνπο ΔΜ θαη Fisher-score αιγόξηζκνπο σο πξνο ηελ εύξεζε 

θαηάιιεισλ εθηηκεηώλ. 

 

Δθηόο από ηηο κεζόδνπο πνπ ήδε παξνπζηάζηεθαλ, έρνπλ πξνηαζεί θαη άιινη ηξόπνη γηα ηε 

κνληεινπνίεζε πηλάθσλ ζπλάθεηαο ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία ππόθεηληαη ζε ιαλζαζκέλε 

ηαμηλόκεζε. Ο Hochberg (1979) ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ (least 

square method) πνπ εηζήγαγαλ νη Grizzle et al. (1969). Οη Chiaccherini and Arnold (1977) 

εθαξκόδνπλ απιή κεγηζηνπνίεζε (straightforward maximization) κέζσ εθηηκεηώλ κέγηζηεο 

πηζαλνθάλεηαο γηα ηελ πξνζαξκνγή ελόο κνληέινπ αλεμαξηεζίαο ζε έλαλ δηδηάζηαην πίλαθα 

ζπλάθεηαο πνπ ππόθεηηαη ζε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε. Οη Espeland and Hui (1987) (βι. 

επίζεο Ekholm (1991) πξνηείλνπλ ηε ρξήζε ελόο Fisher-scoring αιγόξηζκνπ γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ινγαξηζκνγξακκηθώλ κνληέισλ ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ρξεζηκνπνηώληαο 

δεδνκέλα από δηαθνξεηηθά δείγκαηα επηθύξσζεο. Οη Ekholm and Palmgren (1987) θαη 

Palmgren and Ekholm (1987) πεξηγξάθνπλ κία ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο. ύκθσλα κε ηε κέζνδν πνπ πξνηείλνπλ, νη 

πηζαλόηεηεο ησλ θειηώλ ησλ πηλάθσλ ζπλάθεηαο ησλ δεηγκάησλ θαζνξίδνληαη επζέσο κέζσ 

ησλ πνζνζηώλ ησλ θειηώλ πεξηζσξίνπ (marginal cells) γηα ηηο πξαγκαηηθέο (νξζά 

ηαμηλνκεκέλεο) κεηαβιεηέο θαη κέζσ ησλ πηζαλνηήησλ ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο. Οη πξνο 

εθηίκεζε παξάκεηξνη κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ ρξεζηκνπνηώληαο κηα ηξνπνπνηεκέλε κνξθή 
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ηνπ επαλαιεπηηθνύ αιγόξηζκνπ επαλαζηαζκηζκέλσλ  ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ (iterative 

reweighted least squares algorithm ή IRLS).  

Μία πνιύ ελδηαθέξνπζα κέζνδν αληηκεηώπηζεο ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο 

παξνπζηάδεηαη από ηνπο Van der Hout and Van der Heijden (2002). Πξνηείλνπλ ηε ρξήζε 

ινγαξηζκνγξακκηθώλ κνληέισλ ιαλζαλνπζώλ κεηαβιεηώλ θαηά ηελ πεξίπησζε πνπ νη 

πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο είλαη γλσζηέο, επηθεληξώλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

ζε δεδνκέλα ηπραηνπνηεκέλεο απόθξηζεο (randomized response ή RR data). Παξάιιεια, 

εμεηάδνπλ ηηο πεξηπηώζεηο πνπ εκθαλίδνληαη νξηαθέο ιύζεηο (boundary solutions), όηαλ 

δειαδή ζηνλ πίλαθα ζπλάθεηαο ηνπ κνληέινπ πξνθύπηνπλ κεδεληθέο αλακελόκελεο 

ζπρλόηεηεο θειηώλ. Δπηζεκαίλνπλ δε όηη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεδία όπσο ε επηδεκηνινγία όηαλ ε επαηζζεζία θαη ε εηδηθόηεηα είλαη 

γλσζηέο, ή ζηελ εμόξπμε δεδνκέλσλ (data mining) όηαλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ αηόκσλ 

πξνζηαηεύνληαη κέζσ εζθεκκέλεο ζηαηηζηηθήο δηαηάξαμεο ηνπο (intentional statistical 

perturbation). Γηα ηα κνληέια ιαλζαλνπζώλ θαηεγνξηώλ θαη ηε ρξήζε ηνπο ζηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζα αλαθεξζνύκε ζην δηεμνδηθόηεξα ζην 

επόκελν Κεθάιαην. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

 

Γηόξζσζε ηεο επίδξαζεο ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο κε ρξήζε επαλαιακβαλόκελσλ 

κεηξήζεσλ 

 

 

7.1 Δηζαγσγή  

Όπσο είδακε ζηα πξνεγνύκελα Κεθάιαηα, κπνξνύκε λα ιάβνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

επίδξαζε ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο γηα ηνλ εμεηαδόκελν πιεζπζκό ρξεζηκνπνηώληαο 

κεζόδνπο όπσο νη πηλαθηθέο κέζνδνη ή ε εθαξκνγή κνληέισλ πξνζαξκνγήο, ζπλήζσο 

ινγαξηζκνγξακηθώλ, πνπ απαηηνύλ ηελ επηινγή θαη ρξήζε δεηγκάησλ επηθύξσζεο. Αληί ησλ 

κεζόδσλ απηώλ, κπνξνύκε λα θαηαθύγνπκε ζηελ ρξήζε κεζόδσλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο 

επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο (repeated measurements) ησλ εζθαικέλα ηαμηλνκεκέλσλ 

κεηαβιεηώλ γηα ηελ εθηίκεζε παξακέηξσλ. Γηάθνξεο κέζνδνη εθηίκεζεο έρνπλ αλαπηπρζεί 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηέηνησλ πεξηπηώζεσλ. Ζ εθάζηνηε επηινγή κίαο κεζόδνπ εμαξηάηαη ελ 

κέξεη από ηα δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε καο, όπσο γηα παξάδεηγκα ν αξηζκόο ησλ 

επαλαιήςεσλ αλά κνλάδα πιεζπζκνύ, εάλ νη κεηξήζεηο ιακβάλνληαη κε ηε ρξήζε  κίαο ή 

πεξηζζόηεξσλ κεζόδσλ κέηξεζεο θαη εάλ νη επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο είλαη δηαζέζηκεο 

γηα όιν ηνλ πιεζπζκό ή κόλν γηα έλα κέξνο ηνπ. Μία άιιε ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ε 

πνιππινθόηεηα ηνπ εμεηαδόκελνπ πξνβιήκαηνο, όπσο γηα παξάδεηγκα ην πιήζνο ησλ 

κεηαβιεηώλ θαη ν αξηζκόο ησλ θαηεγνξηώλ ηνπο, πνηεο είλαη νη παξάκεηξνη πνπ 

ελδηαθεξόκαζηε λα εμεηάζνπκε, πνηα είλαη ηα κνληέια πνπ ζα πξνζαξκόζνπκε ζηα δεδνκέλα 

θαη πνηεο ππνζέζεηο ζα ειέγμνπκε. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη από επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο 

κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κνληέια ιαλζαλνπζώλ θαηεγνξηώλ (latent class models ή 

LC models) (Goodman (1978), Hagenaars (1990) & (1993)). Οη κε παξαηεξνύκελεο 

ιαλζάλνπζεο κεηαβιεηέο είλαη νπζηαζηηθά νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ ιαλζαζκέλα 
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ηαμηλνκεκέλσλ κεηαβιεηώλ. Λακβάλνληαο ππ‘όςηλ ηηο ιαλζάλνπζεο ηηκέο, νη 

επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ αλεμάξηεηεο κεηαμύ ηνπο θαζώο θαη 

κε άιιεο κεηαβιεηέο. Οη εθηηκήζεηο δίλνληαη θαηά θαλόλα κε ρξήζε ηνπ ΔΜ αιγόξηζκνπ, ν 

νπνίνο θαη έρεη πνιύ θαιή πξνζαξκνγή όζνλ αθνξά ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ 

ιαλζαλνπζώλ θαηεγνξηώλ. Δίλαη επίζεο δπλαηό λα θαηαθύγνπκε ζηε ρξήζε ηνπ αιγόξηζκνπ 

κεγηζηνπνίεζεο ηεο πηζαλνθάλεηαο Newton-Raphson (Newton-Raphson likelihood 

maximization algorithm), όπσο θαη ζηελ εύξεζε θιεηζηνύ ηύπνπ εθηηκήζεσλ (closed-form 

estimates) ησλ παξακέηξσλ γηα απινύζηεξα κνληέια. 

 

 

7.2 Σαπηνπνηεζηκόηεηα ησλ Μνληέισλ 

Όπσο ηζρύεη θαη γεληθόηεξα ζηελ αλάιπζε ιαλζαλνπζώλ θαηεγνξηώλ, έηζη θαη ζηα 

κνληέια ιαλζαλνπζώλ θαηεγνξηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δηόξζσζε ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο κε επαλαιακβαλόκελεο θαηεγνξίεο κία από ηηο βαζηθέο έλλνηεο είλαη ην θαηά 

πόζνλ ην ρξεζηκνπνηνύκελν κνληέιν είλαη ηαπηνπνηήζηκν (identifiable). Με ηελ έλλνηα 

ηαπηνπνηήζηκν ελλννύκε λα ππάξρεη ‗έλα πξνο έλα‘ αληηζηνηρία κεηαμύ ηεο θαηαλνκήο 

πηζαλνηήησλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ηηκώλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ. Καηά ηελ 

εθαξκνγή ελόο κε ηαπηνπνηήζηκνπ κνληέινπ, δηαθνξεηηθά άηνκα κπνξνύλ λα πξνβνύλ ζε 

δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηα παξαηεξνύκελα δεδνκέλα ηνπ ίδηνπ κνληέινπ. Άξα ε 

έλλνηα ηεο ηαπηνπνηεζηκόηεηαο (identifiability) είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο. 

Δίλαη ινγηθό λα ζεσξήζνπκε όηη δελ είλαη δπλαηόλ όια ηα κνληέια λα είλαη ηαπηνπνηήζηκα 

θαη όηη πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ νξηζκέλεο ζπλζήθεο ή λα ππόθεηληαη ζε πεξηνξηζκνύο. Οη Liu 

and Liang (1991) δίλνπλ θάπνηεο βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνί έλα κνληέιν 

ώζηε λα ζεσξείηαη ηαπηνπνηήζηκν γηα πξνβιήκαηα δηόξζσζεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο, 

επηζεκαίλνληαο όκσο όηη ηζρύνπλ κόλν θαηά ηελ πεξίπησζε πνπ ε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε 

ηνπ κνληέινπ είλαη κε δηαθνξίζηκε ή αλ απμεζεί ελαιιαθηηθά ν αξηζκόο ησλ κεηξήζεσλ.  

 

Γηα ηελ εύξεζε ηεο ζρέζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ θαη ησλ 

θαηεγνξηώλ ή ππν-θαηεγνξηώλ ζηηο νπνίεο δηαρσξίδεηαη ν εμεηαδόκελνο πιεζπζκόο κε ηελ 

ηαπηνπνίεζε ελόο κνληέινπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηόξζσζε ηεο ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο, βαζηδόκαζηε ζηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά από ηνπο Walter 
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and Irwig (1988). Υάξηλ επθνιίαο, ζα παξαζέζνπκε απνηειέζκαηα γηα δίηηκεο απνθξηηηθέο 

κεηαβιεηέο, ηα νπνία κπνξνύλ λα γεληθεπηνύλ θαη γηα πνιπεπίπεδεο απνθξηηηθέο κεηαβιεηέο.  

Αο ζεσξήζνπκε ηε δίηηκε απνθξηηηθή κεηαβιεηή Υ, ε νπνία ππόθεηηαη ζε ιαλζαζκέλε 

ηαμηλόκεζε, κε πηζαλόηεηεο απνπζίαο θαη παξνπζίαο ηνπ εμεηαδόκελνπ ραξαθηεξηζηηθνύ ζην 

επηιεγκέλν δείγκα 1 Pr( 1)P Y   θαη 2 Pr( 2)P Y   αληίζηνηρα. Έζησ R ν αξηζκόο ησλ 

επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ πνπ παξαηεξνύληαη γηα όια ή έλα κέξνο ησλ αηόκσλ ηνπ 

εμεηαδόκελνπ δείγκαηνο ηνπ πιεζπζκνύ θαη S ν αξηζκόο ησλ θαηεγνξηώλ ζηηο νπνίεο 

δηαρσξίδεηαη ην δείγκα. Δπίζεο ζεσξνύκε ηελ πηζαλόηεηα ιαλζαζκέλα αξλεηηθνύ ( )Y k  θαη 

ηελ πηζαλόηεηα ιαλζαζκέλα ζεηηθνύ ( )Y k  ηεο  k-νζηήο κέηξεζεο, κε 1,...,k R . Οη 

πνζόηεηεο R θαη S θαζνξίδνπλ ηνλ αξηζκό ησλ δηαζηαπξνύκελσλ ηαμηλνκήζεσλ (cross-

classifications) ζηηο νπνίεο νκαδνπνηνύληαη ηα δεδνκέλα, άξα θαη ηνλ αξηζκό ησλ βαζκώλ 

ειεπζεξίαο (β.ε.) πνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεηνύκελσλ παξακέηξσλ. Γηα 

θάζε κνληέιν πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηηο δύν απηέο πνζόηεηεο πξέπεη λα ππνινγηζηεί ν 

αξηζκόο ησλ αλεμάξηεησλ παξακέηξσλ πνπ πεξηιακβάλεη, θαζώο θαη νη β.ε. πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνύκελν δεηγκαηνιεπηηθό ζρέδην απαηηεί.  

θνπόο καο είλαη λα εθηηκήζνπκε ηηο πηζαλόηεηεο ( )

2

iP  ( 1,...,i S ) γηα θάζε θαηεγνξία S  

ηνπ δείγκαηνο. Σν ζπλνιηθό πιήζνο ησλ άγλσζησλ πξνο εθηίκεζε παξακέηξσλ είλαη 

(2 1)S R , εθόζνλ έρνπκε λα εθηηκήζνπκε R πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλα αξλεηηθνύ, R 

πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλα ζεηηθνύ θαη ηελ πηζαλόηεηα ( )

2

iP  γηα S ην πιήζνο θαηεγνξίεο. 

Δθόζνλ ε κεηαβιεηή Υ είλαη δίηηκε, έρνπκε 2 1R   β.ε. γηα θάζε θαηεγνξία θαη ζπλνιηθά 

(2 1)RS   β.ε. γηα όιν ην δείγκα. πλεπώο ε εθηίκεζε όισλ ησλ παξακέηξσλ εμαξηάηαη 

απνθιεηζηηθά από ηνλ αξηζκό ησλ επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ R, αθνύ ην S είλαη θνηλόο 

παξάγνληαο. Ο αξηζκόο ησλ παξακέηξσλ θαη ησλ β.ε. γηα θάζε επαλαιακβαλόκελε κέηξεζε 

R  δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 7.1 
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ΠΗΝΑΚΑ 7.1 

Πίλαθαο ζπζρέηηζεο αξηζκνύ επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ R, αξηζκνύ εθηηκώκελσλ 

παξακέηξσλ θαη β.ε. γηα ππνθείκελα ζε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε κνληέια  

[ΠΖΓΖ : Walter and Irwig,1988] 

 

Αξηζκόο 

επαλαιακβαλόκελσλ 

κεηξήζεσλ 

R  1 2 3 4 5 ..... 

Αξηζκόο παξακέηξσλ 2 1R  3 5 7 9 11 ..... 

Αξηζκόο β.ε. 2 1R   1 3 7 15 31 ..... 

 

 

 

 

Άξα γηα 3R   είλαη ν κηθξόηεξνο αξηζκόο επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ γηα ηνλ νπνίν 

όιεο νη παξάκεηξνη κπνξνύλ λα εθηηκεζνύλ ρσξίο επηπξόζζεηεο ππνζέζεηο θαη γηα 

νπνηνλδήπνηε αξηζκό θαηεγνξηώλ. Με άιια ιόγηα, γηα 3R   όιεο νη παξάκεηξνη είλαη 

ηαπηνπνηήζηκεο. 

 

 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε εμέηαζε ησλ πεξηπηώζεσλ όπνπ 2R  . ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, νη πξνο εθηίκεζε παξάκεηξνη δελ είλαη πάληα ηαπηνπνηήζηκνη θαη είλαη αλαγθαία 

ε εηζαγσγή θάπνησλ πεξηνξηζκώλ. Γηα 1S  , πνπ αληηζηνηρεί ζηε κνλνκεηαβιεηή 

πεξίπησζε, κία ζπλήζεο ππόζεζε θαη πξαθηηθή είλαη λα ζεσξήζνπκε όηη όιεο νη πηζαλόηεηεο 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο είλαη ίδηεο, δειαδή έρνπκε (1) (2) (1) (2)Y Y Y Y        . Οη 

εθηηκήζεηο ησλ πνζνηήησλ  (1)

2 2P P  θαη   κπνξνύλ λα γίλνπλ κέζσ θιεηζηώλ ηύπσλ. 

εκεηώλνπκε όηη νη ιηγόηεξν απζηεξνί πεξηνξηζκνί (1) (2)Y Y   θαη (1) (2)Y Y   δελ είλαη 

επαξθείο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, δηόηη ε ζπκκεηξία πνπ δηαθξίλεη ηηο επαλαιακβαλόκελεο 

κεηξήζεηο ζπλεπάγεηαη όηη ππάξρνπλ δύν κόλν βαζκνί ειεπζεξίαο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

ηξηώλ παξακέηξσλ. ηελ πεξίπησζε όπνπ 2S   θαηεγνξίεο ηίζνληαη ππό ζύγθξηζε, είλαη 

απαξαίηεην λα πξνβνύκε ζηελ ππόζεζε όηη νη πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο είλαη νη 

ίδηεο γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο. Καηά απηόλ ηνλ ηξόπν, ην ζύλνιν ησλ πξνο εθηίκεζε 

παξακέηξσλ (1) (2)

2 2{ , , (1), (2), (1), (2)}Y Y Y YP P     είλαη ηαπηνπνηήζηκν. 

Αθόκα θαη γηα κνληέια πνπ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ηαπηνπνηήζηκα, ν νξηζκόο ησλ 

ιαλζαλνπζώλ θαηεγνξηώλ δελ είλαη κνλνζήκαληα νξηζκέλνο. Δμαίξεζε απνηειεί ε 

πεξίπησζε πνπ όιεο νη πηζαλόηεηεο είλαη ίζεο κε 1/2. Απηό είλαη έλα εγγελέο πξόβιεκα ζηα 
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κνληέια ιαλζαλνπζώλ θαηεγνξηώλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ελδερόκελε απηή πνιπζεκία 

ζπλεπάγεηαη όηη θαηά ηελ πεξίπησζε όπνπ νη πνζόηεηεο (1)

2P̂ , ˆ
Y , ˆ

Y  είλαη εθηηκεηέο κέγηζηεο 

πηζαλνθάλεηαο ησλ πνζνηήησλ (1)

2P , Y , Y , ηόηε θαη νη πνζόηεηεο (1) (1)

2 2
ˆ ˆ1P P   , 

ˆ ˆ1Y Y sen     , ˆ ˆ1Y Y sp      είλαη εθηηκεηέο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο ησλ πνζνηήησλ 

απηώλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, κία θπζηθή επηινγή εθηηκεηώλ απνηεινύλ νη εθηηκεηέο 

εθείλνη πνπ ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε 1Y Y    (βι. Kuha and Skinner (1997)). 

 

Οη ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο έλα κνληέιν είλαη ηαπηνπνηήζηκν είλαη πεξηζζόηεξν 

πνιύπινθεο όηαλ ε πξνο εθηίκεζε κεηαβιεηή έρεη πεξηζζόηεξεο από δύν θαηεγνξίεο ή όηαλ 

ππάξρνπλ αξθεηέο ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεκέλεο κεηαβιεηέο (Liu and Liang (1991)). Ωζηόζν, ε 

εθαξκνγή κνληέισλ κε ηξεηο επαλαιήςεηο ζεσξείηαη γεληθόηεξα επαξθήο, ελώ κνληέια κε 

δύν επαλαιήςεηο δελ είλαη πάληα ηαπηνπνηήζηκα. Αθόκα όκσο θαη ζηηο πην απιέο 

πεξηπηώζεηο εμέηαζεο ελόο πιεζπζκνύ, γίλεηαη ρξήζε κνληέισλ κε κεγαιύηεξν αξηζκό 

επαλαιήςεσλ ησλ κεηξήζεσλ από ηνλ αξηζκό πνπ ζα κπνξνύζε λα δώζεη ηθαλνπνηεηηθέο 

εθηηκήζεηο (overidentified models). Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηέηνησλ κνληέισλ, κπνξνύκε λα 

‗ζπζηάζνπκε‘ έλαλ αξηζκό βαζκώλ ειεπζεξίαο ώζηε λα πξνβνύκε ζηνπο απαξαίηεηνπο γηα ηε 

ζπκπεξαζκαηνινγία ειέγρνπο ππνζέζεσλ θαη ηελ πξνζπάζεηα εύξεζεο ελόο όζν ην δπλαηόλ 

‗νηθνλνκηθόηεξνπ‘ (parsimonious) κνληέινπ. 

 

 

7.3 Γηόξζσζε ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο κέζσ κνληέισλ ιαλζαλνπζώλ 

θαηεγνξηώλ γηα επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ηα LC κνληέια κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα 

ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη από επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο. Γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ ζθαικάησλ ιόγσ ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη 

δεδνκέλνπ όηη ηα εμεηαδόκελα δεδνκέλα είλαη θαηεγνξηθά,  ζα θαηαθύγνπκε ζηε ρξήζε ελόο 

ινγαξηζκνγξακκηθνύ LC κνληέινπ (log-linear LC model) γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο θαζώο θαη ηελ αληηκεηώπηζε απηήο. Σν κνληέιν πνπ ζα αλαιπζεί 

ζηε ζπλέρεηα βαζίδεηαη ζην ινγηζηηθό LC κνληέιν πνπ πξνηάζεθε από ηνπο Kaldor and 

Clayton (1985) θαη απνηειεί κία εμαηξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πιήξνπο LC κνληέινπ. ηε 
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ζπλέρεηα θαη πξνο θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ κνληέινπ ζα δνζεί θαη έλα 

παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηνπ LLC κνληέινπ γηα δίηηκεο κεηαβιεηέο. 

 

7.3.1.  Λνγαξηζκνγξακηθό κνληέιν ιαλζαλνπζώλ θαηεγνξηώλ 

Έζησ ε κεηαβιεηή απόθξηζεο Υ, ε νπνία πξνζκεηξάηαη ρσξίο ζθάικα. Οξίδνπκε ζηε 

ζπλέρεηα ηηο αθόινπζεο κεηαβιεηέο 

- 1,..., rX X  νη κεηαβιεηέο ηνπ πνπ δελ ππόθεηληαη ζε ζθάικαηα κέηξεζεο,  

- 1,..., tC C  νη ιαλζάλνπζεο κεηαβιεηέο πνπ δελ παξαηεξνύληαη άκεζα ζην δείγκα θαη 

- 1,..., sW W  νη κεηαβιεηέο πνπ πξνζκεηξνύλ ηηο  t  ιαλζάλνπζεο κεηαβιεηέο, κε s t  θαη 

ππόθεηληαη ζε ζθάικαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο.  

Γεδνκέλσλ ησλ κεηαβιεηώλ {  , 1,..., }kC k t , νη κεηαβιεηέο {  ,  1,..., }jW j s  είλαη 

αλεμάξηεηεο κεηαμύ ηνπο θαη αλεμάξηεηεο ηεο απνθξηηηθήο κεηαβιεηήο Υ θαη ησλ 

κεηαβιεηώλ {  , 1,..., }iX i r . ρεκαηίδνληαο ηνλ (1 )r s t   -δηάζηαην πίλαθα πνπ 

πξνθύπηεη από ηε δηαζηαπξνύκελε ηαμηλόκεζε όισλ ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ εμεηαδόκελνπ 

πξνβιήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνθξηηηθήο κεηαβιεηήο, θάζε πηζαλό 

απνηέιεζκα κπνξεί λα απεηθνληζηεί κε ηε βνήζεηα ελόο δηαλύζκαηνο ( )DZ = ,X,W,C , όπνπ 

D είλαη ε κεηαβιεηή απόθξηζεο, θαη Υ, W, C είλαη ηα δηαλύζκαηα-γξακκέο r, s θαη t 

δηάζηαζεο αληίζηνηρα πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηηο θαηεγνξίεο ησλ κεηαβιεηώλ { }iX , { }jW  θαη 

{ }kC αληίζηνηρα. Έζησ mZ  ην δηάλπζκα πνπ πεξηέρεη ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ ηνπ πιεζπζκνύ 

πνπ αλήθνπλ ζην δηάλπζκα Ε. Οη ηηκέο ηνπ mZ  είλαη θαη‘ νπζίαλ κε παξαηεξήζηκεο, εθόζνλ 

νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ ιαλζαλνπζώλ κεηαβιεηώλ είλαη άγλσζηεο. Οη κόλεο ηηκέο πνπ 

κπνξνύλ λα παξαηεξεζνύλ είλαη νη Dm XW , κε ην δείθηε (+) λα ππνδειώλεη ην άζξνηζκα όιεο 

ηηο θαηεγνξηώλ ησλ  t  ιαλζαλνπζώλ κεηαβιεηώλ. Μνιαηαύηα, ην δηάλπζκα mZ  κπνξεί λα 

παξαρζεί από έλα ινγαξηζκνγξακκηθό κνληέιν ηεο αθόινπζεο κνξθήο 

                                                             log A

aA
u Z ,                          (7.1) 

κε ( )E m Z Z  ην δηάλπζκα ησλ αλακελόκελσλ ηηκώλ ηνπ mZ  θαη Α λα δειώλεη ηα 

ππνζύλνια ησλ κεηαβιεηώλ  D, { }iX , { }jW  θαη { }kC . Γηα θάζε ππνζύλνιν Α, ην  α  είλαη 

έλα ππνζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαλύζκαηνο  Ε  πνπ αληηζηνηρεί ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ 

ππνζπλόινπ κεηαβιεηώλ Α θαη νη παξάγνληεο ηεο κνξθήο A

au  είλαη άγλσζηνη. ηε ζπλέρεηα, 
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επηιέγνπκε κία ηηκή ηνπ δηαλύζκαηνο  Ε  σο δηάλπζκα αλαθνξάο, έζησ 0Ε , θαη ζέηνπκε ηνλ 

πεξηνξηζκό 0A

au   γηα θάζε ππνζύλνιν ζηνηρείσλ  α  πνπ πεξηέρεη θνηλά ζηνηρεία κε έλα από 

ηα ζηνηρεία ηνπ 0Ε . ε ηνκείο όπσο ε επηδεκηνινγία πνπ ε απνθξηηηθή κεηαβιεηή Υ  δειώλεη 

ηα ζηάδηα κίαο λόζνπ, κία ινγηθή επηινγή γηα θαηεγνξία αλαθνξάο είλαη ε θαηεγνξία 0y   

πνπ αληηπξνζσπεύεη ζπλήζσο ηε κε ύπαξμε λόζνπ. Τπνζέηνπκε όηη ην κνληέιν είλαη 

ηεξαξρηθό, ελλνώληαο όηη ε ύπαξμε ηνπ παξάγνληα A

au  ζπλεπάγεηαη ηελ ύπαξμε όισλ ησλ 

παξαγόλησλ B

bu  γηα όια ηα ππνζύλνια Β ηνπ Α.  

Λόγσ ηεο ππόζεζεο δεζκεπκέλεο αλεμαξηεζίαο ζηελ νπνία έρνπκε πξνβεί, νη κεηαβιεηέο 

{ }jW πνπ πξνζκεηξνύλ ηηο ιαλζάλνπζεο κεηαβιεηέο εκθαλίδνληαη ζηηο παξακέηξνπο A

au  κε 

ηηο κνξθέο 

j

j

W

wu       θαη      ( )

( )

j k j

j k j

W C

w cu , 

κε ( )k jC  ηε ιαλζάλνπζα κεηαβιεηή πνπ πξνζκεηξάηαη από ηελ jW  κεηαβιεηή. Καηά ηελ 

πεξίπησζε όπνπ νη ( )k jC  θαη jW  είλαη δηρνηνκηθέο, νη κεηαβιεηέο απηέο ζπλδένληαη κε απιέο 

αξηζκεηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο θαη παξάκεηξνη όπσο ε επαηζζεζία θαη ε εηδηθόηεηα 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δείμνπλ ην κέγεζνο ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ησλ δεδνκέλσλ 

(βι. Kaldor and Clayton (1985), Παξάξηεκα). Οη ππόινηπνη όξνη ζηε ζρέζε (7.1) 

αληηπξνζσπεύνπλ ηηο ζρέζεηο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ D, { }iX  θαη { }kC  θαη είλαη 

παλνκνηόηππνη κε ηηο ζρέζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε κηα ηππηθή αλαπαξάζηαζε ελόο 

ινγαξηζκνγξακκηθνύ κνληέινπ θαη ηηο έλλνηεο πνπ απηέο αληηπξνζσπεύνπλ.  

 

Γηα λα θαηαλνεζνύλ θαιύηεξα ηα αλσηέξσ, δίλεηαη έλα παξάδεηγκα από ην ρώξν ηεο 

επηδεκηνινγίαο. Δδώ ε απνθξηηηθή κεηαβιεηή δειώλεη ηα ζηάδηα κίαο λόζνπ θαη είλαη 

ζπλήζσο δίηηκε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, όξνη ηεο κνξθήο  1
i

i

YX

xu  αληηπξνζσπεύνπλ ην 

ινγάξηζκν ηνπ ιόγνπ ζρεηηθώλ πηζαλνθαλεηώλ αλάκεζα ζηε λόζν θαη ηε ix  θαηεγνξία ηεο 

iX  κεηαβιεηήο ελ ζπγθξίζεη κε ηελ θαηεγνξία αλαθνξάο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ 

ππάξρνπλ αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηελ θαηεγνξία iX  θαη ζηνπο άιινπο παξάγνληεο 

θηλδύλνπ { ,  }jX j i  θαη { }kC . Παξόκνηεο ππνζέζεηο κπνξνύκε λα θάλνπκε θαη γηα όξνπο 

ηεο κνξθήο 1
k

k

YC

cu . Δπίζεο, ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ εκθαλίδνληαη  όξνη ηεο κνξθήο  
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1 1

1 1

,...,  , ,...,

,...,  , ,...,
r k

r k

X X C C

x x c cu  

ην ινγαξηζκηθό κνληέιν κπνξεί λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε έλα ινγηζηηθό κνληέιν πνπ 

πεξηγξάθεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε κεηαβιεηή απόθξηζεο Υ θαη ηηο κεηαβιεηέο { }iX  θαη 

{ }kC (Plackett (1974)), γηα ηηο νπνίεο ε ζπκπεξαζκαηνινγία πνπ αθνξά ηε κεηαμύ ηνπο ζρέζε 

δελ εμαξηάηαη από ην αλ ηα δεδνκέλα πξνέξρνληαη από κειέηεο όπσο αζζελώλ-καξηύξσλ ή 

πξννπηηθέο.  

 

Οη εθηηκεηέο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο γηα ηηο παξακέηξνπο ηνπ εθαξκνδόκελνπ κνληέινπ 

κπνξνύλ εύθνια λα επηηεπρζνύλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ΔΜ αιγόξηζκνπ (Dempster et al. (1977)). 

Με αξρηθή ηηκή κία ινγηθή εθηίκεζε ησλ { }mΕ ,  πξνζαξκόδνπκε ην κνληέιν ηεο ζρέζεο 

(7.1) ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ επαλαιεπηηθό θιηκαθνύκελν αιγόξηζκν (βι. Bishop et al. 

(1974)) γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ εθηηκεηώλ κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο ̂Ε  ησλ Ε  ηνπ 

κνληέινπ. Αθνινύζσο, ηα ‗δεδνκέλα‘ mΕ  επαλεθηηκνύληαη γηα ην βήκα αλακελόκελεο ηηκήο 

(E-step) ηνπ ΔΜ αιγόξηζκνπ κέζσ ηεο ζρέζεο  

ˆ
ˆ

ˆ
D

D

m m







 Ε
Ε XW

XW

 

θαη ην κνληέιν επαλεθηηκάηαη από ηα λέα δεδνκέλα, δηαδηθαζία πνπ ζπλερίδεηαη έσο όηνπ 

επηηεπρζεί ζύγθιηζε ηνπ αιγόξηζκνπ. 

 

Γηα λα γίλεη πεξηζζόηεξν θαηαλνεηή ε ρξήζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ ινγαξηζκνγξακκηθνύ LC 

κνληέινπ γηα ηε δηόξζσζε ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο κέζσ επαλαιακβαλόκελσλ 

κεηξήζεσλ, δίλεηαη ε αθόινπζε εθαξκνγή (βι. Kaldor and Clayton (1985)) 

Έζησ ε δηρνηνκηθή απνθξηηηθή κεηαβιεηή Y  πνπ ζπκβνιίδεη ηα ζηάδηα κίαο λόζνπ ζε κία 

κειέηε καξηύξσλ-αζζελώλ (case-control study) ρξόλησλ λνζεκάησλ, όπσο ν θαξθίλνο. Γηα 

ηηο πεξηζζόηεξεο κεηαβιεηέο ελδηαθέξνληνο ζε κία ηέηνηνπ είδνπο κειέηε, νη 

επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο είλαη δηαζέζηκεο κόλν γηα ηελ νκάδα ησλ καξηύξσλ 

(controls). Απηό κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζηελ κηθξή πηζαλόηεηα επηβίσζεο ησλ αζζελώλ 

(case) είηε ζηηο αιιαγέο πνπ ε λόζνο πξνθαιεί ζηνπο εμεηαδόκελνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ 

(risk factors). Έζησ όηη εμεηάδνπκε ηελ ζπζρέηηζε ηεο εκθάληζεο θαξθίλνπ ζην εμεηαδόκελν 

δείγκα ηνπ πιεζπζκνύ κε έλαλ παξάγνληα θηλδύλνπ όπσο ν δείθηεο αλζξώπηλσλ 

ιεπθνθπηηαξηθώλ αληηγόλσλ (HLA δείθηεο) θαη ν παξάγνληαο θηλδύλνπ απηόο ππόθεηηαη ζε 
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εζθαικέλε ηαμηλόκεζε. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε  ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ηνπ παξάγνληα 

θηλδύλνπ, πξνρσξνύκε ζε επαλαιακβαλόκελν πξνζδηνξηζκό ηνπ (repeat determination), 

θαηαθεύγνπκε δειαδή ζηε ζπιινγή  s  ηo πιήζνο επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ ηνπ HLA 

δείθηε. Aο ππνζέζνπκε όηη έρνπκε επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο ηνπ εμεηαδόκελνπ 

πιεζπζκνύ γηα ην ζύλνιν ηνπ εμεηαδόκελνπ πιεζπζκνύ, δειαδή θαη γηα αζζελείο θαη γηα 

κάξηπξεο. Σόηε, ζύκθσλα κε ηνπο νξηζκνύο πνπ δόζεθαλ πξνεγνπκέλσο ζηελ Παξάγξαθν 

απηή νξίδνπκε 

- C  ηνλ δείθηε  HLA, δειαδή ηελ κε παξαηεξνύκελε ιαλζάλνπζα κεηαβιεηή ηνπ 

δείγκαηνο 

- 1,..., sW W  ηηο ππνθείκελεο ζε ζθάικαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο κεηαβιεηέο πνπ 

πξνζκεηξνύλ ηελ ιαλζάλνπζα κεηαβιεηή C θαη ζπκβνιίδνπλ ηηο  s  ηo πιήζνο 

επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο ηνπ HLA δείθηε. 

Δθόζνλ δελ ππάξρνπλ κεηαβιεηέο ρσξίο ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε ζην πιεζπζκό ηζρύεη 

0r   θαη ε ύπαξμε κία κόλν ιαλζάλνπζαο κεηαβιεηήο ζπλεπάγεηαη όηη 1t  . Θεσξώληαο όηη 

ε εμέηαζε ηνπ δείθηε HLA γίλεηαη σο πξνο ηηο θξίζηκεο ηηκέο ηνπ πνπ θαηαδεηθλύνπλ ηελ 

ύπαξμε ή κε ύπαξμε θαξθίλνπ ζηα άηνκα ηνπ πιεζπζκνύ, ε θαηεγνξηθή κεηαβιεηή C ηνλ 

αληηπξνζσπεύεη είλαη δηρνηνκηθή. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο κεηαβιεηέο 1,..., sW W , εθόζνλ 

πξνζκεηξάλ ηε ιαλζάλνπζα κεηαβιεηή C. ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ην ινγηζηηθό κνληέιν 

ιαλζαλνπζώλ θαηεγνξηώλ πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κέζσ ηεο ζρέζεο (7.1) είλαη ην 

αθόινπζν 

 1
log j j

j j

s W CWY C YC

y c yc w cwj
u u u u u u


     Z  

θαη επηιύεηαη κέζσ ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ζηελ Παξάγξαθν 

απηή.  

 

 

7.4 ρεηηθή βηβιηνγξαθία 

Ζ πην απιή εθαξκνγή επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ είλαη ε εθηίκεζε πιεζπζκηαθώλ 

πνζνζηώλ ζε έλαλ ππνπιεζπζκό ( 1S  ). Ο Harper (1964) δίλεη εθηηκεηέο θιεηζηήο κνξθήο 

γηα πιεζπζκηαθά πνζνζηά πξνεξρόκελα από δίηηκεο κεηαβιεηέο γηα δύν πεξηπηώζεηο, κε 

2R   θαη 3R   επαλαιήςεηο. Οη Quade et al. (1980) εθαξκόδνπλ ηνλ ΔΜ αιγόξηζκν ζην 

δεύηεξν παξάδεηγκα ηνπ Harper. Οη Dawid and Skewe (1979) πεξηγξάθνπλ ηε δηαδηθαζία 
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εύξεζεο εθηηκεηώλ πνζνζηώλ γηα πνιπεπίπεδεο κεηαβιεηέο κε ρξήζε 3R   

επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ. 

Καηά ηελ εθηίκεζε ζε δύν ππνπιεζπζκνύο ( 2S  ), γηα 2R   επαλαιακβαλόκελεο 

κεηξήζεηο νη Hui and Walter (1980), πξνηείλνληαο έλα κνληέιν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

επαηζζεζίαο θαη ηεο εηδηθόηεηαο δύν δηαγλσζηηθώλ ειέγρσλ απνπζία ηνπ ‗ρξπζνύ θαλόλα‘, 

δίλνπλ εθηηκεηέο θιεηζηήο κνξθήο θαη πίλαθεο πιεξνθνξίαο γηα δπσλπκηθά πνζνζηά θαη 

πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο όηαλ νη πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο είλαη 

δηαθνξεηηθέο ζε θάζε κέηξεζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα πνζνζηά 

ησλ ππνπιεζπζκώλ, θαζώο θαη άιια κέηξα ζπζρέηηζεο, κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ από ηηο 

εθηηκώκελεο ηηκέο. Ο Clayton (1985) εξεπλά κηα παξόκνηα πεξίπησζε, κε ηε δηαθνξά όηη ε 

εηδηθόηεηεο θαη νη επαηζζεζίεο παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζηηο δύν κεηξήζεηο θαη όηη έλα κόλν 

κέξνο ησλ αηόκσλ ηνπ εμεηαδόκελνπ πιεζπζκνύ πξνζκεηξάηαη θαη ζηηο δύν επαλαιήςεηο. 

Δπίζεο, αζρνιείηαη δηεμνδηθά κε ηελ εθηίκεζε δηαζηεκάησλ εκπηζηνζύλεο γηα ηηο 

παξακέηξνπο ρξεζηκνπνηώληαο κε ρξήζε κεζόδσλ profile-πηζαλνθαλεηώλ. Οη Ekholm and 

Palmgren (1982) ζεσξνύλ έλα κνληέιν κε έλα κόλν αξηζκό επαλαιήςεσλ, ην νπνίν είλαη 

όκσο ηαπηνπνηήζηκν ιόγσ ηεο κνξθήο ησλ δεηγκαηηθώλ πνζνζηώλ ( )

2

jP  θαη ηνπ γεγνλόηνο 

πσο νη πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο είλαη ίδηεο ζε θάζε ππνπιεζπζκό. 

Έλα πην ζύλζεην παξάδεηγκα κνληέινπ δίλεηαη από ηνπο Palmgren and Ekholm (1987), νη 

νπνίνη πξνζαξκόδνπλ κνληέια κε 2R   επαλαιήςεηο ζηε κέηξεζε δύν εζθαικέλα 

ηαμηλνκεκέλσλ κεηαβιεηώλ κέζσ ηεο κεζόδνπ Newton-Raphson. Οη Duffy et al. (1989) 

ζεσξνύλ κία πεξίπησζε όπνπ δύν από ηηο ηξεηο εμεηαδόκελεο κεηαβιεηέο είλαη ιαλζαζκέλα 

ηαμηλνκεκέλεο. Ζ εύξεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηνπο γηα ηηο πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο γίλεηαη κέζσ ελόο ζπλόινπ επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ. Οη εθηηκήζεηο 

απηέο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ελόο εθηηκεηή ηνπ πίλαθα ζπλάθεηαο κε ζηνηρεία 

ηα ζηνηρεία ηα εζθαικέλα ηαμηλνκεκέλσλ κεηαβιεηώλ, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 

ζπλέρεηα γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Καηά ζπλέπεηα, ε κέζνδνο απηή είλαη 

νπζηαζηηθά ίδηα κε ηηο πηλαθηθέο κεζόδνπο δηόξζσζεο πνπ αλαιύζεθαλ ζην 5
ν
 Κεθάιαην, κε 

ηε δηαθνξά όηη νη πηζαλόηεηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο εθηηκήζεθαλ κέζσ 

επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ θαη όρη κέζσ δεηγκάησλ επηθύξσζεο. 

Γύν βαζηθέο κεζνδνινγίεο εθηίκεζεο νηνπδήπνηε αξηζκνύ κεηαβιεηώλ κε 

επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο κέζσ κνληεινπνίεζεο παξνπζηάδνληαη από ηνπο Liu and 

Liang (1991) θαη Kaldor and Clayton (1985). Οη πξώηνη πξαγκαηεύνληαη κία κέζνδν πνπ 



97 

ζρεηίδεηαη κε πηλαθηθέο κεζόδνπο δηόξζσζεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο, ε νπνία είλαη πην 

επέιηθηε θαη γεληθή. Πξνηείλνπλ ηε ρξήζε ελόο γεληθεπκέλνπ γξακκηθνύ κνληέινπ 

(generalized linear model), κε απνθξηηηθή κεηαβιεηή κία νξζά ηαμηλνκεκέλε κεηαβιεηή πνπ 

είλαη ηαπηνπνηήζηκε. Σν πξώην βήκα ηεο κεζόδνπ πνπ πξνηείλνπλ είλαη ε εθηίκεζε ησλ 

παξακέηξσλ ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο κέζσ ελόο ζπλόινπ επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ 

κε κεζόδνπο ιαλζαλνπζώλ θαηεγνξηώλ. Γεδνκέλσλ απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ, νη παξάκεηξνη 

ηνπ κνληέινπ παιηλδξόκεζεο εθηηκνύληαη ζηε ζπλέρεηα από ηα ππόινηπα δεδνκέλα 

ρξεζηκνπνηώληαο ηερληθέο επίιπζεο εκη-πηζαλνθάλεηαο (quasi-likelihood  techniques). Οη 

δεύηεξνη παξνπζηάδνπλ κία εμαηξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ην πιήξεο κνληέιν ιαλζαλνπζώλ 

θαηεγνξηώλ. Αξρηθά, ππνζέηνπλ όηη όια ηα άηνκα ηνπ εμεηαδόκελνπ πιεζπζκνύ 

πξνζκεηξώληαη κέζσ επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ. ηε ζπλέρεηα, νξίδνπλ έλα 

ινγαξηζκνγξακκηθό κνληέιν πνπ ζπλδέεη όιεο ηηο παξαηεξνύκελεο θαη ιαλζάλνπζεο 

κεηαβιεηέο θαη ε εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ΔΜ 

αιγόξηζκνπ. Δίλαη αθόκα δπλαηή θαη ε εθηίκεζε δηαζηεκάησλ εκπηζηνζύλεο γηα ηεο 

παξακέηξνπο απηνύο κέζσ κίαο ζπλάξηεζεο profile-πηζαλνθάλεηαο. 

ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, είλαη εθηθηή ε ρξήζε κεζόδσλ απινύζηεξεο κνξθήο θαη 

ηαρύηεξεο ζύγθιηζεο ζε ζρέζε κε ηηο κεζόδνπο εθηίκεζεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο. Οη 

McClish and Quade (1985) πξνηείλνπλ ηε ρξήζε δύν δηαδνρηθώλ ζρεδηαζκώλ γηα ηελ 

εθηίκεζε πνζνζηώλ. Καη ζηνπο δύν απηνύο ζρεδηαζκνύο έλα άηνκν ηνπ πιεζπζκνύ 

ηαμηλνκείηαη ζε κία από δύν θαηεγνξίεο ζύκθσλα κε ην πνπ ην θαηαηάζζεη ε πιεηνςεθία 

ελόο ζπλόινπ επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηαηάζζεηαη 

ηζνδύλακα θαη ζηηο δύν θαηεγνξίεο, γίλεηαη εθαξκνγή κίαο αθόκα κέηξεζεο. Οη Marshall and 

Graham (1984) εθηηκνύλ παξακέηξνπο ζπζρέηηζεο ρξεζηκνπνηώληαο κόλν ηα άηνκα ηνπ 

πιεζπζκνύ γηα ηα νπνία δύν επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο είλαη ζύκθσλεο. Απηέο νη δύν 

κέζνδνη είλαη πεξηζζόηεξν εκπεηξηθέο, εθαξκόδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο θαη είλαη 

ζαθέζηεξα ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθέο από ηηο κεζόδνπο εθηίκεζεο κεγίζησλ πηζαλνθαλεηώλ. 

Θα κπνξνύζαλ όκσο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εύξεζε αξρηθώλ ηηκώλ γηα επαλαιεπηηθνύο 

αιγόξηζκνπο εθηίκεζεο. 
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7.5 πγθξίζεηο κεηαμύ πηλαθηθώλ κεζόδσλ θαη κεζόδσλ επαλαιακβαλόκελσλ 

κεηξήζεσλ 

Όπσο εμεηάζηεθε ζηα πξνεγνύκελα Κεθάιαηα, ππάξρνπλ δύν ηξόπνη πξνζέγγηζεο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ύπαξμεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζε έλαλ εμεηαδόκελν πιεζπζκό, ε 

δηόξζσζε κε ρξήζε δεηγκάησλ επηθύξσζεο, πνπ δηαθξίλεηαη ζε ρξήζε πηλαθηθώλ κεζόδσλ ή 

κεζόδσλ κνληεινπνίεζεο, θαη ε δηόξζσζε κέζσ ρξήζεο επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ. Ζ 

επηινγή κεηαμύ ηεο ρξήζεο ησλ δύν ζρεδηαζκώλ αληηκεηώπηζεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο 

είλαη ζπλήζσο δηαθξηηή. Καη απηό γηαηί ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα θαη ην εξεπλεηηθό πιαίζην 

θάησ από ην νπνίν ζπιιέγνληαη (ην είδνο ηεο δηεμαγόκελεο έξεπλαο) ζπλήζσο θαζνξίδεη θαη 

ηε κνξθή ησλ δεδνκέλσλ απηώλ. Γηα παξάδεηγκα, δεδνκέλα ηα νπνία πξνέξρνληαη από 

δηαρξνληθέο κειέηεο, από κειέηεο πιαηζίνπ ή κειέηεο θννξηήο απνηεινύληαη από 

επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο πνπ γίλνληαη ζηα ίδηα άηνκα ελόο πιεζπζκνύ, είλαη κε άιια 

ιόγηα από ζρεδηαζκό επαλαιακβαλόκελα. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο πεξηνξηδόκαζηε εθ ησλ 

πξαγκάησλ ζε ρξήζε κεζόδσλ επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ. Τπάξρνπλ όκσο θαη κειέηεο 

ζηηο νπνίεο είλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη νη δύν κέζνδνη δηόξζσζεο ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο. ηηο  πεξηπηώζεηο απηέο θαηά ηηο νπνίεο κπνξεί λα γίλεη επηινγή ηεο πξνο ρξήζε 

κεζόδνπ δηόξζσζεο, ζεσξείηαη απαξαίηεην λα εμεηαζηεί πνηα από ηηο δύν απνηειεί θαη ηε 

βέιηηζηε κέζνδν γηα ηνλ εμεηαδόκελν πιεζπζκό. Οη Duffy et al. (1992) ζε ζρεηηθή έξεπλα 

ηνπο γηα 2 2  πίλαθεο κε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε ζηελ επεμεγεκαηηθή κεηαβιεηή 

θαηέθπγαλ ζηε ρξήζε δύν ζρεδηαζκώλ γηα ηε ζύγθξηζε εθηηκεηώλ : κίαο κειέηεο κε 

εμσηεξηθό δείγκα επηθύξσζεο θαη κίαο κειέηεο κε εζσηεξηθό δείγκα επηθύξσζεο πνπ έθαλε 

ρξήζε δύν επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ  ηεο επεμεγεκαηηθήο κεηαβιεηήο. 

Παξνπζηάδνληαο κία ζεηξά από παξαδείγκαηα, πξνέβεζαλ ζην γεληθό ζπκπέξαζκα όηη νη 

επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο δίλνπλ πην αθξηβείο εθηηκήζεηο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε 

δεηγκάησλ πξνεξρόκελσλ από κία κειέηε επηθύξσζεο.  

Ο Marshall (1989) ζπγθξίλεη ηα δύν απηά είδε ζρεδηαζκώλ ζε έλα γεληθόηεξν πιαίζην. 

Τπνζηεξίδεη θαη απηόο έκκεζα ηε ρξήζε επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ έλαληη ηεο ρξήζεο 

κεζόδσλ επηθύξσζεο, εθθξάδνληαο ακθηβνιίεο γηα ηελ ‗επαηζζεζία‘ ηεο αλίρλεπζεο 

ζθαικάησλ ηαμηλόκεζεο κέζσ ηεο ρξήζεο πηζαλνηήησλ ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο. ε απηό 

ην ζεκείν όκσο πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ελ ζπγθξίζεη κε ηε ρξήζε πηζαλνηήησλ ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο, ε εύξεζε θαιύηεξσλ εθηηκήζεσλ κπνξεί λα γίλεη δπλαηή ρξεζηκνπνηώληαο 

πηζαλόηεηεο βαζκνλόκεζεο, όπσο είδακε θαη ζε πξνεγνύκελν Κεθάιαην. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 

 

Δθαξκνγή κεζόδσλ δηόξζσζεο ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο 

 

 

8.1 Δηζαγσγή 

ην Κεθάιαην απηό ζα εξεπλήζνπκε ηα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο θάπνησλ από ηηο 

πξνηεηλόκελεο κεζόδνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζε πξνεγνύκελα Κεθάιαηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, ζα 

εθαξκόζνπκε ηε κέζνδν δηόξζσζεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο κέζσ ρξήζεο ινγαξηζκηθώλ 

κνληέισλ
5
 κε εθαξκνγή ζρεδηαζκνύ ηξηπιήο θαη δηπιήο δεηγκαηνιεςίαο ζηνλ εξεπλώκελν 

πιεζπζκό θαη ζα παξαζέζνπκε ηε ζπκπεξαζκαηνινγία πνπ δίλεηαη από ηνπο Chen et al. 

(1984) θαη Chen (1989) αληίζηνηρα.  

 

8.1.1 Γεδνκέλα ηνπ εμεηαδόκελνπ πξνβιήκαηνο  

Σα δεδνκέλα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ παξνύζα αλάιπζε πξνέξρνληαη από κία 

έξεπλα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ απηνθηλεηνδξόκσλ πνπ έιαβε ρώξα ζηε Βόξεηα Καξνιίλα ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ηα έηε 1974-1975. Σα πξνβιήκαηα πνπ ηίζνληαη πξνο εμέηαζε  ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζύλνιν δεδνκέλσλ είλαη ε εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο ρξήζεο 

δώλεο αζθαιείαο ζηε κείσζε ηξαπκαηηζκώλ ζε απηνθηλεηηζηηθά αηπρήκαηα, θαζώο θαη ε 

εμέηαζε ηεο θύζεο ησλ ζθαικάησλ ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο πνπ νθείινληαη ζηηο 

αζηπλνκηθέο αλαθνξέο.  

ύκθσλα κε ζρεηηθή έξεπλα ηνπ Hochberg (1977), κία από ηηο δπζθνιίεο ζηελ 

αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο ρξήζεο δώλεο έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη νη 

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόθιεζε ηξαπκαηηζκώλ θαη ηε ρξήζε δώλεο από ηνπο 

                                                           
5
 Αο ζεκεησζεί ηα ρξεζηκνπνηνύκελα ινγαξηζκνγξακκηθά κνληέια ζα αλαπαξηζηώληαη κέζσ ησλ πςειόηεξεο 

ηάμεο u-όξσλ ηνπο. 
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επηβάηεο ησλ απηνθηλήησλ ιακβάλεηαη από αζηπλνκηθέο αλαθνξέο γηα ηα αληίζηνηρα 

αηπρήκαηα. Όπσο έρεη ζεκεησζεί από εξγαδόκελνπο ζηε έξεπλα αζθάιεηαο ησλ 

απηνθηλεηνδξόκσλ, ππάξρνπλ ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηηο 

αζηπλνκηθέο αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ησλ επηβαηώλ θαη ηε ρξήζε δώλεο 

αζθαιείαο. Μία άιιε δπζθνιία πνπ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ζε κία ηέηνηνπ είδνπο έξεπλα 

είλαη ην γεγνλόο όηη ε ιήςε ησλ πξαγκαηηθώλ κεηξήζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

ρξήζεο δώλεο αζθαιείαο σο πξνο ηε κείσζε ησλ ηξαπκαηηζκώλ ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλόο πσο 

νη επηβάηεο ησλ απηνθηλήησλ πνπ θνξνύλ ή δελ θνξνύλ δώλε δελ έρνπλ παξόκνηεο θαηαλνκέο 

γηα ηα επίπεδα νξηζκέλσλ ζρεηηθώλ παξαγόλησλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ν ηύπνο ηνπ 

απηνθηλήηνπ (θαηαζθεπή, κέγεζνο θιπ.), ην πεξηβάιινλ θαη ν ηύπνο ηνπ αηπρήκαηνο 

(αλαηξνπή απηνθηλήηνπ, κεησπηθή ζύγθξνπζε θιπ.). 

Πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνύλ νη δπζθνιίεο απηέο, πξνρσξνύκε αξρηθά ζην δηαρσξηζκό ησλ 

κεραληζκώλ ηαμηλόκεζεο ησλ αηόκσλ ηνπ πιεζπζκνύ. Ο κεραληζκόο νξζήο (πξαγκαηηθήο) 

ηαμηλόκεζεο βαζίδεηαη ζε ιεπηνκεξείο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο, ηε ρξήζε 

δώλεο θαη ινηπώλ παξαγόλησλ από λνζνθνκεία γηα ηα άηνκα πνπ λνζειεύηεθαλ ή κέζσ 

ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο γηα ηα άηνκα πνπ δελ λνζειεύηεθαλ. Ωο κεραληζκόο ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο ζεσξνύληαη νη αζηπλνκηθέο αλαθνξέο ( p -αλαθνξέο). Γηα ην ιόγν απηό, εθεμήο 

ζα αλαθεξόκαζηε ζηνλ κεραληζκό νξζήο ηαμηλόκεζεο σο ―κε αζηπλνκηθέο αλαθνξέο‖     

( np -αλαθνξέο).  

ηε ζπλέρεηα, νξίδνπκε ηηο πξνο εμέηαζε κεηαβιεηέο. Έζησ Y  θαη E  νη κεηαβιεηέο πνπ 

δειώλνπλ ηηο np -αλαθνξέο ηξαπκαηηζκώλ θαη ρξήζεο δώλεο αληίζηνηρα, Y   θαη E  νη 

κεηαβιεηέο πνπ δειώλνπλ ηηο p -αλαθνξέο ηξαπκαηηζκώλ θαη ρξήζεο δώλεο αληίζηνηρα, C  ε 

κεηαβιεηή πνπ δειώλεη ην θύιν θαη D  ε κεηαβιεηή πνπ δειώλεη ηε δεκηά ηνπ απηνθηλήηνπ. 

Γηα ηηο κεηαβιεηέο C  θαη D  ππνζέηνπκε όηη είλαη ειεύζεξεο ζθαικάησλ ηαμηλόκεζεο. 

Δπίζεο, όιεο νη κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνληαη είλαη δίηηκεο, εθόζνλ νη ηηκέο πνπ κπνξνύλ λα 

πάξνπλ νη Y , E , Y   θαη E  είλαη ―λαη‖ ή ―όρη‖, νη ηηκέο ηεο C  είλαη ―άληξαο‖ ή ―γπλαίθα‖ 

θαη νη ηηκέο ηεο D  είλαη ―ρακειή‖ ή ―πςειή‖. Σν δείγκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

παξνπζηάδεηαη ζε κία έξεπλα ηνπ Hochberg (1977) θαη απνηειείηαη από 2 80084n   άηνκα 

πνπ θαηαγξάθεθαλ πιήξσο από ηελ αζηπλνκία ην 1974 ιακβάλνληαο ππ‘ όςηλ ηηο σο άλσ 

νξηζκέλεο κεηαβιεηέο. Οη ζπρλόηεηεο απηώλ ησλ p -αλαθνξώλ δίλνληαη ζηνλ αθόινπζν 

2 2 2 2   ( )Y E CD   πίλαθα (Πίλαθαο 8.1) 
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ΠΗΝΑΚΑ 8.1 

πρλόηεηεο αηπρεκάησλ σο πξνο ηε δεκηά ησλ απηνθηλήησλ (D), ην θύιν ησλ νδεγώλ (C) ,ηε 

ρξήζε δώλεο (E’), θαη ηνπο ηξαπκαηηζκνύο (Y’), κε βάζε 80,084 (n2) αζηπλνκηθέο αλαθνξέο (p) 

[ΠΖΓΖ : Hochberg ,1977] 

 

Car damage Low  High 

Driver’s sex Male Female  Male Female 

p - belt use No Yes No Yes      No   Yes    No  Yes 

p - not injured 22536 3006 11199 1262  17476 2155 6964 728 

p - injured 1687 199 1422 117  6746 583 3707 297 

 

Σν δεύηεξν δείγκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, θαη απνηειεί ην δείγκα επηθύξσζεο ηεο 

έξεπλαο, απνηειείηαη από 1796n   άηνκα πνπ θαηαγξάθεθαλ ην 1975 ηαπηόρξνλα από κε 

αζηπλνκηθέο θαη αζηπλνκηθέο αλαθνξέο, δειαδή από ηνλ νξζό θαη ιαλζαζκέλα κεραληζκό 

ηαμηλόκεζεο αληίζηνηρα. Οη ζπρλόηεηεο απηώλ ησλ αλαθνξώλ δίλνληαη ζηνλ 

2 2 2 2 2 2      πίλαθα ( )YY EE CD   (Πίλαθαο 8.2). 
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ΠΗΝΑΚΑ 8.2 

πρλόηεηεο αηπρεκάησλ σο πξνο ηε δεκηά ησλ απηνθηλήησλ (D), ην θύιν ησλ νδεγώλ (C) θαη σο πξνο ηελ 

ηαμηλόκεζε από αζηπλνκηθέο (p) θαη κε αζηπλνκηθέο αλαθνξέο γηα ηε ρξήζε δώλεο θαη ηνπο ηξαπκαηηζκνύο  

κε βάζε 1796 (n) αηπρήκαηα 

[ΠΖΓΖ : Hochberg ,1977] 

 

Driver’s sex Male  Female 

np-injury  No Yes  No Yes 

np-belt use  No Yes No Yes  No Yes No Yes 

Car damage: low  

p-not injured/unbelted 407 62 45 7  206 18 37 5 

p-not injured/belted 6 47 1 6  1 17 0 1 

p-injured/unbelted 5 1 32 4  4 0 29 0 

p-injured/belted 0 1 1 2  3 0 1 0 

Car damage: high  

p-not injured/unbelted 299 20 59 9  102 7 53 4 

p-not injured/belted 4 30 1 6  2 6 1 3 

p-injured/unbelted 11 2 118 5  5 1 79 1 

p-injured/belted 1 2 0 9  0 0 1 6 

 

 

8.2 Γηόξζσζε ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο κέζσ κεζόδνπ ηξηπιήο 

δεηγκαηνιεςίαο 

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε κέζνδν 

ηξηπιήο δεηγκαηνιεςίαο πνπ δίλεηαη από ηνπο Chen et. al (1984) σο καο κέζνδν. Παξόιν πνπ 

νη πεξηζζόηεξνη εξεπλεηέο επηθεληξώλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε κεζόδνπο δηόξζσζεο 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο κε ρξήζε ζρεδίσλ δηπιήο δεηγκαηνιεςίαο, ε εηζαγσγή ελόο αθόκα 

δείγκαηνο, ην νπνίν κάιηζηα απνηειείηαη κόλν από νξζά ηαμηλνκεκέλα δεδνκέλα, ζεσξνύκε 

πσο θαζηζηά δπλαηή ηελ επηινγή ελόο βέιηηζηνπ κνληέινπ πνπ έρεη θαιύηεξε πξνζαξκνγή 

ζηα δεδνκέλα θαη ηαπηόρξνλα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθόηεξα ην θαηλόκελν ηεο 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο.  Όπσο αλαθέξνπλ ζηελ έξεπλα ηνπο νη Chen et. al, ππήξμαλ 

αξθεηέο εθαηνληάδσλ πεξηπηώζεσλ ζηελ κειέηε ηνπ Hochberg γηα ηε Βόξεηα Καξνιίλα γηα 
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ηηο νπνίεο ήηαλ δηαζέζηκεο κόλν np -αλαθνξέο (αλαθνξέο λνζνθνκείσλ). Δπεηδή έλα ηέηνην 

δείγκα δελ είλαη δηαζέζηκν, δεκηνπξγήζεθε έλα ζύλνιν ηερλεηώλ δεδνκέλσλ κεγέζνπο 

1 905n   παίξλνληαο ηηο κηζέο πεξίπνπ ζπρλόηεηεο ηνπ Πίλαθα 8.2 θαη αζξνίδνληαο ηεο σο 

πξνο ηηο p -αλαθνξέο. Σν δείγκα απηό ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε κέζνδν ηξηπιήο 

δεηγκαηνιεςίαο. Οη ζπρλόηεηεο απηώλ ησλ p -αλαθνξώλ δίλνληαη ζηνλ αθόινπζν 

2 2 2 2   ( )YECD  πίλαθα (Πίλαθαο 8.3)  

 

ΠΗΝΑΚΑ 8.3 

πρλόηεηεο αηπρεκάησλ σο πξνο ηε δεκηά ησλ απηνθηλήησλ (D), ην θύιν ησλ νδεγώλ (C) ,ηε 

ρξήζε δώλεο (E), θαη ηνπο ηξαπκαηηζκνύο (Y), κε βάζε 905 (n1) κε αζηπλνκηθέο αλαθνξέο (np) 

[ΠΖΓΖ : Chen et al. 1984] 

 

Car damage Low  High 

Driver’s sex Male Female  Male Female 

np - belt use No Yes No Yes      No   Yes    No  Yes 

np - not injured 200 55 100 13  150 30 54 8 

np - injured 50 10 40 3 100 100 15 70 7 

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ηα ηξία δείγκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

TSS είλαη ( , , ) 1796n n Y X Z , 1 1( , , ) 905n n Y X Z  θαη 2 2( , ) 80084n n X Z , κε 

( , )Y EY , ( , )Y E X  θαη ( , )C DZ . 

 

Σν θνξεζκέλν κνληέιν πνπ αληηζηνηρεί ζηα εμεηαδόκελα δεδνκέλα είλαη ην 

( )H YY EE CD  .Αξρηθά, γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ηα ηξία δείγκαηα ηεο TSS ζπλάδνπλ ην έλα κε 

ην άιιν, ειέγρνπκε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θνξεζκέλνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα. Ο έιεγρνο  

ιόγνπ πηζαλνθαλεηώλ (LR-test) δίλεη 2 20.77G   κε 30 β.ε. Ωο εθ ηνύηνπ, απνδερόκαζηε ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ( )H YY EE CD   θαη πξνρσξνύκε ζηε πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ηεο δνκήο ηεο 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο. 

Γηα ηελ εύξεζε ηεο θαηάιιειεο δνκήο αθνινπζνύληαη δύν δηαθνξεηηθέο αιιεινπρίεο 

εμεηαδόκελσλ κνληέισλ. 
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1
ε
  Αιιεινπρία κνληέισλ 

( , ) ( , , ) ( , , )H YY EE D YECD H YY EE Y EE D YECD H YY EE Y D YECD           

Γηα απηή ηελ αιιεινπρία κνληέισλ ζηακαηάκε ζην κνληέιν ( , , )H YY EE Y EE D YECD     

εθόζνλ ην κνληέιν ( , , )H YY EE Y D YECD    απνξξίπηεηαη κέζσ ησλ LR-ειέγρσλ. (Γηα ηνπο 

ππό ζπλζήθε  LR-ειέγρνπο θαη γεληθά γηα ηνπο LR-ειέγρνπο ησλ κνληέισλ πνπ 

πξνζαξκόδνπκε ζηα δεδνκέλα βι. Πίλαθα 8.4) 

 

2
ε
  Αιιεινπρία κνληέισλ 

( , , ) ( , , , ) ( , , )H YY EE Y E CD YECD H YY EE E C Y D YECD H YY EE Y D YECD             

Γηα απηή ηελ αιιεινπρία κνληέισλ ζηακαηάκε ζην κνληέιν ( , , )H YY EE Y E CD YECD     

εθόζνλ ην κνληέιν ( , , , )H YY EE E C Y D YECD     απνξξίπηεηαη κέζσ ησλ ππό ζπλζήθε LR-

ειέγρσλ.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 8.4 

Λνγαξηζκνγξακκηθά κνληέια LR-test, θαη β.ε. (I) 

[ΠΖΓΖ : Chen et al. 1984] 

 

Models
 

L.R. 2G
 d.f. 

( )H YY EE CD    20.77 30 

( , )H YY EE D YECD    53.37 54 

( , , )H YY EE Y EE D YECD      56.05 60 

( , , )H YY EE Y E CD YECD      50.20 57 

( , , , )H YY EE E C Y D YECD      65.46 64 

( , , )H YY EE Y D YECD     70.30 65 

( , )H YY EE YECD    187.98 66 

( , , )H YY EE Y E CD YECD     *( , , , )H YEC YCD YED ECD  50.696 58 

( , , )H YY EE Y E CD YECD     *( , , )H YE YCD ECD  52.408 60 

( , , )H YY EE Y E CD YECD     *( , )H YCD ECD  56.915 61 

 

Ζ επηινγή αλάκεζα κνληέια ( , , )H YY EE Y EE D YECD     θαη ( , , )H YY EE Y E CD YECD     

είλαη θάπσο απζαίξεηε. Σν πξώην κνληέιν ππνδεηθλύεη όηη ε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε είλαη 
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ζπλάξηεζε ησλ δεκηώλ ηνπ απηνθηλήηνπ θαη δελ εμαξηάηαη από ην θύιν. Σν δεύηεξν κνληέιν 

ππνδεηθλύεη όηη ε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε εμαξηάηαη από ηηο δεκηέο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη από 

ην θύιν καδί. Με βάζε ηελ θαιύηεξε πξνζαξκνγή πνπ δείρλεη λα έρεη ην δεύηεξν κνληέιν 

επηιέγνπκε απηό, δειαδή ην ( , , )H YY EE Y E CD YECD    . Οη εθηηκώκελνη πίλαθεο 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο γηα θάζε επίπεδν ησλ δεκηώλ απηνθηλήηνπ θαη θύινπ δίλνληαη 

ζηνλ πίλαθα 8.5 

 

ΠΗΝΑΚΑ 8.5 

Πίλαθαο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο γα θάζε θαηεγνξία δεκηώλ απηνθηλήηνπ θαη θύινπ ππό ην 

κνληέιν ( , , )H YY EE Y E CD YECD     

[ΠΖΓΖ : Chen et al. 1984] 

 

Car Damage                                                 Low 

Driver’s sex Male  Female 

np-injury  No Yes  No Yes 

np-belt use  No Yes No Yes  No Yes No Yes 

p-not injured/unbelted 0.972 0.495 0.615 0.475  0.963 0.414 0.567 0.382 

p-not injured/belted 0.014 0.486 0.012 0.303  0.019 0.563 0.015 0.337 

p-injured/unbelted 0.013 0.011 0.369 0.088  0.015 0.011 0.412 0.086 

p-injured/belted 0.002 0.007 0.004 0.134  0.003 0.011 0.006 0.194 

Car Damage                                                 High 

Driver’s sex Male  Female 

np-injury  No Yes  No Yes 

np-belt use  No Yes No Yes  No Yes No Yes 

p-not injured/unbelted 0.934 0.403 0.321 0.287  0.941 0.390 0.380 0.283 

p-not injured/belted 0.018 0.545 0.009 0.252  0.020 0.563 0.011 0.265 

p-injured/unbelted 0.042 0.031 0.664 0.184  0.033 0.023 0.601 0.138 

p-injured/belted 0.006 0.021 0.006 0.277  0.007 0.023 0.009 0.314 
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Δμεηάδνληαο ηηο πξνζαξκνζκέλεο ππό ην επηιεγκέλν κνληέιν ηηκέο (βι. Παξάξηεκα, 

Πίλαθεο Α.1, Α2, Α3), δηαπηζηώλνληαη ηα αθόινπζα : Ζ γεληθή ηάζε γηα ηε κεξνιεςία πνπ 

πξνέξρεηαη από ηηο αζηπλνκηθέο αλαθνξέο είλαη λα ππεξεθηηκά ηηο ηηκέο ησλ θειηώλ ησλ 

πηλάθσλ ζπλάθεηαο (κε ηξαπκαηίεο, δελ θνξνύλ δώλε). Όηαλ ε πξαγκαηηθή ηαμηλόκεζε είλαη 

(ηξαπκαηίεο, θνξνύλ δώλε), ε κεξνιεςία κεηώλεηαη από ηηο ζπλνδεπηηθέο κεξνιεςίεο ππέξ 

ησλ θειηώλ (ηξαπκαηίεο, δελ θνξνύλ δώλε) θαη (κε ηξαπκαηίεο, θνξνύλ δώλε). Απηή ε δνκή 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ηζρύεη γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο θύινπ θαη δεκηώλ απηνθηλήηνπ. 

Ωζηόζν, ε κεξνιεςία σο πξνο ηνπο κε ηξαπκαηίεο δείρλεη λα είλαη κεγαιύηεξε ζηηο 

θαηεγνξίεο πςειώλ δεκηώλ απηνθηλήηνπ. Δπίζεο, ε κεξνιεςία πξνο ηνπο ρξήζηεο δώλεο 

κνηάδεη λα είλαη κεγαιύηεξε ζηηο θαηεγνξίεο ησλ γπλαηθώλ θαη ε κεξνιεςία πξνο ηνπο κε 

ρξήζηεο κνηάδεη κεγαιύηεξε ζηηο θαηεγνξίεο ησλ αλδξώλ. 

Τπό ην κνληέιν ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ( , , )H YY EE Y E CD YECD     θαη γηα λα 

απινπνηεζεί αθόκα πεξηζζόηεξν ε δνκή ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο, πξνζαξκόδνπκε 

δηαδνρηθά ηα κνληέια  

*( , , , )H YEC YCD YED ECD , *( , , )H YE YCD ECD  θαη *( , )H YCD ECD . Οη ηηκέο ησλ LR-

ειέγρσλ ησλ κνληέισλ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 8.4. ύκθσλα κε ηηο ηηκέο απηέο, θαη 

απνξξίπηνληαο ην κνληέιν *( , )H YCD ECD  ιόγσ ηεο ηηκήο ηνπ ππό ζπλζήθε LR-ειέγρνπ, 

επηιέγνπκε ην κνληέιν *( , , )H YE YCD ECD . Έηζη, θαηαιήγνπκε ζηελ επηινγή ηνπ κνληέινπ  

*( , , ) ( , , )H YY EE Y E CD YECD H YE YCD ECD     σο ην ηειηθό καο κνληέιν. Ζ επηινγή απηνύ 

ηνπ κνληέινπ ζεκαίλεη όηη γηα θάζε θαηεγνξία δεκηώλ απηνθηλήηνπ θαη θύινπ, o ζρεηηθόο 

ιόγνο θηλδύλνπ γηα ηνπο ηξαπκαηηζκνύο θαηά ηε κε ρξήζε δώλεο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε 

δώλεο είλαη ζηαζεξόο γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο, κε ηελ θαιύηεξε εθηίκεζε ηνπ λα είλαη 1.296. 

Ωο εθ ηνύηνπ, ζπκθσλά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ν επηπιένλ θίλδπλνο πνπ 

πξνέξρεηαη από ηε κε ρξήζε δώλεο είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξνο ηνπ 0 θαη πιεζηάδεη ην 

30%. 

 

 

8.3 Μέζνδνο δηπιήο δεηγκαηνιεςίαο 

Πξνηνύ πξνρσξήζνπκε ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο κέζσ ηεο 

ρξήζεο δηπιήο δεηγκαηνιεςίαο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλάιπζε γηα ηε εύξεζε 

θαηάιιεινπ ινγαξηζκνγξακκηθνύ κνληέινπ πνπ λα πεξηγξάθεη όζνλ ην δπλαηόλ θαιύηεξα 
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θαη κε ηελ απινύζηεξε δπλαηή δνκή ηα εμεηαδόκελα δεδνκέλα γηα ην θάζε δείγκα μερσξηζηά, 

πέξαλ ηνπ θνξεζκέλνπ κνληέινπ ηεο θάζε πεξίπησζεο. Βάζεη απηνύ, δηαθξίλνπκε ηηο 

αθόινπζεο πεξηπηώζεηο 

 

1. Αλάιπζε δεδνκέλσλ ηνπ βαζηθνύ δείγκαηνο 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε εμεηάδνπκε ηα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη κόλν από ηηο 

αζηπλνκηθέο αλαθνξέο. Σν ινγαξηζκνγξακκηθό κνληέιν πνπ αληηζηνηρεί ζην δείγκα 2n  ησλ 

p -αλαθνξώλ είλαη ην ( )H Y E CD  . Θεσξώληαο ηα ινγαξηζκνγξακκηθά κνληέια 

( , , )H Y E D Y CD E CD    , ( , , )H Y E Y CD E CD    , ( , )H Y CD E CD  , ηα LR-test δίλνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 8.6. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 8.6 

Λνγαξηζκνγξακκηθά κνληέια LR-test, β.ε. θαη P-value γηα δεδνκέλα 

πνπ πξνέξρνληαη κόλν από αζηπλνκηθέο αλαθνξέο (p) 

 

Models
 

L.R. 2G
 d.f. 

( , , )H Y E D Y CD E CD     3.39 2 

( , , )H Y E Y CD E CD     6.47 3 

( , )H Y CD E CD   83.02 4 

 

ύκθσλα κε ηηο ηηκέο ηνπ Πίλαθα 8.6, ην ηειηθά απνδεθηό κνληέιν είλαη ην 

( , , )H Y E Y CD E CD    . Σν κνληέιν απηό ππνδεηθλύεη ηελ ύπαξμε ελόο ζηαζεξνύ ιόγνπ 

ζρεηηθώλ πηζαλνηήησλ γηα ηνπο ηξαπκαηηζκνύο θαη ηε ρξήζε δώλεο δεζκεύνληαο σο πξνο ην 

θύιν θαη ηε δεκία ηνπ απηνθίλεηνπ. Πξνζαξκόδνληαο ην κνληέιν, Ο Chen (1989) ππνινγίδεη 

όηη ν απηόο ν ιόγνο ζρεηηθώλ πηζαλνηήησλ είλαη 0.75, από όπνπ θαη ζπκπεξαίλνπκε όηη ε 

ρξήζε δώλεο ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ ηξαπκαηηζκώλ ησλ επηβαηώλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ηξαπκαηηζκνύο θαηά ηε κε ρξήζε δώλεο. 

 

2. Αλάιπζε δεδνκέλσλ δείγκαηνο επηθύξσζεο 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε εμεηάδνπκε ηα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη από ηε δηαζηαύξσζε 

ησλ αζηπλνκηθώλ θαη κε-αζηπλνκηθώλ αλαθνξώλ. Σν ινγαξηζκνγξακκηθό κνληέιν πνπ 

αληηζηνηρεί ζην δείγκα n  ησλ p -αλαθνξώλ θαη np -αλαθνξώλ είλαη ην ( )H YY EE CD  . 
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Δθόζνλ ηα δεδνκέλα πξνέξρνληαη κόλν από απηό ην δείγκα κπνξνύκε λα πξνβνύκε ζε 

ζύκπηπμε ηνπ πίλαθα ( )YY EE CD   σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο Y   θαη E , αθνύ ν έιεγρνο ησλ 

κνληέισλ γηα ηνλ πίλαθα ( )YECD  είλαη αλεμάξηεηνο ησλ κνληέισλ ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο (βι. Chen (1989)). Δμεηάδνληαο ινηπόλ ηνλ πίλαθα ( )YECD  αληί ηνπ 

( )YY EE CD   θαη ζεσξώληαο ηα αθόινπζα ινγαξηζκνγξακκηθά κνληέια 

( , , , )H YEC YCD YED ECD , ( , , )H YE YCD ECD , ( , )H YCD ECD , ηα LR-test δίλνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 8.7 . 

 

ΠΗΝΑΚΑ 8.7 

Λνγαξηζκνγξακκηθά κνληέια LR-test, β.ε. θαη P-value γηα δεδνκέλα πνπ 

πξνέξρνληαη από αζηπλνκηθέο (p) θαη κε αζηπλνκηθέο  (np) αλαθνξέο 

 

Models
 

L.R. 2G
 d.f. 

( , , , )H YEC YCD YED ECD  0.24 1 

( , , )H YE YCD ECD  1.24 3 

( , )H YCD ECD  2.33 4 

 

ύκθσλα κε ηηο ηηκέο ηνπ Πίλαθα 8.7, ηελ θαιύηεξε πξνζαξκνγή έρεη ην κνληέιν 

( , )H YCD ECD . Θέινληαο όκσο λα πξνβνύκε ζε ζπγθξίζεηο κε ην επηιεγκέλν κνληέιν γηα ην 

βαζηθό δείγκα, ρξεζηκνπνηνύκε ην κνληέιν ( , , )H YE YCD ECD . Σν κνληέιν απηό 

ππνδεηθλύεη ηελ ύπαξμε ελόο ζηαζεξνύ ιόγνπ ζρεηηθώλ πηζαλνηήησλ, δεζκεύνληαο σο πξνο 

ην θύιν θαη ηε δεκία ηνπ απηνθίλεηνπ, γηα ηνπο ηξαπκαηηζκνύο θαη ηε ρξήζε δώλεο. 

Πξνζαξκόδνληαο ην κνληέιν, ν Chen (1989) ππνινγίδεη όηη ν απηόο ν ιόγνο ζρεηηθώλ 

πηζαλνηήησλ είλαη 0.84, πνπ ζεκαίλεη όηη ε ρξήζε δώλεο ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ 

ηξαπκαηηζκώλ ησλ επηβαηώλ ζε ζρέζε κε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο θαηά ηε κε ρξήζε δώλεο. Θα 

πξέπεη όκσο λα επηζεκάλνπκε όηη ε δηαθνξά ηνπ κε ηε κνλάδα δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. 

 

Αλαιύνληαο ην βαζηθό δείγκα θαη ην δείγκα επηθύξσζεο καδί, εθαξκόδνπκε ηε κέζνδν 

δηόξζσζεο ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο κε ρξήζε δηπιήο δεηγκαηνιεςίαο. Ζ κέζνδνο απηή 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ππνπεξίπησζε ηεο TSS, όηαλ εμεηάδνπκε κόλν ηα ζύλνια n θαη 2n  

αηόκσλ πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα. Αθνινπζώληαο παξόκνηα βήκαηα κε απηά πνπ έγηλαλ γηα 
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ηελ TSS, ηα πξνο πξνζαξκνγή ζην ( )H YY EE CD   κνληέια θαη ηα αληίζηνηρα LR-test ηνπο 

δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 8.8 

 

ΠΗΝΑΚΑ 8.8 

Λνγαξηζκνγξακκηθά κνληέια LR-test, θαη β.ε. (ΙI) 

 

Models
 

L.R. 2G
 d.f. 

( )H YY EE CD    12.02 15 

( , )H YY EE D YECD    41.60 39 

( , , )H YY EE Y EE D YECD      44.20 45 

( , , )H YY EE Y E CD YECD      42.21 49 

( , , , )H YY EE E C Y D YECD      55.85 50 

( , , )H YY EE Y D YECD     58.32 51 

( , )H YY EE YECD    143.02 52 

( , , )H YY EE Y D YECD    *( , , , )H YEC YCD YED ECD  61.41 51 

( , , )H YY EE Y D YECD    *( , , )H YE YCD ECD  62.64 53 

( , , )H YY EE Y D YECD    *( , )H YCD ECD  66.14 54 

 

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην κνληέιν ( , , )H YY EE Y D YECD    επηιέγεηαη σο κνληέιν 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο. Πξνζαξκόδνληαο ζηε ζπλέρεηα ζε απηό ηα κνληέια 

*( , , , )H YEC YCD YED ECD , *( , , )H YE YCD ECD  θαη *( , )H YCD ECD , θαηαιήγνπκε ζηελ 

επηινγή ηνπ *( , , ) ( , )H YY EE Y D YECD H YCD ECD    σο ηειηθό κνληέιν ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλόκεζεο. Πξνζαξκόδνληαο ην κνληέιν, ν Chen (1989) ππνινγίδεη όηη ν ιόγνο  ζρεηηθώλ 

πηζαλνηήησλ γηα ηνπο ηξαπκαηηζκνύο θαη ηε ρξήζε δώλεο δεζκεύνληαο σο πξνο ην θύιν θαη 

ηε δεκία ηνπ απηνθίλεηνπ είλαη 0.75. Άξα βάζεη ηνπ επηιεγκέλν κνληέινπ, ε ρξήζε δώλεο 

ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ ηξαπκαηηζκώλ ησλ επηβαηώλ ζε ζρέζε κε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο 

θαηά ηε κε ρξήζε δώλεο. Θα πξέπεη όκσο λα επηζεκάλνπκε όηη ε δηαθνξά ηνπ κε ηε κνλάδα 

δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη ηα 

αθόινπζα 

 ε ιαλζαζκέλε ηαμηλόκεζε δελ ζρεηίδεηαη κε ην θύιν 
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 ην ρακειό επίπεδν ησλ δεκηώλ απηνθηλήηνπ ζα πξνθαηαιάβεη ηηο αζηπλνκηθέο 

αλαθνξέο πξνο ηε κε ύπαξμε ηξαπκαηηζκώλ 

 ε ύπαξμε ηξαπκαηηζκώλ θαη ε ρξήζε δώλεο είλαη ππό ζπλζήθε αλεμάξηεηεο 

δεδνκέλσλ ησλ δεκηώλ ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηνπ θύινπ. 

 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη  ελ ζπγθξίζεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία πξνβήθακε 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ ηξηπιήο δεηγκαηνιεςίαο, ε ρξήζε δηπινύ 

δεηγκαηνιεπηηθνύ ζρήκαηνο ζηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα παξνπζηάδεη έλα κεηνλέθηεκα : δελ 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ ππόζεζε όηη ε ρξήζε δώλεο κπνξεί λα ―αλαγλώζεη‖ κε 

απνηειεζκαηηθό ηξόπν ηελ πξόθιεζε ή όρη ηξαπκαηηζκώλ ησλ επηβαηλόλησλ ζηα απηνθίλεηα 

θαηά ηελ πξόθιεζε ελόο αηπρήκαηνο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

Α. Πίλαθεο πξνζαξκνζκέλσλ ηηκώλ ππό ην κνληέιν ησλ Chen et. al (1984) 

 

ΠΗΝΑΚΑ Α.1 

πρλόηεηεο αηπρεκάησλ σο πξνο ηε δεκηά ησλ απηνθηλήησλ (D), ην θύιν ησλ νδεγώλ (C) ,ηε 

ρξήζε δώλεο (E’), θαη ηνπο ηξαπκαηηζκνύο (Y’), κε βάζε 80,084 (n2) αζηπλνκηθέο αλαθνξέο (p) 

(κε ηηο πξνζαξκνζκέλεο ππό ην ηειηθό κνληέιν ηηκέο θάησ από ηηο παξαηεξνύκελεο ηηκέο) 

[ΠΖΓΖ : Chen et. al (1984)] 

 

Car damage Low  High 

Driver’s sex Male Female  Male Female 

p - belt use No Yes No Yes      No   Yes    No  Yes 

p - not injured 22536 3006 11199 1262  17476 2155 6964 728 

 22552.2 2998.7 11213.3 1249.1  17462.3 2147.8 6977.3 723.4 

p - injured 1687 199 1422 117  6746 583 3707 297 

 1694.7 198.4 1424.6 118.7  6731.7 581.2 3712.8 297.4 
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ΠΗΝΑΚΑ Α.2 

πρλόηεηεο αηπρεκάησλ σο πξνο ηε δεκηά ησλ απηνθηλήησλ (D), ην θύιν ησλ νδεγώλ (C) θαη σο πξνο ηελ 

ηαμηλόκεζε από αζηπλνκηθέο (p) θαη κε αζηπλνκηθέο αλαθνξέο γηα ηε ρξήζε δώλεο θαη ηνπο ηξαπκαηηζκνύο  κε 

βάζε 1796 (n) αηπρήκαηα (κε ηηο πξνζαξκνζκέλεο ππό ην ηειηθό κνληέιν ηηκέο θάησ από ηηο παξαηεξνύκελεο ηηκέο) 

[ΠΖΓΖ : Chen et. al (1984)] 

 

Driver’s sex Male  Female 

np-injury  No Yes  No Yes 

np-belt use  No Yes No Yes  No Yes No Yes 

Car damage: low  

p-not injured/unbelted 407 62 45 7  206 18 37 5 

 389.8 56.8 50.7 8.5  196.4 14.3 36.9 3.3 

p-not injured/belted 6 47 1 6  1 17 0 1 

 5.6 55.2 1.0 5.5  4.0 19.9 1.0 3.1 

p-injured/unbelted 5 1 32 4  4 0 29 0 

 5.1 1.3 30.1 1.6  3.2 0.4 27.6 0.8 

p-injured/belted 0 1 1 2  3 0 1 0 

 0.8 0.9 0.3 2.5  0.6 0.3 0.3 1.4 

Car damage: high  

p-not injured/unbelted 299 20 59 9  102 7 53 4 

 294.6 25.1 63.4 8.4  97.5 6.0 48.7 4.2 

p-not injured/belted 4 30 1 6  2 6 1 3 

 5.7 33.3 1.7 7.5  2.1 8.7 1.4 4.0 

p-injured/unbelted 11 2 118 5  5 1 79 1 

 13.2 1.9 130.4 5.4  3.4 0.4 77.5 2.1 

p-injured/belted 1 2 0 9  0 0 1 6 

 1.9 1.4 1.3 8.4  0.7 0.4 1.1 4.5 
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ΠΗΝΑΚΑ A.3 

πρλόηεηεο αηπρεκάησλ σο πξνο ηε δεκηά ησλ απηνθηλήησλ (D), ην θύιν ησλ νδεγώλ (C) ,ηε 

ρξήζε δώλεο (E), θαη ηνπο ηξαπκαηηζκνύο (Y), κε βάζε 905 (n1) κε αζηπλνκηθέο αλαθνξέο (np) 

(κε ηηο πξνζαξκνζκέλεο ππό ην ηειηθό κνληέιν ηηκέο θάησ από ηηο παξαηεξνύκελεο ηηκέο) 

[ΠΖΓΖ : Chen et al. 1984] 

 

Car damage Low  High 

Driver’s sex Male Female  Male Female 

np - belt use No Yes No Yes      No   Yes    No  Yes 

np - not injured 200 55 100 13  150 30 54 8 

 202.2 57.5 103.2 17.6  159.0 31.1 52.3 7.8 

np - injured 50 10 40 3  100 15 70 7 

 41.4 9.1 33.2 4.4  99.2 15.0 64.9 7.4 
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