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Πρόλογος 

Αναμφίβολα η χωρική ανάλυση αποτελεί τον τομέα εκείνο της γεωγραφίας που έχει μια δυναμική 

εξέλιξη τόσο σε επίπεδο βασικής έρευνας για τη δημιουργία πιο στερεής θεωρητικής βάσης όσο 

και σε επίπεδο εφαρμογών σε ευρύ σύνολο επιστημών. Για πολλά χρόνια οι ποσοτικοί 

γεωγράφοι θεωρούσαν περιορισμούς στην έρευνά τους την έλλειψη χωρικών δεδομένων, το 

υψηλό κόστος συλλογής δεδομένων και τους περιορισμούς της τεχνολογίας στην επεξεργασία 

των δεδομένων αυτών. Η εποχή αυτή έχει παρέλθει εδώ και αρκετά χρόνια ακόμη και στην 

Ελλάδα. Στις μέρες μας υπάρχουν άφθονα και ανεξερεύνητα δεδομένα με χωρική πληροφορία 

που διατίθενται δωρεάν από οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες, παγκόσμια και λεπτομερής 

γεωγραφική πληροφορία από ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως η Google ή από εθελοντές όπως το 

OpenStreetMap και τα κοινωνικά δίκτυα. Το κόστος τον υπολογιστών είναι πολύ χαμηλό και το 

λογισμικό για χωρική ανάλυση είναι δωρεάν και δυναμικά εξελισσόμενο. 

Παρόλες αυτές τις εξελίξεις και την ομολογούμενη ανάγκη της ελληνικής επιστημονικής 

κοινότητας, των νέων επιστημόνων και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα για μια νέα αρχή που 

θα βοηθήσει στην έξοδο από την οικονομική κρίση μέσω την καινοτομίας και της ανάπτυξης, 

παρατηρείται μια ανεξήγητη στασιμότητα. Αντί της εκμετάλλευσης όλων των δωρεάν διαθέσιμων 

δεδομένων και τεχνολογιών για την κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης φαινομένων με 

χωρική διάσταση όπως η ο ορυκτός πλούτος, η γεωργία, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η 

ανθρώπινη φτώχεια, οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, η ανεργία, η εγκληματικότητα, η 

ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος, η ρύπανση, τα απόβλητα, η υγεία, η ακίνητη 

περιουσία, οι μετακινήσεις πληθυσμού και πολλά άλλα, παρατηρείται μια εξακολουθητική 

επιφανειακή προσέγγιση των ζητημάτων αυτών που εξαντλείται σε περιγραφικές στατιστικές 

αναλύσεις και χαρτογραφήσεις. 

Η επιμέλεια αυτού του βιβλίου και η παροχή του με άδεια Creative Commons αποτελεί μια 

συνειδητή επιλογή που ελπίζω να βοηθήσει τόσο στην απόκτηση δεξιοτήτων όσο και στην 

αλλαγή νοοτροπίας προτρέποντας φοιτητές και νέους κυρίως επιστήμονες στην εφαρμογή 

μεθόδων χωρικής ανάλυσης στον τομέα έρευνάς τους αλλά και στην βασική έρευνα και 

ανάπτυξη νέων μεθοδολογικών εργαλείων. 

Η γλώσσα στατιστικού προγραμματισμού R σε συνδυασμό με την πληθώρα διαθέσιμων 

βιβλιοθηκών (packages) και το καινοτόμο περιβάλλον εργασίας R Studio, παρέχουν μια 

πλατφόρμα που βοηθά τόσο στην εφαρμογή των μεθόδων στατιστικής και χωρικής ανάλυσης σε 

πραγματικά δεδομένα όσο και στην ανάπτυξη κώδικα για υλοποίηση υπάρχουσας ή νέας 

θεωρίας και εφαρμογών στον τομέα αυτόν. 

Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζεται μια μέθοδο μελέτης της επίδραση της εγκληματικότητας στις 

αξίες των ακινήτων με δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Δρ. Σταμάτης Καλογήρου 
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Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης με το Στατιστικό Πακέτο R 

 

Η επίδραση της εγκληματικότητας στις αξίες ακινήτων 

 

Εισαγωγή στο στατιστικό πακέτο ανοιχτού κώδικα R 

 

 

Περίληψη 

 

Ο κύριος σκοπός αυτού του ηλεκτρονικού βιβλίου είναι η εξοικείωση των επιστημόνων / 

χρηστών στη χρήση του λογισμικού στατιστικής ανάλυσης και προγραμματισμού R ως εργαλείο 

εξαγωγής στατιστικών πληροφοριών και συμπερασμάτων προστιθέμενης αξίας από την 

ανάλυση χωρικών δεδομένων. Παράλληλα, το βιβλίο παρέχει πρακτικές ασκήσεις για την 

εξοικείωση των χρηστών στη σχεδίαση γραφημάτων και χαρτών.  

 

Επιπλέον, παρουσιάζονται λειτουργίες όπως η εισαγωγή δεδομένων στο R μέσω του 

διαδικτύου, η μετατροπή χωρικών δεδομένων σε πληροφορία προστιθέμενης αξίας και η 

εξαγωγή πρωτογενών χωρικών δεδομένων από ιστοσελίδες του Ηνωμένου Βασιλείου όπως η 

υπηρεσία στατιστικών δεδομένων και χαρτών UKBorders / CASWEB και η βρετανική αστυνομία 

(police.uk).  

 

Στο βιβλίο αυτό δίνεται ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για εισαγωγή, σύνδεση και 

εκτέλεση στατιστικών υπολογισμών σε χωρικά δεδομένα καθώς και στη χρήση δεικτών και 

αναπαραστάσεων που προέρχονται από δεδομένα συναλλαγών και εκτιμήσεων αξιών ακινήτων. 
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1. Εισαγωγή 
 

1.1 Τι είναι η R 

 

Η R είναι ταυτόχρονα μια γλώσσα προγραμματισμού και ένα περιβάλλον για στατιστικούς 

υπολογισμούς και δημιουργία γραφικών. Πρόκειται για ένα έργο GNU και είναι παρόμοια με τη 

γλώσσα και το περιβάλλον S που αναπτύχθηκε στα Bell Laboratories (της πρώην εταιρίας 

AT&T, τώρα Lucent Technologies) από τον John Chambers και τους συνεργάτες του. Η R 

μπορεί να θεωρείται ως μια διαφορετική υλοποίηση της S. Υπάρχουν ορισμένες σημαντικές 

διαφορές μεταξύ της S και της R, αλλά μεγάλο μέρος του κώδικα της S έχει προστεθεί αυτούσιο 

στην R. 

 

H γλώσσα R παρέχει ευρύ φάσμα τεχνικών στατιστικής ανάλυσης (όπως γραμμικά και μη 

γραμμικά μοντέλα, στατιστικοί έλεγχοι, ανάλυση χρονοσειρών, ταξινόμηση, και ομαδοποίησης) 

καθώς και δημιουργίας γραφικών. Η R είναι εξαιρετικά επεκτάσιμη με βιβλιοθήκες που 

ονομάζονται packages. Οι βιβλιοθήκες αυτές αναπτύσσονται από καταξιωμένους επιστήμονες 

και νέους ερευνητές ώστε να υποβοηθήσουν την έρευνά τους και τεκμηριώνονται από 

δημοσιεύσεις των μεθόδων και των πρακτικών εφαρμογών τους. Η γλώσσα S είναι συχνά το 

όχημα της επιλογής για την έρευνα της στατιστικής μεθοδολογίας ενώ η R παρέχει μια 

εναλλακτική λύση Ανοιχτού Κώδικα για τη συμμετοχή στη δραστηριότητα αυτή. 

 

Ένα από τα δυνατά σημεία της R είναι η ευκολία με την οποία μπορούν να παραχθούν καλά 

σχεδιασμένα έργα ποιότητας επιστημονικής δημοσίευσης, συμπεριλαμβανομένων των 

μαθηματικών συμβόλων και τύπων, όπου χρειάζεται. Μεγάλη προσοχή έχει δοθεί από τη 

γλώσσα R στις προεπιλογές για τις δευτερεύουσες επιλογές κατά το σχεδιασμό των γραφικών, 

ωστόσο ο χρήστης διατηρεί τον πλήρη έλεγχο. 

 

Η R είναι διαθέσιμη ως ελεύθερο λογισμικό υπό τους όρους της GNU General Public License 

του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού σε μορφή αρχείων εγκατάστασης αλλά και πηγαίου 

κώδικα. Μεταγλωττίζεται και μπορεί να εκτελεστεί σε μια ευρεία ποικιλία από πλατφόρμες UNIX 

και παρόμοια συστήματα (όπως το FreeBSD και Linux), στα λειτουργικά συστήματα Windows 

και MacOS. 

 

1.2 Το περιβάλλον R 

 

Η R παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας και εγκατάστασης λογισμικού για τη 

διαχείριση δεδομένων, υπολογισμούς και γραφική απεικόνιση. Το περιβάλλον περιλαμβάνει: 

 έναν αποτελεσματικό χειρισμό των δεδομένων και ευκολία αποθήκευσης τους 

 μια σουίτα εργαλείων για υπολογισμούς σε πίνακες, ειδικά μήτρες 

 μια μεγάλη, συνεκτική και ολοκληρωμένη συλλογή εργαλείων για ανάλυση δεδομένων 

 γραφικά εργαλεία για την ανάλυση δεδομένων και την απεικόνιση στην οθόνη ή σε 

έντυπη μορφή, και 

http://www.r-project.org/COPYING
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 μια καλά ανεπτυγμένη, απλή και αποτελεσματική γλώσσα προγραμματισμού που 

περιλαμβάνει υποθέσεις, επαναλήψεις, συναρτήσεις που ορίζονται από το χρήστη και 

εργαλεία εισόδου και εξόδου δεδομένων. 

 

Ο όρος "περιβάλλον" έχει σκοπό να χαρακτηριστεί η R ως ένα πλήρως σχεδιασμένο και 

συνεκτικό σύστημα παρά ένα συνονθύλευμα πολύ συγκεκριμένων και άκαμπτων εργαλεία, 

όπως συμβαίνει συχνά σε άλλα λογισμικά ανάλυσης δεδομένων. 

 

Η R, όπως την S, έχει σχεδιαστεί γύρω από μια αληθινή γλώσσα υπολογιστή και επιτρέπει 

στους χρήστες να προσθέσουν επιπλέον λειτουργικότητα με τον καθορισμό νέων συναρτήσεων. 

Μεγάλο μέρος του συστήματος είναι γραμμένο στη διάλεκτο R της S, γεγονός που καθιστά 

εύκολο για τους χρήστες να ακολουθούν τις αλγοριθμικές επιλογές που έχουν πραγματοποιηθεί. 

Για υπολογιστικά εντατικές εργασίες, κώδικας C, C++ και Fortran μπορεί να συνδεθεί και να 

καλείται κατά το χρόνο εκτέλεσης. Οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν να γράφουν κώδικα C για 

να χειρίζονται άμεσα τα αντικείμενα της R. 

 

Πολλοί χρήστες θεωρούν την R ως ένα σύστημα στατιστικής ανάλυσης. Οι δημιουργεί της R 

προτιμούν να την θεωρούν ως ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται και 

εφαρμόζονται στατιστικές τεχνικές. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η R μπορεί να επεκταθεί 

(εύκολα) μέσω των «πακέτων». Υπάρχουν οκτώ πακέτα που παρέχονται με τη διανομή R και 

υπάρχουν πολλά άλλα που είναι διαθέσιμα μέσα από την οικογένεια δικτυακών τόπων CRAN 

και καλύπτουν ένα πολύ ευρύ φάσμα των σύγχρονων στατιστικών. 

 

Η R έχει τη δική του μορφή τεκμηρίωσης που μοιάζει με την LaTeX, που χρησιμοποιείται για να 

παρέχει ολοκληρωμένη τεκμηρίωση είτε online σε διάφορες μορφές είτε σε έντυπη μορφή 

(PDF). 

 

Πηγή: http://www.r-project.org/about.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.r-project.org/about.html
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2. Εισαγωγή στο στατιστικό πακέτο ανοιχτού κώδικα R  

2.1 Προετοιμασία / Εγκατάσταση Λογισμικού και εκκίνηση περιβάλλοντος 

εργασίας R 

 

Για τις παρακάτω πρακτικές άσκησης απαιτείται η εγκατάσταση του λογισμικού R από την 

ιστοσελίδα http://cran.rstudio.com (cloud server). Η εγκατάσταση του R θα πρέπει να γίνει 

ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που θα εκτελείται. Για παράδειγμα, η τελευταία έκδοση για 

λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows είναι η έκδοση 3.0.2 και είναι διαθέσιμη για download 

από τον σύνδεσμο http://cran.rstudio.com/bin/windows/base/R-3.0.2-win.exe.  

 

Από το μενού Start των Windows (XP, 7) που βρίσκεται στην επιφάνειας εργασίας (κάτω 

αριστερά), στα Programs δημιουργείται ένας φάκελος R και ο σύνδεσμος R 3.0.2 ή όποια 

έκδοση είναι διαθέσιμη στον υπολογιστή του χρήστη. Στα Windows 8.x το εικονίδιο έχει ένα R με 

μπλε χρώμα και δίπλα γράφει i386 3.0.2 αν πρόκειται για την έκδοση 32 bit. Το πρόγραμμα 

κάνει κάποια δευτερόλεπτα για να ανοίξει. Το παράθυρο που εμφανίζεται στην οθόνη φαίνεται 

στην Εικόνα 1. Το περιβάλλον εργασίας έχει ένα μενού εντολών, μπάρα εργαλείων και ένα 

παράθυρο για εκτέλεση εντολών σε πραγματικό χρόνο (γραμμή εντολών) που έχει το σύμβολο 

>. 

 

 
 

Εικόνα 1. Περιβάλλον εργασίας R 

 

  

http://cran.rstudio.com/
http://cran.rstudio.com/bin/windows/base/R-3.0.2-win.exe
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2.1 Βασικές Λειτουργίες 

 

Για την καλύτερη οργάνωση της ανάλυσης δεδομένων του χρήστη, θα πρέπει πρώτα να 

δημιουργηθεί ένας φάκελος εργασίας όπου θα αποθηκεύονται τα αποτελέσματα του λογισμικού. 

 

Αντίθετα με τα περισσότερα λογισμικά, η R λειτουργεί μόνο με τη πληκτρολόγηση κειμένου στο 

παράθυρο εργασίας. Τα αποτελέσματα είναι είτε κείμενο, είτε γραφήματα και εμφανίζονται 

επίσης στο παράθυρο εργασίας. Πρωταρχικά το R μπορεί να χρησιμοποιηθεί  ως αριθμομηχανή 

- πληκτρολογώντας τα ακόλουθα και πατώντας enter. Με κόκκινα γράμματα εμφανίζονται οι 

εντολές που εισάγονται στην R Console και με μαύρο τα αποτελέσματα. 

 

> 6+8 

[1] 14 

 

Προς το παρόν μην ανησυχείτε για το σύμβολο [1], απλά σημειώστε ότι το R εμφάνισε το 

αποτέλεσμα στην παραπάνω μαθηματική πράξη. 

 

> 5*4 

[1] 20 

 

Το σύμβολο ‘* ‘ χρησιμοποιείται ως πολλαπλασιαστής. Η παραπάνω εντολή εκτέλεσε την πράξη 

‘5 επί 4’. Άλλα σύμβολα είναι τα ‘-’ για την αφαίρεση και ‘/’ για τη διαίρεση. 

 

> 12-14 

 

[1] -2 

 

> 6/17 

 

[1] 0.3529412 

 

Το R υποστηρίζει λειτουργίες υπολογισμού τετραγωνικής ρίζας (sqrt), ημίτονου (sin), 

συνημίτονου (cos) κτλ. Μπορούν να υπολογισθούν έτσι : 

 

> sqrt(25) 

 

[1] 5 

 

> sqrt(2) 

 

[1] 1.414214 

 

Τα παραπάνω παραδείγματα χρησιμοποιούν τη λειτουργία εύρεσης τετραγωνικής ρίζας (sqrt). 

Επιπροσθέτως, μπορούν να υπολογισθούν πιο πολύπλοκες πράξεις όπως 
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sqrt(3 * 3 + 4 * 4) 

 

[1] 5 

 

Οι απαντήσεις των υπολογισμών είναι δυνατό να αποθηκευτούν σε μεταβλητές ώστε να 

χρησιμοποιούνται και σε άλλους υπολογισμούς. Για παράδειγμα: 

 

price <- 300 

 

Εδώ η τιμή 300 αποθηκεύεται ως τιμή της νέας μεταβλητής με όνομα price. Το σύμβολο ‘<-’ 

σημαίνει την εκχώρηση της τιμής στα δεξιά στη μεταβλητή στα αριστερά. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε μεταγενέστερους υπολογισμούς. Για  παράδειγμα, για τον  υπολογισμό μιας 

έκπτωσης 20% σε αυτή  την τιμή θα μπορούσαν να εισαχθεί η εντολή: 

 

price - price * 0.2 

[1] 240 

 

Η R υποστηρίζει λίστες αριθμών (lists). Οι λίστες εμφανίζονται με τη χρήση της λειτουργίας c (c 

function). Ας υποτεθεί ότι υπάρχει μια λίστα με αξίες ακινήτων σε χιλιάδες λίρες Αγγλίας. Οι αξίες 

αυτές μπορούν να αποθηκευτούν σε μια μεταβλητή η οποία να ονομάζεται house.prices ως 

εξής: 

 

house.prices <- c(120, 150, 212, 99, 199, 299, 159) 

 

house.prices 

[1] 120 150 212  99 199 299 159 

 

Σημειώστε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τις τελείες στη μέση των ονομάτων των μεταβλητών. 

Ακολούθως, μπορούμε να εκτελέσουμε υπολογισμούς στις λίστες. Για παράδειγμα για την 

εύρεση του μέσου όρου μιας λίστας, πληκτρολογήστε: 

 

mean(house.prices) 

 

[1] 176.8571 

 

Εάν οι αξίες των ακινήτων είναι σε χιλιάδες λίρες, αυτό μας δείχνει ότι η μέση τιμή είναι 176.9 

χιλιάδες λίρες. Σημειώστε ότι στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων, το αποτέλεσμα εμφανίζεται με 

περισσότερα δεκαδικά ψηφία, π.χ. εδώ είναι ένας αριθμός με τέσσερα δεκαδικά ψηφία 

(176.8571). 

 

Η επόμενη εφαρμογή περιλαμβάνει ένα μεγαλύτερο δείγμα δεδομένων που αφορά σε διαρρήξεις 

κατοικιών ανά 10.000 κατοικίες σε περίοδο ενός μήνα για 118 γειτονιές στην Αγία Ελένη (St 

Helens) της Αγγλίας: 
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burg.rates <- c(0, 7, 0, 0, 6, 19, 32, 0, 0, 0, 15, 6, 12, 8, 7, 6, 0, 0, 6, 

0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 21, 7, 12, 7, 36, 18, 0, 0, 7, 6, 0, 0, 

0, 0, 0, 13, 22, 0, 0, 0, 7, 12, 7, 5, 11, 0, 0, 13, 13, 0, 6, 15, 6, 17, 

37, 0, 6, 6, 5, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 15, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 13, 0, 6, 

0, 0, 0, 23, 6, 13, 15, 6, 0, 0, 7, 7, 0, 0, 0, 0, 19, 13, 0, 0, 0, 6, 9, 0, 

0, 0, 0, 0, 5) 

 

Σημειώστε ότι αν μια έκφραση της R δεν έχει ολοκληρωθεί και χρησιμοποιήσετε την εντολή 

return, τότε μπορείτε να συνεχίσετε να την πληκτρολογείτε στην επόμενη γραμμή. Αυτό 

συνεχίζεται μέχρι το R να υπολογίσει ότι η εντολή εκτελέσθηκε. Σε αυτή τη περίπτωση, αυτό 

συμβαίνει όταν οι παρενθέσεις έχουν πληκτρολογηθεί και η εντολή return χρησιμοποιείται μετά. 

Εάν τώρα πληκτρολογήσετε το όνομα της μεταβλητής (burg.rates) μπορείτε να παρατηρήσετε 

την εμφάνιση όλων των τιμών. 

 

> burg.rates 

 
  [1]  0  7  0  0  6 19 32  0  0  0 15  6 12  8  7  6  0  0  6  0  7  0  0  0  0 

 [26]  0  0  0 17  0  0 21  7 12  7 36 18  0  0  7  6  0  0  0  0  0 13 22  0  0 

 [51]  0  7 12  7  5 11  0  0 13 13  0  6 15  6 17 37  0  6  6  5 24  0  0  0  0 

 [76]  0  0  0  5 15  0  5  6  0  0  0 13  0  6  0  0  0 23  6 13 15  6  0  0  7 

[101]  7  0  0  0  0 19 13  0  0  0  6  9  0  0  0  0  0  5 

>  

 

Σε αυτό το παράδειγμα, υπάρχουν 100 διαφορετικές τιμές και η τελευταία εντολή τις εμφανίζει με 

περισσότερη τάξη και ευκρίνεια  από όταν εισήχθησαν αρχικά. Οι αριθμοί μέσα σε αγκύλες 

δείχνουν τη θέση στη λίστα του πρώτου αριθμού κάθε γραμμής. Επομένως εάν μια γραμμή 

ξεκινάει με τον αριθμό [26] συνεπάγεται ότι ο 26ος αριθμός της λίστας είναι στην αρχή της 

εμφανιζόμενης γραμμής. Βασική ιδέα είναι η διευκόλυνση εύρεσης θέσεων στη λίστα όσο οι 

αριθμοί αυξάνονται. Μια επιπρόσθετη βοήθεια στις βασικές λειτουργίες του R βρίσκεται στη 

διεύθυνση: http://cran.r-project.org/doc/contrib/Owen-TheRGuide.pdf  

 

 

2.2 Δημιουργία Γραφημάτων 

 

Είναι επίσης δυνατή η κατασκευή γραφημάτων χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που εισήχθηκαν 

στις μεταβλητές. Η παρακάτω εντολή κατασκευάζει ένα ιστόγραμμα των δεδομένων που 

σχετίζονται με τις διαρρήξεις: 

 

hist(burg.rates) 

 

Επιλέγοντας το παράθυρο του γραφήματος και κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο γράφημα δίνεται η 

δυνατότητα για αποθήκευσή του σε μορφή εικόνας στο δίσκο ή την αντιγραφή και επικόλληση 

του ως εικόνα σε άλλα αρχεία όπως MS Word,Open Office κτλ. Επιλέγοντας “Copy as metafile” 

και αντιγράφοντας εδώ εμφανίζεται το ιστόγραμμα που ακολουθεί. 

http://cran.r-project.org/doc/contrib/Owen-TheRGuide.pdf
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Εικόνα 2α. Ιστόγραμμα συχνοτήτων διαρρήξεων 

 

Γενικά μιλώντας στην R, οι εντολές τείνουν να δίνουν πολύ βασικά γραφήματα, εκτός εάν 

δοθούν επιπλέον λεπτομέρειες. Συνεπώς, για την εμφάνιση ενός ιστογράμματος με μπάρες 

κόκκινου χρώματος, πληκτρολογήστε : 

 

hist(burg.rates, col = "red") 
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Εικόνα 2β. Ιστόγραμμα συχνοτήτων διαρρήξεων με έγχρωμες μπάρες 

 

και για να αλλάξετε τον κύριο τίτλο (στήλες x,y) πληκτρολογείστε : 

 

hist(burg.rates, col = "red", main = "Burglaries per 1000 households", xlab 

= "Rate", ylab = "Frequency") 
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Εικόνα 2γ. Ιστόγραμμα συχνοτήτων διαρρήξεων με τίτλο 

 

Τώρα εισάγετε άλλη μια σχετική μεταβλητή, την μέση αξία (median) σε χιλιάδες λίρες για μία 

κατοικία τριών υπνοδωματίων για κάθε μια από τις γειτονιές. 

 

house.prices <- c(200, 130, 200, 200, 180, 140, 65, 220, 180, 200, 210, 

170,180, 160, 180, 130, 240, 180, 170, 230, 150, 200, 200, 210, 220, 180, 

200,210, 150, 200, 230, 120, 180, 180, 190, 72, 80, 190, 220, 150, 200, 

170,170, 230, 200, 160, 140, 100, 140, 170, 180, 260, 170, 230, 190, 220, 

140,220, 120, 96, 210, 170, 180, 140, 150, 67, 200, 230, 140, 230, 83, 

170,200, 210, 240, 180, 200, 210, 250, 140, 130, 190, 110, 160, 150, 230, 

160,210, 200, 230, 210, 190, 120, 180, 87, 160, 190, 190, 230, 180, 110, 

200,250, 180, 200, 130, 180, 190, 190, 230, 210, 210, 150, 190, 210, 200, 

210,170) 

 

Όπως πριν, είναι δυνατό να κατασκευαστεί ένα ιστόγραμμα αυτής της μεταβλητής. 

 

hist(house.prices, col = "lightblue", main = "House Price", xlab = "1000s 

Pounds", ylab = "Frequency") 
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Εικόνα 3. Ιστόγραμμα συχνοτήτων τιμών κατοικιών 

 

και επίσης η δημιουργία ενός διαγράμματος διασποράς των 2 μεταβλητών (scatter plot), για να 

φανεί πως η μέση αξία ακινήτων σχετίζεται με τα ποσοστά διάρρηξης: 

 

plot(burg.rates, house.prices, main = "Burglary vs. House Price", xlab = 

"Burglaries (per 1000 households)",ylab = "Median House Price (1000s 

Pounds)") 

 

Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών, παρόλο που υπάρχει ένα 

σημαντικός βαθμός τυχαιότητας. Τα σημεία παρουσιάζουν ότι υπάρχει μια  γενική τάση  μείωσης 

για τις τιμές των ακινήτων  όσο τα ποσοστά διάρρηξης αυξάνονται, αλλά επίσης ότι υπάρχουν 

και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις αξίες ακινήτων. 
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Εικόνα 4. Διάγραμμα διασποράς διαρρήξεων / τιμών κατοικιών 

 

 

2.3 Αντικείμενο Δεδομένων Data Frame 

 

Στην τελευταία παράγραφο ορίστηκαν οι δύο μεταβλητές house.prices και burg.rates και 

δημιουργήθηκαν γραφήματα που αποτυπώνουν τη σχέση τους. Είναι δυνατό να συνδυάσουμε 

τις μεταβλητές αυτές σε ένα data frame - όπως έναν εσωτερικό πίνακα όπου όλα τα σχετικά 

δεδομένα αποθηκεύονται σε στήλες. Είναι παρόμοιο με την αποθήκευση δεδομένων στο SPSS 

όπου κάθε μεταβλητή αντίστοιχή σε μια μεταβλητή και κάθε παρατήρηση σε μια σειρά. 

 

Για να δημιουργήσετε ένα data frame που θα περιλαμβάνει τις τελευταίες δύο μεταβλητές 

πληκτρολογήστε: 

 

hp.data <- data.frame(Burglary = burg.rates, Price = house.prices) 

 

Ακολούθως, εισάγετε το όνομα του data frame για να το εμφανίσετε ως εξής: 
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hp.data 

 

Η λειτουργία data.frame παίρνει όλες τις μεταβλητές που επιθυμούμε να έχουμε σε μορφή 

στηλών. Το όρισμα Burglary=burg.rates δημιουργεί μια νέα στήλη που ονομάζεται Burglary η 

οποία περιλαμβάνει τις τιμές της μεταβλητής burg.rates. Ομοίως, δημιουργείται μια νέα στήλη 

που ονομάζεται Price και περιλαμβάνει τις τιμές από τη μεταβλητή house.prices. Αυτό το νέο  

data frame αποθηκεύεται ως νέο αντικείμενο (object) με όνομα hp.data στη μνήμη της R. Ένα 

object στην R είναι παρόμοιο με μια μεταβλητή, παρόλα αυτά είναι πιο πολύπλοκο, όπως για 

παράδειγμα τα data frames είναι σύνθετες δομές δεδομένων σε σχέση με τις λίστες που έχουν 

τιμές ίδιου τύπου δεδομένων. Πληκτρολογώντας το όνομα του object (αφού έχει δημιουργηθεί) 

εμφανίζει τις τιμές στις στήλες. 

 

Για να παρατηρήσετε τη δομή ενός data frame σε ένα παράθυρο και να μπορείτε να 

επεξεργαστείτε τις τιμές σε κάθε ‘κελί’, μπορείτε να πληκτρολογήσετε την παρακάτω εντολή: 

 

fix(hp.data) 

 

Μπορείτε να μετονομάσετε κάθε στήλη στο πλαίσιο δεδομένων (Data Editor) κάνοντας κλικ 

πάνω του. Παρόλο που μπορεί να είναι ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσετε την εντολή fix τώρα, 

μην αλλάξετε κάποια τιμή. Για να επιστρέψετε στη γραμμή εντολών του R κάντε κλικ στην 

επιλογή Quit (στο x πάνω δεξιά στο παράθυρο Data Editor).  

 

Χρησιμοποιώντας την εντολή summary μπορείτε να εμφανίσετε περιγραφικά στατιστικά για κάθε 

στήλη του data frame 

 

summary(hp.data) 

 

    Burglary          Price       

 Min.   : 0.000   Min.   : 65.0   

 1st Qu.: 0.000   1st Qu.:152.5   

 Median : 0.000   Median :185.0   

 Mean   : 5.644   Mean   :179.0   

 3rd Qu.: 7.000   3rd Qu.:210.0   

 Max.   :37.000   Max.   :260.0   

 

Για κάθε στήλη, εμφανίζεται ένας αριθμός τιμών: 

 

Μέγεθος Περιγραφή 

Min. Η μικρότερη τιμή στη στήλη 

1st. Qu. Το πρώτο τεταρτημόριο 

Median Η διάμεσος  

Mean Ο  μέσος όρος της στήλης 

3rd.Qu. Το τρίτο τεταρτημόριο  

Max. Η μεγαλύτερη τιμή στη στήλη 

 

Εκτός από τα ιστογράμματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω, μια εικόνα της διασποράς των 

τιμών των δύο μεταβλητών μπορεί να παρατηρηθεί από αυτά τα περιγραφικά στατιστικά. Πιο 
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συγκεκριμένα, είναι δυνατό να δούμε ότι η διάμεσος της αξίας ακίνητων στην Αγία Ελένη σε 

επίπεδο γειτονιάς κυμαίνεται από 65.000 λίρες σε 260.000 λίρες και ότι οι μισές από τις τιμές 

τοποθετούνται μεταξύ 152.500 και 210.000 λιρών. Επίσης μπορεί να παρατηρηθεί ότι αφού η 

διάμεσος των διαρρήξεων είναι 0, τουλάχιστον οι μισές περιοχές δεν είχαν καμία διάρρηξη στο 

μήνα που έγιναν οι μετρήσεις. 

 

2.4 Εισαγωγή δεδομένων από αρχεία στην R 

 

Εκτός από την εισαγωγή δεδομένων από το πληκτρολόγιο, υπάρχουν πολλοί μέθοδοι για την 

εισαγωγή δεδομένων στην R. Μια μέθοδος είναι να εισαχθούν δεδομένα από ένα εξωτερικό 

αρχείο. Η R μπορεί να διαβάσει δεδομένα από αρχεία κειμένου (όπως .txt) ή να διαβάσει 

δεδομένα από μια διαδικτυακή πηγή. Παρακάτω θα παρουσιαστεί η μέθοδος εισαγωγής 

δεδομένων από το διαδίκτυο.  

 

Σε αυτήν την περίπτωση τα δεδομένα είναι δημόσια διαθέσιμα από ένα λογαριασμό dropbox στη 

διεύθυνση http://dl.dropbox.com/u/7013997/ENVS257/hpdata.csv. Πατώντας κλικ στο σύνδεσμο 

τα δεδομένα θα αποθηκευτούν στο δίσκο, κατά πάσα πιθανότητα στο φάκελο Downloads. Το 

αρχείο hpdata.csv έχει δεδομένα σε στήλες χωρισμένα με υποδιαστολή και μπορείτε εύκολα να 

το ανοίξετε σε ένα λογιστικό φύλλο (όπως το Excel ή το Libre Office Calc). Αν έχετε προεπιλογή 

να ανοίγουν τέτοια αρχεία μόλις κατέβουν, θα εμφανιστεί αυτόματα σε ένα λογιστικό φύλλο. 

Έχοντας μελετήσει το αρχείο που έχει δομή data frame, κλείστε το λογιστικό φύλλο και 

επιστρέψτε στο παράθυρο της R. 

 

Το αρχείο είναι της μορφής csv (το όνομα της κατάληξης προέρχεται από τη φράση comma-

separated values) και στην πρώιμη μορφή του αποτελείται από ένα πλήθος μεταβλητών με τιμές 

σε γραμμές που χωρίζονται με κόμματα. Ουσιαστικά αυτό το αρχείο περιλαμβάνει τα ίδια 

δεδομένα όπως τα δεδομένα αξίας ακινήτων και διαρρήξεων που χρησιμοποιήθηκαν 

προηγουμένως με τη διαφορά ότι έχουν μια επιπρόσθετη στήλη, τον αύξοντα αριθμό ID της κάθε 

γειτονιάς. Μπορείτε να εισάγετε ένα αρχείο csv από το διαδίκτυο απευθείας σε μια μεταβλητή 

στην R χρησιμοποιώντας τη εντολή read.csv. Εδώ τα περιεχόμενα του αρχείου εισάγονται σε 

ένα  data frame το οποίο ονομάζεται hp.data2: 

 

hp.data2 <- read.csv("http://dl.dropbox.com/u/7013997/ENVS257/hpdata.csv") 

 

Η παραπάνω εντολή διαβάζει το URL του αρχείου και το εισάγει στο αντικείμενο που βρίσκεται 

αριστερά από το σύμβολο εκχώρησης (<-). Όπως και πριν, είναι δυνατή η εμφάνιση του  data 

frame hp.data2 με την παρακάτω εντολή: 

 

hp.data2 

 
     ID Burglary Price 

1    21        0   200 

2    24        7   130 

3    31        0   200 

4    32        0   200 

5    78        6   180 

6    80       19   140 

http://dl.dropbox.com/u/7013997/ENVS257/hpdata.csv
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7    81       32    65 

8    98        0   220 

9   100        0   180 

10  101        0   200 

11  102       15   210 

12  111        6   170 

13  112       12   180 

14  113        8   160 

15  114        7   180 

16  115        6   130 

17  116        0   240 

18  117        0   180 

19  118        6   170 

20  119        0   230 

21  120        7   150 

22  121        0   200 

23  122        0   200 

24  123        0   210 

25  124        0   220 

26  125        0   180 

27  126        0   200 

28  127        0   210 

29  128       17   150 

30  614        0   200 

31  620        0   230 

32  621       21   120 

33  622        7   180 

34  624       12   180 

35  625        7   190 

36  626       36    72 

37  627       18    80 

38  628        0   190 

39  629        0   220 

40  764        7   150 

41  765        6   200 

42  766        0   170 

43  767        0   170 

44  768        0   230 

45  769        0   200 

46  833        0   160 

47  834       13   140 

48  835       22   100 

49  836        0   140 

50  837        0   170 

51  838        0   180 

52  839        7   260 

53  840       12   170 

54  841        7   230 

55  842        5   190 

56  843       11   220 

57  844        0   140 

58  845        0   220 

59  846       13   120 

60  847       13    96 

61  848        0   210 

62  849        6   170 

63  850       15   180 

64  851        6   140 

65  852       17   150 

66  853       37    67 

67  854        0   200 

68  855        6   230 

69  856        6   140 

70  857        5   230 

71  858       24    83 
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72  859        0   170 

73  860        0   200 

74  861        0   210 

75  862        0   240 

76  863        0   180 

77  864        0   200 

78  865        0   210 

79  866        5   250 

80  867       15   140 

81  868        0   130 

82  869        5   190 

83  870        6   110 

84  871        0   160 

85  872        0   150 

86  873        0   230 

87  874       13   160 

88  875        0   210 

89  876        6   200 

90  877        0   230 

91  878        0   210 

92  879        0   190 

93  880       23   120 

94  881        6   180 

95  882       13    87 

96  883       15   160 

97  884        6   190 

98  885        0   190 

99  886        0   230 

100 887        7   180 

101 888        7   110 

102 889        0   200 

103 890        0   250 

104 891        0   180 

105 892        0   200 

106 893       19   130 

107 894       13   180 

108 895        0   190 

109 896        0   190 

110 897        0   230 

111 898        6   210 

112 899        9   210 

113 900        0   150 

114 901        0   190 

115 902        0   210 

116 903        0   200 

117 904        0   210 

118 905        5   170 

> 

 

και επίσης είναι δυνατή η δημιουργία περιγραφικών στατιστικών του hp.data2 ως εξής: 

 

summary(hp.data2) 

 

       ID           Burglary          Price       

 Min.   : 21.0   Min.   : 0.000   Min.   : 65.0   

 1st Qu.:615.5   1st Qu.: 0.000   1st Qu.:152.5   

 Median :846.5   Median : 0.000   Median :185.0   

 Mean   :654.0   Mean   : 5.644   Mean   :179.0   

 3rd Qu.:875.8   3rd Qu.: 7.000   3rd Qu.:210.0   

 Max.   :905.0   Max.   :37.000   Max.   :260.0   
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Σημειώστε ότι η δεύτερη και η τρίτη στήλη είναι ίδιες με πριν και επίσης ότι η πρώτη στήλη δεν 

βγάζει νόημα. Αφού είναι ένας αύξων αριθμός ID, είναι απλά ένας κωδικός αναγνώρισης της 

γειτονιά και δεν έχει σημασία ποια είναι η ελάχιστη τιμή του ή η διάμεσός του. Για αυτό το λόγο 

είναι χρήσιμο να εξαιρεθεί αυτή η στήλη από τους υπολογισμούς του R. 

 

Αυτό είναι αρκετά απλό. Πρώτα σημειώστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αγκύλες για να 

ξεχωρίσετε συγκεκριμένες τιμές στο πλαίσιο δεδομένων. Για παράδειγμα, για να επιλέξετε την 

τιμή στην 15η γραμμή της στήλης 2 πληκτρολογείστε: 

 

hp.data2[15, 2] 

 

[1] 7 

 

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε ότι όντως είναι η τιμή 7 εμφανίζοντας τα δεδομένα με την εντολή 

fix. Ακόμα, για τις στήλες, μπορείτε να αντικαταστήσετε τον αριθμό της στήλης με το όνομα της, 

εφόσον βρίσκεται σε μονά ή διπλά εισαγωγικά. 

 

hp.data2[15, "Burglary"] 

 

[1] 7 

 

Επίσης, αντί να επιλέξετε μια μόνο σειρά, είναι δυνατό να επιλέξετε ένα εύρος σειρών. Π.χ.: 

 

hp.data2[10:15 ,"Burglary"] 

 

[1]  0 15  6 12  8  7 

 

Η παραπάνω εντολή εμφανίζει το ποσοστό διάρρηξης για τις γειτονιές 10-15 στη βάση 

δεδομένων. Εάν θέλετε να επιλέξετε μία συγκεκριμένη στήλη (π.χ. ολόκληρη τη στήλη 

ποσοστών διάρρηξης), απλά αφήστε κενό το μέρος όπου θα πληκτρολογούσατε το εύρος των 

στηλών. 

 

hp.data2[ ,"Burglary"] 

 

  [1]  0  7  0  0  6 19 32  0  0  0 15  6 12  8  7  6  0  0  6  0  7  0  0  0  0 

 [26]  0  0  0 17  0  0 21  7 12  7 36 18  0  0  7  6  0  0  0  0  0 13 22  0  0 

 [51]  0  7 12  7  5 11  0  0 13 13  0  6 15  6 17 37  0  6  6  5 24  0  0  0  0 

 [76]  0  0  0  5 15  0  5  6  0  0  0 13  0  6  0  0  0 23  6 13 15  6  0  0  7 

[101]  7  0  0  0  0 19 13  0  0  0  6  9  0  0  0  0  0  5 

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια παρόμοια προσέγγιση για να επιλέξετε μια γραμμή των 

δεδομένων. 

 

hp.data2[12, ] 

 

    ID Burglary Price 

12 111        6   170 
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Η εντολή αυτή εμφανίζει τις τιμές ID, Burglary και Price για τη 12η γειτονιά στη λίστα. Ένας 

άλλος τρόπος για να επιλέξετε στήλες είναι η προσέγγιση με το σύμβολο $ (δολάριο).  

Εισάγοντας hp.data2$Price εξάγει τη στήλη που ονομάζεται Price.  

 

hp.data2$Price 
 

  [1] 200 130 200 200 180 140  65 220 180 200 210 170 180 160 180 130 240 180 

 [19] 170 230 150 200 200 210 220 180 200 210 150 200 230 120 180 180 190  72 

 [37]  80 190 220 150 200 170 170 230 200 160 140 100 140 170 180 260 170 230 

 [55] 190 220 140 220 120  96 210 170 180 140 150  67 200 230 140 230  83 170 

 [73] 200 210 240 180 200 210 250 140 130 190 110 160 150 230 160 210 200 230 

 [91] 210 190 120 180  87 160 190 190 230 180 110 200 250 180 200 130 180 190 

[109] 190 230 210 210 150 190 210 200 210 170 

 

Οι μέθοδοι αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε εντολές γραφημάτων, όπως για 

παράδειγμα το θηκόγραμμα. Το θηκόγραμμα (boxplot) είναι μια γραφική παράσταση των τιμών 

μιας μεταβλητής σε τέτοια μορφή που να είναι δυνατή η αναγνώριση ακραίων τιμών. Τα ακραία 

σημεία δείχνουν τις μέγιστες και τις ελάχιστες τιμές και τα σημεία μέσα στο πλαίσιο (θήκη) είναι 

το 1ο και το 3ο τεταρτημόριο. H γραμμή στο εσωτερικό του θηκογράμματος είναι η διάμεσος. Η 

εντολή boxplot(hp.data2$Price) εμφανίζει ένα απλό θηκόγραμμα, ενώ η εντολή: 

 

boxplot(hp.data2$Price, col = "lightgreen") 

 

εμφανίζει ένα θηκόγραμμα με πράσινη θήκη όπως φαίνεται στην Εικόνα 5. Το θηκόγραμμα είναι 

ένα αντικείμενο που αποθηκεύει τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης μέσων κεντρικής 

τάσης. Αν αναθέσουμε τα αποτελέσματα της παραπάνω εντολής σε ένα αντικείμενο b, όπως 

φαίνεται παρακάτω θα πάρουμε τα σχετικά αποτελέσματα. 

 

b<-boxplot(hp.data2$Price) 

b 

 
$stats 

     [,1] 

[1,]   65 

[2,]  150 

[3,]  185 

[4,]  210 

[5,]  260 

attr(,"class") 

        1  

"integer"  

 

$n 

[1] 118 

 

$conf 

        [,1] 

[1,] 176.273 

[2,] 193.727 

 

$out 

numeric(0) 
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$group 

numeric(0) 

 

$names 

[1] "1" 

 

Η μεταβλητή $stats δίνει τις τιμές-όρια του θηκογράμματος. Οι τιμές των ορίων αυτών όπως 

απεικονίζονται γραφικά στο σχήμα της Εικόνας 5 από κάτω προς τα πάνω είναι: η τιμή αξίας 

ακίνητων που ορίζει την κάτω γραμμή (ανάποδο Τ), η τιμή που αφορά το 1ο τεταρτημόριο (Q1) 

και είναι η κάτω πλευρά του ορθογωνίου, η διάμεσος που είναι η έντονη γραμμή μέσα στο 

ορθογώνιο, η τιμή που αφορά το 3ο τεταρτημόριο (Q3) και είναι η πάνω πλευρά του ορθογωνίου 

και η τιμή που ορίζει την πάνω γραμμή (μορφή Τ) με τη σειρά που δίνονται (65, 150, 185, 210, 

260).  

 

Συνήθως το εύρος μεταξύ των εξωτερικών γραμμών (ανάποδο Τ και Τ) είναι 3 φορές το 

ενδοτεταρτημοριακό εύρος Q3 – Q1, ωστόσο στην R συχνά οι εξωτερικές αυτές γραμμές 

ορίζονται από την ελάχιστη και μέγιστη τιμή, όπως εδώ. Η μεταβλητή $out δίνει τις λεγόμενες 

ακραίες τιμές, δηλαδή τις τιμές εκτός ενός προκαθορισμένου εύρους, π.χ. 3 x 

ενδοτεταρτημοριακό εύρος. Στην περίπτωση των τιμών κατοικιών δεν εμφανίζεται ακραία τιμή. 

 

 
Εικόνα 5. Θηκόγραμμα τιμών κατοικιών 

 

Μέγιστη τιμή 

Ελάχιστη τιμή 

Q3 

Q1 

Διάμεσος 
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2.5 Χαρτογράφηση στην R 

 

Μέχρι τώρα, παρόλο που γίνεται η χρήση γεωγραφικών δεδομένων, δεν έχουν δημιουργηθεί 

θεματικοί χάρτες με αυτά. Αυτή η ενότητα είναι αφιερωμένη στην κατασκευή χαρτών. Πρώτα 

πρέπει να πραγματοποιηθεί η φόρτωση ενός νέου πακέτου στην R. Υπενθυμίζεται ότι ένα 

πακέτο είναι ένα σύνολο λειτουργιών που αυξάνει τις δυνατότητες την R. Το πακέτο maptools 

επιτρέπει την R να δημιουργεί χάρτες και να χειρίζεται γεωγραφικά δεδομένα. Πρώτα πρέπει να 

εγκατασταθεί το πακέτο ως εξής: 

 

install.packages("maptools", depend = TRUE) 

 

Τα πακέτα πρέπει να φορτώνονται στη μνήμη της R πριν χρησιμοποιηθούν. Αυτό γίνεται με την 

εντολή library και το όνομα του πακέτου σε παρένθεση ως εξής: 

 

library(maptools) 

 

Με αυτή την εντολή η R έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται γεωγραφικά δεδομένα. Τα δεδομένα 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή χαρτών στην R μπορούν να εισαχθούν 

από αρχεία shapefiles (γεωγραφικές μορφές αποθήκευσης δεδομένων). Η αρχιτεκτονική/δομή 

του τύπου αποθήκευσης γεωγραφικών δεδομένων shapefile είναι δημόσια διαθέσιμη γι αυτό και 

χρησιμοποιείται τόσο από εμπορικά όσο και από ανοιχτά Συστήματα Γεωγραφικών 

Πληροφοριών (GIS).  

 

Περισσότερα για το shapefile μπορείτε να διαβάσετε εδώ http://en.wikipedia.org/wiki/Shapefile 

καθώς και εδώ http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf 

 

Πρώτο βήμα είναι η συγκέντρωση αρχείων που συνθέτουν το shapefile για τις γειτονιές της 

Αγίας Ελένης στο Λίβερπουλ της Αγγλίας. Για να γίνει αυτό πρέπει να αποθηκεύσετε μερικές 

πληροφορίες στο φάκελο εργασίας σας. Η ακριβής εντολή που θα πρέπει να πληκτρολογήσετε 

εξαρτάται από το όνομα του φακέλου εργασίας σας (working directory). Για παράδειγμα, εάν ο 

φάκελος εργασίας ονομάζεται ‘R Work’ και βρίσκεται στο δίσκο Μ (M:drive) πληκτρολογούμε: 

 

setwd("M:/R work") 

 

Η δική σας διαδρομή μπορεί να διαφέρει. Εναλλακτικά, στο μενού File επιλέξτε Change Dir… και 

ακολούθως δηλώστε τη διαδρομή του φακέλου εργασίας σας. Οι διαγώνιοι μεταξύ των 

ονομάτων των φακέλων στη διαδρομή (path) ορίζονται με ‘‘/’’ και όχι με ‘‘\’’. Για τις παρακάτω 

πρακτικές ασκήσεις χρειάζονται και κάποια άλλα πακέτα της. Η επόμενη εντολή θα τα 

εγκαταστήσει όλα με τη σειρά: 

 

install.packages(c("rgeos", "RColorBrewer", "classInt"), depend = TRUE) 

 

Εάν εμφανιστεί ένα παράθυρο ρωτώντας από που να εγκαταστήσει τα πακέτα / βιβλιοθήκες, 

επιλέξτε μια τοποθεσία όπως Cloud. Όταν εγκατασταθούν τα πακέτα, απλά πληκτρολογείστε: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shapefile
http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf
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library(classInt) 

 

για να εισάγετε το πακέτο classInt στη μνήμη της R. Επιπλέον μπορείτε να εισάγετε το πακέτο 

RColorBrewer το οποίο περιέχει χρωματικές παλέτες για την μορφοποίηση ενός χάρτη. 

 

library(RColorBrewer) 

 

Το σύνολο των αρχείων του shapefile που θα χρειαστούν βρίσκεται στην ίδια διαδικτυακή 

διεύθυνση όπως προηγουμένως με τη μορφή συμπιεσμένου αρχείου zip. Θα χρειαστεί να 

κατεβάσετε αυτό το αρχείο και να το εξάγετε / αποσυμπιέσετε. Όλες αυτές παραπάνω 

λειτουργίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του R ως εξής: 

 

download.file("http://dl.dropbox.com/u/7013997/ENVS257/sthel.zip", 

"sthel.zip") 

 

unzip("sthel.zip") 

 

Η πρώτη εντολή κατεβάζει το αρχείο zip στο φάκελο εργασίας σας και η δεύτερη το εξάγει 

δημιουργώντας το σύνολο των αρχείων του shapefile. Όλα τα αρχεία ενός shapefile ξεκινούν 

από τα αρχικά sthel αλλά τελειώνουν διαφορετικά όπως sthel.shp, sthel.dbf και sthel.shx. Αυτά 

είναι τα τρία βασικά αρχεία που συνθέτουν ένα shapefile. Το αρχείο με κατάληξη .shp είναι το 

αρχείο γεωμετρίας, δηλαδή ο χάρτης που περιέχει τη γεωγραφική πληροφορία, όπως για 

παράδειγμα τις γεωγραφικές συντεταγμένες που ορίζουν τα πολύγωνα. Το αρχείο με κατάληξη 

.dbf είναι η βάση περιγραφικών δεδομένων, δηλαδή μια βάση δεδομένων (Dbase IV) όπου η 

κάθε γραμμή της αντιστοιχεί σε ένα πολύγωνο του χάρτη. Τέλος το αρχείο με κατάληξη .shx 

αποτελεί ένα κατάλογο που είναι συνήθως μια σύνθεση δομή δεδομένων που επιτρέπει τη 

γρήγορη αναζήτηση ενός πολυγώνου του χάρτη. 

 

Τώρα μπορούν να εισαχθούν στην R ως ένα αντικείμενο SpatialPolygon με την εντολή. 

 

sthel <- readShapeSpatial("sthel") 

 

Η εντολή readShapeSpatial αποθηκεύει τo shapefile σε ένα αντικείμενο (object) που ονομάζεται 

SpatialPolygon (SpatialPolygon Object).Tα διανυσματικά γεωγραφικά δεδομένα έχουν τη μορφή 

γραμμών, σημείων ή πολυγώνων και μπορούν να είναι αποθηκευμένα σε ένα ειδικού τύπου 

shapefile. Εδώ το shapefile sthel αφορά τα πολύγωνα τα οποία αποτυπώνουν γειτονιές (LSOA) 

της Αγίας Ελένης. Με τη χρήση της εντολής plot μπορούν να εμφανιστούν τα πολύγωνα. 

 

plot(sthel) 
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Εικόνα 6. Γειτονιές της Αγίας Ελένης 

 

Το αντικείμενο SpatialPolygonsDataFrame είναι το αποτέλεσμα της ένωσης ενός αντικειμένου 

SpatialPolygon με ένα αντικείμενο data frame. Η ιδέα είναι ότι το κάθε πολύγωνο αντιστοιχεί σε 

μια σειρά του data frame. Π.χ., η γεωγραφική περιγραφή των συνόρων κάθε γειτονιάς με τα 

δεδομένα για την κάθε γειτονιά. Εδώ το SpatialPolygonsDataFrame δημιουργείται μέσω της 

ένωσης των αντικειμένων SpatialPolygons του διανυσματικού γεωγραφικού επιπέδου sthel και 

του πλαισίου δεδομένων hp.date2. Το αποτέλεσμα είναι ένα αντικείμενο 

SpatialPolygonsDataFrame που ονομάζεται sthel.prices. Για να το δημιουργήσετε εισάγετε: 

 

sthel.prices <- SpatialPolygonsDataFrame(sthel, hp.data2, match.ID = FALSE) 

 

2.6 Θεματικός Χάρτης   

 

Ο θεματικός χάρτης (thematic map) είναι ένας χάρτης ειδικού σκοπού στον οποίο δεδομένα 

μιας ή περισσοτέρων μεταβλητών ομαδοποιούνται σε διαστήματα τιμών με βάση κάποιο 

κριτήριο και χαρτογραφούνται με χρήση συμβόλων ή χρωματίζοντας σημεία, γραμμές ή 

πολύγωνα.  Στο θεματικό χάρτη ενδιαφέρει κυρίως η χωρική κατανομή των δεδομένων ενώ οι 

θέσεις και οι αποστάσεις των χωρικών μονάδων είναι σχετικές και συμβολικές. Ο πιο συνήθης 

θεματικός χάρτης είναι ο χωροπληθής (choropleth map). Σκοπός του χωροπληθούς χάρτη είναι 

ο συμβολισμός / οπτικοποίηση της τιμής μιας μεταβλητής που παρατηρείται εντός των ορίων 
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που ορίζει μια χωρική μονάδα, στην περίπτωσή μας της μέσης τιμής αξιών ακινήτων σε κάθε 

γειτονιά της Αγίας Ελένης στο Λίβερπουλ της Αγγλίας. 

 

Με την παρακάτω συνάρτηση θα σχεδιαστεί ένας χωροπληθής χάρτης αξιών ακινήτων. Σε 

μεταγενέστερες ασκήσεις θα εξηγηθεί περαιτέρω πως ακριβώς λειτουργεί άλλα τώρα θα 

αρκεστείτε μόνο στην παρουσίαση της μεθόδου χαρτογράφησης. Μια χρήσιμη εφαρμογή της R 

είναι η δυνατότητα κατασκευής νέων λειτουργιών και συνεπώς της επέκτασης των δυνατοτήτων 

του. Η εντολή (choro) είναι ένα απλό εργαλείο κατασκευής χωροπληθών χαρτών: 

 

choro <- function(spdframe, variable) { 

    var <- spdframe@data[, variable] 

    breaks <- classIntervals(var, n = 6, style = "fisher")$brk 

    my_colours <- brewer.pal(6, "Greens") 

    plot(spdframe, col = my_colours[findInterval(var, breaks, all.inside =      

         TRUE)], axes = FALSE, border = rgb(0.8, 0.8, 0.8)) 

    invisible(list(b = breaks, c = my_colours))} 

 

Προς το παρόν αντιγράψτε και επικολλήσετε την παραπάνω συνάρτηση στην R. Σημειώστε ότι 

είναι σημαντικό τα γράμματα (κεφαλαία και μικρά) να είναι ακριβώς όπως παραπάνω. Τώρα 

είναι δυνατό να κατασκευάσετε το χωροπληθή χάρτη για τις διαρρήξεις. 

 

breaks <- choro(sthel.prices, "Burglary") 

 

 
Εικόνα 7α. Θεματικός χάρτης διαρρήξεων Αγίας Ελένης 
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Ο χάρτης της Εικόνας 7α απεικονίζει τις διάφορες τιμές διαρρήξεων. Με σκούρο χρώμα 

παρουσιάζονται οι περιοχές με υψηλότερες τιμές. Ωστόσο, θα ήταν αρκετά πιο εύκολο να 

ερμηνευτεί ο χάρτης εάν προσθέταμε ένα υπόμνημα. Προς το παρόν εισάγετε τα εξής: 

 

legend(x = 357000, y = 392000, legend = leglabs(breaks$b), fill = breaks$c, 

bty = "n") 

 

 

 
Εικόνα 7β. Θεματικός χάρτης διαρρήξεων Αγίας Ελένης 

 

Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα τίτλο στο χάρτη σας: 

 

title("Burglary Rates per 10,000 Homes in St. Helens") 

Για να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση των χαρτών που δημιουργείτε σε αρχεία κειμένου, 

επιλέξτε το παράθυρο στο οποίο βρίσκεται ο χάρτης και κάνοντας δεξί κλικ μέσα σε αυτό 

εμφανίζεται το μενού στο οποίο επιλέξτε την ένδειξη ‘copy as metafile’ για υψηλής ανάλυσης 

διανυσματική εικόνα ή ‘copy as bitmap’ για εικόνα raster. Εφόσον έχετε τον κειμενογράφο σας 

(Microsoft Word, Libre Office Writer) ανοιχτό, μπορείτε πλέον να κάνετε επικόλληση το χάρτη. Η 

Εικόνα 7γ που ακολουθεί παρουσιάζει το θεματικό χάρτης διαρρήξεων στις γειτονιές της Αγίας 

Ελένης με υπόμνημα και τίτλο στα Αγγλικά. 
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Εικόνα 7γ. Θεματικός χάρτης διαρρήξεων Αγίας Ελένης 

 

Όπως και στην ενότητα 2.2, είναι δυνατό να δημιουργήσουμε ένα διάγραμμα διασποράς μεταξύ 

του ποσοστού διαρρήξεων ανά 1000 νοικοκυριά και των μέσω τιμών κατοικιών (σε χιλιάδες 

λίρες) για κάθε γειτονιά της Αγίας Ελένης. Αυτό γίνεται εκτελώντας την παρακάτω εντολή που 

δίνει ως αποτέλεσμα την Εικόνα 4. 

 

plot(sthel.prices@data$Burglary, sthel.prices@data$Price, main = "Burglaries 

vs. House Price", xlab = "Burglaries (per 1000 households)",ylab = "Median 

House Price (1000s Pounds)") 

 

Ωστόσο για να μελετηθεί καλύτερη η σχέση μεταξύ ποσοστού διαρρήξεων και των μέσων τιμών 

κατοικιών, θα πρέπει να υπολογιστεί ένας συντελεστής συσχέτισης. 

 

2.7 Συσχέτιση 
 

Η Συσχέτιση (Correlation) είναι ένας γενικός όρος που αφορά την σχέση μεταξύ δύο ή 

περισσότερων μεταβλητών. Η εξέταση μιας τέτοιας συσχέτισης, που συνήθως αναπαριστά τη 

σύνδεση μεταξύ φαινομένων ή ιδιοτήτων, αποτελεί συχνό ερευνητικό ερώτημα στην επιστήμη 



33 

της γεωγραφίας. Ο υπολογισμός ενός δείκτη ή μιας σταθεράς συσχέτισης με στατιστικές 

μεθόδους και η ερμηνεία του/της αποτελεί εμπειρικό εύρημα που απαντά κάποιο ερευνητικό 

ερώτημα. Στην προκειμένη περίπτωση το ερώτημα είναι «η σχέση μεταξύ ποσοστού 

διαρρήξεων και των μέσων τιμών κατοικιών». Οι πιο συχνοί συντελεστές γραμμικής συσχέτισης 

είναι: 

 Pearson’s correlation coefficient  

 Spearman rank-order coefficient  
 

Έστω οι δύο μεταβλητές Χ = ποσοστό διαρρήξεων και Υ = τιμές κατοικίας, μx και μy είναι η μέση 

τιμή και σx
2 και σy

2 είναι η διακύμανση κάθε μεταβλητής αντίστοιχα. Η μέτρηση του βαθμού 

γραμμικής συσχέτισης μπορεί να γίνει με τον υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης ρ = 

COV(X,Y) / σxσy όπου COV = covariance (η συνδιακύμανση). Ο συντελεστής συσχέτισης r του 

Pearson μπορεί να υπολογιστεί με τον μαθηματικό τύπο: 
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όπου xi και yi είναι οι τιμές των μεταβλητών, x  και y οι μέσες τιμές των μεταβλητών, και sx και sy 

είναι τυπικές αποκλίσεις των μεταβλητών X Y, αντίστοιχα. Ο συντελεστής συσχέτισης λαμβάνει 

τιμές από -1 ως 1. Η ερμηνεία του έχει ως εξής: 

r =-1 σημαίνει πλήρης αρνητική συσχέτιση 

r =1 σημαίνει πλήρης θετική συσχέτιση 

r =0 σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία συσχέτιση 

 
Όσο μεγαλώνει το r σε απόλυτη τιμή, τόσο μεγαλώνει και η συσχέτιση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών.  

 

Για να διαπιστωθεί αν η γραμμική συσχέτιση που προτείνει ο συντελεστής συσχέτισης (r) είναι 

στατιστικά σημαντική θα πρέπει να γίνει ο κατάλληλος έλεγχος υποθέσεων και να υπολογιστεί η 

τιμή t η οποία θα πρέπει να συγκριθεί με την κριτική τιμή του t-student test για συγκεκριμένο 

επίπεδο εμπιστοσύνης α και βαθμούς ελευθερίας:  
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Ο συντελεστής συσχέτισης υπολογίζετε στην R με τη συνάρτηση cor. Εισάγετε τις παρακάτω 

εντολή στην R:  

 

r<-cor(sthel.prices@data$Burglary, sthel.prices@data$Price, method = 
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"pearson") 

 

r 

 

[1] -0.6842106 

 

Το αποτέλεσμα -0.684 σημαίνει αρνητική συσχέτιση. Δηλαδή σε γειτονιές με υψηλό ποσοστό 

διαρρήξεων παρατηρούνται χαμηλές αξίες κατοικιών. Ακολούθως υπολογίστε την τιμή t με βάση 

τον παραπάνω μαθηματικό τύπο της Εξίσωσης 2 ως εξής: 

 

N <- nrow(hp.data2) 

t <- (r*sqrt(n-2))/sqrt(1-r^2) 

t 

 

[1] -10.10466 

 

Η τιμή που προκύπτει για το t με n-2 = 116 βαθμούς ελευθερίας θα πρέπει να συγκριθεί με την 

κριτική τιμή του t-student test. Ωστόσο η r διαθέτει τη συνάρτηση μετατροπής pt της τιμής t σε p-

value που είναι πιο εύκολο να ερμηνευθεί. Με την παρακάτω εντολή μπορούμε να βρούμε το 

επίπεδο σημαντικότητας του παραπάνω συντελεστή συσχέτισης. 

 

P <- 2*(1-pt(abs(t),df=n-2)) 

p 

 

[1] 0 

 

Η τιμή p (2-tailed) είναι 0 γεγονός που σημαίνει ότι σε επίπεδο εμπιστοσύνης 99,99% ο 

παραπάνω συντελεστής συσχέτισης Pearson είναι στατιστικά σημαντικός, επομένως υπάρχει 

αρνητική σχέση μεταξύ του ποσοστού διαρρήξεων και των μέσω τιμών κατοικιών στις γειτονιές 

της Αγίας Ελένης. 

 

Η παραπάνω ανάλυση είναι διερευνητικού τύπου. Στόχο έχει να μελετήσει τη σχέση μεταξύ των 

δύο φαινομένων. Ωστόσο, συχνά τίθεται το ερευνητικό ερώτημα «μήπως η εγκληματικότητα 

επηρεάζει τις τιμές κατοικιών;» και αν ναι, «πώς και πόσο τις επηρεάζει;». Τέτοιου είδους 

ερωτήματα μπορούν να απαντηθούν με την ερμηνευτική ανάλυση δεδομένων στην οποία 

μελετάται η σχέση αιτίας – αιτιατού (αποτελέσματος). Στην περίπτωση αυτή, αιτία είναι η 

εγκληματικότητα και αποτελέσματα είναι η μέση τιμή κατοικιών. Η σχέση αυτή μπορεί να 

προσδιοριστεί μέσω μιας γραμμικής παλινδρόμησης, όπου ανεξάρτητη μεταβλητή είναι το 

ποσοστό διαρρήξεων (αιτία) και εξαρτημένη μεταβλητή η μέση τιμή κατοικιών (αποτέλεσμα). Η 

μεθοδολογία αυτή παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 5. 

 

Μεταξύ άλλων, υπάρχουν δύο ζητήματα που αφορούν την ερμηνευτική ανάλυση των τιμών των 

κατοικιών. Αυτά είναι: α) η μεροληψία που προκύπτει όταν γίνεται προσπάθεια ερμηνείας ενός 

φαινομένου με μια μόνο μεταβλητή, δεδομένης της θεωρίας Hedonic Price Modelling για την 

εκτίμηση τιμών κατοικιών που περιλαμβάνει πολλές ερμηνευτικές μεταβλητές και β) το γεγονός 

ότι μπορεί η ύπαρξη χαμηλών τιμών κατοικιών να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση εγκληματικής 

δράσης σε μια περιοχή γεγονός που καθιστά την ερμηνευτική μεταβλητή εγκληματικότητα 

«ενδογενή» μεταβλητή σε ένα στατιστικό μοντέλο εκτίμησης των τιμών των κατοικιών. 
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3 Δουλεύοντας με Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα 

 

 

3.1 Η διαδικτυακή σελίδα της Βρετανικής Αστυνομίας  

 

Το Δεκέμβριο του 2010 δημιουργήθηκε η διαδικτυακή σελίδα police.uk (http://www.police.uk), η 

οποία παρέχει γεωγραφικά λεπτομερείς πληροφορίες εγκληματικότητας για την Αγγλία και  την 

Ουαλία συμπεριλαμβάνοντας τις τοποθεσίες κάθε εγκλήματος. Επίσης παρέχει ένα περιβάλλον 

που επιτρέπει την παρατήρηση εγκλημάτων σε επίπεδο γειτονιάς καθώς και τρόπους για την 

παροχή των δεδομένων. Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα σε συνδυασμό με σχετικά 

δεδομένα από άλλες πηγές, είναι δυνατό να κατασκευαστούν χάρτες εγκληματικότητας για 

οποιοδήποτε μέρος της Αγγλίας και Ουαλίας σε σχέση με διάφορες κατηγορίες εγκλημάτων. 

 

 

3.2 Χαρτογραφώντας την εγκληματικότητα 

 

3.2.1 Εισαγωγή 

 

Αυτή η ενότητα εξετάζει τη χρήση δεδομένων που αφορούν τα ποσοστά εγκληματικότητας και τα 

επίπεδα πληθυσμού, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν ώστε να επιτρέπουν τη δημιουργία 

χαρτών. Μέσω των χαρτών αυτών θα είναι δυνατό να εξεταστούν διάφορες ερευνητικές 

υποθέσεις που σχετίζονται με γεωγραφικά μοτίβα εγκληματικότητας που αφορούν διάφορες 

κατηγορίες εγκλημάτων στη περιοχή του Merseyside της βορειοδυτικής Αγγλίας. 

 

3.2.2 Εξοικείωση με την χαρτογραφική προβολή ανοιχτών δημόσιων δεδομένων 

 

Ως πρώτο βήμα, θα μπορούσε να γίνει χρήση της ιστοσελίδας police.uk για την έρευνα τοπικών 

προτύπων εγκληματικότητας χωρίς τη χρήση άλλου λογισμικού. Θα πρέπει να συνδεθείτε στην 

ιστοσελίδα www.police.uk μέσω της οποίας είναι δυνατή η εύρεση χαρτών για την 

εγκληματικότητα σε τοπικό επίπεδο. Η ιστοσελίδα μοιάζει κάπως έτσι:  

 

http://www.police.uk/
http://www.police.uk/
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Εικόνα 8. Αρχική σελίδα της ιστοσελίδας police.uk 

 

Πηγή: http://www.police.uk 

 

Για να κάνετε μια πρώτη δοκιμή, πληκτρολογήστε τον ταχυδρομικό κώδικα L69 7ZT στο 

παράθυρο που εμφανίζεται όταν πατήσετε πάνω στον μεγεθυντικό φακό στα εικονίδια πάνω 

δεξιά στην ιστοσελίδα. Αυτός ο ταχυδρομικός κώδικας αντιστοιχεί στο κέντρο του Λίβερπουλ 

όπου τον Οκτώβριου του 2013 αναφέρθηκαν 1221 εγκλήματα. Όταν κάνετε κλικ στο πλαίσιο 

Explore the crime map θα εμφανίσει ένα χάρτη της τοπικής περιοχής, τα όρια του πολυγώνου 

που αντιστοιχεί στον ταχυδρομικού κώδικα και κύκλους με αριθμό εγκλημάτων σε επίπεδο 

γειτονιάς. Με τις λειτουργίες zoom in και zoom out μπορείτε να μελετήσετε το χάρτη σε 

διαφορετικές κλίμακες ενώ από τα δύο κουτιά επιλογών να επιλέξετε το είδος του εγκλήματος και 

το μήνα για να λάβετε περισσότερα ιστορικά στατιστικά δεδομένα. 

Αναζήτηση 
περιοχής 

http://www.police.uk/
http://www.police.uk/merseyside/E1/crime/
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Εικόνα 9. Χάρτης εγκληματικότητας στο κέντρο του Λίβερπουλ της Αγγλίας 

Πηγή: http://www.police.uk/merseyside/E1/crime/ 

 

3.2.3 Αξιολόγηση μορφών χαρτογράφησης δεδομένων εγκληματικότητας  

Η διερεύνηση των παραπάνω χαρτών παρέχει κάποια χαρακτηριστικά για την τοπική 

εγκληματικότητα. Ωστόσο, θέτει νέα ερωτήματα. Ένα ζήτημα είναι ότι παρόλο που οι κύκλοι με 

τον αριθμό των εγκλημάτων επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα σημεία στο χάρτη, δεν 

αντιστοιχούν ακριβώς στο σημείο όπου τα εγκλήματα συνέβησαν. Θα πρέπει να πατήσετε πάνω 

στον κύκλο για να δείτε που ακριβώς έγινε το κάθε έγκλημα. Αυτό είναι εκούσιο από την πλευρά 

των σχεδιαστών της ιστοσελίδας, ώστε όπου απαιτείτε να διατηρεί την προστασία της ιδιωτικής 

http://www.police.uk/merseyside/E1/crime/


38 

ζωής (για παράδειγμα, η ιστοσελίδα δεν προτίθεται να δημοσιοποιήσει τις ακριβείς διευθύνσεις 

των σπιτιών στα οποία σημειώθηκε διάρρηξη). Τα σημεία όπου τα εγκλήματα χαρτογραφούνται 

είτε αντιστοιχούν σε δημόσιους χώρους (π.χ. σιδηροδρομικοί σταθμοί) είτε στο κέντρο μιας 

ομάδας από διευθύνσεις, όπως για παράδειγμα Crime on or near Hockenhall Alley (Εικόνα 10).  

 

Ωστόσο, η επιλογή της αυτής της τεχνικής χαρτογράφησης έχει αντιμετωπίσει κάποια κριτική 

διότι χρησιμοποιεί ακόμα σημειακή προσέγγιση δίνοντας έτσι την εντύπωση ότι ένα έγκλημα (ή 

παραπάνω), συνέβησαν σε κάποια πολύ συγκεκριμένη θέση, ενώ στην πραγματικότητα δεν 

ισχύει κάτι τέτοιο. Δείτε για παράδειγμα στην παρακάτω εικόνα δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα 9 

περιστατικά συνέβησαν στην ακριβή τοποθεσία που αποτυπώνεται στο χάρτη για την οδό 

Hockenhall Alley.  

 

 
 

Εικόνα 10. Χάρτης εγκληματικότητας πέριξ οδού Hockenhall Alley του Λίβερπουλ της Αγγλίας 

Πηγή: http://www.police.uk/merseyside/E1/crime/ 

  

http://www.police.uk/merseyside/E1/crime/
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3.3 Ανάλυση δεδομένων εγκληματικότητας στην R 

 

Καθώς υπάρχουν περιορισμοί στην εμφάνιση των δεδομένων απευθείας από την ιστοσελίδα της 

Βρετανικής Αστυνομίας, μια εναλλακτική προσέγγιση είναι να κατέβουν τοπικά τα δεδομένα και 

να εμφανιστούν με άλλους τρόπους, χρησιμοποιώντας την R. Από την ιστοσελίδα 

http://data.police.uk/data/ είναι δυνατό να ανακτηθούν δεδομένα για κάθε μήνα ανά αστυνομική 

διεύθυνση. Ωστόσο τα δεδομένα αυτά χρειάζονται επεξεργασία (προβολή των συντεταγμένων 

από GWS 84 σε British National Grid) ώστε να είναι δυνατή η χαρτογράφηση του μαζί με τα 

αντίστοιχα πολύγωνα των Super Output Areas της απογραφής 2011 της Αγγλίας. Τα δεδομένα 

μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή csv από την ιστοσελίδα του παρόντος e-book και αφορούν 

την Merseyside Police και τον Οκτώβριος 2013. Αφού κατεβάσετε το αρχείο merseyside-oct-

2013.csv θα πρέπει μετά να το μεταφέρετε στο φάκελο εργασίας σας. Επόμενο βήμα αποτελεί 

να δώσετε τις απαραίτητες εντολές, όπως και πριν, ώστε η R να αποθηκεύσει τα δεδομένα στη 

μνήμη της. Όπως και πριν δηλώστε στην R τον φάκελο εργασίας (working directory) που έχετε 

αποθηκεύσει τα αρχεία. O κάθε χρήστης έχει πιθανότατα διαφορετικό φάκελο εργασίας και θα 

πρέπει να εισάγει / δηλώσει το σωστό. Τώρα φορτώστε τη βιβλιοθήκη/πακέτο maptools όπως 

και πριν και ανοίξτε το αρχείο csv που ετοιμάσατε αποθηκεύοντάς το σε ένα data frame με 

όνομα crimes. 

 

require(maptools) 

 

crimes <- read.csv("merseyside-oct-2013.csv") 

 

Μπορείτε να επισκοτίσετε τα δεδομένα στο πλαίσιο δεδομένων με τη χρήση της λειτουργίας 

fix(crimes) αλλά μην πραγματοποιήσετε κάποια αλλαγή και θυμηθείτε ότι πρέπει να κλείσετε το 

παράθυρο πριν κάνετε κάτι άλλο στην R. Θα παρατηρήσετε ότι τα δεδομένα αποτελούνται από 

έναν αριθμό στηλών, κάθε μια με έναν τίτλο. Δυο από αυτές ονομάζονται Latitude και Longitude, 

οι οποίες είναι επικεφαλίδες στηλών που μας δίνουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες (φ,λ) των 

συμβάντων σύμφωνα με το παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων GWS 84 και δύο στήλες που 

ονομάζονται Χ και Υ που μας δίνουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες σύμφωνα με το εθνικό 

σύστημα συντεταγμένων του Ηνωμένου Βασιλείου. Μια άλλη στήλη ονομάζεται Crime_type και 

αναφέρει τον τύπο του εγκλήματος που διαπράχθηκε. Σημειώστε ότι οι αναφορές 

αποτυπώνονται από τα κεντροειδή μικρών ομάδων οικισμών όπως είδαμε παραπάνω. Για την 

ώρα, τα δεδομένα βρίσκονται σε ένα απλό αντικείμενο data frame χωρίς κάποια χωρική 

διάσταση (Spatial Object). Για τη δημιουργία ενός χωρικού αντικειμένου (spatial object) εισάγετε: 

 

crime.pts <- SpatialPointsDataFrame(crimes[, 9:10], crimes[, (4:8)]) 

 

Με αυτήν την εντολή πραγματοποιείται η δημιουργία ενός νέου αντικειμένου τύπου 

SpatialPointsDataFrame. Η λειτουργία αυτή λαμβάνει υπόψη της τις στήλες 9 και 10 από το data 

frame crimes, δηλαδή τις συντεταγμένες κάθε τοποθεσίας εγκλήματος. Το δεύτερο μέρος της 

εντολής περιλαμβάνει όλες τις στήλες 4 ως 8, δηλαδή το σύνολο των μη γεωγραφικών 

πληροφοριών του data frame. Το αποτέλεσμα είναι ένα σημειακό χωρικό γεωγραφικό 

αντικείμενο (spatial points geographical shape object), του οποίου τα σημεία είναι κάθε 

καταγεγραμμένο έγκλημα από τα δεδομένα που κατεβάσατε και ονομάζεται crime.pts. Για να 

παρατηρήσετε τα γεωγραφικά πρότυπα των εγκλημάτων αυτών εισάγετε: 

http://data.police.uk/data/
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plot(crime.pts, pch = ".", col = "darkred") 

 

 
Εικόνα 11. Χάρτης σημείων εγκληματικότητας στο Merseyside της Αγγλίας 

 

Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε έχετε εισάγει επιτυχώς δεδομένα από τη σελίδα της 

βρετανικής αστυνομίας στην R. Η επιλογή pch='.' αποτυπώνει το κάθε σημείο με μια τελεία.  

 

Μπορείτε επίσης να μελετήσετε τους διαφορετικούς τύπους εγκλημάτων που έχουν καταγραφεί. 

Η εντολή table επιτρέπει την αναγνώριση της συχνότητας με την οποία συμβαίνει το κάθε 

έγκλημα. 
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table(crime.pts$Crime_type) 

 

       Anti-social behaviour                Bicycle theft  

                        5712                          189  

                    Burglary    Criminal damage and arson  

                        1073                         1540  

                       Drugs                  Other crime  

                         877                           87  

                 Other theft        Possession of weapons  

                         705                           58  

                Public order                      Robbery  

                         284                          117  

                 Shoplifting        Theft from the person  

                         884                          197  

               Vehicle crime Violence and sexual offences  

                         746                         1139 

 

3.4 Ανάκτηση ψηφιακού χάρτη διοικητικών ορίων 

 

Επόμενο βήμα είναι η συλλογή μερικών ακόμα χαρτογραφικών δεδομένων. Τα σημειακά 

δεδομένα δεν είναι επαρκή και θα χρειαστούν δεδομένα σε επίπεδο γειτονίας (σύνορα, 

γειτνίαση) για να αντιστοιχηθούν τα εγκλήματα. 

 

● Τα δεδομένα αυτά αποτελούν ένα σημαντικό χαρτογραφικό υπόβαθρο για τα ήδη 

υπάρχοντα δεδομένα εγκλημάτων. 

● Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη κατασκευή χαρτών εγκληματικότητας ανά περιοχή. 

Τα αρχεία που θα χρειαστούμε βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας 

της Αγγλίας: https://geoportal.statistics.gov.uk/geoportal/catalog/main/home.page. 

 

Από αυτά τα δεδομένα μας ενδιαφέρουν οι περιοχές με βάση τη γεωγραφία Super Output Areas 

(Lower layer). Μπορείτε να κατεβάσετε δεδομένα για όλη την Αγγλία και Ουαλία. Στην 

προκειμένη περίπτωση έχει δημιουργηθεί ένα αρχείο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα αυτού 

του e-book απ’ όπου μπορείτε να τα κατεβάσετε. Μπορείτε να κατεβάσετε τα απαραίτητα αρχεία 

από τον σύνδεσμο http://gisc.gr/ebooks/rcrime/merseyside_lsoa.zip","merseyside_lsoa.zip ή να 

πληκτρολογήσετε:  

 

download.file("http://gisc.gr/ebooks/rcrime/merseyside_lsoa.zip","merseyside

_lsoa.zip") 

 

unzip("merseyside_lsoa.zip") 

 

3.5 Χαρτογράφηση δεδομένων εγκληματικότητας 

 

Για να ανοίξετε το αρχείο φορτώστε τη βιβλιοθήκη maptools όπως προηγουμένως. 

 

library(maptools) 

https://geoportal.statistics.gov.uk/geoportal/catalog/main/home.page
http://gisc.gr/ebooks/rcrime/merseyside_lsoa.zip%22,%22merseyside_lsoa.zip
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mersey.lsoa <- readShapeSpatial("merseyside_lsoa") 

 

Τώρα είναι δυνατό να εμφανίσετε τα δεδομένα της εγκληματικότητας μαζί με το γεωγραφικό 

υπόβαθρο της περιοχής: 

 

plot(mersey.lsoa, border = "grey") 

plot(crime.pts, pch = ".", col = "darkblue", add = TRUE) 

 

Σημειώστε ότι με το όρισμα add = TRUE στη συνάρτηση plot η R εμφανίζει τα σημειακά 

δεδομένα στον ήδη προϋπάρχοντα χάρτη αντί να δημιουργήσει έναν καινούργιο. 

 

 
 Εικόνα 12. Χάρτης σημείων εγκληματικότητας στο Merseyside της Αγγλίας 
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4. Μελέτη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς 
 

4.1 Προετοιμασία δεδομένων και θεματική χαρτογράφηση 

 

Τα δεδομένα που έχετε κατεβάσει περιλαμβάνουν όλους τους τύπους εγκλημάτων. Παρόλα 

αυτά, η ανάλυση που ακολουθεί αφορά περιστατικά που σχετίζονται με αντικοινωνική 

συμπεριφορά. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να επιλέξετε τα συμβάντα αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς από το αντικείμενο σημείων crime ως εξής: 

 

asb.pts <- crime.pts[crime.pts$Crime_type == "Anti-social behaviour",] 

 

Η παραπάνω μέθοδος λειτουργεί παρόμοια με τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή 

συγκεκριμένων στηλών ενός αρχείου δεδομένων. Η πρώτη φράση που βρίσκεται μέσα στις 

αγκύλες αφορά μια υπό όρους δήλωση (συνθήκη). Στην ουσία επιλέγει περιπτώσεις (γραμμές) 

για τις οποίες μια δήλωση είναι πραγματική (δηλαδή ικανοποιείται η συνθήκη). Στην περίπτωση 

μας, επιλέγονται οι γραμμές για τις οποίες η στήλη Crime_type περιέχει την τιμή ‘Anti social 

behaviour’. Η εντολή μετά από το κόμμα είναι κενή ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι στήλες. Το 

αποτέλεσμα αποθηκεύεται στο αντικείμενο asb.pts. 

 

Ακολούθως, για να βρείτε πόσα περιστατικά αντικοινωνικής συμπεριφοράς (ΑΣ) έχουν συμβεί 

σε κάθε περιοχή πρέπει να φορτώσετε το πακέτο rgeos που αποτελεί ένα σύνολο από εργαλεία 

που βοηθούν την R σε λειτουργίες υπέρθεσης χωρικών επιπέδων. Στη συνέχεια πρέπει να 

ορίσετε μια νέα συνάρτηση που ονομάζεται poly.counts, η οποία μετράει πόσα σημεία 

περιέχονται σε κάθε πολύγωνο σε ένα SpatialPointsDataFrame και δημιουργεί μια νέα 

μεταβλητή. Η νέα μεταβλητή ονομάζεται asb.count. Ο παρακάτω κώδικας εκτελεί αυτές τις 

διαδικασίες. Το σύμβολο # χρησιμοποιείται στην R για να γράφετε σχόλια στον κώδικα. 

 

# This is another R package, allowing GIS overlay operations 

library(rgeos) 

 

# This defines a new R function - it counts how many points fall into each 

# polygon 

poly.counts <- function(pts, polys) colSums(gContains(polys, pts, byid = 

TRUE)) 

 

# The line below actually counts the number of crimes in each LSOA 

asb.count <- poly.counts(asb.pts, mersey.lsoa) 

 

Τώρα που έχετε αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να δημιουργήσετε ένα χάρτη για τα περιστατικά 

ΑΣ. Πριν γίνει αυτό, θα πρέπει να εισάγεται πάλι τον κώδικα για τη δημιουργία χωροπληθών 

χαρτών που χρησιμοποιήσαμε νωρίτερα. 

 

library(classInt, lib.loc = getwd()) 

library(RColorBrewer) 
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choro <- function(spdframe, variable) { 

    var <- spdframe@data[, variable] 

    breaks <- classIntervals(var, n = 6, style = "fisher")$brk 

    my_colours <- brewer.pal(6, "Greens") 

    plot(spdframe, col = my_colours[findInterval(var, breaks, all.inside = 

        TRUE)], axes = FALSE, border = rgb(0.8, 0.8, 0.8)) 

    invisible(list(b = breaks, c = my_colours))} 

 

Απλά κάνετε αντιγραφή και επικόλληση τον παραπάνω κώδικα στην R. Τώρα μπορείτε να 

σχεδιάσετε ένα χωροπληθή χάρτη μετρήσεων ΑΣ για κάθε περιοχή. Πρώτα δημιουργήστε μια 

νέα στήλη στο αντικείμενο mersey.lsoa η οποία θα περιλαμβάνει τα περιστατικά ΑΣ. 

 

# First, add an ASB event count column to the 'mersey.lsoa' 

# SpatialPolygonsDataFrame 

mersey.lsoa@data$asb.count <- asb.count 

 

# Now draw a choropleth map - use 'choro' the same way as the last 

# practical 

choro(mersey.lsoa, "asb.count") 
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Εικόνα 13. Χάρτης αριθμού συμβάντων αντικοινωνικής συμπεριφοράς στο Merseyside της 

Αγγλίας 

 

 

4.2 Υπολογισμός ποσοστών περιστατικών αντικοινωνικής συμπεριφοράς 

 

Ο παραπάνω χάρτης (Εικόνα 13) αποτυπώνει περιοχές με υψηλή αντικοινωνική συμπεριφορά 

σε απόλυτα νούμερα. Ωστόσο, είναι πολύ πιο χρήσιμο να δημιουργηθεί ένας χάρτης με 

ποσοστά σύμφωνα με τον πληθυσμό κάθε περιοχής. Οι μεγάλες σε πληθυσμό περιοχές είναι 

λογικό να έχουν περισσότερα περιστατικά, συνεπώς, χωρίς ποσοστά η ανάλυση δεν είναι 

επαρκής. Επίσης, σε μερικές γειτονιές μπορεί οι εγκληματικές ενέργειες να είναι ιδιαίτερα υψηλές 

σε σχέση με τον τοπικό πληθυσμό. Χρησιμοποιώντας μια μέτρηση όπως το ποσοστό 

εγκλημάτων ανά κάτοικο μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Θα χρειαστούν όμως μερικά 
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δεδομένα  από τον παρακάτω επίσημο ιστότοπο της Βρετανικής Στατιστικής Υπηρεσίας: 

http://www.ons.gov.uk/ons/publications/re-reference-tables.html?edition=tcm%3A77-320861. 

 

Κατά τη στιγμή συγγραφής του παρόντος βιβλίου, οι πιο πρόσφατες πληθυσμιακές εκτιμήσεις 

που είναι διαθέσιμες από την ιστοσελίδα της Βρετανικής Στατιστικής Υπηρεσίας αφορούν το 

μέσο του έτους 2012. Παρόλο που τα εγκλήματα είναι από μεταγενέστερες ημερομηνίες, θα 

υποθέσουμε ότι οι πληθυσμιακές εκτιμήσεις είναι σχετικά έγκυρες και ότι δεν έχει επέλθει 

σημαντική πληθυσμιακή μεταβολή. Αφού εισέλθετε στην ιστοσελίδα κατεβάστε το αρχείο που 

αφορά τις περιοχές Lower Super Output Area Population Estimates (Mid-2012). Είναι το πρώτο 

από τα πέντε αρχεία που θα δείτε στην ιστοσελίδα. Αποθηκεύστε το αρχείο αυτό στο φάκελο 

εργασίας σας και αποσυμπιέστε το. Δυστυχώς το αρχείο είναι σε μορφή MS Excel και όχι csv και 

θα χρειαστεί επεξεργασία. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία αφού ανοίξετε το αρχείο με 

ένα λογιστικό φύλλο: 

 

1. Πηγαίνετε στην καρτέλα (WorkSheet) με τίτλο Mid-2012 Persons 

2. Διαγράψτε τις σειρές 1-3 

3. Διαγράψτε τη στήλη Β 

4. Διαγράψτε τις στήλες  D-CP 

5. Μετονομάστε τη στήλη Α σε ‘LSOA’ (κελί Α1) 

6. Μετονομάστε τη στήλη Β σε’ Name’ (κελί B1) 

7. Μετονομάστε τη στήλη C σε’ pop’ (κελί C1) 

8. Επιλέξτε όλες τις στήλες και μετά από δεξί κλικ στα δεδομένα επιλέξτε format cells και 

στο format επιλέξτε ‘General’. Αποθηκεύσετε το αρχείο με όνομα pop.csv και ανοίξτε το 

στο R.  

 

pop <- read.csv("pop.csv") 

 

Αυτές είναι οι πληθυσμιακές εκτιμήσεις για το σύνολο των περιοχών της Μεγάλης Βρετανίας. 

Επόμενο βήμα είναι η εξαγωγή των εκτιμήσεων μόνο για την περιοχή του Merseyside. 

Χρησιμοποιείστε τη συνάρτηση match της R για να βρείτε την τοποθεσία στη στήλη LSOA του 

πίνακα pop που αντιστοιχεί σε κάθε τοποθεσία του  Merseyside  στο αντικείμενο mersey.lsoa και 

δημιουργείστε ένα νέο αντικείμενο με όνομα lsoa.lookup. 

 

lsoa.lookup <- match(mersey.lsoa$LSOA11CD, pop$LSOA) 

 

head(lsoa.lookup) 

 

[1] 5907 5904 5908 5978 5942 5979 

 

Πληκτρολογώντας την εντολή head(lsoa.lookup) δίνονται οι πρώτες τοποθεσίες στον πίνακα 

lsoa.lookup. Είναι μια εντολή χρήσιμη για να εντοπίσουμε τις πρώτες τιμές μιας μεταβλητής. Για 

παράδειγμα δοκιμάστε: 

 

http://www.ons.gov.uk/ons/publications/re-reference-tables.html?edition=tcm%3A77-320861
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head(mersey.lsoa@data) 

 

   LSOA11CD        LSOA11NM asb.count 

0 E01006841 St. Helens 006C         3 

1 E01006842 St. Helens 005D         6 

2 E01006843 St. Helens 006D        10 

3 E01006844 St. Helens 020A        11 

4 E01006845 St. Helens 014A         5 

5 E01006846 St. Helens 020B         7 

 

Τώρα προσθέστε μια στήλη με τις κατάλληλες πληθυσμιακές εκτιμήσεις του Merseyside στο 

αντικείμενο mersey.lsoa (τύπου SpatialPolygonsDataFrame) με την παρακάτω εντολή. 

 

mersey.lsoa@data$pop <- pop[lsoa.lookup, "pop"] 

 

Μπορείτε να ελέγξετε το αποτέλεσμα της παραπάνω εντολής ως εξής: 

 

head(mersey.lsoa@data) 

 

   LSOA11CD        LSOA11NM asb.count  pop 

0 E01006841 St. Helens 006C         3 1661 

1 E01006842 St. Helens 005D         6 1584 

2 E01006843 St. Helens 006D        10 1208 

3 E01006844 St. Helens 020A        11 1595 

4 E01006845 St. Helens 014A         5 1556 

5 E01006846 St. Helens 020B         7 1399 

 

Θα πρέπει να έχει εμφανιστεί μια νέα στήλη με όνομα pop. Τώρα μπορεί να δημιουργηθεί μια 

νέα στήλη, η οποία θα περιλαμβάνει το λόγο των ΑΣ ανά 10.000 κατοίκους. 

 

mersey.lsoa@data$asb.rate <- 10000 * mersey.lsoa@data$asb.count/mersey.lsoa@data$pop 

 

Χρησιμοποιήστε την εντολή head  για επαλήθευση: 

 

head(mersey.lsoa@data) 

 

   LSOA11CD        LSOA11NM asb.count  pop asb.rate 

0 E01006841 St. Helens 006C         3 1661 18.06141 

1 E01006842 St. Helens 005D         6 1584 37.87879 

2 E01006843 St. Helens 006D        10 1208 82.78146 

3 E01006844 St. Helens 020A        11 1595 68.96552 

4 E01006845 St. Helens 014A         5 1556 32.13368 

5 E01006846 St. Helens 020B         7 1399 50.03574 

 

Το επόμενο βήμα είναι η κατασκευή ενός χωροπληθή χάρτη ποσοστών ΑΣ στο Merseyside. 

 

breaks <- choro(mersey.lsoa, "asb.rate") 

legend(x = 347000, y = 422000, legend = leglabs(round(breaks$b, 1)), fill = 

breaks$c) 
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Εικόνα 14. Χάρτης ποσοστού συμβάντων αντικοινωνικής συμπεριφοράς στο Merseyside  

 

5 Συσχέτιση εγκληματικής συμπεριφοράς με δείκτες φτώχειας 
 

5.1 Δείκτης πολλαπλής στέρησης 

 

Ο δείκτης πολλαπλής στέρησης (Index of Multiple Deprivation) χρησιμοποιείται για να μετρήσει 

το βαθμό στέρησης αγαθών ή υπηρεσιών σε γεωγραφικές περιοχές και ουσιαστικά αποτελεί ένα 

δείκτη ανθρώπινης φτώχειας. Παράγεται από το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Βρετανικής 

Κυβέρνησης (Department for Communities and Local Government – DCLG). Από το 2004, η 

λεπτομερέστερη χωρική μονάδα μέτρησης του δείκτη είναι (σε έκταση περιοχών) είναι το LSOA, 

που είναι η χωρική μονάδα που χρησιμοποιήσαμε στις προηγούμενες ενότητες. Ο δείκτης 

στέρησης ορίζεται από τις παρακάτω κατηγορίες μεταβλητών: 

 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-communities-and-local-government#about-us
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● Εισόδημα (22,5%) 

● Απασχόληση (22,5%) 

● Υγεία και αναπηρίες (13,5%) 

● Ικανότητες και δεξιότητες (13,5%) 

● Περιορισμοί πρόσβασης σε στέγη και υπηρεσίες (9,3%) 

● Εγκληματικότητα (9,3%) 

● Ζωτικό περιβάλλον (9,3%) 

 

Τα ποσοστά σε παρένθεση αφορούν τη βαρύτητα της κάθε κατηγορίας μεταβλητών στη 

διαμόρφωση της τιμής του δείκτη. Συνεπώς, η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στο εισόδημα και την 

απασχόληση. Κάθε κατηγορία αποτελείται από ένα συνδυασμό μεταβλητών που δεν είναι πάντα 

διαθέσιμες για το κοινό παρόλο που ο δείκτης είναι διαθέσιμος. 

 

5.2 Χαρτογράφηση δείκτη πολλαπλής στέρησης 

 

Η λήψη των δεδομένων γίνεται από την κεντρική ιστοσελίδα της Βρετανικής Κυβέρνησης εδώ 

https://www.gov.uk/government/publications/english-indices-of-deprivation-2010. Κάντε κλικ στο 

σύνδεσμο ‘English indices of deprivation 2010: all domains, all sub domains and supplementary 

indices (σύνδεσμος), κατεβάστε το αρχείο και αποθηκεύστε το στο φάκελο εργασίας σας. Το 

αρχείο είναι σε μορφή csv και μπορείτε να το ανοίξετε σε ένα πλαίσιο δεδομένων με όνομα 

deprivation. 

 

deprivation <- read.csv("1871702.csv") 

 

Το αρχείο περιλαμβάνει μερικά πολύ μεγάλα ονόματα στηλών και μερικές στήλες που δεν είναι 

απαραίτητες εδώ. Με την ακόλουθη εντολή θα επιλεχθούν οι στήλες που θα χρειαστείτε: 

 

deprivation <- deprivation[, c(1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22)] 

 

ενώ με αυτή την εντολή που ακολουθεί θα μετονομαστούν οι στήλες για πρακτικούς λόγους: 

 

colnames(deprivation) <- c("LSOA", "Overall", "Income", "Employment", 

"Health", "Education", "Housing", "Crime", "Environment") 

 

όπως πριν η εντολή head μας δίνει τις πρώτες τιμές: 

 

head(deprivation) 

 

       LSOA Overall Income Employment Health Education Housing Crime Environment 

1 E01000001    6.16   0.01       0.01  -2.11      0.21   32.60 -1.64       26.28 

2 E01000002    5.59   0.01       0.01  -2.78      0.26   30.26 -1.93       25.73 

3 E01000003   13.29   0.07       0.05  -0.97      7.16   40.32 -1.21       36.48 

4 E01000004   11.17   0.04       0.04  -1.04      1.76   37.92 -1.32       46.72 

5 E01000005   21.36   0.16       0.07   0.07     20.24   34.66 -1.02       40.94 

6 E01000006   17.08   0.12       0.06  -0.38     13.84   32.81  0.42       19.39 

https://www.gov.uk/government/publications/english-indices-of-deprivation-2010
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/15240/1871702.csv


50 

Στο αντικείμενο deprivation υπάρχουν δεδομένα σε 9 στήλες, η πρώτη στήλη είναι ο κωδικός 

κάθε γειτονιάς LSOA, στη δεύτερη στήλη βρίσκεται η τιμή του δείκτη φτώχειας (IMD) και στις 

υπόλοιπες 7 στήλες είναι οι τιμές των επιμέρους κατηγοριών που αποτελούν το δείκτη IMD. 

Θετικές τιμές σημαίνουν στέρηση άνω του μέσου όρου και αρνητικές τιμές χαμηλότερες του 

μέσου όρου. Το παραπάνω πλαίσιο δεδομένων αφορά το σύνολο της Αγγλίας, οπότε θα 

χρειαστεί να ακολουθήσουμε την προσέγγιση που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως, μέσω της 

εντολής lookup ώστε να επιλεγούν τα δεδομένα για τις γειτονιές του Merseyside. 

 

lsoa.lookup <- match(mersey.lsoa$LSOA11CD, deprivation$LSOA) 

mersey.lsoa@data <- cbind(mersey.lsoa@data, deprivation[lsoa.lookup, -1]) 

 

Η πρώτη σειρά του κώδικα αντιστοιχίζει τους κωδικούς lsoa του χωρικού αντικειμένου 

mersey.lsoa με αυτούς του αντικειμένου deprivation. H δεύτερη γραμμή χρησιμοποιεί τη 

συνάρτηση cbind για να ενώσει ένα πλήθος στηλών (deprivation) στο χωρικό αντικείμενο 

mersey.lsoa. Ως συνήθως, μέσω της συνάρτησης head μπορούμε να ελέγξουμε τις πρώτες 

γραμμές των δεδομένων που ενημερώθηκαν: 

 

head(mersey.lsoa@data) 

 

   LSOA11CD        LSOA11NM asb.count  pop asb.rate Overall Income Employment Health 

0 E01006841 St. Helens 006C         3 1661 18.06141    8.14   0.06       0.06  -0.09 

1 E01006842 St. Helens 005D         6 1584 37.87879   43.27   0.29       0.22   1.28 

2 E01006843 St. Helens 006D        10 1208 82.78146   25.64   0.17       0.15   0.56 

3 E01006844 St. Helens 020A        11 1595 68.96552   52.32   0.33       0.26   1.51 

4 E01006845 St. Helens 014A         5 1556 32.13368   35.38   0.21       0.18   0.96 

5 E01006846 St. Helens 020B         7 1399 50.03574   17.90   0.10       0.13   0.28 

 

  Education Housing Crime Environment 

0      7.57   12.99 -0.36        7.04 

1     50.50    7.58  0.16       32.59 

2     23.20    8.74  0.42       17.89 

3     41.91    5.63  0.67       57.10 

4     31.63    7.84  0.42       49.97 

5     18.41    4.05 -0.16       17.49 

 

Τα δεδομένα αυτά είναι δυνατό να χαρτογραφηθούν. Για παράδειγμα, για τη δημιουργία ενός 

χάρτης της συνολική στέρηση εισάγετε: 

 

breaks <- choro(mersey.lsoa, "Overall") 

 

legend(x = 347000, y = 422000, legend = leglabs(round(breaks$b, 1)), fill = 

breaks$c) 

 

title("Overall Deprivation in Merseyside (By LSOA)") 
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Εικόνα 15. Χάρτης δείκτη στέρησης IMD στο Merseyside  

 

Για να δημιουργήσετε χάρτες για την κάθε κατηγορία μεταβλητών από αυτές που ορίζουν το 

δείκτη IMD, χρειάζεται απλά να αλλάξετε τη λέξη ‘Overall’ με την ανάλογη κατηγορία στον 

παραπάνω κώδικα. Για παράδειγμα για το εισόδημα πληκτρολογήστε: 

 

breaks <- choro(mersey.lsoa, "Income") 

 

legend(x = 347000, y = 422000, legend = leglabs(round(breaks$b, 1)), fill = 

breaks$c) 

 

title("Income Deprivation in Merseyside (By LSOA)") 

 



52 

 
Εικόνα 16. Χάρτης στέρησης εισοδήματος στο Merseyside  

 

 

5.3 Γραφική μελέτη σχέσης εγκληματικότητας - φτώχειας 

 

Για να ελέγξουμε τη πιθανή σχέση μεταξύ των περιστατικών αντικοινωνικής συμπεριφοράς και 

του δείκτη στέρησης IMD μπορούμε να δημιουργήσουμε το παρακάτω γράφημα (Εικόνα 17) 

εκτελώντας τις παρακάτω εντολές: 
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plot(mersey.lsoa$Overall, mersey.lsoa$asb.rate,  

     xlab = "Index of Overall Deprivation",  

     ylab = "ASB Rate (per 10,000 people)") 

 

title("Anti-Social Behaviour and Deprivation") 

 

 
Εικόνα 17. Διάγραμμα διασποράς για τη σχέση αντικοινωνικής συμπεριφοράς και δείκτη 

στέρησης IMD στο Merseyside 

 

Είναι δυνατόν να σχεδιαστεί μια ευθεία γραμμή μεταξύ των δεδομένων, για να εξεταστεί η σχέση 

μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

 

abline(lm(mersey.lsoa$asb.rate ~ mersey.lsoa$Overall), col = "darkblue", lwd 

= 2) 
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Εικόνα 18. Διάγραμμα διασποράς για τη σχέση αντικοινωνικής συμπεριφοράς και δείκτη 

στέρησης IMD στο Merseyside 

 

Η εντολή ab κατασκευάζει μια ευθεία γραμμή ανάμεσα στις δυο μεταβλητές, την αντικοινωνική 

συμπεριφορά και τον δείκτης στέρησης IMD. Η ευθεία έχει θετική κλίση. Μια ερμηνεία είναι ότι 

παρόλο που οι περιοχές με υψηλό δείκτη στέρησης σχετίζονται με υψηλά περιστατικά ΑΣ, δεν 

είναι πάντα έτσι. Για παράδειγμα, υπάρχουν υψηλά επίπεδα ΑΣ σε περιοχές μέσης στέρησης. 

Επίσης τα δεδομένα εγκληματικότητας αφορούν την περίοδο ενός μόνο μήνα και συνεπώς 

υπάρχει ένα ρίσκο στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων που αφορούν μια τόσο σύντομη χρονικά 

περίοδο. 
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5.4 Συσχέτιση Φτώχειας - Εγκληματικότητας 

 

Μέσω της R μπορούμε να υπολογίσουμε τους συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των δυο 

μεταβλητών. Οι τιμές του συντελεστή συσχέτισης μπορούν να κυμαίνονται από -1 έως 1 όπως 

είδαμε και παραπάνω. 

 

Τιμή Ερμηνεία 

-1 Τέλεια αρνητική συσχέτιση: τα X και Y σημεία βρίσκονται όλα σε μια τέλεια γραμμή, 

με κλίση προς τα κάτω. 

-1 – 0 Υπάρχει κάποια αρνητική σχέση μεταξύ Χ και Υ: τα σημεία είναι διάσπαρτα γύρω 

από την γραμμή η οποία έχει καθοδική κλίση. Όσο πιο κοντά στο 0 είναι ο 

συντελεστής, τόσο πιο διάσπαρτα είναι τα σημεία. 

0 Καμία συσχέτιση: δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ των μεταβλητών 

Χ και Υ 

0 – 1 Υπάρχει κάποια θετική σύνδεση μεταξύ των σημείων Χ και Υ: τα σημεία είναι 

διάσπαρτα γύρω από την γραμμή η οποία έχει ανοδική κλίση. Όσο πιο κοντά στο 0 

είναι ο συντελεστής, τόσο πιο διάσπαρτα είναι τα σημεία. 

1 Τέλεια θετική συσχέτιση: τα σημεία Χ και Υ βρίσκονται πάνω στην ίδια γραμμή, με 

ανοδική κλίση.  

 

Σημειώστε ότι οι ακριβείς τιμές -1, 0 και 1 είναι θεωρητικά ορόσημα. Οι τιμές των πραγματικών 

δεδομένων είναι σχεδόν πάντα μεταξύ των διαστημάτων -1 και 0 ή μεταξύ 0 και 1.) 
 

Η εντολή της R ‘’cor’’ υπολογίζει τον συντελεστή συσχέτισης Pearson. Για παράδειγμα, για να 

υπολογίσετε τη συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού αντικοινωνικής συμπεριφοράς και συνολικού 

δείκτη στέρησης, εισάγετε: 

 

cor(mersey.lsoa@data$asb.rate, mersey.lsoa@data$Overall, use="complete.obs") 

 

[1] 0.5255944 

 

Ο συντελεστής που υπολογίστηκε δείχνει ότι η συσχέτιση μεταξύ του γενικού δείκτη της 

στέρησης και του ποσοστού της αντικοινωνικής συμπεριφοράς ανά 10.000 κατοίκους είναι 

περίπου 0.53. Το όρισμα use με τιμή "complete.obs" στην παραπάνω εντολή χρησιμοποιήθηκε 

ώστε να μη ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης τα ζεύγη τιμών με 

τιμές που λείπουν (na). 

 

Είναι, επίσης δυνατό να καθορίσετε ένα πλήθος από στήλες για να υπολογίσετε τη συσχέτιση 

μεταξύ τους ή με το ποσοστό αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, στις στήλες 7-13 

του αντικειμένου mersey.lsoa περιέχονται οι τιμές των επιμέρους κατηγοριών μεταβλητών που 

συνθέτουν το δείκτη στέρησης. 
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Πληκτρολογείστε την παρακάτω εντολή: 

 

cor(mersey.lsoa@data$asb.rate, mersey.lsoa@data[, 7:13] , use="complete.obs") 

 

        Income Employment    Health Education    Housing     Crime Environment 

[1,] 0.4960299  0.5222289 0.5164793 0.4236507 0.08208829 0.4820722   0.4157459 

 

για να δείτε πως η αντικοινωνική συμπεριφορά συσχετίζεται με καθένα από τις επιμέρους 

κατηγορίες μεταβλητών στέρησης. Από τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η 

μεγαλύτερη συσχέτιση που προκύπτει είναι αυτή μεταξύ εργασίας και αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς, και η μικρότερη μεταξύ συνθηκών στέγασης και αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 

 

Άσκηση 

Με βάση τη μεθοδολογία της παραγράφου 2.6 υπολογίστε το επίπεδο σημαντικότητας των 

παραπάνω συντελεστών συσχέτισης.  

 

5.5 Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση για την ερμηνεία της εγκληματικότητας από τη 

φτώχεια 

 

Ο μαθηματικός τύπος της απλής γραμμικής παλινδρόμησης βασίζεται στην εξίσωση της ευθείας 

y = α*x + β. Ωστόσο στη στατιστική, επειδή στόχος είναι να οριστεί μια ευθεία που περνά όσο το 

δυνατό πιο κοντά από όλα τα σημεία που ορίζουν οι τιμές δύο μεταβλητών Χ και Υ, η 

παραπάνω εξίσωση γράφεται ως yi = α0 + α1 * xi + ε, όπου yi είναι κάθε τιμή της εξαρτημένης 

μεταβλητής (Y), xi είναι κάθε τιμή της ανεξάρτητης μεταβλητής (Y), α0 είναι η σταθερά (η τιμή του 

y για x=0), α1 είναι η κλίση της ευθείας ή η εκτιμημένη παράμετρος της μεταβλητής X και ε είναι 

τα σφάλματα ή υπολείμματα (residuals). 

 

Για την παλινδρόμηση με την απλή μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (OLS) η R διαθέτει την 

εντολή lm (αρχικά του linear model). Καθίσταται έτσι σαφές, ότι το όρισμα  

lm(mersey.lsoa$asb.rate~mersey.lsoa$Overall) στην παραπάνω εντολή, ουσιαστικά αποτελεί 

μια απλή γραμμική παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή (Υ) το ποσοστό συμβάντων ανά 

10000 κατοίκους και απεξάρτηση μεταβλητή (Χ) το επίπεδο φτώχειας. Σε αυτήν την περίπτωση 

η φτώχεια λειτουργεί ως αιτία που έχει ως αποτέλεσμα και άρα ερμηνεύει το φαινόμενο της 

εγκληματικότητας. Η παρακάτω εντολή δίνει αναλυτικά τα αποτελέσματα της γραμμικής αυτής 

παλινδρόμησης. 

 

summary(lm(mersey.lsoa$asb.rate ~ mersey.lsoa$Overall , data=mersey.lsoa@data)) 

 

Call: 

lm(formula = mersey.lsoa$asb.rate ~ mersey.lsoa$Overall, data = mersey.lsoa@data) 

 

Residuals: 

   Min     1Q Median     3Q    Max  

-71.32 -18.54  -6.37  10.23 289.12  
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Coefficients: 

                    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)          3.06502    2.32216    1.32    0.187     

mersey.lsoa$Overall  1.06760    0.05855   18.23   <2e-16 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 36.88 on 871 degrees of freedom 

  (37 observations deleted due to missingness) 

Multiple R-squared:  0.2762,    Adjusted R-squared:  0.2754  

F-statistic: 332.5 on 1 and 871 DF, p-value: < 2.2e-16 

 

Από αυτά τα αποτελέσματα συνήθως ερμηνεύουμε α) την ερμηνευτική εικονικότητα της 

παλινδρόμησης, β) το είδος της σχέσης μεταξύ την ανεξάρτητης και της εξαρτημένης 

μεταβλητής, γ) το βαθμό αυτής της σχέσης και δ) αν αυτή η σχέση είναι στατιστικά σημαντική. 

 

Στην προκειμένη περίπτωση, με βάση την τιμή του προσαρμοσμένου συντελεστή 

προσδιορισμού (Adjusted R-squared – R2) προκύπτει ότι ο δείκτης στέρησης ερμηνεύει το 27.54 

της διακύμανσης του ποσοστού περιστατικών αντικοινωνικής συμπεριφοράς ανά 10000 

κατοίκους στις γειτονιές του Merseyside. Η επίδραση της φτώχειας στην αντικοινωνική 

συμπεριφορά είναι θετική και μάλιστα αν αυξηθεί ο δείκτης στέρησης κατά 1 μονάδα θα 

αυξηθούν τα περιστατικά αντικοινωνικής συμπεριφοράς κατά περίπου 1 ανά 10000 κατοίκους. 

Μάλιστα το εύρημα αυτό είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο εμπιστοσύνης άνω του 99,99% 

δεδομένης της τιμής p-value που είναι μικρότερη από 2 * 10-16. 

 

Παρατηρήστε ότι 37 από τις 910 παρατηρήσεις δε συμμετείχαν στην παλινδρόμηση λόγω 

έλλειψης δεδομένων της εξαρτημένης μεταβλητής. 

 

Παρόλο που η παραπάνω παλινδρόμηση ερμηνεύει πάνω από το ένα τέταρτο του φαινομένου 

της αντικοινωνικής συμπεριφοράς στο Merseyside της Αγγλίας με τη βοήθεια μιας μόνο 

μεταβλητής, με βάση τη στατιστική και γεωγραφική θεωρία μια τέτοια παλινδρόμηση είναι 

μεροληπτική μιας και αγνοεί άλλους πιθανούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τη 

συγκεκριμένη κατηγορία εγκληματικότητας στην περιοχή. Για το λόγο αυτό, είναι πιο ασφαλές να 

υπολογίσουμε και να ερμηνεύσουμε ένα συντελεστή συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών X, 

Υ όπως θα δούμε παρακάτω. 
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6. Εργασία 
 

Παρακάτω δίνεται μια εργασία για την πρακτική άσκηση του αναγνώστη η οποία χωρίζεται σε 

δυο μέρη: τη μελέτη χωρικών/γεωγραφικών προτύπων και τη μελέτη συσχετίσεων. 

 

6.1 Μελέτη τα γεωγραφικών πρότυπων 

 

Χρησιμοποιώντας τους χάρτες που δημιουργήσατε προηγουμένως, δηλαδή τα ποσοστά 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς (ΑΣ) και το γενικό και τους επιμέρους δείκτες στέρησης,  

δημιουργήστε μια εργασία σε μορφή επιστημονικής έκθεσης αντιγράφοντας του χάρτες σε αυτή  

και γράφοντας μια σύντομη επισκόπηση των γεωγραφικών προτύπων που βλέπετε σε αυτούς. 

 

6.2 Μελέτη συσχέτισης (και μοντέλα) 

 

Είναι δυνατό να μορφοποιήσετε τα διάγραμμα διασποράς (scatter plot) που κατασκευάσατε 

προηγουμένως, αντικαθιστώντας τη λέξη "Overall" με μια από τις "Income", "Employment", 

"Health", "Education", "Housing", "Crime", "Environment" που αντιστοιχούν  στον μερικό δείκτη 

στέρησης που αφορά το Εισόδημα, Απασχόληση, Υγεία, Εκπαίδευση, Στέγαση, 

Εγκληματικότητα, και Περιβάλλον, αντίστοιχα. Έτσι θα μελετήσετε γραφικά τη σχέση καθενός 

από τους επιμέρους δείκτες που αποτελούν τον ολικό δείκτη στέρησης (IMD) με το ποσοστό 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Ως παράδειγμα εκτελέστε τον παρακάτω κώδικα: 

 

plot(mersey.lsoa$Housing, mersey.lsoa$asb.rate, xlab = "Index of Housing 

Deprivation", ylab = "ASB Rate (per 10,000 people)") 

 

title("Anti-Social Behaviour and Housing Deprivation") 

 

Αντιγράψτε κάθε ένα από αυτά τα διαγράμματα διασποράς (scatter plots) που αφορούν την 

στέρηση στην έκθεσή σας. Συνθέστε μια σύντομη περιγραφή των συνολικών προτύπων 

(patterns) που παρατηρείτε (συνοψίζοντας τις πληροφορίες όλων των διαγραμμάτων – έκτασης 

περίπου 500 λέξεων). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ανάλυση συσχετίσεων 

(correlation analysis) για να περιγράψετε τις σχέσεις. 

 

Χρήσιμες Συμβουλές 

 

1. Περιγράψτε τα γεωγραφικά πρότυπα στους χάρτες των ποσοστών ΑΣ καθώς και τους 

διάφορους δείκτες στέρησης. Που παρατηρούνται οι μεγαλύτερες και πού οι μικρότερες 

τιμές; 

2. Μπορείτε να βοηθηθείτε στην αναγνώριση των διαφορετικών τοποθεσιών στο χάρτη 

κοιτώντας την περιοχή του Merseyside στο Google Earth. 

3. Σημειώστε ποιοι δείκτες στέρησης έχουν τη μεγαλύτερη σχέση με τα ποσοστά ΑΣ και 

ποιοι τη μικρότερη. 
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Αυτό το έργο χορηγείται με την ακόλουθη άδεια Creative Commons: 

  

Attribution-ShareAlike Greece 3.0 

Αναφορά Δημιουργού-Απαίτηση Παρόμοιας Διανομής 

(CC BY-SA 3.0 GR) 

 

You are free to: 

 Share — copy and redistribute the material in any medium or format 

 Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even 
commercially. 

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms. 

 

Under the following terms: 

 

 

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, 

and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, 

but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. 

 

ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must 

distribute your contributions under the same license as the original. 

 
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that 
legally restrict others from doing anything the license permits. 
 

Notices: 

 You do not have to comply with the license for elements of the material in the public 
domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation. 

 No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary 
for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral 
rights may limit how you use the material. 

 

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/ και 

αναλυτικά την περίληψη του Νομικού Μέρους (του πλήρους περιεχομένου) της άδειας εδώ: 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/legalcode.   
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http://wiki.creativecommons.org/Considerations_for_licensors_and_licensees
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/legalcode
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