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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Σο πρόβλθμα που καλοφμαςτε να αντιμετωπίςουμε είναι αυτό τθσ τιμολόγθςθσ των προϊόντων  
λιανεμπορίου.  Πιο ςυγκεκριμζνα, κα πρζπει να αποφαςίςουμε ποια είναι θ τιμι εκείνθ με τθν οποία 
κα τιμολογιςουμε ζνα προϊόν ϊςτε να κεωρθκεί θ τιμολογιακι πολιτικι που χαράςςουμε βζλτιςτθ και 
να αποφζρει τα μζγιςτα αναμενόμενα κζρδθ. Σο πρόβλθμα τθσ χάραξθσ κατάλλθλθσ τιμολογιακισ 
πολιτικισ γίνεται ακόμα πιο ςφνκετο κακϊσ κα πρζπει να εκτιμιςουμε τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν 
ςτθν αγορά που δραςτθριοποιοφμαςτε προτοφ πάρουμε οποιαδιποτε απόφαςθ. Θα πρζπει να 
γνωρίηουμε ποιο είναι το καταναλωτικό κοινό ςτο οποίο απευκυνόμαςτε, ποιοσ είναι ο ρυκμόσ 
ηιτθςθσ του προϊόντοσ μασ, ποιο είναι το κόςτοσ παραγωγισ του προϊόντοσ μασ, αν υπάρχουν ιςτορικά 
ςτοιχεία για τθν ςυγκεκριμζνθ αγορά και τι ςυμπεράςματα ζχουν εξαχκεί, αλλά κυρίωσ πρζπει να 
γνωρίηουμε ποιο είναι το προϊόν μασ. Θα πρζπει να γνωρίηουμε τον κφκλο ηωισ του προϊόντοσ μασ, 
κακϊσ διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτον κακοριςμό και τθν εφαρμογι  τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ.  

Η ςφγχρονθ πρόκλθςθ ςτον τομζα τθσ τιμολόγθςθσ είναι θ εφαρμογι τθσ δυναμικισ 
τιμολόγθςθσ. Οι ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ κακϊσ και οι διαρκϊσ αυξανόμενεσ απαιτιςεισ των 
καταναλωτϊν κάνουν τθν εφαρμογι τθσ επιτακτικι, κυρίωσ ςτα προϊόντα του λιανεμπορίου που 
χαρακτθρίηονται από μικρό κφκλο ηωισ. το πλαίςιο τθσ τιμολόγθςθσ μποροφμε να διακρίνουμε δυο 
βαςικζσ κατθγορίεσ.  

Η πρϊτθ κατθγορία ονομάηεται posted price mechanism. τθν κατθγορία αυτι, ο υπεφκυνοσ 
κακοριςμοφ τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ ενόσ προϊόντοσ ορίηει μια τιμι για το προϊόν χωρίσ να τθν 
μεταβάλλει κατά τθ διάρκεια του χρόνου. Ενϊ ςτθ δεφτερθ κατθγορία, δθλαδι ςτθν price discovery 
mechanism, θ τιμι του προϊόντοσ κακορίηεται μζςω τθσ διαδικαςίασ τθν δθμοπραςίασ. Η τεχνικι των 
δθμοπραςιϊν είναι διαδεδομζνθ τόςο ςε B2B (Business to Business) ςυναλλαγζσ όςο και ςε  B2C 
(Business to Customers) ςυναλλαγζσ. 

Η τεχνικι δυναμικισ τιμολόγθςθσ που ακολουκείται ονομάηεται Dynamic Posted Pricing. Με 
τον όρο δυναμικι τιμολόγθςθ εννοοφμε τον διαχωριςμό τιμισ ςε επίπεδο μοναδικοφ κωδικοφ 
προϊόντοσ. Η δυναμικι τιμολόγθςθ, ςτθν οποία οι τιμζσ απευκφνονται ςτισ πιζςεισ τθσ προςφορά και 
τθσ ηιτθςθσ ςε πραγματικό ι ςχεδόν πραγματικό χρόνο, χρθςιμοποιείται εδϊ και αρκετά χρόνια από 
τισ αεροπορικζσ εταιρίεσ και τα ξενοδοχεία . ιμερα όμωσ ζχει αρχίςει να κάνει τθν εμφάνιςι τθσ και 
ςε πολλοφσ άλλουσ τομείσ τθσ αγοράσ, όπωσ θ αυτοκινθτοβιομθχανία, θ θλεκτρονικι βιομθχανία, θ 
προςωπικι εξυπθρζτθςθ πελατϊν, οι τθλεπικοινωνίεσ και οι αγορζσ μεταχειριςμζνων αγακϊν (second 
hand). Η πολιτικι του Dynamic Posted Pricing ακολουκεί τθν φιλοςοφία του posted price mechanism. 
Ωςτόςο, διαφοροποιείται ςτο γεγονόσ ότι ο πωλθτισ μπορεί και επανακακορίηει τισ τιμζσ των 
προϊόντων του λαμβάνοντασ υπόψθ του αυτι τθ φορά παράγοντεσ όπωσ είναι θ χρονικι ςτιγμι που 
πραγματοποιείται θ πϊλθςθ, οι πλθροφορίεσ που ζχει ςχετικά με τθ ηιτθςθ των προϊόντων κακϊσ και 
θ φπαρξθ ι όχι αποκζματοσ. Γίνεται λοιπόν αντιλθπτό πωσ οι τιμζσ επανακακορίηονται μζςα ςε 
ςυγκεκριμζνα χρονικά διαςτιματα. φμφωνα με τα όςα αναφζρκθκαν παραπάνω θ ουςιαςτικότερθ 
διαφορά μεταξφ του Dynamic Posted Pricing και του Posted Price Mechanism είναι θ ελλιπισ 
πλθροφόρθςθ που ζχει ο πωλθτισ γφρω από τθν ηιτθςθ που παρουςιάηουν τα προϊόντα του.   

Οι πρϊτεσ εφαρμογζσ τθσ μεκόδου τθσ δυναμικισ τιμολόγθςθσ ζγιναν ςε αγορζσ όπου θ 
διακεςιμότθτα των προϊόντων ιταν δφςκολο να αλλάξει μζςα ςε μικρά χρονικά διαςτιματα. Ωςτόςο, 
ςιμερα χάρθ ςτθν πρόοδο τθσ τεχνολογίασ, θ εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ δυναμικισ τιμολόγθςθσ ζχει 
επεκτακεί και ςε καινοφργιεσ αγορζσ. 

Ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο που αποτζλεςε τροχοπζδθ ςτθν εφαρμογι τθσ δυναμικισ τιμολόγθςθσ 
ιταν το κόςτοσ. Σο κόςτοσ που κα προζκυπτε από τισ αλλαγζσ ςτισ τιμζσ των προϊόντων όςο και από τισ 
επενδφςεισ ςε εξειδικευμζνο λογιςμικό και εξοπλιςμό κα κακιςτοφςε ανζφικτθ τθν εφαρμογι 
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πολιτικϊν δυναμικισ τιμολόγθςθσ. Ωςτόςο, οι εξελίξεισ ςτον χϊρο τθσ πλθροφορικισ περιόριςαν 
εξάλειψαν τυχόν δυςκολίεσ που παρουςιάςτθκαν.    

Η χριςθ των POS( Point-of-Sales), των ςυςτθμάτων ERP( Enterprise Resource Planning) αλλά 
και των RFID ςυνζβαλαν ςθμαντικά ςτο να ςυλλεχκοφν πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ πωλιςεισ των 
προϊόντων, τισ προτιμιςεισ και τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά των πελατϊν. Η αποκικευςθ αυτϊν 
των πλθροφοριϊν και θ επεξεργαςία τουσ με κατάλλθλα ςυςτιματα υποςτιριξθσ αποφάςεων   

Η πρόοδοσ ςτον χϊρο τθσ πλθροφορικισ επζφερε ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτον τρόπο που 
ςχεδιάηεται θ τιμολογιακι πολιτικι. υνζβαλε ςθμαντικά ςτθν αφξθςθ των διακζςιμων πλθροφοριϊν 
που υπιρχαν για το καταναλωτικό κοινό. Ζδωςε τθν δυνατότθτα ςτουσ υπεφκυνουσ πωλιςεων να 
μεταβάλλουν τισ τιμζσ των προϊόντων τουσ ζχοντασ μθδενικά ζωσ μικρά κόςτθ. Σζλοσ, ςυνζβαλε 
ςθμαντικά ςτθν αφξθςθ τθσ αμεςότθτασ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των επιχειριςεων και του 
καταναλωτικοφ κοινοφ.     

Σζλοσ, ςιμερα προςφζρεται ςτουσ πωλθτζσ θ δυνατότθτα να κακορίηουν τθν τιμολογιακι 
πολιτικι τουσ με βζλτιςτο τρόπο και μζςω ςφγχρονων και περίπλοκων μεκόδων βελτιςτοποίθςθσ 
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Δυναμική τιμολόγιση 

Εισαγωγή  

Ο κακοριςμόσ τθσ τιμισ πϊλθςθσ ενόσ προϊόντοσ ι μιασ υπθρεςίασ ζχει προκαλζςει το ενδιαφζρον των 
επιςτθμόνων τόςο από τον χϊρο τθσ οικονομικισ επιςτιμθσ  όςο και από τον χϊρο τθσ ςτατιςτικισ και 
τθσ πλθροφορικισ. Ο κακοριςμόσ τθσ βζλτιςτθσ τιμολογιακισ πολιτικισ δίνει ςτθν εκάςτοτε επιχείρθςθ 
τθ δυνατότθτα να αποκτιςει και να διαδραματίςει θγετικό ρόλο ςτθν αγορά που δραςτθριοποιείται. 

Η ςθμαντικότθτα τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ κακϊσ και το ενδιαφζρον επιςτθμόνων από 
διαφορετικοφσ κλάδουσ, ζχει οδθγιςει ςτθν ανάπτυξθ αρκετϊν κεωρθτικϊν μοντζλων και μεκόδων 
κακϊσ και διαφόρων εφαρμογϊν (λογιςμικό).  

τισ επόμενεσ ςελίδεσ κα ςυηθτθκοφν μερικζσ από τισ ςθμαντικότερεσ εργαςίεσ και εφαρμογζσ 
που ζχουν αναπτυχκεί ϊςτε να μπορεί να επιλεχκεί κάκε φορά, και ανάλογα με τισ ςυνκικεσ τθσ 
αγοράσ, θ βζλτιςτθ τιμολογιακι πολιτικι. 

Προτοφ αναπτυχκοφν τα ςθμαντικότερα κεωρθτικά μοντζλα των πολιτικϊν τιμολόγθςθσ, 
παρουςιάηονται τα είδθ των αγορϊν που εξετάηονται. Σα κυριότερα είδθ αγορϊν είναι θ αγορά τφπου 
NRI (Non Replenishment of Inventory), MS (Myopic Strategic) κακϊσ και θ αγορά τφπου RIM 
(Replenishment of Inventory). 

Αγορά NR-I(-M,-S) 

Σα πρϊτα μοντζλα που αναπτφχκθκαν για τθν αγορά NR-I(-M,-S) ζκεταν ωσ κφριο αντικείμενο μελζτθσ 
το είδοσ τθσ ηιτθςθσ που παρουςιάηει θ αγορά. Οι δφο εναλλακτικοί τρόποι που χρθςιμοποιικθκαν 
ϊςτε να μοντελοποιθκεί  θ ηιτθςθ, ιταν θ κεϊρθςθ τθσ ηιτθςθσ ωσ ςυνάρτθςθ μια ςυνάρτθςθσ 
παραμζτρων με κυριότερεσ παραμζτρουσ τον χρόνο και τθν τιμι, ενϊ θ δεφτερθ κεϊρθςθ 
αντιμετϊπιςε   τθν ηιτθςθ ωσ  ζνα ςφνολο παραμετροποιθμζνων αναγκϊν του καταναλωτικοφ κοινοφ. 
τθν δεφτερθ κεϊρθςθ τθσ ηιτθςθσ ζρχεται να προςτεκεί και θ παράμετροσ που αναφζρεται ςτθν 
διάκεςθ του καταναλωτικοφ κοινοφ να δαπανιςει μζροσ των χρθμάτων του για τθν αγορά προϊόντων ι 
υπθρεςιϊν. 

Πιο ςυγκεκριμζνα οι Gallego and Van Ryzin κακϊσ και οι Feng and Gallego αντιμετϊπιςαν τθν 
κατανομι τθσ ηιτθςθσ ωσ μια κατανομι Poisson με παράμετρο ότι ο ρυκμόσ άφιξθσ των πελατϊν δεν 
αυξάνει κακϊσ αυξάνει θ τιμι των προϊόντων.  Με τον τρόπο αυτό κατάφεραν να καταγράψουν τον 
τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτζσ αξιολογοφν ζνα προϊόν και πόςα χριματαν κα ιταν διατεκιμζνοι 
να πλθρϊςουν ϊςτε να το αποκτιςουν (reservation prices). 

Oι Gallego and Van Ryzin ωσ ςυνζχεια του μοντζλου τουσ εςτίαςαν ςτθν ςυνάρτθςθ τθσ 
ελαςτικισ ηιτθςθσ, όπου θ ποςοςτιαία μεταβολι τθσ τιμισ είναι ίςθ με τθν ποςοςτιαία μεταβολι τθσ 
ηιτθςθσ. Θα πρζπει να γίνει κατανοθτι από τουσ πωλθτζσ θ ςθμαςία τθσ ζννοιασ ελαςτικότθτα 
ηιτθτςθσ, κακϊσ μποροφν με  τον τρόπο αυτό να αποφφγουν τισ ςυνεχείσ μειϊςεισ τιμϊν, κυρίωσ όταν 
δραςτθριοποιοφνται ςε αγορζσ που χαρακτθρίηονται από ανελαςτικι ηιτθςθ. 

τα μοντζλα των Gallego and Van Ryzin και Gallego and Feng, ζρχεται να προςτεκεί μια νζα 
άποψθ, θ οποία επιςθμαίνει πωσ θ ηιτθςθ εξαρτάται αποκλειςτικά από τθν τιμι που είναι 
διατεκιμζνοι να πλθρϊςουν οι καταναλωτζσ για τθν αγορά ενόσ προϊόντοσ. Ωςτόςο, οι καταναλωτζσ 
δεν γνωρίηουν τθν τιμι του προϊόντοσ. Παρόλα αυτά θ ηιτθςθ των προϊόντων εξαρτάται από τθν τιμι 
τουσ. Ζρχεται να προςτεκεί δθλαδι θ παράμετροσ του χρόνου. τθ κεϊρθςθ αυτι ζρχονται να 
ςτθριχκοφν και τα μοντζλα των Lazear και του Elmaghraby. Ο Lazear χαρακτθρίηει τθν τιμι που είναι 
διατεκιμζνοι να πλθρϊςουν οι καταναλωτζσ ωσ ντεντερμινιςτικι, ενϊ ο Elmaghraby κεωρεί πωσ 
προκφπτουν από γνωςτζσ κατανομζσ. τα μοντζλα των Lazear και Elmaghraby ζρχεται να προςτεκεί μια 
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καινοφργια κεϊρθςθ, αυτι των Smith and Achabal. Η κεντρικι ιδζα ςτο μοντζλο των Smith and Achabal 
είναι πωσ θ ηιτθςθ των προϊόντων εξαρτάται και από τθν κζςθ τουσ ςτθν αγορά. Όλοι οι πωλθτζσ 
ςυμφωνοφν πωσ κα πρζπει εξαρχισ να κακορίηεται μια ελάχιςτθ ποςότθτα προϊόντοσ που κα υπάρχει 
ςτθν αγορά, ϊςτε να είναι αποτελεςματικότερθ θ προωκθςι τουσ. 

Όλα τα παραπάνω μοντζλα ηιτθςθσ παρουςιάηουν το εξισ μειονζκτθμα. Δεν υπολογίηουν 
ιςτορικά δεδομζνα ϊςτε να εξάγουν ςυμπεράςματα για τθν πορεία τθσ μελλοντικισ ηιτθςθσ. Για τισ 
αγορζσ όπου ο χρόνοσ πωλιςεων είναι περιοριςμζνοσ, ςυνικωσ είναι μικρότεροσ από τον χρόνο 
παραγωγισ των προϊόντων, είναι ςθμαντικό οι πωλθτζσ να γνωρίηουν τθν πορεία τθσ ηιτθςθσ από 
προθγοφμενεσ χριςεισ. 

Η πορεία της τιμής σε NR-I αγορά 

Ζνα βαςικό ερϊτθμα που προκφπτει, είναι ποια πορεία ακολουκεί θ τιμι. Εάν ο πωλθτισ διαπιςτϊςει 
πωσ το προϊόν παρουςιάηει χαμθλι ηιτθςθ ςε ςυγκεκριμζνθ τιμι είναι αναγκαςμζνοσ να προβεί ςε 
μείωςθ τθσ τιμισ. Αντίκετα, όταν θ ηιτθςθ γίνεται ςτοχευμζνα, μζςα ςτθν περίοδο πϊλθςθσ  αλλά και 
μετά το πζρασ αυτισ, τότε θ τιμι του προϊόντοσ ακολουκεί ανοδικι πορεία. ε αγορζσ που 
χαρακτθρίηονται ωσ NR-I, θ τιμι μπορεί να κινείται και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ.  

Οι Lazear και Elmaghraby et al. μελζτθςαν τθν περιοδικι μορφι τιμολόγθςθσ, όπου όλοι οι 
καταναλωτζσ εμφανίηονται εντόσ των χρονικϊν πλαιςίων τθσ περιόδου πϊλθςθσ. θμαντικι 
παράμετροσ τθσ παραπάνω κεϊρθςθσ είναι πωσ οι καταναλωτζσ είναι διατεκιμζνοι να πλθρϊςουν τθν 
ίδια τιμι. 

 Ο Lazear  κράτθςε τθν παραπάνω υπόκεςθ και προχϊρθςε τθν μελζτθ του ςτθν τιμολόγθςθ 
ενόσ και μόνο προϊόντοσ. Χϊριςε τθν αγοραςτικι περίοδο ςε δυο χρονικζσ περιόδουσ και για κάκε 
περίοδο όριςε διαφορετικι τιμι. Με τον τρόπο αυτό διαπίςτωςε πωσ τα επιδιωκόμενα κζρδθ 
αυξικθκαν. Σο πρόβλθμα του Lazear επεκτάκθκε και για τθν περίπτωςθ που εκτόσ από αγοραςτζσ 
(buyers) υπάρχει και ζνα ποςοςτό πελατϊν που δεν είναι διατεκιμζνοι να πλθρϊςουν κάποιο ποςό για 
τθν αγορά του προϊόντοσ (shoppers). Η ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ επεκτείνεται ακόμα περιςςότερο, όταν 
ο αρικμόσ των shoppers είναι μεγαλφτεροσ από των αρικμό των buyers. τθν περίπτωςθ αυτι οι 
πωλθτζσ δεν ζχουν επαρκι ςτοιχεία ζτςι ϊςτε να καταςτρϊςουν μια βζλτιςτθ τιμολογιακι πολιτικι. 
Ζτςι θ υπόκεςθ των δυο περιόδων μετατρζπεται ϊςτε θ κάκε μια να εξετάηεται ξεχωριςτά από τθν 
άλλθ και θ τιμι για κάκε περίοδο να είναι ςτακερι. 

ε αντίκεςθ με τα μοντζλα των Lazear και Elmaghraby et al., οι Gallego and Van Ryzin 
εφάρμοςαν το μοντζλο τθσ ςυνεχοφσ τιμολόγθςθσ. Για ελαςτικι ηιτθςθ κατζλθξαν ςτα εξισ 
ςυμπεράςματα: 

 Μεγάλο αποκεματικό και/ι αρκετόσ εναπομείνων χρόνοσ για τθν πϊλθςθ προϊόντων 
οδθγεί ςε υψθλά αναμενόμενα κζρδθ 

 Για μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι, θ βζλτιςτθ τιμι μειϊνεται κακϊσ αυξάνεται το 
πλικοσ των προϊόντων που ζχει ςτθ διάκεςθ του ο πωλθτισ. Αντίκετα, δεδομζνου του 
πλικουσ των προϊόντων θ βζλτιςτθ τιμι αυξάνεται εάν υπάρχει αρκετόσ χρόνοσ για να 
ολοκλθρωκοφν οι πωλιςεισ. 

τθν προςπάκεια τουσ να καταλιξουν ςε πιο κλειςτζσ μορφζσ λφςεων διαπίςτωςαν πωσ 
φςτερα από κάκε πϊλθςθ θ τιμι του προϊόντοσ εκτοξεφεται. Υςτερα, αρχίηει να μειϊνεται μζχρι ότου 
να πραγματοποιθκεί μια νζα πϊλθςθ και θ τιμι του προϊόντοσ να εκτοξευκεί και πάλι. 

Επειδι θ διαρκισ ανανζωςθ των τιμϊν είναι αρκετά περίπλοκθ διαδικαςία οι οι Gallego and 
Van Ryzin ςτράφθςαν ςε πιο ευρυςτικζσ λφςεισ. Όριςαν ζνα άνω φράγμα για τθν βζλτιςτθ τιμι και εν 
ςυνεχεία ειςιγαγαν τουσ όρουσ Fixed Price (FP) και Optimum Fixed Price (OFP). Οι δφο αυτζσ ζννοιεσ 
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κακίςτανται βζλτιςτεσ εάν υπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ προϊόντων και μεγάλθ χρονικι διάρκεια 
πωλιςεων. Επίςθσ, υπάρχει πικανότθτα να πραγματοποιθκεί μεγιςτοποιιςθ των κερδϊν χάρθ ςτθν 
βζλτιςτθ τιμι που ζχει οριςτεί , ζχοντασ πάντα ικανοποιθτικό αρικμό προϊόντων ϊςτε να καλυφκεί θ 
πικανι ηιτθςθ. 

Σα μειονεκτιματα που παρουςιάηουν οι ευρυςτικζσ λφςεισ των FP και OFP είναι  δυςκολία 
που παρουςιάηουν ςτθν πρακτικι τουσ εφαρμογι. Για τον λόγο αυτό οι Gallego and Van Ryzin όριςαν 
ζνα ςφνολο τιμϊν που ακολουκοφςε τθ λογικι p1<p2<p3<…<pk. Μζςα ςτο ςφνολο τιμϊν ξεχωρίηουν οι 
τιμζσ pk* και pk+1 . Η τιμι pk* επιλζγεται για μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο ενϊ θ τιμι pk+1 επιλζγεται 
για το διάςτθμα που μζνει ζωσ ότου ολοκλθρωκεί θ αγοραςτικι περίοδοσ.  

Οι Feng and Gallego κακϊσ και οι Bitram and Mondeschein υιοκζτθςαν τθν άποψθ αλλαγισ 
τθσ τιμισ ανα χρονικζσ περιόδουσ μζςα ςτον χρονικό ορίηοντα των πωλιςεων. Οι  Feng and Gallego 
μελζτθςαν μοντζλα τα οποία επιτρζπουν μια και μοναδικι αλλαγι ςτθν τιμι. Θεϊρθςαν μια αρχικι 
τιμι αλλά και ζνα διακριτό ςφνολο τιμϊν, τα οποία και όριςαν ωσ δεδομζνα ςτο μοντζλο τουσ. κοπόσ 
του μοντζλου τουσ είναι θ εφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ χρονικισ περιόδου που κα πρζπει να αλλάηει θ τιμι 
του προϊόντοσ. Επίςθσ μελζτθςαν τθν περίπτωςθ που κάποιοσ κα πρζπει να αποφαςίηει εάν θ τιμι του 
προϊόντοσ κα πρζπει να αυξάνεται ι να μειϊνεται. Ζδειξαν δθλαδι πωσ θ αρχικι τιμι πϊλθςθσ που 
ζχει οριςτεί μπορεί να μειωκεί ι να αυξθκεί εάν ο χρόνοσ που απομζνει μζχρι να ολοκλθρωκεί θ 
αγοραςτικι περίοδοσ βρίςκεται κάτω ι πάνω από ζνα χρονικό κατϊφλι. Η βζλτιςτθ πολιτκι, όπωσ 
εκφράηεται από τουσ Feng and Gallego, αναφζρεται ςε μια αφξουςα ςυνάρτθςθ θ οποία βαςίηεται ςτον 
υπάρχον αποκεματικό του προϊόντοσ.  

Οι Bitram and Mondeschein μελζτθςαν τθν περιοδικι τιμολόγθςθ όπου θ τιμι μπορεί να 
αλλάξει k το πολφ φορζσ κατά τθ διάρκεια των πωλιςεων. Η διάρκεια τθσ κάκε περιόδου, δθλαδι ο 
χρόνοσ που μεςολαβεί αναάμεςα ςε δφο αποτελεςματικζσ αλλαγζσ τιμισ, είναι δεδομζνθ. Με τθ χριςθ 
του αλγόρικμου Fibonacci ζδειξαν πωσ τα αναμενόμενα κζρδθ επθρεάηονται άμεςα από το πόςεσ 
φορζσ αλλάηει θ τιμι του προϊόντοσ. Επίςθσ ζδειξαν πωσ θ τιμολόγθςθ με ςτακερι τιμι  (constant price 
policy) είναι βζλτιςτθ τακτικι εάν το απόκεμα είναι ικανοποιθτικό κακϊσ και όταν θ κατανομι, που 
ακολουκείται είναι από τθν τιμι  που είναι διατεκιμζνοι να πλθρϊςουν οι καταναλωτζσ, είναι 
ανεξάρτθτθ του χρόνου.. Όςο ο αρχικόσ κατάλογοσ των εμπορευμάτων δεν είναι μεγάλοσ και θ 
διαφοροποιιςθ των πελατϊν ωσ προσ τθν τιμι που είναι διατεκιμζνοι να πλθρϊςουν αυξάνει, τότε 
παρατθρείται μεγαλφτερθ αρχικι τιμι, μεγαλφτερθ ποςοςτιαία μείωςθ τθσ τιμισ και τζλοσ μεγαλφτερα 
κζρδθ για μικρότερο κατάλογο προϊόντων. Αντίκετα, αν ο αρχικόσ κατάλογοσ των εμπορευμάτων είναι 
μεγάλοσ τότε ζχουμε τα ακριβϊσ αντίκετα αποτελζςματα. Οι Bitram and Mondeschein, διαπίςτωςαν 
πωσ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ δυναμικισ τιμολόγθςθσ πρζπει μαηί με τθν τιμι να κακορίηεται και θ 
ζκπτωςθ για κάκε περίοδο. Αν κακοριςκεί το ποςό τθσ ζκπτωςθσ αυτό που απομζνει είναι να οριςκεί θ 
αρχικι τιμι. Τπολόγιςαν πωσ με τζςςερισ ανανεϊςεισ ςτθν τιμι και με τθν κατανομι των τιμϊν που οι 
καταναλωτζσ είναι διατεκιμζνοι να πλθρϊςουν να είναι ανεξάρτθτθ του χρόνου κατζλθξαν ςτα κάτωκι 
ςυμπεράςματα 

1. Η απϊλεια ςτα κζρδθ ςε ςφγκριςθ με το μοντζλο των k αλλαγϊν τιμϊν μπορεί να είναι 
ςθμαντικι 

2. Κάτω από ςυγκεκριμζνεσ μειϊςεισ τθσ τιμισ και ανάλογα με το επίπεδο ςτο οποίο 
βρίςκεται ο κατάλογοσ προϊόντων, θ αρχικι τιμι μπορεί κατά περίπτωςθ να είναι  είτε 
χαμθλότερθ είτε υψθλότερθ ςε ςφγκριςθ με το μοντζλο τθσ βζλτιςτθσ πολιτικισ 
τιμολόγθςθσ. 
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Αρχικοποιήση Καταλόγου Προϊόντων 

Σα κεωρθτικά μοντζλα που ζχουν παρουςιατεί εωσ τϊρα, ανεξάρτθτα με τον τρόπο που 
αντιμετωπίηουν τθν ηιτθςθ, κεωροφν τθν ποςότθτα του προϊόντοσ δθλαδι το αρχικό inventory ωσ 
εξωγενι μεταβλθτι. 

Η κεϊρθςθ αυτι αλλάηει ςτα μοντζλα των Smith and Achabal κακϊσ και των Montrala and 
Rao. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ κεωρικθκε πωσ θ απόφαςθ για το αρχικό επίπεδο του inventory κα 
πρζπει να λαμβάνεται ςε ςυνδυαςμό με τθν απόφαςθ για τθν μείωςθ τθσ τιμισ (markdown pricing 
policy).   

Πιο αναλυτικά οι Smith and Achabal μοντελοποιιςαν τθ ηιτθςθ χρθςιμοποιϊντασ τόςο τον 
χρόνο και τθν τιμι όςο και τα προϊόντα τα οποία βρίςκονται ιδθ ςτα καταςτιματα. κοπόσ τουσ είναι 
να κακορίςουν το βζλτιςτο επίπεδο του inventory κακϊσ και τθ βζλτιςτθ τιμι, με αντικειμενικό ςκοπό 
να μεγιςτοποιιςουν τα κζρδθ του πωλθτι. Επιλφοντασ το πρόβλθμα τθσ κατανομισ που  κα 
ακολουκιςει θ τιμι κατζλθξαν ςτα εξισ ςυμπεράςματα: 

1. Η βζλτιςτθ τιμι ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι περίοδο κα πρζπει να αντιςτακμίηει 
οποιαδιποτε μείωςθ των πωλιςεων που οφείλονται ςτθν πτϊςθ του inventory level 
κάτω από ζνα ςυγκεκριμζνο επίπεδο 

2. Τπάρχουν ζξι πικανά ηεφγθ τελικϊν τιμϊν και επιπζδων inventory 

3. Κακϊσ ο ρυκμόσ των πωλιςεων επθρεάηεται όλο και περιςςότερο από το on-hand 
inventory, θ αρχικι βζλτιςτθ τιμι αυξάνει ενϊ θ κατανομι που ακολουκεί γίνεται όλο και 
πιο ζντονα φκίνουςα 

4. Όςο μεγαλφτερο είναι το αρχικό inventory τόςο περιςςότερο κακυςτερεί θ χρονικι 
ςτιγμι που οι τιμζσ κα επθρεάηονται αρνθτικά από ζνα χαμθλό επίπεδο inventory. Αυτό 
ζχει ωσ ςυνζπεια οι μειϊςεισ των τιμϊν των προϊόντων να μεταφερκοφν χρονικά ςτο 
τζλοσ τθσ αγοραςτικισ περιόδου. 

Οι Montrala and Rao ζκαναν χριςθ ςυςτιματων λιψθσ αποφάςεων. Πιο ςυγκεκριμζνα 
χρθςιμοποιιςαν το ςφςτθμα λιψθσ αποφάςεων MARK, το οποίο λαμβάνει υπόψθ του το κόςτοσ των 
προϊόντων που παραμζνουν αδιάκετα, των προϊόντων που επιςτρζφονται, τθσ αλλαγισ των τιμϊν 
κακϊσ και το κόςτοσ του inventory. Επίςθσ επιτρζπει τον οριςμό ενόσ ςυνόλου τιμϊν μοναδικό για 
κάκε περίοδο κακϊσ και τον οριςμό αρχικοφ inventory. Η πρϊτθ βαςικι του λειτουργία είναι πωσ 
μπορεί και επιλφει Optimal Unconstrained( OU ) μοντζλα, όπου θ τιμι μπορεί να αυξάνεται ι να 
μειϊνεται ελεφκερα, κακϊσ και Optimal Markdown (OM ) μοντζλα. Η δεφτερθ βαςικι του ιδιότθτα 
είναι πωσ μπορεί και υπολογίηει το αρχικό inventory ςε ςυνδυαςμό με τον υπολογιςμό των OU και OM. 

Η χριςθ του MARK ςτα πλαίςια του μοντζλου των Montrala and Rao απζδειξε πωσ οι optimal 
markdown πολιτικζσ είναι πιο αποτελεςματικζσ από τισ fixed prices ι automatic prices πολιτικζσ.  τισ 
μθ optimal πολιτικζσ το κζρδοσ είναι  πιο ευαίςκθτο ςτο μζγεκοσ του αρχικοφ inventory. Αντίκετα, θ 
χριςθ optimal πολιτικϊν παρουςιάηει πιο ουςιαςτικζσ λφςεισ ϊςτε να μειωκεί θ απϊλεια κερδϊν ςε 
περιπτϊςεισ όπου εμφανίηονται λάκθ κατά τθν αρχικοποίθςθ του inventory.  

τρατηγικοί Καταναλωτές  

Όπωσ ζχει αναφερκεί και προθγοφμενα οι αγορζσ τφπου NR-I(-S,-M) διακρίνονται για δφο κατθγορίεσ 
καταναλωτϊν όπωσ είναι οι μυωπικοί καταναλωτζσ (myopic customers) και οι ςτρατθγικοί 
καταναλωτζσ (strategic customers). Ωςτόςο, οι Emaghraby, Gulcu, Keskinocak και Laezar μελζτθςαν 
τουσ ςτρατθγικοφσ καταναλωτζσ ϊςτε να κακορίςουν ανάλογεσ τιμολογιακζσ πολιτικζσ.  
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Πιο ςυγκεκριμζνα, οι Emaghraby, Gulcu και Keskinocak μελζτθςαν το μοντζλο ςτο οποίο ο 
πωλθτισ επικυμεί να πουλιςει ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ προϊόντα (fixed inventory) ενϊ ταυτόχρονα 
κακορίηει και τισ μειϊςεισ ςτισ οποίεσ κα υπόκειται θ τιμι του προϊόντοσ. Οι καταναλωτζσ που 
χαρακτθρίηονται ωσ ςτρατθγικοί είναι πικανό να αποφφγουν να αγοράςουν προϊόντα των οποίων θ 
τιμι βρίςκεται κάτω από τισ εκτιμιςεισ τουσ. Ο λόγοσ είναι ότι περιμζνουν να υπάρξει περαιτζρω 
μείωςθ τθσ τιμισ των προϊόντων, ζτςι ϊςτε να μπορζςουν να μεγιςτοποιιςουν τθν υπεραξία τουσ.  
Κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ θ μελζτθ των  Emaghraby, Gulcu και Keskinocak  κατζδειξε πωσ με δφο 
μόνο τιμζσ δθμιουργείται ο βζλτιςτοσ εκπτωτικόσ μθχανιςμόσ.  

Θα πρζπει να ςθμειωκεί πωσ το μοντζλο του Emaghraby γφρω από τουσ ςτρατθγικοφσ 
καταναλωτζσ επθρεάηεται από το γεγονόσ πωσ οι πωλιςεισ λαμβάνουν χϊρα μζςα ςε ζνα πολφ μικρό 
χρονικό διάςτθμα. Επίςθσ όλοι οι πικανοί καταναλωτζσ είναι διακζςιμοι από τθν αρχι τθσ αγοραςτικισ 
περιόδου. Σζλοσ, οι καταναλωτζσ μποροφν και παρακολουκοφν/γνωρίηουν τόςο τισ τωρινζσ όςο και τισ 
μελλοντικζσ τιμζσ. 

Η τιμολογιακι πολιτικι που αφορά τουσ ςτρατθγικοφσ καταναλωτζσ κα είχε ςθμαντικά 
αποτελζςματα εάν υπιρχε μικρόσ αρικμόσ καταναλωτϊν, ο οποίοσ ανταγωνίηεται για μικρό αρικμό 
προϊόντων. 
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Αγορά R-I-M 

Εισαγωγή 

Σο επόμενο είδοσ αγοράσ που παρουςιάηει ζντονο ενδιαφζρον είναι θ αγορά R-I-M. Βαςικό ςτοιχείο 
μιασ αγοράσ που χαρακτθρίηεται ωσ R-I-M είναι θ δυνατότθτα ανατροφοδότθςθσ του αρχικοφ 
καταλόγου προϊόντων. Σο ςτοιχείο αυτό απουςίαηε από τθν αγορά NR-I-M(-M,-S) ςτθν οποία ο 
κατάλογοσ προϊόντων ιταν εξαρχισ κακοριςμζνοσ.  Ακόμθ και ςτισ αγορζσ που χαρακτθρίηονται ωσ  R-
I-M θ ηιτθςθ είναι ανεξάρτθτθ του χρόνου ενϊ οι καταναλωτζσ τθσ χαρακτθρίηονται ωσ μυωπικοί.  

Γίνεται εφκολα αντιλθπτό πωσ ο ςτόχοσ του πωλθτι είναι να μπορζςει να ελζγξει τον αρικμό 
των προϊόντων που κα παράγει και τθν τιμολογιακι πολιτικι που ακολουκεί για κάκε περίοδο ϊςτε να 
καταφζρει ςε ιςορροπία τθ ηιτθςθ με τον κατάλογο προϊόντων που διακζτει και να μεγιςτοποιιςει τα 
κζρδθ του. 

Ο Zabel, κεϊρθςε πωσ ο πωλθτισ ενεργεί εντόσ ςυγκεκριμζνου χρονικοφ πεδίου πωλιςεων, 
ενϊ οι παραγγελίεσ που αφοροφν τθν παραγόμενθ ποςότθτα ζχουν καλυφκεί. Επίςθσ, κεϊρθςε πωσ το 
κόςτοσ παραγωγισ παρουςιάηεται ωσ μια καμπφλθ ενϊ το κόςτοσ για τθν διατιρθςθ του 
αποκεματικοφ είναι γραμμικό. Επίςθσ θ αδυναμία κάλυψθσ τθσ ηιτθςθσ ζχει εκμθδενιςτεί. 

τθν περίπτωςθ τθσ πρόςκετθσ ηιτθςθσ ο Zabel κατζλθξε ςτα εξισ ςυμπεράςματα: 

1. Η βζλτιςτθ τιμι είναι είναι μια φκίνουςα ςυνάρτθςθ του on-hand inventory 

2. Η βζλτιςτθ ποςότθτα παραγωγισ είναι φκίνουςα ςυνάρτθςθ του αρχικοφ επιπζδου του 
καταλόγου προϊόντων. 

3. Η βζλτιςτθ τιμι, με δεδομζνο το on-hand inventory, είναι υψθλότερθ όταν θ αγοραςτικι 
περίοδοσ είναι μεγάλθ. 

4.  Σο βζλτιςτο επίπεδο παραγωγισ μειϊνεται τθ χρονικι περίοδο t 

5. Σο xt* μειϊνεται τθ χρονικι περίοδο t 

Ο Thowsen, με τθ ςειρά του επζκτεινε τθ μελζτθ του Zabel ειςάγοντασ ςτο μοντζλο του 
παραμζτρουσ όπωσ θ κακυςτερθμζνθ εκτζλεςθ παραγγελιϊν, θ υποβάκμιςθ του καταλόγου προϊόντων 
κακϊσ και τθ δυνατότθτα θ αποπλθρωμι τθσ παραγγελίασ να γίνεται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
παραγγελίασ. Ο Thowsen διαπίςτωςε πωσ όταν θ ηιτθςθ δεν μπορεί να ικανοποιθκεί το κόςτοσ 
παραγωγισ είναι γραμμικό, το κόςτοσ για τα προϊόντα που βρίςκονται ςε απόκεμα ζχει μορφι 
καμπφλθσ ενϊ θ ηιτθςθ δεν είναι πλιρωσ ελαςτικι. ε τζτοιεσ περιπτϊςεισ ωσ βζλτιςτθ τιμολογιακι 
πολιτικι κεωρείται θ πολιτικι BSLP (Base Stock List Price). τθν περίπτωςθ αυτι θ βζλτιςτθ τιμι είναι 
ίδια με τθν τιμι που ςυναντάμε ςτο μοντζλο που κεωρεί  τθν ηιτθςθ ωσ μια ντετερμινιςτικι 
ςυνάρτθςθ.  

Ο Thowsen διαπίςτωςε ακόμθ πωσ ςε περιπτϊςεισ όπου:  

1. Μζροσ τθσ ηιτθςθσ δεν είναι ςε κζςθ να καλυφκεί   

2. Η ηιτθςθ είναι πλιρωσ ανελαςτικι  

3. Σο κόςτοσ παραγωγι και το κόςτοσ που παρουςιάηεται από τθν αδυναμία κάλυψθσ τθσ 
ηιτθςθσ είναι γραμμικά 
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4. Και το κόςτοσ που απαιτείται για να διατθρθκεί το κόςτοσ είναι καμπφλθ τότε ωσ 
βζλτιςτθ τιμολογιακι πολιτικι κεωρείται θ πολιτικι BSLP. ε περιπτϊςεισ, όπωσ οι 
τζςςερισ παραπάνω που αναφζρονται από τον Thowsen, θ βζλτιςτθ τιμι είναι 
χαμθλότερθ από τθν τιμι που ορίηεται ςτο μοντζλο τθσ ντετερμινιςτικισ ηιτθςθσ. Ο 
ςθμαντικότεροσ λόγοσ που δθμιουργεί αυτι τθ διαφορά είναι το κόςτοσ ευκαιριϊν. Είναι 
το κόςτοσ που προκφπτει από τθν αδυναμία κάλυψθσ ενόσ μζρουσ τθσ ηιτθςθσ και το 
οποίο μεταφράηεται ωσ μζγεκοσ χαμζνων πωλιςεων.  

Οι Federgruen and Heching ςτιριξαν το μοντζλο τουσ ςτα αποτελζςματα του μοντζλου του 
Thowsen ειςάγοντασ δφο βαςικζσ υποκζςεισ . Η πρϊτθ υπόκεςθ επιτρζπει μόνο ςτθ τιμι να μειϊνεται 
κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου πωλιςεων ενϊ θ δεφτερθ υπόκεςθ κζτει τον αρικμό των χρονικϊν 
περιόδων που ολοκλθρϊνονται οι πωλιςεισ ίςο με το άπειρο. Για τθν πρϊτθ υπόκεςθ διαπίςτωςαν 
πωσ θ βζλτιςτθ πολιτικι που μπορεί να ακολουκθκεί είναι θ BSLP πολιτικι. Όςον αφορά τθν δεφτερθ 
υπόκεςθ που ειςιγαν ςτο μοντζλο τουσ, θ βζλτιςτθ τιμολογιακι πολιτικι που ακολουκείται χωρίηεται 
ςε δυο ξεχωριςτζσ περιπτϊςεισ. τθν πρϊτθ περίπτωςθ, αν ο πωλθτισ αποφαςίςει να μεγιςτοποιιςει 
μζςα από τθ μείωςθ τθσ τιμισ τότε θ βζλτιςτθ τιμολογιακι πολιτικι που μπορεί να ακολουκθκεί είναι 
θ BSLP πολιτικι. τθν δεφτερθ περίπτωςθ, όπου ο πωλτισ κζλει να αυξιςει τα μζςα μακροπρόκεςμα 
κζρδθ του, τότε κα πρζπει να αποφαςίςει αν θ τιμι κα μπορεί να κινείται ελεφκερα ι αν κα πρζπει να 
μειϊνεται από περίοδο ςε περίοδο. τθν περίπτωςθ που θ τιμι μπορεί να κινείται ελεφκερα, τότε θ 
BSLP πολιτικι χαρακτθρίηεται ωσ βζλτιςτθ. τθν αντίκετθ περίπτωςθ, όπου θ τιμι κα πρζπει να 
μειϊνεται, κεωρείται βζλτιςτο να ορίηεται μια ςυγκεκριμζνθ τιμι (fixed price) θ οποία κα είναι 
διαφορετικι για κάκε περίοδο πϊλθςθσ. 

Οι Razan et al, αςχολικθκαν με τθν δυναμικι τιμολόγθςθ, και πιο ςυγκεκριμζνα με τισ 
μεταβολζσ τθσ τιμισ μζςα ςε ζναν κφκλο παραγγελιϊν. το μοντζλο που αναπτφχκθκε, ο πωλθτισ 
πουλάει μόνο ζνα προίόν, ςυνικωσ με μικρό κφκλο ηωισ. Ο πωλθτισ παραγγζλνει το προϊόν ανα Σα 
χρονικζσ περιόδουσ και θ παράδοςθ τθσ παραγγελίασ γίνεται αυτόματα. Η ηιτθςθ ςτο μοντζλο που 
περιγράφεται παρουςιάηεται ωσ μια ντετερμινιςτικι ςυνάρτθςθ με φκίνουςα πορεία και θ οποία 
εξαρτάται άμεςα τόςο από τθν θλικία του προϊόντοσ όςο και από τθν τιμι του. Οι Razon et al 
διαπίςτωςαν πωσ θ βζλτιςτθ τιμι του προϊόντοσ μετά από μια παραγγελία προϊόντων είναι ανεξάρτθτθ 
από τα χρονικά διαςτιματα που απμζνουν μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ αγοραςτικισ περιόδου. Επίςθσ 
ανακάλυψαν πωσ κάκε μονοπάτι που ακολουκεί θ τιμι είναι μοναδικό. Επιπλζον θ τιμι κινείται 
ελεφκερα και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ κακόλθ τθ διάρκεια. 

Κακϊσ το κόςτοσ παραγωγισ αποτελείται από πολλά επιμζρουσ κόςτθ, κάποια φανερά και 
κάποια άλλα αφανι, μποροφμε με αυτό τον τρόπο να εξθγοφμε τον λόγο για τον οποίο θ τιμι μπορεί 
να κινείται ελεφκερθ. Σζλοσ, οι Razan et al δεν κατάφεραν να διακρίνουν διαφορζσ ανάμεςα ςτθν 
πολιτικι του dynamic pricing και ςτθν πολιτικι του optimal fixed pricing, παρα μόνο αν θ τιμι 
ακολουκουςε μια μονότονθ πορεία. Αν δθλαδι ιτανε είτε φκίνουςα είτε αφξουςα κακ’όλθ τθ 
διάρκεια. 

Ζνα ακόμθ κεωρθτικό μοντζλο που αναφζρεται ςτθν αγορά τφπου R-I-M είναι αυτό των Biller 
et al. κοπόσ,  του μοντζλου των Biller et al είναι να μπορζςει ο πωλθτισ να κακορίςει το βζλτιςτο 
μονοπάτι που κα ακολουκιςει θ τιμι κακϊσ και θ παραγόμενθ ποςότθτα μζςα ςε πεπεραςμζνο 
αρικμό χρονικϊν περιόδων ( Σ<∞ ). Η επιλογι του μονοπατιοφ τθσ τιμισ και τθσ παραγόμενθσ 
ποςότθτασ που κα επιλζξει ο πωλθτισ κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτουσ περιοριςμοφσ που 
υπόκειται θ γραμμι παραγωγισ. Επίςθσ, υπζκεςαν πωσ ο πωλθτισ δεν είναι ςε κζςθ να κακυςτερεί 
τθν εκτζλεςθ κάποιασ παραγγελίασ, ζχει όμωσ τθν δυνατότθτα να διατθρεί αποκεματικό με προϊόντα 
που μπορεί να αξιοποιιςει μελλοντικά. 

 

Διαφορές μεταξύ Optimal Dynamic Pricing Policy και Optimal Single Price 
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Policy 

ε ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ το βζλτιςτο επίπεδο πωλιςεων περιορίηεται λόγω τθσ 
περιοριςμζνθσ δυναμικότθτασ των παραγωγικϊν πόρων. Με βάςθ τον παραπάνω ςυλλογιςμό, 
εξετάηονται διάφορα μοτίβα ηιτθςθσ και αναλφονται τα αποτελζςματα που αφοροφν τισ πωλιςεισ, τθν 
τιμι, το κζρδοσ και τθ ςυχνότθτα αλλαγισ τθσ τιμισ.  

Σα αποτελζςματα που προζκυψαν είναι τα ακόλουκα : 

 Η δυναμικι τιμολόγθςθ μειϊνει ςθμαντικά τισ μεταβολζσ ςτισ πωλιςεισ ζναντι τθσ 
optimal single price τιμολογιακισ πολιτικισ 

 Σα οφζλθ τθσ δυναμικισ τιμολόγθςθσ είναι πιο ουςιαςτικά όταν θ ηιτθςθ ξεκινάει από 
ψθλά επίπεδα και καταλιγει ςε χαμθλά. Αντίκετα, 

  Σα αποτελζςματα τθσ δυναμικισ τιμολόγθςθσ είναι λιγότερο ςθμαντικά εάν θ ηιτθςθ 
ξεκινάει από χαμθλά επίπεδα και καταλιγει να ζχει ανοδικι πορεία 

Η υπόκεςθ των δφο πρϊτων αποτελεςμάτων βαςίηεται ςτον περιοριςμό που υπάρχει τόςο 
ςτθν παραγωγι (capacity constraint ) όςο και ςτθν δυςκολία κατάρτιςθσ καταλόγου προϊόντων 
(inventory ). 

τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία θ εταιρεία πουλάει μια ςειρά από προϊόντα αφινοντασ 
ανεπθρζαςτθ τθν παραγωγι τθσ, ακολουκϊντασ το ίδιο μοτίβο ηιτθςθσ αλλά θ ςταυροειδισ 
ελαςτικότθτα είναι μθδζν ( αυτό ςυμβαίνει ςτθν περίπτωςθ όπου τα προϊόντα είναι ανεξάρτθτα μεταξφ 
τουσ ), τότε προκφπτει το ςυμπζραςμα πωσ τα πλεονεκτιματα τθσ δυναμικισ τιμολόγθςθσ είναι 
λιγότερα ςε ςφγκριςθ με τα πλεονεκτιματα που παρουςιάηει θ πρακτικι του fixed pricing. Με τθν 
εφαρμογι τθσ τεχνικισ του fixed pricing τα αποτελζςματα που κα μποροφςαν να επιτευχκοφν είναι τα 
ίδια ι ςχεδόν τα ίδια ςε επίπεδο κερδϊν με αυτά που κα επιτυγχάνονταν με τθν χριςθ μεκόδων 
δυναμικισ τιμολόγθςθσ. Επιπλζον, θ τεχνικι του fixed pricing κάνει χριςθ όλου του μείγματοσ 
προϊόντων που ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ μια επιχείρθςθ.  

Η τιμολόγηση με τη χρήση του Διαδικτύου 

Παραδοςιακά,  ο ςχεδιαςμόσ τθσ τιμολογιακισ επθρεαηότανε ςε ζντονο βακμό από τθν διαίςκθςθ και 
τθν εμπειρία των ειδικϊν που ιταν υπεφκυνοι για τθν χάραξθ τθσ. Η χριςθ αναλυτικϊν μεκόδων που 
εξθγοφςαν τθν ηιτθςθ, το κόςτοσ κακϊσ και τουσ περιοριςτικοφσ παράγοντεσ που κα ζπρεπε να 
λάβουν υπόψθ τουσ οι υπεφκυνοι για τον ςχεδιαςμό τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ, δεν ζβριςκαν ευρείασ 
αναγνϊριςθσ. 

Ωςτόςο, με τθν πρόοδο τθσ επιςτιμθσ τθσ Πλθροφορικισ οι ενδιαφερόμενεσ εταιρείεσ είναι 
πλζον ςε κζςθ να ςυγκεντρϊνουν ςτοιχεία για τισ πωλιςεισ τουσ αλλά και για τον τόπο και τον χρόνο 
τθσ πϊλθςθσ. Η εκτεταμζνθ διάδοςθ τθσ θλεκτρονικισ οικονομίασ ζχει δϊςει ςτισ επιχειριςεισ ζνα 
ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ζναντι των παλαιότερων μεκόδων, κακϊσ πλζον είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν 
όχι μόνο τι πωλείται αλλά και τι δεν προκαλεί το ενδιαφζρον των καταναλωτϊν. Σο πιο ςθμαντικό ςτθν 
περίπτωςθ αυτι είναι πωσ οι επιχειριςεισ είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν και τον λόγο που ζνα προϊόν δεν 
προκαλεί το ενδιαφζρον των καταναλωτϊν. Βζβαια θ δυνατότθτα αυτι που παρζχεται ςτθν υπθρεςία 
των επιχειριςεων δεν είναι μια εφκολθ διαδικαςία. Απαιτεί τθν φπαρξθ κατάλλθλων αλγορίκμων 
εξόρυξθσ γνϊςθσ κακϊσ και ζνα πλικοσ εξειδικευμζνων επιςτθμόνων που να είναι ςε κζςθ να 
αναλφουν ςωςτά τα αποτελζςματα των αλγορίκμων. 

Σο βαςικότερο ςτοιχείο για μια επιτυχθμζνθ τιμολογιακι πολιτικι είναι θ απόλυτθ κατανόθςθ 
τθσ ηιτθςθσ και πωσ αυτι επθρεάηεται όταν μεταβάλλεται θ τιμι ενόσ προϊόντοσ κακϊσ και άλλεσ 
παράμετροι τθσ αγοράσ. Δφο χαρακτθριςτικά τθσ ηιτθςθσ που παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτα πλαίςια τθσ 
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δυναμικισ τιμολόγθςθσ είναι θ ηϊνθ αδιαφορίασ και θ αντίδραςθ των καταναλωτϊν ςτισ αλλαγζσ τθσ 
τιμισ. Αν εξετάςουμε τθν ελαςτικότθτα τθσ ηιτθςθσ ςε όρουσ προϊόντων, γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν, 
δικτφων πωλιςεων κ.λ.π ανακαλφπτουμε ηϊνεσ αδιαφορίασ. Μζςα ςτθ ηϊνθ αυτι οι καταναλωτζσ 
είναι αδιάφοροι για τισ όποιεσ αυξομειϊςεισ ςτθν τιμι των προϊόντων. Ζξω από τθν ηϊνθ αδιαφορίασ θ 
ηιτθςθ κακορίηεται με βάςθ τισ μεταβολζσ ςτθν τιμι. Ωςτόςο, θ μείωςθ τθσ τιμισ κάτω από ζνα 
ςυγκεκριμζνο επίπεδο δεν αποφζρει αυτομάτωσ τθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για τα ςυγκεκριμζνα 
προϊόντα. Η εισ βάκοσ κατανόθςθ τθσ ηιτθςθσ προςτατεφει τουσ πωλθτζσ από τισ άςκοπεσ 
αυξομειϊςεισ ςτισ τιμζσ των προϊόντων με ςκοπό να επθρεάςουν τθν ηιτθςθ κυρίωσ όταν οι 
καταναλωτζσ είναι αδιάφοροι όςον αφορά τισ μειϊςεισ ςτθν τιμι. ε αντίκετθ περίπτωςθ, θ εφαρμογι 
τθσ δυναμικισ τιμολόγθςθσ ζχει άριςτα αποτελζςματα όταν απευκφνεται ςε καταναλωτζσ που είναι 
ευαίςκθτθ ςτισ αλλαγζσ τισ τιμισ. 

Οι επιχειριςεισ μζςω του διαδικτφου κατάφεραν να ςυλλζξουν απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και 
να εξετάςουν τον αντίκτυπο των τεχνικϊν τθσ δυναμικισ τιμολόγθςθσ πάνω ςτο καταναλωτικό τουσ 
κοινό. Επιλζγοντασ τυχαίουσ πελάτεσ πελάτεσ δοκίμαςαν αυξομειϊςεισ ςτθν τιμι των προϊόντων τουσ 
ςυλλζγοντασ τα απαραίτθτα αποτελζςματα. θμαντικι παράμετροσ ςτθν διεξαγωγι αυτϊν τον ελζγχων 
ιταν το χαμθλό κόςτοσ που ζπρεπε να επομιςτοφν οι επιχειριςεισ ϊςτε να εξάγουν τα ςυμπεράςματα 
τουσ. 

Ζνα επιπλζον κίνθτρο για τισ επιχειριςεισ ϊςτε να αςπαςτοφν τθν τεχνολογία του διαδικτφου 
είναι θ δυναμικι τθσ πλθροφορίασ που αυτό προςφζρει. Οι κανόνεσ τισ δυναμικισ τιμολόγθςθσ 
επιβάλουν οι επιχειριςεισ να γνωρίηουν τισ τιμζσ ςτισ οποίεσ διακζτουν τα προϊόντα τουσ οι 
ανταγωνιςτζσ τουσ. Μζςω του διαδικτφου μποροφν να παρακολουκοφν τισ τιμζσ των ανταγωνιςτϊν 
τουσ και να τισ ενςωματϊνουν ςτισ αποφάςεισ που καλοφνται να πάρουν για τθν ςχεδίαςθ τθσ 
τιμολογιακισ τουσ πολιτικισ. 

Ωςτόςο, τα μακθματικά μοντζλα που εξυπθρετοφν τθν δυναμικι τιμολόγθςθ μζςω του 
διαδικτφου είναι λίγα και κυρίωσ αναφζρονται ςτθν βιβλιογραφία και δεν μποροφν εφκολα να 
ανταποκρικοφν ςτισ απιτιςεισ τθσ πραγματικισ αγοράσ. 
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Εφυείς Πράκτορες στη δυναμική τιμολόγηση 

Εισαγωγή 

Η δυναμικι πορεία που ακολουκεί ο χϊροσ τθσ πλθροφορικισ κακϊσ και θ ζντονθ παρουςία του 
διαδικτφου ςτθν κακθμερινότθτα του καταναλωτι καταδεικνφει με τον πιο εφγλυπτο τρόπο πωσ θ 
μεταςτροφι από τισ κλαςικζσ μεκόδουσ αγοροπωλθςίασ ςε πιο εξελιγμζνεσ και τεχνολογικά άρτιεσ 
μορφζσ είναι πια αναπόφευκτθ διαδικαςία.   

Οι ςφγχρονεσ τάςεισ ςτον χϊρο τθσ πλθροφορικισ κάνουν λόγο για χριςθ ευφυϊν 
πρακτόρων, όπου με τθν εκμάκθςθ των κατάλλθλων αλγορίκμων,  κα είναι ςε κζςθ να βελτιϊνουν τθν 
αποτελεςματικότθτα και τθν κερδοφορία των επιχειριςεων. Οι ευφυείσ πράκτορεσ καλοφνται να 
διαπραγματευτοφν με πολλαπλοφσ πωλθτζσ, ωςτόςο δεν κα λαμβάνουν μζροσ ςε διαπραγματεφςεισ. 

Οι επιχειριςεισ κα είναι πλζον ςε κζςθ να μποροφν να τιμολογοφν δυναμικά και να 
βελτιςτοποιοφν τισ τιμολογιακζσ τουσ πολιτικζσ, κακϊσ κα δραςτθριοποιοφνται ςε οικονομίεσ που κα 
ςτθρίηονται ςτθ χριςθ ευφυϊν πρακτόρων. Με τον τρόπο αυτό κα ολοκλθρωκοφν όλεσ οι πλευρζσ τθσ 
θλεκτρονικισ οικονομίασ κακϊσ κα είναι εφικτι θ αγορά, θ διαφιμιςθ, θ διαπραγμάτευςθ, θ 
πλθρωμι, θ παράδοςθ και θ ανάλυςθ τθσ αγοράσ και των πωλιςεων.  Ωςτόςο απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ για να οδθγθκοφμε προσ αυτι τθν ολοκλιρωςθ δεν είναι τίποτα άλλο από τθν φπαρξθ τθσ 
απαιτοφμενθσ τεχνολογίασ. Η φπαρξθ καταναλωτικϊν portal κζτουν τισ βάςεισ προσ τθν επίτευξθ του 
ςτόχου αυτοφ.  

Κεντρική Ιδέα 

Προτοφ αναλυκοφν οι αλγόρικμοι που κακορίηουν τθν ςυμπεριφορά των ευφυϊν πρακτόρων που 
χρθςιμοποιοφν τόςο οι πωλθτζσ όςο και οι καταναλωτζσ κα πρζπει να περιγραφεί θ κεντρικι ιδζα του 
μοντζλου που πρόκειται να παρουςιαςτεί. 

ε  μια αγορά με προκακοριςμζνο αρικμό πωλθτϊν και καταναλωτϊν, οι πωλθτζσ επικυμοφν 
να πουλιςουν ζνα ςυγκεκριμζνο προϊόν. Ο ςτόχοσ του κάκε πωλθτι είναι να ορίςει μια τιμι που κα 
του επιτρζψει να βελτιςτοποιιςει το κζρδοσ του. Αντίκετα, οι καταναλωτζσ αναηθτοφν των πωλθτι με 
τθν χαμθλότερθ τιμι από τουσ ανταγωνιςτζσ του και με τιμι χαμθλότερθ από εκείνθ που κα ιταν 
διατεκειμζνοι να πλθρϊςουν για τθν απόκτθςθ του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ.  τθν περίπτωςθ όπου 
οι καταναλωτζσ επικυμοφν να βρουν των πωλθτι με τθν χαμθλότερθ χρζωςθ χωρίσ να ςυνδζουν τθν 
τιμι του προϊόντοσ με τθν τιμι που εκείνοι είναι διατεκειμζνοι να πλθρϊςουν, τότε ενεργοποιείται μια 
εξωγενισ παράμετροσ που καλείται strategy vector. Η παράμετροσ αυτι κακορίηει ποιο ποςοςτό των 
καταναλωτϊν κάνει χριςθ κάποιου shopbot, ϊςτε να μπορεί να ελζγχει όλουσ τουσ πωλθτζσ ι απλά 
κάκε φορά επιλζγει και διαφορετικό πωλθτι και αγοράηει μόνο εάν θ τιμι είναι αυτι που επικυμεί.  

Πωλητές και αυτοματοποιημένη τιμολόγηση 

Παρακάτω περιγράφονται οι τρείσ βαςικοί τφποι αλγόρικμων που χρθςιμοποιοφνται από τουσ ευφυείσ 
πράκτορεσ κατά τθ διάρκεια αναηιτθςθσ ανταγωνιςτικότερθσ τιμισ. Οι αλγόρικμοι αυτοί 
χρθςιμοποιοφνται από τουσ πωλθτζσ που προςπακοφν να ορίςουν βζλτιςτθ τιμι για τα προϊόντασ 
τουσ. 

Ο πρϊτοσ αλγόρικμοσ είναι ο GT Algorithm ( Game Theoretic Algorithm).  Η βαςικι αρχι ςτθν 
οποία ςτθρίηεται ο αλγόρικμοσ είναι θ αρχι τθσ ιςορροπία Nash. Ο πωλθτισ που κάνει χριςθ του 
ςυγκεκριμζνου αλγορίκμου δεν γνωρίηει τθν τιμι που κζτουν οι ανταγωνιςτζσ του αν πρϊτα δεν ορίςει 
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τθν τιμι που εκείνοσ επικυμεί.  Χαρακτθριςτικό του αλγορίκμου είναι πωσ μπορεί και κάνει χριςθ 
όλων των πλθροφοριϊν που ζχει για το καταναλωτικό κοινό χωρίσ ωςτόςο να μπορεί να αξιοποιεί 
ιςτορικά δεδομζνα που αφοροφν το καταναλωτικό κοινό.   

  Ο δεφτεροσ βαςικόσ τφποσ αλγορίκμου ονομάηεται  MY Algorithm ( Myopically Optimal 
Algorithm ) ι αλλιϊσ Cournot Algorithm. Ο αλγόρικμοσ MY, όπωσ και ο αλγόρικμοσ  GT, χρειάηεται να 
γνωρίηει το πλικοσ των καταναλωτϊν κακϊσ και όλα τα χαρακτθριςτικά που επθρεάηουν τθ 
ςυνάρτθςθ ηιτθςθσ των καταναλωτϊν. Επίςθσ είναι απαραίτθτο να γνωρίηει το πλικοσ των πωλθτϊν 
αλλά και τισ τιμζσ που αυτοί ορίηουν. Ζχοντασ ωσ πλθροφορία τθν τιμι που ορίηουν οι υπόλοιποι 
πωλθτζσ, ο πωλθτισ μζςω του αλγορίκμου μπορεί να ορίςει μια τιμι που να του μεγιςτοποιεί τα 
κζρδθ. Η βζλτιςτθ τιμι ορίηετε για ςφντομο χρονικό διάςτθμα, μζχρισ ότου κάποιοσ από τουσ 
ανταγωνιςτζσ ορίςει μια καινοφργια τιμι.  

Ο τρίτοσ βαςικόσ αλγόρικμοσ ονομάηεται DF (Derivative Follower ). Ο αλγόρικμοσ αγνοεί τισ 
πλθροφορίεσ τόςο για τουσ καταναλωτζσ όςο και για τουσ ανταγωνιςτζσ του. Ο τρόποσ λειτουργίασ του 
είναι αρκετά απλόσ. Πειραματίηεται με τθν τιμι του προϊόντοσ. Επιλζγει μια τιμι και τθν κινεί ελεφκερα 
προσ μια κατεφκυνςθ δθλαδι είτε τθν αυξάνει είτε τθν μειϊνει. Μόλισ διαπιςτϊςει πωσ το επίπεδο τθσ 
κερδοφορίασ του μειϊνεται τότε αλλάηει αμζςωσ τθν κατεφκυνςθ τθσ τιμισ.  

Ο τζταρτοσ βαςικόσ αλγόρικμοσ που χρθςιμοποιείται ονομάηεται Q-Learning. Οι πωλθτζσ 
χρθςιμοποιοφν τον ςυγκεκριμζνο αλγόρικμο επειδι μπορεί και υπολογίηει τα αναμενόμενα κζρδθ που 
προκφπτουν φςτερα από ζκπτωςθ ςτθν αρχικι τιμι. Η τιμι που ορίηουν οι πωλθτζσ κακορίηονται από 
τισ τιμζσ που ορίηουν οι ανταγωνιςτζσ τουσ. Σα αποτελζςματα του αλγορίκμου Q-Learning είναι 
ντετερμινιςτικά. Ο αλγόρικμοσ εκπαιδεφεται είτε μζςω νευρωνικϊν δικτφων είτε μζςω δζντρων 
αποφάςεων. 
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Απαιτήσεις υστημάτων Τποστήριξης Αποφάσεων σε συνθήκες 

λιανικού εμπορίου 

Εισαγωγή 

Σα υςτιματα Τποςτιριξθσ Αποφάςεων ςυνδυάηουν τουσ διανοθτικοφσ πόρουσ των ατόμων με τισ 
δυνατότθτεσ των Η/Τ προκειμζνου να βελτιωκεί  θ ποιότθτα των λαμβανόμενων αποφάςεων.  Είναι 
ςυςτιματα βαςιηόμενα ςε Η/Τ και προορίηονται για αποφαςίηοντεσ που αντιμετωπίηουν θμιδομθμζνα 
προβλιματα(1). Σα υςτιματα Τποςτιριξθσ Αποφάςεων προςπακοφν να βοθκιςουν τον 
αποφαςίηοντα να κατανοιςει τθν φφςθ του προβλιματοσ παρζχοντασ του πλιρθ υποςτιριξθ ςτθν 
επίλυςι του, ζχοντασ ωσ ςτόχο να αυξιςουν τθν αποτελεςματικότθτα των διαδικαςιϊν λιψθσ 
αποφάςεων. 

Η παρουςίαςθ των υςτθμάτων Τποςτιριξθσ Αποφάςεων (DSS ) και θ αφομοίωςθ τουσ από 
διάφορουσ παραγωγικοφσ τομείσ δθμιοφργθςε νζα δεδομζνα για τουσ αποφαςίηοντεσ και για τον 
τρόπο με τον οποίο πλζον καλοφνταν να πάρουν τισ  αποφάςεισ τουσ. Πλζον,  με τθν είςοδο των DSS 
κατάφεραν να δθμιουργιςουν ςτατιςτικά μοντζλα που περιελάμβαναν ιςτορικά ςτοιχεία.  

Πιο ςυγκεκριμζνα, θ αποδοχι των DSS από τον τομζα του λιανικοφ εμπορίου ζδωςε τθν 
δυνατότθτα ςτα ςουπερ μάρκετ να μπορζςουν για πρϊτθ φορά να εκμεταλλευτοφν τισ πλθροφορίεσ 
που αντλοφςαν από τισ κακθμερινζσ δοςολθψίεσ των καταςτθμάτων τουσ. Η αφομοίωςθ των DSS από 
τισ αγορζσ λιανικοφ εμπορίου και θ μετατροπι τουσ ςε PDSS (Pricing Decision Support Systems )  
επζτρεψε ςτουσ  αποφαςίηοντεσ των διαφόρων αλυςίδων προϊόντων λιανεμπορίου κατάφεραν να 
γίνουν πιο αποτελεςματικοί και να εφαρμόςουν πιο ανταγωνιςτικζσ πολιτικζσ κοςτολόγθςθσ και 
προϊκθςθσ των προϊόντων τουσ.  

Ωςτόςο, κα πρζπει να αποδεχτοφμε το γεγονόσ πωσ ο πιο κακοριςτικόσ παράγοντασ για τθν 
λιψθ μιασ απόφαςθσ δεν είναι άλλοσ από τθν κρίςθ του αποφαςίηοντα. Δεν κα πρζπει ςε καμία 
περίπτωςθ να  αψθφίςουμε τθν εμπειρία και τθν διορατικότθτα του αποφαςίηοντα κακϊσ αποτελοφν 
εξωγενείσ παράγοντεσ για τθν λιψθ μίασ απόφαςθσ και δεν μποροφν να προςομοιωκοφν ακόμα και 
από το πιο άρτιο μακθματικό μοντζλο. 

10.1 κοπός των υστημάτων Τποστήριξης Αποφάσεων για αγορές λιανικού 

εμπορίου 

Για να αντιλθφκοφμε τθν αξία που προςφζρουν ςτθν αγορά του λιανικοφ εμπορίου τα Pricing Decision 
Support Systems ( PDSS ), κα πρζπει να χαρτογραφιςουμε τισ δυνατότθτεσ που προςφζρουν ςτον 
τελικό χριςτθ και να εξετάςουμε τον τρόπο με τον οποίο ενιςχφουν τθν κζςθ του αποφαςίηοντα. τισ 
επόμενεσ παραγράφουσ κα αναλυκοφν οι δυνατότθτεσ και πιο ςυγκεκριμζνα τα δζκα ςτοιχεία που κα 
πρζπει να προςφζρουν τα PDSS ζτςι ϊςτε να ενιςχφουν τθν ανταγωνιςτικότθτα των εταιρειϊν του 
λιανικοφ εμπορίου. 

Σο πρϊτο βαςικό ςτοιχείο των PDSS είναι θ δυνατότθτα πρόβλεψθσ τθσ διακίνθςθσ των 
προϊόντων. Η διακίνθςθ των προϊόντων εξετάηεται ςε ςυνάρτθςθ με τθν τιμι τουσ αλλά και με 
διάφορεσ άλλεσ ενδογενείσ μεταβλθτζσ όπωσ είναι θ διαφθμιςτικι εκςτρατεία που γίνεται για τα 
διάφορα προϊόντα. Η διαφθμιςτικι πολιτικι που ακολουκείται καλφπτει τθν προϊκθςι των προϊόντων 
τόςο εντόσ του καταςτιματοσ όςο και ςε πιο ευρφ πεδίο.  Η πρόβλεψθ τθσ κίνθςθσ των προϊόντων με 
τθ ςειρά τθσ δίνει τθ δυνατότθτα να προβλζψει τθν ανταποδοτικότθτα και το κζρδοσ που αποκομίηει 
από τθν ςτρατθγικι που ακολουκεί. θμαντικό ςτοιχείο ςε όλα τα προθγοφμενα και ςθμαντικόσ λόγοσ 
που κακιςτά τα PDSS επιβεβλθμζνα είναι πωσ  θ παρακολοφκθςθ τθσ κίνθςθσ των προϊόντων, τθσ 
ανταποδοτικότθτασ αλλά και τθσ κερδοφορίασ γίνεται ςε πραγματικό χρόνο.  
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Σο δεφτερο βαςικό ςτοιχείο που προςφζρει ζνα PDSS είναι θ δυνατότθτα που δίνει ςτον 
αποφαςίηοντα να προβλζπει και να διαχειρίηεται τθν τιμι των προϊόντων ςε εβδομαδιαία βάςθ. 
Κρίςιμο ςτοιχείο ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι πωσ ο αποφαςίηοντασ μπορεί να ελζγξει τισ τιμζσ των 
προϊόντων του τόςο ςε επίπεδο καταςτιματοσ, δθλαδι ςε κάκε κατάςτθμα ξεχωριςτά, όςο και ςτο 
ςφνολο των καταςτθμάτων τθσ επιχείρθςθσ. Επίςθσ μπορεί να διαχειρίηεται τισ τιμζσ των προϊόντων 
ανά ςυγκεκριμζνεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ. Δεδομζνου ότι οι περιςςότεροι λιανοπωλθτζσ ζχουν 
αποτελζςματα από όλα τα καταςτιματα, είναι ηωτικισ ςθμαςίασ οι διαχειριςτζσ να διενεργοφν 
αλλαγζσ ςτισ τιμζσ των προϊόντων, ςε ολόκλθρθ τθν αλυςίδα των καταςτθμάτων, αυτόματα. Μζςω 
αυτισ τθσ δυνατότθτασ που προςφζρουν τα PDSS είναι δυνατόν να προκφψουν πιο εξατομικευμζνεσ 
τιμολογιακζσ πολιτικζσ για κάποιεσ κατθγορίεσ προϊόντων. Για παράδειγμα, ο αποφαςίηοντασ ίςωσ 
επιλζξει ςε κάποιο προϊόν να εφαρμόςει μια πιο αποδοτικι πολιτικι λόγω αυξθμζνου ανταγωνιςμοφ.  

Σο τρίτο βαςικό ςτοιχείο που εκπλθρϊνει τον ςκοπό των PDSS είναι θ δυνατότθτα που παρζχει 
ςτον αποφαςίηοντα για να διενεργεί αναλφςεισ ςκοπιμότθτασ ( ι αναλφςεισ ευαιςκθςίασ ).  Ο 
υπεφκυνοσ για τον ςχεδιαςμό τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ κα μπορεί μζςα ςε ζνα διαδραςτικό 
περιβάλλον να καταςκευάηει διάφορα ςενάρια παραμετροποιϊντασ κάκε φορά τθν τιμι. Σο 
αποτζλεςμα τθσ ανάλυςθσ ςκοπιμότθτασ προςφζρει ςτον αποφαςίηοντα τθν δυνατότθτα να χαράηει 
ακόμα πιο αποτελεςματικζσ ςτρατθγικζσ μειϊνοντασ τον ρίςκο των επιλογϊν του και παράλλθλα 
αυξάνοντασ τθν αποδοτικότθτα των ςτρατθγικϊν που χαράηει. 

Σο τζταρτο βαςικό ςτοιχείο που πρζπει να καλφπτει ζνα PDSS ζχει να κάνει με τισ 
ιδιαιτερότθτεσ που παρουςιάηουν κάποια είδθ προϊόντων. Όπωσ γνωρίηουμε αρκετά προϊόντα 
ανικουν ςε οικογζνειεσ προϊόντων με αποτζλεςμα ο αποφαςίηοντασ να πρζπει να χαράηει μια 
τιμολογιακι πολιτικι τόςο για τθν ςυγκεκριμζνθ οικογζνεια προϊόντων όςο και για κάκε προϊόν τθσ 
οικογζνειασ ξεχωριςτά. Μζςω των PDSS παρζχεται ςτον αποφαςίηοντα θ ευελιξία αυτι ενϊ 
ταυτόχρονα μποροφν και απορρζουν νζεσ και πιο αποτελεςματικζσ ςτρατθγικζσ.      

Σο πζμπτο βαςικό ςτοιχείο των PDSS αφορά τθν δυνατότθτα που δίνουν ςτον αποφαςίηοντα 
να προγραμματίηει και να οργανϊνει μακροχρόνιεσ και δυναμικζσ τιμολογιακζσ πολιτικζσ. Οι αλλαγζσ 
ςτθν τιμι κάποιων προϊόντων ακολουκοφν τισ πρακτικζσ τθσ δυναμικισ τιμολόγθςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα 
οι αλλαγζσ ςτθν τιμι κάποιων προϊόντων ςυντελοφνται ςταδιακά, ςε βάκοσ ενόσ ςυγκεκριμζνου 
χρονικοφ διαςτιματοσ, ακολουκϊντασ ςυγκεκριμζνεσ κατανομζσ τθσ ηιτθςθσ. Η δυναμικι τιμολόγθςθ 
των προϊόντων αναγκάηει τον αποφαςίηοντασ να χαράηει τιμολογιακζσ πολιτικζσ οι οποίεσ κα πρζπει να 
εφαρμόηονται για ςυγκεκριμζνα χρονικά διαςτιματα. Άλλθ μια κατθγορία προϊόντων των οποίων θ 
τιμι αλλάηει δυναμικά είναι τα εποχιακά προϊόντα. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ ο αποφαςίηοντασ κα 
πρζπει να ςχεδιάηει τιμολογιακζσ πολιτικζσ για ςυγκεκριμζνα χρονικά διαςτιματα λαμβάνοντασ υπόψθ 
του το πόςεσ φορζσ κα πρζπει να αλλάξει θ τιμι του προϊόντοσ ϊςτε να βελτιςτοποιιςει τθν απόδοςθ 
των ςτρατθγικϊν του. Σζλοσ, θ ςυνειςφορά των PDSS γίνεται ακόμα πιο ςθμαντικι όταν ο 
αποφαςίηοντασ καλείται να αντιμετωπίςει αλλαγζσ ςτθν τιμι των προϊόντων που αυτι τθν φορά δεν 
προζρχονται από τον ίδιο αλλά από εξωγενείσ παράγοντεσ όπωσ για παράδειγμα είναι οι 
καταςκευαςτζσ των προϊόντων που εμπορεφεται.     

Σο ζκτο βαςικό ςτοιχείο που αφορά τα PDSS είναι θ δυνατότθτα που παρζχουν ςτον 
αποφαςίηοντα να καταςτρϊνει επιτυχείσ τιμολογιακζσ πολιτικζσ ζχοντασ ελλιπι ςτοιχεία για τουσ 
ανταγωνιςτζσ του. Μια απαραίτθτθ πλθροφορία που πρζπει να διακζτει ο αποφαςίηοντασ για να 
καταςτρϊςει επιτυχθμζνεσ τιμολογιακζσ πολιτικζσ είναι θ τιμολογιακι πολιτικι που ακολουκοφν οι 
ανταγωνιςτζσ του. Η διαδικαςία ςυλλογισ των τιμϊν που κζτουν κακθμερινά οι ανταγωνιςτζσ του 
αποφαςίηοντα είναι αρκετά κοςτοβόρα και δεν είναι πάντοτε εφικτι. Σα PDSS ζχουν τθν δυνατότθτα να 
ανιχνεφουν ςχεδόν ςε ςτακερι βάςθ τζτοιου είδουσ πλθροφορίεσ καταςτϊντασ τον αποφαςίηοντα 
ικανό να χαράηει επιτυχθμζνεσ ςτρατθγικζσ τιμολόγθςθσ ακόμα και με ελλιπι ςτοιχεία για τον 
ανταγωνιςμό.  

Σο ζβδομο βαςικό ςτοιχείο που αφορά τα PDSS είναι θ δυνατότθτα που κα πρζπει να 
παρζχουν ςτον χριςτθ για τον ςυντονιςμό μεταξφ των διαφόρων κατθγοριϊν προϊόντων και των 
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καταςτθμάτων. Οι κατθγορίεσ των διαφόρων προϊόντων και τα καταςτιματα μιασ αλυςίδασ 
λιανεμπορίου δεν είναι ανεξάρτθτεσ οντότθτεσ μεταξφ τουσ. Σα PDSS κα πρζπει να παρζχουν ςτον 
αποφαςίηοντα μια ςυνεπι εικόνα για το ποιζσ κατθγορίεσ προϊόντων και ςε ποια καταςτιματα 
βρίςκονται. Ζχοντασ τθν πλθροφορία αυτι ο αποφαςίηοντασ μπορεί να οργανϊςει καλφτερα τθν 
πολιτικι που ακολουκεί για το αποκεματικό των καταςτθμάτων αλλά και να ςχεδιάςει μια πιο 
επιτυχθμζνθ τιμολογιακι πολιτικι.   

Σο όγδοο βαςικό ςτοιχείο αφορά ςτθν ικανότθτα των PDSS να ςυνεργάηονται  με διαφορετικζσ 
πθγζσ δεδομζνων. Με ευζλικτουσ και χρθςτικοφσ τρόπουσ και μζςω των κατάλλθλων μθχανιςμϊν 
ςφνδεςθσ κα πρζπει τα ςυςτιματα PDSS να αντλοφν, να μεταςχθματίηουν, να επεξεργάηονται τα 
δεδομζνα που λαμβάνουν και να τα εξάγουν με τθν κατάλλθλθ μορφοποίθςθ. Σα ςτοιχεία που 
εξάγονται μετά από τθν επεξεργαςία που ζχουν υποςτεί κα πρζπει να είναι κατάλλθλα 
μορφοποιθμζνα ϊςτε να είναι εφκολα διαχειρίςιμα από τα υπάρχοντα ςυςτιματα τθσ επιχείρθςθσ. Σο 
τελικό ςτάδιο, δθλαδι το ςτάδιο τθσ μορφοποίθςθσ είναι και το πιο δφςκολο κακϊσ αρκετά ςυχνά 
παρατθρείται δυςκολία ςτθν επικοινωνία μεταξφ ενόσ ςυςτιματοσ PDSS και ενόσ ιδθ υπάρχοντοσ 
ςυςτιματοσ τθσ επιχείρθςθσ. Αντιπροςωπευτικό παράδειγμα αποτελεί θ επικοινωνία μεταξφ ενόσ PDSS 
και ενόσ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ του αποκεματικοφ μιασ επιχείρθςθσ.  

Σο ζνατο βαςικό ςτοιχείο που αφορά τα PDSS, αποτυπϊνει τθν ικανότθτά τουσ να 
δθμιουργοφν ςτατιςτικά μοντζλα ανάλογα με τον όγκο δεδομζνων που ζχουν να διαχειριςτοφν και τισ 
τεχνικζσ μοντελοποίθςθσ που ακολουκοφν. Ο αποφαςίηοντασ κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα να 
δθμιουργεί ςτατιςτικά μοντζλα είτε ο όγκοσ των δεδομζνων του αφορά μια ςυγκεκριμζνθ κατθγορία 
προϊόντων ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κατάςτθμα είτε περιςςότερεσ από μια κατθγορίεσ προϊόντων ςε 
περιςςότερα από ζνα καταςτιματα. θμαντικι παράμετροσ για το ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο των PDSS 
είναι και οι τεχνικζσ πρόβλεψθσ και μοντελοποίθςθσ που χρθςιμοποιοφν. Όλεσ οι τεχνικζσ προβλζψεων 
δεν ανταποκρίνονται το ίδιο καλά ςε όλουσ τουσ τφπουσ και ςε οποιοδιποτε όγκο δεδομζνων που 
καλοφνται να επεξεργαςτοφν.  

Σο δζκατο και τελευταίο ςτοιχείο που αφορά τα PDSS είναι θ ικανότθτα τουσ να προτείνουν 
ςτον αποφαςίηοντα βζλτιςτεσ τιμζσ για τα προϊόντα, ίςωσ και ςυγκεκριμζνεσ τιμολογιακζσ ςτρατθγικζσ. 
Ωςτόςο, θ βελτιςτοποίθςθ ςτθν τιμολογιακι πολιτικι που ακολουκεί μια επιχείρθςθ δεν μπορεί να 
εξαντλείται απλά ςε μια ενδεικτικι τιμι που κα προκφψει μζςα από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων. Ο 
ςθμαντικότεροσ λόγοσ είναι διότι θ αβεβαιότθτα που υπάρχει ςτα περιςςότερα μοντζλα ηιτθςθσ, και θ 
οποία προκφπτει από τθν ανάλυςθ των παραμζτρων που καταρτίηουν το μοντζλο αυτό, είναι αρκετά 
μεγάλθ. Παρόλα αυτά τα PDSS κα πρζπει να ενθμερϊνουν τον αποφαςίηοντα για το βακμό 
αβεβαιότθτασ που υπάρχει ςτο μοντζλο που υπολογίηουν. Εν τοφτοισ, είναι ςθμαντικό τα PDSS να 
κακοδθγοφν τον αποφαςίηοντα για να λάβει μια καλφτερθ απόφαςθ όςον αφορά τθν χάραξθ τθσ 
τιμολογιακισ πολιτικισ που ςχεδιάηει και να τον προςτατεφουν από τυχόν λανκαςμζνεσ αποφάςεισ 
που μποροφν να κζςουν ςε κίνδυνο τθν απόδοςθ τθσ τιμολογιακισ ςτρατθγικισ που κζλει να 
ακολουκιςει.  Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί και πάλι πωσ ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να 
παραγκωνιςτεί ο ρόλοσ του αποφαςίηοντα, ωσ φυςικι οντότθτα, κακϊσ θ εμπειρία του και θ 
διορατικότθτα του μπορεί να αποβοφν πιο ςθμαντικζσ από τα αποτελζςματα ενόσ ςτατιςτικοφ 
μοντζλου.  

κοπόσ των PDSS όπωσ ζχει και προθγοφμενα αναφερκεί είναι θ διευκόλυνςθ και κακοδιγθςθ 
του αποφαςίηοντα ϊςτε να οδθγθκεί ςτθ λιψθ μιασ ςωςτά δομθμζνθσ απόφαςθσ και ςτθν χαράξει μια 
επιτυχθμζνθσ τιμολογιακισ πολιτικισ. Ωςτόςο, θ μεγάλθ ποικιλία προϊόντων και ίςωσ ζνασ μεγάλοσ 
αρικμόσ καταςτθμάτων δυςχεραίνουν το ζργο του αποφαςίηοντα κακϊσ καλείται να δθμιουργεί 
εκατοντάδεσ διαφορετικά ςενάρια για να καλφψει τισ ανάγκεσ τισ τιμολογιακισ του πολιτικισ. Για να 
μπορζςει ο αποφαςίηοντασ να μειϊςει τισ διαςτάςεισ του ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ αποφαςίηει να 
ομαδοποιεί τα καταςτιματά του ςε ςυγκεκριμζνεσ γεωγραφικζσ ηϊνεσ και να εφαρμόηει μια γενικι 
τιμολογιακι πολιτικι. Η δυνατότθτα τθσ ομαδοποίθςθσ των καταςτθμάτων ςε γεωγραφικζσ ηϊνεσ 
αποτελεί ζνα από τα δζκα βαςικά ςτοιχεία των PDSS. 
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Ερευνητικά και πρακτικά ζητήματα 

Εισαγωγή 

Τπάρχουν πολλά ερευνθτικά και πρακτικά ηθτιματα που πρζπει να εξεταςτοφν για τθ δθμιουργία ενόσ 
αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ PDSS που να καλφπτουν τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ τθσ βιομθχανίασ 
του λιανικοφ εμπορίου. Οι προκλιςεισ που καλοφνται να αντιμετωπίςουν οι ερευνθτζσ αλλά και τα 
ςτελζχθ τθσ βιομθχανίασ του λιανικοφ εμπορίου αν και ςθμαντικζσ δεν είναι αποτρεπτικζσ.  

Ωςτόςο, θ ςυνεχισ βελτίωςθ των ςυςτθμάτων PDSS τα κακιςτά ακόμα πιο αποτελεςματικά 
δίνοντασ ζτςι, με τον τρόπο αυτό, ςτουσ υπευκφνουσ χάραξθσ τιμολογιακισ πολιτικισ εργαλεία για 
περιςςότερο αξιόπιςτεσ και λεπτομερείσ προβλζψεισ.  

τθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται οι πιο ςθμαντικζσ προκλιςεισ ςτθν καταςκευι 
ςυςτθμάτων PDSS όπωσ αυτζσ ζχουν προκφψει από τθν εμπειρία όςων αςχολοφνται με τθν ανάπτυξθ 
των ςυςτθμάτων αυτϊν.    

Παρακολούθηση και αξιολόγηση ανταγωνιστικής συμπεριφοράς 

Η άποψθ που διζπει τουσ περιςςότερουσ υπεφκυνουσ χάραξθσ τθσ ςτρατθγικισ  μιασ εταιρείασ είναι 
πωσ θ ςτρατθγικι που επιλζγουν να ακολουκιςουν κακορίηεται ςε μεγάλο βακμό από τθν ςτρατθγικι 
που ακολουκοφν οι ανταγωνιςτζσ τουσ. Λόγω τθσ πεποίκθςθσ αυτισ προςπακοφν να προβλζψουν τισ 
κινιςεισ των ανταγωνιςτϊν τουσ ϊςτε να αποκτιςουν ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ζναντι αυτϊν 
επιβάλλοντασ ταυτόχρονα και ζνα πλαίςιο ενεργειϊν μζςα ςτο οποίο κα ενεργοφν.  

Ωςτόςο, λίγοι είναι εκείνοι που μποροφν να ςυλλζξουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τισ κινιςεισ 
των ανταγωνιςτϊν τουσ. ε μια αγορά, όπωσ αυτι του λιανικοφ εμπορίου μια ςθμαντικι πλθροφορία 
ίςωσ και θ πιο ςθμαντικι δεν είναι άλλθ από τθν τιμολογιακι πολιτικι που ακολουκοφν οι 
ανταγωνίςτριεσ εταιρείεσ. Η ςυλλογι τζτοιων πλθροφοριϊν τισ περιςςότερεσ φορζσ κακίςταται 
εξαιρετικά δφςκολι κακϊσ οι ζωσ τϊρα εφαρμοηόμενεσ τεχνικζσ δεν ζχουν τα αναμενόμενα 
αποτελζςματα.  

Μια από τισ τεχνικζσ που ακολουκείται είναι θ φυςικι παρουςία ςτον χϊρου του 
ανταγωνιςτι. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ καταγραφι των τιμϊν των προϊόντων ςτον χϊρο που διακζτει ο 
ανταγωνιςτισ για τθν πϊλθςθ τουσ. Φυςικά, θ μζκοδοσ αυτι χαρακτθρίηεται τόςο χρονικά όςο και 
χρθματικά αςφμφορθ. Ζνασ ακόμθ τρόποσ άντλθςθσ των πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν τιμολογιακι 
πολιτικι που ακολουκεί μια ανταγωνίςτρια εταιρεία είναι θ ςυλλογι και καταγραφι των τιμϊν όπωσ 
αυτζσ αναφζρονται μζςω των διαφθμιςτικϊν φυλλαδίων που προωκεί μια εταιρεία ςτθν αγορά. 
Ακόμα όμωσ και αυτόσ ο τρόποσ δεν είναι ο πλζον ενδεδειγμζνοσ κακϊσ οι τιμζσ που εμφανίηονται 
ςτουσ καταλόγουσ δεν είναι ενδεικτικζσ και μπορεί να είναι και χρονικά ξεπεραςμζνεσ. Ωςτόςο, ο πιο 
ςθμαντικόσ λόγοσ που ο ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ άντλθςθσ πλθροφοριϊν δεν είναι και ο πιο 
ενδεδειγμζνοσ διότι γιατί εμπορικι εταιρεία δεν δθμοςιοποιεί τισ τιμζσ των πιο επιτυχθμζνων 
εμπορικά προϊόντων τθσ. Θα πρζπει άλλωςτε να γνωρίηουμε πωσ το πεδίο του ανταγωνιςμοφ 
μεταφζρεται ςε προϊόντα με μεγάλθ εμπορικι αξία και όχι ςε προϊόντα που το περικϊριο κζρδουσ 
τουσ είναι μικρό.  

το ςθμείο αυτό θ φπαρξθ ςυςτθμάτων PDSS κρίνεται απαραίτθτθ. Οι υπεφκυνοι χάραξθσ τθσ 
τιμολογιακισ πολιτικισ μιασ εταιρείασ λιανικοφ εμπορίου κεωροφν πωσ γνωρίηοντασ τθν τιμολογιακι 
πολιτικι που ακολουκεί κάποιοσ ανταγωνιςτισ του ανά χρονικζσ περιόδουσ και παρζχοντασ ςτο 
ςφςτθμα όλεσ εκείνεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που χαρακτθρίηουν το ςυγκεκριμζνο χϊρο, τότε τα 
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ςυςτιματα PDSS κα είναι ςε κζςθ να προβλζψουν τόςο τισ μελλοντικζσ τιμζσ που κα ορίςει ο 
ανταγωνιςτισ όςο και τισ αντιδράςεισ μζςα ςε ζνα μεταβαλλόμενο ανταγωνιςτικό πλαίςιο.   

Παρόλα αυτά,  θ δυνατότθτα αυτι των ςυςτθμάτων PDSS που πθγάηει από τθν πεποίκθςθ των 
υπευκφνων λιψεωσ αποφάςεων μια εταιρείασ ςτισ ικανότθτεσ των ςυςτθμάτων αυτϊν παραμζνει 
ακόμα και ςιμερα ανοιχτι και εξελίξιμθ. Αποτελεί μεγάλθ πρόκλθςθ τόςο για τθν ακαδθμαϊκι 
κοινότθτα όςο και για τουσ ερευνθτζσ τθσ βιομθχανίασ του λιανικοφ εμπορίου.  

Ενοποίηση συστημάτων παρακολούθησης αποθεμάτων και πρόβλεψης ζήτησης  

Η μελλοντικι ςχεδίαςθ των PDSS ςυςτθμάτων κα πρζπει να οδθγθκεί ςε πιο ςυγκεντρωτικζσ και 
ενοποιθμζνεσ λφςεισ. Οι ζωσ τϊρα λφςεισ αντιμετϊπιηαν προβλιματα τα οποία και καλείται να 
διαχειριςτεί ο υπεφκυνοσ λιψθσ αποφάςεων μιασ εταιρείασ. Η ςθμερινι κατάςταςθ είχε να επιδείξει 
μια ςειρά από διαφορετικά ςυςτιματα τα οποία και εκπλιρωναν τισ διαφορετικζσ απαιτιςεισ του 
αποφαςίηοντα. Σα διαφορετικά ςυςτιματα κάλυπταν τισ ανάγκεσ τόςο για τθν διαχείριςθ των 
αποκεμάτων όςο και για τθν διαχείριςθ των παραγγελιϊν. Ο τρόποσ ςυλλογισ και χειριςμοφ αυτϊν 
των πλθροφοριϊν κακιςτά τθν διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων μια χρονοβόρα διεργαςία για τον 
αποφαςίηοντα. Η ζρευνα που ςυντελείται ςτθν ανάπτυξθ των PDSS ςυςτθμάτων, τόςο ςε ακαδθμαϊκό 
επίπεδο όςο και ςτα πλαίςια τθσ βιομθχανίασ του λιανικοφ εμπορίου, καλείται να αντιμετωπίςει τθ νζα 
πρόκλθςθ που παρουςιάηεται ςτθ ςχεδίαςθ των ςυςτθμάτων αυτϊν.  

Η νζα πρόκλθςθ ζχει να κάνει με τον ςχεδιαςμό ενοποιθμζνων ςυςτθμάτων PDSS. Η 
μελλοντικι τουσ ςχεδίαςθ κα πρζπει να οδθγεί ςε μια νζα διάςταςθ που κα παρζχεται θ δυνατότθτα 
ςτον αποφαςίηοντα να εκτελεί τισ διαδικαςίεσ που εκτελοφςε ωσ ςιμερα μζςω ενόσ ενοποιθμζνου 
ςυςτιματοσ. Πρζπει δθλαδι μζςω μια κοινισ πλατφόρμασ να μπορεί να τροφοδοτεί το ςφςτθμα, να 
εξάγει, να ςυλλζγει, να αναλφει και να επεξεργάηεται πλθροφορίεσ που να αφοροφν τα αποκζματα, τισ 
πωλιςεισ αλλά και τθν τιμολόγθςθ των προϊόντων του. Να μπορεί δθλαδι να μοντελοποιεί τισ 
αποφάςεισ ζχοντασ ωσ παραμζτρουσ τισ παραπάνω βαςικζσ πλθροφορίεσ.  

Η ανάγκη ύπαρξης αποδοτικών σεναρίων τιμολόγησης 

Η ευρείασ κλίμακασ αποδοχι και υιοκζτθςθσ των ςυςτθμάτων PDSS οδθγεί ςτθν ανάπτυξθ μιασ 
ενδογενοφσ ςχζςθσ μεταξφ των υπευκφνων χάραξθσ πολιτικισ και λιψθσ αποφάςεων και των 
ςυςτθμάτων αυτϊν. Σο αποτζλεςμα τθσ πλιρουσ αποδοχισ των ςυςτθμάτων PDSS είναι θ απροκυμία 
που εμφανίηουν οι υπεφκυνοι χάραξθσ ςτρατθγικισ μίασ εταιρείασ από το να αποκλίνουν από τισ 
υποδείξεισ και τισ προβλζψεισ που παρουςιάηονται από τα ςυςτιματα PDSS. Η εμπιςτοςφνθ των 
αποφαςιηόντων ςτισ προβλζψεισ και τισ εκτιμιςεισ των PDSS ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 
επαναχρθςιμοποιιςει των ςτοιχείων αυτϊν ωσ δεδομζνα ειςόδου. Πιο αναλυτικά, τα ςυςτιματα PDSS 
ανατροφοδοτοφνται με τισ εκτιμιςεισ και τισ προβλζψεισ που τα ίδια παράγουν. Ο ςκοπόσ τθσ 
ενζργειασ αυτισ δεν είναι άλλοσ παρά τα ςυςτιματα PDSS να εκπαιδευτοφν ϊςτε να είναι ςε κζςθ να 
αντιλθφκοφν τουσ ςυςχετιςμοφσ που εμφανίηονται μεταξφ των τιμϊν και κατ’ επζκταςθ να μπορζςουν 
να χαρτογραφιςουν το μοντζλο τθσ ηιτθςθσ που ακολουκείται. Ωςτόςο,  θ ανατροφοδότθςθ των 
ςυςτθμάτων PDSS ωσ διαδικαςία απαιτεί αυςτθρό ζλεγχο των δεδομζνων. Η εςφαλμζνθ επιλογι 
δεδομζνων κα οδθγιςει ςε λανκαςμζνεσ εκτιμιςεισ με αποτζλεςμα να οδθγθκοφμε ςε λακεμζνεσ 
εκτιμιςεισ γφρω από τθν τιμολόγθςθ των προϊόντων.  

Ο κίνδυνοσ που ελλοχεφει από τθν κακι επιλογι ςτοιχείων οδθγεί τουσ αποφαςίηοντεσ ςε 
ςυνεργαςία με τα ςυςτιματα PDSS να καταςκευάηουν μια ςειρά από διαφορετικά ςενάρια με τα οποία 
κα εξετάηεται διεξοδικά θ τιμολόγθςθ των προϊόντων τουσ. Βαςικι προχπόκεςθ για τθν καταςκευι των 
παραπάνω ςεναρίων είναι θ γνϊςθ ςε βάκοσ, από τθν πλευρά των υπευκφνων, των ςυςχετιςμϊν των 
τιμϊν και των μοτίβων που ακολουκεί θ ηιτθςθ. Όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ θ δυνατι ςχζςθ 
που αναπτφςςεται ανάμεςα ςτουσ αποφαςίηοντεσ και τα ςυςτιματα PDSS οδθγεί ςτο να 
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ανατροφοδοτοφνται τα ςυςτιματα αυτά με πλθροφορίεσ που παράγουν τα ίδια. Για τον λόγο αυτό κα 
πρζπει οι αποφαςίηοντεσ να αξιολογοφν με αυςτθρό τρόπο τα ςενάρια που καταςκευάηουν κακϊσ ςε 
διαφορετικι περίπτωςθ ο κίνδυνοσ οι προβλζψεισ και οι εκτιμιςεισ τουσ να είναι ολοκλθρωτικά λάκοσ 
είναι ορατόσ.     

 

υμπέρασμα 

Παρόλο που υπάρχουν ακόμα ανοιχτά ηθτιματα ςχετικά με τα ςυςτιματα PDSS και τον τρόπο 
λειτουργίασ τουσ εντοφτοισ θ χριςθ τουσ κεωρείται δεδομζνθ. Ειδικά για αγορζσ που το 
μακροοικονομικό τουσ περιβάλλον μεταβάλλεται δυναμικά θ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων των 
ςυςτθμάτων PDSS κρίνεται εξόχωσ ςθμαντικι. Επιπλζον, κακοριςτικό ρόλο ςτθν χριςθ των PDSS παίηει 
και το ςθμερινό υψθλό επίπεδο των υπευκφνων χάραξθσ ςτρατθγικισ ςε μια εταιρεία λιανικοφ 
εμπορίου. Οι ικανότθτζσ τουσ, οι γνϊςεισ τουσ και οι εμπειρίεσ τουσ αποτελοφν τον βζλτιςτο 
ςυνδυαςμό για να εκμεταλλευτοφν ςτον μζγιςτο βακμό τθν δυναμικι που προςφζρουν τα ςυςτιματα 
PDSS.  

Η ςυνειςφορά των ςυςτθμάτων PDSS κα είναι κακοριςτικι κακϊσ κα βελτιςτοποιιςουν τον 
τρόπο που κα κακορίηονται μελλοντικά οι τιμζσ, τον τρόπο που κα ςυλλζγονται τα δεδομζνα αλλά το 
πιο ςθμαντικό από όλα κα ςυγκεκριμενοποιιςουν ακόμα περιςςότερο τισ ερωτιςεισ που κα κζτει 
κάκε φορά ο αποφαςίηοντασ πριν πάρει κάποια απόφαςθ.  

Με τον τρόπο αυτό θ εξζλιξθ των ςυςτθμάτων PDSS κα είναι διαρκισ ενϊ και θ διεφρυνςθ των 
λειτουργιϊν τουσ δεδομζνθ. Επίςθσ όπωσ ζχει αναφερκεί και προθγουμζνωσ θ ςυνειςφορά τόςο τθσ 
επιςτθμονικισ ζρευνασ όςο και τθσ πρακτικισ του εξζλιξθσ που ςυντελείται ςτα πλαίςια τθσ 
βιομθχανίασ του λιανικοφ εμπορίου, είναι άκρωσ ςθμαντικι και κακοριςτικι. 
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Ανοιχτά θέματα στα συστήματα αποφάσεων τιμολόγησης 

Εισαγωγή 

κοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενότθτασ είναι να περιγράψει ανοιχτά ηθτιματα και προκλιςεισ που 
παρουςιάηουν τα ςυςτιματα υςτιματα Τποςτιριξθσ Αποφάςεων Σιμολόγθςθσ (PDSS). Μζςω τθσ 
διαδικαςίασ αυτισ φανερϊνονται και προςπακοφν να διορκωκοφν οι αδυναμίεσ των ςυςτθμάτων 
αυτϊν. Η ςυνειςφορά τθσ ακαδθμαϊκισ ζρευνασ αλλά και τθσ ζρευνασ που ςυντελείται ςτα πλαίςια 
των βιομθχανιϊν που υιοκετοφν τθ χρθςιμότθτα των ςυςτθμάτων χαρτογράφθςθσ τθσ ηιτθςθσ 
κεωρείται επιβεβλθμζνθ για τθν επίλυςθ των παραπάνω προβλθμάτων.    

Μοντελοποίηση τιμολογιακής πολιτικής με τη χρήση ιστορικών δεδομένων  

Σο κυριότερο πρόβλθμα που καλοφνται να αντιμετωπίςουν τα ςυςτιματα PDSS είναι θ ςυςχζτιςθ των 
ιςτορικϊν ςτοιχείων με τισ αλλαγζσ που πρζπει να γίνουν ςτο ςφςτθμα προϊκθςθσ των πωλιςεων. 
τθν εργαςία τουσ οι Guadagui and Little (Guadagni, PM, Little, JDC. A Logit Model of Brand Choice 
Calibrated on Scanner Data. Marketing Science. 1983) αναφζρουν πωσ ζνα από τα ςτοιχεία που πρζπει 
να ερευνθκεί είναι τα ιςτορικά δεδομζνα που υπάρχουν ςε επίπεδο «νοικοκυριοφ». το ςθμείο αυτό 
κα πρζπει να επιςθμάνουμε πωσ με τον όρο «νοικοκυριό» αναφερόμαςτε ςε πλθροφορίεσ και ςτοιχεία 
που αντικατοπτρίηουν τθν εικόνα και τισ ςυνικειεσ του αγοραςτικοφ κοινοφ τθσ αγοράσ του λιανικοφ 
εμπορίου. Πιο αναλυτικά αναφερόμαςτε ςτα κάτωκι:  

 Δθμογραφικά δεδομζνα ( π.χ. θλικία, φφλλο, ςτοιχεία εκπαίδευςθσ, μζλθ οικογζνειασ 
κ.τ.λ. ) 

 Κατοχι διαρκϊν καταναλωτικϊν αγακϊν  

 τοιχεία αγοράσ κατθγορίασ προϊόντων 

Θα πρζπει επίςθσ να επιςθμάνουμε πωσ χάρθ ςτθν χριςθ διαφόρων τεχνικϊν θ αξιοποίθςθ 
αυτϊν των ςτοιχείων βρίςκεται ςε αρκετά ικανοποιθτικό ςτάδιο. Ωςτόςο, θ μεκοδολογία που 
χρθςιμοποιείται για να αναλυκεί θ καταναλωτικι ςυμπεριφορά των αγοραςτϊν ςε ςυνδυαςμό με τουσ 
διάφορουσ ςυςχετιςμοφσ των τιμϊν, δθλαδι το μοτίβο ηιτθςθσ που ακολουκείται, περνάει πλζον ςε 
νζα επίπεδα κάνοντασ χριςθ πιο μοντελοποιθμζνων τεχνικϊν. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι μζκοδοι 
εκτιμιςεων των μοτίβων τθσ ηιτθςθσ ςτρζφονται ςε  Μπαεςιανζσ μεκόδουσ ( Bayesian methods ) όπωσ 
είναι οι Monte Carlo Markov Chain και Gibbs Sampling μζκοδοι. Οι μζκοδοι αυτζσ ειςάγουν τθν ζννοια 
των ιεραρχικϊν μοντζλων, μοντζλα δθλαδι των οποίων οι εκροζσ του ενόσ αποτελοφν ειςροζσ για το 
άλλο. Σο ςθμαντικότερο πλεονζκτθμα των μεκόδων αυτϊν είναι ότι μποροφν με αποτελεςματικό 
τρόπο να ελαχιςτοποιιςουν τισ λιγότερο ςτακερζσ εκτιμιςεισ ςε επίπεδο ατόμου και να τισ 
μετατρζψουν ςε πιο ςυγκεντρωτικζσ και πιο ςτακερζσ.  

Ωςτόςο, οι μζκοδοι αυτζσ παρουςιάηουν και ζνα ςθμαντικό μειονζκτθμα. Σα αποτελζςματα 
που πθγάηουν από αυτοφ του είδουσ τισ εκτιμιςεισ χρειάηεται να ελεγχκοφν διεξοδικά και πάρα πολλζσ 
φορζσ για να επιβεβαιωκεί θ αξιοπιςτία των εκτιμιςεων τουσ. Οι ζλεγχοι αυτοί απαιτοφν μεγάλο 
αρικμό υπολογιςμϊν, μια διαδικαςία που χαρακτθρίηεται ωσ εξαιρετικά χρονοβόρα. Σο γεγονόσ αυτό 
δθμιουργεί αρκετά προβλιματα  

τόςο ςτουσ αποφαςίηοντεσ και ςτουσ αναλυτζσ. Ο λόγοσ είναι πωσ πολλά από τα ςυςτιματα PDSS είτε 
δεν κάνουν χριςθ των παραπάνω μεκόδων είτε αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςτο να αντιμετωπίςουν ςε 
ικανοποιθτικό βακμό τα μοντζλα αυτά.  
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υμπεραςματικά, κα μποροφςαμε να αναφζρουμε πωσ αποτελεί ιδιαίτερα ενδιαφζρον 
κομμάτι τόςο ςε ακαδθμαϊκό επίπεδο όςο και ςτα πλαίςια τθσ βιομθχανίασ λιανικοφ εμπορίου θ 
υιοκζτθςθ των Μπαεςιανϊν μεκόδων από τα ςυςτιματα PDSS.  

ύνδεση δεδομένων σε επίπεδο ατόμου και καταστήματος  

Ζνα ακόμθ ηιτθμα που παραμζνει ανοιχτό προσ επίλυςθ είναι ο ςυνδυαςμόσ των ςτοιχείων που 
ςυλλζγονται ςε επίπεδο καταςτιματοσ ( transaction data) και των ςτοιχείων που ςυλλζγονται για να 
χαρτογραφιςουν τισ ςυνικειεσ του αγοραςτικοφ κοινοφ(household data). Για μεγάλο χρονικό 
διάςτθμα τα ςτοιχεία αυτά αντιμετωπίηονταν ωσ αςφνδετα μεταξφ τουσ. Ωςτόςο, διάφοροι ερευνθτζσ 
κεωροφν ςκόπιμο να επανεξετάςουν τθν παραπάνω κεϊρθςθ ςχετικά με τθν αςυνδετότθτα των 
ςτοιχείων που ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ μια εταιρεία τόςο για το μικροοικονομικό τθσ όςο και για το 
μακροοικονομικό τθσ περιβάλλον.  

Ο λόγοσ που κεωρείται ςθμαντικι θ παραπάνω ανακεϊρθςθ είναι διότι, όπωσ ζχει γίνει 
γνωςτό από διάφορεσ μελζτεσ (Gupta, S, Chintagunta, P, Kaul, A, Wittink, DR. Do household scanner 
data provide representative inferences from brand choices: A comparison with store data. Journal of 
Marketing Research. 1996 ) τα αποτελζςματα που παρουςιάηονται μετά από επεξεργαςία των 
προαναφερομζνων δεδομζνων εμφανίηουν αρκετά ςθμεία ςφγκλιςθσ. Πιο αναλυτικά, θ ελαςτικότθτα 
ηιτθςθσ όπωσ υπολογίηεται μζςα από τθν επεξεργαςία των ςτοιχείων που προκφπτουν από τθν μελζτθ 
του φψουσ των πωλιςεων ςε ζνα κατάςτθμα ι ςε ζνα δίκτυο διανομισ και οι επιλογζσ των πελατϊν 
που εκτιμϊνται μζςα από μοντζλα που λαμβάνουν υπόψθ τουσ τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία του 
αγοραςτικοφ κοινοφ, παρουςιάηουν ιςχυρά ςθμεία ςφγκλιςθσ.  

υμπεραςματικά, πρζπει να αναφζρουμε πωσ κεωρείται ςκόπιμο τα ςυςτιματα PDSS να 
μποροφν να ςυνδυάηουν τα ςτοιχεία που προκφπτουν από διαφορετικζσ μελζτεσ κακϊσ ζτςι κα 
μπορζςουν να παραχκοφν προβλζψεισ που κα καλφπτουν όλο και μεγαλφτερο φάςμα από τθν αγορά 
του λιανικοφ εμπορίου.  

Μοντελοποίηση σε επίπεδο προϊόντος 

Ζωσ τϊρα θ μοντελοποίθςθ και θ ανάλυςθ από τθ ςκοπιά του τμιματοσ μάρκετινγκ μιασ εταιρείασ 
γινότανε μόνο ςτα προϊόντα που παρουςίαηαν τα υψθλότερα ποςοςτά πωλιςεων. Ωςτόςο,  θ 
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία κεωρείται ανεπαρκισ κυρίωσ όςον αφορά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων 
PDSS. Ο λόγοσ είναι πωσ τα ςυςτιματα PDSS μζςα από τισ προβλζψεισ και τισ εκτιμιςεισ που παρείχαν 
ςτουσ υπεφκυνουσ χάραξθσ τιμολογιακισ πολιτικισ των εταιρειϊν λιανικοφ εμπορίου αφξαιναν το 
περικϊριο κζρδουσ μόνο των ιδθ επιτυχθμζνων προϊόντων αφινοντασ ςτακερό ι ακόμα και 
μειϊνοντασ το περικϊριο κζρδουσ των όχι και τόςο ανταγωνιςτικϊν προϊόντων. Γίνεται πλζον 
ξεκάκαρο πωσ τα ςυςτιματα PDSS κα πρζπει να παράγουν προβλζψεισ για το ςφνολο των προϊόντων 
και όχι μόνο για ζναν μεμονωμζνο αρικμό.  

Μια προςζγγιςθ που κα μποροφςε να αντιμετωπίςει το παραπάνω ηιτθμα απαιτεί τθν χριςθ 
όλων των χαρακτθριςτικϊν που περιγράφουν ζνα προϊόν. Πιο αναλυτικά, το μοντζλο τθσ ηιτθςθσ που 
κα εξετάηεται για κάκε προϊόν κα πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ μια ςυνάρτθςθ θ οποία κα δζχεται ωσ 
παραμζτρουσ όλα εκείνα τα ςτοιχεία που περιγράφουν ζνα προϊόν. Ο τρόποσ αυτόσ μειϊνει κατά πολφ 
το ςφνολο των διαςτάςεων του μοντζλου τθσ ηιτθςθσ που κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ. Παράλλθλα, 
επιλφει και ζνα ακόμα πιο ςθμαντικό πρόβλθμα. Σο πρόβλθμα αυτό δεν είναι άλλο από τθν ειςαγωγι 
ενόσ προϊόντοσ ςτθν αγορά είτε αυτό είναι ανταγωνιςτικό είτε είναι υποκατάςτατο κάποιου ιδθ 
υπάρχοντοσ προϊόντοσ. Ζνα ακόμθ πρόβλθμα που μπορεί και αντιμετωπίηει θ παροφςα προςζγγιςθ 
είναι οι περιπτϊςεισ όπου τα ςυςτιματα PDSS καλοφνται να βελτιςτοποιιςουν ςτρατθγικζσ για 
μείγματα προϊόντων, προϊόντα που παρόλο που είναι ετερόκλθτα μεταξφ του πωλοφνται μαηί. Πρζπει 
δθλαδι τα ςυςτιματα PDSS να μπορζςουν να αντιλθφκοφν πωσ θ πϊλθςθ ετερόκλθτων προϊόντων 
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μπορεί να επθρεάςει τθ ςυνολικι ηιτθςθ. Η αδυναμία αυτι που παρουςιάηουν τα εν λόγω ςυςτιματα 
δθμιουργεί ζνα ακόμα ανοιχτό ερευνθτικό ηιτθμα ςτο δρόμο προσ τθσ βελτιςτοποίθςθ τουσ.  

Η δεφτερθ προςζγγιςθ που μελετάται εξετάηει τθ δθμιουργία μοντζλων και διαδικαςιϊν που 
κα μελετοφν και κα εκτιμοφν τον τρόπο οργάνωςθσ τθσ αγοράσ με ςτόχο να εκτιμιςουν τον βακμό 
αβεβαιότθτασ ςε ςυνκικεσ όπου θ ηιτθςθ είναι άγνωςτοσ παράγοντασ. Εξαιτίασ των πολλϊν 
παραμζτρων που πρζπει να εξεταςτοφν ςε μια τζτοια περίπτωςθ οι υποκζςεισ ενόσ αναλυτι που 
ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων μπορεί να ζχει κακοριςτικι ςυνειςφορά ςτθ χάραξθ 
τιμολογιακισ πολιτικισ. Ωςτόςο, αυτό καταδεικνφει ζνα ακόμα ανοιχτό ηιτθμα αναφορικά με τα 
ςυςτιματα PDSS. Σο πρόβλθμα ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ είναι πωσ ζνα μοντζλο όςο καλά και να 
περιγράφει τισ ςυνκικεσ που χαρακτθρίηουν μια αγορά δεν είναι απαραίτθτο ότι κα καταλιγει πάντα 
ςε ουςιαςτικά ςυμπεράςματα καταδεικνφοντασ με αυτόν τον τρόπο πωσ τα ςυμπεράςματα που 
εξάγονται από τα διάφορα ςτατιςτικά μοντζλα είναι το ίδιο ςθμαντικά με τα ςυμπεράςματα ςτα οποία 
καταλιγουν οι υπεφκυνοι χάραξθσ τιμολογιακισ πολιτικισ φςτερα από κάποιεσ εκτιμιςεισ. 

Ευέλικτες στρατηγικές βελτιστοποίησης 

Ζνα ακόμθ ανοιχτό ηιτθμα που ανακφπτει κατά τθ ςχεδίαςθ των ςυςτθμάτων PDSS πθγάηει από το 
φαινόμενο τθσ ανελαςτικισ ηιτθςθσ,  ζνα φαινόμενο που εμφανίηεται ζντονα ςτισ αγορζσ λιανικοφ 
εμπορίου. Θα πρζπει να επιςθμάνουμε πωσ θ ανελαςτικι ηιτθςθ παρατθρείται όταν θ ποςοςτιαία 
μεταβολι ςτθν ηθτοφμενθ ποςότθτα είναι μικρότερθ από τθν ποςοςτιαία μεταβολι του παράγοντα 
που τθν προκάλεςε όπου ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ είναι θ τιμι που ορίηεται ςτα προϊόντα. Η 
πρακτικι ερμθνεία του παραπάνω οριςμοφ είναι πωσ αν αυξθκεί θ τιμι των προϊόντων τα ζςοδα μιασ 
εταιρείασ κα αυξθκοφν ακόμα και αν μειωκεί θ ηθτοφμενθ ποςότθτα των εν λόγω προϊόντων. Γίνεται 
λοιπόν αντιλθπτό πωσ ενϊ οι υπεφκυνοι χάραξθσ τιμολογιακισ πολιτικισ κα μποροφςαν να 
αποφαςίςουν αυξιςεισ ςτθν τιμι των προϊόντων τουσ χωρίσ τον κίνδυνο να μειωκοφν τα ζςοδα τουσ 
αντ’ αυτοφ διςτάηουν να ακολουκιςουν τζτοιου είδουσ τιμολογιακζσ πολιτικζσ. 

Μια πικανι εξιγθςθ του παραπάνω φαινομζνου είναι θ ανεπάρκεια των μοντζλων 
τιμολόγθςθσ και εκτίμθςθσ τθσ ηιτθςθσ που εφαρμόηονται. Η λφςθ που προτείνεται ςτθν προκειμζνθ 
περίπτωςθ είναι μια τιμολογιακι πολιτικι που κα ςυγκεντρϊνει τισ τιμζσ μζςα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο 
πλαίςιο  ςτο οποίο κα μποροφν να κινοφνται ελεφκερα. Πιο αναλυτικά, κα μποροφςε να περιοριςτεί θ 
μζςθ τιμι πϊλθςθσ των προϊόντων ι το ςυνολικό κζρδοσ, ςτα επίπεδα κζρδουσ που υπιρχαν πριν 
ειςαχκεί ςτθν αγορά μια νζα εταιρεία λιανικοφ εμπορίου ι ζνα νζο κατάςτθμα μιασ ιδθ υπάρχουςασ 
εταιρείασ.  

Παρόλο που θ παραπάνω λφςθ ζχει πρακτικι εφαρμογι ωςτόςο ελλοχεφει ο κίνδυνοσ τζτοιου 
είδουσ περιοριςμοί να οδθγιςουν ςε ανζφικτεσ λφςεισ. Ο κίνδυνοσ αυτόσ καταδεικνφει τθν ανάγκθ να 
αντιλθφκοφμε για ποιο λόγο οι περιοριςμοί που αναγκάηονται να εφαρμόηουν οι υπεφκυνοι χάραξθσ 
τιμολογιακισ πολιτικισ μιασ εταιρείασ λιανικοφ εμπορίου μπορεί να οδθγιςει ςε μθ αποτελεςματικζσ 
ςτρατθγικζσ. Θα πρζπει δθλαδι να γίνει ξεκάκαρο αν θ αναποτελεςματικζσ πολιτικζσ οφείλονται ςτθν 
ανεπάρκεια των μοντζλων που εφαρμόηονται ι ςε παραμζτρουσ που είναι άγνωςτεσ ςτουσ αναλυτζσ 
και ςτουσ υπεφκυνουσ χάραξθσ τιμολογιακισ πολιτικισ.  

Προωθητικές πολιτικές και πολλαπλέ κατηγορίες προϊόντων 

Η προϊκθςθ προϊόντων αποτελεί ζνα ελκυςτικό ερευνθτικό πεδίο για εισ βάκοσ ανάλυςθ. Ωςτόςο, θ 
δθμιουργία ςυςτθμάτων PDSS που να εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ των εταιρειϊν λιανικοφ εμπορίου για 
τθν προϊκθςθ των προϊόντων τουσ δεν ζχει ακόμα προχωριςει ςε ικανοποιθτικό βακμό.  

Οι πλειοψθφία των υπευκφνων χάραξθσ τιμολογιακισ πολιτικισ μιασ εταιρείασ λιανικοφ 
εμπορίου αςπάηονται τθν άποψθ πωσ θ εικόνα που ςχθματίηει το καταναλωτικό κοινό για μια εταιρεία 
εξαρτάται ςτο μεγαλφτερο βακμό  από τθν τιμι που αυτι κακορίηει ςτα πιο επιτυχθμζνα εμπορικά τθσ 
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προϊόντα. Αυτό πρακτικά ςθμαίνει τθ χριςθ των τιμϊν ωσ μζςω προϊκθςθσ. Ωςτόςο, τα 
αποτελζςματα τθσ προϊκθςθσ τείνουν να επθρεάηουν τθν ςυνολικι εικόνα των τιμϊν μιασ εταιρείασ 
και όχι μόνο κάποια ςυγκεκριμζνθ κατθγορία προϊόντων.  

Αυτό οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα πωσ θ προωκθτικι πολιτικι που ςχεδιάηεται από μίασ εταιρεία 
λιανικοφ εμπορίου κα πρζπει να ακολουκεί πιο ολιςτικι προςζγγιςθ και όχι να περιορίηεται μόνο ςτα 
ιδθ επιτυχθμζνα εμπορικά προϊόντα. Η ολιςτικι προςζγγιςθ είναι ζνα ακόμα ανοιχτό ηιτθμα ςτα 
πλαίςια τθσ ακαδθμαϊκισ ζρευνασ. Μια ολοκλθρωμζνθ αντίλθψθ ςχετικά με τθν προϊκθςθ των 
προϊόντων προχποκζτει πλιρθ εικόνα και γνϊςθ των πολλαπλϊν κατθγοριϊν προϊόντων που 
υπάρχουν ςε μία εταιρεία λιανικοφ εμπορίου, των ετερόκλθτων προϊόντων που μπορεί να πωλοφνται 
μαηί αλλά και τθσ τιμισ όπωσ αυτι ορίηεται από τουσ ανταγωνιςτζσ. 

Κατάστρωση τιμολογιακής πολιτικής με ελλιπή στοιχεία  

Για τθν ορκολογικι χάραξθ πολιτικισ είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ ικανοποιθτικοφ αρικμοφ δεδομζνων 
και ιςτορικϊν ςτοιχείων ϊςτε θ τιμολογιακι πολιτικι που κα ακολουκθκεί να ζχει τα αναμενόμενα 
αποτελζςματα. Ωςτόςο, αρκετζσ είναι οι φορζσ που οι υπεφκυνοι χάραξθσ τιμολογιακισ πολιτικισ 
καλοφνται να αποφαςίςουν τον τρόπο με τον οποίο κα τιμολογιςουν τα προϊόντα τουσ μθ ζχοντασ όλα 
τα απαραίτθτα ςτοιχεία που τουσ είναι αναγκαία για τθν ορκι λιψθ αποφάςεων. Χαρακτθριςτικά 
παραδείγματα ςτα οποία εμφανίηεται υςτζρθςθ ςτοιχείων είναι θ ειςαγωγι μιασ νζασ ανταγωνίςτριασ 
εταιρείασ λιανικοφ εμπορίου ςτθν αγορά ι ειςαγωγι ενόσ νζου προϊόντοσ είτε αυτό είναι 
ανταγωνιςτικό είτε υποκατάςτατο κάποιου ιδθ υπάρχοντοσ προϊόντοσ. το ςτάδιο αυτό κα πρζπει να 
αναφερκεί πωσ τα ςυςτιματα PDSS παρουςιάηουν προβλιματα όταν καλοφνται να εργαςτοφν με 
ελλιπι δεδομζνα γεγονόσ που κακιςτά τισ προβλζψεισ του αμφιςβθτιςιμεσ. Είναι απαραίτθτο λοιπόν 
να γίνουν βιματα ϊςτε να μπορζςουν τα ςυςτιματα PDSS να λειτουργοφν και ςε περιβάλλοντα με 
ελλιπι ςτοιχεία.  

ε περιπτϊςεισ όπωσ αυτζσ θ υιοκζτθςθ ιεραρχικϊν τεχνικϊν, όπωσ αυτζσ περιγράφονται από 
τισ Bayesian μεκόδουσ, μποροφν και καλφπτουν τισ απαιτιςεισ των αναλυτϊν για αποτελεςματικζσ 
προβλζψεισ ακόμα και με ελλιπι ςτοιχεία. υμπλθρωματικά ζρχεται να προςτεκεί μια νζα κεϊρθςθ 
από τουσ Montgomery and Rossi (Montgomery, AL, Rossi, PE. Estimating price elasticities with theory-
based priors. Journal of Marketing Research. 1999 ) θ οποία βελτιϊνει τισ εκτιμιςεισ γφρω από τθν 
ελαςτικότθτα ηιτθςθσ κάνοντασ ανάλυςθ ςε δεδομζνα που αφοροφν είτε μεμονωμζνα προϊόντα είτε 
καταςτιματα και κανάλια διανομισ. Αναπτφςςουν μια νζα προςζγγιςθ, βάςθ πάντα των Bayesian 
μεκόδων, που τουσ επιτρζπει να επριορίηουν τισ παραμζτρουσ που επθρεάηουν τθ ηιτθςθ και που είναι 
απαραίτθτεσ για τισ εκτιμιςεισ των μοντζλων τουσ. Λόγω τθσ γραμμικισ φφςθσ που παρουςιάηουν τα 
μοντζλα ηιτθςθσ, οι Montgomery and Rossi αναπτφςςουν ζνα μθ ςφνθκεσ ιεραρχικό μοντζλο το οποίο 
ςυρρικνϊνει τισ παραμζτρουσ τθσ ηιτθςθσ ακολουκϊντασ διαφορικι λογικι. 

υμπεραςματικά, παρόλο που θ χριςθ ιεραρχικϊν μοντζλων εκτιμιςεων μπορεί να φανεί 
αποτελεςματικι ςτθν αντιμετϊπιςθ περιπτϊςεων όπου τα δεδομζνα που χρειάηονται οι υπεφκυνοι 
χάραξθσ τιμολογιακισ πολιτικισ μιασ εταιρείασ είναι ελλιπι, εν τοφτοισ θ ουςία των ςυςτθμάτων PDSS 
παραμζνει ίδια. Θα πρζπει δθλαδι να είναι ςε κζςθ να παράγουν προβλζψεισ που δεν κα είναι 
αμφιςβθτιςιμεσ ακόμα και με ελλιπι ςτοιχεία. 
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Παράρτημα 

Εισαγωγή 

τθν ενότθτα αυτι κα παρουςιαςτεί ο τρόποσ που επιλζχκθκε για τθν πρόβλεψθ των τιμϊν των 
προϊόντων μιασ εταιρείασ λιανικοφ εμπορίου. Επίςθσ, αναφζρονται και τα ςενάρια τα οποία 
καταςκευάςτθκαν μζςω του Visual Studio 2008 και αφοροφν ςτθν ανάλυςθ του καλακιοφ προϊόντων 
των πελατϊν τθσ εν λόγω εταιρείασ κακϊσ και τα διαφορετικά ςενάρια που καταςκευάςτθκαν για τθν 
πρόβλεψθ τθσ τιμισ και τθσ ηιτθςθσ των προϊόντων. Επίςθσ, γίνεται και μια μικρι αναφορά ςε κάκε 
αλγόρικμο που χρθςιμοποιείται για τθν καταςκευι του κάκε ςεναρίου.  

Προσομοίωση με τη χρήση ιστορικών στοιχείων 

Η ακριβισ πρόβλεψθ τθσ τιμισ είναι ο βαςικόσ ςτόχοσ ενόσ ςυςτιματοσ PDSS αλλά και θ μια από τισ 
μεγαλφτερεσ προκλιςεισ του υπεφκυνου χάραξθσ τιμολογιακισ πολιτικισ μιασ εταιρείασ. Η ςωςτι 
εκτίμθςθ τθσ τιμισ με τθν οποία κα μποροφν να πωλοφνται μελλοντικά τα προϊόντα είναι μια 
διαδικαςία που μπορεί να εξαςφαλίςει ςθμαντικό ςτρατθγικό πλεονζκτθμα ςε μια εταιρεία. Ωςτόςο, 
δεν κα πρζπει να ξεχνάμε πωσ αποτελεί μια αρκετά ςφνκετθ διαδικαςία κακϊσ θ τιμι, ωσ αποτζλεςμα 
ενόσ μοντζλου πρόβλεψθσ, επθρεάηεται από πολλζσ και ςε διαφορετικό βακμό από τθν κάκε μία 
μεταβλθτζσ.  

Η μζκοδοσ που ακολουκικθκε απαιτεί τθν φπαρξθ ιςτορικϊν ςτοιχείων για τισ τιμζσ που ζχουν 
χρθςιμοποιθκεί ζωσ τϊρα για τθν τιμολόγθςθ των προϊόντων τθσ εταιρείασ που εξετάηουμε. Η 
ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ είναι ςε κζςθ να εκτιμιςει τόςεσ μελλοντικζσ τιμζσ όςα είναι και τα ιςτορικά 
ςτοιχεία που ζχουμε ςτθ διάκεςθ μασ. Για παράδειγμα, εάν ζχουμε τθν τιμι ενόσ προϊόντοσ ςε βάκοσ 
365 θμερϊν, επιλζγοντασ ζνα ςθμείο ζναρξθσ, μποροφμε να εκτιμιςουμε τθν μελλοντικι τιμι του από 
το ςθμείο ζναρξθσ και για όςεσ τιμζσ βρίςκονται πίςω από αυτό. Πιο αναλυτικά, αν κζλουμε να 
κάνουμε πρόβλεψθ ςτθν τιμι ενόσ προϊόντοσ για τθν νζα χρονιά ζχοντασ ωσ δεδομζνα τα ςτοιχεία του 
προθγοφμενου ζτουσ πρζπει να ορίςουμε ζνα ςθμείο βάςθσ, όπου ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ είναι θ 
τελευταία μζρα του χρόνου, και δυο ακόμα τιμζσ που κα προζρχονται από τθν αρχι του προθγοφμενου 
ζτουσ. Ζτςι αν κζλουμε να εκτιμιςουμε τθν τιμι που κα ζχει ζνα προϊόν τθν πρϊτθ μζρα του ζτουσ 
2012, κα πρζπει να υπολογίςουμε το γινόμενο του ςθμείου βάςθσ επί τον  λόγο που προκφπτει από  
τθν δεφτερθ μζρα του προθγοφμενου ζτουσ δια τθν πρϊτθ μζρα του προθγοφμενου ζτουσ.  

Αλγόριθμος Microsoft Time Series  

Ο αλγόρικμοσ Microsoft Time Series δθμιουργεί μοντζλα που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να 
προβλζψουν ςυνεχείσ μεταβλθτζσ ςτθν πάροδο του χρόνου μζςα από ςχεςιακζσ βάςεισ δεδομζνων. 
Για παράδειγμα, ο αλγόρικμοσ Microsoft Time Series μπορεί να χρθςιμοποιιςετε για τθν πρόβλεψθ 
των πωλιςεων και των κερδϊν με βάςθ τα ιςτορικά δεδομζνα. Χρθςιμοποιϊντασ τον αλγόρικμο, 
μποροφμε να επιλζξουμε μία ι περιςςότερεσ μεταβλθτζσ για πρόβλεψθ. Θα πρζπει ωςτόςο οι τιμζσ 
των μεταβλθτϊν που επιλζγονται για πρόβλεψθ να είναι ςυνεχισ. Για τθν ςωςτι λειτουργία του 
αλγορίκμου κα πρζπει να υπάρχει μόνο ζνα ςυγκεκριμζνο ςφνολο παραμζτρων που κα κζλουμε να 
εξετάςουμε (case series ).  

Μια υπόκεςθ μπορεί να περιζχει ζνα ςφνολο μεταβλθτϊν (για παράδειγμα, οι πωλιςεισ ςε 
διάφορα καταςτιματα). O αλγόρικμοσ Microsoft Time Series μπορεί να χρθςιμοποιεί κανόνεσ 
ςυςχετίςεων για τθν εκτίμθςθ των προβλζψεϊν του. Για παράδειγμα, τα ιςτορικά ςτοιχεία αναφορικά 
με το φψοσ των πωλιςεων ενόσ καταςτιματοσ μπορεί να είναι χριςιμα για τθν πρόβλεψθ των 
τρεχουςϊν πωλιςεων ςε ζνα άλλο κατάςτθμα τθσ εταιρείασ.  
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Αλγόριθμος Microsoft Decision Trees 

Ο αλγόρικμοσ Microsoft Decision Trees υποςτθρίηει τόςο τθν ταξινόμθςθ ( classification ) και τθν 
παλινδρόμθςθ ( regression ) και λειτουργεί καλά για τθν προγνωςτικι μοντελοποίθςθ. 
Χρθςιμοποιϊντασ τον αλγόρικμο, μποροφμε να προβλζψουμε ςτοιχεία τόςο με διακριτζσ όςο και με 
ςυνεχισ τιμζσ.  

τθν οικοδόμθςθ ενόσ μοντζλου, ο αλγόρικμοσ εξετάηει πϊσ κάκε χαρακτθριςτικό ειςόδου ςτο 
ςφνολο δεδομζνων επθρεάηει το υπό πρόβλεψθ ςτοιχείο και ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιεί τθν είςοδο με 
τθν μεγαλφτερθ επιρροι ςτο υπό πρόβλεψθ ςτοιχείο ϊςτε να δθμιουργιςει μια ςειρά από διαςπάςεισ, 
που ονομάηονται κόμβοι. Δεδομζνου ότι οι νζοι κόμβοι προςτίκενται ςτο μοντζλο, μια δομι δζντρου 
αρχίηει να ςχθματίηεται. Ο κόμβοσ που βρίςκεται ςτθν κορυφι του δζντρου περιγράφει τθν κατανομι 
τθσ υπό πρόβλεψθ μεταβλθτισ πάνω ςτον ςυνολικό πλθκυςμό. Κάκε επιπλζον κόμβοσ δθμιουργείται 
με βάςθ τθν κατανομι των μελϊν του προβλεπόμενου ςτοιχείου ςε ςφγκριςθ με το χαρακτθριςτικό 
ειςόδου. Αν ζνα χαρακτθριςτικό από τα χαρακτθριςτικά ειςόδου φαίνεται να προκαλεί το υπό 
πρόβλεψθ ςτοιχείο να «ευνοεί» μία κατάςταςθ ζναντι μιασ άλλθ, ζνασ νζοσ κόμβοσ προςτίκεται ςτο 
μοντζλο. Σο μοντζλο ςυνεχίηει να αυξάνεται μζχρι κανζνα από τα υπολειπόμενα  χαρακτθριςτικά να 
δθμιουργεί μια νζα διάςπαςθ που να παρζχει βελτιωμζνθ πρόγνωςθ ςε ςχζςθ με τον υφιςτάμενο 
κόμβο. Σο μοντζλο προςπακεί να βρει ζναν ςυνδυαςμό χαρακτθριςτικϊν και των καταςτάςεων τουσ 
δθμιουργϊντασ μια δυςανάλογθ κατανομι των καταςτάςεων του υπό πρόβλεψθ χαρακτθριςτικοφ με 
αποτζλεςμα να μποροφμε να προβλζπουμε τα αποτελζςματα του.  

Αλγόριθμος Microsoft Naïve Bayes 

Ο αλγόρικμοσ Microsoft Naïve Bayes χτίηει γριγορα μοντζλα εξόρυξθσ που μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν ταξινόμθςθ και τθν πρόβλεψθ. Τπολογίηει τισ πικανότθτεσ για κάκε πικανι 
κατάςταςθ του χαρακτθριςτικοφ ειςόδου, δεδομζνθσ τθσ κάκε κατάςταςθσ του υπό πρόβλεψθ 
χαρακτθριςτικοφ, οι οποίεσ μποροφν αργότερα να χρθςιμοποιθκοφν για να εκτιμιςουν το αποτζλεςμα 
του υπό πρόβλεψθ χαρακτθριςτικοφ που βαςίηεται ςτισ ιδιότθτεσ των χαρακτθριςτικϊν ειςόδου. Οι 
πικανότθτεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι του μοντζλου υπολογίηονται και αποκθκεφονται 
κατά τθ διάρκεια τθσ επεξεργαςίασ του κφβου. Ο αλγόρικμοσ υποςτθρίηει μόνο διακριτζσ ι 
διακριτοποιθμζνεσ τιμζσ χαρακτθριςτικϊν, και λαμβάνει υπόψθ όλα τα χαρακτθριςτικά των ειςροϊν 
που είναι ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ. Η Ο αλγόρικμοσ Microsoft Naïve Bayes παράγει ζνα απλό μοντζλο 
εξόρυξθσ που μπορεί να κεωρθκεί ωσ αφετθρία τθσ διαδικαςίασ εξόρυξθσ δεδομζνων. Επειδι οι 
περιςςότεροι από τουσ υπολογιςμοφσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ δθμιουργία του μοντζλου 
παράγονται κατά τθν επεξεργαςία του κφβου, τα αποτελζςματα επιςτρζφονται γριγορα. Αυτό κακιςτά 
το μοντζλο μια καλι επιλογι για τθν εξερεφνθςθ των δεδομζνων και για να ανακαλφψουμε πϊσ οι 
διάφορεσ ιδιότθτεσ των ειςροϊν διανζμονται ςτα διάφορεσ πικανζσ καταςτάςεισ του υπό πρόβλεψθ 
χαρακτθριςτικοφ. 

Αλγόριθμος Microsoft Association Rules  

Ο αλγόρικμοσ Microsoft Association ζχει ςχεδιαςτεί ειδικά για χριςθ ςε αναλφςεισ καλακιοφ τθσ 
αγοράσ ( market basket ). Ο αλγόρικμοσ κεωρεί κάκε ηεφγοσ ςτοιχείο/αξία ωσ ζνα ςτοιχείο. Ζνα ςφνολο 
ςτοιχείων ( itemset ) είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ των ςτοιχείων ςε μία μόνο ςυναλλαγι. Ο αλγόρικμοσ 
ανιχνεφει μζςω του ςφνολου δεδομζνων που προςπακϊντασ να βρει itemsets εκείνα που ζχουν τθν 
τάςθ να εμφανίηονται ςε πολλζσ ςυναλλαγζσ. Η παράμετροσ SUPPORT προςδιορίηει το ελάχιςτο όριο 
τθσ υποςτιριξθσ για να γίνει ζνα itemset δεκτό. Δίνοντασ ςτθν παράμετρο αυτι τιμι μικρότερθ τθσ 
μονάδασ, δθλϊνουμε ποςοςτό, ενϊ αν θ τιμι είναι μεγαλφτερθ του ζνα, τότε δθλϊνουμε ακριβι 
αρικμό, δθλαδι το πλικοσ των περιπτϊςεων που πρζπει να περιζχουν το προσ εξζταςθ itemset για να 
γίνει αυτό δεκτό. Για παράδειγμα, ζνα ςυχνό itemset μπορεί να περιζχει {Φφλο = "αρςενικό", 
Οικογενειακι κατάςταςθ = "Married", Ηλικία = "30-35"}. Κάκε itemset ζχει ζνα ςυγκεκριμζνο μζγεκοσ 
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το οποίο κακορίηεται από τον αρικμό των ςτοιχείων που το χαρακτθρίηουν. το παράδειγμα που 
αναφζρεται παραπάνω το μζγεκοσ του itemset είναι 3. 

υχνά τα μοντζλα ςυςχετίςεων λειτουργοφν εισ βάροσ του ςυνόλου  δεδομζνων που 
περιζχονται ςε ζνκετουσ πίνακεσ ( nested tables ).  το ςθμείο αυτό κα πρζπει να αναφζρουμε πωσ οι 
ζνκετοι πίνακεσ ( nested tables ) είναι οι πίνακεσ των οποίων τα δεδομζνα είναι οι παράμετροι ςτουσ 
case πίνακεσ. Για παράδειγμα κζλουμε να μελετιςουμε τθ ςυμπεριφορά κάποιων ςτοιχείων που 
βρίςκονται ςτο πίνακα ΠΕΛΑΣΕ ςε ςχζςθ με τα ςτοιχεία που βρίςκονται ςτον πίνακα ΠΡΟΙΟΝΣΑ ( 
nested table ). Εάν μζςα ςτο dataset υπάρχει ζνκετοσ πίνακασ ( nested table ), κάκε ςτοιχείο του 
ςυγκεκριμζνου που κεωρείται κλειδί λαμβάνεται από τον αλγόρικμο ωσ ςτοιχείο ειςόδου. Θα πρζπει 
να ξεκακαρίςουμε πωσ με τον όρο κλειδί ςε ζναν ζνκετο πίνακα δεν αναφερόμαςτε ςε κάποιο 
ςχεςιακό κλειδί όπωσ δθλαδι το γνωρίηουμε από τισ ςχεςιακζσ βάςεισ δεδομζνων. Αντίκετα, 
αναφερόμαςτε ςε κάποιο ςτοιχείο που περιγράφει το χαρακτθριςτικό πάνω ςτο οποίο γίνεται θ 
πρόβλεψθ. Ωςτόςο, δεν απαγορεφεται το ζνκετο κλειδί ( nested key ) να είναι και το ςχεςιακό κλειδί 
ενόσ ζνκετου πίνακα (nested table ). 

Ο αλγόρικμοσ Microsoft Association Rules βρίςκει επίςθσ κανόνεσ που ςχετίηονται με itemsets. 
Ζνασ απλόσ κανόνασ ςυςχζτιςθσ ζχει τθν μορφι A,B=>C. Σα A,B,C είναι τα itemset με τον μεγαλφτερο 
αρικμό εμφάνιςθσ μζςα ςτο μοντζλο, ενϊ το ςφμβολο “=>” δθλϊνει πωσ το itemset που βρίςκεται ςτα 
δεξιά του ζχει προβλεφκεί από το ι τα itemset που βρίςκονται ςτα αριςτερά του. Ο παραπάνω 
κανόνασ γίνεται δεκτόσ εάν και εφόςον καλφπτεται το ελάχιςτο όριο τθσ εμπιςτοςφνθσ ( confidence ). 
Σο ελάχιςτο όριο εμπιςτοςφνθσ προςδιορίηεται μζςα από τθν παράμετρο Propability.  

Ανάλυση Καλαθιού Αγοράς 

Σο πεδίο itemsets παρουςιάηει τρία ςθμαντικά κομμάτια των πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με τα 

itemsets που βρζκθκαν από τον αλγόρικμο Microsoft Association Rules : τθν παράμετρο Support ( τον 

αρικμό των ςυναλλαγϊν ςτον οποίο εμφανίηεται το ςυγκεκριμζνο itemset), το μζγεκοσ (πόςα 

αντικείμενα αποτελoφν ζνα itemset), κακϊσ και τθν πραγματικι ςφνκεςθ του itemset. Ανάλογα με το 

πϊσ ορίηονται οι παράμετροι του αλγόρικμου, ο αλγόρικμοσ μπορεί να δθμιουργιςει ζνα μεγάλο 

αρικμό itemsets. Χρθςιμοποιϊντασ τα ςτοιχεία ελζγχου ςτο πάνω μζροσ τθσ καρτζλασ, μποροφμε να 

επιλζξουμε να δείξουμε μόνο τα itemsets που περιζχουν μόνο ζνα οριςμζνο ελάχιςτο όριο ςτιριξθσ. 



Μεηαπηπρηαθή Δηαηξηβή Ιωάλλεο Δξόζνο 

Δπλακηθή Τηκνιόγεζε Πξνϊόληωλ Ληαληθνύ Εκπνξίνπ   33 

 



Μεηαπηπρηαθή Δηαηξηβή Ιωάλλεο Δξόζνο 

Δπλακηθή Τηκνιόγεζε Πξνϊόληωλ Ληαληθνύ Εκπνξίνπ   34 

Όπωσ και με το πεδίο Itemsets, ζτςι και με το πεδίο Rules, μποροφμε να εξάγουμε κανόνεσ και 
ςυμπεράςματα κάνοντασ μια αυςτθρι επιλογι των χαρακτθριςτικϊν που μασ ενδιαφζρουν.  
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Με τθ χριςθ του Dependency Network μποροφμε να ερευνιςουμε τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ 
των διαφόρων χαρακτθριςτικϊν των μοντζλων μασ.  
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Εκτίμηση Πωλήσεων 

 

 

Μζςω του chart μποροφμε και βλζπουμε τόςο τα ιςτορικά ςτοιχεία των πωλιςεων μασ, δθλαδι τθ 
ηιτθςθ του προϊόντοσ μασ, αλλά και κάποια μελλοντικά ςτοιχεία ςχετικά με το μοντζλο τθσ ηιτθςθσ 
που το προϊόν κα ακολουκιςει.  
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