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ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

Mέρος  Δ́

Ένα συνεχές ενδιαφέρον της Ανάλυσης Χώρου είναι η ανάλυση του βαθμού της 
συσχέτισης, της ομοιότητας, της ταξινόμησης και της διαφοράς ανάμεσα σε δύο 
ή περισσότερα χωρικά πρότυπα ή γεωγραφικές κατανομές συγκεκριμένων χαρα-
κτηριστικών για τα οποία υπάρχουν τιμές σε ένα σύνολο χωρικών μονάδων. 
Το τέταρτο μέρος του βιβλίου αναφέρεται σε εκείνες τις τεχνικές που επιτρέ-

πουν την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα, το μέρος αυτό 
δί νει απαντήσεις σε τέσσερα βασικά ερωτήματα: Πρώτον, ποια είναι η σχέση 
ανά μεσα σε δύο ή περισσότερα χαρακτηριστικά (μεταβλητές) και η χρήση της για 
την καλύτερη περιγραφή και πρόβλεψή τους (Παλινδρόμηση). ∆εύτερον, ποιος 
είναι ο βαθμός στον οποίο οι παρατηρούμενες συσχετίσεις μπορούν να εξηγηθούν 
από την ύπαρξη ενός μικρότερου αριθμού υποθετικών μεταβλητών (Παραγοντι-
κή Ανάλυση). Τρίτον, ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων 
παρατηρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ένα σύνολο μεταβλητών που περιγράφουν 
τα χαρακτηριστικά των παρατηρήσεων αυτών (∆ιακριτική Ανάλυση). Τέταρτον, 
πώς ένα πλήθος παρατηρήσεων μπορούν να ταξινομηθούν σε ομάδες, σύμφωνα 
με συγκεκριμένα κριτήρια ομοιότητας (Ταξινομική Ανάλυση).
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10.1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ένα συνεχές ενδιαφέρον της ανάλυσης χώρου είναι η ανάλυση του βαθμού της 
αντιστοιχίας και της συσχέτισης ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα χωρικά πρό-
τυπα ή γεωγραφικές κατανομές τιμών συγκεκριμένων χαρακτηριστικών για ένα 
σύνολο χωρικών μονάδων. Η ανάλυση αυτή συχνά προχωρά μέσα από υποθέσεις 
γύρω από τη μαθηματική σχέση ή τους μηχανισμούς που προξενούν την αντιστοι-
χία που μελετάται. Σε άλλες όμως περιπτώσεις η ανάλυση είναι «ανιχνευτική» και 
αναζητεί επαγωγικές γενικεύσεις αυτών των χωρικών φαινομένων.
Οι παλιότερες προσεγγίσεις αυτής της μορφής ανάλυσης γίνονταν με τη σύγκρι-

ση χαρτών ή την επικάλυψη χαρτών που απεικόνιζαν τα διάφορα χαρακτηριστικά 
στο χώρο. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια σύντομη ανασκόπηση μιας περισσό-
τερο αντικειμενικής προσέγγισης που βασίζεται στη μέθοδο της παλινδρόμησης. 
Συγκεκριμένα, η διερεύνηση των σχέσεων δύο ή περισσότερων χαρακτηριστικών 
(μεταβλητών) και η χρήση αυτών των σχέσεων για την καλύτερη περιγραφή ή και 
την πρόβλεψή τους θα αποτελέσουν το αντικείμενο αυτών που ακολουθούν. Μια 
τέτοια αντιμετώπιση πηγάζει από τον προβληματισμό γύρω από τα εξής ερωτή-
ματα:

• Υπάρχει στατιστική σχέση που να επιτρέπει κάποια πρόβλεψη μεταξύ 
δύο ή περισσότερων τυχαίων μεταβλητών (κατανομή χωρικών φαινομέ-
νων);

• Πόσο ισχυρή είναι η στατιστική αυτή σχέση, δηλαδή ποιος είναι ο βαθμός 
της στατιστικής εμπιστοσύνης στη δυνατότητα της πρόβλεψης που μας 
δίνει η σχέση αυτή;

• Ποιο είναι το καταλληλότερο μαθηματικό μοντέλο που αντιπροσωπεύει 
αυτή η σχέση; Με άλλα λόγια, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ευθεία γραμμή, η 
παραβολή, μια λογαριθμική συνάρτηση ή μια άλλης μορφής συνάρτηση;

• Αν δοθεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο, τι σημαίνει και πώς εκφράζεται η κα-
λύτερη προσαρμογή του στα δεδομένα;

Κεφάλαιο  10
Παλινδρόμηση
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4  ΜΕΡΟΣ ∆: ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

Στα βιβλία της στατιστικής η διαφορά μεταξύ της ανάλυσης συσχέτι σης που 
παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο και της παλινδρόμησης που ακολου-
θεί τονίζεται σπάνια. Το γεγονός, όμως, είναι ότι διαφέρουν. Πράγματι, η ανάλυ-
ση συσχέτισης αναφέρεται στη γραμμική σχέση μεταξύ δύο μετα βλητών και δεν 
υποδηλώνει εξάρτηση ανάμεσά τους, με αποτέλεσμα το αντικείμενό της να είναι η 
συνδιακύμανση (covαriαnce) των μεταβλητών. Επομένως, η έμφαση της ανάλυσης 
συσχέτισης είναι στο βαθμό που τα δύο σύνολα τιμών (των τυχαίων μεταβλητών) 
μεταβάλλονται γύρω από τις αντίστοιχες μέσες τιμές τους και στην κατεύθυνση 
αυτής της συνδια κύμανσης. Αντίθετα, η παλινδρόμηση είναι κατάλληλη για περι-
στάσεις όπου γίνεται η παραδοχή ή η υπόθεση μιας συναρτησιακής σχέσης ανά-
μεσα στις μεταβλητές. Η μία μεταβλητή τότε θεωρείται ως εξαρτημένη από μία 
άλλη ή από περισσότερες μεταβλητές (στην περίπτωση της παλινδρόμησης πολ-
λών μεταβλητών) που θεωρούνται ανεξάρτητες.

10.2.  ΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
Η βασική χρήση της απλής παλινδρόμησης είναι η εκτίμηση της τιμής μιας τυχαίας 
μεταβλητής όταν δίνεται η τιμή μιας άλλης. Ας υποτεθεί ότι χρειάζεται να προβλε-
φθεί, για παράδειγμα, η τιμή ενοικίασης διαμερισμάτων όταν δίνεται η απόσταση 
από το σταθμό του ΜΕΤΡΟ. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η απόσταση από 
το σταθμό του ΜΕΤΡΟ (Χ) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή, ενώ η άλλη μεταβλητή, 
η τιμή του ενοικίου (Υ), εξαρτάται από την απόσταση από το σταθμό του ΜΕΤΡΟ. 
Το ερώτημα, επομένως, είναι: Πώς μπορούν να προβλεφθούν οι τιμές της Υ;

10.2.1.  Η Καμπύλη Παλινδρόμησης

Αν είναι γνωστή η κατανομή της μεταβλητής Υ, μια πιθανή απάντηση είναι να χρη-
σιμοποιηθεί η μέση τιμή της: Ε(Υ). Η πρόβλεψη αυτή, βέβαια, αγνοεί τις πληρο-
φορίες που σχετίζονται με τη Χ, της οποίας οι τιμές είναι γνωστές. Επομένως, για 
την εκτίμηση της Υ, η κατανομή που ενδιαφέρει είναι η δεσμευμένη (conditional) 
κατανομή Υ όταν η Χ παίρνει γνωστές τιμές x. Μπορεί να αποδειχθεί μαθηματι-
κά ότι ο καλύτερος εκτιμητής των τιμών της Υ είναι η μέση τιμή της δεσμευμένης 
κατανομής Υ, όταν δίνεται η τιμή Χ=x. Η συνάρτηση αυτή ονομάζεται καμπύλη 
παλινδρόμησης του Υ επί του Χ.
Για κάθε τιμή Χ=x υπάρχει μια δεσμευμένη κατανομή του Υ με δεδομένη την 

τιμή αυτή (αν η Χ είναι μια συνεχής μεταβλητή, υπάρχει ένας άπειρος αριθμός 
δεσμευμένων κατανομών του Υ), που η μέση τιμή της Ε(Υ|Χ=x) μπορεί με τους 
γνωστούς στη στατιστική τρόπους να προσδιοριστεί. Αν το σύνολο όλων αυτών 
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5  Κεφάλαιο 10:  Παλινδρόμηση

των μέσων τιμών συνδεθεί σε μια καμπύλη, όπως φαίνεται στο σχήμα 10.1, το 
αποτέλεσμα είναι η καμπύλη παλινδρόμησης του Υ επί του Χ.

Σχήμα 10.1:  Καμπύλη Παλινδρόμησης

∆υστυχώς, ο προσδιορισμός της καμπύλης παλινδρόμησης δεν είναι πάντοτε εύ-
κολος, ιδιαίτερα όταν η διμεταβλητή συνάρτηση f(Χ,Y) δεν έχει μια απλή μαθημα-
τική έκφραση. Για λόγους απλοποίησης θεωρείται ότι η καμπύλη παλινδρόμησης 
είναι ευθεία γραμμή, δηλαδή:

  Ε(Υ|x) = α + βx  (10.1)

Μια τέτοια καμπύλη είναι πολύ εύκολη στη χρήση της και δίνει πολύ καλές 
προσεγγίσεις ακόμα κι όταν η πραγματική καμπύλη παλινδρόμησης είναι μη 
γραμμική. Επιπλέον είναι πρακτική, μια και στο επίπεδο ανάλυσης που μας ενδια-
φέρει εδώ το σύνολο σχεδόν των χωρικών σχέσεων μπορεί να θεωρηθεί γραμμικό. 
Ακόμα, αν η κατανομή των Χ και Υ είναι μια κανονική διμεταβλητή κατανομή, τότε 
η μέση τιμή της έχει ακριβώς τη μορφή της σχέσης 10.1. Τέλος, ένας επιπλέον λό-
γος για την ευρεία χρήση της γραμμικής καμπύλης παλινδρόμησης είναι το γεγο-
νός ότι, αν η Ε(Χ|Χ = x) δεν είναι γραμμική, είναι δυνατόν οι Χ και Υ να μετασχη-
ματιστούν σε δύο νέες μεταβλητές Κ και Λ, έτσι ώστε η Ε(Λ|Κ = κ) να είναι 
γραμμική (βλ. 10.2.7).
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6  ΜΕΡΟΣ ∆: ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

Στην περίπτωση, λοιπόν, που θεωρηθεί ότι η καμπύλη παλινδρόμησης είναι 
γραμμική (σχέση 10.1), για τον καθορισμό της απαιτείται ο υπολογισμός των α 
και β. Με κατάλληλους μαθηματικούς χειρισμούς μπορεί να αποδειχθεί (Hays και 
Winkler, 1971) ότι:

  x
xy

y   (10.2)

και 

  

y
y y x x

x

  (10.3)

∆ηλαδή, οι τιμές των α και β μπορούν να εκφραστούν με τη χρήση των μέσων 
τιμών (μ) και των τυπικών αποκλίσεων (σ) των κατανομών Χ και Υ, καθώς και του 
συντελεστή συσχέτισής τους (ρy·x). Με βάση τις παραπάνω σχέσεις, η καμπύλη 
παλινδρόμησης θα έχει τη μορφή:

 

xxxXYE
x

y
xyx

x

y
xyy     (10.4)

ή

 

)-(xxXYE x
x

y
xyy         (10.5)

Η εξέταση του συντελεστή συσχέτισης δείχνει ότι, αν ρy·x = 0, τότε η γραμμή 
παλινδρόμησης είναι Ε(Υ|Χ=x) = μ. Ουσιαστικά, δηλαδή, δεν υπάρχει γραμμική 
σχέση μεταξύ Χ και Υ και, επομένως, η Χ δεν συνεισφέρει καθόλου, μέσα από 
τη γραμμική παλινδρόμηση, στην εκτίμηση (πρόβλεψη) της Υ. Ενώ, καθώς το ρy·x 
πλησιάζει το +1 ή το –1, τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδρασή της μέσα από τον όρο 
(x-μx), στην εκτίμηση των τιμών της Υ.
Για να οριστεί με ακρίβεια η επίδραση του συντελεστή συσχέτισης στην πρό-

βλεψη της Υ, βοηθά πολύ η εξέταση της διασποράς των προβλεπόμενων τιμών 
( 2

y x ), που έχει αποδειχθεί ότι είναι ίση με:

  2
xy

2
y

2
xy 1      (10.6)
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7  Κεφάλαιο 10:  Παλινδρόμηση

∆ηλαδή, η διασπορά των προβλεπόμενων τιμών είναι 2
y x  , όταν μια τιμή της 

μεταβλητής Χ είναι δοσμένη. Αν η Υ εκτιμηθεί χωρίς τη γνώση της Χ, τότε η δια-
σπορά είναι 2

y . Επομένως, η γνώση της μεταβλητής Χ ελαττώνει τη διασπορά 

από 2
y  σε 12 2

y y x . Επιπλέον, η σχέση 10.6 παίρνοντας τη μορφή:

  
2
y

2
xy

2
2

xy
y                   (10.7)

μπορεί να ερμηνευτεί ως εξής: το τετράγωνο του συντελεστή συσχέτισης είναι η 
αναλογία της διασποράς της εξαρτημένης μεταβλητής που μπορεί να αποδοθεί 
στη (εξηγείται από τη) γραμμική παλινδρόμηση.

10.2.2.  Εκτίμηση της Γραμμικής Παλινδρόμησης

Από την παραπάνω σύντομη περιγραφή της παλινδρόμησης, γίνεται φανερό ότι η 
εκτίμηση της τιμής μιας τυχαίας μεταβλητής, όταν δίνεται η τιμή μιας άλλης, είναι 
μια σχετικά εύκολη διαδικασία με τη χρήση της γραμμικής παλινδρόμησης· με την 
προϋπόθεση βέβαια ότι είναι γνωστές οι κατανομές Χ και Υ και κυρίως η διμετα-
βλητή κατανομή Χ και Υ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως, η ακριβής μορφή 
της διμεταβλητής κατανομής Χ και Υ δεν είναι γνωστή και, επομένως, δεν είναι 
δυνατό να υπολογιστεί η θεωρητική (για όλο τον πληθυσμό) καμπύλη παλινδρόμη-
σης. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται ο γνωστός δρόμος της στατιστικής δειγ-
ματοληψίας. ∆ηλαδή, αν υποτεθεί ότι τα αποτελέσματα ενός δείγματος μεγέθους 
Ν είναι γνωστά, τότε το πρόβλημα μετατοπίζεται στο να «εκτιμηθεί» η καμπύλη 
παλινδρόμησης ή να εφαρμοστεί μια καμπύλη στα στοιχεία του δείγματος. Με 
άλλα λόγια, χρειάζεται να εκτιμηθούν οι τιμές των α, β και ρ

 
από τα στοιχεία του 

δείγματος. Αν θεωρήσουμε ότι ˆˆ ,  και ry·x 
είναι οι αντίστοιχοι εκτιμητές τους, τότε 

η γραμμή παλινδρόμησης που εκτιμάται από το δείγμα έχει τη μορφή:

  i i
ˆˆ ˆ X                        (10.8)

και το ερώτημα είναι πώς να υπολογιστούν τα ˆ   και ˆ .

Η προσέγγιση για την εύρεση αυτών των εκτιμητών πρέπει σαφώς να είναι η 
καλύτερη δυνατή· «καλύτερη» με την έννοια ότι θα δίνει τις πιο ακριβείς προβλέ-
ψεις. Υπάρχουν τέσσερις μέθοδοι (της μέγιστης πιθανοφάνειας, των ροπών, του 
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Bayes και των ελάχιστων τετραγώνων) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 
καθορισμό της «καλύτερης» πρόβλεψης. Η μέθοδος που συνήθως υιοθετείται είναι 
η τελευταία, δηλαδή αυτή των ελάχιστων τετραγώνων. Σύμφωνα με τη συγκεκρι-
μένη μέθοδο, που αποτελεί ουσιαστικά μια τεχνική προσαρμογής καμπύλης σε 

δοσμένα στοιχεία, επιλέγουμε τα ˆ   και ˆ , έτσι ώστε το άθροισμα των τετραγώ-
νων των σφαλμάτων των προβλέψεων να είναι το ελάχιστο δυνατό. Αν για κάθε 
ζευγάρι τιμών (Xi, Yi) η πραγματική τιμή της μεταβλητής Υ είναι Yi, ενώ η προ-

βλεπόμενη τιμή της είναι ˆ
iY , τότε για κάθε i = 1, …, Ν, το σφάλμα της πρόβλεψης 

δίνεται από τη σχέση:

  iiiii XˆˆYŶ-Y              (10.9)

Σύμφωνα, όμως, με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων, θα πρέπει να ελα-
χιστοποιείται το άθροισμα των τετραγώνων των σφαλμάτων ή, με άλλα λόγια, το 
άθροισμα των τετραγώνων της διαφοράς μεταξύ της πραγματικής και της προ-
βλεπόμενης τιμής του Υ. ∆ηλαδή:

  minimize 
2 N

1i
ii XˆˆYS                   (10.10)

Επειδή οι τιμές Χ και Υ είναι σταθεροί αριθμοί και είναι γνωστό ότι η συνάρτηση 
για να πάρει την ελάχιστη τιμή της, η πρώτη μερική παράγωγος ως προς το ˆ   ή 

το ˆ  πρέπει να είναι ίση με το μηδέν, τότε θα ισχύει:

 

N

1i
ii 0XˆˆY2

ˆ
S

 
  

και        (10.11)

 
i i i

S ˆˆ2X Y X 0ˆ  
                              

 (10.12)

Οι σχέσεις 10.11 και 10.12 ονομάζονται κανονικές εξισώσεις, οι οποίες, όταν λυ-
θούν ως προς ˆ   και ˆ , μας δίνουν:

 2 
i

ii
2 

i
2
i

iiii

XX

YYXX

X
ˆ                (10.13)

10_Meros ∆.indd   810_Meros ∆.indd   8 31/1/2009   11:32:56 πμ31/1/2009   11:32:56 πμ



9  Κεφάλαιο 10:  Παλινδρόμηση

  
N

XY
ˆ ii                               (10.14)

∆ηλαδή, με τις σχέσεις 10.13 και 10.14 μπορούν να υπολογιστούν με βάση τα 
δειγ ματικά στοιχεία οι εκτιμητές ˆ   και ˆ

 των πληθυσμιακών παραμέτρων α και β.

Επιπλέον, μπορεί να δειχθεί ότι:

 y

x
xy s

s
rˆ  

   

και                                          (10.15)      

 
ˆˆ                                                (10.16)

Επομένως, η γραμμή παλινδρόμησης που εκτιμάται έχει τη μορφή:

  

XX
s
s

rYŶ
y

y
xy  

   

ή    x yX, Y,  s ,  s                          (10.17)

Αλλά η σχέση 10.17 είναι η ίδια με τη σχέση 10.3, όπου οι εκτιμητές , ,  ,  x yX Y s s  
και ry·x έχουν αντικαταστήσει τις παραμέτρους του πληθυσμού μx, μy, σx, σy και ρy·x 
αντίστοιχα. Τέλος, η δειγματική διασπορά δίνεται από τη σχέση:

  2
xy

2
y

2
xy r1ss                     (10.18)

∆ηλαδή, η 
2
y xs

 
είναι ένας εκτιμητής, όχι, όμως, αμερόληπτος (biased) της 2

y x   

(για να πάρουμε έναν αμερόληπτο εκτιμητή πρέπει να πολλαπλασιάσουμε την 
2
y xs  

με Ν/(Ν-2)). Με τον ίδιο τρόπο που το 2
y x  είναι η αναλογία της πληθυσμιακής δια-

σποράς της Υ, που μπορεί να αποδοθεί στη θεωρητική γραμμική παλινδρόμηση, 
το 

2
y xr  εκφράζει την αναλογία της δειγματικής διασποράς που αποδίδεται στη 

γραμμή παλινδρόμησης που εκτιμήθηκε.
Τελειώνοντας τη συζήτηση για την εκτίμηση της γραμμής παλινδρόμησης, πρέ-

πει να τονιστεί ότι η μέθοδος των ελάχιστων τετραγώνων είναι απλώς μια τεχνική 
εφαρμογής καμπυλών. ∆ηλαδή, μολονότι είναι μια μέθοδος για την εύρεση εκτιμη-
τών, δεν απαιτεί παραδοχές για τη μορφή της διμεταβλητής κατανομής των Χ και 
Υ. Αυτό το χαρακτηριστικό πλεονέκτημα δεν συναντάται και στις άλλες μεθόδους, 
όπως, για παράδειγμα, στο κριτήριο της μέγιστης πιθανοφάνειας και στη μέθοδο 
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των ροπών. Έτσι, μολονότι το κριτήριο των ελάχιστων τετραγώνων δεν είναι η 
μοναδική μέθοδος εκτίμησης της καμπύλης παλινδρόμησης, εντούτοις είναι πολύ 
εύκολη στη χρήση της και κυρίως τα αποτελέσματά της δίνουν εκτιμητές που είναι 
πρακτικά αλλά και θεωρητικά ικανοποιητικοί. Για παράδειγμα, αν η διμεταβλητή 
κατανομή των Χ και Υ θεωρηθεί κανονική, η μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας 
(που απαιτεί δύσκολες στατιστικές παραδοχές) δίνει τους ίδιους ακριβώς εκτιμητές 
με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων (Fuller, 1965).

10.2.3.  Η Ακρίβεια της Γραμμικής Παλινδρόμησης

Εκφράζοντας τη γραμμή παλινδρόμησης που εκτιμήθηκε με τη σχέση 10.17, έχει 
ουσιαστικά επιλυθεί μόνο το μισό πρόβλημα της εκτίμησης, μια και χρειάζεται ένα 
μέτρο για να κριθεί η ακρίβεια αυτής της γραμμής. Η ακρίβεια της γραμμής παλιν-
δρόμησης μπορεί να εξεταστεί από τη σχέση:

  

2 
i

2 
ii

2 
i YŶŶYYY  

           
(10.19)

που αποδεικνύεται εύκολα (Koutsopoulos, 1975). Η σχέση αυτή είναι η πιο βασική 
έκφραση στην παλινδρόμηση, γιατί η ερμηνεία της αποτελεί τη βάση αξιολόγησης 
της γραμμής της παλινδρόμησης που έχει εκτιμηθεί. Ερμηνευμένη η σχέση αυτή 
υποστηρίζει ότι το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων των πραγματι-
κών τιμών Υi από τη μέση τιμή Y  (άθροισμα τετραγώνων γύρω από τη μέση τιμή, 
ΑTy ) είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων γύρω από τη γραμμή παλινδρό-
μησης, ΑΤυ, συν το άθροισμα των τετραγώνων των προβλεπόμενων τιμών ˆ

iY  

από τη μέση τιμή τους Y  (άθροισμα τετραγώνων εξαιτίας της γραμμής παλινδρό-
μησης, ΑΤπ) (σχήμα 10.2). Αυτά τα αθροίσματα τετραγώνων, όμως, αποτελούν 
ουσιαστικά (διαιρούμενα με τους βαθμούς ελευθερίας τους) εκφράσεις διασποράς 
(Draper και Smith, 1966). Συγκεκριμένα, το άθροισμα των τετραγώνων γύρω από 

τη μέση τιμή αποτελεί τη συνολική διασπορά της κατανομής 2
yY s , το άθροισμα 

των τετραγώνων γύρω από τη γραμμή παλινδρόμησης εκφράζει τη διασπορά της 

διμεταβλητής κατανομής Χ και  2
y xY s , ενώ το άθροισμα των τετραγώνων εξαι-

τίας της παλινδρόμησης είναι το τμήμα της συνολικής διασποράς, που μπορεί να 
αποδοθεί («εξηγηθεί») από τη γραμμή παλινδρόμησης, δηλαδή 2 2

y y xs s . Επομένως, 
ο λόγος του αθροίσματος των τετραγώνων εξαιτίας της παλινδρόμησης προς το 
άθροισμα των τετραγώνων γύρω από τη μέση τιμή, που εκφράζεται ως:

  
y

y
2
y

2
xy

2
y

y

2

AT
ATAT

s
ss

AT
AT

R                  (10.20)

10_Meros ∆.indd   1010_Meros ∆.indd   10 31/1/2009   11:32:57 πμ31/1/2009   11:32:57 πμ


	c9789607182302
	d9789607182302


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Press Quality\(GRAM-4\)'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Press Quality\(GRAM-4\)'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




