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Ξεπίλητη
Ζ αθξίβεηα ηεο πξφβιεςεο θαζψο θαη ε κέηξεζή ηεο είλαη έλα απφ ηα
δεηήκαηα πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη σο επί ην πιείζηνλ ηνπο εξεπλεηέο ηνπ
ρψξνπ απηνχ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Σν ελδηαθέξνλ απηφ πνπ ππάξρεη
γηα ηελ πξφβιεςε, πξνέξρεηαη ηφζν απφ ηνλ αθαδεκατθφ θφζκν φζν θαη
απφ ηνπο πξαθηηθά αζρνινχκελνπο κε απηή θαη πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε
ιήςεο

θάπνηαο

απφθαζεο

αληηκεησπίδνληαο

ηελ

αβεβαηφηεηα

ηνπ

κέιινληνο.
ηηο

κέξεο

καο,

φπνπ έρεη μεζπάζεη κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ

παγθφζκηα θξίζε ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ

αιιά θαη εζηθφ επίπεδν κε

ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην παγθφζκην ζηεξέσκα, ε αλάγθε γηα ιήςε νξζψλ
απνθάζεσλ θαη κέηξσλ είλαη κεγαιχηεξε απφ θάζε άιιε επνρή ζηελ ηζηνξία
ηεο αλζξσπφηεηαο. Ζ ζσζηά ηεθκεξησκέλε πξφβιεςε κπνξεί λα απνηειέζεη
έλα ζηαζεξφ ζεκείν ζηελ πξνζπάζεηα δηεμφδνπ απφ ηελ θξίζε.
Έλα ζχζηεκα ππνζηήξημεο επηρεηξεκαηηθψλ πξνβιέςεσλ ηθαλφ λα
βνεζήζεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ην ΠΤΘΗΑ. Σν ζχζηεκα απηφ
ρξεζηκνπνηήζεθε

γηα

ηελ

παξαγσγή

ζηαηηζηηθψλ

πξνβιέςεσλ

ζηελ

πεξίπησζε πνπ κειεηήζεθε.
Ηδηαίηεξεο

αληηκεηψπηζεο

ρξίδνπλ

ηα

δεδνκέλα

δηαθνπηφκελεο

δήηεζεο. Χο κειέηε πεξίπησζεο γηα ηέηνηνπ είδνπο δεδνκέλα θαζνξίζηεθε
ε ζηαηηζηηθή πξφβιεςε ηεο δήηεζεο νθηαθνζίσλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ
θσδηθψλ αληαιιαθηηθψλ ζην εξγνζηάζην ηεο Coca-Cola 3Δ ζηελ πεξηνρή
ηεο Πάηξαο θαη γηα ρξνληθφ νξίδνληα επηά κελψλ. Σν πείξακα εθηειέζηεθε
κε επηηπρία επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξνλνζεηξψλ, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο
πεξηειάκβαλε εμήληα κεληαίεο παξαηεξήζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο δεθαηξείο
δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ή παξαιιαγέο ηνπο.
Ο ππνινγηζκφο ησλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο ησλ κεζφδσλ πξφβιεςεο
έγηλε βάζε πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη

κέζσ

ηεο

ζχγθξηζεο

ησλ

απνηειεζκάησλ φισλ ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, δίλεηαη κηα
ηεθκεξησκέλε

απάληεζε

γηα

ηελ

επηινγή

ηεο

βέιηηζηεο

κεζφδνπ

πξφβιεςεο δήηεζεο ζηε κειέηε πεξίπησζήο καο.
Ιέξειρ Θλειδιά: Πξφβιεςε, Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ, Γηαθνπηφκελε Εήηεζε, Κνληέια
Πξφβιεςεο, Αθξίβεηα Πξφβιεςεο, Οξίδνληαο Πξφβιεςεο, Κεληαία Γεδνκέλα
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Abstract
Forecasting accuracy as well as ways to measure it has mainly
occupied researchers for the last decades. This interest that exists in
forecasting emanates both from the academic community and those who
practically dealing with it and this fact is based on the need to make
decisions facing the uncertainty of future.
In our days, where a global crisis has burst out in economic, social
but also moral level with rapid changes around the world, the need of
making right decisions and taking adequate measures is greater than any
other period of the history of humanity. Accurate forecasts can constitute
a significant point in the effort to exit from this crisis.
A business forecasting system capable to help achieving this goal is
the Pythia system. This system was used to produce statistical forecast in
our case study.
Intermittent demand data need a special treatment. The main
scope of the study was the production of accurate forecasts for an
intermittent demand dataset, completed of demands for eight hundred
and three different codes of machinery parts in the factory of Coca-Cola
3E in the region of Patrai and for a forecast horizon of seven months. The
experiment was executed with success using all the timeseries, everyone
including sixty monthly observations, using in total thirteen different
forecasting methods or their variants.
The calculation of the evaluation indicators for the forecasting
methods was based on real data via the comparison of the results of all
methods that were used, has turned-out with an argued answer in the
matter of which is the optimal method to use for the statistical forecasting
of demand in our case study.

Key Words: Forecast, Stock Control, Intermittent Demand, Forecast Models, Forecast
Accuracy, Forecast Horizon, Monthly Data
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1. Δςπεία Ξεπίλητη

1.1 Διζαγυγή
Ζ ζεκαζία ησλ πξνβιέςεσλ έρεη απμεζεί αλακθηζβήηεηα ηηο ηξεηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Οη πξνβιέςεηο έρνπλ θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ ηφζν ζε
αθαδεκατθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν κέζα ζηελ επηρείξεζε. Υσξίο
ακθηβνιία, ην ελδηαθέξνλ θαη ε ζεκαζία ηεο πξφβιεςεο έρεη απμεζεί
ξαγδαία ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα ζε θάζε επηρεηξεζηαθφ νξγαληζκφ –
αθφκα θαη ζηηο ίδηεο ηηο θπβεξλήζεηο θξαηψλ. Σν ελδηαθέξνλ απηφ πνπ
ππάξρεη γηα ηελ πξφβιεςε, πξνέξρεηαη ηφζν απφ ηνλ αθαδεκατθφ θφζκν
φζν θαη απφ ηνπο πξαθηηθά αζρνινχκελνπο κε απηή θαη πξνθχπηεη απφ ηελ
αλάγθε ιήςεο θάπνηαο απφθαζεο αληηκεησπίδνληαο ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ
κέιινληνο.
Δηδηθφηεξα

ζηηο

κέξεο

καο,

φπνπ

έρεη

μεζπάζεη

πξνεγνπκέλνπ παγθφζκηα θξίζε ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ

κηα

άλεπ

αιιά θαη εζηθφ

επίπεδν κε ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην παγθφζκην ζηεξέσκα, ε αλάγθε γηα ιήςε
νξζψλ απνθάζεσλ θαη κέηξσλ είλαη κεγαιχηεξε απφ θάζε άιιε επνρή ζηελ
ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο. Ζ ζσζηά ηεθκεξησκέλε πξφβιεςε κπνξεί λα
απνηειέζεη έλα ζηαζεξφ ζεκείν ζηελ πξνζπάζεηα δηεμφδνπ απφ ηελ θξίζε,
πξνζθέξνληαο ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ επηρεηξήζεσλ αιιά
θαη θξαηψλ ζε πεξηβάιινλ εμαηξεηηθά δπζκελέο, φπνπ ε χθεζε, ν
αξλεηηζκφο θαη ν πξνβιεκαηηζκφο είλαη ην θχξην γλψξηζκα ζηελ νηθνλνκία,
αιιά θαη ζηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ κέζνπ πνιίηε απηνχ ηνπ πιαλήηε.
Ζ πξφβιεςε ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ρξήζηκεο ππεξεζίεο φηαλ
επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί θαη θπβεξλήζεηο θαινχληαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο
γηα

δηάθνξα

δεηήκαηα

ηεο

αλζξψπηλεο

δξαζηεξηφηεηαο,

αξθεί

λα

ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά θαη λα κελ γίλεηαη απηνζθνπφο, θαζψο ε αλζξψπηλε
δηαλφεζε, έκπλεπζε θαη νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξαγκάησλ, είλαη απηή
πνπ θαζνξίδεη κηα αλαπηπμηαθή πξννπηηθή. Ζ νινθιεξσκέλε θχζε ηνπ
δσληαλνχ, εληαίνπ θη αδηάζπαζηνπ «φινπ» ηνπ πιαλήηε καο θαη ηα νμπκέλα
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πνιπδηάζηαηα πιαλεηηθά πξνβιήκαηα απαηηνχλ θαη πξνυπνζέηνπλ πιένλ
νιηζηηθέο, δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο θη αλάινγεο αληηκεησπίζεηο (Ρφθνο,
1992).
Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηελ εθαξκνγή
θαηάιιειεο

κεζνδνινγίαο

δηαρείξηζεο

απνζεκάησλ

ζε

απνζήθε

αληαιιαθηηθψλ. πγθεθξηκέλα, σο κειεηψκελε πεξίπησζε έρεη θαζνξηζηεί
ε απνζήθε αληαιιαθηηθψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο Coca-Cola 3E ζηελ Πάηξα.
ηελ εξγαζία απηή, αθνχ αλαθεξζνχλ νη πην γλσζηέο κέζνδνη πξφβιεςεο
γηα ρξνλνζεηξέο δηαθνπηφκελεο δήηεζεο κε βάζε ηελ πθηζηάκελε ζρεηηθή
βηβιηνγξαθία

θαη

ρξεζηκνπνηψληαο

αλάιπζεο/επεμεξγαζίαο

ζε

πξαγκαηηθά

ηα

ζρεηηθά

δεδνκέλα

πνπ

εξγαιεία
επγεληθά

παξαxσξήζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία Coca-Cola 3Δ γηα ηελ πεξίνδν 2004 έσο
2008 (πέληε έηε, εμήληα κεληαίεο παξαηεξήζεηο δήηεζεο αληαιιαθηηθψλ),
ζα εθαξκνζηεί ε ζρεηηθή γλψζε κε ζθνπφ λα εμαρζνχλ ηεθκεξησκέλα
απνηειέζκαηα πξφβιεςεο ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ζε
αληαιιαθηηθά γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ νξίδνληα, ν νπνίνο είλαη νη επηά
πξψηνη κήλεο ηνπ έηνπο 2009.

1.2 Ρεσνικέρ Ξποβλέτευν
Οη ηερληθέο

πξφβιεςεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κέρξη ζήκεξα

εληάζζνληαη ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο:


ηηο πνζνηηθέο (quantitative),



ηηο θξηηηθέο (judgmental)



θαη ηηο ηερλνινγηθέο (technological).
Οη πνζνηηθέο κέζνδνη δηαθξίλνληαη ζηηο κεζφδνπο ρξνλνζεηξψλ θαη

ηηο αηηηνθξαηηθέο κεζφδνπο, νη θξηηηθέο κέζνδνη ζηηο αηνκηθέο θαη ζηηο
κεζφδνπο

επηηξνπήο,

ελψ

νη

ηερλνινγηθέο

δηαθξίλνληαη

ζηηο

δηεξεπλεηηθέο (exploratory) θαη ζηηο θαλνληζηηθέο (normative).
ηελ

παξνχζα

εξγαζία

ζα

αλαιπζνχλ

δηεμνδηθά

θαη

ζα

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πείξακα νη παξαθάησ κέζνδνη:
 ε απιντθή κέζνδνο Naive,
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 ε κέζνδνο απιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο (Simple Exponential
Smoothing,SES)
 θαη ε κέζνδνο απινχ θηλεηνχ κέζνπ φξνπ (Simple Moving Average,
SMA).

1.3 Γιακοπηψμενη Εήηηζη
Ζ δηαθνπηφκελε δήηεζε έρεη ηελ ηδηφηεηα λα εκθαλίδεηαη ζπνξαδηθά,
δειαδή

λα

κεζνιαβνχλ

πεξίνδνη φπνπ απηή

είλαη κεδεληθή.

Όηαλ

παξνπζηαζηεί δήηεζε, ην κέγεζνο απηήο πνηθίιεη θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο,
ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. πλήζσο, δηαθνπηφκελε δήηεζε παξνπζηάδεηαη ζε
κνλάδεο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο
κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, φπνπ έρνπκε σο ζηφρν λα παξάμνπκε ζηαηηζηηθέο
πξνβιέςεηο γηα ηα απαηηνχκελα κειινληηθά απνζέκαηα αληαιιαθηηθψλ
ζηελ απνζήθε ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο Coca-cola 3E, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ
πεξηνρή ηεο Πάηξαο.
Γηα ηα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, ηα νπνία είλαη επηθνξηηζκέλα λα
ιακβάλνπλ

απνθάζεηο

ζρεηηθά

κε

ηε

δηαρείξηζε

ησλ

απνζεκάησλ

δηαθνπηφκελεο δήηεζεο, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα θαζνξηζηνχλ φζν ην
δπλαηφλ πην αθξηβείο θαλφλεο πξνκήζεηαο ησλ απαξαίηεησλ θαη κφλν
πνζνηήησλ ηνπο. Ζ βειηίσζε ζην πεδίν ησλ πξνβιέςεσλ θαζψο θαη ζε
απηφ ηεο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, ζπλήζσο κεηαθξάδεηαη ζε ζεκαληηθή
κείσζε

θφζηνπο

ζηηο

επηρεηξήζεηο,

ιφγσ

κηθξφηεξσλ

δεζκεπκέλσλ

θεθαιαίσλ ζηηο απνζήθεο ηνπο ππφ κνξθή αληαιιαθηηθψλ, ηα νπνία
κέλνπλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αρξεζηκνπνίεηα θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ

απαμηψλνληαη,

πξντφληνο.

Αλ

κεγαιψλνληαο

ιάβνπκε

ππφςε

θαη

έηζη
ηελ

ην

θφζηνο
κείσζε

αλά

κνλάδα

αλαγθψλ

γηα

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, ηφηε ζπλεηδεηνπνηνχκε ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία θαη
ην νηθνλνκηθφ φθεινο θάζε πξνζπάζεηαο πνπ επδνθηκεί ζηνλ θιάδν ησλ
πξνβιέςεσλ.
Οη ζεκαληηθφηεξεο κέζνδνη πξφβιεςεο γηα δεδνκέλα δηαθνπηφκελεο
δήηεζεο, νη νπνίεο αλαιχνληαη εθηεηακέλα παξαθάησ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη
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ζηελ εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ πξνβιέςεσλ ζηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή
εξγαζία είλαη νη κέζνδνη:


Croston



SBA (Syntetos and Boylan Approximation)



ADIDA

(Aggregate-Disaggregate

Intermittent

Demand

Approach)

1.4 Ξςθία – Ένα ζωζηημα ποζηήπιξηρ
Δπισειπημαηικϊν Ξποβλέτευν
Σν

ΠΤΘΗΑ

είλαη

έλα

θαηλνηφκν

ζχζηεκα

ππνζηήξημεο

επηρεηξεκαηηθψλ πξνβιέςεσλ. Πεξηιακβάλεη φιε ηε δηαζέζηκε γλψζε θαη
πείξα ζηνλ ηνκέα ησλ πξνβιέςεσλ ελψ, ηαπηφρξνλα, αμηνπνηεί πιήξσο ηηο
λέεο δπλαηφηεηεο ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθψλ. Σν ΠΤΘΗΑ έρεη σο
πξννξηζκφ ηνπ, ηελ εμνηθείσζε κε ηνλ ηνκέα ησλ πξνβιέςεσλ, ζηειερψλ
επηρεηξήζεσλ,
παξαγσγήο,

φπσο

είλαη

δηαρεηξηζηέο

νηθνλνκηθνί

απνζεθψλ,

δηεπζπληέο,

θαζψο

επίζεο

πξντζηάκελνη

θαη

ζρεδηαζηψλ/

αλαιπηψλ.
Έρεη ζρεδηαζηεί θαη αλαπηπρζεί, κε έλα βαζηθφ ζηφρν, ν νπνίνο δελ
είλαη άιινο απφ ην λα θαηαζηεί ε δηαδηθαζία/εξγαζία ηεο επηρεηξεκαηηθήο
πξφβιεςεο φζν ην δπλαηφλ πην απιή, θηιηθή πξνο ην ρξήζηε θαη πξαθηηθή,
ρσξίο

λα

εγθπξφηεηα

εγείξεηαη
θαη

ηελ

θαλέλα

δήηεκα

αθξίβεηα

ησλ

φζνλ

αθνξά

ηελ

απνηειεζκάησλ

απφ

επηζηεκνληθή
ζηαηηζηηθήο

απφςεσο.
Ζ δεχηεξε έθδνζε ηνπ ΠΤΘΗΑ πεξηιακβάλεη:
 Έλα πνιχ απιφ θαη θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε πεξηβάιινλ εξγαζίαο
βαζηζκέλν ζην κελνχ ηχπνπ ribbon (Microsoft Office 2007).


Τπνζηήξημε

δεδνκέλσλ

δηαθνπηφκελεο

δήηεζεο

(αλάιπζε

θαη

πξφβιεςε).
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 Γπλαηφηεηα εηζφδνπ δεδνκέλσλ απφ SQL Compact Edition & αξρεία
θεηκέλνπ (θαζψο θαη SQL Server).
 Γξαθηθή θαη αξηζκεηηθή εξκελεία ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο
πξνβιέςεσλ.
 Βειηησκέλεο ππνξνπηίλεο γηα κέγηζηε ηαρχηεηα δηεθπεξαίσζεο ησλ
ππνινγηζκψλ.
 Πεξηζζφηεξεο επηινγέο ζρεηηθά κε ηελ εμαγσγή ζρεηηθψλ αλαθνξψλ.
 Δμσηεξηθά εξγαιεία (πξνζερψο).
Ο ηνκέαο ησλ πξνβιέςεσλ έρεη αλαπηπρζεί πάξα πνιχ θαηά
ηε

δηάξθεηα

ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Οη εμειίμεηο είλαη πνιιέο θαη

ζεκαληηθέο, φπσο ζεκαληηθέο είλαη νη γλψζεηο θαη ε εκπεηξία, ε νπνία
απνθηάηαη

απφ

ηελ

ελαζρφιεζε κε

ηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο

πξνβιέςεσλ. Σαπηφρξνλα, παξαηεξείηαη κία ηξνκαθηηθή πξφνδνο ζε
ππνινγηζηηθή
ινγηζκηθνχ, ην

κλήκε
νπνίν

θαη

ηαρχηεηα,

πιένλ παξέρεη

φπσο
άθζνλεο

θαη

ζε

επθαηξίεο,

παξαγσγή
γηα

λα

ρξεζηκνπνηεζεί ε δχλακε ηεο πξφβιεςεο, λα βειηησζεί ε αθξίβεηα θαη ε
αμηνπηζηία ηεο, ψζηε λα γίλεη πην πξαθηηθή θαη ζρεηηθή γηα ηηο επηρεηξήζεηο
θαη ηνπο νξγαληζκνχο.
Σν ζχζηεκα ΠΤΘΗΑ ελζσκαηψλεη φιε ηε δηαζέζηκε γλψζε
εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ησλ πξνβιέςεσλ,
πιήξσο

ηηο

λέεο

δπλαηφηεηεο

ζε

ελψ

ηαπηφρξνλα

θαη

πινπνηεί

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

θαη

ιεηηνπξγηθφ.
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1.5 Ξειπάμαηα – Αποηελέζμαηα –
Πωγκπιζη Κεθψδυν
Απφ ηα αξρεία θαηαγξαθήο, ηα νπνία δηαηεξεί ζε κεληαία βάζε ε
εηαηξεία γηα ηηο αλαιψζεηο ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2004 (01/2004) έσο θαη ηνλ
Ηνχιην 2009 (07/2009) ζπιιέρζεθαλ ηα δεδνκέλα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο
εξγαζίαο.

πλνιηθά

εμήληα

επηά

(67)

κεληαίεο

θαηαρσξήζεηο

παξαρσξήζεθαλ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο νθηαθφζηνπο ηξεηο (803)
δηαθνξεηηθνχο θσδηθνχο/ ηχπνπο αληαιιαθηηθψλ απφ ηελ εηαηξεία.
Απφ ην ζχλνιν ησλ εμήληα επηά (67) κεληαίσλ θαηαρσξήζεσλ,
θαζνξίζηεθε νη ηειεπηαίεο επηά θαη πην πξφζθαηεο (δειαδή απφ ηνλ
Ηαλνπάξην ηνπ 2009 έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009) λα απνηειέζνπλ ην κέηξν
ζχγθξηζεο

ησλ

πξνβιέςεσλ,

γηα

ηελ

εμαγσγή

ησλ

νπνίσλ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήληα (60) παξαηεξήζεηο απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ
2004 (01/2004) έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008 (12/2008). Οξίζηεθε,
δειαδή, σο νξίδνληαο πξφβιεςεο ην πξψην επηάκελν ηνπ 2009.
Σα

δεδνκέλα

απηά

απνηέιεζαλ

ηηο

νθηαθφζηεο

ηξεηο

(803)

ρξνλνζεηξέο, νη νπνίεο κεηά απφ κηα κηθξή επεμεξγαζία ψζηε λα έξζνπλ ζε
κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζην ππνινγηζηηθφ θχιιν excel, εηζάγνληαη ζην
ΠΤΘΗΑ γηα ηελ εμαγσγή ησλ πξνβιέςεσλ. Παξαηεξψληαο ηηο ρξνλνζεηξέο,
εχθνια θαλείο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα, φηη πξφθεηηαη γηα δηαθνπηφκελε
δήηεζε, ιφγσ ηεο παξνπζίαο πνιιψλ κεδεληθψλ ηηκψλ.
Σν γεγνλφο ηεο παξνπζίαο πνιιψλ κεδεληθψλ ηηκψλ καο νδήγεζε
ζηε απφθαζε λα αθνινπζήζνπκε ηελ αθφινπζε ηαθηηθή ζηελ πεξαηηέξσ
δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο. Οκαδνπνηήζακε ηηο ρξνλνζεηξέο κε βάζε ηνλ
ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ παξαηεξήζεσλ (κε κεδεληθψλ ηηκψλ) επί ηνπ
ζπλφινπ ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ εμήληα (60) πεξηφδσλ. Κε απηφ ηνλ
ηξφπν δεκηνπξγήζεθαλ δχν ππνζχλνια ρξνλνζεηξψλ κέζα ζην ζχλνιν ησλ
νθηαθνζίσλ

ηξηψλ

ρξνλνζεηξψλ.

πγθεθξηκέλα,

ην

έλα

ππνζχλνιν

πεξηιακβάλεη ηηο ρξνλνζεηξέο κε κε κεδεληθέο παξαηεξήζεηο απφ κία (1)
έσο ηέζζεξηο (4) πεξηφδνπο θαη αξηζκεί ζπλνιηθά

εμαθφζηεο ελελήληα

ελλέα (699) ρξνλνζεηξέο, ην δε άιιν ππνζχλνιν πεξηιακβάλεη ηηο
ρξνλνζεηξέο κε κε κεδεληθέο παξαηεξήζεηο απφ πέληε (5) θαη άλσ
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πεξηφδνπο θαη αξηζκεί ζπλνιηθά εθαηφλ ηέζζεξηο (104) ρξνλνζεηξέο. Όπσο
είλαη θαλεξφ ην άζξνηζκα ησλ δχν ππνζπλφισλ (699+104=803) καο δίλεη
ην ζχλνιν ησλ νθηαθνζίσλ ηξηψλ (803) ρξεζηκνπνηνχκελσλ ρξνλνζεηξψλ
ζην πείξακά καο.
Ζ αλσηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε αθνινπζήζεθε ζηελ αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ πεηξάκαηνο, φπνπ δηαηεξήζεθαλ νη θάησζη ηξεηο
θαηεγνξίεο:


ην ππεξζχλνιν ησλ νθηαθνζίσλ ηξηψλ (803) ρξνλνζεηξψλ,



ην

ππνζχλνιν

ησλ

εμαθνζίσλ

ελελήληα

ελλέα

(699)

ρξνλνζεηξψλ, κε κε κεδεληθέο παξαηεξήζεηο απφ κία (1) έσο
ηέζζεξηο (4) πεξηφδνπο,


θαη

ηέινο,

ην

ππνζχλνιν

ησλ

εθαηφλ

ηξηψλ

(103)

ρξνλνζεηξψλ, κε κε κεδεληθέο παξαηεξήζεηο απφ πέληε (5)
θαη άλσ πεξηφδνπο.
Γηα ηελ επθνιφηεξε επνπηεία (αλάγλσζε) ησλ απνηειεζκάησλ ζηνπο
ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο, αιιά, θαη ζχγθξηζε ησλ κεζφδσλ, νη αλσηέξσ
θαηεγνξίεο ζα ζπκβνιίδνληαη ζηε ζπλέρεηα σο:


(1+, παξαηεξήζεηο),



(1-4, παξαηεξήζεηο)



θαη (5+, παξαηεξήζεηο), αληηζηνίρσο.

Σν ζεκαληηθφηεξν ηκήκα απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεμαγσγή ηεο
πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηε ρξήζε ηνπ ΠΤΘΗΑ. Πεξηγξαθηθά, ν ηξφπνο
κε ηνλ νπνίν έγηλε ην πείξακα αλαιχεηαη ζηα θαησηέξσ βαζηθά βήκαηα:


Δηζαγσγή ησλ ρξνλνζεηξψλ ππφ κνξθή ππνινγηζηηθνχ θχιινπ excel
ζην ζχζηεκα ΠΤΘΗΑ.



Παξαγσγή ζηαηηζηηθήο πξφβιεςεο γηα θάζε κία απφ ηηο ρξνλνζεηξέο
κε

ρξήζε

δεθαηξηψλ

(13)

δηαθνξεηηθψλ

κεζφδσλ

(εδψ

ππελζπκίδεηαη φηη ν νξίδνληαο πξφβιεςεο είρε θαζνξηζηεί λα είλαη νη
επηά πξψηνη κήλεο ηνπ 2009).


Τπνινγηζκφο ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο ζθαικάησλ κε
ρξήζε ηνπ excel.
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Δθηειψληαο ηα αλσηέξσ βήκαηα γηα ην ζχλνιν ησλ νθηαθνζίσλ
ηξηψλ (803) ρξνλνζεηξψλ, γηα θάζε αληαιιαθηηθφ μερσξηζηά δειαδή, έγηλε
παξαγσγή ηνπ ζπλφινπ ησλ επηζπκεηψλ ζηαηηζηηθψλ πξνβιέςεσλ.
Σειεπηαίν βήκα ζηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ήηαλ ν ππνινγηζκφο
ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο ζθαικάησλ κε ρξήζε
ηνπ excel γηα θάζε κία απφ ηηο κεζφδνπο πξφβιεςεο, ψζηε λα θαηαζηεί
δπλαηή ε ζχγθξηζε ησλ δεθαηξηψλ (13) κεζφδσλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ
ρξνλνζεηξψλ.
Οη ζπγθεληξσηηθνί πίλαθεο ησλ απνηειεζκάησλ παξαηίζεληαη ζηε
ζπλέρεηα:
Πειπά Θαηάηαξηρ ηυν Κεθψδυν Θαηά Ρωπο Πθάλμαηορ
(1+, παπαηηπήζειρ)
Κέθοδορ

ME

Πειπά
Θαηάηαξηρ

Κέθοδορ

MAsE

Πειπά
Θαηάηαξηρ

Κέθοδορ

MSE

Naive

-0,0432

1

ADIDA(Naive,6)

0,7410

1

SES

9,7910

SES

-0,2940

2

SES

0,7631

2

ADIDA(SES,12)

10,8109

ADIDA(SES,12)

-0,3842

3

ADIDA(Naive,12)

0,7869

3

ADIDA(SES,3)

12,1627

ADIDA(SES,3)

-0,4112

4

ADIDA(SES,3)

0,7876

4

ADIDA(SES,6)

13,0211

ADIDA(SES,6)

-0,4267

5

ADIDA(SES,12)

0,7943

5

ADIDA(SBA,12)

14,8970

ADIDA(Naive,6)

-0,5393

6

ADIDA(SES,6)

0,8032

6

ADIDA(Naive,12)

15,1621

ADIDA(Naive,12)

-0,5400

7

ADIDA(Naive,3)

1,0657

7

Naive

18,1229

ADIDA(SBA,12)

-0,5462

8

ADIDA(SBA,12)

1,1469

8

ADIDA(Naive,6)

19,1959

ADIDA(SBA,6)

-0,7760

9

Naive

1,3013

9

ADIDA(SBA,6)

23,9550

ADIDA(SBA,3)

-0,8135

10

ADIDA(SBA,6)

1,4021

10

ADIDA(SBA,3)

24,5540

SBA

-1,0309

11

ADIDA(SBA,3)

1,5944

11

SBA

39,4304

ADIDA(Naive,3)

-1,0412

12

SBA

1,8738

12

Croston

42,7266

Croston

-1,0961

13

Croston

1,9580

13

ADIDA(Naive,3)

47,4620

Πειπά
Θαηάηαξηρ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ξίνακαρ 1.1: εηξά Θαηάηαμεο ησλ Κεζφδσλ Θαηά Σχπν θάικαηνο (1+, παξαηεξήζεηο)
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Πειπά Θαηάηαξηρ ηυν Κεθψδυν Θαηά Ρωπο Πθάλμαηορ
(1-4, παπαηηπήζειρ)
Κέθοδορ

ME

Πειπά
Θαηάηαξηρ

Κέθοδορ

MAsE

Πειπά
Θαηάηαξηρ

Κέθοδορ

MSE

Naive

-0,1324

1

ADIDA(Naive,6)

0,7127

1

ADIDA(SES,12)

6,4334

SES

-0,2834

2

SES

0,7357

2

SES

7,3442

ADIDA(SES,12)

-0,3292

3

ADIDA(SES,3)

0,7536

3

ADIDA(SES,3)

8,4740

ADIDA(SES,3)

-0,3314

4

ADIDA(SES,12)

0,7549

4

ADIDA(SBA,12)

9,6661

ADIDA(SES,6)

-0,3843

5

ADIDA(Naive,12)

0,7684

5

ADIDA(SES,6)

10,6111

ADIDA(SBA,12)

-0,4974

6

ADIDA(SES,6)

0,7685

6

ADIDA(Naive,12)

13,0105

ADIDA(Naive,6)

-0,5144

7

ADIDA(Naive,3)

1,0571

7

Naive

15,5945

ADIDA(Naive,12)

-0,5338

8

ADIDA(SBA,12)

1,1527

8

ADIDA(Naive,6)

16,8038

ADIDA(SBA,6)

-0,7501

9

Naive

1,3710

9

ADIDA(SBA,6)

20,0864

ADIDA(SBA,3)

-0,7793

10

ADIDA(SBA,6)

1,4395

10

ADIDA(SBA,3)

20,2242

ADIDA(Naive,3)

-0,9236

11

ADIDA(SBA,3)

1,6555

11

SBA

37,4002

SBA

-1,0184

12

SBA

1,9714

12

Croston

40,8207

Croston

-1,0778

13

Croston

2,0627

13

ADIDA(Naive,3)

44,5432

Πειπά
Θαηάηαξηρ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ξίνακαρ 1.2: εηξά Θαηάηαμεο ησλ Κεζφδσλ Θαηά Σχπν θάικαηνο (1-4, παξαηεξήζεηο)
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Πειπά Θαηάηαξηρ ηυν Κεθψδυν Θαηά Ρωπο Πθάλμαηορ
(5+, παπαηηπήζειρ)
Κέθοδορ

ME

Πειπά
Θαηάηαξηρ

Κέθοδορ

MAsE

Πειπά
Θαηάηαξηρ

Κέθοδορ

Naive

0,5563

2

Naive

0,7724

1

SES

SES

-0,3651

1

ADIDA(Naive,12)

0,9112

2

ADIDA(SES,6)

ADIDA(Naive,12)

-0,5815

3

ADIDA(Naive,6)

0,9315

3

ADIDA(Naive,12)

ADIDA(Naive,6)

-0,7065

4

SES

0,9474

4

Naive

ADIDA(SES,6)

-0,7114

5

ADIDA(SES,3)

1,0163

5

ADIDA(Naive,6)

ADIDA(SES,12)

-0,7539

6

ADIDA(SES,6)

1,0358

6

ADIDA(SES,3)

ADIDA(SBA,12)

-0,8748

7

ADIDA(SES,12)

1,0593

7

ADIDA(SES,12)

ADIDA(SES,3)

-0,9474

8

ADIDA(SBA,12)

1,1073

8

ADIDA(SBA,6)

ADIDA(SBA,6)

-0,9503

9

ADIDA(Naive,3)

1,1234

9

ADIDA(SBA,12)

ADIDA(SBA,3)

-1,0431

10

ADIDA(SBA,6)

1,1507

10

SBA

SBA

-1,1148

11

ADIDA(SBA,3)

1,1840

11

ADIDA(SBA,3)

Croston

-1,2191

12

SBA

1,2179

12

Croston

ADIDA(Naive,3)

-1,8315

13

Croston

1,2542

13

ADIDA(Naive,3)

MSE
26,2362

29,2195

29,6233

35,1168

35,2734

36,9547

40,2328

49,9565

50,0546

53,0755

53,6549

55,5363

67,0803

Πειπά
Θαηάηαξηρ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ξίνακαρ 1.3: εηξά Θαηάηαμεο ησλ Κεζφδσλ Θαηά Σχπν θάικαηνο (5+, παξαηεξήζεηο)

Απφ ηελ αλσηέξσ αλάιπζε θαη γηα ην ζχλνιν ησλ ρξνλνζεηξψλ
(παξαηεξήζεηο,1+) ε νηθνγέλεηα κεζφδσλ ADIDA εκθαλίδνληαη σο κία απφ
ηηο θαιχηεξεο επηινγέο, παξνπζηάδνληαο βέιηηζηα απνηειέζκαηα ζε φιεο ηηο
θαηεγνξίεο ζθαικάησλ. Δηδηθά θαηά ηελ κέηξεζε ηεο αθξίβεηαο ζηελ
πξφβιεςε δήηεζεο, ε ADIDA(Naive,6) θαηαηάζζεηαη πξψηε κε κέζν φξν
ζθάικαηνο γηα ηηο νθηαθφζηεο ηξεηο ρξνλνζεηξέο ίζν κε 0,7410.
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Αμηνζεκείσηα θαιή ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδεη θαη ε απιή κέζνδνο
Simple Exponential Smoothing (SES), παξά ηελ κε εμεηδίθεπζή ηεο ζε
δεδνκέλα δηαθνπηφκελεο δήηεζεο. Ζ ηειηθή απφδνζή ηεο αθήλεη ζαθείο
πηπρέο γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ case study.
Χο επηινγή ηεο «θαιχηεξεο κεζφδνπ» ζα ζπληζηνχζακε γξακκηθφ
ζπλδπαζκφ ηεο ADIDA(Naïve, 6) κε ηελ SES, θαζψο απηέο είλαη νη δχν
κέζνδνη πνπ παξνπζηάδνπλ ζπλνιηθά ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηηο
ρξνλνζεηξέο

καο

θαη

ελδείθλπηαη

γηα

ηελ

παξαγσγή

ζηαηηζηηθψλ

πξνβιέςεσλ δήηεζεο αληαιιαθηηθψλ ζην εξγνζηάζην ηεο Coca-Cola 3Δ
ζηελ Πάηξα.

1.6 Πωνοτη – Κελλονηικέρ Δπεκηάζειρ
Σα απνηειέζκαηα ηεο κεηαπηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο κπνξνχλ λα
ζπλνςηζηνχλ ζηα παξαθάησ:
 Χο επηινγή ηεο «θαιχηεξεο κεζφδνπ» ζα ζπληζηνχζακε γξακκηθφ
ζπλδπαζκφ ηεο ADIDA(Naïve, 6) κε ηελ SES, θαζψο απηέο είλαη νη
δχν κέζνδνη πνπ παξνπζηάδνπλ ζπλνιηθά ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή
ζηηο ρξνλνζεηξέο καο θαη ελδείθλπηαη γηα ηελ παξαγσγή ζηαηηζηηθψλ
πξνβιέςεσλ δήηεζεο αληαιιαθηηθψλ ζην εξγνζηάζην ηεο Coca-Cola
3Δ ζηελ Πάηξα.
 Γηα ην ζχλνιν ησλ ρξνλνζεηξψλ (παξαηεξήζεηο,1+) ε νηθνγέλεηα
κεζφδσλ ADIDA εκθαλίδεηαη σο κία απφ ηηο θαιχηεξεο επηινγέο,
παξνπζηάδνληαο βέιηηζηα απνηειέζκαηα ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο
ζθαικάησλ.
 Δηδηθά θαηά ηελ κέηξεζε ηεο αθξίβεηαο ζηελ πξφβιεςε δήηεζεο, ε
ADIDA(Naive,6) θαηαηάζζεηαη πξψηε κε κέζν φξν ζθάικαηνο γηα ηηο
νθηαθφζηεο ηξεηο ρξνλνζεηξέο ίζν κε 0,7410.
 Αμηνζεκείσηα θαιή ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδεη θαη ε απιή κέζνδνο
Simple Exponential Smoothing (SES), παξά ηελ κε εμεηδίθεπζή ηεο
ζε δεδνκέλα δηαθνπηφκελεο δήηεζεο. Ζ ηειηθή απφδνζή ηεο αθήλεη
ζαθείο πηπρέο γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ case study.
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 Σν γθξνππ κεζφδσλ ADIDA(SES), (ADIDA(SES,3), ADIDA(SES,6),
ADIDA(SES,12)) θαίλεηαη λα κεηψλεη ηελ πξνθαηάιεςε ζε ζρέζε κε
ηηο άιιεο παξαιιαγέο ηεο κεζφδνπ ADIDA θαη επίζεο θαίλεηαη λα
ππεξηεξεί θαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο
(MSE) επί απηψλ.
 Σν γθξνππ κεζφδσλ ADIDA(SBA), (ADIDA(SBA,3), ADIDA(SBA,6),
ADIDA(SBA,12))

θαίλεηαη

γεληθά

λα

έρεη

ιηγφηεξν

θαιά

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο παξαιιαγέο ηεο κεζφδνπ
ADIDA.
 Ιφγσ ηεο παξνπζίαο κεγάινπ πιήζνπο κεδεληθψλ ηηκψλ ζηηο
ρξνλνζεηξέο

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ

ζην

πείξακα,

ε

απφδνζε

κεζφδσλ δηαθνπηφκελεο δήηεζεο φπσο ε Croston θαη ε SBA, δελ
ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή θαη απηέο θαηέιαβαλ ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο
θαηάηαμεο.

Αληηζέησο,

ε

απιντθή

κέζνδνο

Naive

παξνπζίαζε

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ιφγσ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο.
 Ζ

κέζνδνο

SBA

παξ’

φια

απηά,

θαίλεηαη

λα

κεηψλεη

ηελ

πξνθαηάιεςε ηεο κεζφδνπ Croston θαη επηπξνζζέησο εκθαλίδεη ιίγν
θαιχηεξα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηα ζε ζρέζε κε ηελ
ελ ιφγσ κέζνδν.
 Αληηζέησο, ε παξνπζία ηεο κεζφδνπ απιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο
(SES) ήηαλ θαιχηεξε ηνπ αλακελνκέλνπ αλ θαη δελ πξφθεηηαη γηα
κέζνδν πνπ θαηεμνρήλ πξννξίδεηαη γηα δεδνκέλα δηαθνπηφκελεο
δήηεζεο θαη θαίλεηαη λα κελ επεξεάζηεθε αξλεηηθά απφ ηελ
παξνπζία

πνιιψλ

κεδεληθψλ

ηηκψλ

ζηηο

ρξνλνζεηξέο

ηνπ

πεηξάκαηνο.
 Ζ κέζνδνο απινχ θηλεηνχ κέζνπ φξνπ (SMA) θξίζεθε ζθφπηκν λα
κελ πεξηιεθζεί ζηηο κεζφδνπο ηνπ ελ ιφγσ πεηξάκαηνο, θαζψο είλαη
θαλεξφ φηη αλ απηφ ζπλέβαηλε ζα ιακβάλακε αθξηβψο ηα ίδηα
απνηειέζκαηα κε ηελ ADIDA(Naive) γηα ίδηεο ρξνληθέο πεξηφδνπο.
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Κειινληηθέο

επεθηάζεηο

ηεο

κειέηεο

θαη

αλάιπζεο

ησλ

απνηειεζκάησλ ηνπ πεηξάκαηνο πνπ έιαβε ρψξα κε ηε ρξήζε ηνπ
ζπζηήκαηνο

ππνζηήξημεο

πξνβιέςεσλ

ΠΤΘΗΑ

ζα

κπνξνχζαλ

λα

απνηειέζνπλ:

 Ζ εθηέιεζε αληίζηνηρνπ πεηξάκαηνο φζνλ αθνξά ηελ δήηεζε ζε
αληαιιαθηηθά θαη ζηα ππφινηπα εξγνζηάζηα ηεο Coca-Cola 3E ζηνλ
ειιαδηθφ

ρψξν,

γηα

απφθηεζε

κεγαιχηεξνπ

φγθνπ

ζρεηηθψλ

δεδνκέλσλ/απνηειεζκάησλ θαη πηζαλή αλάδεημε ηεο κεζφδνπ ADIDA
σο ηε βέιηηζηε κέζνδν πξφβιεςεο θαη θαζηέξσζή ηεο απφ ηελ
εηαηξεία σο εξγαιείν ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα
ησλ αληαιιαθηηθψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ δηθηχνπ ησλ εξγνζηαζίσλ
ηεο.
 Ζ εθηέιεζε αληίζηνηρνπ πεηξάκαηνο πξφβιεςεο ηεο δήηεζεο ζε
αληαιιαθηηθά θαη ζε άιιεο βηνκεραλίεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν γηα ηελ
ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ην πξαγκαηνπνηεζέλ πείξακα.
 Ζ εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ πξνβιέςεσλ ζε δεδνκέλα ζπλερνχο δήηεζεο
(π.ρ. πσιήζεηο) ζηελ Coca-Cola 3E αιιά θαη ζε άιιεο εηαηξίεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα καο.
 Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε κειινληηθνχο δηαγσληζκνχο
πξνβιέςεσλ, ψζηε λα εμεηαζηεί θαη λα ζπγθξηζεί κε άιιεο έμππλεο
κεζφδνπο θαη κνληέια πξφβιεςεο πνπ πηζαλφλ λα κελ ειήθζεζαλ
ππφςε ζην πείξακα πνπ δηεμήρζε.
 Ζ

ζεσξεηηθή

ηεθκεξίσζε

ησλ

απνηειεζκάησλ

ηεο

παξνχζαο

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, κε ζηφρν ηελ αμίσζή ηεο ζηνλ εξεπλεηηθφ
ρψξν. Δηδηθφηεξα, ε πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
παξαιιαγψλ ηεο κεζφδνπ ADIDA ζην πείξακα, εθηηκάηαη φηη ζα
κπνξνχζε λα απνηειέζεη αληηθείκελν γηα λέεο εξγαζίεο θαη ζρεηηθέο
δεκνζηεχζεηο.
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2. Διζαγυγή

2.1 Ανηικείμενο ηηρ Γιπλυμαηικήρ
Ζ ζεκαζία ησλ πξνβιέςεσλ έρεη απμεζεί αλακθηζβήηεηα ηηο ηξεηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Οη πξνβιέςεηο έρνπλ θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ ηφζν ζε
αθαδεκατθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν κέζα ζηελ επηρείξεζε. Υσξίο
ακθηβνιία, ην ελδηαθέξνλ θαη ε ζεκαζία ηεο πξφβιεςεο έρεη απμεζεί
ξαγδαία ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα ζε θάζε επηρεηξεζηαθφ νξγαληζκφ –
αθφκα θαη ζηηο ίδηεο ηηο θπβεξλήζεηο θξαηψλ. Σν ελδηαθέξνλ απηφ πνπ
ππάξρεη γηα ηελ πξφβιεςε, πξνέξρεηαη ηφζν απφ ηνλ αθαδεκατθφ θφζκν
φζν θαη απφ ηνπο πξαθηηθά αζρνινχκελνπο κε απηή θαη πξνθχπηεη απφ ηελ
αλάγθε ιήςεο θάπνηαο απφθαζεο αληηκεησπίδνληαο ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ
κέιινληνο.
Δηδηθφηεξα

ζηηο

κέξεο

καο,

φπνπ

έρεη

μεζπάζεη

πξνεγνπκέλνπ παγθφζκηα θξίζε ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ

κηα

άλεπ

αιιά θαη εζηθφ

επίπεδν κε ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην παγθφζκην ζηεξέσκα, ε αλάγθε γηα ιήςε
νξζψλ απνθάζεσλ θαη κέηξσλ είλαη κεγαιχηεξε απφ θάζε άιιε επνρή ζηελ
ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο. Ζ ζσζηά ηεθκεξησκέλε πξφβιεςε κπνξεί λα
απνηειέζεη έλα ζηαζεξφ ζεκείν ζηελ πξνζπάζεηα δηεμφδνπ απφ ηελ θξίζε,
πξνζθέξνληαο ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ επηρεηξήζεσλ αιιά
θαη θξαηψλ ζε πεξηβάιινλ εμαηξεηηθά δπζκελέο, φπνπ ε χθεζε, ν
αξλεηηζκφο θαη ν πξνβιεκαηηζκφο είλαη ην θχξην γλψξηζκα ζηελ νηθνλνκία,
αιιά θαη ζηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ κέζνπ πνιίηε απηνχ ηνπ πιαλήηε.
Ο αθαδεκατθφο θφζκνο έρεη ζπλεηζθέξεη ζηελ ξαγδαία αχμεζε ηνπ
πιήζνπο

ησλ

κεζφδσλ

πξφβιεςεο.

Τπάξρνπλ

βέβαηα

θαη

θάπνηεο

αμηνζεκείσηεο εμαηξέζεηο φπνπ πξαθηηθά αζρνινχκελνη κε ηελ επηζηήκε ηεο
πξφβιεςεο ζπλεηζέθεξαλ θαη απηνί κε ηελ εχξεζε θαη εθαξκνγή λέσλ
κνληέισλ πξφβιεςεο. Οη πξαθηηθά αζρνινχκελνη κε ηηο πξνβιέςεηο, νη
νπνίνη είλαη θαη νη ρξήζηεο απηψλ, πξνζθέξνπλ ην ιφγν χπαξμεο ηεο
πξφβιεςεο γηα ηελ νπνία ππάξρεη κεγάιε δήηεζε ζηελ αγνξά απφ ηνπο
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αλππφκνλνπο αγνξαζηέο ησλ πξνβιέςεσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πξφβιεςεο,
νη νπνίνη έρνπλ νπζηαζηηθά θαηαζηεί «αηρκάισηνί» ηεο θαη αλήκπνξνη λα
ιεηηνπξγήζνπλ φηαλ απηή απνπζηάδεη.
Οη δηνηθεηέο ησλ επηρεηξήζεσλ, νη ζρεδηαζηέο ηεο θπβεξλεηηθήο
πνιηηηθήο, νη δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξηψλ θαη πνιινί άιινη παξάγνληεο
βξίζθνληαη πάληα αληηκέησπνη κε ηελ αβεβαηφηεηα. Ζ αληίιεςε απηήο ηεο
θαηάζηαζεο αβεβαηφηεηαο γίλεηαη φιν θαη πην έληνλε ζηηο κέξεο καο θαη
έρεη επηβάιιεη κηα πην ζπζηεκαηηθή θαη πξνζεθηηθή έξεπλα ηνπ κέιινληνο.
Οη πξνβιέςεηο,

νη

νπνίεο

παξάγνληαη

απφ

ηηο

δηάθνξεο κεζφδνπο,

ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ δεδνκέλα ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζρεδηαζκνχ,
θαζνξηζκνχ

ζηξαηεγηθψλ,

πνιηηηθνχ

ζρεδηαζκνχ,

ρξνληθνχ

πξνγξακκαηηζκνχ, έιεγρν αγνξάο θαη απνγξαθψλ θαζψο θαη πιήζνο
δξαζηεξηνηήησλ ιήςεο απνθάζεσλ. πλεπψο δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε
πξφβιεςε

απνθηά

θεληξηθφ

ξφιν

θαη

ε

αλαγθαηφηεηα

ηεο

είλαη

αλακθηζβήηεηε. Απηή ηελ ρξνληθή ζηηγκή θαη κεηά απφ θάπνηεο δεθαεηίεο
πξνζπαζεηψλ, ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε ζηνλ ηνκέα ηεο πξφβιεςεο είλαη λα
γίλεη ε δηαδηθαζία ησλ πξνβιέςεσλ φζν ην δπλαηφλ πην ρξήζηκε θαη
απνδνηηθή.
Θαηά θαηξνχο ν ηνκέαο ηεο πξφβιεςεο έρεη δερηεί δπζκελείο θξηηηθέο
θαη έρεη αληηκεησπίζεη κεγάιε δπζαξέζθεηα ζρεηηθά κε ηελ αληθαλφηεηα ησλ
κεζφδσλ λα πξνεηδνπνηήζνπλ έγθαηξα γηα επεξρφκελεο αιιαγέο θαζψο θαη
γηα κεγάια ζθάικαηα ζηηο πξνβιέςεηο. πγρξφλσο φκσο ιαλζαζκέλεο
ελέξγεηεο,

νη

νπνίεο

πξνθαινχληαη

απφ

αζηαζή

πεξηβάιινληα,

κε

αλακελφκελεο εμειίμεηο, αζπλέρεηεο θιπ. απμάλνπλ ηηο αλάγθεο γηα
πξαγκαηνπνίεζε

πξνβιέςεσλ.

Όηαλ

δελ

ππάξρεη

αβεβαηφηεηα

ζην

πεξηβάιινλ θαη ηα πάληα αθνινπζνχλ ηελ αλακελφκελε πνξεία ηνπο, δελ
ππάξρεη νπζηαζηηθή αλάγθε γηα λα γίλνπλ πξνβιέςεηο. Αμηνπξφζεθην είλαη
ην γεγνλφο φηη ζε ρξνληθέο πεξηφδνπο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ
ζπλερείο θαη απφηνκεο κεηαβνιέο νπφηε θαη ε ηθαλφηεηα πξφβιεςεο
είλαη αηζζεηά κεησκέλε, ε δήηεζε γηα πξαγκαηνπνίεζε πξνβιέςεσλ
παξνπζηάδεη θαηαθφξπθε αχμεζε. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη πξαθηηθά απφ
ην γεγνλφο φηη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθψλ πθέζεσλ ή άιισλ θξίζεσλ ε
δήηεζε γηα ζπκβνχινπο πξνβιέςεσλ απμάλεηαη.
Ζ βαζηθή αηηία ησλ δπζκελψλ θξηηηθψλ πνπ αληηκεησπίδεη ν ηνκέαο
ησλ πξνβιέςεσλ, είλαη νη ιαλζαζκέλεο πξνζδνθίεο ησλ ίδησλ ησλ
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ρξεζηψλ ηνπ, παξφιν πνπ θαλέλαο ζνβαξά ελαζρνινχκελνο κε ηνλ
ηνκέα

νπδέπνηε

άθεζε

λα

ελλνεζεί

φηη

ε

πξφβιεςε

απνηειεί

ππνθαηάζηαην ηεο πξνθεηείαο. Οη εηδηθνί ησλ πξνβιέςεσλ δελ έρνπλ
θξπζηάιιηλεο ζθαίξεο κπξνζηά ηνπο πνπ λα ηνπο επηηξέπνπλ λα βιέπνπλ
κέζα ζε απηέο ην κέιινλ. Ζ χπαξμε ζθαικάησλ ζηηο πξνβιέςεηο είλαη
αλαπφθεπθηε.

Δμάιινπ,

δξαζηεξηφηεηεο,

νη

ε

νπνίεο

αλζξψπηλε
απνξξένπλ

θχζε
απφ

επνκέλσο

απηή,

είλαη

θαη

νη

θάηη

ην

δπλακηθφ/ζπλερψο εμειηζζφκελν θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα
αληηκεησπίδνληαη σο θάηη ζηαηηθφ θαη δεδνκέλν. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία
είλαη λα εθηηκψληαη φζν πην ξεαιηζηηθά γίλεηαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη νη
πεξηνξηζκνί ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ πξφβιεςεο θαη λα ιακβάλνληαη
ππφςε

φηαλ

ρξεζηκνπνηνχληαη

νη

πξνβιέςεηο

ηνπο

ζε

δηαδηθαζίεο

ζρεδηαζκνχ θαη ιήςεο απνθάζεσλ.
Ζ

πξαθηηθή

ελαζρφιεζε

θαη

ε

ζπζζσξεκέλε

εκπεηξία,

είλαη

απνθαζηζηηθνί παξάγνληεο θαηά ηνλ αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ
πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ πξφβιεςεο θαη
ην κέγεζνο ησλ ζθαικάησλ πξφβιεςεο. Δίλαη ην ηζνδχλακν κε ηνλ
εξγαζηεξηαθφ πεηξακαηηζκφ, ν νπνίνο είλαη δηαδεδνκέλνο κεηαμχ ησλ
θπζηθψλ επηζηεκφλσλ. Πξαθηηθά δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ λα πηζηεχνπκε ζε
ηζρπξηζκνχο βαζηζκέλνπο ζε επζεβείο πφζνπο, πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα
θαη θηινδνμίεο θαη επηιεθηηθή πιεξνθφξεζε. Υσξίο ακθηβνιία απηνί πνπ
έρνπλ βειηηψζεη, πσινχλ ή είλαη εκπιεγκέλνη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε
θάπνηεο κεζφδνπο πξφβιεςεο, ζα ππνζηεξίδνπλ φηη νη κέζνδνη ηνπο είλαη
νη θαιχηεξεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο
πξαθηηθήο ελαζρφιεζεο κε ηελ πξφβιεςε είλαη λα ειέγμνπκε ηελ αθξίβεηα
θαζψο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεζφδσλ κε έλα φζν ην δπλαηφλ πην
επηζηεκνληθφ θαη αληηθεηκεληθφ ηξφπν. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ε
πξαθηηθή ελαζρφιεζε θαηέρεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηζηήκε ησλ
πξνβιέςεσλ

αθνχ

ζθνπεχεη

ζηελ

δηάθξηζε

ησλ

κχζσλ

απφ

ηελ

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηελ απαινηθή ηεο απηαπάηεο.
Κεξηθέο θνξέο ππάξρεη ν ηζρπξηζκφο φηη ε πξαθηηθή ελαζρφιεζε δελ
είλαη απαξαίηεηε. χκθσλα κε απηνχο

ηνπο

ηζρπξηζκνχο,

αλ ηα

απνηειέζκαηα ηεο πξαθηηθήο ελαζρφιεζεο δηαθσλνχλ κε ηα ζεσξεηηθά
πξνζδνθψκελα

απνηειέζκαηα

(πξνβιέςεηο),

ηφηε

ζα

πξέπεη

λα

εκπηζηεπηνχκε ηα πην πξφζθαηα απνηειέζκαηα δειαδή ηα πεηξακαηηθά
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απνηειέζκαηα.

Πξνθαλψο

έλαο

ηέηνηνο

ηζρπξηζκφο

είλαη

απφιπηα

ιαλζαζκέλνο. Όιεο νη ζεσξίεο είλαη βαζηζκέλεο ζε δηάθνξεο ππνζέζεηο.
Δάλ κηα απφ απηέο δελ ηθαλνπνηείηαη, ηφηε ε αληίζηνηρε ζεσξία κπνξεί λα
πξνβιέςεη

απνηειέζκαηα

πνπ

είλαη

δηαθνξεηηθά

απφ

ηηο

πξαθηηθέο

παξαηεξήζεηο. Ο θαιχηεξνο έιεγρνο γηα νπνηαδήπνηε θαιή ζεσξία είλαη ε
ηθαλφηεηα ηεο λα πξνβιέπεη. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, νη ζεσξίεο γίλνληαη
αθαδεκατθά πξντφληα δηαλνεηηθήο ζχλζεζεο ρσξίο πξαθηηθή αμία θαη δελ
έρνπλ θακία ηδηαίηεξε αμία πέξαλ ηεο απηνεμππεξέηεζεο ελδηαθεξφλησλ
κεηαμχ απηψλ πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ.
ηελ επηζηήκε ησλ πξνβιέςεσλ πάληα ππήξραλ δηαθσλίεο κεηαμχ
ησλ

ζεσξεηηθψλ

πξνβιέςεσλ

θαη

πξαθηηθψλ

απνηειεζκάησλ.

Ο

ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο ηέηνησλ αζπκθσληψλ είλαη φηη θάπνηεο απφ ηηο
ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο δελ επζηαζνχλ. Θάζε κνληέιν πξφβιεςεο βαζίδεηαη
ζηελ πξνζαξκνγή ελφο κνληέινπ ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ. Θεσξεηηθά ε
θαιχηεξε κέζνδνο κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί θαηά ηελ πξνζαξκνγή ελφο
κνληέινπ ζηα ππάξρνληα δεδνκέλα. πζηήκαηα ηαπηφρξνλσλ εμηζψζεσλ
πξνζαξκφδνπλ ηα δεδνκέλα κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζε ζρέζε κε κνληέια
απιψλ εμηζψζεσλ πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο έρνπλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα απφ
κεζφδνπο ρξνλνζεηξψλ, νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνπλ επεμεγεκαηηθέο
κεηαβιεηέο. ηηο κεζφδνπο ρξνλνζεηξψλ, νη πεξηζζφηεξν πνιχπινθεο
θαη ζηαηηζηηθά εμεηδηθεπκέλεο κέζνδνη ζα πξέπεη λα είλαη θαιχηεξεο απφ
ηηο βαζηθέο θαη ζηαηηζηηθά απιέο πξνζεγγίζεηο.
Πέξαλ ησλ ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
βειηίσζε ηνπ κνληέινπ, ε πξνζαξκνγή ησλ κνληέισλ θαη ε παξαγσγή
πξνβιέςεσλ δελ είλαη ην ίδην πξάγκα. Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζθάικαηνο
πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ δελ εγγπάηαη κηθξφηεξα ζθάικαηα ζηελ
παξαγσγή πξνβιέςεσλ εθηφο θαη αλ ηζρχεη ππφζεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο.
Απηή ε ππφζεζε είλαη ζεκαληηθή γηα θάζε ζηαηηζηηθή κέζνδν θαη εμαηξεηηθά
ρξήζηκε γηα ηελ πξφβιεςε. Απηφ απιά ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα
ζπκβαίλνπλ αιιαγέο ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξνλνζεηξψλ αλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ πξφθεηηαη επαθξηβψο λα
επεθηαζνχλ ζην κέιινλ πέξαλ ησλ ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ. Όκσο δελ
ππάξρεη

ηξφπνο

λα

εγγπεζνχκε

ζηαζεξφηεηα

ησλ

πξνηχπσλ

ζπκπεξηθνξάο ησλ δεδνκέλσλ. Σα λέα δεδνκέλα κπνξνχλ λα έρνπλ
δηαθνξεηηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ εθείλα βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε
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βειηίσζε

ηνπ

ζπγθεθξηκέλνπ

κνληέινπ

πξφβιεςεο.

ε

κηα

ηέηνηα

πεξίπησζε νη θαιχηεξεο κέζνδνη πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζεσξεηηθά δελ
ζα είλαη θαη' αλάγθε θαη νη θαιχηεξεο πξαθηηθά.
Γπζηπρψο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο,
δνκηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία, αιιαγέο ζέζεσλ θαη ζθέςεσλ, πνιηηηθέο
θηλήζεηο πνπ κεηαβάιινπλ ηηο ππάξρνπζεο ηάζεηο, λέεο ηερλνινγηθέο
βειηηψζεηο θιπ. πνπ πξνθαινχλ αιιαγέο ζηα ππάξρνληα πξφηππα θαη
κεηαβνιέο ζε καθξνρξφληεο ζρέζεηο. πλεπψο ε επηζηήκε ησλ πξνβιέςεσλ
πξέπεη λα απνδερηεί ην γεγνλφο φηη ε αιιαγή ηνπ πξνηχπνπ ζπκπεξηθνξάο
ησλ δεδνκέλσλ είλαη ζπλερήο θαη αέλαε δηαθνξεηηθά δελ ζα ήηαλ έλα
πξφζθνξν θαη πξαθηηθφ πεδίν. Ζ ζεκαληηθή εξψηεζε ηφηε είλαη ην πσο νη
δηάθνξεο κέζνδνη ζπκπεξηθέξνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ αιιάδεη
δηαξθψο.

Κε

απηφ

ηνλ

ηξφπν

ε

γλψζε

ησλ

κεζφδσλ

πνπ

ζπκπεξηθέξνληαη θαιχηεξα ζηελ πξνζαξκνγή ελφο κνληέινπ ζε έλα
ζχλνιν δεδνκέλσλ δελ παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ. Ζ πην ζεκαληηθή
θαη πξφζθνξε πιεπξά ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πξνβιέςεσλ είλαη λα
γλσξίδνπκε ηηο κεζφδνπο πνπ κπνξνχλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηα ζθάικαηα
πξφβιεςεο θαη

φρη

ηα

ζθάικαηα

πξνζαξκνγήο,

αλεμαξηήησο

ηεο

ζηαζεξφηεηαο ή κε ηνπ πξνηχπνπ ζπκπεξηθνξάο ησλ δεδνκέλσλ.
Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηελ εθαξκνγή
θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ (stock control) ζε
απνζήθε αληαιιαθηηθψλ (machinery parts). πγθεθξηκέλα, σο κειεηψκελε
πεξίπησζε (case study) έρεη θαζνξηζηεί ε απνζήθε αληαιιαθηηθψλ ηνπ
εξγνζηαζίνπ ηεο Coca-Cola 3E ζηελ Πάηξα. ηελ εξγαζία ηνπ απηή, αθνχ
αλαθεξζνχλ

νη

πην

γλσζηέο

κέζνδνη

πξφβιεςεο

γηα

ρξνλνζεηξέο

δηαθνπηφκελεο δήηεζεο κε βάζε ηελ πθηζηάκελε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη
ρξεζηκνπνηψληαο

ηα

ζρεηηθά

εξγαιεία

αλάιπζεο/επεμεξγαζίαο

ζε

πξαγκαηηθά δεδνκέλα πνπ επγεληθά παξαxσξήζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία
Coca-Cola 3Δ γηα ηελ πεξίνδν 2004 έσο 2008 (πέληε έηε, εμήληα κεληαίεο
παξαηεξήζεηο δήηεζεο αληαιιαθηηθψλ), ζα εθαξκνζηεί ε ζρεηηθή γλψζε κε
ζθνπφ

λα

εμαρζνχλ

ηεθκεξησκέλα

απνηειέζκαηα

πξφβιεςεο

ησλ

κειινληηθψλ αλαγθψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ζε αληαιιαθηηθά γηα ζπγθεθξηκέλν
ρξνληθφ νξίδνληα, ν νπνίνο είλαη νη επηά πξψηνη κήλεο ηνπ έηνπο 2009.
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2.2 Ένα Ξπακηικψ Εήηημα – Αθοπμή για
Δπιζηημονική Γιεπεωνηζη
Πεξίπνπ πξηλ έλα ρξφλν ν εθπνλεηήο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο
εξγαζίαο βξέζεθε «ηπραία» αληηκέησπνο κε ην αθφινπζν πξαθηηθφ αιιά
ηαπηφρξνλα δχζθνιν θαη ζχλζεην εξψηεκα «Πψο ζα κπνξνχζε λα
πξνβιεθζεί ε δήηεζε ζε αληαιιαθηηθά ζην εξγνζηάζην, ψζηε λα εθνδηαζηεί
ε απνζήθε κε ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ ρσξίο λα παξαηεξεζνχλ ειιείςεηο,
νη νπνίεο κπνξεί λα ζέζνπλ εθηφο ιεηηνπξγίαο ηε γξακκή παξαγσγήο, ή
αληηζέησο λα παξνπζηαζηεί πεξίζζεηα απνζεκάησλ, ηα νπνία ζα αλεβάζνπλ
ην θφζηνο παξαγσγήο αλά κπνπθάιη ππφ κνξθή δεζκεπκέλνπ θεθαιαίνπ
θαη ζα πξνθαιέζνπλ ζπκθφξεζε ζηελ απνζήθε; Πψο ζα κπνξνχζε λα
ιεθζεί κηα ηέηνηα απφθαζε ιακβάλνληαο ην κηθξφηεξν δπλαηφ ξίζθν;», ην
νπνίν ηέζεθε απφ ην αδειθφ θαη ζπλάδειθν κεραλνιφγν κεραληθφ,
ππεχζπλν ζπληήξεζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπδήηεζεο,
ρσξίο θπζηθά λα απαληεζεί ζε πξψηε θάζε, παξά κφλνλ λα απνηειέζεη
αηηία έληνλνπ πξνβιεκαηηζκνχ.
Ιίγεο κέξεο αξγφηεξα, κηα ζχληνκε παξνπζίαζε, ζηνλ παληειψο
άγλσζην γηα ηνλ ππνγξάθνληα κέρξη ηφηε ηνκέα ησλ πξνβιέςεσλ, ε νπνία
έιαβε ρψξα ζε δχν δηαιέμεηο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «πζηήκαηα
Ιήςεο Απνθάζεσλ» ηνπ Γ.Π.Κ.. «Πεξηβάιινλ & Αλάπηπμε» ηνπ Δζληθνχ
Κεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ απνηέιεζε ηελ απαξρή γηα ηελ αλαδήηεζε
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην πξαθηηθφ εξψηεκα, ην νπνίν ιίγεο κέξεο πξηλ
είρε ηεζεί. Κεηά απφ κηα πξψηε επαθή κε ζρεηηθέο γηα δηαθνπηφκελε
δήηεζε θαη πξνβιέςεηο δεκνζηεχζεηο θαη βηβιηνγξαθία, απνθαζίζηεθε ε
εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, σο ζέκα ηδηαίηεξα
ελδηαθέξνλ – πξαθηηθφ θαη ηαπηφρξνλα ζεσξεηηθφ – γηα ηε ζχγρξνλε
παξαγσγηθή βηνκεραλία θαη φρη κφλν, αθνχ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί νη
πξνβιέςεηο απνηεινχλ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηία/
δηαρεηξηζηή

ζε

δηάθνξεο

πηπρέο

ηεο

ζχγρξνλεο

αλαπηπμηαθήο

πξαγκαηηθφηεηαο.
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2.3 Αξιοβίυηη Νλοκληπυμένη Ανάπηςξη
ην δηαηκεκαηηθφ/δηεπηζηεκνληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ «Πεξηβάιινλ
θαη

Αλάπηπμε»,

ζηα

πιαίζηα

ηνπ

νπνίνπ

εθπνλείηαη

ε

παξνχζα

κεηαπηπρηαθή εξγαζία, έξρεηαη θαλείο ζε επαθή κε ηηο αξρέο ηεο
Αμηνβίσηεο

Οινθιεξσκέλεο

Αλάπηπμεο.

Γειαδή,

κε

έλα

πιήξεο

αλαπηπμηαθφ κνληέιν πξννξηζκέλν γηα ην ζχγρξνλν άλζξσπν θαη ηηο
κνληέξλεο θνηλσλίεο βάζε ηνπ νπνίνπ ε Αλάπηπμε «είηε ζα είλαη
Απνθεληξσκέλε

αιιά

θαη

Πιαλεηηθή

θαη

Οινθιεξσκέλε,

δειαδή

ηαπηφρξνλα νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή, ηερληθή/ηερλνινγηθή θαη
πνιηηηζκηθή, ζε δηαιεθηηθή αξκνλία θαη κε δεκηνπξγηθφ ζεβαζκφ πάληα ζην
ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά θπζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, ή δε ζα
ππάξρεη θαζφινπ (Ρφθνο, 2001). Γηα ην ιφγν απηφ ζηνλ αληηθεηκεληθά
πνιπδηάζηαην αμηνινγηθφ φξν "αλάπηπμε", απνδίδεηαη κε ηνλ επηζεηηθφ
πξνζδηνξηζκφ Οινθιεξσκέλε ε ζεηηθά θνξηηζκέλε έλλνηα ηεο αξκνληθήο,
εηξεληθήο κε ηε θχζε θαη ηνλ άλζξσπν θαη ζπλεξγαηηθήο ζρέζεο,
αιιειεμάξηεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ ζεκειηαθψλ ζπζηαηηθψλ ηεο,
δειαδή ηνπ "νηθνλνκηθνχ", ηνπ "θνηλσληθνχ", ηνπ "πνιηηηθνχ", ηνπ
"ηερληθνχ/ ηερλνινγηθνχ" θαη ηνπ "πνιηηηζκηθνχ" ελεξγήκαηνο θαη γη' απηφ
ε Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε είλαη θαηά ζπλέπεηα Αμηνβίσηε.
Χο

Αμηνβίσηε

ηαπηφρξνλα
πεξηθεξεηαθφ

θαη
θαη

Οινθιεξσκέλε

δηαρξνληθά,
ηνπηθφ

ζε

επίπεδν,

Αλάπηπμε

νξίδεηαη

ινηπφλ

πιαλεηηθφ,

ππεξεζληθφ,

νηθνλνκηθή,

θνηλσληθή,

ε

εζληθφ,
πνιηηηθή,

πνιηηηζκηθή θαη ηερληθή/ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ε νπνία κπνξεί λα ππάξμεη,
µφλν φηαλ ηειείηαη ζε δηαιεθηηθή αξκνλία θαη µε ζεβαζκφ πάληα ζηνλ
άλζξσπν, ηηο πξναηψληεο επγελείο ηνπ αμίεο θαη ην "φιν" θπζηθφ θαη
πνιηηηζκηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν απηφο εληάζζεηαη εηξεληθά θαη
δεκηνπξγηθά σο αλαπφζπαζην θαη φρη θπξίαξρν κέξνο ηνπ (Ρφθνο, 2001). Ζ
Αμηνβίσηε Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε κπνξεί λα επηηεπρζεί µφλν φηαλ νη
αλζξψπηλεο θνηλσλίεο απνθηήζνπλ ηελ πεπνίζεζε θαη δηακνξθψζνπλ ηηο
θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο κφξθσζεο, βνχιεζεο
θαη δξάζεο φισλ ησλ πνιηηψλ ηνπο, λα αμηνπνηήζνπλ ηελ επηζηεκνληθή θαη
δηεπηζηεκνληθή κεζνδνινγία, ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν, ηελ εξγαζία, ηε
δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε θαληαζία ηνπο, µε βάζε ηηο παλαλζξψπηλεο αμίεο
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ηεο εηξήλεο, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο
θαη θνηλσληθήο δεκνθξαηίαο θαη εζηθήο, ηεο δεκηνπξγηθήο άκηιιαο, ηνπ
κέηξνπ θαη ηνπ ζεβαζκνχ ζηε θχζε θαη ηνπο πνιηηηζκνχο ησλ αλζξψπσλ,
γηα κηα θαιχηεξε δσή ζ’ έλαλ θαιχηεξν θφζκν.

2.4 Ζ Δπιζηήμη ηυν Ξποβλέτευν υρ
Ρεσνολογικψ Δπγαλείο ζηην Ξποζπάθεια
Ξποζέγγιζηρ ηηρ
Αξιοβίυηηρ Νλοκληπυμένηρ Ανάπηςξηρ
Έρνληαο,

ινηπφλ,

ππφςε

ηελ

ηειεπηαία

παξάγξαθν

ν

ππνγξαθφκελνο θηινδνμεί ην παξφλ πφλεκα λα απνηειέζεη έλα κηθξφ κφλν
«ιηζαξάθη»

ζε

κηα

αλαπηπμηαθή

πνξεία,

βαζηζκέλε

ζηηο

αξρέο

ηεο

Αμηνβίσηεο Οινθιεξσκέλεο Αλάπηπμεο, εηδηθά ζηε ζεκεξηλή δνθεξή
πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία επηθξαηεί ζε παγθφζκην επίπεδν. Κέζσ απηήο ηεο
κειέηεο

πεξίπησζεο

θαη

ησλ

εμαγφκελσλ

απνηειεζκάησλ

θαη

ζπκπεξαζκάησλ ηεο, θαη εθφζνλ θάπνηα απφ απηά αλαιπζνχλ θαη
αθνινχζσο επεθηαζνχλ –πάληνηε αθνινπζψληαο φιε ηε ζχγρξνλε γλψζε
θαη βηβιηνγξαθία ζηνλ ηνκέα ησλ πξνβιέςεσλ- ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, εθηηκάηαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ
ζηελ δηαρξνληθή απαίηεζε ιήςεο απνθάζεσλ ζε επηρεηξήζεηο, βηνκεραλίεο,
νξγαληζκνχο θαη θπβεξλήζεηο. Θαη είλαη έθδειε ζην ζχγρξνλν θφζκν ε
απαίηεζε γηα απνθάζεηο ηεθκεξησκέλεο, βάζεη ζσζηνχ πξνγξακκαηηζκνχ
θαη ηαπηφρξνλα απαιιαγκέλεο απφ πξνζσπηθέο επηδηψμεηο, ζπκθέξνληα,
εγσηζκφ θαη ζαζξφ ή αλχπαξθην πνιιέο θνξέο ππνζηεξηθηηθφ ππφβαζξν.
Πεπνίζεζε ηνπ ππνγξάθνληα είλαη φηη θάζε ζθεπηφκελνο άλζξσπνο,
εξγαδφκελνο, πνιίηεο ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ, ζα πξνηηκνχζε απνθάζεηο
πνπ θαζνξίδνπλ ζε ζεκαληηθφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ην κέιινλ ηνπ, θαη
ιακβάλνληαη

απφ

φζνπο

βξίζθνληαη

ζηελ

εμνπζία

θάζε

θνξά,

λα

θαζνξίδνληαη βάζεη θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ,
ψζηε λα κπνξεί λα ειέγρεηαη θαη ην ζθεπηηθφ ηνπο. ε θακία πεξίπησζε λα
κελ είλαη απηέο απνηέιεζκα δηεθζαξκέλσλ ζπλεηδήζεσλ, ζηειερψλ θαη
θπβεξλεηψλ, αλίθαλσλ πνιιέο θνξέο λα αληαπνθξηζνχλ ζηα θαζήθνληά
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ηνπο ή αθφκα θαη παγθφζκησλ ζπλνκσζηψλ έλαληη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ
απινχ αλζξψπνπ. Λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν, φηη ν ηνκέαο ησλ
πξνβιέςεσλ,

φπσο

ήδε

έρνπκε

αλαθέξεη

απνηειεί

κνλάρα

έλα

επηζηεκνληθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ θαη ζε θακία
πεξίπησζε δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα ππνζθειίζεη ηελ αλζξψπηλε
βνχιεζε.
Αλ ιεθζεί ππφςε θαη ην γεγνλφο πσο ν παγθφζκηνο πιεζπζκφο
απμάλεηαη ξαγδαία ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζσζηέο απνθάζεηο θαη άξηηνο
πξνγξακκαηηζκφο απαηηνχληαη, ψζηε φινη νη άλζξσπνη ζηνλ πιαλήηε λα
κπνξνχλ λα δνπλ αμηνπξεπψο θαη λα απνιακβάλνπλ ίζεο επθαηξίεο γηα
εθπαίδεπζε, εξγαζία, ςπραγσγία θαη δεκηνπξγία. Αθφκα θαη αλ απνδεηρζεί
φηη ε ιήςε κηαο απφθαζεο νδεγήζεθε ιαλζαζκέλα πξνο κηα θαηεχζπλζε
κε βάζε ην απνηέιεζκα πνπ ζα πξνθχςεη ζηελ πξάμε, κέζσ ηνπ ηνκέα ησλ
πξνβιέςεσλ,

ν

θάζε

έλαο

ζα

γλσξίδεη

φηη

απηφ

ζπλέβε

έρνληαο

αθνινπζεζεί ε βέιηηζηε δπλαηή επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη πξέπεη a
priori λα έρεη γίλεη μεθάζαξν ζε φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξφβιεςε, φηη
δελ απνηειεί πξνθεηεία. Ο αλζξψπηλνο παξάγσλ είλαη απηφο πνπ θαζνξίδεη
ηελ πνξεία ηνπ πξνο ην κέιινλ θαη ε πξφβιεςε απιά θηινδνμεί λα
απνηειεί έλα εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ν
άλζξσπνο θάζε θνξά.
Ζ πξφβιεςε ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ρξήζηκεο ππεξεζίεο φηαλ
επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί θαη θπβεξλήζεηο θαινχληαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο
γηα

δηάθνξα

δεηήκαηα

ηεο

αλζξψπηλεο

δξαζηεξηφηεηαο,

αξθεί

λα

ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά θαη λα κελ γίλεηαη απηνζθνπφο, θαζψο ε αλζξψπηλε
δηαλφεζε, έκπλεπζε θαη νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξαγκάησλ, είλαη απηή
πνπ θαζνξίδεη κηα αλαπηπμηαθή πξννπηηθή. Ζ νινθιεξσκέλε θχζε ηνπ
δσληαλνχ, εληαίνπ θη αδηάζπαζηνπ «φινπ» ηνπ πιαλήηε καο θαη ηα νμπκέλα
πνιπδηάζηαηα πιαλεηηθά πξνβιήκαηα απαηηνχλ θαη πξνυπνζέηνπλ πιένλ
νιηζηηθέο, δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο θη αλάινγεο αληηκεησπίζεηο (Ρφθνο,
1992). Σέινο, ζηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθήο δεκνζίεπζεο ηνπ θαζεγεηή Γ.
Ρφθνπ

κε

ηίηιν

«Κοινφνία,

Τετνολογία

και

Παραγφγή.

Στέζεις

Αλληλεπιδράζεις και Αλληλοκαθοριζμοί. Πολιηικές και Περιβαλλονηικές
Γιαζηάζεις» (1992) ζεκεηψλεηαη φηη ε θηινζνθία θαη ε κεζνδνινγία ησλ
Οινθιεξσκέλσλ

Απνδφζεσλ

θνηλσληθννηθνλνκηθήο

ηεο

θάζε

πξαγκαηηθφηεηαο,

θνξά
αιιά
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αιιειεμαξηήζεσλ θη αιιειεπηδξάζεψλ ηνπο θαη ησλ ηάζεσλ κεηαβνιήο
ηνπο δηακέζνπ ηνπ ρξφλνπ (Ρφθνο 1981), απνηεινχλ ηε βέιηηζηε δπλαηή
δηεπηζηεκνληθή ππνδνκή ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζ’ φια ηα
ζέκαηα ηεο θνηλσλίαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο παξαγσγήο.

2.5 Νπγάνυζη ηος Ρψμος
Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ νθηψ θεθάιαηα:
1. Δςπεία Ξεπίλητη – ζην θεθάιαην έγηλε κηα γξήγνξε θαη πεξηεθηηθή
αλαζθφπεζε ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο κε ζθνπφ λα
ελεκεξσζεί ν αλαγλψζηεο γηα ην πεξηερφκελφ ηεο ζε γεληθέο
γξακκέο.

2. Διζαγυγή – ζην θεθάιαην απηφ έγηλε κηα αλαθνξά ζηνλ ηνκέα ησλ
πξνβιέςεσλ. Αθνινχζσο, θαζνξίζηεθε ν ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
κειέηεο

πεξίπησζεο

δηαθνπηφκελεο

δήηεζεο

θαη

ηαπηφρξνλα

ζπζρεηίζηεθε ν ηνκέαο ησλ πξνβιέςεσλ κε ηηο αξρέο ηεο Αμηνβίσηεο
Οινθιεξσκέλεο Αλάπηπμεο.

3. Ρεσνικέρ Ξποβλέτευν – ζην θεθάιαην απηφ αλαθέξνληαη νη πην
γλσζηέο ηερληθέο Πξνβιέςεσλ θαη νξίδνληαη νη ηαηηζηηθνί Γείθηεο
θάικαηνο ζηηο πξνβιέςεηο.

4. Γιακοπηψμενη Εήηηζη – ζην θεθάιαην απηφ απνζαθελίδεηαη ε
έλλνηα ηνπ φξνπ Γηαθνπηφκελε Εήηεζε θαη παξαηίζεληαη ηα κνληέια
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία. Δπίζεο,
γίλεηαη κηα εθηεηακέλε αλαθνξά ζην MASE (Mean Absolute Scaled
Error) θαη ζηα πιενλεθηήκαηά ηνπ ζαλ κέηξν ζχγθξηζεο αλάκεζα
ζηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπο.

5. Ξςθία

–

Ένα

ζωζηημα

ποζηήπιξηρ

Δπισειπημαηικϊν

Ξποβλέτευν - ζην θεθάιαην απηφ γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ
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ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμαγσγή ησλ πξνβιέςεσλ
θαη παξνπζηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο θαη ε ρξεζηηθφηεηα ηνπ ζηε ιήςε
απνθάζεσλ.

6. Ξειπάμαηα – Αποηελέζμαηα – Πωγκπιζη Κεθψδυν - ζην
θεθάιαην

απηφ

αθνινπζήζεθε

αλαθέξνληαη
θαη ηα

αλαιπηηθά

πεηξάκαηα

ε

πνπ έγηλαλ

κεζνδνινγία
πξνθεηκέλνπ

πνπ
λα

επηηεπρζεί ε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζθάικαηνο.

7. Δπίλογορ – ζην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κία ζχλνςε ησλ πεηξακάησλ
πνπ έγηλαλ θαη παξνπζηάδνληαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα. Δπίζεο
αλαθέξνληαη πηζαλέο κειινληηθέο επεθηάζεηο.
8. Βιβλιογπαθία – ζην θεθάιαην απηφ παξαηίζεηαη ε βηβιηνγξαθία
πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθε

γηα

ηελ

πεξάησζε

ηεο

παξνχζαο

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.
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3. Ρεσνικέρ Ξποβλέτευν

3.1 Θαηηγοπίερ Κεθψδυν Ξπψβλετηρ
Οη ηερληθέο

πξφβιεςεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κέρξη ζήκεξα

εληάζζνληαη ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο:


ηηο πνζνηηθέο (quantitative),



ηηο θξηηηθέο (judgmental)



θαη ηηο ηερλνινγηθέο (technological).

Οη πνζνηηθέο κέζνδνη δηαθξίλνληαη ζηηο κεζφδνπο ρξνλνζεηξψλ θαη ηηο
αηηηνθξαηηθέο κεζφδνπο, νη θξηηηθέο κέζνδνη ζηηο αηνκηθέο θαη ζηηο
κεζφδνπο

επηηξνπήο,

ελψ

νη

ηερλνινγηθέο

δηαθξίλνληαη

ζηηο

δηεξεπλεηηθέο (exploratory) θαη ζηηο θαλνληζηηθέο (normative).

3.2 Ξοζοηικέρ Κέθοδοι
Οη
δηαζέζηκε

πνζνηηθέο

κέζνδνη

πιεξνθνξία

πξνβιέςεσλ

πνζνηηθνπνηείηαη

κε

εθαξκφδνληαη
ηελ

κνξθή

φηαλ

ε

αξηζκεηηθψλ

δεδνκέλσλ θαη κε ηελ ππφζεζε φηη ην πξφηππν ζπκπεξηθνξάο ησλ
ηζηνξηθψλ απηψλ δεδνκέλσλ δηαηεξείηαη ζηαζεξφ ζην κέιινλ. Οη πνζνηηθέο
κέζνδνη πξνβιέςεσλ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ αλάινγα κε ην κνληέιν
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Έηζη απηέο δηαθξίλνληαη ζηα κνληέια ρξνλνζεηξψλ θαη
ζηα αηηηνθξαηηθά κνληέια. Κειεηψληαο ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε επθνιφηεξα ηηο βαζηθέο ππνζέζεηο πάλσ
ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη θάζε πνζνηηθή κέζνδνο εληνπίδνληαο παξάιιεια ηα
πιενλεθηήκαηα

θαη

ηα

κεηνλεθηήκαηα

ηεο

εθαξκνγήο

ηνπο

ζε

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο.
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3.2.1 Κέθοδοι Σπονοζειπϊν
Πξφθεηηαη

γηα

ην

πην

δηαδεδνκέλν

είδνο

πνζνηηθνχ

κνληέινπ

πξφβιεςεο. Βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπ ππφ
εμέηαζε κεγέζνπο αθνινπζεί έλα ιαλζάλνλ πξφηππν πνπ επαλαιακβάλεηαη
ζηνλ ρξφλν θαη παξακέλεη ζηαζεξφ. ηεξίδεηαη φκσο ζηελ παξαδνρή φηη
ην ιαλζάλνλ απηφ πξφηππν αλαγλσξίδεηαη κνλνζήκαληα κε βάζε ηα
δεδνκέλα.

Οη

πξνβιέςεηο

παξάγνληαη

κε

ηελ

αλαγλψξηζε

ηνπ

αθνινπζνχκελνπ πξνηχπνπ θαη ηελ επέθηαζή ηνπ ζην κέιινλ. Έηζη,
ινηπφλ,

βαζηδφκελνη

κεηαβιεηήο,

ζηηο

παξειζνχζεο

πξνζπαζνχκε

λα

ηηκέο

ηεο

αληρλεχζνπκε

ππφ

θάπνην

εμέηαζε
πξφηππν

ζπκπεξηθνξάο απηψλ θαη λα παξαγάγνπκε πξνβιέςεηο επεθηείλνληαο ην
πξφηππν απηφ ζην κέιινλ. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη πξέπεη λα έρνπκε ζηελ
δηάζεζε καο ηθαλφ αξηζκφ ζηνηρείσλ (παξειζφλησλ ηηκψλ) γηα ηελ ηηκή ηνπ
ππφ

πξφβιεςε

κεγέζνπο

ζε

πξνεγνχκελεο

θαη

ζηαζεξέο

ρξνληθέο

πεξηφδνπο ψζηε λα επηιέμνπκε ην θαιχηεξν πξφηππν ζπκπεξηθνξάο ηεο
ρξνλνζεηξάο παξάγνληαο έηζη αθξηβέζηεξεο πξνβιέςεηο.
ρεκαηηθά ην κνληέιν ρξνλνζεηξψλ κπνξεί λα παξαζηαζεί σο εμήο :

Πσήμα 3.1: Κνληέιν Υξνλνζεηξψλ

φπνπ ε είζνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα Υi (i είλαη ε
αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδνο) θαη ε έμνδνο y είλαη ζπλάξηεζε ηνπ κνληέινπ
πξφβιεςεο f πνπ ρξεζηκνπνηνχκε.
Οη

κέζνδνη

πνπ

κηα

ηδηαίηεξε

απνηεινχλ
νλνκάδνληαη

κέζνδνη

πεξηγξάθνληαη
θαηεγνξία
ρξνλνζεηξψλ.

κε
ησλ

ην

ζπγθεθξηκέλν

πνζνηηθψλ

ε

απηέο

κνληέιν

κεζφδσλ
ηηο

θαη

κεζφδνπο

ζπγθαηαιέγνληαη:
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 Νι μέθοδοι αποζωνθεζηρ
Οη κέζνδνη απνζχλζεζεο αλαγλσξίδνπλ ηηο μερσξηζηέο ζπληζηψζεο
πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο ρξνλνζεηξέο θαη ηηο απνκνλψλνπλ. Πξφθεηηαη γηα
ηελ ηάζε, ηνλ θχθιν, ηελ επνρηαθφηεηα θαη ηελ ηπραηφηεηα. Ζ ηάζε πνπ
αληηπξνζσπεχεη ηελ γεληθή εηθφλα ηεο ρξνλνζεηξάο κπνξεί λα είλαη αλνδηθή,
πησηηθή ή ζηαζεξή. Ο θπθιηθφο παξάγνληαο αληηπξνζσπεχεη ηηο αλφδνπο ή
ηηο πηψζεηο ιφγσ εηδηθψλ νηθνλνκηθψλ ή άιισλ ζπλζεθψλ. Ζ επνρηαθφηεηα
αληηπξνζσπεχεη ηηο πεξηνδηθέο δηαθπκάλζεηο πνπ έρνπλ ζηαζεξφ κήθνο.
Σέινο ππάξρεη θαη ε ζπληζηψζα ηεο ηπραηφηεηαο (ζηνηρείν ζθάικαηνο).
Απηφ ην ζθάικα είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ ζπλδπαζκέλε επίδξαζε
ησλ ηξηψλ πξψησλ ζπληζησζψλ ηνπ πξνηχπνπ (ηάζε, θπθιηθφηεηα θαη
επνρηαθφηεηα) θαη ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ. Ο ζθνπφο ησλ κεζφδσλ
απνζχλζεζεο είλαη λα απνκνλψζνπλ θάζε ζπληζηψζα κε ηελ κεγαιχηεξε
δπλαηή αθξίβεηα. Ζ βαζηθή ηδέα είλαη εκπεηξηθή θαη πεξηέρεη πξψηα ηελ
απνκφλσζε

ηεο

επνρηαθφηεηαο,

κεηά

ηεο

ηάζεο

θαη

ηέινο

ηεο

θπθιηθφηεηαο. Σν ππφινηπν ζεσξείηαη φηη είλαη ε ηπραηφηεηα πνπ, αλ θαη
δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί, κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί.

 Νι μέθοδοι εξομάλςνζηρ
Οη

κέζνδνη

εμνκάιπλζεο

εθαξκφδνληαη

εχθνια

θαη

παξέρνπλ

ηθαλνπνηεηηθέο πξνβιέςεηο ζηνλ βξαρππξφζεζκν νξίδνληα. ηηο κεζφδνπο
απηέο

γίλεηαη

πξνζδηνξηζκφ

ρξήζε
ηεο

ησλ

παξειζφλησλ

εμνκαιπκέλεο

παξαηεξήζεσλ

(smoothed)

ηηκήο

ηεο

γηα

ηνλ

ζεηξάο

ησλ

δεδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα απηή ε εμνκαιπκέλε ηηκή πξνεθηείλεηαη ψζηε λα
πξνθχςεη ε πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ ηηκψλ ηεο ζεηξάο.
Ζ βαζηθή ηδέα ησλ κεζφδσλ εμνκάιπλζεο είλαη φηη ππάξρεη έλα
ιαλζάλνλ πξφηππν ζπκπεξηθνξάο ην νπνίν αθνινπζνχλ νη ηηκέο ησλ
κεηαβιεηψλ πνπ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θαη φηη νη ηζηνξηθέο παξαηεξήζεηο
ηεο θάζε κεηαβιεηήο αληηπξνζσπεχνπλ απηφ ην πξφηππν θαζψο θαη ηπραίεο
δηαθπκάλζεηο. Ο ζθνπφο ησλ κεζφδσλ απηψλ είλαη λα δηαθξίλνπλ αλάκεζα
ζηηο ηπραίεο απνθιίζεηο ην βαζηθφ πξφηππν, εμνκαιχλνληαο ηα ηζηνξηθά
δεδνκέλα. Απηφ ηζνδπλακεί κε ειαρηζηνπνίεζε ηεο ηπραηφηεηαο πνπ ππάξρεη
ζηελ ηζηνξηθή αθνινπζία θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε πξφβιεςε λα
βαζίδεηαη ζην εμνκαιπκέλν πξφηππν ζπκπεξηθνξάο ησλ δεδνκέλσλ.
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Οη

κέζνδνη

εμνκάιπλζεο

δηαθξίλνληαη

ζε

δχν

επηκέξνπο

θαηεγνξίεο: ηηο κεζφδνπο θηλεηνχ κέζνπ φξνπ ζηηο νπνίεο νη παξειζνχζεο
ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο ζπκκεηέρνπλ κε ηνλ ίδην ζπληειεζηή βαξχηεηαο ζηνλ
ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο θαη ηηο κεζφδνπο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο, φπνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί ζπληειεζηέο βαξχηεηαο γηα ηα ηζηνξηθά
δεδνκέλα νη νπνίνη θζίλνπλ κε εθζεηηθφ ηξφπν απφ ηελ πην πξφζθαηε ηηκή
ησλ δεδνκέλσλ σο ηελ πην καθξηλή.

 Νι αςηοπαλινδπομικέρ μέθοδοι κινηηοω μέζος
ψπος (ARIMA)
Οη

απηνπαιηλδξνκηθέο

ζηνραζηηθά
πεξηγξάςνπκε

καζεκαηηθά
ηελ

κέζνδνη

κνληέια

δηαρξνληθή

κε

εμέιημε

θηλεηνχ
ηα

κέζνπ

νπνία

θάπνηνπ

φξνπ

είλαη

πξνζπαζνχκε
θπζηθνχ

λα

κεγέζνπο.

Γεδνκέλνπ φηη γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ είλαη αδχλαηε ε
πιήξεο γλψζε θαη θαηαγξαθή φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ
εμέιημε ηνπο ζην ρξφλν, είλαη πνιχ δχζθνιε ε δηαρξνληθή πεξηγξαθή ηνπ
κεγέζνπο απφ έλα ληεηεξκηληζηηθφ κνληέιν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε
εμάξηεζε ηέηνησλ κεγεζψλ απφ παξάγνληεο κε ληεηεξκηληζηηθνχο (πρ.
θαηξφο, ηπραία γεγνλφηα) θαζηζηά δπλαηή ηελ πεξηγξαθή ηεο δηαρξνληθήο
ηνπο εμέιημεο απφ έλα ζηνραζηηθφ κνληέιν κε ην νπνίν ζα κπνξεί λα
ππνινγηζηεί ε πηζαλφηεηα κε ηελ νπνία ε ηηκή ηνπ κεγέζνπο βξίζθεηαη ζε
θάπνην δηάζηεκα. Σα ζηνραζηηθά κνληέια πεξηέρνπλ ηνλ ηπραίν παξάγνληα
(ηπραίν ζθάικα ή ζθάικα πξφβιεςεο), ηηο ηηκέο ηνπ κεγέζνπο νη νπνίεο
εκθαλίζηεθαλ ζε πξνεγνχκελεο ρξνληθέο ζηηγκέο θαη ίζσο θαη θάπνηνπο
άιινπο ζηνραζηηθνχο παξάγνληεο (πρ. θαηξφο, ηπραία γεγνλφηα θιπ.) θαη
ην κνληέιν πνπ πξνθχπηεη είλαη γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ
πνζνηήησλ. Γεληθά ηα απηνπαιηλδξνκηθά κνληέια θηλεηνχ κέζνπ φξνπ
βαζίδνληαη ζηελ παξαδνρή ηεο αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηηο
νπνίεο ιακβάλεη ε ρξνλνζεηξά ζηηο δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο.
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3.2.2 Αιηιοκπαηικέρ Κέθοδοι
ηηο επεμεγεκαηηθέο κεζφδνπο, αληί ηεο πξνζαξκνγήο θάπνηνπ
κνληέινπ ζηελ ρξνλνζεηξά, αλαγλσξίδνληαη νξηζκέλεο κεηαβιεηέο νη
νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεηξά δεδνκέλσλ θαη αλαπηχζζεηαη θάπνην
κνληέιν πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη ηελ ζρέζε απηή. ηελ πεξίπησζε απηή
ε πξφβιεςε εθθξάδεηαη σο ζπλάξηεζε θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ
παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηειηθή ηηκή ηεο. Γελ είλαη απαξαίηεην λα
ππάξρεη ρξνληθή εμάξηεζε.

Πσήμα 3.2: Αηηηνθξαηηθφ Κνληέιν

Ζ

αλάπηπμε

κηαο

επεμεγεκαηηθήο

κεζφδνπ

δηεπθνιχλεη

ηελ

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζπλζεθψλ θαη επηηξέπεη ηνλ πεηξακαηηζκφ
κε

δηάθνξνπο

ζπλδπαζκνχο δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ κειέηε ησλ

επηδξάζεσλ ηνπο ζηηο πξνβιέςεηο. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα επεμεγεκαηηθά
κνληέια κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην κέιινλ κέζα απφ απνθάζεηο πνπ
παίξλνληαη ζήκεξα. ηηο επεμεγεκαηηθέο κεζφδνπο αλήθνπλ νη κέζνδνη
παιηλδξφκεζεο θαη νη νηθνλνκεηξηθέο κέζνδνη.
ηηο κεζφδνπο παιηλδξφκεζεο ππνζέηνπκε ηελ χπαξμε γξακκηθήο
ζρέζεο αλάκεζα ζηελ κεηαβιεηή ηεο νπνίαο ηελ ηηκή ζέινπκε λα
πξνβιέςνπκε ("εμαξηεκέλε" κεηαβιεηή) θαη έλαλ αξηζκφ αλεμάξηεησλ
κεηαβιεηψλ. ηελ πεξίπησζε κηαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο έρνπκε ηελ
απιή παιηλδξφκεζε ελψ ζηελ πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ κεηαβιεηψλ
έρνπκε ηελ πνιιαπιή παιηλδξφκεζε. Οη κέζνδνη παιηλδξφκεζεο ζεσξνχλ
φηη

φιεο

νη

παξάγνληεο.

αλεμάξηεηεο
Όκσο

ζε

κεηαβιεηέο
πνιιέο

θαζνξίδνληαη
πεξηπηψζεηο

απφ

εμσγελείο

νηθνλνκηθψλ

ή

επηρεηξεζηαθψλ ζρέζεσλ ππάξρεη αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο
πνπ

εκπεξηέρνληαη

ζηελ

εμίζσζε

ππνινγηζκνχ
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κεηαβιεηήο. Σέηνηεο θαηεγνξίεο
εθθξαζζνχλ

απφ

έλα

ζρέζεσλ

κπνξνχλ

ζσζηφηεξα

λα

ζχζηεκα ηαπηφρξνλσλ εμηζψζεσλ νη νπνίεο

απνηεινχλ έλα νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν.

3.3 Θπιηικέρ Κέθοδοι
Οη θξηηηθέο κέζνδνη πξφβιεςεο δελ έρνπλ ηηο ίδηεο απαηηήζεηο ζε
δεδνκέλα κε ηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο. Σα δεδνκέλα ησλ κεζφδσλ απηψλ
απνηεινχλ πξντφλ δηαίζζεζεο, θξίζεο θαη ζπζζσξεπκέλεο γλψζεο. Οη
θξηηηθέο κέζνδνη είλαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζε επηρεηξήζεηο
θαη νξγαληζκνχο.
ηηο θξηηηθέο κεζφδνπο ε πξφβιεςε κπνξεί λα βαζίδεηαη είηε ζηηο
γλψζεηο θαη ηελ θξίζε ελφο αηφκνπ (αηνκηθέο κέζνδνη) είηε λα πξνθχπηεη
απφ ηελ αληαιιαγή θαη ην ζπλδπαζκφ απφςεσλ ησλ κειψλ θάπνηαο
επηηξνπήο (κέζνδνη επηηξνπήο).

3.4 Ρεσνολογικέρ Κέθοδοι
Οη

ηερλνινγηθέο

κέζνδνη

πξφβιεςεο

απεπζχλνληαη

ζε

καθξνπξφζεζκα πιάλα ηερλνινγηθήο, θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο ή πνιηηηθήο
θχζεο

θαη

δηαθξίλνληαη

ζηηο

δηεξεπλεηηθέο

(exploratory)

θαη

ζηηο

θαλνληζηηθέο (normative).
Οη δηεξεπλεηηθέο κέζνδνη (φπσο Delphi, s-θακπχιεο, αλαινγίεο
θαη κνξθνινγηθή έξεπλα) έρνπλ σο ζεκείν εθθίλεζεο ην παξειζφλ θαη ην
παξφλ θαη θηλνχληαη πξνο ην κέιινλ κε ηξφπν επξεηηθφ, εμεηάδνληαο ζπρλά
φιεο ηηο δηαζέζηκεο πηζαλέο πεξηπηψζεηο. Αληίζεηα νη θαλνληζηηθέο κέζνδνη
(φπσο κήηξεο απνθάζεσλ, δέληξα ζπζρεηίζεσλ θαη αλάιπζε ζπζηεκάησλ)
θαζνξίδνπλ αξρηθά ηνπο κειινληηθνχο ζηφρνπο θαη ζηε ζπλέρεηα εμεηάδνπλ
ηελ δπλαηφηεηα επίηεπμεο ηνπο κε ηνπο ππάξρνληεο πεξηνξηζκνχο θαη
ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη ηερλνινγίεο.
Όπσο θαη νη πνζνηηθέο, νη θξηηηθέο θαη νη ηερλνινγηθέο κέζνδνη
πξφβιεςεο πνηθίινπλ σο πξνο ην θφζηνο εθαξκνγήο, ηελ πνιππινθφηεηα
θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο. Κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη μερσξηζηά αιιά

Κεηαπηπρηαθή Δξγαζία

44

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη είηε θάπνηνο κεηαμχ ηνπο ζπλδπαζκφο είηε
ζπλδπάδνληαη κε ηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο.

3.5

Ξοιοηικά

Σαπακηηπιζηικά

ηυν

Σπονοζειπϊν
Ζ ζπζηεκαηηθή κειέηε κηαο ρξνλνζεηξάο έρεη ζεκείν εθθίλεζεο
ηελ επηζθφπεζε ηεο γξαθηθήο ηεο παξάζηαζεο (πάληα κε νξηδφληην άμνλα
ην πεδίν ηνπ ρξφλνπ). Σα βαζηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηελ παξαπάλσ κειέηε είλαη ε ηάζε, ε θπθιηθφηεηα, ε επνρηαθφηεηα θαη
νη αζπλέρεηεο.
Ζ ηάζε πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ γεληθή εηθφλα ηεο ρξνλνζεηξάο
κπνξεί λα είλαη αλνδηθή, πησηηθή ή ζηαζεξή θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ
κηα

καθξνπξφζεζκε

κεηαβνιή

ηνπ

κέζνπ

φξνπ

ησλ

ηηκψλ

ηεο

ρξνλνζεηξάο. πρλά ε ηάζε κπνξεί λα εθηηκεζεί θαηά πξνζέγγηζε κε κηα
επζεία γξακκή ή κηα εθζεηηθή θακπχιε, ρσξίο λα απνθιείνληαη θαη άιιεο
νηθνγέλεηεο θακππιψλ. Γηα λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ην
αλ κηα ρξνλνζεηξά παξνπζηάδεη ή φρη ηάζε ζα πξέπεη λα έρνπκε ζηε δηάζεζε
καο ηθαλφ αξηζκφ παξαηεξήζεσλ θαη λα εθηηκήζνπκε έλα θαηάιιειν κήθνο
πεξηφδνπ ζην νπνίν ζα αλαδεηήζνπκε ηελ χπαξμε ηάζεο. Απηφ γηαηί αλ κηα
ρξνλνζεηξά

παξνπζηάδεη

θπθιηθέο

δηαθπκάλζεηο

αλά

θάπνην

ρξνληθφ

δηάζηεκα (φζν θαη αλ είλαη απηφ) θαη ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ
έρνπκε ζηελ δηάζεζε καο είλαη κηθξφηεξν απφ απηφλ ηνλ αξηζκφ, ηφηε
ζα εθιάβνπκε ηελ ππάξρνπζα θπθιηθφηεηα ηεο ρξνλνζεηξάο σο ηάζε
θαη ζα νδεγεζνχκε ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα.
Ο θπθιηθφο παξάγνληαο αληηπξνζσπεχεη ηηο αλφδνπο ή ηηο πηψζεηο
ιφγσ εηδηθψλ νηθνλνκηθψλ ή άιισλ ζπλζεθψλ (γλσζηέο κε ηελ νλνκαζία
επηρεηξεκαηηθφο θχθινο) θαη εκθαλίδεηαη θαηά πεξηφδνπο. Οη πεξίνδνη απηνί
δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ζηαζεξέο θαη ην κήθνο ηνπο είλαη ζρεδφλ ζε
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο. ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο
ησλ ρξνλνζεηξψλ παξνπζηάδεηαη σο κηα θπκαηνεηδήο γξακκή πνπ θηλείηαη
κεηαμχ ηεο πςειφηεξεο θαη ηεο ρακειφηεξεο ζηάζκεο. πλαληάηαη ζε
ρξνλνζεηξέο φπσο ηνπ ΑΔΠ, ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ, ησλ δεηθηψλ
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βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη γεληθψο ησλ πεξηζζνηέξσλ νηθνλνκηθψλ
κεγεζψλ.
Ζ επνρηαθφηεηα αληηπξνζσπεχεη ηηο πεξηνδηθέο δηαθπκάλζεηο πνπ
έρνπλ ζηαζεξφ θαη κηθξφηεξν ηνπ ελφο έηνπο κήθνο. Ζ δηαθχκαλζε απηή
είλαη άκεζα θαηαλνεηή θαη πξνβιέςηκε γηαηί επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην
αθξηβψο ηξφπν κε ηνλ ρξφλν. πλαληάηαη ζε ρξνλνζεηξέο φπσο ηεο
πνζφηεηαο θαηαλάισζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο. Έηζη είλαη εχθνιε ε κέηξεζε θαη ε απνκφλσζε απηήο ηεο
επνρηαθήο
δεδνκέλα.

δηαθχκαλζεο
Απφ

ηα

επνρηαθφηεηαο απφ

ιακβάλνληαο

παξαπάλσ

έηζη

ηα

θαηαιαβαίλνπκε

απνεπνρηθνπνηεκέλα
φηη

ε

δηαθνξά

ηεο

ηελ θπθιηθφηεηα είλαη φηη ε κελ επνρηαθφηεηα

επαλαιακβάλεηαη ζε ζηαζεξά δηαζηήκαηα φπσο ν ρξφλνο, ν κήλαο, ε
εβδνκάδα, ε δε θπθιηθφηεηα έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα πνπ δηαθέξεη απφ
θχθιν ζε θχθιν.
Οη αζπλέρεηεο είλαη εθείλεο νη παξαηεξήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ
γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ρξνλνζεηξάο σο απφηνκεο κεηαβνιέο ζην πξφηππν
ζπκπεξηθνξάο ηεο. Οη αζπλέρεηεο είλαη κε πξνβιέςηκεο θαη έρνπλ ή
παξνδηθφ ή κφληκν ραξαθηήξα. ηελ κελ πξψηε πεξίπησζε νλνκάδνληαη
outliers ελψ ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε level-shifts. ηελ πεξίπησζε ελφο
outlier ε επίδξαζε ηνπ ζηελ ρξνλνζεηξά είλαη ειάρηζηε (έρεη κηθξή ρξνληθή
δηάξθεηα).

Υξεηάδεηαη

ηδηαίηεξε

πξνζνρή

ζηελ

εξκελεία

ηέηνησλ

παξαηεξήζεσλ φπνπ απαηηείηαη ζεσξεηηθή γλψζε, θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη
θνηλή ινγηθή. Έλα outlier κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη κηα αζπλήζηζηε
παξαηήξεζε πνπ νθείιεηαη ζε θάπνην εμαηξεηηθφ θαη απξφβιεπην γεγνλφο.
Γηα παξάδεηγκα κηα απεξγία κπνξεί λα πξνθαιέζεη δξακαηηθή πηψζε ζην
χςνο

ηεο

παξαγσγήο

κηαο

βηνκεραλίαο.

ηελ

πεξίπησζε

πνπ

νη

παξαηεξνχκελεο αζπλέρεηεο έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα νλνκάδνληαη levelshifts αθνχ εκθαλίδνληαη σο απφηνκεο αιιαγέο ζην κέζν επίπεδν ησλ
ηηκψλ ηεο ρξνλνζεηξάο. Σέηνηεο αζπλέρεηεο κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ
ζηηο πσιήζεηο ηνπ πξντφληνο κηαο εηαηξείαο απφ φηαλ εκθαληζηεί θάπνηα
αληαγσλίζηξηα επηρείξεζε. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ζα ππάξμεη κηα
απφηνκε κείσζε ηνπ κέζνπ επηπέδνπ ησλ πσιήζεσλ ην νπνίν ζα
ζηαζεξνπνηεζεί ζε έλα ρακειφηεξν επίπεδν.
Σέινο

ππάξρεη

θαη

ε

ζπληζηψζα

ηεο

ηπραηφηεηαο

(ζηνηρείν

ζθάικαηνο). Δίλαη νη ιεγφκελεο κε θαλνληθέο δηαθπκάλζεηο. Απηφ ην
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ζθάικα είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ ζπλδπαζκέλε επίδξαζε ησλ ηξηψλ
πξψησλ ζπληζησζψλ ηνπ πξνηχπνπ (ηάζε, θπθιηθφηεηα θαη επνρηαθφηεηα)
θαη ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ.

3.6 Δπιλογή ηηρ Θαηάλληληρ Κεθψδος
Ξπψβλετηρ
Γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ πξφβιεςεο ιακβάλνληαη
ππφςε νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ
εθαξκνζηκφηεηα ησλ δηαζεζίκσλ κεζφδσλ. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη:
Υξνληθφο

νξίδνληαο.

Βαζηθφ

θξηηήξην

επηινγήο

κηαο

κεζφδνπ

πξφβιεςεο απνηειεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην κέιινλ ζην νπνίν ζα
αλαθέξεηαη ε πξφβιεςε. Γεληθά νη πνηνηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη
πεξηζζφηεξν ζηηο πεξηπηψζεηο καθξνπξφζεζκσλ πξνβιέςεσλ, ελψ νη
πνζνηηθέο κέζνδνη γηα κεζνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο.
Δπίζεο ζεκαληηθφο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ πεξηφδσλ γηα ηηο νπνίεο
απαηηείηαη

ε

πξφβιεςε.

Οξηζκέλεο

ηερληθέο

είλαη

θαηάιιειεο

γηα

πξνβιέςεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κία ή δχν πεξηφδνπο κεηά απφ ηελ πην
πξφζθαηε παξαηήξεζε, ελψ άιιεο ζε πεξηζζφηεξεο. Τπάξρνπλ επίζεο
ηερληθέο πνπ ζπλδπάδνπλ νξίδνληεο πξφβιεςεο κε δηαθνξεηηθά κήθε.
Πξφηππν ζπκπεξηθνξάο ησλ δεδνκέλσλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα
ηελ πιεηνςεθία ησλ κεζφδσλ πξφβιεςεο είλαη ε αλαγλψξηζε ηνπ πξνηχπνπ
ζπκπεξηθνξάο ησλ δεδνκέλσλ πάλσ ζην νπνίν ζα ζηεξηρζεί ε πξφβιεςε.
Τπάξρνπλ ηέζζεξα βαζηθά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ηα νπνία ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο ζπλππάξρνπλ. Σα πξφηππα απηά είλαη ην ζηαζεξφ πξφηππν, ην
πξφηππν ηεο ηάζεο, ην επνρηαθφ θαη ην θπθιηθφ πξφηππν. Δπεηδή ε
ηθαλφηεηα ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ λα παξάγνπλ αμηφπηζηεο πξνβιέςεηο
γηα δηαθνξεηηθά πξφηππα δεδνκέλσλ πνηθίιιεη, είλαη ζεκαληηθφ ε
κέζνδνο πνπ ζα επηιεγεί λα είλαη θαηάιιειε γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν.
Θφζηνο. Σν θφζηνο κηαο κεζφδνπ πξφβιεςεο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ
φγθν ησλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηεί ε κέζνδνο θαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα
ηεο εθαξκνγήο ηεο.
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Αμηνπηζηία. Ζ αμηνπηζηία είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ην επίπεδν
ιεπηνκέξεηαο πνπ απαηηείηαη ζε κηα πξφβιεςε. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
έλα πνζνζηφ αθξίβεηαο ±10% ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφ, ελψ ζε άιιεο έζησ
θαη κηα δηαθχκαλζε ηεο ηνπ ±5% κπνξεί λα απνδεηρηεί θαηαζηξνθηθή.
Απιφηεηα θαη επθνιία εθαξκνγήο. Έρεη απνδεηρηεί φηη ζηελ
πξάμε πξνηηκνχληαη κέζνδνη πνπ είλαη θαηαλνεηέο θαη εχθνιεο ζηελ
εθαξκνγή ηνπο.

3.7 Πςνδςαζμοί Κεθψδυν Ξπψβλετηρ
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο φπνπ ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ
πξνβιέςεσλ θάησ απφ δεδνκέλεο ζπλζήθεο δελ είλαη εχθνιε, έρεη
απνδεηρζεί

πξνηηκφηεξνο

ν

ζπλδπαζκφο

ησλ

πξνβιέςεσλ

πνπ

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ. Κε ηνλ ηξφπν
απηφ

απμάλεηαη

ε

αθξίβεηα

ησλ

πξνβιέςεσλ

θαζψο

ειαηηψλεηαη

ζεκαληηθά ην δηάζηεκα δηαθχκαλζεο ησλ ζθαικάησλ.
Γηαθνξεηηθέο

κέζνδνη

πξφβιεςεο

ηείλνπλ

λα

παξάγνπλ

δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα φηαλ εθαξκφδνληαη ζηηο ίδηεο ρξνλνζεηξέο.
Δπνκέλσο ε πξφβιεςε κηαο δεδνκέλεο κεζφδνπ κπνξεί λα παξέρεη θάπνηα
ρξήζηκε πιεξνθνξία πνπ δελ εκπεξηέρεηαη ζηηο πξνβιέςεηο ησλ άιισλ
κεζφδσλ. ηνλ βαζκφ πνπ ζα ζέιακε λα βαζίζνπκε ηηο πξνβιέςεηο (θαη
θαηά ζπλέπεηα θαη ηηο απνθάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο πξνβιέςεηο
σο δεδνκέλα) ζε φιε ηελ δηαζέζηκε πιεξνθνξία πνπ κπνξνχκε λα
ζπγθεληξψζνπκε, θαίλεηαη ινγηθφ λα ζπζζσξεχζνπκε ηελ πιεξνθνξία
πνπ παξέρεηαη απφ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο πξφβιεςεο ζπλδπάδνληαο ηηο
παξαγφκελεο πξνβιέςεηο.
Τπνζέηνληαο

ζηαζεξφηεηα

ησλ

πξνηχπσλ

ζπκπεξηθνξάο

ησλ

δεδνκέλσλ, ην βέιηηζην ζεσξεηηθφ κνληέιν ζα έπξεπε λα παξάγεη ηηο πην
αθξηβείο πξνβιέςεηο. Απφ ηελ ζηηγκή φκσο πνπ ηα πξφηππα απηά
κεηαβάιινληαη ζηελ πξάμε, ν ζπλδπαζκφο πξνβιέςεσλ απφ δηάθνξα
κνληέια (αθφκα θαη αλ κεξηθά απφ απηά είλαη ζεσξεηηθά ή θαίλνληαη
αθαηάιιεια) παξάγεη έλαλ κέζν φξν πνπ πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν ηελ
πξαγκαηηθφηεηα απφ ην ζεσξεηηθά ζσζηφηεξν κνληέιν.
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Ζ ρξήζε ζπλδπαζκνχ πξνβιέςεσλ ηζνδπλακεί κε ηελ παξαδνρή φηη
είλαη αδχλαηνλ λα βξεζεί θάπνην κνληέιν πνπ λα πξνζδηνξίδεη κε βέιηηζην
ηξφπν ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ. Όκσο ε κειέηε ησλ
δηαθφξσλ ηερληθψλ ζπλδπαζκνχ ησλ πξνβιέςεσλ κπνξεί ηειηθά λα
νδεγήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ πην θαηάιιεισλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο θαη
επνκέλσο

ζηελ

δεκηνπξγία

θαιχηεξσλ

αηνκηθψλ

κνληέισλ.

Αλ

ν

ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ παξάγεη πην αθξηβείο πξνβιέςεηο,
είλαη ζεσξεηηθά δπλαηή ε θαηαζθεπή ελφο κνληέινπ ην νπνίν λα θάλεη
βέιηηζηε

ρξήζε

ησλ

δηαθνξεηηθψλ

κνξθψλ

πιεξνθνξίαο

πνπ

εκπεξηέρνληαη ζηηο πξνβιέςεηο ησλ κνληέισλ απηψλ.
Γχν βαζηθέο ηερληθέο ζπλδπαζκνχ κεζφδσλ πξφβιεςεο είλαη ν
ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ πξνβιέςεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ
δηάθνξεο κεζφδνπο πξφβιεςεο θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ φξνπ κε
ρξήζε ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο νη νπνίνη εμαξηψληαη απφ ηελ ζρεηηθή
αθξίβεηα ηεο θάζε κεζφδνπ θαη απφ ηελ ζπλδηαθχκαλζε ησλ ζθαικάησλ
πξφβιεςεο.
Σα απνηειέζκαηα απφ έξεπλεο θαη κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη
ζήκεξα απνδεηθλχνπλ φηη ν ζπλδπαζκφο πξνβιέςεσλ απνηειεί κηα πνιχ
ηζρπξή

ζηξαηεγηθή

γηα

ηελ

κείσζε

ησλ

ζθαικάησλ

πξφβιεςεο

(παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζθάικαηνο πάλσ απφ 6%).
Δξσηήκαηα πνπ αθφκε δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί ζε φιε ηνπο ηελ
έθηαζε αθνξνχλ ην πφζεο θαη πνηεο κέζνδνη πξφβιεςεο πξέπεη λα
ζπλδπαζηνχλ γηα λα παξάγνπλ ηελ ηειηθή πξφβιεςε θαζψο θαη ηελ
επηινγή ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο. πρλά επηθξαηεί ε άπνςε ηεο
επηινγήο κεζφδσλ πνπ λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ηελ εξκελεία ησλ
δεδνκέλσλ θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ηνπο (πρ. κέζνδνη
επέθηαζεο ή νηθνλνκεηξηθέο ή θξηηηθέο). Κηα ελαιιαθηηθή άπνςε είλαη ε
ρξήζε κεζφδσλ πνπ ζεσξνχληαη πην θαηάιιειεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε
κνξθή ησλ δεδνκέλσλ.
Όζνλ αθνξά ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο έρεη απνδεηρζεί φηη ζε
αξθεηέο

πεξηπηψζεηο

ν

ππνινγηζκφο

ηνπ

απινχ

κέζνπ

φξνπ

ησλ

πξνβιέςεσλ νδεγεί ζε απνηειέζκαηα ην ίδην ηθαλνπνηεηηθά κε απηά πην
πνιχπινθσλ ηερληθψλ ζπλδπαζκνχ. ε πεξηπηψζεηο φκσο πνπ κηα κέζνδνο
δίλεη πην αθξηβή απνηειέζκαηα απφ θάπνηα άιιε, είλαη πξνθαλέο φηη ν
κέζνο φξνο ησλ πξνβιέςεσλ δελ ζα είλαη ηθαλνπνηεηηθφο. Σν κέηξν ηεο
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ζρεηηθήο αθξίβεηαο θάζε κεζφδνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα
κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επηινγή ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο.
Δπηπιένλ ην κέγεζνο ηεο αλνκνηφηεηαο ησλ κεζφδσλ απνηειεί εμίζνπ
ζεκαληηθή έλδεημε, θαζψο ε αχμεζε ηεο αθξίβεηαο είλαη δπλαηή φηαλ νη
πξνβιέςεηο πνπ ζπλδπάδνληαη παξέρνπλ δηαθνξεηηθή πιεξνθνξία λα
ππεξβαίλεη έλα ζπγθεθξηκέλν φξην γηα ην νπνίν ε βεβαηφηεηα φηη ε
ρξνλνζεηξά είλαη επνρηαθή είλαη 95%.

3.8 Νι Θςπιψηεπερ Κέθοδοι Ξπψβλετηρ
3.8.1 Naive (Απλοφκή Κέθοδορ)
Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δίλεη σο πξφβιεςε γηα θάζε νξίδνληα ηελ
ηειεπηαία γλσζηή παξαηήξεζε. Έρεη θαιέο επηδφζεηο γηα πξφβιεςε κηαο
πεξηφδνπ

κπξνζηά

ζε

απνεπνρηθνπνηεκέλεο

ρξνλνζεηξέο

θαζψο

ε

αλακελφκελε ηηκή ηεο πξφβιεςεο δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ
ηειεπηαία

παξαηήξεζε

πνπ

έρνπκε

ζηελ

δηάζεζε

καο.

Καζεκαηηθά

πεξηγξάθεηαη σο εμήο:

Xt (m) = Xt (1)

3.8.2

Simple

Exponential

Smoothing,

SES

(Κέθοδορ Απλήρ Δκθεηικήρ Δξομάλςνζηρ)
Ζ εθζεηηθή εμνκάιπλζε είλαη κηα κέζνδνο πξφβιεςεο ε νπνία
πξνεθηείλεη ζηνηρεία ηνπ πξνηχπνπ ησλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ (φπσο ηάζεηο,
επνρηαθνί θχθινη) ζην κέιινλ. Οη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη κεηά απφ ηελ
εμνκάιπλζε ησλ δεδνκέλσλ έηζη ψζηε λα απνκνλσζνχλ ηα πξαγκαηηθά
πξφηππα απφ ηηο θαζαξά ηπραίεο δηαθπκάλζεηο.
Ζ βαζηθή αξρή ησλ κεζφδσλ εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο είλαη φηη φζν
πην

πξφζθαηα

είλαη

ηα

δεδνκέλα,

ηφζν

κεγαιχηεξε

πιεξνθνξία

πεξηέρνπλ. Έηζη απνδίδεηαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηα πξφζθαηα δεδνκέλα
ε νπνία θζίλεη εθζεηηθά αλάινγα κε ηελ παιαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ.
Ζ

απιφηεηα

ησλ

κνληέισλ

εθζεηηθήο

εμνκάιπλζεο,

νη

πεξηνξηζκέλεο απαηηήζεηο ζε απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη ν κεησκέλνο
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ππνινγηζηηθφο θφξηνο θάλνπλ ηηο κεζφδνπο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο
ηδηαίηεξα δεκνθηιείο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πξαθηηθψλ κειεηψλ
νη κέζνδνη εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο παξνπζηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά
αθξηβείαο ζε ζρέζε κε πην πνιχπινθεο κεζφδνπο. Απηφ νθείιεηαη ζην
γεγνλφο φηη δελ επεξεάδνληαη απφ ηηο ηδηνκνξθίεο ησλ πξνηχπσλ ησλ
δεδνκέλσλ ή απφ ηπραία εκθαληδφκελεο αθξαίεο ηηκέο.
Σα κνληέια εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο

ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο

αλάινγα κε ηελ γεληθή κνξθή ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ρξνλνζεηξάο
(κε νξηδφληην άμνλα πάληα ηνλ ρξφλν). Έηζη ηέζζεξα κνληέια ηάζεο
(ζηαζεξνχ επηπέδνπ, γξακκηθήο ηάζεο, εθζεηηθήο ηάζεο θαη θζίλνπζαο
ηάζεο) ζπλδπάδνληαη κε ηξία επνρηαθά κνληέια (κε επνρηαθφ, πξνζζεηηθφ
επνρηαθφ

θαη

πνιιαπιαζηαζηηθφ

επνρηαθφ)

δίλνληαο

δψδεθα

βαζηθέο

θαηεγνξίεο.
Σα κνληέια ζηαζεξνχ επηπέδνπ ππνζέηνπλ ηελ απνπζία ηάζεο
απφ ηα δεδνκέλα ζεσξψληαο φηη νη ρξνλνζεηξέο έρνπλ έλαλ ζρεηηθά
ζηαζεξφ κέζν φξν. Έηζη ε πξφβιεςε κπνξεί λα γίλεη πξνεθηείλνληαο κηα
νξηδφληηα

επζεία

γξακκή.

Σα

κνληέια

ζηαζεξνχ

επηπέδνπ

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πξνβιέςεηο ελφο βήκαηνο ή φηαλ νη ρξνλνζεηξέο
ραξαθηεξίδνληαη

απφ

απμεκέλν

ζφξπβν

ή

ηπραηφηεηα.

Σν

κνληέιν

γξακκηθήο ηάζεο είλαη πξαθηηθά ην πην δηαδεδνκέλν. Ζ πξφβιεςε γηα
νπνηαδήπνηε κειινληηθή ρξνληθή ζηηγκή γίλεηαη κε ηελ πξνέθηαζε κηαο
επζείαο γξακκήο. Σν κνληέιν εθζεηηθήο ηάζεο απνηειεί ηελ θαιχηεξε
παξαδνρή ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπσο ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ
πσιήζεσλ ζηελ αξρή ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ηνπ
νπνίνπ ε δήηεζε ζηελ αξρή απμάλεηαη αικαησδψο ελψ κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ ηείλεη λα ζηαζεξνπνηεζεί. Όκσο ηα κνληέια ζηαζεξήο θαη εθζεηηθήο
ηάζεο νδεγνχλ πνιιέο θνξέο ζε ππεξαηζηφδνμεο πξνβιέςεηο θαζψο
επηκεθχλεηαη ν ρξφλνο πξφβιεςεο. Σν κνληέιν θζίλνπζαο ηάζεο ινηπφλ
απνηειεί ηελ θαιχηεξε παξαδνρή ζηηο καθξνρξφληεο πξνβιέςεηο αθνχ
κεηψλεηαη βαζκηαία ην κέγεζνο θαηά ην νπνίν απμάλνληαη νη ηηκέο ηεο
ρξνλνζεηξάο

θάζε

ρξνληθή

πεξίνδν.

ην

πξνζζεηηθφ

κνληέιν

επνρηαθφηεηαο ην εχξνο ησλ επνρηαθψλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ
ζεσξείηαη ζηαζεξφ θαη αλεμάξηεην απφ νπνηαδήπνηε αχμεζε ζηηο ηηκέο ηεο
ρξνλνζεηξάο.
επνρηαθέο

Αληίζεηα

δηαθπκάλζεηο

ζην
είλαη

πνιιαπιαζηαζηηθφ
αλάινγεο

ηνπ
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δεδνκέλσλ (πρ. αλ ε ηάζε απμάλεηαη ηφηε νη δηαθπκάλζεηο γίλνληαη
κεγαιχηεξεο).
Όια ηα παξαπάλσ κνληέια παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά σο εμήο:

 Κονηέλο Πηαθεποω Δπιπέδος
Σν κνληέιν ζηαζεξνχ επηπέδνπ αλαθέξεηαη θαη σο απιή εθζεηηθή
εμνκάιπλζε, πεξηγξάθεηαη δε απφ ηηο εμηζψζεηο.:


et = X t - X t-1 (1)
St = St-1 + h l  et


X t (m) = St
Ζ πξψηε εμίζσζε ππνινγίδεη ην ζθάικα πξφβιεςεο et ην νπνίν
νξίδεηαη ζαλ ε δηαθνξά ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο ηεο ρξνλνζεηξάο θαη ηεο
πξφβιεςεο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ t-1 γηα νξίδνληα κηαο πεξηφδνπ. Ο
δείθηεο t αληηπξνζσπεχεη ηελ ρξνληθή πεξίνδν. To St είλαη ην επίπεδν ηεο
ρξνλνζεηξάο ζην ηέινο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ t θαη είλαη ίζν κε ην άζξνηζκα
ηνπ επηπέδνπ ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ t-1 θαη ελφο πνζνζηνχ ηνπ ζθάικαηνο
πξφβιεςεο. Σν πνζνζηφ απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ζπληειεζηή h1 ν νπνίνο
νξίδεηαη σο ν ζπληειεζηήο εμνκάιπλζεο θαη ην πεδίν ηηκψλ ηνπ είλαη απφ


0 έσο 1. Σν X t (m) είλαη ε πξφβιεςε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηέινο ηεο
πεξηφδνπ t θαη αλαθέξεηαη ζε m πεξηφδνπο κπξνζηά. Ζ πξφβιεςε είλαη ίζε
κε ην St γηα θάζε ρξνληθή πεξίνδν.
Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ κνληέινπ ζηαζεξνχ επηπέδνπ πιεζηάδεη αξθεηά
απηή ηνπ απηφκαηνπ πηιφηνπ ή ηνπ ζεξκνζηάηε. Γηα θάζε ηηκή ηεο
ρξνλνζεηξάο ππνινγίδεηαη ην ζθάικα πξφβιεςεο. Αλ ην ζθάικα είλαη ζεηηθφ
(ε πξνεγνχκελε πξφβιεςε ήηαλ πνιχ ρακειή) ηφηε ε πξφβιεςε γηα ηελ
επφκελε ρξνληθή πεξίνδν απμάλεηαη. Αληίζεηα, αλ ην ζθάικα είλαη
αξλεηηθφ (ε πξνεγνχκελε πξφβιεςε ήηαλ πνιχ πςειή) ηφηε ε πξφβιεςε
γηα ηελ επφκελε ρξνληθή πεξίνδν κεηψλεηαη. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα
ζθάικαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαζνδεγήζνπλ ηηο πξνβιέςεηο πξνο
ην πξαγκαηηθφ επίπεδν ηεο ρξνλνζεηξάο.
Πξέπεη λα επηιέγνπκε πξνζεθηηθά ηελ αξρηθή ηηκή επηπέδνπ θαη ηελ
ηηκή ηνπ ζπληειεζηή εμνκάιπλζεο. Θη απηφ γηαηί αλ ε πξψηε πξφβιεςε
δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ησλ δεδνκέλσλ ζα έρεη παξαπνηεηηθή δξάζε
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ζηηο ηηκέο ησλ επφκελσλ πξνβιέςεσλ. Δπηπιένλ ε πξψηε πξφβιεςε
επεξεάδεη ηελ επηινγή ηνπ ζπληειεζηή εμνκάιπλζεο. πλήζσο ινηπφλ ε
πξψηε πξφβιεςε ηίζεηαη ίζε κε ηνλ κέζν φξν ησλ δεδνκέλσλ.
Όζνλ αθνξά ηψξα ηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή εμνκάιπλζεο, ειέγρνληαη
θάπνηεο δνθηκαζηηθέο ηηκέο. Σν θξηηήξην επηινγήο είλαη ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο (MSE)
αλ θαη ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιια είδε ζθάικαηνο φπσο
ην απφιπην ή ην πνζνζηηαίν ζθάικα. Έλαο απνηειεζκαηηθφο αιγφξηζκνο
γηα λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε επηινγή ηνπ ζπληειεζηή εμνκάιπλζεο είλαη ν
αθφινπζνο: αξρηθά ππνινγίδνπκε ηελ ηηκή ηνπ ζθάικαηνο γηα δχν ηηκέο
ηνπ ζπληειεζηή εμνκάιπλζεο, ηηο ηηκέο h1 = 0.33 θαη h1 = 0.67 επηιέγνληαο
ηελ θαιχηεξε απφ ηηο δχν. Έπεηηα ππνινγίδεηαη ην ζθάικα γηα ην δηάζηεκα
ηηκψλ ±0.17 γχξσ απφ ην βέιηηζην h1. Θαη πάιη επηιέγεηαη ην βέιηηζην h1.
Απηή ε δηαδηθαζία εθηειείηαη επαλαιεπηηθά κέρξη ην ζεκείν πνπ ε κεηαβνιή
ηνπ ζθάικαηνο γίλεη κηθξφηεξε απφ 1%, κεηψλνληαο ζηαδηαθά θαη ηα
αληίζηνηρα δηαζηήκαηα (ζε ±0.08, ±0.04, ±0.02, ±0.015, ±0.0005 θ.ν.θ.).
Γηα λα κπνξνχλ νη πξνβιέςεηο λα αληαπνθξηζνχλ ζε κειινληηθέο
αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ρξνλνζεηξάο, ζα πξέπεη λα νξηζηεί έλα
ειάρηζην φξην ζηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή εμνκάιπλζεο ην νπνίν ζα είλαη
απφ h1=0.1 θαη επάλσ. Θαη απηφ γηαηί φπσο θαίλεηαη απφ ην κνληέιν
εμηζψζεσλ

ηεο

απιήο

εθζεηηθήο

εμνκάιπλζεο,

αλ

ν

ζπληειεζηήο

εμνκάιπλζεο ιάβεη ηελ ηηκή κεδέλ, ηφηε ε αξρηθή πξφβιεςε ζα κείλεη ε ίζηα
γηα φιεο ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο.
Ο

βέιηηζηνο

ζπληειεζηήο

εμνκάιπλζεο

θαζνξίδεηαη

απφ

δχν

παξάγνληεο νη νπνίνη αιιειεμαξηψληαη. Ο έλαο παξάγνληαο είλαη ην
πνζνζηφ ζνξχβνπ ζηελ ρξνλνζεηξά. Όζν πεξηζζφηεξνο ζφξπβνο ππάξρεη
ζηα δεδνκέλα ηεο ρξνλνζεηξάο, ηφζν κηθξφηεξε πξέπεη λα είλαη ε ηηκή ηνπ
ζπληειεζηή εμνκάιπλζεο γηα λα απνθχγνπκε ηελ ππεξβνιηθή αληίδξαζε
ζηνλ ζφξπβν. Ο άιινο παξάγνληαο είλαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ κέζνπ φξνπ
ηεο

ρξνλνζεηξάο.

εμνκάιπλζεο

ζα

Αλ

ν

πξέπεη

κέζνο
λα

φξνο

είλαη

κεηαβάιιεηαη,

κεγάινο

ψζηε

ν

ν

ζπληειεζηήο

πξνβιέςεηο

λα

παξαθνινπζνχλ ηηο κεηαβνιέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δεδνκέλα. Αληίζεηα, αλ
ν κέζνο φξνο είλαη ζρεηηθά ζηαζεξφο, ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή εμνκάιπλζεο
ζα είλαη κηθξή. Ζ κέγηζηε ηηκή πνπ ιακβάλεη ν ζπληειεζηήο εμνκάιπλζεο
είλαη h1=l πνπ ζχκθσλα κε ην κνληέιν εμηζψζεσλ ηεο απιήο εθζεηηθήο
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εμνκάιπλζεο ζεκαίλεη φηη ε πξφβιεςε είλαη ίζε κε ηελ ηειεπηαία ηηκή ηεο
ρξνλνζεηξάο.
Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή εμνκάιπλζεο επεξεάδεη θαη ηα βάξε πνπ
απνδίδνληαη ζηα δεδνκέλα ηεο ρξνλνζεηξάο αλάινγα κε ηελ ρξνληθή ηνπο
ζέζε. Ζ παξαθάησ εμίζσζε πξνθχπηεη απφ ην κνληέιν εμηζψζεσλ ηεο απιήο
εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο θαη καο δίλεη ηα βάξε κε ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ηα
δεδνκέλα ηεο ρξνλνζεηξάο.

St = h l  X t +h l  (l - h l )  X t-1 +h1  (1 - h l )2  X t-2 +
h l  (1 - h l )3 X t-3 +h l  (1 - h l )4 X t-4
+ .... + h l  (1 - h l )k X t-k
Απφ ηελ παξαπάλσ εμίζσζε γίλεηαη θαηαλνεηή ε επηινγή ηεο
νλνκαζίαο απιή εθζεηηθή εμνκάιπλζε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν θαζψο
ηα βάξε πνπ απνδίδνληαη ζε θάζε ηηκή ηεο ρξνλνζεηξάο, ειαηηψλνληαη κε
εθζεηηθφ ξπζκφ θαζψο θηλνχκαζηε πίζσ ζηνλ ρξφλν.

 Κονηέλο Γπαμμικήρ Ράζηρ (HOLT)
Σν κνληέιν εμνκάιπλζεο γξακκηθήο ηάζεο είλαη κηα επέθηαζε ηνπ
κνληέινπ

παιηλδξφκεζεο

φπνπ

ν

ρξφλνο

απνηειεί

ηελ

αλεμάξηεηε

κεηαβιεηή. Ζ εμίζσζε παιηλδξφκεζεο είλαη Υ = a + b t φπνπ a είλαη ην
αξρηθφ ζεκείν ηεο γξακκήο θαη b ε θιίζε ηεο ηα νπνία δηαηεξνχληαη πάληα
ζηαζεξά ζε φιν ην κήθνο ηεο ρξνλνζεηξάο. Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ a θαη b
πξνθχπηνπλ απφ ηνλ κέζν φξν ησλ δεδνκέλσλ.
Αληίζεηα ζην κνληέιν εμνκάιπλζεο γξακκηθήο ηάζεο ην αξρηθφ
ζεκείν θαη ε θιίζε επαλαυπνινγίδνληαη ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν θαζψο
απνδίδεηαη ζηαδηαθά κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηα πην πξφζθαηα δεδνκέλα.
Πξαθηηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη εμνκαιπκέλεο ηηκέο ηνπ αξρηθνχ
ζεκείνπ θαη ηεο θιίζεο είλαη πνιχ πην αθξηβείο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο πνπ
ππνινγίδνληαη αλ ζηα δεδνκέλα εθαξκνζηεί απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε.
Σν καζεκαηηθφ κνληέιν εμνκάιπλζεο γξακκηθήο ηάζεο πεξηγξάθεηαη
απφ ηηο αθφινπζεο εμηζψζεηο:
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et = X t - X t-1 (1)
St = St-1 + Tt-1 + h l  et
Tt = Tt-1 + h 2  et


X t (m) = St + mTt
Αξρηθά ππνινγίδεηαη ην ζθάικα πξφβιεςεο et ην νπνίν νξίδεηαη
ζαλ ε δηαθνξά ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο ηεο ρξνλνζεηξάο θαη ηεο πξφβιεςεο
ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ t-1 γηα νξίδνληα κηαο πεξηφδνπ. To St είλαη ην
επίπεδν ηεο ρξνλνζεηξάο ζην ηέινο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ t θαη είλαη ίζν κε
ην άζξνηζκα ηνπ επηπέδνπ ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ t-1, ηεο ηάζεο γηα ηελ
ρξνληθή πεξίνδν t-1 θαη ελφο πνζνζηνχ ηνπ ζθάικαηνο πξφβιεςεο. Σν
πνζνζηφ απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ζπληειεζηή h1 ν νπνίνο νξίδεηαη σο ν
ζπληειεζηήο εμνκάιπλζεο ηνπ επηπέδνπ θαη ην πεδίν ηηκψλ ηνπ είλαη απφ
0 έσο 1. Ζ ηάζε T t είλαη ε X t {m) ηάζε ηεο ρξνλνζεηξάο γηα ηελ
ρξνληθή πεξίνδν t θαη είλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ηεο ηάζεο ηεο ρξνληθήο
πεξηφδνπ t-1 θαη ελφο πνζνζηνχ ηνπ ζθάικαηνο πξφβιεςεο. Σν πνζνζηφ
απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ζπληειεζηή h2

ν νπνίνο νξίδεηαη σο ν

ζπληειεζηήο εμνκάιπλζεο ηεο ηάζεο θαη ην πεδίν ηηκψλ ηνπ είλαη επίζεο
απφ 0 έσο 1. Ζ πνζφηεηα είλαη ε πξφβιεςε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην
ηέινο ηεο πεξηφδνπ t θαη αλαθέξεηαη ζε m πεξηφδνπο κπξνζηά. Ζ
πξφβιεςε είλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ηνπ επηπέδνπ St θαη ηεο ηάζεο Tt
πνιιαπιαζηαζκέλεο κε ηνλ αξηζκφ

m ησλ πεξηφδσλ ηνπ νξίδνληα

πξφβιεςεο.
Απφ ηηο παξαπάλσ εμηζψζεηο γίλεηαη εκθαλήο ε δηαθνξά κεηαμχ
κνληέινπ γξακκηθήο ηάζεο θαη κνληέινπ γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. Σν
επίπεδν ζην κνληέιν γξακκηθήο ηάζεο είλαη ην αξρηθφ ζεκείν κηαο γξακκήο
ηάζεο ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε κφλν ρξνληθή πεξίνδν θαη
κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηα δεδνκέλα θάζε ρξνληθήο πεξηφδνπ.
Ζ αξρηθνπνίεζε ηνπ κνληέινπ γξακκηθήο ηάζεο κπνξεί λα γίλεη κε
εθαξκνγή γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ζηα δεδνκέλα καο. πγθεθξηκέλα νη
αξρηθέο ηηκέο ηνπ επηπέδνπ θαη ηεο ηάζεο ιακβάλνπλ ηηο ηηκέο ηνπ αξρηθνχ
ζεκείνπ θαη ηεο θιίζεο ηεο επζείαο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο.
Όζνλ αθνξά ηψξα ηηο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ εμνκάιπλζεο,
ειέγρνληαη θάπνηεο δνθηκαζηηθέο ηηκέο. Σν θξηηήξην επηινγήο είλαη ζηηο
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πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ
ζθάικαηνο (MSE) αλ θαη ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιια είδε
ζθάικαηνο

φπσο

ην

απφιπην

ή

ην

πνζνζηηαίν

ζθάικα.

Έλαο

απνηειεζκαηηθφο αιγφξηζκνο γηα λα επηιεγνχλ νη βέιηηζηεο ηηκέο ησλ
ζπληειεζηψλ εμνκάιπλζεο επηπέδνπ θαη ηάζεο είλαη ν αθφινπζνο: αξρηθά
ππνινγίδνπκε ηελ ηηκή ηνπ ζθάικαηνο γηα ηέζζεξηο ζπλδπαζκνχο
{h1=0.33 ή h1=0.67} θαη {h2=0.33 ή h2=0.67} επηιέγνληαο ηνλ θαιχηεξν.
Έπεηηα ππνινγίδεηαη ην ζθάικα γηα ην δηάζηεκα ηηκψλ ±0.17 γχξσ απφ ηα
βέιηηζηα h1, h2 πνπ έρνπκε επηιέμεη. Θαη πάιη επηιέγεηαη ν βέιηηζηνο
ζπλδπαζκφο h1 θαη h2. Απηή ε δηαδηθαζία εθηειείηαη επαλαιεπηηθά κέρξη ην
ζεκείν πνπ ε κεηαβνιή ηνπ ζθάικαηνο γίλεη κηθξφηεξε απφ 1%,
κεηψλνληαο ζηαδηαθά θαη ηα αληίζηνηρα δηαζηήκαηα (ζε ±0.08, ±0.04,
±0.02,

±0.015,

±0.0005

θ.ν.θ.).

πλήζσο

ε

βέιηηζηε

ηηκή

ηνπ

ζπληειεζηή ηάζεο h2 είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή
επηπέδνπ h1 αθνχ ε ηηκή ηεο ηάζεο γηα θάζε πεξίνδν είλαη ζπλήζσο πνιχ
κηθξφηεξε απφ ηελ ηηκή ηνπ επηπέδνπ. Αλ πξνζηεζεί ην ίδην πνζνζηφ
ζθάικαηνο θαη ζην επίπεδν θαη ζηελ ηάζε ηφηε νη πξνβιέςεηο πνπ ζα
πξνθχςνπλ ζα είλαη κάιινλ αζηαζείο. Σα πξνηεηλφκελα θαηψηαηα φξηα ησλ
ζπληειεζηψλ εμνκάιπλζεο είλαη απφ h1=0.1 θαη h2=0.01.

3.8.3 Simple Moving Average, SMA (Κέθοδορ
Απλοω Θινηηοω Κέζος Όπος)
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θηλεηνχ κέζνπ φξνπ ησλ δεδνκέλσλ κηαο
ρξνλνζεηξάο θαζνξίδεηαη αξρηθά ν αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ ζα
ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ππνινγηζκφ απηφ. Ζ νλνκαζία θηλεηφο κέζνο φξνο
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία θαζψο κηα
λέα παξαηήξεζε γίλεηαη δηαζέζηκε, έλαο λένο κέζνο φξνο γίλεηαη κπνξεί λα
ππνινγηζηεί, ζηνλ νπνίν παξαιείπεηαη ε πην παιηά παξαηήξεζε πξνθεηκέλνπ
λα ζπκπεξηιεθζεί ε πην πξφζθαηε. Ο θηλεηφο, απηφο, κέζνο φξνο ζα
απνηειέζεη ηελ πξφβιεςε γηα ηε επφκελε πεξίνδν. Ο αξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ παξακέλεη ζηαζεξφο
θαη εκπεξηέρεη πάληα ηηο πην πξφζθαηεο παξαηεξήζεηο ηεο ρξνλνζεηξάο.
Κία παξαηήξεζε είλαη φηη γηα λα γίλεη πξφβιεςε ζα πξέπεη λα είλαη
δηαζέζηκεο ηφζεο παξαηεξήζεηο φζεο ρξεηάδνληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
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κέζνπ φξνπ. Κηα άιιε παξαηήξεζε θαηά ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ
είλαη φηη φζν κεγαιχηεξνο αξηζκφο παξαηεξήζεσλ εκπεξηέρεηαη ζηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ ηφζν πην εμνκαιπκέλν είλαη ην δηάγξακκα ηεο
πξφβιεςεο.

3.9

Γείκηερ

Αξιολψγηζηρ

Κεθψδυν

Ξπψβλετηρ
Πξνθεηκέλνπ λα κεηξήζνπκε ηελ αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεσλ πνπ
εμάγνληαη απφ θάπνην κνληέιν, απαηηείηαη ν ππνινγηζκφο ελδεηθηηθψλ
δεηθηψλ

ζθάικαηνο.

Οη

δείθηεο

ζθάικαηνο

επνκέλσο

κεηξνχλ

ηελ

πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα ηζηνξηθά δεδνκέλα. Αιιά, πξέπεη λα γίλεη
ζαθέο πσο έλαο κεδεληθφο δείθηεο ζθάικαηνο, δελ ζεκαίλεη πάληα θαη
θαιφ κνληέιν πξφβιεςεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ δείθηεο
ζθαικάησλ:

►θάικα:

et  Act  F

► Κέζν θάικα:

ME 

1 n
 et
n t 1

MAE 

► Κέζν Απφιπην θάικα:

► Κέζν Σεηξαγσληθφ θάικα:

► Κέζν Πνζνζηηαίν θάικα:

1 n
 et
n t 1

MSE 

MPE 

1 n 2
 et
n t 1

1 n
1 n  Act  F 
PE

 t n

100
n t 1
Act 
t 1 

Κεηαπηπρηαθή Δξγαζία

57

n

► Κέζν Απφιπην Πνζνζηηαίν θάικα:

MAPE 


i 1

Fi  Act i
Act i

100

n

n


i 1

► πκκεηξηθφ Κέζν Απφιπην Πνζνζηηαίν θάικα:
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4. Γιακοπηψμενη Εήηηζη

4.1 Γενικά
Ζ δηαθνπηφκελε δήηεζε έρεη ηελ ηδηφηεηα λα εκθαλίδεηαη ζπνξαδηθά,
δειαδή

λα

κεζνιαβνχλ

πεξίνδνη φπνπ απηή

είλαη κεδεληθή.

Όηαλ

παξνπζηαζηεί δήηεζε, ην κέγεζνο απηήο πνηθίιεη θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο,
ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. πλήζσο, δηαθνπηφκελε δήηεζε παξνπζηάδεηαη ζε
κνλάδεο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο
κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, φπνπ έρνπκε σο ζηφρν λα παξάμνπκε ζηαηηζηηθέο
πξνβιέςεηο γηα ηα απαηηνχκελα κειινληηθά απνζέκαηα αληαιιαθηηθψλ
ζηελ απνζήθε ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο Coca-cola 3E, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ
πεξηνρή ηεο Πάηξαο.
Γηα ηα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, ηα νπνία είλαη επηθνξηηζκέλα λα
ιακβάλνπλ

απνθάζεηο

ζρεηηθά

κε

ηε

δηαρείξηζε

ησλ

απνζεκάησλ

δηαθνπηφκελεο δήηεζεο, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα θαζνξηζηνχλ φζν ην
δπλαηφλ πην αθξηβείο θαλφλεο πξνκήζεηαο ησλ απαξαίηεησλ θαη κφλν
πνζνηήησλ ηνπο. Ζ βειηίσζε ζην πεδίν ησλ πξνβιέςεσλ θαζψο θαη ζε
απηφ ηεο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, ζπλήζσο κεηαθξάδεηαη ζε ζεκαληηθή
κείσζε

θφζηνπο

ζηηο

επηρεηξήζεηο,

ιφγσ

κηθξφηεξσλ

δεζκεπκέλσλ

θεθαιαίσλ ζηηο απνζήθεο ηνπο ππφ κνξθή αληαιιαθηηθψλ, ηα νπνία
κέλνπλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αρξεζηκνπνίεηα θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ

απαμηψλνληαη,

πξντφληνο.

Αλ

κεγαιψλνληαο

ιάβνπκε

ππφςε

θαη

έηζη
ηελ

ην

θφζηνο
κείσζε

αλά

κνλάδα

αλαγθψλ

γηα

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, ηφηε ζπλεηδεηνπνηνχκε ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία θαη
ην νηθνλνκηθφ φθεινο θάζε πξνζπάζεηαο πνπ επδνθηκεί ζηνλ θιάδν ησλ
πξνβιέςεσλ.
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4.2 Σπηζιμοποιοωμενερ Κέθοδοι
Ξπψβλετηρ
4.2.1 Κέθοδορ CROSTON
Απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ηνλ ηνκέα ηνλ πξνβιέςεσλ, δηαπηζηψλεη
θαλείο

ηε

δπζθνιία

ζηελ

εμαγσγή

πξνβιέςεσλ

γηα

δεδνκέλα

δηαθνπηφκελεο δήηεζεο ιφγσ ηεο αθαλφληζηεο θαη θπκαηνεηδνχο θχζεο
ηνπο. Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, αξρηθά ε
κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ επξέσο γηα ηέηνηνπ είδνπο δεδνκέλα ήηαλ ε
κέζνδνο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο. Σν 1972 ν J.D. Croston πξφηεηλε κηα
ελαιιαθηηθή κέζνδν (CR), ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηφζν ην κέγεζνο ηεο
δήηεζεο φζν θαη ην ρξφλν κεηαμχ ησλ δεηήζεσλ. ηελ πξάμε ν J.D.
Croston εμήγαγε πξνβιέςεηο εθαξκφδνληαο αλεμάξηεηα απιή εθζεηηθή
εμνκάιπλζε ηφζν ζηηο κε κεδεληθέο ηηκέο ησλ ρξνλνζεηξψλ φζν θαη ζηα
ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ κε κεδεληθψλ ηηκψλ ησλ ρξνλνζεηξψλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζθεπηηθφ ηεο κεζφδνπ Croston, είλαη λα
δηαρσξίδεηαη ε εθάζηνηε ρξνλνζεηξά ζε δχν επηκέξνπο, φπνπ ζηε κία
πεξηιακβάλεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ησλ ζπλερψλ δεηήζεσλ 𝑝𝑡 θαη
ζηελ άιιε ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ δεηήζεσλ 𝑧t . Δάλ ηε ρξνληθή
ζηηγκή t δελ έρεη πξνθχςεη θαζφινπ δήηεζε, ηφηε νη εθηηκήζεηο ηφζν γηα ην
κέγεζνο ηεο δήηεζεο φζν θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ησλ
δεηήζεσλ ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ t, θαηά αληηζηνηρία 𝑧t

θαη 𝑝t,

ζα

παξακείλνπλ ακεηάβιεηεο. Δάλ πξνθχςεη δήηεζε έηζη ψζηε 𝑧𝑡 > 0, ηφηε νη
εθηηκήζεηο ελεκεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζνπο καζεκαηηθνχο
ηχπνπο:
zt = a zt + 1 − a zt−1
pt = a pt + 1 − a pt−1
φπνπ

είλαη ε ζηαζεξά εμνκάιπλζεο ε νπνία παίξλεη ηηκέο κεηαμχ κεδέλ

θαη έλα. Γηα ην ιφγν απηφ, ε πξφβιεςε γηα ηε δήηεζε αλά πεξίνδν ηε
ρξνληθή ζηηγκή t δίλεηαη απφ ηνλ αθφινπζν καζεκαηηθφ ηχπν:
z

Ct = p t

t
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ηα

ζρήκαηα

4.1

θαη

4.2

πνπ

αθνινπζνχλ

παξαηίζεηαη

κηα

απεηθφληζε εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ Croston ζε κηα ζεηξά δηαθνπηφκελεο
δήηεζεο. Σν ζρήκα 4.1 απεηθνλίδεη ην αξρηθφ γξάθεκα ηεο ρξνλνζεηξάο
ελψ ην ζρήκα 4.2 απνδίδεη ηε γξαθηθή απεηθφληζε ησλ δχν λέσλ
ρξνλνζεηξψλ κεηά ηελ απνζχλζεζε θαηά Croston.

Πσήμα 4.1: Αξρηθφ Γξάθεκα ηεο Υξνλνζεηξάο
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Πσήμα 4.2: Απνζχλζεζε Υξνλνζεηξάο θαηά Croston

Ζ δηαθνπηφκελε δήηεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ επηπέδνπ
πξνκήζεηαο απνζεκάησλ θαη επηθέξεη κηα πξνθαηάιεςε ζηηο εθηηκήζεηο ηεο
κέζεο δήηεζεο. Ζ κέζνδνο θάλεη μερσξηζηέο εθηηκήζεηο γηα ηε δήηεζε θαη
ην ρξφλν κεηαμχ ησλ δεηήζεσλ, πξνζπαζψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν λα
κεηψζεη ηελ πξνθαηάιεςε, επηθέξνληαο φκσο αιιαγέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηνπ απνζέκαηνο, ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ κνληέινπ ηεο δήηεζεο.
Σν βειηησκέλν ζχζηεκα πνπ πεξηγξάθεηαη θάλεη ηηο ρσξηζηέο
εθηηκήζεηο ηνπ κεγέζνπο απαίηεζεο, θαη ηελ άθημε ηεο απαίηεζεο,
εμαιείθνληαο θαηά ζπλέπεηα ηελ πξνθαηάιεςε, αιιά ην ζχζηεκα πνπ
ειέγρεη ην απφζεκα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί γηα λα ιάβεη ππφςε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ κνληέινπ ηεο απαίηεζεο.

Έρεη ην ηδηαίηεξν

πιενλέθηεκα φηη ην ίδην αθξηβψο ζχζηεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα
ζπλερή δήηεζε ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί δήηεζε ζε θάζε πεξίνδν.
Σν ζχζηεκα δίλεη έηζη κηα πην ζαθή εηθφλα ηνπ πξνηχπνπ ηεο
δήηεζεο γηα αληηθείκελα ζπαλίσο ρξεζηκνπνηνχκελα, ηα νπνία βξίζθνληαη
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ζηηο πεξηζζφηεξεο απνζήθεο. Κε ηελ παξαπάλσ κέζνδν απνθεχγεηαη ε
πεξίζζεηα απνζεκάησλ.
Σν πξφζζεην ζηνηρείν ηεο ζπρλφηεηαο ηεο δήηεζεο επηηξέπεη ζηνλ
δηαρεηξηζηή ησλ απνζεκάησλ λα θαζνξίζεη ηηο παξαγγειίεο θαη ην θφζηνο κε
κεγαιχηεξε αθξίβεηα.

4.2.2 Κέθοδορ SBA (Syntetos and Boylan
Approximation)
Ζ κέζνδνο SBA (Syntetos and Boylan Approach) απνηειεί κηα
ηξνπνπνίεζε ηεο κεζφδνπ Croston. Οη Syntetos θαη Boylan δηαπίζησζαλ φηη
ε κέζνδνο Croston είλαη ζεηηθά πξνθαηεηιεκκέλε (positively biased),
δειαδή

παξνπζηάδεη

κηα

αηζηφδνμε

ηάζε

ζηα

απνηειέζκαηα

ησλ

πξνβιέςεψλ ηεο. Θάηη ηέηνην ζεσξήζεθε σο κεηνλέθηεκα θαη γηα ην ιφγν
απηφ πξφηεηλαλ κηα δηαθνξνπνηεκέλε κέζνδν. Ιακβάλνληαο, ινηπφλ,
ππφςε ηε κέζνδν ηνπ Croston έδεημαλ φηη:

Δ Ct = E

zt
κ
α p−1
≈
1+
pt
p
2−α p

φπνπ ζπγθεθξηκέλα γηα α = 1 ε παξαπάλσ ζρέζε παίξλεη ηε κνξθή:

Δ Ct = E

zt
𝑧t
κ
1
1
=E
= −
ln
pt
pt
p p−1
p

Βαζηδφκελνη ζηελ πξψηε ζρέζε θαη αγλνψληαο ηνλ φξν p − 1 p, νη
Syntetos θαη Boylan πξφηεηλαλ κηα λέα πξφβιεςε ε νπνία ζα δίλεηαη απφ
ηνλ αθφινπζν καζεκαηηθφ ηχπν:
𝑆𝐵𝑡 = 1 −

𝑎 𝑧𝑡
2 𝑝𝑡

Ο παξαπάλσ ηχπνο ζα πεξίκελε θαλείο λα εμάγεη θαιχηεξεο
πξνβιέςεηο φζν ην

p − 1 p πιεζηάδεη ην 1, θαζψο ε πηζαλφηεηα 1 p
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ζεηηθήο δήηεζεο κέζα ζε κηα πεξίνδν, κηθξαίλεη. Σν απνηέιεζκα απηφ
απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 4.3 φπνπ ζπγθξίλεηαη ε πξνθαηάιεςε (bias) ησλ
δχν κεζφδσλ, CR θαη SBA. εκεηψλεηαη φηη ε κνλφηνλε ζπκπεξηθνξά
πξνέθπςε απφ ηελ ηπραηφηεηα ηεο δήηεζεο πξάγκα ην νπνίν κπνξεί λα
θαλεί απφ ηηο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νη δχν ρξνλνζεηξέο. Σφζν απφ ην
ζρήκα 4.3 φζν θαη απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε δηαπηζηψλεη θαλείο
μεθάζαξα φηη ε αξρηθή κέζνδνο ηνπ Croston παξνπζηάδεη κηθξφηεξε
(ζεηηθή) πξνθαηάιεςε εάλ ην 1 p είλαη κεγάιν (δειαδή ππάξρνπλ ιίγεο κε
κεδεληθέο ηηκέο ζηε δήηεζε) ελψ ε ηξνπνπνηεκέλε κέζνδνο ησλ Syntetos
θαη Boylan έρεη κηθξφηεξε πξνθαηάιεςε εάλ ην 1 p είλαη κηθξφ (δειαδή
φηαλ ππάξρνπλ πνιιέο κεδεληθέο ηηκέο ζηε δήηεζε).

Πσήμα 4.3: χγθξηζε ησλ κεζφδσλ CR θαη SBA
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4.2.3

Κέθοδορ

Disaggregate

ADIDA

(Aggregate-

Intermittent

Demand

Approach)
Δίλαη πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ρξνλνζεηξψλ,
λα

παξνπζηάδεηαη

δηαθνπηφκελε

δήηεζε

γηα

πνιιέο

πεξηφδνπο.

Παξαηεξείηαη γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ε δήηεζε λα δηαθφπηεηαη
εληειψο ελψ ελδέρεηαη λα ππάξμεη εθ λένπ δήηεζε κειινληηθά. Κε απηφλ
ηνλ ηξφπν παξάγνληαη ρξνλνζεηξέο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ ζε φηη αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ πξνβιέςεσλ.
Κε βάζε ην ζθεπηηθφ ηεο κεζφδνπ ADIDA γηα λα απνθεχγεηαη απηφ
ην είδνο ηεο αζπλέρεηαο, ηα δεδνκέλα κηαο ρξνλνζεηξάο δηαθνπηφκελεο
δήηεζεο πξέπεη λα ζπλαζξνίδνληαη ζε ιηγφηεξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Απηφ
ζεκαίλεη πσο ηα δεδνκέλα ζα παξνπζηάδνληαη ιηγφηεξν ζπρλά. Θάηη ηέηνην
επηηπγράλεηαη εάλ ηα δεδνκέλα δελ θαηαγξάθνληαη αλά κήλα αιιά ζε
ηξηκεληαία βάζε γηα παξάδεηγκα. Δλδέρεηαη ινηπφλ, κε απηφ ηνλ ηξφπν, λα
νδεγεζεί θαλείο ζε ρξνλνζεηξέο ζπλερνχο ξνήο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο ζα
επηηξέπνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε κνληέισλ πξφβιεςεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
θαηεγνξία ρξνλνζεηξψλ. Παξφια απηά, ε ρξεζηκφηεηα ησλ εμαγνκέλσλ
ηξηκεληαίσλ πξνβιέςεσλ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί, θαζψο ηα δεδνκέλα
παξαθνινπζνχληαη θαη ειέγρνληαη ζε κεληαίν επίπεδν, κε ζθνπφ λα
εμππεξεηήζνπλ δηάθνξεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο πνπ απαηηνχλ κεληαία
αλαθνξά. Θξίλεηαη ινηπφλ αλαγθαία ε δεκηνπξγία κηαο κεζφδνπ γηα ηελ
παξαγσγή κεληαίσλ πξνβιέςεσλ απφ ηηο ηξηκεληαίεο πξνβιέςεηο.
Ζ φιε απηή θηινζνθία νδεγεί ζε κηα λέα κέζνδν ε νπνία νλνκάδεηαη
ADIDA (Nikolopoulos et al., 2008;2009;2010) θαη ε νπνία πξνηείλεη ηε
ζπλάζξνηζε δεδνκέλσλ ζε έλα πην πάλσ επίπεδν φπνπ έρεη απνθεπρζεί ε
αζπλέρεηα ησλ δεδνκέλσλ. Αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο ζπλάζξνηζεο ησλ
δεδνκέλσλ, δεκηνπξγείηαη κηα θαηλνχξηα ρξνλνζεηξά κε ζαθψο ειαηησκέλε
δηαθνπηφκελε ζπκπεξηθνξά. ε απηήλ κπνξνχλ πιένλ λα εθαξκνζηνχλ
κέζνδνη πξφβιεςεο γηα δεδνκέλα ζπλερνχο δήηεζεο πέξαλ ησλ κεζφδσλ
πνπ εθαξκφδνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζε δεδνκέλα δηαθνπηφκελεο δήηεζεο.
Ύζηεξα απφ ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ησλ πξνβιέςεσλ, απαηηείηαη ν
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δηαρσξηζκφο ησλ πξνβιέςεσλ ζηα αξρηθά επίπεδα ησλ ρξνλνζεηξψλ
ρξεζηκνπνηνχληαη είηε εκπεηξηθέο ηερληθέο είηε κέζνδνη βαζηζκέλεο ζε
πηζαλνινγηθά

(probabilistic)

κνληέια.

Θαη’

νπζία

ε

φιε

δηαδηθαζία

νινθιεξψλεηαη ζε ηξία ζηάδηα: πξψην ζηάδην - ζπλάζξνηζε (aggregation)
δεδνκέλσλ, δεχηεξν ζηάδην – πξφβιεςε ζπλαζξνηζκέλσλ ρξνλνζεηξψλ,
ηξίην θαη ηειηθφ ζηάδην – δηαρσξηζκφο πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ παξαρζεί
ζην πξνεγνχκελν ζηάδην.

Πσήμα 4.4: ρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο κεζφδνπ ADIDA

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν λα δηεπθξηληζηνχλ νξηζκέλα
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ADIDA πξηλ γίλεη θαηαλνεηή θαη ζαθήο ε
ρξεζηκφηεηα κηαο ηέηνηαο κεζφδνπ. Σν επίπεδν ζπλάζξνηζεο πνπ κπνξεί λα
πξνθχςεη, ελδέρεηαη λα κελ είλαη ζπκβαηφ κε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο
εηαηξείαο δειαδή εάλ ην ζέζεη θαλείο ππφ κειέηε λα δεη φηη ε ζπλάζξνηζε
ησλ δεδνκέλσλ θαηαιήγεη ζε πνιχ ιηγφηεξν ζπρλέο ρξνλνζεηξέο ή πνιχ
κηθξέο ρξνλνζεηξέο (π.ρ. απφ εβδνκαδηαία ζε εηήζηα δεδνκέλα θ.η.ι.). Παξ’
φια απηά ε απιφηεηα θαη ε κεζνδνινγηθή ειαζηηθφηεηα απηήο ηεο κεζφδνπ,
θαζηζηά αλαγθαία ηελ εκπεηξηθή θαη ηε ζεσξεηηθή «εμεξεχλεζε» ησλ
ηδηνηήησλ κηαο ηέηνηνπ είδνπο πξνζέγγηζεο.
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Έλα εκθαλέο κεηνλέθηεκα, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηνδηθή
ζπλάζξνηζε είλαη ε απψιεηα ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο θαζψο ε ζπρλφηεηα θη
αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ παξαηεξήζεσλ κεηψλνληαη. Παξ’ φια απηά, ε
ζπγθέληξσζε ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο δήηεζεο ζε κηθξφηεξεο ζπρλφηεηαο
πεξηφδνπο κεηψλεη ή αθφκα θαη εμαιείθεη ηηο κεδεληθέο ηηκέο ηεο δήηεζεο
θαη νη λέεο ρξνλνζεηξέο πξνζνκνηάδνπλ εθείλεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ δήηεζε
ζηαζεξήο ξνήο, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί.
Σν πξνεγνχκελν ζρήκα (4.4) δφζεθε κηα ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο
κεζφδνπ ADIDA γηα έλα ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα δεδνκέλσλ κεληαίαο
δήηεζεο.

ηα

ζπγθεθξηκέλα

δεδνκέλα

ησλ

εηθνζηελφο

πεξηφδσλ

εθαξκφδεηαη ζηελ άζξνηζε επηπέδνπ ηξία (3) θαη επηηπγράλεηαη ηα
δεδνκέλα απηά λα αλαπηπρζνχλ ζε επηά ηξίκελα δειαδή επηά λέεο
πεξηφδνπο.

ηελ

πξάμε

φπσο

αλαθέξζεθε

ζηηο

πξνεγνχκελεο

παξαγξάθνπο ρξεζηκνπνηνχκε ηε ζπλάζξνηζε γηα λα ρεηξηζηνχκε ηελ
αζπλέρεηα ησλ δεδνκέλσλ. Κε ιίγα ιφγηα ηα δεδνκέλα δηαθνπηφκελεο
δήηεζεο

κε

ηελ

δηαθνπηφκελεο

ηερληθή

δήηεζεο

ηεο
ή

ζπλάζξνηζεο

ελδέρεηαη

ηείλνπλ

λα

λα

γίλνπλ

εμαθνινπζνχλ

λα

κε
είλαη

δηαθνπηφκελεο αιιά ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ.
Γηα

ηελ

πξφβιεςε

ησλ

ζπλαζξνηζκέλσλ

ρξνλνζεηξψλ

ρξεζηκνπνηνχκε κεζφδνπο φπσο ε απιή εθζεηηθή εμνκάιπλζε, ε απιντθή
κέζνδνο, ε κέζνδνο Θ, ε εθζεηηθή εμνκάιπλζε κε γξακκηθήο ηάζεο θιπ.
ηε

ζπλέρεηα,

έρνληαο

επηηχρεη

λα

παξάμνπκε

ηε

λέα

πξφβιεςε,

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ηερληθή ηνπ δηαρσξηζκνχ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ (3) θαη
δεκηνπξγνχκε ηξεηο λέεο πξνβιέςεηο. Ο δηαρσξηζκφο ηεο πξφβιεςεο απηήο
επηηπγράλεηαη κε δηάθνξεο ηερληθέο φπσο π.ρ. ε ηερληθή ίζσλ βαξψλ
αληηζηνίρσλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ (equal weights) θαη άιιεο παξφκνηεο,
(weights of(n-4) quarter, average weights, median weights).
πλνςίδνληαο, ζηελ κέζνδν ADIDA (πλαζξνηζηηθή/Απνζπλζεηηθή
Πξνζέγγηζε ζηε Γηαθνπηφκελε Εήηεζε) νη απαηηήζεηο γηα πξνκήζεηα
απνζεκάησλ πξέπεη λα ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο πξνζδνθψκελεο θαηαλνκήο
ηεο δήηεζεο θαη ηνπ νξίδνληα ρξφλνπ πζηέξεζεο θάζε θνξά.

Ζ

ρξνληθή/πεξηνδηθή ζπλάζξνηζε κνηάδεη λα είλαη κηα πνιιά ππνζρφκελε
πξνζέγγηζε γηα ηε δηαθνπηφκελε δήηεζε,

θαζψο νη πξνβιέςεηο ζε

πςειφηεξα επίπεδα ζπλάζξνηζεο πεξηφδσλ είλαη γεληθά πην αθξηβείο θαη
έρνπλ κηθξφηεξεο δηαθπκάλζεηο ζε ζρέζε κε εθείλεο κηθξφηεξσλ επηπέδσλ
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ζπλάζξνηζεο. Χο επίπεδν ηεο ρξνληθήο/πεξηνδηθήο ζπλάζξνηζεο κπνξεί
θάιιηζηα λα επηιεγεί ν νξίδνληαο πξφβιεςεο, ή αθφκα θαη λα ηνλ ππεξβεί,
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απνζπλζεηηθνί κεραληζκνί απαηηνχληαη ζηε
ζπλέρεηα.
πκπεξαζκαηηθά,

ε

ζχλζεζε

(aggregation)

είλαη

κηα

πνιιά

ππνζρφκελε ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο δεδνκέλσλ δηαθνπηφκελεο δήηεζεο,
θαζψο απηνχ ηνπ είδνπο νη ρξνλνζεηξέο ζπλήζσο είλαη νγθψδεηο θαη έρνπλ
κεγάιν εχξνο ηζηνξηθψλ παξαηεξήζεσλ. Δπηπξνζζέησο, ηα πεξηζζφηεξα
παθέηα ινγηζκηθνχ πξφβιεςεο ππνζηεξίδνπλ ηε ζχλζεζε ησλ δεδνκέλσλ.
Ζ κέζνδνο ADIDA κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή βειηίσζε ζε ζρέζε κε
κεκνλσκέλεο

κεζφδνπο,

γεγνλφο

πνπ

ηελ

θαζηζηά

έλα

κεραληζκφ

απηνβειηίσζεο κηαο κεζφδνπ. Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα απνδεηθλχνπλ φηη
είλαη πηζαλφ λα ππάξρεη έλα βέιηηζην επίπεδν ζχλζεζεο. Θέηνληαο ην
επίπεδν ζχλζεζεο ίζν κε ην ρξφλν πζηέξεζεο θαη πξνζζέηνληαο κία αθφκα
πεξίνδν νδεγνχκαζηε ζε πνιιά ππνζρφκελα απνηειέζκαηα.

4.3 Ρο MAsE (Mean Absolute scaled
Error) υρ ο πιο Δνδεδειγμένορ Ρπψπορ
Κέηπηζηρ Πθάλμαηορ Ξπψβλετηρ
Σα ζρεηηθά κέηξα ζχγθξηζεο θαζψο θαη ηα κέηξα ζχγθξηζεο
βαζηζκέλα ζε ζρεηηθά ζθάικαηα πξνζπαζνχλ λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ηα
δεδνκέλα ησλ πξνβιέςεσλ κε εθείλα, ηα νπνία ιακβάλνληαη απφ κεξηθέο
ζπγθξηηηθέο κεηξήζεηο επηδφζεσλ κεζφδσλ πξνβιέςεσλ. πλήζσο ε
απιντθή κέζνδνο (Naive) είλαη εθείλε, ε νπνία ιακβάλεηαη σο ζπγθξηηηθή
κέζνδνο επίδνζεο.
Δληνχηνηο,

θαη

νη

δχν

πξνζεγγίζεηο

αληηκεησπίδνπλ

θάπνηα

πξνβιήκαηα. Σα ζρεηηθά ζθάικαηα έρνπλ κηα ζηαηηζηηθή θαηαλνκή κε
απξνζδηφξηζηε κέζε ηηκή θαη άπεηξε δηαθχκαλζε. Σα ζρεηηθά ζθάικαηα
κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ κφλν φηαλ ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο πξνβιέςεσλ
γηα θάζε ρξνλνζεηξά. Δπνκέλσο, δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε
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ζχγθξηζε ηεο αθξίβεηαο πξφβιεςεο εθηφο ηνπ δείγκαηνο γηα νξίδνληα
πξφβιεςεο κηαο πεξηφδνπ.
ρεηηθά κε ην ζέκα έρεη πξνηαζεί απφ ηνπο Hydman θαη Koehler
(2006) κηα λέα θαη ηαπηφρξνλα ζρεηηδφκελε κε ηηο ππφινηπεο ηδέεο, ε νπνία
πηζηεχεηαη

πσο

είλαη

θαηάιιειε

γηα

πεξηπηψζεηο

φπσο

απηέο

πνπ

πξναλαθέξζεθαλ, κέζσ ηεο θιηκάθσζεο ηνπ ζθάικαηνο, βαζηζκέλε ζην
κέζν απφιπην ζθάικα, ην νπνίν πξνθχπηεη φηαλ ζην δείγκα εθαξκνζηεί ε
απιντθή κέζνδνο (Naive). Οξίδεηαη, ινηπφλ, έλα θιηκαθσηφ ζθάικα σο:

𝑞𝑡 =

𝑒𝑡
1
𝑛−1

𝑛
𝑖=2

𝑌𝑖 − 𝑌𝑖−1

ην νπνίν είλαη εκθαλψο αλεμάξηεην απφ ηελ θιίκαθα ησλ δεδνκέλσλ.
Έλα θιηκαθσηφ ζθάικα ησλ δεδνκέλσλ είλαη κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο
φηαλ πξνθχπηεη απφ κηα θαιχηεξε πξφβιεςε ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηεο
πξφβιεςεο γηα ρξνληθφ νξίδνληα κηαο πεξηφδνπ ηεο απιντθήο κεζφδνπ
(Naive) ππνινγηζκέλεο γηα ην δείγκα. Αληηζέησο, είλαη κεγαιχηεξν ηεο
κνλάδαο φηαλ πξνθχπηεη απφ κηα πξφβιεςε ρεηξφηεξε ζε ζρέζε κε ην κέζν
φξν ηεο πξφβιεςεο γηα ρξνληθφ νξίδνληα κηαο πεξηφδνπ ηεο απιντθήο
κεζφδνπ (Naive) ππνινγηζκέλεο γηα ην δείγκα.
Σν Κέζν Απφιπην Θιηκαθσηφ θάικα (Mean Absolute Scaled Error)
είλαη:
𝑀𝐴𝑆𝐸 = 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑞𝑡 .
ρεηηθνί ηξφπνη κέηξεζεο ηνπ ζθάικαηνο πξφβιεςεο, φπσο ην Root
Mean Squared Scaled Error (RMSSE) θαη ην Median Absolute Scaled Error
(MsASE) κπνξνχλ λα νξηζηνχλ κε αλάινγν ηξφπν. Οη Billah, Snyder θαη
Koehler

(2006)

ρξεζηκνπνίεζαλ

έλαλ

παξεκθεξή

ηξφπν

κέηξεζεο

ζθάικαηνο, φηαλ ππνιφγηζαλ ηελ απφιπηε ηηκή ηνπ ζθάικαηνο πξφβιεςεο
σο πνζνζηφ ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο ηνπ δείγκαηνο. Απηή ε πξνζέγγηζε
είρε ην κεηνλέθηεκα φηη ν παξνλνκαζηήο
αχμεζε

ηνπ

κεγέζνπο

ηνπ

δείγκαηνο

κεγαιψλεη αλάινγα κε ηελ
γηα

κε

απνεπνρηθνπνηεκέλεο

ρξνλνζεηξέο πνπ πεξηέρνπλ a unit root. Ζ θιηκάθσζε ηνπ κέζνπ απφιπηνπ
ζθάικαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ απιντθή κέζνδν (Naive)
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ζεκαίλεη πσο νη ρξνλνζεηξέο δελ έρνπλ πάλσ απφ έλα unit root, ην νπνίν
είλαη ζρεδφλ πάληα αιεζέο γηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα.
Όηαλ ην MASE είλαη κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο, ε πξνηαζείζα κέζνδνο
δίλεη ζπλήζσο κηθξφηεξα ζθάικαηα ζε ζρέζε κε ηα ζθάικα πνπ δίλεη ε
Naive γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν. Δάλ ππνινγίδνπκε πξνβιέςεηο πνιιψλ
πεξηφδσλ, ηφηε είλαη δπλαηφ λα θιηκαθψζνπκε ην MAE γηα ην δείγκα
ππνινγηζκέλν γηα πξνβιέςεηο πνιιψλ πεξηφδσλ θάλνληαο ρξήζε ηεο
Naive.
Οη Hydman θαη Koehler πξνηείλνπλ πσο νη κέζνδνη πνπ βαζίδνληαη
ζε θιηκαθσηά ζθάικαηα πξέπεη λα θαζηεξσζνχλ σο κφληκε πξνζέγγηζε ζηε
ζχγθξηζε

αθξίβεηαο

πξνβιέςεσλ

κεηαμχ

ρξνλνζεηξψλ

δηαθνξεηηθψλ

θιηκάθσλ. Θαη απηφ, επεηδή, έρνπλ κηα θαηαλνεηή θιηκαθνπνίεζε θαη είλαη
επξέσο εθαξκφζηκα. Ζ κφλε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απηέο νη κέζνδνη
ζα δψζνπλ απξνζδηφξηζηα ζθάικαηα είλαη φηαλ φιεο νη ηηκέο ηζηνξηθψλ
δεδνκέλσλ είλαη ίζεο κεηαμχ ηνπο.
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5. Ξςθία – Ένα Πωζηημα
ποζηήπιξηρ Δπισειπημαηικϊν
Ξποβλέτευν

5.1 Γενικά
Σν

ΠΤΘΗΑ

είλαη

έλα

θαηλνηφκν

ζχζηεκα

ππνζηήξημεο

επηρεηξεκαηηθψλ πξνβιέςεσλ. Πεξηιακβάλεη φιε ηε δηαζέζηκε γλψζε θαη
πείξα ζηνλ ηνκέα ησλ πξνβιέςεσλ ελψ, ηαπηφρξνλα, αμηνπνηεί πιήξσο ηηο
λέεο δπλαηφηεηεο ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθψλ. Σν ΠΤΘΗΑ έρεη σο
πξννξηζκφ ηνπ, ηελ εμνηθείσζε κε ηνλ ηνκέα ησλ πξνβιέςεσλ, ζηειερψλ
επηρεηξήζεσλ, φπσο:


νηθνλνκηθψλ δηεπζπληψλ,



πξντζηάκελσλ παξαγσγήο,



δηαρεηξηζηψλ απνζεθψλ,



θαζψο επίζεο θαη ζρεδηαζηψλ/αλαιπηψλ.
Έρεη ζρεδηαζηεί θαη αλαπηπρζεί, κε έλα βαζηθφ ζηφρν, ν νπνίνο δελ

είλαη άιινο απφ ην λα θαηαζηεί ε δηαδηθαζία/εξγαζία ηεο επηρεηξεκαηηθήο
πξφβιεςεο φζν ην δπλαηφλ πην απιή, θηιηθή πξνο ην ρξήζηε θαη πξαθηηθή,
ρσξίο

λα

εγθπξφηεηα

εγείξεηαη
θαη

ηελ

θαλέλα

δήηεκα

αθξίβεηα

ησλ

φζνλ

αθνξά

ηελ

απνηειεζκάησλ

απφ

επηζηεκνληθή
ζηαηηζηηθήο

απφςεσο.
Ζ δεχηεξε έθδνζε ηνπ ΠΤΘΗΑ πεξηιακβάλεη:
 Έλα πνιχ απιφ θαη θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε πεξηβάιινλ εξγαζίαο
βαζηζκέλν ζην κελνχ ηχπνπ ribbon (Microsoft Office 2007).


Τπνζηήξημε

δεδνκέλσλ

δηαθνπηφκελεο

δήηεζεο

(αλάιπζε

θαη

πξφβιεςε).
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 Γπλαηφηεηα εηζφδνπ δεδνκέλσλ απφ SQL Compact Edition & αξρεία
θεηκέλνπ (θαζψο θαη SQL Server).
 Γξαθηθή θαη αξηζκεηηθή εξκελεία ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο
πξνβιέςεσλ.
 Βειηησκέλεο ππνξνπηίλεο γηα κέγηζηε ηαρχηεηα δηεθπεξαίσζεο ησλ
ππνινγηζκψλ.
 Πεξηζζφηεξεο επηινγέο ζρεηηθά κε ηελ εμαγσγή ζρεηηθψλ αλαθνξψλ.
 Δμσηεξηθά εξγαιεία (πξνζερψο).
Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, ν

ηνκέαο

ησλ

πξνβιέςεσλ

έρεη

αλαπηπρζεί πάξα πνιχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Οη
εμειίμεηο είλαη πνιιέο θαη ζεκαληηθέο, φπσο ζεκαληηθέο είλαη νη γλψζεηο
θαη

ε

εκπεηξία, ε νπνία απνθηάηαη

ζπζηήκαηα παξαγσγήο

απφ

πξνβιέςεσλ.

ηελ

ελαζρφιεζε κε

ηα

παξαηεξείηαη

κία

Σαπηφρξνλα,

ηξνκαθηηθή πξφνδνο ζε ππνινγηζηηθή κλήκε θαη ηαρχηεηα, φπσο θαη
ζε παξαγσγή ινγηζκηθνχ, ην νπνίν πιένλ παξέρεη άθζνλεο επθαηξίεο,
γηα

λα

ρξεζηκνπνηεζεί

ε

δχλακε

ηεο

πξφβιεςεο,

λα βειηησζεί ε

αθξίβεηα θαη ε αμηνπηζηία, ψζηε λα γίλεη πην πξαθηηθή θαη ζρεηηθή γηα ηηο
επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο.
Σν ζχζηεκα ΠΤΘΗΑ ελζσκαηψλεη φιε ηε δηαζέζηκε γλψζε
εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ησλ πξνβιέςεσλ,
πιήξσο

ηηο

ιεηηνπξγηθφ.

λέεο
Σν

δπλαηφηεηεο

ΠΤΘΗΑ

ζηνρεχεη

ελψ

ζε
ζε

ηαπηφρξνλα

πινπνηεί

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα
δηνηθεηηθά

ζηειέρε

θαη

φπσο

θαη
π.ρ.

νηθνλνκηθνί δηεπζπληέο, δηαρεηξηζηέο πξντφληνο, δηαρεηξηζηέο παξαγσγήο
θαη πξνγξακκαηηζηέο/αλαιπηέο θαη έρεη ζρεδηαζηεί θαη πινπνηεζεί κε έλα
θαη

κφλν

ζηφρν,

λα

κεηαηξέςεη

ηε

δηαδηθαζία

ηεο

παξαγσγήο

επηρεηξεκαηηθψλ πξνβιέςεσλ ζε κία άκεζε, θηιηθή πξνο ην ρξήζηε θαη
πξαθηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο ηαπηφρξνλα λα ζπκβηβάδεηαη θαη λα ππνρσξεί
ζε φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ επηζηεκνληθή ηζρχ θαη ζηαηηζηηθή αθξίβεηα.
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5.2 Δνζυμαηυμένερ πομονάδερ
(MODULES)
Ζ δεχηεξε έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνβιέςεσλ ΠΤΘΗΑ απνηειείηαη
απφ δέθα ππνκνλάδεο/ππνκελνχ (ηκήκαηα), ε θαζεκία απφ ηηο νπνίεο
εζηηάδεη

ζε

κία

ηξνπνπνίεζεο

ζπγθεθξηκέλε

ησλ

δεδνκέλσλ,

άπνςε
ηεο

ηεο

ζηαηηζηηθήο

παξαγσγήο

αλάιπζεο/

επηρεηξεκαηηθψλ

πξνβιέςεσλ, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ησλ αλαθνξψλ.

5.2.1 Data (Γεδομένα)
ην ππνκελνχ Data, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.1, ην νπνίν
αθνινπζεί, γίλεηαη ε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ (ρξνλνζεηξψλ). ε απηφ ην
ππνκελνχ ζπλαληψληαη δχν επηκέξνπο section. Σν έλα είλαη ην SQL Server
Database θαη ην άιιν είλαη ην SQL Compact Edition. ην αξηζηεξφ ηκήκα
ηεο νζφλεο έρνπκε ηα εηζεγκέλα δεδνκέλα θαη ζην δεμί κέξνο ηελ γξαθηθή
απεηθφληζή ηνπο.

Πσήμα 5.1: Data menu
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5.2.2 View (Ξποβολέρ)
ην ππνκελνχ View, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.2, ην νπνίν
αθνινπζεί, δηαηίζεληαη δχν βαζηθά section:


View Mode (κνξθή εκθάληζεο) θαη ην,



View Options (επηινγέο εκθάληζεο).
Γηα ην πξψην section έρνπκε ηηο επηινγέο: Main Chart (βαζηθφ

γξάθεκα),

Multiple

View

(πνιιαπιή

(εκθάληζε

ππνθαηεγνξηψλ),

Stacked

εκθάληζε),
Chart,

Subcategory

Croston

View

Decomposition

(απνζχλζεζε θαηά Croston), Table View (εκθάληζε πίλαθα ). Γηα ην
δεχηεξν section έρνπκε επηινγέο, φπσο: Adjusted Data (Πξνζαξκνζκέλα
Γεδνκέλα), Trend-Cycles (Σάζε-Θπθιηθφηεηα), Seasonal Indices, Forecast
Model (Κνληέιν Πξφβιεςεο), Statistical F/C (ηαηηζηηθή Πξφβιεςε),
Judgmental

F/C

Πξνυπνινγηζκνχ),

(Θξηηηθή

Πξφβιεςε),

Top-Down

F/C

Budget

(Πξφβιεςε

F/C

(Πξφβιεςε

Αλσηέξνπ-Θαησηέξνπ

επηπέδνπ), Final F/C (Σειηθή Πξφβιεςε), Confidence Intervals (Γηαζηήκαηα
Δκπηζηνζχλεο).

Πσήμα 5.2: View menu
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5.2.3 Adjustments (Ρποποποιήζειρ)
ην ππνκελνχ Adjustments, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.3, ην νπνίν
αθνινπζεί, παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ επηκέξνπο section, φπσο:


Edit Data (γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ)



Missing Values (γηα ηελ αληηκεηψπηζε θελψλ ζηηο ρξνλνζεηξέο)



Zero Values (γηα ηελ αληηκεηψπηζε κεδεληθψλ ηηκψλ)



Working Days (γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ)
Όπσο γλσξίδνπκε, ζχλεζεο είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν ηα

δεδνκέλα είλαη επεξεαζκέλα απφ εηδηθά γεγνλφηα θαη ελέξγεηεο (απεξγίεο,
αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, πξνσζήζεηο/δηαθεκίζεηο, κεγάιεο αιιαγέο ζηηο
ηηκέο ησλ πξντφλησλ θιπ) ηα νπνία θαηαζηξέθνπλ ηα παξειζφληα πξφηππα
ηεο ρξνλνζεηξάο θαη δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, πξέπεη λα
πξνζαξκνζηνχλ θαη απηφ ιακβάλεη ρψξα ζε απηφ ην ππνκελνχ ηνπ Ππζία.
Δδψ πξνηείλνληαη ζην ρξήζηε ηξφπνη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ
πξηλ ηε δηαδηθαζία ηεο πξφβιεςεο. Όηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ δεδνκέλσλ
εθαξκνζηνχλ, απνζεθεχνληαη ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα ππφινηπα
ηκήκαηα ηνπ ΠΤΘΗΑ.

Πσήμα 5.3: Adjustment menu
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5.2.4 Analysis (Ανάλςζη)
ην ππνκελνχ Analysis, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.4, ην νπνίν
αθνινπζεί, παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ επηκέξνπο section, φπσο ην:


Statistics (ζηαηηζηηθά κεγέζε), ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην πιήζνο ησλ
παξαηεξήζεσλ, ηε κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηηκή, ην κέζν φξν, δείθηεο
ζθαικάησλ θ.ά.



Seasonality (επνρηαθφηεηα), φπνπ εκθαλίδεηαη ε επνρηαθφηεηα ησλ
δεδνκέλσλ, θαη



Growth Rates (ξπζκνί αλάπηπμεο).
ην αξηζηεξφ ηκήκα ηεο νζφλεο ζπλερίδνπκε λα έρνπκε ηα εηζεγκέλα

δεδνκέλα θαη ζην δεμί κέξνο ηελ γξαθηθή απεηθφληζή ηνπο.

Πσήμα 5.4: Analysis menu
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5.2.5 Special Events & Actions
(Διδικά Γεγονψηα και Δνέπγειερ)
ην ππνκελνχ Special Events & Actions, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα
5.5, ην νπνίν αθνινπζεί, παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ επηκέξνπο section,
φπσο ην:


Methods (κέζνδνη), ην νπνίν πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πξνζθεξφκελεο
απφ ην ζχζηεκα κεζφδνπο



Identified SEA (αλαγλσξηζκέλα εηδηθά γεγνλφηα & ελέξγεηεο)



Confirmed SEA (επηβεβαησκέλα εηδηθά γεγνλφηα & ελέξγεηεο).
Σν ΠΤΘΗΑ, ινηπφλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε γηα ηξνπνπνίεζε

ησλ Δηδηθψλ Γεγνλφησλ θαη Δλεξγεηψλ (Special Events and Actions - SEA),
ηα

νπνία

ζπλήζσο

αζθνχλ

ζεκαληηθή

επηξξνή

ζηηο

πσιήζεηο

θαη

επεξεάδνπλ αξθεηά ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο πξφβιεςεο.

Πσήμα 5.5: Special Events & Actions Menu
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5.2.6 Forecast (Ξπψβλετη)
ην ππνκελνχ Forecast, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.6, ην νπνίν
αθνινπζεί, παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ επηκέξνπο section, φπσο ην:


Statistical (ζηαηηζηηθέο κέζνδνη πξφβιεςεο), ην νπνίν πεξηιακβάλεη
φιεο ηηο πξνζθεξφκελεο απφ ην ζχζηεκα ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο
πξφβιεςεο φπσο είλαη ε Naïve, ε SES, ε SMA, ε κέζνδνο Δθζεηηθήο
Δμνκάιπλζεο ηνπ Holt θ.ά.



Bottom-Up (Πξφβιεςε απφ ηα θαηψηεξα πξνο ηα αλψηεξα επίπεδα)



Judgmental (Θξηηηθή Πξφβιεςε)



Budget (Πξφβιεςε Πξνυπνινγηζκνχ),



Final F/C (Σειηθή Πξφβιεςε)



Top-Down F/C (Πξφβιεςε Αλσηέξνπ-Θαησηέξνπ επηπέδνπ).

Πσήμα 5.6: Forecast menu
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5.2.7 Monitoring (Ξαπακολοωθηζη)
ην ππνκελνχ Monitoring, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.7, ην νπνίν
αθνινπζεί, παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ επηκέξνπο section, φπσο ην:


Forecast Lines (ζηαηηζηηθέο κέζνδνη πξφβιεςεο),



Monitoring Period (πεξίνδνο θαηαγξαθήο),



Monitoring Statistics (ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαηαγξαθήο).
Πνιιέο θνξέο παιηά πξφηππα θαη δηαρξνληθέο ζρέζεηο (ζπζρεηηζκνί)

κπνξεί λα αιιάμνπλ θαη, έηζη, αλαπφθεπθηα λα επεξεαζηεί ε αθξίβεηα ησλ
πξνβιέςεσλ, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηελ πξνέθηαζε/ζπλέρηζε απηψλ ησλ
δηαρξνληθψλ ζρέζεσλ ζην κέιινλ. Σν ππνκελνχ Monitoring πάληνηε
ειέγρεη γηα πηζαλή δηαθνξά ζηελ πξαγκαηηθή θαη ηελ πξνβιεθζείζα ηηκή
θαη δίλεη έλα πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα, φηαλ απηέο νη δηαθνξνπνηήζεηο ηείλνπλ
λα γίλνληαη ηπραίεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ρξήζηεο έρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα πξνβιέςεη εθ λένπ θαη/ή λα ιάβεη ηα απαηηνχκελα κέηξα,
εθφζνλ ρξεηάδεηαη, γηα λα δηνξζσζεί ε θαηάζηαζε.

Πσήμα 5.7: Monitor menu
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5.2.8 Reporting (Αναθοπέρ)
ην ππνκελνχ Reporting, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.8, ην νπνίν
αθνινπζεί, παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ επηκέξνπο section, φπσο ην:


Chart (γξάθεκα), φπνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα εθηχπσζε (print)
ηνπ γξαθήκαηνο, γηα πξνεπηζθφπεζε (preview) ηεο εθηχπσζεο θαη
γηα δηακφξθσζε ηεο ζειίδαο (page setup),



General Reports (γεληθέο αλαθνξέο), φπνπ έρνπκε
Σν

ΠΤΘΗΑ

ππνζηεξίδεη

ηε

ιεπηνκεξή

αλαθνξά

φισλ

ησλ

παξακέηξσλ αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ, δίλνληαο,
ηαπηφρξνλα ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα δηαθφξσλ ηχπσλ
πξνβιέςεσλ. Οη αλαθνξέο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ην ζχζηεκα ζε
ππνινγηζηηθφ θχιιν (excel) γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία.

Πσήμα 5.8: Reports menu
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5.2.9 Tools (Δπγαλεία)
ην ππνκελνχ Tools, φπσο θαη ζηα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά, δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα επηινγήο εξγαιείσλ, ρξήζηκσλ γηα ηελ εξγαζία κε ην ζχζηεκα
ΠΤΘΗΑ.

5.2.10

Help (Βοήθεια)

ην ππνκελνχ Help, ην ΠΤΘΗΑ δηαζέηεη έλα «βνεζφ πινήγεζεο», ν
νπνίνο ζπκβνπιεχεη ην ρξήζηε ζρεηηθά κε ηξφπνπο δηεπζέηεζεο ησλ
δεδνκέλσλ θαη ηελ θαιχηεξε ελνπνίεζε ησλ ππνκνλάδσλ. Κφιηο επηιεγεί
κηα ππνκνλάδα, ην ΠΤΘΗΑ αλαιχεη ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, ελεκεξψλεη ην
ρξήζηε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη επηιέγεη ηελ πην θαηάιιειε κέζνδν
γηα απηά ηα δεδνκέλα κε ζηφρν λα βειηηψζεη ηελ αθξίβεηα θαη ηελ
απνδνηηθφηεηα ηεο πξφβιεςεο. Οη εμεηδηθεπκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα
αγλνήζνπλ ηελ πξνηεηλφκελε κέζνδν θαη/ή λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε ρξήζε
ηνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο.

5.3

Πωνθεζη ηυν πομονάδυν ζε ένα
Ξλήπερ Πωζηημα
ην

αθφινπζν

ζρήκα

έρνπκε

ηε

ζρεκαηηθή

απεηθφληζε

ησλ

ππνκνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΤΘΗΑ, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ έλα πιήξεο
ζχζηεκα

επηρεηξεκαηηθψλ

πξνβιέςεσλ

ηθαλφ

λα

«ιχζεη»

ηα

ρέξηα

δηαρεηξηζηψλ, δηεπζπληψλ θαη αλαιπηψλ ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο.
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Πσήμα 5.9: ρεκαηηθή απεηθφληζε ησλ ππνκνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΤΘΗΑ

Αμίδεη λα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ ηα αθφινπζα ηκήκαηα ηνπ ΠΤΘΗΑ:



Ξαπαγυγή/Απογπαθή (Production/Inventory):
Πνιιέο

επηρεηξήζεηο απαηηνχλ πνιιέο ρηιηάδεο πξνβιέςεηο ζε

κεληαία, εβδνκαδηαία
βάζε.

Απηέο

νη

ή ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, αθφκα θαη θαζεκεξηλή
πξνβιέςεηο

απνηειεζκαηηθά θαη φζν ην

πξέπεη

λα

παξαρζνχλ

απηφκαηα,

δπλαηφλ αθξηβέζηεξα. Σν ΠΤΘΗΑ παξέρεη

ηέηνηεο πξνβιέςεηο κε έλαλ
απαηηνχληαη. Παξέρεη επίζεο κηα

κεραληθφ ηξφπν φηαλ θαη φπνπ απηέο
επηινγή ξχζκηζεο ηεο δηαθνξάο κεηαμχ

ησλ Bottom-Up θαη ησλ ζπλνιηθψλ πξνβιέςεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ θξηηηθψλ θαη/ή ησλ επηζπκεηψλ ζηφρσλ, παξαζέηνληαο ηηο πηζαλέο
δηαθνξέο αλαινγηθά ή ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε.



Κακποππψθεζμερ Ξποβλέτειρ (Long Ρerm):
Ζ πξφβιεςε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ηάζεσλ θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ

ξπζκνχ

αλάπηπμεο

απαηηνχλ

δηαθνξεηηθέο

κεζφδνπο

θαη

αξθεηά

πεξηζζφηεξεο ππνζέζεηο κηαο θαη νη πεξηβαιινληηθέο, αληαγσληζηηθέο θαη
νη ηερλνινγηθέο αιιαγέο επεξεάδνπλ ηηο καθξνπξφζεζκεο ηάζεηο. Απηή ε
ελφηεηα παξέρεη

πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο γηα ηελ παξαγσγή ησλ
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καθξνπξφζεζκσλ

πξνβιέςεσλ

παξνπζηάδνληαο

πιεξνθνξίεο

γηα

ηελ

αθξίβεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο.



πολογιζμψρ

ηυν

ζσέζευν

(Estimating

relationships):
Οη

αλσηέξσ ηξεηο ππνκνλάδεο έρνπλ λα θάλνπλ κε πξνβιέςεηο

ρξνλνζεηξψλ ελψ ε παξνχζα ππνκνλάδα αζρνιείηαη κε ηελ εθηίκεζε ησλ
ζρέζεσλ βαζηζκέλε ζηελ πνιιαπιή παιηλδξφκεζε. Δθηφο απφ απηήλ ηελ
εθηίκεζε

παξέρεη

επίζεο

ζρεηηθέο

πιεξνθνξίεο

πνπ

κπνξνχλ

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζθνπνχο πξνβιέςεσλ θαη γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο
θαιχηεξα ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ κειινληηθέο αιιαγέο.

5.4 Σαπακηηπιζηικά και Θαινοηομίερ
Σν ΠΤΘΗΑ έρεη ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί γηα λα πιεξνί ηέζζεξηο
βαζηθνχο ζηφρνπο. Θαηά πξψηνλ, λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη εχθνια θαη
δηαηζζεηηθά απφ θάζε δηαρεηξηζηηθφ ζηέιερνο ην νπνίν δελ έρεη ηερληθφ ή
ζηαηηζηηθφ ππφβαζξν. Θαηά δεχηεξνλ, δεδνκέλνπ φηη ζηελ πξάμε ζρεδφλ
φια ηα δεδνκέλα πεξηέρνπλ "ζπκκεηξηθφ ζφξπβν", ν νπνίνο νθείιεηαη ζε
εμσηεξηθέο πεγέο, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη
θαη λα πξνζαξκφζεη ηα δεδνκέλα ηνπ κε έλα απιφ, μεθάζαξν θαη άκεζν
ηξφπν. Θαηά ηξίηνλ, νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα δεδνκέλα θαη ηηο
πξνβιέςεηο ζα πξέπεη λα είλαη άκεζα δηαζέζηκεο ζην ρξήζηε, ν νπνίνο ζα
πξέπεη άιισζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε γλψζε ηνπ θαη ηελ
εκπεηξία ηνπ ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνβιέςεηο ελζσκαηψλνληαο ηαπηφρξνλα
ηελ θξηηηθή ηνπ ηθαλφηεηα θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη
ηελ αθξίβεηα ησλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ. Σέινο, έρεη παξαηεξεζεί φηη νη
πξνβιέςεηο, νη νπνίεο παξάγνληαη απφ εηδηθνχο, είλαη ζπρλά ππεξβνιηθά
αηζηφδνμεο, θαζψο πεξηιακβάλνπλ ελ πνιινίο ηηο ζηαηηζηηθέο απνθιίζεηο
απηψλ πνπ ηηο παξάγνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη άλζξσπνη πνπ αζρνινχληαη
κε ηηο πξνβιέςεηο παξαιακβάλνπλ

επηπιένλ πιεξνθνξία ζρεηηδφκελε κε

ηελ αθξίβεηα ησλ δηθψλ ηνπο πξνβιέςεσλ, νχησο ψζηε λα γίλεη ζχγθξηζε
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κε ηηο θαζαξά ζηαηηζηηθέο πξνβιέςεηο θαη λα εληνπηζηνχλ νη ζηαηηζηηθέο
απνθιίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
δηφξζσζεο

κειινληηθψλ

πξνβιέςεσλ

θαη

παξάγνληαη

ζσζηφηεξα

απνηειέζκαηα.
Οη αλσηέξσ ηέζζεξηο ζηφρνη επηηπγράλνληαη κέζσ ησλ αθφινπζσλ
επδηάθξηησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζην ΠΤΘΗΑ:

 Ανάλςζη δεδομένυν
εκαληηθέο

πιεξνθνξίεο

γηα

ηηο

ζεηξέο

δεδνκέλσλ

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο παξέρνληαη απφ ην ΠΤΘΗΑ ζε φιεο
ζηηγκέο. Σέηνηεο

πιεξνθνξίεο

θαη

ηα

ηηο ρξνληθέο

ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη,

κεηαμχ

άιισλ, ηα αξρηθά θαη ηα επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα, νη απνεπνρηθνπνηεκέλεο
ηηκέο ηνπο, ε ζεηξά ηάζεο - θχθινπ, νη ξπζκνί αλάπηπμεο, ην ζηαηηζηηθφ
κνληέιν θαη νη πξνβιέςεηο, παξνπζηάδνληαη κε γξαθηθφ ηξφπν θαη ή ζε
κηα κνξθή ππνινγηζκψλ κε ινγηζηηθφ θχιιν (spreadsheet). Κπνξνχλ,
επίζεο, λα εμεηαζηνχλ ζηελ νζφλε, ή λα απνζεθεπηνχλ γηα κειινληηθέο
ρξήζεηο. Δπηπιένλ, επηζεκαίλνληαη ζην ρξήζηε:


νη πην ζεκαληηθέο ζεηξέο απφ άπνςε κεγέζνπο, ή απνδνηηθφηεηαο,
έηζη ψζηε πεξηζζφηεξε ζεκαζία λα δνζεί ζε απηέο πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζνχλ φζν πην αθξηβείο πξνβιέςεηο γίλεηαη,



νη ζεηξέο κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ αχμεζεο, έηζη, ψζηε λα κπνξνχλ
λα έρνπλ κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηα πςειφηεξα εηζνδήκαηα θαη ηα
κειινληηθά θέξδε,



νη ζεηξέο, νη νπνίεο αλαδεηθλχνπλ ηελ πεξίνδν σξηκφηεηαο ησλ
πξντφλησλ,



νη ζεηξέο, νη νπνίεο αλαδεηθλχνπλ αληίζηνηρα ηελ πεξίνδν παξαθκήο
θαη πνπ είλαη πηζαλφ λα ρξεηαζηνχλ κηα λέα πξνζέγγηζε γηα λα ηα
αλαγελλήζνπλ ή λα ηα απνξξίςνπλ φια καδί.

 Δπεξεπγαζία δεδομένυν
Τπάξρνπλ δηάθνξεο δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο

πνπ επηηξέπνπλ ζην

ρξήζηε λα απαιιάμεη ηα δεδνκέλα απφ κε ζπζηεκαηηθέο επηξξνέο, νη νπνίεο
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δηαζηξεβιψλνπλ ην κνηίβν ηνπο. Σέηνηεο
αληηθαηαζηήζνπλ ηηο ηηκέο πνπ

ηξνπνπνηήζεηο κπνξνχλ λα

ιείπνπλ θαη λα

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο

φπνηεο εκεξνινγηαθέο ξπζκίζεηο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ
ηελ παξαγσγή ή ηηο πσιήζεηο ζηελ εμέηαζε

αζπλήζηζησλ ηηκψλ θαη

απνθιείνληαο ηελ επηξξνή ησλ εηδηθψλ γεγνλφησλ /ελεξγεηψλ. Σέηνηα
Special

Events/Actions

(SEA)

(πξνψζεζε-δηαθεκηζηηθέο

εθζηξαηείεο,

αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, απεξγίεο θιπ.) ιφγσ ηεο θξίζηκεο ζεκαζίαο
ηνπο αλαγλσξίδνληαη θαη επηζεκαίλνληαη απφ ην πξφγξακκα έηζη ψζηε ν
ρξήζηεο λα κπνξεί λα ηα θαηαρσξήζεη γηα κειινληηθή ρξήζε θαζψο επίζεο
θαη λα δηνξζψζεη ηα δεδνκέλα απφ πηζαλή επηξξνή ηνπο απφ απηά πξηλ ηελ
ηειηθή πξφβιεςε.

 Ρποποποίηζη ηυν ζηαηιζηικϊν πποβλέτευν με
ηιρ ειζαγυγέρ

απψ ηην κπίζη και γνϊζη ηυν

πποζεσϊν Διδικϊν Γεγονψηυν/ Δνεπγειϊν
Οη

ζηαηηζηηθέο

ζπκπεξαζκάησλ

ησλ

πξνβιέςεηο

είλαη

πξνεγνχκελσλ

βαζηζκέλεο

κνηίβσλ,

ή

ζηελ

ησλ

εμαγσγή

θαζηεξσκέλσλ

ζρέζεσλ. Δληνχηνηο, νη κειινληηθέο εθβάζεηο επεξεάδνληαη απφ SEA
(πξνσζεηηθέο ή δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο, απεξγίεο, απμήζεηο/κεηψζεηο
ηηκψλ,

αληαγσληζηηθέο

ελέξγεηεο

θ.α.)

φπσο

θαη

απφ

εζσηεξηθέο

πιεξνθνξίεο δηαζέζηκεο ζηε δηνίθεζε (π.ρ. ε ππνγξαθή κηαο κεγάιεο, λέαο
ζχκβαζεο κε έλαλ λέν πειάηε). Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ παξαγφλησλ
πξέπεη λα ππνινγίδνληαη κε θξηηηθφ ηξφπν θαη λα ελζσκαηψλνληαη ζηηο
ζηαηηζηηθέο πξνβιέςεηο. Σν ΠΤΘΗΑ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα ππνινγίζεη ηελ
πηζαλή επηξξνή ησλ SEA κε ηε κειέηε πξνεγνχκελσλ παξφκνησλ SEA θαη
λα ξπζκίζεη αθνινχζσο θαηάιιεια ηηο ζηαηηζηηθέο πξνβιέςεηο.

 Bottom-Up ένανηι Top-Down Ξποβλέτευν
Σν ΠΤΘΗΑ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα θάλεη ηηο bottom-up πξνβιέςεηο
κε ηελ πξφζζεζε ηνπ
βαζκίδα ηεο

αλψηεξνπ επηπέδνπ πξνβιέςεσλ ζε νπνηαδήπνηε

επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, ππνινγίδεη ηηο πξνβιέςεηο άκεζα ζε

νπνηνδήπνηε ηέηνην επίπεδν ζπλφινπ. Αθνχ δχν πξνβιέςεηο (bottom-up
and top-down) κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ, ελαξκνλίδεη ηε δηαθνξά θαη ηελ
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παξαζέηεη θαηάιιεια, ή φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην ρξήζηε, ζηα δηάθνξα
επίπεδα. Ο ρξήζηεο κπνξεί κφλν

λα έρεη πξφζβαζε ζηα πξντφληα/ηηο

ππεξεζίεο ηνπ ζην επίπεδν ηνπ ή θάησ απφ απηφ, εάλ έρεη πξνκεζεπηεί ηε
ζσζηή άδεηα. Κφλν νη θαζνιηθνί δηαρεηξηζηέο, κε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο, ζα
κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην πην πςειφ επίπεδν (δει. πξνβιέςεηο
ηεο επηρείξεζεο) θαη ζηα θαηψηεξα επίπεδα.

 Θαηανομή

ηυν

Ρελικϊν

Γιοικηηικϊν

Ξποβλέτευν με Top-Down διαδικαζία
Ζ δηνίθεζε ζε δηάθνξα επίπεδα, απνθαζίδεη γηα ηηο ηηκέο ησλ ηειηθψλ
πξνβιέςεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε φιε ηελ επηρείξεζε, ηηο θαηεγνξίεο ή ηα
ηκήκαηα θάησ απφ απηά. Γηα λα ιάβεη ηελ απφθαζή ηεο, ιακβάλεη ππφςε
δηάθνξνπο παξάγνληεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο

επηζπκεηήο απμεηηθήο

ηάζεο γηα νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε, ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, ηα
ηκήκαηα ή ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Αθνχ νη ηειηθέο πξνβιέςεηο γηα
νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε, ηηο θαηεγνξίεο ή ηα ηκήκαηα θ.ιπ., έρνπλ
δηεπζεηεζεί, ην ΠΤΘΗΑ ηηο δηαζέηεη ζε φια ηα θαησηέξσ επίπεδα κε έλαλ
αλαινγηθφ ή θαζνξηζκέλν ηξφπν. Σέηνηα θαηαλνκή κπνξεί λα εθαξκνζηεί
ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξηνπνηήζεηο:
i. εκαληηθά πξντφληα / ππεξεζίεο (θαη ππφ-θαηεγνξίεο)
ii. Θαλάιηα / Βαζηθνί πειάηεο
iii. Γεσγξαθηθέο πεξηνρέο
iv. πλδπαζκνί ησλ αλσηέξσ

 Έλεγσορ (Monitoring)
Σα πξνεγνχκελα ζρέδηα θαη νη θαζηεξσκέλεο

ζρέζεηο κπνξνχλ θαη

αιιάδνπλ ηελ αθχξσζε ησλ πξνβιέςεσλ, νη νπνίεο

αλαπφθεπθηα είλαη

βαζηζκέλεο ζηελ εμαγσγή ηέηνησλ ζρεδίσλ θαη ηε ζπλέρεηα ησλ ζρέζεσλ.
Σν ηκήκα ηνπ Διέγρνπ ειέγρεη ζπλερψο ηε
πξαγκαηηθψλ

θαη

πξνβιεθζεηζψλ

ηηκψλ

θαη

δηαθνξά κεηαμχ ησλ
παξέρεη

έλα

ζήκα

πξνεηδνπνίεζεο φηαλ ηέηνηεο δηαθνξέο (δει. ηα ζθάικαηα ηεο πξφβιεςεο)
παχνπλ λα είλαη ηπραίεο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ν ρξήζηεο κπνξεί λα
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επαλαιάβεη ηελ πξφβιεςε θαη/ή λα ιάβεη θαηάιιεια κέηξα, εάλ είλαη
αλαγθαίν, γηα λα δηνξζψζεη ηελ θαηάζηαζε.

 Αναθοπέρ (Reporting)
Σν ΠΤΘΗΑ παξέρεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο αλαθνξάο γηα φιεο ηηο
πηπρέο ηεο αλάιπζεο θαη πξφβιεςεο δεδνκέλσλ, ελψ, επίζεο, παξνπζηάδεη
πιεξνθνξίεο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πξφβιεςεο
(αξρηθά

δεδνκέλα

ρσξίο

ηξνπνπνίεζε,

επεμεξγαζκέλα

δεδνκέλα,

ζηαηηζηηθέο πξνβιέςεηο, θξηηηθέο πξνβιέςεηο, ζηφρνη πξνυπνινγηζκψλ θαη
ηειηθέο πξνβιέςεηο). Οη αλαθνξέο κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα
εμαρζνχλ ζε έλα ινγηζηηθφ θχιιν γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ρξήζε.

 Ξπψζθεηερ διεπγαζίερ διαθέζιμερ ζηο ζωζηημα
ΞΘΗΑ
Ζ

αθφινπζε

δηαζέζηκεο

ζην

ιίζηα

ΠΤΘΗΑ,

ρξεζηηθφηεηάο ηνπ

πεξηγξάθεη
νη

ζηνπο

νπνίεο

κεξηθέο
ζηνρεχνπλ

πξφζζεηεο
ζηε

δηεξγαζίεο

βειηίσζε

ηεο

δηεπζπληέο θαη ηελ παξνρή φισλ ησλ

ζηαηηζηηθψλ θαη άιισλ εξγαιείσλ, ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ θαιχηεξε
θαηαλφεζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ επίηεπμε φζν ην δπλαηφλ
αθξηβέζηεξσλ θαη πην αμηφπηζησλ πξνβιέςεσλ:
i. πκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζεκαληηθέο κεζφδνπο πξφβιεςεο θαη παξέρεη
φιεο ηηο ρξήζηκεο/ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηέηνηεο κεζφδνπο.
ii.

Δπηιέγεη απηφκαηα ηελ πην θαηάιιειε κέζνδν πξφβιεςεο γηα θάζε

ζπγθεθξηκέλε ζεηξά δεδνκέλσλ (δελ απαηηείηαη εηζαγσγή δεδνκέλσλ ελψ νη
εμεηδηθεπκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ/ αγλνήζνπλ ηελ πην
θαηάιιειε κέζνδν πνπ επηιέγεηαη απφ ην πξφγξακκα θαη/ή λα θαζνξίζνπλ
ηηο παξακέηξνπο ηεο).
iii.

πλερψο ειέγρεη ηα ιάζε κεηαμχ ησλ πξνβιεθζεηζψλ ηηκψλ θαη ησλ

πξαγκαηηθψλ απνηειεζκάησλ (π.ρ. ηνκέαο πσιήζεσλ) θαη αλ ηα ζθάικαηα
παχνπλ λα είλαη ηπραία θαη γίλνληαη ζπζηεκαηηθά.
iv.

Παξαθνινπζεί φινπο ηνπο ηχπνπο ιαζψλ πξφβιεςεο (ζηαηηζηηθά,

θξηηηθά, πξνυπνινγηζκνχ, ηειηθά) γηα λα παξέρεη ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο
γηα

ηελ

αθξίβεηά

ηνπο

πξνθεηκέλνπ

λα

πξνζδηνξηζηνχλ
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ζπζηεκαηηθέο πξνθαηαιήςεηο θαη λα εμεηαζηνχλ νη ηξφπνη απαινηθήο
απηψλ φηαλ ν ρξήζηεο θάλεη λέεο πξνβιέςεηο ζην κέιινλ.
v. Παξέρεη ιεπηνκεξείο, θαη ζρεηηθέο κε ηε δηνίθεζε, αλαθνξέο γηα φιεο
ηηο πηπρέο ηεο πξφβιεςεο/ειέγρνπ θαη επηηξέπεη νη αλαθνξέο απηέο λα
πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε.
vi. Σξνπνπνηεί

ηα

δεδνκέλα/πξνβιέςεηο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ

δεδνκέλσλ ή πξφβιεςεο κε ηελ θίλεζε ζηε γξαθηθή παξάζηαζή ηνπ / ηεο.
vii. Παξέρεη πξνβιέςεηο γηα ηα Θαλάιηα/Βαζηθνχο Πειάηεο, ηηο γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο θαη νπνηνπζδήπνηε ζπλδπαζκνχο ησλ αλσηέξσ (π.ρ.,

πξντφληα

γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ, πξντφληα Βαζηθψλ Πειαηψλ ή ηνπο βαζηθνχο
πειάηεο

αλά

πξνζέγγηζε

γεσγξαθηθή
ηεο

πεξηνρή), παξάιιεια κε ηελ

παξνρήο

ησλ

πξνβιέςεσλ

παξαδνζηαθή

βαζηζκέλσλ

ζηα

Πξντφληα/Τπεξεζίεο.
viii. Γελ απαηηείηαη θακία ηδηαίηεξε ηερληθή, καζεκαηηθή ή ζηαηηζηηθή
δεμηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο.

5.5 Πε Ξοιοςρ Απεςθωνεηαι
Σν αθξναηήξην ζην

νπνίν απεπζχλεηαη ην ΠΤΘΗΑ είλαη σο επί ην

πιείζηνλ δηαρεηξηζηέο θαη δηεπζπληέο, νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε δηάθνξα
ηκήκαηα κηαο επηρείξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε ελφηεηα ζπλδέεηαη κε
ηνλ αθφινπζν ηχπν δηεπζπληψλ:
•

Ξποχπολογιζμψρ:

επηρείξεζεο,
θαη/ή ηελ

Οηθνλνκηθνί

Γηεπζπληέο

ζην

επίπεδν

ηεο

ηνπ ηνκέα ή ηνπ ηκήκαηνο ζρεηηθνχ γηα ηελ πξνεηνηκαζία

έγθξηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη Γηεπζπληέο Παξαγσγήο ζην

επίπεδν ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο, ηνπ θαλαιηνχ ή ηεο γεσγξαθηθήο
πεξηνρήο, γηα ηελ νπνία

είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ πψιεζε/παξνρή ησλ

ππεξεζηψλ θαη πνπ πξέπεη λα επηηχρνπλ νξηζκέλνπο ζηφρνπο εζφδσλ ή
θέξδνπο.
• Ξαπαγυγή/Απογπαθή: Γηεπζπληέο Παξαγσγήο/Απνγξαθήο, νη νπνίνη
πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ φηη ππάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα απνγξαθήο
αθαηέξγαζηνπ θαη άιινπ πιηθνχ, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ αξθεηά
πξντφληα ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηε δήηεζε ζηελ αγνξά.
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•

Κακποππψθεζμερ Ξποβλέτειρ:

Πξντζηάκελνη ηνκέσλ/ηκεκάησλ,

θαζψο επίζεο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθνί ζρεδηαζηέο, νη νπνίνη πξέπεη λα
επηηπγράλνπλ ηθαλνπνηεηηθνχο ζηφρνπο αχμεζεο θαη απνδνηηθφηεηαο γηα ην
κεζνπξφζεζκν θαη ην καθξνπξφζεζκν κέιινλ.
• Ανάλςζη Γεδομένυν (Data Analysis):

Οη ελ ελεξγεία δηεπζπληέο

κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ απφ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο αλαιπηέο ζηα ζηάδηα
πξνεηνηκαζίαο ηεο εηζαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο
ιήςεο ησλ πξνβιέςεσλ. Οη δηεπζπληέο κπνξνχλ έπεηηα λα εζηηάζνπλ ηηο
πξνζπάζεηέο ηνπο ζηελ ελζσκάησζε ηεο γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο
ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ πξνβιέςεσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη άιισλ ζηφρσλ, νη νπνίνη πξέπεη λα επηηεπρζνχλ ζε
θάζε θαηεγνξία.

5.6 Ρεσνική Ξεπιγπαθή ηος Πςζηήμαηορ
Σν ΠΤΘΗΑ αλαπηχρζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηε Visual Basic .ΛΔΣ 2008
ηεο Microsoft. Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ δηαγξακκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην
component Dundas for Visual Basic .NET, ελψ γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ
κελνχ ηχπνπ ribbon ρξεζηκνπνηήζεθαλ components ηεο εηαηξείαο Janus.
Σέινο, ε βάζε δεδνκέλσλ MS SQL Server 2005 ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην
ΠΤΘΗΑ

γηα

λα

απνζεθεπζνχλ

θαη

λα

αλαθηεζνχλ

νη

απαηηνχκελεο

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ, ηελ πξφβιεςε θαη ηνλ έιεγρν.
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6. Ξειπάμαηα – Αποηελέζμαηα
- Πωγκπιζη Κεθψδυν

6.1 Γενικά
ην

παξφλ

θεθάιαην

ζα

γίλεη

ε

εθαξκνγή

ηεο

θαηάιιειεο

κεζνδνινγίαο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ (stock control) γηα ηελ απνζήθε
αληαιιαθηηθψλ (machinery parts) ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο Coca-Cola 3Δ ζηελ
πεξηνρή

ηεο

πξφβιεςεο

Πάηξαο.

γηα

Υξεζηκνπνηψληαο

ρξνλνζεηξέο

ηηο

δηαθνπηφκελεο

πην

γλσζηέο

δήηεζεο,

κε

κεζφδνπο
βάζε

ηελ

πθηζηάκελε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζρεηηθά εξγαιεία
αλάιπζεο/επεμεξγαζίαο πνπ πξνζθέξνληαη ζηε δεχηεξε έθδνζε ηνπ
ζπζηήκαηνο πξνβιέςεσλ ΠΤΘΗΑ, ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα πνπ επγεληθά
παξαxσξήζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία Coca-Cola 3Δ γηα ηελ πεξίνδν 2004 έσο
2008 (πέληε έηε, εμήληα κεληαίεο παξαηεξήζεηο δήηεζεο αληαιιαθηηθψλ),
ζα εμαρζνχλ ηεθκεξησκέλα απνηειέζκαηα πξφβιεςεο ησλ κειινληηθψλ
αλαγθψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ζε αληαιιαθηηθά γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ
νξίδνληα, ν νπνίνο είλαη νη επηά πξψηνη κήλεο ηνπ έηνπο 2009. Δλ
ζπλερεία, αθνχ ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνβιέςεσλ ζπγθξηζνχλ κε ηα
πξαγκαηηθά δεδνκέλα αλαιψζεσο αληαιιαθηηθψλ γηα ην ίδην δηάζηεκα, νη
κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζα θαηαηαγνχλ/ αμηνινγεζνχλ κε βάζε
ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο δείθηεο αμηνιφγεζεο ζθαικάησλ

ME (Mean

Error) γηα κέηξεζε πξνθαηάιεςεο, MAsE (Mean Absolute scaled Error) θαη
MSE (Mean Squared Error) γηα κέηξεζε αθξίβεηαο θαη ηε γεληθφηεξε ηνπο
επίδνζε ζηε κειέηε ηεο αλσηέξσ κειέηεο πεξίπησζεο (case study).
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6.2 Κελέηη Ξεπίπηυζηρ –
Δπγοζηάζιο Coca-Cola 3Δ Ξάηπαρ
ε απηή ηελ παξάγξαθν παξαηίζεληαη θάπνηα ζηνηρεία γηα ην
εξγνζηάζην εκθηάισζεο ηεο Coca-Cola 3E ζηελ Πάηξα. Ζ πξφβιεςε ησλ
αλαιψζεσλ αληαιιαθηηθψλ ζην ελ ιφγσ εξγνζηάζην, απνηειεί ηελ κειέηε
πεξίπησζεο ρξνλνζεηξψλ δηαθνπηφκελεο δήηεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
Σν εξγνζηάζην ηεο Πάηξαο είλαη έλα απφ ηα επηά ειιεληθά
εξγνζηάζηα ηεο Coca Cola 3E. Βξίζθεηαη ζην 7ν ρικ ηεο εζληθήο νδνχ
Παηξψλ – Θνξίλζνπ ζηε πεξηνρή Αθηαίν ηνπ Γήκνπ Ρίνπ. Απνηειεί ην
δεχηεξν πην παιαηφ εξγνζηάζην ηνπ νκίινπ ζηελ Διιάδα, αθνχ μεθίλεζε ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ην 1972 , ελψ ζήκεξα εθηφο απφ παξαγσγηθφ ιεηηνπξγεί θαη
σο εκπνξηθφ εξγνζηάζην. Γηαζέηεη δχν γξακκέο παξαγσγήο, κία RGB
(Returned Glass Bottle) θαη κία PET (πιαζηηθφ), ελψ ζε φια ηα ηκήκαηα
ηνπ απαζρνιεί κφληκα πεξί ηα 400 άηνκα.
Έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ εξγνζηαζίνπ, εηδηθά ζηε ζεκεξηλή επνρή
ζηελ

νπνία

ε

εχξεζε

βέιηηζηεο

πνζφηεηαο

απνζέκαηνο

απνηειεί

αληηθείκελν ζπλερνχο κειέηεο, δε ζα κπνξνχζε λα κελ είλαη ε απνζήθε
αληαιιαθηηθψλ. Ζ απνζήθε αληαιιαθηηθψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο Πάηξαο
πεξηιακβάλεη δχν γεληθέο θαηεγνξίεο αληαιιαθηηθψλ:


ηα αληαιιαθηηθά (κηθξνυιηθά) πνπ είλαη αλαιψζηκα ζε θαζεκεξηλή
βάζε ζε νπνηαδήπνηε κεραλνινγηθή – κεραλνπξγηθή εξγαζία (βίδεο,
παμηκάδηα, γσληέο θιπ )



θαη ηα αληαιιαθηηθά ηα νπνία είλαη εμεηδηθεπκέλα γηα θάπνην κέξνο
κηαο ζπγθεθξηκέλεο κεραλήο.
πλνιηθά ε απνζήθε δηαζέηεη πάλσ απφ 800 δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο

αληαιιαθηηθψλ, κε

ηε πιεηνλφηεηά ηνπο

λα αλήθνπλ ζηε

δεχηεξε

θαηεγνξία. Ο έιεγρνο ησλ απνζεκάησλ αιιά θαη ησλ αλαιψζεσλ φισλ
ησλ ηχπσλ αληαιιαθηηθψλ γίλεηαη κέζσ εηδηθνχ ERP ζπζηήκαηνο, ην νπνίν
ιέγεηαη SAP.
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6.3 Πςλλογή - Δπεξεπγαζία Γεδομένυν
Απφ ηα αξρεία θαηαγξαθήο, ηα νπνία δηαηεξεί ζε κεληαία βάζε ε
εηαηξεία γηα ηηο αλαιψζεηο ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2004 (01/2004) έσο θαη ηνλ
Ηνχιην 2009 (07/2009) ζπιιέρζεθαλ ηα δεδνκέλα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο
εξγαζίαο.

πλνιηθά

εμήληα

επηά

(67)

κεληαίεο

θαηαρσξήζεηο

παξαρσξήζεθαλ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο νθηαθφζηνπο ηξεηο (803)
δηαθνξεηηθνχο θσδηθνχο/ηχπνπο αληαιιαθηηθψλ απφ ηελ εηαηξεία. Λα
ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν, φηη απφ ηελ εηαηξεία ιάβακε νθηαθφζηνπο
εμήληα ηξεηο (863) θσδηθνχο αληαιιαθηηθψλ, απφ ηνπο νπνίνπο νη εμήληα
(60) απνθιείζηεθαλ απφ ην πείξακα, δηφηη εκθάληδαλ κφλν κεδεληθέο ηηκέο
θαηαρσξήζεσλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο κειέηεο καο. Απφ ην ζχλνιν ησλ
εμήληα επηά (67) κεληαίσλ θαηαρσξήζεσλ, θαζνξίζηεθε νη ηειεπηαίεο επηά
θαη πην πξφζθαηεο (δειαδή απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 έσο ηνλ Ηνχιην
ηνπ 2009) λα απνηειέζνπλ ην κέηξν ζχγθξηζεο ησλ πξνβιέςεσλ, γηα ηελ
εμαγσγή ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήληα (60) παξαηεξήζεηο απφ
ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2004 (01/2004) έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008
(12/2008).

Οξίζηεθε,

δειαδή,

σο

νξίδνληαο

πξφβιεςεο

ην

πξψην

ηξεηο

(803)

επηάκελν ηνπ 2009.
Σα

δεδνκέλα

απηά

απνηέιεζαλ

ηηο

νθηαθφζηεο

ρξνλνζεηξέο, νη νπνίεο κεηά απφ κηα κηθξή επεμεξγαζία ψζηε λα έξζνπλ ζε
κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζην ππνινγηζηηθφ θχιιν excel, εηζάγνληαη ζην
ΠΤΘΗΑ γηα ηελ εμαγσγή ησλ πξνβιέςεσλ. Παξαηεξψληαο ηηο ρξνλνζεηξέο,
εχθνια θαλείο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα, φηη πξφθεηηαη γηα δηαθνπηφκελε
δήηεζε, ιφγσ ηεο παξνπζίαο πνιιψλ κεδεληθψλ ηηκψλ.
Σν γεγνλφο ηεο παξνπζίαο πνιιψλ κεδεληθψλ ηηκψλ καο νδήγεζε
ζηε απφθαζε λα αθνινπζήζνπκε ηελ αθφινπζε ηαθηηθή ζηελ πεξαηηέξσ
δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο. Οκαδνπνηήζακε ηηο ρξνλνζεηξέο κε βάζε ηνλ
ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ παξαηεξήζεσλ (κε κεδεληθψλ ηηκψλ) επί ηνπ
ζπλφινπ ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ εμήληα (60) πεξηφδσλ. Κε απηφ ηνλ
ηξφπν δεκηνπξγήζεθαλ δχν ππνζχλνια ρξνλνζεηξψλ κέζα ζην ζχλνιν ησλ
νθηαθνζίσλ

ηξηψλ

ρξνλνζεηξψλ.

πγθεθξηκέλα,

ην

έλα

ππνζχλνιν

πεξηιακβάλεη ηηο ρξνλνζεηξέο κε κε κεδεληθέο παξαηεξήζεηο απφ κία (1)
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έσο ηέζζεξηο (4) πεξηφδνπο θαη αξηζκεί ζπλνιηθά

εμαθφζηεο ελελήληα

ελλέα (699) ρξνλνζεηξέο, ην δε άιιν ππνζχλνιν πεξηιακβάλεη ηηο
ρξνλνζεηξέο κε κε κεδεληθέο παξαηεξήζεηο απφ πέληε (5) θαη άλσ
πεξηφδνπο θαη αξηζκεί ζπλνιηθά εθαηφλ ηέζζεξηο (104) ρξνλνζεηξέο. Όπσο
είλαη θαλεξφ ην άζξνηζκα ησλ δχν ππνζπλφισλ (699+104=803) καο δίλεη
ην ζχλνιν ησλ νθηαθνζίσλ ηξηψλ (803) ρξεζηκνπνηνχκελσλ ρξνλνζεηξψλ
ζην πείξακά καο.
Ζ αλσηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε αθνινπζήζεθε ζηελ αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ πεηξάκαηνο, φπνπ δηαηεξήζεθαλ νη θάησζη ηξεηο
θαηεγνξίεο:


ην ππεξζχλνιν ησλ νθηαθνζίσλ ηξηψλ (803) ρξνλνζεηξψλ,



ην

ππνζχλνιν

ησλ

εμαθνζίσλ

ελελήληα

ελλέα

(699)

ρξνλνζεηξψλ, κε κε κεδεληθέο παξαηεξήζεηο απφ κία (1) έσο
ηέζζεξηο (4) πεξηφδνπο,


θαη

ηέινο,

ην

ππνζχλνιν

ησλ

εθαηφλ

ηξηψλ

(103)

ρξνλνζεηξψλ, κε κε κεδεληθέο παξαηεξήζεηο απφ πέληε (5)
θαη άλσ πεξηφδνπο.
Γηα ηελ επθνιφηεξε επνπηεία (αλάγλσζε) ησλ απνηειεζκάησλ ζηνπο
ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο, αιιά, θαη ζηε ζχγθξηζε ησλ κεζφδσλ, νη
αλσηέξσ θαηεγνξίεο ζα ζπκβνιίδνληαη ζηε ζπλέρεηα σο:


(1+, παξαηεξήζεηο),



(1-4, παξαηεξήζεηο)



θαη (5+, παξαηεξήζεηο), αληηζηνίρσο.

Κε βάζε ηελ έληνλε παξνπζία κεδεληθψλ ηηκψλ ζηηο ρξνλνζεηξέο
καο (κεγάιν intermittency) ε απιντθή κέζνδνο Naive αλακέλεηαη λα έρεη
ηδηαίηεξα θαιή παξνπζία, ζε αληίζεζε κε κεζφδνπο δηαθνπηφκελεο δήηεζεο,
φπσο ε Croston θαη ε SBA,

νη νπνίεο αλακέλεηαη λα έρνπλ κέηξηα

απνηειέζκαηα.
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6.4 Κέθοδοι Ξπψβλετηρ πος
Σπηζιμοποιήθηκαν
Κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ, φπσο απηά αλαιχζεθαλ
ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, επηιέρζεθαλ σο κέζνδνη πξφβιεςεο, απηέο
νη νπνίεο ελδείθλπληαη γηα ρξνλνζεηξέο δηαθνπηφκελεο δήηεζεο θαζψο θαη
άιιεο ηερληθέο πξνβιέςεσλ. πγθεθξηκέλα:


Υξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο Croston,
εθαξκφδνληαο αλεμάξηεηα απιή εθζεηηθή εμνκάιπλζε ηφζν ζηηο κε
κεδεληθέο ηηκέο ησλ ρξνλνζεηξψλ φζν θαη ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα
κεηαμχ

ησλ

κε

κεδεληθψλ

ηηκψλ

ησλ

ρξνλνζεηξψλ.

Πην

ζπγθεθξηκέλα, δηαρσξίζηεθε ε θάζε ρξνλνζεηξά ζε δχν επηκέξνπο,
φπνπ ζηε κία πεξηιακβάλεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ησλ
ζπλερψλ δεηήζεσλ 𝑝𝑡 θαη ζηελ άιιε ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ
δεηήζεσλ 𝑧t . Δάλ πξνθχςεη δήηεζε έηζη ψζηε 𝑧𝑡 > 0, ηφηε νη
εθηηκήζεηο

ελεκεξψλνληαη

ζχκθσλα

κε

ηνπο

αθφινπζνπο

καζεκαηηθνχο ηχπνπο:

zt = a zt + 1 − a zt−1
pt = a pt + 1 − a pt−1
φπνπ

είλαη ε ζηαζεξά εμνκάιπλζεο ε νπνία ζηελ ελ ιφγσ αλάιπζε

ηέζεθε ίζε κε 0,05 (a = 0,05). Γηα ην ιφγν απηφ, ε πξφβιεςε γηα ηε
δήηεζε αλά πεξίνδν ηε ρξνληθή ζηηγκή t δίλεηαη απφ ηνλ αθφινπζν
καζεκαηηθφ ηχπν:

Ct =

zt
pt

=

a z t + 1−a z t−1
a p t + 1−a p t−1
0,5 z t +0,95z t−1
0,5 p t +0,95p t−1

=
=

0,05 z t + 1−0,05 z t−1
0,05 p t + 1−0,05 p t−1

=

z t +1,9z t−1
p t +1,9p t−1
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ε κέζνδνο SBA,
ζέηνληαο

ηε

ζηαζεξά

εμνκάιπλζεο

ίζε

κε

0,05

(a = 0,05),

απνηέιεζκα ν ηειηθφο ηχπνο λα είλαη:

Ε Ct = E

zt
μ
α p−1
μ
0,05 p − 1
≈ 1+
= 1+
pt
p
2−α p
p
2 − 0,05 p
=



μ
0,05 p − 1
μ
p−1
1+
= 1 + 0,0256
p
1,95 p
p
p

θαη ε κέζνδνο ADIDA.
Λα ζεκεησζεί πσο εηδηθά γηα ηε κέζνδν ADIDA έγηλε ζπλνιηθά
ρξήζε

ελλέα

(9)

δηαθνξεηηθψλ

παξαιιαγψλ

ηεο.

Αλαιπηηθά,

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κέζνδνη:



ADIDA (Naive,3),
δειαδή νη εμήληα κεληαίεο παξαηεξήζεηο καο ζπκπηχρζεθαλ ζε
είθνζη ηξίκελα θαη γηα ηελ πξφβιεςε ησλ είθνζη ζπλαζξνηζκέλσλ
ηξηκήλσλ έγηλε ρξήζε ηεο απιντθήο κεζφδνπ Naive.



ADIDA (Naive,6),
δειαδή νη εμήληα κεληαίεο παξαηεξήζεηο καο ζπκπηχρζεθαλ ζε δέθα
εμάκελα θαη γηα ηελ πξφβιεςε ησλ δέθα ζπλαζξνηζκέλσλ εμακήλσλ
έγηλε ρξήζε ηεο απιντθήο κεζφδνπ Naive.



ADIDA (Naive,12),
δειαδή νη εμήληα κεληαίεο παξαηεξήζεηο καο ζπκπηχρζεθαλ ζε
πέληε

δσδεθάκελα

(έηε)

θαη

γηα

ηελ

πξφβιεςε

ησλ

πέληε

ζπλαζξνηζκέλσλ δσδεθακήλσλ έγηλε ρξήζε ηεο απιντθήο κεζφδνπ
Naive.
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ADIDA (SBA,3),
δειαδή νη εμήληα κεληαίεο παξαηεξήζεηο καο ζπκπηχρζεθαλ ζε
είθνζη ηξίκελα θαη γηα ηελ πξφβιεςε ησλ είθνζη ζπλαζξνηζκέλσλ
ηξηκήλσλ έγηλε ρξήζε ηεο κεζφδνπ SBA.



ADIDA (SBA,6),
δειαδή νη εμήληα κεληαίεο παξαηεξήζεηο καο ζπκπηχρζεθαλ ζε δέθα
εμάκελα θαη γηα ηελ πξφβιεςε ησλ δέθα ζπλαζξνηζκέλσλ εμακήλσλ
έγηλε ρξήζε ηεο κεζφδνπ SBA.



ADIDA (SBA,12),
δειαδή νη εμήληα κεληαίεο παξαηεξήζεηο καο ζπκπηχρζεθαλ ζε
πέληε

δσδεθάκελα

(έηε)

θαη

γηα

ηελ

πξφβιεςε

ησλ

πέληε

ζπλαζξνηζκέλσλ δσδεθακήλσλ έγηλε ρξήζε ηεο κεζφδνπ SBA.


ADIDA (SES,3),
δειαδή νη εμήληα κεληαίεο παξαηεξήζεηο καο ζπκπηχρζεθαλ ζε
είθνζη ηξίκελα θαη γηα ηελ πξφβιεςε ησλ είθνζη ζπλαζξνηζκέλσλ
ηξηκήλσλ έγηλε ρξήζε ηεο SES.



ADIDA (SES,6),
δειαδή νη εμήληα κεληαίεο παξαηεξήζεηο καο ζπκπηχρζεθαλ ζε δέθα
εμάκελα θαη γηα ηελ πξφβιεςε ησλ δέθα ζπλαζξνηζκέλσλ εμακήλσλ
έγηλε ρξήζε ηεο SES.



ADIDA (SES,12),
δειαδή νη εμήληα κεληαίεο παξαηεξήζεηο καο ζπκπηχρζεθαλ ζε
πέληε

δσδεθάκελα

(έηε)

θαη

γηα

ηελ

πξφβιεςε

ησλ

πέληε

ζπλαζξνηζκέλσλ δσδεθακήλσλ έγηλε ρξήζε ηεο SES.
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Δθηφο απφ ηηο αλσηέξσ κεζφδνπο, έγηλε ρξήζε θαη άιισλ ηερληθψλ
πξνβιέςεσλ, φπσο:


η απλοφκή μέθοδορ (Naive),
ε νπνία δίλεη σο πξφβιεςε γηα ηελ επφκελε πεξίνδν ηελ ηηκή ηεο
πξνεγνχκελεο θαη ιφγσ ηνπ κεγάινπ πιήζνπο κεδεληθψλ ηηκψλ
αλακέλεηαη λα δψζεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα,



ε κέζνδνο απλήρ εκθεηικήρ εξομάλςνζηρ (SES),
φπνπ γηα λα βξεζεί ε βέιηηζηε ηηκή ηεο παξακέηξνπ εμνκάιπλζεο a,
γίλεηαη έιεγρνο ησλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ κέζσ ειαρηζηνπνίεζεο
ηνπ MSE (Mean Squared Error) κε αθξίβεηα ρηιηνζηνχ.
Λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν, φηη ε κέζνδνο απινχ θηλεηνχ κέζνπ

φξνπ (SMA) θξίζεθε ζθφπηκν λα κελ πεξηιεθζεί ζηηο κεζφδνπο ηνπ ελ
ιφγσ πεηξάκαηνο, θαζψο είλαη θαλεξφ φηη αλ απηφ ζπλέβαηλε ζα
ιακβάλακε αθξηβψο ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε ηελ ADIDA(Naive) γηα ίδηεο
ρξνληθέο πεξηφδνπο, θαζψο ην πείξακα δελ γίλεηαη κε ηελ ηερληθή ηνπ «one
step ahead forecasting», αιιά εμάγεηαη φινο ν αξηζκφο ησλ δεηνχκελσλ
πξνβιέςεσλ απεπζείαο.
πλνιηθά,

ινηπφλ,

ρξεζηκνπνηήζεθαλ

δεθαηξείο

(13)

κέζνδνη

πξφβιεςεο ζε θάζε κία απφ ηηο νθηαθφζηεο ηξεηο (803) ρξνλνζεηξέο ησλ
εμήληα (60) παξαηεξήζεσλ κε νξίδνληα πξφβιεςεο επηά κελψλ. Απηέο νη
κέζνδνη, ζπλνιηθά είλαη νη:
Naive

ADIDA(SBA,3)

SES

ADIDA(SBA,6)

Croston

ADIDA(SBA,12)

SBA

ADIDA(SES,3)

ADIDA(Naive,3)

ADIDA(SES,6)

ADIDA(Naive,6)

ADIDA(SES,12)

ADIDA(Naive,12)

Ξίνακαρ 6.1: Οη κέζνδνη πξφβιεςεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
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6.5 Ξειπαμαηική Γιαδικαζία με ηο ΞΘΗΑ
εκαληηθφ ηκήκα απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεμαγσγή ηεο
πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηε ρξήζε ηνπ ΠΤΘΗΑ. Πεξηγξαθηθά, ν ηξφπνο
κε ηνλ νπνίν έγηλε ην πείξακα αλαιχεηαη ζηα θαησηέξσ βαζηθά βήκαηα:


Δηζαγσγή ησλ ρξνλνζεηξψλ ππφ κνξθή ππνινγηζηηθνχ θχιινπ excel
ζην ζχζηεκα ΠΤΘΗΑ.



Παξαγσγή ζηαηηζηηθήο πξφβιεςεο γηα θάζε κία απφ ηηο ρξνλνζεηξέο
κε

ρξήζε

δεθαηξηψλ

(13)

δηαθνξεηηθψλ

κεζφδσλ

(εδψ

ππελζπκίδεηαη φηη ν νξίδνληαο πξφβιεςεο είρε θαζνξηζηεί λα είλαη νη
επηά πξψηνη κήλεο ηνπ 2009).


Τπνινγηζκφο ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο ζθαικάησλ κε
ρξήζε ηνπ excel.
Δθηειψληαο ηα αλσηέξσ βήκαηα γηα ην ζχλνιν ησλ νθηαθνζίσλ

ηξηψλ (803) ρξνλνζεηξψλ, γηα θάζε αληαιιαθηηθφ μερσξηζηά δειαδή, έγηλε
παξαγσγή ηνπ ζπλφινπ ησλ επηζπκεηψλ ζηαηηζηηθψλ πξνβιέςεσλ.
Σειεπηαίν βήκα ζηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ήηαλ ν ππνινγηζκφο
ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο ζθαικάησλ κε ρξήζε
ηνπ excel γηα θάζε κία απφ ηηο κεζφδνπο πξφβιεςεο, ψζηε λα θαηαζηεί
δπλαηή ε ζχγθξηζε ησλ δεθαηξηψλ (13) κεζφδσλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ
ρξνλνζεηξψλ.
ηε

ζπλέρεηα

ελδεηθηηθά

παξαηίζεληαη

θάπνηα

ραξαθηεξηζηηθά

ζηηγκηφηππα απφ ην πείξακα κε ην ζχζηεκα ΠΤΘΗΑ.
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Πσήμα 6.1: Δηζαγσγή Γεδνκέλσλ ζην χζηεκα ΠΤΘΗΑ

Πσήμα 6.2: Άπνςε ηνπ ππνκελνχ Adjustments θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο
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Πσήμα 6.3: Άπνςε ηνπ ππνκελνχ Analysis θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο

Πσήμα 6.4: Croston Decomposition γηα ηνλ θσδηθφ αληαιιαθηηθνχ 20000158
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Πσήμα 6.5: Main Chart ηνπ ππνκελνχ View γηα ηνλ θσδηθφ αληαιιαθηηθνχ 20000158

Πσήμα 6.6: Table View ηνπ ππνκελνχ View γηα ηνλ θσδηθφ αληαιιαθηηθνχ 2000158
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6.6

Πςγκενηπυηικοί

Ξίνακερ

Γεικηϊν

Αξιολψγηζηρ Κεθψδυν Ξπψβλετηρ
Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ζην ΠΤΘΗΑ
έγηλε ν ππνινγηζκφο ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο
ζθαικάησλ κε ρξήζε ηνπ excel γηα θάζε κία απφ ηηο δεθαηξείο (13)
κεζφδνπο πξφβιεςεο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζχγθξηζή ηνπο επί ηνπ
ζπλφινπ ησλ ρξνλνζεηξψλ (1+, παξαηεξήζεηο), αιιά θαη επί ησλ
θαηεγνξηψλ (1-4, παξαηεξήζεηο) θαη (5+, παξαηεξήζεηο), φπσο θαίλεηαη
ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο. Θαηά ζεηξά ζα εκθαλίδνληαη νη πίλαθεο κε ηνπο
κέζνπο φξνπο ησλ ζθαικάησλ ME, MAsE θαη MSE.


Γηα (1+, παξαηεξήζεηο)

Κέθοδορ

Κέζορ Όπορ Ριμήρ Πθάλμαηορ
ME

Naive

-0,0432

SES

-0,2940

Croston

-1,0961

SBA

-1,0309

ADIDA(Naive,3)

-1,0412

ADIDA(Naive,6)

-0,5393

ADIDA(Naive,12)

-0,5400

ADIDA(SBA,3)

-0,8135

ADIDA(SBA,6)

-0,7760

ADIDA(SBA,12)

-0,5462

ADIDA(SES,3)

-0,4112

ADIDA(SES,6)

-0,4267

ADIDA(SES,12)

-0,3842

Πειπά Θαηάηαξηρ
1
2
13
11
12
6
7
10
9
8
4
5
3

Ξίνακαρ 6.2: Κέζνο Όξνο Σηκήο θάικαηνο ME (1+, παξαηεξήζεηο)
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Κέθοδορ

Κέζορ Όπορ Ριμήρ Πθάλμαηορ
MAsE

Naive

1,3013

SES

0,7631

Croston

1,9580

SBA

1,8738

ADIDA(Naive,3)

1,0657

ADIDA(Naive,6)

0,7410

ADIDA(Naive,12)

0,7869

ADIDA(SBA,3)

1,5944

ADIDA(SBA,6)

1,4021

ADIDA(SBA,12)

1,1469

ADIDA(SES,3)

0,7876

ADIDA(SES,6)

0,8032

ADIDA(SES,12)

0,7943

Πειπά Θαηάηαξηρ
9
2
13
12
7
1
3
11
10
8
4
6
5

Ξίνακαρ 6.3: Κέζνο Όξνο Σηκήο θάικαηνο MAsE (1+, παξαηεξήζεηο)

Κέθοδορ
Naive

Κέζορ Όπορ Ριμήρ Πθάλμαηορ
MSE

18,1229

SES

9,7910

Croston

42,7266

SBA

39,4304

ADIDA(Naive,3)

47,4620

ADIDA(Naive,6)

19,1959

ADIDA(Naive,12)

15,1621

ADIDA(SBA,3)

24,5540

ADIDA(SBA,6)

23,9550

ADIDA(SBA,12)

14,8970

ADIDA(SES,3)

12,1627

ADIDA(SES,6)

13,0211

ADIDA(SES,12)

10,8109

Πειπά Θαηάηαξηρ
7
1
12
11
13
8
6
10
9
5
3
4
2

Ξίνακαρ 6.4: Κέζνο Όξνο Σηκήο θάικαηνο MSE (1+, παξαηεξήζεηο)
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Γηα (1-4, παξαηεξήζεηο)

Κέθοδορ

Κέζορ Όπορ Ριμήρ Πθάλμαηορ
ME

Naive

-0,1324

SES

-0,2834

Croston

-1,0778

SBA

-1,0184

ADIDA(Naive,3)

-0,9236

ADIDA(Naive,6)

-0,5144

ADIDA(Naive,12)

-0,5338

ADIDA(SBA,3)

-0,7793

ADIDA(SBA,6)

-0,7501

ADIDA(SBA,12)

-0,4974

ADIDA(SES,3)

-0,3314

ADIDA(SES,6)

-0,3843

ADIDA(SES,12)

-0,3292

Πειπά Θαηάηαξηρ
1
2
13
12
11
7
8
10
9
6
4
5
3

Ξίνακαρ 6.5: Κέζνο Όξνο Σηκήο θάικαηνο ME (1-4, παξαηεξήζεηο)
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Κέθοδορ

Κέζορ Όπορ Ριμήρ Πθάλμαηορ
MAsE

Naive

1,3800

SES

0,7357

Croston

2,0627

SBA

1,9714

ADIDA(Naive,3)

1,0571

ADIDA(Naive,6)

0,7127

ADIDA(Naive,12)

0,7684

ADIDA(SBA,3)

1,6555

ADIDA(SBA,6)

1,439

ADIDA(SBA,12)

1,1527

ADIDA(SES,3)

0,7536

ADIDA(SES,6)

0,7685

ADIDA(SES,12)

0,7549

Πειπά Θαηάηαξηρ
9
2
13
12
7
1
5
11
10
8
3
6
4

Ξίνακαρ 6.6: Κέζνο Όξνο Σηκήο θάικαηνο MAsE (1-4, παξαηεξήζεηο)

Κέθοδορ
Naive

Κέζορ Όπορ Ριμήρ Πθάλμαηορ
MSE

15,5945

SES

7,3442

Croston

40,8207

SBA

37,4002

ADIDA(Naive,3)

44,5432

ADIDA(Naive,6)

16,8038

ADIDA(Naive,12)

13,0105

ADIDA(SBA,3)

20,2242

ADIDA(SBA,6)

20,0864

ADIDA(SBA,12)

9,6661

ADIDA(SES,3)

8,4740

ADIDA(SES,6)

10,6111

ADIDA(SES,12)

6,4334

Πειπά Θαηάηαξηρ
7
2
12
11
13
8
6
10
9
4
3
5
1

Ξίνακαρ 6.7: Κέζνο Όξνο Σηκήο θάικαηνο MSE (1-4, παξαηεξήζεηο)
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Γηα (5+, παξαηεξήζεηο)

Κέθοδορ

Κέζορ Όπορ Ριμήρ Πθάλμαηορ
ME

Naive

0,5563

SES

-0,3651

Croston

-1,2191

SBA

-1,1148

ADIDA(Naive,3)

-1,8315

ADIDA(Naive,6)

-0,7065

ADIDA(Naive,12)

-0,5815

ADIDA(SBA,3)

-1,0431

ADIDA(SBA,6)

-0,9503

ADIDA(SBA,12)

-0,8748

ADIDA(SES,3)

-0,9474

ADIDA(SES,6)

-0,7114

ADIDA(SES,12)

-0,7539

Πειπά Θαηάηαξηρ
2
1
12
11
13
4
3
10
9
7
8
5
6

Ξίνακαρ 6.8: Κέζνο Όξνο Σηκήο θάικαηνο ME (5+, παξαηεξήζεηο)
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Κέθοδορ

Κέζορ Όπορ Ριμήρ Πθάλμαηορ
MAsE

Naive

0,7724

SES

0,9474

Croston

1,2542

SBA

1,2179

ADIDA(Naive,3)

1,1234

ADIDA(Naive,6)

0,9315

ADIDA(Naive,12)

0,9112

ADIDA(SBA,3)

1,1840

ADIDA(SBA,6)

1,1507

ADIDA(SBA,12)

1,1073

ADIDA(SES,3)

1,0163

ADIDA(SES,6)

1,0358

ADIDA(SES,12)

1,0593

Πειπά Θαηάηαξηρ
1
4
13
12
9
3
2
11
10
8
5
6
7

Ξίνακαρ 6.9: Κέζνο Όξνο Σηκήο θάικαηνο MAsE (5+, παξαηεξήζεηο)

Κέθοδορ

Κέζορ Όπορ Ριμήρ Πθάλμαηορ
MSE

Naive

35,1168

SES

26,2362

Croston

55,5363

SBA

53,0755

ADIDA(Naive,3)

67,0803

ADIDA(Naive,6)

35,2734

ADIDA(Naive,12)

29,6233

ADIDA(SBA,3)

53,6549

ADIDA(SBA,6)

49,9565

ADIDA(SBA,12)

50,0546

ADIDA(SES,3)

36,9547

ADIDA(SES,6)

29,2195

ADIDA(SES,12)

40,2328

Πειπά Θαηάηαξηρ
4
1
12
10
13
5
3
11
8
9
6
2
7

Ξίνακαρ 6.10: Κέζνο Όξνο Σηκήο θάικαηνο MSE (5+, παξαηεξήζεηο)
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6.7 Ανάλςζη Αποηελεζμάηυν
ηελ

παξνχζα

παξάγξαθν

αλαιχνληαη

ηα

απνηειέζκαηα

ησλ

κεζφδσλ δηαηεξψληαο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε (1+, παξαηεξήζεηο), (1-4,
παξαηεξήζεηο) θαη (5+, παξαηεξήζεηο).


(1+, παξαηεξήζεηο)
Πειπά Θαηάηαξηρ ηυν Κεθψδυν Θαηά Ρωπο Πθάλμαηορ
(1+, παπαηηπήζειρ)
Πειπά
Θαηάηαξηρ

Κέθοδορ

Naive

ME
-0,0432

Πειπά
Θαηάηαξηρ

Κέθοδορ

ADIDA(Naive,6)

MAsE
0,7410

MSE
9,7910

Πειπά
Θαηάηαξηρ

1

1

SES

SES

-0,2940

2

SES

0,7631

2

ADIDA(SES,12)

10,8109

2

ADIDA(SES,12)

-0,3842

3

ADIDA(Naive,12)

0,7869

3

ADIDA(SES,3)

12,1627

3

ADIDA(SES,3)

-0,4112

4

ADIDA(SES,3)

0,7876

4

ADIDA(SES,6)

13,0211

4

ADIDA(SES,6)

-0,4267

5

ADIDA(SES,12)

0,7943

5

ADIDA(SBA,12)

14,8970

5

ADIDA(Naive,6)

-0,5393

6

ADIDA(SES,6)

0,8032

6

ADIDA(Naive,12)

15,1621

6

ADIDA(Naive,12)

-0,5400

7

ADIDA(Naive,3)

1,0657

7

Naive

18,1229

7

ADIDA(SBA,12)

-0,5462

8

ADIDA(SBA,12)

1,1469

8

ADIDA(Naive,6)

19,1959

8

ADIDA(SBA,6)

-0,7760

9

Naive

1,3013

9

ADIDA(SBA,6)

23,9550

9

ADIDA(SBA,3)

-0,8135

10

ADIDA(SBA,6)

1,4021

10

ADIDA(SBA,3)

24,5540

10

SBA

-1,0309

11

ADIDA(SBA,3)

1,5944

11

SBA

39,4304

11

ADIDA(Naive,3)

-1,0412

12

SBA

1,8738

12

Croston

42,7266

12

Croston

-1,0961

13

Croston

1,9580

13

ADIDA(Naive,3)

47,4620

13

Κέθοδορ

1

Ξίνακαρ 6.11: εηξά Θαηάηαμεο ησλ Κεζφδσλ Θαηά Σχπν θάικαηνο (1+, παξαηεξήζεηο)
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ME (Mean Error):


Πην ακεξφιεπηεο εκθαλίδνληαη λα είλαη νη απιέο κέζνδνη (Naive,
SES) θαη φρη απηέο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζε δεδνκέλα δηαθνπηφκελεο
δήηεζεο.



Γεληθά φιεο νη κέζνδνη εκθαλίδνπλ ηελ ηάζε λα δίλνπλ κεγαιχηεξεο
ηηκέο

πξφβιεςεο

ζε

ζρέζε

κε

ηηο

πξαγκαηηθέο

(ζεηηθά

πξνθαηεηιεκκέλεο) θη απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ην αξλεηηθφ
πξφζεκν ζην ME.


Ζ κέζνδνο SBA κεηψλεη ηελ πξνθαηάιεςε ζε ζρέζε κε ηε κέζνδν
Croston.



Ζ

κέζνδνο

ADIDA

βειηηψλεη

ηα

απνηειέζκαηα

θάπνησλ

κεκνλσκέλσλ κεζφδσλ (ε κέζνδνο SBA εκθαλίδεη γεληθά ρεηξφηεξα
απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ADIDA(SBA)).

MAsE (Mean Absolute scaled Error):


Ζ κέζνδνο ADIDA έρεη θαιχηεξε απφδνζε ζε ζρέζε κε ηηο κεζφδνπο
δηαθνπηφκελεο

δήηεζεο

Croston

θαη

SBA.

Δηδηθφηεξα,

ε

ADIDA(Naive,6) θαηαηάζζεηαη πξψηε φζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηα.


Ζ κέζνδνο ADIDA(Naive) θαζψο θαη ε ADIDA(SES) έρεη γεληθά
θαιχηεξε απφδνζε ζε ζρέζε ηελ ADIDA(SBA).



Ζ κέζνδνο SES εκθαλίδεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα θαη θαηαηάζζεηαη
δεχηεξε ζηε ζρεηηθή ιίζηα.

MSE (Mean Squared Error):


Ζ κέζνδνο SES εκθαλίδεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα θαη θαηαηάζζεηαη
πξψηε ζηε ζρεηηθή ιίζηα.



Ζ κέζνδνο ADIDA έρεη γεληθά πνιχ θαιή απφδνζε ζε ζρέζε κε ηηο
κεζφδνπο δηαθνπηφκελεο δήηεζεο.



Ζ κέζνδνο ADIDA(SES) έρεη θαιχηεξε απφδνζε ζε ζρέζε κε

ηηο

άιιεο παξαιιαγέο ηεο κεζφδνπ ADIDA.

Κηα γεληθφηεξε δηαπίζησζε είλαη ε πεηξακαηηθή επηβεβαίσζε ηνπ φηη
νη κέζνδνη SES θαη Naive εκθαλίδνπλ πνιχ θαιά απνηειέζκαηα, ιφγσ ηεο
Κεηαπηπρηαθή Δξγαζία
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παξνπζίαο κεγάινπ πιήζνπο κεδεληθψλ ηηκψλ. Αληηζέησο, νη κέζνδνη
Croston θαη SBA θαηαηάζζνληαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο ηφζν
φζνλ αθνξά ηελ πξνθαηάιεςε αιιά θαη ηελ αθξίβεηα.



(1-4, παξαηεξήζεηο)
Πειπά Θαηάηαξηρ ηυν Κεθψδυν Θαηά Ρωπο Πθάλμαηορ
(1-4, παπαηηπήζειρ)

Κέθοδορ

ME

Πειπά
Θαηάηαξηρ

Κέθοδορ

MAsE

Πειπά
Θαηάηαξηρ

Κέθοδορ

MSE

Naive

-0,1324

1

ADIDA(Naive,6)

0,7127

1

ADIDA(SES,12)

6,4334

SES

-0,2834

2

SES

0,7357

2

SES

7,3442

ADIDA(SES,12)

-0,3292

3

ADIDA(SES,3)

0,7536

3

ADIDA(SES,3)

8,4740

ADIDA(SES,3)

-0,3314

4

ADIDA(SES,12)

0,7549

4

ADIDA(SBA,12)

9,6661

ADIDA(SES,6)

-0,3843

5

ADIDA(Naive,12)

0,7684

5

ADIDA(SES,6)

10,6111

ADIDA(SBA,12)

-0,4974

6

ADIDA(SES,6)

0,7685

6

ADIDA(Naive,12)

13,0105

ADIDA(Naive,6)

-0,5144

7

ADIDA(Naive,3)

1,0571

7

Naive

15,5945

ADIDA(Naive,12)

-0,5338

8

ADIDA(SBA,12)

1,1527

8

ADIDA(Naive,6)

16,8038

ADIDA(SBA,6)

-0,7501

9

Naive

1,3710

9

ADIDA(SBA,6)

20,0864

ADIDA(SBA,3)

-0,7793

10

ADIDA(SBA,6)

1,4395

10

ADIDA(SBA,3)

20,2242

ADIDA(Naive,3)

-0,9236

11

ADIDA(SBA,3)

1,6555

11

SBA

37,4002

SBA

-1,0184

12

SBA

1,9714

12

Croston

40,8207

Croston

-1,0778

13

Croston

2,0627

13

ADIDA(Naive,3)

44,5432

Πειπά
Θαηάηαξηρ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ξίνακαρ 6.12: εηξά Θαηάηαμεο ησλ Κεζφδσλ Θαηά Σχπν θάικαηνο (1-4, παξαηεξήζεηο)
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ME (Mean Error):


Πην ακεξφιεπηεο εκθαλίδνληαη λα είλαη νη απιέο κέζνδνη (Naive,
SES) θαη φρη απηέο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζε δεδνκέλα δηαθνπηφκελεο
δήηεζεο.



Γεληθά φιεο νη κέζνδνη εκθαλίδνπλ ηελ ηάζε λα δίλνπλ κεγαιχηεξεο
ηηκέο

πξφβιεςεο

ζε

ζρέζε

κε

ηηο

πξαγκαηηθέο

(ζεηηθά

πξνθαηεηιεκκέλεο) θη απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ην αξλεηηθφ
πξφζεκν ζην ME.


Ζ κέζνδνο SBA κεηψλεη ηελ πξνθαηάιεςε ζε ζρέζε κε ηε κέζνδν
Croston.



Ζ

κέζνδνο

ADIDA

βειηηψλεη

ηα

απνηειέζκαηα

θάπνησλ

κεκνλσκέλσλ κεζφδσλ (ε κέζνδνο SBA εκθαλίδεη γεληθά ρεηξφηεξα
απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ADIDA(SBA)).

MAsE (Mean Absolute scaled Error):


Ζ κέζνδνο ADIDA έρεη θαιχηεξε απφδνζε ζε ζρέζε κε ηηο κεζφδνπο
δηαθνπηφκελεο

δήηεζεο

Croston

θαη

SBA.

Δηδηθφηεξα,

ε

ADIDA(Naive,6) θαηαηάζζεηαη πξψηε φζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηα.


Ζ κέζνδνο ADIDA(Naive) θαζψο θαη ε ADIDA(SES) έρεη γεληθά
θαιχηεξε απφδνζε ζε ζρέζε ηελ ADIDA(SBA).



Ζ κέζνδνο SES εκθαλίδεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα θαη θαηαηάζζεηαη
δεχηεξε ζηε ζρεηηθή ιίζηα.

MSE (Mean Squared Error):


Ζ κέζνδνο ADIDA(SES,12) εκθαλίδεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα θαη
θαηαηάζζεηαη πξψηε ζηε ζρεηηθή ιίζηα.



Ζ κέζνδνο ADIDA έρεη γεληθά πνιχ θαιή απφδνζε ζε ζρέζε κε ηηο
κεζφδνπο δηαθνπηφκελεο δήηεζεο.



Ζ κέζνδνο ADIDA(SES) έρεη θαιχηεξε απφδνζε ζε ζρέζε κε

ηηο

άιιεο παξαιιαγέο ηεο κεζφδνπ ADIDA.


Ζ κέζνδνο SES εκθαλίδεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα θαη θαηαηάζζεηαη
εθ λένπ δεχηεξε ζηε ζρεηηθή ιίζηα.
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Κηα γεληθφηεξε δηαπίζησζε είλαη ε πεηξακαηηθή επηβεβαίσζε ηνπ φηη
νη κέζνδνη SES θαη Naive εκθαλίδνπλ πνιχ θαιά απνηειέζκαηα, ιφγσ ηεο
παξνπζίαο κεγάινπ πιήζνπο κεδεληθψλ ηηκψλ. Αληηζέησο, νη κέζνδνη
Croston θαη SBA θαηαηάζζνληαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο ηφζν
φζνλ αθνξά ηελ πξνθαηάιεςε αιιά θαη ηελ αθξίβεηα.


(5+, παξαηεξήζεηο)
Πειπά Θαηάηαξηρ ηυν Κεθψδυν Θαηά Ρωπο Πθάλμαηορ
(5+, παπαηηπήζειρ)

Κέθοδορ

ME

Πειπά
Θαηάηαξηρ

Κέθοδορ

MAsE

Πειπά
Θαηάηαξηρ

Κέθοδορ

Naive

0,5563

2

Naive

0,7724

1

SES

SES

-0,3651

1

ADIDA(Naive,12)

0,9112

2

ADIDA(SES,6)

ADIDA(Naive,12)

-0,5815

3

ADIDA(Naive,6)

0,9315

3

ADIDA(Naive,12)

ADIDA(Naive,6)

-0,7065

4

SES

0,9474

4

Naive

ADIDA(SES,6)

-0,7114

5

ADIDA(SES,3)

1,0163

5

ADIDA(Naive,6)

ADIDA(SES,12)

-0,7539

6

ADIDA(SES,6)

1,0358

6

ADIDA(SES,3)

ADIDA(SBA,12)

-0,8748

7

ADIDA(SES,12)

1,0593

7

ADIDA(SES,12)

ADIDA(SES,3)

-0,9474

8

ADIDA(SBA,12)

1,1073

8

ADIDA(SBA,6)

ADIDA(SBA,6)

-0,9503

9

ADIDA(Naive,3)

1,1234

9

ADIDA(SBA,12)

ADIDA(SBA,3)

-1,0431

10

ADIDA(SBA,6)

1,1507

10

SBA

SBA

-1,1148

11

ADIDA(SBA,3)

1,1840

11

ADIDA(SBA,3)

Croston

-1,2191

12

SBA

1,2179

12

Croston

ADIDA(Naive,3)

-1,8315

13

Croston

1,2542

13

ADIDA(Naive,3)

MSE
26,2362

29,2195

29,6233

35,1168

35,2734

36,9547

40,2328

49,9565

50,0546

53,0755

53,6549

55,5363

67,0803

Πειπά
Θαηάηαξηρ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ξίνακαρ 6.13: εηξά Θαηάηαμεο ησλ Κεζφδσλ Θαηά Σχπν θάικαηνο (1+, παξαηεξήζεηο)
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ME (Mean Error):


Πην ακεξφιεπηεο εκθαλίδνληαη λα είλαη νη απιέο κέζνδνη (Naive,
SES) θαη φρη απηέο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζε δεδνκέλα δηαθνπηφκελεο
δήηεζεο.



Γεληθά φιεο νη κέζνδνη (εθηφο ηεο Naive) εκθαλίδνπλ ηελ ηάζε λα
δίλνπλ κεγαιχηεξεο ηηκέο πξφβιεςεο ζε ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο
(ζεηηθά πξνθαηεηιεκκέλεο) θη απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ην
αξλεηηθφ πξφζεκν ζην ME.



Ζ κέζνδνο SBA κεηψλεη ηελ πξνθαηάιεςε ζε ζρέζε κε ηε κέζνδν
Croston.



Ζ

κέζνδνο

ADIDA

βειηηψλεη

ηα

απνηειέζκαηα

θάπνησλ

κεκνλσκέλσλ κεζφδσλ (ε κέζνδνο SBA εκθαλίδεη γεληθά ρεηξφηεξα
απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ADIDA(SBA)).

MAsE (Mean Absolute scaled Error):


Ζ κέζνδνο ADIDA έρεη θαιχηεξε απφδνζε ζε ζρέζε κε ηηο κεζφδνπο
δηαθνπηφκελεο

δήηεζεο

Croston

θαη

SBA.

Δηδηθφηεξα,

ε

ADIDA(Naive,6) θαηαηάζζεηαη πξψηε φζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηα.


Ζ κέζνδνο ADIDA(Naive) θαζψο θαη ε ADIDA(SES) έρεη γεληθά
θαιχηεξε απφδνζε ζε ζρέζε ηελ ADIDA(SBA).



Ζ κέζνδνο SES εκθαλίδεη θαιά απνηειέζκαηα θαη θαηαηάζζεηαη
ηέηαξηε ζηε ζρεηηθή ιίζηα.

MSE (Mean Squared Error):


Ζ κέζνδνο SES εκθαλίδεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα θαη θαηαηάζζεηαη
πξψηε ζηε ζρεηηθή ιίζηα.



Ζ κέζνδνο ADIDA έρεη γεληθά πνιχ θαιή απφδνζε ζε ζρέζε κε ηηο
κεζφδνπο δηαθνπηφκελεο δήηεζεο.



Ζ κέζνδνο ADIDA(SES) έρεη γεληθά θαιχηεξε απφδνζε ζε ζρέζε κε
ηηο άιιεο παξαιιαγέο ηεο κεζφδνπ ADIDA.
Κηα γεληθφηεξε δηαπίζησζε είλαη ε πεηξακαηηθή επηβεβαίσζε ηνπ φηη

νη κέζνδνη SES θαη Naive εκθαλίδνπλ πνιχ θαιά απνηειέζκαηα, ιφγσ ηεο
παξνπζίαο κεγάινπ πιήζνπο κεδεληθψλ ηηκψλ. Αληηζέησο, νη κέζνδνη
Croston θαη SBA θαηαηάζζνληαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο ηφζν
φζνλ αθνξά ηελ πξνθαηάιεςε αιιά θαη ηελ αθξίβεηα.
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6.8 Δπιλογή Βέληιζηηρ Κεθψδος
Απφ ηελ αλσηέξσ αλάιπζε θαη γηα ην ζχλνιν ησλ ρξνλνζεηξψλ
(παξαηεξήζεηο,1+) ε νηθνγέλεηα κεζφδσλ ADIDA εκθαλίδεηαη σο κία απφ
ηηο θαιχηεξεο επηινγέο, παξνπζηάδνληαο βέιηηζηα απνηειέζκαηα ζε φιεο ηηο
θαηεγνξίεο ζθαικάησλ. Δηδηθά θαηά ηελ κέηξεζε ηεο αθξίβεηαο ζηελ
πξφβιεςε δήηεζεο, ε ADIDA(Naive,6) θαηαηάζζεηαη πξψηε κε κέζν φξν
ζθάικαηνο γηα ηηο νθηαθφζηεο ηξεηο ρξνλνζεηξέο ίζν κε 0,7410.
Αμηνζεκείσηα θαιή ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδεη θαη ε απιή κέζνδνο
Simple Exponential Smoothing (SES), παξά ηελ κε εμεηδίθεπζή ηεο ζε
δεδνκέλα δηαθνπηφκελεο δήηεζεο. Ζ ηειηθή απφδνζή ηεο αθήλεη ζαθείο
πηπρέο γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ case study.
Χο επηινγή ηεο «θαιχηεξεο κεζφδνπ» ζα ζπληζηνχζακε γξακκηθφ
ζπλδπαζκφ ηεο ADIDA(Naïve, 6) κε ηελ SES, θαζψο απηέο είλαη νη δχν
κέζνδνη πνπ παξνπζηάδνπλ ζπλνιηθά ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηηο
ρξνλνζεηξέο

καο

θαη

ελδείθλπηαη

γηα

ηελ

παξαγσγή

ζηαηηζηηθψλ

πξνβιέςεσλ δήηεζεο αληαιιαθηηθψλ ζην εξγνζηάζην ηεο Coca-Cola 3Δ
ζηελ Πάηξα.
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7. Δπίλογορ

7.1 Πωνοτη και Πςμπεπάζμαηα
Θαηά ηελ πξαγκάησζε ηεο κεηαπηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο, καο
απαζρφιεζαλ θπξίσο ηα αθφινπζα:


Κειέηε ησλ θπξηφηεξσλ Σερληθψλ Πξνβιέςεσλ κε ζθνπφ λα
αλαπηπρζεί

εκπεηξία

ζρεηηθά

κε

ηα

ραξαθηεξηζηηθά

ησλ

ρξνλνζεηξψλ, ησλ θπξηφηεξσλ κεζφδσλ πξφβιεςεο θαη ησλ δεηθηψλ
κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ κεζφδσλ απηψλ.


Κειέηε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δηαθνπηφκελεο δήηεζεο
θαη, εηδηθφηεξα, αλάιπζε ησλ πην δηαδεδνκέλσλ κεζφδσλ/κνληέισλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο.



Ζ ζεκαζία ηνπ MAsE (Mean Absolute scaled Error) σο κέηξν
ζχγθξηζεο ησλ κεζφδσλ θαη ηα νθέιε ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ.



Ζ παξνπζίαζε ηεο δεχηεξεο έθδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΤΘΗΑ κε φιεο
ηηο ππνκνλάδεο ηνπ θαη αλάιπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ.



Πεηξακαηηζκφο ζηα κεληαία δεδνκέλα αλαιψζεσο αληαιιαθηηθψλ
ζηελ απνζήθε ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο Coca-Cola 3E ζηελ Πάηξα.



Παξαγσγή ζηαηηζηηθψλ πξνβιέςεσλ θάλνληαο ρξήζε δεθαηξηψλ
(13) κεζφδσλ πξφβιεςεο ζηηο ζπλνιηθά νθηαθφζηεο ηξεηο (803)
ρξνλνζεηξέο εμήληα (60) κεληαίσλ παξαηεξήζεσλ.



Θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ρξνλνζεηξψλ κε βάζε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ
παξαηεξήζεσλ

(1,+,

1-4,

5+)

γηα

ηελ

θαιχηεξε

εμαγσγή

ζπκπεξαζκάησλ ιφγσ ηεο παξνπζίαο πνιιψλ κεδεληθψλ ηηκψλ.


Αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα θάζε κηα κέζνδν θαη θάζε
θαηεγνξία ρξνλνζεηξψλ θαη εμαγσγή ησλ ζρεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ.



Δπηινγή ηεο βέιηηζηεο κεζφδνπ γηα ην ελ ιφγσ πείξακα.
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Σα απνηειέζκαηα ηεο δηπισκαηηθήο απηήο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ
ζηα παξαθάησ:

 Χο επηινγή ηεο «θαιχηεξεο κεζφδνπ» ζα ζπληζηνχζακε γξακκηθφ
ζπλδπαζκφ ηεο ADIDA(Naïve, 6) κε ηελ SES, θαζψο απηέο είλαη νη
δχν κέζνδνη πνπ παξνπζηάδνπλ ζπλνιηθά ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή
ζηηο ρξνλνζεηξέο καο θαη ελδείθλπηαη γηα ηελ παξαγσγή ζηαηηζηηθψλ
πξνβιέςεσλ δήηεζεο αληαιιαθηηθψλ ζην εξγνζηάζην ηεο Coca-Cola
3Δ ζηελ Πάηξα.
 Γηα ην ζχλνιν ησλ ρξνλνζεηξψλ (παξαηεξήζεηο,1+) ε νηθνγέλεηα
κεζφδσλ ADIDA εκθαλίδεηαη σο κία απφ ηηο θαιχηεξεο επηινγέο,
παξνπζηάδνληαο βέιηηζηα απνηειέζκαηα ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο
ζθαικάησλ.
 Δηδηθά θαηά ηελ κέηξεζε ηεο αθξίβεηαο ζηελ πξφβιεςε δήηεζεο, ε
ADIDA(Naive,6) θαηαηάζζεηαη πξψηε κε κέζν φξν ζθάικαηνο γηα ηηο
νθηαθφζηεο ηξεηο ρξνλνζεηξέο ίζν κε 0,7410.
 Αμηνζεκείσηα θαιή ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδεη θαη ε απιή κέζνδνο
Simple Exponential Smoothing (SES), παξά ηελ κε εμεηδίθεπζή ηεο
ζε δεδνκέλα δηαθνπηφκελεο δήηεζεο. Ζ ηειηθή απφδνζή ηεο αθήλεη
ζαθείο πηπρέο γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ case study.
 Σν γθξνππ κεζφδσλ ADIDA(SES), (ADIDA(SES,3), ADIDA(SES,6),
ADIDA(SES,12)) θαίλεηαη λα κεηψλεη ηελ πξνθαηάιεςε ζε ζρέζε κε
ηηο άιιεο παξαιιαγέο ηεο κεζφδνπ ADIDA θαη επίζεο θαίλεηαη λα
ππεξηεξεί θαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο
(MSE) επί απηψλ.
 Σν γθξνππ κεζφδσλ ADIDA(SBA), (ADIDA(SBA,3), ADIDA(SBA,6),
ADIDA(SBA,12))

θαίλεηαη

γεληθά

λα

έρεη

ιηγφηεξν

θαιά

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο παξαιιαγέο ηεο κεζφδνπ
ADIDA.
 Ιφγσ ηεο παξνπζίαο κεγάινπ πιήζνπο κεδεληθψλ ηηκψλ ζηηο
ρξνλνζεηξέο

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ

ζην

πείξακα,

ε

απφδνζε

κεζφδσλ δηαθνπηφκελεο δήηεζεο φπσο ε Croston θαη ε SBA, δελ
ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή θαη απηέο θαηέιαβαλ ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο
θαηάηαμεο.

Αληηζέησο,

ε

απιντθή

κέζνδνο

Naive

παξνπζίαζε

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ιφγσ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο.
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 Ζ

κέζνδνο

SBA

παξ’

φια

απηά,

θαίλεηαη

λα

κεηψλεη

ηελ

πξνθαηάιεςε ηεο κεζφδνπ Croston θαη επηπξνζζέησο εκθαλίδεη ιίγν
θαιχηεξα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηα ζε ζρέζε κε ηελ
ελ ιφγσ κέζνδν.
 Αληηζέησο, ε παξνπζία ηεο κεζφδνπ απιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο
(SES) ήηαλ θαιχηεξε ηνπ αλακελνκέλνπ αλ θαη δελ πξφθεηηαη γηα
κέζνδν πνπ θαηεμνρήλ πξννξίδεηαη γηα δεδνκέλα δηαθνπηφκελεο
δήηεζεο θαη θαίλεηαη λα κελ επεξεάζηεθε αξλεηηθά απφ ηελ
παξνπζία

πνιιψλ

κεδεληθψλ

ηηκψλ

ζηηο

ρξνλνζεηξέο

ηνπ

πεηξάκαηνο.
 Ζ κέζνδνο απινχ θηλεηνχ κέζνπ φξνπ (SMA) θξίζεθε ζθφπηκν λα
κελ πεξηιεθζεί ζηηο κεζφδνπο ηνπ ελ ιφγσ πεηξάκαηνο, θαζψο είλαη
θαλεξφ φηη αλ απηφ ζπλέβαηλε ζα ιακβάλακε αθξηβψο ηα ίδηα
απνηειέζκαηα κε ηελ ADIDA(Naive) γηα ίδηεο ρξνληθέο πεξηφδνπο.

7.2 Κελλονηικέρ Δπεκηάζειρ
Κειινληηθέο

επεθηάζεηο

ηεο

κειέηεο

θαη

αλάιπζεο

ησλ

απνηειεζκάησλ ηνπ πεηξάκαηνο πνπ έιαβε ρψξα κε ηε ρξήζε ηνπ
ζπζηήκαηνο

ππνζηήξημεο

πξνβιέςεσλ

ΠΤΘΗΑ

ζα

κπνξνχζαλ

λα

απνηειέζνπλ:
 Ζ εθηέιεζε αληίζηνηρνπ πεηξάκαηνο φζνλ αθνξά ηελ δήηεζε ζε
αληαιιαθηηθά θαη ζηα ππφινηπα εξγνζηάζηα ηεο Coca-Cola 3E ζηνλ
ειιαδηθφ

ρψξν,

γηα

απφθηεζε

κεγαιχηεξνπ

φγθνπ

ζρεηηθψλ

δεδνκέλσλ/ απνηειεζκάησλ.
 Ζ εθηέιεζε αληίζηνηρνπ πεηξάκαηνο πξφβιεςεο ηεο δήηεζεο ζε
αληαιιαθηηθά θαη ζε άιιεο βηνκεραλίεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν γηα ηελ
ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ην πξαγκαηνπνηεζέλ πείξακα.
 Ζ εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ πξνβιέςεσλ ζε δεδνκέλα ζπλερνχο δήηεζεο
(π.ρ. πσιήζεηο) ζηελ Coca-Cola 3E αιιά θαη ζε άιιεο εηαηξίεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα καο.
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 Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε κειινληηθνχο δηαγσληζκνχο
πξνβιέςεσλ, ψζηε λα εμεηαζηεί θαη λα ζπγθξηζεί κε άιιεο έμππλεο
κεζφδνπο θαη κνληέια πξφβιεςεο πνπ πηζαλφλ λα κελ ειήθζεζαλ
ππφςε ζην πείξακα πνπ δηεμήρζε.
 Ζ

ζεσξεηηθή

ηεθκεξίσζε

ησλ

απνηειεζκάησλ

ηεο

παξνχζαο

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, κε ζηφρν ηελ αμίσζή ηεο ζηνλ εξεπλεηηθφ
ρψξν. Δηδηθφηεξα:



ε επέθηαζε ηεο έξεπλαο ζε γξακκηθφ (ή θαη κε γξακκηθφ)
ζπλδπαζκφ

κεζφδσλ

γηα

ηελ

εμαγσγή

ζηαηηζηηθψλ

πξνβιέςεσλ ζε δεδνκέλα δηαθνπηφκελεο δήηεζεο, αιιά θαη ε


πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξαιιαγψλ
ηεο κεζφδνπ ADIDA ζην πείξακα, εθηηκάηαη φηη ζα κπνξνχζε
λα απνηειέζεη αληηθείκελν γηα λέεο εξγαζίεο θαη ζρεηηθέο
δεκνζηεχζεηο

κε

πνιχ

κεγάιν

εξεπλεηηθφ

θαη

πξαθηηθφ

ελδηαθέξνλ.
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