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Πρόλογος
Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει τις περιλήψεις (abstracts) των εργασιών, οι οποίες
είχαν ληφθεί στα Γραφεία του Ε.Σ.Ι. μέχρι και 15/4/2018.
Το θέμα του Συνεδρίου είναι Η Επιστήμη των Δεδομένων στην Πληροφορική και
τη Βιοϊατρική. Κάποιες εργασίες αναφέρονται στο θέμα αυτό ή άλλες μπορεί να
αποτελούν μεθοδολογική –στατιστική προσέγγιση σε θέματα Επιστήμης των
Δεδομένων. Όπως είναι γνωστό τα Συνέδρια του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου
περιλαμβάνουν όλες τις θεματικές ενότητες στον ευρύτερο χώρο της Στατιστικής
Επιστήμης και των Στοχαστικών Μαθηματικών.
Ακολουθήσαμε την πολιτική του Ε.Σ.Ι. να κάνουμε δεκτές όλες τις εργασίες που
αποστέλλονται για το Συνέδριο. Για ορισμένες από αυτές μπορεί να διαφωνείτε με το
περιεχόμενο και τη σχέση τους με το Συνέδριο. Επίσης μπορεί να διαφωνείτε και με
το στατιστικό περιεχόμενο ή να το βρίσκετε μη επαρκές. Παρακαλούμε να
διατυπώσετε τις παρατηρήσεις σας στα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του
Συνεδρίου και στους συγγραφείς.
Οι περιλήψεις δημοσιεύονται όπως εστάλησαν από τους συγγραφείς, εκτός από το
ότι προσπαθήσαμε να τις κάνουμε πιο ομοιόμορφες. Εκτός από αυτά δεν έγινε καμία
επέμβαση στο κείμενο της περίληψης.
Οι περιλήψεις εμφανίζονται κατά αλφαβητική σειρά με βάση το όνομα του
πρώτου συγγραφέα, πρώτα οι περιλήψεις στα ελληνικά και κατόπιν στα αγγλικά.
Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου δε φέρει καμία ευθύνη για την
ορθότητα και την επιστημονικότητα των απόψεων και των ισχυρισμών που
διατυπώνονται στις περιλήψεις.
Ευελπιστούμε οι εργασίες που θα ανακοινωθούν να ακολουθούν την ελληνική
στατιστική ορολογία, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Λεξικό Στατιστικής Ορολογίας
που πρόσφατα εκδόθηκε από το Ε.Σ.Ι.

Για την Επιστημονική Επιτροπή
Ομ. Καθηγητής Πολυχρόνης Μωυσιάδης

4 Μαΐου 2018

Preface
The present booklet contains the abstracts forwarded to the Greek Statistical
Institute (GSI) Office by April 15, 2018.
The theme of the Conference is The Data Science in Information Technology and
Biomedicine. Some papers refer to this subject matter, others may have
methodological solutions to problems in this area. Traditionally, .G.S.I. Conferences
cover a great variety of topics from the broader Statistical Science and Stochastic
Mathematics area.
In line win G.S.I. policy all submissions are accepted and presented in the
conference. In some cases you may disagree about the relationship with the
Conference or find the statistical content poor or insufficient. Please, relate your
remarks and comments to the authors and the members of the Scientific Committee.
The abstracts are published as they were sent by the authors. Our only interference
involves the uniform format of the presentation. No other intervention in the text was
attempted..
The abstracts appear in alphabetical order according to the name of the first
author, first the abstracts in Greek, followed by the abstracts in English.
The Scientific Committee of the Conference bears no responsibility for the
corrections of statements and views expressed in the abstracts.
We anticipate that the papers will be presented in accordance with the Greek
Statistical terminology as provided in the English-Greek and Greek-English
Dictionary of Statistical Terms recently published by the Greek Statistical Institute.

For the Scientific Committee
Emer. Prof. Polychronis Moyssiadis

May 4, 2018

Χαιρετισμός
του Προέδρου του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου
Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,
Με ιδιαίτερη χαρά και αίσθημα ευθύνης σας καλωσορίζουμε στο 31ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής που πραγματοποιείται στην Λαμία, 4-6 Μαΐου
2018.
Τα συνέδριά μας τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη επιτυχία τόσο από
επιστημονικής σκοπιάς όσο και από πλευράς συμμετοχών. Ξεκίνησαν ουσιαστικά
από το 1990 με το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής που έγινε στα Ιωάννινα και
έκτοτε ακολουθούν ανοδική πορεία. Φέτος προδιαγράφεται μια παρόμοια επιτυχία.
Το θέμα του Συνεδρίου είναι «Η Επιστήμη των Δεδομένων στην
Πληροφορική και τη Βιοϊατρική». Η Στατιστική ως επιστήμη, εργαλείο εμπειρικής
μάθησης και γνώσης υπεισέρχεται σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα και επομένως
έχει σημαντική σχέση με την κοινωνία. Ευελπιστούμε ότι οι εργασίες του Συνεδρίου
θα αναδείξουν τη σημασία και τη συμβολή της Στατιστικής.
Το συνέδριο φιλοδοξεί να εκφράσει τη σύγχρονη γνώση και έρευνα στη
Στατιστική όσον αφορά στην Επιστήμη των Δεδομένων και παράλληλα να δώσει
βήμα στους νέους στατιστικούς να αναδείξουν και να παρουσιάσουν την έρευνά
τους.
Η Επιτροπή Προγράμματος συνέταξε με προσοχή το πρόγραμμα του
συνεδρίου που περιλαμβάνει, διαλέξεις-ομιλίες από προσκεκλημένους επιστήμονες,
ανακοινώσεις σε διάφορες επιστημονικές ενότητες, και posters. Η Τοπική
Οργανωτική Επιτροπή φρόντισε για πολλά και μεταξύ άλλων και για τις κοινωνικές
εκδηλώσεις που παρουσιάζουν πρωτοτυπία και ιστορικό ενδιαφέρον.
Είμαστε βέβαιοι ότι το 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής στη Λαμία θα
προσφέρει μια ξεχωριστή δυνατότητα παρουσίασης της στατιστικής έρευνας που
γίνεται στην Ελλάδα και θα αποτελέσει μια εξαιρετική πηγή γνώσης για τους
φοιτητές και τους νέους στατιστικούς. Για όλους θα είναι μια όμορφη ευκαιρία
επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και προώθησης του κλάδου μας.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στο Τμήμα Πληροφορικής με
Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς επίσης και στους
χορηγούς μας για την οικονομική τους ενίσχυση.

Ομ. Καθηγητής Πολυχρόνης Μωυσιάδης
Πρόεδρος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου

Χαιρετισμός εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Εκ μέρους της τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής σας καλωσορίζουμε στο 31ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής που φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του
Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το θέμα του φετινού συνεδρίου είναι: «Η Επιστήμη των Δεδομένων στην
Πληροφορική και τη Βιοϊατρική». Ως διεπιστημονική περιοχή, η Επιστήμη των
Δεδομένων περιλαμβάνει ως βασικό πυλώνα, εκτός της Πληροφορικής και των
Μαθηματικών, τη γνώση του εκάστοτε ερευνητικού πεδίου, στο οποίο εφαρμόζεται.
Στόχος του συνεδρίου είναι να φέρει κοντά ακαδημαϊκούς και ερευνητές για
να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τα ερευνητικά τους επιτεύγματα. Οι εργασίες
που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, που
σχετίζονται με τη Στατιστική Επιστήμη, όπως για παράδειγμα η Ανάλυση
Δεδομένων, τα Αναλογιστικά και Ασφαλιστικά Μαθηματικά, η Αξιοπιστία, η
Βιοστατιστική, ο Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, η Επιχειρησιακή Έρευνα, η
Δειγματοληψία και η Θεωρία Πιθανοτήτων. Παράλληλα μέσα από τις κοινωνικές του
εκδηλώσεις (δεξίωση υποδοχής, επίσημο δείπνο, εκδρομή), το συνέδριο αποτελεί μια
εξαιρετική ευκαιρία κοινωνικής δικτύωσης των συμμετεχόντων.
Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε τους συνδιοργανωτές και
χορηγούς του συνεδρίου για τη σημαντική και αναγκαία στήριξη τους. Παράλληλα
οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα τα άτομα που
ταξίδεψαν από το εξωτερικό, για την προθυμία τους να μοιραστούν μαζί μας την
πολύτιμη εμπειρία και τις ερευνητικές τους ιδέες.
Προσβλέπουμε σε ένα επιστημονικά δημιουργικό και παραγωγικό συνέδριο,
καθώς και σε μια ευχάριστη διαμονή των συνέδρων στην πόλη της Λαμίας.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Αν. Καθηγητής Βασίλειος Πλαγιανάκος
Επ. Καθηγητής Ιωάννης Τριανταφύλλου
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Προεδρεύων:
Χ. Χαραλαμπίδης
A. Di Crescenzo, Γ.
Ψαρράκος: Το
πιθανοθεωρητικό
ανάλογο του θεωρήματος
της μέσης τιμής για
δεσμευμένες τυχαίες
μεταβλητές
Ν.Δ. Μαχαιράς, Σ.Μ.
Τζανίνης: Μία τεχνική
αλλαγής μέτρου για
μικτές σύνθετες
ανανεωτικές διαδικασίες
Μ. Κούτρας, Δ.
Λυμπερόπουλος: Νέες
ανισότητες για Νdemimartingales με
εφαρμογές στις
στατιστικές συναρτήσεις
σάρωσης

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ
ΜΠΕΫΖΙΑΝΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Προεδρεύων:
Δ. Καρλής
Π. Τσαμτσακίρη, Δ.
Καρλής: Μπεϋζιανή
εκτίμηση για το μοντέλο
INARCH για διακριτές
χρονοσειρές

P. Economou, K.
Kounetas, S. Malefaki: A
Bayesian metafrontier
stochastic model
K. Bourazas, P.
Tsiamyrtzis: A Bayesian
self-starting Shiryaev
statistic for phase I data

Σεμινάριο: Μετα-Ανάλυση με τη χρήση του στατιστικού πακέτου
STATA (Π.Γ. Μπάγκος, Π.Ι. Κοντού)
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ΑΙΘΟΥΣΑ Ι
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Προεδρεύων:
Τ. Παπαϊωάννου
Γ. Αυλογιάρης, Α.
Μιχέας, Κ. Ζωγράφος:
Τοπική φ-απόκλιση και
εφαρμογές της
N. Martin, L. Pardo, Κ.
Ζωγράφος: Στατιστικά
τεστ φ-απόκλισης
βασισμένα στη σύνθετη
πιθανοφάνεια
Α. Μπατσίδης, Π.
Οικονόμου: Επιλογή
μεταξύ δύο μη
εμφωλευμένων μοντέλων
για την περιγραφή
απαριθμητών δεδομένων

16:30

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Προεδρεύων:
Β. Δρακόπουλος
Σακελλάρης Δ.: Statathlon

D. Stogiannis, F. Siannis:
Assessing the effectiveness
of TV ad spend on sales

V.L. Georgiou, E.
Charitidou, E. Lempesis,
A. Karamitrou, C.
Kotopoulos: Utilizing R in
a big data analytics
production system: The case
of the IRI product
availability prediction
implementation
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ Ι

16:50

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Προεδρεύουσα:
Φ. Κολυβά-Μαχαίρα
Μ. Μπάρδα, Γ.
Παπαδόπουλος, Π.
Μπεμπέλη: Στατιστικά
εργαλεία για τη
διερεύνηση της
αλληλεπίδρασης
γoνοτύπουπεριβάλλοντος: η
περίπτωση του Lupinus
mutabilis Sweet

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ
Προεδρεύων:
Δ. Κουγιουμτζής
Μ.Β. Κούτρας, Θ.Κ.
Κοκκινιώτη: Δημιουργία
νέας διδιάστατης κατανομής
με Γάμμα και Βήτα
περιθώριες με τη μέθοδο
της trivariate reduction
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17:10

17:30

18:00

Μ. Χουζούρης, Μ.
Μιχαλούδη, Π. Ξένος,
Μ. Νεκτάριος, Π.
Τήνιος: Συμπεριφορικές
ανωμαλίες και
ανορθολογικές
συμπεριφορές στην
εκτίμηση των γνωστικών
ικανοτήτων
Θ. Χατζηπαντελής, Ε.
Μαρκάκη, Μ.
Σωτήρογλου: Πείραμα
συμμετοχικής
διαβουλευτικής
διαχείρισης θεμάτων

Μ.Β. Κούτρας, Ν.
Μαυρούτσος: Μέθοδοι
δημιουργίας νέων
οικογενειών κατανομών και
μελέτη των ιδιοτήτων τους

Β.Ε. Πιπερίγκου:
Κατανομές συναφείς με
πολυώνυμα Gegenbauer και
εφαρμογές

Έναρξη του Συνεδρίου - Χαιρετισμοί
ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ (Προεδρεύων: Χ. Μωυσιάδης)

18:15

D. Tasoulis: Statistics, Computer Science, Finance and other Shenanigans

19:00

M. Viana: Symmetrically adapted data summaries

20:00

Καλωσόρισμα-Welcome cocktail
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Σεμινάριο: Μετα-Ανάλυση με τη χρήση του στατιστικού πακέτου
STATA (Π.Γ. Μπάγκος, Π.Ι. Κοντού)
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9:00

ΜΕΛΕΤΗ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
Προεδρεύων:
Ι. Τριανταφύλλου
Ι.Τριανταφύλλου:
Ελεύθερα κατανομής
διαγράμματα ελέγχου
φάσης ΙΙ με χρήση
διατεταγμένων
παρατηρήσεων

9:20

Ν. Παναγιώτου, Ι.
Τριανταφύλλου: Μελέτη
μη παραμετρικών
διαγραμμάτων ελέγχου
με χρήση μεθόδων
προσομοίωσης

9:40

Π. Ρούνη, Ι.
Τριανταφύλλου: Μελέτη
μονότονων συστημάτων
αξιοπιστίας με χρήση
μεθόδων προσομοίωσης

10:00

Α.Χ. Ρακιτζής, Α.
Mukherjee: Ένα
πολυμεταβλητό
διάγραμμα ελέγχου για
μηδενοδιογκωμένες
Poisson διεργασίες

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙΙ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Προεδρεύων:
Γ. Τσακλίδης
P. Bountzis, E.
Papadimitriou, G.
Tsaklidis: Detection of
seismicity rate changes for
the strong earthquakes of
Greece by Markovian
arrival process modeling
O. Mangira, V.
Karakostas, G. Vasiliadis:
On the magnitude–
frequency distribution for
earthquake sequences in the
Central Ionian islands

Προεδρεύουσα:
Ι. Βόντα
Β.-Ε. Τσόλκα, Κ.
Πετρόπουλος: Η
τριγωνική κατανομή
και η κατανομή Beta
στην ανάλυση κινδύνου

Ch. Kourouklas, E.
Papadimitriou, V.
Karakostas, G. Tsaklidis:
Analyzing the correlations
of moderate to strong
earthquakes interevent times
in Greece
Δ. Χορόζογλου, Δ.
Κουγιουμτζής, Ε.
Παπαδημητρίου:
Διερεύνηση της συσχέτισης
διαδοχικών σεισμών πριν
τον κύριο σεισμό από
δεδομένα σεισμικού
καταλόγου για τον ελληνικό
χώρο

C.H. Skiadas, C.
Skiadas: A
generalization of the
inverse Gaussian with
applications to the
health state of a
population
Α. Γεωργάκης, Ι.
Μέλφος, Γ.
Σταματέλλος: Πίνακες
όγκου δασικών
συστάδων με την
Bitterlich
δειγματοληψία
Ι. Παπατσούμα, Ν.
Φαρμάκης:
Συναρτήσεις πυκνότητας
πιθανότητας με αρνητικό
εκθέτη: Θεωρητική και
δειγματοληπτική
προσέγγιση
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10:20

Α. Apsemidis, S.
Psarakis: The role of
support vector machines
in statistical process
monitoring

Ρ. Λύκου, Γ. Τσακλίδης,
Ε. Παπαδημητρίου:
Διερεύνηση των σημείων
αλλαγής σε σεισμικές
ακολουθίες των Ιονίων
νήσων

Μ. Παπαγεωργίου, Ν.
Φαρμάκης:
Γραφήματα και
δειγματοληψία

10:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

11:3017:30

Σεμινάριο: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με τη χρήση του
πακέτου IBM SPSS Statistics (Ι. Τριανταφύλλου)
ΑΙΘΟΥΣΑ Ι

11:10

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Προεδρεύων:
Μ. Κούτρας
Γ.Ηλιόπουλος:
Συμπερασματολογία για
διάταξη κατανομών με
λανθασμένα μοντέλα
λόγου πυκνοτήτων

11:30

Κ. Πετρόπουλος, L.K.
Patra, S. Kumar:
Βελτιωμένοι εκτιμητές
για την εντροπία στο
μοντέλο μίξης εκθετικών
κατανομών

11:50

Π. Μπομποτάς:
Εκτίμηση της μικρότερης
παραμέτρου κλίμακας
διπαραμετρικών
εκθετικών κατανομών

12:10

Ν. Παπαντώνης, Ν.
Φαρμάκης: Μεροληψία
του CV2

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ
Προεδρεύων:
Α. Καραγρηγορίου
Χ. Παρπούλα, Α.
Καραγρηγορίου, Α.
Λάμπρου: Ανάλυση
επιδημιολογικών
χρονοσειρών με μοντέλα
περιοδικής παλινδρόμησης
τύπου Serfling
Ε.-Ν. Καλλιγέρης, Α.
Καραγρηγορίου, Χ.
Παρπούλα: Μικτά
περιοδικά ARMA μοντέλα
για την μοντελοποίηση της
επιδημικής δραστηριότητας
σε συστήματα
βιοεπιτήρησης
Π. Κόλιας:
Κατηγοριοποίηση σήματος
οπτοκινητικού νυσταγμού
με τη μέθοδο εξαγωγής
χαρακτηριστικών
D. Kugiumtzis: Short and
long term prediction of
multivariate time series:
Learning the dynamics
Λαμία, 4 –6 Μαΐου 2018

12:30

T. Cacoullos: F-tests of
homoscedasticity under
multinormality

13:00

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ Ι

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΝΕΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

-ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

15:15

15:35

15:55

16:15

A. Milionis, N.
Galanopoulos: Time series
with interdependent level
and second moment: testing,
consequences for modelling,
applications (Part II)

Προεδρεύων:
Δ. Κωνσταντινίδης
Δ. Σκυλογιάννη, Α.
Καραγρηγορίου, Γ.-Ι.
Σιούρης: Η επίδραση της
χαμηλής τιμής (low price
effect) σε παράγωγα και
εκ των υστέρων
διόρθωση του
επιλεγόμενου μοντέλου
πρόβλεψης σύμφωνα με
το Percentage Value at
Risk (PVaR)
G.-J. Siouris, A.
Karagrigoriou, D.
Skilogianni: Conditional
mean over discretized tail
density function
Ο. Θεοδοσιάδου, Γ.
Τσακλίδης: Επεκταμένο
φίλτρο Kalman με μη
αρνητικό διάνυσμα
καταστάσεων
Ι. Μπαντούνας, Γ.
Πιτσέλης: Εκτίμηση
αποθεμάτων με χρήση
μεθόδων Kalman filter

Προεδρεύων:
Α. Ρακιτζής
Σ. Ελευθεράκη: Εισαγωγή
στην Αστροστατιστική:
Στατιστικές μέθοδοι και
τεχνικές για την ανάλυση
πολυμεταβλητών
δεδομένων σε σφαιρωτά
σμήνη

N. Savvopoulos, D.
Aretopoulou, S. Katsos:
Estimating the paid work
participation, wage and
labor supply functions of
men and women in Greece
Ι.Α. Θάνος: Μεικτές
σύνθετες κατανομές Poisson

Σ. Ευθυμιόπουλος, Σ.-Γ.
Σταυρακάκης: Επιληπτική
Χρονοβιολογία
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ΑΙΘΟΥΣΑ Ι

16:40

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Προεδρεύων:
Θ. Κάκουλλος
Χ. Χαραλαμπίδης:
Γένεση θεωρίας
Πιθανοτήτων: Cardano
εναντίον Pascal και
Fermat

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Προεδρεύων:
Δ. Παναγιωτάκος
N.D. Mparoutis: Data
preprocessing on UCI
dataset for the coronary
heart disease

17:00

Σ. Κουνιάς: Η έννοια του
τυχαίου και της
πιθανότητας 1600 π.Χ1800 μ.Χ.

Σ. Αναστασιάδου: H σχέση
του γονιδίου apolipoprotein
E genotype με το Alzheimer
disease: Μια meta-analysis

17:20

T. Papaioannou:
Reproducibility crisis in
science

K. Pateras, S.
Nikolakopoulos S., K.CB.
Roes: The enlightening
journey of three data
generating models

18:00

ΕΚΔΡΟΜΗ

21:00

ΔΕΙΠΝΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Προεδρεύων:
Ν. Φαρμάκης
Κ.Π. Κατσάνου, Ι.
Δημητρίου:
Αποτίμηση απόδοσης
ενός δυναμικού
πρωτοκόλλου
πρόσβασης ασύρματου
συνεργατικού δικτύου
A.E. Milionis, E.
Karagiota: Systematic
risk and market
microstructure in a
stock market under
conditions of economic
crisis. The case of the
Athens Stock Exchange
A.E. Milionis:
Statistical analysis of
election results. An
alternative approach
and interpretation
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ΚΥΡΙΑΚΗ 6/5
9:0013:00

Σεμινάριο: Εξόρυξη Γνώσης από κείμενα με χρήση της γλώσσας
προγραμματισμού R (Σ. Τασουλής)
ΑΙΘΟΥΣΑ Ι

9:00

9:20

9:40

10:00

10:20

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Προεδρεύων:
Γ. Παπαδόπουλος
Θ. Πασχάλης, Χ.
Γεωργακοπούλου, Σ.
Γούλας, Σ. Μπερσίμης:
Σύνθετοι δείκτες ποιότητας
για την αξιολόγηση της
παροχής υπηρεσιών υγείας
Χ. Γεωργακοπούλου, Θ.
Πασχάλης, Σ. Γούλας, Σ.
Μπερσίμης, Α. Σαχλάς, Β.
Πλαγιανάκος: Αξιολόγηση
της ποιότητας των
υπηρεσιών υγείας με χρήση
σύνθετων δεικτών
Σ. Γούλας, Θ. Πασχάλης,
Χ. Γεωργακοπούλου, Σ.
Μπερσίμης, Α. Σαχλάς, Β.
Πλαγιανάκος: Εφαρμογές
των σύνθετων δεικτών για
την διαχρονική αξιολόγηση
της ποιότητας των
υπηρεσιών υγείας
Σ. Τασουλής, Θ.
Πασχάλης, Χ.
Γεωργακοπούλου, Σ.
Γούλας, Σ. Μπερσίμης, Α.
Σαχλάς, Β. Πλαγιανάκος:
Τεχνικές μηχανικής
μάθησης για την ανάλυση

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ
ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ
Προεδρεύων:
Σ. Κουνιάς
Β. Χασιώτης, Στ.Α.
Χατζόπουλος, Σ. Κουνιάς:
Βέλτιστοι 3m παραγοντικοί
σχεδιασμοί εκτιμητικής
τάξης IV με N ≡ 0 mod 3
παρατηρήσεις
Χ. Ευαγγελάρας:
Κατασκευή βέλτιστων
υπερκορεσμένων
σχεδιασμών δύο επιπέδων
από κορεσμένους και
σχεδόν κορεσμένους
ορθογώνιους σχηματισμούς
D. Karlis: Modelling
longitudinal discrete data
with a BINAR regression
model

Μ. Αναστασοπούλου, Α.
Ρακιτζής: Αυτοπαλίνδρομα
υποδείγματα διακριτών
χρονοσειρών με
πεπερασμένο εύρος τιμών:
Μια εφαρμογή σε δεδομένα
πληθωρισμού των χωρώνμελών της Ευρωζώνης
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ
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ΑΙΘΟΥΣΑ Ι

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ
ΝΕΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Προεδρεύων:
Σ. Μπερσίμης
10:45

11:05

Σ. Μπερσίμης, Α. Σαχλάς,
Π. Οικονόμου:
Παρακολούθηση του
αριθμού και της χωρικής
κατανομής των νέων
κρουσμάτων
χρησιμοποιώντας
κατάλληλα διαγράμματα
ελέγχου και κυρτά
πολυγωνικά κέλυφα
Σ. Μπερσίμης, Α. Σαχλάς,
Π. Οικονόμου: Μια νέα
τεχνική για την
παρακολούθηση της
Δημόσιας Υγείας με χρήση
διαγραμμάτων ελέγχου και
συναρτήσεων σάρωσης

11:25

Σ. Ψαράκης, Α. Σαχλάς,
Σ. Μπερσίμης: Riskadjusted διαγράμματα
ελέγχου

11:45

G. Bartzis, W. Ligterink,
F.v. Eeuwijik: Estimating
metabolite networks using a
multi-step network
approach integrating
information from lower
levelled omic graphical
structures

Προεδρεύοντες:
Κ. Ζωγράφος,
Γ. Ηλιόπουλος,
Δ. Παναγιωτάκος,
Π. Προδρομίδης
Ζ. Μπραγουδάκης:
Υπάρχει ασυμμετρία
προσαρμογής των λιανικών
τιμών στις βασικές
κατηγορίες διατροφής; Η
περίπτωση της ελληνικής
αγοράς τροφίμων

Ε. Σεραφετινίδου, Γ.
Βερροπούλου: Παράγοντες
κατά τη διάρκεια της ζωής
που καθορίζουν την
κατάθλιψη σε άτομα ηλικίας
50 & άνω: Διαφοροποιήσεις
μεταξύ ανδρών και
γυναικών στην Ευρώπη
Σπητιέρης Μ.: Μια νέα
προσέγγιση για βελτιωμένες
υποκαταστάσεις
πολυμεταβλητών ελλιπών
δεδομένων
N.D. Mparoutis, E.
Sergaki: Adaptive neurofuzzy inference systems,
artificial neural network and
machine learning algorithms
on prediction of coronary
heart disease
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Παρουσιάσεις Αναρτημένων Ανακοινώσεων
Σ. Ζήμερας, Ζ. Κυρανά: Το φαινόμενο της βίας στα ελληνικά ποδοσφαιρικά
γήπεδα
Κ. Μακρής, Ι. Βόντα: Στατιστική ανάλυση επιδημιολογικών χρονοσειρών

12:10
14:00

Κ.Γ. Πανταβού, Π.Γ. Μπάγκος: Η εποχή γέννησης και ο κίνδυνος εμφάνισης
σκλήρυνσης κατά πλάκας: Μια πολυμεταβλητή μεταανάλυση
Κ.Γ. Πανταβού, Π.Γ. Μπάγκος: Η διακύμανση της συχνότητας αλληλόμορφων
και η επίδρασή της στη μετα-ανάλυση
Κ.Ε. Βέννου, Π.Ι. Κοντού, Π.Γ. Μπάγκος: Μετα-ανάλυση πολλαπλών εκβάσεων
σε δεδομένα γονιδιακής έκφρασης
Δ. Πανάρετος, Μ. Βαμβακάρη, Γ. Τζαβελάς, Δ. Παναγιωτάκος: Διερεύνηση του
ρόλου των ορθογωνίων και μη, μετασχηματισμών των αξόνων στην παραγοντική
ανάλυση, σε σχέση με την επαναληψιμότητα των εξαγόμενων προτύπων κάτω από
διάφορα σενάρια τυχαίου σφάλματος σε αρχικά δεδομένα
Σ. Μεσσαριτάκης, Α. Λέλης, Α. Γεωργάκης: Σύγκριση μοντέλων όγκου απλής
και πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με αντίστοιχα νευρωνικών δικτύων σε
δασοβιομετρικά δεδομένα του Δημοτικού Δάσους Νάουσας
Β. Τζιούφας, Στ.Α. Χατζόπουλος, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα: Κατασκευή Dβέλτιστων κορεσμένων παραγοντικών σχεδιασμών με χρήση βάσεων Graver και
Groebner
Ι.Α. Ταμπόσης, Κ.Δ. Τσιρίγος, Μ.Κ. Θεοδωροπούλου, Π.Ι. Κοντού, Π.Γ.
Μπάγκος: Αλγόριθμοι εκπαίδευσης για hidden Markov models βασισμένοι στην
ημιεπιβλεπόμενη μάθηση

14:00

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

16:0018:00

Σεμινάριο: Εξόρυξη Γνώσης από κείμενα με χρήση της γλώσσας
προγραμματισμού R (Σ. Τασουλής)
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ΑΙΘΟΥΣΑ Ι
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

16:30

16:50

17:10

Προεδρεύων:
Π. Μπάγκος
Y. Dimotikalis, C.H.
Skiadas: Application
of max entropy
principle to human
mortality life table data
Α. Μποζίκας, Γ.
Πιτσέλης: Πρόβλεψη
θνησιμότητας με τη
χρήση αναλογιστικών
μοντέλων αξιοπιστίας
Κ.Ν. Ζαφείρης, Χ.
Σκιαδάς, Α. Τσώνη: Η
υγεία στην Ευρωζώνη
σήμερα

18:00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙΙ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ
Προεδρεύων:
Κ. Ζωγράφος
Α. Σαρικάκη, Τ. Δάρας:
Ανάλυση κύριων
συνιστωσών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Προεδρεύων: Π.
Προδρομίδης
Ζ. Γεωργαντά, Ν.
Λογοθέτης: Δημόσιο
χρέος και έλλειμμα 2009:
Greece’s zero milestone

Α. Σταμάτης, Ε.
Ταμπούρης, Κ.
Ταραμπάνης: Οδηγούμενη
από δεδομένα ανάλυση των
τουριστικών προορισμών
της Ελλάδας
Σ. Ζήμερας, Ε. Κυρανάς,
Κ. Γεροθανάση, Ζ.
Κυρανά: Τεχνικές
ομαδοποίησης των
διατροφικών συνηθειών των
Ελλήνων εφήβων

Α. Τσιμπάνος, Χ.
Αγιακλόγλου: Επιλογή
υποδειγμάτων με
πληροφοριακά κριτήρια
σε χωρικές διαδικασίες
Π. Προδρομίδης: H
εξέλιξη του αριθμού των
απασχολουμένων ανά
κλάδο, των ανέργων και
των μη-μετεχόντων στην
αγορά εργασίας ανά
περιφέρεια στην διάρκεια
της ύφεσης (2008-2017)

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ: ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σεμινάρια
STATA

Παρασκευή

15:00-18:00

Σάββατο

9:00-12:00

Κυριακή

SPSS

R

11:30-17:30
9:00-13:00
16:00-18:00
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περιλήψεις
στα ελληνικά

H σχέση του γονιδίου Apolipoprotein E genotype με το
Alzheimer disease: Μια meta-analysis

Αναστασιάδου Σ.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
sofan@uom.edu.gr
Η Meta-analysis στοχεύει στη σύνθεση αποτελεσμάτων διαφορετικών
μελετών αναφορικά με το ίδιο αντικείμενο και πιο συγκεκριμένα με το ίδιο
ερευνητικό ερώτημα. Τα δεδομένα των μελετών που χρησιμοποιούνται
συνδυάζονται στη βάση μιας κοινής μετρικής όπως είναι το Odds Ratio (ΟR).
Έχει επιβεβαιωθεί από πλήθος ερευνών ότι το γονίδιο apolipoprotein E
(ΑPOE) έχει στενή σχέση με την εμφάνιση Alzheimer Disease (AD) και
αποτελεί ένα ισχυρότερο γενικό παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη της
συγκεκριμένης νόσου.
Η παρούσα εργασία διερευνά την επίδραση του γονιδίου
apolipoprotein E genotype (ΑPOE) στο Alzheimer Disease (AD). Η επίδραση
του γονιδίου ΑPOE αξιολογήθηκε με το odds ratio (OR) στο 95% confidence
intervals (CIs).
Πραγματοποιήθηκε Meta-analysis για να διερευνηθεί η σύνδεση του
γονιδίου ΑPOE με το AD. Οι βάσεις δεδομένων PubMed και Cochrane
Library χρησιμοποιήθηκαν για την ανεύρεση ερευνών αναφορικά με τη σχέση
της ΑPOE με το Alzheimer Disease, οι οποίες συμπεριλήφθησαν στη Metaanalysis. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν το μέγεθος της σύνδεσης αυτής.
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Αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα διακριτών χρονοσειρών με
πεπερασμένο εύρος τιμών: Μια εφαρμογή σε δεδομένα
πληθωρισμού των χωρών-μελών της Ευρωζώνης

Αναστασοπούλου Μ., Ρακιτζής Α.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
anastasopoulou@aegean.gr, arakitz@aegean.gr
Στην παρούσα εργασία, γίνεται μια επισκόπηση των πιο γνωστών
Αυτοπαλίνδρομων Υποδειγμάτων Διακριτών Χρονοσειρών με Πεπερασμένο
Εύρος Τιμών, τα οποία είναι: το Διωνυμικό Αυτοπαλίνδρομο Μοντέλο 1ης
τάξης (Binomial AR(1) ή BAR(1)), το Βήτα-Διωνυμικό Αυτοπαλίνδρομο
μοντέλο 1ης τάξης (Beta-Binomial AR(1) ή BBAR(1)) και το Υπό Συνθήκη
Ετεροσκεδαστικό Διωνυμικό Αυτοπαλίνδρομο μοντέλο 1ης τάξης (BinomialAutoregressive Conditionally Heteroscedastic ARCH(1) ή BINARCH(1)).
Παρουσιάζονται οι βασικές ιδιότητες των παραπάνω τριών μοντέλων καθώς
και οι μέθοδοι εκτίμησης των παραμέτρων τους. Δίδεται επίσης και μια
εφαρμογή τους σε μηνιαία δεδομένα πληθωρισμού για τις χώρες της
Ευρωζώνης. Στόχος είναι η μοντελοποίηση του μηνιαίου αριθμού των χωρώνμελών της Ευρωζώνης με πληθωρισμό που δεν υπερβαίνει το 2%. Για τη
σύγκριση και την επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου, χρησιμοποιούνται
τα κριτήρια AIC και BIC.
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Τοπική φ-απόκλιση και εφαρμογές της

Αυλογιάρης Γ.1, Μιχέας Α.2, Ζωγράφος Κ. 1
1
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2
University of Missouri-Columbia
avlo2000@yahoo.gr, amicheas@stat.missouri.edu, kzograf@uoi.gr
Η έννοια της φ-απόκλισης μεταξύ δύο μέτρων πιθανότητας ή μεταξύ
των αντίστοιχων συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας εισάγει μια ευρεία
οικογένεια στατιστικών ψευδο-αποστάσεων. Η παρουσίαση αυτή θα
επικεντρωθεί στον ορισμό μιας ευρείας κλάσης μέτρων τοπικής απόκλισης
(local divergence measures) μεταξύ δύο μέτρων πιθανότητας ή μεταξύ των
αντίστοιχων συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας. Οι εισαχθείσες τοπικές
αποκλίσεις βασίζονται στην κλασική απόκλιση του Csiszár και αποδίδουν ένα
μέτρο της ψευδο-απόστασης (ή στατιστικής απόστασης ή απόκλισης) μεταξύ
δυο κατανομών πιθανότητας σε ένα υποσύνολο του κοινού πεδίου
θετικότητας των εν’ λόγω κατανομών. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιασθεί ο
ορισμός και οι ιδιότητες των τοπικών φ-αποκλίσεων (local φ-divergences) και
θα δοθούν αναλυτικές εκφράσεις της τοπικής φ-απόκλισης στο περιβάλλον
της εκθετικής οικογένειας κατανομών. Τα προτεινόμενα μέτρα τοπικής
απόκλισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο στατιστικών
υποθέσεων σε τοπικό περιβάλλον, αντικείμενο στο οποίο θα επικεντρωθεί,
επίσης, η παρουσίαση αυτή.
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Μετα-ανάλυση πολλαπλών εκβάσεων σε δεδομένα
γονιδιακής έκφρασης

Βέννου Κ. Ε., Κοντού Π. Ι., Μπάγκος Π. Γ.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
pbagos@compgen.org
Η συνεχής συσσώρευση γονιδιακών δεδομένων έχει καταστήσει
επιτακτική την ανάγκη για το συνδυασμό τους σε ένα ενοποιημένο πλαίσιο
ανάλυσης. Ειδικά, η ανάπτυξη των μεθόδων υψηλής απόδοσης, όπως οι
μικροσυστοιχίες (microarrays) DNA αλλά και οι τεχνικές αλληλούχισης νέας
γενιάς (NGS), με τις οποίες έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε σε ένα
πείραμα τη συμπεριφορά χιλιάδων γονιδίων, προσφέρουν ένα τεράστιο όγκο
δεδομένων τα οποία ζητούν αξιοποίηση. Τα αποτελέσματα των
μικροσυστοιχιών δεν είναι επαναλήψιμα και υπάρχει ανάγκη συνδυασμού και
ενοποίησης δεδομένων διαφορετικών μελετών ώστε να αυξηθεί η αξιοπιστία
των αποτελεσμάτων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται η μετα-ανάλυση, μια
στατιστική μεθοδολογία, γνωστή από τις κλινικές δοκιμές και τις
επιδημιολογικές μελέτες. Συνήθως, πραγματοποιούμε μια σύγκριση στην
οποία επιδιώκεται η εύρεση γονίδιων που εκφράζονται διαφορετικά μεταξύ
δύο διαφορετικών συνθηκών (υγιείς/ασθενείς). Σε κάποιες περιπτώσεις
ωστόσο χρειάζεται η ταυτόχρονη ανάλυση δύο ή περισσοτέρων εκβάσεων ή
θεραπειών (κλινικές δοκιμές, διαγνωστικές δοκιμασίες κ.α.). Στην παρούσα
εργασία προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε μεθοδολογία που επιτρέπει την
ταυτόχρονη ανάλυση για δύο ή περισσότερες εκβάσεις. Η μεθοδολογία αυτή
βασίζεται στην πολυμεταβλητή μετα-ανάλυση και την πραγματοποιήσαμε
μεταφέροντας την υπάρχουσα μεθοδολογία από άλλα είδη δεδομένων και
προσαρμόζοντάς την στις ειδικές απαιτήσεις των δεδομένων αυτών (μικρό
μέγεθος δείγματος, ταυτόχρονη ανάλυση πολλών γονιδίων). Εφαρμογή έγινε
σε δεδομένα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου, τα οποία
συλλέχτηκαν μετά από συστηματική αναζήτηση στη βάση δεδομένων GEO.
Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος της διδακτορικής διατριβής της Κωνσταντίνας Βέννου, η
οποία υλοποιήθηκε με υποτροφία του ΙΚΥ η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Πράξη
«Ενίσχυση του ανθρωπίνου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής
έρευνας» από πόρους του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση», 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
(Ε.Κ.Τ.) και του Ελληνικού Δημοσίου.
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Πίνακες όγκου δασικών συστάδων με την Bitterlich
δειγματοληψία

Γεωργάκης Α., Μέλφος Ι., Σταματέλλος Γ.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
arisgeorg@for.auth.gr, melfosiv@for.auth.gr, stamatel@for.auth.gr
Στη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων ο όγκος των δένδρων
είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που περισσότερο ενδιαφέρουν. Η
αποτελεσματική εκτίμηση του όγκου βασίζεται κυρίως στο χαμηλό κόστος
συλλογής των δεδομένων πεδίου σ’ ένα ικανοποιητικό επίπεδο ακρίβειας.
Στοιχεία της εκτίμησης αποτελούν οι μέθοδοι δειγματοληψίας και η μέτρηση
του όγκου των δένδρων. Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία
αποτελεσματικών μοντέλων πρόβλεψης του όγκου που να μπορούν
εφαρμοσθούν στη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων. Τα στοιχεία
πάρθηκαν από την ορεογραφική μονάδα “Βαθύ” του Πανεπιστημιακού
Δάσους Περτουλίου. Εφαρμόστηκε η Bitterlich δειγματοληψία, στην οποία τα
δένδρα επιλέγονται με πιθανότητα ανάλογη της κυκλικής τους επιφάνειας και
είναι αποτελεσματική κόστους. Δοκιμάστηκαν μοντέλα που χρησιμοποιούνται
στη βιβλιογραφία και τελικά επιλέχτηκαν τα πιο απλά με βασικό κριτήριο το
σφάλμα πρόβλεψης με επαναληπτικές μεθόδους. Συζητούνται, βασικές
πλευρές δημιουργίας των μοντέλων σε σχέση με την εφαρμογή τους στην
συστάδα και γενικότερα στη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων στην
παρούσα κοινωνικο-οικονομική συγκυρία.
Λέξεις κλειδιά: όγκος συστάδας, Bitterlich
πρόβλεψης, cross-validation, δάσος Περτουλίου

δειγματοληψία,

σφάλμα
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Αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας
με χρήση σύνθετων δεικτών

Γεωργακοπούλου X.1, Πασχάλης Θ.1, Γούλας Σ.1,
Μπερσίμης Σ.1,2, Σαχλάς Α.2, Πλαγιανάκος Β.3
1
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
2
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
3
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
cgeorgakop@eopyy.gov.gr, tpaschalis@eopyy.gov.gr, sgoulas@eopyy.gov.gr,
sbersim@unipi.gr, asachlas@unipi.gr, vpp@ucg.gr
Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) είναι ο
μεγαλύτερος οργανισμός παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Συμμετέχει
ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα CrowdHEALTH, το οποίο στοχεύει
στην δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας Τεχνολογίας
Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), η οποία θα ενσωματώνει προηγμένες
τεχνικές στατιστικής ανάλυσης παρέχοντας υποστήριξη στην λήψη
αποφάσεων, μέσω της αξιοποίησης της συλλογικής γνώσης που προκύπτει
από πολλαπλές ετερογενείς πηγές. Στην ομιλία αυτή θα παρουσιαστεί ο
μηχανισμός με τον οποίο γίνεται εφικτή η αξιοποίηση της πληροφορίας, για
την αξιολόγηση των παρεχόμενων από τον ΕΟΠΥΥ υπηρεσιών υγείας.
Λέξεις κλειδιά: παροχή υπηρεσιών υγείας, ποιότητα, σύνθετοι δείκτες
ποιότητας
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Δημόσιο χρέος και έλλειμμα 2009: Greece’s Zero Milestone
Γεωργαντά Ζ.1, Λογοθέτης Ν.2
1
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
2
TQM HELLAS Sa
zoe.georganta@gmail.com, tqmstv@hol.gr
Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι διττός: πρώτον, να παρουσιάσει τα
κριτήρια στην βάση των οποίων υπολογίζεται το δημόσιο χρέος και έλλειμμα
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA) που περιγράφεται
στον Κανονισμό (EC) 2223/96, καθώς και στο Παράρτημα Α του Κανονισμού
(EU) No 549/2013· και δεύτερον, να εκτιμήσει τις ετήσιες αποστάσεις των
οικονομικών στατιστικών του δημοσίου χρέους και ελλείμματος της περιόδου
1995 και 2017 μέχρι και από, αντίστοιχα, το στατιστικό έτος-ορόσημο 2009,
σύμφωνα με το παρακάτω Σχήμα:

Χρησιμοποιούνται πρωτογενή στοιχεία που αναφέρονται στους τομείς
και υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με το παρακάτω Σχήμα:

Τα ευρήματα της εργασίας δείχνουν ότι το έλλειμμα της Γενικής
Κυβέρνησης το έτος-ορόσημο, 2009, σύμφωνα με την μεθοδολογία που
ακολούθησε η Eurostat για την Ελλάδα, δεν ήταν 15,4% του ΑΕγχΠ, αλλά
31,3%. Διαφορές προς τα κάτω βρέθηκαν για τις ετήσιες αποστάσεις των
περιόδων 1995-2009 και 2009-2017. Η εργασία προβαίνει επίσης σε
προτάσεις ρύθμισης των μακροοικονομικών στατιστικών και αντίστοιχων
πολιτικών.
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Εφαρμογές των σύνθετων δεικτών για την διαχρονική
αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας

Γούλας Σ.1, Πασχάλης Θ.1, Γεωργακοπούλου Χ.1,
Μπερσίμης Σ.1,2, Σαχλάς Α.2, Πλαγιανάκος Β.3
1
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
2
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
3
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
sgoulas@eopyy.gov.gr, tpaschalis@eopyy.gov.gr, cgeorgakop@eopyy.gov.gr,
sbersim@unipi.gr, asachlas@unipi.gr, vpp@ucg.gr
Ένας από τους σκοπούς του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) είναι η διαχρονική αξιολόγηση της ποιότητας
των υπηρεσιών υγείας που παρέχει, αξιοποιώντας την συλλογική γνώση που
προκύπτει από πολλαπλές ετερογενείς πηγές. Στην ομιλία αυτή θα
παρουσιαστεί η εφαρμογή προηγμένων τεχνικών στατιστικής ανάλυσης (π.χ.
τεχνικές Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών, διαγράμματα ελέγχου, κλπ.) στη
βάση δεδομένων που διαθέτει ο ΕΟΠΥΥ. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν
συμβάλλουν στην λήψη όσο το δυνατόν καλύτερων αποφάσεων.
Λέξεις κλειδιά: παροχή υπηρεσιών υγείας, ποιότητα, προηγμένες τεχνικής
στατιστικής ανάλυσης, σύνθετοι δείκτες ποιότητας
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Το πιθανοθεωρητικό ανάλογο του θεωρήματος της μέσης
τιμής για δεσμευμένες τυχαίες μεταβλητές

Di Crescenzo A.1, Ψαρράκος Γ.2
1
Universita degli Studi di Salerno
2
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
adicrescenzo@unisa.it, gpsarr@unipi.gr
Στην εργασία αυτή επεκτείνουμε το πιθανοθεωρητικό ανάλογο του
θεωρήματος της μέσης τιμής, που εισήγαγε ο Di Crescenzo (1999), για
δεσμευμένες μη αρνητικές τυχαίες μεταβλητές οι οποίες διατάσσονται με τη
διάταξη ως προς την ένταση κινδύνου. Επιπλέον, δίνουμε κάποιες
εναλλακτικές μορφές στην ειδική περίπτωση του αναλογικού και του
προθετικού μοντέλου κινδύνων. Μελετάμε συνδέσεις με την απόσταση
Wasserstein, και παρουσιάζουμε εφαρμογές στον Αναλογισμό και τη Θεωρία
Αξιοπιστίας.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Di Crescenzo, A. (1999). A probabilistic analogue of the mean value
theorem and its applications to reliability theory. Journal of Applied
Probability 36, 706-719.
Di Crescenzo, A. and Psarrakos, G. (2018). Probabilistic mean value theorems
for conditioned random variables with applications. Submitted.
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Εισαγωγή στην Αστροστατιστική: Στατιστικές μέθοδοι
και τεχνικές για την ανάλυση πολυμεταβλητών δεδομένων
σε σφαιρωτά σμήνη
Ελευθεράκη Σ.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
sas12027@sas.aegean.gr
H παρούσα εργασία έγινε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Αλέξανδρου
Καραγρηγορίου

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τη διαδικασία αναζήτησης και
επιλογής ιδανικού μοντέλου για την εκτίμηση του απόλυτου μεγέθους
σφαιρωτών σμηνών. Σκοπός της εργασίας είναι η κατανόηση και εφαρμογή
τεχνικών και μεθόδων πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων, εστιάζοντας
στο πρόβλημα της πολυσυγγραμικότητας. Το σύνολο δεδομένων που
χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη προέρχεται από τον κατάλογο του
Webbink (Webbink, 1985) και βρίσκεται στη βάση δεδομένων της NASA.
Πρόκειται για ένα πολυμεταβλητό σύνολο δεδομένων με μετρούμενες και
επαγόμενες ιδιότητες για 154 σφαιρωτά σμήνη του γαλαξία μας οι οποίες
εμφανίζουν πληθώρα αλληλεξαρτήσεων.
Λόγω της ισχυρής γραμμικής συσχέτισης μεταξύ των ερμηνευτικών
μεταβλητών αλλά και μεταξύ αυτών και της εξαρτημένης, αποφασίσθηκε η
μελέτη ενός πολλαπλού γραμμικού μοντέλου. Εφαρμόζοντας Singular Value
Decomposition στον πίνακα ερμηνευτικών μεταβλητών μελετήθηκαν δύο
υποδείγματα. Το πρώτο προέκυψε μέσω της Principal Components Analysis
και το δεύτερο αποτελεί εφαρμογή της Ridge Regression (Hoerl & Kennard,
1970). Σε συνδυασμό με τη μέθοδο εξόρυξης δεδομένων Cross Validation
(Allen, 1974) αλλά και μέσω άλλων κριτηρίων (Hoerl, Kennard, & Baldwin,
1975; Lawless & Wang, 1976) καταλήξαμε σε 7 μοντέλα. Ως καταλληλότερο
κρίθηκε πως είναι αυτό που κατασκευάστηκε με τις 6 κύριες συνιστώσες,
αριθμός ο οποίος προέκυψε ελαχιστοποιώντας το σφάλμα της Generalized
Cross Validation (Craven & Wahba, 1978), αφού θεωρήθηκε ότι είναι το
μοναδικό που αντιμετωπίζει την πολυσυγγραμικότητα και παράλληλα
λαμβάνει υπόψη την προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου.
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Κατασκευή βέλτιστων υπερκορεσμένων σχεδιασμών δύο
επιπέδων από κορεσμένους και σχεδόν κορεσμένους
ορθογώνιους σχηματισμούς

Ευαγγελάρας Χ.
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
hevangel@unipi.gr
Ο Wu (Biometrika, 1993) πρότεινε μια μέθοδο κατασκευής
υπερκορεσμένων σχεδιασμών δύο επιπέδων, «επεκτείνοντας» κορεσμένους
ορθογώνιους σχηματισμούς δύο επιπέδων με συγκεκριμένα γινόμενα στηλών
τους (αλληλεπιδράσεις). Στην εργασία αυτή γενικεύουμε την προτεινόμενη
μέθοδο κατασκευής και παράγουμε βέλτιστους υπερκορεσμένους
σχεδιασμούς δύο επιπέδων, «επεκτείνοντας» κορεσμένους και σχεδόν
κορεσμένους ορθογώνιους σχηματισμούς δύο επιπέδων με συγκεκριμένες
αλληλεπιδράσεις στηλών τους.
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Επιληπτική χρονοβιολογία

Ευθυμιόπουλος Σ., Σταυρακάκης Σ.-Γ.
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
stevenefthimiopoulos@gmail.com, stg.stav@gmail.com
H παρούσα εργασία έγινε υπό την επίβλεψη του Αν. Καθηγητή Κωνσταντίνου
Πολίτη

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της ύπαρξης
εποχιακής συμπεριφοράς του πλήθους των επιληπτικών κρίσεων σε
συνδυασμό με το φύλο του ασθενούς, το μήνα και το είδος της επιληπτικής
κρίσης. Η εργασία αναπτύσσεται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας μετά την
περιγραφική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιεί πίνακες συνάφειας για να
μελετήσει την ένδειξη εποχιακής τάσης όσον αφορά το πλήθος των
επιληπτικών κρίσεων. Η δεύτερη και κύρια ανάλυση είναι με χρήση log-linear
Γενικευμένων Γραμμικών Μοντέλων (GLMs), αφού πρώτα έγινε ο έλεγχος
των υποθέσεων των μοντέλων. Στα ΓΓΜ προσαρμόσαμε ένα μοντέλο log
linear με το πλήθος των κρίσεων ως μεταβλητή απόκρισης και τις μεταβλητές
φύλο, τύπος κρίσης και μήνας ως επεξηγηματικές μεταβλητές (explanatory).
Στο μοντέλο συμπεριλάβαμε και όρους αλληλεπίδρασης μεταξύ των
παραπάνω επεξηγηματικών μεταβλητών. Συμπερασματικά παρατηρήθηκε η
ύπαρξη ισχυρής ένδειξης εποχικότητας ως προς την εμφάνιση των
επιληπτικών κρίσεων στην περίπτωση της αθροιστικής ανάλυσης των δύο
φύλων. Στην περίπτωση της μεμονωμένης ανάλυσης για το κάθε φύλο,
στατιστικά σημαντικό απεδείχθη το είδος της επιληπτικής κρίσης και όχι ο
μήνας.
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Η υγεία στην Ευρωζώνη σήμερα

Ζαφείρης Κ. Ν.1, Σκιαδάς Χ. 2, Τσώνη Α. 1
1
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
2
Manlab, Πολυτεχνείο Κρήτης
kzafiris@he.duth.gr, skiadas@cmsim.net, tsoniaspa@gmail.com
Η ευρωζώνη αποτελείται από 19 χώρες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από
διαφορετικά επίπεδα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Κατά τα πρώτα
χρόνια του 21ου αιώνα κάποιες από αυτές διήλθαν μια πολύ σοβαρή
οικονομική και κοινωνική κρίση, ενώ άλλες -όπως η Γερμανία- είχαν μια
σταθερή οικονομική μεγέθυνση. Εντός των πλαισίων αυτών, σκοπός της
εργασίας αυτής είναι η σύγκριση των επιπέδων υγείας των πληθυσμών των
χωρών αυτών με βάση τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα, τα οποία
αντιστοιχούν στο έτος 2016. Χρησιμοποιήθηκαν 4 μέθοδοι για αυτό το σκοπό,
οι οποίες όμως όλες βασίζονται στους πίνακες επιβίωσης των υπό μελέτη
πληθυσμών. Ειδικότερα, δύο από αυτές βασίζονται στις μεθόδους
εξομάλυνσης των δεδομένων όπως αναπτύχθηκαν από τους Gompertz και
Weibull. Οι δε άλλες δύο στις m(x) και q(x) κατανομές των πινάκων
επιβίωσης. Ως μοναδική μέτρηση των επιπέδων υγείας των πληθυσμών
ορίζεται ο μέσος αριθμός των ετών υγιούς ζωής που χάνεται εξαιτίας των
ασθενειών και διαφόρων αναπηριών όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις
παραπάνω μεθόδους. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι μεταξύ των
πληθυσμών που μελετήθηκαν υπάρχουν διαφορές στο επίπεδο υγείας.
Λέξεις κλειδιά: υγεία, πίνακες επιβίωσης, ευρωζώνη

Λαμία, 4 –6 Μαΐου 2018

Το φαινόμενο της βίας στα ελληνικά ποδοσφαιρικά γήπεδα

Ζήμερας Σ., Κυρανά Ζ.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
zimste@aegean.gr, reniakyrana@gmail.com
Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας δείγματος με το
στατιστικό πακέτο SPSS, το
οποίο προέκυψε από τη συμπλήρωση
ερωτηματολογίου που διερευνά τα αίτια, τις συνέπειες και τους τρόπους
αντιμετώπισης του φαινομένου της βίας στα Ελληνικά Ποδοσφαιρικά Γήπεδα.
Αρχικά διευκρινίζονται οι έννοιες του ποδοσφαίρου εντός και εκτός
συνόρων, του χουλιγκανισμού, καθώς και των αιτιών, συνεπειών και τρόπων
αντιμετώπισης του φαινομένου της βίας στα Ελληνικά ποδοσφαιρικά γήπεδα.
Ακολουθεί η περιγραφή του ερωτηματολογίου και της μεθοδολογίας λήψης
τυχαίου δείγματος 355 ατόμων, καθώς και των γενικών χαρακτηριστικών του.
Η περιγραφική στατιστική ανάλυση τεκμηριώνεται με τα σημαντικότερα
γραφήματα. Παρατίθενται οι αντίστοιχοι παραμετρικοί και μη παραμετρικοί
έλεγχοι υποθέσεων που εφαρμόστηκαν, η απλή γραμμική παλινδρόμηση, η
ανάλυση παλινδρόμησης μιας εξαρτημένης μεταβλητής με δύο και τρεις
ανεξάρτητες μεταβλητές, αντίστοιχα, η λογιστική παλινδρόμηση, καθώς και τα
αντίστοιχα συμπεράσματα που προέκυψαν. Στις ομάδες μεταβλητών του
δείγματος, που αφορούν τα αίτια και τα μέσα ενημέρωσης κατά του
χουλιγκανισμού, εφαρμόζονται η Παραγοντική Ανάλυση με τη μέθοδο των
Κύριων Συνιστωσών και η μέθοδος του Ward της Ιεραρχικής ανάλυσης
Συστάδων.
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν κρίνονται συμβατά με τις σημερινές
αντιλήψεις και θεωρήσεις της ελληνικής κοινωνίας και της αντίστοιχης
ποδοσφαιρικής κοινότητας, ενώ ταυτίζονται και με αποτελέσματα παραπλήσιων
ερευνών. Οι επιλεγείσες στατιστικές μέθοδοι εφαρμόζονται με επιτυχία στα
δεδομένα του δείγματος, αφού οι ομαδοποιήσεις που προκύπτουν οδηγούν σε
στατιστικώς ορθά αποτελέσματα, τα οποία αιτιολογούνται ευχερώς και επαρκώς
και κοινωνιολογικά.
Αν και το φαινόμενο της βίας είναι σύμφυτο με την συμπεριφορά του
ανθρώπου, διαφαίνεται πως η πολιτεία θα πρέπει να αλλάξει ή και να
αυστηροποιήσει την σχετική με το ποδόσφαιρο νομοθεσία και με την συμβολή
της οικογένειας και του σχολείου, να επιχειρήσει στην ορθότερη λειτουργία του
κράτους δικαίου.
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Τεχνικές ομαδοποίησης των διατροφικών συνηθειών των
Ελλήνων εφήβων

Ζήμερας Σ.1, Κυρανάς Ε.2, Γεροθανάση Κ.2, Κυρανά Ζ.1
1
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
2
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
zimste@aegean.gr, ekiranas@nutr.teithe.gr, reniakyrana@gmail.com
Διερευνάται η κατά το δυνατόν ακριβέστερη και πληρέστερη στατιστική
επεξεργασία, με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, για παρουσίαση των
διατροφικών συνηθειών αντιπροσωπευτικού δείγματος 42.593 Ελλήνων εφήβων,
που προέκυψε από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων.
Αρχικά διευκρινίζονται οι έννοιες της εφηβείας, των διατροφικών
απαιτήσεων και των διατροφικών συνηθειών των εφήβων και ακολουθεί η
παρουσίαση των μεθόδων πολυμεταβλητής ανάλυσης. Στη συνέχεια,
περιγράφονται η μεθοδολογία της δειγματοληψίας, η τεχνική συμπλήρωσης των
ερωτηματολογίων και τα γενικά χαρακτηριστικά του δείγματος.
Η περιγραφική στατιστική ανάλυση των δημογραφικών και ατομικών
χαρακτηριστικών των εφήβων τεκμηριώνεται με τα σημαντικότερα γραφήματα,
ενώ οι αντίστοιχοι παραμετρικοί και μη παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων, η απλή
γραμμική παλινδρόμηση και η ανάλυση παλινδρόμησης μιας εξαρτημένης
μεταβλητής με δύο και τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές, αντίστοιχα, προκύπτει πως
οδηγούν σε αξιόπιστα ζητούμενα συμπεράσματα. Επιχειρείται η εφαρμογή
πολυμεταβλητών μεθόδων στατιστικής ανάλυσης στην ομάδα μεταβλητών που
σχετίζεται με την εβδομαδιαία κατανάλωση κρέατος θηλαστικών και διαφόρων
παρασκευών του. Εφαρμόστηκαν η Παραγοντική Ανάλυση με τη μέθοδο των
Κύριων Συνιστωσών, καθώς και οι σημαντικότερες μέθοδοι Ιεραρχικής ανάλυσης
Συστάδων.
Ως συμπέρασμα προκύπτει, πως αρκετές από τις ομαδοποιήσεις που
επιλέχθηκαν είναι 100% κοινές μεταξύ των μεθόδων και ότι οι περισσότερες εξ'
αυτών εμφανίζουν υψηλά ποσοστά κοινών μεταβλητών. Οι ομαδοποιήσεις που
προέκυψαν οδηγούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό στατιστικά ορθών αποτελεσμάτων,
τα οποία αιτιολογούνται ευχερώς και επαρκώς και από διατροφική άποψη.
Συνεπώς, οι στατιστικές μέθοδοι πολυμεταβλητής ανάλυσης που επιλέχθηκαν,
εφαρμόστηκαν με επιτυχία στα δεδομένα του δείγματος.
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Συμπερασματολογία για διάταξη κατανομών

με λανθασμένα μοντέλα λόγου πυκνοτήτων
Ηλιόπουλος Γ.
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
geh@unipi.gr
Τα μοντέλα λόγου πυκνοτήτων είναι ημιπαραμετρικά μοντέλα τα
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση δύο ή περισσοτέρων
πληθυσμών χωρίς να καθορισθούν οι ακριβείς κατανομές τους. Ένα μοντέλο
λόγου πυκνοτήτων για 𝛫 ≥ 2 κατανομές υποθέτει ότι οι πυκνότητές τους
έχουν τη μορφή
𝑓𝑖 (𝑦) = 𝑔(𝑦)𝑒 𝛽𝑖0+𝛽𝑖1 𝜑1 (𝑦)+⋯+𝛽𝑖𝑚 𝜑𝑚 (𝑦) ,

𝑖 = 1, … , 𝐾,

όπου 𝑔 είναι μία άγνωστη πυκνότητα, 𝛽𝑖0 , 𝛽𝑖1 , … 𝛽𝑖𝑚 , 𝑖 = 1, … , 𝐾, είναι
άγνωστες παράμετροι και 𝜑1 , … , 𝜑𝑚 είναι δεδομένες (γνωστές)
παραγωγίσιμες συναρτήσεις. Το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
ελεγχθεί τυχόν στοχαστική διάταξη των κατανομών και ειδικότερα διάταξη ως
προς τον λόγο πιθανοφανειών μια και
′ ( )
𝑓𝑖 ≤lr 𝑓𝑗 ⇔ (𝛽𝑗1 − 𝛽𝑖1 )𝜑1′ (𝑦) + ⋯ + (𝛽𝑗𝑚 − 𝛽𝑖𝑚 )𝜑𝑚
𝑦 ≥ 0, ∀𝑦,

πράγμα που σημαίνει ότι η υπόθεση της διάταξης των κατανομών
μεταφράζεται σε μία υπόθεση για τις παραμέτρους 𝛽 του μοντέλου. Όταν το
μοντέλο είναι σωστό, οι εκτιμητές των παραμέτρων 𝛽 είναι συνεπείς και
ασυμπτωτικά κανονικοί με αποτέλεσμα ο έλεγχος γενικευμένου λόγου
πιθανοφανειών για την
𝛨0 : 𝑓𝑖 = 𝑓𝑗

κατά της

𝐻1 : 𝑓𝑖 ≤lr 𝑓𝑗 ,

να έχει ασυμπτωτικά το ονομαστικό μέγεθος και να είναι συνεπής.
Είναι φυσικό να αναρωτηθεί κανείς τι συμβαίνει όταν είτε το μοντέλο
ισχύει αλλά οι συναρτήσεις 𝜑 έχουν επιλεχθεί λανθασμένα είτε δεν έχει
καθόλου μία τέτοια μορφή. Στην ομιλία θα δούμε ότι ο έλεγχος που βασίζεται
στο λανθασμένο μοντέλο συνεχίζει να έχει ασυμπτωτικά το σωστό μέγεθος
και να είναι συνεπής. Το αποτέλεσμα αυτό ισχύει και σε μοντέλα λόγου
πυκνοτήτων για δεσμευμένες κατανομές τα οποία είναι κατάλληλα για τον
έλεγχο διάταξης κατανομών υπό την παρουσία συμμεταβλητών.
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Μεικτές σύνθετες κατανομές Poisson

Θάνος Ι.Α.
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
thanosjohn2gmail.com
H παρούσα εργασία έγινε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Νικόλαου Δ. Μαχαιρά

Οι μεικτές σύνθετες κατανομές Poisson χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ
φάσμα επιστημονικών πεδίων για μοντελοποίηση μη ομογενών πληθυσμών.
Μελετούνται αποτελέσματα σχετικά με τις μεικτές σύνθετες κατανομές
Poisson που συχνά έχουν τις επιθυμητές ιδιότητες για μοντελοποίηση
συχνότητας απαιτήσεων και παρέχουν ενδιαφέρουσες αναλογιστικές
εφαρμογές. Για παράδειγμα έχουν συχνά παχιές ουρές που είναι χρήσιμες για
δεδομένα με μακριές ουρές. Επιλέγονται δομικές κατανομές μείξης όπως π.χ.
η (γενικευμένη) Γάμμα, η (γενικευμένη) Βήτα, γενικευμένη αντίστροφη
Γκαουσιανή, και υπολογίζονται αναλυτικά οι συναρτήσεις πιθανότητας της
κατανομής των (συνολικών) απαιτήσεων. Επίσης παρουσιάζονται
χαρακτηρισμοί μεικτών κατανομών Poisson μέσω της απόλυτης μονοτονίας
της πιθανογεννήτριας συνάρτησης και της αραίωσης.
Αποδεικνύεται, ότι η συνάρτηση πιθανότητας μιας μεικτής σύνθετης
κατανομής Poisson μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις. Ωστόσο, σημαντικές κατανομές αριθμού απαιτήσεων μπορούν
να χαρακτηριστούν μέσω της αναδρομής Panjer. Επίσης αποδεικνύονται
αναδρομικοί τύποι για τη συνάρτηση κατανομής και τις ροπές των συνολικών
απαιτήσεων, όταν οι κατανομές μεγέθους απαιτήσεων είναι διακριτές ή
συνεχείς. Οι αναδρομικοί τύποι παρέχουν κατάλληλες αριθμητικές
προσεγγίσεις της συνάρτησης κατανομής των συνολικών απαιτήσεων.
Τέλος δίνονται λεπτομερείς αποδείξεις μιας επέκτασης της αναδρομής
Panjer που οφείλεται στους K.Th. Hess, A. Liewald and K.D. Schmidt και έχει
εφαρμογές στις οικογένειες κατανομών Hofmann και στα χαρτοφυλάκια
κινδύνων που υπόκεινται σε αντασφάλιση καταστροφικών υπερβολικών
ζημιών.
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Επεκταμένο φίλτρο Kalman με μη αρνητικό
διάνυσμα καταστάσεων

Θεοδοσιάδου Ο., Τσακλίδης Γ.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
outheod@math.auth.gr, tsaklidi@math.auth.gr
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα μοντέλο χώρου
καταστάσεων για την εκτίμηση κρυφών τυχαίων μεταβλητών, οι οποίες
υπόκεινται σε μονόπλευρους περιορισμούς. Η εξίσωση των καταστάσεων
περιγράφεται από μια τετραγωνική μορφή, ενώ η εξίσωση των παρατηρήσεων
είναι μια γραμμική συνάρτηση του διανύσματος κατάστασης. Επιπλέον,
παρατίθεται μια εφαρμογή με χρηματοοικονομικά δεδομένα.
.
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Μικτά περιοδικά ARMA μοντέλα για την μοντελοποίηση
της επιδημικής δραστηριότητας σε συστήματα
βιοεπιτήρησης

Καλλιγέρης Ε.-Ν.1, Καραγρηγορίου Α.1,Παρπούλα Χ.2
1
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
2
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
sasm16009@aegean.gr, alex.karagrigoriou@aegean.gr, cparpoula@unipi.gr
Μια πληθώρα στατιστικών μοντέλων είναι διαθέσιμη στη σημερινή
εποχή για την έγκαιρη ανίχνευση επιδημικής δραστηριότητας σε συστήματα
βιοεπιτήρησης. Ωστόσο, η επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο είναι συχνά
δύσκολο να επιτευχθεί λόγω της εποχικότητας που εμπεριέχεται στις
χρονοσειρές. Σε τέτοιες περιστάσεις, μια χρήσιμη κλάση μοντέλων είναι αυτή
των περιοδικών αυτοπαλίνδρομων κινητού μέσου (PARMA) μοντέλων, η
οποία αποτελεί επέκταση των ευρέως γνωστών ARMA μοντέλων, και
επιτρέπει την αξιοποίηση εποχικών παραμέτρων. Σε αυτήν την εργασία
εξετάζονται ειδικά PARMA μοντέλα τα οποία αξιολογούνται με τη βοήθεια
της πιθανοφάνειας και την εφαρμογή κριτηρίων επιλογής μοντέλου, ώστε
τελικά να επιλεχθεί το καταλληλότερο μοντέλο για την έγκαιρη και έγκυρη
ανίχνευση πιθανών επιδημικών εξάρσεων. Επιπλέον, μετεωρολογικές τυχαίες
συμεταβλητές που σχετίζονται άμεσα με τη γριπώδη συνδρομή, έχουν
συμπεριληφθεί στην ανάλυση. Το προτεινόμενο μοντέλο βρέθηκε με τη
χρήση μέτρων αξιολόγησης (ΜΑΕ, ΜΑPE), να υπερτερεί των υπολοίπων
υποψήφιων μοντέλων και να ανιχνεύει τα επιδημικά κύματα.

Λαμία, 4 –6 Μαΐου 2018

Αποτίμηση απόδοσης ενός δυναμικού πρωτοκόλλου
πρόσβασης ασύρματου συνεργατικού δικτύου

Κατσάνου Κ. Π., Δημητρίου Ι.
Πανεπιστήμιο Πατρών
constance91993@gmail.com, idimit@math.upatras.gr
Θεωρούμε ένα Μαρκοβιανό σύστημα επαναλαμβανόμενων πελατών
με έναν υπάλληλο και δύο «ευφυείς» ουρές επαναλαμβανόμενων αφίξεων
πεπερασμένης διάστασης. Αν οι πελάτες κατά την άφιξή τους βρουν τον
υπάλληλο διαθέσιμο, τότε αρχίζουν άμεσα την εξυπηρέτηση τους. Σε αντίθετη
περίπτωση τοποθετούνται στην ουρά επαναλαμβανόμενων αφίξεων με τον
λιγότερο αριθμό πελατών, δηλ. εφαρμόζουμε την πολιτική join-the-shortestorbit-queue (JSOQ). Οι πελάτες από τις ουρές επαναλαμβανόμενων αφίξεων
προσπαθούν να συνδεθούν με τον υπάλληλο σύμφωνα με ένα δυναμικό
πρωτόκολλο πρόσβασης το οποίο εξαρτάται από τον αριθμό των πελατών στο
όλο σύστημα. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός των επαναπροσπαθειών σε μια ουρά
επαναλαμβανόμενων αφίξεων εξαρτάται από τον αριθμό των πελατών στην
άλλη ουρά επαναλαμβανόμενων αφίξεων. Ο συνδυασμός της JSOQ πολιτικής
με το δυναμικό πρωτόκολλο πρόσβασης που περιγράψαμε παραπάνω είναι
προσανατολισμένος στην κατεύθυνση των αυτοδιαχειριζόμενων δικτύων και
βελτιώνει σημαντικά την απόδοση του συστήματος καθώς μειώνει την
καθυστέρηση εξυπηρέτησης των μπλοκαρισμένων πελατών. Το σύστημα
περιγράφεται από μια τρισδιάστατη Μαρκοβιανή διαδικασία και με χρήση
πινακοαναλυτικών τεχνικών υπολογίζουμε τα βασικά μέτρα απόδοσης, τα
οποία χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό χρήσιμων αριθμητικών
αποτελεσμάτων που δίνουν πληροφορίες για την βελτιστοποίηση του δικτύου.
Εφαρμογές τέτοιων συστημάτων συναντώνται στη μελέτη ασύρματων
συνεργατικών δικτύων, τα οποία αποτελούν ένα σύγχρονο εργαλείο προς την
κατεύθυνση των ασύρματων επικοινωνιών πέμπτης γενιάς (5G). Σε αυτά τα
συστήματα υπάρχει μια κορεσμένη πηγή (ασύρματη συσκευή) που στέλνει
πακέτα δεδομένων σε έναν προορισμό (σταθμός βάσης). Αν η αποστολή
αποτύχει, η συσκευή στέλνει τα πακέτα σε βοηθητικές συσκευές (relays)
σύμφωνα με κάποιο πρωτόκολλο. Αυτές οι βοηθητικές συσκευές βρίσκονται
συνήθως σε μια ενδιάμεση απόσταση και έχουν καλύτερη πρόσβαση, σε
όρους ποιότητας σήματος, στον σταθμό βάσης. Τα relays είναι υπεύθυνα για
την αποστολή των μπλοκαρισμένων πακέτων στον σταθμό βάσης.
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Κατηγοριοποίηση σήματος οπτοκινητικού νυσταγμού με τη
μέθοδο εξαγωγής χαρακτηριστικών

Κόλιας Π.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
pakolias@math.auth.gr
Ο ίλιγγος είναι ένα νευρολογικό σύμπτωμα που αντιστοιχεί σε μια
πληθώρα παθήσεων, με κυριότερο αίτιο τις ενδολαβυρινθικές βλάβες. Για την
ολοκληρωμένη διάγνωση του συμπτώματος απαιτείται το πλήρες ιστορικό του
ασθενούς, όπως επίσης και δοκιμασίες πρόκλησης ιλίγγου αλλά και κλινικές
εξετάσεις. Εκτός από τις συμβατικές μεθόδους, η ανάλυση χρονοσειρών
παίζει ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία της διάγνωσης, καθώς εισάγει
εργαλεία, τα οποία μπορούν να διαχωρίσουν τους υγιείς από τους ασθενείς με
ακρίβεια. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές σημαντικές εφαρμογές στον
τομέα
της
υγείας,
όπως
για
παράδειγμα
στην
ανάλυση
ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιείται ένα
σετ δεδομένων από ένα πείραμα οπτοκινητικού νυσταγμού, ο οποίος έχει
δειχθεί πως συσχετίζεται με τον ίλιγγο. Η γραμμική και μη-γραμμική ανάλυση
των δεδομένων εξάγει βασικά στατιστικά χαρακτηριστικά, όπως μέτρα τάσης
και διασποράς, αλλά και χαρακτηριστικά ανάλυσης χρονοσειρών (feature
extraction), όπως αυτοσυσχέτιση, διάσταση συσχέτισης και εκθέτες
Lyapunov, τα οποία καθιστούν δυνατό το διαχωρισμό του ασθενούς
πληθυσμού και παρέχουν βαθύτερη κατανόηση του ιλίγγου.
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Η Έννοια του τυχαίου και της πιθανότητας
1600π.Χ.-1800μ.Χ

Κουνιάς Σ.
Πανεπιστήμιο Αθηνών
skounias@math.uoa.gr
Σημαντικοί καθηγητές Στατιστικής στα βιβλία τους θέτουν το
ερώτημα: Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν ασχοληθεί με την έννοια του
τυχαίου και της πιθανότητας; Με εξαίρεση τον Σωκράτη, τα τυχαία και πιθανά
τα απέδιδαν στις θεότητες. Όμως τους στρατηγούς και υπαλλήλους της
πολιτείας τους επέλεγαν με κλήρο.
Μετά από 2000 χρόνια οι Pascal και Fermat και άλλοι σύγχρονοί τους
ασχολήθηκαν με το πρόβλημα της κατανομής ενός ποσού σε δύο παίκτες
τυχερών παιχνιδιών, που διακόπηκε το παιχνίδι τους. Τα πρώτο βιβλίο στις
πιθανότητες εκδόθηκε το 1657. Την εποχή αυτή εκδιώκονταν άνθρωποι για
θρησκευτικές διαφορές, ενώ την εποχή μας κυριαρχούν οι πολιτικές
αντιπαραθέσεις.
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Δημιουργία νέας διδιάστατης κατανομής με Γάμμα και
Βήτα περιθώριες με τη μέθοδο της trivariate reduction

Κούτρας Μ. Β., Κοκκινιώτη Θ. Κ.
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
mkoutras@unipi.gr, theodora_kokkinioti@hotmail.gr
Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν διάφοροι τρόποι δημιουργίας
διδιάστατων κατανομών, ένας εκ των οποίων είναι η μέθοδος της trivariate
reduction. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, ξεκινώντας από τρεις ανεξάρτητες
τυχαίες μεταβλητές και παίρνοντας κάποιον κατάλληλο μετασχηματισμό
αυτών ώστε να δημιουργηθεί συσχέτιση, καταλήγουμε σε δύο νέες τυχαίες
μεταβλητές οι οποίες είναι εξαρτημένες. Οι περιθώριες των διδιάστατων
κατανομών που δημιουργούνται με αυτή τη μέθοδο, ανήκουν συνήθως στην
ίδια οικογένεια μονοδιάστατων κατανομών. Στην παρούσα εργασία θα
παρουσιάσουμε μία νέα διδιάστατη κατανομή, η οποία έχει κατασκευαστεί με
τη μέθοδο της trivariate reduction, όμως η επιλογή των μετασχηματισμών
έγινε, ώστε οι περιθώριες να διαφέρουν και, συγκεκριμένα, να ακολουθούν η
μία την κατανομή Γάμμα και η άλλη την κατανομή Βήτα.
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Νέες ανισότητες για Ν-demimartingales με
εφαρμογές στις στατιστικές συναρτήσεις σάρωσης

Κούτρας Μ., Λυμπερόπουλος Δ.
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
mkoutras@unipi.gr, dilyber@webmail.unipi.gr
Η θεωρία των martingales προσφέρει μια σειρά αποτελεσμάτων που
είναι χρήσιμα για τη μελέτη προβλημάτων στα οποία εμπλέκονται
εξαρτημένες τυχαίες μεταβλητές. Τα εν λόγω αποτελέσματα, όμως, μπορούν
να εφαρμοστούν μόνο εφόσον ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες
μπορεί να μην επαληθεύονται πάντα στην πράξη. H ανάγκη επέκτασης
αποτελεσμάτων που αφορούν martingales κάτω από γενικότερες παραδοχές
οδήγησε σχετικά πρόσφατα στη μελέτη ευρύτερων κλάσεων συναφών
στοχαστικών διαδικασιών, όπως είναι τα demimartingales, τα Νdemimartingales και τα Ν-demisupermartingales.
Στη θεωρία των ροών και συναρτήσεων σάρωσης (runs and scans
theory) η αντιμετώπιση προβλημάτων στοχαστικής εξάρτησης είναι ο
κανόνας. Ένα τέτοιο πρόβλημα, που βρίσκει εφαρμογή σε διάφορα πεδία (π.χ.
στον αναλογισμό και τη θεωρία αξιοπιστίας), αφορά τη μελέτη της
συνάρτησης κατανομής του χρόνου αναμονής μέχρι την εμφάνιση της πρώτης
σάρωσης τύπου r/k. Υπενθυμίζουμε ότι μια σάρωση τύπου r/k σε μια
ακολουθία δοκιμών με δύο ή περισσότερες δυνατές εκβάσεις ανά δοκιμή,
είναι ένας ειδικός σχηματισμός που αναφέρεται στην εμφάνιση
υποακολουθιών μήκους k, οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον r επιτυχίες
(r,k είναι θετικοί ακέραιοι με r k).
Σε αυτή την εργασία, παρουσιάζονται κάποιες νέες ανισότητες για Νdemimartingales και Ν-demisupermartingales, οι οποίες αποδεικνύονται μέσω
του ορισμού κατάλληλων τυχαίων χρόνων, που δεν είναι χρόνοι διακοπής. Οι
ανισότητες αυτές εφαρμόζονται στη συνέχεια για την εξαγωγή φραγμάτων για
τη συνάρτηση κατανομής πιθανότητας του προαναφερθέντος χρόνου
αναμονής. Τέλος, δίνονται διάφορα αριθμητικά αποτελέσματα για την
αποτίμηση της ποιότητας των φραγμάτων.
*

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)
και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Αριστεία ΙΙ.
Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
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Μέθοδοι δημιουργίας νέων οικογενειών κατανομών και
μελέτη των ιδιοτήτων τους

Κούτρας M., Μαυρούτσος Ν.
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
mkoutras@unipi.gr, nikos_mavroutsos@hotmail.com
Η δημιουργία νέων οικογενειών κατανομών και η μελέτη των ιδιοτήτων
τους παρότι αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης διαφόρων ερευνητών για πολλά
χρόνια εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ερευνητικού
ενδιαφέροντος. Στην παρούσα εργασία θα εισάγουμε μια νέα οικογένεια
κατανομών της οποίας η αθροιστική συνάρτηση κατανομής δίνεται από τον
τύπο
, όπου
και
είναι συναρτήσεις με συγκεκριμένες
ιδιότητες η καθεμιά. Επιπλέον για την συγκεκριμένη οικογένεια κατανομών θα
παρουσιαστούν μια σειρά από ιδιότητες που είναι χρήσιμες για την αναζήτηση
και δημιουργία συναρτήσεων
και
οι οποίες θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή νέων μονοδιάστατων κατανομών
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Διερεύνηση των σημείων αλλαγής σε σεισμικές ακολουθίες
των Ιονίων νήσων

Λύκου Ρ., Τσακλίδης Γ., Παπαδημητρίου Ε.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
lykourodi@math.auth.gr, tsaklidi@math.auth.gr , ritsa@geo.auth.gr
Εκτελείται ανάλυση σημείων αλλαγής στη μετασεισμική ακολουθία
του ζεύγους σεισμών της Κεφαλονιάς Mw=6, Mw=6.1 το 2014, σε μια τυπική
σεισμική ακολουθία στη Λευκάδα Mw=6.5 το 2015 και σε ένα σμήνος
σεισμών στη Ζάκυνθο το 2006. Για τη μελέτη των σημείων αλλαγής
λαμβάνονται υπόψη οι μεταβλητές του μεγέθους, του γεωγραφικού πλάτους,
του γεωγραφικού μήκους και των ενδιάμεσων χρονικών διαστημάτων μεταξύ
διαδοχικών σεισμών. Πραγματοποιούνται τόσο μονομεταβλητές όσο και
πολυμεταβλητές αναλύσεις παρέχοντας αποτελέσματα για την επιστήμη της
Σεισμολογίας και της Στατιστικής.
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Στατιστικά τεστ φ-απόκλισης βασισμένα
στη σύνθετη πιθανοφάνεια

Martin N.1, Pardo L.1, Ζωγράφος K.2
1
Complutense University of Madrid
2
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
kzograf@uoi.gr

Η κλασσική πιθανοφάνεια κατέχει δεσπόζουσα θέση στη μαθηματική
στατιστική. Παρόλη την απλότητά της αποδεικνύεται όμως δύσχρηστη στην
περίπτωση μεγάλων συνόλων δεδομένων ή δύσχρηστων πιθανοθεωρητικών
μοντέλων. Στις περιπτώσεις αυτές, η έννοια της σύνθετης πιθανοφάνειας
(composite likelihood) διευκολύνει. Η ομιλία αυτή επικεντρώνεται στην
κατασκευή μιας ευρείας κλάσης στατιστικών τεστ για τον έλεγχο απλών ή
σύνθετων μηδενικών υποθέσεων. Τα προτεινόμενα στατιστικά τεστ
βασίζονται στις έννοιες της φ-απόκλισης και της σύνθετης πιθανοφάνειας.
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Στατιστική ανάλυση επιδημιολογικών χρονοσειρών

Μακρής Κ. Ν., Βόντα Ι.
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
constantinosmakris@yahoo.gr, vonta@math.ntua.gr
Σκοπός της εργασίας είναι η στατιστική μελέτη επιδημιολογικών
δεδομένων που προέρχονται από το ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου &
Πρόληψης Νοσημάτων). Η στατιστική ανάλυση βασίζεται σε μια σειρά από
επιδημιολογικά δεδομένα (χρονοσειρές), που αφορούν την εποχιακή γρίπη
συνολικά αλλά και ξεχωριστά για κάποιους παράγοντες, όπως το φύλο και η
ηλικία. Ανάμεσα σε άλλες μεθόδους γίνεται παρουσίαση διαγραμμάτων
ελέγχου μεταβλητών και παρουσιάζονται επίσης οι αδιάστατοι συντελεστές
ΜΚΝ. Με τους συντελεστές ΜΚΝ ελέγχεται αν δύο ή περισσότερες
χρονοσειρές παρουσιάζουν μέγιστες τιμές στις ίδιες χρονικές στιγμές.
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Μία τεχνική αλλαγής μέτρου για μικτές σύνθετες
ανανεωτικές διαδικασίες

Μαχαιράς Ν.Δ., Τζανίνης Σ.Μ.
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
macheras@unipi.gr, stzaninis@unipi.gr
Για δοσμένη μικτή σύνθετη ανανεωτική διαδικασία S ως προς ένα
μέτρο πιθανότητας P, χαρακτηρίζουμε όλα τα μέτρα πιθανότητας Q με πεδίο
ορισμού εκείνο του P, έτσι ώστε τα Q και P να είναι προοδευτικά ισοδύναμα
και η S να παραμένει μία μικτή σύνθετη ανανεωτική διαδικασία ως προς το
μέτρο Q. Ως συνέπεια, αποδεικνύεται ότι κάθε μικτή σύνθετη ανανεωτική
διαδικασία μπορεί να αναχθεί σε μία μικτή σύνθετη διαδικασία Poisson μέσω
αλλαγής μέτρου. Τέλος, δείχνουμε πως αυτή η τεχνική αλλαγής μέτρου
σχετίζεται την τιμολόγηση ασφαλιστικών κινδύνων (αρχές υπολογισμού
ασφαλίστρου).
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Σύγκριση μοντέλων όγκου απλής και πολλαπλής
γραμμικής παλινδρόμησης με αντίστοιχα νευρωνικών
δικτύων σε δασοβιομετρικά δεδομένα του δημοτικού
δάσους Νάουσας

Μεσσαριτάκης Σ., Λέλης Α., Γεωργάκης Α.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
spymess@yahoo.gr, athalelis@gmail.com, arisgeorg@for.auth.gr,
Τα δασοβιομετρικά δεδομένα και κυρίως τα δεδομένα ξυλώδη όγκου
των δασικών πόρων, παρέχουν πρωταρχικής σημασίας πληροφορίες οι οποίες
είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων. Τα
δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για στατιστική ανάλυση και εντοπίζονται
στο Δημοτικό Δάσος Νάουσας, αποτελούνται από μετρήσεις 250 δέντρων τα
οποία επιλέχθηκαν με απλή τυχαία δειγματοληψία. Η εκτίμηση του όγκου
πραγματοποιήθηκε αρχικά με τη χρήση εξισώσεων όγκου που προκύπτουν
από την εφαρμογή απλής και πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Στη
συνέχεια πραγματοποιήθηκε η εκτίμηση όγκου με νευρωνικά δίκτυα, τα οποία
ως σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία, αποδίδουν ικανοποιητικά σε παρόμοιες
δασικές εφαρμογές. Στο σύνολο των δεδομένων και με ανεξάρτητες
μεταβλητές τη στηθιαία διάμετρο και το ολικό ύψος προσαρμόζονται
συνολικά 23 μοντέλα εξισώσεων. Αντίστοιχα εκπαιδεύτηκαν νευρωνικά
δίκτυα διαφόρων αρχιτεκτονικών (επίπεδα, αριθμός νευρώνων ανά επίπεδο)
με διαφορετικούς αλγορίθμους οπισθοδιάδοσης του λάθους. Από τα
αποτελέσματα προκύπτει ότι από τα 23 μοντέλα μόνο τα μετασχηματισμένα ή
σταθμισμένα μοντέλα δίνουν ικανοποιητικά ή καλά αποτελέσματα στην
εκτίμηση του όγκου. Τα νευρωνικά δίκτυα από την άλλη, ειδικά όταν
εκπαιδεύτηκαν με βαθιές αρχιτεκτονικές, εμφάνισαν γενικά μικρότερη
απόκλιση κατά την εκτίμηση του όγκου των δέντρων. Συμπερασματικά, τα
νευρωνικά δίκτυα ξεπερνούν γενικά την απόδοση των παραδοσιακών
εξισώσεων-μοντέλων κατά την εκτίμηση του ξυλώδη όγκου των δέντρων της
περιοχής.
Λέξεις κλειδιά: Μοντέλα παλινδρόμησης, Νευρωνικά δίκτυα, Δημοτικό Δάσος
Νάουσας,
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Εκτίμηση αποθεμάτων με χρήση μεθόδων Kalman Filter

Μπαντούνας Ι., Πιτσέλης Γ.
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
ibadounas@yahoo.gr, pitselis@unipi.gr
Η εκτίμηση των αποθεμάτων μίας ασφαλιστικής εταιρίας στον κλάδο
ζημιών αποτελεί μία άκρως σημαντική διαδικασία καθώς έχει ως σκοπό την
οποιαδήποτε κάλυψη των μελλοντικών αξιώσεων από ασφαλιστικούς
κινδύνους οι οποίοι έχουν ήδη επέλθει. Η διαδικασία εκτίμησης των
αποθεμάτων περιλαμβάνει αρκετά περίπλοκες μεθόδους, οι οποίες πρέπει να
συνδυάζονται με την κρίση και την εμπειρία του εκάστοτε αναλογιστή. Οι
περισσότερες μέθοδοι αποθεματοποίησης απαιτούν την ύπαρξη
παρελθοντικών στοιχείων της εταιρείας, πάνω στα οποία θα βασιστεί η
εκτίμηση των μελλοντικών αποθεμάτων. Στην παρούσα εργασία
παρουσιάζεται μία μέθοδος εκτίμησης των αποθεμάτων με χρήση του Kalman
Filter, έναν αλγόριθμο που εφαρμόζεται σε συστήματα που δέχονται
εξωτερικές φυσικές διαταραχές (θορύβους) και έχει ως σκοπό τη δημιουργία
μιας νέας εκτίμησης της κατάστασης του συστήματος, απογυμνωμένη από
διαταραχές. Επιπλέον, επεκτείνουμε τον αλγόριθμο κάνοντάς τον ανθεκτικό
(robust) σε ακραίες τιμές οι οποίες αν αγνοηθούν θα υπερεκτιμήσουν (ή
υποεκτιμήσουν) το τελικό απόθεμα που απαιτείται για την ασφαλιστική
υποχρέωση της εταιρίας. Οι παραπάνω μέθοδοι εφαρμόζονται σε σετ
δεδομένων και γίνονται συγκρίσεις με κλασικές μεθόδους αποθεματοποίησης.
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Στατιστικά εργαλεία για τη διερεύνηση της
αλληλεπίδρασης γoνοτύπου-περιβάλλοντος: Η περίπτωση
του Lupinus mutabilis Sweet

Μπάρδα M., Παπαδόπουλος Γ., Μπεμπέλη Π.
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
myrto.barda@yahoo.gr, gpapadop@aua.gr, bebeli@aua.gr
Στα πειράματα βελτίωσης φυτών οι ποικιλίες δοκιμάζονται σε
περισσότερα του ενός περιβάλλοντα και για τη βέλτιστη επιλογή οι
ερευνητές/βελτιωτές πρέπει να εκτιμήσουν τα ποιοτικά και ποσοτικά
χαρακτηριστικά των φυτών ελέγχοντας και λαμβάνοντας υπόψη την
αλληλεπίδραση γoνοτύπου-περιβάλλοντος (GEI). Όταν η επίδραση του
περιβάλλοντος διαφοροποιείται ανάλογα με το γoνότυπο, τότε υπάρχει
αλληλεπίδραση μεταξύ γoνοτύπου και περιβάλλοντος και η μελέτη και
κατανόησή της είναι σημαντική για τη δημιουργία ποικιλιών με επαρκή
προσαρμοστικότητα και σταθερότητα. Η ανίχνευση, διερεύνηση και
κατανόηση της GEI είναι ένα ενδιαφέρον και ανοιχτό στατιστικό πρόβλημα
συνδυασμένης ανάλυσης με πολλές ιδιαιτερότητες - πρόκληση - για βελτιωτές
και στατιστικούς (ετερογένεια του πειραματικού σφάλματος, μη ισόρροπα
πειράματα, κ.ά.). Οι μέθοδοι που έχουν προταθεί (FW, AMMI, Mixed
Models, κ.ά) δεν έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα, καμία δεν αποτελεί
κοινό τόπο και η διερεύνηση της GEI αποτελεί μια επαναλαμβανόμενη
διαδικασία προσαρμογής, ελέγχου και σύγκρισης εναλλακτικών μοντέλων.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα από τη
μελέτη του προβλήματος GEI που έγινε στο πλαίσιο ερευνητικού
προγράμματος που στόχο έχει την εύρεση κατάλληλου γονότυπου Lupinus
mutabilis για τις ελληνικές συνθήκες καλλιέργειας.

Λαμία, 4 –6 Μαΐου 2018

Επιλογή μεταξύ δύο μη εμφωλευμένων μοντέλων για την
περιγραφή απαριθμητών δεδομένων

Μπατσίδης Α. 1 , Οικονόμου Π. 2
1
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2
Πανεπιστήμιο Πάτρας
abatsidis@uoi.gr, peconom@upatras.gr
Ο Clarke (2003), παρακινούμενος από το σημαντικής απήχησης άρθρο
του Vuong (1989), πρότεινε μια διαδικασία επιλογής μεταξύ δύο μη
εμφωλευμένων μοντέλων. Η διαδικασία αυτή βασίζεται στο μέτρο εγγύτητας
των Kullback and Leibler (1951) και στις διαφορές των λογαρίθμων της
πιθανοφάνειας των δύο μοντέλων. Στην παρούσα εργασία, ακολουθώντας
ανάλογο σκεπτικό με αυτό του Clarke (2003), προτείνεται μια νέα διαδικασία
επιλογής μεταξύ δύο μη εμφωλευμένων μοντέλων για την περιγραφή
απαριθμητών δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα μέτρο εγγύτητας μεταξύ
πληθυσμών βασισμένο στις πιθανογεννήτριες συναρτήσεις (βλέπε, μεταξύ
άλλων, Jimenez-Gamero and Batsidis, 2017). Η υιοθέτηση των
πιθανογεννητριών συναρτήσεων στην περίπτωση απαριθμητών δεδομένων
γίνεται εξαιτίας του γεγονότος ότι η συναρτησιακή έκφραση της
πιθανογεννήτριας συνάρτησης είναι συνήθως πιο απλή από την αντίστοιχη της
συνάρτησης πιθανότητας και έχει ιδιότητες που δεν έχει η χαρακτηριστική
συνάρτηση ή η ροπογεννήτρια συνάρτηση. Η προτεινόμενη μέθοδος
αξιολογείται μέσω προσομοιώσεων και εφαρμόζεται σε πραγματικά σύνολα
δεδομένων.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Clarke, K. A. (2003) Nonparametric Model Discrimination in International Relations,
Journal of Conict Resolution, 47, 72-93.
Jimenez-Gamero, M.D. and Batsidis, A. (2017). Minimum distance estimators for
count data based on the probability generating function with applications. Metrika,
80, 503-545.
Kullback, S. and Leibler, R. A. (1951). On information and sufficiency. Ann. Math.
Statistics, 22, 79-86.
Vuong, Q. (1989). Likelihood ratio tests for model selection and non-nested
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Μια νέα τεχνική για την παρακολούθηση της δημόσιας
υγείας με χρήση διαγραμμάτων ελέγχου και συναρτήσεων
σάρωσης

1

Μπερσίμης Σ. , Σαχλάς Α.1, Οικονόμου Π.2
1
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
2
Πανεπιστήμιο Πατρών
sbersim@unipi.gr, asachlas@unipi.gr, peconom@upatras.gr
Η έγκαιρη ανίχνευση επιδημιών αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα
του τομέα της Δημόσιας Υγείας. Η δυνατότητα των αρχών να ανιχνεύσουν
έγκαιρα μια πιθανή επιδημία, τους δίνει την δυνατότητα να λάβουν
κατάλληλα και επαρκή μέτρα αντιμετόπισης. Από στατιστικής απόψεως για
την έγκαιρη ανίχνευση επιδημιών συνεκτιμόνται τόσο η χωρική όσο και η
χρονική εξέλιξη του φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα, ενδιαφέρον
παρουσιάζουν οι μεταβολές στον αριθμό αλλά και τη συγκέντρωση
(κατανομή) των νέων κρουσμάτων της νόσου, οι οποίες μπορούν να
αποτελούν ενδείξεις έξαρσης μιας νόσου. Βασική υπόθεση που γίνεται κατά
την ανάπτυξη μεθόδων βιοεπιτήρησης είναι ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες ο
αριθμός των νέων κρουσμάτων μιας νόσου παραμένει σταθερός ανά μονάδα
χρόνου και ότι τα νεα κρούσματα κατανέμονται ομοιόμορφα στο χώρο.
Στην παρούσα εργασία προτείνεται μια νέα τεχνική παρακολούθησης
μιας νόσου. Η προτεινόμενη τεχνική συντίθεται από δύο βήματα κατά τα
οποία παρακολουθείται ο αριθμός των νέων κρουσμάτων μέσω κατάλληλου
διαγράμματος ελέγχου αλλά και η χωρική κατανομή των σημείων εκδήλωσης
των κρουσμάτων της νόσου μέσω στατιστικών σάρωσης. Η προτεινόμενη
τεχνική εφαρμόζεται σε προσομοιωμένα δεδομένα υπό διάφορα σενάρια
εκδήλωσης επιδημιών και έξαρσης κρουσμάτων με σημαντικά θετικά
αποτελέσματα ως προς την ικανότητα ανίχνευσης των καταστάσεων αυτών.
Anderson, N.H. and Titterington, D.M. (1997). Some Methods for
Investigating Spatial Clustering, with Epidemiological Applications.
Journal of Royal Statistical Society, Series A, 160, p.87–105.
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Παρακολούθηση του αριθμού και της χωρικής κατανομής
των νέων κρουσμάτων χρησιμοποιώντας κατάλληλα
διαγράμματα ελέγχου και κυρτά πολυγωνικά κέλυφα

1

Μπερσίμης Σ. , Σαχλάς Α.1, Οικονόμου Π.2
1
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
2
Πανεπιστήμιο Πατρών
sbersim@unipi.gr, asachlas@unipi.gr, peconom@upatras.gr
Για την έγκαιρη και αποτελεσματική ανίχνευση επιδημιών και την
έξαρση κρουσμάτων σοβαρών ασθενειών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
τόσο η χωρική όσο και η χρονική εξέλιξη του φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα,
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές στον αριθμό αλλά και τη
συγκέντρωση (κατανομή) των νέων κρουσμάτων της νόσου, οι οποίες
μπορούν να αποτελούν ενδείξεις έξαρσης των κρουσμάτων ή/και δημιουργίας
εστιών έντονης νόσου. Βασική παραδοχή των μεθόδων βιοεπιτήρησης
(biosurveillance) είναι ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες ο αριθμός των νέων
κρουσμάτων μιας νόσου παραμένει σταθερός ανά μονάδα χρόνου και ότι τα
νέα κρούσματα κατανέμονται ομοιόμορφα στο χώρο.
Στην παρούσα εργασία προτείνεται μια νέα διαδικασία
παρακολούθησης μιας νόσου. Η προτεινόμενη διαδικασία συντίθεται από δύο
βήματα κατά τα οποία παρακολουθείται ο αριθμός των νέων κρουσμάτων
μέσω κατάλληλου διαγράμματος ελέγχου αλλά και η χωρική κατανομή των
σημείων εκδήλωσης των κρουσμάτων της νόσου μέσω κυρτών πολυγωνικών
κελυφών (Convex hull).
Η προτεινόμενη διαδικασία εφαρμόζεται σε προσομοιωμένα δεδομένα
υπό διάφορα σενάρια εκδήλωσης επιδημιών και έξαρσης κρουσμάτων με
σημαντικά θετικά αποτελέσματα ως προς την ικανότητα ανίχνευσης των
καταστάσεων αυτών.
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Πρόβλεψη θνησιμότητας με τη χρήση αναλογιστικών
μοντέλων αξιοπιστίας

Μποζίκας Α., Πιτσέλης Γ.
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
bozikas@unipi.gr, pitselis@unipi.gr
Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε μια νέα μεθοδολογία πρόβλεψης
των ειδικών κατά ηλικία δεικτών θνησιμότητας ενός πληθυσμού, που
βασίζεται στη χρήση αναλογιστικών μοντέλων αξιοπιστίας χαρτοφυλακίου.
Πιο συγκεκριμένα, αναπτύσσονται τα μοντέλα παλινδρόμησης με τυχαίους
συντελεστής και το μοντέλο του Hachemeister, τα οποία μέχρι τώρα
περιορίζονταν σε εφαρμογές γενικών ασφαλίσεων, προσαρμόζοντάς τα για
πρώτη φορά σε δεδομένα θνησιμότητας. Τα αποτελέσματα από την
προσαρμογή των μοντέλων αυτών στα ελληνικά δεδομένα αξιολογούνται με
τη χρήση μέτρων ακρίβειας σφάλματος, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι οι
προβλέψεις που προκύπτουν με τα μοντέλα αξιοπιστίας είναι πιο ακριβείς σε
σύγκριση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα μοντέλων πρόβλεψης θνησιμότητας
τύπου Lee-Carter.

Ευχαριστίες: "Η εργασία αυτή υποστηρίχθηκε πλήρως από τη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας
και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)".
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Εκτίμηση της μικρότερης παραμέτρου κλίμακας
διπαραμετρικών εκθετικών κατανομών

Μπομποτάς Π.
Πανεπιστήμιο Πατρών
pb@math.upatras.gr
Στην παρούσα εργασία γίνεται μελέτη της βελτιωμένης εκτίμησης της
μικρότερης παραμέτρου κλίμακας από ανεξάρτητους πληθυσμούς που
ακολουθούν διπαραμετρική εκθετική κατανομή από την πλευρά της
Στατιστικής Θεωρίας Αποφάσεων. Το μοντέλο διαμορφώνεται κατά τέτοιο
τρόπο που επιτρέπει την αντιμετώπιση της εκτίμησης της μικρότερης
παραμέτρου κλίμακας ως πρόβλημα εκτίμησης μίας παραμέτρου κλίμακας
χωρίς περιορισμό υπό την παρουσία μιας ενοχλητικής (nuisance) παραμέτρου.
Τα αποτελέσματα δίνονται για ένα γενικό μοντέλο που καλύπτει, ειδικά, τις
περιπτώσεις τυχαίου δείγματος, type-II censoring,
progressive type-II

censoring, adaptive progressive type-II censoring, και record values.
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Υπάρχει ασυμμετρία προσαρμογής των λιανικών τιμών
στις βασικές κατηγορίες διατροφής; Η περίπτωση της
ελληνικής αγοράς τροφίμων

Μπραγουδάκης Ζ.
Τράπεζα της Ελλάδος
zbragoudakis@bankofgreece.gr
Η επίδραση ατελών μορφών ανταγωνισμού στην αγορά τροφίμων
επηρεάζει τις λιανικές τιμές και προκαλεί οι ακαμψίες προσαρμογής σε σχέση
με το μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας τους. Ο βασικός στόχος της εργασίας
είναι να διερευνήσει εμπειρικά την ύπαρξη ασυμμετρίας στην μακροχρόνια
προσαρμογή των λιανικών τιμών σε σχέση με τις μεταβολές των τιμών του
παραγωγού στις βασικές κατηγορίες διατροφής: τα δημητριακά, τα
γαλακτοκομικά, τα κρέατα, τα φρούτα και τα οπωροκηπευτικά. Η ύπαρξη
ασυμμετρίας θα ήταν ένδειξη έλλειψης ανταγωνισμού και στρεβλώσεων στην
αγορά των τροφίμων. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζεται η τεχνική του
υποδείγματος διόρθωσης σφάλματος με συνολοκλήρωση αυτοπαλίνδρομου
κατωφλιού (ECM with TAR cointegration). Τα δεδομένα έχουν μηνιαία
συχνότητα και καλύπτουν την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2000 έως τον
Ιούνιο του 2016. Τα εμπειρικά ευρήματα υποστηρίζουν την ύπαρξη
συνολοκλήρωσης αυτοπαλίνδρομου κατωφλιού για κάθε μια από τις
εξεταζόμενες κατηγορίες τροφίμων. Τα αποτελέσματα παρέχουν ενδείξεις ότι
οι λιανικές τιμές των δημητριακών και των κρεάτων διορθώνονται ταχύτερα
όταν αυτές βρίσκονται κάτω από το επίπεδο ισορροπίας τους παρά όταν
βρίσκονται πάνω από αυτό, υποδηλώνοντας την ύπαρξη ασυμμετρικής
προσαρμογής. Αντίθετα, για τις περιπτώσεις των γαλακτοκομικών, των
φρούτων και των οπωροκηπευτικών, η υπόθεση της συμμετρίας δεν μπορεί να
απορριφθεί.
Λέξεις κλειδιά : αγορά τροφίμων, ασυμμετρία, υπόδειγμα διόρθωσης
σφάλματος με συνολοκλήρωση αυτοπαλίνδρομου κατωφλιού.
JEL Ταξινόμηση: C22, C51, C52, D40, L11, Q41, Q43
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Μελέτη μη παραμετρικών διαγραμμάτων ελέγχου με χρήση
μεθόδων προσομοίωσης

Παναγιώτου Ν., Τριανταφύλλου Ι. Σ.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
nikopanag@gmail.com, itriantafyllou@uth.gr.
Στα συνήθη διαγράμματα ελέγχου, βασική προϋπόθεση για την
εφαρμογή τους είναι η κανονικότητα του υπό μελέτη χαρακτηριστικού.
Αντίθετα, τα μη παραμετρικά διαγράμματα ελέγχου δεν απαιτούν την γνώση
της κατανομής που διέπει την υπό μελέτη διεργασία. Στην παρούσα εργασία,
μελετώνται μη παραμετρικά διαγράμματα ελέγχου στα οποία απεικονίζεται η
στατιστική συνάρτηση Wilcoxon και τα οποία χρησιμοποιούν επιπροσθέτως
γνωστούς κανόνες ροών. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, προτείνεται και
περιγράφεται αλγόριθμος Προσομοίωσης για τον υπολογισμό των βασικών
χαρακτηριστικών απόδοσης των προαναφερθέντων μη παραμετρικών
διαγραμμάτων ελέγχου, τόσο σε εντός ελέγχου όσο και σε εκτός ελέγχου
καταστάσεις της διεργασίας. Με εφαρμογή του προτεινόμενου αλγορίθμου
και χρήση κατάλληλου λογισμικού, παρουσιάζονται αριθμητικά
αποτελέσματα για την αποτύπωση και τη συγκριτική αξιολόγηση της
ικανότητας των υπό μελέτη διαγραμμάτων ελέγχου να εντοπίζουν
μετατοπίσεις στην κατανομή που διέπει την παραγωγική διεργασία.
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Διερεύνηση του Ρόλου των Ορθογωνίων και μη,
Μετασχηματισμών των Αξόνων στην Παραγοντική
Ανάλυση, σε Σχέση με την Επαναληψιμότητα των
Εξαγόμενων Προτύπων Κάτω από Διάφορα Σενάρια
Τυχαίου Σφάλματος σε Αρχικά Δεδομένα

Πανάρετος Δ.1, Βαμβακάρη Μ.1, Τζαβελάς Γ.2, Παναγιωτάκος Δ.1
1
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
2
Πανεπιστήμιο Πειραιά
dimitrispanaretos@hotmail.com, mvamv@hua.gr, tzafor@unipi.gr,
dbpanag@hua.gr
Τα τελευταία χρόνια παράλληλα με την ανάπτυξη της Πληροφορικής
γεννήθηκε και η ανάγκη στατιστικής επεξεργασίας πολλαπλών δεδομένων, τα
οποία συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους. Π.χ. στις επιστήμες της
βιολογίας και της υγείας έπρεπε να αναπτυχθούν γενετικά μοντέλα,
διατροφικά πρότυπα, μοντέλα γήρανσης, μέσα από πληθώρα αρχικών
μεταβλητών που είχαν, άλλες σε μικρό, και άλλες σε μεγάλο βαθμό, ισχυρή
συσχέτιση. Αυτό δημιούργησε την ανάγκη εφαρμογής στατιστικών μεθόδων
πολυμεταβλητής ανάλυσης οι οποίες έδωσαν την ικανότητα στους ερευνητές
να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα το μέγεθος αυτής της πληροφορίας. Οι
πιο δημοφιλείς μέθοδοι μείωσης της διάστασης των αρχικών δεδομένων είναι
η Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών και η Παραγοντική Ανάλυση. Μια τεχνική η
οποία βοηθάει στην εξαγωγή ακόμα πιο αξιόπιστων πληροφοριών είναι η
περιστροφή των αξόνων. Έχει προταθεί ότι η περιστροφή των αξόνων
απαιτείται ώστε οι εξαγόμενοι συνιστώσες / παράγοντες να είναι περισσότερο
ερμηνεύσιμοι, λόγω του ότι μπορούμε να δούμε καθαρά ποιες μεταβλητές
εξαρτώνται από ποιους παράγοντες. Το μεγαλύτερο μέρος της θεωρίας πίσω
από την περιστροφή των αξόνων προέρχεται από τους Thurstone (1947) και
Cattell (1978) οι οποίοι υποστήριξαν ότι η χρήση της απλοποιεί την
παραγοντική δομή και κάνει την ερμηνεία της περισσότερο εύκολη και
αξιόπιστη. Η περιστροφή μπορεί να είναι ορθογώνια (οι παράγοντες είναι
ασυσχέτιστοι) ή μη ορθογώνια (οι παράγοντες συσχετίζονται). Οι βασικές
μέθοδοι ορθογώνιας περιστροφής είναι η varimax, η quartimax, και η
equamax, ενώ οι βασικές μέθοδοι μη ορθογώνιας περιστροφής είναι η direct
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oblimin και η promax. Αν και στη διεθνή βιβλιογραφία στις ιατρο-βιολογικές
επιστήμες, η χρήση την παραγοντικής ανάλυσης είναι εκτενής, ο βαθμός
επαναληψιμότητας - και κατ’ επέκταση της αξιοπιστίας - των εξαγόμενων
παραγόντων και ο ρόλος της περιστροφής (δλδ., ορθογώνιου ή μη,
μετασχηματισμού των αξόνων) όταν υπεισέρχεται τυχαίο σφάλμα στις
αρχικές μετρήσεις - ανεπιθύμητο μεν, αλλά πραγματικό στην καθημερινή
έρευνα-, δεν έχει ιδιαίτερα διερευνηθεί. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η
διερεύνηση του ρόλου των ορθογώνιων και μη, μετασχηματισμών των αξόνων
κατά την παραγοντική ανάλυση, σε σχέση με την επαναληψιμότητα των
εξαγόμενων προτύπων κάτω από διάφορα σενάρια τυχαίου σφάλματος. Η
εφαρμογή θα γίνει σε προσομοιωμένα δεδομένα, με την χρήση της γλώσσας
προγραμματισμού R.
Η εργασία έχει λάβει χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό ίδρυμα Έρευνας και
Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).
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Η διακύμανση της συχνότητας αλληλόμορφων και η
επίδρασή της στη μετα-ανάλυση

Πανταβού Κ. Γ, Μπάγκος Π. Γ.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
kpantavou@compgen.org, pbagos@compgen.org
Μία από τις αιτίες αδυναμίας αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων σε
μελέτες γενετικής συσχέτισης είναι πιθανά η διακύμανση της συχνότητας των
αλληλόμορφων. Αν οι συχνότητες των αλληλόμορφων για έναν συγκεκριμένο
γενετικό τόπο διαφέρουν μεταξύ των διαφορετικών μελετών τότε θα
διαφέρουν ανάλογα και οι εκτιμητές κινδύνου. Στόχος της παρούσας μελέτης
είναι η διερεύνηση της σημαντικότητας της συχνότητας των αλληλόμορφων
στη γενετική συσχέτιση και ο καθορισμός της επίδρασής τους στο
αποτέλεσμα των μετα-αναλύσεων. Για το λόγο αυτό αντλήθηκαν δεδομένα
από 74 μετα-αναλύσεις οι οποίες εξέταζαν την επίδραση γονιδίων σε
πολυπαραγοντικές ασθένειες. Υπολογίστηκαν οι λόγοι σχετικών πιθανοτήτων
(odds ratios–ORs), βάσει του μοντέλου κληρονομικότητας, λαμβάνοντας
υπόψη (διμεταβλητή προσέγγιση) και χωρίς να ληφθεί υπόψη (μονομεταβητή
προσέγγιση) η συχνότητα των αλληλόμορφων και στη συνέχεια
πραγματοποιήθηκε η σύγκριση των αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιήθηκε
πολυμεταβλητή προσέγγιση μετα-ανάλυσης ώστε να ληφθεί υπόψη η
συνδιακύμανση των ORs με τη συχνότητα των αλληλόμορφων. Για την
ενσωμάτωση της συχνότητας των αλληλόμορφων στη μετα-ανάλυση
αναπτύχθηκε ειδική μεθοδολογία στο στατιστικό πακέτο Stata. Τα
αποτελέσματα δείχνουν συσχέτιση του υπολογιζόμενου λόγου σχετικών
πιθανοτήτων με τη συχνότητα των αλληλόμορφων. Μεγάλες διακυμάνσεις της
συχνότητας των αλληλόμορφων σε μια μετα-ανάλυση μπορούν να
προκαλέσουν απόκλιση στα αποτελέσματα, κυρίως με την εμφάνιση ψευδώς
θετικών ευρημάτων και την αύξηση της ετερογένειας.
Ευχαριστίες
Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Πράξη: «Ενίσχυση
Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών» - MIS 5001552, του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (ΙΚΥ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο και το Ελληνικό
Δημόσιο.
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Η εποχή γέννησης και ο κίνδυνος εμφάνισης σκλήρυνσης
κατά πλάκας: Μια πολυμεταβλητή μετα-ανάλυση

Πανταβού Κ. Γ., Μπάγκος Π.Γ.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
kpantavou@compgen.org, pbagos@compgen.org
Η εποχή γέννησης είναι πιθανό να αποτελεί παράγοντα κινδύνου
εμφάνισης της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) καθώς η επαρκής ποσότητα
βιταμίνης D και ασβεστίου κατά την διάρκεια ανάπτυξης του κεντρικού
νευρικού συστήματος, πιστεύεται ότι μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης της
νόσου. Με στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης της εποχής γέννησης στον
κίνδυνο εμφάνισης της ΣΚΠ, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση βιβλιογραφίας με
τους όρους "season of birth" ή "seasonal birth" ή birthdate ή "month of birth" ή "timing
of birth" και "multiple sclerosis" στις βάσεις Pubmed και Scopus. Από την
αναζήτηση προέκυψαν 78 και 81 αποτελέσματα αντίστοιχα. Στη μεταανάλυση εντάχθηκαν όσες μελέτες παρείχαν τον αριθμό γεννήσεων ασθενών
με ΣΚΠ ανά μήνα ή εποχή. Όπου δεν αναφερόταν ο αριθμός γεννήσεων υγιών
μαρτύρων χρησιμοποιήθηκε αυτός του γενικού πληθυσμού. Για όσες μελέτες
υπήρχε υποψία ότι εξέταζαν παρόμοιους πληθυσμούς συμπεριλήφθηκε μόνο η
μελέτη που περιλάμβανε τον μεγαλύτερο αριθμό ασθενών. Η μετα-ανάλυση
πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας πολυμεταβλητή προσέγγιση και
θέτοντας ως μήνα αναφοράς τον Οκτώβριο και εποχή αναφοράς το φθινόπωρο
(Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος). Ως εκτιμητής χρησιμοποιήθηκε ο λόγος
σχετικών πιθανοτήτων (OR) και το 95% διάστημα εμπιστοσύνης (95% CI).
Συνολικά η μετα-ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε 22 δημοσιευμένες μελέτες
περιλαμβάνοντας 24 διαφορετικούς πληθυσμούς, 146.947 ασθενείς με ΣΚΠ
και 75.169.550 υγιείς μάρτυρες από τις οποίες οι δύο είχαν δεδομένα μόνο
ανά εποχή γέννησης. Από την ανάλυση προέκυψε στατιστικά σημαντικός
κίνδυνος εμφάνισης της ΣΚΠ όταν ο μήνας γέννησης είναι ο Απρίλιος
(OR=1.13, 95% CI: 1.05, 1.21), o Μάιος (OR=1.07, 95% CI: 1.00, 1.14) ή ο
Ιούνιος (OR=1.04, 95% CI: 1.00, 1.10) και η εποχή γέννησης η άνοιξη
(OR=1.06, 95% CI: 1.01, 1.12).
Ευχαριστίες
Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση», Πράξη: «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών» - MIS 5001552, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.
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Γραφήματα και δειγματοληψία

Παπαγεωργίου Μ. Φαρμάκης Ν.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
myrtomp@hotmail.gr, farmakis@math.auth.gr
Στην παρούσα εργασία αναπτύσσουμε την κατασκευή πεπερασμένων
γεωμετριών-γραφημάτων με αξιωματική θεμελίωση με σκοπό τη μελέτη
αποτελεσμάτων δειγματοληψίας στα γραφήματα αυτά. Γίνεται προσέγγιση
του προβλήματος με την παράθεση σειράς προτάσεων που αποδεικνύονται με
βάση τα αρχικά αξιώματα. Επίσης, επιδιώκεται το σύστημα αξιωμάτων να
έχει τρεις βασικές ιδιότητες: Συνέπεια, Πληρότητα, Ανεξαρτησία. Όλα τα
παραπάνω επιτυγχάνονται μέσα από τα γραφήματα (graphos) που
απεικονίζονται κυρίως με τη μορφή πίνακα (Matrix) και είναι μια μορφή
δικτύων. Διαπιστώνεται ότι σε κάποια δίκτυα (που παριστάνονται από
γραφήματα) τα δείγματα που προέρχονται από Απλή Τυχαία Δειγματοληψία
δίνουν αμερόληπτες εκτιμήτριες της μέσης τιμής τυχαίας μεταβλητής
Αυτό
κάνει ευκολότερη τη διαχείριση θεμάτων δειγματοληψίας σε δίκτυα που είναι
ένα σημαντικό αντικείμενο και αρκετά πολύπλοκο. Δίνονται και
παραδείγματα που κάνουν σαφέστερα τα ευρήματα αυτά.
Λέξεις κλειδιά: Γράφημα (Graphos), Πεπερασμένη Γεωμετρία, Πίνακας
(Matrix).
MCS2010: 97K20, 05A19, 05B20
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Μεροληψία του CV2

Παπαντώνης Ν., Φαρμάκης Ν.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
feipapantonis@yahoo.gr, farmakis@math.auth.gr
Στην εργασία αυτή εξετάζεται κάτω από ποίες προϋποθέσεις ο
συντελεστής μεταβλητότητας είναι αμερόληπτος εκτιμητής. Αρχικά
παρουσιάζονται κάποια βασικά μέτρα όπως η μέση τιμή και η διασπορά και
ένα παράδειγμα που δείχνει το έναυσμα για την δημιουργία του συντελεστή
μεταβλητότητας. Στην συνέχεια ερμηνεύεται ο συντελεστής μεταβλητότητας
και παρουσιάζεται μια πολύ σπουδαία εφαρμογή του συντελεστή
μεταβλητότητας που είναι η συμβολή του στο να προσδιορίσουμε την
συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (σ.π.π) μιας συμμετρικής τυχαίας
μεταβλητής X που εκτείνεται από το α έως το b. Έπειτα παρουσιάζονται
κάποιοι στοιχειώδη ορισμοί και ιδιότητες της εκτιμητικής στατιστικής, όπως
οι ροπές, η αμεροληψία και η συνέπεια, για να προετοιμαστεί ο αναγνώστης
για την λεπτομερή απόδειξη της μεροληψίας και του μέσου τετραγωνικού
σφάλματος του συντελεστή μεταβλητότητας. Προς το τέλος αποδεικνύονται οι
προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να έχουμε την αμεροληψία
του συντελεστή μεταβλητότητας και παρουσιάζεται το μέσο τετραγωνικό
σφάλμα του πλέον αμερόληπτου συντελεστή μεταβλητότητας. Τέλος
παραθέτονται δυο παραδείγματα για την εφαρμογή του συντελεστή
μεταβλητότητας.
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Συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας με αρνητικό εκθέτη:
Θεωρητική και δειγματοληπτική προσέγγιση

Παπατσούμα Ι., Φαρμάκης Ν.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
papatsoumaioanna@gmail.com, farmakis@math.auth.gr
Η Δειγματοληψία μπορεί να συμβάλει στη μελέτη των κατανομών των
διαφόρων τυχαίων μεταβλητών με πολύ καλά αποτελέσματα από άποψη
ακρίβειας και κυρίως ταχύτητας. Από το δείγμα και μέσα από κάποια
διαδικασία οδηγούμαστε από τις διάφορες παραμέτρους μιας τυχαίας
μεταβλητής (τμ) Χ στην εκτίμηση της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας
(σ.π.π.) της τμ Χ. Η θεωρητική προσέγγιση βασίζεται σε μια αρχική υπόθεση
για τη μορφή που μπορεί να έχει η σ.π.π. ή μία προσέγγιση της σ.π.π. που
μπορεί να είναι αποδοτική και εύκολη στη διαχείρισή της συγχρόνως.
Σημαντικό ρόλο στην επιλογή του τύπου της σ.π.π. που θα χρησιμοποιηθεί
παίζει και ο χρόνος που απαιτείται για την επεξεργασία των δεδομένων.
Παραδείγματα επιβεβαιώνουν το θεωρητικό υπόβαθρο.
Στην παρούσα εργασία γίνεται η μελέτη της μετάβασης από το δείγμα στην
εκτιμήτρια της σ.π.π., όταν η σ.π.π. έχει τη μορφή μονωνύμου με αρνητικό
εκθέτη φυσικό αριθμό αρχικά και στη συνέχεια γενικεύεται το συμπέρασμα.
Λέξεις κλειδιά: Δειγματοληψία, Συνάρτηση πυκνότητας
Συντελεστής μεταβλητότητας, Μέση τιμή, Διασπορά.

πιθανότητας,

AMS ταξινόμηση: 62D05, 62E17
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Ανάλυση επιδημιολογικών χρονοσειρών με μοντέλα
περιοδικής παλινδρόμησης τύπου Serfling

Παρπούλα Χ. 1, Καραγρηγορίου Α. 2, Λάμπρου Α.3
1
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
2
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
3
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
cparpoula@unipi.gr, alex.karagrigoriou@aegean.gr, lambrou@keelpno.gr
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η προσαρμογή μοντέλων περιοδικής
παλινδρόμησης τύπου Serfling και η διεξαγωγή συγκριτικής μελέτης σε
πραγματικές χρονοσειρές επιδημιολογικών δεδομένων. Κύριος στόχος είναι η
παροχή κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την επιλογή και ορθή χρήση
ενός βέλτιστου στατιστικού μοντέλου για την έγκαιρη και έγκυρη ανίχνευση
επιδημικών εξάρσεων σε ηλεκτρονικά συστήματα επιδημιολογικής
επιτήρησης, επιτρέποντας στην πολιτεία και το σύστημα υγείας να λάβουν τα
κατάλληλα μέτρα πρόληψης, ελέγχου και άμεσης αντιμετώπισης πιθανών
κινδύνων υγείας.
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Σύνθετοι δείκτες ποιότητας για την αξιολόγηση
της παροχής υπηρεσιών υγείας

Πασχάλης Θ.1, Γεωργακοπούλου Χ.1, Γούλας Σ.1 ,Μπερσίμης Σ1,2
1
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
2
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
tpaschalis@eopyy.gov.gr, cgeorgakop@eopyy.gov.gr, sgoulas@eopyy.gov.gr,
sbersim@unipi.gr
Η ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών υγείας ενσωματώνει την
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, την ασφάλεια, την προσβασιμότητα
και την ανάπτυξη των υπηρεσιών με επίκεντρο τον ασφαλισμένο. Ο Εθνικός
Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), εκμεταλλευόμενος την
μεγάλη βάση δεδομένων που διαθέτει, έχει ξεκινήσει να αναπτύσσει
σύνθετους δείκτες ποιότητας προκειμένου να αξιολογεί τις παρεχόμενες από
αυτόν υπηρεσίες υγείας. Στην ομιλία αυτή θα παρουσιαστεί η λογική με την
οποία αναπτύσσονται οι δείκτες αυτοί και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να
χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε ο ΕΟΠΥΥ να παρέχει όσο το δυνατόν πιο
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας προς όφελος των ασφαλισμένων του.
Λέξεις κλειδιά: ΕΟΠΥΥ, παροχή υπηρεσιών υγείας, ποιότητα, σύνθετοι
δείκτες ποιότητας
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Βελτιωμένοι εκτιμητές για την εντροπία στο μοντέλο μίξης
εκθετικών κατανομών

Πετρόπουλος Κ.1, Patra L.K. 2, Kumar S.2
1
Πανεπιστήμιο Πατρών
2
Indian Institute of Technology Kharagpur
costas@math.upatras.gr
Στην παρούσα εργασία μελετάται το πρόβλημα εκτίμησης της
εντροπίας για το μοντέλο μίξης εκθετικών κατανομών ως προς την
τετραγωνική συνάρτηση ζημίας. Αρχικά, αποδεικνύουμε ότι ο βέλτιστος
αναλλοίωτος εκτιμητής (BAE) της εντροπίας είναι μη αποδεκτός
κατασκευάζοντας βελτιωμένο εκτιμητή τύπου Stein (1964), με κριτήριο το
τετραγωνικό σφάλμα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την τεχνική του
Kubokawa (1994), βρίσκουμε μία κλάση εκτιμητών, οι οποίοι βελτιώνουν τον
ΒΑΕ. Ως εφαρμογή των παραπάνω αποτελεσμάτων, υπολογίζουμε
βελτιωμένους εκτιμητές για την εντροπία της πολυμεταβλητής κατανομής
Lomax.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Kubokawa, T. (1994). A unified approach to improving equivariant estimators.
The Annals of Statistics. 22(1), 290–299.
Stein, C. (1964). Inadmissibility of the usual estimator for the variance of a
normal distribution with unknown mean. Annals of the Institute of Statistical
Mathematics. 16(1), 155–160.
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Κατανομές συναφείς με πολυώνυμα Gegenbauer
και εφαρμογές

Πιπερίγκου Β. Ε.
Πανεπιστήμιο Πατρών
vpiperig@math.upatras.gr
Στη βιβλιογραφία, πολλές διακριτές κατανομές πήραν το όνομά τους
από γνωστά πολυώνυμα τα οποία χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν τις
συναρτήσεις πιθανότητας και τις αντίστοιχες γεννήτριές τους. Ειδικότερα, τα
Gegenbauer πολυώνυμα συνδέονται με τον υπολογισμό πιθανοτήτων τυχαίων
μεταβλητών που αφορούν σε προβλήματα τυχαίων γραφημάτων και
περιπάτων. Η ομώνυμη μονοδιάστατη κατανομή έχει αποδειχθεί ότι
περιγράφει την κατανομή, στην κατάσταση ισορροπίας, κάποιων ανελίξεων
γεννήσεων-θανάτου καθώς και αυτήν του αριθμού των πελατών σε ένα
σύστημα ουρών με αφίξεις σε ζεύγη.
Στην παρούσα εργασία, κατασκευάζονται διδιάστατα μοντέλα
κατανομών με περιθώριες μονοδιάστατες Gegenbauer κατανομές. Οι
πιθανογεννήτριες των νέων αυτών κατανομών εκφράζονται με χρήση των
γεννητριών συναρτήσεων των Gegenbauer πολυωνύμων με έναν ή δύο
δείκτες. Διάφορες ιδιότητές τους μελετώνται χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες
των αντιστοίχων πολυωνύμων. Δίνονται αναλυτικοί και αναγωγικοί τύποι για
τις πιθανότητες και τις ροπές και μελετάται η μορφή των δεσμευμένων
κατανομών και των συναρτήσεων παλινδρόμησης. Παρουσιάζονται επίσης
συναφή με αυτές συστήματα ουρών αναμονής με πελάτες δύο κατηγοριών.
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H εξέλιξη του αριθμού των απασχολουμένων ανά κλάδο, των
ανέργων και των μη-μετεχόντων στην αγορά εργασίας ανά
περιφέρεια στην διάρκεια της ύφεσης (2008-2017)
Προδρομίδης Π.
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
pjprodr@kepe
Οι έρευνες εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ από το 1ο τρίμηνο του 2008
ως το 2ο του 2017, δείχνουν ότι πανελλαδικώς ο αριθμός: (α) των εργαζομένων
μειώθηκε, όμως τελευταίως ανακάμπτει, (β) των ανέργων αυξήθηκε, όμως
τελευταίως μειώνεται, (γ) μη-μετεχόντων στην αγορά εργασίας έχει μειωθεί και (δ)
κατοίκων ηλικίας 15 ετών και άνω φθίνει από τα τέλη του 2008. Η κατάσταση
διαφοροποιείται ανά περιοχή· οι δε εξελίξεις στην απασχόληση ποικίλουν τόσο ανά
περιοχή όσο και ανά πεδίο δραστηριοτήτων. Μια αντιπαραβολή της εξελίξεως του
αριθμού των εργαζομένων στους επιμέρους υποκλάδους της οικονομίας με τον
συνολικό αριθμό απoκαλύπτει ότι στην διάρκεια της ύφεσης 17 υποκλάδοι γενικώς
εκινήθησαν καλύτερα από τον μέσο όρο. Συνάγεται ότι σε αυτούς ίσως υφίστανται
επαγγελματικές διέξοδοι, δυνητικά συγκριτικά ή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ή
δομές, ελευθερίες, ανάγκες, προγράμματα ή άλλα στοιχεία (κάποια ίσως και λόγω της
ύφεσης) που επιτρέπουν την πορεία αυτή. Ειδικά ο υποκλάδος των δραστηριοτήτων
προγραμματισμού ΗΥ δεν εμφανίζει καν ύφεση. Tόσο σε αυτόν όσο και άλλους
υποκλάδους (κάποιους εκ των 17, καθώς και άλλους) τελευταίως εργάζονται
περισσότερα άτομα από ό,τι αρχικώς. Η οικονομετρική ανάλυση (απομόνωση) της
τάσεως, την εποχικότητος και των ενδιαμέσων (μεσοχρονίων) διακυμάνσεων από τον
αριθμό των εργαζομένων ανά περιοχή και υποκλάδο (στις περιπτώσεις που γενικώς
απασχολούνται άνω των 2000 ατόμων ώστε οι εξελίξεις να μην ανάγονται σε
δειγματοληπτικές ατέλειες) αποκαλύπτει ανάπτυξη ή ανάκαμψη σε φυτική-ζωική
παραγωγή, βιομηχανία τροφίμων, χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών,
λιανικό και χονδρικό εμπόριο, εμπορία-επισκευή οχημάτων, εστίαση, εξειδικευμένες
κατασκευαστικές δραστηριότητες, νομικές-λογιστικές δραστηριότητες, δημ.
διοίκηση, εκπαίδευση, καθώς και ιατρικά-οδοντιατρικά επαγγέλματα σε κάποιες
περιοχές της χώρας (όχι στις ίδιες περιοχές). Ελπίζεται ότι κάποιες εξ αυτών των
δραστηριοτήτων θα αποτελέσουν κινητήρες ανάπτυξης στο μέλλον. Τόσο οι
επιμέρους περιοχές της χώρας όσο και οι υποκλάδοι των δραστηριοτήτων συνιστούν
κρίσιμα στοιχεία (τμήματα) της οικονομίας, οι ιδιαιτερότητες των οποίων συχνά
συσκοτίζονται στα συνολικά μεγέθη σε επίπεδο παραγωγικών τομέων και
επικρατείας, όμως θα ήταν σκόπιμο να εξετάζονται και να λαμβάνονται υπ’ όψιν
στην χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής, ιδίως τώρα που οι διαθέσιμοι πόροι δεν
αρκούν για εκτεταμένες οριζόντιες παρεμβάσεις και αποτελεσματικό θα είναι το
χωρικά στοχευμένο και κλαδικά προσαρμοσμένο.
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Ένα πολυμεταβλητό διάγραμμα ελέγχου για μηδενοδιογκωμένες Poisson διεργασίες

Ρακιτζής A.X. 1, Mukherjee A. 2
1
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
2
XLRI-Xavier School of Management, India
arakitz@aegean.gr, amitmukh2@yahoo.co.in
Η μηδενο-διογκωμένη κατανομή Poisson (Zero-inflated Poisson ή ZIP
distribution) αποτελεί ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα διακριτά
μοντέλα πιθανοτήτων για δεδομένα με υπερμεταβλητότητα (overdispersion)
και αυξημένο αριθμό μηδενικών τιμών. Δεδομένα αυτού του τύπου
εμφανίζονται συχνά σε βιομηχανικές και μη-βιομηχανικές διεργασίες, όπου
κύριο χαρακτηριστικό τους είναι το χαμηλό ποσοστό ελαττωματικών
αντικειμένων. Η κατανομή ZIP έχει δύο παραμέτρους. Η πρώτη σχετίζεται με
το ποσοστό των επιπλέον μηδενικών τιμών ενώ η δεύτερη είναι ο μέσος της
συνήθους Poisson κατανομής. Αν το μοντέλο της ZIP κατανομής είναι το
κατάλληλο για την περιγραφή μιας διεργασίας, αλλαγές σε αυτή μπορεί να
συμβούν αν αλλάξουν οι τιμές μιας εκ των δύο παραμέτρων της ZIP
κατανομής ή ακόμη και των δύο ταυτόχρονα.
Στην εργασία αυτή, προτείνεται και μελετάται ένα πολυμεταβλητό
διάγραμμα ελέγχου, κατάλληλο για την ανίχνευση αλλαγών στις παραμέτρους
της διεργασίας. Η απόδοση του διαγράμματος μελετάται μέσω προσομοίωσης
και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι έχει βελτιωμένη απόδοση στην ανίχνευση
μικρών και μεσαίων μετατοπίσεων στις παραμέτρους της διεργασίας, σε
σύγκριση με ανταγωνιστικά διαγράμματα.
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Μελέτη μονότονων συστημάτων αξιοπιστίας με χρήση
μεθόδων προσομοίωσης

Ρούνη Π., Τριανταφύλλου Ι.Σ.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
panagiwtarounh@hotmail.gr, itriantafyllou@uth.gr

Στην παρούσα εργασία προτείνεται αλγόριθμος υπολογισμού των
συντεταγμένων του διανύσματος της υπογραφής για μονότονες δομές
αξιοπιστίας. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται τα συστήματα (n, f, k) και rμεταξύ-συνεχόμενων-k-από-τα-n με ανεξάρτητες και ισόνομες μονάδες και
κατασκευάζεται για κάθε ένα αυτά κατάλληλα τροποποιημένος αλγόριθμος
για τον προσδιορισμό του διανύσματος της υπογραφής τους. Η υλοποίηση των
προτεινόμενων αλγορίθμων πραγματοποιείται με χρήση τεχνικών
Προσομοίωσης Monte Carlo μέσω κατάλληλου λογισμικού. Στο πλαίσιο της
εργασίας, παρουσιάζεται πλήθος αριθμητικών αποτελεσμάτων που καλύπτουν
ποικίλες τιμές των παραμέτρων σχεδιασμού των υπό μελέτη συστημάτων
αξιοπιστίας.
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Statathlon

Σακελλάρης Δ.
Statathlon
dimsak@statathlon.com
Το Statathlon αποτελεί την πρώτη Startup επιχείρηση στην Ευρώπη
που συνδυάζει το χώρο του αθλητισμού και του βιο-αθλητισμού μέσω της
χρήσης της Στατιστικής ανάλυσης. Tο εγχείρημα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του
2017 και ήδη έχει να επιδείξει πλούσιο επιστημονικό έργο μέσω των
πρωτότυπων στατιστικών ερευνών. Ταυτόχρονα, σχεδιάζει την κεντρική
υπηρεσία του που αφορά την ένωση των διακριτών μετρήσεων των αθλητών
στους τομείς της αγωνιστικής επίδοσης (Performance analysis), της
πνευματικής επίδοσης (Mental analysis) και της βιο-αθλητικής ανάλυσης
(Bio-athletic analysis) σε ένα ενιαίο προφίλ για κάθε αθλητή μέσω των
τεχνικών του Machine Learning.
Στην παρουσίαση γίνεται αναφορά στην απαρχή της προσπάθειας, στο
αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται αλλά και στην ακαδημαϊκή
παρουσία του Statathlon. Θα παρουσιαστούν, επίσης, δύο case studies, η
πρώτη αφορά στο ιταλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και η δεύτερη αφορά
στην πρόβλεψη νικών μιας ομάδας του NBA.
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Ανάλυση κύριων συνιστωσών (Α.Κ.Σ.)

Σαρικάκη Α. , Δάρας Τ.
Πολυτεχνείο Κρήτης
sarikakiroula3@gmail.com, tdaras@isc.tuc.gr

Όταν συλλέγουμε πολυμεταβλητά δεδομένα - δηλαδή εξετάζουμε ένα
σύνολο περιπτώσεων ως προς ένα σύνολο ποσοτικών μεταβλητών - μερικές
από τις μεταβλητές ίσως συσχετίζονται με αποτέλεσμα να έχουμε πλεονασμό
της πληροφορίας που παρέχουν. Σκοπός της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών
(Principal Component Analysis) είναι η μείωση του όγκου των δεδομένων
χωρίς να έχουμε σημαντική απώλεια της πληροφορίας αυτής.
Τα δεδομένα, θεωρούμε ότι σχηματίζουν ένα πίνακα με γραμμές τις
τιμές κάθε μιας των n περιπτώσεων ως προς τις μεταβλητές και στήλες τις p
μεταβλητές. Το i-άτομο, είναι ένα σημείο στον p – διάστατο χώρο («νέφος»
των σημείων). Η Α.Κ.Σ. είναι μια ανάλυση μετασχηματισμού αυτού του
πίνακα σ’ έναν νέο με ορθογώνιες στήλες (νέες μεταβλητές) οι οποίες
ονομάζονται κύριες συνιστώσες Προσπαθεί να ανακαλύψει τη δομή του
νέφους των σημείων προβάλλοντάς το σε υποχώρους μικροτέρων διαστάσεων
με ορθογώνιους άξονες. Ουσιαστικά προσδιορίζει τη διεύθυνση των αξόνων
και καθορίζει τις νέες συντεταγμένες των σημείων του νέφους αναφορικά με
τους άξονες. Εφαρμογές της μεθόδου υπάρχουν στις νευροεπιστήμες,
υπολογιστές, Βιολογία, οικονομία, οικολογία, Αρχιτεκτονική κ.λ.π. Στην
εργασία παρουσιάζονται τα βασικά σημεία της μεθόδου και δίνεται ένα
παράδειγμα με δεδομένα από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι
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Παράγοντες κατά τη διάρκεια της ζωής που καθορίζουν
την κατάθλιψη σε άτομα ηλικίας 50 και άνω:
Διαφοροποιήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών στην
Ευρώπη
Σεραφετινίδου Ε., Βερροπούλου Γ.
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
elen_sta@outlook.com.gr, gverrop@unipi.gr
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση παραγόντων που
προβλέπουν κατάθλιψη ανάμεσα σε μεταβλητές της παιδικής ηλικίας, της ενήλικης
ζωής καθώς και τις συγχρονικές συνθήκες σε άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω και ο
εντοπισμός των διαφορών κατά φύλο μεταξύ γεωγραφικών περιοχών της Ευρώπης.
Τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα για την Υγεία, τη Γήρανση και τη
Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη (SHARE), και συγκεκριμένα τα κύματα 2 και 3, τα
οποία επιτρέπουν τον συνδυασμό συγχρονικών και αναδρομικών πληροφοριών. Η
ανάλυση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης
σε διαδοχικά βήματα εισαγωγής μεταβλητών. Τα ευρήματα δείχνουν ότι: α. οι
παιδικοί προγνωστικοί παράγοντες είναι οι λιγότερο σημαντικοί, εκτός από το αν οι
γονείς των ερωτώμενων έπιναν πολύ και εκτός της σχετικής θέσης που είχαν στα
Μαθηματικά οι ερωτώμενοι σε σύγκριση με τους συμμαθητές τους, συμπέρασμα που
ισχύει για τους κατοίκους της Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης β. λίγες από
τις συνθήκες που αφορούν στην ενήλικη ζωή είναι σημαντικές, όπως εάν έχουν
βιώσει μια περίοδο άγχους που αποτελεί και τον πιο σημαντικό παράγοντα για τις
γυναίκες σε όλες τις ευρωπαϊκές περιοχές ενώ για τους άνδρες μόνο σε χώρες της
Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης γ. το να έχουν αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες
στο παρελθόν είναι πολύ αρνητική εμπειρία κυρίως για τους άνδρες και δ. οι
παράγοντες πρόβλεψης που αφορούν στην μετέπειτα ζωή, συμπεριλαμβανομένης της
σωματικής υγείας και του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου έχουν την ισχυρότερη
σχέση με την κατάθλιψη για όλες τις ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, η κακή υγεία
αυξάνει τις πιθανότητες κατάθλιψης καθώς και οι τρέχουσες οικονομικές δυσκολίες,
ενώ η γνωστική λειτουργία έχει προστατευτικό ρόλο. Η διαμονή με τον σύντροφο δεν
παρουσιάζεται πάντα σημαντικός παράγοντας μεταξύ των ευρωπαϊκών ομάδων.
Acknowledgement: "Η εργασία αυτή υποστηρίχθηκε πλήρως από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)".
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Η επίδραση της χαμηλής τιμής (low price effect) σε
παράγωγα και εκ των υστέρων διόρθωση του
επιλεγόμενου μοντέλου πρόβλεψης σύμφωνα με το
Percentage Value at Risk (PVaR)

Σκυλογιάννη Δ., Καραγρηγορίου Α., Σιούρης Γ.-Ι.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
sasm15013@sas.aegean.gr, alex.karagrigoriou@aegean.gr, siouris@aegean.gr
Στα χρηματοοικονομικά, ένας από τους κύριους στόχους είναι η
εκτίμηση της μεταβλητότητας, δεδομένου ότι είναι καθοριστικής σημασίας
για την ανάλυση και τη διαχείριση των κινδύνων. Προκειμένου να βελτιωθούν
οι προβλέψεις για την αξία σε κίνδυνο (VaR), εισάγουμε την έννοια της
επίδρασης της χαμηλής τιμής (low price effect) και τη διόρθωση χαμηλής
τιμής (low price correction), η οποία δεν απαιτεί πρόσθετες παραμέτρους και
αντί των αποδόσεων λαμβάνει υπόψη τις τιμές του υπό μελέτη παραγώγου. Η
αξιολόγηση σχετικά με την ποιότητα πρόβλεψης της προτεινόμενης
μεθοδολογίας, βασίζεται σε μια σειρά δημοφιλών μέτρων, τα οποία
προσαρμόζονται κατάλληλα, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες του
προβλήματος. Τέλος, διερευνάται ένα πραγματικό παράδειγμα από το
Χρηματιστήριο Αθηνών.
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Μια νέα προσέγγιση για βελτιωμένες υποκαταστάσεις
πολυμεταβλητών ελλιπών δεδομένων

Σπητιέρης Μ.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
sasm16021@aegean.gr

Τα Ελλιπή Δεδομένα είναι ένα κοινό πρόβλημα το οποίο σχεδόν κάθε
στατιστικός πρέπει να αντιμετωπίσει σε πολυμεταβλητά δεδομένα. Οι πιο
κλασσικοί τρόποι επίλυσης του προβλήματος αυτού είτε αφαιρούν τις
παρατηρήσεις με ελλιπή δεδομένα (complete case analysis), χάνοντας με τον
τρόπο αυτό πολύτιμη πληροφορία, ή τις αντικαθιστούν με εκτιμήσεις οι
οποίες προέρχονται από μία στατιστική διαδικασία (imputation methods).
Στην εργασία αυτή προτείνεται μία νέα μεθοδολογία η οποία βασίζεται σε
constrained clustering αλγόριθμους και βελτιώνει την ευστοχία των μεθόδων
που υπάρχουν ήδη.
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Οδηγούμενη από δεδομένα ανάλυση των τουριστικών
προορισμών της Ελλάδας
Σταμάτης Α., Ταμπούρης Ε., Ταραμπάνης Κ.
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
mis154@uom.edu.gr, tambouris@uom.edu.gr, kat@uom.edu.gr
Ο τουρισμός είναι ο πιο σημαντικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας
συνεισφέροντας περισσότερο από το 20% του ΑΕΠ της χώρας [1]. Ο κλάδος
έχει ερευνηθεί συστηματικά [2] ενώ τελευταία οι αναλύσεις που βασίζονται
στην ανάλυση δεδομένων κερδίζουν έδαφος [3].
Ο βασικός στόχος της εργασίας είναι η τμηματοποίηση των ελληνικών
προορισμών με χρήση σχετικών τουριστικών δεδομένων, με απώτερο σκοπό
την συμβολή στην λήψη σχετικών στρατηγικών αποφάσεων. Η μέθοδος που
χρησιμοποιήθηκε είναι η ανάλυση κατά συστάδες (clustering analysis) και
συγκεκριμένα ο αλγόριθμος κ-μέσων (k-means++) [4]. Για την τροφοδότηση
του μοντέλου μας χρησιμοποιήσαμε ανοικτά δεδομένα από την ΕΛΣΤΑΤ, την
τράπεζα της Ελλάδος και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).
Στην εργασία μας παρουσιάζουμε δύο μοντέλα: το πρώτο κατατάσσει
260 τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας σε 5 ομάδες λαμβάνοντας ως
είσοδο τον συνολικό αριθμό αφίξεων και το ποσοστό πληρότητας του εκάστοτε
προορισμού. Το δεύτερο μοντέλο τους κατατάσσει σε 6 ομάδες λαμβάνοντας
ως επιπλέον είσοδο τη μέση τιμή διανυκτέρευσης του εκάστοτε προορισμού. Η
εκτίμηση της μέσης τιμής διανυκτέρευσης έγινε με συλλογή δεδομένων από
την ιστοσελίδα booking.com με χρήση ενός HTML scraper [5], που
δημιουργήσαμε για το σκοπό αυτό.
Το αποτέλεσμα της ομαδοποίησης μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο
εργαλείο για τους τουριστικούς προορισμούς και τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε αυτούς. Για τους τουριστικούς προορισμούς αποτελεί
έναν δείκτη της θέσης τους σε σχέση με τους υπόλοιπους προορισμούς τόσο
της ίδιας όσο και των υπολοίπων ομάδων. Η γνώση αυτής θα μπορούσε να
συμβάλει επικουρικά στην λήψη τουριστικών στρατηγικών αποφάσεων. Για
τις επιχειρήσεις αποτελεί μέτρο σύγκρισης με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του
προορισμού στον οποίο ανήκει αλλά και με τον μέσο όρο των επιχειρήσεων
του προορισμού αυτού. Με βάση αυτή την πληροφορία, κάθε επιχείρηση
μπορεί να βοηθηθεί στη λήψη σχετικών επιχειρηματικών αποφάσεων.
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Αλγόριθμοι εκπαίδευσης για Hidden Markov Μodels
βασισμένοι στην ημι-επιβλεπόμενη μάθηση
Ταμπόσης I. A., Τσιρίγος Κ.Δ., Θεοδωροπούλου Μ.Κ., Κοντού Π.Ι.,
Μπάγκος Π.Γ.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
pbagos@compgen.org
Τα κρυπτομαρκοβιανά μοντέλα (Hidden Markov Μodels-HMMs) είναι
πιθανοθεωρητικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές στην
ανάλυση βιολογικών αλληλουχιών. Τα ΗΜΜ στην τυπική τους χρήση, π.χ.
στην πολλαπλή στοίχιση, είναι μοντέλα που λειτουργούν χωρίς επίβλεψη
(unsupervised learning). Ωστόσο, σε σημαντικές και σύνθετες εφαρμογές,
όπως στην πρόγνωση της δομής των πρωτεϊνών ή στην εύρεση γονιδίων,
συνήθως εκπαιδεύονται με επίβλεψη (supervised learning) καθώς οι
αλληλουχίες εκπαίδευσης συνοδεύονται από ετικέτες (labels) και η
εκπαίδευση αφορά την εκτίμηση των παραμέτρων που μεγιστοποιούν την από
κοινού πιθανοφάνεια των αλληλουχιών και των ετικετών. Ένα κύριο
πρόβλημα με αυτή την προσέγγιση είναι ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις,
οι ετικέτες είναι δύσκολο να βρεθούν και έτσι το σύνολο των δεδομένων
εκπαίδευσης είναι περιορισμένο. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολλές μη
ταξινομημένες ακολουθίες (χωρίς επισήμανση) που κατατίθενται στις
δημόσιες βάσεις δεδομένων, οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να
συμβάλουν στη διαδικασία εκπαίδευσης. Στην εργασία αυτή προτείνουμε μια
μέθοδο για ημι-εποπτευόμενη μάθηση των HMM η οποία μπορεί να
ενσωματώνει επισημασμένα (labeled), μη επισημασμένα (unlabeled) και
μερικώς επισημασμένα δεδομένα (partially-labeled) με μια απλή διαδικασία.
Ο αλγόριθμος βασίζεται σε μια παραλλαγή του αλγορίθμου ExpectationMaximization (EM), όπου τα ελλιπή δεδομένα θεωρούνται οι ετικέτες που
λείπουν από τα μη επισημασμένα ή τα εν μέρει επισημασμένα δεδομένα.
Εφαρμόσαμε την προτεινόμενη μέθοδο σε αρκετά προβλήματα ανάλυσης
βιολογικής αλληλουχιών και αξιολογήσαμε τις μεθόδους σε διάφορες
πειραματικές συνθήκες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η χρήση μη
επισημασμένων και μερικώς επισημασμένων αλληλουχιών οδηγεί σε κάθε
περίπτωση σε σημαντική βελτίωση στην απόδοση των μεθόδων πρόγνωσης.
Όπως αναμενόταν, η αύξηση της απόδοσης είναι μεγαλύτερη όταν τα
επισημασμένα δεδομένα είναι περιορισμένα και τα μη επισημασμένα
δεδομένα άφθονα.
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Τεχνικές μηχανικής μάθησης για την ανάλυση
σύνθετων δεικτών ποιότητας

Τασουλής Σ.1, Πασχάλης Θ. 2, Γεωργακοπούλου Χ. 2, Γούλας Σ. 2,
Μπερσίμης Σ.2,3, Σαχλάς Α. 3, Πλαγιανάκος Β.1
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Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
3
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
stasoulis@uth.gr, tpaschalis@eopyy.gov.gr, cgeorgakop@eopyy.gov.gr,
sgoulas@eopyy.gov.gr, sbersim@unipi.gr, asachlas@unipi.gr, vpp@ucg.gr
Η μηχανική μάθηση είναι η επιστήμη που δίνει στους υπολογιστές την
ικανότητα να μαθαίνουν, χωρίς να έχουν ρητά προγραμματιστεί. Με άλλα
λόγια, η μηχανική μάθηση διερευνά τη μελέτη και την κατασκευή αλγορίθμων
που μπορούν να εκπαιδευτούν από τα δεδομένα και να κάνουν προβλέψεις.
Στην ομιλία αυτή, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει
από την εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης στα δεδομένα που διαθέτει ο
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Τα
αποτελέσματα αυτά συμβάλλουν στην βέλτιστη λήψη αποφάσεων και την
προαγωγή της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που παρέχει ο ΕΟΠΥΥ.
Λέξεις κλειδιά: Μηχανική μάθηση, παροχή υπηρεσιών υγείας, σύνθετοι
δείκτες ποιότητας
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Κατασκευή D-Βέλτιστων κορεσμένων παραγοντικών
σχεδιασμών με χρήση βάσεων Graver και Groebner

Τζιούφας Β., Χατζόπουλος Στ. Α., Κολυβά-Μαχαίρα Φ.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
vastzsport@hotmail.com, cstavros@math.auth.gr, fkolyva@math.auth.gr

Στην εργασία αυτή κατασκευάζονται D-βέλτιστοι κορεσμένοι
παραγοντικοί σχεδιασμοί, για την εκτίμηση του γενικού μέσου, των κύριων
επιδράσεων και όταν είναι εφικτό των αλληλεπιδράσεων 2ης και ανώτερης
τάξης. Βασικό εργαλείο για την κατασκευή των παραπάνω σχεδιασμών είναι
οι βάσεις Graver και Groebner, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά
από τους Fontana, Rapallo και Rogantin (2013), στην εργασία τους «A
Characterization of Saturated Designs for Factorial Experiments». Με τη
βοήθεια των βάσεων Graver και Groebner προκύπτουν οι διαδρομές (circuits),
οι οποίες είναι χρήσιμες στην εύρεση των κορεσμένων σχεδιασμών και των
D-βέλτιστων κορεσμένων σχεδιασμών. Χρησιμοποιώντας, τα παραπάνω
εργαλεία, και με τη χρήση των λογισμικών
Macaulay2 και R,
κατασκευάστηκαν οι D-βέλτιστοι κορεσμένοι σχεδιασμοί 2x2x2x2 για την
εκτίμηση 11 παραμέτρων, 2x3x4 για την εκτίμηση 18 παραμέτρων, 2x2x2x3
για την εκτίμηση 22 παραμέτρων, 2x2x3x3 για την εκτίμηση 32 παραμέτρων
και 3x3x3 για την εκτίμηση 19 παραμέτρων.
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Ελεύθερα κατανομής διαγράμματα ελέγχου Φάσης ΙΙ με
χρήση διατεταγμένων παρατηρήσεων

Τριανταφύλλου Ι.Σ.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
itriantafyllou@uth.gr
Στην παρούσα εργασία, θεμελιώνουμε μία νέα οικογένεια μη
παραμετρικών διαγραμμάτων ελέγχου τύπου Shewhart που βασίζονται σε
ένα δείγμα αναφοράς που λαμβάνεται από την διεργασία όταν η παραγωγή
θεωρείται εντός ελέγχου. Τα προτεινόμενα διαγράμματα ελέγχου
αξιοποιούν τρεις διατεταγμένες παρατηρήσεις από κάθε δείγμα ελέγχου που
εξάγεται, όπως επίσης και το συνολικό πλήθος των παρατηρήσεων του που
περικλείονται εντός των ορίων ελέγχου. Το γενικό πλαίσιο κατασκευής των
νέων ελεύθερων κατανομής διαγραμμάτων ελέγχου παρουσιάζεται
λεπτομερώς. Επιπροσθέτως, μελετώνται τρόποι υπολογισμού των βασικών
χαρακτηριστικών απόδοσης της προτεινόμενης οικογένειας διαγραμμάτων
ελέγχου, ενώ πλήθος αριθμητικών αποτελεσμάτων υποδεικνύουν την
ανωτερότητα των νέων διαγραμμάτων ελέγχου έναντι ανταγωνιστικών
διαγραμμάτων που έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία.
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Μπευζιανή εκτίμηση για το μοντέλο INARCH για
διακριτές χρονοσειρές

Τσαμτσακίρη Π., Καρλής Δ.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ptsamtsak@aueb.gr, karlis@aueb.gr
Στην παρούσα εργασία μελετάται το πρόβλημα μοντελοποίησης ενός
αυτοπαλινδρομόυμενου
ετεροσκεδαστικού
μοντέλου
(INARCH)
χρονοσειρών που μπορούν να πάρουν μόνο διακριτές τιμές. Στο συγκεκριμένο
μοντέλο θεωρούμε ότι οι παρατηρήσεις ακολουθούν την κατανομή Poisson
και ότι η μέση τιμή βασίζεται σε προηγούμενες τιμές της αλλά και σε
προηγούμενες παρατηρήσεις. Αρχικά γίνεται εκτίμηση των παραμέτρων του
μοντέλου, θεωρώντας ένα μοντέλο τάξεως (p,q), όπου τα p, q παίρνουν
διάφορες τιμές έως 2. Για την εκτίμηση των παραμέτρων χρησιμοποιούμε την
Mπευζιανή προσέγγιση και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες στασιμότητας
ως πληροφορία, ορίζουμε ως a-priori truncated normal κατανομές. Στην
συνέχεια γίνεται σύγκριση των μοντέλων διαφορετικών τάξεων μεταξύ τους
με βάση την εφαρμογή τους σε πραγματικά δεδομένα και με χρήση του
κριτηρίου DIC γίνεται η επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου για τα
συγκεκριμένα δεδομένα. Θέματα σχετικά με την πρόβλεψη αλλά και την
προσαρμογή του μοντέλου επίσης περιγράφονται.
Λέξεις κλειδιά: INARCH, κατανομή Poisson,
πρόβλεψη, προσαρμογή

truncated normal, DIC,
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Επιλογή υποδειγμάτων με πληροφοριακά κριτήρια σε
χωρικές διαδικασίες
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Στην ανάλυση χωρικών δεδομένων το εξεταζόμενο δείγμα θεωρείται
ότι προέρχεται από την πραγματοποίηση κάποιας χωρικής διαδικασίας. Οι πιο
γνωστές χωρικές διαδικασίες είναι η χωρική αυτοπαλίνδρομη διαδικασία
πρώτης τάξης SAR(1), η χωρική διαδικασία κινητού μέσου πρώτης τάξης
SMA(1) και η μεικτή χωρική αυτοπαλίνδρομη κινητού μέσου διαδικασία
SARMA(1,1) που αποτελούν επέκταση των αντίστοιχων διαδικασιών της
ανάλυσης χρονοσειρών στο γεωγραφικό χώρο επιτρέποντας εξάρτηση προς
πολλές κατευθύνσεις. Στην εργασία αυτή, με τη βοήθεια προσομοίωσης,
διερευνάται η δυνατότητα των τριών πιο συχνά χρησιμοποιούμενων
πληροφοριακών κριτηρίων, δηλαδή του κριτηρίου AIC του Akaike, του
κριτηρίου BIC του Schwarz και του κριτηρίου HQC των Hannan και Quinn να
επιλέγουν τη σωστή διαδικασία. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η
συμπεριφορά των τριών κριτηρίων εξαρτάται από τις τιμές των παραμέτρων
και το μέγεθος του δείγματος και σε μερικές περιπτώσεις οδηγούν σε
παραπλανητικά συμπεράσματα.
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Η τριγωνική κατανομή και η κατανομή Beta
στην ανάλυση κινδύνου

Τσόλκα Β.-Ε., Πετρόπουλος Κ.
Πανεπιστήμιο Πατρών
tsolkavas@gmail.com, costas@math.upatras.gr
Η κατανομή Beta αποτελεί μια πολύ χρήσιμη κατανομή στον
πραγματικό κόσμο λόγω της μεγάλης της ευελιξίας. Παρόλα αυτά, είναι
δύσκολη η κατανόησή της (ερμηνεία παραμέτρων) καθώς και η εκτίμηση των
παραμέτρων της. Για το λόγο αυτό σε αυτή την εργασία παρουσιάζουμε
διάφορες κατανομές οι οποίες είναι επίσης ευέλικτες αλλά πολύ πιο εύκολες
στην κατανόηση και την εκτίμηση των παραμέτρων τους και οι οποίες
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί της κατανομής Beta. Δίνουμε ιδιαίτερη
έμφαση στην τριγωνική κατανομή ως εναλλακτική της κατανομής Beta.
Μάλιστα, ελαχιστοποιώντας τα σφάλματα προσέγγισης μπορούμε να
φτάσουμε σε μια τριγωνική κατανομή η οποία έχει συνάρτηση κατανομής
σχεδόν ίδια με την συνάρτηση κατανομής της κατανομής Beta την οποία
προσεγγίζει.
Λέξεις Κλειδιά: Κατανομή Beta, Τριγωνική Κατανομή, Ανάλυση Κινδύνου,
Σημειακή Εκτίμηση
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Γένεση θεωρίας πιθανοτήτων:
Cardano εναντίον Pascal και Fermat

Χαραλαμπίδης Χ. Α.
Πανεπιστήμιο Αθηνών
ccharal@math.uoa.gr
Η διατύπωση μεθόδων υπολογισμού πιθανοθεωρητικών λύσεων δύο
προβλημάτων παιχνιδιών τύχης, της διανομής μεριδίων και του συμφερότερου
στοιχήματος, από τους Pascal και Fermat, θεωρείται ευρύτατα ως η αρχή
(γένεση) της Θεωρίας Πιθανοτήτων. Η εργασία του Cardano στις
Πιθανότητες, η οποία προηγήθηκε εκείνης των Pascal και Fermat κατά
περίπου ένα αιώνα, δημοσιεύθηκε μετά τον θάνατό του στο περίφημο
δεκαπεντασέλιδο βιβλίο του με τίτλο Liber de Ludo Aleae (The Book on
Games of Chance). Προβλήματα πιθανοτήτων εξέτασε και στο βιβλίο του
Practica Arithmetice et Mensurandi Singularis. Η συμβολή του Cardano στη
γένεση της Θεωρίας Πιθανοτήτων θεωρείται από αρκετούς ότι δεν έχει τύχει
της αναγνώρισης που πιθανόν αξίζει. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται
συνοπτικά οι πιθανοθεωρητικοί νόμοι και τα προβλήματα παιγνιδιών τύχης
που απασχόλησαν τον Cardano. Τα στοιχεία αυτά συνηγορούν υπέρ της
ευρύτατα αποδεκτής άποψης για τη γένεση της Θεωρίας Πιθανοτήτων.
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Burton, D. (2003) The History of Mathematics: An Introduction, 5th Edition,
McGraw Hill, New York.
David, F. N. (1962) Games, God, and Gambling, Hafner Press, New York.
Edwards, A. W. F. (1987) Pascal’s Arithmetical Triangle, Griffin, London.
Hald, A. (2003) Α History of Probability and Statistics and Their Applications
before 1750, Wiley, New Jersey.
Ore, O. (1953) Cardano, the Gambling Scholar, Princeton University Press.
Todhunter, I. (1865) A History of the Mathematical Theory of Probability,
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Βέλτιστοι 3m παραγοντικοί σχεδιασμοί εκτιμητικής τάξης IV
με N ≡ 0 mod 3 παρατηρήσεις

Χασιώτης Β.1, Χατζόπουλος Στ. Α. 1, Κουνιάς Σ. 2
1
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2
Πανεπιστήμιο Αθηνών
chasiotisv@math.auth.gr, cstavros@math.auth.gr, skounias@math.uoa.gr
Στην παρούσα εργασία μελετώνται οι 3m παραγοντικοί σχεδιασμοί
εκτιμητικής τάξης ΙV με N ≡ 0 mod 3 παρατηρήσεις. Οι παράμετροι που θα
εκτιμηθούν είναι οι γραμμικές και τετραγωνικές αντιθέσεις των κύριων
επιδράσεων και οι αλληλεπιδράσεις δύο παραγόντων όταν αυτό είναι εφικτό.
Έχει αποδειχθεί ότι οι ορθογώνιοι σχηματισμοί ΟΑ(N, m, 3, 3), είναι
καθολικά βέλτιστοι. Στην παρούσα εργασία μελετάται το πρόβλημα της
βελτιστοποίησης όταν δεν υπάρχει ο ορθογώνιος σχηματισμός με δύναμη 3.
Για Ν =18 και m = 3, 4 παράγοντες, βρίσκουμε τους A-, E-, D- βέλτιστους
ορθογωνίους σχηματισμούς ΟΑ(18, m, 3, 2) και υπολογίζεται ο αριθμός των
αλληλεπιδράσεων δύο παραγόντων που μπορούν να εκτιμηθούν. Επιπλέον,
υπολογίζεται ο αριθμός των παραγόντων του ΟΑ(18, m, 3, 2), για τον οποίο
οι κύριες επιδράσεις είναι κάθετες με τις αλληλεπιδράσεις δύο παραγόντων.
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Πείραμα συμμετοχικής διαβουλευτικής διαχείρισης
θεμάτων

Χατζηπαντελής Θ. , Μαρκάκη Ε., Σωτήρογλου Μ.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
chadji@polsci.auth.gr, markakievi@yahoo.gr, misotiro@polsci.auth.gr
Η διαμόρφωση ισχυρών συμμετοχικών θεσμών είναι απαραίτητη
προϋπόθεση προκειμένου να ενισχυθεί η τοπική δημοκρατία, να αναπτυχθούν
αποτελεσματικοί, αξιόπιστοι και διαφανείς θεσμοί και επιπροσθέτως να
αναπτυχθεί μια συμμετοχική και αντιπροσωπευτική Κοινωνία των Πολιτών
χωρίς αποκλεισμούς στη λήψη αποφάσεων (σε όλα τα επίπεδα). Η
ενεργοποίηση σε τοπικό επίπεδο προκαλεί, παράλληλα, με την ροή από
«πάνω» προς τα κάτω για την ανάδειξη τοπικών θεμάτων και προτάσεων
πολιτικής, την ροή από «κάτω» προς τα «πάνω», δηλαδή από το κύτταρο
(τοπικό διαμέρισμα ή/και γειτονιά) προς το αποφασιστικό όργανο (δημοτικό
συμβούλιο). Πρόκειται για την ανάπτυξη ενός δικτυού ροής πολιτικών
αποφάσεων και ένα πείραμα συμμετοχικής διαβουλευτικής διαχείρισης
θεμάτων.
Το πείραμα επικεντρώνεται σε θέματα προστασίας και αναβάθμισης
του φυσικού και περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου Θέρμης όπως θέματα
ανακύκλωσης των οικιακών απορριμμάτων και διασφάλισης της ποιότητας
ζωής. Η δημόσια διαβούλευση δίνει το βήμα στους πολίτες ώστε να
αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των δομών ως προς την εξυπηρέτηση
του πολίτη και των επιδόσεων των υπηρεσιών του Δήμου.
Συγκεκριμένα, με τη χρήση ερωτηματολογίου σεναρίων και με τη
μέθοδο της Conjoint Analysis, εξετάζονται οι συνδυασμοί παραγόντων που
περιγράφουν τα προφίλ των πολιτών καθώς και συγκρίνονται οι παράμετροι
σχετικά με τη στάση των πολιτών σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος στο
Δήμο Θέρμης.
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Διερεύνηση της συσχέτισης διαδοχικών σεισμών πριν τον
κύριο σεισμό από δεδομένα σεισμικού καταλόγου για τον
ελληνικό χώρο

Χορόζογλου Δ., Κουγιουμτζής Δ., Παπαδημητρίου Ε.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
chorozod@geo.auth.gr, dkugiu@auth.gr, ritsa@geo.auth.gr,
Στην εργασία αυτή εξετάζεται η συσχέτιση που παρουσιάζουν
διαδοχικοί σεισμοί, μεγέθους
, που συνέβησαν πριν από κάθε
κύριο σεισμό (
) στον ελληνικό χώρο κατά το χρονικό διάστημα 19812017. Η αλληλεξάρτηση υπολογίζεται από τον δείκτη της λεγόμενης
ανάλυσης κανονικοποιημένης συσχέτισης (canonical correlation analysis,
CCA), που χρησιμοποιείται όταν οι υπό εξέταση μεταβλητές είναι
διανυσματικές. Στην περίπτωση μας οι μεταβλητές αποτελούνται από δύο
στοιχεία, το μέγεθος του παρόντος σεισμού και την διαδοχή του χρόνου, σε
ημέρες, από τον επόμενο σεισμό. Θεωρούμε τους τέσσερις τελευταίους
σεισμούς πριν τον κύριο σεισμό, και η ανάλυση συσχέτισης γίνεται για τα
ζεύγη σεισμών (σημειωμένα ως προς τη διάταξη τους σε σχέση με τον κύριο
σεισμό) 1ος-2ος, 2ος-3ος και 3ος-4ος. Το δείγμα σχηματίζεται από τις εμφανίσεις
κύριων σεισμών στο σεισμικό κατάλογο (44 κύριοι σεισμοί). Για τη
στατιστική σημαντικότητα του δείκτη CCA, κάνουμε έλεγχο τυχαιοποίησης
(με δύο κατάλληλους τρόπους τυχαιοποίησης), που είναι πιο κατάλληλος από
τον παραμετρικό έλεγχο στην περίπτωση μας λόγω μη-κανονικότητας των
δεδομένων. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την ισχυρή συσχέτιση του 2ου-3ου
σεισμού, με κατώφλι στο μέγεθος
, πριν την γένεση του
κύριου σεισμού καθώς αυτό επιβεβαιώνεται από την απόρριψη της μηδενικής
υπόθεσης, δηλαδή υπάρχει στατιστική σημαντικότητα, και για τις δύο
προσεγγίσεις τυχαιοποίησης.
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Συμπεριφορικές ανωμαλίες και ανορθολογικές
συμπεριφορές στην εκτίμηση των γνωστικών ικανοτήτων

Χουζούρης Μ., Μιχαλούδη Μ., Ξένος Π., Νεκτάριος Μ., Τήνιος Π.
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
mchouzouris@hotmail.com, mal.michaloudi@gmail.com, ptinios@unipi.gr
Η λήψη οικονομικών αποφάσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας
σχετίζεται με το επίπεδο των γνωστικών διεργασιών του ατόμου (Frederick,
2005). Το τεστ Γνωστικής Ικανότητας (CRT) αποτελεί μια δοκιμασία για την
μέτρηση και ποσοτικοποίηση της τάσης των ερωτώμενων να αλλάζουν μια
φαινομενικά σωστή απάντηση και μέσω περαιτέρω νοητικής επεξεργασίας να
οδηγούνται στην πραγματικά σωστή (Toplak et al., 2005). Για να μελετηθεί η
επίδραση των γνωστικών ικανοτήτων στις γνωστικές ανωμαλίες, κατ’
επέκταση στην λήψη αποφάσεων, χρησιμοποιήθηκε το παραπάνω τεστ σε
δείγμα 110 φοιτητών. Επιπλέον, ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να
απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις για την στάση τους απέναντι στο ρίσκο καθώς
επίσης και 5 ερωτήσεις για τον στατιστικό αναλφαβητισμό και τον κίνδυνο
(Cokely et al., 2012). Βρέθηκε πως συμπεριφορικές ανωμαλίες καθώς και ο
στατιστικός αναλφαβητισμός και η στάση απέναντι στο ρίσκο σχετίζονται με
τις γνωστικές ικανότητες και διαφοροποιούνται ανάλογα με τα επίπεδα τους.
Επίσης βρέθηκε πως η ηλικία και το φύλο σχετίζονται με το επίπεδο του CRT.
Τέλος, εκτιμήθηκε η επίδραση των συμπεριφορικών ανωμαλιών στο CRT.

Λέξεις
Κλειδιά:
CRT,
αναλφαβητισμός, κίνδυνος

συμπεριφορικές

ανωμαλίες,

στατιστικός
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Risk-adjusted διαγράμματα ελέγχου

1

Ψαράκης Σ. , Σαχλάς Α.2, Μπερσίμης Σ.2
1
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
psarakis@aueb.gr, asachlas@unipi.gr, sbersim@unipi.gr
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, μια τροποποίηση των τυποποιημένων
και προηγμένων διαγραμμάτων ελέγχου εμφανίστηκε στη βιβλιογραφία για να
βελτιωθεί η παρακολούθηση κυρίως των ιατρικών διαδικασιών. Αυτά είναι τα
risk-adjusted διαγράμματα ελέγχου, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις
διαφοροποιημένες συνθήκες υγείας των ασθενών. Σε αυτή την εργασία θα
παρουσιάσουμε τα risk-adjusted διαγράμματα ελέγχου που έχουν
παρουσιαστεί στην βιβλιογραφία. Τα διαγράμματα ελέγχου έχουν χωρισθεί σε
τέσσερις κατηγορίες: διαγράμματα ελέγχου για συνεχείς μεταβλητές,
διαγράμματα ελέγχου για ιδιότητες, χρονικά σταθμισμένα διαγράμματα
ελέγχου και πολυμεταβλητά διαγράμματα ελέγχου. Θα παρουσιαστούν επίσης
εφαρμογές των risk-adjusted διαγραμμάτων ελέγχου στο πεδίο της ιατρικής.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
P. Biswas and J.D. Kalbfleisch. A risk-adjusted cusum in continuous time
based on the cox model. Statistics in Medicine, 27:3382-3406, 2008.
L.H. Sego, M.R. Reynolds Jr, and W.H. Woodall. Risk-adjusted monitoring of
survival times. Statistics in Medicine, 28:1386-1401, 2009.
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περιλήψεις
στα αγγλικά

The role of support vector machines in statistical process
monitoring

Apsemidis A., Psarakis S.
Athens University of Economics and Business
apsemidis@gmail.com, psarakis@aueb.gr

A few years ago, Statistical Process Monitoring and Statistical
Learning began to interact with each other, in order to solve difficult and
complex industrial problems. In this paper, we examine a specific statistical
learning technique named Support Vector Machines. It is a most powerful
algorithm, although coming from a really simple idea, which is increasingly
used in many fields of statistics and computer science. We present a thorough
review of the literature concerning support vector machines in the process
monitoring field, we test one of the mentioned works on a real data set and,
finally we try to improve the results using Principal Components Analysis.
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Estimating metabolite networks using a multi-step network
approach integrating information from lower levelled omic
graphical structures

Bartzis G., Ligterink W., Eeuwijik F.v.
Wageningen University & Research, the Netherlands
Georgios.Bartzis@wur.nl, Wilco.Ligterink@wur.nl, Fred.vanEeuwijk@wur.nl

In systems biology, an organism is viewed as a complex web of
interacting molecular components (omic data). Graphical structures have
widely been used for representing these high-dimensional omic sources and
current methodology usually treats them independently without using
information from the structure of one to recover the other.
We develop a multi-step approach for reconstructing metabolite
networks that borrows information from lower levelled omic sources (DNA or
Gene level) that might have a graphical structure of their own. This multi-omic
approach works from the lower (X) to the higher level (Y), e.g. from SNPs or
Genes to metabolites in 3 main steps: i) recovers the graphical structure of X,
ii) for every variable in Y utilises a regularised linear model using a LASSO
and a network-constrained penalty accounting for the known data structure of
X; the total variation of Y is separated into parts related to X and noise, and iii)
reconstructs networks of Y using the part related to X variation. The main
advantage is that the two omic sources are not treated independently and the
graphical structure of the lower levelled source is explicitly modelled. This
provides an additional level of information for guiding network estimation of
Y on top of the integrated analysis.
Our results show that in many cases, Y is recovered more accurately
due to using an extra level of information coming from the graphical structure
of X (gene or DNA level).
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Detection of seismicity rate changes for the strong
earthquakes of Greece, by Markovian Arrival Process
modeling

Bountzis P., Papadimitriou E., Tsaklidis G.
Aristotle University of Thessaloniki
pmpountzp@geo.auth.gr, ritsa@geo.auth.gr, tsaklidi@math.auth.gr

The Markovian Arrival Process (MAP) model is applied to a complete
earthquake catalog with M6.5, in the broader area of Greece, for investigating
the temporal variations of seismicity. The MAP is a stochastic process, that
counts the regional earthquake occurrences and allows for transitions between
the hidden states of a Markov Process, such that each state corresponds to a
different level of seismicity rate. The inference regarding the choice of the
optimal number of hidden states is made through Akaike and Bayes
information criteria, and the estimation of the model parameters is
accomplished via the EM algorithm. A local decoding procedure is
implemented, in order to estimate the times of changes in the occurrence rates.
The evaluated conditional intensity function demonstrates an alternation
between higher and lower seismic activity levels, which is associated with
strong earthquake occurrences.
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A Bayesian self-starting Shiryaev statistic for Phase I data

Bourazas K., Tsiamyrtzis P.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
kbourazas@aueb.gr, pt@aueb.gr

In Statistical Process Control (SPC) our interest is, in detecting when a
process deteriorates from its “in control” state, typically established during a
phase I exercise. Thus the phase I data play a very crucial role, as it is assumed
to be a random sample from the in control distribution and are used to
calibrate a control chart that will evaluate the process in phase II.
In this work, we focus our attention on detecting persistent shifts in the
parameters of interest during phase I, where low volume data are available.
We propose a Bayesian scheme, which is based on the cumulative posterior
probability that a step change has already occurred. The proposed
methodology is a generalization of Shiryaev’s process, as it allows both the
parameters and shift magnitude to be unknown. Furthermore, the Shiryaev’s
assumption that the prior probability on the location of the change point is
constant will be relaxed. Posterior inference for the unknown parameters and
the location of a (potential) change point will be provided.
A real data set will illustrate the Bayesian self-starting Shiryaev’s
scheme, while a simulation study will evaluate its performance against
standard competitors in the case of Normal data.

F-tests of homoscedasticity under multinormality

Cacoullos Τ.
University of Athens
tkakoul@math.uoa.gr

H 0 : σ12

It is well known how to test the homoscedasticity hypothesis
 σ 22 (1) on the basis of random samples (rs) from normal

distributions; one uses the F statistic, F  s12 / s22  Fn11 ,n21 , (2) the ratio of the
sample variances. For testing (1) on the basis of an rs ( xi , yi ) , i  1,..., n from
a bivariate normal with unknown correlation coefficient ρ, Pitman
(Biometrika, 1939, 9-12) and Morgan (Biometrika, 1939, 13-18), noticing that
x  x  y and y  x  y are independent iff (1) holds, arrived at the t-

statistic t  

n  2r 
1  r

2

 tn2 (3) where r  is the sample correlation coefficient

from the n ( xi , yi ) . Using the tn  Fn,n  F( n ) (Cacoullos, 1965) it was shown
(Cacoullos, Stat. & Prob. Letters, 2001, 1-3) that the t-test based on t  of (3)
can be replaced by the F-test based on F   (1  r  ) / (1  r  )  F( n 2) (4).
In this note testing the homoscedasticity hypothesis H 0 : σ12   σ k2 (5) on
the basis of an rs (x1,..., x n ) from a k-dimensional normal, F-tests like (4) are
similarly obtained by considering components of sums xij  xi  x j and
differences y ij  xi  x j

of x1, x 2 ,..., x k , leading to F( n 2) distributed

statistics, in terms of the rij respective sample correlation coefficients.
Furthermore, it is pointed out that the above F-tests of homoscedasticity hold
for spherically symmetric distributions centered at the origin.
Finally, it is similarly shown how tests of homodispersity (same dispersion
matrix) can be obtained, via tests independence under multinormality.
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Application of max entropy principle
to human mortality life table data

Dimotikalis Y.1, Skiadas C.H.2
1
T.E.I. of Crete
2
ManLab, Technical University of Crete
y.dimotikalis@gmail.com, skiadas@cmsim.net

In this paper the max entropy principle applied to human mortality life
table data. The entropy framework is presented and adjusted for five years age
groups of life tables data. By entropy constrained optimization the
exponential, discrete Geometric distribution, is max entropy distribution
subject to expected value constraint. Also, the Binomial distribution appears as
max entropy distribution subject to expected value and variance constraint
asymptotically. For the time evolution of mortality data series, Theil index of
inequality and Kullback-Leibler divergence used to examine the divergence
from unconstrained max entropy Uniform distribution and convergence to
Binomial distribution. The analysis of certain European countries mortality
data series shows that convergence to Binomial distribution occurs in different
decade of 20th century for every data series. The implications of those
findings to human mortality discussed, and some future tasks suggested.

Λαμία, 4 –6 Μαΐου 2018

A Bayesian metafrontier stochastic model

Economou P., Kounetas K., Malefaki S.
University of Patras
peconom@upatras.gr, kounetas@upatras.gr, smalefaki@upatras.gr

In the current work, a stochastic production frontier model is presented
and studied analytically under a Bayesian perspective to estimate technical
efficiencies across units (countries, firms) over a time period. The propose
model allows to account unmeasured heterogeneity imposed to the observed
data due to different sources, for example geographical, economical and
institutional idiosyncrasies among units. Additionally, the proposed model
captures unit-specific time-invariant heterogeneity and unit-specific timevarying inefficiency. Then, a meta-production stochastic frontier model is also
defined and estimated. This Metafrotier model is used to highlight
heterogeneity among cluster of units and can reveal catch up phenomena. The
estimation procedure relies on the solution of an optimization problem and on
the concept of the upper orthant order of two multinormal random variables.
The model is applied in simulated and real datasets.
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Utilizing R in a big data analytics production system: The
case of the IRI product availability prediction
implementation
Georgiou V.L., Charitidou E., Lempesis E.,
Karamitrou A., Kotopoulos C.
IRI Analytics Centre of Excellence
Vasileios.Georgiou@iriworldwide.com, Efstratia.Charitidou@IRIworldwide.com,
Stathis.Lempesis@IRIworldwide.com, Aliki.Karamitrou@iriworldwide.com,
Constantinos.Kotopoulos@iriworldwide.com

The accurate prediction of out-of-stock incidents is of crucial value in
the retail industry, minimizing the revenue loss or even preventing customer
churn due to dissatisfaction. The IRI On-Shelf Availability Solution is an Rbased production system that utilizes an internally developed modification of
the naïve-Bayes machine learning algorithm. On top of the probabilistic model
which is modified to better respond to the nature of the data being used, the
algorithm also incorporates the necessary business criteria and rules that
govern our clients’ supply chain systems. The algorithm is trained on
historical sales data of the lowest granularity, that is daily data at store-product
level, considering a number of related attributes, and then detects abnormal
behavior on the sales of a product and consequently potential product
availability issues. The respective R module is scheduled to be executed
automatically on a daily basis without any human interaction being necessary;
R is triggered twice a day to search for new data, as supplied by the proper
Extract-Transform-Load processes, and start executing the availability
algorithm. Since we are dealing with a big data problem, parallel computing in
R as well as the direct connection with large SQL-like databases become
indispensable. Moreover, a hybrid version of the C++ programming language
named Rcpp is incorporated in R in order to increase time performance on
parts of the implementation that R cannot handle adequately. Finally, in order
to monitor the status and/or progress of the R module in real time as well as
inspect the associated output, the shiny package in R comes very handy
enabling the creation of a dynamic web application that is easy to share within
teams. Overall, this is a real showcase of how R can be implemented
efficiently in large scale business analytics applications.
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Modelling longitudinal discrete data with a BINAR
regression model

Karlis D.
Athens University of Economics and Business
karlis@aueb.gr

Bivariate Integer autoregressive models are useful models for bivariate
time series of counts. In our case we observe two count variables across time
for a series of individuals and hence we want to account for both the
autocorrelation across time but also for the cross-correlation at each time
point. In this talk we use such a model to fit data from an actuarial company
that relates to the history of clients with respect different type of claims. The
talk will introduce and explain the Bivariate Integer Autoregressive model
discuss estimation and then fits the model to longitudinal data from an
actuarial company used for ratemaking, Extensions of the model for clustering
purposes will be also discussed, This is joint work with Lluis Bermudez and
Montserat Guillen from University of Barcelona Spain

REFERENCES
Pedeli, X., & Karlis, D. (2011). A bivariate INAR (1) process with
application. Statistical modelling, 11(4), 325-349.
Lluís Bermúdez, Montserrat Guillén and Dimitris Karlis. (2015) A bivariate.
INAR(1) model for insurance claim counts International Conference on
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Analyzing the correlations of moderate to strong
earthquakes interevent times in Greece

Kourouklas Ch., Papadimitriou E., Karakostas V., Tsaklidis G.
Aristotle University of Thessaloniki
ckouroukl@geo.auth.gr, ritsa@geo.auth.gr, vkarak@geo.auth.gr,
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Temporal properties of earthquake occurrence play an important role in
analyzing the seismicity of a specific region, in order to develop earthquake
probabilistic models, involving the Seismic Hazard Assessment. Earthquake
occurrence is neither periodic nor completely random but often is clustered in
time represented by a complex summation of triggered (e.g. aftershocks of a
strong earthquake) and independently distributed events. The detection of any
correlations between their interevent times, Tr, or in other words the existence
of memory between them is required in order to apply and test stochastic point
process models and consequently to forecast earthquake occurrence
probabilities. The Autocorrelation and Partial Autocorrelation functions along
with the Ljung–Box Q–test are efficient in the detection of these correlations.
The methodology is applied on multiple samples by dividing the Greek
earthquake catalogue with M ≥ 4.1 since 1975 in distinctive regions according
to their seismotectonic settings into subsets, aiming to detect the Mc threshold
of every region above which the earthquake occurrence can be considered to
be random in time. Then some conclusions concerning the interevent time
distributions can be derived.

Λαμία, 4 –6 Μαΐου 2018

Short and long term prediction of multivariate time series:
Learning the dynamics
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Learning the dynamics from univariate time series is to some extent
possible using data driven models and methods based on stochastic processes,
nonlinear dynamics and chaos. For multivariate time series generated by
coupled dynamical systems, termed also complex systems, this is a far more
difficult task. In this setting, connectivity analysis addresses a less tedious
task, the estimation of interactions between the observed variables and the
formation of complex networks. A particular connectivity measure called
partial mutual information from mixed embedding (PMIME) [1] is utilized
here to explicitly identify the lagged interactions among all observed variables.
The measure is also modified to find the most economical lag structure
restricting the maximum lags of interaction. The estimated lag structure is
combined with a local linear model to make short-term and long-term
predictions. It is shown that this model is superior to models using standard
delay embedding on either each univariate time series or the whole
multivariate time series. The dimension reduction in the method estimating the
lag structure allows to model high-dimensional time series, as shown on
simulated coupled chaotic systems of 25 variables (subsystems). The proposed
approach can be used to generate realizations that mimic well the original
stationary multivariate time series in terms of amplitude distribution, linear
and nonlinear auto- and cross-correlations. The power of the proposed
approach
is
demonstrated
on
epileptic
scalp
multi-channel
electroencephalograms.

[1] Kugiumtzis D. (2013) Direct coupling information measure from nonuniform embedding, Physical Review E, Vol 87, 062918, 2013
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Describing and determining the frequency-magnitude distribution
(FMD) for individual faults and fault zones has long been a controversial issue
as to whether the seismicity is best described by the Gutenberg–Richter (GR)
relationship or the characteristic earthquake (CE) model. The magnitudes of
any collection of earthquakes nucleating in a region are generally observed to
follow the GR law. According to this law, numerous moderate earthquakes
occur on a fault or region in the time interval between successive large
earthquakes. On some major faults, however, rates are higher than the GR
relationship would predict. The CE model assumes that the rate of small-tomoderate earthquakes is permanently low on large faults relative to the largeearthquake rate. The decision regarding the two competing models depends on
the scale. The determination of magnitude-frequency distributions should
therefore be considered carefully for seismic hazard assessment, rather than
assuming that a unique magnitude-frequency distribution may be applied to all
fault definitions. Our motivation is to determine the shape of the FMD for
datasets of earthquakes occurring in Central Ionian Islands. This data-rich case
study includes the January-February 2014 earthquake doublet of Kefalonia
Island and the associated earthquakes and the 2015 sequence of Lefkada
Island.
.
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Statistical analysis of election results. An alternative
approach and interpretation
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This work analyses the election results of the latest six parliamentary
elections (from 2007 to 2015) and the 2015 referendum for the 2nd
constituency of Athens, Greece. The particular constituency was selected as it
is by far the largest constituency in Greece representing more than 14% of the
total electorate and 15% of those exerted their voting right. Further there is an
acute socio-economic stratification in the electorate in the particular
constituency. It is assumed that the election results of the various political
parties that took part in the elections are the observed structure of manifest
variables and there exists a latent (hidden) structure of lower dimensionality,
so that each manifest variable could be split into a number of latent
characteristics. The sound rejection of the null hypothesis of sphericity in the
observed structure, via Bartlett’s test, shows that there is much scope for such
a goal. Using principal component analysis it is shown that only 3-4
dimensions could suffice to describe the observed structure in each poll, and
the reliance of the manifest variables with these new dimensions is examined.
For the interpretation of the character of those dimensions (components) use is
made of some stylized facts of political science and political economy relating
election results with such characteristics as income-based voting polarization,
moral conservatism and nationalism. Properly weighted objective values of
real estate property were employed to proxy economic well-being. It is also
found that some political parties kept the same profile over the period of the
six elections, while others did not. Finally the 2015 referendum results are
also included in the analysis and interpretation.
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In Part I of this work, as presented in the previous (30th) Panhellenic
Statistical Conference, a new procedure regarding the statistical testing for the

existence and the identification of the character of time-varying second
moment in its dependence on a non-constant mean level in time series was
introduced. It was argued there that the new approach has some considerable
advantages over the existing ones and this argument was also backed by the
empirical analysis of time series on Greek external trade. In the course of that
analysis it was also observed that the TSW programme, a software specialized
on time series analysis, occasionally appeared to be biased, favoring the log
transformation of the data. Extending the empirical analysis performed in Part
I, in this Part II, simulated data, as well as the time series of CPI (consumer
price index and HICP (harmonized index of consumer price) for Greece were
used aiming at: a) providing further evidence on the TSW bias; b) focusing on
the consequences of falsely transforming an already variance stationary time
series. The results using the simulated data show that indeed there is a bias in
TSW, which depends on the initial conditions. Further, it is established that the
consequences of falsely transforming a time series which is originally variance
stationary do exist, but are less severe than the consequences of falsely not
transforming an originally variance non-stationary series. This empirical
evidence is supported by theoretical arguments.
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The purpose of this work is to examine the estimation of systematic
risk (beta coefficients) in its relation to some market microstructure
phenomena such as thin trading, the so called “intervalling effect”, and the
effect of changing the starting period in calculating asset returns in a capital
market under conditions of economic crisis. The data are daily closing prices
of stocks traded at the Athens Stock Exchange (ASE) covering the period
25/09/2012 – 22/09/2017. That was indeed a very turbulent period for ASE
owing to the acute economic crisis that was over Greece for all that period. It
is therefore of much interest, amongst others, to examine, whether or not,
some stylized facts relating to the effect of friction in the trading process on
the estimation of betas may be reconfirmed. More specifically, friction in the
trading process causes beta estimates not to be invariant, but to change
systematically with respect to the differencing interval over which asset
returns are calculated (“intervalling effect”). Further, that bias is higher for
thinner securities. It is also known that a different starting day may affect beta
estimates for the same differencing interval (henceforth “Corhay effect”), but
the importance of the phenomenon yet has not been sufficiently assessed
quantitatively. This work provides evidence for the following: (a) The Corhay
effect is intense and fortified further as the differencing interval is lengthened;
(b) The intervalling effect is extremely weak, if any, although it was found
strong for the same market at previous time periods; (c) low cap stocks
expose clearly stronger Corhay effect as compared to large cap stocks; (d)
The Corhay effect overwhelmingly dominates over the intervalling effect and
it is the determining factor of changes in betas; (e) The importance of the
Corhay phenomenon has not been properly assessed in the published research
thus far, as it is either ignored completely, or smoothed away by taking
average betas for the same differencing interval but different starting period.
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Data preprocessing on UCI dataset for the coronary heart
disease
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Coronary Heart Disease (CHD) is the stenosis of the main heart
arteries caused when a wax substance called plaque builds up inside the
coronary arteries. narrowing the coronary arteries and reducing the flow to
the heart, leading to serious heart problems or heart failure. The danger of
the disease is in it’s silent appearance. Some of the causes and affecting
factors affecting the appearance of the disease are: the age, the gender, the
high cholesterol levels, angina,the abnormal blood pressure, the smoking,
the family history, the high fasting blood sugar,the anxiety. To achieve
better datasets with more data used various data preprocessing techniques to
construct different datasets.Initially, we use the standard database from the
the UCI repository from the University of Cleveland which includes 298
patient cases, with 13 parameters per patient which has been used since
1988 from the research community. Next we examined the repository and
other hospitals’ databases which contribute to the Cleveland dataset with
percentage of 15% more records and only 4% missing data on them. Next,
using statistical data preprocessing algorithms with IBM SPSS recovered the
missing data the dataset with the end goal being the incrementation of the
Cleveland’s dataset size. The two new different datasets have 21% more
data than the initial Cleveland dataset for the CHD. Also a third dataset
created by adding Additive White Gaussian Noise on the dataset with 21%
more data from the initial dataset. In collaboration with the cardiologist and
using statistical data analysis constructed and proposed a new diagnosis
dataset including simple features, such as, data interview answers to the
patient, the biochemical blood examination and the electrocardiograph
(ECG), excluding the features from the stress test and fluoroscopy.
Consequently, the dataset can be used for machine learning algorithms for
faster, cheaper and accurate predictions as well.
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Adaptive neuro-fuzzy inference systems, artificial neural
network and machine learning on prediction of coronary
heart disease
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Coronary Heart Disease (CHD) is the stenosis of the main heart
arteries and is the most important cause of fatality over past ten years. Using
data mining to diagnose and prognose the CHD has become one of the areas of
interest for researchers in recent years. In this study, the application of
intelligent systems, neural networks and classification algorithms will be
applied to specific datasets which constructed on our previous work. The
present study is an attempt to evaluate the experiments we carried out in this
field so that the results of this work may lead to development of a better
supporting prediction system for the doctors. Here, first, the major medical
data are described the improved datasets as well, then, each system and
algorithm is investigated, applied and adjusted on these datasets. It is hoped
that this study can provide results that pave the path for more accurate, faster
and less expensive predictions of Coronary Heart Disease.

Keywords: Coronary Heart Disease (CHD), data mining, ANFIS, Artificial
Neural Networks (ANN), Genetic Algorithms, KNN, Linear Regression,
Linear Discriminant Analysis, Decision Tree, Naïve Bayes, Support Vector
Machines.
.
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Reproducibility crisis in science is a frequent topic in scientific
journals in the last ten to fifteen years. It refers to the fact that several or many
usually published studies fail to replicate, i.e., when repeated again by the
same or independent researcher or researchers usually under the same or
similar conditions, lead to different conclusions than the original study. The
conclusions drawn in all these studies are heavily or exclusively statistical.
This of course tarnishes the image of statistics, theory and practice.
In this paper we review the problem, provide a historical account,
present its various approaches and points of view as well as our position on the
problem.
Again proper and correct use of statistical methodology emerges as
part of the problem.

.
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The enlightening journey of three data generating models
(Heterogeneity in simulation studies for a random-effects
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Increasingly, simulation studies are used to assess properties of
statistical methods in more complex settings. Except for the statistical methods
evaluated, the operational model with which data are generated may impact
the results. The Data Generating Model (DGM) is essential to interpret the
results and to arrive at proper conclusions. A case in point is random-effects
meta-analysis of dichotomous outcomes. We reviewed a number of simulation
studies that evaluated the normal-normal model for dichotomous outcomes to
assess the DGMs used to generate events for a series of (heterogeneous) trials.
So, far at least three alternative DGMs are utilized in the literature for
generating individual dichotomous trial data. The first makes the assumption
of homogeneity in the control arm and places all the between-study variance in
the event rate of the treatment arm. The second, is based on the assumption of
a fixed average trial risk, with which we can calculate the event probability in
each arm, based on a simulated overall treatment effect. The third is based on
the incorporation of the between-study variance in each of the two separate
treatment arms via the use of logits. In this work, we present their comparison
using three common meta-analysis methods as motivating examples.
We believe that not enough emphasis is placed neither on the proper
choice nor on the sufficient reporting of DGMs in both individual simulation
studies and methodological reviews.
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The paper estimates the usual paid work participation, wage and labor
supply functions of men and women in Greece on the basis of microeconomic
the data solicited from 3,258 representative households via the 2013-14 timeuse survey carried out by the Hellenic Statistical Authority. The survey was
modeled after the Harmonized European Time Use Surveys run in other EU
member-states; and constitutes the first weekly time-budget and two-day diary
survey ever conducted in Greece. Following the two-stage regression
procedure established by Nobel Prize laureate, J. Heckman, involving:
(a) a probit regression on paid work participation;
(b) the estimation of a sample selection correction variable (inverse Mills
ratio) calculated in stage (a) that captures the heterogeneity of the
uncensored observations compared to the censored observations;
(c) the introduction of the said variable in the OLS regression regarding the
wages of the men and women who reported their salaries;
(d) the computation of a wage-proxy for the remaining men and women who
engaged in paid work after the parameters estimated in stage (c);
(e) the incorporation of both the sample selection correction variable and the
wage variable in the OLS regression regarding the usual hours of paid
work that men and women claimed to generally engage in paid work,
alongside other explanatory variables solicited in the survey;
the paper introduces a methodological novelty by inserting in the procedure
(prior to step (a)) an additional preparatory step regarding the responsiveness
of those surveyed, thus obtaining and using in the process (i.e., in the
estimation of the other functions) an extra sample selection correction
variable.
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Conditional mean over discretized tail density function
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After extensive investigation on the statistical properties of financial
returns, three properties have shown to be present in most, if not all, financial
returns. Their existence has been the source of most problems associated with
the estimation of the underlying risk of assets. These are often called the three
stylized facts of financial returns and are volatility clusters, fat tails and
nonlinear dependence.
In order to forecast the asset volatility, a number of different models
have been developed over the years. Each of them offers an answer on a
specific aspect of the problem at hand. Many of these models incorporate
skewed, fat-tailed distributions. The disadvantage of this approach, is that even
with the simple and well-known Student distribution (which has numerous
ways of extending in order to support asymmetry) closed-form expected
shortfall expressions are not available. This is also the case for many
asymmetric heavy-tailed distributions.
A solution to this problem, is the discretization of the tail density
function. This is a logical approach, since the nature of returns is discrete, as
the market always operates on a specific accuracy. As a result of this
discretization process, it is now possible to improve the expected shortfall
estimations or, in our case, the expected percentage shortfall.
Keywords: Value at Risk, low price effect, low price correction, violation
ration, backtesting
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The Inverse Gaussian was proposed more than one hundred years ago
as a simple model to express the probability density function of a simple
stochastic process crossing for the first time a linear barrier. This simple model
was already applied to model the death distribution of a simple organism as it
is the Mediterranean Fly (Weitz and Fraser 2001) while it is not convenient to
apply in the case of human populations. Instead a Generalization of the Inverse
Gaussian has proven to be quite flexible to apply to the mortality data of
populations for various countries (see the related bibliography in Skiadas and
Skiadas 2017, 2018).
Here, further to the classical approach after solving several technical
details including the Fokker-Planck equation for the appropriate boundary
conditions and estimating the transition probability density function and then
the first exit time probability density of the functionality of a system reaching
a barrier during time, we present a derivation of a Generalization of the
Inverse Gaussian based on a geometric representation while interesting
applications for the Health State of a population follow.
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Background: Advertising is a type of investment. What is more,
media and brand strategies can be combined to optimize mutual business
oriented goals. Marketing Key Performance Indicators (KPIs) such as the
brand’s market share and penetration often define and lead critical long term
brand’s Business objectives. Therefore, it is an emerging need to provide
media planners and brand teams with tools that can allow for better
understanding of the behavior of such business KPIs over time and the factors
that actually affect them. Marketing mix modeling techniques are globally
accepted as valuable and credible marketing tools to optimize the return on a
brand’s investment.
Methods: In this research, we evaluate the impact of both TV and
business KPIs, considered as independent predictors, to other business KPIs of
interest such as the brand’s market share via appropriate regression structures.
The nature of the dependent variable dictates the selection of the appropriate
mathematical modeling approach. Multiple linear regression models are
considered when the mean of the business KPI of interest depends linearly on
a set of covariates, while Poisson regression models are also considered for
count data KPIs. Finally, a field of major interest is the variable selection
mechanism. Models are implemented using data from Automotive, Fast Food
and FMCG industries.
Results: Capabilities and potentials of the proposed methodology are
demonstrated. Stepwise approach is the preferred type of variable selection
method. Preliminary results showcase that the specific approach produces very
good predictive results even on a point level estimate. Multicollinearity is an
issue that is often existent in such methodologies and needs to be examined
and addressed in a consistent way.
Discussion: The final outcome can be applied by media and brand
teams on the parallel and works as a powerful forecasting and planning tool.
As such, it allows for various “what-if” scenarios to be easily created and the
effects of such proposed scenarios to the dependent KPI to be calculated.
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From Neural Networks going Deep to Regression to the mean it is
probably the first time in history that statistics use has been so prolific in real
life. Mobile phone companies use Neural Networks to model the 3dimensional structure of people’s faces for authentication. Supermarket
conglomerates use random effect models to predict customer demand for
toothbrushes. It is mesmerizing to imagine how the accelerating trend will
reshape everyday life as we know it. In this talk I would try to give the
perspective of a computer literate statistician, nowadays, called data scientist,
surfing this wind of change and confronting real life problems ranging from
finance to shipping.
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Experimental data are always obtained through measurements which in
turn are scalar-valued functions defined for certain labels as points in a
functional domain. When the domain has a (set, geometric, algebraic,
relational) structure amenable to automorphism groups it is often possible to
define measurement summaries that reduce according to the well-known
building-blocks properties of those finite groups when probed with the group
symmetries. These are the symmetrically adapted summaries of interest. When
coupled with sampling these measurements are endowed with classical
decompositions of sum of squares and cross-products – the consequence of the
canonical projections theorem for finite groups. This talk has the purpose of
emphasizing the methodological usefulness and interpretations of these data
summaries in a selected number of applications and experimental settings.
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