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Περίληψη: H εξγαζία απηή πξαγκαηεύεηαη
ηελ αλάιπζε ζε ζπζηάδεο ή αιιηώο
νκαδνπνίεζε (clustering) ρξεζηκνπνηώληαο
αζαθείο ζρέζεηο ηζνδπλακίαο. Η αλάιπζε ζε
ζπζηάδεο είλαη ε νκαδνπνίεζε ελόο ζπλόινπ
ζηνηρείσλ ζε νκάδεο ώζηε ηα ζηνηρεία πνπ
αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα λα παξνπζηάδνπλ
κεγαιύηεξε νκνηόηεηα κεηαμύ ηνπο, απν ηα
ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο
νκάδεο. ην θείκελν απηό πξνηείλεηαη έλαο
αιγόξηζκνο βαζηζκέλνο ζηηο αζαθείο
ζρέζεηο ηζνδπλακίαο. H νκαδνπνίεζε ζα
πξνθύςεη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα
νκνηόηεηαο κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο
αζαθνύο ζρέζεο ηζνδπλακίαο πνπ ζα
θαηαζθεπαζζεί ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα. Οη
νκάδεο ζρεκαηίδνληαη απν ηελ επηινγή ησλ
θαηάιιεισλ α-ηνκώλ. Δπίζεο κειεηώληαη
ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ έλαληη
ησλ θιαζζηθώλ κεζόδσλ ζπζηαδνπνίεζεο.

ηεο Βνξείνπ Διιάδνο σο πξνο ηελ πνηόηεηα
ηνπ πόζηκνπ λεξνύ θαη παξνπζηάδνληαη ηα
ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ
εθαξκνγή απηή.
ΙΙ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
Σην πξώην κέξνο απηήο ηεο κειέηεο,
πξαγκαηνπνηείηαη βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε
ηεο αζαθνύο ινγηθήο ε νπνία εηζάγεηαη κέζα
από ηε θιαζζηθή ινγηθή δηεπξύλνληαο έλλνηεο
όπσο ζύλνιν, πξάμεηο ζπλόισλ, ζρέζεηο. Σηε
ζπλέρεηα κειεηάηαη ε αλάιπζε ζε ζπζηάδεο σο
έλα
πνιύ
ζεκαληηθό
εξγαιείν
πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ αλάιπζε
πξνηύπσλ, ζηελ έξεπλα αγνξάο αιιά θαη ζε
πνιιέο επηζηεκνληθέο έξεπλεο. Σηελ εξγαζία,
ν πξνηεηλόκελνο αιγόξηζκνο εθαξκόδεηαη,
ηειηθά, γηα λα νκαδνπνηήζεη πεξηνρέο σο πξνο
ηελ πνηόηεηα λεξνύ ηνπο. Σύκθσλα κε ην
λνκνζεηηθό πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
ηα θξάηε είλαη ππνρξεσκέλα λα ζεζπίζνπλ
πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ηνπ πόζηκνπ λεξνύ πνπ
δηαηίζεηαη πξνο θαηαλάισζε. Από ηα
πξνγξάκκαηα
παξαθνινύζεζεο
ζπρλά
πξνθύπηνπλ κεγάιεο θαη πνιύπινθεο βάζεηο
δεδνκέλσλ πνπ ε εξκελεία ηνπο ρξεηάδεηαη
εμεηδηθεπκέλεο κεζόδνπο αλάιπζεο.
Γηα ηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ
εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο
ηελ
πνηόηεηα
ηνπ
πόζηκνπ
λεξνύ,
ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο κέζνδνη ηεο
πνιπκεηαβιεηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο όπσο
αλάιπζε ζε ζπζηάδεο, παξαγνληηθή αλάιπζε.
Οη κέζνδνη ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο
ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο γηα ηελ κείσζε
ησλ παξακέηξσλ πνπ ειέγρνληαη θαη ηελ
εύξεζε ησλ πην ζεκαληηθώλ εμ’απηώλ, ελώ ε
ζπζηαδνπνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
εύξεζε, παξόκνησλ σο πξνο ηελ πνηόηεηα
λεξνύ, ζεκείσλ ειέγρνπ. Έλα ζεκαληηθό
πιενλέθηεκα ηνπ πξνηεηλόκελνπ αιγνξίζκνπ
πνπ βαζίδεηαη ζηηο αζαθείο ζρέζεηο
ηζνδπλακίαο
είλαη
όηη
κπνξεί
λα
ρξεζηκνπνηεζεί
ηόζν
ζαλ
κέζνδνο
παξαγνληηθήο αλάιπζεο όζν θαη ζαλ κέζνδνο
αλάιπζεο ζε ζπζηάδεο. Οη πεξηνρέο πνπ
κειεηάκε αλήθνπλ ζηνπο δήκνπο Κνδάλεο,
Κνκνηελήο θαη Γξάκαο θαη ζπιιέρζεθαλ από

Ι. EIΑΓΩΓΗ
Δίλαη πνιύ ζύλεζεο ζ’ έλα πξόβιεκα ηεο
θαζεκεξηλόηεηαο λα παξνπζηαζηνύλ αζάθεηεο
ή αλαθξίβεηεο. Παξ’ όια απηά, ηόζν ε
κνληεινπνίεζε όζν θαη ε πξνζπάζεηα
επίιπζεο
ελόο
ηέηνηνπ
πξνβιήκαηνο
ζηεξίδνληαη, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, ζηε
δίηηκε Αξηζηνηέιεηα ινγηθή. Μηα άιιε
πξνζέγγηζε ηεο αβεβαηόηεηαο δηαηππώζεθε ην
1965 από ηνλ Πέξζε Kαζεγεηή Lofti A. Zadeh
θαη ηελ εηζαγσγή ηεο αζαθνύο ινγηθήο πνπ
είλαη κηα πιεηόηηκε ινγηθή, επέθηαζε ηεο
θιαζζηθήο θαη εηζάγεη ηελ έλλνηα
ηεο αζάθεηαο θαη ηεο ανξηζηίαο. Δθηόο,
δειαδή, από ηηο ηηκέο 0 γηα ην ςεπδέο θαη 1 γηα
ην αιεζέο, ζηελ αζαθή ινγηθή έρνπκε σο ηηκή
αιήζεηαο νηαδήπνηε ηηκή ηνπ δηαζηήκαηνο
[0,1]. Σθνπόο ζηελ εξγαζία απηή είλαη λα
παξνπζηάζνπκε ηελ αζαθή ινγηθή θαη ηηο
βαζηθέο αξρέο ηεο θαη λα νξίζνπκε ηηο αζαθείο
ζρέζεηο ηζνδπλακίαο κε ηε βνήζεηα ησλ
νπνίσλ θαηαιήγνπκε ζ’ έλα δέλδξν δηάγξακκα
νκαδνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ καο πνπ είλαη
θαη ν ππξήλαο ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ
παξνπζηάδεηαη ηειηθά. Ο αιγόξηζκνο απηόο
εθαξκόδεηαη γηα ηελ νκαδνπνίεζε πεξηνρώλ
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ηηο ππεύζπλεο ΔΥΑ. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ
αιγνξίζκνπ ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ
ζπιιέμακε νκαδνπνηήζακε ηηο πεξηνρέο ζε
νκάδεο.
ΙΙΙ. ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Τελ αζαθή ινγηθή πξσηνπαξνπζίαζε ν Lofti
A. Zadeh κε ηελ εηζαγσγή ησλ αζαθώλ
ζπλόισλ. Ζ αζαθήο ινγηθή κπνξεί λα
εθθξάζεη θαιύηεξα ηελ αβεβαηόηεηα θαη ηελ
αζάθεηα πνπ ππεηζέξρνληαη ζε παξακέηξνπο
πξνβιεκάησλ ησλ νπνίσλ νη πιεξνθνξίεο
κπνξεί λα είλαη εκηηειείο, αλαθξηβείο, κε
ξεαιηζηηθέο ή αλεπαξθείο γηα θάπνην ιόγν
(Klir and Yuan, 1995), όπσο ζπλεζίδεηαη ζηελ
θαζεκεξηλόηεηα. Ζ αζαθήο ινγηθή βξίζθεη
πνιιέο εθαξκνγέο, κηα από ηηο νπνίεο είλαη θαη
ε ζπζηαδνπνίεζε (cluster analysis).
Αξρηθά εηζάγνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο
θιαζζηθήο ινγηθήο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα
ηελ θαηαλόεζε ησλ αληίζηνηρσλ ελλνηώλ ηεο
αζαθνύο ινγηθήο. Γεδνκέλνπ νηη ε ηειεπηαία
έξρεηαη λα επεθηείλεη θη όρη λα αληηθαηαζηήζεη
ηελ θιαζζηθή ινγηθή θξίζεθε ζθόπηκν ε
εξγαζία λα μεθηλήζεη παξαζέηνληαο βαζηθά
ζηνηρεία ηεο θιαζζηθήο ινγηθήο.
Αθνινύζσο, γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηελ αζαθή
ινγηθή θαη παξνπζηάδνπκε ηηο βαζηθέο αξρέο
ηεο. Σηε ζπλέρεηα δίλνληαη νη νξηζκνί ησλ
αζαθώλ ζπλόισλ θαζώο θαη ησλ πξέμεσλ
κεηαμύ ησλ ζπλόισλ απηώλ.
Έηζη, ελώ ε ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε ελόο
ζπλόινπ ζηελ θιαζζηθή ινγηθή είλαη ε
𝒳𝛢 : 𝛸 ⟶ 0,1 κε
1 𝛼𝜈 𝑥 ∈ 𝐴
𝒳𝛼 𝑥 =
0 𝛼𝜈 𝑥 ∉ 𝛢

Gaussian

Μηα ζεκαληηθή έλλνηα ησλ αζαθώλ ζπλόισλ
πνπ ζα ζπλαληήζνπκε θαη αξγόηεξα είλαη νη αηνκέο ηνπο, θαη απνηεινύλ ηα θιαζζηθά
ζύλνια γηα ηα νπνία ηζρύεη
a
Α ={ 𝑥 ∈ 𝑋/𝜇𝛢 𝑥 ≥ 𝑎}.
Έπεηηα, εηζάγνπκε ηηο αζαθείο ζρέζεηο
ηζνδπλακίαο.
Με ηνλ όξν αζαθής ζτέζη ζ ελλννύκε έλα
αζαθέο
ππνζύλνιν
ηνπ
θαξηεζηαλνύ
γηλνκέλνπ Φ × Y ={{(x,y)/ x ∈ Φ, y ∈ Y} ην
νπνίν έρεη κηα ζπλάξηεζε ζπκκεηνρήο κζ:
Φ×Υ→ [0,1].
Δλώ κηα αζαθήο ζρέζε ζα θαιείηαη
ηζνδπλακίαο, όηαλ ζα είλαη ηαπηόρξνλα
αλαθιαζηηθή, ζπκκεηξηθή θαη κεηαβαηηθή.
Γλσξίδνπκε ηελ έλλνηα ηνπ κεηαβαηηθνύ
πεξηβιήκαηνο πνπ είλαη ε κηθξόηεξε αζαθήο
κεηαβαηηθή ζρέζε ζ* πνπ πεξηέρεη κηα
δνζκέλε ζρέζε ζ πνπ δελ είλαη κεηαβαηηθή,
θαζώο θαη ηηο θιάζεηο ηζνδπλακίαο ελόο
ζηνηρείνπ x πνπ είλαη θιαζζηθά ζύλνια θαη
πεξηέρνπλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ έρνπλ ίδην
βαζκό νκνηόηεηαο κε ην ζηνηρείν x.
Απν ηηο πην ζπλήζεηο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδνπκε
όηαλ
ζέινπκε
λα
δηαρσξίζνπκε έλα ζύλνιν ζε ππνζύλνια είλαη
λα θαηαζθεπάζνπκε ηε ζρέζε ηζνδπλακίαο
κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ πνπ καο ελδηαθέξνπλ
Ο
πξνζδηνξηζκόο
ηνπ
κεηαβαηηθνύ
πεξηβιήκαηνο κηαο κε κεηαβαηηθήο ζρέζεο ζ
γίλεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ αιγόξηζκν:
 Πξνζδηνξίδνπκε ηε ζρέζε ζ ∘ζ, πνπ
είλαη ε ζύλζεζε max-min πνπ
αλαθέξζεθε
ζε
πξνεγνύκελε
παξάγξαθν.
 Πξνζδηνξίδνπκε ηε ζρέζε ζ ∪ (ζ∘ζ)
=ζ*
 Αλ ηζρύεη ζ=ζ* ηόηε ε ζ* είλαη ην
κεηαβαηηθό πεξίβιεκα ηεο ζρέζεο
ζ.Αιιηώο
επαλαιακβάλνπκε
ηε
δηαδηθαζία ζέηνληαο ζ*=ζ

ε ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε ελόο αζαθνύο
ζπλόινπ παίξλεη ηηκέο απν ην θιεηζηό
δηάζηεκα [0,1] θαη ηζρύεη
𝜇𝛢 : x ∈ X ⟶ 𝜇𝛢 𝑥 ∈ [0,1] όπνπ 𝜇𝛢 𝑥 ν
βαζκόο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνηρείνπ x ζην
ζύλνιν Α. Παξαζέηνπκε ηνλ νξηζκό πνπ
δηαηύπσζε ν L.Zadeh γηα ην αζαθέο ζύλνιν
Οξηζκόο 1: Έζησ Φ έλα ζύλνιν
αλαθνξάο.Αζαθέο ππνζύλνιν Α ηνπ ζπλόινπ
Φ νλνκάδεηαη θάζε ζπλάξηεζε 𝜇𝛢 (𝑥): x ∈
X ⟶ 𝜇𝛢 𝑥 ∈ [0,1] , ε νπνία αληηζηνηρίδεη
θάζε ζηνηρείν x ∈ X ζε κία ηηκή 𝜇𝛢 (𝑥) θαη
ηζρύεη 0 ≤ 𝜇𝛢 𝑥 ≤ 1 . Ζ ηηκή 𝜇𝛢 𝑥
νλνκάδεηαη βαζκόο ζπκκεηνρήο ηνπ x θη
εθθξάδεη ην βαζκό ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνηρείνπ
x ζην Α.Ζ ζπλάξηεζε 𝜇𝛢 (𝑥) νλνκάδεηαη
ζπλάξηεζε ζπκκεηνρήο
Κάπνηα παξαδείγκαηα γλσζηώλ αζαθώλ
ζπλόισλ είλαη ηα παξαθάησ:
Τξηγσληθό
Τξαπεδνεηδέο

42

Σην ηειεπηαίν κέξνο, αλαθένπκε ηνπο ιόγνπο
γηα ηνπο νπνίνπο είλαη απαξαίηεην λα
κεηώζνπκε ηηο δηαζηάζεηο ελόο πξνβιήκαηνο
θαη ν πην ζεκαληηθόο εμ’απηώλ είλαη ν
πιενλαζκόο πιεξνθνξίαο. Σηηο πεξηπηώζεηο
απηέο, είλαη αλαγθαίν νη κεηαβιεηέο λα
δηακεξηζηνύλ (νκαδνπνεζνύλ) σζηε λα είλαη
πην εύθνιε ε θαηαλόεζε ηνπο. Μηα απν ηηο
δηαδηθαζίεο κείσζεο ηεο δηάζηαζεο ελόο
πξνβιήκαηνο είλαη ε αλάιπζε θαηα ζπζηάδεο
(cluster analysis) ή ζπζηαδνπνίεζε. Ζ
αλάιπζε θαηα ζπζηάδεο έρεη σο ζηόρν ηελ
νκαδνπνίεζε ελόο ζπλόινπ δεηγκαηνζηνηρείσλ
κε βάζε θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά.Με ηε
δηαδηθαζία
απηή,
θαηαηάζζνληαη
ηα
αληηθείκελα κηαο έξεπλαο ζε δύν ή
πεξηζζόηεξεο νκάδεο,βάζεη ηεο νκνηόηεηαο
ησλ παξαηεξήζεσλ.Βαζηθόο ζηόρνο είλαη νη
νκάδεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ λα έρνπλ
ζηνηρεία όζν ην δπλαηόλ πην νκνηνγελή, αιιά
θαη νκάδεο πνπ λα δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο. Οη
πην δεκνθηιείο κέζνδνη ζπζηαδνπνίεζεο είλαη
νη ηεξαξρηθέο κέζνδνη, ε κέζνδνο Κ-Means
θ.α. Τα κεηνλεθηήκαηα ησλ δύν απηώλ
κεζόδσλ είλαη νηη ζηηο κελ ηεξαξρηθέο
κεζόδνπο ν νξηζκόο ησλ νκάδσλ γίλεηαη
εκπεηξηθά, ελώ ζηηο κε ηεξαξρηθέο πξέπεη λα
είλαη εμ’ αξρήο πξνθαζνξηζκέλνο. Δπίζεο,
ζηελ πξώηε θαηεγνξία νη νκάδεο παξακέλνπλ
ακεηάβιεηεο. Τέινο αθόκε έλα κεηνλέθηεκα
ηεο επηινγήο κηθξόηεξνπ αξηζκνύ δεδνκέλσλ
απν ηα ήδε ππάξρνληα, κε ηηο παξαπάλσ
δηαδηθαζίεο είλαη όηη πνιιέο θνξέο απηή ε
επηινγή γίλεηαη ρσξίο λα έρνπκε κειεηήζεη ηε
ζρέζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε όισλ ησλ
κεηαβιεηώλ κεηαμύ ηνπο.
Ζ κέζνδνο πνπ παξνπζηάδνπκε βαζίδεηαη ζηε
ρξήζε αζαθώλ ζρέζεσλ ηζνδπλακίαο. Μεξηθά
απν ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ
είλαη:
Γελ είλαη απαξαίηεηνο ν θαζνξηζκόο ηνπ
αξηζκνύ ησλ νκάδσλ (ζπζηάδσλ) από ηελ
αξρή. Ο πξνηεηλόκελνο αιγόξηζκνο γηα ηελ
αλάιπζε θαηά ζπζηάδεο ζπκπεξηιακβάλεη
όιεο ηηο κεηαβιεηέο θαη απηό επηηπγράλεηαη κε
ηε ρξήζε όισλ ησλ α-ηνκώλ. Αλαιόγσο κε
ηελ α-ηνκή πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε κπνξεί
λα ππάξμεη δηαθνξεηηθόο αξηζκόο ζπζηάδσλ
Οη ηηκέο ησλ α-ηνκώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
αληηπξνζσπεύνπλ ηελ ειάρηζηε ζπζρέηηζε ησλ
κεηαβιεηώλ θάζε ζπζηάδαο. Με ηνλ ηξόπν
απηό δεκηνπξγίαο ησλ ζπζηάδσλ έπεηαη όηη
όιεο νη κεηαβιεηέο είλαη ηζνδύλακεο ζε
θάπνην επίπεδν πνπ επηιέγεηαη απν ην ρξήζηε.
Έηζη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνηνο
αληηπξόζσπνο από θάζε ζπζηάδα.
Ο πίλαθαο εγγύηεηαο ζηνλ νπνίν ζα
αλαθεξζνύκε
παξαθάησ
κπνξεί
λα
θαηαζθεπαζζεί από εηδηθνύο. Απηό ην
πιενλέθηεκα είλαη ζεκαληηθό, ηδηαίηεξα ζηελ

πεξίπησζε
κε
πνζνηηθνπνηήζηκσλ
κεηαβιεηώλ ή θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ
έρνπκε ειιηπή δεδνκέλα.
Τέινο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ν αιγόξηζκνο
ηεο κεζόδνπ δίλεη
ηε δπλαηόηεηα ζ’έλα
αληηθείκελν λα αλήθεη ζε κία θαη κόλν νκάδα
αλ αθνινπζήζνπκε όια ηα βήκαηα, είηε λα κε
γίλεη ρξήζε ηνπ κεηαβαηηθνύ πεξηβιήκαηνο
θαη λα αλήθεη ζε πεξηζζόηεξεο απν κία νκάδα.
Ζ δηαδηθαζία μεθηλά κε ηε δεκηνπξγία ελόο
n × 𝑛 πίλαθα νκνηόηεηαο, όπνπ n ν αξηζκόο
ησλ ζηνηρείσλ.Τα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα είλαη νη
βαζκνί νκνηόηεηαο ησλ αληηθεηκέλσλ ή ησλ
κεηαβιεηώλ θαη παίξλνπλ ηηκέο ζην δηάζηεκα
[0,1].Ο βαζκόο νκνηόηεηαο κπνξεί λα
ππνινγηζηεί κε κία απν ηηο κεζόδνπο ηνπ
ζπλεκηηόλνπ, ην ζπληειεζηή γξακκηθήο
ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson ή κε ηε κέζνδν maxmin πνπ είλαη θη απηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
ζηελ εθαξκνγή καο.
Ο πξνηεηλόκελνο αιγόξηζκνο είλαη ν
παξαθάησ:
• Υπνινγηζκόο ηνπ βαζκνύ νκνηόηεηαο
γηα θάζε δεύγνο ηηκώλ θαη
ζρεκαηηζκόο
ηνπ
πίλαθα
νκνηόηεηαο.(Αλ
ρξεηαζηεί
ιακβάλνπκε ηηο απόιπηεο ηηκέο ησλ
ηηκώλ αλαιόγσο κε πνηα κέζνδν
επηιέμακε λα ππνινγίζνπκε ηνπο
βαζκνύο νκνηόηεηαο)
• Υπνινγηζκόο
ηνπ
κεηαβαηηθνύ
πεξηβιήκαηνο ηνπ πίλαθα .
•
Δύξεζε ησλ νκάδσλ (ζπζηάδσλ) κε
ρξήζε ησλ πηλάθσλ ησλ α-ηνκώλ
Τέινο, θιείλνπκε ηελ εξγαζία απηή κε ηελ
παξαθάησ εθαξκνγή θαηά ηελ
νπνία
κειεηήζακε θαη νκαδνπνηήζακε κε ηνλ
παξαπάλσ αιγόξηζκν πεξηνρέο ηoπ δήκνπ
Κνκνηελήο θαη ησλ δήκσλ Κνδάλεο θαη
Γξάκαο. Οη ηηκέο ησλ απαηηνύκελσλ
ελδεηθηηθώλ παξακέηξσλ ησλ πεξηνρώλ απηώλ,
είλαη κεξηθέο από ηηο νπνίεο, ζύκθσλα κε ηελ
νδεγία ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο 98/83/ΔΚ
θαζνξίδνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ πόζηκνπ λεξνύ.
Τα ζηνηρεία ηα ζπιιέμακε απν ηηο ΓΔΥΑ
Κνκνηελήο, ΓΔΥΑ Γξάκαο θαη ηε ΓΔΥΑ
Κνδάλεο.Γηα πξαθηηθνύο
ιόγνπο ζηελ
παξνύζα εθαξκνγή επηιέμακε ηπραία επηά
πεξηνρέο, ην Παλόξακα, ηελ Υςειή, θαη ηνλ
Άγην Τξύθσλα από ην δήκν Γξάκαο, ηε Μειηά
θαη ηε Σθήηε από ην δήκν Κνδάλεο θαη ηέινο
ηα Αξξηαλά θαη ην Κόζκην ηνπ δήκνπ
Κνκνηελήο. Οη κεηξήζεηο αθνξνύλ ζηελ
άλνημε
2015
θαη
ζπγθεθξηκέλα
πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηηο 20/04/2015 έσο
θαη 08/05/2015.Δπεηδή νη ηηκέο θάπνησλ
παξακέηξσλ είλαη κεγάιεο (πρ αγσγηκόηεηα)
ελώ άιιεο πνιύ κηθξέο ζα αλάγνπκε όιεο ηηο
ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ζην δηάζηεκα [0,1].Ο
βαζκόο νκνηόηεηαο κεηαμύ ησλ πεξηνρώλ ζα
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πξνθύςεη κε ηε max-min κέζνδν. Αθνύ βξεζεί
ν βαζκόο νκνηόηεηαο ησλ πεξηνρώλ, έπεηηα κε
ηελ εύξεζε ησλ α-ηνκώλ ζα πξνθύςνπλ νη
νκάδεο (ζπζηάδεο). Έηζη έρνπκε ηνλ πίλαθα
νκνηόηεηαο πνπ είλαη

θαη δελ αλήθεη ζην λνκό Κνδάλεο, νη ηηκέο ησλ
παξακέηξσλ
θαη
ηδηαηηέξσο
ηνπ
ππνιεηκκαηηθνύ ρισξίνπ, είλαη πην θνληά ζηηο
ηηκέο ησλ πεξηνρώλ Μειηά θαη Σθήηε.
ΗΗΗ. Ζ κέζνδνο απηή ηεο νκαδνπνίεζεο, πνπ
είλαη πνιύ εύρξεζηε ζα κπνξνύζε λα
ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ θάζε δήκν μερσξηζηά
θαη αθνύ νκαδνπνηήζεη ηηο πεξηνρέο ειέγρνπ,
λα θξαηήζεη από ηελ θάζε νκάδα κία σο
αληηπξόζσπν.
ΗV. Δπίζεο ζε κηα πην γεληθή κνξθή, ζα
κπνξνύζαλ λα νκαδνπνηεζνύλ δηάθνξεο
πεξηνρέο αλά ηελ Διιάδα σο πξνο ηελ
πνηόηεηα ηνπ λεξνύ ηεο θη έηζη λα έρνπκε κηα
πην γεληθή εηθόλα γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ
ζηελ Διιάδα.

ελώ ν πίλαθαο ηνπ κεηαβαηηθνύ πεξηβιήκαηνο
είλαη
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Δλ ζπλερεία, βξίζθνπκε ηηο α-ηνκέο θη έηζη
πξνθύπηνπλ νη ζπζηάδεο (νκάδεο)
Γηα α=0.6 δεκηνπξγείηαη κία νκάδα κε όιεο ηηο
πεξηνρέο {x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7}
Γηα
α=0,67
έρνπκε
ηηο
νκάδεο
{x1,x2,x3,x4,x5},{x6},{x7}
Γηα
α=0,72
έρνπκε
ηηο
νκάδεο
{x1,x3},{x2,x4,x5},{x6},{x7}
Γηα
α=0,8
έρνπκε
ηηο
νκάδεο
{x1},{x3},{x2,x4,x5},{x6},{x7}
Γηα
α=0,82
έρνπκε
ηηο
νκάδεο
{x1},{x3},{x2,x4},{x5},{x6},{x7}
Καη
ηέινο
γηα
α=1
έρνπκε
{x1},{x2},{x3},{x4},{x5},{x6},{x7}
ΙV. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Η. Παξαηεξνύκε όηη θαζώο απμάλνληαη νη ηηκέο
ηνπ α δεκηνπξγνύληαη όιν θαη πεξηζζόηεξεο
νκάδεο, γηα λα θηάζνπκε ζην ηέινο ζηελ
ηεηξηκκέλε πεξίπησζε όπνπ θάζε κεηαβιεηή
(πεξηνρή) απνηειεί από κόλε ηεο κηα νκάδα.
Έηζη αλ απηόο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηε
κέζνδν ελδηαθέξεηαη γηα κεγάιε αθξίβεηα θαη
πςειή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ηεο
θάζε νκάδαο ζα επηιέμεη κηα κεγάιε ηηκή γηα
ην α.
ΗΗ. Σηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή γηα α=0,72
έρνπκε ην Παλόξακα θαη ηνλ
Άγην
Τξύθσλα ζηελ ίδηα νκάδα, θάηη πνπ είλαη
αλακελόκελν σο έλα βαζκό, θαζώο είλαη
πεξηνρέο ηνπ ίδηνπ δήκνπ θαη άξα ε πνηόηεηα
ηνπ λεξνύ ηνπο αλακέλνπκε λα είλαη παξόκνηα.
Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηε Μειηά θαη ηε
Σθήηε.
Βέβαηα,
ζηελ
ίδηα
νκάδα
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε Υςειή, ε νπνία αλ
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