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SYMBOLINEN Data-Analyysi
Helsingin yliopisto _ Tilastotiede

Seppo Laaksonen
Syksy 2008

Tämä on melko uusi kurssi Suomessa. Pyrkimys ei ole esittää
aihetta tyhjentävästi vaan enemmänkin johdantomaisesti.

� Uskon että tämä lähestymistapa on hyödyllinen
- sovelluksissa joissa käsitellään rajoitettua määrää
(symbolisia) yksiköitä kiinnostavalla muuttujarakenteella. Voisi
jopa ihmetellä ellei soveltaminen houkuttele kun tietää mitä voi
saada.
� Metodisena ja teoreettisena tutkimusaiheena se on haastava.

� Tietoteknisesti tämä on myös innovatiivinen.
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Tämän aineiston lisäksi kurssin nettisivulta löytyy Sodas-
ohjelman manuaali.

Kurssi suoritetaan siten että osoitetaan riittävä Sodas-
ohjelman osaaminen ja ymmärtäminen mitä se tuottaa.
Olemassa olevien datojen lisäksi on jokin oma data myös
tehtävä ja joitain ajoja sillä.

Käytännössä atk-luokkaharjoituksissa osaamisen voi
näyttää, myös selostamalla keskeisiä asioita kolleegoille.
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Hieman historiaa 1

Metodiperheen ns. isä on eittämättä EDWIN DIDAY, joka itse kertoi
esittäneensä aihepiirin idean vuonna 1987 Compstatissa (Conference on
Computational Statistics). Tuskin moni osanottaja huomasi tällaista =
historian havinaa silloin tapahtuneen.

EU:n neljännessä tutkimusohjelmassa projekti lyhenteellä Sodas sai rahaa
vuosille 1997-1999. Projektia veti ranskalaisen monikansallisen firman
Thomsonin tutkija  Catherine Bouillet. Koska oli epäilyä siitä, että projekti
puuhaa jotain liian teoreettista, minut ja tanskalainen tilastotieteilijä Birger
Madsen pyydettiin sen NSI-arvioitsijoiksi. Muutamassa kokouksessa
mukanaolo auttoi asian ymmärtämisessä, ja niinpä päätin osallistua
jatkoprojektiin jolle annettiin nimi Asso (uusi väännös edellisestä mutta
myös kaupunki Italiassa, ja merkitsee myös �ässä�.)  Huomaa, että sekä
ohjelmassa että muussa materiaalissa esiintyy sekä sana Sodas että Asso.
Älä ihmettele.
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Hieman historiaa 2

Thomson jäi Assosta pois kokonaan koskei saanutkaan siitä odottamaansa
hyötyä. Vetäjäksi tuli nyt Monique Noirhomme-Fraiteur Belgian Namurin
yliopistosta, tietotekniikan proffa. Edwin jatkoi tieteellisenä
neuvonantajana.
Suomen tilastoviraston lisäksi mukana olivat Baskimaan ja Portugalin
tilastovirastot roolinaan käytännön mukana pitäminen. Erilaisia yliopisto-
ihmisiähän projektissa riitti, useimmat frankofonimaista. Jopa Brasiliasta
tuli Edwinin entinen oppilas Fransisco Carvalho mukaan. Portugalin
Portosta taas on hänen aikaisempi oppilaansa Paula Brito.

Asso toimi virallisesti vuosina 2001-2004, mutta sen jälkeen sen keskeiset
henkilöt ovat kirjoitelleet Wiley-kirjaa (tietysti ilman EU-rahaa, itse
puhtaasta innostuksesta) mikä monien vaiheiden jälkeen ilmestyi
tammikuussa 2008.
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Hieman historiaa 3

Sodas-ohjelmisto on ollut jo ekaprojektin tavoitteena. Kovin 
kummosta ohjelmistoa ei ollut olemassa Sodas-projektin jälkeen, mutta
Asso:n aikana saatiin aikaiseksi useita versioita, ensin numerolla 1 alkaen 
ja sitten 2:lla. Uusin versio Sodas 2.50 ei ole kovin uusi mutta toimiva
se onneksi on vaikka kaikki osat eivät ihanteellisesti ole ainakaan minun
käsissäni toimineet. Monesti riittää kuitenkin se, että toimivia osia on ja
niitä osa käyttää. Tältä kannalta versio on ihan hyvä. Sodas:ia on 
kehitetty sen jälkeenkin mutta integroituun ohjelmistoon ei ole uusia 
osioita liitetty valitettavasti. En osaa sanoa syytä mutta epäilen software-
firma INRIA:aa. Haluaisi kenties saada hommasta jotain profitiakin.
Joka tapauksessa tällä hetkellä ihan jokainen voi imuroida ohjelman 
ilmaiseksi eikä se kauan kestä.
Mene veppisivulle: www-rocq.inria.fr/sodas/WP1/asso-parser/
Löytynee myös sopivalla Googlen haulla. Pistä installointi päälle
ja kun aika tulee, kopioi tästä salasana:  ENMN6FB6341924B6FG9D
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Tässä kaksi
Sodas/Asso- 
päähenkilöä 
Bilbaon 
kokouksen ajoilta
vuonna 2002:
Edwin Diday vasemmalla
ja Monique 
Noirhomme-Fraiteur 
keskellä. Oikealla
on Sodas-libraryn
kehittelijä
Marc Czernel.
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Symbolinen data-analyysi 1
Perustaa

Symbolinen data-analyysi on Edwinin mukaan perustunut kolmeen ideaan.

(i) Aristoteles määritteli kaksi objektien (kohteiden) tasoa. Ensimmäisen
kertaluvun taso kuten ’tämä mies’ ja ’tämä hevonen’ ja toisen kertaluvun
taso ’mies’ yleensä ja ’hevonen’ yleensä.
(ii) Arnault ja Nicole (1664) tarkastelivat näitä objekteja ’käsitteinä’
määriteltynä ’tarkoituksena’ ja ’laajuutena’ tai ’tilavarauksena.’
(iii) Schweitzer (1984) sanoo että ’jakaumat ovat tulevaisuuden numero.’

Tässä kirjassa, ajatellen ensimmäistä ideaa, tavoite on laajentaa
tilastotiedettä, eksploratorista data-analyysiä ja tiedon louhintaa
ensimmäisen kertaluvun objekteista toisen kertaluvun objekteihin.
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Symbolinen data-analyysi 2

Perustaa

Toisen idean osalta toisen kertaluvun objekteja
tarkastellaan käsitteinä joiden tarkoitus ja joiden
laajuuden laskentametodi mallitetaan ’symbolisten
objektien’ avulla.

Kolmannesta ideasta seuraa että uudet muuttujat
joiden arvo jokaiselle käsitteelle on
satunnaismuuttuja määriteltynä alemman tason
yksiköissä. Nämä satunnaismuuttujat ottavat
huomioon sisäisen vaihtelun jokaisen käsitteen
laajuuden määrittelevissä yksiköissä.
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Symbolinen data-analyysi 3

Perustaa

Käytännössä ei ole mahdollista säilöä suunnatonta
informaatiomäärää satunnaismuuttujissa mutta on
käyttökelpoista säilyttää niiden jakauma kuten on
yleisesti tehty vaikkapa tilastovirastoissa. Siten
symbolinen datataulu, solu voi sisältää jakauman,
arvovälin, tai useita arvoja, joskus painotettuna
ja joskus linkattuna taksonomioiksi, loogisiksi
säännöiksi ja liitäntämalleiksi jotta informaation
hävikki olisi pieni.

Käytännössä mitä tahansa data-analyysia voidaan
laajentaa täydentävällä symbolisella analyysillä
kuten on mahdollista löytää luokkia, categorioita
tai käsitteitä jotka liittyvät näihin datoihin.



SODAS_ASS0_HY_Seppo 2008/11 10

Didayn esimerkki kirjasta: Eräällä saarella elää
100 strutsia, 100 pingviiniä ja 400 pääskystä. Nämä
ovat siis lintuja (tai yksilöitä tai mikrotason
tilastoyksiköitä) joita on siis yhteensä 600.
Tällöin voimme muodostaa vaikkapa seuraavan
tilastollisen mikrotiedoston

Linnut Lajit     Lentävä vs. ei Koko

1       Pingviini Ei              80
…
101       Strutsi Ei             145
…
201       Pääskynen On              40
…
600       Pääskynen On              37
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Tämä voidaan yleistää (Didayn yms. termi) tai
symbolisesti aggregoida kolmellekin eri tasolle,
lajien tasolle, lentokyvyn tasolle ja koon tasolle.
Viimeksi mainittu ei kovin ihmeellistä tuottane
(ellei kokoluokitus ole riittävän tiheä), koska
lajit ovat paljolti omankokoisiaan.

Symbolinen yleistys/aggregointi lajien tasolle
tuottaa esimerkiksi seuraavan taulukon eli
symbolisen datan:

Lajit     Lentokyky Koko    Muuttaa
Pingviini [Ei]   [70, 95]  [Ei 0%, Kyllä 100%]

Strutsi   [Ei]  [90, 160] [Ei 100%, Kyllä 0%]

Pääskynen [Kyllä]   [28, 41] [Ei 10%, Kyllä 90%]
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Nyt on mahdollista laskea erilaisia frekvenssejä
vaikkapa. Jos lasketaan yksilödatasta
frekvenssijakauma lentokyvyn mukaan saadaan:

1/3 Ei lennä
2/3 Lentää .

Jos taas sama lasketaan lajeista, saadaan

2/3 Ei lennä
1/3 Lentää .

Muuttamisesta saadaan kummastakin aineistosta
laskettua samat frekvenssit, jos lajidatasta
laskettaessa käytetään määräpainoja, muuten ei.
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Symboliset objektit 1

Symboliset objektit eli symbolisen data-analyysin
tilastoyksiköt voi määritellä kuten muutkin
tilastoyksiköt, voivat koskea siis vaikkapa ihmisiä
tai yrityksiä. Mutta on paljon muitakin
vaihtoehtoja, yleensä siten että lähdetään
liikkeelle kuten edellisessä pikkuesimerkissä,
yksilötason datasta ja sitten generalisoidaan eli
yleistetään tai aggregoidaan (tätä Edwin ei käytä
mutta minä käytän useinkin vaikka aggregointi ei
olekaan ihan tavanomaista)sellaiselle tasolle mikä
tutkijaa kiinnostaa.
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Symboliset objektit 2

Tällainen yleistäminen voi tapahtua yhdelle
alkuperäisen datan ryhmätasolle (vaikkapa laji
edellä tai kunta tai maa jos on käytössä kunta- tai
maadata) tai useasta alkuperäisen muuttujan
kategorioista muodostetulle tasolle (vaikkapa
alueen, ikäryhmän ja sukupuolen ristiluokille).
Tällainen muuttuja on siis luotava aineistoon jonka
jälkeen Sodas-ohjelmalla voidaan toteuttaa tuo
yleistäminen tai aggregointi. Aineisto voidaan myös
naputella sisään suoraan, mutta ennen naputtelua on
syytä rakentaa data jo riittävän valmiiseen
näköiseen muotoon, jotta osaa valita oikeat optiot
sisäänkirjoitusta varten.
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Symboliset muuttujat 1

Näitä nykyohjelmistossa Sodas 2.5 on viittä lajia:

� Quantitative single: Numeerinen eli
kvantitatiivinen arvo (esim. pituus(Tom)= [180])

� Categorical single: Kategorinen kvalitatiivinen
arvo (esim. kansallisuus(Tom)=[britti]

� Interval: Arvovälimuuttuja tai Välimuuttuja (esim.
ikä(britit)=[22, 46])

� Categorical multi-valued: Moniarvoinen kategorinen
(esim. kansallisuus(nuoret)=[suomi, britti,
somalia])

� Modal: Modaalinen (esim.
kansallisuus(nuoret)=[suomi_55%, britti_18%,
somalia_27%])
- on siis suhteellisen frekvenssin jakauma
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Symboliset muuttujat 2

Näiden lisäksi on mahdollista asettaa aineistoon
taksonomioita tai hierarkkioita mutta en käsittele
näitä.

Oheisista muuttujista ensimmäinen ja toinen ovat
ihan samanlaisia kuin klassisessa tilastodatassa,
siis sisältävät yksittäisiä havaintoarvoja. En ole
juurikaan käyttänyt tällaisia muuttujia mutta ne
voivat toki olla tarpeellisia silloin tällöin.
Sodas-ohjelman päätöspuu (TREE = Decision tree) ja
sen Bayesiläinen versio (SBTREE) perustuvat siihen
että selitettävä muuttuja on tätä muotoa.
Selittäjiksi kelpaavat Arvovälimuuttujat.
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Tiedostoesimerkki 1 

Seuraavalla sivulla on osa esimerkkidatasta jota käytän myös myöhemmin.

Saat tämän ja muita aineistoja käyttöösi jos haluat.

On helppo nähdä, että datan 
- symboliset objektit ovat OECD-maita jotka osallistuivat PISA-koulu-
saavutustutkimukseen 2006. Yleistysyksikkö on siis mitä selkein eli
helposti tulkittava
- muuttujia on kahta tyyppiä: 
 � water (veden puute) ja nuclear_p (ydinvoimalat) ovat modaalisia 
  ilmaisten oppilaiden mielipiteiden suhteellisia frekvenssejä (4=ei vakava
ongelma, �, 1=on vakava ongelma)
� science ja math_stat ovat arvovälimuuttujia, tässä mitattuna puolikkaana
keskihajontana keskiarvon ympärillä (olen käyttänyt myös kvartiiliväliä ja
koko keskihajontaa); nämä ovat osaamismuuttujia. Lisäksi on kaksi 
vastaavanlaista muuttujaa interest ja teaching, joka kuvaavat kiinnostusta
luonnontieteisiin ja opettamisen havainnollistamisen tärkeyttä. 
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Osa PISA-datasta
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Symbolista grafiikkaa

Symbolista tiedostosta voidaan helposti tuottaa havainnollistavaa
grafiikkaa. Sodas-perusosassa VIEW on kaksiulotteinen (2D) ja
kolmiulotteinen (3D) vaihtoehto sekä näiden yhtäaikainen
toteuttaminen (Superimposition). Vaihtoehdon valinta riippuu
muuttujan tyypistä ja tarkoituksesta. Päällekkäiskuvio voi olla hyvin
epäselvä jos SO:ja on paljon, jos on halua saada selvää miten eri SO:t
käyttäytyvät, mutta yleiskuvan saamiseksi sekin sopii.

Seuraavilla sivuilla on erilaisia esimerkkejä.
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3D kuvio
modaalisille
muuttujille
PISA:sta
energy, land ja
plant ovat
samanlaisia
kuin water. 
Kyse siis onko
energia 
ongelma
vai ei. 
Yritä verrata
USA:aa ja 
Meksikoa.



SODAS_ASS0_HY_Seppo 2008/11 21

Tässä
vastaava
kuvio
Ruotsille
ja Suomelle. 
Yritä verrata
edellisiin.

Huomaa,
että
analyysivai-
heessa erot
jakaumissa
kuvaavat
epäsaman-
laisuutta. 
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Tämän 3D-superimposition avulla on helpompi verrata
Suomea ja Ruotsia. 
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Vastaavasti tämän 3D-superimposition avulla on helpompi
verrata USA:aa ja Meksikoa. Ovatko nämä lähempänä toisiaan
kuin Suomi ja Ruotsi?
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Tähän 3D-superimpositioon on sijoitettu kaikki neljä maata.
Vertaile!
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Frekvenssijakaumien summaus STAT-modulilla
modaalisille muuttujille. Tässä on vielä yksi muuttuja air lisää.
Tämä on siis kaikille. Arvioi tulosta. 
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Tässä samanlaista grafiikkaa eri muuttujille jolloin on kysytty
kuinka hyvin tuntee tietyn ympäristökysymyksen kuten kasvihuone-
ilmiön greenh tai geneettisen geenimanipuloinnin genetic, happosateen, 
ydinvoimajätteiden ongelman tai sade- yms. metsien merkityksen.. 
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Guggenheim-museossa Bilbaossa: Marcelo (Portugali, posterien
tekijä) ja Babas (Kreikan metadatamies, liian monimutkainen
muistaa koko nimeä)
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Edellinen esimerkkisarja oli modaalisista muuttujista.
Nyt on vastaavaa arvovälimuuttujille (interval).
On selvää, että esitystavat muuttuvat jonkin verran mutta 
perusideat ovat samat.

Ensimmäiset esimerkit jatkavat Sodas-tiedoston muuttujista.
Mukana on myös muita saman sarjan muuttujia. Arvannet
niiden idean?
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Edellä oli siis peruskuvioita, seuraavaksi 
vertailua ehkä paremmin helpottavia superimposition- kuvia.
Tutki siis miten maat poikkeavat toisistaan näissä 
Pisa-vastauksissa.
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Tämä on eri datasta ja vertailussa Suomen naiset (F) ja miehet (M). Kyseessä 
ESS-data ja muuttujat ovat ehkä arvattavissa. Katsopa seuraavankin sivun kuvaa,
jolloin eroja on enemmän. BG=Bulgaria, IS = Islanti
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Zoom-star-
kuvioon voi 
laittaa saman-
aikaisesti
myös modaali- ja
välimuuttujia. 
Tällöin modaali-
puolella
se valitsee
moodi-
kategorian.
Pisteen
koko kertoo
frekvenssistä.
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Tässä on symboliset frekvenssijakaumat. Ne ovat
toki erilaiset kuin mikrodatassa mutta vähemmän
kuin keskiarvopohjaisessa klassisessa analyysissä.
Ks. seuraava sivu.
Kiinnostavuutta lisää jos kuvioon asetetaan
sopivia SO:ja, ks. kahden sivun päähän.ESS-data
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Tässä 
SPSS-tuloste
jossa eri skaala
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Tässä siis näkyy miten Suomen
naiset ja miehet sekä Ukrainan
naiset sijoittuvat. Tulkitse. Välin 
lisäksi kuviossa on sen pituus.
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SYMB. OBJECTS

SYMBOLIC
DATA

SYMBOLIC
DATA

SYMB. OBJECTS

HistogramHistogramHistogram, Biplot Stars, Graphics

Dissimilarities

Clustering Discrimination

DecisiontreeDecisiontreeDecision tree

SYMBOLIC OBJECTS

Selectionofbest
Symb. Objects
Selectionofbest
Symb. Objects
Selection of best
Symbolic. Objects

NewSymbNewSymbNew Symbolic
Data Table

Graphics ofSymbSymbolic Data 
Analysis

Symbolic Objects 
Propagation

FactorialFactorial Analysis FactorialRegression Analysis

Exportation to a
new Database

Yleinen
lähestymis-
tapa
symboliseen
data-
analyysiin
Sodas:illa.

Sama
kuin 
posterissa.
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Tässä asianosaisia Bilbaon hämärtyvässä illassa 2002. 
Edwin ei ole mukana.
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Data-analyysiä Sodasilla - yleisiä periaatteita 1

Edellä on esitetty mitä ovat symboliset objektit eli symbolisen data-analyysin 
tilastoyksiköt sekä symboliset muuttujat. Muuttujatyypeistä kaikkia ei ole 
esitetty esimerkeissä. 

Kuvailevaa analyysiäkin on ollut esillä. Nyt siirrytään varsinaiseen analyysiin 
vaikka kuvaileva kuvio voi olla jo kiinnostava tulos jostakin aineistosta, 
onhan sen takana tutkijan haluamiin symbolisiin objekteihin liittyviä 
havainnollisia tietoja. Myös symboliset frekvenssijakaumat tai 
histogrammit voivat olla tuloksia sellaisinaan. 

Mutta symbolisesta tiedostosta voi jatkaa muuhun analyysiin siten kuin 
sivun 43 kaaviossa on esitetty. Kaavio ei sisällä kaikki vaihtoehtoja. 
Sodas-ohjelman luokittelu poikkeaa myös hieman siitä kuten seuraavan sivun
kuva näyttää. Ketjuun (chaining) on valittu joukko menetelmiä peräkkäin.
Väritettyä menetelmää on jo sovellettu menestyksellisesti, mutta harmaa
on vielä ajamatta ja parametrit valitsematta.  
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Data-analyysiä Sodasilla - yleisiä periaatteita 2

Graafinen
tms tuloste

Numeerinen
tuloste ja 
seloste
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Data-analyysiä Sodasilla - yleisiä periaatteita 3
Ohjelman käyttö on helppoa jos sinulla on symbolinen data. Niitähän
on valmiina harjoittelua varten ohjelman sisällä jo. Ohjelma lukee
XML- ja SDS- tiedostomuotoja (SDS=Sodas). Aluksi on valittava
data jota käyttää ja sille määriteltävä parametrit eli
- symboliset objektit jotka sisällyttää analyysiin
- muuttujat joita käyttää
- erinäiset muut ehdot eli mitä haluaa; eri ohjelmissa on tietysti erilaisia
optioita mutta aina voi valita default-vaihtoehdon mikä on eräänlainen
perusvaihtoehto. Ennen ensimmäistä ajoa ohjelma vaatii säästämään
tämän chainingin; myöhemmät ketjun toiminnot tulevat samaan.
Muutamassa ohjelmassa on myös pakko säästää output-tiedosto. Tästä
ei tarvitse erityisemmin huolehtia, koska ohjelma vaatii niitä. Jos
haluaa ajaa toisella datalla, täytyy aloittaa uusi chaining. Kannattaa
varoa kasaamasta liikaa tulosteita samaan joukkoon. Ainakin minulla
on ajoittain tullut ranskankielinen teksti joka kertoo ettei homma toimi.
Joskus tämä johtuu vääristä asetuksista, joskus yrityksestä kasata
tulosteita päällekkäin. Homma hoituu aloittamalla Sodas uudelleen.
Vai keksitkö paremman tavan?
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Data-analyysiä Sodasilla - yleisiä periaatteita 4

Jotkut ohjelman osat eivät mulla toimineet täysipainoisesti jokaisessa
ympäristössä tai on siis hieman eroja missä ajelee niitä.
Ohjelman numeeriset tulosteet voidaan ilman vaivaa kopioida ja siirtää
vaikkapa Wordin:iin mutta kaikki graafiset tai taulukkotulosteet eivät,
tai en ole onnistunut siinä. Joskus olenkin osin manuaalisesti tehnyt
oman graafisen tai muun tulosteeni tai output-tiedostoni.

Sodas-ohjelmistossa on osio Edit Sodas file jossa siis voi tehdä
muutoksia tiedostoon. Myös kaksi tiedostoa voi yhdistää (merging)
mutta minulla on ollut vaikeuksia tässä. Olenkin hoitanut yhdistämisen
mieluummin ennen.
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Data-analyysiä Sodasilla - tiedoston luonti  1

Edellisen sivun näytöstä näet myös, että ohjelma antaa mahdollisuuden
uuden Sodas tiedoston luontiin. Jos painat sitä osiota, sulle avautuu
sarja toimintoehdotuksia, joilla voit luoda natiivin datan.
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Data-analyysiä Sodasilla - tiedoston luonti  2

Jolloin ensin sinun pitää määritellä symboliset objektit ja sitten jatkaa
muuttujiin. Esitän tässä vain alun. Kun siis luot näin tiedoston, niin
sulla pitää tiedosto olla jo tiedossa muodoiltaan. Voit toki tehdä
kokeeksi ihan �hihasta� tiedoston.
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Data-analyysiä Sodasilla - tiedoston luonti  3

Jolloin ensin sinun pitää määritellä symboliset objektit ja sitten jatkaa
muuttujiin. Esitän tässä vain alun. Kun siis luot näin tiedoston, niin
sulla pitää tiedosto olla jo tiedossa muodoiltaan. Toki kerran tehtyä
pohjaa voi laajentaa uusilla muuttujilla aina kun sellaisen kehittää. Voit
toki tehdä kokeeksi ihan �hihasta� tiedoston.
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Data-analyysiä Sodasilla - tiedoston luonti  4

En ole natiivia tiedoston teko harrastanut muuten kuin huvin vuoksi.
Systeemi on hieman jäykkä. Esimerkiksi modaalimuuttujan arvot on
paras heti tehdä siten että frekvenssien summa = 1. Se ei tunnu edes
toimivan muuten. Desimaalipistettä käytetään.
Ulkoisen tiedoston luonti Sodas-tiedostoksi tapahtuu mukavasti
DB2SO:lla, mikä löytyy oheisesta paikasta. ND2SO:ta en ole kokeillut.
Voi olla ihan hyvä myös.
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Data-analyysiä Sodasilla - tiedoston luonti  5

DB2SO lukee useampiakin tiedostomuotoja mutta olen tähän asti
käyttänyt ainoastaan varmaankin yleisintä vaihtoehtoa eli ACCESS-
tiedostoa.

Tämä DB2SO on myös hieman jäykkä eikä siis toimi jollei tiedosto ole
oikeassa muodossa mutta sellaiseksi sen onneksi voi tehdä.

Seuraavilla sivuilla perustoimintaohjeet.

Itse DB2SO:ssa ensin syntyy ns. gaj-tiedosto joka Export:lla siirretään
Sodas-tiedostoksi. Tarvii vain kaksi tallennusta. Voit myös tehdä
saman SQL:llä.
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Data-analyysiä Sodasilla - tiedoston luonti  6
DB2SO:n Access-tiedosto PISA-datalle

Juokseva
numero
ensimmäisessä 
sarakkeessa

Symbolinen
objekti
toisessa
sarakkeessa

Symbolisten muuttujien
muodostamisessa käytetyt mikro-
datan muuttujat muilla sarakkeilla.
Viimeisessä mahdollinen paino-
muuttuja (ponderation)
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Data-analyysiä Sodasilla - tiedoston luonti  7
DB2SO:n Access-tiedoston rakennenäkymä. 

Täällä on operoitava sen verran 
että asettaa Interval-muuttujiksi
ajatelluille muodon �Luku� ja 
modaalimuuttujiksi ajatelluille 
muodon �Teksti�. 
Tällöin DB2SO ymmärtää tehdä 
oikeat muuttujat.
Huomaa, että se aina valitsee
pienimmän ja suurimman arvon
Interval-muuttujalle. 
Siten on varmistettava
ennen tätä että saat sellaisen välin 
jonka halusit.
Modaalimuuttujien kanssa on 
helpompaa.
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Kuvassa on
amerikkalainen symbolisen
data-analyysin
uranuurtaja Lynne Billard
joka on toimittanut Edwinin
kanssa kirjan �Symbolic
Data Analysis: Conceptual
Statistics and Data Mining�
(Wiley Series in
Computational Statistics).

Lynnen vieressä
Hans-Herman Bock.
Syyskuu 2007, Pariisi,
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Data-analyysiä Sodasilla  - DIV 1

Jatkossa esittelen muutamia ohjelmamoduleja lyhyehkösti. 
Aloitan clustering -osion DIV:stä (divisive classification, jaotteleva
luokittelu). Tätä menetelmää voi toisaalta kutsua varsin perinteiseksi
puumalliksi sikäli, että koko joukko hajotetaan ensin kahteen osaan ja
sitten kumpikin edellisistä kahteen osaan ehdolla että asetetut kriteerit
antavat tähän edellytykset. 

Kussakin jaotteluvaiheessa etsitään ensin parhaiten yksiköitä (SO:ja) 
erotteleva muuttuja ja muuttujan sisältä paras rajakohta siten että vasem-
paan puun lehteen sijoitetaan rajan �alle� jäävät ja oikeaan lehteen muut 
edellisessä lehdessä mukana olevat. Jaottelua jatketaan niin pitkään kuin 
tutkija haluaa. DIV:ssä tässä on kriteerinä haluttujen luokkien määrä. Minimi
on kaksi. 

Jaottelu siis perustuu yhteen muuttujaan kerrallaan. Tämä voi olla joskus
herkkä, sillä toisella muuttujalla ryhmittely (loppulehdet) voisi olla selvästikin
erilainen. Mutta kriteerit ovat tilastollisia. 
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Data-analyysiä Sodasilla  - DIV 2
DIV toimii sekä modaalisilla että arvovälimuuttujilla muttei molemmilla
yhtäaikaisesti. Jälkimmäistä kokeilin kolmella PISA:n osaamismuuttujalla, mikä
ei sinänsä ole kovin kiinnostavaa paitsi jotta näkisi miten ohjelma toimii. 

Kiinnostavaa oli, että math_stat -muuttuja oli aluksi paras erottelija, read 
tuli vasta neljännessä jaossa ja scie -muuttuja vasta kuudennessa.
Kun asetin 9 ryppään ehdon, Suomi sijoittui yhdessä Kanadan kanssa viidenteen.
Korea erkaantui näistä vasta lopussa. Ryväs 5 määriteltiin näin:

 Cluster 5 :
   IF    8- [read <= 551.335747] IS TRUE 
   AND    4- [read <= 523.141243] IS FALSE 
   AND    2- [math_stat <= 519.076012] IS FALSE 
   AND    1- [math_stat <= 488.347008] IS FALSE  

Tulkitse tämä.
Eräänlainen erottelufunktio Explicated inertia = 92.201334 
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Data-analyysiä Sodasilla  - DIV 3
Kokeilin DIV:iä myös PISA:n monilla modaalisilla ympäristö-
asennemuuttujilla. Ensimmäiseksi erottelijaksi nousi muuttuja 
materials = �Industries should be required to prove that they safely dispose of dangerous 
waste materials�, toiseksi water =� Water shortages� ja kolmanneksi energElectr =
�It disturbs me when energy is wasted through the unnecessary use of electrical appliances.�
Nämä siis tässä mielessä erottelivat maita parhaiten toisistaan. Katso 
seuraavan sivun frekvenssejä eli löytyisikö sieltä selitystä?
Itse en sieltä hevillä keksinyt syytä esimerkiksi siihen miksi materials
tulee ekaksi, mutta kun katselin tarkemmin frekvenssijakaumia, niin havaitsin
että maat eroavat selvästi vastauksessaan erityisesti kahden vaihtoehdon 
välillä eli ovatko oppilaat vastanneet strongly agree vai agree . Esimerkiksi
Turkki ja Korea vastasivat paljon yleisemmin strongly kuin esim. Suomi
ja USA. Joten ne sijoittuivat tässä alkuvaiheessa eri ryppäisiin. Jatkossa
Suomi oli ryppäässä 9: Cluster 9 (n=5) :DNK FIN ISL NOR SWE 
määritteillä IF  8- [nuclear_p = 4 OR  3 OR  2] AND 2- 
[water = 4 OR  3 OR  2 ] AND
1- [materials = 4 OR  3 OR  2]     
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Data-analyysiä Sodasilla  - DIV 4



SODAS_ASS0_HY_Seppo 2008/11 62

Data-analyysiä Sodasilla  - DIV 5

DIV tuottaa myös puukuvion oikeanpuoleiseen laatikkoon. Sieltä näkyy
kunkin lehden jaon tiedot eli muuttuja ja sen jakokohta. Itse en ole onnistunut
tätä kuviota kopioimaan. Printtaaminen onnistuu mutta menee useille sivuille
elikkä ei helposti näe ilman oikeaan kokoamista minkälainen �lehdistö�
on syntynyt. Symboliset objektit on sijoitettu vain loppulehteen mikä on toki
aivan järkevää. 

Koska puukuvio ei ollut kovin helppo julkaisussa, tein Wiley-kirjan esimerk-
kiin puun itse uudelleen kokoamalla sen Sodas:in puusta. Katso 
koonnelmaani kurssin Liitemateriaali-osastosta.
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Data-analyysiä Sodasilla  - SCLASS 1
Symbolic Unsupervised Classification Tree 

SCLASS tuottaa myös puun mutta toimii vain arvovälimuuttujille. 
Tässä käyttäjä voi asettaa maksimikoon loppulehdelle (terminal node),
kun edellä siis asetettiin kaikkien ryppäiden määrä. Tämä ehto toki
voi tuottaa yhden SO:n loppulehtiä. 

Kolmen osaamismuuttujan (sama kuin DIV:llä) SCLASS sai myös
muuttujan math_stat ensimmäiseksi jakomuuttujaksi. Tämä tekee
SO-erottelun välin keskikohdasta. Siten Suomi (FIN) sijoittuu 
oikeaan lehtilohkoon monien muiden hyvien maiden kanssa. 
Seuraavakin erottelumuuttuja on math_stat ja nyt Suomi ja Korea 
muodostavat jo oman loppulehden ollen siis oikealla puolella.
Muut hyvät maat jakautuvat sitten read-muuttujalla. Tällöin muodostuu
jo huonompien maiden loppulehti (BEL, DNK, JPN) mutta hyvät
jatkavat vielä scie-muuttujalla jolloin Kanada muodostaa oman lehtensä
ja vasemmalle jäävät: AUS, CHE, NLD ja NZL. Alkujaon vasemmassa 
haarassa ovat loput maat.   
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Data-analyysiä Sodasilla  - SCLASS 2

SCLASS:ia kokeilin myös 62 SO:lle ESS-datasta eli SO = maa*sukupuoli.
Muuttujina olivat nyt neljä arvoa eli tavoitteena on ryhmitellä tällä menetel-
mällä maat elämän arvojen mukaan. Asetin maksimiryväskooksi 5.
Esitän muutaman tulosteen. Ensimmäinen jako ilmenee tästä:

 Criteria of cut :  -----------------
 Cut variable :(  2) equality 
 Cut value :  -0.24
 Smoothing parameter CENTER :   0.09
 Smoothing parameter LENGTH :   0.01
 Rule : if value of i <   -0.24 -> the SO i is in the left node 
        (next even node) 
        if value of i >   -0.24 -> the SO i is in the right node 
        (next odd node) 

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Data-analyysiä Sodasilla  - SCLASS 3

Node :   2    Cardinal :    13pt
=====================================
(23) F_PT (24) F_RO (25) F_RU (30) F_UA (36) M_CZ (39)M_EE (52) M_NO
(54) M_PT (55) M_RO (56) M_RU (57) M_SE (59)M_SK
(61) M_UA
Node :   3    Cardinal :    49pt
=====================================
(0) F_AT (1) F_BE (2) F_BG  (3) F_CH  (4) F_CY (5) F_CZ  (6) F_DE
(7) F_DK (8) F_EE (9) F_ES (10) F_FI (11) F_FR (12)F_GB (13) F_GR
(14)F_HU (15)F_IE (16)F_IL (17) F_IS (18) F_IT (19)F_LU (20) F_NL
(21)F_NO (22)F_PL (26)F_SE (27) F_SI (28) F_SK (29)F_TR (31) M_AT
(32)M_BE (33)M_BG (34)M_CH (35) M_CY (37) M_DE (38)M_DK (40) M_ES
(41)M_FI (42)M_FR (43)M_GB (44) M_GR (45) M_HU (46)M_IE (47) M_IL
(48)M_IS (49)M_IT (50)M_LU (51) M_NL (53) M_PL (58)M_SI (60) M_TR

Jakoja tulee siis lisää. Seuraavalla sivulla suomalaisten 
naisten ja miesten sijoittuminen.  
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Data-analyysiä Sodas:illa  - SCLASS 4

Node :  22    Cardinal :     3pt 
=====================================
 (21)  F_NO                  
 (41)  M_FI                  
 (48)  M_IS                  

Node :  36    Cardinal :     4pt 
=====================================
 (10)  F_FI                  
 (11)  F_FR                  
 (17)  F_IS                  
 (19)  F_LU                  

Tässä ryhmässä ovat kaikki neljä muuttujaa olleet mukana eri jakovaiheissa,
mutta alemmassa vain equality ja success.  
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Data-analyysiä Sodas:illa  - SYKSOM 1

Tässä SYKSOM-mies Aachenista Hans-Herman Bock
Pariisissa 2007
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Data-analyysiä Sodas:illa  - SYKSOM 2
SYKSOM soveltaa Teuvo Kohosen lähestymistapaa, joka tässä tulee
sekä nimestä Kohonen Maps että SOM = Self-Organising Maps. 
Jotkut pitävät tätä neuroverkkolähestymistapana. Sodas:in SYKSOM 
edellyttää arvoväli-muuttujia. Käyttäjä voi muodostaa ryvästyksensä
kuten SOM-maailmassa yleensäkin kaksiulotteisena solukkona, kuten
ohessa 3 x 3 -solukkona. Aineisto on sama kuin edellä esitetty ESS:n
arvoja koskeva.  Kuvasta ei kovin paljon nähdä mutta kuitenkin SO:ien 
jakautuminen eri ryppäisiin
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Data-analyysiä Sodas:illa  - SYKSOM 3
SYKSOM käyttää hyväksi kaikkia �selittäviä� muuttujia samanaikaisesti,
ei siis valitsemalla tietyn järjestyksen kuten edellisissä puumalleissa. 
Suomen naiset löytyvät ryppäästä 7 (3x1) jossa ovat mukana myös F_DE 
ja F_GB. Miehet ovat ryppäässä 8 (3x2); mukana myös 
F_DK F_IS F_NL F_SE M_DE M_DK M_FR M_IS M_NL M_SE
Tällä ohjelmalla voi myös tutkia miten nämä ryppäät sijoittuvat alkuperäisten
muuttujien �koordinaatistoissa.� Esimerkki alla.

Ryväs 1x1 sisältää
SO:t:
F_AT, M_AT
ja 
M_GB
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Data-analyysiä Sodas:illa  - HIPYR  1

Tämän hierarkkisen ja pyramidisen lähestymistavan pääkehittäjä on 
ymmärtääkseni ollut Paula Brito Portosta.
Kuvat ovat Helsingistä ja Pariisista.
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Data-analyysiä Sodas:illa  - HIPYR  2

Hierarkkinen lähestymistapa on sama jota mm. SAS:n proc cluster 
käyttää ryhmitellessään klassisia tilastoyksiköitä. Tässä ensin etsitään kaksi
keskenään läheisintä SO:ia kaikkien mukana olevien muuttujien näkökulmasta.
Sitten muodostetaan tälle kahden yksikön ryppäälle uudet arvot (yhdistearvot)
eli siis määritellään mitä arvoja tämä ryväs saa. Tähän on hieman eri kriteerejä
luonnollisesti. Sodas:in arvoväli-muuttujille tämä on yksinkertaisesti 
yhteisväli, mutta modaalimuuttujille näytetään käytettävän joko minimi- tai
maksimifrekvenssejä (tällöin frekvenssien summa ei ole enää 100% jolleivät
yksiköiden arvot ole ihan samoja). Nyt meillä on siis yksi SO vähemmän kuin 
alun perin.
Jatkossa taas etsitään kaikkien jäljellä olevien parien joukosta kaksi toisille 
läheisintä, ja aina havaintomäärä siis vähenee. Lopulta kaikki yksiköt on saatu 
kerrostettua.
Tulkinnassa on varmastikin kiintoisaa katsoa kasautumisprosessia. Käytännössä
tässäkin muodostuu siis ryppäitä. 
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Data-analyysiä Sodas:illa  - HIPYR  3

Tämä esimerkki on PISA:n kolmesta osaamismuuttujasta. Näemme että 
Ruotsi ja Irlanti yhdistyvät ensin ja seuraavaksi Meksiko ja Turkki. Suomi
ja Korea yhdistyvät 7:sinä. Katso mitkä maat ovat sen oikealla puolella?
Seuraavalla sivulla on samasta datasta tehty pyramidinen ryhmittely.
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Data-analyysiä Sodas:illa  - HIPYR  3

Tämä on kuvasta hankalampi hahmottaa, mutta nytkin etsitään pareittain
läheisimpiä eli Ruotsi ja Irlanti ovat läheisimmät ja Meksiko ja Turkki
seuraavaksi. Suomi ja Korea saavat numeron 12. Nämä ovat tavallaan 
pyramidin pohjakiviä joiden päälle asetetaan uusia. Kuten Kanada tulee
Suomen ja Korean kiven päälle.
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Tässäkin lienee pyramidi 
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Data-analyysiä Sodas:illa  - HIPYR  4

Esitän seuraavaksi muutaman kohdan pyramidin rakentamisesta mikä tieto
siis löytyy tulosteesta. Yhteensähän pyramidiin tulee 146 �kiveä.� Ensimmäinen
on tässä:
 THE CLASS - "C_1/146"

 AGGREGATION HEIGHT - 0.136126

 THIS CLASS IS FORMED BY THE UNION OF THE 
SYMBOLIC OBJECTS

IRL, SWE

 THE CLASS EXTENSION (SYMBOLIC OBJECTS)

[IRL, SWE]

 LONG SYMBOLIC OBJECT DESCRIBING THE CLASS

[science = [438.487, 577.705]]  ^  [math_stat = [443.286, 566.358]]  ^ 
 [read = [424.107 , 592.963]]

Vertaa vieressä olevia havaintoarvoja!
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Data-analyysiä Sodas:illa  - HIPYR  5

Tässä on 12:s:
 THE CLASS - "C_12/146"

 AGGREGATION HEIGHT - 0.16086
 THIS CLASS IS FORMED BY THE UNION OF THE SYMBOLIC OBJECTS
FIN, KOR
 THE CLASS EXTENSION (SYMBOLIC OBJECTS)
[FIN, KOR]
 LONG SYMBOLIC OBJECT DESCRIBING THE CLASS
[science = [459.747, 621.811]]  ^  [math_stat = [486.127, 618.235]]  ^  
[read = [469.505 , 629.19]]

Seuraavaksi Suomi �yhdistyy� Kanadaan:
 THE CLASS - "C_19/146"

 AGGREGATION HEIGHT - 0.170014
THIS CLASS IS FORMED BY THE UNION OF THE SYMBOLIC OBJECTS
CAN, FIN
 THE CLASS EXTENSION (SYMBOLIC OBJECTS)
[CAN, FIN]
 LONG SYMBOLIC OBJECT DESCRIBING THE CLASS
[science = [472.802, 621.811]]  ^  [math_stat = [467.822, 613.172]]  ^  
[read = [452.822  , 619.657]]

Katso vielä seuraavaa sivua:
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Data-analyysiä Sodas:illa  - HIPYR  6

Tässä on 41:s:

 THE CLASS - "C_41/146"
 AGGREGATION HEIGHT - 0.202284
 THIS CLASS IS FORMED BY THE UNION OFF THE CLASSES
"C_12/146", "C_19/146"
 THE CLASS EXTENSION (SYMBOLIC OBJECTS)
[FIN, KOR, CAN]
 LONG SYMBOLIC OBJECT DESCRIBING THE CLASS
[science = [459.747, 621.811]]  ^  [math_stat = [467.822, 618.235]]  ^  
[read = [452.822 , 629.19]] 

Ja 59:s:
 THE CLASS - "C_59/146"

AGGREGATION HEIGHT - 0.221762
 THIS CLASS IS FORMED BY THE UNION OFF THE CLASSES
"C_7/146", "C_19/146"
 THE CLASS EXTENSION (SYMBOLIC OBJECTS)
[AUS, CAN, FIN]
 LONG SYMBOLIC OBJECT DESCRIBING THE CLASS
[science = [456.577, 621.811]]  ^  [math_stat = [459.487, 613.172]]  ^  
[read = [434.053  , 619.657]]
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Data-analyysiä Sodas:illa  - HIPYR  7

Tuo PISA-esimerkki noudattaa liikaakin odotettuja kuvioita. Siksi tähän
PISA:n asenne-esimerkki. Mukana ovat kaikki modaaliset luonnontiedettä
ja ympäristöä koskevat muuttujat. Ensimmäinen hierarkiasidos näkyy
seuraavalta sivulta ja sitä seuraavalla on koko hierarkia.

Havaitset mm. että sidosryhmän frekvenssien 
summa on aina yli 100% koska kriteeri perustuu
maksimiarvoihin.  
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Data-analyysiä Sodas:illa  - HIPYR  8
GENERALIZATION TYPE FOR MODAL VARIABLES = MAXIMUM
THE CLASS - "C_1/29"
 AGGREGATION HEIGHT - 0.143679
 THIS CLASS IS FORMED BY THE UNION OF THE SYMBOLIC OBJECTS
MEX, PRT
 THE CLASS EXTENSION (SYMBOLIC OBJECTS)
[MEX, PRT]
 LONG SYMBOLIC OBJECT DESCRIBING THE CLASS
[air = (1(0.94166), 2(0.0671031), 3(0.0139116), 4(0.0114566))]  ^  
[energy = (1(0.748355), 2(0.257383), 3(0.0655534), 4(0.0303616)
    )]  ^  [plant = (1(0.895235), 2(0.149632), 3(0.0417007)
    , 4(0.0179886))]  ^  [land = (1(0.87251), 2(0.145782), 3(0.039312), 4(0.022932))]  
^  [water = (1(0.930456), 2(0.0887428), 3(0.0304026), 4(0.0115037)
    )]  ^  [nuclear_p = (1(0.602592), 2(0.255757), 3(0.150493)
    , 4(0.0330943))]  ^  [air_20 = (1(0.173061), 2(0.160546), 3(0.732245))]  ^  
[energy_20 = (1(0.172158), 2(0.467281), 3(0.547776))]  ^  [plan_20 = 
(1(0.177227), 2(0.177869), 3(0.670492))]  ^  
[forest_20 = (1(0.150239), 2(0.185306), 3(0.685714))]  ^  [water_20 = 
(1(0.141841), 2(0.194741), 3(0.725756))]  ^  
[nuclear_20 = (1(0.16488), 2(0.392862), 3(0.524228))]  ^  
[emission = (1(0.537143), 2(0.529541), 3(0.058122), 4(0.00740233)
    )]  ^  [energElectr = (1(0.531104), 2(0.565714), 3(0.0987755)
    , 4(0.0279529))]  ^  [factory = (1(0.42449), 2(0.462857), 3(0.135284), 4(0.026782
    ))]  ^  [plastic = (1(0.511184), 2(0.486134), 3(0.0799347)
    , 4(0.0111157))]  ^  [materials = (1(0.665703), 2(0.321311), 3(0.0353702)
    , 4(0.00894577))]  ^  [species = (1(0.771954), 2(0.30449), 3(0.0175631)
    , 4(0.00562569))]  ^  [renewable = (1(0.45098), 2(0.48366), 3(0.156169)
    , 4(0.0256621))]
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Data-analyysiä Sodas:illa  - HIPYR  7

Nyt siis suomalaiset koululaiset ovat lähimpänä tanskalaisia. Katso keitä
tulee sidoksessa 23 mukaan.
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Francisco Brasiliasta näyttää oppineen ryvästyksen käytännössäkin.
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Data-analyysiä Sodas:illa  - DISS  1

Sodas:issa on muitakin ryvästämisvaihtoehtoja mutta kaikista en
tähän ota esimerkkejä. Kiinnostava lähestymistapa on myös 
epäsamanlaisuus eli dissimilarity, jolloin siis tutkitaan taustamuuttujien
näkökulmasta miten epäsamanlaisia symboliset yksiköt ovat. Näistä
kyetään muodostamaan korrelaatiokertoimen näköinen matriisi, 
jossa riveinä ja sarakkeina ovat analyysiin valitut symboliset objektit.
Diagonaalin arvot eivät tässä ole ykkösiä kuten korrelaatiomatriisissa, vaan
nollia sillä symboliset yksiköt eivät ole yhtään epäsamanlaisia itsensä
kanssa. Diagonaalin ulkopuolella siis saadaan nollaa korkeampia arvoja,
mitä isompia sitä enemmän yksiköt poikkeavat tosistaan muuttujien valossa.
Sekä arvoväli- että modaalimuuttujat sopivat menetelmään inputiksi. 

DISS pakottaa asettamaan määrittelemään tulostustiedoston vaikkei sitä
käyttäisikään jatkossa. Epäsamanlaisuusmatriisin luvut ovat sinänsä 
kiinnostavia eli sieltä voi tutkia miten eri SO:t poikkeavat toisistaan, mutta
ohjelma tarjoaa myös grafiikkaa. Katso seuraavilta sivuilta.
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Data-analyysiä Sodas:illa  - DISS  2

Ennen esimerkkejä kuva Donato Malerbasta, joka on eniten vastannut 
tästä modulista.
Donato on Barista, Italiasta. 
Barihan on Pyhän Nikolauksen
kaupunki. Tämä kuoli Barissa,
mutta hänen luunsa varastettiin
johonkin turkkilaiseen kaupunkiin
jota en nyt muista. Näin Donato
kertoi.
Lemminkäisen äiti tulee
tuohon kaupunkiin joulua
ennen ja kokoaa luut 
kasaan ja sitten vielä 
puhaltaa niihin hengen. 
Siitä syntyy joulupukki
barilais-turkkilais-suomalaisena
yhteistyönä (chaining).  
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Data-analyysiä Sodas:illa  - DISS  3
Tämä on ESS:n neljästä elämänarvomuuttujasta. Tällaisena tulosteena
hieman tai paljonkin epäselvä, mutta on ihan kiva katsella ohjelman kanssa.
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Data-analyysiä Sodas:illa  - DISS  4
Tämä on ESS:n neljästä elämänarvomuuttujasta myös. Varmaan 
selkeämpi kuin edellinen. Piirakan koko kertoo miten SO eroaa muista,
mutta yksityiskohtaiset erot eivät siitä helposti ilmene. 
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Sammon Jr. A nonlinear mapping for data structure analysis (1969) 
by J W 

IEEE Transactions on Computers 

Seuraavaksi esitettävä Bidimensionaalinen kartta tai
kaksiulotteinen kartta perustuu jo kauan sitten kehitettyyn
metodiikkaan, kutsuttu Sammon�s nonlinear mapping. Tässä
liki alkuperäinen lähde:

Loppujen lopuksi perusratkaisu tehdään siten että tuotetaan
datasta kaksi pääkomponenttia (-akselia) ja symboliset
objektit asetetaan näin saadulle kahdelle akselille. Asettelussa
on rotaatiomaisia vaihtoehtoja eli tilannetta voidaan katsoa eri
kulmista. Siksi myös Sodas tuottaa useita vaihtoehtoja
samasta epäsamanlaisuusmatriisista.
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Data-analyysiä Sodas:illa  - DISS  5a
Tämä on ESS:n neljästä elämänarvomuuttujasta edelleen. Tämä on julkaisu-
tulosteena kivempi kuin edelliset. On varsin helppo katsoa missä esim. Suomen
miehet ja naiset ovat eurooppalaisessa arvomaailmassa.  
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Data-analyysiä Sodas:illa  - DISS  5b
Kaksiulotteinen kartta tuottaa saman asian eri näkökulmista. Tässä sama kuin
edellinen mutta eri näkökulmasta.
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Data-analyysiä Sodas:illa  - DISS  6
Kun pääsin vauhtiin, esitän kaksi karttaa myös PISA:sta. Tämä on 
kolmesta osaamismuuttujasta, siis arvovälimuuttujista. Tutki onko tässä
sama perusilme kuin aikaisemmilla menetelmillä.
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Data-analyysiä Sodas:illa  - DISS  7
Tämä on PISA:n 19 ympäristöön ja luontoon liittyvästä asennemuuttujasta,
kaikki siis modaalisia. Vertaa edelliseen.
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Paljon muutakin löytyy Sodas:ista 1

Olen esitellyt muutamia menetelmiä ohjelmasta. Kaikki muut ryhmät
paitsi Factorial ja Discrimination & Regression ovat olleet esillä.
Edellisessä on kaksi menetelmää. SPCA = pääkomponenttianalyysi on
periaatteessa samanlainen kuin klassisessakin malliperheessä mutta
symbolinen aineisto tuo siihen erilaisen sävyn. En ole kanonista
analyysia SGCA aidosti kokeillut. Kokeilepa sinä. Regressiomenetelmän
SREG käyttö on helppoa. Otan tähän vielä siitä esimerkin selittäen ESS-
datassa onnellisuutta eli HappyLife �muuttujaa. Laitoin kaikki datani
arvovälimuuttujat selittäjiksi. Katsopa miltä tulos näyttää seuraavalta
sivulta.

Jos on käytettävissä aito mikrodata, luulisin että kiinnostavampi
regressio saadaan klassisella tavalla. Toisaalta voi olla kiintoisaa verrata
klassisella ja symbolisella tavalla tuotettujen mallien tuloksia.
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Paljon muutakin löytyy Sodas:ista 2

The Linear regression with the 'successful' variables gives us the following equation :

     Dependent   |Ordered explanatory |      Weight       |Standard deviation | ti = Weight/si|
Student test |
     variable    |     variables      |                   |         si        |               ||ti|<=t(95%)  |
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  happylife      |Constant            |4.504251?          |0.2963971?         |15.19668?      |              |
                 |equality            |0.9881914?         |0.2512905?         |3.932466?      |              |
                 |stfeco              |0.3271525?         |5.295021e-002?     |6.178493?      |              |
                 |trust_leg           |0.1867941?         |6.625422e-002?     |2.819354?      |              |
                 |enjoy               |0.1684583?         |0.2059243?         |0.8180595?     |   weight=0   |
                 |success             |0.1017264?         |0.1753401?         |0.5801664?     |   weight=0   |
                 |tradition           |-0.7527974?        |0.191737??         |-3.926197?     |              |

___________________________________________________________________________
____________________

                                            *****statistics*****

                                   Determination coefficient R2=0.880767
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Edwinillä ainakin on virtaa viedä Symbolista data-analyysiä
eteenpäin. Itsekin aion tuottaa sillä lisää tuloksia ja myös
tieteellisiin lehtiin. Älä epäröi lähteä tähän virtaan mukaan.
Kiitos mukana olosta. 
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