
Κεφάλαιο IV

ία ανιούσα ιεραρχική ταξινόμηση (Classification Ascendante
Hierar chique-CAH-) των στοιχείων ενός συνόλου Ι με πλη-
θάριθμο card(Ι)=n, είναι μία διαδι κασία που παράγει μια

ακολουθία διαμελισμών του αρχικού συνόλου σε υποσύ νολα μη κενά
και ξένα ανά δύο μεταξύ τους, τις λεγόμενες κλάσεις, τη μία μέσα στην
άλλη, συνενώνοντας κάθε φορά δύο μόνο κλάσεις οι οποίες βάσει κά-
ποιας μετρικής παρουσιάζουν σε κάθε βήμα ομαδοποίησης την μικρό-
τερη απόσταση. Όσο απομακρύνεται κανείς από τον αρχικό διαμελι-
σμό (ο οποίος περιλαμβάνει τόσες κλάσεις όσα είναι τα αντικεί μενα
που ταξινομούνται), τόσο αυτός γίνεται λιγότερο λεπτομερής. Η τελευ-
ταία κλάση περιλαμβάνει το σύνολο των κλάσεων που δημιουργήθηκαν
από τις συνενώ σεις στοιχείων και κλάσεων, το πλήθος των οποίων είναι
2n-1, όπου n το πλήθος των στατιστικών μονάδων που ταξινομούνται.

Η βασική, λοιπόν, θεώρηση της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμη-
σης ξεκινά από το ότι κάθε μια από τις n στατιστικές μονάδες αποτε-
λεί μια διακεκριμένη κλάση και κα ταλήγει σε μια μόνο η οποία συ-
μπεριλαμβάνει το σύνολο αυτών.

Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας θα αναφερθούμε σ’
ένα παρά δειγμα: Θεωρούμε προς ταξινόμηση το σύνολο των αντικει-
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μένων μιας βιβλιοθή κης, η οποία διαθέτει βιβλία, εφημερίδες και πε-
ριοδικά. 

Τα βιβλία ανάλογα με την ύλη που πραγματεύονται διακρίνονται
σε βιβλία με πε ριεχόμενα της επιστήμης των μαθηματικών, της φυσι-
κής, της χημείας, της βιολογίας, της οικονομίας κ.λ.π. 

Οι εφημερίδες διακρίνονται σε πολιτικές, οικονομικές, αθλητικές
κ.λ.π.

Τα περιοδικά ταξινομούνται σε επιστημονικά, ποικίλης ύλης
κ.λ.π.

Ο διαμελισμός αυτός μπορεί να γίνει λεπτομερέστερος αν λ.χ τα
μαθηματικά βι βλία τα διακρίναμε σε βιβλία άλγεβρας, αναλυτικής γε-
ωμετρίας, στατιστικής, πιθανο τήτων και πληροφορικής. Σ’ αυτόν το
διαμελισμό η συνένωση των βι βλίων με το πλησιέστερο αντικείμενο
είναι προφανώς τα βιβλία άλγεβρας και αναλυτικής γεωμε τρίας δημι-
ουργώντας την πιο ομοιογενή κλάση, ακολουθεί η συνένωση (κλάση)
των βιβλίων στατιστικής και πιθανοτήτων. Η τρίτη κλάση θα αποτε-
λείται από τις δύο προηγούμενες κλάσεις, ενώ η τελευταία θα συνε-
νώνει την τρίτη με τα βιβλία πληρο φορικής.  

H ανιούσα ιεραρχική ταξινόμηση είναι μία μέθοδος που χρησι-
μοποιείται επίσης και ως συμπληρωματική, άλλων μεθόδων της ανά-
λυσης δεδομένων, όπως λ.χ στην Π.Α.Α για πληρέστερη ερμηνεία του
παραγοντικού επιπέδου που προ κύπτει μετά από κάθε ανάλυση. Αυ-
τό φυσικά δεν σημαίνει πως δεν αποτελεί μία αυτόνομη μέθοδο της
πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης, η οποία εφαρμόζε ται σε πολυ-
πληθή σύνολα στατιστικών μονάδων. Όπως όλες οι μέθοδοι της ανά-
λυσης δεδομένων έτσι και η CAH απεικονίζει μ’ ένα απλό σχήμα, το
καλού μενο δενδρόγραμμα, τον πίνακα δεδο μένων Τ(nxp) του οποίου
οι γραμμές απο τελούν οι n παρατηρήσεις που περιγράφο νται από το
σύνολο των p μεταβλητών που αντιστοιχούν στις στήλες του.

Απ’ ότι έγινε αντιληπτό στόχος της ταξινόμησης είναι να ομαδο-
ποιήσει τις στατι στικές μονάδες ενός πληθυσμού σ’ ένα περιορισμένο
πλήθος ομοιογενών κλάσεων λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των με-
ταβλητών, ώστε κάθε μία να διαφέρει από τις άλλες, όσο το δυνατόν
περισσότερο.      

Οι κλάσεις δημιουργούνται βάσει ενός αντικειμενικού αλγορίθ-
μου, πέρα από τις υποκειμενικές μεθόδους που μπορεί να αναπτύξει
κάθε ερευνητής. Λέμε αντικειμε νικό αλγόριθμο γιατί η ομαδοποίηση
των στατιστικών μονάδων γίνεται χωρίς καμιά a priori υπόθεση στον
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αρχικό πίνακα δεδομένων και βάσει συγκε κριμένης μετρικής.
Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται ο διαμελισμός των

γραμμών του πίνακα δεδομένων είναι που κάνει την ουσιαστική δια-
φορά μεταξύ της ταξινό μησης και της κατάταξης. Με την κατάταξη
τοποθετούνται οι γραμμές του πί νακα (διαθέσιμες πα ρατηρήσεις) σε
προκαθορισμένες ομάδες (διακριτική ανά λυση),ενώ με την ταξινό μη-
ση οι ομά δες διαμελισμού των παρατηρήσεων, αναζητούνται και
προσδιορίζονται με την βοήθεια κάποιου αλγόριθμου λαμβάνοντας
υπόψη το σύνολο των μεταβλητών που τις χαρακτηρίζουν.

Η περιγραφή της ταξινόμησης γίνεται, όπως προαναφέραμε, με
το δενδρό γραμμα (σχ.4.1) του οποίου οι κόμβοι συμβολίζουν τις υπο-
διαιρέσεις του πληθυ σμού, ενώ το επίπεδο ν του κάθε κόμβου δείχνει
τον βαθμό ομοιότητας των παρα τηρήσεων [Benzecri J.P et F.1980].

Σχήμα 4.1 Δενδρόγραμμα ταξινόμησης 10 στατιστικών μονάδων 
κατ’ αύξουσα ιεραρχία

Στο σχήμα 4.1 τα i1,i2,…,i10 αντιπροσωπεύουν 10 στατιστικές μο-
νάδες οι οποίες ομαδοποιούνται σε εννέα κλάσεις με πληθάριθμο με-
γαλύτερο ή ίσο του 2.

Συγκεκριμένα έχουμε:

την κλάση K11 ={i2,i3} την κλάση K12={i9,i10} 
την κλάση K13={i6,i7}
την κλάση K14={i4,i5}  την κλάση K15={Κ12,i8}

την κλάση K16={Κ13,Κ14}

την κλάση K17={i1,K11} την κλάση K18={K16,K17} και 
την κλάση K19={Κ15,Κ18}.
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Το σύνολο των εννέα κλάσεων (Κ11 έως Κ19} ονομάζεται τυπο-
λογία της ιεραρχίας

Γενικώς αν έχουμε n στατιστικές μονάδες, το πλήθος των κλάσεων
της ιεραρχίας που δημιουργείται, δίνεται όπως προαναφέραμε από
τον τύπο:

Π = 2n-1                              (4.1)

Η συνένωση δύο παρατηρήσεων σε μία κλάση δημιουργεί αυτό
που ονομά ζουμε κόμβο της ιεραρχίας. Η αρίθμηση του 1ου κόμβου
παίρνει τον αριθμό n+1 και συμβολίζεται με Κn+1.   

Αν δεν ενδιαφερόμαστε για την συνολική ιεραρχία των παρατη-
ρήσεων, αλλά μόνο για ένα περιορισμένο αριθμό κλάσεων, δεν έχου-
με παρά να πάρουμε μία «τομή» του δενδρογράμματος στο επίπεδο
ε1, δηλαδή να “κόψουμε” το δενδρό γραμμα με μία ευθεία γραμμή,
στο σημείο όπου οι κλάδοι που απομένουν να ικανοποιούν τον αριθ-
μό κλάσεων που επιθυμούμε να διατηρήσουμε.

Στο σχήμα 4.2 η ευθεία ε1 παρέχει τον διαμελισμό των 10 παρα-
τηρήσεων σε τέσσερις κλάσεις. Τις ι1, Κ11, Κ16 και Κ15.

Σχήμα 4.2 Τομή ε1 του δενδρογράμματος σε τέσσερις κλάσεις

Η ταξινόμηση του σχήματος 4.2 καλείται Ανιούσα Ιεραρχική Τα-
ξινόμηση επειδή το κάθε «αντικείμενο» είναι συνδεδεμένο με τον ανώ-
τερο κόμβο της ιε ραρχίας με την μεσολάβηση διαδοχικών κόμβων κα-
τά μήκος μιας τεθλασμένης συνεχούς γραμμής σε επίπεδα ολοένα και
υψηλότερα. Λ.χ το αντικείμενο i1 είναι συνδεδεμένο με τον υψη λότερο
κόμβο Κ19, με την μεσολάβηση των κόμβων Κ17 και Κ18.

4.1 Απόσταση μεταξύ των στατιστικών μονάδων 

Ο πίνακας δεδομένων που υποβάλλεται σε CAH, είναι ένας πίνακας
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απο στάσεων Τ(nxn) μεταξύ των n στατιστικών μονάδων. Για τον υπο-
λογισμό των αποστάσεων d(i,i’) δύο στατιστικών μονάδων υπάρχουν
διάφορα είδη μετρικής, που χρησιμοποιού νται ανάλογα με την φύση
των δεδομένων.

α) όταν οι παρατηρήσεις προέρχονται από ποσοτικές μεταβλητές
Στην περίπτωση αυτή οι αρχικές παρατηρήσεις Τ(nxp) για να ομο-

γενοποιηθούν κανονικοποιούνται βάσει της σχέσης 1.21 [Tenenhaus
M., 1994, σ.139] δημιουργώντας τον πίνακα Χ(nxp). Για την εύρεση
της απόστασης d(i,i’) προτείνεται η χρήση της Ευκλεί δειας μετρικής. 

Ήτοι                 

(4.2)

Χρησιμοποιούνται βέβαια και πολλές άλλες μετρικές όπως λ.χ
i) η μετρική του City-block (Manhattan) 

(4.3)

ii) η μετρική του Tchebychev:

(4.4)

iii) η μετρική του Mahalanobis

(4,5)

Όπου C η μήτρα Διακυμάνσεων-Συνδιακυμάνσεων
iv) η μερική του Minkowsi

(4.6)

v) η μετρική του Chebychev

(4.7)

β) όταν τα δεδομένα προέρχονται από ποιοτικές μεταβλητές
Στην περίπτωση όπου ο πίνακας Τ(nxp) των δεδομένων είναι πί-

νακας συμπτώσεων απολύτων συχνοτήτων ή διαζευκτικός πίνακας
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