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Περίληψη  

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει την µέθοδο της Ιεραρχικής Ανάλυσης και την 

χρησιµότητά της στον ποσοτικό προσδιορισµό της προτίµησης n «αντικειµένων» µε βάση p ποιοτικά 

κριτήρια. Αποτέλεσµα της διαδικασίας είναι να προκύψουν δύο κατατάξεις. Η πρώτη αφορά στον  

προσδιορισµό της ποσοστιαίας κατανοµής των n «αντικειµένων» και η δεύτερη στα ποσοστά 

συµµετοχής κάθε κριτηρίου p που διαµορφώνει την προαναφερόµενη ποσοτική ιεράρχηση των n 

«αντικειµένων».    

 

1. Εισαγωγή 

Την Ιεραρχική Ανάλυση πρότεινε ο T.L Saaty (Saaty, 1980) και αποτελεί µια µέθοδο 

αντιµετώπισης πολυδιάστατων προβληµάτων, δίνοντας µια ιεραρχική δοµή στην κατασκευή του 

προβλήµατος, χρησιµοποιώντας προτεραιότητες σε κάθε επίπεδο της ιεραρχίας µε τη µέθοδο των 

συγκρίσεων ανά ζεύγη. 

Η µέθοδος παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα προσδιορισµού της ασυνέπειας που µπορεί να 

παρουσιάσουν οι αξιολογήσεις των κριτηρίων που προτείνει ο λήπτης αποφάσεων.  

Έστω λοιπόν S ο πίνακας των σχετικών σπουδαιοτήτων Sij, µεταξύ των κριτηρίων που 

λαµβάνονται υπόψη κατά την εξέταση ενός φαινόµενου.                              

Η σχετική σπουδαιότητα Sij του κριτηρίου j ως προς το κριτήριο i, υπολογίζεται από το πηλίκο της 

σπουδαιότητας  κάθε κριτηρίου Xi, προς την σπουδαιότητα του κριτηρίου Χj. 

Ήτοι: 

                                                              Xi   

                                                    Sij =  ───                                     (1)                      

                                                                          Xj 

  Έτσι, 

      αν το Χi είναι σηµαντικότερο από το κριτήριο Χj τότε Sij > 1 

      αν το Χi είναι λιγότερο σηµαντικό από το κριτήριο Χj τότε Sij < 1 

      φυσικά ισχύει Sii = 1 

∆ηµιουργείται λοιπόν ο πίνακας S των σχετικών σπουδαιοτήτων ανά ζεύγη κριτηρίων (Πίνακας 1). 
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Πίνακας 1:Πίνακας Sij των σχετικών σπουδαιοτήτων των κριτηρίων 

 

 X1 … X i Xj … Xp 

Χ1 1   S1j  S1p 

. .   .  . 

X i .  1 Sij . . 

. .   .  . 

Xp Sp1   .  1 

     Αν οι σχετικές σπουδαιότητες Sij που καθορίστηκαν από τον ερευνητή είναι συνεπείς, τότε το 

χαρακτηριστικό διάνυσµα W του πίνακα S θα επαληθεύει τη σχέση: 

                                                             S. W = p ·  W                                             (2)       

οπότε ο πίνακας Sij έχει µέγιστη χαρακτηριστική ρίζα ίση µε την τάξη του (δηλαδή λmax=p). 

Αν βέβαια ο πίνακας S δεν είναι συνεπής (δηλαδή λmax<p) σκόπιµο είναι ο διαχειριστής του 

προβλήµατος να αναθεωρήσει τον πίνακα S, ώστε να ισχύει τουλάχιστον λmax ≈ p. 

Ένα κατάλληλο µέτρο ασυνέπειας δίνεται (Γκιώκας,1989) από τη σχέση 

                                                        λmax - p 

                                    α = ─────                                                     (3)                                              

                                                                      p -1 

όπου p η διάσταση του πίνακα S. Αν ισχύει α<0,1 τότε η συνέπεια του πίνακα S µπορεί να 

θεωρηθεί ικανοποιητική. 

Οι συνιστώσες δε του χαρακτηριστικού διανύσµατος W που αντιστοιχεί στη χαρακτηριστική ρίζα 

λmax, χρησιµοποιούνται για να προσδιοριστούν οι συντελεστές βαρύτητας Wj των κριτηρίων Χj. 

 

2. Κατανοµή  n «αντικειµένων» βάσει  p κριτηρίων  

Έστω n  «αντικείµενα» Ai={i=1,…n) τα οποία αξιολογήθηκαν βάσει p κριτηρίων Xj={j=1,…p) 

που θέσπισε ο ερευνητής. Με αυτόν το τρόπο δηµιουργείται ο πίνακας R(n,p) της σειράς κατάταξης 

κάθε «αντικειµένου» ως προς τα p κριτήρια (Πίνακας 2) 

Πίνακας 2:Πίνακας  R(n,p) της σειράς  κατάταξης των n «αντικειµένων» Αi ως προς τα Χi κριτήρια 

 

 X1 … X j … Xp 

A1 r11  r1j  r1p 

. .  .  . 
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A i .  rij . . 

. .  .  . 

An rn1  .  rnp 

όπου rij είναι η κατάταξη του Αi «αντικειµένου» ως προς το Χj κριτήριο. 

Ζητείται, λοιπόν, η αξιολόγηση (εκφρασµένη σε ποσοστά) των n «αντικειµένων» ανάλογα µε τις 

σχετικές σπουδαιότητες που παρουσιάζουν µεταξύ τους τα p κριτήρια. 

Βάσει του πίνακα R(n,p) δηµιουργείται ο πίνακας V(n,p) ο οποίος περιλαµβάνει για κάθε 

«αντικείµενο» τους συντελεστές βαρύτητας Wj={j|j=1,…p}, ανάλογα µε τη σειρά κατάταξης του 

κάθε «αντικείµενου» σε κάθε κριτήριο Xj ={j|j=1,…p}  

Η ζητούµενη, λοιπόν, κατανοµή Ci ={i|i=1,…n} προκύπτει χρησιµοποιώντας την παρακάτω 

σχέση:                           

                                                            C  =  V  x  W                                                  (4) 

                                  (n,1)  (n,p) (p,1) 

 

3. Παρουσίαση των δεδοµένων της έρευνας 

     H παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και 

∆ια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό 

Χρηµατοδοτούµενο Έργο: ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΙΙΙ (υποέργο DANKMAN. Επένδυση στην κοινωνία της 

γνώσης µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου,  µε τίτλο «Τεχνολογίες Ανάλυσης ∆εδοµένων 

και ∆ιαχείρισης Γνώσης στο σχεδιασµό τουριστικών προϊόντων» µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον 

καθηγητή ∆ρα ∆ηµήτριο Καραπιστόλη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.  

      Από το σύνολο των 20 ερωτηµάτων της έρευνας και για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας 

παρουσιάζονται µόνο δύο ερωτήµατα. Τα δεδοµένα αφορούν στις απαντήσεις  833 ξένων τουριστών, 

την περίοδο 15/5/2013 έως 31/7/2013, σχετικά µε τους λόγους που τους παρακίνησαν να 

επισκεφθούν την Θεσσαλονίκη. Το πρώτο ερώτηµα αφορούσε στα ερεθίσµατα που προκάλεσαν τον 

επισκέπτη να επιλέξει τον συγκεκριµένο προορισµό για τις διακοπές του, ενώ το δεύτερο ερώτηµα 

αφορούσε την ηλικία του επισκέπτη. 

      Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διαπιστωθεί, πως διαµορφώνεται ποσοτικά, η αξιολόγηση 

των πέντε επιλογών που προτάθηκαν στους επισκέπτες, όσον αφορά την Θεσσαλονίκη ως τουριστικό 

προορισµό, µε βασικό κριτήριο την ηλικία των τουριστών.    

   Οι δύο ερωτήσεις ήταν οι εξής:  

1η ερώτηση: Ιεραρχείστε δύο µόνο επιλογές σας (θέτοντας 1 και 2 αντίστοιχα) που σας επηρέασαν 

να επισκεφθείτε την Θεσσαλονίκη; 

Γ1.Η φήµη του ως τουριστικού προορισµού                                      [   ] 
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Γ2.Οι φυσικές οµορφιές της περιοχής      [   ] 

Γ3.Οι γνώµες φίλων και γνωστών  [   ] 

Γ4.Το κλίµα [   ] 

Γ5.Η ιστορία της περιοχής [   ] 

2η ερώτηση: Ποια η ηλικία σας; 

 

 

 

 

 

 

 

          Οι επιλογές  της 1ης ερώτησης αφορούν στα πέντε ερεθίσµατα (τα οποία θεωρούνται ως πέντε 

αντικείµενα) για τα οποία είναι επιθυµητό να καθοριστεί η ποσοτική κατανοµή τους, η οποία θα 

προσδιορίσει ιεραρχικά τα δυνατά σηµεία της Θεσσαλονίκης ως τουριστικό προορισµό, µε βάση 

βέβαια τις απόψεις των επισκεπτών της σε συνδυασµό µε την ηλικία τους. Οι πέντε διαβαθµίσεις της 

2ης ερώτησης αποτελούν τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζεται η ποσοτική και  ιεραρχική 

κατάταξη των πέντε επιλογών.  

    Ο συνδυασµός των ποσοστών που προκύπτουν από τις δύο κατατάξεις οι οποίες σχετίζονται 

αφενός µε τις πέντε διαβαθµίσεις της 1ης ερώτησης, αφετέρου µε τις ηλικίες των επισκεπτών, 

µπορούν να αποτελέσουν λ.χ βασικά στοιχεία σχεδιασµού διαφηµιστικής εκστρατείας για την 

Θεσσαλονίκη, που θα στοχεύει σε συγκεκριµένες ηλικίες και για συγκεκριµένους λόγους επίσκεψης 

της πόλης.       

    Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται τµήµα των απαντήσεων που αφορούν στην ιεράρχηση των πέντε  

ερεθισµάτων που παρακίνησαν τους επισκέπτες να επιλέξουν την Θεσσαλονίκη ως τουριστικό 

προορισµό. 

Πίνακας 3: Τµήµα των απαντήσεων για την αξιολόγηση των πέντε επιλογών της Θεσσαλονίκης ως 

τουριστικού προορισµού  σε συνδυασµό µε την ηλικία του ερωτώµενου 

IND Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Γ5 Η 

Ι1    2 1 4 

Ι2  2   1 1 

Ι3   1  2 2 

Ι4 2  1   2 

Ι5  1   2 4 

Ι6 2 1    2 

Ι7 1    2 3 

I8  2   1 2 

I9 2    1 2 

I10   2 1  2 

 ΗΛΙΚΙΑ  

Η1 Κάτω των 18  

Η2 19-35  

Η3 36-45  

Η4 46-65  

Η5 Πάνω από 65  
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Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται η κατανοµή των ηλικιών των 833 επισκεπτών της πόλης 

Πίνακας 4: Κατανοµή των ηλικιών των 833 επισκεπτών της Θεσσαλονίκης 

ΗΛΙΚΙΑ     Ni     fi 

Κάτω των 18 50 0,06 

19-35 346 0,4156 

36-45 209 0,2509 

46-65 200 0,24 

Πάνω από 65 28 0,0336 

 833 1 

4. Στατιστική επεξεργασία 

    Για την στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία : Αρχικά τα 

δεδοµένα του Πίνακα 3 µετατράπηκαν σε πίνακα συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων (Πίνακας Burt-

Πίνακας 5), µε τις διασταυρώσεις των πρώτων και δεύτερων προτιµήσεων των πέντε επιλογών µε τις 

πέντε διαβαθµίσεις της µεταβλητής Ηλικία. 

                                      Πίνακας 5: Πίνακας συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων 

 Ind Γ11 Γ12 Γ21 Γ22 Γ31 Γ32 Γ41 Γ42 Γ51 Γ52 Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 

Γ11 155 0 0 52 0 26 0 17 0 35 12 66 43 31 3 

Γ12 0 99 18 0 26 0 10 0 38 0 6 57 20 14 2 

Γ21   160 0 0 21 0 66 0 42 9 57 50 39 5 

Γ22   0 170 22 0 26 0 54 0 10 67 45 44 4 

Γ31     144 0 0 32 0 32 6 74 27 29 8 

Γ32     0 96 5 0 29 0 8 48 26 13 1 

Γ41       87 0 0 32 5 31 23 24 4 

Γ42       0 152 23 0 7 67 34 39 5 

Γ51         160 0 12 66 37 40 5 

Γ52         0 156 9 50 44 41 12 

Η1           50 0 0 0 0 

Η2           0 346 0 0 0 

Η3           0 0 209 0 0 

Η4           0 0 0 200 0 

Η5           0 0 0 0 28 

   Σηµείωση: Στο κελί (Γ11,Γ11) δίνει το πλήθος των απαντήσεων 155 επισκεπτών από τους 833 οι 

οποίοι δήλωσαν ότι 1η τους επιλογή για να επισκεφθούν την Θεσσαλονίκη ήταν «Η φήµη της ως 

τουριστικό προορισµό», ενώ το κελί (Γ12,Γ12)=99 είναι το πλήθος των δεύτερων προτιµήσεων της 

ίδιας
 
επιλογής. 

 Για την δηµιουργία του πίνακα σχετικών σπουδαιοτήτων των κριτηρίων µπορεί να χρησιµοποιηθεί: 

1. Η σειρά κατάταξης βάσει των απολύτων συχνοτήτων που παρουσιάζουν 

2. Η σειρά κατάταξης βάσει των σχετικών σπουδαιοτήτων 

3. Υποκειµενική κατάταξη βάσει της εµπειρίας του αναλυτή 

   Η καλύτερη επιλογή προκρίνεται βάσει του µικρότερου δείκτη ασυνέπειας a  του πίνακα Sij  
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    Από τον Πίνακα 4 χρησιµοποιώντας στη σχέση 1 και µε κριτήριο την κατάταξή τους ως προς τους 

λόγους των σχετικών τους συχνοτήτων, προκύπτουν οι ακόλουθες σχετικές σπουδαιότητες των πέντε 

διαβαθµίσεων-κριτηρίων, ως προς τη ηλικία 19-35 που παρουσιάζει την µεγαλύτερη  σχετική 

συχνότητα (Πίνακας 6). Ο πίνακας Sij παρουσιάζει συντελεστή ασυνέπειας α=0,00009, εποµένως 

είναι συνεπής.  

     Στην περίπτωση της συγκεκριµένης έρευνας δεν χρησιµοποιήθηκαν οι κατατάξεις των απολύτων 

συχνοτήτων επειδή ο πίνακας σχετικών σπουδαιοτήτων Sij παρουσίαζε συντελεστή ασυνέπειας      

α=-0,00002, εποµένως ήταν ασυνεπής. 

Πίνακας 6: Σχετικές σπουδαιότητες των 5 κριτηρίων, ως προς το 1ο στη κατάταξη κριτήριο µε βάση 

τον λόγο των σχετικών συχνοτήτων 

 

 Η19-35 Η36-45 Η46-65 Η<18 Η>65 

Η19-35 1 1,66 1,73 6,93 12,370 

Η36-45 0,602 1 1,042 4,175 7,452 

Η46-65 0,578 0,960 1 4,006 7,150 

Η<18 0,144 0,240 0,250 1 1,785 

Η>65 0,081 0,134 0,140 0,560 1 

 

   Στη συνέχεια αποδίδοντας  στις τρεις διαβαθµίσεις, του πίνακα 7, δηλαδή για την 1η, την 2η και την 

3η προτίµηση, συντελεστές βαρύτητας 2,1 και 0 αντιστοίχως, σε συνδυασµό µε τις απόλυτες 

συχνότητες των διαβαθµίσεων 1 και 2 για κάθε επιλογή Γi µε i=1,…,5 ως προς κάθε διαβάθµιση της 

µεταβλητής Ηλικία του επισκέπτη Ηi={i|i=1,…5}, όπως προκύπτουν  από τον πίνακα 5, αποτελούν τη 

βάση για τον προσδιορισµό του πίνακα R(n,p) της σειράς  κατάταξης των πέντε επιλογών ως προς τις 

πέντε διαβαθµίσεις-κριτήρια των ηλικιών των επισκεπτών (Πίνακας 8).  

                      

     Πίνακας 7: Απόλυτες συχνότητες  των πέντε επιλογών Γi όπου i=1,…5 ως προς τη  

                                       διαβάθµιση της ηλικίας Η19-35   

 

 Επιλογές 1η 

προτίµηση 

2η 

προτίµηση 

Καµία ΣΚΟΡ ΚΑΤ 

Γ1 Η φήµη του ως τουριστικού προορισµού 66 57 579 189 2 

Γ2 Οι φυσικές οµορφιές της περιοχής 57 67 503 181 4 

Γ3 Οι γνώµες φίλων και γνωστών 74 48 593 196 1 

Γ4 Το κλίµα 31 67 594 129 5 

Γ5 Η ιστορία της περιοχής 66 50 517 182 3 

 

Πίνακας 8: Κατάταξη των πέντε επιλογών Γi ως προς την σχετική σπουδαιότητα των πέντε  

                         διαβαθµίσεων-κριτηρίων  των  ηλικιών των επισκεπτών. 
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 Επιλογές Η19-35 Η36-45 Η46-65 Η<18 Η>65 

Γ1 Η φήµη του ως τουριστικού προορισµού 2 3 5 2 5 

Γ2 Οι φυσικές οµορφιές της περιοχής 4 1 1 3 3 

Γ3 Οι γνώµες φίλων και γνωστών 1 4 4 4 2 

Γ4 Το κλίµα 5 4 3 5 4 

Γ5 Η ιστορία της περιοχής 3 2 2 1 1 

 

       Η λύση της διανυσµατικής εξίσωσης 2 (συγκεκριµένα οι συνιστώσες του χαρακτηριστικού 

διανύσµατος Wi={0,4157 0,2504 0,2403 0,0600 0,0360} που αντιστοιχεί στην χαρακτηριστική ρίζα 

λmax=5) του πίνακα σπουδαιοτήτων Sij, καθορίζει τα ποσοστά συµµετοχής των διαβαθµίσεων της 

µεταβλητής-κριτήριο «Ηλικία του επισκέπτη» (Πίνακας 9), τα οποία θα διαµορφώσουν τα ποσοστά 

των επιλογών που επηρέασαν τους τουρίστες να επιλέξουν την Θεσσαλονίκη ως τουριστικό 

προορισµό.    

Πίνακας 9: Ποσοστά συµµετοχής κάθε κριτηρίου στη διαµόρφωση του Πίνακα 10 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 

H19-35 41,57 

Η36-45 25,04 

Η46-65 24,03 

Η<18 6,00 

Η>65 3,36 

 100 

 

Στη συνέχεια  αφού προσδιοριστεί ο πίνακας V(5,5) εφαρµόζεται η σχέση 4 για τον καθορισµό της 

κατανοµής Ci  των επιλογών Γi. 

  

                

25, 04 24, 03 3,36 25, 04 3, 36 0, 4157

6, 00 41, 57 41, 57 24, 03 24, 03 0, 2504

(5,1) (5, 5) (5,1) 41, 57 6, 00 6, 00 6, 00 25, 04 0, 2403

3, 36 6, 00 24, 03 3, 36 6, 00 0, 0600

24, 03 25, 04 25, 04 41, 57 41, 57 0, 0360

C V W

   
   
   
   = ⋅ = ⋅
   
   
   
   

           (5) 

        

    Εφαρµόζοντας τις πράξεις στην εξίσωση 5, προκύπτει η κατανοµή C(5,1) (εκφρασµένη σε 

ποσοστά) των πέντε επιλογών Γi={i|i=1,….,5} που είχαν οι επισκέπτες της Θεσσαλονίκης να την 

προτιµήσουν ως τουριστικό προορισµό, σε σχέση µε την σχετική σπουδαιότητα των διαβαθµίσεων 

της ηλικίας των τουριστών. 

Πίνακας 10: Κατανοµή των επιλογών που αφορούν  την Θεσσαλονίκη  ως τουριστικό προορισµό σε 

σχέση µε σχετική σπουδαιότητα των διαβαθµίσεων της ηλικίας  των ερωτώµενων 
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                             Επιλογές ΠΟΣΟΣΤΑ 

Η φήµη του ως τουριστικού προορισµού 18,85 

Οι φυσικές οµορφιές της περιοχής 25,14 

Οι γνώµες φίλων και γνωστών 21,43 

Το κλίµα 9,08 

Η ιστορία της περιοχής 26,17 

 100 

 

     Από τα στοιχεία του Πίνακα 10 προκύπτει ότι οι επισκέπτες της πόλης της Θεσσαλονίκης σε 

ποσοστό 26,17% την επιλέγουν ως τουριστικό προορισµό για την Ιστορία της περιοχής, ενώ σε 

ποσοστό 25,14% την επιλέγουν διότι επηρεάστηκαν από τις Φυσικές οµορφιές της περιοχής. 

Βέβαια και οι Γνώµες Φίλων και Γνωστών επηρέασαν τους επισκέπτες σε ποσοστό 21,43%. 

      Συνεπώς, σ’ ένα στρατηγικό σχεδιασµό της διαφηµιστικής εκστρατείας για τη Θεσσαλονίκη, το 

οποίο θα έχει ως βασικό κριτήριο την Ηλικία του επισκέπτη, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στους πίνακες 9 και 10, πρέπει να δοθεί έµφαση στις Ηλικίες 19-35 και 36-45 οι 

οποίες συµµετέχουν κατά 66,61% στη διαµόρφωση του ποσοστού 51,31% το οποίο αντιπροσωπεύει 

τις επιλογές των επισκεπτών Ιστορία της περιοχής και Φυσικές οµορφιές της περιοχής. 

 

5. Συµπεράσµατα 

Η χρησιµότητα της µεθόδου στην έρευνα αγοράς είναι προφανής, επειδή µε την χρήση της 

Ιεραρχικής Ανάλυσης, ο αναλυτής έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει ποσοτικά τις προτιµήσεις των 

καταναλωτών για  ένα πλήθος καταναλωτικών αγαθών, χρησιµοποιώντας διάφορα ποιοτικά κριτήρια. 

Επί πλέον του δίνεται η δυνατότητα να καθορίσει τo ποσοστό κάθε κριτηρίου που διαµορφώνει την  

ποσόστωση των καταναλωτικών αγαθών 
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Abstract 

The purpose of this work is to present the method of Hierarchical Analysis and its usefulness to the 

preference quotas of n “items” based on p qualitative criteria. The result of this process is to obtain 

two rankings. The first relates to the quantitative determination of the distribution of the n “items”, 

and the second, to the percentage contribution of each criterion forming the aforementioned hierarchy 

of the n “items”. 
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