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Πεπίλητη
θνπφο ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο επηρεηξεζηαθψλ πξνβιέςεσλ ζε
έλαλ Οξγαληζκφ, είλαη ε ππνζηήξημε ησλ απνθάζεσλ κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ :
ζπιινγή, απνζήθεπζε, θαη επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηηο
εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ελφο Οξγαληζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ελφο ηέηνηνπ
ζπζηήκαηνο είλαη ε Pythia, ( ε εθαξκνγή ε νπνία ζα καο απαζρνιήζεη ζηελ παξνχζα
κειέηε ) ε νπνία ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηχρζεθε γηα απηφ ην ζθνπφ.
Η Pythia σο επηρεηξεζηαθφ εξγαιείν έρεη θαηαθέξεη λα ελζσκαηψζεη δηάθνξα
κνληέια θαη κεζνδνινγίεο παξαγσγήο πξνβιέςεσλ. Παξφια απηά είλαη γεγνλφο ε
αδπλακία ησλ κνληέισλ πξφβιεςεο λα ππνδείμνπλ επεξρφκελεο αιιαγέο πνπ πνιιέο
θνξέο αηθληδηάδνπλ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. εκαληηθφ ινηπφλ ζηνηρείν γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε αθξηβψλ πξνβιέςεσλ απνηειεί θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ
εθάζηνηε ρξήζηε ζην λα κπνξεί λα δηαθξίλεη επεξρφκελεο αιιαγέο ή γεγνλφηα πνπ ζα
επεξέαδαλ ηηο παξαγφκελεο πξνβιέςεηο. Η Pythia, φπσο ζα δνχκε ζηελ παξνχζα
κειέηε, είλαη ζρεδηαζκέλε ψζηε λα κπνξεί λα ζπλππνινγίδεη απηνχο ηνπο
αζηάζκεηνπο παξάγνληεο.
ηελ παξνχζα κειέηε θαινχκαζηε λα :


αλαπηχμνπκε ηα παξαθάησ δεηήκαηα
1.

Σα είδε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε φια ηα επίπεδα ελφο
Οξγαληζκνχ

2.

Σα ππάξρνληα κνληέια θαη νη κεζνδνινγίεο παξαγσγήο πξνβιέςεσλ

γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξεζηαθψλ απνθάζεσλ
3.

Η Pythia σο DSS ζε έλαλ Οξγαληζκφ ( πεξηγξαθή ησλ δπλαηνηήησλ

ηεο εθαξκνγήο )


εμεηάζνπκε ηα εμήο :
1.

ηηο επηδφζεηο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ απφ ηελ Pythia κνληέισλ

πξφβιεςεο ζε δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ην χςνο δαπάλεο γηα δηάθνξεο
θαηεγνξίεο πξντφλησλ ηνπ Αηγλήηεηνπ Ννζνθνκείνπ
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2.

ηελ χπαξμε θάπνησλ SEA ( Special Events & Actions ) θαη πσο απηά

επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία αιιά θαη ηηο παξαγφκελεο πξνβιέςεηο
3.

ηε ζπκβνιή ηνπ Judgemental Forecasting ( Κξηηηθέο Πξνβιέςεηο ) ζηηο

παξαγφκελεο πξνβιέςεηο
4.

ηελ επίδνζε ησλ κεζφδσλ πξφβιεςεο απνθξχπηνληαο δεδνκέλα δχν

πεξηφδσλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο Monitoring. Χο θξηηήξην ζα ιεθζεί ην Mean
Symmetric APE
Δπίζεο παξαζέηνπκε ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο ηα νπνία
ζπιιέμακε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Pythia. Η ζεηξά πνπ ηα παξαζέηνπκε αθνινπζεί ηε
ινγηθή ζρεδηαζκνχ ηεο εθαξκνγήο θαη ζα κπνξνχζε λα αληηπξνζσπεχεη ή λα
αληηζηνηρεί ζηελ πνξεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ νη εξγαδφκελνη ζε έλαλ
Οξγαληζκφ ( ζε θάζε επίπεδφ ηνπ ) κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή πξνβιέςεσλ θαη ελ
ζπλερεία βάζε ηεο αλάιπζεο απηψλ ησλ πξνβιέςεσλ ηε ιήςε ησλ αληίζηνηρσλ
απνθάζεσλ.

Λέξειρ κλειδιά: χζηεκα Ππζία, Μέζνδνη Πξφβιεςεο, Κξηηηθέο Πξνβιέςεηο,
Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα
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Abstract
A Information System

of an Organization purpose to support decisions

through procedures such as : collecting, storing and analyzing information from the
environment of an Organization. Typical example of such a system is Pythia ( the
application of which we analyze in this study ) which was designed and developed for
this purpose.
Pythia as a business tool has achieved to include different forecasting models
and techniques. In spite of all this, it is a fact the weakness of the forecasting models
to define the upcoming changes which, most of the times, may surprise the business
world. Pythia as it is analysed in this study is designed to consider those imponderable
factors.
In this study we expound :

1. The types of Information Systems in all levels of an organization
2. The forecasting models and methodologies to support business
decisions
3. Pythia as a D.S.S. system of an Organization ( description of the
application abilities )

We also analyze :

1. The progress of the already used from Pythia forecasting models,
through data that concerns the number of expenditure of several ware
categories of Aiginition Hospital.
2. The existence of «Specials Events & Actions» ( S.E.A ) and how these
influence the procedure but also the produced forecasts.
3. The contribution of Judgemental forecasting to the produced forecasts.

We also present the most important results of the analysis we have done using
Pythia. The order of the display is relevant to the design logic of the application and
could have been the steps that employees of an Organization could have take to create
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forecasts and furthermore based on the analysis of the produced forecasts, to support
decision making.
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1
Δςπεία Πεπίλητη
1.1 Διζαγυγή
Ο ζθνπφο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη : ε ζπιινγή, ε απνζήθεπζε
θαη ε επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηηο εζσηεξηθέο
δηεξγαζίεο ελφο Οξγαληζκνχ ψζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο
ηνπ, ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηηο επηθνηλσλίεο, ην ζπληνληζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ
αλάιπζε. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κεηαηξέπνπλ ηα αθαηέξγαζηα δεδνκέλα ζε
ρξήζηκε πιεξνθνξία κέζσ ηξηψλ βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ : είζνδνο δεδνκέλσλ,
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη έμνδνο δεδνκέλσλ. (ζει 29)
Τπάξρνπλ έμη ζεκαληηθά είδε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ππεξεηνχλ
δηαθνξεηηθά επίπεδα ελφο Οξγαληζκνχ :


πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δνζνιεςηψλ ( Transaction processing systems,
TPS ) ππεξεηνχλ ην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν ( Operational - Level ) ελφο
Οξγαληζκνχ



ζπζηήκαηα γλψζεο θαη ζπζηήκαηα απηνκαηνπνίεζεο γξαθείνπ (knowledge
work systems, KWS and office automation systems, OAS ) ππεξεηνχλ ην
επίπεδν γλψζεο ( Knowledge - Level )



ζπζηήκαηα

ππνζηήξημεο

απφθαζεο

θαη

ζπζηήκαηα

δηαρείξηζεο

θαη

πιεξνθνξηψλ ( Decision Support systems, DSS and Management Information
Systems, MIS) ππεξεηνχλ ην επίπεδν δηαρείξηζεο ( Management – Level )


θαη ηέινο ηα ζπζηήκαηα δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο (Executive Support
Systems, ESS) ππεξεηνχλ ην ζηξαηεγηθφ επίπεδν ( Strategic – Level ).
Έλα DSS ζχζηεκα φπσο είλαη θαη ε Pythia θαιείηαη λα ππνζηεξίμεη ηελ

επηρεηξεζηαθή απφθαζε ζπλδπάδνληαο, ηα ππάξρνληα ζηαηηζηηθά κνληέια θαη
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κεζνδνινγίεο παξαγσγήο πξνβιέςεσλ κε ηελ θξίζε ηνπ ρξήζηε γηα επεξρφκελεο
αιιαγέο ή γεγνλφηα ηα νπνία κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηα επίπεδα ησλ
παξαγφκελσλ πξνβιέςεσλ θαη θαηά επέθηαζε ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε έλαλ
Οξγαληζκφ.
Οη πξνβιέςεηο απνηεινχλ αξηζκεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ην πσο κία αθνινπζία
παξαηεξήζεσλ ζα ζπλερηζηεί ζην κέιινλ. Έηζη νη πξνβιέςεηο κε βάζε ην ρξνληθφ
νξίδνληα

ηεο

πξφβιεςεο

κπνξνχλ

λα

ηαμηλνκεζνχλ

σο

βξαρππξφζεζκεο,

κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο. Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ πξνβιέςεσλ πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππφςε ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ ρξνλνζεηξψλ, θαζψο θαη ν ρξνληθφο
νξίδνληαο ηεο πξφβιεςεο.

Πειπαμαηική Γιαδικαζία

1.2

ηα πιαίζηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ρξεζηκνπνηήζακε κεληαία ρξνληθά
δεδνκέλα

πνπ ζπιιέμακε απφ ην Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν. Σα δεδνκέλα πνπ

ζπιιέμακε αθνξνχζαλ ηηο δαπάλεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2005
έσο θαη ην Μάην ηνπ 2007, γηα ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο πιηθψλ :


Γξαθηθή Ύιε



Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ



Ηιεθηξνινγηθφ Τιηθφ



Σξφθηκα

ηα παξαπάλσ δεδνκέλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηάιιειε επεμεξγαζία θαη
θαηεγνξηνπνίεζε ψζηε λα κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ
ζπζηήκαηνο Pythia. Η πνξεία ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο πεξηιάκβαλε ηα
παξαθάησ βήκαηα :
ΒΗΜΑ ΠΡΩΣΟ :
ε απηφ ην πξψην ζηάδην ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ήξζακε ζε επαθή κε
ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηνπ Αηγηλήηεηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπο εθθξάζακε ην
ελδηαθέξνλ καο γηα ζπιινγή κεληαίσλ ρξνληθψλ δεδνκέλσλ. Οη ππεχζπλνη
αληαπνθξίζεθαλ ζην αίηεκά καο θαη καο παξέδσζαλ εθηππσκέλα κεληαία ρξνληθά
δεδνκέλα , πνπ αθνξνχζαλ ηηο δαπάλεο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηηο πξναλαθεξφκελεο
θαηεγνξίεο πιηθψλ, ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ήηαλ ε εμήο :
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Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ
o

Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ Πηέξπγαο Φπρηαηξηθνχ Γπλαηθψλ ( Φ.Γ. )

o

Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ Πηέξπγαο Φπρηαηξηθνχ Αλδξψλ ( Φ.Α. )

o

Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ Σκήκαηνο Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (
Σ.Δ.Π.)

o

Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ Σκήκαηνο Βξαρείαο Ννζειείαο ( Σ.Β.Ν. )

o

Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ Πηέξπγαο Νεπξνινγηθνχ Αλδξψλ ( Ν.Α. )

o

Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ Πηέξπγαο Νεπξνινγηθνχ Γπλαηθψλ ( Ν.Γ. )



Γξαθηθή Ύιε ( ζπλνιηθά γηα ην Ννζνθνκείν )



Σξφθηκα ( ζπλνιηθά γηα ην Ννζνθνκείν )



Ηιεθηξνινγηθφ Τιηθφ ( ζπλνιηθά γηα ην Ννζνθνκείν )

ΒΗΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ :
ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ( 398 σπονοζειπέρ ) απφ
εθηππσκέλε κνξθή ζε ειεθηξνληθή θαη ζπγθεθξηκέλα ζε αξρεία .xls ψζηε λα
κπνξνχκε λα εηζάγνπκε ηα δεδνκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο Pythia.
Σαπηφρξνλα πξαγκαηνπνηήζακε ηελ εμήο θαηεγνξηνπνίεζε :
ΠΤΡΑΜΙΓΑ 1


Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ
o Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ Πηέξπγαο Φπρηαηξηθνχ Γπλαηθψλ ( Φ.Γ. )
 Καηεγνξία Τγεηνλνκηθνχ Τιηθνχ Α
 Τιηθφ 1
 Τιηθφ 2
 Καηεγνξία Τγεηνλνκηθνχ Τιηθνχ Β
 Τιηθφ 1
 Τιηθφ 2

o

Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ Πηέξπγαο Φπρηαηξηθνχ Αλδξψλ ( Φ.Α. )
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 Καηεγνξία Τγεηνλνκηθνχ Τιηθνχ Α
 Τιηθφ 1
 Τιηθφ 2

 Καηεγνξία Τγεηνλνκηθνχ Τιηθνχ Β
 Τιηθφ 1
 Τιηθφ 2

( ίδηα θαηεγνξηνπνίεζε πξαγκαηνπνηήζεθε θαη γηα ηα ππφινηπα ηκήκαηα θαη πηέξπγεο
ηνπ Ννζνθνκείνπ φζνλ αθνξά ην Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ )


Γξαθηθή Ύιε ( ζπλνιηθά γηα ην Ννζνθνκείν )
 Καηεγνξία Τιηθνχ Α
 Τιηθφ 1
 Τιηθφ 2

 Καηεγνξία Τιηθνχ Β
 Τιηθφ 1
 Τιηθφ 2



Σξφθηκα ( ζπλνιηθά γηα ην Ννζνθνκείν )
 Καηεγνξία είδνο Α
 είδνο 1
 είδνο 2
 Καηεγνξία είδνο Β
 είδνο 1
 είδνο 2

 Ηιεθηξνινγηθφ Τιηθφ ( ζπλνιηθά γηα ην Ννζνθνκείν )
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 Καηεγνξία Τιηθνχ Α
 Τιηθφ 1
 Τιηθφ 2

 Καηεγνξία Τιηθνχ Β
 Τιηθφ 1
 Τιηθφ 2

ΠΤΡΑΜΙΓΑ 2


Ννζειεπηηθά Σκήκαηα
o

Φπρηαηξηθφ Σκήκα Αλδξψλ

o

Φπρηαηξηθφ Σκήκα Γπλαηθψλ

o

Νεπξνινγηθφ Σκήκα Αλδξψλ

o

Νεπξνινγηθφ Σκήκα Γπλαηθψλ

o

Σκήκα Βξαρείαο Ννζειείαο

o

Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ

Η παξαπάλσ ρξνλνζεηξέο ηηο ππξακίδαο 2 αθνξνχλ ηηο δαπάλεο γηα ηελ αγνξά
Τγεηνλνκηθνχ Τιηθνχ αλά Ννζειεπηηθφ Σκήκα ή ην ζχλνιν απηψλ πνπ είλαη ε
ρξνλνζεηξά «Ννζειεπηηθά Σκήκαηα».

ΒΗΜΑ ΣΡΙΣΟ :
ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζηε Database ηνπ
ζπζηήκαηνο Pythia έηζη ψζηε λα απνηππψλνληαη νη ππξακίδεο πνπ πεξηγξάθνληαη
παξαπάλσ.
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ΒΗΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ :
ην ηέηαξην βήκα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο εληνπίζακε ηηο ζεκαληηθφηεξεο
ρξνλνζεηξέο, θαζψο ζην ζχλνιφ ηνπο νη ρξνλνζεηξέο είλαη 398 θαη αθνινπζψληαο
βήκα πξνο βήκα ηε ινγηθή ζρεδηαζκνχ κηαο επηρεηξεζηαθήο εθαξκνγήο φπσο ε Pythia
παξαγάγακε πξνβιέςεηο. Οη ρξνλνζεηξέο πνπ επηιέμακε είλαη : Νοζοκομείο ( αθνξά
ην άζξνηζκα φισλ ησλ δαπαλψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζψο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο
ππξακίδαο), Γπαθική Ύλη ( νη δαπάλεο γηα είδε γξαθηθήο χιεο ) , Τγειονομικό Τλικό
( νη δαπάλεο γηα είδε πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ ), Ηλεκηπολογικό Τλικό ( νη δαπάλεο γηα
ειεθηξνκεραλνινγηθά πιηθά ), Σπόθιμα ( νη δαπάλεο γηα είδε πξψηεο αλάγθεο ),
Ννζειεπηηθά Σκήκαηα, Φπρηαηξηθφ Σκήκα Αλδξψλ, Φπρηαηξηθφ Σκήκα Γπλαηθψλ,
Νεπξνινγηθφ Σκήκα Αλδξψλ, Νεπξνινγηθφ Σκήκα Γπλαηθψλ, Σκήκα Βξαρείαο
Ννζειείαο, Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ. πγθεθξηκέλα επηθεληξσζήθακε ζηα
παξαθάησ :
 Δθαξκνγή δηαδνρηθά γηα θάζε ρξνλνζεηξά δηαθνξεηηθήο κεζφδνπ πξφβιεςεο
θαη εμαγσγή ζεκαληηθψλ ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ
 αμηνιφγεζε ησλ κεζφδσλ πξφβιεςεο κε θξηηήξην ηα ζηαηηζηηθά κεγέζε
MAPE θαη Symmetric MAPE θαζψο θαη κε πνηνηηθά θξηηήξηα
 Δπηζήκαλζε θάπνησλ εηδηθψλ γεγνλφησλ θαη ελεξγεηψλ ( Special Events and
Actions, SEA ) ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηε ρξνληθή πεξίνδν ζπιινγήο
ησλ δεδνκέλσλ ή θάπνηα πνπ μεθίλεζαλ θαη βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη
εληνπηζκφο ηεο ρξνλνζεηξάο ή ησλ ρξνλνζεηξψλ πνπ επεξεάδνληαη απφ απηά
θαη γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ αλσηέξσ.
 Υξήζε ηνπ Judgemental Forecasting ( Κξηηηθέο Πξνβιέςεηο ) γηα ηηο
ρξνλνζεηξέο : Ννζειεπηηθά Σκήκαηα, Σκήκα Βξαρείαο Ννζειείαο
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1.2.1 ΓΔΙΚΣΔ ΦΑΛΜΑΣΟ
Οη δείθηεο ζθάικαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη :


MAPE



Symmetric MAPE

1.3

ςμπεπάζμαηα – Μελλονηικέρ επεκηάζειρ
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ επαθψλ κε ηνπο αλζξψπνπο ηνπ λνζνθνκείνπ

δηαπηζηψζεθε αδπλακία εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Pythia ζην λνζνθνκείν ιφγσ
έιιεηςεο θαηάιιειε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Δπηβεβαηψζεθε έηζη ε γεληθφηεξε
δηαπίζησζε φηη ε εγθαηάζηαζε ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ζε έλα νξγαληζκφ
απαηηεί πνιιέο θνξέο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ ζηνπ νξγαληζκνχ (ζε πιηθνηερληθφ
επίπεδν αιιά θαη δηαρεηξηζηηθφ επίπεδν), νη νπνίεο αξθεηέο θνξέο δελ είλαη εχθνιν λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ.
Με ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο Pythia έγηλε ζαθέο πσο έρνπκε θαιχηεξε
επνπηεία απφ φηη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΠΝ ( Γηαρεηξηζηηθφ
Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Ννζνθνκείσλ ) πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην Ννζνθνκείν
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θαη κε ην νπνίν παξαθνινπζνχληαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε. Τπάξρεη δπλαηφηεηα
άκεζεο «νπηηθνπνίεζεο» ησλ κεγεζψλ, ζχγθξηζήο ηνπο θαη αλάιπζεο ηεο ελ γέλεη
ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Έηζη κπνξνχλ πην εχθνια λα αλαδεηρηνχλ πξνβιήκαηα θαη λα
αληηκεησπηζηνχλ, λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα πνηεο απνθάζεηο ζην παξειζφλ ππήξμαλ
επεξγεηηθέο θαη πνηεο φρη θαζψο θαη λα αμηνπνηεζνχλ νη εθηηκήζεηο γηα επεξρφκελα
γεγνλφηα πνπ ζα επεξέαδαλ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο πξνβιέςεσλ.
Δπίζεο δηαπηζηψζεθε πσο βειηίσζε ζηελ ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ
λνζνθνκείνπ κπνξεί λα θέξεη ε εηζαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πξνβιέςεσλ. Η
εηζαγσγή απηή, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δπλαηφηεηα ζχληαμεο πην ξεαιηζηηθψλ
πξνυπνινγηζκψλ αθνχ ππάξρεη σο δεδνκέλν ε πξφβιεςε ηεο εμέιημεο ησλ βαζηθψλ
ζπληζησζψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εληνπίζεη θαλείο
αλ πξέπεη λα θάλεη θάπνηα αιιαγή ζηελ πνιηηηθή ηνπ ζε θάπνηα ζέκαηα ηα νπνία
βιέπεη φηη ζα πάξνπλ πηζαλφηαηα κηα αλεπηζχκεηε ηξνπή ή λα εληζρχζεη πνιηηηθέο
πνπ πηζαλφηαηα δηαπηζηψλνληαη πσο είλαη επηηπρεκέλεο.
Αλ θαη ην δηάζηεκα δχν κελψλ ζην νπνίν κπνξνχκε λα
επηβεβαηψζνπκε ηηο πξνβιέςεηο καο είλαη κηθξφ, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο
πξφβιεςεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηθαλνπνηεηηθά. Σν κέζν SMAPE γηα φιεο ηηο
πξνβιέςεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ είλαη 5,85.
Δπηβεβαηψζεθε φηη ε ρξήζε SEA κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ παξαγσγή
πξνβιέςεσλ. ηηο ρξνλνζεηξέο φπνπ εληνπίζηεθαλ SEA (NA, ΝΓ) νη πξνβιέςεηο
πήγαλ αξθεηά θαιά θαη ζίγνπξα θαιχηεξα απφ φηη αλ δελ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζε
απηέο νη επηδξάζεηο ησλ SEA. Σα SEA απηά εμνκάιπλαλ ηηο ρξνλνζεηξέο απηέο πνπ
είραλ δχν αιιαγέο επηπέδνπ θαη έηζη ε πξφβιεςε ήηαλ πην εχθνιε.
Γπζηπρψο δελ ππήξμε ε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ πεξηζζφηεξσλ SEA (δελ
δφζεθαλ επηπιένλ ζηνηρεία). Δπίζεο δελ δηαπηζηψζεθε πφζν θαιά πήγαλ νη θξηηηθέο
πξνβιέςεηο πνπ δφζεθαλ ιφγσ ηνπ φηη αθνξνχλ ρξνληθά ζεκεία κεηαγελέζηεξα απφ
ηελ εμαγσγή ηνπ monitoring ησλ ρξνλνζεηξψλ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ε
δπλαηφηεηα budget ηνπ Pythia Budget γηαηί δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ ζπγθεθξηκέλν
νξγαληζκφ.
Καηά ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο Pythia δηαπηζηψζεθε ε θηιηθφηεηα θαη
απιφηεηα ηνπ ζηελ ρξήζε θάηη πνπ επηηξέπεη θαη ζηνλ απιφ ρξήζηε λα ην
ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ εξγαιείν αλάιπζεο θαη εμαγσγήο απνηειεζκάησλ ζεκαληηθψλ
ζηελ πνξεία ιήςεο απνθάζεσλ.
30
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Μέζσ ηεο φιεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε αλαδείρηεθε ν θαηάιιεινο
ζρεδηαζκφο ηνπ Pythia Budget ν νπνίνο νπζηαζηηθά θαζνδεγεί ηνλ ρξήζηε ζηα
βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ζηελ παξαγσγή επηρεηξεκαηηθψλ πξνβιέςεσλ.
Σν ζχζηεκα Pythia αληαπνθξίζεθε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά θαηά δηάξθεηα ηεο
πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ζηνλ φγθν ησλ 398 ρξνλνζεηξψλ πνπ εηζήρζεζαλ σο
δεδνκέλα.
αλ κειινληηθέο επεθηάζεηο ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο ζα κπνξνχζε λα δεη
θαλείο ηα παξαθάησ :
 επηπιένλ παξαθνινχζεζε ησλ κεγεζψλ πνπ επεμεξγαζηήθακε κε εηζαγσγή
λέσλ ζηνηρείσλ.
 ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ επηπιένλ ππξακίδεο πνπ λα παξνπζηάδνπλ
φια ηα ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ αλ ππήξραλ αληίζηνηρα δεδνκέλα .
 ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα δεκηνπξγεζνχλ ππξακίδεο πνπ αλαιχνπλ ηχπνπο
πιηθψλ αλά ηκήκα ή ηκήκαηα αλά πιηθφ, πνπ είλαη κηα δπλαηφηεηα ηελ νπνία
παξέρεη ην ζχζηεκα Pythia. Δπίζεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη
επηπιένλ ελφηεηεο ηνπ

Ππζία (Long Term, Inventory θαη Estimating

Relationships) θαη φρη κφλν ην Ππζία Budget.
εκαληηθφηεξε ίζσο πξννπηηθή απφ φιεο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε πιήξεο
εγθαηάζηαζε ηνπ Pythia ζε θάπνην νξγαληζκφ (επηρείξεζε) θαη ε ρξήζε ηνπ λα γίλεη
απφ ηνπο αλζξψπνπο ηνπ νξγαληζκνχ (επηρείξεζεο).
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2
Πληποθοπιακά ζςζηήμαηα
2.1

Διζαγυγή
Με

ηνλ

φξν

Πιεξνθνξηαθφ

χζηεκα

ελλννχκε

έλα

ζχλνιν

αιιεινεμαξηψκελσλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ζπιιέγνπλ, επεμεξγάδνληαη, απνζεθεχνπλ
θαη δηαλέκνπλ πιεξνθνξίεο κε ζθνπφ ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ζε κηα
επηρείξεζε ή ζε έλαλ νξγαληζκφ. ρεηηθά κε ηε ιήςε απνθάζεσλ, ην ζπληνληζκφ θαη
ηνλ έιεγρν, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο κάλαηδεξ θαη
ην πξνζσπηθφ ζηελ αλάιπζε θαη ζηε ζρεκαηνπνίεζε πνιχπινθσλ πξνβιεκάησλ θαη
ζηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ (Kenneth C. Laudon et. al., Management Information
System, 1998).
Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή
ιεηηνπξγία θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ.
Έρνπκε ηξεηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:


είζοδορ δεδομένυν



επεξεπγαζία δεδομένυν



εξαγυγή δεδομένυν

πνπ παξάγνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκφο (ζρήκα 2.1).
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ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πελάηερ

Ππομηθεςηέρ

ΟΡΓΑΝΙΜΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ

Δπεξεπγαζία
Καηηγοπιοποίηζη
Καηάηαξη
Τπολογιζμοί

Δίζοδορ

Έξοδορ
Ανηαγωνιζηέρ

feedback

Κάηοσοι μεηοσών

σήμα 2.1
Βαζικέρ λειηοςπγίερ ενψρ Πληποθοπιακοω ςζηήμαηορ

Απφ ηελ νπηηθή ηεο επηρείξεζεο, ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα απνηειεί κηα
επηρεηξεζηαθή ιχζε, έλα εξγαιείν ηνπ κάλαηδκελη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξνθιήζεσλ
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηβάιινλ.
Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ Πιεξνθνξηθψλ πζηεκάησλ θαη ηελ εμεηδίθεπζε ζε απηά
– φπσο θαη γηα ηελ πνιχ θαιή εμεηδίθεπζε ζηελ απιή ρξήζε ειεθηξνληθνχ
ππνινγηζηή – ν κάλαηδεξ ζα πξέπεη λα θαηαλνήζεη ηελ επξχηεξε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο, ηνπ κάλαηδκελη, θαζψο θαη ηηο παξακέηξνπο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο
ρξήζεο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ επηρείξεζε (ζρ. 2.2).
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Τεχνολογία

Οργανισμοί
Information
Systems

Management

σήμα 2.2
Η καηανψηζη ηυν Πληποθοπιακϊν ςζηημάηυν και η εξειδίκεςζη ζε αςηά απαιηεί γνϊζειρ ζσεηικά
με : ηη λειηοςπγία ηυν Οπγανιζμϊν, ηο Management, ηηρ Σεσνολογικέρ Δξελίξειρ και Δθαπμογέρ

2.2 Πληποθοπιακά ςζηήμαηα και οπγανιζμοί
Σα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπνληαη απφ ηνπο
κάλαηδεξο, αιιά ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε δηφηη παίδνπλ θξίζηκν
ξφιν ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο. Η ςεθηαθή ηερλνινγία ζήκεξα κεηακνξθψλεη ηηο
επηρεηξήζεηο. Οη πςειέο ηακεηαθέο ξνέο ησλ πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηεο ιίζηαο
ησλ κεγαιχηεξσλ ζε αμία εηαηξηψλ ηνπ πεξηνδηθνχ Fortune (ιίζηα Fortune 500)
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε δηαρείξηζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ απφ ηηο
επηρεηξήζεηο απηέο. Σα ζεκεξηλά ζπζηήκαηα επεξεάδνπλ άκεζα ηε ιήςε απνθάζεσλ
ησλ κάλαηδεξο θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ γίλεηαη απφ πςειφβαζκα
ζηειέρε θαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηελ επηινγή ησλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πνπ
ζα δεκηνπξγεζνχλ ή ζα παξαρζνχλ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο θαη παξαγσγήο
ηνπο, δει. έρνπλ ζηξαηεγηθφ ξφιν ζηε δσή ηεο επηρείξεζεο (Kenneth C. Laudon et.
al., Management Information System, 1998).
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Σν ζρήκα 2.3 δείρλεη ηε λέα ζρέζε κεηαμχ νξγαληζκψλ θαη Πιεξνθνξηθψλ
πζηεκάησλ. Τπάξρεη ζήκεξα κηα νινέλα απμαλφκελε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ
επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο, θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ απφ ηε κηα κεξηά θαη βάζεσλ
δεδνκέλσλ θαη πξνγξακκάησλ απφ ηελ άιιε. Αιιαγέο ζε θάπνηα απφ απηέο ηηο
παξακέηξνπο ζπρλά ζπλεπάγεηαη ζπλαθφινπζεο αιιαγέο θαη ζε άιιεο. Απηή ε ζρέζε
γίλεηαη πην θξίζηκε φηαλ ε επηρείξεζε ζρεδηάδεη γηα ην κέιινλ. Απηά πνπ ε
επηρείξεζε επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ζε ρξνληθφ νξίδνληα π.ρ. πεληαεηίαο ζπρλά
εμαξηψληαη απφ ην ηη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα ζπζηήκαηά ηεο. Αχμεζε ηνπ
κεξηδίνπ αγνξάο, επηινγή ζηξαηεγηθήο παξαγσγήο πνιπηειψλ αγαζψλ πςειφηεξεο
ηηκήο ή παξαγσγήο θζελψλ πξντφλησλ, εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ, ηξφπνη αχμεζεο
ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φι’ απηά εμαξηψληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν
απφ ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο.

Hardw are

Δπ ισείπηζη
Λογιζμικό

ηπαηηγική
Κανόνερ
Γιαδικαζίερ

Βάζη
Γεδομένων

Αλληλεξάπηηζη
Σηλεπ ικ οινωνίερ

Οπγανιζμόρ

Πληποθοπιακό ζύζηημα
σήμα 2.3

Η αλληλεξάπηηζη μεηαξω, ηηρ επισειπημαηικήρ ζηπαηηγικήρ, ηυν κανψνυν και ηυν διαδικαζιϊν ζε έναν
Οπγανιζμψ, και ηυν Πληποθοπιακϊν ςζηημάηυν
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2.3

Σύποι Πληποθοπιακών ςζηημάηυν

Δμαηηίαο ηεο χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ ζπκθεξφλησλ, εμεηδηθεχζεσλ θαη επηπέδσλ
ζηελ επηρείξεζε, ππάξρνπλ αληίζηνηρα δηαθνξεηηθά είδε ζπζηεκάησλ. Γελ ππάξρεη
έλα θαη κνλαδηθφ ζχζηεκα ην νπνίν λα παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη
ε επηρείξεζε.
Τπάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθνί ηχπνη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε αληίζηνηρα
επίπεδα ελφο νξγαληζκνχ (ζρ. 2.4):

KIND OF
INFORMATION SYSTEM

GROUPS
SERVED

Strategic
Level

Senior
Managers

Management
Level

Middle
Managers

Knowledge
Level

Knowledge and
Data Workers

Operational
Managers

Operational
Level

Sales and
Marketing

Manufacturing

Finance

Accounting

Human
Resource s

σήμα 2.4
Σα Πληποθοπιακά ςζηήμαηα ζηα διάθοπα επίπεδα διοίκηζηρ ενψρ Οπγανιζμοω
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Operational-level Systems : βνεζνχλ ηνπο Operational Managers (κάλαηδεξο
πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο), ππνζηεξίδνληαο
ζηνηρεηψδεηο δηαδηθαζίεο φπσο π.ρ. ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο
δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζε πσιήζεηο, απνδείμεηο πιεξσκψλ, θαηαζέζεηο θαη
αλαιήςεηο ρξεκάησλ, πηζηψζεηο, ξνή ησλ πιηθψλ γηα δηάθνξα εξγνζηάζηα, θιπ. Ο
βαζηθφο ζηφρνο ηεο ρξήζεο ζπζηεκάησλ απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ε δπλαηφηεηα
θαηαγξαθήο, ειέγρνπ θαη κειέηεο δηαδηθαζηψλ ξνπηίλαο ηεο επηρείξεζεο, δίλνληαο
απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο φπσο π.ρ. πφζα πξντφληα βξίζθνληαη ζηηο απνζήθεο, αλ
πιεξψζεθαλ νη πξνκεζεπηέο, θιπ. Γηα λα απαληψληαη ηέηνηα εξσηήκαηα νη
πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο, ηξέρνπζεο, ελεκεξσκέλεο θαη
αθξηβείο. Παξαδείγκαηα ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ απνηεινχλ ηα ζπζηήκαηα
θαηαγξαθήο ησλ αλαιήςεσλ ρξεκάησλ απφ ηξαπεδηθά κεραλήκαηα ATM,
ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο ησλ σξψλ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε βάξδηεο, θιπ.
Knowledge-level Systems : βνεζνχλ ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο
ζθνπφο ησλ ζπζηεκάησλ γλψζεο είλαη λα βνεζήζνπλ ηελ επηρείξεζε ζηνλ εληνπηζκφ,
ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ελζσκάησζε λέσλ γλψζεσλ ζηελ επηρείξεζε θαη ζηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο.

Managment-level

Systems

:

βνεζνχλ

ζηελ

θαηαγξαθή

θαη

ηνλ

απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν, ζηε ιήςε απνθάζεσλ αιιά θαη ζηηο δηνηθεηηθέο
εξγαζίεο ησλ κεζαίσλ ζηειερψλ. Σν βαζηθφ εξψηεκα ζην νπνίν θαιείηαη λα δψζεη
απάληεζε έλα ηέηνην ζχζηεκα είλαη ην εμήο: Γνπιεχεη απνηειεζκαηηθά ε επηρείξεζε;
Σα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο ηππηθά παξέρνπλ πεξηνδηθέο αλαθνξέο παξά αλαθνξέο ηεο
ζηηγκήο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Παξάδεηγκα ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο
είλαη έλα ζχζηεκα ειέγρνπ κεηαζέζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε άιιεο πφιεηο, ην νπνίν
θαηαγξάθεη ηελ ζπλνιηθή κεηαθίλεζε, ηα έμνδα θαη ηελ εχξεζε θαηλνχξγηαο ζηέγεο
γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, ζεκεηψλνληαο ηηο
ππεξβάζεηο ζηα έμνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Strategic-level Systems : βνεζνχλ ην αλψηαην κάλαηδκελη κε εξγαιεία θαη
βνεζήκαηα γηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο καθξνρξφληεο πξνθιήζεηο ηφζν εληφο ηεο
επηρείξεζεο φζν θαη ζε πξνθιήζεηο πξνεξρφκελεο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Η
βαζηθή ηνπο ιεηηνπξγία είλαη ε πξνζαξκνγή ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ
38
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ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ππάξρνπζεο δεμηφηεηεο θαη κέζα. Πξνο ηα πνχ βαδίδεη ε αγνξά
θαη πσο αληαπνθξίλεηαη ε επηρείξεζε; Πσο ζα είλαη ηα πξάγκαηα ζε βάζνο ρξφλνπ;
Απηά είλαη κεξηθά απφ ηα εξσηήκαηα ζηα νπνία ηα ζπζηήκαηα απηά βνεζνχλ ζην λα
δνζνχλ απαληήζεηο (Καζ. Ισάλλεο Βαζηιείνπ, Δ.Μ.Π, εκεηψζεηο καζήκαηνο
«Αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» ).
Πην

αλαιπηηθά,

ζα

κπνξνχζακε

λα

πεξηγξάςνπκε

ηηο

θαηεγνξίεο

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ νη νπνίεο ππεξεηνχλ ηα δηάθνξα επίπεδα ελφο
νξγαληζκνχ, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα 2.5 :

σήμα 2.5
Σα διάθοπα είδη Πληποθοπιακϊν ςζηημάηυν και ποια επίπεδα εξςπηπεηοων ζε έναν Οπγανιζμψ

Transaction processing systems (TPS): είλαη ηα βαζηθά επηρεηξεζηαθά
ζπζηήκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. Πξφθεηηαη γηα
ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ηα νπνία θαηαγξάθνπλ θαζεκεξηλά ηηο δνζνιεςίεο ξνπηίλαο
πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, φπσο π.ρ. παξαγγειίεο
πξντφλησλ, ζπζηήκαηα θξάηεζεο δσκαηίσλ ζε μελνδνρεία, κηζζνδνζία, αξρεία
εξγαδνκέλσλ, απνζηνιέο θνξηίσλ, θιπ.
Γηπισκαηηθή Δξγαζία
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ςζηήμαηα γνώζηρ (knowledge work systems, KWS) και ζςζηήμαηα
αςηομαηιζμού γπαθείος (office automation systems, OAS) : θαη ηα δπν απηά
ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαιχςνπλ αλάγθεο γλψζεο. Σα ζπζηήκαηα
γλψζεο βνεζνχλ ηνπο knowledge Workers, ελψ ηα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ
γξαθείνπ θπξίσο βνεζνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ.
Γεληθά, νη knowledge Workers είλαη θάηνρνη πηπρίσλ παλεπηζηεκίνπ θαη,
ζπλήζσο είλαη επαγγεικαηίεο θχξνπο, φπσο κεραληθνί, γηαηξνί, δηθεγφξνη θαη
επηζηήκνλεο. Οη εξγαδφκελνη ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ηππηθά
δηαζέηνπλ ρακειφηεξν επίπεδν κφξθσζεο θαη ζπλήζσο επεμεξγάδνληαη παξάγνπλ
πιεξνθνξίεο, φπσο π.ρ. γξακκαηείο, ινγηζηέο, ππάιιεινη θαηαρσξήζεσλ ή κάλαηδεξο
ησλ νπνίσλ φκσο ε εξγαζία ηνπο έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηε ρξήζε, ηελ επεμεξγαζία
ή ηε δηαλνκή πιεξνθνξηψλ.

ςζηήμαηα διασείπιζηρ και πληποθοπιών (management information
systems, MIS): ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επίπεδν δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο, παξέρνληαο
ζηνπο κάλαηδεξο αλαθνξέο θαη, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, απεπζείαο πξφζβαζε ζηελ
ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα απφδνζε ηεο εηαηξίαο, θαζψο
θαη δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ηζηνξηθφ ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο. Σα
ζπζηήκαηα απηά αθνξνχλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε θαη ηα
γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ηεο εηαηξίαο θαη φρη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζην
πεξηβάιινλ έμσ απφ ηελ εηαηξία. Σα MIS θπξίσο εμππεξεηνχλ ζθνπνχο θαηάζηξσζεο
ζρεδίσλ, πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ θαη βνεζνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε
επίπεδν δηνίθεζεο. Γεληθά, φκσο, απηά ηα ζπζηήκαηα εμαξηψληαη απφ ηελ παξνρή
ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ δνζνιεςίεο.

ςζηήμαηα ςποζηήπιξηρ αποθάζευν (decision support systems, DSS) :
απεπζχλνληαη θη απηά ζε επίπεδν δηνίθεζεο, βνεζψληαο ηνπο κάλαηδεξο λα παίξλνπλ
απνθάζεηο νη νπνίεο είλαη ινγηθά δνκεκέλεο, πξσηφηππεο, θαη επέιηθηεο θαη φρη
επδηάθξηηεο εμαξρήο. Σα ζπζηήκαηα απηά ζα πξέπεη λα είλαη άκεζα πξνζβάζηκα γηα
λα ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιέο θνξέο ηελ εκέξα κε ζθνπφ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
ζπλερείο αιιαγέο. Παξφηη ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία απφ ηα ζπζηήκαηα TPS θαη MIS
πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, ζπρλά εηζάγνπλ πιεξνθνξίεο απφ εμσηεξηθέο πεγέο,
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φπσο π.ρ. ηξέρνπζεο ηηκέο κεηνρψλ ή ηηκέο πξντφλησλ ησλ αληαγσληζηψλ ( Kenneth
C. Laudon et. al., Management Information System Managing The Digital Firm, 1998
).
Καζαξά ιφγσ θαηαζθεπήο, ηα DSS έρνπλ κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα αλάιπζεο
απφ άιια ζπζηήκαηα. Έρνπλ θαηαζθεπαζηεί εηδηθά γηα λα αληαπνθξίλνληαη κε
επηηπρία ζε κηα πιεζψξα κνληέισλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη γηα λα ζπιιέγνπλ
κεγάιν φγθν ζηνηρείσλ ζε κηα θφξκα φπνπ κπνξνχλ λα αλαιχνληαη απφ ηνπο
ππεχζπλνπο γηα ιήςεηο απνθάζεσλ. Σα ζπζηήκαηα DSS ζρεδηάδνληαη ψζηε λα είλαη
άκεζα πξνζβάζηκα απφ ηνπο

ρξήζηεο, ελψ πεξηιακβάλνπλ εμεηδηθεπκέλα

πξνγξάκκαηα εχθνια ζηε ρξήζε. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηα
ζπκπεξάζκαηα, λα ππνβάιιεη λέεο εξσηήζεηο θαη λα ζπκπεξηιάβεη θαηλνχξγηα
ζηνηρεία.
Σα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ (decision support systems, DSS)
έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά :


Πξνζθέξνπλ επειημία, πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη γξήγνξε αληαπφθξηζε



Δπηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα εηζάγνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη δνζνιεςίεο
θαη ζπλαιιαγέο



Λεηηνπξγνχλ κε ειάρηζηε ή θαζφινπ ππνζηήξημε απφ επαγγεικαηίεο
πξνγξακκαηηζηέο



Παξέρνπλ ππνζηήξημε γηα απνθάζεηο θαη πξνβιήκαηα ησλ νπνίσλ νη
ιχζεηο δελ κπνξνχλ λα πξνθαζνξίδνληαη εμαξρήο



Υξεζηκνπνηνχλ εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία αλάιπζεο θαη πξνηχπσλ

ςζηήμαηα διοικηηικήρ ςποζηήπιξηρ (executive support systems, ESS): ηα
ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο γηα
βνήζεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Σα ζπζηήκαηα ESS εμππεξεηνχλ ζε ζηξαηεγηθφ
επίπεδν ηελ επηρείξεζε, κε επεμεξγαζία αθεξεκέλσλ θαη κε δνκεκέλσλ απνθάζεσλ
θαη δεκηνπξγνχλ έλα γεληθφηεξν πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο θαη
επηθνηλσλίαο παξά παξέρνπλ έηνηκεο εθαξκνγέο ή ζπγθεθξηκέλε εμεηδίθεπζε. Σα
πξνγξάκκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε γεγνλφηα ηνπ εμσηεξηθνχ
πεξηβάιινληνο φπσο π.ρ. λένπο θνξνινγηθνχο λφκνπο, γεγνλφηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε
ηνλ αληαγσληζκφ, αιιά επίζεο παξαζέηνπλ πεξηιήςεηο ζπκπεξαζκάησλ απφ
εζσηεξηθά ζπζηήκαηα MIS θαη DSS. Σα ζπζηήκαηα απηά θηιηξάξνπλ, ζπκπηέδνπλ
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θαη είλαη ηθαλά λα εληνπίδνπλ θξίζηκα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα, δίλνληαο έκθαζε ζηνλ
πεξηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο πξνζπάζεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εμεχξεζε
ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ( Kenneth C. Laudon et. al.,
Management Information System, 1998 ).
Σν ζρήκα 2.6 δείρλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ. Σα δηάθνξα είδε
ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο επηρεηξήζεηο δελ ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα
αιιά ππάξρεη αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ. Έλα ζχζηεκα TPS παξάγεη
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηα άιια ζπζηήκαηα ηα νπνία κε ηε
ζεηξά ηνπο παξάγνπλ πιεξνθνξίεο γηα άιια ζπζηήκαηα. Απηνί νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη
ζπζηεκάησλ ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο δελ ζπλδπάδνληαη φκσο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν
θαη έηζη ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο παξαηεξνχληαη ζπζηήκαηα κε πνιχ ραιαξή ζρέζε
κεηαμχ ηνπο.

σήμα 2.6
Η ζςζσέηιζη ηυν διαθψπυν ειδϊν Πληποθοπιακϊν ςζηημάηυν

42
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2.4

Πληποθοπιακά ζςζηήμαηα και λήτη αποθάζευν
ήκεξα ππάξρνπλ δπν βαζηθνί ηχπνη ζπζηεκάησλ ιήςεο απνθάζεσλ (DSS):
DSS καηά πποηύπυν : απηά είλαη θπξίσο απηφλνκα ζπζηήκαηα ιήςεο

απνθάζεσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα πξφηππα γηα λα θαηαιήγνπλ ζε
ζπκπεξάζκαηα. Οη δπλαηφηεηεο αλάιπζεο πνπ δηαζέηνπλ βαζίδνληαη ζε κνληέια,
πξφηππα θαη πξνγξακκαηηζκέλεο ζεσξίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ππνινγηζηέο κεγάισλ
δπλαηνηήησλ νη νπνίνη δηεπθνιχλνπλ ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παξάδεηγκα ελφο
ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηνο ιήςεο απνθάζεσλ είλαη ην ζχζηεκα ππνινγηζκνχ ηαμηδίσλ
(ζρήκα 2.7).

Ship file (e.g.,
speed capacity)

Port distance
restrictions file

P/C

Analytical
models
database
Fuel consumption
cost file

Graphics
Reports

Ship charter hire
history cost file

Port expense file
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σήμα 2.7
Παπάδειγμα ενψρ ζςζηήμαηορ DSS καηά πποηωπυν

DSS καηά δεδομένυν: απηά είλαη ζπζηήκαηα ηα νπνία θέξλνπλ ζηελ
επηθάλεηα θαη αλαιχνπλ ζπγθεθξηκέλα επηζπκεηά ζηνηρεία ηα νπνία βξίζθνληαη κέζα
ζε κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ.
Παξέρεη έξεπλα ησλ δεδνκέλσλ ζε βάζνο ( Δμφξπμε δεδνκέλσλ , datamining),
αλαθαιχπηνληαο δπζδηάθξηηα πξφηππα θαη ζρέζεηο κεηαμχ ζηνηρείσλ ζε κεγάιεο
βάζεηο δεδνκέλσλ θαη δηακνξθψλνληαο ζπκπεξάζκαηα βάζε απηψλ γηα πξνβιέςεηο
κειινληηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά κπνξεί ζηε
ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βνεζήκαηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη λα
πξνβιέπνληαη θαη νη επηδξάζεηο απηψλ ησλ απνθάζεσλ. Απηή ε δηαδηθαζία αθνξά ην
ζπζρεηηζκφ δεδνκέλσλ, ηελ αθνινπζία ηνπο, ηελ ηκεκαηνπνίεζε ή ηελ νκαδνπνίεζή
ηνπο θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ. Γηα ηηο επίζεκεο φκσο πξνβιέςεηο, ηα
δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν: νη κειινληηθέο πξνβιέςεηο
ζηεξίδνληαη ζε ζεηξά ήδε ππαξρφλησλ ηηκψλ, γηα παξάδεηγκα κηα πξφβιεςε κπνξεί
λα δηαθξίλεη πξφηππα ζηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα ηα νπνία ζα έρνπλ θάπνηα
ρξεζηκφηεηα γηα ηνπο κάλαηδεξο ζηελ εθηίκεζε κειινληηθψλ κεηαβιεηψλ φπσο νη
πσιήζεηο. Η εμφξπμε δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηεί εξγαιεία ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη
λεπξαιγηθά δίθηπα, ινγηθνχο ζπλεηξκνχο θαη αιγφξηζκνπο ή πξφηππα θαη άιιεο
έμππλεο ηερληθέο ( Kenneth C. Laudon et. al., Management Information System
Managing, 1998 ).
Σν ζρήκα 2.8 δείρλεη ηα ζπζηαηηθά κέξε ελφο ζπζηήκαηνο DSS θαηά
δεδνκέλσλ :
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External
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TPS

DSS
database

DSS Software System
Models
OLAP Tools
Datamining Tools

User
Interface

User
r
σήμα 2.8
Σα ζςζηαηικά μέπη ενψρ ζςζηήμαηορ DSS καηά δεδομένυν

Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλσ ζρήκα επεμεγνχκε νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία
ελφο ζπζηήκαηνο DSS θαηά δεδνκέλσλ :


Βάζη δεδομένυν DSS : πιινγή απφ ηξέρνληα δεδνκέλα ή δεδνκέλα ηνπ
ηζηνξηθνχ απφ έλαλ αξηζκφ εθαξκνγψλ ή νκάδσλ. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη
απφ κηα κηθξή βάζε δεδνκέλσλ ελφο ππνινγηζηή έσο κηα απνζήθε ηεξάζηηνπ
φγθνπ δεδνκέλσλ.
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DSS Software System : είλαη εξγαιεία εθαξκνγψλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα αλάιπζε δεδνκέλσλ (εμφξπμεο, αλαιπηηθψλ θαη καζεκαηηθψλ κνληέισλ,
θιπ).



Models : πζηεκαηηθή απνηχπσζε ζρέζεσλ ή κεξψλ ελφο θαηλφκελνπ (K. and
J. Laudon, 1998).
Παξάδεηγκα ελφο DSS θαηά δεδνκέλσλ είλαη θαη ην πξφγξακκα «Pythia» ην

νπνίν, σο βαζηθφ αληηθείκελν απηήο ηεο δηπισκαηηθήο, ζα αλαιπζεί ζην θεθάιαην
5.
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3
Δπισειπηζιακέρ Πποβλέτειρ
3.1 Διζαγυγή
Η αλάγθε γηα ζρεδηαζκφ θαη έιεγρν, ζηε δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ κεγάισλ νξγαληζκψλ, θαζηζηά ηηο επηρεηξεζηαθέο πξνβιέςεηο
έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην, πνπ γηα πνιινχο απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
θνκκάηηα, ζην νπνίν ζα άμηδε θάπνηνο λα επελδχζεη. Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα κηα
δηνηθεηηθή απφθαζε κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ αξθεηά ρξφληα, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ
πεξίπησζε ηεο θαηαζθεπήο ελφο εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, σο
ιίγεο κφλν εκέξεο ή ψξεο φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ
επηπέδσλ παξαγσγήο θαη απνζεκάησλ.
Καηαιαβαίλεη ινηπφλ θαλείο πφζν επηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε γηα ζρεδηαζκφ
θαη έιεγρν. Πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ πξνβιέςεηο αλαθνξηθά κε κειινληηθά
γεγνλφηα απνηεινχλ ζπλήζσο θξίζηκε εηζξνή ζην πιαηχ θάζκα ησλ δηαρεηξηζηηθψλ
θαη δηεπζπληηθψλ απνθάζεσλ, αθνχ νη απνθάζεηο γηα ηα ζεκεξηλά ζρέδηα εμαξηψληαη
απφ ηηο κειινληηθέο πξνζδνθίεο.
Η ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ κε αθξίβεηα, είλαη έλα
απαξαίηεην κέξνο ηνπ ζεκεξηλνχ πνιχπινθνχ δηεπζπληηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ.
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3.2 κοπόρ ηυν πποβλέτευν
Οη πξνβιέςεηο απνηεινχλ αξηζκεηηθέο εθηηκήζεηο θαη ππνινγηζκνχο ησλ
κειινληηθψλ επηπέδσλ ησλ πσιήζεσλ, ηεο δήηεζεο, ησλ επελδχζεσλ, ηνπ θφζηνπο,
ησλ εμαγσγψλ, ησλ ηηκψλ, αλάκεζα ζε άιια, γηα κηα εηαηξεία, κηα βηνκεραλία, έλα
θνξέα ηεο νηθνλνκίαο ή ηε ζπλνιηθή νηθνλνκία.
Ο ζθνπφο ηεο πξφβιεςεο είλαη λα βνεζήζεη ηε δηεχζπλζε λα πξνγξακκαηίζεη
ηηο απαηηήζεηο γηα marketing, ησλ πξψησλ πιψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ, ηεο παξαγσγήο,
ησλ ππεξεζηψλ, ηεο απφθηεζεο θεθαιαίνπ θαη ηεο δεκηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ, ησλ
βξαρπρξφλησλ απαηηήζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε θ.ι.π. Οη έμππλεο, επηζηεκνληθέο θαη
θαινπξνεηνηκαζκέλεο πξνβιέςεηο ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά αθξηβείο ψζηε λα
επηηξέπνπλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ θαη έιεγρν απ΄φηη ζα γίλνληαλ ρσξίο απηέο.
Η αλακελφκελε αθξίβεηα ησλ κεζφδσλ πξφβιεςεο, ζε δεδνκέλα απφ φινπο
ηνπο ρψξνπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ειέγρεηαη κε ηνπο δηαγσληζκνχο
πξφβιεςεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε
απφ ηνπο ρξήζηεο, ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ζε πξνβιέςεηο, δηαζέζηκσλ ινγηζκηθψλ (
Κσλζηαληίλνο Νηθνιφπνπινο, Δ.Μ.Π., Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ).
Αλ ζθνπφο ηεο πξφβιεςεο είλαη λα βειηησζεί ν ζρεδηαζκφο θαη ν έιεγρνο, νη
αθξηβείο πξνβιέςεηο κπνξεί λα κεηψζνπλ ηηο απψιεηεο πνπ νθείινληαη ζε απνχιεηα
απνζέκαηα, ζε απνζεθεπκέλα εκηθαηεξγαζκέλα πξντφληα πνπ δελ έθζαζαλ ζην
ζηάδην ηεο δηάζεζεο ελψ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ πσιεζεί, ζε θφζηνο πνπ νθείιεηαη
ζε πεξηνξηζκέλε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ή θφζηνο απφ κε ηθαλνπνηεηηθέο κεζφδνπο
παξαγσγήο.
Πνηνο, κέζα ζε κηα επηρείξεζε, ζα είλαη εθείλνο πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηελ
πξνζπάζεηα ηεο πξφβιεςεο; Δθείλνη πνπ ζα αζρνιεζνχλ ζα είλαη νη ππεχζπλνη γηα
ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζρεδηαζκφ θαη έιεγρν, θαζψο θαη φζνη αλήθνπλ ζην πξνζσπηθφ
ζηήξημεο ηνπ επηηειείνπ ηεο εηαηξίαο θαη δηαζέηνπλ γλψζεηο ζχγρξνλσλ κεζφδσλ
πξφβιεςεο. Δπνκέλσο, εθείλνη πνπ ζα αλαιάβνπλ λα πξνεηνηκάζνπλ πξνβιέςεηο –
ηππηθά- ζα είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ εμαζθεζεί θαιά ζηελ πξφβιεςε θαη θαηέρνπλ
ππεχζπλεο ζέζεηο ζηνλ ηνκέα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, θαζψο θαη φζνη βνεζνχλ
απηνχο πνπ παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο.
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3.3 Μέθοδοι Ππόβλετηρ
Οη κέζνδνη πξφβιεςεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή αξηζκεηηθψλ
εθηηκήζεσλ πνηθίιινπλ απφ ζρεηηθά απιέο έσο πνιχ ζχλζεηεο θαη απαηηεηηθέο
ηερληθέο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηερληθέο είλαη πνζνηηθέο ζηε θχζε ηνπο. Δλ
ηνχηνηο, φπσο ζα δνχκε, ππάξρνπλ θαη ρξήζηκεο πνηνηηθέο πξνζεγγίζεηο.
Μέθοδορ ηος κινηηού μέζος : ν θηλεηφο κέζνο φξνο είλαη ε κέζνδνο πνπ
απαηηεί ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ ελφο δείγκαηνο παξαηεξήζεσλ, θαη
ρξεζηκνπνηεί απηφ ην κέζν φξν ζαλ πξφβιεςε. Ο αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ ζηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ θηλεηνχ κέζνπ φξνπ επηιέγεηαη ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη
επηδξάζεηο ηεο επνρηαθφηεηαο ή άιισλ δηαθπκάλζεσλ ζηε ρξνλνζεηξά. Ο θηλεηφο
κέζνο φξνο ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξφβιεςε πεξηνξηζκέλσλ εκπνξηθψλ
ζπλαιιαγψλ πνπ γίλνληαη θπξίσο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ ησλ
απνζεκάησλ.
Μέθοδορ

Δκθεηικήρ

εξομάλςνζηρ

:

ε

κέζνδνο

απηή

δεκηνπξγεί

απηνδηνξζνχκελεο πξνβιέςεηο κε ελζσκαησκέλνπο αλαπξνζαξκνζηέο πνπ ξπζκίδνπλ
ηηο ηηκέο ησλ πξνβιέςεσλ κεηαβάιινληαο ηεο πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε απφ ηα
πξνεγνχκελα ζθάικαηα.
Σα μονηέλα παλινδπόμηζηρ : είλαη δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο γξακκηθψλ ή
πνιπσλπκηθψλ ζρέζεσλ, ή πνιιαπιψλ γξακκηθψλ ζρέζεσλ. Σα κνληέια απηά
εθθξάδνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο απνηεινχλ
αληηθείκελν πξφβιεςεο ησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο. Οη
κέζνδνη απηέο είλαη πνιχ ρξήζηκεο φηαλ ππάξρνπλ ζηε δηάζεζή καο ηα θαηάιιεια
ηζηνξηθά δεδνκέλα, ηα ζρεηηθά κε ηνπο θπξίαξρνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηηο
δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πξφθεηηαη λα πξνβιεθζνχλ.
Οικονομεηπικά μονηέλα : απνηεινχλ ηα ζπζηήκαηα πνιιψλ εμηζψζεσλ πνπ
εθθξάδνπλ ηηο δπλακηθέο αιιεινζπζρεηίζεηο κηαο νηθνλνκίαο, ελφο ηνκέα ηεο
νηθνλνκίαο

ή

κηαο

βηνκεραλίαο.

Σα

ζπζηήκαηα

απηά

νλνκάδνληαη

θαη

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμήγεζε θαη ηελ πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ ζην κνληέιν. Σα νηθνλνκεηξηθά κνληέια είλαη αηηηνθξαηηθά
ζπζηήκαηα ζηα νπνία νη εμηζψζεηο ζεσξνχληαη φηη εθθξάδνπλ αηηηαθέο ζρέζεηο πνπ
ηθαλνπνηνχλ ηηο αξρέο ηηο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο. Σππηθέο εθαξκνγέο ηέηνησλ
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ππνδεηγκάησλ πεξηιακβάλνπλ ζπζηήκαηα πξφβιεςεο ησλ πσιήζεσλ κεγάισλ
νξγαληζκψλ, επηρεηξήζεσλ θαη θξαηηθψλ ηνκέσλ, θαζψο θαη γηα θιάδνπο ή νιφθιεξε
ηε βηνκεραλία. Σα κηθξά ηαπηφρξνλα ζπζηήκαηα εμηζψζεσλ απνηεινχλ, επίζεο,
παξαδείγκαηα ηερληθψλ νηθνλνκεηξηθήο κνληεινπνίεζεο.
Οι μέθοδοι θιληπαπίζμαηορ σπονοζειπών και οι διαδικαζίερ Box-Jenkins :
απνηεινχλ δπλακηθέο επεθηάζεηο ηεο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο θαη ησλ κεζφδσλ
δηαρσξηζκνχ. Οη ηερληθέο απηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πην πξφζθαηεο παξαηεξήζεηο σο
ηηκέο έλαξμεο θαη αλαιχνπλ ηα ζθάικαηα πξφβιεςεο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ ηηο
θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο γηα ηηο κειινληηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Οη κέζνδνη απηέο,
είλαη εμαηξεηηθά ζχλζεηεο, απαηηνχλ πνιχ ρξφλν ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη
κεξηθέο θνξέο απνδεηθλχνληαη πνιπέμνδεο ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο.
Η ηεσνική Delphi : ρξεζηκνπνηεί ηελ ππνθεηκεληθή θξίζε ησλ εηδηθψλ γηα λα
πξνβιέςεη ηηο ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο, ηε δήηεζε θαη ηηο καθξνπξφζεζκεο αιιαγέο
ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Γηα λα θάλεη πξφβιεςε έλα άηνκν, ζπρλά ζα πξέπεη λα κειεηήζεη εζσηεξηθά
δεδνκέλα ηνπ παξειζφληνο. Έλα ζχλνιν απφ ρξνλνινγηθά ηαμηλνκεκέλεο
παξαηεξήζεηο ζε ζρέζε κε κηα κεηαβιεηή θαηά ηε δηάξθεηα δηαδνρηθψλ θαη
ηζφρξνλσλ πεξηφδσλ, νλνκάδεηαη σπονοζειπά. Οη ηερληθέο πνπ αλαιχνπλ ηε
κεηαβιεηφηεηα ζηε ρξνλνζεηξά αλαθέξνληαη σο μέθοδοι σπονοζειπών.

3.4 Σαξινόμηζη Πποβλέτευν
Αλ κηα πξφβιεςε πξνεηνηκαζηεί ηνλ Γεθέκβξην ελφο ρξφλνπ γηα κηα ελέξγεηα
πνπ ζα γίλεη ηνλ Ινχλην ηεο επφκελεο ρξνληάο, ν ρξνληθφο νξίδνληαο ηεο πξφβιεςεο
ιέγεηαη φηη είλαη έμη κήλεο. Υξνληθφο νξίδνληαο (lead time) ηεο πξφβιεςεο
νλνκάδεηαη ε απφζηαζε ζε ρξφλν αλάκεζα ζην ζεκείν ζην νπνίν γίλεηαη ε πξφβιεςε
θαη ην ρξνληθφ ζεκείν ζην νπνίν απηή αλαθέξεηαη. Ο ρξφλνο απηφο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ πξνβιέςεσλ.
Έηζη, νη πξνβιέςεηο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο βξαρππξφζεζκεο,
κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο. Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ πξνβιέςεσλ πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππφςε ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ ρξνλνζεηξψλ, θαζψο θαη ν ρξνληθφο
νξίδνληαο ηεο πξφβιεςεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ θάπνηνο πξνβιέπεη ηε ζέζε ελφο
θαηεπζπλφκελνπ βιήκαηνο, ε βξαρππξφζεζκε πξφβιεςε είλαη θιάζκα ηνπ
50
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δεπηεξνιέπηνπ. Έλα ιεπηφ κπξνζηά απνηειεί κεζνπξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε
πξφβιεςε. ε αληίζεζε, ε βξαρππξφζεζκε πξφβιεςε δήηεζεο γηα κηα κνλάδα
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κπνξεί λα είλαη κηα πεξίνδνο δέθα ρξνλψλ, ελψ κηα
καθξνπξφζεζκε πξφβιεςε κπνξεί λα θαιχπηεη πεξίνδν κεγαιχηεξε ησλ είθνζη
ρξφλσλ. Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πξφβιεςεο σζηφζν εκπίπηνπλ αλάκεζα ζηα
παξαπάλσ δχν αθξαία παξαδείγκαηα. Μηα βξαρππξφζεζκε πξφβιεςε ηεο δήηεζεο
γηα λσπά ιαραληθά βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα δχν απηά άθξα. Όκνηα, κηα κεζνπξφζεζκε
ή καθξνπξφζεζκε πξφβιεςε ζα κπνξνχζε επίζεο λα θαιχπηεη ρξνληθά ηα ίδηα φξηα.
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4
Δθαπμογή ηος ζςζηήμαηορ Pythia ζηο
πεπιβάλλον ενόρ Οπγανιζμού

4.1 Διζαγυγή
Η Φπρηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ νθείιεη ηελ χπαξμή ηεο
ζηελ ίδξπζε θαη εγθαηάζηαζε ηεο Νεπξνινγηθήο - Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ην 1905 ζην Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν.

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 58 ρξφλσλ, ε άζθεζε ηεο Αθαδεκατθήο
Φπρηαηξηθήο ζην Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν ήηαλ ζπλπθαζκέλε κε ηηο ςπρηαηξηθέο
Γηπισκαηηθή Δξγαζία
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αληηιήςεηο θαη ζεξαπεπηηθέο πξαθηηθέο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ πνπ ραξαθηεξίδνληαλ
απφ ηηο επηθξαηνχζεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ηηο επαθφινπζεο πξνθαηαιήςεηο γηα
ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Παξά ηηο ζπλζήθεο εθείλεο, ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ
πξνζσπηθφ έθαλε θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ θαιιίηεξε δπλαηή θξνληίδα πξνο ηνπο
αζζελείο.
Παξάιιεια ε πξνπηπρηαθή θαη κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ζηελ Φπρηαηξηθή,
παξείρε ηηο βαζηθέο γλψζεηο γηα ηελ άζθεζε φρη κφλν ησλ ηαηξψλ αιιά θαη άιισλ
επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο ζηε ρψξα καο, εθείλε ηελ πεξίνδν.
Η ίδξπζε, ην 1963, ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ σο
απηφλνκεο θιηληθήο, ζεκαηνδνηεί νπζηαζηηθά ηελ αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο
ςπρηαηξηθήο ζηελ Διιάδα. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππφ ηε δηεχζπλζε
ηνπ θαζεγεηνχ Γεκεηξίνπ Κνπξέηα (1964 - 1966), ε Φπρηαηξηθή απέθηεζε δηαθξηηή
ηαπηφηεηα, επεμέηεηλε ην γλσζηηθφ ηεο πεδίν θαη εκπινπηίζηεθε κε ηηο βαζηθέο
θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο ηεο δηαζηάζεηο. εκαληηθφ βήκα απηήο ηεο πεξηφδνπ
ήηαλ ην άλνηγκα ησλ ζαιάκσλ λνζειείαο θαη ε δπλαηφηεηα θηλεηνπνίεζεο ησλ
λνζειεπφκελσλ ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Απνθαζηζηηθή

πξφνδνο

ζε

φινπο

ηνπο

ηνκείο

ηεο

Φπρηαηξηθήο

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ 25εηή πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηεο ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ
Καζεγεηνχ Κψζηα ηεθαλή (1971 - 1996). Καηά ηελ πεξίνδν απηή, δεκηνπξγήζεθαλ
νη δνκέο αλνηρηήο ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο, φπσο ην Ννζνθνκείν Ηκέξαο (1977) θαη
ην Κνηλνηηθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο Βχξσλα - Καηζαξηαλήο (1978). Δπίζεο
αλαπηχρζεθαλ θαη δηεπξχλζεθαλ ηα ςπρνζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα κε ηελ εθαξκνγή
λέσλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ. Ιδξχζεθε
εξεπλεηηθφ θέληξν πνπ ζηέγαζε ηα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα Νεπξνθπζηνινγίαο,
Νεπξνςπρνθαξκαθνινγίαο θαη άιισλ Νεπξνεπηζηεκψλ. Καηαζθεπάζηεθε επίζεο, ην
θηήξην ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ (1984) θαη αλαβαζκίζζεθε θαη δηεπξχλζεθε ε
ιεηηνπξγία ηνπο κε ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ ηαηξείσλ γηα νξηζκέλεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο
πνπ ρξήδνπλ εμεηδηθεπκέλεο θξνληίδαο.
εκαληηθή εμέιημε ηεο πεξηφδνπ εθείλεο ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ζηελ Φπρηαηξηθή, πνπ αθνξνχζε φιν ην θάζκα ησλ
θιηληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξείρε πιένλ ε Κιηληθή θαζψο θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο
εθπαίδεπζεο κε ηελ ελζσκάησζε ησλ πνηθίισλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ.
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Η πξφνδνο ηεο Κιηληθήο ζπλερίζζεθε θαηά ην δηάζηεκα 1996-2003 ππφ ηελ
δηεχζπλζε ηνπ Καζεγεηνχ Γεσξγίνπ Υξηζηνδνχινπ. Καηά ηελ πεξίνδν απηή
επεθηάζεθαλ νη δνκέο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο κε ηε δεκηνπξγία
ηεο

κνλάδαο

αλαδφρσλ

νηθνγελεηψλ,

ηεο

κνλάδαο

αληηκεηψπηζεο

ησλ

νπζηνεμαξηήζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΚΑΝΑ θαη ηεο κνλάδαο ηειεθσληθήο
βνήζεηαο SOS. Παξάιιεια, θαηά ηελ πεξίνδν απηή, ε Κιηληθή επέδεημε πινχζην
ζπγγξαθηθφ έξγν κε ηελ έθδνζε θαη ηνπ δίηνκνπ ζπγγξάκκαηνο ηεο Φπρηαηξηθήο, ελψ
εκπινπηίζζεθε ην κεηαπηπρηαθφ εθπαηδεπηηθφ ηεο πξφγξακκα θαη ελαξκνλίζζεθε κε
ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Φπρηαηξηθήο.
Η παξαγσγηθή πνξεία ηεο Κιηληθήο ζπλερίζζεθε θαηά ην επφκελν έηνο (2003 2004) φηαλ ηε δηεχζπλζε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο αλέιαβε ν
θαζεγεηήο θ. Αλδξέαο Ρακπαβίιαο. εκαληηθή πξσηνβνπιία απηήο ηεο πεξηφδνπ
ήηαλ ε ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ςπρνζεξαπείαο ζε εληαίν
θνξέα.
Η εμέιημε ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο ζηε δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ 40 εηψλ,
εθθξάζζεθε κε πνιχπιεπξν εξεπλεηηθφ θαη ζπγγξαθηθφ έξγν πνπ είρε σο
απνηέιεζκα ηε δηεζλή επηζηεκνληθή αλαγλψξηζε ηεο θιηληθήο θαη ηελ αλάπηπμε
ζπλεξγαζηψλ κε άιια δηεζλή αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά θέληξα.
Η δεκηνπξγηθή θαη πινχζηα ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζπλερίδεηαη ζηηο κέξεο καο κε ηελ αλάιεςε ηεο δηεχζπλζεο
ηεο Κιηληθήο απφ ηνλ Καζεγεηή θ. Κψζηα νιδάην (2004- ).
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4.2 Γομή-Γςναμικόηηηα
Η Φπρηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ απνηειείηαη απφ ηα
παξαθάησ ηκήκαηα:
1. Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (ΣΔΠ) – Γπλακηθφηεηα 30
2. Σκήκα Βξαρείαο Ννζειείαο (ΣΒΝ) – Γπλακηθφηεηα 15
3. Σκήκαηα Μεζνπξφζεζκεο Ννζειείαο


Σκήκα Γεληθήο Φπρηαηξηθήο "Κνπξέηα"– Γπλακηθφηεηα 10



Σκήκα Γεληθήο Φπρηαηξηθήο "θαξπαιέδνπ" – Γπλακηθφηεηα 10
Η Νεπξνινγηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ απνηειείηαη απφ ηα

παξαθάησ ηκήκαηα :
1. Σκήκα Νεπξνινγηθνχ Αλδξψλ - Γπλακηθφηεηα 12

2. Σκήκα Νεπξνινγηθνχ Γπλαηθψλ - Γπλακηθφηεηα 12

4.3 Σο Πληποθοπιακό ύζηημα ηος Νοζοκομείος
Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ Αηγηλήηεηνπ Ννζνθνκείνπ αλήθεη ζην
«Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Ννζνθνκείσλ» (ΠΝ) ην νπνίν εληάρζεθε ζηελ
Πιεξνθνξηθή γηα ηελ Τγεία ηνλ Οθησκβξην ηνπ 1987. Σν επελδπηηθφ απηφ
πξφγξακκα αθνξνχζε 15 Ννζνθνκεία.
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4.3.1 Πεπιεσόμενο
Σν ΓΠΝ θαιχπηεη ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ Οξγαληθψλ
Μνλάδσλ ηνπ πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο κέζσ ησλ
παξαθάησ εθαξκνγψλ :

1

ΒΑΙΚΟ ΜΔΝΟΤ

2

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΩΝ

3

ΣΜΗΜΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ

4

ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΗ

5

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

6

ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ

7

ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΛΙΚΟΤ

8

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ

9

ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ

10

ΓΡΑΦΔΙΟ ΝΟΗΛΔΙΩΝ

11

ΣΔΥΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ

12

ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

13

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ)

14

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

15

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ

16

ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ

17

ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ

18

ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

19

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ
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4.3.2 Φιλοζοθία ζσεδιαζμού και ανάπηςξηρ
Σν ΓΠΝ ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηχρζεθε ψζηε :


Να επηδέρεηαη αιιαγέο κε επθνιία θαη ηαρχηεηα θαη ζπλεπψο λα
ζπληεξείηαη θαηά ηνλ νηθνλνκηθφηεξν δπλαηφ ηξφπν



Να είλαη θηιηθφ πξνο ηνλ ηειηθφ θαη κε εηδηθφ ρξήζηε



Να εθκεηαιιεχεηαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ θαηά
βέιηηζην ηξφπν



Να ιεηηνπξγεί νκνηνγελψο, αλεμαξηήησο θαηαζθεπαζηή, ηχπνπ θαη
κνληέινπ κεραλήο



Να εμαζθαιίδεηαη πιήξσο ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ππνζπζηεκάησλ
ηνπ



Σα ππνζπζηήκαηα ηνπ λα κπνξνχλ ( ζην βαζκφ πνπ δελ επεξεάδεηαη
αξλεηηθά ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο ) λα εγθαζίζηαληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ
απηφλνκα



Η απαηηνχκελε εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ
εθαξκνγψλ ηνπ λα είλαη ζχληνκε απιή θαη απνηειεζκαηηθή.

4.3.3 Πεπιβάλλον λειηοςπγίαρ
Σν ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ ηνπ ΓΠΝ έρεη αλαπηπρζεί απφ ην ΚΗΤΚΤ (
Κέληξν Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ ) ζην πεξηβάιινλ ηνπ
ρεζηαθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (ΓΒΓ)

INGRES κε

ρξήζε εξγαιείσλ 4GL θαη ιεηηνπξγεί ζε ππνινγηζηέο UNIX ή ηχπνπ UNIX
ζπλδεδεκέλνπο ζε ηνπηθφ δχθηην Ethernet θαη ζπλεξγαδφκελνπο θαηά ην πξφηππν
client-server
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4.4 ςλλογή Γεδομένυν
Μεηά ηελ ζπλεξγαζία πνπ είρακε κε ηνπο ππεχζπλνπο ρεηξηζκνχ ηνπ Π. ηνπ
Ννζνθνκείνπ θαηαθέξακε λα ζπιιέμνπκε ζε κνξθή εθηχπσζεο κεληαία δεδνκέλα
,πνπ αθνξνχλ πνζφηεηεο αγαζψλ θαζψο θαη δεδνκέλα θφζηνπο αγνξάο, γηα ηα έηε
2005,2006
θαη 2007 έσο θαη ην Μάην. Σα δεδνκέλα φπσο ηα παξαιάβακε απφ ην Ννζνθνκείν
είραλ ηελ εμήο δηάξζξσζε :



Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ
o Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ Πηέξπγαο Φπρηαηξηθνχ Γπλαηθψλ ( Φ.Γ. )
o Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ Πηέξπγαο Φπρηαηξηθνχ Αλδξψλ ( Φ.Α. )
o Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ Σκήκαηνο Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (
Σ.Δ.Π.)
o Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ Σκήκαηνο Βξαρείαο Ννζειείαο ( Σ.Β.Ν. )
o Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ Πηέξπγαο Νεπξνινγηθνχ Αλδξψλ ( Ν.Α. )
o Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ Πηέξπγαο Νεπξνινγηθνχ Γπλαηθψλ ( Ν.Γ.
)



Γξαθηθή Ύιε ( ζπλνιηθά γηα ην Ννζνθνκείν )



Σξφθηκα ( ζπλνιηθά γηα ην Ννζνθνκείν )



Ηιεθηξνινγηθφ Τιηθφ ( ζπλνιηθά γηα ην Ννζνθνκείν )

4.5 Μεηαηποπή Γεδομένυν
ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ απφ εθηππσκέλε
κνξθή ζε κνξθή αξρείσλ Microsoft Excel, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εηζαγσγή ηνπο
ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ ΠΤΘΙΑ.
Παξαθάησ θαίλνληαη ελδεηθηηθά νη ρξνλνζεηξέο ελφο είδνπο απφ θάζε
θαηεγνξία πιηθψλ/πξντφλησλ :
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σήμα 4.1
Υξνλνζεηξά γηα κειάλη εθηππσηή HP51645 απφ ηελ θαηεγνξία Γξαθηθή Ύιε

σήμα 4.2
Υξνλνζεηξά ηνπ θαξκάθνπ Lastasyd απφ ηελ θαηεγνξία Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ
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σήμα 4.3
Υξνλνζεηξά γηα Λακπηήξεο θζνξηζκνχ 36 W απφ ηελ θαηεγνξία Ηιεθηξνινγηθφ Τιηθφ

σήμα 4.4
Υξνλνζεηξά γηα Γάια λσπφ άπαρν 0,5lt απφ ηελ θαηεγνξία Σξφθηκα
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5
Παποςζίαζη Pythia - Πειπαμαηική διαδικαζία

5.1 Ππόλογορ
Η Pythia είλαη έλα θαηλνηνκηθφ χζηεκα Παξαγσγήο Πξνβιέςεσλ κε ζθνπφ
ηελ ππνζηήξημε Δπηρεηξεκαηηθψλ Απνθάζεσλ ( Decision Support system, DSS ).
Αλαπηχρζεθε απφ ην Δξγαζηήξην πζηεκάησλ Πξνβιέςεσλ θαη Πξννπηηθήο ηνπ
ΔΜΠ ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θαζ. θ. Β. Αζεκαθφπνπινπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζ. θ.
π. Μαθξπδάθε.

5.2 Διζαγυγή
θνπφο ηεο παξνχζεο ελφηεηαο είλαη ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε βήκα πξνο
βήκα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζακε ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε
ιεηηνπξγία ελφο DSS πζηήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο Pythia, ζε έλα
επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. Σαπηφρξνλα κέζα απφ απηή ηελ δηαδηθαζία ζα
κπνξέζνπκε λα γλσξίζνπκε δηεμνδηθά φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ καο παξέρεη ε
εθαξκνγή θαη λα αλαιχζνπκε ζε βάζνο ηα απνηειέζκαηα καο.
Αλαιπηηθφηεξα θαη κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο Pythia ην
θνκκάηη ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο πεξηιακβάλεη ηα εμήο δεηήκαηα :
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πιινγή, κνξθνπνίεζε θαη εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζηε βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο
Pythia



Παξνπζίαζε ησλ ρξνλνζεηξψλ γηα ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο αγαζψλ φπσο
αλαθέξνληαη θαη παξαθάησ



Παξνπζίαζε ησλ ελνηήησλ ηεο εθαξκνγήο ( ηνπ ζπζηήκαηνο Pythia ) θαη
θάπνησλ βαζηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο.



Πνξεία εηζαγσγηθψλ ξπζκίζεσλ ζε ζρέζε κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα { π.ρ.
ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ κεδεληθψλ ηηκψλ, αλαγλψξηζε θάπνησλ εηδηθψλ
γεγνλφησλ ή ελεξγεηψλ (Special Events and Actions, SEA ) πνπ πηζαλψο λα
παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε παξαγσγή αθξηβψλ πξνβιέςεσλ, θ.α. }



χγθξηζε ησλ κεζφδσλ πξφβιεςεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Pythia κε θξηηήξην ην
MAPE θαη ην SymmetricMAPE γηα ηηο ρξνλνζεηξέο ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ,
πνπ

είλαη

:

ΝΟΟΚΟΜΔΊΟ,

Γξαθηθή

Ύιε,

Τγεηνλνκηθφ

Τιηθφ,

Ηιεθηξνινγηθφ Τιηθφ, Σξφθηκα, Ννζειεπηηθά Σκήκαηα, Φπρηαηξηθφ Αλδξψλ,
Φπρηαηξηθφ Γπλαηθψλ, Νεπξνινγηθφ Αλδξψλ, Νεπξνινγηθφ Γπλαηθψλ, Σκήκα
Βξαρείαο Ννζειείαο, Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ. Παξνπζίαζε φισλ ησλ
ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ παξαπάλσ ζχγθξηζε


Αλάιπζε ηνπ «Judgemental» forecasting γηα ηε ρξνλνζεηξά «Σκήκα Βξαρείαο
Ννζειείαο»



Δληνπηζκφο, θάπνησλ εηδηθψλ γεγνλφησλ θαη ελεξγεηψλ (Special Events and
Actions, SEA ) ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηε ρξνληθή πεξίνδν ζπιινγήο ησλ
δεδνκέλσλ ή γηα θάπνηα πνπ μεθίλεζαλ θαη βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη
εληνπηζκφο ηεο ρξνλνζεηξάο ή ησλ ρξνλνζεηξψλ πνπ επεξεάδνληαη απφ απηά.
Παξαγσγή πξνβιέςεσλ γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο

ρξνλνζεηξέο θαη ζχγθξηζε

ησλ παξαγφκελσλ πξνβιέςεσλ, κε ή ρσξίο ηελ χπαξμε SEA.


Παξαγσγή πξνβιέςεσλ – ζχγθξηζε κεζφδσλ πξφβιεςεο απνθξχπηνληαο
δεδνκέλα δχν πεξηφδσλ. Χο θξηηήξην επηινγήο ηεο θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπ ην
Mean Symmetric APE



Παξνπζίαζε ησλ ηειηθψλ ( Final ) πξνβιέςεσλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη πσο απηέο
επεξεάδνπλ ηηο πξνβιέςεηο ησλ ππνθαηεγνξηψλ
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5.3 ςλλογή δεδομένυν
Μεηά ηελ επαθή πνπ είρακε κε ηνπο ππεχζπλνπο ρεηξηζκνχ ηνπ Π. ηνπ
Ννζνθνκείνπ θαηαθέξακε κε ηε βνήζεηά ηνπο λα ζπιιέμνπκε ζε εθηππσκέλε κνξθή
κεληαία δεδνκέλα, πνπ αθνξνχλ πνζφηεηεο αγαζψλ θαζψο θαη δεδνκέλα θφζηνπο
αγνξάο αγαζψλ, γηα ηα έηε 2005,2006 θαη 2007 έσο θαη ην Μάην. Σα δεδνκέλα φπσο
ηα παξαιάβακε απφ ην Ννζνθνκείν είραλ ηελ παξαθάησ θαηεγνξηνπνίεζε :

Καηηγοπίερ
Τλικών - Πποφόνηυν

Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ

Τποκαηηγοπίερ
Τλικών - Πποφόνηυν
Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ Πηέξπγαο Φπρηαηξηθνχ
Γπλαηθψλ ( Φ.Γ. )
Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ Πηέξπγαο Φπρηαηξηθνχ
Αλδξψλ ( Φ.Α. )
Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ Σκήκαηνο Δπεηγφλησλ
Πεξηζηαηηθψλ ( Σ.Δ.Π.)
Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ Σκήκαηνο Βξαρείαο
Ννζειείαο ( Σ.Β.Ν. )
Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ Πηέξπγαο
Νεπξνινγηθνχ Αλδξψλ ( Ν.Α. )
Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ Πηέξπγαο
Νεπξνινγηθνχ Γπλαηθψλ ( Ν.Γ. )

Γξαθηθή Ύιε

Γξαθηθή Ύιε Ννζνθνκείνπ

Ηιεθηξνινγηθφ Τιηθφ

Ηιεθηξνινγηθφ Τιηθφ Ννζνθνκείνπ

Σξφθηκα

Σξφθηκα Ννζνθνκείνπ
Πίνακαρ 5.1

Καηηγοπιοποίηζη δεδομένυν ψπυρ ηα παπαλάβαμε απψ ηο Νοζοκομείο
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5.4

Δπεξεπγαζία δεδομένυν

Αθνινχζεζε ησλ δεδνκέλσλ απφ εθηππσκέλε κνξθή ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη
ε θαηάιιειε θαηεγνξηνπνίεζε γηα κπνξνχκε λα ηα εηζάγνπκε ζηε βάζε δεδνκέλσλ
ηνπ ζπζηήκαηνο Pythia. Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ/αγαζψλ έγηλε ζηε κνξθή
Πςπαμίδαρ 1 θαη Πςπαμίδαρ 2 φπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

σήμα 5.1
Πςπαμίδα 1 βαζικϊν καηηγοπιϊν πποφψνηυν/αγαθϊν

Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο, Γξαθηθή Ύιε, Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ, Ηιεθηξνινγηθφ Τιηθφ
θαη Σξφθηκα πεξηέρνπλ ηηο ππνθαηεγνξίεο αγαζψλ φπσο θαίλεηαη ζηα παξαθάησ
ζρήκαηα ( ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ αγαζψλ ζα παξνπζηάζνπκε ηελ ππξακίδα
ηκεκαηηθά αλά βαζηθή θαηεγνξία αγαζψλ ) :
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σήμα 5.2
Πςπαμίδα 1 βαζικήρ καηηγοπίαρ Γπαθικήρ Ύληρ και ςποκαηηγοπιϊν αςηήρ

σήμα 5.3
Πςπαμίδα 1βαζικήρ καηηγοπίαρ Τγειονομικοω Τλικοω και ςποκαηηγοπιϊν αςηήρ
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σήμα 5.4
Πςπαμίδα 1 βαζικήρ καηηγοπίαρ Ηλεκηπολογικοω Τλικοω και ςποκαηηγοπιϊν αςηήρ

σήμα 5.5
Πςπαμίδα 1 βαζικήρ καηηγοπίαρ Σπψθιμα και ςποκαηηγοπιϊν αςηήρ
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σήμα 5.6
Πςπαμίδα 2 βαζικϊν καηηγοπιϊν πποφψνηυν/αγαθϊν

5.5 Pythia – Δνόηηηερ και Βαζικέρ απσέρ
Η εθαξκνγή ( Pythia ) απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ έμη ελφηεηεο


Data Analysis and Adjustments



Budget



Production/Inventory



Long Term



Estimating Relationships



Wizard

θάζε κία απφ ηηο νπνίεο ζα ηηο πεξηγξάςνπκε αλαιπηηθά κέζα απφ ηελ πνξεία ηεο
πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο
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σήμα 5.7
Βαζική Φψπμα ειζαγυγήρ ζηην εθαπμογή ειζάγονηαρ User Name και Password και επιλέγονηαρ ηην
ενψηηηα πος μαρ ενδιαθέπει.

5.5.1 Δίζοδορ
Μφιηο ζέζακε ζε ιεηηνπξγία ηελ εθαξκνγή, καο δεηήζεθε ε παξνρή ηνπ
νλφκαηνο (username) θαη ηνπ θσδηθνχ (password) γηα είζνδν ζην πξφγξακκα. ηε
ζπλέρεηα θαη αθνχ δψζακε απηά ηα ζηνηρεία, κπνξνχζακε λα εηζρσξήζνπκε ζε
θάπνηα απφ ηηο ελφηεηεο ηεο εθαξκνγήο. Όηαλ θνξηψλνπκε δεδνκέλα απφ αξρεία
ηχπνπ Excel δελ είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζεζεί απηή ε δηαδηθαζία – δελ απαηηείηαη
ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε ε εηζαγσγή νλφκαηνο (username) θαη θσδηθνχ (password). Η
εθαξκνγή ηεξκαηίδεηαη φηαλ παηήζνπκε ην θνπκπί “Exit”. Όηαλ ηεξκαηίζνπκε κηα
εθαξκνγή, ε αληίζηνηρε ζειίδα θεχγεη απφ ηελ νζφλε.
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5.5.2 Γπαθικά
Σα Γξαθηθά ηεο Δθαξκνγήο παξνπζηάδνπλ θάπνηα θνηλά ζηε ζπκπεξηθνξά
ηνπο. Μεηαθηλψληαο ηνλ θέξζνξα θαηά κήθνο κηαο ρξνληθήο αθνινπζίαο ζε έλα
γξάθεκα, εκθαλίδεηαη ζε θάζε ζεκείν ην φλνκα θαη ε πξαγκαηηθή ηηκή γηα θάζε
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ γξαθήκαηνο.
Δπηπιένλ, καο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε αιιαγέο, αλ
απηφ είλαη επηζπκεηφ, ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία. ’ εθείλα ηα ζεκεία εκθαλίδεηαη ν
θέξζνξαο ζηελ νζφλε κε κνξθή ρεξηνχ. Σφηε είκαζηε ζε ζέζε λα αιιάμνπκε ηελ ηηκή
ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζχξνληαο ηνλ θέξζνξα πξνο ην επηζπκεηφ ζεκείν θαη
ηνπνζεηψληαο ην ζηε λέα ηνπ ηηκή, εκθαλίδνληαο έηζη ην λέν δεδνκέλν. Σφηε καο
δεηείηαη λα επηβεβαηψζνπκε ηελ αιιαγή απηή ή λα αθπξψζνπκε ηελ φιε δηαδηθαζία.
Απηή ε θφξκα εκθαλίδεηαη επίζεο θαη θάλνληαο δηπιφ θιηθ ζε έλα ζεκείν φπνπ
επηζπκνχκε λα αιιάμνπκε ηελ ηηκή, παξαθάκπηνληαο έηζη ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία.
Οη αιιαγέο πνπ έρνπκε πξαγκαηνπνηήζεη, κπνξνχλ λα αλαηξεζνχλ ή λα
αθπξσζνχλ, πηέδνληαο ηα πιήθηξα Αλαίξεζεο ή Αθχξσζεο, αλάινγα κε ηελ
πεξίζηαζε.

5.5.3 Πςπαμίδα Υπονικήρ Ακολοςθίαρ
ε θάζε ελφηεηα ηεο εθαξκνγήο, ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο θεληξηθήο ζειίδαο
ηνπ πξνγξάκκαηνο, παηψληαο ην αληίζηνηρν θνπκπί εκθαλίδνληαη νη Βαζηθέο
θαηεγνξίεο Αγαθών / Πποφόνηυν, Καναλιών Γιανομήρ θαη ησλ Γευγπαθικών
Πεπιοσών θαη ππνθαηεγνξίεο απηψλ, ππφ κνξθή ππξακίδαο. ηε ζπλέρεηα είκαζηε ζε
ζέζε λα επηιέμνπκε κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ησλ
πξναλαθεξζέλησλ θαη λα πξνρσξήζνπκε ζηε κειέηε θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηελ θεληξηθή νζφλε ππφ κνξθή δηαγξάκκαηνο.

Γηπισκαηηθή Δξγαζία

71

5.5.4 Σο Κενηπικό Γιάγπαμμα
Βξηζθφκελνη ζην θεληξηθφ δηάγξακκα είκαζηε ζε ζέζε λα ην ηξνπνπνηήζνπκε
θάλνληαο θιηθ ζην δεμί θνπκπί ηνπ πνληηθηνχ επάλσ ζην αληίζηνηρν ζεκείν ηνπ
δηαγξάκκαηνο. Οη επηινγέο ηνπ δηαγξάκκαηνο εκθαλίδνληαη ( ζρ. 5.8 ) ππφ κνξθή
παξαζχξνπ θαη πιένλ είκαζηε ζε ζέζε λα επηιέμνπκε, πνηεο ραξαθηεξηζηηθέο ή άιιεο
ιεπηνκέξεηεο ηνπ δηαγξάκκαηνο, επηζπκνχκε λα εκθαλίδνληαη ζην θεληξηθφ
δηάγξακκα.

σήμα 5.8
Δπιλογέρ ηποποποίηζηρ ηος κενηπικοω διαγπάμμαηορ ηος ζςζηήμαηορ Pythia
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Τπάξρνπλ επηινγέο πνπ αθνξνχλ ζηηο επεμεγήζεηο ηνπ δηαγξάκκαηνο, ζηα
αξρηθά δεδνκέλα, ζηηο Σάζεηο-Κχθινπο, ζηα κνληέια πξφβιεςεο, ζηηο ζηαηηζηηθέο
πξνβιέςεηο, ζηηο πξνβιέςεηο πξνυπνινγηζκνχ, ζηηο ηειηθέο πξνβιέςεηο, ζηηο
πξνβιέςεηο αλά θαηεγνξία, ζηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο θαη ζηα αξρηθά δεδνκέλα
ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο.

Πεπιγπαθή ηος ζςζηήμαηορ Pythia

5.6

5.6.1 Δνόηηηα ειζαγυγικήρ ανάλςζηρ και πςθμίζευν ( Data Analysis
and Adjustments )
Όια ηα δεδνκέλα ηξνπνπνηνχληαη αλάινγα κε ηα δηάθνξα γεγνλφηα θαη ηηο
θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ηα επεξεάζνπλ (απεξγίεο, αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα,
ηερληθέο

πξνψζεζεο

πξντφλησλ/δηαθήκηζε, ζεκαληηθέο αιιαγέο

ζηηο ηηκέο,

ιαλζαζκέλε θαηαγξαθή, θιπ). Γη’ απηφ ην ιφγν, πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ εμαγσγή
νπνηνλδήπνηε απνηειεζκάησλ, απαηηνχληαη θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο. ` απηή ηελ
πξψηε

ελφηεηα

ινηπφλ,

πξαγκαηνπνηήζνπκε

ηηο

ε

Pythia,

απαξαίηεηεο

καο

δίλεη

απηή

ηξνπνπνηήζεηο

ηε
ζηα

δπλαηφηεηα,
δεδνκέλα,

λα
πξηλ

πξνρσξήζνπκε ζηελ παξαγσγή πξνβιέςεσλ. Δπεηδή, ην θνκκάηη απηφ ησλ
ηξνπνπνηήζεσλ, ε Pythia καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ην πξαγκαηνπνηήζνπκε ζηελ
επφκελε θαη πνιχ ζεκαληηθή ελφηεηα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, δε ζα επεθηαζνχκε ζηελ
παξνχζα παξάγξαθν πεξηζζφηεξν θαζψο ζα ην πεξηγξάςνπκε αλαιπηηθά ζηελ
πξναλαθεξζείζα ελφηεηα.

5.6.2 Δνόηηηα πποϋπολογιζμού ( Budget )
Αθνχ ελεξγνπνηήζακε ηελ ελφηεηα «Budget» παξαηεξνχκε φηη ην πεξηβάιινλ ηεο
απνηειείηαη απφ ηα εμήο ηέζζεξα κέξε :
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Σε γξακκή εξγαιείσλ



Σελ ππξακίδα ρξνληθήο αθνινπζίαο



Σν θεληξηθφ δηάγξακκα



Σε γξακκή θαηάζηαζεο

Η γξακκή εξγαιείσλ είλαη ην βαζηθφ θνκκάηη εληνιψλ θάζε ελφηεηαο. ` απηή ηελ
ελφηεηα ε γξακκή εξγαιείσλ απνηειείηαη απφ ηξεηο εληνιέο :

 Data and Adjustments

 Forecasts

 Monitoring and reporting

5.6.2.1 Data and Adjustments

5.6.2.1.1 Adjustments
ηελ ελφηεηα απηή ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε θάπνηεο ξπζκίζεηο ησλ εηζαρζέλησλ
δεδνκέλσλ. Οη ξπζκίζεηο απηέο, φπσο πξναλαθέξακε θαη ζηελ παξάγξαθν 4.6.1 ζα
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αθνξνχλ ζε ειιείςεηο ή κεδεληθέο ηηκέο δεδνκέλσλ, εκεξνινγηαθέο ξπζκίζεηο θαη
θάπνηεο εμεηδηθεπκέλεο ξπζκίζεηο.

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο εληνιέο γηα θάζε ηχπν

ξχζκηζεο.

5.6.2.1.1.1 Missing Values
Πξφθεηηαη γηα ηηκέο, ζηε ρξνληθή αθνινπζία ησλ δεδνκέλσλ, νη νπνίεο γηα θάπνην
ιφγσ δελ αλαγξάθνληαη. Γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε αθξηβείο πξνβιέςεηο,
απαηηνχληαη φιεο νη ηηκέο. Οη ηηκέο νη νπνίεο δελ αλαγξάθνληαη καο δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο λα ηηο εηζάγνπκε επηιέγνληαο έλαλ απφ ηνπο
παξαθάησ ηξφπνπο :


ηεο ειιείπνπζαο ηηκήο σο κέζν φξν ηεο πξνεγνχκελεο θαη ηεο επφκελεο
ηηκήο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ε πξνεγνχκελε ηηκή είλαη 56 θαη ε επφκελε 65,
ηφηε ε ειιείπνπζα ηηκή ζα θαζνξίδεηαη σο (56+65)/2=60.5.



εηζαγσγή ηεο ειιείπνπζαο ηηκήο σο κέζν φξν ηηκψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Απηφ αθνξά ζε επνρηαθέο ρξνληθέο
αθνινπζίεο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ δηαηίζεληαη ηα ζηνηρεία γηα φινπο ηνπο κήλεο
πιελ ηνπ Ινπιίνπ, ε Pythia κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ ειιείπνπζα ηηκή βάζε
ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηηκψλ φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ κελψλ Ινπιίνπ.



Η πξνζζήθε ηεο ειιείπνπζαο ηηκήο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Απηφ ην ζεκείν
ζα είλαη ην εμ νξηζκνχ ζεκείν κεδέλ (0), αιιά κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε
άιιν ζεκείν εάλ απηφ επηζπκνχκε.

Δκείο αλάκεζα ζε απηέο ηηο επηινγέο επηιέμακε, σο ηξφπν εηζαγσγήο ησλ κε
αλαγξαθέλησλ ηηκψλ, ην κέζν φξν ηεο πξνεγνχκελεο θαη ηεο επφκελεο ηηκήο φπσο
θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα :
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σήμα 5.9
Δπιλογέρ για ηον ηπψπο ειζαγυγήρ ηυν μη αναγπαθένηυν ηιμϊν
μέζυ ηυν ενηολϊν : Adjustments

Missing Values

5.6.2.1.1.2 Zero Values
Ο κεγάινο αξηζκφο κεδεληθψλ ηηκψλ ζηε Υξνληθή Αθνινπζία κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ιαλζαζκέλεο πξνβιέςεηο θαη εθηηκήζεηο θαη αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα.
Θεσξείηαη απαξαίηεην ην λα κπνξνχκε, αλ ζέινπκε, λα εηζάγνπκε ξπζκίζεηο ζρεηηθά
κε δηαρείξηζε απφ ην πξφγξακκα γηα ηηο κεδεληθέο ηηκέο. Οη επηινγέο γηα απηέο ηηο
ξπζκίζεηο είλαη νη αθφινπζεο :


Κακία ηξνπνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηηο κεδεληθέο ηηκέο. πλήζσο
απηή ε επηινγή πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ππάξρνπλ ειάρηζηεο κεδεληθέο ηηκέο.



Αλαγλψξηζε ησλ κεδεληθψλ ηηκψλ σο κε αλαγξαθέλησλ ηηκψλ. Με απηήλ ηελ
επηινγή νη κεδεληθέο ηηκέο ζα επεμεξγάδνληαη σο κε αλαγξαθέληεο ηηκέο,
φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ.
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Δκείο αλάκεζα ζε απηέο ηηο επηινγέο επηιέμακε, σο ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ
κεδεληθψλ ηηκψλ, ηελ αλαγλψξηζε ηνπο σο κε αλαγξαθέληεο ηηκέο φπσο θαίλεηαη θαη
ζην παξαθάησ ζρήκα.

σήμα 5.10
Δπιλογέρ για ηον ηπψπο διασείπιζηρ ηυν μηδενικϊν ηιμϊν
μέζυ ηυν ενηολϊν : Adjustments

Zero Values

5.6.2.1.1.3 Working & Trading Days (W-TD)
Γηάθνξεο ενξηέο, αξγίεο, θιπ, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αλσκαιίεο ζηε ρξνληθή
αθνινπζία ησλ δεδνκέλσλ. Μέζα απφ ηη πεδίν Working & Trading Days έρνπκε ηελ
επηινγή λα κπνξνχκε λα νκαινπνηήζνπκε ηε ρξνληθή αθνινπζία επηιέγνληαο ηελ
εληνιή «Make date Adjustments», έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
νη επηζπκεηέο εκεξνινγηαθέο αιιαγέο.
Οη εκεξνινγηαθέο αιιαγέο πνπ κπνξνχκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο Pythia είλαη :


Σζεθάξνληαο ηελ επηινγή «Calculate Bank Holidays» ( ππνινγηζκφ αξγηψλ )
θαη επηιέγνληαο ηε Υψξα ζηελ νπνία εδξεχεη ε επηρείξεζε

Γηπισκαηηθή Δξγαζία
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Μπνξνχκε επίζεο ζην πεδίν «Days» λα ηζεθάξνπκε πφζεο εκέξεο απφ ηελ
εβδνκάδα ζεσξνχληαη εξγάζηκεο γηα ηελ επηρείξεζή καο.

Αθνχ πξαγκαηνπνηήζνπκε ηηο επηινγέο καο, νη ξπζκίζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ
βαζίδνληαη ζηνλ αθφινπζν ηχπν :

Οη εκεξνινγηαθέο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα

σήμα 5.11
Δπιλογέρ για ηη διασείπιζη ηυν ημεπολογιακϊν απγιϊν και ηυν επγάζιμυν ημεπϊν
μέζυ ηυν ενηολϊν : Adjustments
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5.6.2.1.1.4

Edit Data

ην πεδίν Edit Data ηεο εληνιήο Adjustments ζα κπνξνχζακε λα
πξαγκαηνπνηήζνπκε αιιαγέο ησλ αξρηθψλ ηηκψλ ηεο ρξνληθήο αθνινπζίαο. Θα
κπνξνχζακε λα εθκεηαιιεπηνχκε απηή ηε δπλαηφηεηα αλ γλσξίδακε ηελ χπαξμε
ιαζψλ ζηα δεδνκέλα. Κάηη ηέηνην φκσο δε ζπκβαίλεη νπφηε δελ ρξεζηκνπνηήζακε
απηή ηελ επηινγή.
Παξφια απηά ζα πξέπεη λα πνχκε φηη αιιαγέο ζηηο ηηκέο κπνξνχλ λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ θάλνληαο θιηθ θαη ζχξνληαο ηα ιαλζαζκέλα δεδνκέλα πξνο ηελ
επηζπκεηή θαηεχζπλζε. Κάζε θνξά πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχκε θάπνηα αιιαγή ζα
εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν δηαιφγνπ γηα επηβεβαίσζε ηεο επηιεγκέλεο λέαο ηηκήο, ζα
κπνξνχκε έηζη λα πξαγκαηνπνηνχκε ηηο φπνηεο αιιαγέο κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα.
Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ εληνιψλ undo

θαη redo

γηα ηελ φπνηα δηεπθφιπλζε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηζπκεηψλ αιιαγψλ. Τπάξρεη
αθφκα ε δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ζηηο αξρηθέο ηηκέο πνπ ππήξραλ πξηλ γίλνπλ νη
αιιαγέο, θάλνληαο θιηθ ζηελ εληνιή «Set Adjusted to Original» (επηζηξνθή ζηηο
αξρηθέο ηηκέο).
Γηα ηελ θαηεγνξία αγαζψλ «Ηιεθηξνινγηθφ Τιηθφ» πξαγκαηνπνηήζακε
θάπνηεο αιιαγέο ζηα αξρηθά δεδνκέλα γηα ην ζθνπφ θαη κφλν ηεο παξνπζίαζεο
ζρεκαηηθά ησλ φζσλ αλαθέξνπκε παξαπάλσ. Οη αιιαγέο απηέο θαίλνληαη ζην
παξαθάησ ζρήκα
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σήμα 5.12
Δπιλογέρ για ηη ηποποποίηζη ηυν ηιμϊν ηυν απσικϊν δεδομένυν
μέζυ ηυν ενηολϊν :

Adjustments

Edit Data

5.6.2.1.2 Analysis
Σν θνκκάηη απηφ ηεο Analysis είλαη έλα ζεκαληηθφ ζεκείν ζηελ πνξεία ηεο
πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο θαζφηη

απνθνκίζακε πνιχ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο

ζρεηηθά κε :


ζεκαληηθά ζηαηηζηηθά κεγέζε, φπσο ην MAPE θαη ην symmetricMAPE θ.α,
πνπ ζα καο βνεζήζνπλ ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ πξφβιεςεο



ηελ επνρηαθή ζπκπεξηθνξά ( Seasonality ) ησλ ρξνλνζεηξψλ καο κέζσ ησλ
δεηθηψλ επνρηαθφηεηαο
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Σν πεδίν ηεο εληνιήο Analysis απνηειείηαη απφ δχν κέξε. ην αξηζηεξφ
κέξνο, κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ηε ρξνλνζεηξά γηα ηελ νπνία επηζπκνχκε λα
πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε. Η επηινγή κπνξεί λα γίλεη εχθνια, θάλνληαο θιηθ ζηελ
επηζπκεηή ρξνλνζεηξά. Πξέπεη λα πνχκε φηη ππάξρνπλ δπν ηξφπνη εκθάληζεο ησλ
ρξνλνζεηξψλ ησλ «πξντφλησλ» (ζρ. 5.13 θαη ζρ. 5.14 ) :


εκθάληζε ησλ επηιεγκέλσλ απφ ην θπξίσο πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο Pythia



εκθάληζε νιφθιεξεο ηεο ππξακίδαο

σήμα 5.13
Δπιλογή ηυν, ππορ ανάλςζη, σπονοζειπϊν μεηαξω ηυν ήδη επιλεγμένυν
απψ ηο κςπίυρ πεπιβάλλον ηος ζςζηήμαηορ Pythia

Γηπισκαηηθή Δξγαζία
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σήμα 5.14
Δμθάνιζη ψλυν ηυν σπονοζειπϊν ςπψ μοπθή πςπαμίδαρ και επιλογή μεηαξω αςηϊν
ηιρ, ππορ ανάλςζη, σπονοζειπέρ

ην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ πεδίνπ ηεο εληνιήο Analysis κπνξνχκε λα επηιέμνπκε
λα δνχκε πιεξνθνξίεο γηα ζεκαληηθά ζηαηηζηηθά κεγέζε, ηελ επνρηαθή ζπκπεξηθνξά
ησλ ρξνλνζεηξψλ καο θαη ηνπ ξπζκνχο αχμεζεο ( Growth Rates ) φπσο
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο

5.6.2.1.2.1 Statistics
Η Pythia καο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα ππνινγίζνπκε κε επθνιία θαη κε
αθξίβεηα ηηο ηηκέο ζεκαληηθψλ ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ. Απφ ηε κειέηε απηψλ ησλ
ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ κπνξέζακε θαη εμαγάγακε πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε
ηηο ρξνλνζεηξέο καο θαη θπξίσο γηα ην πνηα ζα είλαη ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο
πξφβιεςεο βάζε ηεο νπνίαο ζα ειαρηζηνπνηνχληαη ηα ζθάικαηα ησλ, πξνο πξφβιεςε,
ηηκψλ.
Οη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε «Ππζία» είλαη νη αθφινπζεο:


Μέγεζνο δείγκαηνο: Γείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ παξαηεξήζεσλ κηαο ρξνληθήο
αθνινπζίαο.
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Μέζνο φξνο (Mean): Τπνινγίδεη ηνλ κέζν φξν ησλ παξαηεξήζεσλ.



Τςειφηεξε ηηκή (Max Value): Τπνινγίδεη ηελ πςειφηεξε ηηκή ηεο ρξνληθήο
αθνινπζίαο



Υακειφηεξε ηηκή (Min Value): Τπνινγίδεη ηε ρακειφηεξε ηηκή ηεο ρξνληθήο
αθνινπζίαο.



R-Square (R2)



MAD



Πεξηζψξην ζθάικαηνο (Bias)
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MAE



MSE



RMSE



MAPE



Symmetric MAPE
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Πνζνζηηαίνο κέζνο φξνο ζθαικάησλ (Average Percentage Errors)



Αξρηθά δεδνκέλα (Original Data, D= ζεηξά πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ)



Με επνρηαθά δεδνκέλα (Deseasonalised Data, D=ζεηξά κε επνρηθψλ
δεδνκέλσλ)



θάικαηα πξνζαξκνγήο κνληέινπ (Model Fit, Min Error) (D=εηξά κνληέινπ
εθηίκεζεο)



Residual Errors, Max Error (D=εηξά αξρηθψλ δεδνκέλσλ – εηξά κνληέινπ
εθηίκεζεο)

( Makridakis et. al., 1998. Forecasting: methods and applications.)
Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπ πξφβιεςεο απνηέιεζαλ
ην MAPE θαη ην Symmetric MAPE ηα νπνία ζα πξέπεη λα πνχκε φηη ηηκέο ησλ
νπνίσλ ππνινγίδνληαη επί ηνπ κνληέινπ πξφβιεςεο ( ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηελ
επηιεγκέλε κέζνδν πξφβιεςεο ) θαη ζηελ παξάγξαθν ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο
ζα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηά καο.
ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε ην πεδίν ηεο εληνιήο Statistics φπνπ
θαίλνληαη φια ηα ζηαηηζηηθά κεγέζε θαη νη ηηκέο ηνπο γηα ηε ρξνλνζεηξά «Ηι.Τιηθφ»
θαη ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο πξφβιεςεο ηε Winters

Γηπισκαηηθή Δξγαζία
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σήμα 5.15
Σο πεδίο ηηρ ενηολήρ :

Analysis

Statistics ψπος θαίνονηαι ηα ςπολογιζμένα

ζηαηιζηικά μεγέθη για ηη σπονοζειπά «ΗΛ.ΤΛΙΚΟ» με σπηζιμοποιοωμενη μέθοδορ ππψβλετηρ ηη Winters

5.6.2.1.2.2 Seasonality ( Δποσιακόηηηα )
Μπνξνχκε λα πνχκε φηη κία αθνινπζία δεδνκέλσλ ( ρξνλνζεηξά ) αθνινπζεί
θάπνην κνληέιν επνρηθφηεηαο φηαλ ζηελ πξνο αλάιπζε ρξνλνζεηξά ππάξρνπλ
επνρηαθέο παξάκεηξνη. Όηαλ απηφ ζπκβαίλεη, δειαδή ηεξείηαη θάπνην κνληέιν
επνρηθφηεηαο, ε Pythia ρξεζηκνπνηεί ηελ Κιαζηθή Μέζνδν απνζχλζεζεο γηα λα
ππνινγίζεη επνρηαθέο παξακέηξνπο ( δείθηεο επνρηθφηεηαο ) . Δθφζνλ απηέο νη
παξάκεηξνη ζπλππνινγηζηνχλ, επεξεάδεηαη κε ηε ζεηξά ηεο θαη ηξνπνπνηείηαη θαη ε
ρξνληθή αθνινπζία ψζηε λα εθαξκνζηεί ε επηιεγκέλε θάζε θνξά κέζνδνο
πξφβιεςεο. ην πεδίν ηεο εληνιήο Adjustments

Seasonality ε Pythia καο

πιεξνθνξεί ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ επνρηθφηεηαο ηεο ρξνληθήο αθνινπζίαο.
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σήμα 5.16
Σο πεδίο ηηρ ενηολήρ :

Analysis

Seasonality ψπος θαίνονηαι οι ςπολογιζμένοι δείκηερ
εποσικψηηηαρ

Τπάξρνπλ δπν πηζαλνί ηξφπνη εκθάληζεο απηψλ ησλ δεηγκάησλ. Η «Initial
Seasonality» θαη ε «Final Seasonality» κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ θάλνληαο θιηθ
επάλσ ζε κηα απφ ηηο δπν απηέο επηινγέο. Η δηαθνξά αλάκεζά ηνπο είλαη φηη ηα
αξρηθά επνρηαθά δείγκαηα ππνινγίδνληαη ζηα αξρηθά δεδνκέλα, ρσξίο εκεξνινγηαθέο
ξπζκίζεηο ή ξπζκίζεηο γηα Special Events & Actions (SEA) ελψ ηα ηειηθά επνρηαθά
δείγκαηα εκπεξηέρνπλ ηέηνηεο ξπζκίζεηο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ επνρηαθφηεηαο ε Pythia απαηηεί ηελ χπαξμε
δεδνκέλσλ ηξηψλ εηψλ ηνπιάρηζηνλ. Λακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ηα δεδνκέλα καο είλαη
2,5 εηψλ απηφ ζα επεξεάζεη ιίγν ηελ αθξίβεηα ησλ παξαγφκελσλ πξνβιέςεσλ. Απηφ
φκσο φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ ( ζηελ παξάγξαθν φπνπ ζα ζπγθξίλνπκε θαη
ηειηθά ζα επηιέμνπκε ηελ θαηαιιειφηεξε κέζνδν πξφβιεςεο ) δε ζπκβαίλεη γηα φιεο
ηηο κεζφδνπο θαζψο ππάξρνπλ θάπνηεο φπσο π.ρ ε Winters ε νπνία ιακβάλεη ππφςε
ηελ επνρηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ δεδνκέλσλ θαη δελ απαηηεί ηεο απνεπνρηθνπνίεζή
ηνπο.
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5.6.2.1.2.3 Growth Rates ( Ρςθμοί αύξηζηρ )
Με απηή ηελ ιεηηνπξγία πιεξνθνξεζήθακε ζρεηηθά κε ηνπο εθηηκνχκελνπο
ξπζκνχο αχμεζεο αλαθνξηθά κε ηα δεδνκέλα ηεο ρξνληθήο αθνινπζίαο. Η Pythia καο
δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδνπκε ηέζζεξηο ζπλδπαζκνχο ξπζκψλ αχμεζεο :


ν ξπζκφο αχμεζεο φισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ



ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ δεδνκέλσλ ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ησλ
πξνβιέςεσλ



ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο θαη ησλ πξνβιέςεσλ



ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ δεδνκέλσλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ησλ
πξνβιέςεσλ
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο ρξνληθήο αθνινπζίαο ε Pythia

ρξεζηκνπνηεί ηελ αθφινπζε εμίζσζε :

φπνπ Ν = ν αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ θαη PPY = πεξίνδνη αλά έηνο, π.ρ. 12 γηα
δεδνκέλα κελψλ.

5.6.2.1.3 Special Events & Actions (SEA)
Με ηνλ φξν Special Events & Actions (SEA) αλαθεξφκαζηε ζε θάπνηα γεγνλφηα
ή θάπνηεο ελέξγεηεο ( αλακελφκελα ή κε ) ε γλψζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα επεξεάζεη
ζεκαληηθά ηελ παξαγσγή αθξηβψλ πξνβιέςεσλ.
Δηδηθά γεγνλφηα θαη ελέξγεηεο ( SEA ) φπσο δηαθξίλνληαη κέζα απφ ηελ Pythia
αθνξνχλ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
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Advertising ( Γηαθήκηζε )



Price Increaces ( Αχμεζε ηηκψλ )



Price Decreaces ( Μείσζε ηηκψλ )



Substitute Products ( Τπνθαηάζηαηα πξντφλησλ)



New Products ( Νέα πξντφληα )



Insufficient Inventories ( Διιηπή απνζέκαηα )



Insufficient Inventories of Competitors ( Διιηπή απνζέκαηα Αληαγσληζηψλ )



Competitive Promotions ( Αληαγσληζηηθή πξνψζεζε πξντφλησλ )



Competitive Advertising ( Αληαγσληζηηθή δηαθήκηζε )



Competitive Price Increaces ( Αληαγσληζηηθή αχμεζε ηηκψλ )



Competitive Price Decreaces ( Αληαγσληζηηθή κείσζε ηηκψλ )



Competitive Substitute Products ( Αληαγσληζηηθά ππνθαηάζηαηα πξντφλησλ)



New Products by Competitors ( Νέα πξντφληα απφ ηνπ Αληαγσληζηέο )



Unusual Weather Conditions ( Αζπλήζηζηεο θαηξηθέο ζπλζήθεο )



Strikes ( Απεξγίεο )



Strikes in Competitors ( Απεξγίεο ζηνπο Αληαγσληζηέο)



Others ( Άιια )

ηελ παξάγξαθν απηή ζα αλαιχζνπκε θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα εληνπίζνπκε
θάπνηα

ηέηνηα SEA, πνπ εμειίρζεθαλ ή ζπλερίδνπλ λα εμειίζζνληαη. πλήζσο

θξηηήξην γηα ηνλ εληνπηζκφ θάπνηνπ SEA είλαη, φηαλ παξαηεξείηαη ζηε βάζε
δεδνκέλσλ, κηα απξνζδφθεηε δηαθχκαλζε ζε επίπεδν δεδνκέλσλ. Η Pythia έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα εληνπίδεη απηέο ηηο απξνζδφθεηεο δηαθπκάλζεηο κέζσ ηεζζάξσλ
κεζφδσλ. Μφλν κηα κέζνδνο κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε θάζε θνξά. Μπνξνχκε
επίζεο λα αιιάμνπκε ηελ κέζνδν εληνπηζκνχ απιά επηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε απφ
ηηο επηινγέο «Ratio» πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα «Methods» φπσο θαίλεηαη θαη
ζην επφκελν ζρήκα :
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σήμα 5.17
Δπιλογή μεθψδος ενηοπιζμοω SΔΑ

Δθαξκφδνληαο θάπνηα απφ ηηο κεζφδνπο εληνπηζκνχ κπνξεί λα κελ εληνπηζηεί
θάπνην SEA. Σφηε κπνξνχκε απιά λα αιιάμνπκε ηα επίπεδα βαζκνχ αλάιπζεο ησλ
κεζφδσλ ηξνπνπνηψληαο ηα φξηά ηνπο..
Σα εληνπηζκέλα απφ ηελ Pythia SEA θνξηψλνληαη ζηε ιίζηα εληνπηζκέλσλ SEA
θαη νη αλάινγεο παξαηεξήζεηο ηνπο αλαπαξαζηψληαη ζην δηάγξακκα κε κνβ ρξψκα
αληί ηνπ ζπλήζνπο θφθθηλνπ.

σήμα 5.18
Σο πεδίο ηηρ ενηολήρ :

Adjustments

SEA ψπος θαίνεηαι με μυβ σπϊμα ηο ενηοπιζμένο

απψ ηην Pythia SΔΑ
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Δκείο απφ ηελ πιεπξά καο θαινχκαζηε λα επηβεβαηψζνπκε ηελ χπαξμε ή φρη (
απφ ηε ιίζηα ησλ εληνπηζκέλσλ SEA ) απηψλ ησλ εληνπηζκέλσλ SEA. Απηφ γίλεηαη
θάλνληαο θιηθ επάλσ ζε θάπνην απφ ηα εληνπηζκέλα SEA ή επηιέγνληαο ηελ πεξηνρή
κε ην κνβ ρξψκα επάλσ ζην δηάγξακκα θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγνληαο ηελ εληνιή
«Confirm SEA» (επηβεβαίσζε SEA). Σν επηιεγκέλν SEA κεηαθηλείηαη ζηε ιίζηα
επηβεβαησκέλσλ SEA («Confirmed SEA) φπνπ εδψ κπνξνχκε πιένλ λα
ηξνπνπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα ηνπ ή λα ην δηαγξάςνπκε. Απηφ κπνξεί λα γίλεη
θάλνληαο θιηθ επάλσ ηνπ θαη επηιέγνληαο ηελ εληνιή «Edit» ή

«Delete». Δάλ

επηιεγεί ε εληνιή «Edit», ε εκθαλίδεηαη ε θφξκα «Edit SEA» φπσο θαίλεηαη θαη ζην
επφκελν ζρήκα :

σήμα 5.19
Σο πεδίο ηηρ ενηολήρ : Confirm SEA

Edit

Δδψ κπνξνχκε λα ηξνπνπνηήζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηιεγφκελνπ SEA θαη
λα εηζάγνπκε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ :


ην είδνο SEA ( ηα δηάθνξα είδε αλαθέξνληαη αλσηέξσ )
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ηηο εκεξνκελίεο πνπ έλα SEA αξρίδεη ή ηειεηψλεη. Οη αιιαγέο κπνξνχλ λα
γίλνπλ είηε κέζσ εξγαιείνπ ηνπ εκεξνινγίνπ είηε κε ηε ρξήζε ησλ
θνπκπηψλ γηα κεηαθίλεζε επάλσ ή θάησ.



ηηο επηπηψζεηο ηνπ SEA ζηηο επηιεγκέλεο πεξηφδνπο κέζσ ηεο εληνιήο «Set
custom impacts as automatic»



ηελ ηηκή ηνπ SEA



ηπρφλ ζρφιηα πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν SEA εηζάγνληαο θείκελν ζην
αλάινγν πιαίζην θεηκέλνπ.

σήμα 5.20
Σο πεδίο ηηρ ενηολήρ :

Confirm SEA

Edit ψπος θαίνεηαι η ηποποποιημένη επίδπαζη ηος
επιλεγμένος SEA

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα νη επηπηψζεηο ελφο SEA ζηηο
επηιεγκέλεο πεξηφδνπο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ. Η γθξίδα γξακκή αλαπαξηζηά
απηφκαηα ππνινγηδφκελεο επηπηψζεηο ελψ ε νη κπιε κπάξεο αλαπαξηζηνχλ ηηο
επηπηψζεηο πνπ ζα ζεσξνχληαη σο ππαξθηέο. Δμ νξηζκνχ νη επηπηψζεηο έρνπλ
ξπζκηζηεί ζην κεδέλ, επηιέγνληαο φκσο ηελ εληνιή «Set custom impacts as
automatic» κπνξνχκε λα ηξνπνπνηήζνπκε ηηο επηπηψζεηο απηέο κεηαθηλψληαο ηελ
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Γηπισκαηηθή Δξγαζία

αλάινγε κπάξα (πεξίνδν) ηνπ δηαγξάκκαηνο πξνο ηελ επηζπκεηή θαηεχζπλζε. Σελ
ελέξγεηα απηή αθνινπζεί ην άλνηγκα ελφο παξαζχξνπ δηαιφγνπ επηβεβαίσζεο κε ην
νπνίν κπνξνχκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηηο αιιαγέο απηέο κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα.
Οη αιιαγέο απνζεθεχνληαη επηιέγνληαο ηελ εληνιή «ΟΚ» ή αθπξψλνληαη
επηιέγνληαο ηελ εληνιή «Cancel» (αθχξσζε). Αθνχ απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο
(επηιέγνληαο ηελ εληνιή «ΟΚ») ην πξφγξακκα επηζηέθεη ζηε αξρηθή θφξκα ησλ
SEA. Δάλ νη επηπηψζεηο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, εκθαλίδεηαη έλα επηπιένλ δηάγξακκα,
αθξηβψο απφ θάησ απφ ην θεληξηθφ δηάγξακκα. Σν δηάγξακκα απηφ αλαπαξηζηά ηηο
ζπλνιηθέο επηπηψζεηο φισλ ησλ επηιεγκέλσλ SEA. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
εκθάληζεο ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ (εληνιή «View Adjusted Data»).
Κάλνληαο θιηθ ζηελ «View Adjusted Data», ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ζην θεληξηθφ
δηάγξακκα πσο ζα δηακνξθψλνληαλ ηα δεδνκέλα εάλ δελ ππήξραλ SEA. Απηή ε
ιεηηνπξγία αλαπαξίζηαηαη κε κηα πξάζηλε γξακκή.

σήμα 5.21
Σο πεδίο ηηρ ενηολήρ SEA για ηη σπονοζειπά ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ψπος θαίνεηαι ηο διάγπαμμα επιπηϊζευν
ηος επιλεγμένος SEA και ηα διαμοπθυμένα δεδομένα για ηο ζςγκεκπιμένο διάζηημα
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Δάλ νη επηπηψζεηο ξπζκηζηνχλ σο κεδεληθέο, ηφηε δελ ζα ππάξρεη απφθιηζε
απφ ηα αξρηθά δεδνκέλα (θίηξηλε γξακκή).
Δάλ ην πξφγξακκα δελ εληνπίζεη SEA, κπνξνχκε λα εηζάγνπκε ηέηνηα
δεδνκέλα κέζσ ηεο εληνιήο «Add». ηε ζπλέρεηα κε ηελ εληνιή «Edit SEA»
(επεμεξγαζία SEA) ζπλερίδνπκε φπσο πξνεγνπκέλσο.

5.6.2.2 Forecasts
5.6.2.2.1 Methods
Μέζσ ηεο εληνιήο

Forecast

Methods, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα

επηιέμνπκε κηα απφ ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο γηα λα παξάγνπκε ζηαηηζηηθέο
πξνβιέςεηο :
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Single



Holt



Winters



Damped



Linear Trend



Exponential Trend



Theta



Averaging (πλδηαζηηθή)



Most Appropriate
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σήμα 5.22
Δπιλογή μεθψδος ππψβλετηρ
μέζυ ηηρ ενηολήρ : Forecast

Methods

Η κέζνδνο Most Appropriate πνπ είλαη θαη ε κέζνδνο πνπ έρεη νξηζηεί λα
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην πξφγξακκα, επηιέγεη απηφκαηα έλαλ ζπλδπαζκφ κεζφδσλ γηα
ηελ παξαγσγή πξνβιέςεσλ.
Η επηινγή Averaging καο επηηξέπεη ηελ δηεμαγσγή πξνβιέςεσλ κε ηε
ρξήζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπλδπαζκνχ δπν ή ηξηψλ κεζφδσλ φπσο θαίλεηαη θαη ζην
επφκελν ζρήκα :
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σήμα 5.23
Δπιλογή ζςνδςαζμοω μεθψδυν ππψβλετηρ
μέζυ ηηρ ενηολήρ : Forecast

Methods

Averaging

Μπνξνχκε επίζεο λα ηξνπνπνηήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ησλ κεζφδσλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ. Οη παξάκεηξνη ησλ κεζφδσλ ππνινγίδνληαη απηφκαηα, ζχκθσλα
κε ηελ εμ νξηζκνχ ξχζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τπάξρεη φκσο θαη ε επηινγή ξχζκηζεο
ησλ

παξακέηξσλ

απηψλ

θάλνληαο

θιηθ

ζηελ

εληνιή

«Advanced»

(γηα

πξνρσξεκέλνπο).
ηε ζπλέρεηα γηα ηε ρξνλνζεηξά «Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ» εθαξκφζακε δηαδνρηθά
θάζε κέζνδν πξφβιεςεο. Μέζσ ηεο εληνιήο Reports

General Report πήξακε ζε

κνξθή πίλαθα θαη ζαο παξαζέηνπκε ηα ππνινγηζκέλα, απφ ηε Pythia, ζηαηηζηηθά
κεγέζε :
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ΜΔΘΟΓΟ ΠΡΟΒΛΔΦΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Statistical
ΤΛΙΚΟΤ

Single

Holt

Winters

Damped

Linear
Trend

27

27

27

27

27

Mean

1647

1647

1647

1647

1647

Max Value

1855

1855

1855

1855

1855

Min Value

1288

1288

1288

1288

1288

R-Square

0,096

0,096

0,096

0,096

0,096

MAD

157,1

157,1

157,1

157,1

157,1

-0,15%

0,55%

0,87%

-0,32%

-0,32%

MAE

2,333

75,63

60,78

59,48

59,48

MSE

147

10929

10260

9092

9092

RMSE

12,12

104,5

101,3

95,35

95,35

MAPE

0,15%

4,76%

3,86%

3,72%

3,72%

Symmetric
MAPE

0,14%

4,83%

3,94%

3,73%

3,73%

Original
Data

3,478

3,478

3,478

3,478

3,478

Deseasonalized
Data

3,478

3,478

3,478

3,478

3,478

Trend-Cycles
(Min Error)

1,888

1,888

1,888

1,888

1,888

0

387,7

0

806

45,89

Number
of Periods
with Data

Bias (%)

Τγειονομικό
Τλικό

Average
Percantage
Errors (%)

Residual Erros
(Max Error)

Πίνακαρ 5.2
Τπολογιζμένα ζηαηιζηικά μεγέθη για ηη σπονοζειπά «Τγειονομικψ Τλικψ» με ηιρ μεθψδοςρ : Single, Holt,
Winters, Damped, Linear Trend
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ΜΔΘΟΓΟ ΠΡΟΒΛΔΦΗ
Exponential
Trend

Theta

Averaging
(Single,Holt,Damped)

Most
Appropr
iate

27

27

27

27

Mean

1647

1647

1647

1647

Max Value

1855

1855

1855

1855

Min Value

1288

1288

1288

1288

R-Square

0,096

0,096

0,096

0,096

MAD

157,1

157,1

157,1

157,1

-0,15%

-0,25%

0,03%

0,55%

MAE

2,333

53,67

44,26

75,63

MSE

147

8854

4420

10929

RMSE

12,12

94,1

66,48

104,5

MAPE

0,15%

3,40%

2,77%

4,76%

Symmetric
MAPE

0,14%

3,39%

2,78%

4,83%

Original
Data

3,478

3,478

3,478

3,478

Deseasonalized
Data

3,478

3,478

3,478

3,478

Trend-Cycles
(Min Error)

1,888

1,888

1,888

1,888

0

765,4

65535

387,7

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Statistical
ΤΛΙΚΟΤ
Number
of Periods
with Data

Bias (%)

Τγειονομικό
Τλικό

Average
Percantage
Errors (%)

Residual Erros
(Max Error)

Πίνακαρ 5.3
Τπολογιζμένα ζηαηιζηικά μεγέθη για ηη σπονοζειπά «Τγειονομικψ Τλικψ» με ηιρ μεθψδοςρ : Exponential
Trend, Theta, Averaging, Most Appropriate
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5.6.2.2.2 ςνολικέρ ζηαηιζηικέρ πποβλέτειρ και ζςνολικέρ
πποβλέτειρ ςποκαηηγοπιών
Μεηά ηελ επηινγή κεζφδνπ πξφβιεςεο, είκαζηε ζε ζέζε λα ζπγθξίλνπκε ηα
απνηειέζκαηα ησλ πξνβιέςεσλ (ζπλνιηθέο ζηαηηζηηθέο πξνβιέςεηο) κε ηηο ζπλνιηθέο
πξνβιέςεηο ησλ ππνθαηεγνξηψλ ησλ πξντφλησλ πνπ εμεηάδνπκε. Οη δηαθνξέο ησλ
δπν απηψλ πξνβιέςεσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη λα εμεηάδνληαη.
Τπάξρνπλ ηξεηο επηινγέο :


ε ρξήζε ησλ ζπλνιηθψλ ζηαηηζηηθψλ πξνβιέςεσλ,



ε ρξήζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ζπλνιηθψλ πξνβιέςεσλ ησλ
ππνθαηεγνξηψλ



ε ρξήζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ δπν απηψλ σο ζηαηηζηηθή πξφβιεςε.

σήμα 5.24
Σο πεδίο ηηρ ενηολήρ Bottom Up για ηη σπονοζειπά Νοζοκομείο
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5.6.2.2.3 Judgmental
Με ηελ εληνιή «Judgmental» (θξηηηθή πξφβιεςε), είκαζηε ζε ζέζε λα
επεξεάζνπκε ην απνηέιεζκα ηεο πξφβιεςεο αηζηφδνμα ή απαηζηφδνμα βαζηδφκελνη
ζε ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπκε θαη πνπ ε Pythia δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη. Γηα
παξάδεηγκα,

εάλ

κηα

ελέξγεηα

πξνψζεζεο

ελφο

πξντφληνο

πξφθεηηαη

λα

πξαγκαηνπνηεζεί ζην άκεζν κέιινλ, κέζσ ησλ θξηηηθψλ πξνβιέςεσλ κπνξνχκε λα
ζπλππνινγίζνπκε απηφ ην γεγνλφο θαη λα επηηχρνπκε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηηο
παξαγφκελεο πξνβιέςεηο ζε ζρέζε κε ηηο ζηαηηζηηθέο πξνβιέςεηο.

σήμα 5.25
Σο πεδίο ηηρ ενηολήρ

Judgmental για ηη σπονοζειπά Νοζοκομείο

Τπάξρεη αθφκα ε δπλαηφηεηα λα δνχκε ηελ πξφβιεςε ρσξίο ηελ
επνρηαθφηεηα, επηιέγνληαο ηελ αλάινγε εληνιή θαη επηιέγνληαο αληίζηνηρα αθχξσζε
ή αλαίξεζε ηεο εληνιήο.
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεη πξνεγνχκελα SEA θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο,
επηιέγνληαο ηελ εληνιή «View Past SEA». Με ηε ρξήζε απηήο ηεο θφξκαο ν ρξήζηεο
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είλαη ζε ζέζε έηζη λα ππνινγίζεη ηηο επηπηψζεηο κειινληηθψλ SEA νη νπνίεο δελ είλαη
δπλαηφλ λα αλαγλσξηζηνχλ απφ ηα κνληέια πξφβιεςεο.

5.6.2.2.4 Budget
Με ηελ εληνιή «Budget» (πξνυπνινγηζκφο) ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαζνξίζεη
κεηαβνιεο ζηηο πξνβιέςεηο ιφγσ απμήζεσλ ή κεηψζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Οη
κεηαβνιέο ζηηο πξνβιέςεηο κπνξεί λα ελζσκαησζνχλ ζηηο ζηαηηζηηθέο πξνβιέςεηο ή
ζηηο θξηηηθέο πξνβιέςεηο. Μπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ θαη’ αλαινγία ζε φιεο ηηο
πεξηφδνπο ή λα απεηθνλίδνληαη νη επηπηψζεηο ηνπο γηα πην πξφζθαηεο πεξηφδνπο.

σήμα 5.26
Πεδίο ενηολήρ «Budget» για ηη σπονοζειπά ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία

101

5.6.2.2.5 Final
Οη ηειηθέο πξνβιέςεηο κπνξνχλ λα απνζαθεληζηνχλ πηέδνληαο ηελ εληνιή
«Final». Δδψ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δνχκε φιεο ηηο κέρξη ηψξα πξνβιέςεηο
(ζηαηηζηηθέο, πξνεπηινγήο θαη πξνυπνινγηζκνχ) θαη λα επηιέμνπκε πνηα απφ απηέο ή
πνηνο ζπλδπαζκφο απηψλ ζα απνηειεί ηελ ηειηθή πξφβιεςε. Έρνπκε επίζεο ε
δπλαηφηεηα λα δνχκε ηελ πξφβιεςε ρσξίο ηελ επνρηθφηεηα κε ηελ εληνιή «Show
Values without Seasonality» θαη επηιέγνληαο αθχξσζε ή αλαίξεζε ηεο εληνιήο
επαλεξρφκαζηε ζηελ απεηθφληζε κε ηελ επνρηθφηεηα.

σήμα 5.27
Πεδίο ενηολήρ «Final» για ηη σπονοζειπά ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ

102

Γηπισκαηηθή Δξγαζία

5.6.2.2.6 Top Down Forecasts
Αθνχ έρνπκε πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ηειηθή πξφβιεςε, ζα πξέπεη λα
πξνζδηνξίζνπκε ηηο πξνβιέςεηο γηα θάζε ππνθαηεγνξία. Με ηελ εληνιή «Top Down»
κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο ηειηθέο πξνβιέςεηο θάζε ππνθαηεγνξίαο. Απηφ
κπνξεί λα γίλεη εμνκαιχλνληαο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο πξφβιεςεο θαη
ησλ ηειηθψλ πξνβιέςεσλ ησλ ππνθαηεγνξηψλ :


θαη’ αλαινγία ζε θάζε πεξίνδν



θαη’ αλαινγία ζηε ζπλνιηθή δηάξθεηα

Απηφ δεκηνπξγεί λέεο πξνβιέςεηο γηα θάζε ππνθαηεγνξία, πνπ ηειηθά
αληηζηνηρεί ζηηο πξνβιέςεηο αλά θαηεγνξία (Top Down Forecasts).

σήμα 5.28
Πεδίο ενηολήρ «Top Down» για ηη σπονοζειπά ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
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5.6.2.3 Monitoring and reporting

5.6.2.3.1 Monitoring
Η εληνιή Monitoring καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε
πξνβιέςεηο γηα ηηο ηειεπηαίεο πεξηφδνπο ζεσξψληαο απηά ηα δεδνκέλα σο άγλσζηα
θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε έιεγρν ησλ ζθαικάησλ ησλ πξνβιέςεσλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζακε γηα απηέο ηηο πεξηφδνπο. Απηφ γίλεηαη κε ηελ εληνιή
Database

Additional Data φπνπ έηζη απνθξχπηνπκε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ

πεξηφδσλ ( πξνθαζνξηζκέλν απφ ην πξφγξακκα ) θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ εληνιή
Monitoring κπνξνχκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε έιεγρν επί ηνλ ζθαικάησλ φισλ ησλ
εηδψλ πξφβιεςεο. Γηα λα γίλεη απηφ Καηαξρήλ κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ηνλ ηχπν ηεο
πξφβιεςεο πνπ ππάξρνπλ ζηε ιίζηα (ζηαηηζηηθέο πξνβιέςεηο, θξηηηθέο πξνβιέςεηο,
πξνβιέςεηο πξνυπνινγηζκνχ, ηειηθέο πξνβιέςεηο, πξνβιέςεηο αλά θαηεγνξία.εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο). Η επηινγή κπνξεί λα γίλεη απιά κε αξηζηεξφ θιηθ. Αθνχ ε
εθηίκεζε επηιεγεί, ε «ΠΤΘΙΑ» ππνινγίδεη ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηεο εθηίκεζεο.
Απηή απνηειείηαη φκσο απφ δηαθφξσλ εηδψλ ζθάικαηα (Bias, MAE, MSE, RMSE,
MAPE θαη Symmetric MAPE).
Σελ ίδηα ζηηγκή, ην δηάγξακκα ελεκεξψλεηαη έηζη ψζηε λα αλαπαξηζηά ηελ
ηπραηφηεηα ησλ ζθαικάησλ γηα ησλ επηιεγκέλσλ εθηηκήζεσλ. Η ηπραηφηεηα
ππνινγίδεηαη απφ κηα κέζνδν πνπ απνθαιείηαη «Μέζνδνο ηνπ Trigg». Δάλ ηα
ζθάικαηα βξίζθνληαη κέζα ζηελ πξάζηλε πεξηνρή (et  0.5) ηφηε ηα ζθάικαηα
ραξαθηεξίδνληαη σο ηπραία, εηδάιισο ηα ζθάικαηα δελ είλαη ηπραία, αλάινγα κε ηελ
αηζηφδνμε ή απαηζηφδνμε ζηάζε ηνπ ρξήζηε θαη επνκέλσο ηα ζθάικαηα είλαη
ζπλερψο ζεηηθά ή αξλεηηθά. Δάλ απηφ ζπκβεί, ην πξφγξακκα ππνδεηθλχεη ζηνλ
ρξήζηε λα επαλεθηηκήζεη ηα δεδνκέλα έηζη ψζηε απηή ε ζηάζε λα απνθεπρζεί ζην
κέιινλ.
Σέινο, απηή ε θφξκα παξέρεη ζην ρξήζηε ιεηηνπξγηθέο αλαθνξέο ππφ κνξθή
ζειίδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο MS Excel. Οη αλαθνξέο απηέο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα
φινπο ηνπο ηχπνπο εθηηκήζεσλ. Σα ζηαηηζηηθά ζθάικαηα πνπ εκπεξηέρνπλ νη
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αλαθνξέο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ζθαικάησλ πκκεηξηθνχ MAPE. Η αλαθνξέο
ζπληάζζνληαη επηιέγνληαο ηελ επηινγή «Report».

5.6.2.3.2 Reporting
Η επηινγή απηή κπνξεί λα ζπλζέζεη πιήξεηο θαη αθξηβείο αλαθνξέο ππφ
κνξθή ζειίδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο MS Excel. Απηφ κπνξεί λα απνβεί εμαηξεηηθά
ρξήζηκν γηα παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ή γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη ξπζκίζεηο. Η
θφξκα απηή είλαη ρσξηζκέλε ζε δπν κέξε.
ην αξηζηεξφ κέξνο, νη ρξνληθέο αθνινπζίεο απεηθνλίδνληαη ππφ κνξθή
ππξακίδαο. Δδψ κπνξνχκε λα επηιέμνπκε πεξηζζφηεξεο απφ κηα απφ απηέο. Η ζειίδα
ηνπ MS Excel ζα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο επηιεγκέλεο ρξνλνζεηξέο.
ην δεμί κέξνο, κπνξνχκε λα επηιέμνπκε πνηα απφ ηα ζηαηηζηηθά κεγέζε θαη
άιιεο πιεξνθνξίεο ζα απεηθνλίδνληαη θαη ζα απνζεθεχνληαη ζηε ζειίδα ηνπ MS
Excel. Οη δηαζέζηκεο επηινγέο είλαη νη εμήο: Original Data (αξρηθά δεδνκέλα),
Seasonal Indices (επνρηαθέο ελδείμεηο), Deseasonalized Data (απνεπνρηθνπνηεκέλα
δεδνκέλα), Trend-Cycles (εηξά Σάζεο - Κχθινπ), Statistical Forecasts (ζηαηηζηηθέο
πξνβιέςεηο), Judgmental Forecasts (θξηηηθέο πξνβιέςεηο), Budget Forecasts
(πξνβιέςεηο πξνυπνινγηζκνχ), Top-Down Forecasts (πξνβιέςεηο αλά θαηεγνξία),
Final Forecasts (ηειηθέο πξνβιέςεηο), Confidence Intervals (ζηαηηζη. «δηαζηήκαηα
εκπηζηνζχλεο»), Chart (δηάγξακκα), Method Parameters (παξάκεηξνη κεζφδσλ),
Basic Statistical Values (βαζηθέο ζηαηηζηηθέο ηηκέο), ACF. Σν πξφγξακκα,
ξπζκηζκέλν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη πιελ δηθψλ καο ξπζκίζεσλ, παξνπζηάδεη
αλαθνξέο ηχπνπ Original Data (αξρηθψλ δεδνκέλσλ), Deseasonalised Data
(απνεπνρηθνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ), Statistical Forecasts (ζηαηηζηηθέο πξνβιέςεηο),
Chart (δηάγξακκα) θαη Basic Statistical Values (βαζηθέο ζηαηηζηηθέο ηηκέο).
Υξεζηκνπνηψληαο ην εηδηθφ πνιιαπιφ πιαίζην εληνιψλ, κπνξνχκε λα επηιέμνπκε
φινπο ηνπο ηχπνπο αλαθνξψλ ηαπηφρξνλα, λα ηηο αθπξψζνπκε φιεο ή λα επηιέμνπκε
πάιη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
ηελ αλαθνξά ηνπ MS Excel, ε πξψηε ζειίδα ζα απνηειείηαη απφ ην
δηάγξακκα, ε δεχηεξε ζα πεξηιακβάλεη ηα αξρηθά δεδνκέλα θαη ηα κε επνρηθά
δεδνκέλα, ηνπο θχθινπο, ην κνληέιν πξφβιεςεο, ηα ζθάικαηα, ηηο ζηαηηζηηθέο
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πξνβιέςεηο, ηηο θξηηηθέο πξνβιέςεηο, ηηο πξνβιέςεηο πξνυπνινγηζκνχ, ηηο πξνβιέςεηο
αλά θαηεγνξία, ηηο ηειηθέο πξνβιέςεηο, ηα «δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο» ηηο
παξακέηξνπο ησλ κεζφδσλ θαη ηηο ζπλνιηθέο πξνβιέςεηο. Η ηξίηε ζειίδα ζα
απνηειείηαη απφ ηηο επνρηαθέο ελδείμεηο θαη ε ηέηαξηε ζα πεξηιακβάλεη βαζηθέο
ζηαηηζηηθέο ηηκέο θαη ACF. Δάλ επηιεγνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα ρξνληθέο
αθνινπζίεο, ηφηε νη ζειίδεο 2 θαη 4 ζα επαλαιακβάλνληαη γηα ηηο άιιεο ρξνληθέο
αθνινπζίεο.

5.7 Πειπαμαηική διαδικαζία
5.7.1 Παποςζίαζη Υπονοζειπών
ηελ πνξεία ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ζα καο απαζρνιήζνπλ νη
ρξνλνζεηξέο ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ αγαζψλ/πξντφλησλ ηεο Πςπαμίδαρ 1 θαη
Πςπαμίδαρ 2. Πξφθεηηαη γηα ηα δηαγξάκκαηα ηνπ χςνπο δαπάλεο αγνξάο
αγαζψλ/πξντφλησλ ηνπ Αηγηλήηεηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν, ηηο
νπνίεο θαη ζαο παξνπζηάδνπκε :

σήμα 5.29
Original Data – Trend Cycles γηα ηε ρξνλνζεηξά Γξαθηθή Ύιε
απφ 1/1/2005 έσο 31/3/2007
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σήμα 5.30
Original Data – Trend Cycles γηα ηε ρξνλνζεηξά Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ
απφ 1/1/2005 έσο 31/3/2007

σήμα 5.31
Original Data – Trend Cycles γηα ηε ρξνλνζεηξά Ηιεθηξνινγηθφ Τιηθφ
απφ 1/1/2005 έσο 31/3/2007
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σήμα 5.32
Original Data – Trend Cycles γηα ηε ρξνλνζεηξά Σξφθηκα
απφ 1/1/2005 έσο 31/3/2007

σήμα 5.33
Original Data – Trend Cycles γηα ηε ρξνλνζεηξά ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
απφ 1/1/2005 έσο 31/3/2007
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σήμα 5.34
Original Data – Trend Cycles γηα ηε ρξνλνζεηξά Φπρηαηξηθφ Αλδξψλ
απφ 1/1/2005 έσο 31/3/2007

σήμα 5.35
Original Data – Trend Cycles γηα ηε ρξνλνζεηξά Νεπξνινγηθφ Αλδξψλ
απφ 1/1/2005 έσο 31/3/2007
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σήμα 5.36
Original Data – Trend Cycles γηα ηε ρξνλνζεηξά Νεπξνινγηθφ Γπλαηθψλ
απφ 1/1/2005 έσο 31/3/2007

σήμα 5.37
Original Data – Trend Cycles γηα ηε ρξνλνζεηξά Φπρηαηξηθφ Γπλαηθψλ
απφ 1/1/2005 έσο 31/3/2007
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σήμα 5.38
Original Data – Trend Cycles γηα ηε ρξνλνζεηξά Σκήκα Βξαρείαο Ννζειείαο
απφ 1/1/2005 έσο 31/3/2007

σήμα 5.39
Original Data – Trend Cycles γηα ηε ρξνλνζεηξά Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ
απφ 1/1/2005 έσο 31/3/2007
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σήμα 5.40
Original Data – Trend Cycles γηα ηε ρξνλνζεηξά Ννζειεπηηθά Σκήκαηα
απφ 1/1/2005 έσο 31/3/2007

5.7.2 Ανάλςζη σπονοζειπών
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο θαη πνηνηηθήο
αλάιπζεο

5.7.2.1 Αποηελέζμαηα ηαηιζηικήρ ανάλςζηρ
Αξρηθά εθαξκφζακε δηαδνρηθά, , ηηο κεζφδνπο πξνβιέςεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί
ε Pythia, ζηηο βαζηθέο ρξνλνζεηξέο ηεο Πςπαμίδαρ 1 θαη ηεο Πςπαμίδαρ 2 θαη κέζσ
ηεο εληνιήο : Reports

General Report ζπιιέμακε ππφ κνξθή Πηλάθσλ ηα

παξαθάησ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία θαη παξαζέηνπκε :
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ΥΡΟΝΟΔΙΡΔ
ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΤΛΙΚΟ

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΛΙΚΟ

ΣΡΟΦΙΜΑ

27

27

27

27

Mean

6062

1647

2127

1069

Max Value

6322

1855

3633

1128

Min Value

5792

1288

1312

1023

R-Square

0,22

0,096

0,123

0,002

MAD

117,9

157,1

559,5

20,59

-0,21%

-0,15%

0,72%

-0,06%

MAE

99,67

2,333

43,7

20,59

MSE

14320

147

16617

683,1

RMSE

119,7

12,12

128,9

26,14

MAPE

1,65%

0,15%

1,50%

1,93%

Symmetric
MAPE

1,64%

0,14%

1,56%

1,93%

ΜΔΘΟΓΟ Statistical
Number
of Periods
with Data

Bias (%)

ΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΛΗ

SINGLE

Average
Percantage
Errors (%)
Original
Data
Deseasonal
ized
Data
TrendCycles
(Min Error)
Residual
Erros
(Max
Error)

2,154

3,478

14,11

3,012

2,154

3,478

14,11

3,012

0,593

1,888

10,39

0,519

314

0

0

354,2

Πίνακαρ 5.4
Τπολογιζμένα ζηαηιζηικά μεγέθη με ηη μέθοδο Single
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ΥΡΟΝΟΔΙΡΔ
ΜΔΘΟΓΟ

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΤΛΙΚΟ

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΛΙΚΟ

ΣΡΟΦΙΜΑ

27

27

27

27

Mean

6062

1647

2127

1069

Max Value

6322

1855

3633

1128

Min Value

5792

1288

1312

1023

R-Square

0,22

0,096

0,123

0,002

MAD

117,9

157,1

559,5

20,59

-0,04%

0,55%

0,43%

-0,06%

MAE

107,4

75,63

323

20,74

MSE

16187

10929

204441

689,4

RMSE

127,2

104,5

452,2

26,26

MAPE

1,77%

4,76%

14,03%

1,94%

Symmetric
MAPE

1,77%

4,83%

13,93%

1,94%

Original
Data

2,154

3,478

14,11

3,012

Deseasonalized
Data

2,154

3,478

14,11

3,012

Trend-Cycles
(Min Error)

0,593

1,888

10,39

0,519

Residual Erros
(Max Error)

384,9

387,7

246,8

65535

Statistical

ΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΛΗ

Number
of Periods
with Data

Bias (%)

HOLT

Average
Percantage
Errors (%)

Πίνακαρ 5.5
Τπολογιζμένα ζηαηιζηικά μεγέθη με ηη μέθοδο Holt
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ΥΡΟΝΟΔΙΡΔ
ΜΔΘΟΓΟ

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΤΛΙΚΟ

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΛΙΚΟ

ΣΡΟΦΙΜΑ

27

27

27

27

Mean

6062

1647

2127

1069

Max Value

6322

1855

3633

1128

Min Value

5792

1288

1312

1023

R-Square

0,22

0,096

0,123

0,002

MAD

117,9

157,1

559,5

20,59

-0,24%

0,87%

0,60%

0,13%

MAE

40,41

60,78

15,22

20,93

MSE

5757

10260

6256

733

RMSE

75,87

101,3

79,09

27,07

MAPE

0,67%

3,86%

0,60%

1,95%

Symmetric
MAPE

0,67%

3,94%

0,65%

1,96%

Original
Data

2,154

3,478

14,11

3,012

Deseasonalized
Data

2,154

3,478

14,11

3,012

Trend-Cycles
(Min Error)

0,593

1,888

10,39

0,519

0

0

0

0

Statistical

ΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΛΗ

Number
of Periods
with Data

Bias (%)

WINTERS

Average
Percantage
Errors (%)

Residual Erros
(Max Error)

Πίνακαρ 5.6
Τπολογιζμένα ζηαηιζηικά μεγέθη με ηη μέθοδο Winters
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ΥΡΟΝΟΔΙΡΔ
ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΤΛΙΚΟ

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΛΙΚΟ

ΣΡΟΦΙΜΑ

27

27

27

27

Mean

6062

1647

2127

1069

Max Value

6322

1855

3633

1128

Min Value

5792

1288

1312

1023

R-Square

0,22

0,096

0,123

0,002

MAD

117,9

157,1

559,5

20,59

-0,62%

-0,32%

0,36%

-0,16%

MAE

121,1

59,48

278,6

20,81

MSE

19417

9092

160015

685

RMSE

139,3

95,35

400

26,17

MAPE

2,01%

3,72%

12,18%

1,95%

Symmetric
MAPE

2,00%

3,73%

12,39%

1,95%

Original
Data

2,154

3,478

14,11

3,012

Deseasonalized
Data

2,154

3,478

14,11

3,012

Trend-Cycles
(Min Error)

0,593

1,888

10,39

0,519

Residual Erros
(Max Error)

170,5

806

446,3

65535

ΜΔΘΟΓΟ Statistical
Number
of Periods
with Data

Bias (%)

DAMPED

ΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΛΗ

Average
Percantage
Errors (%)

Πίνακαρ 5.7
Τπολογιζμένα ζηαηιζηικά μεγέθη με ηη μέθοδο Damped
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Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΥΡΟΝΟΔΙΡΔ
ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΤΛΙΚΟ

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΛΙΚΟ

ΣΡΟΦΙΜΑ

27

27

27

27

Mean

6062

1647

2127

1069

Max Value

6322

1855

3633

1128

Min Value

5792

1288

1312

1023

R-Square

0,22

0,096

0,123

0,002

MAD

117,9

157,1

559,5

20,59

-0,62%

-0,32%

0,36%

-0,16%

MAE

121,1

59,48

278,6

20,81

MSE

19417

9092

160015

685

RMSE

139,3

95,35

400

26,17

MAPE

2,01%

3,72%

12,18%

1,95%

Symmetric
MAPE

2,00%

3,73%

12,39%

1,95%

ΜΔΘΟΓΟ Statistical
Number
of Periods
with Data

Bias (%)

LINEAR
TREND

ΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΛΗ

Average
Percantage
Errors (%)
Original
Data

2,154

3,478

14,11

3,012

Deseasonaliz
ed
Data

2,154

3,478

14,11

3,012

Trend-Cycles
(Min Error)

0,593

1,888

10,39

0,519

Residual
Erros
(Max Error)

319,7

45,89

82,31

65535

Πίνακαρ 5.8
Τπολογιζμένα ζηαηιζηικά μεγέθη με ηη μέθοδο Linear Trend
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ΥΡΟΝΟΔΙΡΔ
ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΤΛΙΚΟ

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΛΙΚΟ

ΣΡΟΦΙΜΑ

27

27

27

27

Mean

6062

1647

2127

1069

Max Value

6322

1855

3633

1128

Min Value

5792

1288

1312

1023

R-Square

0,22

0,096

0,123

0,002

MAD

117,9

157,1

559,5

20,59

-0,21%

-0,15%

0,60%

-0,06%

MAE

99,67

2,333

15,22

20,59

EXPONENTIAL
MSE
TREND

14320

147

6256

683,1

RMSE

119,7

12,12

79,09

26,14

MAPE

1,65%

0,15%

25,94%

1,93%

Symmetric
MAPE

1,64%

0,14%

25,32%

1,93%

Original
Data

2,154

3,478

14,11

3,012

Deseasonalized
Data

2,154

3,478

14,11

3,012

Trend-Cycles
(Min Error)

0,593

1,888

10,39

0,519

314

0

0

354,2

ΜΔΘΟΓΟ

Statistical

ΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΛΗ

Number
of Periods
with Data

Bias (%)

Average
Percantage
Errors (%)

Residual Erros
(Max Error)

Πίνακαρ 5.9
Τπολογιζμένα ζηαηιζηικά μεγέθη με ηη μέθοδο Exponential Trend
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ΥΡΟΝΟΔΙΡΔ
ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΤΛΙΚΟ

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΛΙΚΟ

ΣΡΟΦΙΜΑ

27

27

27

27

Mean

6062

1647

2127

1069

Max Value

6322

1855

3633

1128

Min Value

5792

1288

1312

1023

R-Square

0,22

0,096

0,123

0,002

MAD

117,9

157,1

559,5

20,59

-0,13%

-0,25%

-2,07%

-0,36%

MAE

112,4

53,67

349,5

15,26

MSE

18292

8854

197064

663,2

RMSE

135,2

94,1

443,9

25,75

MAPE

1,85%

3,40%

16,39%

1,43%

Symmetric
MAPE

1,85%

3,39%

16,04%

1,42%

Original
Data

2,154

3,478

14,11

3,012

Deseasonalized
Data

2,154

3,478

14,11

3,012

Trend-Cycles
(Min Error)

0,593

1,888

10,39

0,519

Residual Erros
(Max Error)

639,5

765,4

289,3

65535

ΜΔΘΟΓΟ Statistical
Number
of Periods
with Data

Bias (%)

THETA

ΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΛΗ

Average
Percantage
Errors (%)

Πίνακαρ 5.10
Τπολογιζμένα ζηαηιζηικά μεγέθη με ηη μέθοδο Theta
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ΥΡΟΝΟΔΙΡΔ
ΜΔΘΟΓΟ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΡΟΦΙΜΑ
ΤΛΗ
ΤΛΙΚΟ
ΤΛΙΚΟ

Statistical
Number
of Periods
with Data

27

27

27

27

Mean

6062

1647

2127

1069

Max Value

6322

1855

3633

1128

Min Value

5792

1288

1312

1023

R-Square

0,22

0,096

0,123

0,002

MAD

117,9

157,1

559,5

20,59

-0,29%

0,03%

0,47%

-0,10%

MAE

106,3

44,26

189,6

20,63

AVERAGING
(SINGLE,HOLT, MSE
DAMPED)

15641

4420

81453

682,8

RMSE

125,1

66,48

285,4

26,13

MAPE

1,76%

2,77%

8,19%

1,93%

Symmetric
MAPE

1,75%

2,78%

8,25%

1,93%

2,154

3,478

14,11

3,012

Deseasonalized
Data

2,154

3,478

14,11

3,012

Trend-Cycles
(Min Error)

0,593

1,888

10,39

0,519

Residual Erros
(Max Error)

274,8

65535

954,8

65535

Bias (%)

Average
Percantage
Errors (%)
Original
Data

Πίνακαρ 5.11
Τπολογιζμένα ζηαηιζηικά μεγέθη με ζςνδςαζμψ ηυν μεθψδυν Single, Holt, Damped
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ΥΡΟΝΟΔΙΡΔ
ΜΔΘΟΓΟ

Statistical

ΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΛΗ

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΤΛΙΚΟ

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΛΙΚΟ

ΣΡΟΦΙΜΑ

Number
of Periods
with Data

27

27

27

27

Mean

6062

1647

2127

1069

Max Value

6322

1855

3633

1128

Min Value

5792

1288

1312

1023

R-Square

0,22

0,096

0,123

0,002

MAD

117,9

157,1

559,5

20,59

-0,21%

0,55%

0,43%

-0,05%

MAE

99,67

75,63

323

20,67

MSE

14320

10929

204441

682,6

RMSE

119,7

104,5

452,2

26,13

MAPE

1,65%

4,76%

14,03%

1,93%

Symmetric
MAPE

1,64%

4,83%

13,93%

1,93%

2,154

3,478

14,11

3,012

2,154

3,478

14,11

3,012

0,593

1,888

10,39

0,519

314

387,7

246,8

65535

Bias (%)

MOST
APPROPRIATE

Average
Percantage
Errors (%)
Original
Data
Deseasonali
zed
Data
TrendCycles
(Min Error)
Residual
Erros
(Max
Error)

Πίνακαρ 5.12
Τπολογιζμένα ζηαηιζηικά μεγέθη με ηη μέθοδο Most Appropriate
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ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ
ΥΡΟΝΟΔΙΡΑ

Statistical

SINGLE HOLT

Number
of Periods
with Data

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ

WINTERS

DAMPED

THETA

27

27

27

27

27

Mean

10905

10905

10905

10905

10905

Max Value

11990

11990

11990

11990

11990

Min Value

10169

10169

10169

10169

10169

R-Square

0,039

0,039

0,039

0,039

0,039

MAD

485,3

485,3

485,3

485,3

485,3

Bias (%)

0,17% -0,03%

0,06%

0,08%

0,00%

MAE

24,04

79,15

308,2

335,1

MSE

10174 226276

21952

180873

199866

RMSE

100,9

475,7

148,2

425,3

447,1

MAPE

2,21%

3,31%

1,71%

2,77%

3,04%

Symmetric MAPE

2,22%

3,33%

1,71%

2,81%

3,06%

Original
Data

2,699

2,699

2,699

2,699

2,699

Deseasonalized
Data

2,699

2,699

2,699

2,699

2,699

Trend-Cycles
(Min Error)

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

Residual Erros
(Max Error)

65535

676

0

490,6

987,1

369,3

Average
Percantage
Errors (%)

Πίνακαρ 5.13
Τπολογιζμένα ζηαηιζηικά μεγέθη για ηη σπονοζειπά NOSOKOMEIO με ηιρ μεθψδοςρ Single, Holt,
Winters, Damped, Theta
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ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ
ΥΡΟΝΟΔΙΡΑ

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ

AVERAGING
EXPONENTIAL
MOST
(SINGLE,HOLT
TREND
APPROPRIATE
,DAMPED)

Statistical

LINEAR
TREND

Number
of Periods
with Data

27

27

27

27

Mean

10905

10905

10905

10905

Max Value

11990

11990

11990

11990

Min Value

10169

10169

10169

10169

R-Square

0,039

0,039

0,039

0,039

MAD

485,3

485,3

485,3

485,3

Bias (%)

-0,25%

-0,12%

0,07%

-0,03%

MAE

476,9

474,3

230,3

369,3

MSE

297252

297385

95243

226276

RMSE

545,2

545,3

308,6

475,7

MAPE

4,34%

4,32%

2,06%

3,31%

4,35%

4,33%

2,08%

3,33%

2,699

2,699

2,699

2,699

Deseasonalized
Data

2,699

2,699

2,699

2,699

Trend-Cycles
(Min Error)

1,739

1,739

1,739

1,739

Residual Erros
(Max Error)

118,1

150,1

632,7

676

Symmetric
MAPE
Average
Percantage
Errors (%)
Original
Data

Πίνακαρ 5.14
Τπολογιζμένα ζηαηιζηικά μεγέθη για ηη σπονοζειπά NOSOKOMEIO με ηιρ μεθψδοςρ Linear Trend,
Exponential Trend, Averaging, Most Appropriate
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Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη κε θξηηήξην επίδνζεο γηα θάζε
κέζνδν ην MAPE θαη Symmetric MAPE ζρεκαηίζακε ηνλ παξαθάησ πίλαθα φπνπ
θαίλνληαη ζπγθξηηηθά ηα απνηειέζκαηά καο
ΥΡΟΝΟΔΙΡΔ

ΜΔΘΟΓΟΙ
SINGLE

HOLT

WINTERS

DAMPED

LINEAR
TREND
EXPONENTIAL
TREND

THETA

AVERAGING

MOST
APPROPRIATE

ΓΔΙΚΣΔ
ΦΑΛΜΑΣΧΝ

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ

ΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΛΗ

ΤΓΔΙΟΝ.
ΤΛΙΚΟ

ΗΛΔΚΣΡ.
ΤΛΙΚΟ

ΣΡΟΦΙΜΑ

MAPE

2,21%

1,65%

0,15%

1,50%

1,93%

Symmetric
MAPE

2,22%

1,64%

0,14%

1,56%

1,93%

MAPE

3,31%

1,77%

4,76%

14,03%

1,94%

Symmetric
MAPE

3,33%

1,77%

4,83%

13,93%

1,94%

MAPE

1,71%

0,67%

3,86%

0,60%

1,95%

Symmetric
MAPE

1,71%

0,67%

3,94%

0,65%

1,96%

MAPE

2,77%

2,01%

3,72%

12,18%

1,95%

Symmetric
MAPE

2,81%

2,00%

3,73%

12,39%

1,95%

MAPE

4,34%

2,01%

3,72%

12,18%

1,95%

Symmetric
MAPE

4,35%

2,00%

3,73%

12,39%

1,95%

MAPE

4,32%

1,65%

9,79%

25,94%

1,93%

Symmetric
MAPE

4,33%

1,64%

9,69%

25,32%

1,93%

MAPE

3,04%

1,85%

3,40%

16,39%

1,43%

Symmetric
MAPE

3,06%

1,85%

3,39%

16,04%

1,42%

MAPE

2,06%

1,76%

2,77%

8,19%

1,93%

Symmetric
MAPE

2,08%

1,75%

2,78%

8,25%

1,93%

MAPE

3,31%

1,65%

4,76%

14,03%

1,93%

Symmetric
MAPE

3,33%

1,64%

4,83%

13,93%

1,93%

Πίνακαρ 5.15
Τπολογιζμένα ζηαηιζηικά ζθάλμαηα MAPE και Symmetric MAPE για ηιρ σπονοζειπέρ ηηρ Πςπαμίδαρ 1
με κάθε μέθοδο ππψβλετηρ. Ποια μέθοδο ςπεπιζσωει με βάζη αςηά ( ζκιαζμένα πεδία )
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Αθνινπζήζακε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη γηα ηηο ρξνλνζεηξέο ηεο Πςπαμίδαρ 2:
1. Ννζειεπηηθά Σκήκαηα
2. Φπρηαηξηθφ Αλδξψλ
3. Φπρηαηξηθφ Γπλαηθψλ
4. Νεπξνινγηθφ Αλδξψλ
5. Νεπξνινγηθφ Γπλαηθψλ
6. Σκήκα Βξαρείαο Ννζειείαο
7. Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ
Σα εμαγφκελα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην πνηεο κέζνδνη ππεξίζρπζαλ γηα
θάζε ρξνλνζεηξά θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ζθάικαηα θαίλνληαη ζηνπο παξαθάησ
πίλαθεο :
ΥΡΟΝΟΔΙΡΔ

ΔΓΙΚΣΓ
ΦΑΛΜΑΣΩΝ

ΜΓΘΟΔΟΙ

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΑ
ΣΜΗΜΑΣΑ

ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟ
ΑΝΓΡΧΝ

ΝΔΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΝΓΡΧΝ

ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟ
ΓΤΝΑΙΚΧΝ

MAPE

2,32%

4,44%

31,10%

3,28%

Symmetric
MAPE

2,32%

4,41%

32,90%

3,27%

AVERAGING
(SINGLE,HOLT,
DAMPED)

SINGLE

THETA

HOLT

Πίνακαρ 5.16
Τπολογιζμένα ζηαηιζηικά ζθάλμαηα MAPE και Symmetric MAPE για ηιρ ηέζζεπιρ ππϊηερ σπονοζειπέρ
ηηρ Πςπαμίδαρ 2 με ηιρ μεθψδοςρ ππψβλετηρ πος ςπεπιζσωοςν
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ΥΡΟΝΟΔΙΡΔ

ΔΓΙΚΣΓ
ΦΑΛΜΑΣΩΝ

ΜΓΘΟΔΟΙ

ΝΔΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΤΝΑΙΚΧΝ

ΣΜΗΜΑ
ΒΡΑΥΔΙΑ
ΝΟΗΛΔΙΑ

ΣΜΗΜΑ
ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ
ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΧΝ

MAPE

30,88%

7,83%

7,34%

Symmetric
MAPE

27,91%

7,56%

7,42%

SINGLE

SINGLE

THETA

Πίνακαρ 5.17
Τπολογιζμένα ζηαηιζηικά ζθάλμαηα MAPE και Symmetric MAPE για ηιρ επψμενερ σπονοζειπέρ ηηρ
Πςπαμίδαρ 2 με ηιρ μεθψδοςρ ππψβλετηρ πος ςπεπιζσωοςν

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε ηειηθή επηινγή ησλ
κεζφδσλ πξφβιεςεο γηα ηηο ρξνλνζεηξέο : «Ννζνθνκείν» θαη «Ηιεθηξνινγηθφ
Τιηθφ» θαζψο θαη ηηο ρξνλνζεηξέο ηεο Ππξακίδαο 2 δελ έγηλαλ κε θξηηήξην ηα
κηθξφηεξα MAPE και Symmetric MAPE. Γηα ηηο ρξνλνζεηξέο «Ννζνθνκείν» θαη
«Ηιεθηξνινγηθφ Τιηθφ» ζηηο νπνίεο δηαθξίλακε επνρηαθή ζπκπεξηθνξά, θαη
δεδνκέλνπ φηη ε Pythia γηα δεδνκέλα θάησ ησλ ηξηψλ ρξφλσλ δελ ππνινγίδεη
επνρηαθφηεηα, ρξεζηκνπνηήζακε ηε κέζνδν Winters ε νπνία ζην κνληέιν πνπ
ρξεζηκνπνηεί ζπλππνινγίδεη παξάγνληεο φπσο ε επνρηαθφηεηα. Γηα ηηο ρξνλνζεηξέο
ηεο Ππξακίδαο 2 θαη φζνλ αθνξά ηελ ηειηθή επηινγή κεζφδνπ πξφβιεςεο
ρξεζηκνπνηήζακε πεξηζζφηεξν ηελ πξνζσπηθή καο θξίζε γηα ην πνηα απφ ηηο
κεζφδνπο ππνζηεξίδεη θαιχηεξα ηελ εμέιημε ησλ ρξνλνζεηξψλ ζην κέιινλ. Θα
ιέγακε φηη είλαη ζαλ λα παίξλακε έλα κνιχβη θαη λα ηξαβάγακε κία γξακκή σο
πξφβιεςε. Άιισζηε ε θξηηηθή απηή αληηκεηψπηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξφβιεςεο,
ζχκθσλα θαη κε ηε Γηπισκαηηθή εξγαζία ησλ, Δπάγγεινπ Γ. θαξνγηάλλε θαη
ηαπξνχια Ι. θπιάθε, δίλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πνιχ θαιά
απνηειέζκαηα.
Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ην Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν νινθιεξψζεθε κε
ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Μάην. Απηά ηα δεδνκέλα
ζεσξψληαο ηα θξπθά θαη κέζσ ηεο εληνιήο Monitoring

Report ζπιιέμακε

ζεκαληηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, σο απνηέιεζκα ηεο ζχγθξηζήο ηνπο κε ηα δηάθνξα
είδε πξνβιέςεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζακε : Statistical ( ηαηηζηηθέο ), Judgemental (
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θξηηηθέο ), Budget ( Πξνυπνινγηζκνχ ), Final ( Σειηθέο ), Top Down θαη ηα νπνία
θαίλνληαη παξαθάησ :
Period Data Statistical Judgemental
ΥΡΟΝΟΓΙΡΑ

F/C

ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ

6,81 10822 6,81 10822 6,81

ΤΛΙΚΟ

4,88

4,88

4,88

Αππ-07 5773 5836 1,085 5836 1,085

5836 1,085 5836 1,085 5767 0,106

Μαϊ-07 5887 6038 2,532 6038 2,532

6038 2,532 6038 2,532 5999 1,888

1,8

1,8

1,8

1,8

1

Αππ-07 1540 1519 1,373 1519 1,373

1519 1,373 1519 1,373 1501 2,565

Μαϊ-07 1488 1519 2,062 1519 2,062

1519 2,062 1519 2,062 1509 1,417

1,72

1,72

1,72

1,72

2

Αππ-07 2695 2469 8,753 3252 18,73

3635 29,7 2469 8,753 2440 9,942

Μαϊ-07 3159 2270 32,75 3348 5,809

3731 16,6 2270 32,75 2255 33,38

Mean Symmetric
APE

ΣΡΟΦΙΜΑ

4,88

Top-Down

Error
Error
Error
F/C
F/C
(%)
(%)
(%)

Μαϊ-07 11585 10822 6,81 10822

Mean Symmetric
APE
ΗΛΓΚΣΡ/ΓΙΚΟ

F/C

2,93 10760 2,93 10760 2,93

Mean Symmetric
APE

ΤΓ/ΚΟ ΤΛΙΚΟ

Error
(%)

Final

Αππ-07 11080 10760 2,93 10760

Mean Symmetric
APE

ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ

Error
F/C
(%)

Budget

20,76

23,16

12,28

20,76

21,66

Αππ-07 1072 1065 0,655 1065 0,655

1065 0,655 1065 0,655 1052 1,847

Μαϊ-07 1051 1065 1,323 1065 1,323

1065 1,323 1065 1,323 1058 0,679

Mean Symmetric
APE

0,98

0,98

0,98

0,98

1,26

Πίνακαρ 5.18
ςγκενηπυηικέρ αναθοπέρ ( Reports ) ηυν ηιμϊν ηυν δεδομένυν και ηος Mean Symmetric APE με ηα
παπαγψμενα είδη πποβλέτευν καηά ηοςρ δωο κπςθοωρ μήνερ : Αππίλιο και Μάιο ηος 2007
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ΥΡΟΝΟΓΙΡΑ

Period Data Statistical Judgemental

ΣΜΗΜΑΣΑ

Error
(%)

F/C

Αππ-07 6466 6458 0,117 6458

0,117

6458 0,117 6458 0,117

Μαϊ-07 6661 6457 3,112 6457

3,112

6457 3,112 6457 3,112

Mean Symmetric
APE

1,62

Αππ-07 663,8 671,2 1,11 671,2
ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟ
ΑΝΔΡΩΝ

ΑΝΔΡΩΝ

ΓΤΝΑΙΚΩΝ

1,11

Error
Error
Error
F/C
F/C
(%)
(%)
(%)

1,62

1,62

671,2 1,11 671,2 1,11 711,9 6,993

2,18

2,18

2,18

2,18

8,1

Αππ-07 1182 1220 3,158 1555

27,25

1433 19,19 1220 3,158 1284 8,259

Μαϊ-07 1305 1214 7,216 1547

16,98

1425

Mean Symmetric
APE
ΝΓΤΡΟΛΟΓΙΚΟ

1,62

Top-Down

Μαϊ-07 649,8 671,2 3,248 671,2 3,248 671,2 3,248 671,2 3,248 712,6 9,221
Mean Symmetric
APE

ΝΓΤΡΟΛΟΓΙΚΟ

Final

Error
F/C
(%)

F/C

ΝΟΗΛΓΤΣΙΚΑ

Budget

5,18

14

8,8
22,12

1214 7,216 1284 1,636
5,18

4,94

Αππ-07 1497 1506 0,619 1506

0,619

1506 0,619 1506 0,619 1597 6,502

Μαϊ-07 1519 1506 0,832 1506

0,832

1506 0,832 1506 0,832 1599 5,147

Mean Symmetric
APE

0,72

0,72

0,72

0,72

5,82

Αππ-07 520,5 533,7 2,512 533,7 2,512 533,7 2,512 533,7 2,512 566,1 8,392
ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟ
ΓΤΝΑΙΚΩΝ

Μαϊ-07

536 533,5 0,46 533,5

Mean Symmetric
APE

ΣΒΝ

1,48

533,5 0,46 533,5 0,46 566,4 5,518
1,48

1,48

11,55

1214 11,55 1214 11,55 1288 5,677

Μαϊ-07 1333 1214 9,358 1214

9,358

1214 9,358 1214 9,358 1289 3,384

10,44

10,44

10,44

10,44

4,54

Αππ-07 939,7 944 0,457 944

0,457

944 0,457 944 0,457 1001 6,34

Μαϊ-07 1039 943,5 9,61 943,5

9,61

943,5 9,61 943,5 9,61 1002 3,637

Mean Symmetric
APE

5,04

5,04

5,04

5,04

Πίνακαρ 5.19
ςγκενηπυηικέρ αναθοπέρ ( Reports ) ηυν ηιμϊν ηυν δεδομένυν και ηος Mean Symmetric APE για ηα
παπαγψμενα είδη πποβλέτευν καηά ηοςρ δωο κπςθοωρ μήνερ : Αππίλιο και Μάιο ηος 2007
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6,96

Αππ-07 1363 1214 11,55 1214

Mean Symmetric
APE

ΣΓΠ

1,48

0,46
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4,98

5.7.2.2 Ποιοηική ανάλςζη σπονοζειπών
Μέζσ ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ ζα πξνζπαζήζνπκε λα
εθκεηαιιεπηνχκε ηηο γλψζεηο καο ζην αληηθείκελν ηεο πξφβιεςεο θαζψο θαη ζηνηρεία
πνπ ζπιιέμακε ψζηε λα κπνξέζνπκε λα παξάγνπκε πξνβιέςεηο κε κεγαιχηεξε
αθξίβεηα.

5.7.2.2.1 Δνηοπιζμόρ Special Events & Actions (SEA)
ε πξψηε θάζε παξαηεξψληαο ηα δεδνκέλα καο δηαθξίλακε ζε θάπνηεο
ρξνλνζεηξέο απφηνκεο αιιαγέο ζην επίπεδν ησλ δεδνκέλσλ. Καη ζπγθεθξηκέλα ζηηο
ρξνλνζεηξέο ηεο Πςπαμίδαρ 2 : «Νεπξνινγηθφ Αλδξψλ» θαη «Νεπξνινγηθφ
Γπλαηθψλ» νη νπνίεο θαίλνληαη παξαθάησ :

σήμα 5.41
Original Data – Trend Cycles γηα ηε ρξνλνζεηξά Νεπξνινγηθφ Αλδξψλ
απφ 1/1/2005 έσο 31/3/2007
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σήμα 5.42
Original Data – Trend Cycles γηα ηε ρξνλνζεηξά Νεπξνινγηθφ Γπλαηθψλ
απφ 1/1/2005 έσο 31/3/2007

Απηέο νη απφηνκεο αιιαγέο ζην επίπεδν ησλ δεδνκέλσλ αλαθαιχςακε φηη
αληηζηνηρνχλ ζε γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα ηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Μέζσ ηεο έξεπλάο καο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ είρακε απφ ηνπο αλζξψπνπο ηνπ
Ννζνθνκείνπ νδεγεζήθακε ζηελ εμαθξίβσζε ησλ αθνινχζσλ :



SEA 1 : απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2005 έσο θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ2006 θιείλεη
κεξηθψο ην Νεπξνινγηθφ ηκήκα Γπλαηθψλ.



SEA 2 : κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ αζζελψλ πνπ θηινμελνχζε ( ην Νεπξνινγηθφ
ηκήκα Γπλαηθψλ ) κεηαθέξνληαη γηα ην πξναλαθεξζέλ ρξνληθφ δηάζηεκα ζην
Νεπξνινγηθφ ηκήκα Αλδξψλ



SEA 3 : απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2006 έσο θαη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2007 θιείλεη
κεξηθψο ην Νεπξνινγηθφ ηκήκα Αλδξψλ .



SEA 4 : κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ αζζελψλ πνπ θηινμελνχζε ( ην Νεπξνινγηθφ
ηκήκα Αλδξψλ ) κεηαθέξνληαη πξνζσξηλά ζην Νεπξνινγηθφ ηκήκα Γπλαηθψλ.

Κάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ γεγνλφηα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην εηθνληδφκελν
επίπεδν ησλ δεδνκέλσλ. Η αμηνπνίεζε απηψλ ησλ δηαπηζηψζεσλ θαίλεηαη ζην
επφκελν θνκκάηη ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο
130
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5.7.2.2.2 Υπήζη ηος Judgemental Forecasting
Η γλψζε γηα πηζαλά ή ζίγνπξα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ ζα επεξέαδαλ
ζεκαληηθά ηελ πνξεία παξαγσγήο πξνβιέςεσλ, αμηνπνηείηαη ζε απηφ ην θνκκάηη ηεο
παξαγσγήο πξνβιέςεσλ, πνπ είλαη ην

Judgemental Forecasting ( θξηηηθέο

πξνβιέςεηο ) .
πγθεθξηκέλα, απφ ηελ επαθή πνπ είρακε κε ηνπο αλζξψπνπο ηνπ
Ννζνθνκείνπ πιεξνθνξεζήθακε φηη γηα ην δηάζηεκα : απφ 1/7/2007 θαη έσο
31/8/2007 ην ίδξπκα ζα παξακείλεη θιεηζηφ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζπλφινπ
ησλ αζζελψλ ζα θηινμελεζεί ζε δηάθνξα παξαξηήκαηα ηα νπνία θαη δελ αθνξνχλ ηελ
παξνχζα κειέηε. Απηφ ην γεγνλφο θαηά ηελ θξίζε καο ( αιιά θαη ιακβαλνκέλνπ
ππφςε ηελ πιεξνθφξεζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ ) ζα επεξεάζεη
ζεκαληηθά ηε ρξνλνζεηξά «Σμήμα Βπασείαρ Νοζηλείαρ» πος αθνξά ηηο δαπάλεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο γηα ηα δηάθνξα είδε Τγεηνλνκηθνχ πιηθνχ. ηα παξαθάησ
ζρήκαηα παξαηεξνχκε ηε ρξήζε ηνπ Judgemental Forecasting θαη ην πψο
επεξεάδνληαη νη παξαγφκελεο πξνβιέςεηο :

σήμα 5.43
Η εθαπμογή κπιηικήρ ππψβλετηρ για ηη σπονοζειπά Σμήμα Βπασείαρ Νοζηλείαρ
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σήμα 5.44
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ ( ζηαηιζηικέρ και κπιηικέρ ) για ηη σπονοζειπά Σμήμα Βπασείαρ Νοζηλείαρ,
και η ηελική Top Down καηανομή

Η επίπησζε απηήο ηεο θξίζεο ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο πξνβιέςεσλ
παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν θνκκάηη ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο

5.7.3 «Ποπεία» παπαγυγήρ πποβλέτευν
ηε ζπλέρεηα ζαο παξαζέηνπκε ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο ηα
νπνία ζπιιέμακε

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Pythia. Η ζεηξά πνπ ηα παξαζέηνπκε

αθνινπζεί ηε ινγηθή ζρεδηαζκνχ ηεο εθαξκνγήο θαη ζα κπνξνχζε λα αληηπξνζσπεχεη
ή λα αληηζηνηρεί ζηελ πνξεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ νη εξγαδφκελνη ζε
έλαλ Οξγαληζκφ ( ζε θάζε επίπεδφ ηνπ ) κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή πξνβιέςεσλ θαη ελ
ζπλερεία κε βάζε ηελ αλάιπζεο απηψλ ησλ πξνβιέςεσλ ηε ιήςε ησλ αληίζηνηρσλ
απνθάζεσλ :
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σήμα 5.45
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ για ηη σπονοζειπά Γπαθική Ύλη με ηη μέθοδο Winters

σήμα 5.46
Η δςναηψηηηα επιλογήρ για ηη σπονοζειπά Γπαθική Ύλη, ηυν ζςνολικϊν ηαηιζηικϊν πποβλέτευν ηηρ
καηηγοπίαρ, υρ Bottom Up
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σήμα 5.47
Η ηελική επιλογή για ηη σπονοζειπά Γπαθική Ύλη, ηος μέζος ψπος μεηαξω ηυν ζςνολικϊν ηαηιζηικϊν
πποβλέτευν ηηρ καηηγοπίαρ και ηυν ζςνολικϊν ηαηιζηικϊν πποβλέτευν ηυν ςποκαηηγοπιϊν, υρ
Bottom Up

σήμα 5.48
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ για ηη σπονοζειπά Γπαθική Ύλη με ηη μέθοδο Winters
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σήμα 5.49
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ για ηη σπονοζειπά Γπαθική Ύλη και η ηελική Top Down καηανομή

σήμα 5.50
Σο Monitoring επί ηυν ηελικϊν πποβλέτευν (Final F/Cs) για ηη σπονοζειπά Γπαθική Ύλη
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σήμα 5.51
Σο Monitoring επί Top Down πποβλέτευν (Top Down F/Cs) για ηη σπονοζειπά Γπαθική Ύλη

σήμα 5.52
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ για ηη σπονοζειπά Τγειονομικψ Τλικψ με ηη μέθοδο Single
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σήμα 5.53
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ για ηη σπονοζειπά Τγειονομικψ Τλικψ και η ηελική Top Down καηανομή

σήμα 5.54
Σο Monitoring επί ηυν ηελικϊν πποβλέτευν (Final F/Cs) για ηη σπονοζειπά Τγειονομικψ Τλικψ
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σήμα 5.55
Σο Monitoring επί Top Down πποβλέτευν (Top Down F/Cs) για ηη σπονοζειπά Τγειονομικψ Τλικψ

σήμα 5.56
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ για ηη σπονοζειπά Ηλεκηπολογικψ Τλικψ με ηη μέθοδο Winters
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σήμα 5.57
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ για ηη σπονοζειπά Ηλεκηπολογικψ Τλικψ και η ηελική Top Down καηανομή

σήμα 5.58
Σο Monitoring επί ηυν ηελικϊν πποβλέτευν (Final F/Cs) για ηη σπονοζειπά

Ηλεκηπολογικψ

Τλικψ
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σήμα 5.59
Σο Monitoring επί Top Down πποβλέτευν (Top Down F/Cs) για ηη σπονοζειπά
Ηλεκηπολογικψ Τλικψ

σήμα 5.60
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ για ηη σπονοζειπά Σπψθιμα με ηη μέθοδο Single
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σήμα 5.61
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ για ηη σπονοζειπά Σπψθιμα και η ηελική Top Down καηανομή

σήμα 5.62
Σο Monitoring επί ηυν ηελικϊν πποβλέτευν (Final F/Cs) για ηη σπονοζειπά Σπψθιμα
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σήμα 5.63
Σο Monitoring επί Top Down πποβλέτευν (Top Down F/Cs) για ηη σπονοζειπά Σπψθιμα

σήμα 5.64
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ για ηη σπονοζειπά ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ με ηη μέθοδο Winters
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σήμα 5.65
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ για ηη σπονοζειπά ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ και απεικψνιζη ηος διαζηήμαηορ «κπςθϊν
ηιμϊν»

σήμα 5.66
Η δςναηψηηηα επιλογήρ για ηη σπονοζειπά ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ, ηυν ζςνολικϊν ηαηιζηικϊν πποβλέτευν
ηηρ καηηγοπίαρ, υρ Bottom Up
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σήμα 5.67
Η ηελική επιλογή για ηη σπονοζειπά ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ, ηος μέζος ψπος μεηαξω ηυν ζςνολικϊν
ηαηιζηικϊν πποβλέτευν ηηρ καηηγοπίαρ και ηυν ζςνολικϊν ηαηιζηικϊν πποβλέτευν ηυν
ςποκαηηγοπιϊν, υρ Bottom Up

σήμα 5.68
Top Down καηανομή για ηη σπονοζειπά ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
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σήμα 5.69
Top Down καηανομή για ηη σπονοζειπά ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ επιλέγονηαρ διαμοίπαζη ηυν διαθοπϊν ( ηος
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ζε ζσέζη με ηιρ κάηυ καηηγοπίερ ) ζε κάθε πεπίοδο

σήμα 5.70
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ για ηιρ σπονοζειπέρ ηηρ πςπαμίδαρ 1
και οι ηελικέρ Top Down καηανομέρ ηοςρ
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σήμα 5.71
Σο Monitoring επί ηυν ηελικϊν πποβλέτευν (Final F/Cs) για ηη σπονοζειπά ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ

σήμα 5.72
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ για ηη σπονοζειπά Νεςπολογικψ Ανδπϊν με ηη μέθοδο Theta
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σήμα 5.73
Σο πεδίο ηηρ ενηολήρ SEA για ηη σπονοζειπά Νεςπολογικψ Ανδπϊν ψπος θαίνεηαι ηο διάγπαμμα
επιπηϊζευν ηυν επιλεγμένυν SEA και ηα διαμοπθυμένα δεδομένα για ηα ζςγκεκπιμένα διαζηήμαηα

σήμα 5.74
Παπαγψμενερ πποβλέτειρ για ηην εξομαλςμένη (λψγυ ηυν SEA) σπονοζειπά Νεςπολογικψ Ανδπϊν
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σήμα 5.75
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ για ηη σπονοζειπά Νεςπολογικψ Ανδπϊν
και η ηελική Top Down καηανομή

σήμα 5.76
Σο Monitoring επί ηυν ηελικϊν πποβλέτευν (Final F/Cs) για ηη σπονοζειπά Νεςπολογικψ Ανδπϊν
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σήμα 5.77
Σο Monitoring επί Top Down πποβλέτευν (Top Down F/Cs)
για ηη σπονοζειπά Νεςπολογικψ Ανδπϊν

σήμα 5.78
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ για ηη σπονοζειπά Νεςπολογικψ Γςναικϊν με ηη μέθοδο Single
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σήμα 5.79
Σο πεδίο ηηρ ενηολήρ SEA για ηη σπονοζειπά Νεςπολογικψ Γςναικϊν ψπος θαίνεηαι ηο διάγπαμμα
επιπηϊζευν ηυν επιλεγμένυν SEA και ηα διαμοπθυμένα δεδομένα για ηα ζςγκεκπιμένα διαζηήμαηα

σήμα 5.80
Παπαγψμενερ πποβλέτειρ για ηην εξομαλςμένη (λψγυ ηυν SEA) σπονοζειπά Νεςπολογικψ Γςναικϊν
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σήμα 5.81
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ για ηη σπονοζειπά Νεςπολογικψ Γςναικϊν και η ηελική Top Down καηανομή

σήμα 5.82
Σο Monitoring επί ηυν ηελικϊν πποβλέτευν (Final F/Cs) για ηη σπονοζειπά Νεςπολογικψ Γςναικϊν
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σήμα 5.83
Σο Monitoring επί Top Down πποβλέτευν (Top Down F/Cs) για ηη σπονοζειπά Νεςπολογικψ Γςναικϊν

σήμα 5.84
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ για ηη σπονοζειπά Φςσιαηπικψ Ανδπϊν με ηη μέθοδο Single
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σήμα 5.85
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ για ηη σπονοζειπά Φςσιαηπικψ Ανδπϊν και η ηελική Top Down καηανομή

σήμα 5.86
Σο Monitoring επί Top Down πποβλέτευν (Top Down F/Cs) για ηη σπονοζειπά Φςσιαηπικψ Ανδπϊν
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σήμα 5.87
Σο Monitoring επί ηυν ηελικϊν πποβλέτευν (Final F/Cs) για ηη σπονοζειπά Φςσιαηπικψ Ανδπϊν

σήμα 5.88
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ για ηη σπονοζειπά Φςσιαηπικψ Γςναικϊν με ηη μέθοδο Holt
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σήμα 5.89
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ για ηη σπονοζειπά Φςσιαηπικψ Γςναικϊν
και η ηελική Top Down καηανομή

σήμα 5.90
Σο Monitoring επί ηυν ηελικϊν πποβλέτευν (Final F/Cs) για ηη σπονοζειπά Φςσιαηπικψ Γςναικϊν
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σήμα 5.91
Σο Monitoring επί Top Down πποβλέτευν (Top Down F/Cs)
για ηη σπονοζειπά Φςσιαηπικψ Γςναικϊν

σήμα 5.92
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ για ηη σπονοζειπά Σμήμα Βπασείαρ Νοζηλείαρ με ηη μέθοδο Single
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σήμα 5.93
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ για ηη σπονοζειπά Σμήμα Βπασείαρ Νοζηλείαρ και η ηελική Top Down
καηανομή

σήμα 5.94
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ ( ζηαηιζηικέρ και κπιηικέρ ) για ηη σπονοζειπά Σμήμα Βπασείαρ Νοζηλείαρ,
και η ηελική Top Down καηανομή
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σήμα 5.95
Η εθαπμογή κπιηικήρ ππψβλετηρ για ηη σπονοζειπά Σμήμα Βπασείαρ Νοζηλείαρ

σήμα 5.96
Η επιλογή ηηρ κπιηικήρ ππψβλετηρ υρ ηελικήρ ππψβλετηρ ( Final ) για ηη σπονοζειπά Σμήμα Βπασείαρ
Νοζηλείαρ
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σήμα 5.97
Σο Monitoring επί Top Down πποβλέτευν (Top Down F/Cs)
για ηη σπονοζειπά Σμήμα Βπασείαρ Νοζηλείαρ

σήμα 5.98
Σο Monitoring επί ηυν ηελικϊν πποβλέτευν (Final F/Cs)
για ηη σπονοζειπά Σμήμα Βπασείαρ Νοζηλείαρ
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σήμα 5.99
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ για ηη σπονοζειπά Σμήμα Δπειγψνηυν Πεπιζηαηικϊν με ηη μέθοδο Theta

σήμα 5.100
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ για ηη σπονοζειπά Σμήμα Δπειγψνηυν Πεπιζηαηικϊν και η ηελική Top Down
καηανομή
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σήμα 5.101
Σο Monitoring επί ηυν ηελικϊν πποβλέτευν (Final F/Cs)
για ηη σπονοζειπά Σμήμα Δπειγψνηυν Πεπιζηαηικϊν

σήμα 5.102
Σο Monitoring επί Top Down πποβλέτευν (Top Down F/Cs)
για ηη σπονοζειπά Σμήμα Δπειγψνηυν Πεπιζηαηικϊν
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σήμα 5.103
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ για ηη σπονοζειπά Νοζηλεςηικά Σμήμαηα με ηη μέθοδο Averaging
( ζςνδςαζμψρ ηυν μεθψδυν : Single, Linear Trend, Damped )

σήμα 5.104
Η εθαπμογή κπιηικήρ ππψβλετηρ για ηη σπονοζειπά Νοζηλεςηικά Σμήμαηα
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σήμα 5.105
Η επιλογή ηηρ κπιηικήρ ππψβλετηρ υρ ηελικήρ ππψβλετηρ ( Final )
για ηη σπονοζειπά Νοζηλεςηικά Σμήμαηα

σήμα 5.106
Top Down καηανομή για ηη σπονοζειπά Νοζηλεςηικά Σμήμαηα επιλέγονηαρ διαμοίπαζη ηυν διαθοπϊν (
ηηρ ππψβλετηρ για ηη σπονοζειπά Νοζηλεςηικά Σμήμαηα ζε ζσέζη με ηιρ κάηυ καηηγοπίερ ) ζε κάθε
πεπίοδο
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σήμα 5.107
Παπαγψμενερ Πποβλέτειρ ( ζηαηιζηικέρ και κπιηικέρ ) για ηη σπονοζειπά Νοζηλεςηικά Σμήμαηα

σήμα 5.108
Σο Monitoring επί ηυν ηελικϊν πποβλέτευν (Final F/Cs)
για ηη σπονοζειπά Νοζηλεςηικά Σμήμαηα
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6
Δπίλογορ
6.1 ύνοτη και ςμπεπάζμαηα
Με ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο Pythia έγηλε ζαθέο πσο έρνπκε θαιχηεξε
επνπηεία απφ φηη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΠΝ ( Γηαρεηξηζηηθφ
Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Ννζνθνκείσλ ) πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην Ννζνθνκείν
θαη κε ην νπνίν παξαθνινπζνχληαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε. Τπάξρεη δπλαηφηεηα
άκεζεο «νπηηθνπνίεζεο» ησλ κεγεζψλ, ζχγθξηζήο ηνπο θαη αλάιπζεο ηεο ελ γέλεη
ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Έηζη κπνξνχλ πην εχθνια λα αλαδεηρηνχλ πξνβιήκαηα θαη λα
αληηκεησπηζηνχλ, λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα πνηεο απνθάζεηο ζην παξειζφλ ππήξμαλ
επεξγεηηθέο θαη πνηεο φρη θαζψο θαη λα αμηνπνηεζνχλ νη εθηηκήζεηο γηα επεξρφκελα
γεγνλφηα πνπ ζα επεξέαδαλ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο πξνβιέςεσλ.
Δπίζεο δηαπηζηψζεθε πσο βειηίσζε ζηελ ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ
λνζνθνκείνπ κπνξεί λα θέξεη ε εηζαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πξνβιέςεσλ. Η
εηζαγσγή απηή, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δπλαηφηεηα ζχληαμεο πην ξεαιηζηηθψλ
πξνυπνινγηζκψλ αθνχ ππάξρεη σο δεδνκέλν ε πξφβιεςε ηεο εμέιημεο ησλ βαζηθψλ
ζπληζησζψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εληνπίζεη θαλείο
αλ πξέπεη λα θάλεη θάπνηα αιιαγή ζηελ πνιηηηθή ηνπ ζε θάπνηα ζέκαηα ηα νπνία
βιέπεη φηη ζα πάξνπλ πηζαλφηαηα κηα αλεπηζχκεηε ηξνπή ή λα εληζρχζεη πνιηηηθέο
πνπ πηζαλφηαηα δηαπηζηψλνληαη πσο είλαη επηηπρεκέλεο.
Αλ θαη ην δηάζηεκα δχν κελψλ ζην νπνίν κπνξνχκε λα
επηβεβαηψζνπκε ηηο πξνβιέςεηο καο είλαη κηθξφ, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο
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πξφβιεςεο, ηα νπνία θαίλνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ
ηθαλνπνηεηηθά.
Period Data Statistical Judgemental
ΥΡΟΝΟΓΙΡΑ

F/C

ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ

ΤΛΙΚΟ

Error
(%)

F/C

Error
(%)

Μαϊ-07 11585 10822 6,81 10822

6,81

10822 6,81 10822 6,81

4,88

4,88

4,88

Top-Down
F/C

Error
(%)

4,88

Αππ-07 5773 5836 1,085 5836

1,085

5836 1,085 5836 1,085 5767 0,106

Μαϊ-07 5887 6038 2,532 6038

2,532

6038 2,532 6038 2,532 5999 1,888

1,8

1,8

1,8

1,8

1

Αππ-07 1540 1519 1,373 1519

1,373

1519 1,373 1519 1,373 1501 2,565

Μαϊ-07 1488 1519 2,062 1519

2,062

1519 2,062 1519 2,062 1509 1,417

1,72

1,72

Αππ-07 2695 2469 8,753 3252

18,73

3635 29,7

2469 8,753 2440 9,942

Μαϊ-07 3159 2270 32,75 3348

5,809

3731 16,6

2270 32,75 2255 33,38

23,16

12,28

Mean Symmetric
APE

ΣΡΟΦΙΜΑ

F/C

10760 2,93 10760 2,93

Mean Symmetric
APE
ΗΛΓΚΣΡ/ΓΙΚΟ

Error
(%)
2,93

Mean Symmetric
APE

ΤΓ/ΚΟ ΤΛΙΚΟ

F/C

Final

Αππ-07 11080 10760 2,93 10760

Mean Symmetric
APE

ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ

Error
(%)

Budget

1,72

20,76

1,72

20,76

2

21,66

Αππ-07 1072 1065 0,655 1065

0,655

1065 0,655 1065 0,655 1052 1,847

Μαϊ-07 1051 1065 1,323 1065

1,323

1065 1,323 1065 1,323 1058 0,679

Mean Symmetric
APE

0,98

0,98

0,98

0,98

1,26

Πίνακαρ 5.20
ςγκενηπυηικέρ αναθοπέρ ( Reports ) ηυν ηιμϊν ηυν δεδομένυν και ηος Mean Symmetric APE με ηα
παπαγψμενα είδη πποβλέτευν καηά ηοςρ δωο κπςθοωρ μήνερ : Αππίλιο και Μάιο ηος 2007
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ΥΡΟΝΟΓΙΡΑ

Period Data Statistical Judgemental

ΣΜΗΜΑΣΑ

Error
(%)

F/C

Αππ-07 6466 6458 0,117 6458

0,117

6458 0,117 6458 0,117

Μαϊ-07 6661 6457 3,112 6457

3,112

6457 3,112 6457 3,112

Mean Symmetric
APE

1,62

Αππ-07 663,8 671,2 1,11 671,2
ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟ
ΑΝΔΡΩΝ

ΑΝΔΡΩΝ

ΓΤΝΑΙΚΩΝ

1,11

Error
Error
Error
F/C
F/C
(%)
(%)
(%)

1,62

1,62

671,2 1,11 671,2 1,11 711,9 6,993

2,18

2,18

2,18

2,18

8,1

Αππ-07 1182 1220 3,158 1555

27,25

1433 19,19 1220 3,158 1284 8,259

Μαϊ-07 1305 1214 7,216 1547

16,98

1425

Mean Symmetric
APE
ΝΓΤΡΟΛΟΓΙΚΟ

1,62

Top-Down

Μαϊ-07 649,8 671,2 3,248 671,2 3,248 671,2 3,248 671,2 3,248 712,6 9,221
Mean Symmetric
APE

ΝΓΤΡΟΛΟΓΙΚΟ

Final

Error
F/C
(%)

F/C

ΝΟΗΛΓΤΣΙΚΑ

Budget

5,18

14

8,8
22,12

1214 7,216 1284 1,636
5,18

4,94

Αππ-07 1497 1506 0,619 1506

0,619

1506 0,619 1506 0,619 1597 6,502

Μαϊ-07 1519 1506 0,832 1506

0,832

1506 0,832 1506 0,832 1599 5,147

Mean Symmetric
APE

0,72

0,72

0,72

0,72

5,82

Αππ-07 520,5 533,7 2,512 533,7 2,512 533,7 2,512 533,7 2,512 566,1 8,392
ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟ
ΓΤΝΑΙΚΩΝ

Μαϊ-07

536 533,5 0,46 533,5

Mean Symmetric
APE

ΣΒΝ

1,48

533,5 0,46 533,5 0,46 566,4 5,518
1,48

1,48

6,96

Αππ-07 1363 1214 11,55 1214

11,55

1214 11,55 1214 11,55 1288 5,677

Μαϊ-07 1333 1214 9,358 1214

9,358

1214 9,358 1214 9,358 1289 3,384

Mean Symmetric
APE

ΣΓΠ

1,48

0,46

10,44

10,44

10,44

10,44

4,54

Αππ-07 939,7 944 0,457 944

0,457

944 0,457 944 0,457 1001 6,34

Μαϊ-07 1039 943,5 9,61 943,5

9,61

943,5 9,61 943,5 9,61 1002 3,637

Mean Symmetric
APE

5,04

5,04

5,04

5,04

4,98

Πίνακαρ 5.21
ςγκενηπυηικέρ αναθοπέρ ( Reports ) ηυν ηιμϊν ηυν δεδομένυν και ηος Mean Symmetric APE για ηα
παπαγψμενα είδη πποβλέτευν καηά ηοςρ δωο κπςθοωρ μήνερ : Αππίλιο και Μάιο ηος 2007

Σν Mean Symmetric APE γηα φιεο ηηο πξνβιέςεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
είλαη 5,85.
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Δπηβεβαηψζεθε φηη ε ρξήζε SEA κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ παξαγσγή πξνβιέςεσλ.
ηηο ρξνλνζεηξέο φπνπ εληνπίζηεθαλ SEA (NA, ΝΓ) νη πξνβιέςεηο πήγαλ αξθεηά
θαιά θαη ζίγνπξα θαιχηεξα απφ φηη αλ δελ είραλ ζπκπεξηιεθζεί

ζε απηέο νη

επηδξάζεηο ησλ SEA. Σα SEA απηά εμνκάιπλαλ ηηο ρξνλνζεηξέο απηέο πνπ είραλ δχν
αιιαγέο επηπέδνπ θαη έηζη ε πξφβιεςε ήηαλ πην εχθνιε.
Γπζηπρψο δελ ππήξμε ε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ πεξηζζφηεξσλ SEA (δελ
δφζεθαλ επηπιένλ ζηνηρεία). Δπίζεο δελ δηαπηζηψζεθε πφζν θαιά πήγαλ νη θξηηηθέο
πξνβιέςεηο πνπ δφζεθαλ ιφγσ ηνπ φηη αθνξνχλ ρξνληθά ζεκεία κεηαγελέζηεξα απφ
ηελ εμαγσγή ηνπ monitoring ησλ ρξνλνζεηξψλ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ε
δπλαηφηεηα budget ηνπ Pythia Budget γηαηί δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ ζπγθεθξηκέλν
νξγαληζκφ.
Καηά ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο Pythia δηαπηζηψζεθε ε θηιηθφηεηα θαη
απιφηεηα ηνπ ζηελ ρξήζε θάηη πνπ επηηξέπεη θαη ζηνλ απιφ ρξήζηε λα ην
ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ εξγαιείν αλάιπζεο θαη εμαγσγήο απνηειεζκάησλ ζεκαληηθψλ
ζηελ πνξεία ιήςεο απνθάζεσλ.
Μέζσ ηεο φιεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε αλαδείρηεθε ν θαηάιιεινο
ζρεδηαζκφο ηνπ Pythia Budget ν νπνίνο νπζηαζηηθά θαζνδεγεί ηνλ ρξήζηε ζηα
βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ζηελ παξαγσγή επηρεηξεκαηηθψλ πξνβιέςεσλ.
Σν ζχζηεκα Pythia αληαπνθξίζεθε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά θαηά δηάξθεηα ηεο
πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ζηνλ φγθν ησλ 398 ρξνλνζεηξψλ πνπ εηζήρζεζαλ σο
δεδνκέλα.
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ επαθψλ κε ηνπο αλζξψπνπο ηνπ λνζνθνκείνπ
δηαπηζηψζεθε αδπλακία εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Pythia ζην λνζνθνκείν ιφγσ
έιιεηςεο θαηάιιειε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Δπηβεβαηψζεθε έηζη ε γεληθφηεξε
δηαπίζησζε φηη ε εγθαηάζηαζε ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ζε έλα νξγαληζκφ
απαηηεί πνιιέο θνξέο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ ζηνπ νξγαληζκνχ (ζε πιηθνηερληθφ
επίπεδν αιιά θαη δηαρεηξηζηηθφ επίπεδν), νη νπνίεο αξθεηέο θνξέο δελ είλαη εχθνιν λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ.
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7.2 Πποοπηική Δξέλιξηρ
αλ πξννπηηθή εμέιημεο ηεο δηπισκαηηθήο ζα κπνξνχζε λα δεη θαλείο ηα
παξαθάησ :


επηπιένλ παξαθνινχζεζε ησλ κεγεζψλ πνπ επεμεξγαζηήθακε κε εηζαγσγή
λέσλ ζηνηρείσλ.



ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ επηπιένλ ππξακίδεο πνπ λα παξνπζηάδνπλ
φια ηα ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ αλ ππήξραλ αληίζηνηρα δεδνκέλα .



ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα δεκηνπξγεζνχλ ππξακίδεο πνπ αλαιχνπλ ηχπνπο
πιηθψλ αλά ηκήκα ή ηκήκαηα αλά πιηθφ, πνπ είλαη κηα δπλαηφηεηα ηελ νπνία
παξέρεη ην ζχζηεκα Pythia. Δπίζεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη
επηπιένλ ελφηεηεο ηνπ

Ππζία (Long Term, Inventory θαη Estimating

Relationships) θαη φρη κφλν ην Ππζία Budget.
εκαληηθφηεξε ίζσο πξννπηηθή απφ φιεο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε πιήξεο
εγθαηάζηαζε ηνπ Pythia ζε θάπνην νξγαληζκφ (επηρείξεζε) θαη ε ρξήζε ηνπ λα γίλεη
απφ ηνπο αλζξψπνπο ηνπ νξγαληζκνχ (επηρείξεζεο).
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