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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ

1.1 Ειςαγωγι
Θ εποχι μασ χαρακτθρίηεται από ζνα ταχζωσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον
αγοράσ. Για να είναι οι αποφαςίηοντεσ ικανοί να παίρνουν τισ καλφτερεσ κατά το
δυνατόν αποφάςεισ κα πρζπει να ζχουν ςτθ διάκεςθ τουσ τθ κατάλλθλθ χρονικι
ςτιγμι τισ ςωςτζσ πλθροφορίεσ (Gale, 1992). Οι Garvin και Bermont (1983)
υποςτιριξαν πωσ κάκε πρόβλθμα που αντιμετωπίηει μία επιχείρθςθ είναι
πρόβλθμα που πθγάηει από λανκαςμζνθ ι ελλιπι πλθροφόρθςθ. Θ ςθμερινι
κατάςταςθ τθσ παγκόςμιασ αγοράσ, υποχρεϊνει τουσ αποφαςίηοντεσ να γίνουν
περιςςότερο ανταγωνιςτικοί μζςω τθσ βελτίωςθσ των λαμβανόμενων αποφάςεων
(Kotler, 1994). Αυτι θ ανάγκθ για βελτίωςθ και αποτελεςματικότερθ λιψθ
αποφάςεων κάνει τόςο ςθμαντικι τθν ανάγκθ για πλθροφόρθςθ. Εςφαλμζνθ ι
ανεπαρκισ πλθροφόρθςθ δίνει εςφαλμζνα αποτελζςματα και γνϊςεισ ςε μια
εταιρία/οργανιςμό με αποτζλεςμα να μθν μπορεί να ςυγκρικεί με αντίςτοιχεσ
εταιρίεσ και να βελτιϊςει τισ λειτουργίεσ τθσ. (Ματςατςίνθσ 2010)
Με τθν ταχφτατθ ανάπτυξθ του διαδικτφου κακίςταται πλζον αναγκαία θ
παροχι δυνατότθτασ ςτουσ χριςτεσ να μποροφν να ςυγκρίνουν μια ομάδα
ομοειδϊν ιςτοςελίδων. Θ ανάγκθ αυτι γίνεται απαραίτθτθ ςτθν περίπτωςθ
ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ μεταξφ ανταγωνιςτικϊν ιςτοςελίδων όπωσ επιχειριςεων,
πλθροφόρθςθσ, κλπ. Θα είναι επομζνωσ χριςιμθ θ ανάπτυξθ μιασ μεκοδολογίασ θ
οποία κα βαςίηεται ςε μια ςειρά ποιοτικϊν και ποςοτικϊν χαρακτθριςτικϊν και κα
μασ επιτρζπει να αξιολογοφμε τισ ιςτοςελίδεσ με βάςθ μια ςυγκεκριμζνθ ομάδα
κριτθρίων- χαρακτθριςτικϊν.
Θ μεκοδολογία που κα αναπτυχκεί κα κάνει χριςθ μεκοδολογιϊν
πολυκριτθριακισ ανάλυςθσ αλλά και γενετικϊν αλγορίκμων. Θ μεκοδολογία αυτι
κα μασ δίνει τθ δυνατότθτα να υπολογίηουμε τουσ ςυντελεςτζσ ςθμαντικότθτασ των
κριτθρίων ϊςτε να μποροφμε να ςυγκρίνουμε τισ διάφορεσ ιςτοςελίδεσ μεταξφ
τουσ. Ζνα άλλο χαρακτθριςτικό τθσ μεκοδολογίασ και κατ’ επζκταςθ του
ςυςτιματοσ κα είναι θ δυνατότθτα προςομοιϊςεων μζςω εκτζλεςθσ ερωτιςεων
‘what if’.
Συνεπϊσ ςκοπόσ τθσ εργαςίασ αυτισ είναι αρχικά μεν να αναπτυχκεί μία
μεκοδολογία ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ ιςτοςελίδων και ςτθ ςυνζχεια να αναπτυχκεί
το κατάλλθλο ςφςτθμα υποςτιριξθσ αποφάςεων που κα τθν υλοποιεί. Το ςφςτθμα
κα δοκιμαςτεί πιλοτικά ςε πραγματικά δεδομζνα.
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1.2 Βαςικζσ Ζννοιεσ
Στθν ςυγκεκριμζνθ διπλωματικι εργαςία, για να επικεντρωκοφμε
περιςςότερο ςτθν ουςία του προβλιματοσ, διαλζξαμε να δουλζψουμε με μια πολφ
ενδιαφζρουςα ομάδα θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων, εκείνα που αφοροφν
θλεκτρονικά είδθ όπωσ εξαρτιματα Θ/Υ (hardware), πακζτα λογιςμικοφ (software),
θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, αναλϊςιμα Θ/Υ, μικροεφευρζςεισ-μικροςυςκευζσ
(gadgets), είδθ τθλεπικοινωνίασ (ςτακερά τθλζφωνα, κινθτά, φαξ, κτλ).
‘Ππωσ αναφζρκθκε και ςτο ειςαγωγικό κομμάτι, για να προςεγγίςουμε το
ςυγκεκριμζνο κζμα κινθκικαμε προσ δφο κατευκφνςεισ. Αρχικά κάνοντασ χριςθ
μεκοδολογιϊν πολυκριτθριακισ ανάλυςθσ και ζπειτα κάνοντασ χριςθ γενετικϊν
αλγορίκμων. Για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου κα αναλφςουμε και ζπειτα κα
ςχεδιάςουμε το ςφςτθμα μασ βάςει ςθμαντικϊν εννοιϊν όπωσ θ είναι θ ςυγκριτικι
αξιολόγθςθ, όπου είναι θ διαδικαςία ςφγκριςθσ μιασ επιχείρθςθσ ι ενόσ
οργανιςμοφ ςε ςχζςθ με μία επιχείρθςθ που παρουςιάηει ξεχωριςτι απόδοςθ ςτθν
ανάπτυξθ τθσ ι με μεγάλο αρικμό επιχειριςεων του ίδιου ι ςυναφοφσ κλάδου. Θ
ςφγκριςθ μπορεί να αφορά τθν επιχείρθςθ ωσ ςφνολο ι διακριτζσ λειτουργίεσ (ι
τμιματα) εντόσ τθσ επιχείρθςθσ και γίνεται ςε ζναν μεγάλο αρικμό από μετριςιμεσ
παραμζτρουσ λειτουργίασ (Βλαδίκασ, Χουςουρίδθσ 2001), όπωσ επίςθσ κα
αναφερκοφμε ςε ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ ζρευνασ που διεξιχκθ.
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν μεκοδολογία τθσ πολυκριτθρίασ ανάλυςθσ
όπου κα εφαρμοςτεί πάνω ςτα δεδομζνα μασ. Ρολυκριτθριακι ανάλυςθ
αποφάςεων (multi-criteria decision analysis - MCDA) ι πολυκριτιριακι λιψθ
αποφάςεων (multi-criteria decision making – MCDM) είναι μία μεκοδολογία με
ςτόχο τθν υποςτιριξθ λιψθσ αποφάςεων ενόσ ερωτθκζντα, που πολλζσ φορζσ
ςυνοδεφεται από αντικρουόμενεσ εκτιμιςεισ. Θ πολυκριτθριακι ανάλυςθ ςτοχεφει
ςτο να αναδείξει αυτζσ τισ ςυγκροφςεισ και καταλιγει να αποτελεί ζνα βζλτιςτο
τρόπο για να εκτιμθκοφν οι αποφάςεισ ενόσ ςυνόλου ερωτθκζντων για ζνα ςφνολο
επιλογϊν (Wikipedia). Το ςφςτθμα MarketS (Ματςατςίνθσ, Σίςκοσ, 1999, 2003)
όπου κάνει χριςθ πολυκριτιριασ μεκοδολογίασ κα αναλυκεί εκτενϊσ και κα μασ
βοθκιςει ςτθν επεξεργαςία των δεδομζνων. Το ςφςτθμα MarketS που είναι ζνα
Ευφυζσ Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Αποφάςεων, υλοποιεί πολυκριτιρια μεκοδολογία
ανάλυςθσ και προςομοιϊνει τθν αγορά με ςτόχο τθν επιλογι τθσ καταλλθλότερθσ
ςτρατθγικισ που πρζπει να ακολουκθκεί ζτςι ϊςτε το θλεκτρονικό κατάςτθμα να
γίνει ανταγωνιςτικό προσ τα υπόλοιπα. Για καλφτερθ κατανόθςθ του ςυςτιματοσ
και τθσ αποτελεςματικότθτασ του κα γίνει αναφορά και ςτθν μζκοδο τθσ UTASTAR
που χρθςιμοποιείται άμεςα από το ςφςτθμα MarketS και κάνει χριςθ γραμμικοφ
προγραμματιςμοφ και υπολογίηει για χάρθ του ςυςτιματοσ, τουσ ςυντελεςτζσ
βαρφτθτασ των κριτθρίων που ζχουμε διακζςιμα για κάκε επιλογι, με τελικό
αποτζλεςμα να μασ παράγει τα μερίδια αγοράσ που αντιςτοιχοφν για κάκε
εναλλακτικι μασ επιλογι.
Ππωσ είπαμε θ εργαςία κα περιλαμβάνει δφο κατευκφνςεισ. Το Σφςτθμα
Υποςτιριξθσ Αποφάςεων που κα υλοποιθκεί, κα κάνει και χριςθ γενετικϊν
αλγορίκμων. Αρχίηοντασ από τουσ εξελικτικοφσ αλγόρικμουσ και τουσ αλγόρικμουσ
8

εμπνευςμζνουσ απ τθ φφςθ κα καταλιξουμε ςτουσ γενετικοφσ αλγορίκμουσ και
ςτισ μεκόδουσ αυτϊν. Ζνασ γενετικόσ αλγόρικμοσ (GA) είναι μια ευρετικι
αναηιτθςθ που μιμείται τθ διαδικαςία φυςικισ εξζλιξθσ. Αυτι θ ευρετικι
αναηιτθςθ χρθςιμοποιείται ςυνικωσ για τθν παραγωγι χριςιμων λφςεων για τθν
βελτιςτοποίθςθ και τθν αναηιτθςθ των προβλθμάτων. Οι γενετικοί ανικουν ςτθν
ευρφτερθ κατθγορία των Εξελικτικϊν Αλγορίκμων (EA), οι οποίοι παράγουν λφςεισ
ςτα προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ και χρθςιμοποιοφν τεχνικζσ που εμπνζονται από
τθ φυςικι εξζλιξθ, όπωσ κλθρονομικότθτα (inheritance), μετάλλαξθ (mutation),
επιλογι (selection) και διαςταφρωςθ (crossover) (Wikipedia). Σε αυτι τθν
κατεφκυνςθ κα γίνει μια προςπάκεια εφαρμογισ των γενετικϊν ςτα δεδομζνα,
ςυνδυάηοντασ τουσ και με πολυκριτιριακι μεκοδολογία, και ςφγκριςθ των
αποτελεςμάτων με εκείνα του ςυςτιματοσ Markets όπωσ και με τα πραγματικά
δεδομζνα.
Στα παρακάτω κεφάλαια κα γνωρίςουμε εκτενζςτερα αυτζσ τισ ζννοιεσ και
κα τισ χρθςιμοποιιςουμε, ςυνδυάηοντασ τισ, για τθν ανάλυςθ και ςχεδίαςθ του
ςυςτιματοσ μασ. Στα κεφάλαια 3,4,5,6 και 7 κα δϊςουμε οριςμοφσ και κα
αναλφςουμε τισ ζννοιεσ τισ Συγκριτικισ Αξιολόγθςθσ, των Συςτθμάτων Υποςτιριξθσ
Αποφάςεων, τθσ Ρολυκριτιριασ Ανάλυςθσ, των Εξελικτικϊν και Γενετικϊν
αλγορίκμων αντίςτοιχα. Στο κεφάλαιο 8 κα ςχεδιαςτεί και κα παρουςιαςτεί το
ςφςτθμα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΦΙΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑΣΑΘ

Ρριν αρχίςουμε να αναλφουμε τθν μεκοδολογία μασ και πωσ καταλιξαμε ςε
αυτι κα γίνει μια αναφορά ςτο τι ζχει προθγθκεί ςτο χϊρο αυτό κακϊσ και
αναφορά άλλων μεκοδολογιϊν και ςυςτθμάτων που χρθςιμοποιικθκαν για τθν
επίλυςθ παρόμοιων προβλθμάτων.
Ουςιαςτικά ο ςτόχοσ τθσ όλθσ εργαςίασ είναι να εφαρμόςουμε ςυγκριτικι
αξιολόγθςθ ςτα θλεκτρονικά καταςτιματα που ζχουμε καταλιξει ςτθν ζρευνα μασ.
Ραρακάτω ακολουκεί μια επιςκόπθςθ διαφόρων παρόμοιων προβλθμάτων με
πεδίο εφαρμογισ ςε διάφορεσ εταιρίεσ και των προϊόντων τουσ. Θα γίνει
ουςιαςτικά μια επιςκόπθςθ των προςεγγίςεων που ζχουν γίνει ςτο κζμα τθσ
ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ μιασ ομοειδοφσ ομάδασ εταιριϊν, οργανιςμϊν,
καταςτθμάτων, προϊόντων, κλπ τθν τελευταία δεκαετία, αναφζροντασ τισ πιο
ενδιαφζρουςεσ απ τθν οπτικι μασ γωνία.
Διαφορζσ ςυναντάμε ςτον τρόπο που διεξάγεται το ερωτθματολόγιο ι
γενικότερα θ ζρευνα, αλλά οι ουςιαςτικότερεσ διαφορζσ είναι ο τρόποσ που
διαλζγουν για να αναλφςουν τα δεδομζνα. Σε κάκε περίπτωςθ ζχει επιλεγεί ζνασ
διαφορετικόσ τρόποσ διεξαγωγισ ζρευνασ αγοράσ και αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ
πωσ ςε κάκε περίπτωςθ ζχει επιλεχκεί ζνασ διαφορετικόσ τρόποσ ανάλυςθσ των
δεδομζνων ζτςι ϊςτε να προκφψουν τα αποτελζςματα.
Στθν γενικι των περιπτϊςεων διενεργείται ζρευνα αγοράσ μζςω ενόσ
ερωτθματολογίου και τα αποτελζςματα που ςυλλζγονται, αξιολογοφνται και
ςυγκρίνονται μζςω ςτατιςτικϊν μοντζλων, αναλφοντασ τθν κατάταξθ που απζδιδαν
οι ερωτθκζντεσ. Θ μεκοδολογία τουσ βαςιηόταν ςε μία κατάταξθ (final ranking) των
εναλλακτικϊν ςφμφωνα με τθν υποκειμενικι κρίςθ κάκε ερωτθκζντα. Στατιςτικοί
μζςοι όροι και διαςπορά υπολογίηονται πάνω ςε ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου
για να είναι ευκολότερο να κατθγοριοποιιςουν τουσ χριςτεσ που αντιςτοιχοφν ςε
κάκε εναλλακτικι και γιατί κατζλθξαν εκεί, χωρίσ όμωσ να κάνουν χριςθ κριτθρίων
και πολυκριτθριακϊν ερωτιςεων. Με αυτό τον τρόπο ανζλυςαν τα δεδομζνα τουσ
οι Deplachitra και Beal (2002) αφοφ είχαν πρϊτα διενεργιςει ζρευνα για τισ
εταιρίεσ ενοικιάςεων ςε όλθ τθν Αυςτραλία. Κδια τεχνικι ακολουκικθκε και από τον
Meybodi (2009) για να αξιολογιςει ζνα μεγάλο πλικοσ τοπικϊν εταιριϊν ςτθν
Ιαπωνία.
Συνεχίηοντασ τθν επιςκόπθςθ, υπιρχε ζνα ςφνολο δθμοςιεφςεων ςχετικά με
τον τρόπο που ζχουν ςυλλζξει τα δεδομζνα τουσ ςε διάφορεσ περιπτϊςεισ. Αξίηει
εδϊ να ςθμειϊςουμε τθν εργαςία τθσ Kyro (2004) όπου μελετά τθν ςυγκριτικι
αξιολόγθςθ ςε αυςτθρά κεωρθτικό επίπεδο. Ρροςεγγίηει τθν ςυγκριτικι
αξιολόγθςθ ςαν ερευνθτικι μζκοδο που βοθκά να επεξθγιςει τισ διαδικαςίεσ μιασ
επιχείρθςθσ κακϊσ επίςθσ να προςφζρει και τα εργαλεία για τθν επιςτθμονικι
ζρευνα ςτον τομζα αυτόν.
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O Maleyeff (2003) ζκανε ςυγκριτικι αξιολόγθςθ κάνοντασ χριςθ ενόσ δείκτθ
επιδόςεων για να προςδιοριςτεί ποςοτικά θ ικανότθτα μιασ οργανωτικισ οντότθτασ
να λειτουργιςει με επιτυχία. Θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των επιδόςεων ενόσ δείκτθ
δεν γίνεται με το ςωςτό τρόπο, όταν οι ςτατιςτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται
αγνοοφν το μζγεκοσ του δείγματοσ ι του είδουσ των ςτοιχείων ι τθσ χριςθσ των
ςτοιχείων ι τα ςτοιχεία των επιδόςεων μιασ περιόδου, κατά τθν οποία, αλλαγζσ
ςυνζβθςαν ςτθν οργάνωςθ. Ο ςυγγραφζασ τθσ δθμοςίευςθσ κάνει χριςθ τεχνικϊν
ςτατιςτικισ διαδικαςίασ ελζγχου (statistical performance control SPC) για καλφτερθ
εφαρμογι τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ και για αποφυγι των παραπάνω
ςφαλμάτων που αναφζρκθκαν.
Οι Fry, Humphreys και Francis (2005) διενζργθςαν μια ζρευνα ςυγκριτικισ
αξιολόγθςθσ ανάμεςα ςτισ 200 καλφτερεσ αεροπορικζσ εταιρίεσ και ανάμεςα ςτα
200 καλφτερα αεροδρόμια μζςα από ζνα ερωτθματολόγιο. Θ ιδιαιτερότθτα ιταν
πωσ το ερωτθματολόγιο διεξιχκθ ςε 3 κομμάτια ανά τακτά χρονικά διαςτιματα.
Επίςθσ υπιρχαν και 3 βαςικά κριτιρια για βοθκιςουν τθν επιλογι του ερωτθκζντα,
αλλά δεν μελετικθκε ο κάκε χριςτθσ ξεχωριςτά για να μποροφμε να μιλάμε για
πολυκριτιρια μεκοδολογία.
Μία τυπικι μεκοδολογία διενζργειασ ζρευνασ αγοράσ και ςυγκριτικισ
αξιολόγθςθσ, αναφζρει ςτθν δθμοςίευςθ τθσ και θ Conley Tyler πάνω ςτθν
ςυγκριτικι αξιολόγθςθ ςτο Αυςτραλιανό μθ κερδοςκοπικό τομζα. Στθν δθμοςίευςθ
τθσ, αναφζρει τισ ακόλουκεσ μεκόδουσ: αναςκόπθςθ δθμοςιευμζνων ερευνϊν τθσ
βιομθχανίασ (ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ μελζτεσ), ςυνεντεφξεισ με 15 μθ
κερδοςκοπικοφσ εμπειρογνϊμονεσ του κλάδου και επανεξζταςθ πάνω από 50 μθ
κερδοςκοπικά ζργα διαχείριςθσ.
Συγκριτικι αξιολόγθςθ μζςω ςτατιςτικισ μελζτθσ πραγματοποιοφν θ
Levenburg ςτο Benchmarking customer service on the internet best practices from
family businesses (2006) και οι Zwikael και Globerson ςτο Benchmarking of project
planning and success in selected industries (2006).
Οι Southard και Parente (2007) προτείνουν κάτι διαφορετικό ςτθν
δθμοςίευςθ τουσ. Για κάκε εναλλακτικι επιλογι ζχουν χρθςιμοποιιςει κριτιρια για
να βοθκιςουν τον ερωτθκζντα ςτθν απόφαςθ του ςτθν ςυγκριτικι αξιολόγθςθ
ομοειδϊν πραγμάτων. Κάνοντασ χριςθ αυτϊν των κριτθρίων, αναπτφςςεται ζνα
διάγραμμα ροισ, που μακαίνει να αποφαςίηει. Στθ ςυνζχεια μζςα απ το διάγραμμα
ροισ, προτείνεται μια επιλογι που παράλλθλα δικαιολογείται. Θ υλοποίθςθ τουσ
υποςτθρίηεται από ζνα ςφςτθμα γράφων και μελζτθσ περιπτϊςεων.
Ο κφριοσ ςκοπόσ μιασ εταιρίασ τθλεπικοινωνιϊν είναι θ δθμιουργία μιασ
πιςτισ πελατειακισ βάςθσ μζςω ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ. Στθν δθμοςίευςθ των
Debnath και Shankar (2008), παρουςιάηεται μια μζκοδοσ ανάλυςθσ γνωςτι ωσ data
envelopment analysis (DEA) για να ςυγκρίνει τθν ςχετικι αποτελεςματικότθτα των
πάροχων κινθτισ τθλεφωνίασ ςτθν Ινδία. Από μακθματικι άποψθ ο DEA, κακορίηει
το καλφτερο βάροσ για κάκε είςοδο και ζξοδο για μια ςυγκεκριμζνθ μονάδα υπό
μελζτθ ζτςι ϊςτε να μεγιςτοποιθκεί θ ςχετικι αποτελεςματικότθτα του.
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Οι Mehregan και Nayeri (2010), ςτθν δθμοςίευςθ τουσ αναλφουν τα
αποτελζςματα βαςιηόμενοι ςε 2 πολφ βαςικζσ μακθματικζσ τεχνικζσ
προγραμματιςμοφ, οι οποίεσ ονομάηονται: τεχνικι για τθν προτεινόμενθ ομοιότθτα
τθσ ιδανικισ λφςθσ (technique for order preference by similarity to ideal solution –
TOPSIS) και προγραμματιςμόσ του ςτόχου (goal programming).
Ο Kannan (2010), ςτθ δθμοςίευςθ του, χρθςιμοποιεί διάφορεσ υπθρεςίεσ
για να ςυλλζξει τα δεδομζνα προσ ανάλυςθ. Βαςικοί τρόποι είναι ερωτθματολόγια
ζρευνασ ικανοποίθςθσ πελατϊν, SERVQUAL, τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ και ομάδεσ
εςτίαςθσ (target groups) που χρθςιμοποιικθκαν, κακϊσ και κατθγοριοποίθςθ των
ιδιοτιτων ςε επιμζρουσ κριτιρια. Επίςθσ χρειάςτθκε και μία δεφτερθ ομάδα για να
αξιολογιςει αυτά τα κριτιρια. Τζλοσ κάνει και χριςθ του λογιςμικοφ expert choice.
Από τθν μζχρι τϊρα επιςκόπθςθ βλζπουμε πωσ ελάχιςτοι χρθςιμοποίθςαν
πολυκριτθριακι ανάλυςθ για τθν μοντελοποίθςθ και επίλυςθ του προβλιματοσ
τουσ. Μόνο ςε 2 περιπτϊςεισ ζγιναν χριςεισ κριτθρίων αλλά δεν ακολουκικθκε
πολυκριτθριακι μεκοδολογία για τθν επεξεργαςία αυτϊν. Συνεχίηοντασ λοιπόν τθν
επιςκόπθςθ, εφαρμογι πολυκριτιριων μεκοδολογιϊν ζχουμε ςτουσ τομείσ τθσ
επιςτιμθσ αποφάςεων (Decision Sciences), ςτθν επιςτιμθ των υπολογιςτϊν
(Computer Science), ςτον τομζα των μακθματικϊν, ςτον τομζα των κοινωνικϊν
επιςτθμϊν (Social Sciences), και ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των επιχειριςεων
(Business Management).
Για να αποφαςίςουμε να χρθςιμοποιιςουμε πολυκριτιριακι μεκοδολογία
ςτο πρόβλθμα μασ, ζπρεπε να ελζγξουμε πωσ ςε παρόμοια προβλιματα με το δικό
μασ όπου εφαρμόςτθκαν πολυκριτθριακζσ μεκοδολογίεσ είχαν καλά αποτελζςματα.
Στθν προςπάκεια μασ αυτι και κινοφμενοι προσ αυτό το ςτόχο κα αναφζρουμε δφο
δθμοςιεφςεισ από τουσ Ηοπουνίδθ, Δοφμπο και Lahdelma, Salminen, Hokkanen
αντίςτοιχα.Ράνω ςτο κζμα, δθλαδι εφαρμογι πολυκριτθριακισ ανάλυςθσ, είναι
και οι δθμοςιεφςεισ των Siskos, Matsatsinis και Baourakis :Multicriteria analysis in
agricultural marketing: the case of French olive oil market, των Samaras, Matsatsinis,
Zopounidis : A Multicriteria DSS for a global Stock Evaluation.
Οι πρϊτοι αναφζρουν ςαν μζκοδο επίλυςθσ του προβλιματοσ τθν
πολυκριτθριακι βοικεια αποφάςεων (multi-criteria decision aid – MCDA) που
προςεγγίηει τθν μεκοδολογία μασ. Στθν δικι τουσ περίπτωςθ χρθςιμοποιοφν 5
αλθκινζσ εφαρμογζσ από τον τομζα τθσ επιςτιμθσ (αξιολόγθςθ πιςτωτικϊν καρτϊν
– credit card assessment, αξιολόγθςθ country risk, αξιολόγθςθ των πιςτωτικϊν
κινδφνων – credit risk assessment, εταιρικζσ εξαγορζσ – corporate acquisitions,
επιχειρθματικζσ προγνϊςεισ βλαβϊν – business failure prediction) για να δείξουν με
καλφτερο τρόπο τθν αποτελεςματικότθτα τθσ μεκοδολογίασ. Ενδεικτικά αναφζρουν
για τθν πρϊτθ περίπτωςθ (credit card assessment), πωσ τα αποτελζςματα είναι
αρκετά ικανοποιθτικά, δεδομζνου ότι το ανεπτυγμζνο μοντζλο ιταν ςε κζςθ να
ταξινομιςει ςωςτά 83,33% των επιχειριςεων ζωσ και τρία ζτθ πριν από τθν
εμφάνιςθ των οικονομικϊν δυςχερειϊν. Κάνοντασ χριςθ επαναλθπτικϊν
διαδικαςιϊν κακϊσ και διαδοχικι εξζταςθ των τριϊν διαφορετικϊν μζτρων
διάκριςθσ, θ μεκοδολογία τουσ καταφζρνει να επιτφχει υψθλι ακρίβεια και με
χαμθλό κόςτοσ υπολογιςμϊν.
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Οι δεφτεροι κάνουν χριςθ πολυκριτιριασ μεκοδολογίασ ςε πραγματικι
εφαρμογι που ζχει να κάνει με τθν επιλογι τθσ καταλλθλότερθσ τοποκεςίασ για μια
εγκατάςταςθ αποβλιτων κοντά ςτθν πόλθ Lappeenranta ςτθν Νότιο-Ανατολικι
Φινλανδία. Οι ςυγκεκριμζνοι χρθςιμοποιοφν Στοχαςτικι Αποδοχι Ρολυκριτιριασ
Ανάλυςθσ (Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis SMAA) με διατεταγμζνα
κριτιρια που προορίηονται για τθν ρφκμιςθ του προβλιματοσ. Θ μεκοδολογία αυτι
μετατρζπει τακτικζσ πλθροφορίεσ ςε πρωτεφοντα δεδομζνα με προςομοίωςθ όλων
των δυνατϊν αντιςτοιχίςεων μεταξφ τακτικϊν και πρωτευόντων κλιμάκων που
διατθροφν τθν ςυγκεκριμζνθ κατάταξθ. Τα κυριότερα αποτελζςματα ανάλυςθσ
είναι αποδεκτοί δείκτεσ για τισ εναλλακτικζσ λφςεισ που περιγράφουν τθν ποικιλία
των προτιμιςεων που κα μποροφςε να κάνει κάκε εναλλακτικι ςαν καλφτερθ
επιλογι. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ τα αποτελζςματα είναι αρκετά ενκαρρυντικά.
Και ςτισ δφο παραπάνω περιπτϊςεισ γίνονται αναφορζσ πωσ το πρόβλθμα
είναι δυνατό να μοντελοποιθκεί και να προςεγγιςτεί και από άλλεσ μεκοδολογίεσ
όπωσ είναι μζκοδοι μάκθςθσ και νευρωνικά δίκτυα, πικανόν με καλφτερα
αποτελζςματα αλλά ςίγουρα με μεγαλφτερο υπολογιςτικό κόςτοσ. Σε αυτι τθν
κατεφκυνςθ αναφζρκθκε παραπάνω μία μεκοδολογία που ζκανε χριςθ
γραφθμάτων και ενόσ ςυςτιματοσ εκμάκθςθσ. Συνδυάηοντασ τα παραπάνω, οι
γενετικοί αλγόρικμοι αποτελοφν μία πρωτότυπθ μεκοδολογία προςζγγιςθσ του
προβλιματοσ, που κα ςυνδυάηει τθν ιδζα τθσ πολυκριτιριασ μεκοδολογίασ και
τεχνικϊν εκμάκθςθσ για καλφτερα αποτελζςματα.
Τζλοσ και όςον αφορά το πρόβλθμα μασ, που εςτιάηεται ςτθν εφαρμογι των
παραπάνω (ςυγκριτικι αξιολόγθςθ) για να αξιολογιςουν ιςτοςελίδεσ, ςε
δθμοςίευςθ τουσ οι Stepchenkova, Tang, Jang, Kirilenko, Morrison (2010)
αξιολόγθςαν 967 ιςτοςελίδεσ-καταςτιματα τθσ Αμερικισ, χρθςιμοποιϊντασ μία
τροποποιθμζνθ προςζγγιςθ του Balanced Scorecard (mBSC), θ οποία αξιολογεί τθν
απόδοςθ του ιςτοχϊρου ςε ςχζςθ με τθ ςυνολικι τεχνικι λειτουργία του, τθν
φιλικότθτα προσ τον χριςτθ, τθν αποτελεςματικότθτα του marketing που ςυνδζεται
με τθν ςελίδα και το περιεχόμενο των πλθροφοριϊν. Για αυτά τα 4 κριτιρια ζχουν
κάνει χριςθ χωρικϊν χαρτϊν κακϊσ και του λογιςμικοφ ArcMap v9.2 GIS software
για τθν ςυνολικι απόδοςθ τθσ ςελίδασ. Ζλαβαν υπόψθ τουσ και ζνα ςφνολο
διορκωτικϊν εξιςϊςεων (SEM). Σε αυτι τθν δθμοςίευςθ κατζλθξαν πωσ οι ςελίδεσ
υςτεροφςαν ςτθν προϊκθςθ των προϊόντων προσ το χριςτθ. Αυτό το κριτιριο
δθλαδι φάνθκε να ενιςχφεται κατά τθν ανάλυςθ. Τα αποτελζςματα ςυγκρίκθκαν με
γνϊμεσ και αξιολογιςεισ ειδικϊν (μζλθ του Destination Marketing Association
International –DMAI), για τισ ςυγκεκριμζνεσ ιςτοςελίδεσ, και θ ανάλυςθ αποκάλυψε
ςθμαντικζσ διαφορζσ αυτϊν των αξιολογιςεων με εκείνεσ των χρθςτϊν που
οφείλονταν ςτο δείγμα των χρθςτϊν και ςτο τι δίνουν εκείνοι περιςςότερθ ζμφαςθ
(μεταξφ των κριτθρίων)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΘΕΩΡΘΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ
3.1 υγκριτικι Αξιολόγθςθ
3.1.1 Ειςαγωγι
Θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ ι αλλιϊσ benchmarking, είναι θ διαδικαςία ςφγκριςθσ
μιασ επιχείρθςθσ ι ενόσ οργανιςμοφ ςε ςχζςθ με μία επιχείρθςθ που παρουςιάηει
ξεχωριςτι απόδοςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ι με μεγάλο αρικμό επιχειριςεων του ίδιου
ι ςυναφοφσ κλάδου. Θ ςφγκριςθ μπορεί να αφορά τθν επιχείρθςθ ωσ ςφνολο ι
διακριτζσ λειτουργίεσ (ι τμιματα) εντόσ τθσ επιχείρθςθσ και γίνεται ςε ζναν μεγάλο
αρικμό από μετριςιμεσ παραμζτρουσ λειτουργίασ (Γιϊργοσ Βλαδίκασ, Νίκοσ
Χουςουρίδθσ). Διαςτάςεισ που μετρϊνται ςυνικωσ είναι θ ποιότθτα, ο χρόνοσ και
το κόςτοσ. Σκοπόσ είναι, μακαίνοντασ, να γίνουν βελτιϊςεισ ζτςι ϊςτε να γίνουν τα
πράγματα καλφτερα, γρθγορότερα και φκθνότερα. Θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ
περιλαμβάνει τον εντοπιςμό των καλφτερων εταιριϊν ςτον κλάδο τουσ ι
οποιαδιποτε άλλθ βιομθχανία, όπου υπάρχουν παρόμοιεσ διαδικαςίεσ, και τθ
ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων και των διαδικαςιϊν, των εν λόγω μελζτθ, για να
μάκει μία εταιρία του χϊρου για τα δικά τουσ αποτελζςματα και διαδικαςίεσ, πόςο
καλά ζχουν πετφχει τουσ ςτόχουσ τουσ, και το πιο ςθμαντικό, πωσ το
κάνουν(Wikipedia 45) .
Θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ ζχει να κάνει κυρίωσ με τθ διαδικαςία βελτίωςθσ
των επιδόςεων. Αυτό κα επιτευχκεί μζςω ςυνεχοφσ κακοριςμοφ, κατανόθςθσ και
προςαρμογισ των διακεκριμζνων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν. Αυτζσ οι διαδικαςίεσ
εντοπίηονται εντόσ και εκτόσ των πλαιςίων δραςτθριότθτασ άλλουσ οργανιςμοφ που
μπορεί να είναι είτε εταιρία, είτε δθμόςιοσ οργανιςμόσ, είτε Ρανεπιςτιμιο, είτε
ερευνθτικόσ φορζασ κτλ.
Θ
Συγκριτικι
Αξιολόγθςθ
των
επιχειρθματικϊν
διαδικαςιϊν
πραγματοποιείται ςυνικωσ με εταιρίεσ κορυφαίων επιδόςεων ςε άλλουσ
βιομθχανικοφσ τομείσ. Αυτό είναι εφικτό για το λόγο ότι, ουςιαςτικά, οι
επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ δεν διαφζρουν κατά πολφ από τομζα ςε τομζα.
Ο όροσ τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ χρθςιμοποιικθκε πρϊτθ φορά από
υποδθματοποιοφσ για να μετριςουν-ςυγκρίνουν τα πόδια διαφόρων ανκρϊπων για
παποφτςια. Τοποκζτθςαν λοιπόν το πόδι τουσ ςε ζναν πάγκο και το ςθμείωςαν ζτςι
ϊςτε να δθμιουργιςουν το πρότυπο για τα παποφτςια.
Το 1979, και ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ τθσ απζναντι ςτον διεκνι
ανταγωνιςμό ςτθν αγορά φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων, πρωτοπόροσ εταιρία
ιταν θ Xerox που ξεκίνθςε τθν ανατροπι τθσ μθχανικισ καταςκευισ των
ανταγωνιςτικϊν προϊόντων. Από τότε το πεδίο εφαρμογισ τθσ τεχνικισ
διευρφνκθκε και πλζον περιλαμβάνει και επιχειρθματικζσ υπθρεςίεσ και
διαδικαςίεσ. Αυτι τθ ςτιγμι, θ Xerox τθν εφαρμόηει ςε 240 παραμζτρουσ βζλτιςτων
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επιδόςεων, μολονότι αρκετά χρόνια πριν, ςτα αρχικά ςτάδια, θ τεχνικι είχε
εφαρμοςτεί ςε πολφ λιγότερεσ.
Τϊρα πια θ τεχνικι τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ χρθςιμοποιείται κυρίωσ για
τθ μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ χρθςιμοποιϊντασ ζνα ειδικό δείκτθ (Κόςτοσ ανά μονάδα
μζτρθςθσ, ι παραγωγικότθτα ανά μονάδα μζτρθςθσ, ι χρόνοσ κφκλου τθσ x
μονάδασ ανά μζτρθςθ ι ελαττωμάτων ανά μονάδα μζτρθςθσ) με αποτζλεςμα μια
μζτρθςθ των επιδόςεων θ οποία ςτθ ςυνζχεια να ςυγκρικοφν με μετριςεισ άλλων
εταιριϊν. (Κελεςίδθσ Β.)(2)(3)

3.1.2 τόχοι τθσ τεχνικισ
Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ τεχνικισ είναι θ βελτίωςθ οποιαςδιποτε δεδομζνθσ
επιχειρθματικισ διαδικαςίασ κυρίωσ με τθν αξιοποίθςθ «βζλτιςτων πρακτικϊν»,
παρά απλϊσ με τθ μζτρθςθ βζλτιςτων επιδόςεων. Οι βζλτιςτεσ πρακτικζσ
επιφζρουν και βζλτιςτθ επίδοςθ. Οι επιχειριςεισ που μελετοφν τθσ βζλτιςτεσ
πρακτικζσ ζχουν περιςςότερεσ ευκαιρίεσ να αποκομίςουν ςτρατθγικό, λειτουργικό
και οικονομικό πλεονζκτθμα. Θ ςυςτθματικι χριςθ τθσ τεχνικισ αποβλζπει ςτον
εντοπιςμό, τθ μελζτθ, τθν ανάλυςθ και τθν προςαρμογι βζλτιςτων πρακτικϊν,
κακϊσ και ςτθν εφαρμογι των βζλτιςτων αποτελεςμάτων. Για μια τθσ ςτακερι
ςυγκομιδι οφελϊν από τθ διαδικαςία ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ, τα ανϊτατα
διοικθτικά ςτελζχθ ενδεχομζνωσ να χρειάηεται να προβοφν ςε ςθμαντικζσ αλλαγζσ
όςον αφορά τθ γενικότερθ φιλοςοφία τθσ επιχείρθςθσ. Οι αλλαγζσ αυτζσ, ωςτόςο,
αποδεςμεφοντασ το πλιρεσ δυναμικό τθσ τεχνικισ, ζχουν ωσ αποτζλεςμα
ςθμαντικζσ αποςβζςεισ και ςτρατθγικά πλεονεκτιματα.
Θ διαδικαςία τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ ςυνίςταται ςτθ ςφγκριςθ των
επιδόςεων μιασ επιχείρθςθσ, ςτθ βάςθ μιασ ςειράσ μετριςιμων παραμζτρων
ςτρατθγικισ ςθμαςίασ, ωσ τθσ μια άλλθ επιχείρθςθ που ζχει επιτφχει τθσ βζλτιςτεσ
επιδόςεισ ςε τθσ τθσ δείκτεσ. Θ ανάπτυξθ τθσ τεχνικισ αποτελεί μια επαναλθπτικι
και ςυνεχι διαδικαςία που προχποκζτει πικανότατα τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν
με τθσ οργανιςμοφσ, ζτςι ϊςτε ςε ςυνεργαςία μαηί τθσ να διαμορφωκεί ζνα
αποδεκτό ςφςτθμα μζτρθςθσ.
Θ τεχνικι, ωσ βελτιωτικό εργαλείο, κα πρζπει πάνω από όλα να εςτιάηεται
ςτον πελάτθ, και να υπαγορεφεται από τθσ ανάγκεσ του πελάτθ και τθσ επιχείρθςθσ.
Από τθν άλλθ, θ ςφγκριςθ από μόνθ τθσ αποτελεί μια πρακτικι που ςυνίςταται ςτθ
μετριοπάκεια, ζτςι ϊςτε να γίνεται αποδεχτι θ υπεροχι κάποιου άλλου ςε ζναν
τομζα, κακϊσ και ςτθ ςφνεςθ, ϊςτε να γίνει αντιλθπτόσ ο τρόποσ με τον οποίο κα
γίνει ιςάξιόσ του, ι ακόμθ και να τον ξεπεράςει.
Θ τεχνικι απαιτεί τθ ςυγκζντρωςθ πλθροφορίασ από μια επιχείρθςθ
προκειμζνου να αξιοποιθκεί κετικά ςε μια άλλθ. Ο ςτόχοσ είναι θ βελτίωςθ των
διαδικαςιϊν που εκτελοφνται ςτθν επιχείρθςθ αποδζκτθ με τθν εφαρμογι
αποτελεςματικϊν διαδικαςιϊν (ανκρϊπινθ εργαςία. Εξοπλιςμόσ και ςυςτιματα
πλθροφορίασ). Ρρόκειται για μια πολφτιμθ Τεχνικι Επιχειρθςιακισ Οργάνωςθσ και
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θ εφαρμογι τθσ δεν περιορίηεται μόνο ςτον εντοπιςμό καινοτόμων διαδικαςιϊν,
αλλά περιλαμβάνει, τθσ, τθν ανακάλυψθ τθσ ιδζασ που κρφβεται πίςω από τθν
καινοτομία.(Κελεςίδθσ Β.)
Ρρόκειται για μια μορφι ςυγκριτικισ ανάλυςθσ. Θ διαμόρφωςθ οριςμζνων
κοινϊν πεδίων που κα αποτελζςουν τθσ βάςεισ για τθ ςφγκριςθ είναι τθσ
απαραίτθτθ. Συνικωσ εντοπίηονται μία ι περιςςότερεσ λειτουργικζσ περιοχζσ για
ανάλυςθ και επιλζγονται ζνα ι περιςςότερα ςυςτιματα μζτρθςθσ ωσ ποςοτικι
βάςθ για ςφγκριςθ. Οι περιοχζσ αυτζσ ςυγκρίνονται κατόπιν με αποδεκτά ςθμεία
αναφοράσ που προκφπτουν από αναγνωριςμζνεσ πθγζσ βζλτιςτθσ πρακτικισ.
Ουςιαςτικά, θ τεχνικι λειτουργεί ςτο βακμό που τα κριτιρια μποροφν να
είναι αποτζλεςμα ςυμφωνίασ και μποροφν να βρεκοφν οι κατάλλθλοι δείκτεσ
ςφγκριςθσ για τθσ οποίουσ υπάρχουν διακζςιμεσ μετριςεισ.
Θ εφαρμογι τθσ τεχνικισ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ αποτελείται από πζντε
φάςεισ. Αρχικά, είναι θ φάςθ του ςχεδιαςμοφ, όπου ο οργανιςμόσ κακορίηει το
πεδίο εφαρμογισ τθσ ςφγκριςθσ και τον τφπο του οργανιςμοφ ο οποίοσ κα
αποτελζςει τθ βάςθ ςφγκριςθσ. Γίνεται ουςιαςτικά μία καταγραφι των δεδομζνων
από τθν επιχείρθςθ/οργανιςμό. Ζπειτα, είναι θ φάςθ τθσ ανάλυςθσ, ςτθν οποία
αναλφεται θ διαφορά τθσ επίδοςθσ μεταξφ του οργανιςμοφ-πθγι και του
οργανιςμοφ αποδζκτθ. Με τον τρόπο αυτόν γίνεται προφανισ θ βζλτιςτθ πρακτικι.
Σαν επόμενθ φάςθ ζχουμε εκείνθ τθσ ενςωμάτωςθσ όπου αφορά το ςτάδιο
προετοιμαςίασ του οργανιςμοφ-αποδζκτθ προκειμζνου να υλοποιιςει τθσ δράςεισ.
Στθν ςυνζχεια ζχουμε τθν φάςθ τθσ δράςθσ που αφορά το ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ
των δράςεων από τον αποδζκτθ οργανιςμό. Τζλοσ είναι θ φάςθ τθσ ωρίμανςθσ,
που περιλαμβάνει τθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ και κακιςτά δυνατι
τθ ςυνεχι εκμάκθςθ, κακϊσ και τθν ειςροι ςτοιχείων για τθ ςυνεχι βελτίωςθ του
αποδζκτθ οργανιςμοφ. (Ματςατςίνθσ Ν.Φ.)(2)

Αν μποροφςαμε να απεικονίηουμε τθν ςυνολικι διαδικαςία ςε 5 βιματα,
αυτά κα ιταν:
1. Καταγραφι δεδομζνων από τθν επιχείρθςθ/οργανιςμό
2. Ειςαγωγι των δεδομζνων ςτθ βάςθ των καλφτερων πρακτικϊν από
αντίςτοιχουσ φορείσ και παραγωγι των διαγραμμάτων αξιολόγθςθσ.
3. Συγγραφι τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ με βάςθ τα αποτελζςματα και
διαγράμματα τθσ βάςθσ των δεδομζνων.
4. Συηιτθςθ των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ με τθν
επιχείρθςθ/οργανιςμό και με εμπειρογνϊμονεσ για τθν διερεφνθςθ
νζων λφςεων.
5. Ρροτάςεισ για βελτίωςθ και εφαρμογι μεκόδων καινοτομίασ.
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Εικόνα 1 – Διαδικαςία ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ (5 βιματα) (2)
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3.1.3 Επιμζρουσ μορφζσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ
Αρχικά ζχουμε τθν ςυγκριτικι αξιολόγθςθ του ανταγωνιςτι. Θ ςυγκριτικι
αξιολόγθςθ διεξάγεται ωσ προσ τουσ ανταγωνιςτζσ και θ ανάλυςθ δεδομζνων
εξετάηει τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ο ανταγωνιςτισ παρουςιάηει υψθλότερθ
επίδοςθ. Ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ μπορεί, από τθ μία
πλευρά, να είναι απλοφςτεροσ από άλλουσ τφπουσ και, από τθν άλλθ, πιο
περίπλοκοσ. Αφενόσ είναι απλοφςτεροσ υπό τθν ζννοια ότι πολλζσ εξωγενείσ
μεταβλθτζσ, οι οποίεσ επθρεάηουν τθν επίδοςθ τθσ επιχείρθςθσ ενδζχεται να είναι
ίδιεσ μεταξφ τθσ πθγισ και του αποδζκτθ, εφόςον πρόκειται για εταιρίεσ του ίδιου
τομζα. Αφετζρου είναι πιο περίπλοκοσ επειδι θ ανάκτθςθ δεδομζνων δεν
πραγματοποιείται άμεςα, λόγω του ανταγωνιςμοφ. Ωςτόςο, οι δυςκολίεσ τζτοιου
είδουσ μποροφν να ξεπεραςτοφν, εάν οι δφο επιχειριςεισ ςτοχεφουν, για
παράδειγμα, ςε διαφορετικά μερίδια αγοράσ. (Μπαλάσηρ Θ. 2008)
Ζπειτα ζχει ςειρά θ εςωτερικι ςυγκριτικι αξιολόγθςθ. Αυτι θ διαδικαςία
μπορεί να εφαρμοςτεί ςε εταιρίεσ που διακζτουν πολλζσ επιμζρουσ μονάδεσ (π.χ.
πολυεκνικζσ, εταιρίεσ με γραφεία πϊλθςθσ ςε όλθ τθ χϊρα, με πολλζσ
εργοςταςιακζσ εγκαταςτάςεισ ςτθν ίδια χϊρα).
Άλλθ μια μορφι ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ αποτελεί θ ςυγκριτικι
αξιολόγθςθ των διαδικαςιϊν. Αυτι θ μορφι ζχει να κάνει με διαδικαςίεσ οι οποίεσ
ενδζχεται να είναι παρόμοιεσ, αλλά διεξάγονται ςε διαφορετικζσ επιχειριςεισ που
παράγουν διαφορετικά προϊόντα όπωσ θ υπθρεςία τροφοδοςίασ των πελατϊν ςε
νοςοκομεία και αντίςτοιχα ςε αεροπορικζσ γραμμζσ.
Τζλοσ παίρνει κζςθ θ γενικευμζνθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ, όπου ςε αυτι
τθν περίπτωςθ, εξετάηονται οι τεχνολογικζσ πλευρζσ, θ εφαρμογι και θ ανάπτυξθ
τθσ τεχνολογίασ. Αυτό που εξετάηετε αφορά τθ τεχνολογικι διαφορά ωσ προσ άλλεσ
επιχειριςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ επιχείρθςθ μπορεί να προζρχεται από τον
ίδιο βιομθχανικό χϊρο ι από διαφορετικό. (Μπαλάςθσ Θ. 2008)
Αν εξαιρζςουμε τθν εςωτερικι ςυγκριτικι αξιολόγθςθ, οι υπόλοιπεσ μορφζσ
αποτελοφν εξωτερικζσ από τθν επιχείρθςθ δραςτθριότθτεσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθ.
Σε κάκε περίπτωςθ, ο εντοπιςμόσ τθσ κζςθσ ενόσ εξωτερικοφ ςυνεργάτθ για τθ
ςυγκριτικι αξιολόγθςθ, όπωσ και θ διάταξθ βάςει τθσ οποίασ κα ταξινομθκεί για τθ
ςυγκριτικι αξιολόγθςθ, απαιτεί μια ςθμαντικι επζνδυςθ ςε χρόνο και προςπάκεια.
Εναλλακτικά ωσ προσ τθν εξωτερικι ςυγκριτικι αξιολόγθςθ μπορεί να είναι θ
ενδοεπιχειρθςιακι, ι εςωτερικι ςυγκριτικι αξιολόγθςθ, θ οποία απαιτεί λιγότερο
χρόνο και χριμα. Θ εςωτερικι ςυγκριτικι αξιολόγθςθ ενδζχεται να δθμιουργιςει 2
ςθμαντικά οφζλθ. Το πρϊτο είναι πωσ το πρόγραμμα βελτίωςθσ κα γίνει ευρζωσ
αποδεικτό μζςα ςτθν επιχείρθςθ και ενδζχεται να ωφελθκοφν και άλλα
παραρτιματα τθσ επιχείρθςθσ. Το άλλο είναι πωσ θ ομάδα που διεξάγει τθ
διαδικαςία ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ κα είναι καλφτερα προετοιμαςμζνθ για τθν
ανεφρεςθ εξωτερικϊν αναφορϊν. Σε περίπτωςθ που υπάρχει υψθλόσ βακμόσ
ομοιομορφίασ ςτο εςωτερικό τθσ εταιρίασ ι θ εν λόγω διαδικαςία αποτελεί ιδθ μια
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διαδεδομζνθ πρακτικι τθσ επιχείρθςθσ, θ εξωτερικι ςυγκριτικι αξιολόγθςθ μπορεί
να ακολουκιςει για τον εντοπιςμό πρόςκετων βελτιϊςεων.
Στθν περίπτωςθ μασ και πιο ςυγκεκριμζνα για το πρόβλθμα μασ ζχουμε
ουςιαςτικά ςυγκριτικι αξιολόγθςθ του ανταγωνιςτι. Ζχουμε αρκετά θλεκτρονικά
καταςτιματα που ανταγωνίηονται μεταξφ τουσ για τισ πωλιςεισ κακϊσ και τθν
εξυπθρζτθςθ και ενθμζρωςθ των πελατϊν. Για να υφίςταται τζτοιου είδουσ
ςυγκριτικι αξιολόγθςθ είναι προφανζσ πϊσ τα θλεκτρονικά καταςτιματα που κα
αςχολθκοφμε κα αφοροφν τον ίδιο χϊρο αγοράσ, που ςτθν ςυγκεκριμζνθ
περίπτωςθ κα περιλαμβάνει θλεκτρονικά είδθ όπωσ εξαρτιματα Θ/Υ (hardware),
πακζτα λογιςμικοφ (software), θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, αναλϊςιμα Θ/Υ, gadgets,
είδθ τθλεπικοινωνίασ(ςτακερά τθλζφωνα, κινθτά, φαξ, κ.τ.λ.).

3.1.4 Επιμζρουσ τφποι ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ
Ρζρα από τθσ μορφζσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ που μποροφμε να
ςυναντιςουμε, υπάρχουν και αρκετοί τφποι ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ:
Διαδικαςτικι ςυγκριτικι αξιολόγθςθ: Τθν ζναρξθ τθσ ζρευνασ εταιρείασ που
εςτιάηει τθσ παρατθριςεισ τθσ και τθ διερεφνθςθ των επιχειρθματικϊν
διαδικαςιϊν με ςτόχο τον εντοπιςμό και τθν παρακολοφκθςθ των βζλτιςτων
πρακτικϊν από μία ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ ςθμείου αναφοράσ. Πταν ο
ςτόχοσ είναι θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ κόςτουσ και αποτελεςματικότθτασ
τότε κα είναι υποχρεωτικι θ ανάλυςθ τθσ δραςτθριότθτασ.
Δθμοςιονομικι ςυγκριτικι αξιολόγθςθ: Ρου εκτελεί μια οικονομικι
ανάλυςθ και τθ ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων ςε μια προςπάκεια να
αξιολογιςει τθ ςυνολικι ανταγωνιςτικότθτα και τθν παραγωγικότθτα τθσ
εταιρίασ/οργανιςμοφ
Συγκριτικι αξιολόγθςθ από ζναν επενδυτι προοπτικι: Τθν επζκταςθ τθσ
ςυνολικισ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ για να μπορεί να ςυγκρικεί τθσ με
παρόμοιεσ εταιρείεσ οι οποίεσ μποροφν να εξεταςτοφν για να αποτελζςουν
εναλλακτικζσ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ από τθ ςκοπιά τθσ επενδυτι.
Συγκριτικι αξιολόγθςθ απόδοςθσ: Επιτρζπει ςτθν επιχείρθςθ να αξιολογιςει
και να εμπνευςτεί από τθν ανταγωνιςτικι τθσ κζςθ, με τθ ςφγκριςθ των
προϊόντων και υπθρεςιϊν με εκείνα των εταιρειϊν-ςτόχων.
Ρροϊόν ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ: Θ διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ νζων
προϊόντων ι αναβακμίςεισ ςε ιδθ υπάρχοντα. Αυτι θ διαδικαςία μπορεί να
περιλαμβάνει τθσ φορζσ αντίςτροφθ μθχανικι, θ οποία αναλαμβάνει πζραν
των ανταγωνιςτϊν προϊόντα για να βρεκοφν δυνατά και αδφνατα ςθμεία.
Συγκριτικι αξιολόγθςθ ςτρατθγικισ: Ρεριλαμβάνει τθν παρατιρθςθ, του
πωσ οι άλλοι ςε ανταγωνίηονται. Τθσ ο τφποσ ςυνικωσ δεν είναι βιομθχανικά
ςυγκεκριμζνοσ, που ςθμαίνει ότι είναι καλφτερα να εξετάςτοφν τθσ
βιομθχανίεσ.
Συγκριτικι αξιολόγθςθ λειτουργικότθτασ: Μια εταιρεία κα εςτιάςει τθ
ςυγκριτικι αξιολόγθςθ τθσ για μια ενιαία λειτουργία για να βελτιωκεί θ
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λειτουργία τθσ ςυγκεκριμζνθσ λειτουργίασ. Ρολφπλοκεσ λειτουργίεσ τθσ
Ανκρωπίνων Ρόρων, Οικονομικϊν, Λογιςτικισ και Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ
και Επικοινωνίασ είναι απίκανο να είναι άμεςα ςυγκρίςιμεσ ςε κόςτοσ και ςε
όρουσ απόδοςθσ και μπορεί να χρειαςτεί να επιμεριςτεί ςε διεργαςίεσ ζτςι
ϊςτε να γίνουν αξιόπιςτεσ ςυγκρίςεισ.
Σςγκπιτική αξιολόγηση τύπος best-in-class (καλύτεπορ τηρ τάξηρ):
Πεπιλαμβάνει τη μελέτη τος μεγαλύτεπος ανταγωνιστή ή εταιπείαρ πος
εκτελεί καλύτεπα μια σςγκεκπιμένη λειτοςπγία.
Επιχειρθςιακι ςυγκριτικι αξιολόγθςθ: Αγκαλιάηει τα πάντα, από το
προςωπικό και τθν παραγωγικότθτα μζχρι τθν ροι του γραφείο και τθν
ανάλυςθ των διαδικαςιϊν που εκτελοφνται.
Συγκριτικι αξιολόγθςθ τθσ ενζργειασ: Ανάπτυξθ τθσ ακριβοφσ μοντζλου τθσ
κατανάλωςθσ ενζργειασ τθσ κτιρίου με ςκοπό τθ μζτρθςθ των μειϊςεων τθσ
χριςθσ. [Wikipedia-3]

3.1.5 Οφζλθ και παγίδεσ τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ
Θ τεχνικι τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ είναι ικανι να αλλάξει ριηικά μια
ιςτοςελίδα-κατάςτθμα, προςφζροντασ ζνα πλικοσ πλεονεκτθμάτων. Είναι
ςθμαντικό για μια εταιρία να καταγράφεται θ πραγματικισ τθσ κζςθ απζναντι ςτισ
υπόλοιπεσ, διευκολφνοντασ με τον τρόπο αυτό τθν εταιρία να εντείνει τθν
οργανωτικι τθσ προςπάκεια για αλλαγζσ και ανάπτυξθ ςχεδίων δράςθσ. Μζςω τθσ
ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ υπάρχει θ δυνατότθτα να επιςθμαίνονται πεδία πρακτικισ
και επιδόςεων που απαιτοφν ιδιαίτερθ προςοχι και βελτίωςθ, κακϊσ και να
εντοπίηονται τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία ςε ζνα ςφνολο ςυμμετεχόντων
επιχειριςεων. Τα παραπάνω ςυμβάλλουν ςτθ μζτρθςθ τθσ τρζχουςασ επίδοςθσ τθσ
εταιρίασ.
Θ τεχνικι τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ αποτρζπει μια εταιρία-οργανιςμό να
επενδφςει χρόνο και χριμα για κάτι που μπορεί να το ζχει κάνει ιδθ κάποιοσ άλλοσ
και τισ περιςςότερεσ φορζσ καλφτερα, φτθνότερα και γρθγορότερα. Ανάμεςα ςτα
άλλα οφζλθ, θ τεχνικι, μπορεί και επιταχφνει τθ διαδικαςία αλλαγισ και
αναδόμθςθσ, χρθςιμοποιϊντασ δοκιμαςμζνεσ και ενδεδειγμζνεσ πρακτικζσ,
πείκοντασ τουσ αμφιςβιτίεσ όταν διαπιςτϊςουν ότι φζρνει αποτελζςματα και
αντιμετωπίηοντασ τθν αδράνεια για δράςθ, όταν εμφανίηονται χάςματα.
Άλλα οφζλθ τθσ τεχνικισ είναι πωσ κακιςτά δυνατό τον εντοπιςμό άλλων
εταιριϊν και οργανιςμϊν που εφαρμόηουν διαδικαςίεσ, οι οποίεσ ζχουν ωσ
αποτζλεςμα υψθλότερεσ επιδόςεισ και ςτθ ςυνζχεια προωκεί ςτθν υιοκζτθςθ των
παραπάνω διαδικαςιϊν. Είναι ικανι να οδθγιςει ςε απεγκλωβιςμό των ιδεϊν
αναηθτϊντασ τρόπουσ βελτίωςθσ πζρα από το χϊρο τθσ ςυγκεκριμζνθσ επιχείρθςθσ.
Τζλοσ αναγκάηει τουσ οργανιςμοφσ να εξετάςουν τισ υπάρχουςεσ διαδικαςίεσ, το
οποίο οδθγεί ςυχνά ςε βελτιϊςεισ ςτο εςωτερικό μιασ διαδικαςίασ, αλλά και όλθσ
αυτισ τθσ ίδιασ διαδικαςίασ. (Κελεςίδθσ Β.)
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Θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ μεταξφ των μονάδων μιασ ίδιασ επιχείρθςθσ και με
αυτζσ άλλων επιχειριςεων, ζχει ωσ αποτζλεςμα να αποκτοφν οι επιχειριςεισ τισ
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ προκειμζνου να προςαρμόςουν με τον καλφτερο τρόπο
τουσ ςτόχουσ για τισ επιδόςεισ τουσ και να ανακαλφψουν τρόπουσ για τουσ
πετφχουν. Οι ιδζεσ βρίςκονται παντοφ. θ πρόκλθςθ ζγκειται ςτθ ςτακερι
αναηιτθςθ και προςαρμογι τουσ. Θ πείρα αποδεικνφει ότι πολλζσ ιδζεσ δεν
προκφπτουν μόνο ςτο εςωτερικό τθσ επιχείρθςθσ αλλά και εκτόσ αυτισ.
Οι πικανζσ παγίδεσ τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ διακρίνονται ςε αυτζσ τθσ
ανάλυςθσ και ςε πολιτικζσ: Οι παγίδεσ ανάλυςθσ αφοροφν τθν εγκυρότθτα των
παρεχόμενων δεδομζνων, τθν ορκότθτα τθσ μεκοδολογίασ, τθν υποςτιριξθ των
αποτελεςμάτων με δεδομζνα. Οι παγίδεσ πολιτικισ φφςθσ αφοροφν τθν
εξαςφάλιςθ του απορριτου των δεδομζνων, τθν υποςτιριξθ και εξαςφάλιςθ των
ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία από τα ανϊτατα ςτελζχθ τθσ επιχείρθςθσ, τθν
εξαςφάλιςθ μιασ ειδικά προςανατολιςμζνθσ ςτιριξθσ πρωτοβουλιϊν για βελτίωςθ.
Ζνασ ενδεικτικόσ κατάλογοσ των παγίδων ςτθν εφαρμογι τθσ ςυγκριτικισ
αξιολόγθςθσ δίνεται παρακάτω:

Ανυπαρξία
προκαταρκτικοφ
ςχεδιαςμοφ
Ζλλειψθ ςφνδεςθσ τθσ τεχνικισ
με τθ διαδικαςία

Ανεπαρκισ ςχεδιαςμόσ, νοοτροπία βιαςτικϊν
κινιςεων που αποφζρουν λάκθ.
Ρροςκόλλθςθ ςτισ μετριςεισ και αδυναμία
κατανόθςθσ του τρόπου διεξαγωγισ τθσ
διαδικαςίασ.
Ανεπαρκισ δζςμευςθ
Ανεπάρκεια υψθλοφ επιπζδου ι ειλικρίνειασ.
Παρανόθςθ
Ωσ
προσ
τθν
επαναλαμβανόμενθ
και
ςυνεχιηόμενθ φφςθ τθσ τεχνικισ ι εφαρμογι
κεωρθτικισ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ.
φγκριςθ ανόμοιων ςτοιχείων
Σφγκριςθ με ανεπαρκι ανάλυςθ διαδικαςίασ ι
«ακατάλλθλο» ςυνεργάτθ.
Ζλλειψθ εκπαίδευςθσ
Ζλλειψθ
εκπαίδευςθσ
και
ενθμζρωςθσ/ευαιςκθτοποίθςθσ των υπευκφνων
ι των ςυμμετεχόντων ςτθ ςυγκριτικι
αξιολόγθςθ.
Ζλλειψθ επικοινωνίασ
Θ αςαφισ επικοινωνία. Θ ςυγκριτικι
αξιολόγθςθσ
δεν
ςυνδζεται
με
άλλθ
δραςτθριότθτα-ςτόχουσ τθσ επιχείρθςθσ, με
αποτζλεςμα να υποβακμίηεται θ ποιότθτα τθσ
επικοινωνίασ και τθσ ςυνάφειασ
Παράλειψθ
κακοριςμοφ Ρρόκεςθ για άμεςεσ ριηικζσ και ςυνολικζσ
προτεραιοτιτων
αλλαγζσ χωρίσ εκ των προτζρων εντοπιςμό των
κεμάτων, που ςχετίηονται με βαςικζσ
επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ.
Πίνακασ 1 - Παγίδεσ κατά τθν εφαρμογι τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ (Κελεςίδθσ Β.)
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3.2 υςτιματα Τποςτιριξθσ Αποφάςεων
3.2.1 Ειςαγωγι
Τα τελευταία χρόνια ζχει δθμιουργθκεί ανάγκθ για αποδοτικότερθ και
αποτελεςματικότερθ οργάνωςθ και διοίκθςθ. Αυτι θ ανάγκθ δθμιουργικθκε από
τθν ςυνεχϊσ αυξανόμενθ πολυπλοκότθτα των Οργανιςμϊν και των Επιχειριςεων.
Ππωσ ιταν φυςιολογικό, αυτι θ πολυπλοκότθτα κατζςτθςε αδφνατθ τθ λιψθ
αποφάςεων από μεμονωμζνα άτομα. Αυτόσ ιταν ο λόγοσ που αναπτφχκθκαν ι
εξελίχκθκαν περαιτζρω νζοι επιςτθμονικοί κλάδοι, όπωσ θ επιχειρθςιακι ζρευνα, οι
εφαρμοςμζνεσ οικονομικζσ επιςτιμεσ, θ επιςτιμθ τθσ ςυμπεριφοράσ, κτλ. Τα
προβλιματα οργάνωςθσ και διοίκθςθσ κατάφεραν να αντιμετωπιςτοφν με τθν
ανάπτυξθ των παραπάνω κλάδων και παράλλθλα με τθν ανάπτυξθ των ςυςτθμάτων
τθλεπικοινωνίασ κακϊσ και με τθν ανάπτυξθ τθσ επιςτιμθσ των θλεκτρονικϊν
υπολογιςτϊν (τόςο από πλευράσ υλικοφ, όςο και από πλευράσ λογιςμικοφ).
Ιςτορικά γνωρίηουμε πωσ ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’70, δθμιουργικθκε ζνασ
νζοσ επιςτθμονικόσ κλάδοσ, εκείνοσ τθσ Επιςτιμθσ των Αποφάςεων. Με αυτόν τον
τρόπο είχε επιτευχκεί θ διεφρυνςθ και θ ενίςχυςθ του ρόλου του ανκρϊπινου
παράγοντα ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων.
Τα ςυςτιματα υποςτιριξθσ αποφάςεων (Decision Support Systems - DSS)
δεν αφοροφν απλά ςτθ ςχεδίαςθ και χριςθ μιασ (ακόμα) κατθγορίασ
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. Θ μελζτθ των DSS αφορά κυρίωσ τουσ τρόπουσ (π.χ.
μεκοδολογίεσ, μεκόδουσ, μοντζλα) με τουσ οποίουσ οι άνκρωποι ςκζφτονται,
λαμβάνουν αποφάςεισ και εν τζλει διοικοφν και οργανϊνουν το ςφμπλοκο
οργανωςιακό και κοινωνικό περιβάλλον ςτο οποίο ανικουν. Θ κατανόθςθ και
ςυνειδθτοποίθςθ διαδικαςιϊν λιψθσ αποφάςεων είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ για
τθν διοίκθςθ (management), ειδικά ςε πεδία ςφνκετα και διεπιςτθμονικά, όπωσ
είναι αυτό τθσ ςχεδίαςθσ και τθσ διαχείριςθσ τθσ (design – design management).
(Κουτςαμπάςθσ Ραναγιϊτθσ)
Συχνά ςτθν ςφγχρονθ επιχείρθςθ ι δθμόςιο οργανιςμό, παρουςιάηονται
αρνθτικά γεγονότα ι εξελίξεισ που δθμιουργοφν προβλιματα ι απειλζσ, κετικά
γεγονότα ι εξελίξεισ που δθμιουργοφν ευκαιρίεσ ι απλϊσ κάποιεσ καταςτάςεισ
όπου πρζπει να επιλζξουμε τον βζλτιςτο τρόπο επίτευξθσ ενόσ επικυμθτοφ
αποτελζςματοσ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ είναι απαραίτθτο να λθφκοφν οι ορκζσ
αποφάςεισ όςο το δυνατόν ταχφτερα. Θ λιψθ όλων αυτϊν των αποφάςεων
περιλαμβάνει τζςςερα βαςικά ςτάδια:
Διάγνωςθ προβλιματοσ, απειλισ θ ευκαιρίασ (Business Intelligence)
Ρροςδιοριςμόσ εναλλακτικϊν επιλογϊν λφςεων (Design of
Alternatives)
Αξιολόγθςθ τουσ (ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα, με βάςθ κάποια
κριτιρια)
Επιλογι βζλτιςτθσ εναλλακτικισ (Choice/Selection)
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Οι λαμβανόμενεσ ςε μία επιχείρθςθ ι δθμόςιο οργανιςμό αποφάςεισ
διαιροφνται ωσ προσ το ιεραρχικό τουσ επίπεδο ςε τρεισ κατθγορίεσ:
Αποφάςεισ κακθμερινισ λειτουργίασ: επιπζδου υπαλλιλου
(Operational),
π.χ.
αποφάςεισ
παραγγελίασ
πρϊτων
υλϊν/εμπορευμάτων, αποφάςεισ χοριγθςθσ δανείων, αποφάςεισ
τιμισ προςφοράσ προσ ζναν πελάτθ, κλπ.
Αποφάςεισ τακτικζσ: επιπζδου διευκυντι (Tactical – Managerial), π.χ.
αγορά νζου μθχανιματοσ, εξωτερικι προμικεια ι εςωτερικι
προμικεια (make or buy), άνοιγμα νζου υποκαταςτιματοσ, κλπ.
Αποφάςεισ ςτρατθγικζσ: επιπζδου ανϊτατων ςτελεχϊν – διοίκθςθσ
(Strategic), π.χ. νζα προϊόντα, νζα εργοςτάςια, επζκταςθ ςε άλλεσ
χϊρεσ, κλπ.
Επίςθσ οι λαμβανόμενεσ αποφάςεισ ωσ προσ τον βακμό δόμθςθσ τουσ
διαιροφνται ςε τρεισ κατθγορίεσ:
Δομθμζνεσ (Structured): ςυνθκιςμζνεσ, επαναλαμβανόμενεσ
αποφάςεισ, ςυνεπϊσ υπάρχει ςχετικι εμπειρία όςον αφορά τθν
λιψθ των αποφάςεων αυτϊν και ςυγκεκριμζνα για κάκε ζνα από τα
παραπάνω τζςςερα βαςικά ςτάδια ποιά δεδομζνα πρζπει να λάβω
υπ’ όψιν και ποιζσ επεξεργαςίεσ αυτϊν να πραγματοποιιςω για να
λάβω τθν απόφαςθ, π.χ. απόφαςθ αναπαραγγελίασ μιασ πρϊτθσ
φλθσ. Για τισ δομθμζνεσ αποφάςεισ υπάρχει δυνατότθτα πλιρουσ
αυτοματοποίθςθσ από θλεκτρονικό υπολογιςτι (ενδεχομζνωσ με
τελικι επιβεβαίωςθ χριςτθ).
Μθ Δομθμζνεσ (Unstructured): αποφάςεισ που δεν είναι
ςυνθκιςμζνεσ και επαναλαμβανόμενεσ (ςυνικωσ πολφπλοκεσ και
κρίςιμεσ), για τισ οποίεσ δεν υπάρχει εμπειρία όςον αφορά τθν λιψθ
τουσ, δθλαδι για κάκε ςτάδιο ποιά δεδομζνα πρζπει να λάβω υπ’
όψιν μου και ποιζσ επεξεργαςίεσ να πραγματοποιιςω ςε αυτά, αλλά
τα παραπάνω είναι ςτθν κρίςθ του αποφαςίηοντοσ, ο οποίοσ βλζπει
πρϊτα κάποια δεδομζνα, πραγματοποιεί κάποια επεξεργαςία τουσ,
εξάγει τα πρϊτα ςυμπεράςματα και αρχίηοντασ ξανά μελετϊντασ τα
αποτελζςματα βελτιςτοποιεί τθν απόφαςθ του. Οι μθ δομθμζνεσ
αποφάςεισ δεν είναι μεν δυνατό να αυτοματοποιθκοφν πλιρωσ από
θλεκτρονικό
υπολογιςτι,
είναι
όμωσ
δυνατόν
να
υποβοθκθκοφν/υποςτθριχκοφν αποτελεςματικά από θλεκτρονικό
υπολογιςτι (decision support), όςον αφορά τόςο ςτθν πρόςβαςθ ςτα
αναγκαία δεδομζνα όςο και ςτθν επεξεργαςία τουσ.
Θμιδομθμζνεσ (Semistructured): μία τρίτθ κατθγορία αποφάςεων,
που βρίςκεται μεταξφ των δφο παραπάνω κατθγοριϊν, και
περιλαμβάνει αποφάςεισ για τισ οποίεσ υπάρχει κάποια χονδρικοφ
επιπζδου εμπειρία, όχι όμωσ και ςυγκεκριμζνα και λεπτομερι
βιματα π.χ.προγραμματιςμόσ παραγωγισ.
Σιμερα θ λιψθ αποφάςεων τείνει να αποκεντρωκεί (λόγω του μεγάλου
αρικμοφ και τθσ υψθλισ πολυπλοκότθτάσ τουσ), ςυνεπϊσ όλο και περιςςότεροι
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εργαηόμενοι πρζπει να λαμβάνουν αποφάςεισ. Επίςθσ θ ςθμαςία των αποφάςεων
αυτϊν ςυνεχϊσ αυξάνει, λόγω του υψθλοφ ανταγωνιςμοφ – διεκνοποίθςθσ. Αυτό
παράγει πολλζσ ευκαιρίεσ και απειλζσ, των πολλϊν και ςυνεχϊσ εξελιςςόμενων
εναλλακτικϊν τεχνολογιϊν, προμθκευτϊν, αγορϊν, προϊόντων, υπθρεςιϊν, κλπ.
Επιπλζον λόγω των ταχφτατων αλλαγϊν δεν υπάρχουν χρονικά περικϊρια
απόκτθςθσ εμπειρίασ ςτθν λιψθ πολλϊν κατθγοριϊν αποφάςεων. Για τουσ παραπάνω
λόγουσ θ χριςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων (ΡΣ) για τθν υποςτιριξθ τθσ λιψθσ
αποφάςεων ςτθν ςφγχρονθ επιχείρθςθ – δθμόςιο οργανιςμό είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ
για τθν αποτελεςματικότθτα και τθν όλθ επιτυχία τουσ. (Λουκισ Ν. Ευριπίδθσ)

3.2.2 Ιςτορικι αναδρομι
Σφμφωνα με τον Kenn (1978), θ ζννοια τθσ υποςτιριξθσ αποφάςεων ζχει
εξελιχκεί χάρθ ςε δφο κφριουσ τομείσ ζρευνασ: Τθν κεωρθτικι μελζτθ τθσ
οργανωτικισ λιψθσ αποφάςεων που ζγινε ςτο Ινςτιτοφτο Τεχνολογίασ Carnegie ςτο
τζλοσ τθσ δεκαετίασ του 1950 και ςτισ αρχζσ του 1960, και των τεχνικϊν εργαςιϊν
ςε διαδραςτικά ςυςτιματα υπολογιςτϊν, που ζγιναν κυρίωσ ςτο Ινςτιτοφτο
Τεχνολογίασ τθσ Μαςαχουςζτθσ τθ δεκαετία του 1960. Θεωρείται ότι θ ζννοια των
ΣΥΑ ζγινε τομζασ ξεχωριςτισ ζρευνασ ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1970, πριν να
κερδίςει ςε ζνταςθ τθ δεκαετία του 1980. Στα μζςα και προσ το τζλοσ τθσ δεκαετίασ
του 1980, εκτελεςτικά πλθροφοριακά ςυςτιματα (EIS), ςυςτιματα υποςτιριξθσ
ομαδικϊν αποφάςεων (GDSS), και οργανωτικά ςυςτιματα υποςτιριξθσ αποφάςεων
(ODSS) εξελίχκθκαν από το μεμονωμζνο χριςτθ ςε μοντζλα με προςανατολιςμό
ΣΥΑ.
Σφμφωνα με τον Sol (1987), ο οριςμόσ και θ ςκοπιά των ΣΥΑ αλλάηει με τθν
πάροδο του χρόνου. Στθ δεκαετία του 1970s τα ΣΥΑ περιγράφονταν ωσ ζνα ςφςτθμα
βαςιηόμενο ςε υπολογιςτι που βοθκά τθ λιψθ αποφάςεων. Στο τζλοσ τθσ
δεκαετίασ το κίνθμα των ΣΥΑ άρχιςε να επικεντρϊνεται ςε "διαδραςτικό
υπολογιςτικό ςφςτθμα το οποίο βοθκά τον αποφαςίηοντα να χρθςιμοποιεί βάςεισ
δεδομζνων και μοντζλα για να λφςει κακϊσ δομθμζνα προβλιματα". Τθ δεκαετία
του 1980 τα ΣΥΑ παρζχουν ςυςτιματα χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλθ και διακζςιμθ
τεχνολογία για να βελτιϊςουν τθν αποτελεςματικότθτα των διευκυντικϊν και
προςωπικϊν δραςτθριοτιτων, και ςτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ τα ΣΥΑ αντιμετϊπιςαν
μια νζα πρόκλθςθ ςτθν ςχεδίαςθ ευφυϊν κζςεων εργαςίασ.
Το 1987 θ Texas Instruments ολοκλιρωςε τθν ανάπτυξθ τθσ απεικόνιςθσ
ςυςτθμάτων εκχϊρθςθσ πφλθσ (GADS) για τθν United Airlines. Αυτό το ΣΥΑ είναι
υπεφκυνο για τθ ςθμαντικι μείωςθ ςτισ κακυςτεριςεισ των πτιςεων με το να
βοθκάει τθ διεφκυνςθ των δραςτθριοτιτων ςτο ζδαφοσ ςε διάφορα αεροδρόμια,
ξεκινϊντασ από το διεκνζσ αεροδρόμιο O'Hare ςτο Σικάγο και το αεροδρόμιο
Stapleton ςτο Ντζνβερ του Κολοράντο.
Στισ αρχζσ του 1990, θ αποκικευςθ δεδομζνων και θ on-line αναλυτικι
επεξεργαςία (OLAP) ξεκίνθςαν να διευρφνουν το πεδίο των ΣΥΑ. Κακϊσ πλθςίαηε το
millennium νζεσ αναλυτικζσ επεξεργαςίεσ βαςιηόμενεσ ςτο διαδίκτυο εμφανίηονται.
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Θ ζλευςθ όλο και καλφτερων τεχνολογιϊν ζδωςε τθ δυνατότθτα ςτα ΣΥΑ να
αναδειχκοφν ωσ ςθμαντικό ςυςτατικό του ςχεδιαςμοφ management. Ραραδείγματα
όλων αυτϊν μποροφν να δει κανείσ ςτθν ζντονθ ανάμιξθ των ΣΥΑ ςτο περιβάλλον
τθσ εκπαίδευςθσ.
Tα ΣΥΑ επίςθσ ζχουν ςυμβολι και ςτθ διαδραςτικι χριςθ του hypertext*.
Τόςο το Ρανεπιςτιμιο του Vermont με το ςφςτθμα PROMIS (για τθ λιψθ ιατρικϊν
αποφάςεων) όςο και το Carnegie Mellon με το ςφςτθμα ZOG/KMS (για τθ λιψθ
επιχειρθςιακϊν και ςτρατιωτικϊν αποφάςεων) είναι ΣΥΑ τα οποία αποτελοφν
ςθμαντικζσ ανακαλφψεισ γφρω από τθν ζρευνα για τθν διεπαφι του χριςτθ.
Επιπλζον, αν και οι ερευνθτζσ του hypertext είναι ανιςυχοι με τθν υπερφόρτωςθ
πλθροφοριϊν, οριςμζνοι εξ’ αυτϊν, και ειδικότερα ο Douglas Engelbart, ζχουν
επικεντρωκεί κυρίωσ ςτθ λιψθ αποφάςεων. [Wikipedia-7]
*Τα αρχικά HTML προζρχονται από τισ λζξεισ Hyper Text Markup Language.

3.2.3 Διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων
Στο κλαςικό πλζον μοντζλο του Simon (1960), που ζχει να κάνει με τθ
διαδικαςία λιψθσ μιασ απόφαςθσ από ζναν αποφαςίηοντα, θ διαδικαςία
απόφαςθσ, χωρίηεται ςε τρεισ φάςεισ, τθν νοθτικι (intelligent phase), το ςχεδιαςμό
(design) , και τθν επιλογι (choice). Αν και οι τρεισ φάςεισ είναι δομθμζνεσ κατά τθ
διάρκεια λιψθσ μιασ απόφαςθσ, τότε ζχουμε ζνα πλιρωσ δομθμζνο πρόβλθμα. Αν
καμία δεν είναι δομθμζνθ, τότε το πρόβλθμα κεωρείται πλιρωσ αδόμθτο και αν
κάποιεσ φάςεισ είναι δομθμζνεσ και κάποιεσ αδόμθτεσ, τότε κεωρείται
θμιδομθμζνο, όπωσ και αναφζρκθκε ςτθν παράγραφο 3.1.
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Εικόνα 2 - Διαδικαςία λιψθσ απόφαςθσ (Πθγι: Sprague and Carlson, 1982)

Για τθν κάκε φάςθ ειδικότερα ιςχφει:
Νοθτικι φάςθ
Αυτι θ φάςθ ξεκινά με τθν αναηιτθςθ πικανϊν προβλθμάτων ςτον
περιβάλλοντα χϊρο, που απαιτοφν τθν λιψθ μιασ απόφαςθσ. Στθ ςυνζχεια γίνεται
κακοριςμόσ των ςυγκεκριμζνων παραμζτρων κάκε προβλιματοσ, κακϊσ και ο
βακμόσ ςθμαντικότθτασ του. Με αυτό τον τρόπο γίνεται γνωςτι θ προτεραιότθτα
που κζτει θ επιχείρθςθ για τθν επίλυςθ του. Αφοφ κατθγοριοποιθκεί ςε μία απ’ τισ
προκακοριςμζνεσ κατθγορίεσ (δομθμζνα, θμιδομθμζνα, αδόμθτα), ςτθ ςυνζχεια
γίνεται μια προςπάκεια διάςπαςθσ του ςε υποπροβλιματα, αν είναι δυνατό.

27

Φάςθ Σχεδιαςμοφ
Αυτι θ φάςθ ξεκινά με τθ μελζτθ του προβλιματοσ ϊςτε να γίνει πλιρωσ
κατανοθτό. Σε αυτό το ςθμείο κα γίνει μια προςπάκεια για να βρεκοφν όλοι οι
πικανοί εναλλακτικοί τρόποι αντιμετϊπιςθσ και δράςθσ. Αυτοί οι τρόποι ςτθ
ςυνζχεια, αφοφ αναπτυχκοφν και αναλυκοφν, κα εφαρμοςτοφν για τον υπολογιςμό
των λφςεων που και αυτζσ με τθν ςειρά τουσ κα εξεταςτοφν αν είναι δυνατι θ
υλοποίθςι τουσ. Ρρζπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να μοντελοποιθκεί το πρόβλθμα
μασ. Το μοντζλο αυτό ςτθ ςυνζχεια ελζγχεται και επαλθκεφεται.
Φάςθ Επιλογισ
Αυτι θ φάςθ περιλαμβάνει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν αναηιτθςθσ,
εκτίμθςθσ και εφρεςθσ τθσ κατάλλθλθσ λφςθσ του μοντζλου. Σε αυτό το ςθμείο, για
τθν αναηιτθςθ τθσ λφςθσ ζχουμε δφο εκδοχζσ. Μπορεί να είναι είτε κατευκυνόμενθ
από το ςτόχο (goal driven), είτε κατευκυνόμενθ από τα δεδομζνα (data driven), είτε
ςυνδυαςμόσ και των δφο. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ ζχουμε τα δεδομζνα και βάςθ
αυτϊν, προςπακοφμε να φτάςουμε ςε ςυμπεράςματα που προςεγγίηουν του
επικυμθτοφσ ςτόχουσ, ενϊ ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ ξεκινάμε από του ςτόχουσ που
ζχουμε κζςει είτε από αυτοφσ που αναμζνουμε να επιτφχουμε και ψάχνουμε για
γεγονότα που κα ςτθρίξουν θ κα απορρίψουν αυτζσ τισ υποκζςεισ μασ.

Οι τεχνικζσ αναηιτθςθσ εξαρτϊνται από τα χρθςιμοποιοφμενα μοντζλα. Τα
μοντζλα βελτιςτοποίθςθσ χρθςιμοποιοφν τισ τεχνικζσ τθσ αναλυτικισ αναηιτθςθσ
και τθσ τυφλισ πλιρουσ αναηιτθςθσ, ενϊ τα περιγραφικά χρθςιμοποιοφν, είτε
τεχνικζσ τθσ τυφλισ μερικισ αναηιτθςθσ, είτε ευριςτικζσ τεχνικζσ. Οι τεχνικζσ
αναηιτθςθσ είναι οι εξισ:
Αναλυτικζσ τεχνικζσ αναηιτθςθσ: Χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για επίλυςθ
δομθμζνων προβλθμάτων. Θ διαδικαςία αναηιτθςθσ είναι αλγορικμικι. Με
αυτιν μια λφςθ ελζγχεται για το αν είναι δυνατι θ περαιτζρω βελτίωςι τθσ.
Εάν δεν είναι, τότε θ τρζχουςα λφςθ είναι θ βζλτιςτθ και θ αναηιτθςθ
ολοκλθρϊνεται.
Τεχνικζσ τυφλισ πλιρουσ αναηιτθςθσ: Κατά αυτιν εξετάηονται όλεσ οι
εναλλακτικζσ λφςεισ και επιλζγεται θ βζλτιςτθ.
Ευριςτικζσ τεχνικζσ: Με ςτόχο τθ μείωςθ του χρόνου αναηιτθςθσ
χρθςιμοποιοφμε τθν εμπειρία μασ ι διάφορεσ πλθροφορίεσ για να
διεξάγουμε τθν ζρευνα όχι ςτο ςφνολο των εναλλακτικϊν λφςεων, αλλά
ξεκινάμε τθν ζρευνα από αυτζσ που ζχουν τισ περιςςότερεσ πικανότθτεσ να
μασ δϊςουν μια ικανοποιθτικι λφςθ του μοντζλου.
Τεχνικζσ τυφλισ μερικισ αναηιτθςθσ: Με τισ τεχνικζσ αυτζσ θ αναηιτθςθ
γίνεται ςε ζνα μζροσ του ςυνόλου των εναλλακτικϊν λφςεων και ςυνεχίηεται
μζχρι τθν εφρεςθ τθσ καλφτερθσ λφςθσ μεταξφ των εξεταςκζντων.
(Ματςατςίνθσ Ν.Φ. 2000-2001)
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Φάση Ολοκλήρωσης
Σε αυτι τθν φάςθ εφαρμόηεται θ προτεινόμενθ λφςθ. Αν οι εργαςίεσ των
προθγοφμενων φάςεων ζγιναν ςωςτά, αυτό κα φανεί ςε αυτι τθ φάςθ αν τα
αποτελζςματα είναι ικανοποιθτικά ι όχι. Αν δεν είναι τότε ζχουμε τθ δυνατότθτα
να επαναλάβουμε τμιματα των προθγοφμενων εργαςιϊν, μζχρισ ότου καταλιξουμε
ςε ικανοποιθτικά αποτελζςματα.

3.2.4 Βαςιηόμενα ςτθ γνϊςθ ςυςτιματα υποςτιριξθσ αποφάςεων
(Ματςατςίνθσ Ν.Φ., 2000-2001)
Μζχρι τϊρα ζχει οριςτεί και εξεταςτεί το Σ.Υ.Α.. Στθ ςυνζχεια κα οριςτεί και
κα εξεταςτεί ζνα νζο είδοσ ςυςτιματοσ που ζχει τθ δυνατότθτα να επεξεργάηεται
δεδομζνα και που ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιϊντασ λογικι κα ζχει τθ δυνατότθτα να
τα μετατρζπει ςε γνϊμεσ, κρίςεισ, εκτιμιςεισ και ςυμβουλζσ. Με αυτά τα
ςυςτιματα, θ ικανότθτα τθσ λογικισ προςτίκεται ςτθ λειτουργικότθτα των Σ.Υ.Α. και
ζτςι αποκτοφν τθ δυνατότθτα να παρζχουν ςυμβουλζσ ςε εξειδικευμζνα
προβλιματα. Τα ςυςτιματα αυτά υποςτθρίηουν τουσ χριςτεσ τουσ ςτθν επίλυςθ
προβλθμάτων και δεν τουσ υποκακιςτοφν, προκφπτουν δε από τθ ςυνεργαςία των
ζμπειρων ςυςτθμάτων και των ςυςτθμάτων υποςτιριξθσ αποφάςεων. Σε αυτι τθ
ςυνεργαςία, ςυμβάλλουν ςυμπλθρωματικά αφενόσ μεν τα Ε.Σ. με τθν ευρετικι
λογικι και τισ ικανότθτεσ επεξιγθςθσ και αφετζρου τα Σ.Υ.Α. με τισ αναλυτικζσ
διαδικαςίεσ και τθ διαχείριςθ των δεδομζνων (Ford, 1985; Turban and Watkins,
1986; Henderson, 1987; Δουκίδθσ, 1988; Holtzman, 1989; Moore, 1992; Turban,
1993).
Σαν Βαςιηόμενα ςτθ Γνϊςθ Συςτιματα Υποςτιριξθσ Αποφάςεων ορίηονται
τα ςυςτιματα (software) που παρζχουν πλθροφόρθςθ και μεκοδολογικι γνϊςθ
(γνϊςθ πεδίου και γνϊςθ μεκοδολογίασ απόφαςθσ), μζςω αναλυτικϊν μοντζλων
απόφαςθσ (χρθςτϊν και ςυςτθμάτων) και χριςθ των βάςεων δεδομζνων και
γνϊςθσ με ςτόχο τθν υποςτιριξθ του αποφαςίηοντοσ ςτθν αποτελεςματικι λιψθ
αποφάςεων ςε ςφνκετα και αδόμθτα προβλιματα (Klein and Methlie, 1990).
Είναι γνωςτό ότι αυξάνει ταχφτατα θ πολυπλοκότθτα τθσ διαδικαςίασ λιψθσ
αποφάςεων. Για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ και για τθν υποβοικθςθ του
αποφαςίηοντοσ προκφπτει θ ανάγκθ για τθν απόςπαςθ κατάλλθλθσ γνϊςθσ από
ειδικοφσ, τθν αναπαράςταςι τθσ και τθν κατάλλθλθ αποκικευςι τθσ μζςα ςτο
Σ.Υ.Α. Θ αποκθκευόμενθ γνϊςθ πρζπει, εκτόσ από τθ γνϊςθ του ειδικοφ, να
περιζχει και γνϊςθ για τουσ ςκοποφσ του αποφαςίηοντα (Suranjan, 1986). Οι
τεχνικζσ αναπαράςταςθσ τθσ γνϊςθσ ςτα Bαςιηόμενα ςτθ Γνϊςθ Σ.Υ.Α. προζρχονται
από τθ Τ.Ν. και εξαρτϊνται τόςο από το είδοσ του προσ επίλυςθ προβλιματοσ, όςο
και από τα χαρακτθριςτικά των εργαςιϊν του ςυςτιματοσ (Δουκίδθσ, 1989).
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3.2.5 υςτιματα Τποςτιριξθσ Ομαδικϊν αποφάςεων
Τα Συςτιματα Υποςτιριξθσ Ομαδικϊν Αποφάςεων αποτελοφν μία ςχετικά
πρόςφατθ τεχνολογικι εξζλιξθ. Τα πρϊτα ςυςτιματα αναπτφχκθκαν ςτισ αρχζσ τθσ
δεκαετίασ του '80. Αποτελοφν μία εξζλιξθ των κλαςςικϊν Συςτθμάτων Υποςτιριξθσ
Αποφάςεων δίνοντασ όμωσ ζμφαςθ ςτθν υποςτιριξθ πλζον μίασ ομάδασ
αποφαςιηόντων (και όχι ενόσ) οι οποίοι αντιμετωπίηουν ζνα κοινό πρόβλθμα. Ζνασ
οριςμόσ, που κεωρείται κλαςικόσ ςτθν βιβλιογραφία, είναι ο εξισ: "Τα Συςτιματα
Υποςτιριξθσ Ομαδικϊν Αποφάςεων ςυνδυάηουν τεχνολογίεσ επικοινωνίασ,
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και υποςτιριξθσ αποφάςεων με ςτόχο να
διευκολφνουν τθν δόμθςθ και επίλυςθ μθ δομθμζνων προβλθμάτων που
απαςχολοφν μια ομάδα ανκρϊπων".
Βαςικό λοιπόν χαρακτθριςτικά των GDSS ( είναι θ φπαρξθ μιασ ομάδασ με
κάποιο κοινό πρόβλθμα. Για τθν επίλυςθ αυτοφ του προβλιματοσ χρειάηεται θ
ςυνεργαςία μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ χρθςιμοποιϊντασ λογιςμικό
(προγράμματα), υλικό υπολογιςτζσ και δίκτυα) και εργαλεία απόφαςθσ.
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3.3 Πολυκριτθριακι Ανάλυςθ
3.3.1 Ειςαγωγι
Θ ζννοια τθσ βελτιςτοποίθςθσ αναφζρεται ςτθ διαδικαςία εφρεςθσ μιασ ι
περιςςοτζρων λφςεων που να ανταποκρίνονται ςτισ μζγιςτεσ τιμζσ ενόσ ι
περιςςοτζρων κριτθρίων. Θ ανάγκθ εφρεςθσ τζτοιων βζλτιςτων λφςεων ςε ζνα
πρόβλθμα προζρχεται κυρίωσ από τθν ακραία επιδίωξθ είτε του ςχεδιαςμοφ μιασ
λφςθσ για το ελάχιςτο δυνατό κόςτοσ τθσ καταςκευισ(fabrication),είτε για τθν
μζγιςτθ δυνατι αξιοπιςτία, είτε για άλλουσ λόγουσ. Εξαιτίασ όλων αυτϊν τον
ακραίων (extreme) ιδιοτιτων των βζλτιςτων λφςεων, οι μζκοδοι βελτιςτοποίθςθσ
ζχουν τεράςτια ςθμαςία ςτθν πράξθ.
Πταν ζνα πρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ μοντελοποιεί ζνα φυςικό πρόβλθμα
που εμπεριζχει μόνο μία αντικειμενικι ςυνάρτθςθ, θ διαδικαςία εφρεςθσ τθσ
βζλτιςτθσ λφςθσ καλείται μονό-κριτιρια βελτιςτοποίθςθ. Στθν ςθμερινι εποχι
υπάρχουν αναλυτικοί και ευρετικοί αλγόρικμοι μονοκριτιριασ. Επιπρόςκετα αρχζσ
ντετερμινιςτικισ αναηιτθςθσ περιζχονται ςε ζναν αλγόρικμο όπωσ και αρχζσ
ςτοχαςτικισ αναηιτθςθσ οι οποίεσ επιτρζπουν ςτουσ αλγορίκμουσ βελτιςτοποίθςθσ
να βρίςκουν γενικά βζλτιςτεσ λφςεισ περιςςότερο αξιόπιςτα.
Πταν ζνα πρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ εμπεριζχει περιςςότερεσ από μία
αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ , θ διαδικαςία εφρεςθσ μίασ ι περιςςοτζρων βζλτιςτων
λφςεων είναι γνωςτι ωσ πολφ-κριτιρια βελτιςτοποίθςθ. Εφόςον θ πολυκριτιρια
βελτιςτοποίθςθ εμπεριζχει πολλαπλζσ αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ , είναι προφανζσ
ότι θ μονοκριτιρια βελτιςτοποίθςθ είναι μια εκφυλιςμζνθ περίπτωςθ
πολυκριτιριασ βελτιςτοποίθςθσ.
Τα περιςςότερα προβλιματα αναηιτθςθσ και βελτιςτοποίθςθσ ςτον
πραγματικό κόςμο φυςιολογικά εμπεριζχουν πολλαπλοφσ ςτόχουσ. Οι ακραίεσ
αρχζσ που αναφζρκθςαν παραπάνω δεν μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε μόνο ζνα
αντικείμενο, τθν ςτιγμι που τα υπόλοιπα αντικείμενα είναι επίςθσ ςθμαντικά.
Διαφορετικζσ λφςεισ ίςωσ δθμιουργιςουν παραχωριςεισ ανάμεςα ςε διαφορετικά
αντικείμενα. Μια λφςθ που είναι άριςτθ ςε ζνα κριτιριο απαιτεί ζναν ςυμβιβαςμό
με τα άλλα κριτιρια του προβλιματοσ . Συνεπϊσ απαγορεφεται θ επιλογι μιασ
λφςθσ θ οποία είναι βζλτιςτθ ωσ προσ ζνα μόνο κριτιριο. (Μπατιςτάκθσ Δ. 2010)

3.3.2 Θ διαδικαςία τθσ πολυκριτθριακισ ανάλυςθσ
Θ επιςτθμονικι περιοχι τθσ πολυκριτθριακισ ανάλυςθσ περιλαμβάνει κατ’
αρχιν ζνα κεωρθτικό υπόβακρο, ςτο οποίο αναπτφςςεται θ βαςικι λογικι για τθν
προςζγγιςθ τζτοιου είδουσ προβλθμάτων. Ακόμθ προςδιορίηονται τα κφρια δομικά
ςτοιχεία του προβλιματοσ και αναλφονται οι βαςικζσ τουσ ιδιότθτεσ. Με βάςθ αυτό
το κεωρθτικό υπόβακρο ζχει αναπτυχκεί ζνα πλικοσ τεχνικϊν, κατάλλθλων για τθν
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αντιμετϊπιςθ ενόσ μεγάλου εφρουσ προβλθμάτων που προκφπτουν ςτθν πράξθ. Αν
και θ ταξινόμθςθ των τεχνικϊν αυτϊν ςε ιδιαίτερεσ κατθγορίεσ δεν είναι αυςτθρι,
διακρίνονται τζςςερισ βαςικζσ ομάδεσ μεκόδων:
Ρολυκριτθριακόσ ι πολυςτοχικόσ μακθματικόσ προγραμματιςμόσ
(Multiobjective mathematical programming)
Θεωρία πολυκριτιριασ χρθςιμότθτασ (Multiattribute Utility Theory)
Θ κεωρία των ςχζςεων υπεροχισ
Μζκοδοι ανάλυςθσ παλινδρόμθςθσ (Ordinal Regression)
Το βαςικό ςτοιχείο που διαφοροποιεί τισ δφο πρϊτεσ κατθγορίεσ είναι το
είδοσ του ςυνόλου των επιλογϊν. Συγκεκριμζνα, θ πρϊτθ κατθγορία εφαρμόηεται
ςε προβλιματα που εξετάηουν ζνα πεπεραςμζνο ςφνολο διακριτϊν επιλογϊν, ενϊ
θ δεφτερθ ςε προβλιματα με ςυνεχζσ ςφνολο άπειρου αρικμοφ επιλογϊν, ςτα
οποία κατ’ αναλογία με τα προβλιματα γραμμικοφ μονοκριτθριακοφ
προγραμματιςμοφ, οι μεταβλθτζσ απόφαςθσ μπορεί να παίρνουν οποιαδιποτε τιμι
εντόσ ενόσ κακοριςμζνου πεδίου. H τρίτθ κατθγορία μεκόδων εφαρμόηεται και ςε
ςυνεχζσ και ςε διακριτό ςφνολο επιλογϊν και ςτθρίηεται ςτθ λογικι τθσ αναγωγισ
του πολυκριτθριακοφ ςε μονοκριτθριακό πρόβλθμα μζςω του προςδιοριςμοφ μιασ
ςυνολικισ ςυνάρτθςθσ χρθςιμότθτασ που ςυνκζτει τισ επιμζρουσ (ανά κριτιριο)
προτιμιςεισ του αποφαςίηοντα ςε ζνα ενιαίο μζτρο με βάςθ το οποίο προχωράει
ςτθ λιψθ τθσ απόφαςθσ. (Δομαηινάκθσ Φ. 2009)
Θ ταυτοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ πολυκριτθριακισ ανάλυςθσ ωσ προσ τα
χαρακτθριςτικά αυτά αποτελεί ζνα πρϊτο ςτάδιο τθσ αναλυτικισ διαδικαςίασ, που
διευκολφνει τθν κατανόθςθ του προβλιματοσ και επιτρζπει τθν επιλογι τθσ
κατάλλθλθσ μεκόδου επίλυςθσ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται:

Στο ςτάδιο δόμθςθσ του προβλιματοσ:
Κακοριςμόσ του προβλιματοσ και επιλογι των πικανϊν
εναλλακτικϊν ςεναρίων
Επιλογι των κριτθρίων
Μζτρθςθ των επιδόςεων και ταξινόμθςθ των κριτθρίων
Εκτίμθςθ τθσ βαρφτθτασ του κάκε κριτθρίου
Δθμιουργία του μοντζλου αξιολόγθςθσ
Κακοριςμόσ των πικανϊν περιοριςτικϊν παραμζτρων ανάλογα με το
αντικείμενο του εξεταηόμενου προβλιματοσ
Τελικι ταξινόμθςθ των εξεταηόμενων ςεναρίων κατά ςειρά
βακμολογίασ με βάςθ τα χαρακτθριςτικά του μοντζλου που κα
επιλεχκεί (το ςενάριο με τθν υψθλότερθ βακμολογία αντιςτοιχεί
ςτθν ευνοϊκότερθ περίπτωςθ)
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Στο ςτάδιο ανάλυςθσ των αποτελεςμάτων:
Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ τθσ λφςθσ
Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςφγκρουςθσ των κριτθρίων
Σχθματικά θ διαδικαςία τθσ πολυκριτθριακισ ανάλυςθσ παρουςιάηεται ςτο
παρακάτω διάγραμμα:

Επιλογι των Κριτθρίων και περιγραφι των
χαρακτθριςτικϊν τουσ

Βακμονόμθςθ κριτθρίων ανάλογα με τα
χαρακτθριςτικά τουσ

Κακοριςμόσ ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των
κριτθρίων

Βακμολόγθςθ κριτθρίων για κάκε
εναλλακτικό ςενάριο

Στάκμιςθ – Εξαγωγι Αποτελεςμάτων

Σειρά κατάταξθσ ςεναρίων
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Ανάλυςθ Ευαιςκθςίασ

Επιλογι ςεναρίου
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3.4 Εξελικτικοί Αλγόρικμοι
3.4.1
Εφαρμογι
Εξελικτικϊν
πολυκριτθριακϊν προβλθμάτων

αλγορίκμων

ςτθν

επίλυςθ

Τα περιςςότερα προβλιματα που χρειάηονται βελτιςτοποίθςθ είναι
προβλιματα που διακζτουν δφο θ περιςςότερεσ αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ προσ
βελτιςτοποίθςθ. Αυτό ςθμαίνει πωσ ο όροσ βζλτιςτθ λφςθ ζχει τθν ανάγκθ ενόσ
εναλλακτικοφ οριςμοφ. Ουςιαςτικά αυτό που ηθτάμε είναι να κακορίηονται οι
επικυμθτζσ λφςεισ για τισ οποίεσ ιςχφει πωσ μια αντικειμενικι ςυνάρτθςθ δεν
μπορεί να βελτιωκεί, χωρίσ να χειροτερζψουν οι άλλεσ αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ.
Για τθν επίλυςθ τζτοιου είδουσ προβλθμάτων, ιδανικοί κεωροφνται οι
εξελικτικοί αλγόρικμοι. Θ πρϊτθ εφαρμογι εξελικτικϊν αλγορίκμων ζγινε το 2002
(Coello, Veldhuizen , Lamont), όποτε και απεδείχκθςαν ιδιαίτερα αποδοτικοί. Οι
εξελικτικοί αλγόρικμοι είναι ιδανικοί για τθν επίλυςθ υπολογιςτικά δφςκολων
πολυκριτιριων προβλθμάτων, επειδι ζχουν τθ δυνατότθτα να επεξεργάηονται
ταυτόχρονα ζνα ςφνολο πικανϊν λφςεων ( τον αποκαλοφμενο ωσ πλθκυςμό ). Θ
εφαρμογι των εξελικτικϊν αλγορίκμων ςτθν επίλυςθ πολυκριτιριων εξελικτικϊν
προβλθμάτων , είναι αυτό που ςιμερα αποκαλείται πολυκριτιρια εξελικτικι
βελτιςτοποίθςθ. Ουςιαςτικά, ζνασ πολυκριτιριοσ εξελικτικόσ αλγόρικμοσ αποτελεί
μια επζκταςθ τθσ λειτουργίασ ενόσ εξελικτικοφ αλγορίκμου. Οι εξελικτικοί
αλγόρικμοι ακλουκοφν μια απλι ςτρατθγικι αναηιτθςθσ , βαςιςμζνθ ςτον
πλθκυςμό. Θ διαδικαςία τθσ επιλογισ ακολουκεί επίςθσ μια απλι ςτρατθγικι,
γεγονόσ που κακιςτά αρκετά απλι τθν μετατροπι του αλγορίκμου ςε αλγόρικμο
πολυκριτιριασ εξελικτικισ βελτιςτοποίθςθσ.

3.4.2 Ειςαγωγι
Οι εξελικτικοί αλγόρικμοι (evolutionary algorithm – EA) είναι ςτοχαςτικζσ
μζκοδοι αναηιτθςθσ , οι οποίεσ ζχουν εφαρμοςκεί ςε ποικίλα προβλιματα
αναηιτθςθσ , βελτιςτοποίθςθσ και μθχανικισ μάκθςθσ. Θ βαςικι ιδζα των
εξελικτικϊν είναι πωσ οι πικανζσ λφςεισ ομαδοποιοφνται ςε ζναν πλθκυςμό, και
επεξεργάηονται με ανταγωνιςτικό τρόπο, ϊςτε να καταλιξουν ςε μία βζλτιςτθ
λφςθ. Στθν εικόνα 4 παρουςιάηεται μία ταξινόμθςθ των μεκόδων αναηιτθςθσ.
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Εικόνα 3 - Σαξινόμθςθ μεκόδων αναηιτθςθσ (Αννίνου Ν.)

Στον τομζα τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, ζνασ εξελικτικόσ αλγορίκμοσ (EA) είναι
ζνα υποςφνολο του εξελικτικοφ υπολογιςμοφ, ζνασ γενικόσ μεκευριςτικόσ
αλγόρικμοσ βελτιςτοποίθςθσ βαςιςμζνοσ ςτον πλθκυςμό. Ζνασ ΕΑ χρθςιμοποιεί
οριςμζνουσ μθχανιςμοφσ εμπνευςμζνα από τθ βιολογικι εξζλιξθ: θ αναπαραγωγι,
θ μετάλλαξθ, ο αναςυνδυαςμόσ και θ επιλογι. Οι υποψιφιεσ λφςεισ ςτο πρόβλθμα
βελτιςτοποίθςθσ παίηουν το ρόλο των ατόμων ςε ζναν πλθκυςμό, και θ ςυνάρτθςθ
καταλλθλότθτασ κακορίηει το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο «ηουν» οι λφςεισ. Θ
εξζλιξθ του πλθκυςμοφ ςτθ ςυνζχεια λαμβάνει χϊρα μετά τθν επανειλθμμζνθ
εφαρμογι των παραπάνω φορζων.
Θ τεχνθτι εξζλιξθ (artificial evolution – AE) περιγράφει μια διαδικαςία που
βαςίηεται ςε επιμζρουσ εξελικτικοφσ αλγορίκμουσ. Οι ΕΑ είναι τα επιμζρουσ
ςυςτατικά που ςυμμετζχουν ςε μια τεχνθτι εξζλιξθ.
Οι εξελικτικοί αλγόρικμοι ςυχνά ζχουν πολφ καλζσ προςεγγιςτικζσ λφςεισ ςε
όλα τα είδθ των προβλθμάτων, επειδι ςτθν ιδανικι περίπτωςθ δεν
πραγματοποιείται καμία υπόκεςθ για το υποκείμενο πεδίο λειτουργίασ. Αυτό
γενικότερα φαίνεται από τισ επιτυχίεσ ςε τομείσ τόςο διαφορετικοφσ όπωσ θ
μθχανικι, θ τζχνθ, θ βιολογία, θ οικονομία, το μάρκετινγκ, θ γενετικι, θ ρομποτικι,
οι κοινωνικζσ επιςτιμεσ, θ φυςικι, θ πολιτικι και θ χθμεία.
Εκτόσ από τθ χριςθ τουσ ωσ μακθματικό εργαλείο, οι εξελικτικοί αλγόρικμοι
και εξελικτικοί υπολογιςμοί ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςαν πειραματικό πλαίςιο μζςα
ςτο οποίο γίνεται προςπάκεια για επικφρωςθ κεωριϊν όςον αφοροφν τθ βιολογικι
εξζλιξθ και τθ φυςικι επιλογι, κυρίωσ μζςα από τθν εργαςία ςτον τομζα τθσ
τεχνθτισ ηωισ. Τεχνικζσ των εξελικτικϊν αλγορίκμων που εφαρμόηονται για τθν
μοντελοποίθςθ τθσ βιολογικισ εξζλιξθσ είναι γενικά περιοριςμζνοι ςε εξερευνιςεισ
των μικρο-εξελικτικϊν διεργαςιϊν. Ωςτόςο κάποιεσ προςομοιϊςεισ ςε υπολογιςτι,
όπωσ το Tierra και Avida, προςπακοφν να μοντελοποιιςουν τθν μικρο-εξελικτικι
δυναμικι.
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Στισ περιςςότερεσ από τισ πραγματικζσ εφαρμογζσ των εξελικτικϊν
αλγορίκμων, θ υπολογιςτικι πολυπλοκότθτα αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα. Θ
προςεγγιςτικι καταλλθλότθτα (fitness approximation) είναι μία από τισ τεχνικζσ για
τθν αντιμετϊπιςθ αυτοφ του προβλιματοσ.
Ζνασ άλλοσ πικανόσ περιοριςμόσ των πολλϊν εξελικτικϊν αλγορίκμων είναι
θ ζλλειψθ ςαφοφσ διάκριςθσ γονότυπου – φαινότυπου. Στθ φφςθ, το
γονιμοποιθμζνο ωάριο υποβάλλεται ςε μια πολφπλοκθ διαδικαςία, γνωςτι ωσ
εμβρυογζνεςθ, για να καταςτεί ωσ ϊριμο φαινότυπο. Αυτι θ ζμμεςθ κωδικοποίθςθ
πιςτεφεται πωσ μπορεί να κάνει τθν γενετικι ζρευνα πιο ιςχυρι (δθλαδι να μειϊςει
τθν πικανότθτα των κανατθφόρων μεταλλάξεων) και μπορεί επίςθσ να βελτιϊςει
τθν ανάπτυξθ και τθν εξζλιξθ του οργανιςμοφ. Μια τζτοια ζμμεςθ (γνωςτι και ωσ
παραγωγικι ι αναπτυξιακι) κωδικοποίθςθ μπορεί επίςθσ να επιτρζψει ςτθν
εξζλιξθ να εκμεταλλευτεί τθν κανονικότθτα του περιβάλλοντοσ. Ρρόςφατεσ
εργαςίεσ ςτον τομζα τθσ τεχνθτισ εμβρυογζνεςθσ και ςτον τομζα των τεχνθτϊν
αναπτυξιακϊν ςυςτθμάτων, επιδιϊκουν να αντιμετωπίςουν αυτζσ τισ ανθςυχίεσ.
(Kotler P. 1994)

3.4.3 Εφαρμογι των βιολογικϊν διεργαςιϊν
Συνικωσ, ζνασ αρχικόσ πλθκυςμόσ τυχαίων υποψιφιων λφςεων
περιλαμβάνουν τθν πρϊτθ γενιά. Θ ςυνάρτθςθ καταλλθλότθτασ ιςχφει για τισ
υποψιφιεσ λφςεισ για κάκε μεταγενζςτερο απόγονο.
Κατά τθν επιλογι, οι γονείσ για τθν επόμενθ επιλογι, επιλζγονται με
προκατάλθψθ προσ τθν υψθλότερθ καταλλθλότθτα. Οι γονείσ αναπαράγουν ζνα ι
δφο απογόνουσ (νζουσ υποψθφίουσ) με αντιγραφι των γονιδίων τουσ, με δφο
πικανζσ αλλαγζσ: αναςυνδυάηοντασ τα γονικά γονίδια ι μεταλλάςςοντασ τον
γονότυπο ενόσ ατόμου με ζνα τυχαίο τρόπο. Οι νζοι αυτοί υποψιφιοι
ανταγωνίηονται τουσ παλιοφσ υποψθφίουσ για τθν κζςθ ςτθν επόμενθ γενιά
(επιβίωςθ του ιςχυρότερου).
Αυτι θ διαδικαςία μπορεί να επαναλαμβάνεται μζχρισ ότου να βρεκεί ζνασ
υποψιφιοσ με επαρκι ποιότθτα (λφςθ) ι να ξεπεραςτεί ζνα κακοριςμζνο από πριν
υπολογιςτικό όριο.

3.4.4 Σρόποσ λειτουργίασ τουσ
Ζτςι όπωσ γνωρίηουμε απ’ τθν ιςτορία του αντικειμζνου των εξελικτικϊν
αλγορίκμων, ζχουμε αρκετζσ εκδοχζσ τουσ. Το ςίγουρο είναι πωσ θ βαςικι ιδζα
πίςω απ’ αυτζσ τισ τεχνικζσ είναι κοινι. Ξεκινάμε από ζναν αρχικό πλθκυςμό

37

ατόμων που θ πίεςθ του περιβάλλοντοσ προκαλεί τθν φυςικι επιλογι που
ουςιαςτικά ςθμαίνει τθν επιβίωςθ του καταλλθλότερου. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα
τθν αφξθςθ καταλλθλότθτασ(fitness) του πλθκυςμοφ. Είναι δυνατόν λοιπόν να
δθμιουργθκοφν τυχαία ςφνολα υποψθφίων λφςεων, εάν ζχουμε μια ςυνάρτθςθ
ποιότθτασ που πρζπει να μεγιςτοποιθκεί. Ζπειτα θ ςυνάρτθςθ ποιότθτασ μπορεί να
εφαρμοςτεί ςαν μια γενικι μζτρθςθ τθσ καταλλθλότθτασ (όςο υψθλότερθ θ
μζτρθςθ, τόςο το καλφτερο).
Βαςιηόμενοι ςε αυτι τθν ζννοια τθσ καταλλθλότθτασ, κάποιεσ από τισ
καλφτερεσ υποψιφιεσ λφςεισ επιλζγονται ζτςι ϊςτε να δθμιουργιςουν τθν επόμενθ
γενιά, εφαρμόηοντασ επαναςυνδυαςμό (rexombination) και/θ μετάλλαξθ
(mutation) ςε αυτζσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο επαναςυνδυαςμόσ είναι ζνασ τελεςτισ ο
οποίοσ εφαρμόηεται ςε δφο ι περιςςότερεσ επιλεγμζνεσ υποψιφιεσ λφςεισ
(αποκαλοφμενεσ γονείσ) και θ μετάλλαξθ εφαρμόηεται ςε μια υποψιφια λφςθ και
καταλιγει ςε μια νζα υποψιφια λφςθ. Εφαρμόηοντασ επαναςυνδυαςμό και/ι
μετάλλαξθ οδθγοφμαςτε ςε ζνα νζο ςφνολο υποψιφιων λφςεων (απόγονοι –
offspring) που ςυναγωνίηεται, βαςιηόμενο ςτθν καταλλθλότθτα, τα παλιά ςφνολα
λφςεων για μια κζςθ ςτθν επόμενθ γενιά. Αυτι θ διαδικαςία μπορεί να
επαναλαμβάνεται μζχρι μια υποψιφια λφςθ με επαρκι καταλλθλότθτα να βρεκεί,
ι μζχρι να φτάςει θ διαδικαςία ςτο υπολογιςτικό όριο ενόσ προθγοφμενου
ςυνόλου.
Σκοπόσ
των
παραπάνω
είναι
με
ςυνδυαςμζνθ
εφαρμογι
επαναςυνδυαςμϊν, μεταλλάξεων και επιλογϊν των καταλλθλότερων λφςεων, να
οδθγοφμαςτε ςτθν βελτίωςθ των τιμϊν καταλλθλότθτασ ςε διαδοχικοφσ
πλθκυςμοφσ. Στθν περίπτωςθ που μια διαδικαςία είναι προσ βελτιςτοποίθςθ,
επιτυγχάνεται προςζγγιςθ των βζλτιςτων δυνατϊν τιμϊν, οι οποίεσ λαμβάνουν όλο
και κοντινότερεσ τιμζσ κατά τθν εξζλιξθ τθσ διαδικαςίασ. Εναλλακτικά, εξζλιξθ
παρατθρείται ςυχνά ςαν μια διαδικαςία προςαρμογισ. Από αυτι τθν οπτικι γωνία,
θ καταλλθλότθτα δεν φαίνεται ςαν μια αντικειμενικι ςυνάρτθςθ που πρζπει να
βελτιςτοποιθκεί, αλλά ςαν μια ζκφραςθ των περιβαλλοντικϊν απαιτιςεων.
Βελτιςτοποιϊντασ αυτζσ τισ απαιτιςεισ όλο και περιςςότερο, προκφπτει μια
αυξθμζνθ βιωςιμότθτα, ανακλϊμενθ ςε ζνα μεγαλφτερο αρικμό απογόνων. Θ
εξελικτικι διαδικαςία κάνει τον πλθκυςμό να προςαρμόηεται ςτο περιβάλλον όλο
και καλφτερα.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι πολλά ςτοιχεία μιασ τζτοιασ εξελικτικισ διαδικαςίασ
είναι ςτοχαςτικά. Κατά τθ διάρκεια τθσ επιλογισ, τα άτομα με τισ καλφτερεσ
ςυνκικεσ καταλλθλότθτασ ζχουν περιςςότερεσ ευκαιρίεσ να επιλεχκοφν ςε ςχζςθ
με τα άτομα που υςτεροφν ςε επίπεδα καταλλθλότθτασ, αλλά τυπικά ακόμα και τα
αδφναμα άτομα ζχουν τθν δυνατότθτα να γίνουν γονείσ ι ακόμα να επιβιϊςουν. Για
τον επαναςυνδυαςμό των ατόμων θ επιλογι των τμθμάτων που κα
επαναςυνδυαςτοφν είναι τυχαία. Ραρομοίωσ για τθν μετάλλαξθ, τα κομμάτια που
κα μεταλλαχκοφν εντόσ μίασ υποψιφιασ λφςθσ και τα νζα κομμάτια που κα τα
αντικαταςτιςουν, επιλζγονται τυχαία. Θ γενικι μορφι ενόσ εξελικτικοφ
αλγορίκμου, παρουςιάηεται ςε ψευδό-κϊδικα ςτο ακόλουκο ςχιμα.
(http://www.cs.vu.nl/~gusz/ecbook/Eiben-Smith-Intro2EC-Ch2.pdf) [39]
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Εικόνα 4 - Γενικι μορφι εξελικτικοφ αλγορίκμου ςε ψευδο-κϊδικα

Είναι εφκολο να διαπιςτωκεί πωσ αυτι θ μορφι ενόσ εξελικτικοφ αλγορίκμου
εμπίπτει ςτθν κατθγορία των generate-and-test αλγορίκμων. Θ εξζλιξθ (φυςικι
κατάςταςθ) αναπαριςτά μια ευρετικι εκτίμθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ λφςθσ και θ
διαδικαςία αναηιτθςθσ οδθγείται από τουσ τελεςτζσ διακφμανςθσ και επιλογισ . Οι
εξελικτικοί αλγόρικμοι διακζτουν ζναν αρικμό χαρακτθριςτικϊν που μποροφν να
βοθκιςουν τθν τοποκζτθςι τουσ εντόσ τθσ οικογζνειασ των generates-and-test
μεκόδων:

Οι εξελικτικοί αλγόρικμοι βαςίηονται ςτον πλθκυςμό (population based).
Οι εξελικτικοί αλγόρικμοι χρθςιμοποιοφν κυρίωσ επαναςυνδυαςμό
(recombination) για να ςυνδυάςουν πλθροφορίεσ από περιςςότερεσ
υποψιφιεσ λφςεισ ςε μια νζα υποψιφια λφςθ.
Οι εξελικτικοί αλγόρικμοι είναι ςτοχαςτικοί.
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Εικόνα 5 - Θ μορφι ενόσ εξελικτικοφ αλγορίκμου ςε διάγραμμα ροισ (Αννίνου Ν. 2009)

3.4.5 Σεχνικζσ εξελικτικϊν αλγορίκμων
Παρόμοιεσ τεχνικζσ διαφζρουν ωσ προσ τισ λεπτομζρειεσ εφαρμογισ και τθ
φφςθ του ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ ςτο οποίο εφαρμόηονται. Αν μποροφμε να
τισ κατθγοριοποιιςουμε κα είχαμε:
Γενετικοί αλγόρικμοι: Αυτό είναι το πιο δθμοφιλζσ είδοσ εξελικτικϊν
αλγορίκμων. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ επίλυςθ του προβλιματοσ γίνεται με
τθ χριςθ ςυμβολοςειρϊν (string) από αρικμοφσ (δυαδικό ςφςτθμα, αν και οι
καλφτερεσ παραςτάςεισ ςυνικωσ είναι εκείνεσ που αντικατοπτρίηουν κάτι
για το πρόβλθμα προσ επίλυςθ), εφαρμόηοντασ επαναλθπτικζσ τεχνικζσ
όπωσ ο αναςυνδυαςμόσ και θ μετάλλαξθ. Αυτό το είδοσ εξελικτικοφ
αλγορίκμου χρθςιμοποιείται ςυνικωσ ςε προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ.
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Γενετικόσ προγραμματιςμόσ: Εδϊ οι λφςεισ είναι με τθ μορφι των
προγραμμάτων θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, και θ καταλλθλότθτά τουσ
κακορίηεται από τθν ικανότθτα τουσ να λφςουν ζνα υπολογιςτικό πρόβλθμα.
Εξελικτικόσ προγραμματιςμόσ: Ραρόμοιο με το γενετικό προγραμματιςμό,
αλλά θ δομι του προγράμματοσ είναι ςτακερι και οι αρικμθτικζσ
παράμετροι του εξελίςςονται.
Εξελικτικι ςτρατθγικι: Συνεργάηεται με φορείσ των πραγματικϊν αρικμϊν
ωσ αναπαραςτάςεισ των λφςεων και χρθςιμοποιεί ςυνικωσ
αυτοπροςαρμοηόμενα ποςοςτά μετάλλαξθσ.
Εξελικτικι νευρϊνων: Ραρόμοια με τθ χριςθ γενετικοφ προγραμματιςμοφ,
με τθ διαφορά πωσ εδϊ τα γονίδια αποτελοφν τεχνθτά νευρωνικά δίκτυα,
που περιγράφονται από τθν δομι και τα βάρθ ςφνδεςθσ. Θ κωδικοποίθςθ
του γονιδίου μπορεί να είναι άμεςθ ι ζμμεςθ.

3.4.6 χετικζσ τεχνικζσ
Βελτιςτοποίθςθ αποικίασ μυρμθγκιϊν (Ant colony optimization): Βαςιςμζνθ
ςτθν ιδζα κατά τθν οποία το μυρμιγκι αναηθτά τροφι, χρθςιμοποιϊντασ
επικοινωνία φερομόνθσ για να ςχθματίςει μονοπάτια. Κατά κφριο λόγο,
κατάλλθλο για προβλιματα ςυνδυαςτικισ βελτιςτοποίθςθσ.
Αλγόρικμοσ μελιςςϊν (Bees algorithm): Βαςίηεται ςτθν ςυμπεριφορά των
μελιςςϊν που αναηθτοφν τροφι για να καταςκευάςουν μζλι. Ζχει
εφαρμοςτεί ςε πολλζσ εφαρμογζσ, όπωσ θ δρομολόγθςθσ και ο
προγραμματιςμόσ.
Αναηιτθςθ κοφκοσ (Cuckoo search): Βαςίηεται ςτον αναπαραγωγικό
χαρακτιρα οριςμζνων ειδϊν κοφκου, που μιμοφνται τθν εξελικτικι
ςτρατθγικι πουλιϊν που λειτουργοφν ςαν οικοδεςπότεσ για τθν κατοικία
των κοφκων. Είναι απλόσ ςτθν εφαρμογι και κατάλλθλο για γραμμικά
προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ.
Διαφορικι εξζλιξθ (Differential evolution): Λειτουργεί με βάςθ τισ διαφορζσ
διανυςμάτων και αυτι θ λειτουργία τθν κάνει κατάλλθλθ για προβλιματα
αρικμθτικισ βελτιςτοποίθςθσ.
Αλγόρικμοσ πυγολαμπίδασ (firefly algorithm): Εμπνευςμζνοσ από τθν
ςυμπεριφορά των πυγολαμπίδων, που προςελκφουν θ μία τθν άλλθ με το
φωσ που αναβοςβινουν. Αυτό είναι πολφ χριςιμο για τισ πολυτροπικζσ
βελτιςτοποιιςεισ.
Βελτιςτοποίθςθ ςμινουσ (particle swarm optimization): Βαςιςμζνοσ ςτον
τρόπο που τα ηϊα δθμιουργοφν ςμινθ, κοπάδια, αγζλεσ, κ.λ.π.. Επίςθσ κατά
κφριο λόγο κατάλλθλο για προβλιματα αρικμθτικισ βελτιςτοποίθςθσ.
Αλγόρικμοσ βελτιςτοποίθςθσ ηιηανίων-ειςβολζων (invasive weed
optimization algorithm): Βαςιςμζνο ςτθ ςυμπεριφορά των ηιηανίων για
αναηιτθςθ κατάλλθλθσ κζςθσ δθμιουργίασ αποικίασ και εφρεςθ κατάλλθλου
μζρουσ για ανάπτυξθ και αναπαραγωγι
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Αναηιτθςθ αρμονίασ (harmony search): Βαςιςμζνο ςτθν ςυμπεριφορά των
μουςικϊν ςτθν αναηιτθςθ για τθν καλφτερθ αρμονία. Ο αλγόρικμοσ αυτόσ
είναι κατάλλθλοσ για ςυνδυαςτικι βελτιςτοποίθςθ, κακϊσ και για
βελτιςτοποίθςθ παραμζτρου. (Wikipedia-23)

42

3.5 Γενετικοί Αλγόρικμοι
3.5.1 Ειςαγωγι
Θ ανάπτυξι τουσ ξεκίνθςε ςτθ δεκαετία του 1960 από τον John Holland, τουσ
ςυνεργάτεσ του και τουσ φοιτθτζσ του ςτο Ρανεπιςτιμιο του Michigan. Οι ςκοποί
τθσ ζρευνάσ τουσ είχαν διπλι κατεφκυνςθ:
να ςυνοψίςουν και να εξθγιςουν αυςτθρά τισ προςαρμοςτικζσ και
αναπαραγωγικζσ διαδικαςίεσ των φυςικϊν ςυςτθμάτων, και
να ςχεδιάςουν λογιςμικό τεχνθτϊν ςυςτθμάτων που να διατθρεί τουσ πιο
ςθμαντικοφσ από τουσ μθχανιςμοφσ των φυςικϊν ςυςτθμάτων.
Ραραδοςιακά, οι Γενετικοί Αλγόρικμοι (ΓΑ) χρθςιμοποιοφν μία
αναπαράςταςθ θ οποία είναι ανεξάρτθτθ από το πρόβλθμα, δθλ. ςυμβολοςειρζσ
δυαδικϊν ψθφίων. Ωςτόςο, αρκετζσ πρόςφατεσ εφαρμογζσ χρθςιμοποιοφν άλλουσ
τρόπουσ αναπαράςταςθσ όπωσ γράφοι, εκφράςεισ LISP, διατεταγμζνεσ λίςτεσ και
διανφςματα πραγματικϊν αρικμϊν. (Αδαμίδθσ Ρ. 1999)
Θ βαςικι ιδζα των γενετικϊν αλγορίκμων (Γ.Α.) είναι θ μίμθςθ των
μθχανιςμϊν τθσ βιολογικισ εξζλιξθσ που απαντϊνται ςτθν φφςθ. Σαν επακόλουκο
χρθςιμοποιείται ορολογία θ οποία είναι δανειςμζνθ από τον χϊρο τθσ Φυςικισ
Γενετικισ. Ζτςι αναφερόμαςτε ςε άτομα ι γενότυπουσ μζςα ςε ζνα πλθκυςμό. Κάκε
άτομο ι γενότυποσ αποτελείται από χρωμοςϊματα. Στουσ Γ.Α αναφερόμαςτε
ςυνικωσ ςε άτομα με ζνα χρωμόςωμα. Τα χρωμοςϊματα αποτελοφνται από
γονίδια που είναι διατεταγμζνα ςε γραμμικι ακολουκία. Κάκε γονίδιο επθρεάηει
τθν κλθρονομικότθτα ενόσ θ περιςςότερων χαρακτθριςτικϊν. Τα γονίδια τα οποία
επθρεάηουν ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα του ατόμου ονομάηονται
loci και κάκε χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του ατόμου ζχει τθν δυνατότθτα να
εμφανιςτεί με διάφορεσ μορφζσ ανάλογα με τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται
το αντίςτοιχο γονίδιο που τθν επθρεάηει. Οι διαφορετικζσ αυτζσ καταςτάςεισ που
μπορεί να πάρει το γονίδιο ονομάηονται alleles.
Κάκε γενότυποσ αναπαριςτά μια πικανι λφςθ ςτο πρόβλθμά μασ. Το
αποκωδικοποιθμζνο περιεχόμενο ενόσ ςυγκεκριμζνου χρωμοςϊματοσ καλείται
φαινότυποσ. Μια διαδικαςία εξζλιξθσ που εφαρμόηεται πάνω ςε ζνα πλθκυςμό
αντιςτοιχεί ςε ζνα εκτενζσ ψάξιμο ςτον χϊρο των πικανϊν λφςεων, και με τθν
εξερεφνθςθ όλου του διαςτιματοσ και τθν διατιρθςθ των πικανϊν καλφτερων
λφςεων κα ζχουμε τα επικυμθτά αποτελζςματα.
Οι Γ.Α. διατθροφν ζνα πλθκυςμό πικανϊν λφςεων, του προβλιματοσ που
κζλουμε να επιλφςουμε, πάνω ςτον οποίο δουλεφουν, αντίκετα από άλλεσ
μεκόδουσ αναηιτθςθσ που επικεντρϊνονται ςε ζνα μόνο ςθμείο του διαςτιματοσ
αναηιτθςθσ. Ζτςι πραγματοποιείται ταυτόχρονθ αναηιτθςθ ςε πολλζσ κατευκφνςεισ
και υποςτθρίηει καταγραφι και ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ αυτϊν των
κατευκφνςεων. Ο πλθκυςμόσ υφίςταται μια προςωμειωμζνθ γενετικι εξζλιξθ,
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οπότε ςε κάκε γενιά οι ςχετικά ¨καλζσ¨ λφςεισ αναπαράγονται ενϊ οι ςχετικά
¨κακζσ¨ λφςεισ απομακρφνονται ϊςτε ςτο τζλοσ να βροφμε τθν βζλτιςτθ λφςθ. Ο
διαχωριςμόσ και θ αποτίμθςθ των διαφόρων λφςεων γίνεται με τθν βοικεια μιασ
αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ θ οποία παίηει τον ρόλο του περιβάλλοντοσ μζςα ςτο
οποίο εξελίςςεται ο πλθκυςμόσ. (Ραλαιολόγοσ Κ. 2009) [40]
Συνοψίηοντασ, ζνασ Γ.Α. για ζνα πρόβλθμα πρζπει να αποτελείται από τα
παρακάτω ςυςτατικά:
μια γενετικι αναπαράςταςθ των πικανϊν λφςεων του προβλιματοσ
ζνα τρόπο δθμιουργίασ ενόσ αρχικοφ πλθκυςμοφ από πικανζσ λφςεισ
μια αντικειμενικι ςυνάρτθςθ αξιολόγθςθσ των μελϊν του πλθκυςμοφ, που
παίηει τον ρόλο του περιβάλλοντοσ
γενετικοφσ τελεςτζσ για τθν δθμιουργία νζων μελϊν
τιμζσ για τισ διάφορεσ παραμζτρουσ που χρθςιμοποιεί ο Γ.Α.

3.5.2 Μεκοδολογία Γενετικϊν Αλγορίκμων
Κατά τθν αρχικοποίθςθ του πλθκυςμοφ δθμιουργείται ζνα ςφνολο από
δυαδικζσ ςυμβολοςειρζσ (χρωμοςϊματα). Μετά τθν αρχικοποίθςθ επιλζγονται οι
γονείσ ςφμφωνα με μία ςυνάρτθςθ πικανότθτασ θ οποία βαςίηεται ςτθν ςχετικι
ποιότθτα των ατόμων του πλθκυςμοφ. Με άλλα λόγια, τα άτομα (χρωμοςϊματα) με
καλφτερθ ποιότθτα ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να επιλεγοφν ωσ γονείσ. Πςο
καλφτερθ είναι θ ποιότθτα ενόσ ατόμου, τόςο αυξάνονται οι πικανότθτεσ να
επιλεγεί περιςςότερεσ φορζσ ςαν γονζασ για τθν αναπαραγωγι παιδιϊν. Γενικά,
από Ν γονείσ αναπαράγονται Ν παιδιά μζςω διασταύρωσης (crossover), όπωσ
ονομάηεται ο αναςυνδυαςμόσ ςτθν περίπτωςθ των ΓΑ. Τυπικά, ακολουκεί θ
μετάλλαξθ των Ν παιδιϊν ςφμφωνα με κάποιο ςυντελεςτι πικανότθτασ μετάλλαξθσ
και θ επιβίωςθ των παιδιϊν αντικακιςτϊντασ τουσ Ν γονείσ του πλθκυςμοφ και
δθμιουργϊντασ μία νζα γενιά.
Ριο ςυγκεκριμζνα ο τελεςτισ διαςταφρωςθσ λειτουργεί ωσ εξισ: Επιλζγεται
τυχαία μια κζςθ του χρωμοςϊματοσ και ανταλλάςςονται τα τμιματα πριν και μετά
τθν κζςθ αυτι μεταξφ των δφο χρωμοςωμάτων όπωσ φαίνεται παρακάτω ςτθν
εικόνα 7 . Για παράδειγμα αν οι ςυμβολοςειρζσ 10000100 και 11111111
διαςταυρωκοφν μετά τθν 4θ κζςθ κα παραχκοφν τα δφο παιδιά 10001111 και
11110100.
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Εικόνα 6 – Διαςταφρωςθ (Stranz D.)(50)

Ο τελεςτισ διαςταφρωςθσ μιμείται χονδρικά τον βιολογικό αναςυνδυαςμό
μεταξφ δφο οργανιςμϊν με μονό χρωμόςωμα (απλοειδείσ). Μζςω τθσ
διαςταφρωςθσ, οι ΓΑ εκμεταλλεφονται αποτελεςματικά ιςτορικζσ πλθροφορίεσ για
να κάνουν υποκζςεισ πάνω ςε νζα ςθμεία ζρευνασ, με προςδοκϊμενθ βελτιωμζνθ
απόδοςθ.
Ο τελεςτισ μετάλλαξθσ αλλάηει τυχαία κάποια από τα δυαδικά ψθφία ενόσ
χρωμοςϊματοσ, μετατρζποντάσ τα από 0 ςε 1 ι αντίςτροφα όπωσ φαίνεται ςτθν
εικόνα 8. Για παράδειγμα, εάν ςτθν ςυμβολοςειρά 00000100 γίνει μετάλλαξθ ςτο
δεφτερο δυαδικό ψθφίο τθσ κα γίνει 01000100. Θ μετάλλαξθ μπορεί να ςυμβεί ςε
οποιαδιποτε κζςθ μιασ ςυμβολοςειράσ με κάποια πικανότθτα, ςυνικωσ πολφ
μικρι όςον αφορά τουσ ΓΑ (π.χ. 0.001)

Εικόνα 7 - Μετάλλαξθ (Stranz D.)(50)

Είναι αρκετά ςθμαντικό να ςθμειϊςουμε ότι ςτουσ ΓΑ θ ζμφαςθ δίνεται
ςτον τελεςτι αναςυνδυαςμοφ και όχι ςτον τελεςτι μετάλλαξθσ. Ππωσ ιδθ
ειπϊκθκε θ πικανότθτα μετάλλαξθσ (δθλ. αντιςτροφισ) των δυαδικϊν ψθφίων είναι
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πολφ μικρι και ςυχνά κεωρείται τελεςτισ που λειτουργεί ςτο παραςκινιο. Ο
αναςυνδυαςμόσ, από τθν άλλθ, κεωρείται ωσ ο κφριοσ τελεςτισ διερεφνθςθσ.
Αν κζλαμε να ορίςουμε τα βαςικά βιματα ενόσ γενετικοφ αλγορίκμου, αυτά
κα ιταν τα εξισ:
1. Αρχικοποίθςθ: Δθμιουργία με τυχαίο τρόπο ενόσ αρχικοφ πλθκυςμοφ
δυνατϊν λφςεων
2. Αξιολόγθςθ τθσ κάκε λφςθσ μζςω τθσ αντικειμενικισ μασ ςυνάρτθςθσ
3. Επιλογι ενόσ νζου πλθκυςμοφ με βάςθ τθν απόδοςθ κάκε μζλουσ του
προθγοφμενου πλθκυςμοφ
4. Εφαρμογι ςτον πλθκυςμό που προκφπτει μετά τθ διαδικαςία τθσ
επιλογισ των γενετικϊν τελεςτϊν τθσ διαςταφρωςθσ (crossover) και τθσ
μετάλλαξθσ (mutation)
5. Με τθν ολοκλιρωςθ του βιματοσ 4, κα ζχει δθμιουργθκεί θ επόμενθ
γενιά, οπότε και επιςτρζφουμε ξανά πίςω ςτο βιμα 2.
6. Μετά από κάποιο αρικμό γενεϊν και αφοφ ο αλγόρικμοσ ςυγκλίνει και
δεν επιδζχεται περαιτζρω βελτίωςθ, τότε ο γενετικόσ αλγόρικμοσ
τερματίηεται.

3.5.3 Σελεςτζσ Γενετικϊν αλγορίκμων
Αρχικοποίθςθ:
Αρχικά παράγονται τυχαία πολλζσ μεμονωμζνεσ λφςεισ για να ςχθματιςτεί ο
αρχικόσ πλθκυςμόσ. Το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ εξαρτάται από τθ φφςθ του
προβλιματοσ, αλλά ςυνικωσ περιλαμβάνει αρκετζσ εκατοντάδεσ ι χιλιάδεσ
πικανζσ λφςεισ. Ραραδοςιακά ο πλθκυςμόσ δθμιουργείται τυχαία, καλφπτοντασ όλο
το φάςμα των πικανϊν λφςεων (ο χϊροσ αναηιτθςθσ). Ρεριςταςιακά οι λφςεισ
μποροφν να «εμφυτευκοφν» ςε περιοχζσ που είναι πικανότερο να βρεκοφν οι
βζλτιςτεσ λφςεισ.

Συνάρτθςθ Καταλλθλότθτασ (Fitness function):
Μια ςυνάρτθςθ καταλλθλότθτασ είναι ζνα ιδιαίτερο είδοσ τθσ
αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ θ οποία κακορίηει τισ βζλτιςτεσ λφςεισ (δθλαδι ζνα
χρωμόςωμα) ςε ζνα γενετικό αλγόρικμο, ζτςι ϊςτε το ςυγκεκριμζνο χρωμόςωμα να
μπορεί να αξιολογθκεί ςε ςχζςθ με τα άλλα χρωμοςϊματα. Τα βζλτιςτα
χρωμοςϊματα, ι τουλάχιςτον τα χρωμοςϊματα που είναι περιςςότερο κατάλλθλα,
επιτρζπεται να αναπαράγουν – αναμειγνφουν τα ςφνολα δεδομζνων τουσ με
οποιαδιποτε από διάφορεσ τεχνικζσ, δθμιουργϊντασ μια νζα γενιά που κα είναι
ακόμα καλφτερθ.
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Μια ιδανικι ςυνάρτθςθ καταλλθλότθτασ ςχετίηεται ςτενά με τουσ ςτόχουσ
του αλγορίκμου και παράλλθλα πρζπει να μπορεί να υπολογιςτεί γριγορα. Θ
ταχφτθτα εκτζλεςθσ είναι πολφ ςθμαντικόσ παράγοντασ, εφόςον ζνασ τυπικόσ
γενετικόσ αλγόρικμοσ κα πρζπει να επαναλθφκεί πολλζσ φορζσ για να παράγει ζνα
χρθςιμοποιιςιμο αποτζλεςμα ςε ζνα πρόβλθμα. Αυτό είναι ζνα από τα βαςικά
μειονεκτιματα του γενετικοφ αλγορίκμου ςτισ πραγματικζσ εφαρμογζσ. Είναι
προφανζσ ότι θ ςυγχϊνευςθ των κατά προςζγγιςθ μοντζλων μπορεί να είναι μια
από τισ πιο περιςςότερο υποςχόμενεσ προςεγγίςεισ, ιδίωσ ςτισ ακόλουκεσ
περιπτϊςεισ:
Ο χρόνοσ υπολογιςμοφ τθσ ςυνάρτθςθσ καταλλθλότθτασ μιασ ενιαίασ λφςεισ
είναι εξαιρετικά υψθλό
Λείπουν διευκρινίςεισ για το μοντζλο υπολογιςμοφ τθσ ςυνάρτθςθσ
καταλλθλότθτασ
Θ λειτουργία καταλλθλότθτασ είναι αβζβαιθ ι κορυβϊδθσ.
Δφο κφριεσ κατθγορίεσ ςυναρτιςεων καταλλθλότθτασ υπάρχουν: Θ μία είναι
όταν θ ςυνάρτθςθ δεν αλλάηει, όπωσ και ςτθν βελτιςτοποίθςθ μιασ ςτακερισ
λειτουργίασ ι τθ δοκιμι ενόσ ςτακεροφ ςυνόλου με περιπτϊςεισ δοκιμϊν. Θ άλλθ
περίπτωςθ είναι όταν θ ςυνάρτθςθ καταλλθλότθτασ είναι ευμετάβλθτθ, όπωσ
ςυμβαίνει ςε διαφοροποίθςθ κζςθσ ι ςε περιπτϊςεισ όπου το ςφνολο των
περιπτϊςεων δοκιμϊν ςυν-εξελίςςονται.
Ζνασ άλλοσ τρόποσ κεϊρθςθσ τθσ ςυνάρτθςθσ καταλλθλότθτασ είναι να το
δοφμε από τθν άποψθ ενόσ χϊρου καταλλθλότθτασ, το οποίο παρουςιάηει τθν
καταλλθλότθτα για κάκε πικανό χρωμόςωμα.

Επιλογι:
Κατά τθ διάρκεια κάκε γενεάσ, ζνασ ποςοςτό του υπάρχοντοσ πλθκυςμοφ
ζχει επιλεγεί για να αναπαράγει μια νζα γενεά. Οι μεμονωμζνεσ λφςεισ επιλζγονται
μζςω τθσ ςυνάρτθςθσ καταλλθλότθτασ με βάςθ τθ διαδικαςία τθσ ςυνάρτθςθσ.
Συγκεκριμζνεσ μζκοδοι επιλογισ αξιολογοφν τθν καταλλθλότθτα τθσ κάκε λφςεισ
και επιλζγουν κατά προτίμθςθ τισ καλφτερεσ απ’ αυτζσ. Άλλεσ μζκοδοι, αξιολογοφν
μόνο ζνα τυχαίο δείγμα του πλθκυςμοφ, κακϊσ θ διαδικαςία αυτι, μπορεί να είναι
πολφ χρονοβόρα.
Οι περιςςότερεσ λειτουργίεσ είναι ςτοχαςτικζσ και ςχεδιαςμζνεσ ζτςι ϊςτε
να επιλζγεται ζνα μικρό ποςοςτό των καταλλθλότερων λφςεων. Αυτό βοθκά ςτθ
διατιρθςθ τθσ ποικιλομορφίασ των μεγάλων πλθκυςμϊν και ςτθν πρόλθψθ τθσ
πρόωρθσ ςφγκλιςθσ ςε φτωχζσ λφςεισ.
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Αναπαραγωγι:
Το επόμενο βιμα είναι να δθμιουργθκεί θ δεφτερθ γενεά του πλθκυςμοφ.
Μία νζα γενιά λφςεων θ οποία επιλζγεται μζςω των γενετικϊν τελεςτϊν:
αναςυνδυαςμό (crossover) και μετάλλαξθ (mutation).
Αναςυνδυαςμόσ: Θ βαςικι ιδζα τθσ διαςταφρωςθσ είναι πωσ ο ςυνδυαςμόσ
δφο χρωμοςωμάτων (γονζων), οδθγεί ςτθν δθμιουργία δφο νζων
χρωμοςωμάτων (απόγονοι). Ο λόγοσ που πραγματοποιείται θ διαςταφρωςθ
είναι πωσ οι δφο απόγονοι που προκφπτουν είναι καλφτεροι
(καταλλθλότεροι) από τουσ απογόνουσ, αν κλθρονομιςουν τα καλφτερα
χαρακτθριςτικά των γονιϊν τουσ. Θ διαςταφρωςθ είναι μζροσ τθσ
εξελικτικισ διαδικαςίασ του αλγορίκμου και πραγματοποιείται ςφμφωνα με
τθν πικανότθτα διαςταφρωςθσ που ορίηεται.
Μετάλλαξθ: Θ μετάλλαξθ είναι θ διαδικαςία κατά τθν οποία
πραγματοποιείται τυχαία τροποποίθςθ των τιμϊν ενόσ χρωμοςϊματοσ,
ζχοντασ ωσ κφριο ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ ποικιλίασ και τθσ εξζλιξθσ του
πλθκυςμοφ. Επίςθσ, αποφεφγεται θ πικανότθτα τα χρωμοςϊματα να ζχουν
τισ ίδιεσ τιμζσ, μετά από τθν δθμιουργία πολλϊν γεννϊν. Θ ςυχνότθτα
πραγματοποίθςθσ τθσ μετάλλαξθσ, εξαρτάται από τθν πικανότθτα
μετάλλαξθσ, θ οποία ςυνικωσ ορίηεται ςτθν υλοποίθςθ του γενετικοφ
αλγορίκμου. Μεγαλφτερθ πικανότθτα μετάλλαξθσ, αυξάνει τθν πικανότθτα
να καταςτραφοφν καλζσ υποψιφιεσ λφςεισ, βελτιϊνει όμωσ τθν
ποικιλομορφία του πλθκυςμοφ.

Τερματιςμόσ:
Αυτι θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται μζχρισ ότου μια κατάςταςθ
τερματιςμοφ ζχει επιτευχκεί. Κοινζσ προχποκζςεισ τερματιςμοφ είναι οι εξισ:
Μια λφςθ που να ικανοποιεί τα ελάχιςτα κριτιρια
Στακερό αρικμό γενεϊν που επιτεφχκθκε
Ρόροι του προχπολογιςμοφ που επιτεφχκθκαν
Ο υψθλότεροσ ςτόχοσ τθσ ςυνάρτθςθσ καταλλθλότθτασ ζχει επιτευχκεί ι
ζχει φτάςει ςε τζτοιο ςθμείο που οι διαδοχικζσ επαναλιψεισ δεν παράγουν
πλεόν καλφτερα αποτελζςματα
Τερματιςμόσ βάςθ προςωπικισ κρίςθσ επί του κζματοσ
Συνδυαςμόσ όλων των παραπάνω
(Wikipedia-44)

3.5.4 Αξιολόγθςθ Γενετικϊν αλγορίκμων
Οι γενετικοί αλγόρικμοι αποτελοφν τθν πλζον εφαρμόςιμθ τεχνικι
εξελικτικϊν αλγορίκμων, που παρουςιάηει διάφορα πλεονεκτιματα και
μειονεκτιματα ςε ηθτιματα υλοποίθςθσ και εφαρμογϊν.
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Ρλεονεκτιματα:
Οι γενετικοί αλγόρικμοι δεν ζχουν ιδιαίτερεσ μακθματικζσ απαιτιςεισ για τα
προβλιματα που καλοφνται να βελτιςτοποιιςουν. Επίςθσ είναι ςε κζςθ να
χειριςτοφν όλα τα είδθ αντικειμενικϊν ςυναρτιςεων και όλουσ τουσ
πικανοφσ περιοριςμοφσ που μπορεί να προχποκζτει ο οριςμόσ του
προβλιματοσ, που μπορεί να είναι οριςμζνοι ςε διακριτό , ςυνεχζσ ι
ςυνδυαςμζνο χϊρο αναηιτθςθσ.
Χαρακτθρίηονται για τθν αξιόλογθ ευελιξία τουσ , που τουσ επιτρζπει να
εφαρμοςτοφν ςε διάφορεσ υβριδικζσ μορφζσ γενετικϊν αλγορίκμων με
άλλεσ μεκόδουσ, δίνοντασ τθ δυνατότθτα αποδοτικισ υλοποίθςθσ για ζνα
ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα.
Οι γενετικοί αλγόρικμοι είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί ωε μζκοδοι
γενικευμζνθσ αναηιτθςθσ . Οι κλαςςικζσ τεχνικζσ πραγματοποιοφν
ςυγκρίςεισ που γίνονται ανάμεςα ςε κοντινζσ τιμζσ και θ διαδικαςία
οδθγείται ςε τοπικά βζλτιςτα ςθμεία. Θ ολικι βζλτιςτθ λφςθ (global optimal
solution) , μπορεί να βρεκεί μόνο αν το πρόβλθμα διακζτει ςυγκεκριμζνεσ
ιδιότθτεσ κυρτότθτασ , που εξαςφαλίηουν πωσ το τοπικό ολικό είναι και
ολικό βζλτιςτο.
Οι γενετικοί αλγόρικμοι δίνουν τεράςτιεσ δυνατότθτεσ επζκταςθσ και
διαμόρφωςθσ, ανάλογα με τισ ξεχωριςτζσ ανάγκεσ κάκε υλοποίθςθσ. Ρολλζσ
από τισ λειτουργίεσ που ζχουν εφαρμοςκεί ςε γενετικοφσ αλγορίκμουσ
διαφζρουν αρκετά από εκείνεσ τθσ γενετικισ εξζλιξθσ.
Μειονεκτιματα:
Θ διαδικαςία εκτζλεςθσ ενόσ γενετικοφ αλγορίκμου απαιτεί
επαναλαμβανόμενο υπολογιςμό των ςυναρτιςεων καταλλθλότθτασ,
γεγονόσ που κάνει ιδιαίτερα πολφπλοκθ τθν εφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ. Σε
πολλά προβλιματα τθσ πραγματικότθτασ , ο ςυνεχισ υπολογιςμόσ τθσ
ςυνάρτθςθσ καταλλθλότθτασ μπορεί να είναι απαγορευτικά πολφπλοκοσ και
χρονοβόροσ. Θ λφςθ ςε αυτό το εμπόδιο είναι ο υπολογιςμόσ και θ
εφαρμογι μιασ προςεγγιςτικισ ςυνάρτθςθσ καταλλθλότθτασ.
Θ επιλογι τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ του προβλιματοσ γίνεται ςε ςφγκριςθ με τισ
άλλεσ διακζςιμεσ υποψιφιεσ λφςεισ. Συνεπϊσ, υπάρχει ο κίνδυνοσ, θ
ςυνκικθ τερματιςμοφ να μθν οδθγεί ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ ςτθ ςυνολικά
βζλτιςτθ λφςθ.
Σε προβλιματα που θ μοναδικι ςυνάρτθςθ καταλλθλότθτασ είναι μια
ζνδειξθ αποδεκτισ ι μθ αποδεκτισ λφςθσ (όπωσ το προβλιματα απόφαςθσ),
κακϊσ δεν υπάρχει τρόποσ να ςυγκλίνουν προσ τθ λφςθ. Οι γενετικοί
αλγόρικμοι δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί, κακϊσ τεχνικζσ τυχαίασ
αναηιτθςθσ μποροφν να οδθγιςουν, ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, ςε ίδια
αποτελζςματα με ζνα γενετικό αλγόρικμο.
Σε ςυγκεκριμζνα προβλιματα αναηιτθςθσ και βελτιςτοποίθςθσ, οι
εναλλακτικζσ τεχνικζσ κεωροφνται ωσ αποτελεςματικότερεσ ςε ςχζςθ με
τουσ γενετικοφσ αλγορίκμουσ. Ακόμα και ςιμερα, είναι ανοιχτι θ ερϊτθςθ,
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αν υπάρχουν προβλιματα που οι γενετικοί αλγόρικμοι είναι θ βζλτιςτθ
τεχνικι για τθν βελτιςτοποίθςθ τουσ. (Μπατιςτάκθσ Δ. 2010)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΝΑΛΤΘ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΘ ΤΣΘΜΑΣΟ

4.1 Πραγματικά δεδομζνα για το πρόβλθμα μασ
Ζτςι όπωσ ειπϊκθκε παραπάνω, το πρόβλθμα που ζχουμε να λφςουμε
πθγάηει απ τθν ανάγκθ για ςυγκριτικι αξιολόγθςθ ανταγωνιςτικϊν θλεκτρονικϊν
καταςτθμάτων. Για τθν επιλογι αυτϊν των θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων ζπρεπε
αρχικά να γίνει ζρευνα ςφμφωνα με τθν ηιτθςθ αυτϊν των καταςτθμάτων ςτθν
Ελλάδα. Για να αποφαςίςουμε ποια θλεκτρονικά καταςτιματα κα ςυμπεριλθφκοφν
ςτθν ζρευνα, εξετάςαμε ςφμφωνα με πραγματικά δεδομζνα τθν επιςκεψιμότθτα,
τον χρόνο παραμονισ ςτισ αντίςτοιχεσ ςελίδεσ των καταςτθμάτων κ.α. Ενδεικτικά
μποροφμε να δοφμε τα ςτοιχεία αυτά ςτον παρακάτω πίνακα:

Reach (%) *

eshop

plaisio

0,01786

0,01649

Pageviews/user 9,8
25
bounce (%) **
time on site
5,6
(min)

amazon

multirama germanos mgmanager pixmania

8,2

0,00942
***
9,4

22

30

25,9

17,4

57

40,8

5,7

8,18

4,1

4

1,95

4,9

0,00357

0,00158

0,00016

0,000025

6,5

6,2

3,3

5,6

Πίνακασ 2 - Πραγματικά δεδομζνα για τα ςυγκεκριμζνα θλεκτρονικά καταςτιματα (πθγι: www.alexa.com)

* reach: το ποςοςτό των κατά μζςο όρο κακθμερινϊν ςυνδζςεων ςτθν ιςτοςελίδα
επί του ςυνολικοφ αρικμοφ ςυνδζςεων (παγκόςμια)
*τα ποςοςτά που αναφζρονται ςτθν τιμι reach αφοροφν τισ προςβάςεισ ςτισ
ςυγκεκριμζνεσ ςελίδεσ, από Ελλάδα, επί των παγκόςμιων κακθμερινϊν
προςβάςεων
** bounce: το ποςοςτό εκείνων που ενϊ ςυνδζκθκαν ςτθν ςελίδα δεν κάνουν καμία
πλοιγθςθ και αποςυνδζονται
*** το amazon για παράδειγμα ζχει 4.05% reach παγκοςμίωσ, αλλά για τα ελλθνικά
πλαίςια είναι ςε πολφ πιο χαμθλά επίπεδα

Ππωσ αναφζρκθκε ςτθν ειςαγωγι, ςκοπόσ τθσ εργαςίασ αυτισ είναι να
αναπτυχκεί μια μεκοδολογία ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ αυτϊν των θλεκτρονικϊν
καταςτθμάτων και ζπειτα να αναπτυχκεί το κατάλλθλο ςφςτθμα υποςτιριξθσ
αποφάςεων που κα τθν υλοποιεί ζτςι ϊςτε τα πειραματικά ποςοςτά που κα
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εξάγουμε από το δείγμα μασ να προςεγγίηουν όςο το δυνατόν καλφτερα τα
πραγματικά μερίδια αγοράσ.

4.2 Ανάλυςθ του προβλιματοσ
Ριο ςυγκεκριμζνα το ηθτοφμενο είναι να ςχεδιαςτεί και να υλοποιθκεί ζνα
ςφςτθμα ςφμφωνα με το οποίο να αξιολογοφνται μια ςειρά θλεκτρονικϊν
καταςτθμάτων από ζνα ςφνολο χρθςτϊν. Εκτόσ των εναλλακτικϊν επιλογϊν που κα
ζχει ςτθ διάκεςθ του ζνασ χριςτθσ για να αποφαςίςει, κα πρζπει να υπάρχουν και
ζνα ςφνολο κριτθρίων, τα οποία κα είναι ικανά να αποδϊςουν ςτο βζλτιςτο βακμό
τθν εικόνα που διαμορφϊνει ο χριςτθσ για το ςυγκεκριμζνο θλεκτρονικό
κατάςτθμα.
Ππωσ αναφζρκθκε και ςτο δεφτερο κεφάλαιο με τθν υφιςτάμενθ
κατάςταςθ, κα ακολουκιςουμε δφο διαφορετικζσ κατευκφνςεισ για τθν επίλυςθ
του προβλιματοσ μασ. Στθν πρϊτθ κα δουλζψουμε κακαρά με πολυκριτθριακι
ανάλυςθ των δεδομζνων κάνοντασ και εφαρμογι του ςυςτιματοσ MarketS και ςτθν
δεφτερθ κα δουλζψουμε με γενετικοφσ αλγορίκμουσ και μεκόδουσ αυτϊν ςε
ςυνδυαςμό με πολυκριτιρια μεκοδολογία. Ρριν απ αυτι τθ φάςθ όμωσ κα
χρειαςτεί θ διενζργεια ζρευνασ αγοράσ και ςυγκζντρωςθσ ερωτθματολογίων. Απ το
MarketS και από τουσ γενετικοφσ κα προκφψουν μερίδια αγοράσ των εναλλακτικϊν
ιςτοςελίδων-καταςτθμάτων που κα ςυγκρικοφν μεταξφ τουσ αλλά και με τα
πραγματικά δεδομζνα για να ελεγχκεί θ αξιοπιςτία των 2 μεκόδων μασ.
Σε πρϊτθ φάςθ κα χρειαςτοφμε ζνα δείγμα ατόμων που ζχουν εμπειρία με
θλεκτρονικζσ αγορζσ και είναι ικανό να αξιολογιςει όςον το δυνατόν περιςςότερεσ
απ τισ εναλλακτικζσ που του προςφζρουμε. Ππωσ αναφζρκθκε ζνα ςφνολο
κριτθρίων κα βοθκιςει τον ερωτθκζντα για να διαμορφϊςει τθν εικόνα του για το
αντίςτοιχο θλεκτρονικό κατάςτθμα. Για τον κακοριςμό αυτϊν των κριτθρίων ζγινε
ζρευνα ςτο διαδίκτυο για κριτιρια αξιολόγθςθσ, ικανοποίθςθσ και ποιότθτασ και
καταλιξαμε ςε 12 κριτιρια, τα οποία και κα αξιολογθκοφν ποιοτικά μζςω του
ερωτθματολογίου. Τα κριτιρια αυτά κα είναι: Ρλοιγθςθ, Σχεδιαςμόσ/Δομι,
Ταχφτθτα ανάκτθςθσ ςελίδων/βάςθσ δεδομζνων, Σφςτθμα παράδοςθσ
παραγγελιϊν, Χριςθ/αλλθλεπίδραςθ, Ρροςφερόμενεσ υπθρεςίεσ, Ροικιλία
προςφερόμενων προϊόντων, Διακεςιμότθτασ προςφερόμενων προϊόντων,
Ραρεχόμενθ πλθροφόρθςθ(πλθρότθτα – εγκυρότθτα – ακρίβεια), Τιμζσ –
Ρροςφορζσ, Δυνατότθτεσ πλθρωμισ και Αςφάλεια ςυναλλαγϊν.
Π ςτόχοσ μασ αρχικά ιταν να δθμιουργθκεί ζνα ικανό δείγμα. Είναι λογικό
ζνασ χριςτθσ να μθν είχε επιςκεφκεί – αγοράςει και απ τα 7 θλεκτρονικά
καταςτιματα που αρχικά είχε ςτθν διάκεςθ του προσ αξιολόγθςθ. Για το λόγο αυτό
το ικανό δείγμα κα ζπρεπε να το αποτελοφν άτομα που ζχουν εικόνα για
περιςςότερα από 2 θλεκτρονικά καταςτιματα. Θα δοφμε ςτθν ςυνζχεια πωσ απ τα
7 θλεκτρονικά καταςτιματα και τουσ 170 ερωτθκζντεσ που περιείχε θ αρχικι μασ
ζρευνα, θ εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ ζγινε πάνω ςε 4 θλεκτρονικά καταςτιματα
και 105 τελικοφσ χριςτεσ, ικανοφσ να αξιολογιςουν αυτζσ τισ 4 εναλλακτικζσ
επιλογζσ.
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Το ερωτθματολόγιο κα είναι χωριςμζνο ςε 2 μζρθ. Το 1 ο κα περιλαμβάνει 16
κανονικζσ ερωτιςεισ αναφερόμενεσ ςτο φφλο, τθν θλικία, το επάγγελμα, τθ χριςθ
του internet, τον χρόνοσ ςτον υπολογιςτι, αγορζσ από τα ςυγκεκριμζνα
θλεκτρονικά καταςτιματα κ.α.. Αυτζσ οι ερωτιςεισ μποροφν να βοθκιςουν ςτο
φιλτράριςμα των χρθςτϊν ζτςι ϊςτε να τουσ διαχωρίςουμε ςε ομάδεσ χρθςτϊν που
κζλουμε να εςτιάςουμε τθν ζρευνα μασ (π.χ. μεγάλθσ – μικρισ θλικίασ, άνδρεσ –
γυναίκεσ, κτλ). Το 2ο μζροσ κα περιλαμβάνεισ τισ πολυκριτθριακζσ ερωτιςεισ, με τα
κριτιρια όπωσ τα αναφζραμε παραπάνω. Στόχοσ των πολυκριτθριακϊν ερωτιςεων
είναι να υπολογίςουμε τθν βαρφτθτα που αντιςτοιχεί ο κάκε χριςτθσ για τα
ςυγκεκριμζνα κριτιρια των εναλλακτικϊν και μζςα απ αυτά τα βάρθ και τθν
πολυκριτθριακι μεκοδολογία κα προκφψουν τα μερίδια αγοράσ ζτςι όπωσ τα
αξιολόγθςαν οι ερωτθκζντεσ. Ζτςι μζςα από τθν πολυκριτιρια μεκοδολογία και
κάνοντασ χριςθ του ςυςτιματοσ MarketS και των γενετικϊν αλγορίκμων, κα
ζχουμε πάρει τα μερίδια αγοράσ των εναλλακτικϊν επιλογϊν μασ ζτςι όπωσ τα
κακόριςαν μζςα από το ειδικό ερωτθματολόγιο οι ερωτθκζντεσ.
Συγκεντρϊνοντασ λοιπόν δείγμα 170 ατόμων τουσ ηθτιςαμε να
αξιολογιςουν τα ποιοτικά κριτιρια ςτα οποία είχαμε καταλιξει μετά από ζρευνα.
Το ςυγκεκριμζνο ερωτθματολόγιο, ςχεδιάςτθκε ςε θλεκτρονικι μορφι με εργαλεία
που προςφζρονταν απ το www.surveymonkey.com. Στθ ςυνζχεια αναρτικθκε
διαδικτυακά χρθςιμοποιϊντασ το διακομιςτι τθσ παραπάνω ιςτοςελίδασ.
Θ όλθ μεκοδολογία μασ, είτε δουλεφουμε με το ςφςτθμα MarketS είτε με
γενετικοφσ αλγορίκμουσ, είναι να βρίςκουμε τα βζλτιςτα βάρθ που διαμορφϊνει ο
κάκε χριςτθσ για τα κριτιρια τθσ κάκε εναλλακτικισ και να κάνουμε χριςθ αυτϊν
των βαρϊν ζτςι ϊςτε να παίρνουμε τα καλφτερα δυνατό μερίδια αγοράσ που
μπορεί να διαμορφϊςει το δείγμα μασ.
Ραρακάτω ακολουκοφν αναλυτικά τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που ςυλλζξαμε απ
αυτό το ερωτθματολόγιο. Στα ςτατιςτικά ςτοιχεία αναφζρονται όλοι οι χριςτεσ,
πριν πραγματοποιθκεί το φιλτράριςμα των χρθςτϊν για να ζχουμε και μια
γενικότερθ εικόνα του αρχικοφ δείγματοσ και να φανεί καλφτερα ο λόγοσ που δεν
χρθςιμοποιιςαμε ζνα μζροσ αυτϊν για τθν ζρευνα μασ.
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4.3 χθματικά το φςτθμα

Εικόνα 8 – χθματικά το ςφςτθμα που κα υλοποιθκεί
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4.4 Πολυκριτθριακι Ανάλυςθ ςτο πρόβλθμα μασ
Ο βακμόσ ςπουδαιότθτασ των εφαρμοηόμενων κριτθρίων για τθν
αξιολόγθςθ των διαφόρων εναλλακτικϊν ςεναρίων κακορίηεται από το ςυντελεςτι
βαρφτθτασ που αποδίδεται ςτα κριτιρια αυτά. Ανάλογα με τθν περίπτωςθ,
χρθςιμοποιοφνται είτε άμεςοι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ είτε ζμμεςοι. Οι άμεςοι
ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ χρθςιμοποιοφνται ςτθν περίπτωςθ που ο αρικμόσ των
κριτθρίων είναι μικρόσ και είναι δυνατι θ επιλογι ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ. Οι
ζμμεςοι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ προςδιορίηονται με τθν ταξινόμθςθ των κριτθρίων
κατά ςειρά ςπουδαιότθτασ, τθν απόδοςθ ενόσ ςυνολικοφ ςυντελεςτι βαρφτθτασ ι
ενόσ μζγιςτου ςυντελεςτι βαρφτθτασ και ςτθ ςυνζχεια τον προςδιοριςμό των
ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ ςε ςχζςθ με το άκροιςμα όλων των ςυντελεςτϊν
βαρφτθτασ ι ςε ςχζςθ με το μεγαλφτερο ςυντελεςτι. Επιπλζον, είναι δυνατι θ
χριςθ κριτθρίων, ςτα οποία δεν ζχει αποδοκεί ςυντελεςτισ βαρφτθτασ.
Ο προςδιοριςμόσ τθσ ςπουδαιότθτασ του κάκε κριτθρίου βαςίηεται ςτθν
ιδιαίτερθ ςθμαςία που δίνουν οι ενδιαφερόμενοι φορείσ για κάκε κριτιριο.
Συνεπϊσ, ανάλογα με το είδοσ του προβλιματοσ είναι δυνατό να παρουςιάηουν
μεγαλφτερθ ςθμαςία για τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ τα περιβαλλοντικά κριτιρια
ςε ςχζςθ με τα οικονομικά ι και το αντίςτροφο. Ζτςι, για τον προςδιοριςμό των
ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ απαιτείται θ προςεκτικι ιεραρχικι ταξινόμθςθ των
διαφόρων κριτθρίων από τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ.
Σκοπόσ μασ είναι να κακορίςουμε τα βάρθ των κριτθρίων που αποδίδουν οι
ερωτθκζντεσ ςτα κριτιρια που αναφζραμε ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ.
Αναφερκικαμε ςε άμεςουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ αλλά και ζμμεςουσ. Αυτό που
ουςιαςτικά μασ ενδιαφζρει ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ είναι οι ζμμεςοι
ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ που προςδιορίηονται με τθν ταξινόμθςθ των κριτθρίων
κατά ςειρά ςπουδαιότθτασ, τθν απόδοςθ ενόσ ςυνολικοφ ςυντελεςτι βαρφτθτασ
και ςτθ ςυνζχεια τον προςδιοριςμό των ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ ςε ςχζςθ με το
άκροιςμα όλων των ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ. Για να επιτευχκεί κάτι τζτοιο ζγινε
χριςθ του ιςτοκεντρικοφ ςυςτιματοσ MarketS (Ματςατςίνθσ N., Σίςκοσ Γ. 1999).

55

4.5 Σο φςτθμα MarketS (Market Simulator)
To MarketS (Market Simulator) είναι ζνα Ευφυζσ Σφςτθμα Υποςτιριξθσ
αποφάςεων Μάρκετινγ, το οποίο υλοποιεί πολυκριτιρια μεκοδολογία ανάλυςθσ
και προςομοίωςθσ τθσ αγοράσ με ςτόχο τθν επιλογι τθσ καταλλθλότερθσ
ςτρατθγικισ διείςδυςθσ νζων προϊόντων που ςτθν περίπτωςθ μασ είναι οι 4
ιςτοςελίδεσ ςτισ οποίεσ και καταλιξαμε. Ραρακάτω κα αναφερόμαςτε ςτισ τζςςερισ
αυτζσ ιςτοςελίδεσ ςαν προϊόντα για το λόγο ότι τα παρακάτω ιςχφουν και ςτθ
γενικότθτα τουσ και όχι μόνο ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ των ιςτοςελίδων που
μασ απαρχολοφν.
Σφμφωνα με τθν μεκοδολογία που προτείνεται ςτο MarketS, αρχικά
αποκτάται, με τθ βοικεια τθσ περιγραφικισ ςτατιςτικισ, μία γενικι εικόνα των
αποτελεςμάτων τθσ δθμοςκόπθςθσ.
Στθ ςυνζχεια γίνεται χριςθ μοντζλων ανάλυςθσ δεδομζνων για το
κακοριςμό των χαρακτθριςτικϊν του καταναλωτι. Θ πολυκριτιρια μζκοδοσ
UTASTAR (Σίςκοσ Γ., Γρθγοροφδθσ Ε., Ματςατςίνθσ Ν.Φ. 2005) εφαρμόηεται ςτισ
πολυκριτιριεσ εκτιμιςεισ των καταναλωτϊν, που ζχουν ςυλλεχκεί με ειδικά
ερωτθματολόγια, με ςτόχο τον κακοριςμό τθσ καταναλωτικισ τουσ ςυμπεριφοράσ.
Εν ςυνεχεία, με τθ βοικεια των μοντζλων προςωπικι επιλογισ του
καταναλωτι, γίνεται προςομοίωςθ τθσ αγοράσ και υπολογιςμόσ των μεριδίων
αγοράσ των προϊόντων που μετζχουν ςτθν ζρευνα με αντικειμενικό ςκοπό τθν
επιλογι του πλζον καταλλθλότερου μοντζλου. Καταλλθλότερο μοντζλο κεωρείται
εκείνο που προςεγγίηει περιςςότερο τα πραγματικά μερίδια αγοράσ.
Ζτςι και ςτο πρόβλθμα μασ, μοντελοποιιςαμε τα κριτιρια που κζλαμε να
αξιολογιςουμε και κρίναμε ότι είναι τα ςθμαντικότερα για να μασ κακορίςουν τα
μερίδια αγοράσ. Κάνοντασ χριςθ του MarketS καταλιξαμε ςτο να εντοπίςουμε τουσ
ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ που αποκτοφν τα κριτιρια για κάκε ερωτθκζντα ξεχωριςτά,
αλλά και τουσ μζςουσ και μζγιςτουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ που διαμορφϊκθκαν
από τισ επιλογζσ του ςυνόλου των ερωτθκζντων
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Εικόνα 9 - Διάγραμμα ροισ του υςτιματοσ MarketS (Matsatsinis N., Siskos Y.)
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4.5.1 Ανάλυςθ του υςτιματοσ MarketS
Πλθ θ μεκοδολογία που αφορά τθν πολυκριτθριακι ανάλυςθ ςτθ
ςυγκεκριμζνθ διπλωματικι εργαςία, πθγάηει από τθν «βαςιςμζνθ ςτον καταναλωτι
μεκοδολογία» (consumer-based) που προτάκθκε το 1999 απ τουσ Σίςκο και
Ματςατςίνθ για τθν υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ ενόσ νζου προϊόντοσ
ςτισ επιχειριςεισ. Σφμφωνα με αυτι τθ μεκοδολογία, κάκε καταναλωτισ εκφράηει
αξιολογιςεισ του για μια ςειρά προϊόντων αναφοράσ που εμπλζκονται ςτθν
ζρευνα, ςχετικά με τθν βάςθ μιασ ομάδασ κριτθρίων. Τζλοσ ηθτείται κατάταξθ των
προϊόντων ςφμφωνα με τθν ςειρά προτίμθςθσ. Θ ςυλλογι αυτοφ του είδουσ των
δεδομζνων απαιτεί ζνα ειδικό ερωτθματολόγιο. Στθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία ςαν
προϊόντα προσ αξιολόγθςθ είχαμε ουςιαςτικά τα θλεκτρονικά καταςτιματα. Ζτςι
λοιπόν οι καταναλωτζσ μζςω ενόσ ειδικοφ ερωτθματολογίου, εξζφραςαν τισ
αξιολογιςεισ τουσ ςφμφωνα με κάποια κριτιρια και ςτο τζλοσ τουσ ηθτικθκε
ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία να τα κατατάξουν ςφμφωνα με τισ επιλογζσ τουσ.
Σε πρϊτο βιμα γίνεται θ απόκτθςθ μιασ γενικισ πτυχισ των αποτελεςμάτων
τθσ ζρευνασ με τθ βοικεια περιγραφικϊν ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. Αυτό
ακολουκείται από τθ χριςθ μοντζλων ανάλυςθσ ςτοιχείων για να κακορίςουν τα
χαρακτθριςτικά των καταναλωτϊν.
Θ πολυκριτιρια μζκοδοσ UTASTAR εφαρμόηεται ςτισ πολυκριτιριεσ
προτιμιςεισ των καταναλωτϊν, προκειμζνου να κακορίςει τα κριτιρια εξθγϊντασ
κάκε μια από τισ επιλογζσ του καταναλωτι. Θ χριςθ τθσ επιλογισ προτφπων
μοντζλου επιτρζπει τθν προςομοίωςθ τθσ αγοράσ και τον υπολογιςμό των μεριδίων
αγοράσ κάκε ανταγωνιςτικισ ιςτοςελίδασ που ςυμμετζχει ςτθν ζρευνα. Αυτά
αποςκοποφν ςτθν επιλογι τθσ πιο κατάλλθλθσ προςζγγιςθσ μοντζλου, ςτα πλαίςια
του δυνατοφ, με τα πραγματικά μερίδια αγοράσ. Σε επόμενο ςτάδιο, τον ςχεδιαςμό
του νζου προϊόντοσ από τθν ειςαγωγι του με εκτιμιςεισ πολυκριτθριακισ λιψθσ
αποφάςεων. Και τζλοσ αυτό ακολουκείται από τθν εφαρμογι των εναλλακτικϊν
ςεναρίων.
Ράλι με τθ βοικεια τθσ επιλογισ του καταλλθλότερου μοντζλου, το οποίο
επιλζγεται άμεςα από το χριςτθ, γίνεται προςομοίωςθ και υπολογιςμόσ των νζων
μεριδίων αγοράσ που πρζπει να αναμζνονται μετά τθν ειςαγωγι ενόσ νζου
προϊόντοσ. Βαςιςμζνοι ςτα αποτελζςματα τθσ εφαρμογισ του ςεναρίου
δθμιουργείται θ απόφαςθ για τθν καταλλθλότερθ ςτρατθγικι διείςδυςθσ του νζου
προϊόντοσ ςτα ιδθ υπάρχοντα.
Ο ςτόχοσ όλων των μοντζλων επιλογισ ςεναρίου είναι να βρουν τα μερίδια
αγοράσ που κατζχουν οι εναλλακτικζσ επιλογζσ, από τισ προτιμιςεισ των
καταναλωτϊν κακϊσ επίςθσ και τα προϊόντα τθσ αγοράσ που ςυςχετίηονται άμεςα.
Ο προςδιοριςμόσ και θ επιλογι του καταλλθλότερου μοντζλου εξαρτάται
από δφο παράγοντεσ.
Ο πρϊτοσ είναι το εφροσ τθσ κοινισ ωφζλειασ που δθμιουργείται από τουσ
καταναλωτζσ του τμιματοσ delta=Umax-Umin για κάκε καταναλωτι
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Ο δεφτεροσ είναι ο τφποσ τθσ κατανομισ αυτϊν των κοινϊν ωφελειϊν που
κακορίηονται από τθν εκτίμθςθ τθσ κφρτωςθσ και των παραμζτρων
ςυμμετρίασ.
Ζτςι ο καταναλωτισ εκφράηεται μζςα από το ευρφ πλάτοσ των δυνατοτιτων
ι τθν αδυναμία να κάνει διάκριςθ μεταξφ των προϊόντων, και μζςα ςε αυτό το
εφροσ διαμορφϊνει τισ ςυγκεκριμζνεσ προτιμιςεισ του για κάκε προϊόν. Θ μελζτθ
αυτϊν των χαρακτθριςτικϊν αποτελεί το βαςικό κριτιριο για τθν επιλογι του
καταλλθλότερου προτφπου. Για κάκε ζνα διαφορετικό είδοσ ςυμπεριφοράσ
καταναλωτι, διαφορετικά πρότυπα επιλογισ εφαρμόηονται. Θ επιλογι του πλζον
καταλλθλότερου μοντζλου για κάκε περίπτωςθ εξαρτάται από τθν εμπειρία που
αποκτικθκε από τθν εφαρμογι αυτϊν των μοντζλων ςε πραγματικά προβλιματα
και ςτα ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά των ίδιων των μοντζλων. Ουςιαςτικά τα
μερίδια αγοράσ που κζλουμε να εξάγουμε και είναι ο ςτόχοσ μασ, κα προκφψουν
υπολογίηοντασ τθν πικανότθτα να επιλεγεί μία ςυγκεκριμζνθ εναλλακτικι ανάμεςα
ςτισ άλλεσ. Θ διαφορά ενόσ μοντζλου καταναλωτι από ζνα άλλο εςτιάηεται ςτο
διαφορετικό τρόπο υπολογιςμοφ αυτισ τισ πικανότθτασ.

4.5.2 Μζκοδοι UTA και UTASTAR
(Σίςκοσ, Ματςατςίνθσ, Γρθγοροφδθσ 2005)
Θ μζκοδοσ UTA είχε αρχικά προτακεί από τον Jacquet – Lagreze και ο Σίςκοσ
με τθν ςειρά του ζχει δθμιουργιςει μια ολόκλθρθ οικογζνεια μοντζλων
διαχωριςμοφ προτίμθςθσ κατά τθ διάρκεια των τελευταίων τριάντα ετϊν. Π κφριοσ
ςτόχοσ τθσ μεκόδου είναι να ςυναγάγει μία θ περιςςότερεσ πρόςκετεσ ςυναρτιςεισ
τιμϊν που δίνονται ότι κυμαίνονται ςε ζνα ςετ αναφοράσ AR.
Θ αρχικι UTA μζκοδοσ προχποκζτει πρόςκετθ ςυνάρτθςθ τιμϊν τθσ
παρακάτω μορφισ

Βάςθ των παρακάτω περιοριςμϊν κανονικοποίθςθσ:

Ππου ui (i=1,2, … , n) είναι οι οριακζσ ςυναρτιςεισ τιμϊν.
Ππωσ ορίςτθκε από το Σίςκο, αυτόσ ο πρόςκετοσ τφποσ φόρμουλασ,
ικανοποιεί
τα
αξιϊματα
τθσ
ςυγκριςιμότθτασ,
αναςτοχαςτικότθτασ,
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μεταβατικότθτασ των επιλογϊν, ςυνζχεια, και αυςτθρι κυριαρχία, όςο το ui(gi)≥0
παραμζνει κετικό και υποτίκεται πωσ ιςχφει dui/dgi>0 .
Θ μζκοδοσ εκτιμά τισ προαναφερκείςεσ ςυναρτιςεισ τιμϊν κάνοντασ χριςθ
ςτόχων τθσ τεχνικισ του γραμμικοφ προγραμματιςμοφ ζτςι ϊςτε θ κατάταξθ που
λαμβάνεται μζςω αυτϊν των ςυναρτιςεων ςτο AR να είναι όςο το δυνατό πιο
ςφμφωνθ με αυτι που δίνεται από τα πραγματικά δεδομζνα. Ρρόςκετα, ειςάγοντασ
ζνα ενδεχόμενο ςφάλμα ς(α) ςυςχετιηόμενο με το AR, οι τιμζσ τθσ κάκε πράξθσ
μποροφν να γραφτοφν και ωσ εξισ:

Θ εφαρμογι του αλγορίκμου UTA χρειάηεται τθν χριςθ γραμμικισ
παρεμβολισ προκειμζνου να προςεγγιςτοφν οι οριακζσ τιμζσ των ςυναρτιςεων ui
ςε τμιματα γραμμικϊν μορφϊν. Ακόμα, παίρνοντασ υπόψθ μασ τθν κατάταξθ των
πραγματικϊν δεδομζνων ςτο AR = {α1, α2, …, αm}, οι αναφορζσ των ενεργειϊν
«επαναδιαμορφϊνονται» από τθν καλφτερθ (α1) ςτθ χειρότερθ ενζργεια (αm).
Απ’ τθν άλλθ μεριά, θ μζκοδοσ UTASTAR που προτάκθκε από τον Σίςκο και
Γιαννακόπουλο, μπορεί να κεωρθκεί ςαν μία βελτιωμζνθ ζκδοςθ του αρχικοφ UTA
μοντζλου, εφόςον προτείνει δφο πολφ ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτον αλγόρικμο UTA:
Συνάρτθςθ διπλοφ ςφάλματοσ: Το απλό ςφάλμα ς(α) αντικακίςταται από
ζνα διπλό, κετικά οριςμζνο ςφάλμα (π.χ. ς+(α) και ς-(α) να είναι το
υπερεκτιμθμζνο και το υποεκτιμθμζνο ςφάλμα αντίςτοιχα) προκειμζνου να
διαςφαλίςει τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ.
Μεταςχθματιςμόσ των μεταβλθτϊν : οι αρχικζσ ui(gij ) μεταβλθτζσ
αντικακίςτανται από τισ νζεσ μεταςχθματιςμζνεσ μεταβλθτζσ wij , που
αντιπροςωπεφουν τα επιτυχθμζνα βιματα των οριακϊν τιμϊν των
ςυναρτιςεων ui, προκειμζνου να μειωκεί το μζγεκοσ του γραμμικοφ
προγράμματοσ αφαιρϊντασ τθν μονοτονία των περιοριςμϊν των ui
Ο Σίςκοσ και Γιαννακόπουλοσ ςθμείωςαν πωσ ο αλγόρικμοσ UTASTAR
εκτελείται καλφτερα ςυγκρινόμενοσ με τθν αρχικι μζκοδο UTA που βαςίηεται ςε
μια ποικιλία πειραματικϊν δεδομζνων και λαμβάνοντασ υπόψθ οριςμζνουσ δείκτεσ
ςφγκριςθσ (π.χ. τον αρικμό των αναγκαίων επαναλιψεων μζχρισ ότου να φτάςουμε
ςτθν βζλτιςτθ λφςθ)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ
5.1 τατιςτικά τοιχεία
‘Ππωσ αναφζρκθκε ςτο ειςαγωγικό αλλά και ςτο 4 ο κεφάλαιο, ςτα πλαίςια
τθσ εργαςίασ δθμιουργικθκε ζνα ειδικό ερωτθματολόγιο (βλ. Ραράρτθμα Α) το
οποίο ςυμπλθρϊκθκε από 170 άτομα. Απ’ αυτοφσ ηθτικθκε να αξιολογιςουν, για
τα διάφορα θλεκτρονικά καταςτιματα που είχαν επιςκεφκεί, τα κριτιρια ςτα οποία
είχαμε καταλιξει. Το πρόβλθμα που αντιμετωπίςαμε ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο
είναι πωσ ζνα μερίδιο του κόςμου είχε επιςκεφκεί μόνο ζνα θλεκτρονικό
κατάςτθμα με αποτζλεςμα να μθν είναι δυνατό να το ςυμπεριλάβουμε ςτθν τελικι
ζρευνα μασ.
Στο παρόν κεφάλαιο κα αναφερκοφν όλα τα ςτατιςτικά ςτοιχεία των
ερωτθματολογίων που ςυγκεντρϊκθκαν. Αρχικά προθγοφνται κάποιεσ τυπικζσ
ερωτιςεισ για να γνωρίςουμε το προφίλ του ερωτθκζντοσ και ςτθν ςυνζχεια ςειρά
ζχουν οι πολυκριτθριακζσ ερωτιςεισ μασ. Εδϊ αξίηει να ςθμειωκεί πωσ αρχικά
δϊςαμε 7 διαφορετικζσ επιλογζσ θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων αλλά ςτθν πράξθ
είδαμε πωσ μόνο οι 4 απ’ αυτζσ ιταν άξιο να μελετθκοφν μιασ και οι υπόλοιπεσ
ιταν πολφ λιγότερο γνωςτζσ ςτο δείγμα μασ.

Εικόνα 10 - ερϊτθςθ1
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Εικόνα 11 - ερϊτθςθ 2

Εδϊ αξίηει να αναφζρουμε πωσ οι άνδρεσ-γυναίκεσ κυμαίνονται ςτα ίδια
αρικμθτικά πλαίςια, ενϊ βλζπουμε πωσ οι περιςςότεροι ερωτθκζντεσ ανικουν ςτισ
θλικίεσ 18-30 και πικανότατα φοιτθτζσ.

Εικόνα 12 - ερϊτθςθ 3
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Εικόνα 13- ερϊτθςθ 4

Εικόνα 14 - ερϊτθςθ 5

Το δείγμα ςθμείωςε καλι με πολφ καλι γνϊςθ υπολογιςτϊν και
εναςχόλθςθ με το Internet ςε κακθμερινι βάςθ. Αυτό το γεγονόσ μεγιςτοποιεί τθν
πικανότθτα να είναι καλφτεροι γνϊςτεσ των θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων που
κζλουμε ςτθ ςυνζχεια να μασ αξιολογιςουν.
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Εικόνα 15 - ερϊτθςθ 6

Αξίηει να ςθμειωκοφν τα ποςοςτά τθσ 6θσ ερϊτθςθσ, όπου ρωτάμε να
μάκουμε τουσ λόγουσ που χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο. Σε αυτι τθν ερϊτθςθ
βλζπουμε (βλ. εικ. 13) πωσ μόνο 120 ςτουσ 170 χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο και για
να πραγματοποιοφν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για αγορζσ και γενικά αγορζσ. Αυτό
ιρκε αργότερα να επιβεβαιϊςει τα αποτελζςματα μασ όπου κατά το φιλτράριςμα
μόνο 105 χριςτεσ κεωρικθκαν ικανοί για τθν ζρευνα.
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Εικόνα 16 - ερϊτθςθ 7

Εικόνα 17 - ερϊτθςθ 8

Στισ επόμενεσ ερωτιςεισ παρατθροφμε πωσ μικρό είναι το ποςοςτό που
χρθςιμοποιεί αυτζσ τισ ςελίδεσ ςε κακθμερινι βάςθ όμωσ είναι άξιο να ςθμειωκεί
πωσ ζνα 75.1% των ερωτθκζντων απάντθςαν πωσ αγοράηουν ι ζχουν αγοράςει απ
τα ςυγκεκριμζνα θλεκτρονικά καταςτιματα.
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Εικόνα 18 - ερϊτθςθ 10

Ερωτιςεισ όπωσ θ 10 που αναφζρεται ςτα είδθ που προτιμοφν κατά τισ
αγορζσ τουσ, είναι κακαρά για να ζχουμε τθν δυνατότθτα αργότερα να
φιλτράρουμε το δείγμα μασ και να το περιορίςουμε ςε ζνα υποςφνολο με το οποίο
κζλουμε να αςχολθκοφμε.

Εικόνα 19 - ερϊτθςθ 11
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Εικόνα 20 - ερϊτθςθ 12

Εικόνα 21 - ερϊτθςθ 13

67

Εικόνα 22 - ερϊτθςθ 14

Τζλοσ ςτθν ερϊτθςθ 14 παρατθροφμε πωσ πάνω από 120 χριςτεσ
χρθςιμοποιοφν αυτζσ τισ ιςτοςελίδεσ για ζρευνα αγορά, γφρω ςτουσ 100 χριςτεσ
για ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ πάνω ςε διάφορα προϊόντα και γφρω ςτουσ 80
για αγορά προϊόντων. Το γεγονόσ αυτό δεν λειτουργεί απαγορευτικά για κάποιουσ
ερωτθκζντεσ να ενςωματωκοφν ςτθν ζρευνα μασ, κακϊσ μασ ενδιαφζρει να ζχουν
γνϊςθ των θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων (αρκεί ζρευνα αγοράσ).
Ραρακζτοντασ τα παραπάνω, κα αναφζρουμε πωσ οι πρϊτεσ 14 ερωτιςεισ
(μθ-πολυκριτιριεσ) ζχουν ςτόχο να δϊςουν το βαςικό προφίλ του ερωτθκζντα
κακϊσ και να τον ομαδοποιιςουν. Επιλζγοντασ μία απ τισ 14 πρϊτεσ ερωτιςεισ
μποροφμε να φιλτράρουμε το ςφνολο των ερωτθκζντων και να ειδικεφςουμε τθν
ζρευνα αγοράσ ςε ζνα υποςφνολο του αρχικοφ δείγματοσ.
Ππωσ ζχουμε αναφζρει, οι πολυκριτιριεσ ερωτιςεισ περιλαμβάνουν 12
κριτιρια που ζχουν αξιολογθκεί ςε κλίμακα με 6 διακριτζσ τιμζσ. Για τθν ανάλυςθ
των πολυκριτιριων ερωτιςεων τον υπολογιςμό των βαρϊν των κριτθρίων και τθν
εξαγωγι των μεριδίων αγοράσ κα τα μοντελοποιιςουμε και αναλφςουμε ςτο
επόμενο κεφάλαιο.
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Εικόνα 23 - ερϊτθςθ 15 (πολυκριτιρια)

Εικόνα 24 - ερϊτθςθ 16 (πολυκριτιρια)
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Εικόνα 25 - ερϊτθςθ 17 (πολυκριτιρια)
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Εικόνα 26 -ερϊτθςθ 18 (πολυκριτιρια)

Εικόνα 27 - ερϊτθςθ 19 (πολυκριτιρια)
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Εικόνα 28 - ερϊτθςθ 20 (πολυκριτιρια)

Εικόνα 29 - ερϊτθςθ 21 (πολυκριτιρια)
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Εικόνα 30 - ερϊτθςθ 22 (πολυκριτιρια)

Εικόνα 31 - ερϊτθςθ 23 (πολυκριτιρια)
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Εικόνα 32 - ερϊτθςθ 24 (πολυκριτιρια)

Εικόνα 33 - ερϊτθςθ 25 (πολυκριτιρια)
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Εικόνα 34 - ερϊτθςθ 26

Εδϊ είναι άξιο να ςθμειωκεί πωσ ςτθν τελευταία ερϊτθςθ που ηθτάει από
τουσ χριςτεσ να κατατάξουν με ςειρά προτεραιότθτασ τισ εναλλακτικζσ, πρϊτο με
μικρι διαφορά ζρχεται το eshop. Αυτό ωφείλεται ςτο γεγονόσ πωσ αρκετοί χριςτεσ
που δεν είχαν αςχολθκεί ςχεδόν κακόλου με ζρευνα αγοράσ από θλεκτρονικά
καταςτιματα είχαν επιλζξει το eshop πικανόν λόγο μεγαλφτερθσ φιμθσ και
απαντϊντασ μόνο υποκετικά τι κα επζλεγαν αν ζπρεπε να επιλζξουν. Αρκετοί απ
αυτοφσ δεν είχαν δϊςει αξιολογιςεισ ςτα κριτιρια που υποδθλϊνει άγνοια περί
των άλλων εναλλακτικϊν αλλά και τισ ίδιασ που είχαν επιλζξει ωσ καλφτερθ με το να
τουσ κακιςτά ζξω από το δείγμα τθσ ζρευνασ μασ.
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5.2 Σο ςφςτθμα MarketS και θ μζκοδοσ UTASTAR ςτο πρόβλθμα μασ
Στο προθγοφμενο κεφάλαιο αναφζραμε για το ςφςτθμα MarketS και τθν
μζκοδο Utastar που το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα κάνει χριςθ.
Στο κομμάτι τθσ διπλωματικισ εργαςίασ που αφορά τθν πολυκριτθριακι
ανάλυςθ είχαμε να εξετάςουμε τα πολυκριτιρια χαρακτθριςτικά που ςυλλζξαμε
από τα ερωτθματολόγια ζτςι ϊςτε να ορίςουμε τα βάρθ των κριτθρίων μασ - τισ
χρθςιμότθτεσ τουσ για κάκε χριςτθ ξεχωριςτά και για όλουσ μαηί ζτςι ϊςτε τελικά
να υπολογιςτοφν μερίδια αγοράσ που να προςεγγίηουν όςο το δυνατόν καλφτερα τα
πραγματικά μερίδια αγοράσ.
Εξετάηοντασ λοιπόν τα δεδομζνα προσ ανάλυςθ με το ςφςτθμα MarketS ςε
πρϊτθ φάςθ γίνεται ο τυπικόσ ζλεγχοσ των δεδομζνων και ςτθ ςυνζχεια εκτελείται
θ Utastar. Ραρακάτω ακολουκοφν τα βιματα εκτζλεςθσ:

Βιμα 1:
Εκφράηει τθ ςυνολικι αξία των δράςεων αναφοράσ u[g(ak)], k=1,2,…,m,
πρϊτα ςε όρουσ οριακϊν τιμϊν ui(gi) και ςτθ ςυνζχεια ςε όρουσ ωσ προσ τισ
μεταβλθτζσ wij ςφμφωνα με τθν παρακάτω φόρμουλα:

όπου ς+ και ς- είναι το υπερεκτιμθμζνο και υποτιμθμζνο ςφάλμα αντίςτοιχα.
Στο ςυγκεκριμζνο βιμα κα γίνεται διαχείριςθ δεδομζνων ςφμφωνα με τουσ
παρακάτω περιοριςμοφσ εκφράςεων:

Βιμα 2:
Ειςάγει 2 ςυναρτιςεισ ςφάλματοσ ς+ και ς- ςτο ςφνολο των δράςεων
αναφοράσ ΑR γράφοντασ για κάκε ηεφγοσ διαδοχικϊν δράςεων ςτθν
κατάταξθ τισ αναλυτικζσ εκφράςεισ:
Δ(αk, αk+1 ) = u[g(αk)] - ς+(αk) + ς-(αk) - u[g(αk+1)] + ς+(αk+1) - ς-(αk+1)
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Βιμα 3:
Επίλυςθ του γραμμικοφ προβλιματοσ:

Ππου δ είναι ζνασ πολφ μικρόσ κετικόσ αρικμόσ.
Βιμα 4:

Ζλεγχοσ για τθν φπαρξθ πολλαπλϊν λφςεων, θ λφςεων κοντά ςτισ βζλτιςτεσ
του γραμμικοφ προγράμματοσ. Στθν περίπτωςθ τθσ μοναδικότθτασ κα βρει
τθ μζςθ πρόςκετθ λειτουργικι αξία αυτϊν των (κοντινϊν) βζλτιςτων λφςεων
που μεγιςτοποιοφν τισ αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ:

ςχετικά με τουσ περιοριςμοφσ του πολυζδρου του γραμμικοφ προγράμματοσ
που οριοκετείται από νζο περιοριςμό:

Ππου z* είναι θ βζλτιςτθ τιμι του γραμμικοφ προγράμματοσ του βιματοσ 3
και το ε ζνασ πολφ μικρόσ κετικόσ αρικμόσ.

Ξεκινϊντασ λοιπόν τθν διαδικαςία και ανεβάηοντασ τα δεδομζνα, ελζγχουμε
πωσ ζχουμε 105 χριςτεσ πάνω ςτουσ οποίουσ ζγινε θ ςυνολικι ζρευνα και 12
πολυκριτθριακζσ ερωτιςεισ ςφμφωνα με τισ οποίεσ κα διαμορφϊςουν το προφίλ
τουσ.
Υπολογίηονται αρχικά οι ολικζσ χρθςιμότθτεσ πριν τθν μεταβελτιςτοποίθςθ
με ςειρά προδιάταξθσ και ςε επόμενο βιμα υπολογίηονται οι μερικζσ χρθςιμότθτεσ
και ςτθ ςυνζχεια υπολογίηονται οι μζςεσ ολικζσ χρθςιμότθτεσ και τα ςυγκεντρωτικά
βάρθ των κριτθρίων για όλουσ τουσ χριςτεσ. Ζτςι λοιπόν τα μζςα και μζγιςτα βάρθ
κριτθρίων όπωσ διαμορφϊνονται είναι τα εξισ:
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Εικόνα 35 - μζςα και μζγιςτα βάρθ για τα πρϊτα 6 κριτιρια

Εικόνα 36 - μζςα και μζγιςτα βάρθ για τα τελευταία 6 κριτιρια

Ακολουκεί ανάλυςθ ςθμαντικότθτασ κριτθρίων. Για τθν ανάλυςθ αυτι
μποροφμε να ακολουκιςουμε δφο διαφορετικζσ διαδρομζσ ανάλογα με τον τρόπο
υπολογιςμοφ των βαρϊν των κριτθρίων. Ο πρϊτοσ είναι με τθ βοικεια των μζςων
βαρϊν και ο δεφτεροσ με τθ χριςθ μζγιςτων βαρϊν των κριτθρίων. Τα μζγιςτα
βάρθ προκφπτουν από τθ μεγιςτοποίθςθ των βαρϊν κάκε κριτθρίου. Τα μζςα βάρθ
προκφπτουν από τθ μζςθ τιμι των βαρϊν των κριτθρίων που προκφπτουν από τισ
επιμζρουσ βελτιςτοποιιςεισ. Οι διαδοχικζσ ενζργειεσ που ακολουκοφν είναι οι
ίδιεσ, είτε χρθςιμοποιοφμε τα μζγιςτα, είτε τα μζςα βάρθ, διαφζρουν δε μόνο ςε
ότι ζχει ςχζςθ με τισ τιμζσ των βαρϊν των κριτθρίων.
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Εικόνα 37 - Γραφικι παράςταςθ ςθμαντικότθτασ κριτθρίων

Σε αυτό το ςθμείο μασ δίνεται θ δυνατότθτα να επιλζξουμε τα όρια
ςθμαντικότθτασ τθσ γραφικισ παράςταςθσ (οριηόντιοσ άξονασ). Επίςθσ ζχουμε τθν
δυνατότθτα να επιλζξουμε τον τρόπο ανάλυςθσ, αν κα δουλζψουμε με μζγιςτα θ
μζςα βάρθ και να μεταβάλλουμε τα κατϊφλια ςθμαντικότθτασ για κάκε κριτιριο.
Στο τελευταίο ςτάδιο και πριν φτάςουμε ςτα τελικά μερίδια αγοράσ ζχουμε
τθν δυνατότθτα να επιλζξουμε ζνα μοντζλο καταναλωτι που κα αντιπροςωπεφει
καλφτερα τα δεδομζνα μασ ζτςι ϊςτε να ζχουμε όςο το δυνατόν λιγότερθ απόκλιςθ
από τα πραγματικά δεδομζνα. Ο ςτόχοσ όλων των μοντζλων προςωπικισ επιλογισ
καταναλωτι είναι να αποκαλφψουν τισ προτιμιςεισ του καταναλωτι όςον αφορά
τα προϊόντα τθσ ‘αγοράσ’. Για κάκε μοντζλο υπολογίηεται θ πικανότθτα αγοράσ
κάκε προϊόντοσ ( ςτθν δικι μασ περίπτωςθ – επιλογι του αντίςτοιχου site) από τουσ
καταναλωτζσ που ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα, κακϊσ και θ ςυνολικι πικανότθτα
αγοράσ κάκε προϊόντοσ.
Αρχικά κα γίνει αναφορά των πραγματικϊν ςτοιχείων. Εφόςον δεν ιταν
δυνατό να βρεκοφν πραγματικά ςτοιχεία πωλιςεων των ςυγκεκριμζνων
ιςτοδελίδων, ςαν πραγματικά δεδομζνα κεωροφμε τα ποςοςτά επιςκεψιμότθτασ
που ζχουν κατά μζςο όρο θμερθςίωσ οι ςυγκεκριμζνεσ ιςτοςελίδεσ:
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Πίνακασ 3 - Πραγματικά δεδομζνα για τα ςυγκεκριμζνα θλεκτρονικά καταςτιματα (πθγι: www.alexa.com)

*reach: το ποςοςτό των κατά μζςο όρο κακθμερινϊν ςυνδζςεων ςτθν ιςτοςελίδα
επί του ςυνολικοφ αρικμοφ ςυνδζςεων (παγκόςμια)
**bounce: το ποςοςτό εκείνων που ενϊ ςυνδζκθκαν ςτθν ςελίδα δεν κάνουν καμία
πλοιγθςθ και αποςυνδζονται
*** Τα ποςοςτά που αναφζρονται ςτθν τιμι reach αφοροφν τισ προςβάςεισ ςτισ
ςυγκεκριμζνεσ ςελίδεσ, από Ελλάδα, επί των παγκόςμιων κακθμερινϊν
προςβάςεων. Το amazon για παράδειγμα ζχει 4.05% reach παγκοςμίωσ, αλλά για τα
ελλθνικά πλαίςια είναι ςε πολφ πιο χαμθλά επίπεδα.

Ππωσ και φαίνεται παραπάνω τα πραγματικά μερίδια αγοράσ κα ζχουν ωσ εξισ:

Πραγματικά μερίδια αγοράσ
E-shop

Plaisio

Multirama

24%

Amazon

29%

11%

37%

Εικόνα 38 – Πραγματικά μερίδια αγοράσ
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Τα παραπάνω ςτοιχεία ςυγκεντρϊκθκαν από το www.alexa.com.
Στθ ςυνζχεια θ επιλογι του κατάλλθλου μοντζλου επιλογισ ιςτοςελίδασ
βαςίηεται ςτθν ιδζα τθσ ςυςχζτιςθσ του εφρουσ τθσ χρθςιμότθτασ που διατίκεται
από τουσ καταναλωτζσ τθσ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο τμιμα, με το είδοσ τθσ διανομισ
αυτϊν των υπθρεςιϊν. Ο καταναλωτισ, μζςω του πολυκριτιριου πίνακα εκφράηει
ςιωπθρϊσ τισ προτιμιςεισ του για τισ υπό εξζταςθ ιςτοςελίδεσ.
Το μοντζλο που κα επιλεγεί τελικά για τθν αναπαράςταςθ – προςομοίωςθ
τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ αγοράσ αναφζρει τα μερίδια αγοράσ των προϊόντων που δεν
μποροφν να ταυτίηονται απόλυτα με τα γνωςτά – πραγματικά μερίδια αγοράσ.
Αυτόσ είναι ζνασ παράγοντασ αβεβαιότθτασ και αυξάνει τισ πικανότθτεσ των
ςφαλμάτων για διαφορετικζσ περιπτϊςεισ. Ζτςι το κζμα πρζπει να προςεγγιςτεί και
πάλι είτε ειςάγοντασ τα αποδεικτά όρια απόκλιςθσ ι με τθ χριςθ μεκόδων για τθ
διαχείριςθ τθσ αβεβαιότθτασ.

Εικόνα 39 – Μοντζλα καταναλωτι (Ματςατςίνθσ, ίςκοσ, 1999)
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5.3 Προςζγγιςθ ςτο πρόβλθμα μασ με Γενετικοφσ Αλγορίκμουσ
Στο πρόβλθμα μασ, και όςον αφορά τουσ γενετικοφσ αλγορίκμουσ, πρζπει να
εξαςφαλίςουμε μια αρχικοποίθςθ. Αν ανατρζξουμε ςτο MarketS και ςτθν
μεκοδολογία τθσ UTASTAR το οποίο καλεί, κα παρατθριςουμε πωσ και εκεί ζχουμε
μια ςειρά αρχικοποιιςεων, καταςκευισ και υπολογιςμοφ χρθςιμοτιτων,
υπολογιςμό προςκετικϊν χρθςιμοτιτων μζχρισ ότου να φτάςουμε ςτθ διαμόρφωςθ
του γραμμικοφ προβλιματοσ.
Στθν υλοποίθςθ μασ κα ακολουκιςουμε τθν ίδια ςειρά των αρχικοποιιςεων
που ακολουκεί και θ UTASTAR και ακολουκοφν και τισ αρχζσ τισ πολυκριτιριασ
μεκοδολογίασ. Θ διαφορά απ’ το MarketS είναι πωσ κα προςπακιςουμε να
αντικαταςτιςουμε το γραμμικό πρόβλθμα ςτο οποίο καταλιγουμε με τθν χριςθ
γενετικϊν. Ραρακάτω λοιπόν κα αναλυκεί ο τρόποσ που ακολουκικθκε και
παράλλθλα κα γίνονται παραπομπζσ ςτθν UTASTAR για καλφτερθ κατανόθςθ.
Αρχικά λοιπόν δουλεφουμε για κάκε ζνα χριςτθ ξεχωριςτά. Για τον κάκε
χριςτθ κα γίνουν μια ςειρά υπολογιςμϊν και ςτο τζλοσ κα γενικεφςουμε για το
ςφνολο των χρθςτϊν που ςυμπεριλιφκθκαν ςτθν ζρευνα για να καταλιξουμε ςτα
μερίδια αγοράσ που είναι και ο ςτόχοσ μασ. Αυτά κα τα ςυγκρίνουμε με τα μερίδια
αγοράσ που καταλιξαμε χρθςιμοποιϊντασ το εργαλείο του MarketS κακϊσ και με
τα πραγματικά μερίδια αγοράσ.
Ραρακάτω κα αναφερκεί το παράδειγμα ενόσ τυχαίου ερωτθκζντα τθσ
ζρευνασ μασ ο οποίοσ όπωσ είναι γνωςτό είχε να επιλζξει μεταξφ των ακόλουκων
πικανϊν ιςτοςελίδων θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων: Α={eshop, plaisio, multirama,
amazon} τα οποία εκτιμά ςφμφωνα με τθ βοικεια των ακόλουκων 12 κριτθρίων:
Ρλοιγθςθ, Δομι, Ταχφτθτα ανάκτθςθσ, Σφςτθμα παράδοςθσ παραγγελιϊν, Χριςθ
Αλλθλεπίδραςθ με το ςφςτθμα, Ρροςφερόμενεσ υπθρεςίεσ, Ροικιλία προϊόντων,
Διακεςιμότθτα προϊόντων, Ρλθροφόρθςθ για τα προϊόντα, Τιμζσ-Ρροςφορζσ,
Δυνατότθτεσ πλθρωμισ, Αςφάλεια.
Για τθν τυχαία επιλογι χριςτθ που κάναμε, ο ςυγκεκριμζνοσ είχε κατατάξει
τισ παραπάνω εναλλακτικζσ ωσ εξισ:
Eshop > Plaisio, Amazon > Multirama

Ππωσ και ςτθν UTASTAR ζτςι και εδϊ, ο Ρολυκριτιριοσ πίνακασ κα ζχει ωσ εξισ:
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Θλεκτρονικά
Καταςτιματα
Eshop
Plaisio
Amazon
Multirama

Θλεκτρονικά
Καταςτιματα
Eshop
Plaisio
Amazon
Multirama

Ταχ.
Ανάκτ.
g3(es)=1
g3(pl)=2
g3(am)=2
g3(mlt)=2

Συςτ.
Ραρ.
g4(es)=1
g4(pl)=1
g4(am)=2
g4(mlt)=4

Ρλοιγ.

Δομι

g1(es)=2
g1(pl)=2
g1(am)=2
g1(mlt)=4

g2(es)=1
g2(pl)=3
g2(am)=2
g2(mlt)=3

Ροικ.

Διακες.

Ρλθροφ.

Τιμζσ/Ρροςφ.

g7(es)=1
g7(pl)=2
g7(am)=2
g7(mlt)=3

g8(es)=1
g8(pl)=1
g8(am)=2
g8(mlt)=3

g9(es)=1
g9(pl)=1
g9(am)=3
g9(mlt)=4

g10(es)=2
g10(pl)=1
g10(am)=3
g10(mlt)=3

Χριςθ/Αλλ.
g5(es)=2
g5(pl)=2
g5(am)=2
g5(mlt)=3

Δυνατ.
Ρλθρ.
g11(es)=1
g11(pl)=2
g11(am)=2
g11(mlt)=3

Ρροςφ.
Υπθρ.
g6(es)=1
g6(pl)=1
g6(am)=2
g6(mlt)=5

Αςφάλ.
g12(es)=2
g12(pl)=1
g12(am)=1
g12(mlt)=3

Βάςθ του παραπάνω πολυκριτιριου πίνακα, ςε πρϊτο βιμα ςτθν υλοποίθςθ
υπολογίηονται οι χρθςιμότθτεσ των 12 εναλλακτικϊν επιλογϊν. Σε αντιςτοιχία με
τθν UTASTAR ο αρικμόσ των ιςαπζχοντων διανυςμάτων μιασ και ζχουμε ποιοτικά
κριτιρια κα είναι 5. Οι κλίμακεσ των κριτθρίων που δθμιουργοφνται κα ναι κοινζσ
ςτθν μορφι για κάκε κριτιριο και κα είναι τθσ μορφισ:
[gi*, gi*] = [6, 5, 4, 3, 2, 1]
Ππου gi*=6 θ χειρότερθ τιμι και gi*=1 θ καλφτερθ τιμι του κριτθρίου.
Θα υπολογίςουμε τισ ποςότθτεσ u[g(es)], u[g(pl)], u[g(am)], u[g(mlt)]
Σε αυτό το ςθμείο, και εφόςον ςαν χειρότερθ επιλογι ζχουμε κεωριςει τθν επιλογι
6, κα ιςχφει ui(6)=0 ερωτθκζντα.
Στθν UTASTAR γνωρίηουμε πωσ αρχικά εκφράηονται οι ςυνολικζσ αξίεσ των δράςεων
αναφοράσ u[g(αk)] για k=1,2,…,m, ςε όρουσ των οριακϊν τιμϊν ui(gi) και ςτθν
ςυνζχεια ςε όρουσ των μεταβλθτϊν wij που δίνονται απ’ τθν ςχζςθ:

Ακολουκϊντασ αυτι τθν λογικι ςτο ςυγκεκριμζνο μασ παράδειγμα, και πιο
ςυγκεκριμζνα για τθν 1θ επιλογι του ερωτθκζντα, κα ζχουμε:
u[g(es)] = u1(g1(es))+u2(g2(es)) +u3(g3(es)) +u4(g4(es)) +u5(g5(es)) +u6(g6(es)) +u7(g7(es))
+u8(g8(es)) +u9(g9(es)) +u10(g10(es)) +u11(g11(es)) +u12(g12(es))
Αντικακιςτϊντασ τισ τιμζσ για τα παραπάνω καταλιγουμε ςτο:
u[g(es)] = u1(2)+u2(1) +u3(1) +u4(1) +u5(2) +u6(1) +u7(1) +u8(1) +u9(1) +u10(2) +u11(1)
+u12(2)
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H UTASTAR χωρίηεισ τισ διαδικαςίεσ τθσ, ςε 4 βαςικά βιματα. Το βιμα 3
περιλαμβάνει τθν λφςθ του γραμμικοφ προβλιματοσ που ζχουμε διαμορφϊςει. Σε
αυτό το ςθμείο κάνοντασ χριςθ των γενετικϊν κα προςπακιςουμε να πετφχουμε
βζλτιςτθ λφςθ χωρίσ να ειςάγουμε γραμμικό πρόβλθμα. Εφόςον λοιπόν από τθν
παραπάνω ςχζςθ οι οριακζσ τιμζσ ui(gi) ζχουν αντικαταςτακεί τϊρα με τισ
μεταβλθτζσ wit , το μόνο που μζνει πριν φτάςουμε ςτο γραμμικό πρόβλθμα είναι να
εκφράςουμε τισ διαφορζσ για κάκε ηευγάρι διαδοχικϊν δράςεων ςτθν κατάταξθ ςε
ςχζςθ με τισ μεταβλθτζσ wit και το ςφάλμα που ειςάγεται κάκε φορά. Δθλαδι οι
ποςότθτεσ Δ(eshop,plaisio), Δ(plaisio,amazon), Δ(amazon, multirama) κα
εκφραςτοφν ςυναρτιςει wit και ς+ , ς- . Αυτό το διπλό ςφάλμα είναι απ τισ
ςθμαντικότερεσ διαφορζσ τθσ UTA με τθν UTASTAR (Σίςκοσ-Γιαννακόπουλοσ 1985)
και δίνεται απ’ τον τφπο :

Ππου ς+ και ς- είναι το υπερεκτιμθμζνο υποεκτιμθμζνο ςφάλμα αντίςτοιχα.
Σε αυτό το ςθμείο ειςάγουμε τουσ γενετικοφσ με ςτόχο να βροφμε βζλτιςτεσ
τιμζσ για τα wit. Ππωσ είναι γνωςτό δεν υπάρχει μόνο μία βζλτιςτθ λφςθ οπότε
βαςιςμζνοι ςε αυτό μποροφμε να ςυνεχίςουμε τθν διαδικαςία μζχρι να δοφμε τισ
τιμζσ των αποτελεςμάτων να ςυγκλίνουν αρκετά.
Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ μεκοδολογίασ κα ξεκινιςουμε κζτοντασ
τον ςτόχο που κζλουμε να επιτφχουμε. Τελικόσ μασ ςτόχοσ όπωσ και ςτο ςφςτθμα
του MarketS είναι τελικά να υπολογίςουμε τα μερίδια αγοράσ για τθν κάκε
εναλλακτικι επιλογι. Αυτό κα το εξάγουμε υπολογίηοντασ τελικϊσ τθν πικανότθτα
Pij(C) να επιλεχκεί το αντίςτοιχο μοντζλο, ο τφποσ τθσ οποίασ κα δοκεί απ τθν
αντίςτοιχθ επιλογι του μοντζλου του καταναλωτι. Για να υπολογίςουμε αυτιν τθν
ποςότθτα ςτόχοσ μασ και ςτόχοσ τθσ επίλυςθσ με γενετικοφσ αλγορίκμουσ είναι να
βελτιςτοποιιςουμε τα wij.
Για κάκε κριτιριο ζχουμε τισ μεταβλθτζσ wi1 wi2 wi3 wi4 wi5 που ςυνολικά μασ
δίνουν 60 μεταβλθτζσ που αντιςτοιχοφν και υπολογίηονται για κάκε χριςτθ
ξεχωριςτά. Εξαρχισ τριπλαςιάςαμε αυτόν τον αρικμό παίρνοντασ τον μζςο όρο ανα
3 τιμζσ για τθν αντίςτοιχθ wij μεταβλθτι. Ειςάγοντασ τϊρα τουσ γενετικοφσ
αλγορίκμουσ, το κζμα εςτιάηεται ςτο να επιλζξουμε (selection) τισ αντίςτοιχεσ
βζλτιςτεσ λφςεισ. Αρχικοποιϊντασ δίνουμε ςε όλα τα wij τιμζσ random που κινοφνται
ανάμεςα ςτο 0 και ςτο 1 με ακρίβεια 2 δεκαδικϊν ψθφίων.
Ζχοντασ δθμιουργιςει ηεφγθ εναλλακτικϊν επιλογϊν (1θ – 2θ, 2θ – 3θ, 3θ – 4θ)
μεγιςτοποιοφμε κάκε φορά τα wij ενόσ κριτθρίου (ζνα κάκε φορά) δίνοντασ τουσ
τιμι 1, και κρατάμε ςε ζναν 3-διαςτατο πίνακα τθν διαφορά που δθμιουργικθκε
μεταξφ των εναλλακτικϊν που ςυγκρίναμε για το αντίςτοιχο κριτιριο και τον
αντίςτοιχο χριςτθ, δθμιουργϊντασ μασ τιμζσ καταλλθλότθτασ(fitness values).
Ραράλλθλα κρατάμε πλθροφορία για τουσ χριςτεσ, τισ εναλλακτικζσ επιλογζσ και τα
κριτιρια αξιολόγθςθσ που τϊρα ςαν τιμζσ τουσ ζχουμε κρατιςει τα νζα wij. Θ
ςυνάρτθςθ καταλλθλότθτασ(fitness function) αξιολογείται για κάκε ομάδα wij
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παρζχοντασ όπωσ αναφζρκθκε τισ τιμζσ καταλλθλότθτασ, δθλαδι τα βζλτιςτα wij
που ςτθν ςυνζχεια κανονικοποιοφνται. Κανονικοποίθςθ (normalization) ςθμαίνει θ
διαίρεςθ των τιμϊν καταλλθλότθτασ του κάκε wij με το άκροιςμα όλων των τιμϊν
καταλλθλότθτασ, ζτςι ϊςτε το άκροιςμα αυτϊν που προκφπτει να ιςοφται με 1.
Στθν υλοποίθςθ μασ κρατάμε ζναν πίνακα Fs ςτον οποίο αποκθκεφουμε κάκε φορά
τισ τιμζσ των αντικειμενικϊν ςυναρτιςεων για όλεσ τισ λφςεισ. Θζτοντασ λοιπόν με 1
τισ τιμζσ των αντίςτοιχων wij ζτςι όπωσ αναφζραμε, κα μειωκοφν απ τισ τιμζσ των
διαφορϊν των εναλλακτικϊν επιλογϊν και κα μασ διαμορφϊςουν το διάνυςμα
νζων wij λφςεων παιδιϊν, που κα αποτελζςει με τθν ςειρά του το διάνυςμα λφςεων
γονζων.
Στουσ γενετικοφσ αλγορίκμουσ είναι διαδεδομζνοι οι τελεςτζσ τθσ
μετάλλαξθσ (mutation) και τθσ διαςταφρωςθσ (crossover). Στο μεγαλφτερο κομμάτι
τθσ υλοποίθςθσ κάνουμε χριςθ διαςταφρωςθσ ενόσ ςθμείου (one-point crossover,
βλ. Εικ. 40) και διαςταφρωςθσ δφο ςθμείων (two point crossover, βλ. Εικ 41). Για να
διευκρινίςουμε τα παραπάνω, ςτθν 1θ περίπτωςθ ζνα ενιαίο ςθμείο διαλζγεται από
τισ ςειρζσ των λφςεων των γονζων και από κει και πζρα ανταλλάςςονται οι λφςεισ,
με το προκφπτων διάνυςμα να αποτελεί τισ λφςεισ παιδιϊν. Στθν 2 θ περίπτωςθ
εκτόσ από ςθμείο ζναρξθσ τθσ διαςταφρωςθσ κζτουμε και ςθμείο τερματιςμοφ τθσ
διαςταφρωςθσ, με όλα τα ενδιάμεςα ςτοιχεία να εναλλάςςονται και να μασ
παράγουν το νζο διάνυςμα που αποτελεί τισ λφςεισ παιδιϊν. Αρχικά ξεκινάμε τθν
διαδικαςία με 2-point crossover και με πικανότθτεσ 0.5,0.5. Αυτζσ οι αρχικζσ
πικανότθτεσ μειϊνονται ι αυξάνονται κατά 0.05 ςε κάκε επανάλθψθ αν οι μερικϊσ
βζλτιςτεσ λφςεισ που κα εξαχκοφν είναι ανάμεςα ςτα crossover points ι όχι
αντίςτοιχα, φτάνοντασ μζγιςτο 0.75 ςε ακραίεσ περιπτϊςεισ μθ εντοπιςμοφ
μερικϊν βζλτιςτων λφςεων ςε αρκετζσ επαναλιψεισ.

Εικόνα 40 - crossover 1-point (wikipedia)
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Εικόνα 41 - crossover 2-points (wikipedia)

Σε κάκε εκτζλεςθ του αλγορίκμου και κακϊσ περνάμε από γενιά ςε γενιά,
ζχουμε μια κατανομι των λφςεων ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία. Μασ ενδιζφερε να
βρίςκουμε τθν απόςταςθ των βζλτιςτων λφςεων από εκείνεσ που είναι
ςυνωςτιςμζνεσ ςε αυτά τα ςθμεία. Σε αυτό το ςθμείο αποφαςίςαμε να ειςάγουμε
μια ειδικι ςυνάρτθςθ για να το κάνει αυτό. Δθμιουργιςαμε λοιπόν τθν ςυνάρτθςθ
crowding_distance. Σε κάκε επανάλθψθ τα βζλτιςτα wij κατατάςςονται ςε
μεγαλφτερθ κζςθ ςτθν κατάταξθ. Γι’ αυτό το λόγο ειςάγουμε τθν παραπάνω
ςυνάρτθςθ θ οποία υπολογίηει το crowding distance για τα μζλθ του πλθκυςμοφ
που βρίςκονται ςτθν i κζςθ τθσ κατάταξθσ. Και Fi αντίςτοιχα είναι μία ςτιλθ του
πίνακα Fs. Fs όπωσ αναφζραμε και παραπάνω είναι ο πίνακασ με τισ τιμζσ των
αντικειμενικϊν ςυναρτιςεων.
Οι ςυνολικζσ τιμζσ καταλλθλότθτασ υπολογίηονται (θ ςυςςωρευμζνθ τιμι
καταλλθλότθτασ μιασ μεταβλθτισ wij είναι όπωσ αναφζραμε το άκροιςμα τθσ δικισ
τθσ τιμισ καταλλθλότθτασ, με τισ τιμζσ καταλλθλότθτασ όλων των προθγοφμενων wij
που αντιςτοιχοφν ςτθν ίδια ομάδα). Θ τιμι καταλλθλότθτασ τθσ τελευταίασ
μεμονωμζνθσ τιμισ κα πρζπει να είναι μικρότερθ από 1 για να γίνει δεκτι και να
προχωριςουμε. Αφοφ εγκρικοφν οι αντίςτοιχεσ τιμζσ, επιλζγεται ζνασ δεκαδικόσ
τυχαίοσ αρικμόσ R από το 0 μζχρι το 1. Αν θ τιμι του ςυγκεκριμζνου wij μετά τθν
κανονικοποίθςθ είναι μεγαλφτερθ από τον R, τότε αυτι θ λφςθ αποφαςίηεται ςαν
μερικϊσ βζλτιςτθ και απ τθν μία κατατάςςεται ςε μεγαλφτερθ κζςθ ςτθν κατάταξθ
και απ τθν άλλθ μεγιςτοποιεί τθν πικανότθτα να επιλεγεί ςαν επόμενοσ γονζασ για
τθν επόμενθ γενεά λφςεων. Σε αυτι τθν περίπτωςθ παρατθροφμε ταλαντϊςεισ των
κανονικοποιθμζνων λφςεων, που βζβαια κα απορριφκοφν αν δεν είναι κετικζσ
ανάμεςα ςτο 0 και ςτο 1. Σε αυτό το ςθμείο
Σε αυτό το ςθμείο κάνουμε χριςθ τελεςτϊν αντικατάςταςθσ(replacement)
και μετάλλαξθσ(mutation) με πολφ μικρότερθ πικανότθτα απ ότι χρθςιμοποιιςαμε
ςτο 1-point και 2-point crossover παραπάνω. Εδϊ ορίηουμε πικανότθτα ςτακερά
0.05. Mutation και replacement εφαρμόηουμε ςε λφςεισ οι οποίεσ είχαν απορριφκεί
ςτθν προθγοφμενθ φάςθ. Ζτςι με αυτόν τον τρόπο δίνουμε μια πολφ μικρι τυχαία
πικανότθτα κάποιεσ λφςεισ να ζχουν απορριφκεί άδικα λόγω ςφαλμάτων και τισ
επαναφζρουμε.
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Αυτι θ διαδικαςία ςυνεχίηεται μζχρι να παρατθριςουμε ςφγκλιςθ των τιμϊν
ςε ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ των μεταβλθτϊν wij, που κα χαρακτθρίςουμε και ωσ ολικζσ
βζλτιςτεσ. Διαπιςτϊςαμε πωσ ςφγκλιςθ τιμϊν παρατθρείται από 150 γενεζσ και
πάνω, οπότε για λόγουσ εγκυρότθτασ χρθςιμοποιιςαμε 200 και 250 γενεζσ για να
ελζγξουμε τα αποτελζςματα τουσ. Ζχοντασ ειςάγει το ςφάλμα, και ζχοντασ
δθμιουργιςει μία ικανοποιθτικι κατανομι των wij με τα βζλτιςτα να διαφζρουν ςτα
υψθλότερα επίπεδα από τα υπόλοιπα να ςυςςωρεφονται χαμθλότερα (βλ. Εικ 42),
είμαςτε ςε κζςθ να αντικαταςτιςουμε ςτισ ποςότθτεσ u[g(es)], u[g(pl)], u[g(am)],
u[g(mlt)] τα βζλτιςτα wij. Με ςφγκλιςθ κάπου ανάμεςα ςτισ 150 και 200 γενεζσ
μποροφμε να ελζγξουμε κατά πόςο προςεγγίςτθκαν τα πραγματικά δεδομζνα.

Εικόνα 42 - Κατανομι βζλτιςτων w
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Συνοψίηοντασ τθν μεκοδολογία των γενετικϊν ςε βιματα ζχουμε:
Δθμιουργία των κλιμάκων των κριτθρίων και εξαγωγι των μεταβλθτϊν
βαρϊν wij.

Ορίηουμε τισ διαφορζσ μεταξφ των εναλλακτικϊν από τθν καλφτερθ προσ τθν
χειρότερθ και αντίςτροφα ειςάγοντασ και το ςφάλμα:
Δ(αk, αk+1 ) = u[g(αk)] - ς+(αk) + ς-(αk) - u[g(αk+1)] + ς+(αk+1) - ς-(αk+1)
Ππου αk οι εναλλακτικζσ.
Αν Fs το ςφνολο των ςυναρτιςεων καταλλθλότθτασ, ψάχνουμε για τθν πιο
χαρακτθριςτικι λφςθ που μεγιςτοποιεί τισ μεταβλθτζσ βάρθ wij. Οπότε:

Κακϊσ επίςθσ και:

Δεδομζνων των παραπάνω, τα wij κα διαμορφωκοφν απ’ τισ διαφορζσ των
εναλλακτικϊν όπου:

με δ ζνα πολφ μικρό κετικό αρικμό.
*γενικά κα ιςχφει:

Αρχικοποιοφμε με random τιμζσ τα wij από το 0 ωσ το 1. Μεγιςτοποιϊντασ
( =1) τα wij που αντιςτοιχοφν ςτο κάκε κριτιριο ςτουσ τφπουσ των διαφορϊν
των εναλλακτικϊν, διαμορφϊνουμε τελικά τθν πρϊτθ wij.
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Δουλεφουμε με τελεςτζσ μονισ και διπλισ διαςταφρωςθσ (crossover), που
επιλζγονται με πικανότθτα 0.5, και τελεςτζσ μετάλλαξθσ(mutation) και
αντικατάςταςθσ (replacement) με πικανότθτεσ 0.05 (για να ανακτιςουμε
λφςεισ που πικανόν να ζχουν χακεί κατά τθν επαναλθπτικι διαδικαςία)
Αρχικά δουλεφουμε με crossover 2 ςθμείων, ςτθν ςυνζχεια με crossover 1
ςθμείου, και τζλοσ πραγματοποιοφμε replacements κακϊν λφςεων.
Mutation πραγματοποιείται με ςτακερι πικανότθτα ςε οποιοδιποτε
ςθμείο.
Βρίςκοντασ τα βζλτιςτα wij αντικακιςτοφμε ςτα u[g(es)], u[g(pl)], u[g(am)],
u[g(mlt)] αντίςτοιχα για ζλεγχο τιμϊν (αντικατάςταςθ για επαλικευςθ
πραγματοποιοφμε για υπολογιςτικι οικονομία μετά τισ πρϊτεσ 100 γεννεζσ)
Τζλοσ απ τα u[g(es)], u[g(pl)], u[g(am)], u[g(mlt)]
και τισ μερικζσ
χρθςιμότθτεσ, αντικακιςτοφμε ςτα γνωςτά μοντζλα καταναλωτϊν (βλ. εικ.
50) για να εξάγουμε τα μερίδια αγοράσ

Ππωσ και ςτο MarketS ζτςι και ςτθν μεκοδολογία μασ, τα μερίδια αγοράσ
είναι ουςιαςτικά θ πικανότθτα να επιλεγεί το ςυγκεκριμζνο θλεκτρονικό κατάςτθμα
ανάμεςα ςτα άλλα. Ζχουμε λοιπόν διακζςιμα μοντζλα καταναλωτι τα οποία μασ
δίνουν τθν πικανότθτα επιλογισ του ςυγκεκριμζνου θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ. Θ
διαφορά τουσ εςτιάηεται ςτον τρόπο που το κάκε μοντζλο καταναλωτι
χρθςιμοποιεί για να υπολογίςει τθν πικανότθτα Pij. Γενικά ιςχφει ςε όλα τα μοντζλα
πωσ ςτον αρικμθτι αντικρίηουμε ςε κάποια μορφι τθσ, τθν χρθςιμότθτα τθσ κάκε
επιλογισ και ςτον παρονομαςτι τθν προςκετικι χρθςιμότθτα για κάκε εναλλακτικι.
Ζτςι για να υπολογίηουμε και ςτουσ γενετικοφσ τθν πικανότθτα να επιλεγεί
μία εναλλακτικι – αντίςτοιχο ποςοςτό για τθν ςυγκεκριμζνθ εναλλακτικι ςτα
μερίδια αγοράσ, κάναμε χριςθ του τφπου που μασ δίνεται από το αντίςτοιχο
μοντζλο καταναλωτι (βλ. εικ. 39).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ ΜΕΩ ΜΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ

6.1 Αποτελζςματα MarketS
Στθν παράγραφο 5.2 κάναμε χριςθ του ςυςτιματοσ MarketS και τθσ
μεκόδου τθσ UTASTAR για να καταφζρουμε να βροφμε τισ χρθςιμότθτεσ που
αποδίδουν το ςφνολο των χρθςτϊν ςτισ 4 εναλλακτικζσ που είχαν να αξιολογιςουν
(eshop, plaisio, multirama, amazon). Ζχοντασ βρει τισ χρθςιμότθτεσ που απζδωςαν
οι ερωτθκζντεσ, είμαςτε ςε κζςθ να εφαρμόςουμε τα πρότυπα μοντζλα
καταναλωτι για να παρατθριςουμε και να ελζγξουμε τα μερίδια αγοράσ που
προζκυψαν απ τθν ανάλυςθ με τα πραγματικά δεδομζνα και να μποροφμε ζπειτα
να περάςουμε ςτθν φάςθ τθσ προςομοίωςθσ, όπωσ φαίνεται και απ το διάγραμμα
ροισ του ςυςτιματοσ MarketS(βλ. εικ. 9 ).
Ραρακάτω ζχει γίνει εφαρμογι όλων των μοντζλων ζτςι ϊςτε να
διαπιςτϊςουμε ποιο μοντζλο περιγράφει καλφτερα τα πραγματικά δεδομζνα:

Μοντζλο καταναλωτι Luce(1959,1977)

Luce
E-shop

Plaisio

Multirama

22%

Amazon

24%

22%
32%

Εικόνα 44– Μοντζλο καταναλωτι Luce
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Μοντζλο καταναλωτι Lesourne(1977)

Lesourne
Eshop

Plaisio

Multirama

Amazon

20%

25%

18%
37%

Εικόνα 45 – Μοντζλο καταναλωτι Lesourne

Μοντζλο καταναλωτι «Ρολυωνυμικό μοντζλο» (Multinomial model McFadden-1(McFadden, 1970,1976,1980,1991))

McFadden-1
E-shop

Plaisio

Multirama

22%

Amazon

24%

22%
32%

Εικόνα 46 – Μοντζλο καταναλωτι McFadden-1
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Μοντζλο καταναλωτι «Μικρισ ενίςχυςθσ» (Slightly Reinforced McFadden-2)

McFadden-2
E-shop

Plaisio

Multirama

20%

Amazon

25%

17%

38%

Εικόνα 47 – Μοντζλο καταναλωτι McFadden-2

Μοντζλο καταναλωτι «Εφρουσ χρθςιμοτιτων-1» (Width of Utilities-1)

Width Of Utilities-1
E-shop

Plaisio

Multirama

21%

Amazon

25%

21%
33%

Εικόνα 48 – Μοντζλο καταναλωτι Width Of Utilities-1
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Μοντζλο καταναλωτι «Εφρουσ χρθςιμοτιτων-2» (Width of Utilities-2)

Width Of Utilities-2
E-shop

Plaisio

Multirama

24%

Amazon

28%

15%
33%

Εικόνα 49– Μοντζλο καταναλωτι Width Of Utilities-2

Μοντζλο καταναλωτι «Μζγιςτων Χρθςιμοτιτων» (Maximum of Utilities)

με
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Maximum of utilities
E-shop

Plaisio

Multirama

21%

Amazon

24%

15%

40%

Εικόνα 50 – Μοντζλο καταναλωτι Maximum Of Utilities

Από τα παραπάνω μοντζλα μποροφμε να παρατθριςουμε πωσ αυτό που
περιγράφει πιο ςωςτά τα πραγματικά μερίδια αγοράσ είναι εκείνο του εφρουσ
χρθςιμοτιτων-2. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, το e-shop και το amazon ζχουν
προςεγγίςει επακριβϊσ τα αντίςτοιχα πραγματικά μερίδια αγοράσ, ενϊ το plaisio με
το multirama ςθμειϊνουν μία μικρι απόκλιςθ προσ τα κάτω και προσ τα πάνω
αντίςτοιχα τθσ τάξεωσ του 4%.
Από τα υπόλοιπα μοντζλα παρατθροφμε πωσ τα μοντζλα μζγιςτων
χρθςιμοτιτων και μικρισ ενίςχυςθσ McFadden-2 ζχουν ενιςχυμζνο το plaisio ςε
ποςοςτό μεγαλφτερο των πραγματικϊν δεδομζνων. Τα e-shop multirama και
amazon ςθμειϊνουν απόκλιςθ απ τα πραγματικά δεδομζνα προσ τα κάτω αλλά
βλζπουμε ότι το ποςοςτό απόκλιςθσ παραμζνει ςτακερό και ςτα 3 απ αυτά. Αυτό
ςυμβαίνει γιατί ζχουμε αρκετά ενιςχυμζνο το plaisio ςε αυτζσ τισ 2 περιπτϊςεισ.
Στα υπόλοιπα μοντζλα δεν ζχουμε καλζσ προςεγγίςεισ. Αν εξαιρζςουμε το
plaisio που φαίνεται να κρατάει τα καλφτερα ποςοςτά ςε όλα τα μοντζλα, τα
υπόλοιπα κρατάνε τθν ςειρά προτιμιςεων ζτςι όπωσ τθν βλζπουμε ςτα πραγματικά
δεδομζνα(plaisio-eshop-multirama-amazon) αλλά τα ποςοςτά τουσ δεν
προςεγγίηουν ςωςτά τα πραγματικά ποςοςτά.
Σε αυτό το ςθμείο και αφοφ επιλζξουμε το κατάλλθλο μοντζλο, το MarketS
μασ δίνει τθν δυνατότθτα μιασ what-if ανάλυςθσ. Θ μεταβολι των πολυκριτιριων
εκτιμιςεων των ιςτοςελίδων μπορεί να οδθγιςει ςε νζο υπολόγιςμό του μεριδίου
αγοράσ με βάςθ το επιλεχκζν μοντζλο καταναλωτι. Θ μζκοδοσ ςτθρίηεται ςτα εξισ:
Στα βάρθ των κριτθρίων (μζςα θ μζγιςτα) που ζχουν υπολογιςτεί με τθ
UTASTAR.
Στισ νζεσ μζςεσ εκτιμιςεισ των κριτθρίων για τισ επιλεγμζνε ιςτοςελίδεσ.
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Από αυτά τα 2 υπολογίηεται θ χρθςιμότθτα κάκε εναλλακτικισ με γραμμικι
παρεμβολι (Jacquet-Lagreze και Σίςκοσ 1982). Μετά τον υπολογιςμό τθσ
χρθςιμότθτασ των εναλλακτικϊν, γίνεται υπολογιςμόσ των μεριδίων αγοράσ με
βάςθ τα μοντζλα προςωπικισ επιλογισ καταναλωτι. Στα μοντζλα αυτά
χρθςιμοποιείται θ τιμι τθσ χρθςιμότθτασ για να υπολογιςτεί θ πικανότθτα αγοράσ
του προϊόντοσ Pij(C), δθλαδι το μερίδιο αγοράσ του.
Μετά από όλθ τθν ανάλυςθ ζχουμε φτάςει ςτο επικυμθτό ςθμείο. Θ ουςία
του όλου εγχειριματοσ είναι να μποροφμε να προςεγγίςουμε όςο το δυνατόν
καλφτερα ζνα νζο προϊόν – μία νζα αντίςτοιχθ ιςτοςελίδα που είναι περιςςότερο
ανταγωνιςτικι από τισ ιδθ υπάρχουςεσ. Και αυτό μποροφμε να το
πραγματοποιιςουμε φυςικά πριν τθν καταςκευι τισ ςυγκεκριμζνθσ ιςτοςελίδασ
ζτςι ϊςτε να κερδίςουμε ςε χρόνο και κόςτοσ.
Επανερχόμαςτε ςτο MarketS, όπου ςε αυτό το ςθμείο μασ δίνεται θ
δυνατότθτα τθσ πρόςκεςθσ θ τθσ αφαίρεςθσ ενόσ προϊόντοσ-ιςτοςελίδασ. Κατά τθν
πρόςκεςθ ενόσ νζου προϊόντοσ, κα πρζπει να ορίςουμε επιμζρουσ τιμζσ για κάκε
κριτιριο, οι οποίεσ αναπαριςτοφν κανονικά τον μζςο όρο των αξιολογιςεων που
ζχουν κάνει όλοι οι ερωτθκζντεσ για το κάκε κριτιριο.
Με τθν νζα προςκικθ είμαςτε ςε κζςθ τϊρα να δοκιμάςουμε για
διάφορετικζσ τιμζσ ςτισ τιμζσ των κριτθρίων και να υπολογίςουμε τα νζα μερίδια
αγοράσ ζτςι ϊςτε να βροφμε πόςο ανταγωνιςτικό μπορεί να γίνει το νζο μασ προϊόν
– θ νζα μασ ιςτοςελίδα.

6.1.1Προςομοίωςθ MarketS
Ζχοντασ υπολογίςει τα μερίδια αγοράσ που όπωσ φάνθκε προςεγγίηουν ςε
πολφ καλό βακμό τα πραγματικά μερίδια αγοράσ, είμαςτε ςε κζςθ να αναλφςουμε
ςτρατθγικζσ διείςδυςθσ νζων καταςτθμάτων ςτθν αγορά ι και τροποποίθςθ των
ιδθ εναλλακτικϊν που είχαμε μζςω διαφορετικϊν ςεναρίων.
Ζχουμε λοιπόν διαμορφϊςει τα μζςα βάρθ που αποδίδουν το ςφνολο των
ερωτθκζντων για τα ςυγκεκριμζνα κριτιρια για κάκε εναλλακτικι. Λαμβάνοντασ
υπόψθ το κόςτοσ μιασ ενδεχόμενθσ αλλαγισ ςε κάποιο κριτιριο για κάποια
εναλλακτικι, ζχουμε τθν δυνατότθτα να υποκζςουμε τι κα γινόταν αν ςε κάποια
κριτιρια είχαμε διαφορετικζσ τιμζσ απ αυτζσ που είχαμε τελικά. Ρροςπακοφμε
λοιπόν να πάρουμε τθν κζςθ του αποφαςίηοντα και να υποκζςουμε ςενάρια
ςφμφωνα με τα οποία μία ιδθ υπάρχουςα εναλλακτικι μπορεί να γίνει
περιςςότερο ανταγωνιςτικι ι μία εντελϊσ νζα εναλλακτικι να γίνει αρκετά
ανταγωνιςτικι από τισ ιδθ υπάρχουςεσ.
Στον παρακάτω πίνακα ςυνοψίηουμε τα μερίδια αγοράσ ςφμφωνα με όλα τα
προτεινόμενα μοντζλα καταναλωτι για τθν περίπτωςθ του ςυςτιματοσ MarketS:
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Ρραγματικά
eshop
29
plaisio
36,8
multirama
10,7
amazon
23,5

Luce Lesourne McF-1 McF-2 Width-1 Widths-2 MaxOfUti
24,3
20,1
24,3
25,2
25,2
27,8
24,4
31,5
36,4
32
38,2
33,6
33,1
40,1
21,8
18,3
21,4
17,3
20,4
15,4
14,7
22,4
25,2
22,3
19,3
20,8
23,7
20,8
Πίνακασ 4- Επιλεγμζνο Μοντζλο Καταναλωτι

Ζχοντασ καταλιξει λοιπόν ςτθν επιλογι του καταλλθλότερου μοντζλου
είμαςτε ςε κζςθ να προςομοιϊςουμε τθν αγορά κάνοντασ υπόκεςθ εναλλακτικϊν
ςεναρίων. Ραρακάτω κα παρουςιάςουμε 6 εναλλακτικά ςενάρια κάνοντασ χριςθ
του μοντζλου εφρουσ χρθςιμοτιτων-2 που μασ ζδωςε τθν καλφτερθ προςζγγιςθ
των πραγματικϊν δεδομζνων.

Σενάριο 1:
Στο πρϊτο ςενάριο κα κάνουμε τθν υπόκεςθ πωσ κζλουμε να βελτιϊςουμε
το περιςςότερο ανταγωνιςτικό κατάςτθμα τθσ 1θσ επιλογισ. Θζλουμε δθλαδι να
επθρεάςουμε με τζτοιο τρόπο τα κριτιρια του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ eshop
ζτςι ϊςτε να γίνει περιςςότερο ανταγωνιςτικό από το πρωτοπόρο plaisio.
Ραράλλθλα πρζπει να ςκεφτόμαςτε πωσ μεταβάλλοντασ ζνα κριτιριο κατά μία
μονάδα αυτό ςε πραγματικά επίπεδα μεταφράηεται πικανόν ςε πολφ μεγάλο
κόςτοσ αλλαγισ για τθν εταιρία. Σίγουρα λοιπόν είναι πιο εφκολθ αλλαγι ενόσ
κριτθρίου όπωσ είναι θ ςχεδίαςθ τθσ ςελίδασ και πικανόν θ παρεχόμενθ
πλθροφόρθςθ απ τθν αλλαγι ενόσ κριτθρίου που περιλαμβάνει το ςφςτθμα
παραγγελιϊν και το κατά πόςο αργοφν οι παραγγελίεσ να φτάςουν ςτον
καταναλωτι.
Ζτςι λοιπόν ςτο 1ο ςενάριο κα επθρεάςουμε κατά ζνα βακμό τα κριτιρια τθσ
πλοιγθςθσ ςτο θλεκτρονικό κατάςτθμα, του ςχεδιαςμοφ-δομισ τθσ ςελίδασ και τθσ
ταχφτθτασ ανάκτθςθσ ςελίδων υποκζτοντασ πωσ αυτζσ οι τρεισ αλλαγζσ ζχουν
ςχετικά μικρό κόςτοσ που δεν κα αποτελεί ρίςκο για το ςυγκεκριμζνο κατάςτθμα.
Εφαρμόηοντασ τισ αλλαγζσ παίρνουμε τα παρακάτω αποτελζςματα:
eshop
plaisio
multirama
amazon
X

Ρραγματικά WUO-2 ςενάριο 1 ςενάριο 2 ςενάριο 3 ςενάριο 4 ςενάριο 5 ςενάριο 6
28,6
28,2
30,4
34,9
25,8
25,9
24,2
22,6
36,8
32,9
31,8
30,8
33,6
31,8
29,4
25,1
11,4
15,1
14,4
12,7
10,4
22,4
8,1
10,9
23,2
23,8
23,4
21,6
30,2
19,9
17,2
15,6
21,1
25,8
Ρίνακασ 5 – Επιλεγμζνο ςενάριο 1

Εδϊ να αναφζρουμε πωσ ςτον παραπάνω πίνακα είναι φωτιςμζνα τα αρχικά
ποςοςτά που είχαμε απ το μοντζλο WidthOfUtilities-2 κακϊσ και τα ποςοςτά ζτςι
όπωσ μεταβλικθκαν μετά τθν αλλαγι των κριτθρίων. Ραρατθροφμε λοιπόν πωσ το
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eshop με αυτζσ τισ αλλαγζσ ζγινε αρκετά ανταγωνιςτικό αλλά για μικρό ποςοςτό
ζρχεται ξανά δεφτερο.
Σενάριο 2:
Στο 2ο ςενάριο κάνουμε τθν υπόκεςθ πωσ ο αποφαςίηοντασ ζχει τθν ευκολία
να προβεί ςε οποιαδιποτε αλλαγι, ανεξαρτιτου κόςτουσ, για να γίνει πολφ πιο
ανταγωνιςτικόσ από πριν. Σε αυτι τθν περίπτωςθ κα αναφερκοφμε πάλι ςτο eshop
όπου κζλουμε να το κάνουμε πολφ πιο ανταγωνιςτικό με το πρωτοπόρο plaisio.
Κινοφμενοι ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ, κα προςκζςουμε μία μονάδα ςτα κριτιρια τθσ
τιμισ των προϊόντων, τθσ διακεςιμότθτασ των προϊόντων και τθσ ποικιλίασ των
προϊόντων. Αυτό όμωσ μποροφμε να υποκζςουμε πωσ ζχει ιδιαίτερα ψθλό κόςτοσ
μιασ και δεν είναι ότι πιο εφκολο για ζνα κατάςτθμα να μειϊςει τισ τιμζσ του, οφτε
και να αυξιςει άμεςα τθν ποικιλία του ι και τθν διακεςιμότθτα των προϊόντων
του(πικανόν νζεσ αποκικεσ).

Υποκζτοντασ όμωσ, παρ όλα αυτά πωσ ζχουμε τθν δυνατότθτα να προβοφμε
ςε αυτζσ τισ αλλαγζσ, κα ζχουμε:
Ρραγματικά WUO-2 ςενάριο 1 ςενάριο 2 ςενάριο 3 ςενάριο 4 ςενάριο 5 ςενάριο 6
eshop
28,6
28,2
30,4
34,9
25,8
25,9
24,2
22,6
plaisio
36,8
32,9
31,8
30,8
33,6
31,8
29,4
25,1
multirama
11,4
15,1
14,4
12,7
10,4
22,4
8,1
10,9
amazon
23,2
23,8
23,4
21,6
30,2
19,9
17,2
15,6
X
21,1
25,8
Ρίνακασ 6 – Επιλεγμζνο ςενάριο 2

Βλζπουμε λοιπόν πωσ ςε αυτό το ςενάριο και αγνοϊντασ το αν ζχουμε
υψθλό κόςτοσ, καταφζραμε να φζρουμε το eshop ςτθν 1θ κζςθ τθσ κατάταξθσ,
ζχοντασ το καλφτερο μερίδιο αγοράσ. Θ διαφορά επίςθσ απ το plaisio είναι αρκετι
τθσ τάξεωσ του 4%. Καταφζραμε λοιπόν, επθρεάηοντασ κατά μια απλά μονάδα τα
κριτιρια τθσ τιμισ, τθσ διακεςιμότθτασ και τθσ ποικιλίασ, να κάνουμε το eshop το
πλζον ανταγωνιςτικότερο θλεκτρονικό κατάςτθμα.

Σενάριο 3:
Σε αυτό το ςενάριο εξετάηουμε το amazon που κατζχει το 3ο κατά ςειρά
μερίδιο αγοράσ. Το amazon όπωσ ιταν λογικό, μιασ και δεν είναι ελλθνικό υςτερεί
ςτο ςφςτθμα παραγγελιϊν. Ζτςι λοιπόν ςε αυτό το ςενάριο υποκζτουμε πωσ
αυξάνουμε κατά μία μονάδα τα κριτιρια του ςυςτιματοσ παραγγελιϊν, τθσ
διακεςιμότθτασ και τθσ παρεχόμενθσ πλθροφόρθςθσ. Το κόςτοσ για να διορκωκεί θ
παρεχόμενθ πλθροφόρθςθ υποκζτουμε πωσ είναι πολφ μικρό, μιασ και για τθν μια
μονάδα που προςκζτουμε κα μποροφςαμε να υποκζςουμε πωσ προςτίκενται
πλθροφοριςεισ των προϊόντων και ςτα ελλθνικά. Πςον αφορά όμωσ το ςφςτθμα
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παραγγελιϊν και τθν διακεςιμότθτα των προϊόντων δεν κα ιταν τόςο εφκολο να
αλλάξουν με μικρό κόςτοσ. Ραρακάτω εμφανίηονται τα νζα μερίδια αγοράσ:

eshop
plaisio
multirama
amazon
X

Ρραγματικά WUO-2 ςενάριο 1 ςενάριο 2 ςενάριο 3 ςενάριο 4 ςενάριο 5 ςενάριο 6
28,6
28,2
30,4
34,9
25,8
25,9
24,2
22,6
36,8
32,9
31,8
30,8
33,6
31,8
29,4
25,1
11,4
15,1
14,4
12,7
10,4
22,4
8,1
10,9
23,2
23,8
23,4
21,6
30,2
19,9
17,2
15,6
21,1
25,8
Ρίνακασ 7 - Επιλεγμζνο ςενάριο 3

Καταφζραμε λοιπόν με αυτό τον τρόπο να κάνουμε το amazon αρκετά
ανταγωνιςτικό χωρίσ όμωσ να εξαςφαλίηουμε πωσ και οι αλλαγζσ για να το
πετφχουμε αυτό ςυμφζρουν από άποψθ κόςτουσ το ςυγκεκριμζνο θλεκτρονικό
κατάςτθμα.

Σενάριο 4:
Σε αυτό το ςενάριο κα κάνουμε μια προςπάκεια να κάνουμε ανταγωνιςτικό
προσ τθν αγορά και το τελευταίο θλεκτρονικό κατάςτθμα τθσ ζρευνασ, το
Multirama. Είναι λογικό πωσ εφόςον ςθμειϊνει τόςο μικρό ποςοςτό ςτα μερίδια
αγοράσ, για να καταφζρει να ζρκει ςτισ πρϊτεσ κζςεισ πρζπει να γίνουν ριηικζσ
αλλαγζσ και ςίγουρα αυτό κα χρειαςτεί μεγάλο κόςτοσ. Στο ςυγκεκριμζνο ςενάριο
όμωσ κα αςχολθκοφμε μόνο με 2 ςυγκεκριμζνα κριτιρια για να βελτιϊςουμε τα
ποςοςτά του ςυγκεκριμζνου θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ. Ραρατθριςαμε λοιπόν
πωσ το multirama είχε πολφ κακζσ βακμολογίεσ ςτα κριτιρια τθσ τιμισ και τθσ
πλθροφόρθςθσ/ενθμζρωςθσ ςχετικά με προϊόντα. Για αυτό το λόγο αυξιςαμε κατά
3 μονάδεσ τθν τιμι του κριτθρίου τθσ τιμισ και κατά 2 τθσ πλθροφόρθςθσ και
είχαμε:

Ρραγματικά WUO-2 ςενάριο 1 ςενάριο 2 ςενάριο 3 ςενάριο 4 ςενάριο 5 ςενάριο 6
eshop
28,6
28,2
30,4
34,9
25,8
25,9
24,2
22,6
plaisio
36,8
32,9
31,8
30,8
33,6
31,8
29,4
25,1
multirama
11,4
15,1
14,4
12,7
10,4
22,4
8,1
10,9
amazon
23,2
23,8
23,4
21,6
30,2
19,9
17,2
15,6
X
21,1
25,8
Ρίνακασ 8 - Επιλεγμζνο ςενάριο 4
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Βλζπουμε λοιπόν πωσ τα μερίδια αγοράσ όλων των εναλλακτικϊν ζπεςαν και
ανζβθκε αρκετά το Multirama ξεπερνϊντασ μάλιςτα το amazon, ερχόμενο 3ο με
διαφορά 3% απ το eshop. Ραρατθριςαμε λοιπόν πωσ με μια ριηικι αλλαγι ςτισ
τιμζσ του κακϊσ και ςτθν πλθροφόρθςθ γφρω απ τα προϊόντα, το multirama
καταφζρνει να γίνει αρκετά ανταγωνιςτικό.
Σενάριο 5:
Σε αυτό το ςενάριο υποκζτουμε πωσ κζλουμε να ςχεδιάςουμε και να
ειςάγουμε ζνα νζο θλεκτρονικό κατάςτθμα ςτθν αγορά. Σίγουρα δεν κα ιταν
ρεαλιςτικό να χρθςιμοποιοφςαμε το άριςτα ςε όλα τα κριτιρια, οπότε κατά τον
ςχεδιαςμό του κα προςπακοφςαμε να πετφχουμε τισ παρακάτω τιμζσ ςτα κριτιρια:
Ρλοιγθςθ καλι (=2), Σχεδιαςμόσ/Δομι καλόσ (=2), Ταχφτθτα ανάκτθςθσ των
βάςεων δεδομζνων καλι (=2). Μζχρι εδϊ που αφοροφςαν τθν ςχεδίαςθ τθσ
ςελίδασ κεωροφμε πωσ ζγινε μια καλι δουλεία χωρίσ και το ιδιαίτερο κόςτοσ.
Συνεχίηουμε με ςφςτθμα παράδοςθσ παραγγελιϊν να είναι οφτε καλό οφτε κακό
(=3), κακϊσ Χριςθ/Αλλθλεπίδραςθ οφτε καλι οφτε κακι (=3), υπθρεςίεσ καλζσ (=2),
Ροικιλία προϊόντων οφτε καλι οφτε κακι (=3), Διακεςιμότθτα(=3), Ρλθροφόρθςθ
πολφ καλι(=1), Τιμζσ οφτε καλζσ οφτε κακζσ (=3), Δυνατότθτεσ πλθρωμισ πολφ
καλζσ (=1) και αςφάλεια οφτε πολφ καλι οφτε πολφ κακι (=3). Θεωριςαμε τθν
ποικιλία, τθν διακεςιμότθτα και τισ τιμζσ των προϊόντων ωσ οφτε καλζσ οφτε κακζσ
(=3) για το λόγω ότι ςαν καινοφριο θλεκτρονικό κατάςτθμα κα χρειαςτεί μεγάλο
κόςτοσ για αποκικεσ που του εξαςφαλίηουν ποικιλία και διακεςιμότθτα. Στον
παρακάτω πίνακα φαίνεται θ ειςαγωγι του καταςτιματοσ -X- ςτθν αγορά:
eshop
plaisio
multirama
amazon
X

Ρραγματικά WUO-2 ςενάριο 1 ςενάριο 2 ςενάριο 3 ςενάριο 4 ςενάριο 5 ςενάριο 6
28,6
28,2
30,4
34,9
25,8
25,9
24,2
22,6
36,8
32,9
31,8
30,8
33,6
31,8
29,4
25,1
11,4
15,1
14,4
12,7
10,4
22,4
8,1
10,9
23,2
23,8
23,4
21,6
30,2
19,9
17,2
15,6
21,1
25,8
Ρίνακασ 9 - Επιλεγμζνο ςενάριο 5

Βλζπουμε λοιπόν πωσ ζνα τζτοιο θλεκτρονικό κατάςτθμα κα μποροφςε να
ζχει το 21,1% τθσ αγοράσ ςαν μερίδιο και να είναι όπωσ φαίνεται αρκετά
ανταγωνιςτικό κακϊσ απζχει απ το eshop και το plaisio 3 και 8 μονάδεσ αντίςτοιχα.
Σενάριο 6:
Σε αυτό το τελευταίο ςενάριο κα κεωριςουμε δεδομζνο πωσ ζχουμε ειςάγει
το προθγοφμενο θλεκτρονικό κατάςτθμα με τιμζσ κριτθρίων όπωσ τα περιγράψαμε
πριν. Αναφζραμε όμωσ πωσ υποκζτουμε ζνα πολφ μεγάλο κόςτοσ για καλφτερθ
διακεςιμότθτα ποικιλία και τιμζσ. Σε αυτό το ςενάριο κα υποκζςουμε πωσ
αυξάνουμε κατά μία μονάδα τα παραπάνω κριτιρια με αποτζλεςμα των πίνακα:
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eshop
plaisio
multirama
amazon
X

Ρραγματικά WUO-2 ςενάριο 1 ςενάριο 2 ςενάριο 3 ςενάριο 4 ςενάριο 5 ςενάριο 6
28,6
28,2
30,4
34,9
25,8
25,9
24,2
22,6
36,8
32,9
31,8
30,8
33,6
31,8
29,4
25,1
11,4
15,1
14,4
12,7
10,4
22,4
8,1
10,9
23,2
23,8
23,4
21,6
30,2
19,9
17,2
15,6
21,1
25,8
Ρίνακασ 10 - Επιλεγμζνο ςενάριο 6

Σε αυτό το ςενάριο λοιπόν ζχουμε καταφζρει να ειςάγουμε ζνα νζο
θλεκτρονικό κατάςτθμα το οποίο ζχει τθν 1θ κζςθ ςτα μερίδια αγοράσ και
αφινοντασ πίςω του το plaisio και το eshop. Σε αυτό το ςθμείο δεν μποροφμε να
γνωρίηουμε ςε τι βακμό είναι διατεκειμζνοσ ο αποφαςίηοντασ για τον χρόνο και το
χριμα που πρζπει να δαπανθκεί ζτςι ϊςτε να επιτευχκοφν οι τιμζσ αυτϊν των
κριτθρίων και να αποκτιςει το θλεκτρονικό κατάςτθμα –X- ζνα πολφ καλό μερίδιο
ςτθν αγορά κακϊσ και να είναι πλιρωσ ανταγωνιςτικό προσ τα υπόλοιπα
εναλλακτικά.
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6.2 Αποτελζςματα Γενετικϊν
Ακολουκϊντασ το διάγραμμα ροισ του MarketS (βλ. εικ. 9),
αντικαταςτιςαμε το κομμάτι που περιλάμβανε τθν UTASTAR και τθν επίλυςθ του
γραμμικοφ προβλιματοσ, με ζναν γενετικό αλγόρικμο, με ςτόχο τθν εφρεςθ των
βζλτιςτων βαρϊν των κριτθρίων, ζτςι όπωσ ακριβϊσ ςτοχεφει και θ επίλυςθ του
γραμμικοφ προβλιματοσ που επιλφει θ UTASTAR.
Στθν παράγραφο 5.3 καταλιξαμε ςτα βζλτιςτα wij και αντικαταςτιςαμε ςτισ
ποςότθτεσ u[g(es)], u[g(pl)], u[g(am)], u[g(mlt)] βρικαμε τισ ολικζσ χρθςιμότθτεσ των
εναλλακτικϊν. Οι μερικζσ χρθςιμότθτεσ μποροφν να κανονικοποιθκοφν διαιρϊντασ
κάκε χρθςιμότθτα ui
με ui
. Κάνοντασ εφαρμογι των πρότυπων μοντζλων
καταναλωτι(βλ εικ. 47) παρουςιάηουμε τα παρακάτω μερίδια αγοράσ:

Μοντζλο καταναλωτι Luce(1959,1977)

Luce
E-shop

Plaisio

Multirama

18%

Amazon

28%

14%

40%

Εικόνα 51– Μοντζλο καταναλωτι Luce

Μοντζλο καταναλωτι Lesourne(1977)
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Lesourne
Eshop

Plaisio

Multirama

18%

Amazon

27%

16%

39%

Εικόνα 52 – Μοντζλο καταναλωτι Lesourne

Μοντζλο καταναλωτι «Ρολυωνυμικό μοντζλο» (Multinomial model McFadden-1(McFadden, 1970,1976,1980,1991))

McFadden-1
E-shop

Plaisio

Multirama

27%

Amazon

29%

10%
34%

Εικόνα 53 – Μοντζλο καταναλωτι McFadden-1

Μοντζλο καταναλωτι «Μικρισ ενίςχυςθσ» (Slightly Reinforced McFadden-2)
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McFadden-2
E-shop

Plaisio

Multirama

20%

Amazon

25%

14%

41%

Εικόνα 54 – Μοντζλο καταναλωτι McFadden-2

Μοντζλο καταναλωτι «Εφρουσ χρθςιμοτιτων-1» (Width of Utilities-1)

Width Of Utilities-1
E-shop

Plaisio

Multirama

26%

Amazon

26%

13%
35%

Εικόνα 55 – Μοντζλο καταναλωτι Width Of Utilities-1

Μοντζλο καταναλωτι «Εφρουσ χρθςιμοτιτων-2» (Width of Utilities-2)
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Width Of Utilities-2
E-shop

Plaisio

Multirama

21%

Amazon

31%

8%

40%

Εικόνα 56– Μοντζλο καταναλωτι Width Of Utilities-2

Μοντζλο καταναλωτι «Μζγιςτων Χρθςιμοτιτων» (Maximum of Utilities)

με

Maximum of utilities
E-shop

Plaisio

Multirama

21%

Amazon

24%

11%

44%

Εικόνα 57 – Μοντζλο καταναλωτι Maximum Of Utilities
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Από τα παραπάνω βλζπουμε πωσ ςτο μοντζλο που προςεγγίηει με καλφτερο
τρόπο τα πραγματικά μερίδια αγοράσ είναι εκείνο του εφρουσ χρθςιμοτιτων 2
(Width of Utilities – 2) όπωσ ακριβϊσ είχαμε παρατθριςει και ςτθν περίπτωςθ του
MarketS. Στο ςυγκεκριμζνο μοντζλο παρατθροφμε αρκετά ενιςχυμζνθ τθν 1θ
εναλλακτικι, κατά 4% κακϊσ και αρκετά αποδυναμωμζνθ τθν τελευταία
εναλλακτικι. Αυτό ιταν αναμενόμενο να ςυμβεί ςτουσ γενετικοφσ μιασ και οι
βζλτιςτεσ λφςεισ που αναπαράγονται κα ενιςχφςουν τα άκρα, και ςτθν περίπτωςθ
μασ τισ ακραίεσ εναλλακτικζσ.
Στθν εφαρμογι του γενετικοφ αλγορίκμου παρατθροφμε πωσ πολφ καλά
αποτελζςματα παράγει και θ εφαρμογι του μοντζλου Mc-Fadden1 όπου τα
ποςοςτά των 3ων εναλλακτικϊν εμφανίηονται ελάχιςτα αποδυναμωμζνα ςε
λιγότερο από 1% , αλλά αυτι τθν διαφορά τθν ζχει πάρει το amazon όπου φαίνεται
να αποτελεί τθν 2θ επιλογι ςτθν κατάταξθ μαηί με το eshop που αυτό δεν
αντικατοπτρίηει πλιρωσ τα πραγματικά δεδομζνα.
Τα πρϊτα δφο μοντζλα, εκείνα του Luce και του Lesourne φαίνεται να ζχουν
αςτοχιςει ςτο να προςεγγίςουν καλά τα πραγματικά μερίδια, μιασ και το Multirama
εμφανίηεται ζντονα ενιςχυμζνο και ςτα 2 μοντζλα.
Γενικά, όπωσ αναφζραμε και παραπάνω, αυτό που χαρακτθρίηει και τα 7
μοντζλα, είναι θ ενιςχυμζνθ πρϊτθ εναλλακτικι και θ αποδυναμωμζνθ τελευταία,
που ιταν αναμενόμενο να ςυμβεί ςε μια πολυκριτιρια εξελικτικι βελτιςτοποίθςθ.
Αυτό απεικονίηεται ζντονα και ςτο μοντζλο Maximum Of Utilities αλλά και ςτο
μοντζλο το οποίο επιλζξαμε ςαν καλφτερο, εκείνο του Εφρουσ χρθςιμοτιτων 2.
Ραραπζμποντασ για μια ακόμθ φορά ςτο διάγραμμα ροισ του MarketS (βλ.
εικ. 9), εφόςον διαλζξαμε ζνα μοντζλο που προςεγγίηει καλφτερα τθν αγορά,
είμαςτε ςε κζςθ να εφαρμόςουμε το μοντζλο μασ και ςε υποκετικά ςενάρια όπωσ
κάναμε και ςτθν παράγραφο 6.1.1 για να εξετάςουμε ςε τι βακμό μπορεί να
προςομοιϊςει το μοντζλο μασ, τυχόν αλλαγζσ τθσ αγοράσ.

6.2.1 Προςομοίωςθ γενετικοφ αλγορίκμου
Ππωσ ακριβϊσ εφαρμόςαμε τα μοντζλα καταναλωτι ςτο ςφςτθμα MarketS,
με τον ίδιο τρόπο τα εφαρμόςαμε όπωσ αναφζρκθκε και ςτουσ γενετικοφσ
αλγορίκμουσ. Τα μερίδια αγοράσ ανά μοντζλο καταναλωτι είναι τα εξισ:

Ρραγματικά
eshop
29
plaisio
36,8
multirama
10,7
amazon
23,5

Luce Lesourne McF-1 McF-2 Width-1 Widths-2 MaxOfUti
27,9
26,4
28,5
24,9
26,6
31,4
23,9
39,8
39,2
34,2
40,9
34,9
40,2
43,2
14,1
16,2
9,9
14,5
12,8
7,8
10,7
18,2
18,2
27,4
19,7
25,7
20,6
22,2

Ρίνακασ 11 – Επιλογι Μοντζλου Καταναλωτι για Γενετικοφσ
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Κάνοντασ χριςθ του ςυγκεκριμζνου μοντζλου και δουλεφοντασ όπωσ πριν,
υποκζτουμε τα ίδια 6 ςενάρια και παρακάτω παρουςιάηονται τα αποτελζςματα:

Ρραγματικά WUO-2 ςενάριο 1 ςενάριο 2 ςενάριο 3 ςενάριο 4 ςενάριο 5 ςενάριο 6
eshop
28,6
31,4
36,4
41,9
24,8
23,9
21,4
23,1
plaisio
36,8
40,2
37,2
34,2
36,7
37,8
32,7
26,1
multirama
11,4
7,8
10,3
9,3
8,8
21,9
6,9
6,7
amazon
23,2
20,6
16,1
14,6
29,7
16,4
16,9
16,3
X
22,1
27,8
Ρίνακασ 12 – Πλα τα ςενάρια για τουσ γενετικοφσ

Σενάριο 1:
Στο πρϊτο ςενάριο να κυμίςουμε ενιςχφςαμε κατά 1 μονάδα τα κριτιρια
τθσ πλοιγθςθσ, του ςχεδιαςμοφ-δομισ και τθσ ταχφτθτασ ανάκτθςθσ δεδομζνων.
Αυτζσ οι αλλαγζσ ενίςχυςαν όπωσ ιταν αναμενόμενο το eshop, αλλά όχι ςτο βακμό
που κα κζλαμε, ςαν αποφαςίηοντεσ, και αυτό γιατί παρά τθν αλλαγι των κριτθρίων
δεν καταφζραμε να το φζρουμε ςτθν 1θ κζςθ τθσ κατάταξθσ.
Σενάριο 2:
Σε αυτό το ςενάριο ζχουμε μεγάλθ ομοιότθτα με το προθγοφμενο με τθν
διαφορά πωσ κα ενιςχφςουμε κατά 1 μονάδα τα κριτιρια τθσ διακεςιμότθτασ των
προϊόντων, τθσ ποικιλίασ των προϊόντων και τθσ τιμισ των προϊόντων και πάλι για
το eshop. Επιλζγουμε υποκετικά αυτά τα κριτιρια γιατί ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ
αναμζνουμε να ζχουν μεγαλφτερο κόςτοσ αλλαγισ για το θλεκτρονικό κατάςτθμα
άρα υποκζτουμε ότι μπορεί να αποφζρουν και μεγαλφτερθ απόδοςθ. Ζτςι λοιπόν
όπωσ βλζπουμε ςτον παραπάνω πίνακα ςτθν ςτιλθ ςενάριο 2, παρατθροφμε πωσ
το eshop ζχει ενιςχυκεί αρκετά, ζχει ξεπεράςει τθν εναλλακτικι του plaisio που
ιταν 1θ ςτθν κατάταξθ και είναι απόλυτα ανταγωνιςτικό ςτθν αγορά.
Σενάριο 3-4:
Σε αυτά τα 2 ςενάρια ζγινε προςπάκεια να ενιςχφςουμε τθν 3θ και τα 4θ
εναλλακτικι αντίςτοιχα (amazon – multirama αντίςτοιχα). Στθν προςπάκεια μασ
αυτι και πάντα ζχοντασ οδθγό το υποτικζμενο κόςτοσ των αλλαγϊν των κριτθρίων
ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ, αυξάνουμε κατά μια μονάδα τα κριτιρια του ςυςτιματοσ
παραγγελιϊν, τθσ διακεςιμότθτασ των προϊόντων και τθσ παρεχόμενθσ
πλθροφόρθςθσ. Βλζπουμε λοιπόν ςτθν ςτιλθ του 3ου ςεναρίου, πωσ με αυτζσ τισ
αλλαγζσ το amazon ζρχεται ςτθν 2θ κζςθ τθσ κατάταξθσ μετά το πρωτοπόρο plaisio.
Υποκζτοντασ μικρό κόςτοσ ςε αυτζσ τισ 3 αλλαγζσ των κριτθρίων καταφζραμε να
κάνουμε το amazon αρκετά ανταγωνιςτικό χωρίσ να απζχει ιδιαίτερα (ποςοςτιαία)
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από τθν 1θ εναλλακτικι. Πςον αφορά τϊρα το 4ο ςενάριο και τθν περίπτωςθ
βελτίωςθσ του multirama, όπωσ εφαρμόςαμε και ςτο MarketS, ζτςι κι εδϊ,
προςκζςαμε 3 μονάδεσ ςτο κριτιριο τθσ τιμισ και 2 μονάδεσ ςτο κριτιριο τθσ
πλθροφόρθςθσ. Ραρ όλα αυτά δεν καταφζραμε να βελτιϊςουμε κατά πολφ τθν
κζςθ κατάταξθσ του Multirama. Στο μοντζλο που ζχουμε επιλζξει, το Multirama
είναι ςε πολφ χαμθλά πλαίςια (4% Λιγότερο απ τα πραγματικά), με αποτζλεςμα να
καταφζρουμε απλά να το φζρουμε ςτθν 3θ κζςθ τθσ κατάταξθσ και μάλιςτα με
αλλαγζσ ςε κριτιρια που δεν μποροφν να εγγυθκοφν χαμθλό κόςτοσ αλλαγισ.
Σενάριο 5-6 :
Σε αυτά τα ςενάρια κα υποκζςουμε όπωσ και ςτθν παράγραφο 6.1.1 πωσ
ειςάγουμε ζνα νζο θλεκτρονικό κατάςτθμα. Στθν 1θ φάςθ με τιμζσ κριτθρίων που
δεν απειλοφν με μεγάλο κόςτοσ καταςκευισ και ςτθν 2θ φάςθ με αλλαγι ςτισ τιμζσ
κριτθρίων ζτςι ϊςτε να καταλιξει το νζο θλεκτρονικό κατάςτθμα να είναι πρϊτο
ςτθν κατάταξθ. Ππωσ φαίνεται λοιπόν και ςτον παραπάνω πίνακα των ςεναρίων,
ςτθν 1θ περίπτωςθ τθσ νζασ ειςαγωγισ, το προϊόν ζρχεται οριακά 3 ο ςτθν κατάταξθ
μετά το eshop και ςτθν 2θ περίπτωςθ ζρχεται οριακά 1ο.

Στθν περίπτωςθ των γενετικϊν κρατιςαμε τισ ίδιεσ αλλαγζσ που
εφαρμόςαμε και ςτα υποκετικά ςενάρια τθσ παραγράφου 6.1.1, για να ζχουμε τθν
δυνατότθτα ςτθν επόμενθ παράγραφο να ςυγκρίνουμε τυχόν διαφορζσ των 2
μεκοδολογιϊν.
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6.3 φγκριςθ Αποτελεςμάτων
Ακολουκϊντασ το διάγραμμα ροισ (βλ. εικ. 9), υπολογίςαμε μερίδια αγοράσ
και ςτισ 2 μεκοδολογίεσ για να τα ςυγκρίνουμε μεταξφ τουσ και παράλλθλα με τα
πραγματικά δεδομζνα. Στουσ παρακάτω πίνακεσ εμφανίηονται τα μερίδια αγοράσ
όπωσ διαμορφϊκθκαν μζςα από τισ 2 μεκοδολογίεσ για κάκε πρότυπο μοντζλο
καταναλωτι, κακϊσ και ποια μοντζλα επιλζχκθκαν για να αντικατοπτρίςουν
καλφτερα τα πραγματικά μερίδια αγοράσ:

eshop
plaisio
multirama
amazon

Ρραγματικά
29
36,8
10,7
23,5

Luce Lesourne McF-1 McF-2 Width-1 Widths-2 MaxOfUti
24,3
20,1
24,3
25,2
25,2
27,8
24,4
31,5
36,4
32
38,2
33,6
33,1
40,1
21,8
18,3
21,4
17,3
20,4
15,4
14,7
22,4
25,2
22,3
19,3
20,8
23,7
20,8

Πίνακασ 13- Επιλεγμζνο Μοντζλο Καταναλωτι - MarketS

Ρραγματικά
eshop
29
plaisio
36,8
multirama
10,7
amazon
23,5

Luce Lesourne McF-1 McF-2 Width-1 Widths-2 MaxOfUti
27,9
26,4
28,5
24,9
26,6
31,4
23,9
39,8
39,2
34,2
40,9
34,9
40,2
43,2
14,1
16,2
9,9
14,5
12,8
7,8
10,7
18,2
18,2
27,4
17,7
25,7
20,6
22,2

Πίνακασ 14- Επιλεγμζνο Μοντζλο Καταναλωτι – Γενετικόσ Αλγόρικμοσ

Και ςτισ 2 μεκοδολογίεσ, όπωσ αναφζραμε και ςτισ προθγοφμενε
παραγράφουσ, το μοντζλο του «εφρουσ χρθςιμοτιτων -2» ιταν αυτό που
προςζγγιςε καλφτερα τα πραγματικά δεδομζνα και ςτισ 2 περιπτϊςεισ. Εδϊ κα
αναφζρουμε πωσ με το ςφςτθμα MarketS καταφζραμε να ζχουμε καλφτερα
αποτελζςματα από εκείνα των γενετικϊν.
Στθν περίπτωςθ του MarketS, το eshop και το amazon ζχουν προςεγγιςτεί με
το καλφτερο δυνατό τρόπο, αφοφ τα ποςοςτά δεν διαφζρουν ςχεδόν κακόλου από
τα πραγματικά. Αντίκετα ςτον γενετικό το eshop και το amazon φαίνονται
ενιςχυμζνα και αποδυναμωμζνα κατά 2.5% αντίςτοιχα. Το ίδιο ςυμβαίνει και ςτισ
ακραίεσ επιλογζσ όπου θ απόκλιςθ ςτον γενετικό είναι μεγαλφτερθ. Το plaisio είναι
ενιςχυμζνο κατά 3.5%, και αυτό το ποςοςτό ζχει χακεί από τθν χειρότερθ
εναλλακτικι, εκείνθ του Multirama.
Το αντίκετο ακριβϊσ ζχει ςυμβεί ςτο MarketS όπου οι ακραίεσ εναλλακτικζσ
τείνουν να ςυγκλίνουν. Ζτςι και ςτο MarketS βλζπουμε πωσ υπάρχει μια ιδιαίτερθ
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απόκλιςθ του multirama που φαίνεται ενιςχυμζνο κατά 4.5% ςε ςχζςθ με τα
πραγματικά δεδομζνα. Αυτι θ εικόνα όμωσ δεν φαίνεται να επθρεάηει ιδιαίτερα τα
ποςοςτά κάποιασ άλλθσ εναλλακτικισ, κακϊσ αυτό το 4.5% φαίνεται να ζχει
μοιραςτεί ςτισ εναλλακτικζσ. Σαν καλφτερθ εναλλακτικι μεκοδολογία φαίνεται πωσ
το MarketS ζχει προςεγγίςει καλφτερα τα πραγματικά δεδομζνα. Ραρακάτω,
ςχθματικά τα μερίδια αγοράσ για τισ 2 μεκοδολογίεσ ζτςι όπωσ προζκυψαν:

Width Of Utilities-2
E-shop

Plaisio

Multirama

Πραγματικά μερίδια
αγοράσ

Amazon

E-shop
24%

Plaisio

Multirama

Amazon

28%
24%

15%

29%

11%
33%
37%

Εικόνα 58 – Μερίδια αγοράσ – MarketS – Πραγματικά

Width Of Utilities-2
E-shop

Plaisio

Multirama

Πραγματικά μερίδια
αγοράσ

Amazon

E-shop
21%
8%

Plaisio

Multirama

31%
24%

29%

11%
40%
37%
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Amazon

Εδϊ αξίηει να αναφερκεί πωσ ςτα πρότυπα μοντζλα καταναλωτι που
δοκιμάςτθκαν για τον γενετικό αλγόρικμο, το μοντζλο Mc-Fadden-1 ζχει
προςεγγίςει πολφ καλά τα περιςςότερα μερίδια αγοράσ. Βλζπουμε δθλαδι πωσ οι
εναλλακτικζσ eshop, plaisio, multirama ζχουν προςεγγιςτεί πολφ καλά. Σε αυτό το
μοντζλο όμωσ εςτιάςτθκε ζνα πρόβλθμα ςτα ποςοςτά του amazon. Στο
ςυγκεκριμζνο μοντζλο το amazon φαίνεται να είναι αρκετά ενιςχυμζνο, ςε βακμό
που δίνει τθν ψευδαίςκθςθ πωσ οριακά είναι 2 ο, πράγμα που δεν αντικατοπτρίηει
τα πραγματικά δεδομζνα. Γι αυτό το λόγο δεν επιλζχτθκε το ςυγκεκριμζνο πρότυπο
μοντζλο καταναλωτι για τθν προςομοίωςθ.
Κατά τθν προςομοίωςθ που κάναμε ςτισ παραγράφουσ 6.1.1 και 6.1.2
κρατιςαμε τισ ίδιεσ αλλαγζσ κριτθρίων και ςτισ 2 μεκοδολογίεσ για να είμαςτε ςε
κζςθ να τισ ςυγκρίνουμε καλφτερα.
Και με τισ 2 εναλλακτικζσ μεκοδολογίεσ που χρθςιμοποιικθκαν, τα
αποτελζςματα μασ παρείχαν τα ίδια ςυμπεράςματα. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτα 2
πρϊτα ςενάρια όπου μεταβάλλουμε τα κριτιρια του eshop, και οι 2 μεκοδολογίεσ
μασ αποδίδουν μια μικρι αφξθςθ του eshop ςτθν 1θ περίπτωςθ και μία μεγαλφτερθ
ςτθ 2θ περίπτωςθ όπου ζχει καταφζρει να περάςει και ςτθν 1θ κζςθ τθσ κατάταξθσ.
Στα ςενάρια 3 και 4 βλζπουμε τα μερίδια αγοράσ να είναι πιο ιςορροπθμζνα μεταξφ
των εναλλακτικϊν. Τζλοσ ςτο 5ο και 6ο ςενάριο, με τθν ειςαγωγι του νζου
θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ, και οι 2 μεκοδολογίεσ καταλιγουν ςε μερίδια που ςε
πρϊτθ φάςθ θ ειςαγωγι του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ το φζρνει ςτθν 3 θ κζςθ
και ςε 2θ φάςθ το φζρνει οριακά ςτθν 1θ κζςθ τθσ κατάταξθσ. Ραρατθροφμε λοιπόν
μια ενκαρρυντικι ομοιότθτα ςτθν εφαρμογι των ςεναρίων, που φαίνεται να
επαλθκεφει τθν εφαρμογι των 2 μεκοδολογιϊν ςτο πρόβλθμα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Αναπτφξαμε λοιπόν δφο μεκοδολογίεσ, μια κάνοντασ χριςθ
πολυκριτθριακισ ανάλυςθσ και επεξεργαηόμενοι τα δεδομζνα με το ςφςτθμα
MarketS, και μια δεφτερθ κάνοντασ χριςθ γενετικϊν αλγορίκμων πάνω ςτα
δεδομζνα μασ. Το πρϊτο κομμάτι που περιλάμβανε το ςφςτθμα MarketS ιταν
περιςςότερο εφαρμογι αξιολόγθςθσ των δεδομζνων βάςει ενόσ ςυςτιματοσ που
γνωρίηαμε πωσ παρζχει αξιόπιςτα αποτελζςματα. Το δεφτερο κομμάτι όμωσ
αποτελοφςε πρωτότυπθ μεκοδολογία και δεν μποροφςαμε να γνωρίηουμε με
αςφάλεια τθν αξιοπιςτία του. Ραρακάτω παρουςιάηουμε ξανά το ςφςτθμα ζτςι
όπωσ είχε αναφερκεί και ςτθν ανάλυςθ του ςυςτιματοσ ςτο 4ο κεφάλαιο:

Εικόνα 59 - χθματικά το φςτθμα Τποςτιριξθσ Αποφάςεων που υλοποιικθκε

113

Στθν ςυγκεκριμζνθ διπλωματικι εργαςία ζγινε μια προςπάκεια να
ςχεδιαςτεί, να αναλυκεί και να παρουςιαςτεί το παραπάνω ςφςτθμα ςε
πραγματικά δεδομζνα. Κάναμε χριςθ 4 εναλλακτικϊν θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων
και 105 χρθςτϊν που τα αξιολόγθςαν. Ξεκινιςαμε τθν παρουςίαςθ του ςυςτιματοσ
μασ με το MarketS, εφαρμόηοντασ πολυκριτθριακι ανάλυςθ ςτα δεδομζνα μασ. Από
τα προτεινόμενα μοντζλα καταναλωτι καταλιξαμε πωσ το μοντζλο «εφρουσ
χρθςιμοτιτων 2» (Width of Utilities-2) περιγράφει πιο ςωςτά τα πραγματικά
μερίδια αγοράσ ςτθν περίπτωςθ του MarketS αλλά και ςτθν περίπτωςθ των
γενετικϊν αλγορίκμων.
Και ςτισ 2 μεκοδολογίεσ το πρόβλθμα εςτιαηόταν ςτθν εφρεςθ των
βζλτιςτων βαρϊν και ολικϊν χρθςιμοτιτων που απζδιδαν οι χριςτεσ ςτισ
εναλλακτικζσ που είχαν ςτθν διάκεςθ τουσ. Είχαμε λοιπόν να αντιμετωπίςουμε ζνα
πρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ, που θ μια μεκοδολογία το ζφερε εισ πζρασ με τθν
μζκοδο τθσ UTASTAR και τθν επίλυςθ του γραμμικοφ προβλιματοσ και θ άλλθ με
τον γενετικό αλγόρικμο που υλοποιικθκε ςτα πλαίςια τθσ διπλωματικισ εργαςίασ.
Με τθν χριςθ των γενετικϊν αλγορίκμων, είχαμε τθν ευελιξία να
κακορίηουμε, να μετατρζπουμε και να βελτιςτοποιοφμε τισ αντικειμενικζσ μασ
ςυναρτιςεισ κακϊσ ςαν μεκοδολογία είναι αρκετά ευζλικτθ. Χαρακτθρίηονται από
τθν υψθλι απόδοςθ που ζχουν ωσ μζκοδοι γενικευμζνθσ αναηιτθςθσ, όπωσ είχαμε
και εμείσ να αντιμετωπίςουμε.
Το μειονζκτθμα τθσ μεκόδου ιταν πωσ απαιτεί επαναλαμβανόμενο
υπολογιςμό των ςυναρτιςεων καταλλθλότθτασ, γεγονόσ που κάνει ιδιαίτερθ
πολφπλοκθ τθν εφρεςθ των βζλτιςτων λφςεων. Επίςθσ οι βζλτιςτεσ λφςεισ του
προβλιματοσ γίνονται ςφγκριςθ με τισ άλλεσ διακζςιμεσ υποψιφιεσ βζλτιςτεσ
λφςεισ με αποτζλεςμα να υπάρχει κίνδυνοσ θ ςυνκικθ τερματιςμοφ να μθν οδθγεί
ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ ςτθ ςυνολικά βζλτιςτθ λφςθ.
Το υπολογιςτικό κόςτοσ λοιπόν, μπορεί να κρφβει κινδφνουσ κακϊσ όςο
μεγαλϊνει το πλικοσ των μεταβλθτϊν, τόςο πιο βαρφ κα είναι για το ςφςτθμα. Στθν
περίπτωςθ μασ το πλικοσ των δεδομζνων και των μεταβλθτϊν ιταν μικρό με
αποτζλεςμα να πετφχουμε καλζσ λφςεισ και όχι ςε απαγορευτικό χρόνο. Απ’ τθν
κεωρία βιβλιογραφία βζβαια αναφζρεται μζχρι και ςιμερα το αν υπάρχουν
προβλιματα που οι γενετικοί αλγόρικμοι είναι θ βζλτιςτθ τεχνικι για τθν
βελτιςτοποίθςθ τουσ. Στθν περίπτωςθ μασ απζδωςε καλζσ λφςεισ, άμεςα
ςυγκρινόμενεσ με εκείνεσ που πιραμε και εφαρμόηοντασ τα δεδομζνα ςτο ςφςτθμα
MarketS.
Στο προθγοφμενο κεφάλαιο και ςτθν παράγραφο 6.3 ςυγκρίναμε τισ 2
μεκοδολογίεσ όπωσ προζβλεπε ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ. Με το
ςφςτθμα MarketS να ςθμειϊνει τθν καλφτερθ απόδοςθ και προςζγγιςθ των
πραγματικϊν μεριδίων αγοράσ και τουσ γενετικοφσ να ακολουκοφν με
ενκαρρυντικι προςζγγιςθ, καταφζραμε να εξάγουμε τα μερίδια αγοράσ και ζπειτα
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να περάςουμε ςτθν φάςθ τθσ προςομοίωςθσ που ιταν και ο τελικόσ ςτόχοσ τθσ
εργαςίασ.
Αναπτφχκθκε λοιπόν ζνα φςτθμα Τποςτιριξθσ Αποφάςεων το οποίο ζχει
ςτόχο να βοθκιςει τον αποφαςίηοντα και όχι να τον υποκαταςτιςει. Το Σφςτθμα
που υλοποιικθκε κάνει χριςθ 2 μεκοδολογιϊν που του εξαςφαλίηει μεγαλφτερθ
αξιοπιςτία. Το ςυγκεκριμζνο Σφςτθμα δοκιμάςτθκε πιλοτικά ςτα πλαίςια τθσ
διπλωματικισ εργαςίασ με πραγματικά δεδομζνα. Χρθςιμοποίθςε ςαν είςοδο 4
θλεκτρονικά καταςτιματα και 105 χριςτεσ που τουσ ηθτικθκε να τα αξιολογιςουν
και ζδωςε ςαν ζξοδο πικανά υποκετικά ςενάρια. Τα ςενάρια ςε πραγματικζσ
ςυνκικεσ είναι άπειρα και είναι ςτθν κρίςθ του αποφαςίηοντα. Στα παραπάνω
κεφάλαια αναφζραμε 6 χαρακτθριςτικά ςενάρια για να παρουςιαςτεί καλφτερα θ
δυναμικι του ςυςτιματοσ.
Με το ςυγκεκριμζνο Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Αποφάςεων, ο αποφαςίηοντασ
είναι ςε κζςθ να ζχει μία πλιρθ εικόνα των κινδφνων και των πικανϊν ευκαιριϊν.
Το ςφςτθμα του παρζχει πλθροφόρθςθ για τισ τάςεισ τθσ αγοράσ μζςα από τα
χαρακτθριςτικά και τον χαρακτιρα των καταναλωτϊν. Επίςθσ ζνα τζτοιο ςφςτθμα
του εξοικονομεί χρόνο και χριμα που μπορεί να αποτελζςουν κινθτιριο παράγοντα
για τθν επιχείρθςθ του ( ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ θλεκτρονικό κατάςτθμα)
Το Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Αποφάςεων που υλοποιικθκε είναι ςε κζςθ να
βοθκιςει τον αποφαςίηοντα για διορκωτικζσ αλλαγζσ, προτείνοντασ βζλτιςτεσ
πρακτικζσ που πθγάηουν απ τθν επεξεργαςία των κριτθρίων που αποτελοφν τισ
οντότθτεσ ενόσ θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ, με αποτζλεςμα θ βελτίωςθ τουσ να
αποφζρει και ςυνολικι βελτίωςθ του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ
Άμεςθ ςυνζχεια τθσ εργαςίασ κα αποτελζςει θ εφαρμογι του γενετικοφ
αλγορίκμου και ςε μεγαλφτερο όγκο δεδομζνων για να ελεγχκεί θ αξιοπιςτία του, θ
ταχφτθτα επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ των δεδομζνων. Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ και
αν δεν ςθμειωκοφν τα επικυμθτά αποτελζςματα ςτουσ παράγοντεσ χρόνου και
υπολογιςτικοφ κόςτουσ κα γίνει προςπάκεια βελτίωςθσ
Μελλοντικι εργαςία πάνω ςτο κζμα κα περιλαμβάνει τθν μεταφορά του
ςυγκεκριμζνου Συςτιματοσ Υποςτιριξθσ Αποφάςεων ςε γραφικι εφαρμογι ζτςι
ϊςτε να μπορεί να προςεγγιςτεί καλφτερα ο χριςτθσ. Σε αυτό το ςκοπό κα γίνει
εργαςία για παραμετροποίθςθ του όλου ςυςτιματοσ ζτςι ϊςτε να είναι ικανό να
διαχειριςτεί ειςόδουσ που περιλαμβάνουν πολφ μεγαλφτερο αρικμό καταναλωτϊν
και μεγαλφτερο αρικμό ερωτιςεων. Στθν γραφικι εφαρμογι κα ζχει τθν
δυνατότθτα ο χριςτθσ (ι εταιρία) να ςυγκρίνει τα αποτελζςματα των δφο
μεκοδολογιϊν και να τα χρθςιμοποιιςει προσ όφελοσ του. Θα του δίνεται επίςθσ θ
δυνατότθτα να ειςάγει ζνα νζο προϊόν και με τθν μεκοδολογία των γενετικϊν με
τον ίδιο τρόπο που είναι παρουςιαςμζνο και ςτο ςφςτθμα MarketS.
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Παράρτθμα Α
Ερωτθματολόγιο: «Ζρευνα Ικανοποίθςθσ από τισ ιςτοςελίδεσ γνωςτϊν
θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων, που αφορά πωλιςεισ θλεκτρονικϊν
ειδϊν».
1. Φύιο ερφηώκελοσ

Άλδξαο

Γπλαίθα

2. Ποηά είλαη ε ειηθία ζας;

___________
3. Ποηά είλαη ε εθπαίδεσζή ζας;

Απόθνηηνο Δεκνηηθνύ
Απόθνηηνο Γπκλαζίνπ Λπθείνπ
Απόθνηηνο Τερληθήο Σρνιήο (ΙΕΚ, ΤΕΕ, θηι)
Απόθνηηνο ΑΕΙ/ΤΕΙ θαη άλω

4. Πώς ζα ταραθηερίδαηε ηο επίπεδο γλώζες ζας ζτεηηθά κε Η/Υ;

Αξράξηνο
Μέηξην
Καιή γλώζε
Πνιύ θαιό
Άξηζην

5. Πόζο ζστλά τρεζηκοποηείηε internet;
Καζεκεξηλά
1-2 ώξεο
2-3 ώξεο
3-4 ώξεο
4-6 ώξεο
6-8 ώξεο
έωο 4 κέξεο/βδνκάδα
1-2 θνξέο/βδνκάδα
2-3 θνξέο/βδνκάδα
Ληγόηεξν

6. Γηα ποηού από ηοσς παραθάηφ ιόγοσς τρεζηκοποηείηε ηο

δηαδίθησο (internet);
Ελεκέξωζε (π.ρ. εηδήζεηο, θαηξόο, θ.ι.π.)
Επηθνηλωλία κε θίινπο γλωζηνύο
Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα αγνξέο
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Οηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο/ρξεκαηηζηήξην
Χπραγωγία/ κνπζηθή/ παηρλίδηα
Εηζηηήξηα/ μελνδνρεία
Επηζηεκνληθνύο ιόγνπο
Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα δηάθνξα ζέκαηα
Άιιν

7. Πόζο ζστλά επηζθέπηεζηε ηζηοζειίδες ειεθηροληθού

θαηαζηήκαηος κε ειεθηροληθά είδε (Η/Υ – αλαιώζηκα –
multimedia);
Καζεκεξηλά
1-2 θνξέο ηελ βδνκάδα
3-4 θνξέο ηελ βδνκάδα
1-2 θνξέο ην κήλα
Σπαληόηεξα

8. Πόζο ζστλά αγοράδεηε προχόληα από ηέηοηα site;
3-4 θνξέο ηελ βδνκάδα
1-2 θνξέο ηελ βδνκάδα
1-2 θνξέο ην κήλα
Σπαληόηεξα
Δελ αγνξάδω

9. Ποηά απ’ ηα παραθάηφ ειεθηροληθά θαηαζηήκαηα έτεηε

προηηκήζεη γηα αγορές ειεθηροληθώλ εηδώλ (Η/Υ – αλαιώζηκα –
multimedia);
*Οη επηινγέο ζαο λα αθνξνύλ κόλν αγνξέο ειεθηξνληθώλ εηδώλ
amazon
e-germanos
e-shop
mgmanager
multirama
pixmania
plaisio

10. Τη προχόληα ζσλήζφς προηηκάηε γηα αλαδήηεζε πιεροθορηώλ /

αγορές κέζφ ασηώλ ηφλ ειεθηροληθώλ θαηαζηεκάηφλ ;
Εμαξηήκαηα Η/Υ (Hardware)
Παθέηα ινγηζκηθνύ (software)
Ηιεθηξνληθέο ζπζθεπέο
Αλαιώζηκα Η/Υ

Gadgets
Τειεπηθνηλωλίαο (ζηαζεξά ηειέθωλα – θηλεηά – θαμ – θηι )

11. Τολ ηειεσηαίο τρόλο, ηη ποζό έτεηε δαπαλήζεη γηα αγορές από

ειεθηροληθά θαηαζηήκαηα;
____________________________________
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12. Ποηο ηρόπο πιερφκής προηηκάηε γηα ειεθηροληθές ζσλαιιαγές;
Αληηθαηαβνιή
Πηζηωηηθή Κάξηα
Καηάζεζε ζε ινγαξηαζκό
Πξνπιεξωκέλε θάξηα
Pay pal

13. Τη πηζηεύεηε γηα ηελ αζθάιεηα ηφλ ζσλαιιαγώλ ζας κέζφ ηοσ

δηαδηθηύοσ;
Είλαη πνιύ αζθαιείο
Είλαη αζθαιείο
Ούηε αζθαιείο, νύηε αλαζθαιείο
Είλαη αλαζθαιείο
Είλαη πνιύ αλαζθαιείο

14. Γηα ποηούς από ηοσς παραθάηφ ιόγοσς επηζθέπηεζηε ηης

ηζηοζειίδες ειεθηροληθώλ θαζηεκάηφλ;
Έξεπλα αγνξάο
Αγνξά πξνϊόληωλ
Ελεκέξωζε Πιεξνθόξεζε
Άιιν (αλαθέξαηε)

_________________________

15.
Κρηηήρηα
Πωο ζα
ραξαθηεξίδαηε:

Πινήγεζε

Σρεδηαζκό /
Δνκή

Ηιεθηροληθά
θαηαζηήκαη
α:

amazon

germanos

Πνιύ θαιή
Καιή
Ούηε θαιή, νύηε
θαθή
Καθή
Πνιύ θαθή
ΔΓ/ΔΑ
Πνιύ θαιό/ή
Καιό/ή
Ούηε θαιό/ή ,
νύηε θαθό/ή
Καθό/ή
Πνιύ θαθό/ή
ΔΓ/ΔΑ

Ταρύηεηα
αλάθηεζεο
ζειίδωλ /
βάζεο
δεδνκέλωλ

Πνιύ θαιή
Καιή
Ούηε θαιή, νύηε
θαθή
Καθή
Πνιύ θαθή
ΔΓ/ΔΑ

Σύζηεκα
παξάδνζεο
παξαγγειηώλ

Πνιύ θαιό
Καιό
Ούηε θαιό, νύηε
θαθό
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e-shop

mgmanager

multirama

pixmania

plaisio

Καθό
Πνιύ θαθό
ΔΓ/ΔΑ

Φξήζε /
Αιιειεπίδξαζε

Πνιύ θαιή
Καιή
Ούηε θαιή, νύηε
θαθή
Καθή
Πνιύ θαθή
ΔΓ/ΔΑ

Πξνζθεξόκελεο
ππεξεζίεο

Πνιύ θαιέο
Καιέο
Ούηε θαιέο, νύηε
θαθέο
Καθέο
Πνιύ θαθέο
ΔΓ/ΔΑ

Πνηθηιία
πξνζθεξόκελω
λ πξνϊόληωλ

Πνιύ κεγάιε
Μεγάιε
Ούηε κεγάιε,
νύηε κηθξή
Μηθξή
Πνιύ κηθξή
ΔΓ/ΔΑ

Δηαζεζηκόηεηα
πξνζθεξόκελω
λ πξνϊόληωλ

Πνιύ θαιή
Καιή
Ούηε θαιή, νύηε
θαθή
Καθή
Πνιύ θαθή
ΔΓ/ΔΑ

Παξερόκελε
πιεξνθόξεζε
(πιεξόηεηα –
εγθπξόηεηα –
αθξίβεηα)

Πνιύ θαιή
Καιή
Ούηε θαιή, νύηε
θαθή
Καθή
Πνιύ θαθή
ΔΓ/ΔΑ

Τηκέο /
Πξνζθνξέο

Πνιύ θαιέο
Καιέο
Ούηε θαιέο, νύηε
θαθέο
Καθέο
Πνιύ θαθέο
ΔΓ/ΔΑ

Δπλαηόηεηεο
πιεξωκήο

Πνιύ θαιέο
Καιέο
Ούηε θαιέο, νύηε
θαθέο
Καθέο
Πνιύ θαθέο
ΔΓ/ΔΑ

Αζθάιεηα

Πνιύ θαιή
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Καιή
Ούηε θαιή, νύηε
θαθή
Καθή
Πνιύ θαθή
ΔΓ/ΔΑ

16. Λακβάλοληας σπόυε ηης παραπάλφ εθηηκήζεης ζας ποηο/ά

ειεθηροληθό/ά θαηάζηεκα/ηα αποηειεί ηελ πρώηε επηιογή ζας γηα
αγορές;
Επαλαιακβαλόκελε ερώηεζε: Αλ δελ σπήρτε ή αλ δελ
ιεηηοσργούζε ηο θαηάζηεκα ηες προεγούκελες επηιογής ζας,
ποηο ή ποηα ειεθηροληθό/ά θαηάζηεκα/ηα αποηειεί/ούλ ηελ
επόκελε επηιογή ζας γηα αγορές*;
amazon

e-germanos

e-shop

mgmanager

multirama

pixmania

*Αξηζκείζηε ηηο επηινγέο ζαο ζηα παξαπάλω θνπηηά (γηα θάζε αξηζκό κπνξνύλ λα αληηζηνηρνύλ παξαπάλω
από 1 επηινγέο)
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