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ΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΚΙΝΗΣΡΟ, ΤΝΕΙΦΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ 

 

Το παρόν πόνθμα αποτελεί τθ διπλωματικι μου εργαςία ςτο τμιμα Βιομθχανικισ 

Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιϊσ. Ο ςκοπόσ τθσ εργαςίασ 

είναι θ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ και ανάλυςθ των μεκόδων και μοντζλων 

πρόβλεψθσ τθσ μελλοντικισ ηιτθςθσ και θ εφαρμογι κάποιων από αυτζσ τισ 

μεκόδουσ ςε ζνα δυναμικό, πραγματικό περιβάλλον, τθν εταιρεία Colgate Palmolive 

Hellas. 

 

 

Θ εργαςία αποτελείται από πζντε κεφάλαια. Συγκεκριμζνα, ςτο πρϊτο κεφάλαιο 

γίνεται μια ςυνοπτικι περιγραφι και περίλθψθ του περιεχομζνου των υπόλοιπων 

κεφαλαίων. Στο δεφτερο κεφάλαιο αναφζρονται οι διακζςιμεσ ςτθ βιβλιογραφία 

μζκοδοι πρόβλεψθσ, ποιοτικζσ και ποςοτικζσ, ςτο τρίτο κεφάλαιο αναλφεται θ δομι 

κακϊσ και θ διαδικαςία πρόβλεψθσ που ακολουκείται από τθν εταιρεία Colgate-

Palmolive Hellas και ςτο τζταρτο κεφάλαιο εφαρμόηονται κάποια ποςοτικά μοντζλα 

πρόβλεψθσ ςε πραγματικά δεδομζνα τθσ εταιρείασ. Τζλοσ ςτο κεφάλαιο πζντε, 

αναφζρονται κάποια γενικά ςυμπεράςματα που προκφπτουν από τθ μελζτθ μασ 

πάνω ςτθ διαδικαςία που ακολουκείται για να προβλεφκεί θ μελλοντικι ηιτθςθ και 

κατα πόςο αυτι ςυμπίτει με τθ βιβλιογραφικι διαδικαςία. 

 

Θ αποτελεςματικι πρόβλεψθ δεν είναι απλά και μόνο αρικμοί που προκφπτουν από 

τθν εφαρμογι μιασ μακθματικισ ςχζςθσ-εξίςωςθσ. Αποτελεί πολυςφνκετο 

αντικείμενο, για το οποίο πρζπει να ςυγκεντρϊνουμε πολλζσ πλθροφορίεσ ςχετικά 

με το άμεςο και το ζμμεςο περιβάλλον του αντικειμζνου πρόβλεψθσ. Θ 

ενςωμάτωςθ τθσ ανκρϊπινθσ κρίςθσ και των διαφόρων ςχετικϊν πλθροφοριϊν 

ςτθν πρόβλεψθ που προκφπτει από κάποιο ςτατιςτικό μοντζλο είναι ηωτικισ 

ςθμαςίασ για μια επιτυχθμζνθ και αποτελεςματικι πρόβλεψθ τθσ μελλοντικισ 

ηιτθςθσ, θ οποία με τθ ςειρά τθσ ςυμβάλλει ςτθν ομαλι λειτουργία μιασ 

επιχείρθςθσ , ςτθν ικανοποίθςθ των πελατϊν τθσ και ςυνεπϊσ ςτθν 

ανταγωνιςτικότθτά τθσ. 

  

Το βαςικότερο κίνθτρο τθσ εκπονθκείςασ εργαςίασ αποτζλεςε θ εφαρμογι κάποιων 

κεωρθτικϊν ποςοτικϊν μοντζλων ςε μια πραγματικι εταιρεία και θ αξιολόγθςθ των 

αποτελεςμάτων που αυτά μασ δίνουν ςε ςχζςθ με τθν υπάρχουςα μζκοδο ςτθν 

εταιρεία αυτι  και ςε ςχζςθ με τα πραγματικά δεδομζνα. 

Θ εργαςία αυτι κεωρϊ πωσ ςυνειςφζρει ςθμαντικά ςτο να ςυμπεράνουμε αν θ 

κεωρία και τα μοντζλα πρόβλεψθσ μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτθν  πράξθ και ςε τι 

βακμό μασ  οδθγοφν ςε ορκά αποτελζςματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΕΙΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΡΓΑΙΑ 

το κεφάλαιο αυτό γίνεται  μια περιλθπτικι επιςκόπθςθ του περιεχομζνου  τθσ εργαςίασ 

ϊςτε να κατανοιςουμε ςε γενικζσ γραμμζσ τθν αναγκαιότθτα των προβλζψεων τθσ 

ηιτθςθσ, τα βαςικά βιματα που ςυνκζτουν τθ διαδικαςία πρόβλεψθσ, τισ υπάρχουςεσ 

κεωρθτικζσ ποςοτικζσ και ποιοτικζσ μεκόδουσ κακϊσ και τθ μζκοδο πρόβλεψθσ ςτθν 

εταιρεία Colgate Palmolive Hellas. 
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Θ αβεβαιότθτα που χαρακτθρίηει τθ ηιτθςθ προϊόντων και αγακϊν , θ οποία είναι 

ςυνάρτθςθ ποικίλων παραγόντων ελεγχόμενων και μθ ςτθ ςφγχρονθ εποχι, και ςυνεπϊσ 

τισ απαιτιςεισ ςε υλικά παραγωγισ, ανκρϊπινο δυναμικό και γενικότερα ςε δυναμικότθτα 

που κα χρειαςκεί ϊςτε να ικανοποιθκεί θ ηιτθςθ, ζκανε επιτακτικι τθν ανάπτυξθ μεκόδων 

πρόβλεψθσ.Ασ δοφμε όμωσ λίγο αναλυτικότερα το λόγο για τον οποίο είναι τόςο 

απαραίτθτεσ οι προβλζψεισ κακϊσ και τθ γενικότερθ διαδικαςία που ακολουκοφμε για να 

προβλζψουμε τθ μελλοντικι ηιτθςθ. 

 

1.1 Αναγκαιότθτα των προβλζψεων ηιτθςθσ 

Θ πρόβλεψθ τθσ μελλοντικισ ηιτθςθσ είναι απαραίτθτθ για τθν διενζργεια των 

αγοραςτικϊν διαδικαςιϊν και προμθκειϊν. Οι buyers χρειάηονται τισ μεςοπρόκεςμεσ και 

μακροπρόκεςμεσ προβλζψεισ ςχετικά με τθ ηιτθςθ των προϊόντων ϊςτε να μποροφν να 

διαπραγματευτοφν με τουσ προμθκευτζσ τουσ. Βαςικό ρόλο παίηει θ πρόβλεψθ και ςτθ 

διαχείριςθ των αποκεμάτων, ςτισ ποςότθτεσ δθλαδι που πρζπει να παραγγείλουμε ι να 

παράξουμε και ςτο χρόνο διενζργειασ τθσ παραγγελιολθψίασ κακϊσ και ςτα αποκζματα 

αςφαλείασ , θ ακρίβεια των οποίων επθρεάηει τθ λειτουργία και τθν απόδοςθ όλου του 

ςυςτιματοσ τθσ εταιρείασ .Για παράδειγμα, μια υπερεκτίμθςθ τθσ ηιτθςθσ κα μασ 

οδθγιςει ςε πολφ υψθλά αποκζματα, γεγονόσ που ςυνεπάγεται αναποτελεςματικι 

διαχείριςθ ταμειακϊν ροϊν και λειτουργικά προβλιματα, κυρίωσ χϊρου, ςτθν αποκικθ. 

Αντίκετα μια υποεκτίμθςθ τθσ ηιτθςθσ οδθγεί ςε χαμζνεσ πωλιςεισ και κακι εξυπθρζτθςθ 

των πελατϊν. 

 

Σ’αυτό το ςθμείο, μποροφμε να ποφμε οτι θ πρόβλεψθ είναι μια εκτίμθςθ ςχετικά με τθ 

διακφμανςθ τθσ ηιτθςθσ ςτο μζλλον. Πςο αυξάνεται ο χρονικόσ ορίηοντασ τθσ πρόβλεψθσ, 

τόςο μεγαλϊνει και το ςφάλμα αυτισ όπωσ φαίνεται και ςτο παρακάτω Σχιμα: 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΕΛΛΟΝ

Ζ
Η

Σ
Η


Η

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΦΑΛΜΑ
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1.2 Διαδικαςία πρόβλεψθσ τθσ ηιτθςθσ: 

Για να προβλζψουμε τθ μελλοντικι ηιτθςθ χρθςιμοποιοφμε είτε ποςοτικζσ/ςτατιςτικζσ 

μεκόδουσ βαςιηόμενοι ςε ιςτορικά δεδομζνα είτε ποιοτικζσ μεκόδουσ βαςιηόμενοι ςτθν 

εμπειρία κάποιων ςτελεχϊν είτε ακόμα ςυνδυαςμό των δφο αυτϊν κατθγοριϊν μεκόδων. 

Πποια μζκοδο και να χρθςιμοποιοφμε κα πρζπει πολφ τακτικά (π.χ κάκε μινα) να 

αναντροφοδοτοφμε τθν πρόβλεψι μασ με τα νζα ςτοιχεία / πλθροφορίεσ που προκφπτουν. 

Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε επικαιροποίθςθ των προβλζψεων, ακρίβεια και 

ελαχιςτοποίθςθ των ςφαλμάτων πρόβλεψθσ. 

 

Θ διαδικαςία τθσ πρόβλεψθσ περιλαμβάνει τα παρακάτω βιματα: 

 Συλλογι και ανάλυςθ ιςτορικϊν δεδομζνων 

 Ανάλυςθ του προφίλ τθσ ηιτθςθσ και κακοριςμόσ των παραγόντων που τθν 

επθρεάηουν 

 Ζλεγχοσ και παρακολοφκθςθ των προβλζψεων 

 

Βιμα 1: Συλλογι και ανάλυςθ ιςτορικϊν δεδομζνων 

Αρχικά εντοπίηουμε όλεσ τισ πθγζσ πλθροφόρθςθσ που ςχετίηονται άμεςα και ζμμεςα με τθ 

ηιτθςθ και ςυλλζγουμε τα ιςτορικά δεδομζνα . Στθ ςυνζχεια αναλφουμε τα δεδομζνα αυτά 

ϊςτε να κρατιςουμε αυτά που απεικονίηουν καλφτερα τθν παρελκοντικι πορεία τθσ 

ηιτθςθσ και να αφαιρζςουμε από τθ μελζτθ μασ αυτά που τθ διαςτρεβλϊνουν. Το βιμα 

αυτό είναι πάρα πολφ ςθμαντικό διότι αν χρθςιμοποιιςουμε για παράδειγμα ιςτορικά 

δεδομζνα μιασ περιόδου κατα τθν οποία το ςυγκεκριμζνο προϊόν βριςκόταν ςε ζλλειψθ- με 

αποτζλεςμα να ζχουμε πολφ χαμθλζσ πωλιςεισ-  ι μιασ περιόδου κατα τθν οποία αντί για 

τον απλό κωδικό πουλοφςαμε τθν προςφορά του, μπορεί να οδθγθκοφμε ςε υποεκτίμθςθ 

τθσ μελλοντικισ ηιτθςθσ. Σε γενικζσ γραμμζσ, όςο περιςςότερεσ ιςτορικζσ πλθροφορίεσ 

ζχουμε, τόςο αυξάνεται και θ ακρίβεια των πρόβλζψεων μασ με τθν προχπόκεςθ βζβαια 

ότι τα διακζςιμα δεδομζνα δε διαςτρεβλϊνουν τθν αλικεια. Σε αυτό το βιμα γίνεται μια 

αρχικι πρόβλεψθ με βάςθ κάποια ςτατιςτικι μζκοδο που επιλζγουμε. Στθ ςυνζχεια αυτι θ 

πρόβλεψθ κα προςαρμοςτεί. 

 

Βιμα 2: Ανάλυςθ του προφίλ τθσ ηιτθςθσ και κακοριςμόσ των παραγόντων που τθν 

επθρεάηουν 

Στο βιμα αυτό αξιολογοφμε τουσ παράγοντεσ αυτοφσ, εςωτερικοφσ ι εξωτερικοφσ, που 

επθρεάηουν τθ ηιτθςθ και  τον  βακμό ςτον οποίο τθν επθρεάηουν. Στόχοσ μασ είναι να 

ποςοτικοποιιςουμε τον αντίκτυπο των παραγόντων αυτϊν και να αναπροςαρμόςουμε τθν 
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αρχικι μασ πρόβλεψθ. Οι εξωτερικοί παράγοντεσ ζχουν να κάνουν ςυνικωσ με το 

πολιτικοοικονομικό περιβάλλον, τον ανταγωνιςμό και τισ ςυνκικεσ τθσ αγορασ. Για 

παράδειγμα, τα νζα προϊόντα, ο αρικμόσ των ανταγωνιςτϊν , θ διαφιμιςθ και οι 

τεχνολογικζσ αλλαγζσ είναι τζτοιοι παράγοντεσ και μποροφν να επθρεάςουν ςθμαντικά τθ 

ηιτθςθ. Απο τθν άλλθ θ προϊκθςθ, θ τιμι , θ ςυςκευαςία και θ ποιότθτα των προϊόντων 

είναι εςωτερικοί παράγοντεσ κακϊσ κακορίηονται κάκε φορά απο τθν εκάςτοτε εταιρεία. 

 

Βιμα 3: Ζλεγχοσ και παρακολοφκθςθ των προβλζψεων 

Ρολφ ςθμαντικό βιμα είναι επίςθσ και θ ςυνεχισ παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των 

προβλζψεων ςε ςχζςθ με τθν πραγματικι διακφμανςθ τθσ ηιτθςθσ. Αυτό μπορεί να μασ 

οδθγιςει αρχικά ςε κατανόθςθ των αιτιϊν που προκάλεςαν μεγάλα ςφάλματα πρόβλεψθσ 

και ςε τελικι φάςθ ςε αναπροςαρμογι και μεγαλφτερθ ακρίβεια προβλζψεων , κάτι που 

κα οδθγιςει ςε αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ εταιρείασ. 

 

1.3 Ροςοτικζσ και ποιοτικζσ μζκοδοι πρόβλεψθσ 

Ππωσ κα δοφμε αναλυτικότερα και ςτο κεφάλαιο 2 , υπάρχουν διάφορεσ μζκοδοι 

πρόβλεψεισ οι οποίεσ κατθγοριοποιοφνται ςε 2 βαςικζσ κατθγορίεσ: 

-ποςοτικζσ μζκοδοι 

-ποιοτικζσ μζκοδοι 

 

Οι ποςοτικζσ μζκοδοι πρόβλεψθσ αφοροφν ςτατιςτικά μακθματικά μοντζλα τα οποία 

τροφοδοτοφνται από ιςτορικά κατα βάςθ δεδομζνα και παραμετροποιοφνται ανάλογα με 

το εκάςτοτε προφίλ τθσ ηιτθςθσ, ϊςτε να αποτυπϊςουν όςο το δυνατόν καλφτερα τθ 

ςχζςθ τθσ ηιτθςθσ με το χρόνο ι και με άλλουσ παράγοντεσ. Τισ διακρίνουμε ςτισ εξισ 

κατθγορίεσ: 

 

1. Ανάλυςθ παλινδρόμθςθσ: Θ παλινδρόμθςθ προςπακεί να αναλφςει τθ ςχζςθ που 

υπάρχει μεταξφ μια εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ  και πολλϊν άλλων ανεξάρτθτων 

μεταβλθτϊν. Θ πιο απλι περίπτωςθ παλινδρόμθςθσ είναι θ ευκεία γραμμικι 

παλινδρόμθςθ θ οποία ζχει τθ μορφι y=ax+b όπου y είναι θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι 

δθλαδι θ ηιτθςθ, x θ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι ο χρόνοσ, b θ κλίςθ τθσ ευκεία που 

εκφράηει τθ γραμμικι ςχζςθ μεταξφ εξαρτθμζνθσ και ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ και a 

ζνασ ςτακερόσ όροσ που ιςοφται με το y όταν το x ιςοφται με το μθδζν. Θ πιο ςυχνά 

χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ παλινδρόμθςθσ είναι θ μζκοδοσ ελαχίςτων 

τετραγϊνων θ οποία βρίςκει μια γραμμικι ςχζςθ ανάμεςα ςτα δεδομζνα ϊςτε να 

ελαχιςτοποιείται το άκροιςμα των τετραγϊνων τθσ κάκετθσ απόςταςθσ μεταξφ των 

πραγματικϊν δεδομζνων και των αντίςτοιχων ςθμείων τθσ ευκείασ. 
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2. Χρονοςειρζσ: βαςικι υπόκεςθ των χρονοςειρϊν είναι πωσ θ ηιτθςθ ζχει τθν ίδια 

ςυμπεριφορά ςτο παρελκόν και το μζλλον. Βαςίηονται ςτο μζςο όρο παλαιότερων 

δεδομζνων και δεν προςπακοφν να βρουν ςχζςθ εξάρτθςθσ τθσ ηιτθςθσ με άλλουσ 

παράγοντεσ. Στθν κατθγορία των χρονοςειρϊν ανικουν ο κινθτόσ μζςοσ όροσ 

(απλόσ και ςτακμιςμζνοσ), θ εκκετικι εξομάλυνςθ(απλι και ςτακμιςμζνθ) και θ 

εποχιακι μζκοδοσ. 

 

Βαςικά ςτοιχεία των χρονοςειρϊν είναι τα παρακάτω: 

-οριηόντιο ςτοιχείο: Χαρακτθρίηει ςτάςιμεσ χρονοςειρζσ, οι τιμζσ τθσ      ηιτθςθσ 

διακυμαίνονται γφρω από μια μζςθ τιμι χωρίσ τάςθ για αφξθςθ ι μείωςθ 

-ςτοιχείο τάςθσ: Ραρατθρείται ςυςτθματικι μεταβολι τθσ μζςθσ τιμισ με τθν 

πάροδο του χρόνου(αυξάνεται ι μειϊνεται) 

-εποχικό ςτοιχείο: Διακφμανςθ τθσ ηιτθςθσ ςε ςυγκεκριμζνεσ περιόδουσ λόγω 

κάποιου εποχικοφ ςτοιχείου 

-κυκλικό ςτοιχείο: θ διαφορά του με το εποχικό ςτοιχείο είναι οτι θ περιοδικότθτα 

κακϊσ και θ διάρκεια του κφκλου δεν εμφανίηουν ςτακερότθτα 

3. Αιτιοκρατικά/Οικονομετρικά μοντζλα 

 

4. Ανάλυςθ χρονοςειρϊν με χριςθ ςτοχαςτικϊν δεδομζνων(π.χ ανάλυςθ Box-Jenkins) 

 

Οι ποιοτικζσ μζκοδοι πρόβλεψθσ δε βαςίηονται ςε μακθματικζσ εξιςϊςεισ και ςτατιςτικά 

μοντζλα, αλλά ςτθν ανκρϊπινθ κρίςθ εξειδικευμζνων ςτελεχϊν κακϊσ και ςε ζρευνεσ 

καταναλωτϊν. Οι πιο βαςικζσ κατθγορίεσ είναι: 

 

1. Ζρευνα αγοράσ: Συνεντεφξεισ και ερωτθματολόγια ςτο κοινό με ςτόχο τθ ςυλλογι 

πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ.Βοθκάει κυρίωσ για τθ 

μακροπρόκεςμθ πρόβλεψθ νζων προϊόντων 

 

2. Μζκοδοσ Δελφϊν: ζνα γρουπ ειδικϊν ςυνεδριάηει ϊςτε να ςυναποφαςίςει για τθν 

μελλοντικι πρόβλεψθ. Ενδείκνυται κυρίωσ για μακροπρόκεςμεσ προβλζψεισ και 

ςυνικωσ είναι αρκετά χρονοβόρα 

 

3. Ιςτορικι αναλογία: Το αντικείμενο πρόβλεψθσ παρομοιάηεται με κάποιο άλλο 

παραμφερζσ. Αυτό γίνεται κυρίωσ όταν πρόκειται για νζα προϊόντα όπου θ 

πρόβλεψθ γίνεται  ςφμφωνα με το ιςτορικό ενόσ παρόμοιου προϊόντοσ 
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Θ καταλλθλότερθ μζκοδοσ πρόβλεψθσ επιλζγεται πάντοτε με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια: 

-περίοδοσ πρόβλεψθσ(βραχυπρόκεςμθ, μακροπρόκεςμθ) 

-προφίλ ηιτθςθσ(τάςθ , εποχικότθτα, κυκλικότθτα) 

-το κόςτοσ τθσ μεκόδου(απιτιςεισ μεκόδου για τθν εφαρμογι τθσ, επιηθτοφμενθ ακρίβεια) 

-θ επιηθτοφμενθ ακρίβεια 

-τα διακζςιμα ςτοιχεία 

-θ απλότθτα και θ ευκολία εφαρμογισ 

 

Πποιο μοντζλο πρόβλεψθσ και να επιλζξουμε δεν πρζπει να ξεχνάμε να ελζγχουμε τθν 

αποτελεςματικότθτα του, ϊςτε να γνωρίηουμε αν μποροφμε να βαςιςτοφμε ςτα 

αποτελζςματα που μασ δίνει. Για τον ζλεγχο αυτό , υπολογίηουμε τα λεγόμενα ςτατιςτικά 

ςφάλματα, τα οποία ςυγκρίνουν κατα πόςο ςυγκλίνουν οι προβλζψεισ του μοντζλου με τθν 

πραγματικι ηιτθςθ. Συνικωσ κζτουμε κάποια ανϊτατα αποδεκτά όρια για τισ τιμζσ των 

ςφαλμάτων. Κάποιοι πολφ γνωςτοί δείκτεσ ςφαλμάτων είναι οι εξισ: 

-Μζςο ςφάλμα (Αverage error): οι κετικζσ αποκλίςεισ εξουδετερϊνονται από τισ 
αρνθτικζσ, ζτςι ϊςτε να εμφανίηεται τελικά μικρό μζςο ςφάλμα αν και ζχουν ςθμειωκεί 
ςτθν πραγματικότθτα πολφ μεγάλεσ (κετικζσ και αρνθτικζσ) αποκλίςεισ 
-Μζςθ απόλυτθ απόκλιςθ(ΜΑD): μετρά το μζςο προβλεπόμενο ςφάλμα. Ο ςτατιςτικόσ 
αυτόσ δείκτθσ δε λαμβάνει υπόψθ του τα πρόςθμα των αποκλίςεων οπότε είναι 
απαλλαγμζνοσ απο το μειονζκτθμα του μζςου ςφάλματοσ 
-Μζςθ τετραγωνικι απόκλιςθ (MSE): ο δείκτθσ αυτόσ μετρά τθ διαςπορά τθσ κατανομισ 
των ςφαλμάτων 
-Μζςθ εκατοςτιαία απόλυτθ απόκλιςθ(MAPE) : ο δείκτθσ αυτόσ είναι ζνα εντικειμενικό 

μζτρο του ςφάλματοσ πρόβλεψθσ ωσ ποςοςτό τθσ πραγματικισ ηιτθςθσ, ανεξάρτθτα από 

τθν τάξθ μεγζκουσ των δεδομζνων που αναλφουμε. 

 
Τα ςτατιςτικά μοντζλα και οι δείκτεσ που αναλφονται ςτο κεφάλαιο 2 αποτελοφν τθ βάςθ 
για τθν πρόβλεψθ τθσ μελλοντικισ ηιτθςθσ. Σε ζνα δυναμικό περιβάλλον όμωσ, όπωσ είναι 
μια εταιρεία, είναι πολλοί οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ηιτθςθ ενόσ προϊόντοσ και τισ 
περιςςότερεσ φορζσ αυτοί οι παράγοντεσ δε μποροφν να αποτυπωκοφν ςε μια μακθματικι 
ςχζςθ. Γι αυτό και θ μακθματικι πρόβλεψθ που προκφπτει από κάποιο μοντζλο κα πρζπει 
να προςαρμόηεται με βάςθ τθν ιδιαίτερθ γνϊςθ και πλθροφόρθςθ που ζχουμε για κάκε 
ζνα κωδικό προϊόντοσ, όπωσ κα δοφμε αναλυτικότερα και ςτο κεφάλαιο 3. 
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1.4 Μζκοδοσ πρόβλεψθσ ςτθν εταιρεία Colgate-Palmolive Hellas 
 
Στο κεφάλαιο 3 αρχικά κα αναλφςουμε και κα κατανοιςουμε το οργανόγραμμα τθσ 
εταιρείασ Colgate Palmolive Hellas , ϊςτε να γίνει ςαφζσ ςε πρϊτο ςτάδιο θ 
αλλθλεπίδραςθ των διαφόρων τμθμάτων ςτθν παραγωγι τθσ τελικισ πρόβλεψθσ. Θ 
διαδικαςία πρόβλεψθσ δεν είναι πάντα θ ίδια, διαφοροποιείται ανάλογα με τον αν 
πρόκειται για ζναν απλό κωδικό, μια προςφορά ι ζνα νεοειςερχόμενο προϊόν. 
 
Στθν περίπτωςθ του απλοφ κωδικοφ, οι forecasters εφαρμόηουν μοντζλα πρόβλεψθσ και 
μεταβάλλουν τισ παραμζτρουσ των μοντζλων ϊςτε να ελαχιςτοποιείται κάκε φορά το 
ςφάλμα πρόβλεψθσ και να ςυμφωνεί με τα αποδεκτά όρια που ζχουν τεκεί. Για να 
εφαρμόςουν τα διάφορα μοντζλα χρθςιμοποιοφν ιςτορικά ςτοιχεία τουλάχιςτον 12 μθνϊν 
και κάνουν πρόβλεψθ για τουσ επόμενουσ 18 μινεσ, θ οποία όμωσ αναπροςαρμόηεται 
κάκε μινα με βάςθ τα νζα ςτοιχεία ηιτθςθσ που προκφπτουν. Θ πρόβλεψθ αυτι 
προςαρμόηεται κάκε φορά και με βαςθ τθν ανκρϊπινθ γνϊςθ ςχετικά με τα παρακάτω: 
 

 χρονοδιάγραμμα παλιϊν και μελλοντικϊν προςφορϊν για κάκε κωδικό 

 αλλαγζσ τιμϊν (ανατιμιςεισ/υποτιμιςεισ) κακότι βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ 

απαγορεφεται να πωλθκεί προςφορά απλοφ ανατιμθμζνου κωδικοφ για 2 μινεσ 

 ανεπάρκεια αποκεμάτων. Είναι πάρα πολφ ςθμαντικό να γνωρίηουμε πότε και για 

πόςο ζνασ κωδικόσ δεν είχε απόκεμα(π.χ λόγω προβλθμάτων παραγωγισ) και 

επομζνωσ δεν είχαμε πωλιςεισ 

 οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία που είχε ωσ αποτζλεςμα τθ μθ πϊλθςθ ποςότθτασ 

ςε ζναν κωδικό (για παράδειγμα λόγω ποιοτικοφ ελζγχου ι προβλθματικισ 

παρτίδασ παραγωγισ) 

 
Πςον αφορά τουσ προωκθτικοφσ κωδικοφσ, οι οποίοι τρζχουν ςποραδικά μζςα ςτο χρόνο, 

ι μπορεί ακόμα και να τρζξουν για μια μοναδικι φορά, τθν ποςότθτα που αναμζνεται να 

πωλθκεί τθ δίνει το marketing ςτο customer marketing και ςτουσ forecasters. Στθ ςυνζχεια 

θ ποςότθτα αυτι επικοινωνείται ςτο τμιμα πωλιςεων και κατανζμεται ςτουσ πελάτεσ, 

ϊςτε να διαπιςτωκεί αν επαρκεί θ όχι θ αρχικι ποςότθτα που ζδωςε το marketing. Μετά 

από ςυναπόφαςθ των τμθμάτων αυτϊν  και με βάςθ το διακζςιμο budget ειςάγεται θ 

πρόβλεψθ του κάκε κωδικοφ προςφοράσ ςτο ςφςτθμα. 

Πταν πρόκειται για ζνα νζο προϊόν, τότε τθν πρόβλεψθ μασ τθ δίνει και πάλι το marketing 

ςχετικά με το πόςο αναμζνεται να πουλιςει το νζο αυτό προϊόν. 

Σ’αυτό το ςθμείο πρζπει να ςθμειϊςουμε οτι οι προβλζψεισ που ειςάγουμε ςτο ςφςτθμα 

ςχετικά με τθν αναμενόμενθ ηιτθςθ και επομζνωσ για τθν ποςότθτα που πρζπει να 

παραχκεί/αγοραςκεί πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με το budget που ζχει κζςει θ εταιρεία για 

κάκε κατθγορία κωδικϊν. 

Ππωσ κα δοφμε αναλυτικότερα ςτο κεφάλαιο 3, θ πρόβλεψθ είναι δυναμικι και 

επθρεάηεται από πολλοφσ παράγοντεσ, οι οποίοι για να ενςωματωκοφν ςτθν πρόβλεψθ 
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είναι απαραίτθτθ θ ανκρϊπινθ επζμβαςθ .Για να ζχουμε ςωςτά αποτελζςματα πρόβλεψθσ 

κα πρζπει να υπάρχει πλθροφόρθςθ ςχετικά: 

-τα νζα λανςαρίςματα, προωκθτικά και διαφθμιςτικά πλάνα των επόμενων 3 

μθνϊν(marketing) 

-μερίδια αγοράσ(marketing) 

-τισ καταργιςεισ /ειςαγωγζσ νζων κωδικϊν εντόσ των καταςτθμάτων των 

πελατϊν(Customer Development Teams) 

-LE(Last estimate) , τα χριματα δθλαδι που διατίκενται για τθν παραγωγι και προϊκθςθ 

τθσ κάκε κατθγορίασ και υποκατθγορίασ προϊόντοσ(finance team) 

Ζχοντασ όλθ τθν απαραίτθτθ πλθροφόρθςθ και ιςτορικό για κάκε κωδικό, οι forecasters 

τρζχουν μοντζλα πρόβλεψθσ ι ειςάγουν τθν πρόβλεψθ ςτο ςφςτθμα χειροκίνθτα. Στθν 

εταιρεία Colgate Palmolive χρθςιμοποιείται κυρίωσ το trend model και το Seasonal trend 

model. Oι forecasters αλλάηουν τισ τιμζσ των παραμζτρων α,β,γ ϊςτε τα ςφάλματα 

πρόβλεψθσ MPE,MAPE να είναι όςο το δυνατόν μικρότερα και πάντοτε εντόσ των 

αποδεκτϊν ορίων που ζχουμε κζςει. Ζνασ ακόμα ζλεχοσ που γίνεται είναι για το αν 

υπάρχουν κάποια outliers ςτα ιςτορικά δεδομζνα του κωδικοφ ϊςτε να εξαιρεκοφν και να 

μθ λθφκοφν υπόψθ ι να λθφκοφν υπόψθ και να διορκωκοφν από τον forecaster μετά τθν 

παραγωγι τθσ πρόβλεψθσ από το ςτατιςτικό μοντζλο. 

Τζλοσ , θ πρόβλεψθ αναπροςαρμόηεται βάςει των πλθροφοριϊν που διακζτουμε ανα 

κωδικό και ελζγχεται αν είναι μζςα ςτα όρια του LE που μασ ζχει δϊςει το οικονομικό 

τμιμα. Αν υπάρχει κάποια διαφορά τότε αναφζρεται το πρόβλθμα ςτο Colgate Business 

Planning meeting που πραγματοποιείται κάκε μινα. 

 

Ραρότι θ πρόβλεψθ είναι μια πολυςφνκετθ διαδικαςία, θ αποτελεςματικότθτα τθσ οποίασ 

απαιτεί τθν ενςωμάτωςθ πολλϊν πλθροφοριϊν ςτθν τελικι πρόβλεψθ, μποροφμε να 

οδθγθκοφμε ςε αρκετά ςωςτά δεδομζνα μζςω των ςτατιςτικϊν μοντζλων πρόβλεψθσ 

κυρίωσ όταν πρόκειται για απλά προϊόντα, για τα οποία δεν ζχουν πουλθκεί προςφορζσ 

ςτο κοντινό παρελκόν και ζχουν όςο το δυνατόν λιγότερεσ ιδιαιτερότθτεσ. 

 

1.5 Εφαρμογι ποςοτικϊν μοντζλων ςε πραγματικά δεδομζνα 

Γι’αυτό, ςτο κεφάλαιο 4 προςπακιςαμε να εφαρμόςουμε κάποια μοντζλα πρόβλεψθσ που 

αναφζρονται ςτθ βιβλιογραφία ςε πραγματικά δεδομζνα τθσ εταιρείασ , χρθςιμοποιϊντασ 

ιςτορικότθτα 12 μθνϊν και επιλζγοντασ προϊόντα για τα οποία δεν ζτρεξε κάποια 

προςφορά το διάςτθμα αυτό και δεν υπιρχε κάποια ζλλειψθ ςε αυτά. 
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Αρχικά εφαρμόςαμε τθ μζκοδο τθσ απλισ εκκετικισ εξομάλυνςθσ και τθσ προςαρμοςμζνθσ 

εκκετικισ εξομάλυνςθσ ςτθν οδοντόκρεμα Χ, δοκιμάηοντασ πολλζσ διαφορετικζσ τιμζσ και 

ςυνδυαςμοφσ για τουσ ςυντελεςτζσ a,b , ϊςτε να βροφμε τισ τιμζσ εκείνεσ που 

ελαχιςτοποιοφν το ςφάλμα πρόβλεψθσ και αποτυπϊνουν μια ςχζςθ που αντικατοπτρίηει 

τθν πραγματικότθτα τθσ ηιτθςθσ του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ. Ζχοντασ βρει τον 

κατάλλθλο ςυνδυαςμό τιμϊν υπολογίςαμετθν πρόβλεψθ τθσ ηιτθςθσ για τουσ μινεσ 

Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2013. 

 

Στθ ςυνζχεια, αναλφςαμε τθ ηιτθςθ ενόσ προϊόντοσ που ανικει ςτθν κατθγορία των 

αποςμθτικϊν και διαπιςτϊςαμε πωσ παρουςιάηει εποχικότθτα. Βαςιηόμενοι ςε ιςτορικά 

δεδομζνα τριϊν ετϊν , υπολογίςαμε αρχικά τουσ δείκτεσ εποχικότθτασ, εφαρμόςαμε 

εκκετικι εξομάλυνςθ ϊςτε να υπολογίςουμε τθν πρόβλεψθ τθσ ηιτθςθσ για το 2013 και με 

βάςθ τουσ δείκτεσ εποχικότθτασ βρικαμε τθν αναμενόμενθ ηιτθςθ για κάκε τρίμθνο του 

2013. Για το πρϊτο τρίμθνο ςυγκρίναμε τα αποτελζςματα τθσ πρόβλεψθσ με τα 

πραγματικά δεδομζνα. 

 

Τζλοσ , εφαρμόςαμε τθ μζκοδο τθσ γραμμικισ παλινδρόμθςθσ και ςυγκεκριμζνα τθ μζκοδο 

ελαχίςτων τετραγϊνων για ζνα προϊόν τθσ κατθγορίασ των απορρυπαντικϊν, 

χρθςιμοποιϊντασ ιςτορικά δεδομζνα ενόσ ζτουσ και ςτθ ςυνζχεια εφαρμόηωντασ  τθ 

μζκοδο του απλοφ κινθτοφ και ςτακμιςμζνου μζςου όρου τριϊν και πζντε μθνϊν, 

ςτακμίηοντασ τισ παρατθριςεισ με βάςθ τθν τάςθ τθσ ηιτθςθσ του προϊόντοσ το τελευταίο 

διάςτθμα και  ςυγκρίναμε τα αποτελζςματα που μασ δίνουν οι μζκοδοι αυτοί ϊςτε να 

καταλιξουμε ςτθν καλφτερθ για το προϊόν αυτό. 

 

Ασ δοφμε όμωσ λίγο αναλυτικότερα αυτά που ςυνοπτικά αναφζραμε παραπάνω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΤΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΗ ΖΗΣΗΗ 

το παρόν κεφάλαιο γίνεται μια λεπτομερισ περιγραφι των διακζςιμων ςτθ 

βιβλιογραφία ποςοτικϊν και ποιοτικϊν μεκόδων κακϊσ και των δεικτϊν  των 

ςφαλμάτων ηιτθςθσ, με βάςει τουσ οποίουσ μετράμε τθν αποτελεςματικότθτα των 

διαφόρων μοντζλων ηιτθςθσ. υγκεκριμζνα κα αναλφςουμε τισ παρακάτω μεκόδουσ : 

 

 ΑΝΑΛΤΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ 

 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ-ΜΕΘΟΔΟ ΕΛΑΧ. ΣΕΣΡΑΓΩΝΩΝ 

 ΑΠΛΟ ΜΕΟ ΟΡΟ  

 ΚΙΝΗΣΟ ΜΕΟ ΟΡΟ 

 ΣΑΘΜΙΜΕΝΟ ΜΕΟ ΟΡΟ 

 ΕΚΘΕΣΙΚΗ ΕΞΟΜΑΛΤΝΗ 

 ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΙΚΗ ΕΞΟΜΑΛΤΝΗ 

 ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟ 

 

και κα περιγράψουμε το προφίλ και τθ ςυμπεριφορά τθσ ηιτθςθσ. 
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H πρόβλεψθ τθσ μελλοντικισ ηιτθςθσ των καταναλωτϊν κατζχει ςτρατθγικό ρόλο ςτθ 

λειτουργία μιασ επιχείρθςθσ. Δεν είναι  κάποια νοφμερα που απλά και μόνο πρζπει να 

υπάρχουν για να ςυντελεςτοφν οι προμικειεσ και άλλεσ ςυναφείσ λειτουργίασ . Θ ςωςτι 

πρόβλεψθ  ςυμβάλει ςτθν αποτελεςματικι: 

-διοίκθςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ(χαμθλά αποκζματα-αποτελεςματικότθτα ςτθ 

λειτουργία τθσ αποκικευςθσ) 

-διοίκθςθ ολικισ ποιότθτασ(ικανοποίθςθ πελάτθ-αδιάκοπθ παραγωγικι διαδικαςία) 

και είναι απαραίτθτθ για το ςωςτό ςχεδιαςμό. 

Βαςικά ςτοιχεία για τθν πρόβλεψθ τθσ ηιτθςθσ είναι αρχικά ο οριςμόσ του χρονικοφ 

ορίηοντα πρόβλεψθσ(βραχυπρόκεςμθ-μεςοπρόκεςμθ-μακροπρόκεςθ πρόβλεψθ) και θ 

ανάλυςθ τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ ηιτθςθσ βάςει ιςτορικϊν ςτοιχείων.  Κάποια πολφ βαςικά 

χαρακτθριςτικά είναι: 

 Τάςθ(ςταδικά αυξθτικι ι μειωτικι κίνθςθ) 

 Κυκλικότθτα(αυξομειοφμενεσ κινιςεισ οι οποίεσ επαναλαμβάνονται για μεγάλο 

χρονικό διάςτθμα) 

 Εποχικότθτα(περιοδικά κινιςεισ πολφ υψθλισ ι χαμθλισ ηιτθςθσ, οι οποίεσ 

επαναλαμβάνονται) 

 Εποχικότθτα με τάςθ(όταν για παράδειγμα τα υψθλά ι χαμθλά ςθμεία ηιτθςθσ 

ζχουν τθν τάςθ να αυξάνονται με τθν πάροδο του χρόνου) 

 Τυχαία κίνθςθ τθσ ηιτθςθσ 

 

Μζκοδοι πρόβλεψθσ: 

1)ποςοτικζσ μζκοδοι(ανάλυςθ παλινδρόμθςθσ και χρονοςειρζσ) 

2)ποιοτικζσ μζκοδοι(κρίςθ του management team βάει πλθροφοριϊν από τθν αγορά , το 

marketing και άλλεσ πθγζσ) 

3)μζκοδοσ Δελφϊν(εξειδικευμζνεσ προβλζψεισ από ειδικοφσ) 

 

Στο κεφάλαιο αυτό κα εξετάςουμε και κα δοφμε αναλυτικότερα τθν πρϊτθ κατθγορία 

μεκόδων πρόβλεψθσ-τισ ποςοτικζσ μεκόδουσ. 
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2.1 ΡΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.1.1 Ανάλυςθ παλινδρόμθςθσ: 

Θ παλινδρόμθςθ προςπακεί να αναλφςει τθ ςχζςθ που υπάρχει μεταξφ μια εξαρτθμζνθσ 

μεταβλθτισ  και πολλϊν άλλων ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν αποδίδοντασ τθν γραμμικά. 

Βαςικόσ ςτόχοσ είναι θ εφρεςθ μια γραμμικισ τάςθσ που να αντικατοπτρίηει όςο το 

δυνατόν τα ιςτορικά ςτοιχεία και να εκφράηει τα μελλοντικά. 

Θ πιο απλι περίπτωςθ παλινδρόμθςθσ είναι θ ευκεία γραμμικι παλινδρόμθςθ θ οποία 

ζχει τθ μορφι y=ax+b όπου y είναι θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι δθλαδι θ ηιτθςθ, x θ 

ανεξάρτθτθ μεταβλθτι ο χρόνοσ, b θ κλίςθ τθσ ευκεία που εκφράηει τθ γραμμικι ςχζςθ 

μεταξφ εξαρτθμζνθσ και ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ και a ζνασ ςτακερόσ όροσ που ιςοφται με 

το y όταν το x ιςοφται με το μθδζν. 

 
χιμα 2.1: Γραμμικι παλινδρόμθςθ 

 

Στο παραπάνω Σχιμα βλζπουμε να απεικονίηονται κάποιεσ πραγματικζσ τιμζσ ηιτθςθσ 

κακϊσ και τθ γραμμι τάςθσ που αντιςτοιχεί ςε αυτζσ. Τθν γραμμι τάςθσ μποροφμε να τθν 

απεικονίςουμε με μια εξίςωςθ τθσ μορφισ  y=ax+b. Θ παραπάνω περίπτωςθ είναι αρκετά 

απλι κακϊσ βλζπουμε ότι θ ηιτθςθ ακολουκεί αυξθτικι τάςθ με μικρι διαςπορά γφρω 

από τθ γραμμι τάςθσ. Ζτςι μποροφμε να υποκζςουμε ότι αυτι θ γραμμι τάςθσ μπορεί να 

τραβθχτεί ςτο άπειρο με τθν υπόκεςθ ότι θ ηιτθςθ ακολουκεί ανάλογθ ςυμπεριφορά 

μακροπρόκεςμα. 

Γενικότερα , ςτθν ανάλυςθ παλινδρόμθςθσ προκειμζνου να βροφμε τθν  εξίςωςθ τθσ 

ευκείασ γραμμικισ παλινδρόμθςθσ υποκζτουμε πωσ οι τιμζσ του a,b πρζπει να είναι 

τζτοιεσ ϊςτε να ελαχιςτοποιείται το άκροιςμα των τετραγϊνων των ςφαλμάτων όπου 

ςφάλμα θ διαφορά μεταξφ τθσ πραγματικισ ηιτθςθσ και τθσ προςεγγιςτικισ τιμισ που 

υπολογίηεται από τθν εξίςωςθ τθσ ευκείασ. Ζςτω ότι ζχουμε k τιμζσ ηιτθςθσ για i χρονικζσ 

περιόδουσ όπου i=1,…..,k. To ςφάλμα εi ιςοφται με : 

 

-10

-5

0

5

10

1 2 3 4 5 6 7 8

Ζ

Η

Σ

Η



Η

 
ΧΡΟΝΟ 

Σιμζσ ηιτθςθσ 

Τιμζσ ηιτθςθσ 

Linear (Τιμζσ 
ηιτθςθσ) 



17 
 

 iii bxaY    

Για να βροφμε λοιπόν τισ τιμζσ των παραμζτρων τθσ εξίςωςθσ επιλφουμε τθν παρακάτω 

εξίςωςθ: 

 











k

i

i

1

2min    

Οι τιμζσ των a,b που ελαχιςτοποιοφν τθν παραπάνω εξίςωςθ ονομάηονται εκτιμιτριεσ 

ελαχίςτων τετραγϊνων και δίνονται από τισ παρακάτω ςχζςεισ: 

















 



k
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k
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i

k
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i

i

k

i

ii

XXk

YXYXk

b

11

2

111  

Ζνασ ακόμα βαςικόσ ςυντελεςτισ τθσ ανάλυςθσ παλινδρόμθςθσ είναι ο ςυντελεςτισ 

Pearson , ο ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ δθλαδι μεταξφ των μεταβλθτϊν Χ,Υ ο οποίοσ 

κυμαίνεται μεταξφ των τιμϊν -1 και +1 και δίνεται από τθν παρακάτω εξίςωςθ: 

  

   












k

i

i

k

i

i

k

i

ii

YYXX

YYXX

r

1

2

1

2

1        

 

όπου 







 



k

i

iY
k

Y
1

1
 και 








 



k

i

iX
k

X
1

1
 

Ραρατθρϊντασ τθν παραπάνω εξίςωςθ καταλαβαίνουμε πωσ όταν ο ςυντελεςτισ 

ςυςχζτιςθσ ιςοφται με το μθδζν αυτό ςθμαίνει ότι δεν υπάρχει καμία ςυςχζτιςθ μεταξφ 

εξαρτθμζνθσ και ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ . Αν το r=1 τότε θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι 

ςυςχετίηεται τζλεια με τθν ανεξάρτθτθ, αλλάηει δθλαδι προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ ενϊ 

αντίςτοιχα όταν r=-1 τότε αλλάηει προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ. Πταν το r ζχει τιμζσ 

κοντά ςτο +-1 θ ευκεία τθσ γραμμικισ παλινδρόμθςθσ αντικατοπτρίηει καλφτερα τα 

δεδομζνα. Θ διαςπορά τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ γφρω από τθ μζςθ τιμισ τθσ 

εκφράηεται από το τετράγωνο του ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ r2το οποίο όςο πιο κοντά ςτθ 

μονάδα είναι τόςο πιο πολφ ςχετίηονται οι προςεγγιςτικζσ τιμζσ τθσ ηιτθςθσ που 

προκφπτουν από τθν ευκεία τθσ γραμμικισ παλινδρόμθςθσ με τθ διαςπορά των 

πραγματικϊν τιμϊν τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ. 
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Ρροκειμζνου να βροφμε τθν καλφτερθ εξίςωςθ γραμμικισ παλινδρόμθςθσ κα πρζπει να 

εξετάςουμε ζνα μεγάλο πλικοσ γραμμϊν τάςεων με τθ βοικεια βζβαια κάποιου 

λογιςμικοφ. Κάποιεσ εξιςϊςεισ γραμμϊν τάςεων είναι οι παρακάτω: 

 Γραμμικι 
baxy   

 Δυναμικι 
bcxy   

 Ρολυωνυμικι 
n

nxcxcxcby  2

21    

 Εκκετικι 
bxcey   

 Λογαρικμικι 
bxcy  ln  

όπου c ζνασ ςτακερόσ όροσ. 

 

2.1.1.1 Γραμμικι παλινδρόμθςθ-Μζκοδοσ ελαχίςτων τετραγϊνων: 

Θ πιο γνωςτι μζκοδοσ γραμμικισ παλινδρόμθςθσ είναι θ μζκοδοσ των ελαχίςτων 

τετραγϊνων. Θ μζκοδοσ αυτι βρίςκει μια γραμμικι ςχζςθ ανάμεςα ςτα δεδομζνα ϊςτε να 

ελαχιςτοποιείται το άκροιςμα των τετραγϊνων τθσ κάκετθσ απόςταςθσ μεταξφ των 

πραγματικϊν δεδομζνων και των αντίςτοιχων ςθμείων τθσ ευκείασ. 

Για να καταλάβουμε καλφτερα τθ μζκοδο αυτι ασ δοφμε ζνα παράδειγμα.  

 

Ζςτω ότι ζχουμε τον παρακάτω πίνακα: 

  

 

Period(x) Demand(y)

1 73

2 40

3 41

4 37

5 45

6 50

7 43

8 47

9 56

10 52

11 55

12 54
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Υπολογίηουμε το x*y και το x^2 για κάκε περίοδο: 

Πίνακασ 2.1: παράδειγμα ελαχίςτων τετραγϊνων 

Sum  
          

 

Average(x)=78/12=6,5 

Average(y)=593/12=49,4 

b=(Σ(x*y)-n*average(x)*average(y))/(Σx^2-n*average(x)^2)=(3903-

12*6,5*49,4)/(650-12*6,5^2)=49,8/143=0,35 

a=average(y)-b*average(x)=49,4-0,35*6,5=47,125 

 

θ γραμμικι εξίςωςθ τθσ ευκείασ που προκφπτει είναι: 

           y=47,125+0,35x 

 

Επομζνωσ θ πρόβλεψθ για τθν περίοδο 13 είναι 

 

Y13=47.125+0,35*13=51,675 

 

 

2.1.2 Μζκοδοι χρονοςειρϊν: 

Στατιςτικζσ μζκοδοι που βαςίηονται ςε ιςτορικά δεδομζνα και υποκζτουν πωσ θ ηιτθςθ 

ζχει τθν ίδια ςυμπεριφορά ςτο παρελκόν και ςτο μζλλον. Το παρελκόν επαναλαμβάνεται 

και ςτόχοσ δεν είναι θ ανεφρεςθ κάποιασ ςυςχζτιςθσ μεταξφ ανεξάρτθτων και εξαρτθμζνων 

μεταβλθτϊν αλλά ο προςδιοριςμόσ ενόσ μζςου όρου ηιτθςθσ ςε κάποια μελλοντικι 

περίοδο. Τζτοιεσ μζκοδοι είναι οι παρακάτω: 

1)Απλόσ μζςοσ όροσ 

2)Κινθτόσ μζςοσ όροσ(moving average) 

Period(x) Demand(y) x*y x^2

1 73 73 1

2 40 80 4

3 41 123 9

4 37 148 16

5 45 225 25

6 50 300 36

7 43 301 49

8 47 376 64

9 56 504 81

10 52 520 100

11 55 605 121

12 54 648 144

78 593 3903 650
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3)Στακμιςμζνοσ κινθτόσ μζςοσ όροσ(weighted moving average) 

4) Εκκετικι εξομάλυνςθ(exponential smoothing) 

5)Ρροςαρμοςμζνθ εκκετικι εξομάλυνςθ(adjusted exponential smoothing) 

6) Eποχιακι μζκοδοσ (Trend and seasonal methods) 

 

2.1.2.1 Απλόσ μζςοσ όροσ: 

 Είναι θ πιο απλι μζκοδοσ , δε λαμβάνει υπόψθ εποχικότθτα ι τάςθ και κεωρεί ότι θ 

μελλοντικι ηιτθςθ είναι ο μζςοσ όροσ τθσ ηιτθςθσ του παρελκόντοσ. 

2.1.2.2 Κινθτόσ μζςοσ όροσ: 

 Θ πρόβλεψθ τθσ ηιτθςθσ βαςίηεται ςτο μζςο όρο τθσ ηιτθςθσ ενόσ αρικμοφ περιόδων. 

Χρθςιμοποιείται όταν θ ηιτθςθ είναι ςτακερι, όταν δεν παρουςιάηει οφτε τάςθ οφτε 

εποχικότθτα. Θ εξίςωςθ με βάςθ τθν οποία υπολογίηουμε τθν πρόβλεψθ τθσ επόμενθσ 

περιόδου είναι θ παρακάτω: 

n

DDD
F nttt

t
11

1








  

1tF : θ πρόβλεψθ ηιτθςθσ τθσ επόμενθσ περιόδου t+1 

tD : θ πραγματικι ηιτθςθ 

n: ο αρικμόσ των περιόδων 

 

 Ζςτω ότι κζλουμε να υπολογίςουμε με κινθτό μζςο όρο τριϊν μθνϊν τθ ηιτθςθ για το 

μινα Νοζμβριο.  

ΜΑ3=(DAυγ+DΣεπ+DΟκτ)/3=(130+110+90)/3=110 

 

ΜΘΝΑΣ ΡΩΛΘΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΒ

ΙΑΝ 120

ΦΕΒ 90

ΜΑ 100

ΑΡ 75

ΜΑΙΟΣ 110

ΙΟΥΝ 50

ΙΟΥΛ 75

ΑΥΓ 130

ΣΕΡ 110

ΟΚΤ 90
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Αντίςτοιχα οι προβλζψεισ ηιτθςθσ για όλουσ του μινεσ χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο του 

κινθτοφ μζςου όρου 3μθνϊν και 5μθνϊν φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακασ 2.2: παράδειγμα κινθτοφ μζςου όρου 

 
 

 
χιμα 2.2: Κινθτόσ μζςοσ όροσ 3 και 5 μθνϊν 

 

2.1.2.3 τακμιςμζνοσ μζςοσ όροσ:  

Θ μζκοδοσ του ςτακμικοφ μζςου όρου μοιάηει πολφ με αυτι του κινθτοφ μζςου όρου με τθ 

βαςικι διαφορά ότι οι τιμζσ τθσ ηιτθςθσ των προθγοφμενων περιόδων που λαμβάνονται 

υπόψθ για τον υπολογιςμό του μζςου όρου ζχουν διαφορετικι βαρφτθτα. Θ μζκοδοσ αυτι 

δίνει μεγαλφτερθ βαρφτθτα –ςυντελεςτι ςτα πιο πρόςφατα δεδομζνα και μικρότερθ ςτα 

πιο παρελκοντικά.Με άλλα λόγια οι ςυντελεςτζσ αυξάνονται προοδευτικά όςο προχωράμε 

ςτο πιο πρόςφατο παρελκόν με αποτζλεςμα να αντιγράφονται περιςςότερο οι τάςεισ των 

πιο κοντινϊν παρελκοντικϊν περιόδων και να μθν αλλοιϊνονται πολφ από προγενζςτερεσ 

τιμζσ ηιτθςθσ.Θ εξίςωςθ με τθν οποία υπολογίηουμε τθ μελλοντικι ηιτθςθ βάςει τθσ 

μεκόδου του ςτακμιςμζνου μζςου όρου είναι θ παρακάτω: 

ΜΘΝΑΣ ΡΩΛΘΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΒ 3μθνων ΜΑ 5μθνων ΜΑ

ΙΑΝ 120 - -

ΦΕΒ 90 - -

ΜΑ 100 - -

ΑΡ 75 103,3 -

ΜΑΙΟΣ 110 88,3 -

ΙΟΥΝ 50 95 99

ΙΟΥΛ 75 78,3 85

ΑΥΓ 130 78,3 82

ΣΕΡ 110 85 88

ΟΚΤ 90 105 95

ΝΟΕ - 110 91
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ttt DwDwDwF  22111  

όπου wt οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ κάκε περιόδου t, το άκροιςμα των οποίων           ιςοφται 

με το 1 ( 1
1




t

i

iw ). 

Ο προςδιοριςμόσ των τιμϊν των ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ γίνεται με βαςικότερο κριτιριο 

τθν ελαχιςτοποίθςθ του ςφάλματοσ τθσ πρόβλεψθσ με βάςθ τθν πραγματικι ηιτθςθ. 

Για παράδειγμα ςτον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι προβλζψεισ ηιτθςθσ με βάςθ τθ 

μζκοδο του ςτακμικοφ μζςου όρου για δυο ςετ ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ: 

Πίνακασ 2.3: τακμιςμζνοσ κιντόσ μζςοσ όροσ 

      
 

Τα ςετ των ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ είναι αυτά που εμφανίηονται ςτο παραπάνω πινακάκι. 

Ρροκειμζνου να αξιολογιςουμε ποιο από τα δυο αυτά ςετ τιμϊν μασ οδθγεί ςε πιο 

αποτελεςματικι πρόβλεψθ αρκεί να υπολογίςουμε κάποιουσ δείκτεσ ςφαλμάτων : 

Πίνακασ 2.4: φάλματα ςτακμιςμζνου κινθτοφ μζςου όρου 

 

month Demand Forecast 1 Forecast 2

Jan 100

Feb 150

Mar 300

Apr 200 205 220

May 140 217,5 235

June 180 198 180

July 220 173 166

Aug 160 188 196

Sep 250 183 186

Oct 200 215,5 211

Nov 250 205 216

Dec 190 235 230

w1 0,25 0,3 0,45

w2 0,1 0,4 0,5

month Demand Forecast 1 Forecast 2 ABS(Dt-Ft)1 ABS(Dt-Ft)2 (Dt-Ft)1^2 (Dt-Ft)2^2 ABS(Dt-Ft)1/Dt ABS(Dt-Ft)2/Dt

Jan 100

Feb 150

Mar 300

Apr 200 205 220 5 20 25 400 0,03 0,10

May 140 217,5 235 77,5 95 6006 9025 0,55 0,68

June 180 198 180 18 0 324 0 0,10 0,00

July 220 173 166 47 54 2209 2916 0,21 0,25

Aug 160 188 196 28 36 784 1296 0,18 0,23

Sep 250 183 186 67 64 4489 4096 0,27 0,26

Oct 200 215,5 211 15,5 11 240 121 0,08 0,06

Nov 250 205 216 45 34 2025 1156 0,18 0,14

Dec 190 235 230 45 40 2025 1600 0,24 0,21

Sum 348 354 18128 20610 1,83 1,91

MAD 38,67 39,33

MSE 2014,17 2290

MAPE 20,33% 21,18%
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Για το πρϊτο ςετ ςυντελεςτϊν  ζχουμε τα 

παρακάτω ςφάλματα: 

ΜΑD: 38,67 

MSE:  2014,17 

MAPE: 20,33% 

 

Ενϊ για το δεφτερο    ζχουμε: 

ΜΑD: 39,33 

MSE:  2290 

MAPE: 21,18% 

 

Από τα παραπάνω ςυνάγουμε πωσ το πρϊτο ςετ τιμϊν μασ δίνει καλφτερεσ 

προβλζψεισ από το δεφτερο κακϊσ οδθγεί ςε μικρότερα ςφάλματα. Αυτό μποροφμε 

να το δοφμε επίςθσ από το παρακάτω Σχιμα: 

 

 
 

          χιμα 2.3: τακμιςμζνοσ κιντόσ μζςοσ όροσ για 2 ςετ ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ 

 

w1 0,25 0,3 0,45

w2 0,1 0,4 0,5
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2.1.2.4 Εκκετικι εξομάλυνςθ: 

 Αποτελεί αρκετά απλι μζκοδο πρόβλεψθσ χωρίσ να απαιτεί πολλά ιςτορικά δεδομζνα. 

Βαςικι υπόκεςθ τθσ μεκόδου αυτισ είναι οτι οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ ακολουκοφν μια 

εκκετικι κατανομι και δίνει μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτο πιο πρόςφατο παρελκόν. Για τον 

υπολογιςμό τθσ ηιτθςθσ 1tF τθσ επόμενθσ περιόδου t+1, ςυνυπολογίηονται μόνο θ 

πραγματικι ηιτθςθ tD  τθσ προθγοφμενθσ περιόδου t και θ αντίςτοιχθ πρόβλεψθ tF  ωσ 

ακολοφκωσ: 

 tttt FDaFF 1         

όπου a ζνασ ςυντελεςτισ που κυμαίνεται μεταξφ 0 και 1. 

 

Από τθν παραπάνω εξίςωςθ μποροφμε να παρατθριςουμε οτι θ πρόβλεψθ τθσ επόμενθσ 

περιόδου ιςοφται με τθν πρόβλεψθ τθσ προθγοφμενθσ περιόδου αυξανόμενθ με το 

ςφάλμα τθσ πρόβλεψθσ τθσ προθγοφμενθσ περιόδου κατα ρυκμό α. Αναλφοντασ 

περαιτζρω τθν εξίςωςθ κα δοφμε οτι θ πρόβλεψθ τθσ προθγοφμενθσ περιόδου μπορεί να 

διατυπωκεί και ωσ εξισ: 

      
 111   tttt FDaFF   

Αντικακιςτϊντασ θ αρχικι εξίςωςθ μπορεί να γραφεί όπωσ παρακάτω: 

     
        3

3

2

2

11 111 ttttt DaaDaaDaaaDF   

 

Αυτό ςθμαίνει πωσ όςο αυξάνεται θ τιμι του ςυντελεςτι α τόςο μεγαλφτερθ ςθμαςία 

δίνεται ςτο πιο πρόςφατο παρελκόν , επομζνωσ θ ςυνειςφορά των ιςτορικϊν δεδομζνων 

από κάποια χρονικι ςτιγμι και μετά είναι μθδενικι. Αν δϊςουμε μεγάλεσ τιμζσ ςτον 

ςυντελεςτι α, αυξάνεται θ ακρίβεια υπολογιςμοφ τθσ ηιτθςθσ και μειϊνεται ο βακμόσ 

υπερεκτίμθςθσ ι υποεκτίμθςθσ τθσ ηιτθςθσ ενϊ αντίκετα μικρζσ τιμζσ α μασ οδθγοφν ςε 

πιο ςυντθρθτικζσ προβλζψεισ. Πταν το α=1 τότε θ πρόβλεψθ τθσ επόμενθσ περιόδου 

ιςοφται με τθν πραγματικι ηιτθςθ τθσ προθγοφμενθσ περιόδου. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίκεται ζνα παράδειγμα υπολογιςμοφ τθσ πρόβλεψθσ ηιτθςθσ 

με βάςθ τθ μζκοδο τθσ εκκετικισ εξομάλυνςθσ για διάφορεσ τιμζσ του ςυντελεςτι α: 
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Πίνακασ 2.5: απλι εκκετικι εξομάλυνςθ 

 
 

Για α=0,3  Για α=0,6  Για α=0,9 

MAD: 698,04  MAD: 707,62  MAD: 739,44 

MAPD: 19,52% MAPD: 19,79% MAPD: 20,68% 

 

Kαλφτερθ επίδοςθ ζχει θ εκκετικι μζκοδοσ με α=0,3 κακότι το ςφάλμα πρόβλεψθσ είναι 

μικρότερο. Αυτό μποροφμε να το παρατθριςουμε και από το παρακάτω Σχιμα όπου 

απεικονίηονται οι τιμζσ πρόβλεψθσ για διάφορεσ τιμζσ του ςυντελεςτι α ςε ςχζςθ με τισ 

τιμζσ τθσ πραγματικισ ηιτθςθσ. 

 
χιμα 2.4: απλι εκκετικι εξομάλυνςθ για διαφορετικζσ τιμζσ του α 

month Demand Forecast(a=0,3) Forecast(a=0,6) Forecast(a=0,9)

Jan 3515 3515 3515 3515

Feb 3140 3515 3515 3515

March 3036 3403 3290 3178

April 3235 3293 3138 3050

May 4250 3275 3196 3217

June 2712 3568 3828 4147

July 4250 3311 3159 2855

August 3101 3593 3813 4111

September 4179 3445 3386 3202

October 4298 3665 3862 4081

November 3452 3855 4124 4276

December 3652 3734 3721 3534

MAD 698,04 707,62 739,44

MAPD 19,52% 19,79% 20,68%
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Στθν πραγματικότθτα πρζπει να  δοκιμάςουμε διάφορεσ τιμζσ για το ςυντελεςτι α 

προκειμζνου να βροφμε τθν καταλλθλότερθ με βαςικό κριτιριο τθν ελαχιςτοποίθςθ του 

ςφάλματοσ. 

Βαςικό πλεονζκτθμα τθσ εκκετικισ εξομάλυνςθσ είναι θ απλότθτα των υπολογιςμϊν και ο 

μικρόσ αρικμόσ δεδομζνων που απαιτεί . Ωσ τιμι πρόβλεψθσ τθσ πρϊτθσ περιόδου 

βάηουμε πάντα ι τιμι ίςθ με τθ ηιτθςθ εκείνθσ τθσ περιόδου, πράγμα που ςθμαίνει 

μθδενικό ςφάλμα, ι τιμλθ ίςθ με το μζςο όρο τθσ ηιτθςθσ των περιόδων που ζχουμε ςτθ 

διάκεςι μασ. 

 

Ρίνακασ 2.6: Ρρόβλεψθ με βάςθ τθ μζκοδο του κινθτοφ μζςου όρου και τθσ εκκετικισ εξομάλυνςθσ 

 
 

Στο παραπάνω πινακάκι μποροφμε να δοφμε τθν τιμι πρόβλεψθσ για τον μινα Ιοφνιο με 

βάςθ τισ μεκόδουσ που εξετάςαμε ζωσ τϊρα. Αν τα απεικονίςουμε και ςχθματικά 

προκφπτει το παρακάτω: 

 

 
χιμα 2.5: απλόσ, ςτακμιςμζνοσ κινθτόσ μζςοσ όροσ και εκκετικι εξομάλυνςθ 

month Demand Weighting factors Moving average Weighted moving average Forecast(a=0,3) Forecast(a=0,6) Forecast(a=0,9)

Jan 3515 0,05 - - 3515 3515 3515

Feb 3140 0,1 - - 3515 3515 3515

March 3036 0,175 3328 490 3403 3290 3178

April 3235 0,275 3088 845 3293 3138 3050

May 4250 0,4 3136 1421 3275 3196 3217

June 2712 - 3743 2590 3568 3828 4147
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Στο παραπάνω ςχιμα βλζπουμε πωσ καλφτερθ πρόβλεψθ για το μινα Ιοφνιο μασ δίνει θ 

μζκοδοσ του ςτακμιςμζνου κινθτοφ μζςου όρου , δεν μποροφμε όμωσ να ιςχυριςτοφμε 

πωσ είναι καλφτερθ από τισ άλλεσ μεκόδουσ γιατί για να κρίνουμε κάτι τζτοιο πρζπει να 

εξετάςουμε πολλοφσ παράγοντεσ όπωσ θ διαςπορά, τα ςφάλματα πρόβλεψθσ κ.α. Σε κάκε 

περίπτωςθ τόςο θ εκκετικι μζκοδοσ όςο και θ μζκοδοσ του κινθτοφ και ςτακμιςμζνου 

μζςου όρου είναι καλφτερο να υιοκετοφνται όταν θ διακφμανςθ τθσ ηιτθςθσ είναι 

οριηόντια ι τυχαία. 

 

2.1.2.5 Προςαρμοςμζνθ εκκετικι εξομάλυνςθ:  

Με βάςθ τθ μζκοδο αυτι θ πρόβλεψθ ηιτθςθσ που προκφπτει από τθν απλι εκκετικι 

εξομάλυνςθ προςαρμόηεται με ζνα εκκετικό εξομαλυντικό παράγοντα τάςθσ. 

Ενςωματϊνεται δθλαδι ςτθν πρόβλεψθ ηιτθςθσ θ τάςθ-οι μεταβολζσ τθσ ηιτθςθσ που 

παρατθροφνται από περίοδο ςε περίοδο. Ζςτω ότι Αt είναι θ εκκετικι μζςθ ηιτθςθ και Τt θ 

εκκετικι μζςθ μεταβολι. Θ πρόβλεψθ τθσ ηιτθςθσ με βάςθ τθ μζκοδο θσ προςαρμοςμζνθσ 

εκκετικισ εξομάλυνςθσ δίνεται από τθν παρακάτω εξίςωςθ: 

 

))(1( 11   tttt TAaaDA                   

11 )1()(   tttt TbAAbT         

ttt TAF                       

όπου οι a και b ςυντελεςτζσ (εκκετικζσ παράμετροι)  παίρνουν τιμζσ μεταξφ 0 και 1. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίκεται ζνα παράδειγμα υπολογιςμοφ τιμισ μελλοντικισ 

ηιτθςθσ ςφμφωνα με τθ μζκοδο τθσ προςαρμοςμζνθσ εκκετικισ εξομάλυνςθσ: 

Για α=0,6 και β=0,3: 

Πίνακασ 2.7: παράδειγμα προςαρμοςμζνθσ εκκετικισ εξομάλυνςθσ 

 

month Demand F(a=0,6) T(b=0,3&a=0,6) Adjusted F

Jan 3515 3515 - -

Feb 3140 3515 0 3515

March 3036 3290 -68 3223

April 3235 3138 -93 3045

May 4250 3196 -48 3148

June 2712 3828 156 3985

July 4250 3159 -91 3067

August 3101 3813 132 3946

September 4179 3386 -36 3350

October 4298 3862 118 3980

November 3452 4124 161 4285

December 3652 3721 -8 3712
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Υπολογίηουμε αρχικά τθν εκκετικι μζςθ ηιτθςθ για κάποια τιμι του παράγοντα α, ςτθ 

ςυνζχεια υπολογίηουμε τθν εκκετικι μζςθ μεταβολι για κάποιο ςυνδυαςμό τιμϊν των α,b 

και προςκζτοντασ τισ δυο αυτζσ τιμζσ προκφπτει θ τιμι πρόβλεψθσ με βάςθ τθν 

προςαρμοςμζνθ εκκετικι μζκοδο. Θα πρζπει βζβαια να γίνουν πολλζσ δοκιμζσ για 

διάφορουσ ςυνδυαςμοφσ α,b ϊςτε να ελαχιςτοποιείται το ςφάλμα. 

 

Θ επίδοςθ του παραπάνω παραδείγματοσ είναι: 

ΜΑD:    718,67 

MAPD:  20,10% 

E(cumulative error): -2099,42 

 
χιμα 2.6: προςαρμοςμζνθ εκκετικι εξομάλυνςθ για b=0,3 

 

Συνοψίηοντασ, θ μζκοδοσ τθσ προςαρμοςμζνθσ εκκετικισ εξομάλυνςθσ εφαρμόηεται όταν 

παρατθρείται ςυςτθματικι ηιτθςθ και υψθλζσ τιμζσ των παραγόντων α,b αυξάνουν το 

βακμό ανταπόκριςθσ τθσ μεκόδου ςτισ μεταβολζσ τθσ ηιτθςθσ και το αντίςτροφο. 

 

2.1.2.6 Εποχιακι μζκοδοσ:  

Κάποιεσ φορζσ θ ηιτθςθ παρουςιάηει κάποιεσ μεταβολζσ και διακυμάνςεισ οι οποίεσ δεν 

είναι τυχαίεσ αλλά επαναλαμβάνονται περιοδικά. Θ ηιτθςθ για παγωτά για παράδειγμα 

είναι ςθμαντικά αυξθμζνθ κατά τθ κερινι περίοδο. Επομζνωσ ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ κα 

πρζπει το μοντζλο πρόβλεψθσ να ενςωματϊνει και τον παράγοντα εποχικότθτασ. 

Με βάςθ τθν εποχιακι μζκοδο κα πρζπει : 
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-να υπολογίςουμε τουσ δείκτεσ και λόγουσ εποχικότθτασ:  αρχικά υπολογίηουμε τον 

κεντρικό κινθτό μζςοσ όρο  Μt για κάκε περίοδο  t  για k εποχζσ ςφμφωνα με τθν ακόλουκθ 

εξίςωςθ: 

           
4

5,05,0 2112  
 ttttt

t

DDDDD
M   για k=4 

ςτθ ςυνζχεια υπολογίηουμε το λόγο εποχικότθτασ SRt (seasonal ratio) για κάκε περίοδο t 

ωσ εξισ: 

          t

t
t

M

D
SR 

 

διαιρϊντασ δθλαδι τθν πραγματικι ηιτθςθ με τον κινθτό μζςο όρο για κάκε περίοδο t και 

τζλοσ υπολογίηουμε τον δείκτθ εποχικότθτασ Slk (seasonal index) ωσ τον απλό μζςο όρο 

των λόγων εποχικότθτασ κάκε περιόδου t που αντιςτοιχεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ εποχι. 

-να υπολογίςουμε τθν προςαρμοςμζνθ ηιτθςθ: διαιροφμε τθν πραγματικι ηιτθςθ για κάκε 

περίοδο με τον δείκτθ εποχικότθτασ που αντιςτοιχεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο με 

αποτζλεςμα να προκφπτει μια εκτίμθςθ τθσ ηιτθςθσ USDt (deseasonalized demand), για 

τθν οποία υποκζτουμε πωσ δεν υφίςταται μεταβολζσ λόγω εποχικότθτασ. Βαςικόσ ςτόχοσ 

ςε αυτό το βιμα είναι να εξομαλυνκεί και να προςαρμοςκεί θ πραγματικι ηιτθςθ με βάςθ 

τθν εποχικότθτα. 

     USDt = Dt/SIt   (demand/seasonal index) 

 

-εφαρμόηουμε ανάλυςθ παλινδρόμθςθσ: ςτόχοσ είναι θ εφρεςθ τθσ γραμμισ τάςθσ που 

αντικατοπτρίηει καλφτερα τθν διακφμανςθ τθσ προςαρμοςμζνθσ ηιτθςθσ προσ το χρόνο. 

-προβλζπουμε τθ ηιτθςθ: ζχοντασ βρει τθ γραμμι τάςθσ υπολογίηουμε τθν μελλοντικι 

προςαρμοςμζνθ ηιτθςθ. Στθ ςυνζχεια πολλαπλαςιάηεται θ προςαρμοςμζνθ ηιτθςθ με τον 

δείκτθ εποχικότθτασ και προκφπτει θ πρόβλεψθ τθσ ηιτθςθσ , ζχοντασ λάβει υπόψθ τον 

παράγοντα τθσ εποχικότθτασ. 

Ραρακάτω παρακζτουμε ζνα παράδειγμα για τθ μζκοδο πρόβλεψθσ ςφμφωνα με τθν 

εποχιακι μζκοδο: 

Ζςτω ότι ζχουμε ιςτορικά δεδομζνα για κάκε τρίμθνο 4 ετϊν και κζλουμε να υπολογίςουμε 

τθν πρόβλεψθ ηιτθςθσ για κάκε τρίμθνο του πζμπτου ζτουσ: 
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Πίνακασ 2.8: Εποχιακι μζκοδοσ 

 
 

Θ προςαρμοςμζνθ ηιτθςθ προκφπτει μετά τθν ανάλυςθ παλινδρόμθςθσ και ζπειτα από τθν 

εφρεςθ τθσ εξίςωςθσ τθσ γραμμισ τάςθσ όπωσ προκφπτει από το παρακάτω ςχιμα: 

 
χιμα 2.7: Εποχιακι μζκοδοσ-USD 

 

Ακριβϊσ μετά τον υπολογιςμό του USDt  υπολογίηουμε τθν προςαρμοςμζνθ ηιτθςθ 

ςφμφωνα με τθν γραμμι τάςθσ και ςτθ ςυνζχεια τθν πολλαπλαςιάηουμε με το δείκτθ 

Quarter Period Demand Mt SRt SIt USDt

Adjusted Demand after 

regression
Ft

1/Y1 1 124 0,87 143 133 115

2/Y1 2 152 1,04 146 134 140

3/Y1 3 162 140 1,16 1,16 140 135 156

4/Y1 4 127 136 0,94 0,93 137 136 126

1/Y2 5 112 132 0,85 0,87 129 137 118

2/Y2 6 131 130 1,01 1,04 126 137 143

3/Y2 7 152 129 1,18 1,16 131 138 160

4/Y2 8 120 131 0,92 0,93 129 139 129

1/Y3 9 115 133 0,86 0,87 133 140 121

2/Y3 10 144 136 1,06 1,04 138 140 147

3/Y3 11 157 139 1,13 1,16 136 141 163

4/Y3 12 132 142 0,93 0,93 142 142 132

1/Y4 13 128 145 0,88 0,87 148 143 124

2/Y4 14 156 148 1,06 1,04 150 144 150

3/Y4 15 169 1,16 146 144 167

4/Y4 16 143 0,93 154 145 135

1/Y5 17 0,87 146 126

2/Y5 18 1,04 147 153

3/Y5 19 1,16 148 171

4/Y5 20 0,93 148 138

y = 0,789x + 132,57 
R² = 0,2074 
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εποχικότθτασ. Τα αποτελζςματα του παραπάνω παραδείγματοσ απεικονίηονται και 

παρακάτω: 

 
χιμα 2.8: Εποχιακι μζκοδοσ-προςαρμοςμζνθ πρόβλεψθ 

 

 

 

2.2 Ροιοτικζσ μζκοδοι 

Eκτόσ από τισ ςτατιςτικζσ-μακθματικζσ μεκόδουσ που είδαμε πιο πάνω υπάρχουν και οι 

ποιοτικζσ μζκοδοι , οι οποίεσ δε βαςίηονται ςε εξιςϊςεισ αλλά ςτθν ανκρϊπινθ κρίςθ και 

ςε ζρευνεσ καταναλωτϊν. Διακρίνουμε τουσ παρακάτω τφπουσ ποιοτικϊν μεκόδων: 

 Κρίςθ του management team: μάνατηερσ ανϊτερων κλιμακίων ςυνεδριάηουν για να 

ςυναποφαςίςουν ςχετικά με τθν αναμενόμενθ μελλοντικι ηιτθςθ των προϊόντων. Θ 

μζκοδοσ αυτι είναι ιδανικι για ςτρατθγικζσ ι νεοειςερχόμενων προϊόντων 

προβλζψεισ. Το κακό είναι ότι υπάρχει κίνδυνοσ να κυριαρχιςει θ άποψθ ενόσ μόνο 

ατόμου ςχετικά με τθν πρόβλεψθ. 

 Ζρευνα αγοράσ: χριςθ ερευνϊν ι ςυνεντεφξεων ςε καταναλωτζσ ϊςτε να 

ανακαλφψουμε τισ προτιμιςεισ τουσ. Τισ περιςςότερεσ φορζσ είναι δφςκολο να 

προετοιμαςτεί ζνα κατάλλθλο ερωτθματολόγιο αλλά μπορεί να οδθγιςει ςε 

πραγματικι κατανόθςθ των καταναλωτικϊν αναγκϊν 

 Μζκοδοσ των δελφϊν: ζνα γρουπ ειδικϊν ςυνεδριάηει ϊςτε να υπάρξει ομοφωνία 

ςχετικά με τθ μελλοντικι πρόβλεψθ τθσ ηιτθςθσ. Θ μζκοδοσ αυτι χρθςιμοποιείται 

κυρίωσ για μακροπρόκεςμεσ προβλζψεισ αλλά είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. 
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2.3 Σφάλματα ηιτθςθσ 

Βαςικό ςτοιχείο των ςωςτϊν προβλζψεων είναι τα ςφάλματα πρόβλεψθσ τα οποία μασ 

βοθκοφν ςτθν ανάλυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ενόσ μοντζλου πρόβλεψθσ. Υπάρχουν τα 

τυχαία ςφάλματα που οφείλονται ςε μθ ελεγχόμενεσ μεταβολζσ τθσ ηιτθςθσ και τα 

ςτατιςτικά που ζχουν να κάνουν με τθν ικανότθτα του μοντζλου πρόβλεψθσ που 

χρθςιμοποιοφμε κάκε φορά να προβλζπει ςωςτά τθ ηιτθςθ. Θ παράλειψθ για παράδειγμα 

ενόσ βαςικοφ παράγοντα όπωσ θ εποχικότα όταν θ ηιτθςθ βζβαια παρουςιάηει 

εποχικότθτα ςε ζνα μοντζλο πρόβλεψθσ κα οδθγιςει ςε τιμζσ ςφαλμάτων εκτόσ των 

αποδεκτϊν ορίων , κάτι που κα μασ προειδοποιιςει για τθ χρθςιμοποίθςθ εναλλακτικοφ 

μοντζλου. 

 

Υπολογίηουμε το ςφάλμα πρόβλεψθσ ςυγκρίνοντασ ουςιαςτικά τθν πρόβλεψθ ηιτθςθσ με 

τθν πραγματικι τιμι ηιτθςθσ. Ζςτω tF  θ πρόβλεψθ τθσ ηιτθςθσ για τθν περίοδο t και tD  θ 

πραγματικι ηιτθςθ περιόδου t. Το ςφάλμα τθσ πρόβλεψθσ t προκφπτει από τθν 

παρακάτω εξίςωςθ: 

 

       ttt FD             

 

Αν κζλουμε να μετριςουμε τθ ςυνολικι επίδοςθ ενόσ μοντζλου πρόβλεψθσ για ζνα 

χρονικό διάςτθμα k περιόδων ακροίηουμε τα ςφάλματα όλων των περιόδων. Αρνθτικζσ 

τιμζσ του ςωρευτικοφ ςφάλματοσ μασ δείχνουν πωσ υπερεκτιμιςαμε τθ ηιτθςθ ενϊ 

κετικζσ τιμζσ υποδθλϊνουν πωσ τθν υποεκτιμιςαμε. Βζβαια, ςτθν περίπτωςθ αυτι , 

εφόςον ακροίηουμε ζνα ςφνολο ςφαλμάτων που μπορεί να είναι αρνθτικά και κετικά, 

πρζπει να ςκεφτοφμε πωσ είναι πολφ πικανό αρνθτικά ςφάλματα να εξουδετερϊνονται 

από κετικά. Για αυτό το λόγο χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ μετριςεισ με απόλυτεσ τιμζσ 

ςφάλματοσ και μζςεσ τιμζσ. Ραρακάτω παρατίκενται κάποιοι ςτατιςτικοί δείκτεσ για τθ 

μζτρθςθ του ςφάλματοσ πρόβλεψθσ: 

 

 MAD(Mean absolute deviation)-Μζςθ απόλυτθ απόκλιςθ 

                       
TFDMAD

T

t

tt /
1




  όπου Τ ο αρικμόσ των περιόδων 

            Ο παραπάνω ςτατιςτικόσ δείκτθσ μετρά το μζςο προβλεπόμενο ςφάλμα. 
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 ΜSE(Mean square error)-Μζςθ τετραγωνικι απόκλιςθ 

            
  TFDMSE

T

t

tt /
1

2




   

Ο παραπάνω δείκτθσ μετρά τθ διαςπορά τθσ κατανομισ των ςφαλμάτων. 

 

 ΜΑPE(Mean absolute percentage error)-Mζςθ εκατοςτιαία απόλυτθ απόκλιςθ 

          
  TDFDMAPE

T

t

ttt //100
1




  

 

H Μζςθ εκατοςτιαία απόλυτθ απόκλιςθ είναι ζνα εντικειμενικό μζτρο του ςφάλματοσ 

πρόβλεψθσ ωσ ποςοςτό τθσ πραγματικισ ηιτθςθσ, ανεξάρτθτα από τθν τάξθ μεγζκουσ 

των δεδομζνων που αναλφουμε. 

 

 Συπικι απόκλιςθ ςφαλμάτων: 

 

 = √((Dt - Ft)
2 /(n-1)) 

 

Αν  τα παραπάνω μζτρα διαςποράσ είναι μικρά, θ προβλεπόμενθ τιμι βρίςκεται κοντά 

ςτθν πραγματικι. Τα μζτρα διαφζρουν ςτον τρόπο που δίνουν βαρφτθτα ςτα ςφάλματα. 

Μεγάλα ςφάλματα ζχουν μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτο μζςο τετραγωνικό ςφάλμα και τθν 

τυπικι απόκλιςθ γιατί υψϊνονται ςτο τετράγωνο. H μζςθ τυπικι απόκλιςθ 

χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςτισ επιχειριςεισ κακ’ ότι είναι πιο κατανοθτι ςτουσ 

εργαηόμενουσ. 

 

 Tracking signal: 

Αν θ μζκοδοσ πρόβλεψθσ που χρθςιμοποιοφμε είναι ςωςτι τότε αναμζνουμε να ζχουμε 

και κετικά και αρνθτικά ςφάλματα, δθλαδι μερικζσ φορζσ να ζχουμε υπερεκτιμιςει και 

κάποιεσ άλλεσ υποεκτιμιςει τθ ηιτθςθ. To tracking signal προςπακεί να εντοπίςει αν 

υπάρχει κάποια τάςθ για ςυνεχι υπερεκτίμθςθ ι υποεκτίμθςθ τθσ ηιτθςθσ και ουςιαςτικά 

μασ προειδοποιεί για το αν θ μζκοδοσ πρόβλεψθσ που χρθςιμοποιοφμε μασ οδθγεί ςε 

αποδεκτά αποτελζςματα. Υπολογίηεται ςφμφωνα με τθν παρακάτω εξίςωςθ: 

Tracking signal= Σ(Dt-Ft)/MAD=E/MAD 
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2.4 Συμπεριφορά-προφίλ ηιτθςθσ 

Σε αυτό το ςθμείο αξίηει να αναλφςουμε ςυνοπτικά τθ ςυμπεριφορά τθσ ηιτθςθσ. Το 

προφίλ τθσ ηιτθςθσ είναι ζνα απαραίτθτο ςτοιχείο που πρζπει να ζχει αναλφςει 

κάποιοσ προκειμζνου να βρει το καταλλθλότερο μοντζλο πρόβλεψθσ. Οι κατθγορίεσ τθσ 

ηιτθςθσ που διακρίνονται είναι οι παρακάτω: 

 

-Ηιτθςθ με τάςθ ι αλλιϊσ ςυςτθματικι ηιτθςθ: Θ τάςθ μπορεί να είναι είτε 

αυξανόμενθ είτε μειωτικι είτε ςτακερι όπωσ βλζπουμε και από τα παρακάτω 

γραφιματα. 

  

     ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΕΛΛΟΝ

Ζ
Η

Σ
Η


Η

 αυξθτικι τάςθ 

 

      ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΕΛΛΟΝ

Ζ
Η

Σ
Η


Η

ςτακερι τάςθ 

 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΕΛΛΟΝ

Ζ
Η

Σ
Η


Η

μειωτικι τάςθ 

 

-Ηιτθςθ με εποχικότθτα: Πταν θ ηιτθςθ αυξομειϊνεται ςε ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ 

περιόδουσ για ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθμα μελζτθσ 
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ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΕΛΛΟΝ

Ζ
Η

Σ
Η


Η

 

 

-Συχαία ηιτθςθ: Πταν θ ηιτθςθ δεν ακολουκεί μια ςυγκεκριμζνθ ςυμπεριφορά ςτθν 

ανάλυςθ μια μεγάλθσ χρονικισ περιόδου. Το προφίλ τθσ ηιτθςθσ είναι κάκε φορά 

διαφορετικό κακϊσ επιδροφν μθ προβλζψιμοι εξωτερικοί παράγοντεσ που τθν 

επθρεάηουν επομζνωσ και θ διακφμανςι τθσ είναι τυχαία. Σε αυτι τθν περίπτωςθ είναι 

λίγο δφςκολο νε περιγραφεί θ ηιτθςθ μζςα από ζνα μακθματικό μοντζλο. 

 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΕΛΛΟΝ

Ζ
Η

Σ
Η


Η

 

 

 

2.5 Βιματα διαδικαςίασ πρόβλεψθσ: 

1. Κακοριςμόσ του ςκοποφ και του αντικειμζνου πρόβλεψθσ 

2. Συλλογι ιςτορικϊν δεδομζνων 

3. Ανάλυςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του υποκειμζνου τθσ πρόβλεψθσ (τάςθ, εποχικότθτα, 

κυκλικότθτα) 

4. Επιλογι ενόσ κατάλλθλου μοντζλου πρόβλεψθσ  

5. Εφαρμογι του μοντζλου με τθ χριςθ των ιςτορικϊν ςτοιχείων 

6. Ζλεγχοσ τθσ αποτελεςματικότθτασ του μοντζλου με τον υπολογιςμό των 

ςφαλμάτων πρόβλεψθσ 

7. Πταν τα ςφάλματα ζχουν τιμζσ εκτόσ των αποδεκτϊν ορίων τότε ι 

προςαρμόηουμε/αλλάηουμε τισ τιμζσ των παραμζτρων του μοντζλου ι αλλάηουμε 

μοντζλο πρόβλεψθσ 

8. Αφοφ ζχουμε βρει το μοντζλο που ελαχιςτοποιεί τισ τιμζσ των ςφαλμάτων 

υπολογίηουμε τθν αναμενόμενθ ηιτθςθ και τθν προςαρμόηουμε βάςθ εξωτερικϊν 

πλθροφοριϊν που ζχουμε και οι οποίεσ δε λαμβάνονται υπόψθ από το μοντζλο 

9. Τζλοσ ελζγχουμε ξανά τθν αποτελεςματικότθτα του μοντζλου. 
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Κριτιρια επιλογισ του κατάλλθλου μοντζλου πρόβλεψθσ: 

 Ροςότθτα των διακζςιμων πλθροφοριϊν/ιςτορικϊν ςτοιχείων που ζχουμε-κάποιεσ 

μζκοδοι/μοντζλα απαιτοφν περιςςότερα δεδομζνα  

 Βακμόσ ακρίβειασ που απαιτείται:  μεγάλθ ακρίβεια πρόβλεψθσ ςθμαίνει ςυλλογι 

περιςςότερων δεδομζνων 

 Χρονικι περίοδοσ πρόβλεψθσ: υπάρχουν μοντζλα κατάλλθλα για προβλζψεισ 3 

μθνϊν και άλλα για προβλζψεισ 10 χρόνων  

 Ρροφίλ ηιτθςθσ: υπάρχουν μοντζλα που λαμβάνουν υπόψθ τουσ τθν τάςθ ι τθν 

εποχικότθτα για παράδειγμα τθσ ηιτθςθσ 

 

Ζνα αποτελεςματικό μοντζλο πρόβλεψθσ μασ δίνει τιμζσ για το tracking signal κοντά ςτο 

μθδζν(μθδενικό ςφάλμα ςυνεπάγεται μθδενικι προκατάλθψθ ζναντι υπερεκτίμθςθσ ι 

υποεκτίμθςθσ τθσ ηιτθςθσ). Συνικωσ κζτουμε κάποια αποδεκτά όρια για τισ τιμζσ που 

παίρνει από +-2 ζωσ +-5. Ραρακάτω παρατίκεται ζνασ πίνακασ υπολογιςμοφ του tracking 

signal : 

 

Πίνακασ 2.9:παράδειγμα υπολογιςμοφ tracking signal 

 
 

Για παράδειγμα TS6=(Dt6-Ft6)/MAD6=9,71/4,87=4,25 

 

Ζνα κεωριςουμε ότι οι αποδεκτζσ τιμζσ του tracking signal είναι εντόσ των ορίων +-4 τότε θ 

τιμι 4,25 είναι οριακά αποδεκτι. 

 

Period Dt Ft Dt-Ft Σ(Dt-Ft) ΙDt-FtI ΣΙDt-FtI MAD TS(tracking signal)

1 37 37,00 - - - - - -

2 40 37,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00

3 41 37,90 3,10 6,10 3,10 6,10 3,05 2,00

4 37 38,83 -1,83 4,27 1,83 7,93 2,64 1,62

5 45 38,28 6,72 10,99 6,72 14,65 3,66 3,00

6 50 40,29 9,71 20,70 9,71 24,36 4,87 4,25

7 43 43,20 -0,20 20,50 0,20 24,56 4,09 5,01

8 47 43,14 3,86 24,36 3,86 28,42 4,06 6,00

9 56 44,30 11,70 36,06 11,70 40,12 5,02 7,19

10 52 47,81 4,19 40,25 4,19 44,31 4,92 8,18

11 55 49,06 5,94 46,19 5,94 50,25 5,03 9,19

12 54 50,84 3,16 49,35 3,16 53,41 4,86 10,16
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2.6 Συμπεράςματα 

Συνοψίηοντασ αξίηει να κυμόμαςτε τα παρακάτω: 

 Υπάρχουν τρεισ βαςικζσ αρχζσ όςον αφορά τθν πρόβλεψθ: οι προβλζψεισ είναι 

ςπάνια ακριβείσ, είναι περιςςότερο ακριβείσ για ζνα ςφνολο ςτοιχείων και όχι για 

μεμονωμζνα ςτοιχεία και όταν θ πρόβλεψθ αφορά το κοντινό μζλλον 

 Θ διαδικαςία πρόβλεψθσ περιλαμβάνει τα εξισ βιματα: αποφαςίηουμε τι κα 

προβλζψουμε, αναλφουμε τα δεδομζνα που ζχουμε, επιλζγουμε μοντζλο 

πρόβλεψθσ, το εφαρμόηουμε και ελζγχουμε τθν αποτελεςματικότθτά του 

 Οι μζκοδοι πρόβλεψθσ κατθγοριοποιοφνται ςε ποιοτικζσ και ποςοτικζσ.  Οι 

ποςοτικζσ βαςίηονται ςε μακθματικά μοντζλα/εξιςϊςεισ και οι ποιοτικζσ ςτθν 

ανκρϊπινθ κρίςθ 

 Τα μοντζλα χρονοςειρϊν υποκζτουν πωσ όλεσ οι διακζςιμεσ πλθροφορίεσ που μασ 

είναι απαραίτθτεσ για τθν πρόβλεψθ εμπεριζχονται ςτα ιςτορικά δεδομζνα ενϊ θ 

παλινδρόμθςθ κεωρεί πωσ θ μεταβλθτι που προβλζπουμε ζχει εξαρτϊμενθ ςχζςθ 

από άλλεσ μεταβλθτζσ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ 

 Υπάρχουν τζςςερα βαςικά ςτοιχεία ςχετικά με τθ ςυμπεριφορά τθσ ηιτθςθσ: μπορεί 

να είναι ςτακερι, να παρουςιάηει τάςθ ι εποχικότθτα ι κυκλικότθτα. Τα μοντζλα 

χρονοςειρϊν είναι : ο απλόσ μζςοσ, ο κινθτόσ και ο ςτακμιςμζνοσ κινθτόσ μζςοσ 

όροσ, θ εκκετικι εξομάλυνςθ και θ προςαρμοςμζνθ εκκετικι εξομάλυνςθ.  

 Ζνα άλλο βαςικό μοντζλο πρόβλεψθσ είναι θ γραμμικι παλινδρόμθςθ θ οποία 

υποκζτει πωσ υπάρχει μια γραμμικι ςχζςθ μεταξφ τθσ μεταβλθτισ που 

προβλζπουμε  και άλλων ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν . Ο ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ 

χρθςιμοποιείται για να μετριςει το βακμό τθσ γραμμικισ αυτισ εξάρτθςθσ/ςχζςθσ 

 Τρεισ βαςικοί ςτατιςτικοί δείκτεσ ςφαλμάτων είναι θ μζςθ απόλυτθ απόκλιςθ(MAD) 

, το μζςο τετραγωνικό ςφάλμα(MSE) και το tracking signal 

 Υπάρχουν τζςςερα βαςικά κριτιρια για τθν επιλογι του μοντζλου πρόβλεψθσ: το 

πλικοσ των διακζςιμων δεδομζνων , ο βακμόσ ακρίβειασ πρόβλεψθσ που 

επικυμοφμε , ο χρονικόσ ορίηοντασ πρόβλεψθσ και και τα πρότυπα ςυμπεριφορά 

που παρατθροφνται ςτα ιςτορικά δεδομζνα 

 

Στον παρακάτω πίνακια γίνεται μια ςφντομθ αναφορά ςτισ υπάρχουςε τεχνικζσ και 

μοντζλα πρόβλεψθσ: 

 

Πίνακασ 2.10: Περίλθψθ ποςοτικϊν και ποιοτικϊν μεκόδων πρόβλεψθσ τθσ ηιτθςθσ 

ΠΟΙΟΣΙΚΕ ΙΝPUT ΑΠΟ ΕΚΣΙΜΗΕΙ ΚΑΙ ΓΝΩΜΕ 

GRASS ROOTS Γίνεται ςυλλογι δεδομζνων από 
ανκρϊπουσ που ζρχονται ςε κακθμερινι 
επαφι με το άμεςο περιβάλλον του 
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υποκειμζνου τθσ πρόβλεψθσ(π.χ του 
πωλθτζσ όταν προβλζπουμε τθ ηιτθςθ 
ενόσ προϊόντοσ 

ΖΕΥΝΑ ΑΓΟΑΣ Συνεντεφξεισ και ερωτθματολόγια ςτο 
κοινό με ςτόχο τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν 
ςχετικά με τισ ςυνκικεσ τθσ 
αγοράσ.Βοθκάει κυρίωσ για τθ 
μακροπρόκεςμθ πρόβλεψθ νζων 
προϊόντων 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Συνεδριάςεισ ςτελεχϊν, πωλθτϊν ι και 
πελατϊν όπου ανταλλάςουν απόψεισ 

ΙΣΤΟΙΚΘ ΑΝΑΛΟΓΙΑ Το αντικείμενο πρόβλεψθσ παρομοιάηεται 
με κάποιο άλλο παραμφερζσ. Αυτό γίνεται 
κυρίωσ όταν πρόκειται για νζα προϊόντα 
όπου θ πρόβλεψθ γίνεται  ςφμφωνα με το 
ιςτορικό ενόσ παρόμοιου προϊόντοσ 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Ζνα ερωτθματολόγιο απαντάται από μια 
ομάδα ειδικϊν και τροποποιείται ανάλογα 
με τα αποτελζςματα ϊςτε να 
δθμιουργθκεί μια διαδικαςία μάκθςθσ 
για τα μζλθ τθσ ομάδασ χωρίσ πίεςθ από 
ανϊτερα κλιμάκια διοίκθςθσ 

  

ΠΟΟΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΟΝΟΕΙΡΕ/ΠΡΟΟΜΕΙΩΗ ΚΑΙ 
ΑΙΣΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ 

ΧΟΝΟΣΕΙΕΣ Θ πρόβλεψθ τθσ μελλοντικισ ηιτθςθσ 
βαςίηεται ςτισ ιςτορικζσ παρατθριςεισ 

ΑΡΛΟΣ ΚΙΝΘΤΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΟΣ Μζςοσ όροσ των ιςτορικϊν 
παρατθριςεων χωρίσ ςτάκμιςθ αυτϊν 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΚΙΝΘΤΟΣ ΜΕΣΟΣ Δίνουμε βαρφτθτα διαφορετικι ςτα 
δεδομζνα(μεγαλφτερθ ςτα πιο πρόςφατα) 

ΕΚΘΕΤΙΚΘ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΘ Δίνουμε διαφορετικι ςτάκμιςθ ςτα 
δεδομζνα. Θ ςτάκμιςθ αυτι μειϊνεται 
εκκετικά όςο προχωράμε προσ τα πίςω 
ςτα παρελκοντικά ςτοιχεία 

ΡΑΛΙΝΔΟΜΘΣΘ Ζυρεςθ γραμμικισ ςχζςθσ ςε ςυνάρτθςθ 
με τον χρόνο. Θ πιο γνωςτθ μζκοδοσ είναι 
αυτι των ελαχίςτων τετραγϊνων 

ΒΟΧ- JEKINS Ρερίπλοκθ και ακριβισ ςτατιςτικι 
μζκοδοσ που ςχετίηει 
ςτατιςτικά μοντζλα με τα δεδομζνα και 
προςαρμόηει το μοντζλο 
ςτθν χρονοςειρά με τθν χριςθ 
Μπειηιανϊν κατανομϊν 

ΧΟΝΟΣΕΙΕΣ SHINSKIN Αναλφει χρονοςειρζσ με εποχικότθτα, 
τάςθ  και τυχαιότθτα. Απαιτεί δεδομζνα 
τουλάχιςτον 3 ετϊν και εντοπίηει πολφ 
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αποτελεςματικά ςθμεία αλλαγισ 

ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΑΣΕΩΝ Ρροςαρμογι μακθματικϊν γραμμϊν 
τάςθσ ςτα δεδομζνα και 
προεκβολι ςτο μζλλον 

ΑΙΣΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ Προςπακοφν να εντοπίςουν ποιοι είναι οι 
βαςικοί παράγοντεσ που επθρεάηουν το 
αντικείμενο τθσ πρόβλεψθσ (π.χ θ 
διαφιμιςθ, θ προϊκθςθ κ.α) 

ΡΑΛΙΝΔΟΜΘΣΘ Ρροςπακεί να αποτυπϊςει τθ ςχζςθ 
ανάμεςα ςτθν εξαρτθμζνθ μεταβλθτι και 
ςε ζνα ςφνολο από ανεξάρτθτεσ 
μεταβλθτζσ 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Εξαρτθμζνεσ εξιςϊςεισ που εφαρμόηονται 
για τθν περιγραφι ενόσ τομζα τθσ 
οικονομίασ 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ Οι πωλιςεισ μιασ εταιρίασ προσ άλλεσ 
εταιρίασ αναλφονται με βάςθ τισ αλλαγζσ 
που λαμβάνουν χϊρα ςτισ άλλεσ εταιρίεσ 

LEADING INDICATORS Aναλφονται παρεμφερι αντικείμενα με 
τθν ίδια πορεία προγενζςτερα του 
αντικειμζνου πρόβλεψθσ 

ΠΡΟΟΜΟΙΩΘ Είναι δυναμικά μοντζλα ςτα οποία 
μποροφμε να ειςάγουμε υποκζςεισ 
ςχετικά με μεταβολζσ ςε εςωτερικζσ και 
εξωτερικζσ μεταβλθτζσ(π.χ υπόκεςθ 
ςχετικά με πικανι μείωςθ των τιμϊν κατα 
20%) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΗ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΖΗΣΗΗ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ COLGATE-

PALMOLIVE 

το κεφάλαιο αυτό γίνεται  καταγραφι τθσ οργανωτικισ πυραμίδασ τθσ εταιρείασ 

Colgate Palmolive Hellas  και λεπτομερισ περιγραφι τθσ μεκόδου πρόβλεψθσ τθσ 

ηιτθςθσ που χρθςιμοποιεί. Μια πραγματικι εταιρεία χρθςιμοποιεί μια πλθκϊρα 

πλθροφοριϊν ϊςτε να ειςάγει ςωςτι πρόβλεψθ ςτο ςφςτθμα και δε βαςίηεται απλά και 

μόνο ςτα αποτελζςματα που δίνει ζνα ςτατιςτικό μοντζλο. 
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FORECASTING-ΡΟΒΛΕΨΘ ΤΘΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΘΣ ΗΘΤΘΣΘΣ 

H διαδικαςία πρόβλεψθσ τθσ μελλοντικισ ηιτθςθσ  των καταναλωτϊν για τα προϊόντα τθσ 

εκάςτοτε εταιρείασ αποτελεί μια από τισ πιο βαςικζσ λειτουργίεσ και καταλφτθσ για τθ 

ηωτικότθτα, βιωςιμότθτα και κερδοφορία τθσ κάκε επιχείρθςθσ . Το να προβλζπει θ κάκε 

επιχείρθςθ τι αναμζνεται να ηθτιςουν οι πελάτεσ τθσ (τι προϊόν και ςε τι ποςότθτα) είναι 

ζνα ζργο δφςκολο κακϊσ το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον είναι ιδιαιτζρωσ 

ευμετάβλθτο και οι αγοραςτικζσ/καταναλωτικζσ ανάγκεσ εξαιρετικά απρόβλεπτεσ αλλά και 

πολφ απαραίτθτο για τον προγραμματιςμό των πρϊτων υλϊν ι προϊόντων, τθν ομαλι και 

αδιάκοπθ παραγωγι ςτο ςωςτό χρόνο ϊςτε να ικανοποιθκοφν οι ανάγκεσ των πελατϊν (το 

ςωςτό προϊόν  ςτθ ςωςτι ςτιγμι) αποτελεςματικά και άμεςα χωρίσ αυτό να ςθμαίνει για 

τθν εταιρεία τεράςτια αποκζματα και ςυνεπϊσ πολφ υψθλό κόςτοσ. 

 

Υπάρχουν πάρα πολλζσ μζκοδοι πρόβλεψθσ τθσ ηιτθςθσ ανάλογα με το προφίλ των 

διαφόρων προϊόντων . Κάκε εταιρεία  προκειμζνου να επιλζξει το μοντζλο πρόβλεψθσ που 

κα εφαρμόςει ακολουκεί τα παρακάτω βιματα: 

1)ςυγκεκριμενοποιεί τα προϊόντα που αποτελοφν μζροσ τθσ διαδικαςία πρόβλεψθσ. Κάκε 

κωδικόσ κα πρζπει να αντιμετωπίηεται ςαν διαφορετικι οντότθτα 

2)αναλφει το αγοραςτικό κοινό ςτο οποίο απευκφνεται κάκε προϊόν 

3)μελετά τθν ιςτορικι πορεία του κάκε κωδικοφ προκειμζνου π.χ να διαπιςτωκεί αν 

υπάρχουν τάςεισ εποχικότθτασ 

4)μελετά τα μελλοντικά ςχζδια που ζχουν οι πωλιςεισ και το marketing για τον κάκε 

κωδικό (relaunches, προωκθτικοί κωδικοί κτλ) 

5)κζτει τισ παραμζτρουσ (π.χ τθν περίοδο πρόβλεψθσ, τα αποδεκτά όρια λάκουσ) 

6)επιλζγει κάποιο μοντζλο πρόβλεψθσ που να ταιριάηει ςτα χαρακτθριςτικά των προϊόντων 

των οποίων προβλζπεται θ μελλοντικι ηιτθςθ 

 

Στθν παροφςα μελζτθ κα εξετάςουμε τθ δομι και τισ μεκόδουσ πρόβλεψθσ τθσ εταιρείασ 

Colgate-Palmolive Θellas. 
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3.1 Ιςτορικι αναδρομι 

 
 1962 - ΙΔΥΕΤΑΙ Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ 

 1963 - 1973 - ΔΕΚΑΤΙΑ ΕΔΑΙΩΣΘΣ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 1974 - 1984 - ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΡΕΚΤΑΣΘΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 1985 - 1995 - ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΑΝΑΔΙΑΘΩΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΕΥΩΣΤΙΑΣ 

 1995 - ΣΘΜΕΑ - ΡΕΙΟΔΟΣ ΕΚΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΕΑΙΤΕΩ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

 

Ασ δοφμε όμωσ λίγο πιο αναλυτικά τα δρϊμενα τθσ τελευταίασ εικοςαετίασ: 

1995 – ΕΩ ΗΜΕΡΑ - ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΛΩΝ 
ΣΩΝ  ΔΕΙΚΣΩΝ 
 
Κατά τθν περίοδο αυτι, ι εταιρεία διακζτοντασ τθν κατάλλθλθ οικονομικι και 
επιχειρθματικι ιςχφ υλοποιεί ζνα εκτεταμζνο πρόγραμμα εκςυγχρονιςμοφ όλων των 
τομζων τθσ βιομθχανικισ και εμπορικισ δραςτθριότθτασ τθσ, αλλά και των ςυςτθμάτων 
τθσ, με κορωνίδα τθν κατά το 1999 υλοποίθςθ εφαρμογισ του ενοποιθμζνου λογιςμικοφ 
SAP, με αντίςτοιχθ αναδιάταξθ του ςυνόλου ςχεδόν των διαδικαςιϊν τθσ. Κατά τθν ίδια 
περίοδο ςθμειϊνεται και ι ςθμαντικι ανάπτυξθ τθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ τθσ 
εταιρείασ ςε πάρα πολλζσ χϊρεσ. Τζλοσ, αξιοςθμείωτοσ κατά τθν περίοδο αυτι είναι ο 
εκςυγχρονιςμόσ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και τθσ κτιριακισ υποδομισ τθσ εταιρείασ. 
 
Πςον αφορά τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα τθσ εταιρείασ, αυτι είναι μεςτι νζων 
προϊόντων και επαναλανςαρίςματοσ προϊόντων. 
Ειδικότερα, μποροφμε να μνθμονεφςουμε κατά ςειρά: 

 Το 1995 λανςάρεται το υγρό κακαριςτικό γενικισ χριςθσ FABULOSO. 

 Το 1996 τοποκετείται το Υγρό αντιβακτθριδιακό κρεμοςάπουνο, ςαποφνι και 
αφροντοφσ PROTEX, το υγρό απορρυπαντικό ροφχων SOFLAN GEL, το υγρό γενικοφ 
κακαριςμοφ AZAX ULTRA PLUS, το υγρό απορρυπαντικό πιάτων PALMOLIVE 
BALSAM και θ υγρι οδοντόκρεμα COLGATE 2 ςε 1. 

 Το 1997 τοποκετοφνται ςτθν ελλθνικι αγορά οι οδοντόκρεμεσ COLGATE Sensation 
Whitening και COLGATE Sensation Acti Clean, το υγρό απορρυπαντικό 
απολυμαντικό τουαλζτασ ΑΗΑΧ KLORON, το υγρό πιάτων PALMOLIVE 
ANTIBACTERIAL, το παιδικό ςαμπουάν PALMOLIVE 2 ςε 1, το υγρό κακαριςτικό 
ΑΗΑΧ Γιορτι Λουλουδιϊν, και θ υγρι οδοντόκρεμα OULODENT 2 ςε 1. 

 Το 1998 λανςάρονται το υγρό μαλακωτικό ροφχων SOUPLINE TROPICAL, το υγρό 
απορρυπαντικό πιάτων PALMOLIVE POTS and PANS, θ υγρι οδοντόκρεμα COLGATE 
Sensation Whitening 2 ςε 1, θ υγρι οδοντόκρεμα COLGATE Sensation Act Clean 2 ςε 
1, θ υγρι παιδικι οδοντόκρεμα COLGATE Junior 2 ςε 1. 

 To 1999 τοποκετοφνται το υγρό γενικό κακαριςμοφ ΑΗΑΧ ANTCIBACTERIAL, θ 
οδοντόβουρτςα COLGATE Navigator, το υγρό κρεμοςάπουνο PALMOLIVE 

http://www.colgate.com.gr/about/history.shtml#anchor1
http://www.colgate.com.gr/about/history.shtml#anchor2
http://www.colgate.com.gr/about/history.shtml#anchor3
http://www.colgate.com.gr/about/history.shtml#anchor4
http://www.colgate.com.gr/about/history.shtml#anchor5
http://www.colgate.com.gr/about/history.shtml#anchor5
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AQUARIUM, το μαλακωτικό ροφχων SOUPLINE CASHMERE, το απολυμαντικό ςπρζϊ 
AZAΧ SHOWER POWER και θ υγρι οδοντόκρεμα COLGATE Total 2 ςε 1. 

 

 Το 2000 λανςάρονται το υγρό απορρυπαντικό πιάτων PALMOLIVE SPRING 
SENSATION, θ οδοντόκρεμα COLGATE Fresh Confidence, το ςαποφνι γλυκερίνθσ 
PALMOLIVE, ανδρικό αφροντοφσ PALMOLIVE Αctive και οι οδοντόβουρτςεσ 
COLGATE Actibrush και COLGATE Replace. 

 

 Το 2001 τοποκετικθκαν θ Οδοντόκρεμα COLGATE Herbal, θ Οδοντόβουρτςα 
COLGATE Actibrush Kids, τα Ρανάκια γενικισ χριςθσ ΑΗΑΧ Wipes, τα Ρανάκια για τα 
τηάμια ΑΗΑΧ Glass Wipes, το αφροντοφσ / αφρόλουτρο PALMOLIVE Aromatherapy, θ 
Οδοντόκρεμα COLGATE Junior Looney Tunes, θ Οδοντόκρεμα COLGATE Total Plus 
Whitening, θ οδοντόβουρτςα COLGATE Actibrush Kids, θ οδοντόβουρτςα COLGATE 
Junior Harry Potter. 

 

 Το 2002 μια πλθκϊρα από νζα προιόντα τοποκετικθκαν ςτθν Ελλθνικι αγορά, 
όπωσ το υγρό τηαμιϊν AZAX Γιορτι Λουλουδιϊν, θ οδοντόβουρτςα COLGATE 
Motion, θ οδοντόβουρτςα COLGATE Total + Whitening, το υγρό για εφκολο 
ςιδζρωμα SOUPLINE Spray, τα αρωματικά φακελάκια SOUPLINE, θ οδοντόκρεμα 
Herbal White, τα υγρά πανάκια κακαριςμοφ ΑΗΑΧ Αnti-Lime Scale, θ Οδοντόκρεμα 
COLGATE Triple Action, τα υγρά πανάκια για το πάτωμα AZAX Γιορτι Λουλουδιϊν , 
το υγρό απορρυπαντικό κακαριςμοφ για το πάτωμα AZAX Minerals, θ οδοντόκρεμα 
COLGATE Blue Minty Gel, το υγρό κακαριςμοφ γενικισ χριςθσ AZAX ςε μορφι ςπρζϊ 
, το υγρό ςαποφνι χεριϊν PALMOLIVE Aromatherapy, θ Οδοντόβουρτςα COLGATE 
Massager, και το Υγρό πιάτων PALMOLIVE Oxygen Power.  

 

 

Κακίςταται ζτςι δυνατό να ςθμειϊςουμε ότι θ COLGATE-PALMOLIVE (HELLAS) ΑΒΕΕ κατζχει 

μια εξζχουςα κζςθ ςτθν Ελλθνικι αγορά, από πλευράσ δεικτϊν ανάπτυξθσ όγκου 

πωλιςεων, οικονομικϊν δεικτϊν, και δεικτϊν απόδοςθσ και αποτελεςματικότθτασ. 

Για τουσ ίδιουσ λόγουσ, ιδιαίτερα επιφανισ είναι ι κζςθ τθσ Ελλθνικισ εταιρείασ και 

μεταξφ των ανά τον Κόςμο αδελφϊν εταιριϊν COLGATE-PALMOLIVE. 
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3.2 Oργανόγραμμα εταιρείασ 

 

 

3.2.1 Οργανόγραμμα ςτο τμιμα πωλιςεων: 

 

 

 

Στο τμιμα πωλιςεων υπάγονται : 

1) Customer marketing  

2) Customer Service  & Logistics 

3) Sales field (CDTs, CDMs and Salers) 

Ασ δοφμε όμωσ λίγο αναλυτικότερα τθ λειτουργία κακενόσ από τα παραπάνω τμιματα: 
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3.2.1.1 Customer Service&Logistics: 

 

 

Το customer service είναι υπεφκυνο για τθ διαχείριςθ των παραγγελιϊν των πελατϊν, τον 

ζλεγχο του διακζςιμου αποκζματοσ, τθν τιμολόγθςθ , τθν πρόβλεψθ τθσ μελλοντικισ 

ηιτθςθσ και για ό,τι άλλο ζχει να κάνει με τθν εξυπθρζτθςθ των πελατϊν. Είναι ζνα τμιμα 

περιςςότερο διεκπαιρεωτικό για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων του marketing και των 

πωλιςεων. Ριο ςυγκεκριμζνα: 

 Οι demand planners-forecasters εφαρμόηουν μοντζλα πρόβλεψθσ για τουσ 

κωδικοφσ τθσ κατθγορίασ τουσ και ειςάγουν το αποτζλεςμα τθσ πρόβλεψθσ ςτο 

ςφςτθμα προκειμζνου να δθμιουργθκοφν οι ανάγκεσ για τθν παραγγελία ι τθν 

παραγωγι ποςότθτασ των διαφόρων κωδικϊν. Ραρακολουκοφν και ειδοποιοφν ςε 

περιπτϊςεισ OOS.  

 Θ order processing/stock replenishment supervisor  μαηί με τισ customer service 

assistants επεξεργάηονται τισ παραγγελίεσ που ειςάγουν κάκε μζρα ςτο ςφςτθμα οι 

πωλθτζσ ϊςτε να φορτωκοφν και να παραδοκοφν τθ ςωςτι θμερομθνία, ελζγχουν 

τθ διακεςιμότθτα του αποκζματοσ που απαιτείται για να εξυπθρετθκοφν οι 

παραγγελίεσ και ςτζλνουν το αρχείο των παραγγελιϊν ςτον 3PL ϊςτε να γίνει το  

picking, θ τφπωςθ των Δελτίων αποςτολισ και τιμολογιϊν και επομζνωσ θ φόρτωςθ 

των παραγγελιϊν. Θ φόρτωςθ γίνεται 2 μζρεσ μετά τθν ειςαγωγι τθσ παραγγελίασ 

ςτο ςφςτθμα και παραδίδεται ςε 1-2 ι και 3 μζρεσ όταν πρόκειται για νθςιά. 

Επιπλζον είναι υπεφκυνοι για τθν προετοιμαςία του τιμοκαταλόγου και του δελτίου 

παραγγελίασ που δίνεται ςτουσ πωλθτζσ. Αυτό βζβαια γίνεται με feedback από το 

marketing ςχετικά με τισ τιμζσ και τα variants των προϊόντων που πουλάμε κάκε 

μινα. Τζλοσ διαχειρίηεται τισ επιςτροφζσ και κόβει τα πιςτωτικά. 
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 Το Customer Development Team (CDT-CSL analysts) διαχειρίηεται τισ παραγγελίεσ 

των VMI πελατϊν , εξάγει reports ςχετικά με τισ κακθμερινζσ πωλιςεισ και ελζγχει 

τισ κατανομζσ των προωκθτικϊν κωδικϊν του κάκε πωλθτι ανα μινα. 

 

Το τμιμα logistics: 

Ο 3PL coordinator  είναι υπεφκυνοσ για το ςυντονιςμό τθσ ομαλισ επικοινωνίασ μεταξφ τθσ 

εταιρείασ και του 3PL . Εφαρμόηει αςκιςεισ πρόβλεψθσ του μζγιςτου αποκζματοσ ϊςτε να 

επικοινωνιςει ςτον 3PL ζνα επικείμενο overflow κακότι θ αποκικθ ζχει ςυγκεκριμζνο 

αρικμό παλετοκζςεων, ςυμφωνεί τα αποκζματα όλων των κωδικϊν κακϊσ και όλεσ τισ 

χρεϊςεισ του 3PL προσ τθν εταιρεία(μεταφορά, picking κτλ) ςε μθνιαία βάςθ, και δίνει 

λφςεισ ςε προβλιματα και παράπονα που προκφπτουν όςον αφορά τθν ςυνεργαςία μεταξφ 

3PL και εταιρίασ.  

Ο Logistics manager επιβλζπει, ελζγχει και επεμβαίνει ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ομαλι ροι 

των διαδικαςιϊν τθσ φόρτωςθσ και παράδοςθσ των παραγγελιϊν ςτουσ πελάτεσ και 

διαπραγματεφεται τουσ όρουσ του ςυμβολαίου με τον 3PL. 

Ο co-packing planner είναι υπεφκυνοσ  για τθν παραγωγι όλων των δεμζνων και 

εκπτωτικϊν προςφορϊν ςτισ ποςότθτεσ και το χρόνο που πρζπει. Ρροετοιμάηει το 

πρόγραμμα παραγωγισ του ςυςκευςτθρίου και δίνει εντολζσ κακθμερινά για τισ ποςότθτεσ 

των απλϊν κωδικϊν που μεταφζρονται από τθν αποκικθ προσ το ςυςκευαςτιριο για να 

γίνει θ παραγωγι των προςφορϊν. 

 

3.2.1.2 Customer Marketing: 

 

Το Customer marketing είναι ο ενδιάμεςοσ μεταξφ των πωλιςεων και του marketing. 

Συνεργάηεται με το marketing για τθ διεκπαιρζωςθ των διαφόρων προωκθτικϊν πλάνων 
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ςτα καταςτιματα. Για παράδειγμα όταν το marketing αποφαςίςει πολφ ζντονο προωκθτικό 

πλάνο μιασ οδοντόκρεμασ μζςα ςτα καταςτιματα το customer marketing είναι υπεφκυνο 

για τθν αναδιαμόρφωςθ των πλανογραμμάτων , τθν παραγγελία των προωκθτικϊν 

υλικϊν(trays κτλ) , τθν επικοινωνία τθσ πλθροφορία αυτισ προσ τισ πωλιςεισ και τθ ςτενι 

παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του προωκθτικοφ πλάνου. Επιπλζον ςε ςυνεργαςία με το 

marketing αποφαςίηει για τισ προωκθτικζσ ενζργειεσ-φυλλάδια και προςφορζσ ςε κάκε 

πελάτθ και επικοινωνεί τισ ποςότθτεσ των προςφορϊν που κα τρζξουν ςτουσ demand 

planners. Tζλοσ είναι υπεφκυνο για τθν ανάκλθςθ κάποιου προβλθματικοφ προϊόντοσ από 

τθν αγορά και τθν επικοινωνία ςε ότι ζχει να κάνει με ανατιμιςεισ/υποτιμιςεισ προϊόντων. 

 

Συγκεκριμζνα: 

 Οι REMs (Retail Environment managers)  αςχολοφνται με τα πλανογράμματα, τα 

recall προϊόντων , τθν κατανομι προςφορϊν ςτουσ πωλθτζσ , τθν παρακολοφκθςθ 

μεριδίων αγοράσ ςε κάκε κατθγορία προϊόντοσ και των νζων ανταγωνιςτικϊν 

προϊόντων που βγαίνουν κακθμερινά ςτο ράφι. 

 Οι BDMs (Business Development managers) ςυνεργάηονται με το marketing ϊςτε να 

ςχεδιαςτοφν οι ενζργειεσ και τα φυλλάδια του κάκε πελάτθ πάντοτε βζβαια ςε 

διαρκι ςυνεργαςία και με τον πελάτθ και επικοινωνοφν τα ςχζδια τουσ αυτά ςτουσ 

Customer Development Managers. 

Το παρακάτω τμιμα των πωλιςεων 

 ζχει τθν πιο άμεςθ επαφι με τουσ πελάτεσ από κάκε άλλο τμιμα.  

Οι πωλθτζσ επιςκζπτονται κακθμερινά τα διάφορα καταςτιματα , μιλάνε με τον πελάτθ, 

επιβζπουν τθν τοποκζτθςθ των προϊόντων πάνω ςτο ράφι και δζχονται παραγγελιζσ τισ 

οποίεσ μετζπειτα ανεβάηουν ςτο ςφςτθμα. 

Οι CDTLs και CDMs κλείνουν τισ ςυμφωνίεσ με τουσ πελάτεσ, διαπραγματεφονται τουσ 

όρουσ των ςυμβολαίων, είναι ςε διαρκι επικοινωνία με τουσ πωλθτζσ αλλά και με τουσ 

πελάτεσ ϊςτε να ικανοποιθκοφν οι επικυμίεσ του πελάτθ επικοινωνόντασ ςτα εκάςτοτε 
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υπεφκυνα τμιματα τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν ϊςτε να επιτευχκεί 

αυτό. Για παράδειγμα όταν ζνασ πελάτθσ δε δζχεται να υπογράψει νζο ςυμβόλαιο ςε 

περίπτωςθ που ζχουν ανατιμθκεί κάποια προϊόντα τότε κα πρζπει να επικοινωνθκεί ςτο 

customer service θ μθ τιμολόγθςθ που πρακτικά ςθμαίνει κόψιμο των ανατιμθμζνων 

κωδικϊν απο τθν παραγγελία. Επιπλζον , επικοινωνοφν τισ διάφορεσ ενζργειεσ – φυλλάδια 

των πελατϊν κακϊσ και τουσ κωδικοφσ που αυτά περιλαμβάνουν και τθν περίοδο που κα 

τρζξουν  ςε όλεσ τισ πωλιςεισ ϊςτε να γίνουν οι απαραίτθτεσ από κάκε τμιμα ενζργειεσ 

(πχ.  Το customer service κα δεςμεφςει/μπλοκάρει τισ ποςότθτεσ των φυλλαδίων ϊςτε να 

μθν υπάρξει κίνδυνοσ να εξαντλθκεί το απόκεμα και να ακυρωκεί το φυλλάδιο). Επιπλζον 

είναι υπεφκοινοι για το πϊσ κα κατανεμθκοφν οι προςφορζσ ανάμεςα ςτουσ πωλθτζσ των 

πελατϊν τουσ. Για παράδειγμα μπορεί ζνασ πελάτθσ να χρειάηεται μεγαλφτερθ ποςότθτα 

ςε ζναν κωδικό από αυτι που ζχει κατανεμθκεί ςτον πωλθτι του ςυγκεκριμζνου πελάτθ 

οπότε ο Customer Development Manager είναι υπεφκυνοσ να βρει τθν πόςότθτα αυτι είτε 

από άλλο πωλθτι του group του είτε από άλλο group. 

 

3.2.2 Οργανόγραμμα ςτο τμιμα marketing: 

 

To marketing προςπακεί με όλα τα μζςα που διακζτει να προβάλει όςο το δυνατόν 

καλφτερα τα προϊόντα τθσ εταιρείασ ςτον πελάτθ, είτε πρόκειται για νζα προϊόντα είτε 

πρόκειται για ιδθ υπάρχοντα. Σχεδιάηει τα προωκθτικά πλάνα για κάκε κωδικό(διαφιμιςθ, 

in store execution(trays, stands), δειγματοδιανομι ςε περιοδικά εφθμερίδεσ, χριςθ των 

μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ για προβολι των προϊόντων) , παρακολουκεί τθν πορεία των 

ανταγωνιςτικϊν προϊόντων κακϊσ και των προωκθτικϊν ενεργειϊν των ανταγωνιςτικϊν 

εταιρειϊν ϊςτε να δρα ζγκαιρα χωρίσ να χάνει μερίδιο αγοράσ, βάηει ςτόχουσ ςχετικά με 

τθν κατάκτθςθ μεριδίου αγοράσ ακολουκϊντασ κάποιεσ φορζσ ςτρατθγικζσ 

διαφοροποίθςθσ των προϊόντων( αλλαγι γραφικϊν , downsizing), αποφαςίηει για τισ 

ποςότθτεσ των προςφορϊν που κα διατεκοφν κάκε μινα ανάλογα με το budget που 
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διακζτει για τον κάκε κωδικό και ςυνεργάηεται με τισ πωλιςεισ για τθν υλοποίθςθ των 

ςχεδίων τθσ. Με όλα αυτά αςχολοφνται οι Managers κάκε κατθγορίασ και οι αντίςτοιχοι 

product managers.  

Ζνα ακόμα κομμάτι του marketing αποτελοφν τα ιατρικά και επαγγελματικά προϊόντα. Τα 

επαγγελματικά προϊόντα πωλοφνται ςε βιομθχανικοφσ πελάτεσ και διατίκενται ςε 

μεγαλφτερεσ ςυςκευαςίεσ ςυνικωσ από αυτζσ που αγοράηουν οι κανονικοί πελάτεσ και τα 

ιατρικά είναι κάποιεσ κατθγορίεσ πορϊόντων oral  care (οδοντόκρεμεσ κτλ) που κεωροφνται 

ιατρικά προϊόντα και διατίκενται ςε οδοντοτιάτρουσ ςε μορφι δειγμάτων. Με όλα τα 

παραπάνω αςχολοφνται ο Professional business manager, oι oral care consultants που είναι 

ςε διαρκι επικοινωνία με οδοντοτιάτρουσ και ο scientific affairs manager που ςυνεργάηεται 

με κακθγθτζσ πανεπιςτθμίου και οδοντοτιάτρουσ για τθν προϊκθςθ των προϊόντων αυτϊν 

ωσ ιατροφαρμακευτικά.  

Τζλοσ ο consumer and shopper insights manager αντλεί ςτοιχεία από τθ Nielsen όςον 

αφορά μερίδια αγοράσ και αςχολείται με ζρευνεσ καταναλωτϊν. 

 

-Το εργοςτάςιο αποτελεί μια ξεχωριςτικι οντότθτα και ελζγχεται από το European Division 

και όχι από τον GM. Ενςωματϊνει όλεσ τισ λειτουργίεσ που απαιτοφνται ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ ομαλι και αδιάκοπθ παραγωγι των προϊόντων. Ριο ςυγκεκριμζνα 

περιλαμβάνει τον προγραμματιςμό τθσ παραγωγισ, τθν προμικεια των πρϊτων υλϊν , τθ 

ςυντιρθςθ των μθχανθμάτων, τθν εξαςφάλιςθ ενόσ αςφαλοφσ εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ 

που να μθν επιτρζπει ατυχιματα και τθ διαχείριςθ των εξαγωγϊν. 

Σ’αυτό το ςθμείο, μιασ και το κζμα μασ είναι θ πρόβλεψθ τθσ ηιτθςθσ, αξίηει να 

αναλφςουμε λίγο περιςςότερο το κομμάτι τθσ προμικειασ των πρϊτων υλϊν και του 

προγραμματιςμοφ παραγωγισ. Οι δυο αυτζσ λειτουργίεσ γίνονται από τουσ production 

planners οι οποίοι βάςει των αναγκϊν που ειςάγονται ςτο ςφςτθμα από τουσ demand 

planners και τουσ co-packing planners ςε δεφτερο επίπεδο, προμθκεφονται τισ πρϊτεσ φλεσ 

και δθμιουργοφν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα παραγωγισ ϊςτε να είναι διακζςιμεσ οι 

ποςότθτεσ που ηθτοφν οι demand planners τθ ςωςτι ςτιγμι. Υπάρχει ςυνεχισ ςυνεργαςία 

μεταξφ demand και production planner ϊςτε να υπάρχει ευελιξία να παραχκεί κάτι λίγο 

νωρίτερα ι αργότερα βάςει των αλλαγϊν που προκφπτουν ςτο forecasting. 

 

3.2.3 Λειτουργία υπόλοιπων τμθμάτων του οργανιςμοφ: 

-Το οικονομικό τμιμα περιλαμβάνει τον πιςτωτικό ζλεγχο, το λογιςτιριο και το budget. 

-Το τμιμα πλθροφορικισ αςχολείται με όλα τα κζματα που ζχουν να κάνουν με τθ ςωςτι 

λειτουργία του πλθροφοριακοφ και λογιςμικοφ υλικοφ και του δικτφου επικοινωνίασ 
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-Το τμιμα ανκρϊπινου δυναμικοφ αςχολείται με τθ μιςκοδοςία, τισ ςυμβάςεισ, τισ 

υπερωρίεσ και όλα τα κζματα που αφοροφν τουσ εργαηομζνουσ 

 

3.3 Forecasting Colgate –Palmolive 

H Colgate-Palmolive διαχειρίηεται ζνα κωδικολόγιο που απαρτίηεται από περίπου 700 

κωδικοφσ οι οποίοι κατθγοριοποιοφνται ςτισ παρακάτω τζςςερισ υποκατθγορίεσ: 

1)oral care(οδοντόβουρτςεσ, οδοντόκρεμεσ, ςτοματικά διαλφματα) 

2)cleaners(κακαριςτικά πατϊματοσ, υγρά πιάτων κτλ.) 

3)fabric care(μαλακτικά και απορρυπαντικά ροφχων) 

4)personal care(ςαποφνια, αφρόλουτρα, κρεμοςάπουνα) 

 

H πρόβλεψθ τθσ μελλοντικισ ηιτθςθσ γίνεται ςε επίπεδο κωδικοφ και για τθν κάκε 

υποκατθγορία ςτθν οποία ανικει ο κάκε κωδικόσ υπάρχει ζνασ forecaster. Ο forecaster 

χωρίηει τουσ κωδικοφσ τθσ κατθγορίασ του ςε: 

1) Straight κωδικοφσ(κωδικοί δθλαδι που δεν είναι προωκθτικοί, δε φζρουν κάποια 

ζκπτωςθ οφτε αποτελοφν μζροσ δεμζνθσ προςφοράσ) 

2) Promo κωδικοί (προωκθτικοί κωδικοί που φζρουν κάποιο εκπτωτικό ςτίκερ ι είναι 

μζροσ προςφοράσ) 

Οι forecasters τρζχουν μοντζλα πρόβλεψθσ μόνο για τουσ straight/ongoing κωδικοφσ διότι 

είναι κωδικοί που τρζχουν ςυνζχεια όλο το χρόνο και όχι ςποραδικά για ζνα ι δυο μινεσ. 

Στθν παραπάνω κατθγορία ανικουν βζβαια και κάποιοι προωκθτικοί κωδικοί οι οποίοι 

αποτελοφν μόνιμεσ προςφορζσ, πουλάμε δθλαδι μόνο τισ προςφορζσ και ποτζ τον απλό 

κωδικό. Τζτοια παραδείγματα αποτελοφν τα κακαριςτικά των τηαμιϊν που πωλοφνται ςε 

μόνιμθ βάςθ με εκπτωτικό ςτίκερ και θ οδοντόκρεμα COLGATE PROTECTION CARIES 100ml 

1+1 ΔΩΟ. Στισ παραπάνω προςφορζσ ο απλόσ κωδικόσ δεν είναι προσ πϊλθςθ και 

χρθςιμοποιείται απλϊσ για να παραχκεί ο προωκθτικόσ κωδικόσ. Θ πρόβλεψθ βαςίηεται ςε 

ιςτορικά δεδομζνα 21 μθνϊν , κεωρεί δθλαδι πωσ ότι ςυνζβθ ςτο παρελκόν κα ςυμβεί 

κατα μζςο όρο  και ςτο μζλλον , λαμβάνοντασ υπόψθ περιςςότερο ι λιγότερο το τελευταίο 

θ το πρϊτο διάςτθμα τθσ ιςτορικισ περιόδου ανάλογα με τισ παραμζτρουσ που ορίηει ο 

forecaster.  Επειδι ακριβϊσ όμωσ θ πρόβλεψθ βαςίηεται ςε ιςτορικά δεδομζνα δε 

μποροφμε να τρζξουμε μοντζλα πρόβλεψθσ ςτισ παρακάτω δυο περιπτϊςεισ: 

1) Πταν πρόκειται για καινοφριουσ κωδικοφσ για τουσ οποίουσ δεν υπάρχουν κακόλου 

ιςτορικά ςτοιχεία . Σ’αυτι τθν περίπτωςθ μπαίνει το forecast ςτο ςφςτθμα ανάλογα 
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με το feedback που μασ δίνει το marketing ςχετικά με το πόςο αναμζνεται να 

πουλιςει ο ςυγκεκριμζνοσ κωδικόσ το επόμενο διάςτθμα. 

2) Πταν πρόκειται για επαναλανςαρίςματα (όταν αντικακίςταται δθλαδι ζνασ κωδικόσ 

με κάποιον άλλο λόγω π.χ αλλαγισ γραφικϊν), όπου και πάλι δεν ζχουμε ιςτορικά 

δεδομζνα οπότε και ακολουκείται θ ίδια τακτικι με τθν περίπτωςθ 1). 

3) Ππωσ αναφζρκθκε και παραπάνω δε γίνεται πρόβλεψθ για τισ προςφορζσ (δεμζνεσ 

ι εκπτωτικζσ) οι οποίεσ τρζχουν ςποραδικά για 2-3 μινεσ μζςα ςε ζνα χρόνο . Σε 

αυτιν τθν περίπτωςθ το marketing ανάλογα με το budget που διακζτει για τθν κάκε 

προςφορά κακορίηει τθν ποςότθτα που κα διατεκεί προσ πϊλθςθ για τθν περίοδο 

που κα τρζξει θ προςφορά και τθν επικοινωνεί ςτο τμιμα customer marketing. To 

customer marketing ςτθ ςυνζχεια κατανζμει τθν ποςότθτα αυτι ςτουσ πωλθτζσ με 

βάςθ ςυντελεςτζσ που κακορίηονται από τον τηίρο των πελατϊν για τουσ οποίουσ 

είναι υπεφκυνοσ κάκε πωλθτισ και τθν επικοινωνεί ςτο τμιμα πωλιςεων, το οποίο 

δίνει feedback για το αν επαρκεί θ ποςότθτα για τουσ πελάτεσ τουσ. Μζςω αυτισ 

τθσ ςυνεργαςίασ δθλαδι ανάμεςα ςε marketing και πωλιςεισ με διαμεςολαβθτι το 

customer marketing  μπαίνει το forecast για αυτι τθν κατθγορία κωδικϊν. 

Σε αυτό το ςθμείο αξίηει να ςθμειϊςουμε οτι όςον αφορά τουσ ongoing κωδικοφσ όπου 

όπωσ προαναφζραμε εφαρμόηονται μοντζλα πρόβλεψθσ με βάςθ τισ παραμζτρουσ που 

κακορίηουμε εμείσ και πάλι θ διαδικαςία πρόβλεψθσ δεν είναι τόςο απλι και δεν 

περιορίηεται απλά και μόνο ςτα νοφμερα που κα βγάλει το αυτοματοποιθμζνο μοντζλο 

πρόβλεψθσ. Κάκε κωδικόσ αποτελεί ξεχωριςτι οντότθτα και ζχει τθ δικι του ξεχωριςτι 

ιςτορικι πορεία και τα δικά του εξατομεικευμζνα μελλοντικά ςχζδια διαχείριςθσ. Γι αυτό 

το λόγο κακοριςτικισ ςθμαςίασ είναι θ γνϊςθ και θ παρζμβαςθ του forecaster ςτο 

αποτζλεςμα τθσ πρόβλεψθσ. Ο κάκε forecaster για όλουσ τουσ κωδικοφσ τθσ κατθγορίασ 

του κρατάει ιςτορικό και ανατρζχει ςε αυτό προκειμζνου να διορκϊςει τα αποτελζςματα 

πρόβλεψθσ του μοντζλου. Για παράδειγμα είναι πολφ ςθμαντικό ο forecaster να γνωρίηει 

ποιουσ μινεσ του προθγοφμενου ζτουσ ζτρεξε κάποια προςφορά ενόσ ongoing κωδικοφ και 

ποιουσ μινεσ μζςα ςτο επόμενο εξάμθνο πρόκειται να τρζξει κάποια άλλθ προςφορά. Ριο 

ςυγκεκριμζνα κάποιεσ πολφ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ είναι οι παρακάτω: 

1)χρονοδιάγραμμα παλιϊν και μελλοντικϊν προςφορϊν για κάκε κωδικό 

2) αλλαγζσ τιμϊν (ανατιμιςεισ/υποτιμιςεισ) κακότι βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ 

απαγορεφεται να πωλθκεί προςφορά απλοφ ανατιμθμζνου κωδικοφ για 2 μινεσ 

3) ανεπάρκεια αποκεμάτων. Είναι πάρα πολφ ςθμαντικό να γνωρίηουμε πότε και για πόςο 

ζνασ κωδικόσ δεν είχε απόκεμα(π.χ λόγω προβλθμάτων παραγωγισ) και επομζνωσ δεν 

είχαμε πωλιςεισ 
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4) οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία που είχε ωσ αποτζλεςμα τθ μθ πϊλθςθ ποςότθτασ ςε 

ζναν κωδικό (για παράδειγμα λόγω ποιοτικοφ ελζγχου ι προβλθματικισ παρτίδασ 

παραγωγισ) 

 

Αν δεν ενςωματωκοφν οι παραπάνω πλθροφορίεσ ςτθ διαδικαςία πρόβλεψθσ ενζχεται 

πολφ υψθλόσ κίνδυνοσ για μθ ςωςτι πρόβλεψθ τθσ μελλοντικισ ηιτθςθσ, γεγονόσ που 

ςυνεπάγεται πολφ μεγάλο κίνδυνο για όλθ τθ λειτουργία τθσ εταιρείασ κακϊσ θ πρόβλεψθ 

αποτελεί καταλφτθ για τισ αγοραςτικζσ διαδικαςίεσ, προμικειεσ και πωλιςεισ τθσ 

εταιρείασ. Θ μθ ικανοποίθςθ του πελάτθ είναι ςυνζπεια μθ ςωςτισ πρόβλεψθσ και θ 

ςτροφι του προσ ανταγωνιςτικά προϊόντα ο μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ για μια εταιρεία. 

Κάτι πολφ ςθμαντικό που κα ζπρεπε να ςθμειϊςουμε ςε αυτό το ςθμείο είναι ότι ο 

forecaster  δε διορκϊνει μια και μόνο φορά το αποτζλεςμα που κα του βάλει το ςφςτθμα 

ωσ πρόβλεψθ για το επόμενο εξάμθνο αλλά δεν επαναπαφεται ποτζ. Θ πρόβλεψθ είναι 

δυναμικι και αναπροςαρμόηεται ςυνεχϊσ ανάλογα με τισ νζεσ πλθροφορίεσ που 

προκφπτουν και τθ ςυνζπεια και ςυμφωνία τθσ ηιτθςθσ με τθν αρχικι πρόβλεψθ κακϊσ 

διανφουμε τθν περίοδο πρόβλεψθσ. 

 

Για να γίνει όμωσ πιο κατανοθτι θ ςθμαςία τθσ επζμβαςθσ του ανκρϊπινου παράγοντα 

ςτθν πρόβλεψθ ασ δοφμε λίγο πιο αναλυτικά τισ πλθροφορίεσ που χρθςιμοποιεί ο 

forecaster για να διορκϊςει το αποτζλεςμα του μοντζλου πρόβλεψθσ: 

Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε τα μοντζλα πρόβλεψθσ που βαςίηονται ςε ιςτορικά ςτοιχεία 

φωτογραφίηουν το παρελκόν και το προςαρμόηουν ανάλογα με τθν παραμετροποίθςθ που 

τουσ ζχουμε δϊςει. Επομζνωσ: 

1) αν για τον κωδικό που εξετάηουμε  είχε τρζξει μια προςφορά τουσ μινεσ Μάρτιο και 

Αφγουςτο του προθγοφμενου χρόνου ο κωδικόσ αυτόσ κα είχε πολφ χαμθλζσ 

πωλιςεισ κατα τουσ μινεσ αυτοφσ. Το μοντζλο πρόβλεψθσ κα αντιγράψει τισ 

χαμθλζσ αυτζσ πωλιςεισ κατα τουσ μινεσ αυτοφσ και ςτο μζλλον. Αν δεν 

αναμζνεται να τρζξει ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ αυτοφσ μινεσ κάποια άλλθ προςφορά 

ο forecaster κα πρζπει να αυξιςει με το χζρι τθν ποςότθτα μελλοντικισ ηιτθςθσ τον 

μινα Μάρτιο και Αφγουςτο προκειμζνου να μθν ζρκουμε αντιμζτωποι με 

καταςτάςεισ OOS. 

2) Τθν ίδια ακριβϊσ διαδικαςία κα ακολουκιςει ο forecaster ςε περίπτωςθ που ο 

απλόσ κωδικόσ μια μόνιμθσ προςφοράσ είχε ανατιμθκεί μζςα ςτον προθγοφμενο 

χρόνο, γεγονόσ που ςυνεπάγεται μθδενικζσ πωλιςεισ για 2 μινεσ του προωκθτικοφ 

κωδικοφ 
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3) Μια ανατίμθςθ ενόσ straight κωδικοφ μπορεί να προκαλζςει φαινόμενα πολφ 

χαμθλϊν πωλιςεων αυτοφ του κωδικοφ για διάςτθμα π.χ ενόσ μινα ςε περιπτϊςεισ 

όπου μεγάλοι πελάτεσ μασ , που κατζχουν ςθμαντικό ποςοςτό του τηίρου μασ, δεν 

αποδζχονται αμζςωσ τισ ανατιμιςεισ 

4) Ζνα πρόβλθμα ςτθν παραγωγι του εργοςταςίου από το οποίο προμθκευόμαςτε 

ζναν κωδικό ζχει ςαν αποτζλεςμα το απόκεμα να είναι ανεπαρκζσ και να μζνουμε 

OOS. Το διάςτθμα κατα το οποίο μζνουμε OOS εμφανίηουμε πολφ χαμθλζσ 

πωλιςεισ που δε μεταφράηουν τθν πραγματικι ηιτθςθ των καταναλωτϊν. Το ίδιο 

μπορεί να γίνει όταν παραλαμβάνουμε μια παρτίδα παραγωγισ θ οποία είναι 

προβλθματικι. Το απόκεμα μπλοκάρεται και δεν είναι προσ πϊλθςθ 

5) Τα φυλλάδια και οι ςχεδιαηόμενεσ ενζργειεσ των πελατϊν αποτελοφν επίςθσ μια 

ςθμαντικι πλθροφορία για τον forecaster . O forecaster πρζπει να γνωρίηει πότε κα 

τρζξουν τα διάφορα events των πελατϊν . Για να παραχκοφν οι διάφορεσ 

προςφορζσ που εντάςςουν ςτα φυλλάδιά τουσ οι πελάτεσ μασ κα πρζπει να ζχουμε 

επαρκζσ απόκεμα απλοφ κωδικοφ τθ ςτιγμι που πρζπει ανάλογα με τθν ποςότθτα 

των προςφορϊν που κα τρζξουν με αποτζλεςμα ο forecaster να πρζπει να αυξιςει 

κατά τθν ίδια αναλογία και το forecast του απλοφ κωδικοφ 

6) Οι discontinued κωδικοί είναι μια άλλθ βαςικι και ξεχωριςτι κατθγορία για τουσ 

forecasters. Ο forecaster πρζπει να γωρίηει πότε ακτιβϊσ κα καταργθκεί ζνασ 

κωδικόσ ϊςτε π.χ να μθν αφιςει ςτο ςφςτθμα forecast 6μθνϊν για ζναν κωδικό που 

κα τρζξει άλλουσ 2 μινεσ 

7) Μια άλλθ βαςικι παράμετροσ είναι όταν τα relaunches κάποιων κωδικϊν τρζχουν 

παράλλθλα με τουσ παλιοφσ κωδικοφσ. Ο forecaster πρζπει να μειϊςει το forecast 

του παλιοφ κωδικοφ κατα τθν περίοδο που ζχει ξεκινιςει να τρζχει και το 

επαναλανςάριςμά του 

8) Νομικζσ απαιτιςεισ για μθ πϊλθςθ κάποιων κωδικϊν μετά θ πριν από κάποια 

ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία είναι επίςθσ βαςικι πλθροφορία. Κλαςςικό παράδειγμα 

είναι τα sanex όπου από 1.1.2013 απαγορεφτθκε να πωλοφνται οι παλιοί κωδικοί 

κακότι ζφεραν ςτθν ετικζτα τουσ το όνομα τθσ προκάτοχθσ εταιρείασ 

 

3.4 Μοντζλο πρόβλεψθσ –Colgate Palmolive 

1. Seasonal model 

2. Seasonal trend model 

Τα παραπάνω δυο μοντζλα ακολουκοφν τθ μζκοδο των ιςτορικϊν χρονοςειρϊν , 

βαςίηονται δθλαδι ςτα ιςτορικά δεδομζνα τθσ περιόδου που επιλζγουμε , τα οποία ςτθ 
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ςυνζχεια προςαρμόηονται και ομαλοποιοφνται ανάλογα με τισ τιμζσ που ζχουμε 

προςδϊςει ςτισ παραμζτρουσ που φανερϊνουν τθν τάςθ και τθν εποχικότθτα των 

πωλιςεων ενόσ προϊόντοσ. 

Σάςθ-trend: Οι πωλιςεισ αυξάνονται και μειϊνονται ακολουκϊντασ όμωσ πάντα ςε 

ανάλυςθ μιασ περιόδου ανοδικι ι κακοδικι πορεία-τάςθ 

 

Εποχικότθτα: Πταν περιοδικά ζχουμε πολφ αυξθμζνθ ι μειωμζνθ ηιτθςθ οι πωλιςεισ 

παρουςιάηουν εποχικότθτα. Οι τιμζσ ςτθν ανάλυςθ μιασ περιόδου διαφζρουν πολφ από τθ 

μζςθ τιμι  

 

Ραράγοντασ εξομάλυνςθσ τθσ πρόβλεψθσ: είναι ζνασ κινθτόσ μζςοσ όροσ των τιμϊν 

πρόβλεψθσ που προκφπτουν από τθν ιςτορικι χρονοςειρά 

Το βαςικότερο πλεονζκτθμα των παραγόντων αυτϊν είναι οτι αποτελοφν ζνα πολφ βαςικό 

εργαλείο προκειμζνου να αναπροςαρμόςουμε το αποτζλεςμα που προκφπτει από τθν 

χρονοςειρά λαμβάνοντασ λιγότερο ι περιςςότερο υπόψθ τα δεδομζνα τθσ τελευταίασ 

περιόδου τθσ ιςτορικισ περιόδου. Ππωσ φαίνεται και παρακάτω όςο αυξάνουμε τθν τιμι 

των παραγόντων αυτϊν ‘δινουμε ‘εντολι ςτο μοντζλο μασ να λάβει περιςςότερο υπόψθ τα 

πιο πρόςφατα δεδομζνα τθσ ιςτορικισ περιόδου: 
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Παράγοντασ α-alpha factor: εξομαλφνει-ςτακμίηει τισ ιςτορικζσ τιμζσ και επθρεάηει τθ 

βαςικι τιμι, θ οποία τείνει να ακολουκεί πιςτά το παρελκόν, τα δεδομζνα δθλαδι τθσ 

ιςτορικισ περιόδου χωρίσ καμία προςαρμογι. Γι αυτό το ςφςτθμα υπολογίηει τθ βαςικι 

τιμι βάςει των ιςτορικϊν δεδομζνων που ειςάγονται ςτθν ιςτορικι χρονοςειρά και  

προςαρμόηει τθν τιμι αυτι ςτο τζλοσ κάκε περιόδου χρθςιμοποιϊντασ τον παράγοντα α. 

Οι ςυνιςτϊμενεσ τιμζσ για τον παράγοντα α είναι 0,2 ι 0,3. 

Παράγοντασ β- beta factor: και ο παράγοντασ αυτόσ χρθςιμοποιείται για να 

αναπροςαρμόςει και να εξομαλφνει τισ ιςτορικζσ τιμζσ και επθρεάηει τθν τιμι τθσ τάςθσ. 

Κακοδικι τάςθ ςθμαίνει αρνθτικι τιμι τάςθσ και ανοδικι τάςθ κετικι τιμι τάςθσ. Θ τιμι 

τθσ τάςθσ προςτίκεται ςτθ βαςικι τιμι ςε ζνα μοντζλο τάςθσ αφοφ προςαρμοςτεί με τον 

παράγοντα β. Ο παράγοντασ β αυξάνεται όςο πιο κακοδικι είναι θ τάςθ όπωσ φαίνεται και 

παρακάτω: 

 

Παράγοντασ γ-gamma factor: εξομαλφνει τισ ιςτορικζσ τιμζσ και επθρεάηει το δείκτθ 

εποχικότθτασ, ο οποίοσ χρθςιμοποιείται απο το ςφςτθμα για να υπολογιςτεί το κομμάτι τθσ 

τιμισ πρόβλεψθσ που εκφράηει τθν εποχικότθτα. Θ βαςικι τιμι πολλαπλαςιάηεται με τον 

δείκτθ εποχικότθτασ ςτθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιείται seasonal model. 

Outliers: ακραίεσ τιμζσ 

Πταν τα ιςτορικά δεδομζνα που χρθςιμοποιεί το ςτατιςτικό μοντζλο για να παράγει τθν 

πρόβλεψθ εμπεριζχει ακραίεσ τιμζσ , τότε υπάρχει μεγάλοσ κίνδυνοσ για λανκαςμζνα 
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αποτελζςματα πρόβλεψθσ. Ακραίεσ τιμζσ μποροφμε να ζχουμε για διάφορουσ λόγουσ, π.χ 

ςτθν περίπτωςθ μια μεγάλθσ προωκθτικισ ενζργειασ, ο straight κωδικόσ παρουςιάηει 

ακραία χαμθλζσ πωλιςεισ. Για να αποφαςίςουμε το αν μια ακραία τιμι πρζπει να λθφκεί ι 

να μθ λθφκεί υπόψθ πρζπει αρχικά να εξετάςουμε τθν εποχικότθτα. Πταν κάποιεσ τιμζσ 

είναι ακραίεσ και επαναλαμβάνονται περιοδικά τότε μιλάμε για εποχικότθτα. Αν δεχτοφμε 

οτι δεν υπάρχει εποχικότθτα μποροφμε να μιλιςουμε για ακραίεσ τιμζσ. 

Ζνα πολφ βαςικό βιμα κατά τθν πρόβλεψθ είναι θ διόρκωςθ των ακραίων τιμϊν . Αυτό 

γίνεται χειροκίνθτα από τον forecaster με βάςθ τθν πλθροφόρθςθ που ζχει για κάκε 

κωδικό. 

 

φάλματα πρόβλεψθσ: παρακολουκοφνται κυρίωσ δφο ςφάλματα πρόβλεψθσ για τα 

οποία κακορίηουμε ςτο ςφςτθμα τισ ανϊτερεσ τιμζσ τισ οποίεσ και δεν πρζπει να 

ξεπερνοφν. 

Mean Percent error(MPE): είναι ο μζςοσ των ποςοςτιαίων ςφαλμάτων 

(ςφάλμα/πραγματικι τιμι). Ανϊτερθ τιμι ορίηεται το 20%. 

Mean absolute percent error(ΜΑPE): ο μζςοσ των απόλυτων ποςοςτιαίων ςφαλμάτων . 

Ανϊτερθ τιμι που δεχόμαςτε είναι το 10%. 

 

3.5 Εφαρμογι μοντζλου πρόβλεψθσ ςτο sap-βαςικά βιματα-παράμετροι: 

Βιμα 1: ορίηουμε τθν ιςτορικι περίοδο και τθν περίοδο πρόβλεψθσ.  

Forecast horizon: 18 months 

History horizon:   21 months 

 

Βιμα 2: ορίηουμε τισ τιμζσ των παραμζτρων α,β,γ 
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Βιμα 3: ορίηουμε τισ ανϊτερεσ τιμζσ για τα ςφάλματα πρόβλεψθσ (MPE,MAPE) 

Βιμα 4: επιλζγουμε το μοντζλο που κζλουμε να τρζξουμε όπωσ φαίνεται και παρακάτω: 

 
 
Οι forecasters χρθςιμοποιοφν μόνο το seasonal trend & trend model, ανάλογα με το ποιο 

από τα δυο μοντζλα ανά κωδικό μασ δίνει τα μικρότερα ςφάλματα. 

Για να ελαχιςτοποιθκοφν τα ςφάλματα ο forecaster δεν αλλάηει μόνο το μοντζλο 

πρόβλεψθσ αλλά ‘πειράηει’ και τισ τιμζσ των παραμζτρων α, β, γ. 

Το ςφςτθμα ουςιαςτικά διορκϊνει τα ιςτορικά δεδομζνα με βάςθ τθν παρακάτω 

φόρμουλα: 

Διορκωμζνα ιςτορικά δεδομζνα=(πραγματικά ιςτορικά δεδομζνα/πραγματικζσ 

θμζρεσ)*μζςο αρικμό θμερϊν που δεχόμαςτε οτι ζχει ο κάκε μινασ 

Για παράδειγμα: αν οι πραγματικζσ πωλιςεισ του προθγοφμενου μινα ιταν 2000 και οι 

πραγματικζσ θμζρεσ 20 τότε αν δεχόμαςτε οτι ο κάκε μινασ ζχει κατα μζςο όρο 21 θμζρεσ 

οι διορκωμζνεσ πωλιςεισ του προθγοφμενου μινα είναι (2000/20)*21=2100 

Επίςθσ διορκϊνει και τα αρχικά αποτελζςματα πρόβλεψθσ ωσ εξισ: 

Διορκωμζνθ πρόβλεψθ=(αρχικι πρόβλεψθ/μζςο αρικμό θμερϊν το μινα)*πραγματικζσ 

θμζρεσ μινα 
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Ο μζςοσ αρικμόσ θμερϊν ανα περίοδο ορίηεται από τουσ forecasters μζςα ςτο ςφςτθμα και 

είναι ίδιο με τον αρικμό θμερϊν που ζχουν οι planners τθσ παραγωγισ. 

 

3.6 υμπεράςματα: 

Για τθν επιτυχθμζνθ πορείασ μια εταιρείασ είναι πολφ ςθμαντικι θ ςτενι ςυνεργαςία και 

επικοινωνία μεταξφ όλων των τμθμάτων και θ διάχυςθ πλθροφοριϊν και προσ τα ανϊτερα 

αλλά και προσ τα κατϊτερα κλιμάκια. 

 

Ππωσ φαίνεται και ςτο παραπάνω ςχεδιάγραμμα θ πρόβλεψθ είναι αποτζλεςμα ποικίλων 

πλθροφοριϊν που δζχεται ο demand planner από τα διάφορα τμιματα. Ριο ςυγκεκριμζνα: 

-Το marketing δίνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τα διαφθμιςτικά και προωκθτικά πλάνα, τα 

νζα λανςαρίςματα για τουσ επόμενουσ 3 μινεσ, τα stands(FSDUs), τουσ κωδικοφσ προσ 

κατάργθςθ και τθν επικείμενθ μείωςθ πωλιςεων και μεριδίου αγοράσ λόγω ειςαγωγισ 

ενόσ νζου προϊόντοσ 

-Δίνονται πλθροφορίεσ ςχετικά με τα μερίδια αγοράσ 

-Τα Customer Development Teams δίνουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ καταργιςεισ ι 

ειςαγωγισ νζων κωδικϊν in store ςτα καταςτιματα των πελατϊν 
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-Το οικονομικό τμιμα (Profitability Analysis-PA) δίνει τθν LE(Last estimate) , τα χριματα 

δθλαδι που διατίκενται για τθν παραγωγι και προϊκθςθ τθσ κάκε κατθγορίασ και 

υποκατθγορίασ προϊόντοσ 

 

Στθ ςυνζχεια ο demand planner: 

 

 Ειςάγει ςτο ςφςτθμα χειροκίνθτα τθν πρόβλεψθ ηιτθςθσ για τουσ προωκθτικοφσ 

κωδικοφσ 

 Τρζχει ςτατιςτικά μοντζλα για τουσ on-going κωδικοφσ  

 Κάνει αλλαγζσ ςτο forecast βάςθ των διαφόρων πλθροφοριϊν που ζχει ςτθ διάκεςι 

του 

 Επικοινωνεί με marketing και πωλιςεισ ςε περίπτωςθ που υπάρχει διαφορά 

ανάμεςα ςτο αποτζλεςμα τθσ πρόβλεψθσ και του διακζςιμου προχπολογιςμοφ και 

ςυνεργάηονται ϊςτε να κλείςουν αυτό το ‘κενό’. 

 Το forecasting λαμβάνει χϊρα τισ 2 πρϊτεσ εβδομάδεσ του κάκε μινα 

 Δζκα μζρεσ πριν αποςτζλλεται mail ςτο μαρκετινγκ ϊςτε να ενθμερϊςει για 

1. Νζα προϊόντα-καταργιςεισ 

2. Ρροωκθτικοφσ κωδικοφσ για το επόμενο τρίμθνο 

3. Διαφθμιςτικά πλάνα 

4. Ειδικά ςχζδια προϊκθςθσ οριςμζνων κωδικϊν 



60 
 

 Στθ ςυνζχεια και με βάςθ τισ υπόλοιπεσ πλθροφορίεσ που λαμβάνει από τα 

υπόλοιπα τμιματα όπωσ προαναφζραμε ειςάγει τθν πρόβλεψθ και κάνει 

προςαρμογζσ 

 Θ διαδικαςία πρόβλεψθσ διαρκεί περίπου 3-4 μζρεσ για κάκε κατθγορία προϊόντοσ 

 Ανεβάηει ςτο ςφςτθμα forecast για τουσ επόμενουσ 18 μινεσ 

 Εντοπίηει τισ διαφορζσ που προκφπτουν ανάμεςα ςτο forecast και ςτθν LE του κάκε 

κωδικοφ και αναφζρει το πρόβλθμα ςτο Colgate Business Planning meeting που 

πραγματοποιείται κάκε μινα 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Ε ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

τθ ενότθτα αυτι κα εφαρμόςουμε κάποιεσ από τισ ποςοτικζσ μεκόδουσ πρόβλεψθσ τθσ 

ηιτθςθσ για κάποια προϊόντα τθσ εταιρείασ βαςιηόμενοι ςε πραγματικά ιςτορικά 

δεδομζνα. Βαςιηόμενοι ςτθν πραγματικι παρελκοντικι ηιτθςθ τριϊν προϊόντων τθσ 

εταιρείασ Colgate-Palmolive , μιασ οδοντόκρεμασ, ενόσ αποςμθτικοφ και ενόσ 

απορρυπαντικοφ, εφαρμόςαμε το μοντζλο τθσ απλισ και προςαρμοςμζνθσ εκκετικισ 

εξομάλυνςθσ , του απλοφ και ςτακμιςμζνου κινθτοφ μζςου όρου κακϊσ και τθν 

εποχιακι  μζκοδο και τθ μζκοδο  τθσ γραμμικισ παλινδρόμθςθσ, ϊςτε να 

διαπιςτϊςουμε αν κάποια από αυτά τα μοντζλα μασ οδθγοφν ςε ορκά αποτελζςματα. 
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4.1 Εκκετικι εξομάλυςθ για τθν οδοντόκρεμα Χ: 

Αρχικά κα εφαρμόςουμε τθ μζκοδο τθσ εκκετικισ εξομάλυνςθσ και τθσ 

προςαρμοςμζνθσ εκκετικισ εξομάλυνςθσ για το προϊόν Χ , το οποίο είναι ευρείασ 

κατανάλωςθσ, ανικει ςτθν κατθγορία των οδοντοκρεμϊν, δεν παρουςιάηει 

εποχικότθτα , είχε παρουςιάςει ανοδικι τάςθ  τα τελευταία χρόνια, κατζχει αρκετά 

υψθλά μερίδια αγοράσ  και βαςικότεροσ εξωτερικόσ παράγοντασ που μπορεί να 

επθρεάςει τθ ηιτθςι του είναι θ διαφιμιςθ και ο ανταγωνιςμόσ. 

Για να εφαρμόςουμε τθ μζκοδο αυτι ζχουμε ςυγκεντρϊςει ιςτορικά ςτοιχεία ενόσ χρόνου 

(2012) ςχετικά με τθν πραγμτικι ηιτθςθ του προϊόντοσ D, θ οποία εμφανίηεται ςτον 

παρακάτω πίνακα. 

Με βάςθ τθν εξίςωςθ τθσ απλισ εκκετικισ εξομάλυνςθσ : 

 tttt FDaFF 1  δίνουμε διάφορεσ τιμζσ ςτον παράγοντα α(0....1) και υπολογίηουμε 

ςτο excel τθν πρόβλεψθ τθσ μελλοντικισ ηιτθςθσ για κάκε περίοδο(μινα) όπωσ φαίνεται 

παρακάτω: 

Π.χ για α=0,2   FMarch=FFeb+0,2*(DFeb-FFeb)= 3515+0,2*(3140-3515)=3515+(-75)=3440 

 

Πίνακασ 4.1: απλι εκκετικι εξομάλυνςθ φια το προϊόν Χ , για διάφορεσ τιμζσ α 

 
 

Πςο αυξάνουμε τθν τιμι του α τόςο περιςςότερθ ςθμαςία δίνουμε ςτα πιο πρόςφατα 

δεδομζνα. Βαςικι υπόκεςθ είναι οτι θ πρόβλεψθ τθσ πρϊτθσ περιόδου(Jan) είναι ίδια με 

τθν πραγματικι ηιτθςθ. Στον παραπάνω πίνακα με βάςθ τα δεδομζνα(πραγματικι ηιτθςθ 

και προβλζψεισ) του 2012 υπολογίςαμε τθν πρόβλεψθ για τουσ μινεσ Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο του 2013. Τα παραπάνω ςτοιχεία απεικονίηονται ςτο παρακάτω Σχιμα: 

 

sku D 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Jan 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515

Feb 3140 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515

March 3036 3515 3478 3440 3403 3365 3328 3290 3253 3215 3178 3140

April 3235 3515 3433 3359 3293 3233 3182 3138 3101 3072 3050 3036

May 4250 3515 3414 3334 3275 3234 3208 3196 3195 3202 3217 3235

June 2712 3515 3497 3517 3568 3640 3729 3828 3933 4040 4147 4250

July 4250 3515 3419 3356 3311 3269 3221 3159 3078 2978 2855 2712

August 3101 3515 3502 3535 3593 3661 3735 3813 3899 3996 4111 4250

September 4179 3515 3462 3448 3445 3437 3418 3386 3340 3280 3202 3101

October 4298 3515 3533 3594 3665 3734 3799 3862 3927 3999 4081 4179

November 3452 3515 3610 3735 3855 3960 4048 4124 4187 4238 4276 4298

December 3652 3515 3594 3679 3734 3757 3750 3721 3672 3609 3534 3452

Jan 2013 1738 3515 3600 3673 3710 3715 3701 3679 3658 3643 3640 3652

Feb 2013 1927 3515 3414 3286 3118 2924 2720 2515 2314 2119 1928 1738

Sum 46485
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χιμα 4.1: απλι εκκετικι εξομάλυνςθ φια το προϊόν Χ , για διάφορεσ τιμζσ α 

 

Αυτό που ςυμπαιρζνουμε είναι οτι για καμία τιμι του α θ πρόβλεψθ δεν είναι ςωςτι για 

τον μινα Ιανουάριο 2013 , ενϊ για α=1 θ πρόβλεψθ είναι πολφ κοντά ςτθν πραγματικι 

ηιτθςθ για τον μινα Φεβρουάριο 2013. Αυτό βζβαια δε ςθμαίνει πωσ για τθν πρόβλεψθ 

του προϊόντοσ αυτοφ κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί θ τιμι 1 για τον παράγοντα α. Για τθν 

αποτελεςματικότθτα του μοντζλου πρόβλεψθσ κα πρζπει να υπολογιςτοφν τα ςφάλματα 

προβλεψθσ για το ςφνολο τθσ περιόδου που αναλφουμε. Ππωσ αναφζραμε και πιο πάνω το 

προϊόν Χ παρουςιάηει τάςθ, θ οποία δε λαμβάνεται υπόψθ ςτο παραπάνω μοντζλο, είναι 

εξαιρετικά απλοϊκό. Γι αυτό το λόγο αξίηει να εφαρμόςουμε και το μοντζλο τθσ 

προςαρμοςμζνθσ εκκετικισ εξομάλυνςθσ. 

 

Θ προςαρμοςμζνθ εκκετικι εξομάλυνςθ δίνεται από τθν παρακάτω εξίςωςθ: 

))(1( 11   tttt TAaaDA                   

11 )1()(   tttt TbAAbT         

ttt TAF 
   όπου  : 

Αt είναι θ εκκετικι μζςθ ηιτθςθ και Τt θ εκκετικι μζςθ μεταβολι(εξομαλυντικόσ 

παράγοντασ τάςθσ) 

Για να προχωριςουμε επομζνωσ ςτθν πρόβλεψθ με βάςθ τθ μζκοδο τθσ προςαρμοςμζνθσ 

εκκετικισ εξομάλυνςθσ κα πρζπει αρχικά να υπολογίςουμε τον παράγοντα Τt για 
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διάφορουσ ςυνδυαςμοφσ τιμϊν των παραγόντων α,b. Στον παρακάτω πίνακα ζχουμε 

υπολογίςει τον παράγοντα Τt για όλεσ τισ τιμζσ του α(0....1) και για b=0,3 

Π.χ για α=0,2 και b=0,3 

ΣΜay=0,3*(AMay-AApril) + 0,7TApril=0,3*(3334-3359) +0,7*(-39,99) 

          =-7,5-27,99=-35,44 

 

Πίνακασ 4.2: προςαρμοςμζνθ εκκετικι εξομάλυνςθ για το προϊόν Χ, για b=0,3 και για όλεσ τισ τιμζσ 

α-υπολογιςμόσ παράγοντα Σ 

 
 

Στθ ςυνζχεια, ζχοντασ υπολογίςει τον παράγοντα Τt υπολογίηουμε όπωσ φαίνεται και ςτον 

παρακάτω πίνακα τθ μελλοντικι Ft ηιτθςθ με βάςθ τθν προςαρμοςμζνθ εκκετικι 

εξομάλυνςθ για όλεσ τισ τιμζσ του παράγοντα α και για b=0,3. 

 

Π.χ για α=0,3  FMay=ΑMay+TMay=3275+(-44,81)=3230 

 

Οι υπόλοιπεσ τιμζσ με τθ βοικεια του excel φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

 

0,3 T0 T0,1 T0,2 T0,3 T0,4 T0,5 T0,6 T0,7 T0,8 T0,9 T1

Jan - - - - - - - - - - -

Feb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

March 0 -11,25 -22,50 -33,75 -45,00 -56,25 -67,50 -78,75 -90,00 -101,25 -112,50

April 0 -21,12 -39,99 -56,61 -70,98 -83,10 -92,97 -100,59 -105,96 -109,08 -109,95

May 0 -20,73 -35,44 -44,81 -49,49 -50,18 -47,55 -42,26 -35,00 -26,45 -17,27

June 0 10,58 30,13 56,36 87,27 121,12 156,43 192,01 226,93 260,53 292,41

July 0 -16,15 -27,24 -37,56 -50,32 -67,80 -91,45 -122,09 -159,98 -204,99 -256,71

August 0 13,64 34,55 58,22 82,49 106,95 132,44 160,56 193,37 233,03 281,70

September 0 -2,48 -1,86 -3,50 -9,51 -20,28 -35,53 -55,09 -79,33 -109,45 -147,51

October 0 19,78 42,54 63,59 82,35 99,93 117,88 137,58 160,25 187,18 220,14

November 0 36,79 71,99 101,46 125,33 144,87 161,03 174,13 183,89 189,54 189,80

December 0 21,01 33,41 34,74 26,82 11,96 -8,15 -32,42 -59,97 -89,89 -120,94

Jan 2013 0 16,45 21,79 16,92 6,23 -6,35 -18,05 -26,99 -31,72 -31,18 -24,66

Feb 2013 0 -44,34 -100,86 -165,59 -232,85 -298,90 -362,10 -422,12 -479,51 -535,43 -591,46
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Ρίνακασ 4.3: προςαρμοςμζνθ εκκετικι εξομάλυνςθ για το προϊόν Χ, για b=0,3 και για όλεσ τισ τιμζσ 

α-υπολογιςμόσ προςαρμοςμζνθσ πρόβλεψθσ 

 
 

Τα παραπάνω δεδομζνα απεικονίηονται και ςτο παρακάτω Σχιμα: 

*ΑF=Adjusted Forecast –Ρρόβλεψθ με βάςθ τθν προςαρμοςμζνθ εκκετικι εξομάλυνςθ 

 
χιμα 4.2: Προςαρμοςμζνθ εκκετικι εξομάλυνςθ για b=0,3 

 

Με βάςθ τα παραπάνω βλζπουμε οτι για το μινα Ιανουάριο καμιά τιμι πρόβλεψθσ δεν 

είναι κοντά ςτθν πραγματικι ηιτθςθ ενϊ για τον Φεβρουάριο 2013 ο ςυνδυαςμόσ τιμϊν 

α=0,7 & b=0,3 μασ δίνει μια πρόβλεψθ που προςεγγίηει πολφ τθν πραγματικι ηιτθςθ. Και 

πάλι όμωσ για να κρίνουμε τθν αποτελεςματικότθτα του μοντζλου κα πρζπει να 

Jan - - - - - - - - - - -

Feb 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515

March 3515 3466 3418 3369 3320 3271 3223 3174 3125 3076 3028

April 3515 3412 3319 3236 3162 3099 3045 3000 2966 2941 2926

May 3515 3393 3299 3230 3185 3158 3148 3153 3167 3190 3218

June 3515 3508 3548 3624 3728 3850 3985 4125 4267 4407 4542

July 3515 3402 3329 3273 3219 3153 3067 2956 2818 2650 2455

August 3515 3515 3570 3651 3744 3842 3946 4059 4189 4344 4532

September 3515 3459 3446 3442 3428 3398 3350 3285 3201 3093 2953

October 3515 3553 3637 3729 3816 3899 3980 4065 4159 4268 4399

November 3515 3647 3807 3957 4085 4193 4285 4361 4422 4466 4488

December 3515 3615 3712 3769 3783 3762 3712 3640 3549 3445 3331

Jan 2013 3515 3616 3695 3726 3721 3695 3661 3631 3612 3609 3627

Feb 2013 3515 3369 3185 2952 2691 2421 2152 1892 1640 1393 1147
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υπολογίςουμε τα ςφάλματα για τουσ διαφόρουσ ςυνδυαςμοφσ τιμϊν α,b και να 

επιλζξουμε αυτόν που ελαχιςτοποιεί τα ςφάλματα. Πςο μεγαλφτερθ θ τιμι του b τόςο 

περιςςότερο λαμβάνεται υπόψθ θ τάςθ/μεταβολι τθσ τιμισ του πρόςφατου παρελκόντοσ. 

Το επόμενο βιμα λοιπόν ςε αυτι τθ φάςθ είναι να δοκιμάςουμε διαφορετικζσ τιμζσ του b 

και να δοφμε ποιοσ ςυνδυαςμόσ α,b ελαχιςτοποιεί τα ςφάλματα πρόβλεψθσ. 

Αρχικά ασ δοφμε πϊσ υπολογίςαμε τα  ςφάλματα πρόβλεψθσ για τισ παραπάνω δυο 

μεκόδουσ για διάφορεσ τιμζσ του α και για b=0,3. 

 

Απλι εκκετικι εξομάλυνςθ: 

Υπολογίηουμε το ςφάλμα, τθ διαφορά δθλαδι τθσ πρόβλεψθσ από τθν πραγματικι ηιτθςθ 

όπωσ φαίνεται παρακάτω για όλεσ τισ τιμζσ α: 

 

Πίνακασ 4.4: απλι εκκετικι εξομάλυνςθ-υπολογιςμόσ ςωρευτικοφ και μζςου ςφάλματοσ 

 
 

Ζχοντασ υπολογίςει το ςφάλμα τθσ κάκε πριόδου μποροφμε εφκολα να βροφμε το 

ακροιςτικό και το μζςο ςφάλμα ςφμφωνα με τισ παρακάτω εξιςϊςεισ: 

D-F

Month 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Jan - - - - - - - - - - -

Feb -375,00 -375,00 -375,00 -375,00 -375,00 -375,00 -375,00 -375,00 -375,00 -375,00 -375,00

March -479,00 -441,50 -404,00 -366,50 -329,00 -291,50 -254,00 -216,50 -179,00 -141,50 -104,00

April -280,00 -198,35 -124,20 -57,55 1,60 53,25 97,40 134,05 163,20 184,85 199,00

May 735,00 836,49 915,64 974,72 1015,96 1041,63 1053,96 1055,22 1047,64 1033,49 1015,00

June -803,00 -785,16 -805,49 -855,70 -928,42 -1017,19 -1116,42 -1221,44 -1328,47 -1434,65 -1538,00

July 735,00 831,35 893,61 939,01 980,95 1029,41 1091,43 1171,57 1272,31 1394,53 1538,00

August -414,00 -400,78 -434,11 -491,69 -560,43 -634,30 -712,43 -797,53 -894,54 -1009,55 -1149,00

September 664,00 717,30 730,71 733,82 741,74 760,85 793,03 838,74 899,09 977,05 1078,00

October 783,00 764,57 703,57 632,67 564,04 499,43 436,21 370,62 298,82 216,70 119,00

November -63,00 -157,89 -283,15 -403,13 -507,57 -596,29 -671,52 -734,81 -786,24 -824,33 -846,00

December 137,00 57,90 -26,52 -82,19 -104,54 -98,14 -68,61 -20,44 42,75 117,57 200,00

Jan 2013 -1777,00 -1861,89 -1935,21 -1971,53 -1976,73 -1963,07 -1941,44 -1920,13 -1905,45 -1902,24 -1914,00

Feb 2013 -1588,00 -1486,70 -1359,17 -1191,07 -997,04 -792,54 -587,58 -387,04 -192,09 -1,22 189,00

Sum/Cumulative error -2725,00 -2499,68 -2503,32 -2514,16 -2474,45 -2383,46 -2254,95 -2102,70 -1936,98 -1764,31 -1588,00

Average error -209,62 -192,28 -192,56 -193,40 -190,34 -183,34 -173,46 -161,75 -149,00 -135,72 -122,15

EXPONENTIAL SMOOTHING
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Ε(cumulative error)=et 

Average error= et/n    όπου n ο αρικμόσ των περιόδων για τισ οποίεσ ζχουμε υπολογίςει 

το ςφάλμα. 

Βλζπουμε οτι τα παραπάνω δυο ςφάλματα με βάςθ τθ μζκοδο τθσ απλισ εκκετικισ 

εξομάλυνςθσ  ελαχιςτοποιοφνται όταν α=0. 

Στθ ςυνζχεια κα υπολογίςουμε το απόλυτο ςφάλμα, τθν απόλυτθ δθλαδι τιμι του 

ςφάλματοσ για κάκε περίοδο όπωσ βλζπουμε και παρακάτω: 

 

Πίνακασ 4.5: απλι εκκετικι εξομάλυνςθ-υπολογιςμόσ ΜΑD και MAPD 

 
 

Ζχοντασ υπολογίςει τα απόλυτα ςφάλματα μποροφμε να υπολογίςουμε τουσ παρακάτω 

δφο δείκτεσ ςφαλμάτων, όπωσ φαίνεται και ςτον παραπάνω πίνακα: 

TFDMAD
T

t

tt /
1




  όπου Τ ο αρικμόσ των περιόδων 

ID-FI

Month 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Jan - - - - - - - - - - -

Feb 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00

March 479,00 441,50 404,00 366,50 329,00 291,50 254,00 216,50 179,00 141,50 104,00

April 280,00 198,35 124,20 57,55 1,60 53,25 97,40 134,05 163,20 184,85 199,00

May 735,00 836,49 915,64 974,72 1015,96 1041,63 1053,96 1055,22 1047,64 1033,49 1015,00

June 803,00 785,16 805,49 855,70 928,42 1017,19 1116,42 1221,44 1328,47 1434,65 1538,00

July 735,00 831,35 893,61 939,01 980,95 1029,41 1091,43 1171,57 1272,31 1394,53 1538,00

August 414,00 400,78 434,11 491,69 560,43 634,30 712,43 797,53 894,54 1009,55 1149,00

September 664,00 717,30 730,71 733,82 741,74 760,85 793,03 838,74 899,09 977,05 1078,00

October 783,00 764,57 703,57 632,67 564,04 499,43 436,21 370,62 298,82 216,70 119,00

November 63,00 157,89 283,15 403,13 507,57 596,29 671,52 734,81 786,24 824,33 846,00

December 137,00 57,90 26,52 82,19 104,54 98,14 68,61 20,44 42,75 117,57 200,00

Jan 2013 1777,00 1861,89 1935,21 1971,53 1976,73 1963,07 1941,44 1920,13 1905,45 1902,24 1914,00

Feb 2013 1588,00 1486,70 1359,17 1191,07 997,04 792,54 587,58 387,04 192,09 1,22 189,00

Sum 8833,00 8914,88 8990,37 9074,58 9083,03 9152,58 9199,02 9243,09 9384,60 9612,68 10264,00

MAD 679,46 685,76 691,57 698,04 698,69 704,04 707,62 711,01 721,89 739,44 789,54

MAPD 19,00% 19,18% 19,34% 19,52% 19,54% 19,69% 19,79% 19,88% 20,19% 20,68% 22,08%
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MAPD=ΣΙDt-FtI/ΣD 

Σφμφωνα με αυτοφσ τουσ δείκτεσ το ςφάλμα ελαχιςτοποιείται όταν α=0, όπωσ είχαμε 

διαπιςτϊςει άλλωςτε και με το Cumulative &Average Error. 

 

Aσ δοφμε όμωσ και τα ςφάλματα πρόβλεψθσ για τθ μζκοδο τθσ προςαρμοςμζνθσ εκκετικισ 

εξομάλυνςθσ για b=0,3. 

 

Πίνακασ 4.6: προςαρμοςμζνθ εκκετικι εξομάλυνςθ-υπολογιςμόσ ςωρευτικοφ και μζςου ςφάλματοσ 

για b=0,3 και για α=0...1 

 
 

Το ςωρευτικό ςφάλμα και το μζςο ςφάλμα και πάλι ελαχιςτοποιοφνται όταν α=0. 

 

Στον παρακάτω πίνακα υπολογίηουμε και τουσ δείκτεσ ςφαλμάτων που βαςίηονται ςτο 

απόλυτο ςφάλμα: 

 

 

D-F

Month T0 T0,1 T0,2 T0,3 T0,4 T0,5 T0,6 T0,7 T0,8 T0,9 T1

Jan - - - - - - - - - - -

Feb -375 -375 -375 -375 -375 -375 -375 -375 -375 -375 -375

March -479 -430 -382 -333 -284 -235 -187 -138 -89 -40 9

April -280 -177 -84 -1 73 136 190 235 269 294 309

May 735 857 951 1020 1065 1092 1102 1097 1083 1060 1032

June -803 -796 -836 -912 -1016 -1138 -1273 -1413 -1555 -1695 -1830

July 735 848 921 977 1031 1097 1183 1294 1432 1600 1795

August -414 -414 -469 -550 -643 -741 -845 -958 -1088 -1243 -1431

September 664 720 733 737 751 781 829 894 978 1086 1226

October 783 745 661 569 482 399 318 233 139 30 -101

November -63 -195 -355 -505 -633 -741 -833 -909 -970 -1014 -1036

December 137 37 -60 -117 -131 -110 -60 12 103 207 321

Jan 2013 -1777 -1878 -1957 -1988 -1983 -1957 -1923 -1893 -1874 -1871 -1889

Feb 2013 -1588 -1442 -1258 -1025 -764 -494 -225 35 287 534 780

Sum/Cumulative error -2725,00 -2501,85 -2509,82 -2503,62 -2426,79 -2285,44 -2099,42 -1886,68 -1659,93 -1426,87 -1191,07

Average error -209,62 -192,45 -193,06 -192,59 -186,68 -175,80 -161,49 -145,13 -127,69 -109,76 -91,62

Adjusted exponential smoothing
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Πίνακασ 4.7: προςαρμοςμζνθ εκκετικι εξομάλυνςθ-υπολογιςμόσ MAD και MAPD  για b=0,3 και για 

α=0...1 

 

 

Επομζνωσ και με βάςθ τουσ δείκτεσ αυτοφσ ζχουμε ελάχιςτο ςφάλμα όταν α=0. 

 

Συγκρίνοντασ τισ δφο μεκόδουσ, τθσ απλισ εκκετικισ εξομάλυνςθσ και τθσ 

προςαρμοςμζνθσ εκκετικισ εξομάλυνςθσ παρατθροφμε οτι για b=0,3 θ απλι εκκετικι 

εξομάλυνςθ μασ δίνει μικρότερα ςφάλματα. Για να μπορζςουμε όμωσ να κρίνουμε τθν 

αποτελεςματικότθτα των μοντζλων κα πρζπει να δοκιμάςουμε και να υπολογίςουμε τα 

αποτελζςματα και για άλλεσ τιμζσ του b. 

Με τθ βοικεια λοιπόν του λογιςμικοφ του excel αλλάηοντασ απλά και μόνο τθν τιμι του 

παράγοντα b κα βλζπουμε τα αποτελζςματα που κα προκφπτουν. 

 

 

 

b=0,3
ID-FI

Month T0 T0,1 T0,2 T0,3 T0,4 T0,5 T0,6 T0,7 T0,8 T0,9 T1

Jan - - - - - - - - - - -

Feb 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00

March 479,00 430,25 381,50 332,75 284,00 235,25 186,50 137,75 89,00 40,25 8,50

April 280,00 177,23 84,21 0,94 72,58 136,35 190,37 234,64 269,16 293,93 308,95

May 735,00 857,22 951,09 1019,52 1065,45 1091,81 1101,51 1097,48 1082,64 1059,93 1032,27

June 803,00 795,74 835,61 912,06 1015,69 1138,30 1272,85 1413,45 1555,40 1695,18 1830,41

July 735,00 847,50 920,85 976,57 1031,27 1097,20 1182,89 1293,66 1432,29 1599,52 1794,71

August 414,00 414,42 468,66 549,91 642,92 741,25 844,87 958,09 1087,91 1242,58 1430,70

September 664,00 719,77 732,57 737,31 751,25 781,13 828,56 893,83 978,43 1086,50 1225,51

October 783,00 744,78 661,03 569,08 481,69 399,49 318,34 233,05 138,57 29,52 101,14

November 63,00 194,68 355,14 504,59 632,90 741,15 832,55 908,95 970,13 1013,87 1035,80

December 137,00 36,89 59,92 116,93 131,37 110,11 60,45 11,97 102,73 207,46 320,94

Jan 2013 1777,00 1878,34 1957,01 1988,45 1982,96 1956,73 1923,39 1893,15 1873,73 1871,06 1889,34

Feb 2013 1588,00 1442,36 1258,31 1025,48 764,19 493,63 225,48 35,08 287,42 534,21 780,46

Sum 8833,00 8914,18 9040,90 9108,59 9231,28 9297,40 9342,74 9486,09 10242,40 11049,01 12133,74

MAD 679,46 685,71 695,45 700,66 710,10 715,18 718,67 729,70 787,88 849,92 933,36

MAPD 19,00% 19,18% 19,45% 19,59% 19,86% 20,00% 20,10% 20,41% 22,03% 23,77% 26,10%
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Πίνακασ 4.8: Τπολογιςμόσ ςφαλμάτων πρόβλεψθσ για διάφορουσ ςυνδυαςμοφσ τιμϊν α, b 

 

b a 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

0,02 MAD 679,46 685,88 692,23 698,83 700,33 705,77 709,41 712,86 723,56 746,20 797,50

MAPD 19,00% 19,18% 19,36% 19,54% 19,59% 19,74% 19,84% 19,94% 20,24% 20,87% 22,30%

Ε -2725,00 -2496,16 -2500,27 -2511,46 -2470,95 -2378,11 -2246,97 -2091,63 -1922,55 -1746,39 -1566,52

Average Ε -209,62 -192,01 -192,33 -193,19 -190,07 -182,93 -172,84 -160,89 -147,89 -134,34 -120,50

0,04 MAD 679,46 685,99 692,88 699,56 701,86 707,38 711,05 714,55 725,16 753,18 805,50

MAPD 19,00% 19,18% 19,38% 19,56% 19,63% 19,78% 19,89% 19,98% 20,28% 21,06% 22,53%

Ε -2725,00 -2494,29 -2499,45 -2511,09 -2469,73 -2374,89 -2240,99 -2082,42 -1909,88 -1730,14 -1546,64

Average Ε -209,62 -191,87 -192,27 -193,16 -189,98 -182,68 -172,38 -160,19 -146,91 -133,09 -118,97

0,08 MAD 679,46 686,15 694,03 700,77 704,55 710,13 713,85 717,41 728,12 767,29 821,68

MAPD 19,00% 19,19% 19,41% 19,60% 19,70% 19,86% 19,96% 20,06% 20,36% 21,46% 22,98%

Ε -2725,00 -2493,80 -2501,84 -2514,14 -2470,45 -2370,99 -2231,00 -2065,51 -1885,65 -1698,45 -1507,44

Average Ε -209,62 -191,83 -192,45 -193,40 -190,03 -182,38 -171,62 -158,89 -145,05 -130,65 -115,96

0,1 MAD 679,46 686,19 694,51 701,22 705,68 711,26 714,97 718,55 729,51 774,43 829,87

MAPD 19,00% 19,19% 19,42% 19,61% 19,73% 19,89% 19,99% 20,10% 20,40% 21,66% 23,21%

Ε -2725,00 -2494,54 -2504,05 -2516,33 -2471,08 -2368,94 -2225,58 -2056,38 -1872,67 -1681,58 -1486,70

Average Ε -209,62 -191,89 -192,62 -193,56 -190,08 -182,23 -171,20 -158,18 -144,05 -129,35 -114,36

0,15 MAD 679,46 686,21 695,37 701,89 707,85 713,36 717,03 720,64 738,40 792,60 850,72

MAPD 19,00% 19,19% 19,45% 19,63% 19,80% 19,95% 20,05% 20,15% 20,65% 22,17% 23,79%

Ε -2725,00 -2497,53 -2509,80 -2520,65 -2470,11 -2360,10 -2207,44 -2028,28 -1834,42 -1633,23 -1428,38

Average Ε -209,62 -192,12 -193,06 -193,90 -190,01 -181,55 -169,80 -156,02 -141,11 -125,63 -109,88

0,2 MAD 679,46 686,11 695,76 701,93 709,19 714,57 718,16 721,80 754,49 811,24 876,28

MAPD 19,00% 19,19% 19,46% 19,63% 19,83% 19,98% 20,08% 20,19% 21,10% 22,69% 24,51%

Ε -2725,00 -2500,41 -2513,48 -2520,67 -2462,90 -2343,51 -2180,44 -1990,52 -1785,95 -1574,28 -1359,17

Average Ε -209,62 -192,34 -193,34 -193,90 -189,45 -180,27 -167,73 -153,12 -137,38 -121,10 -104,55

0,3 MAD 679,46 685,71 695,45 700,66 710,10 715,18 718,67 729,70 787,88 849,92 933,36

MAPD 19,00% 19,18% 19,45% 19,59% 19,86% 20,00% 20,10% 20,41% 22,03% 23,77% 26,10%

Ε -2725,00 -2501,85 -2509,82 -2503,62 -2426,79 -2285,44 -2099,42 -1886,68 -1659,93 -1426,87 -1191,07

Average Ε -209,62 -192,45 -193,06 -192,59 -186,68 -175,80 -161,49 -145,13 -127,69 -109,76 -91,62

0,4 MAD 679,46 685,31 694,32 700,60 709,83 714,75 718,32 759,47 822,83 895,60 997,50

MAPD 19,00% 19,17% 19,42% 19,59% 19,85% 19,99% 20,09% 21,24% 23,01% 25,05% 27,90%

Ε -2725,00 -2496,32 -2491,77 -2466,50 -2366,91 -2201,50 -1991,55 -1755,73 -1507,00 -1253,01 -997,04

Average Ε -209,62 -192,02 -191,67 -189,73 -182,07 -169,35 -153,20 -135,06 -115,92 -96,39 -76,70

0,5 MAD 679,46 685,13 693,00 700,33 709,40 714,39 725,61 790,59 859,44 952,79 1065,13

MAPD 19,00% 19,16% 19,38% 19,59% 19,84% 19,98% 20,29% 22,11% 24,04% 26,65% 29,79%

Ε -2725,00 -2485,15 -2463,37 -2416,14 -2292,48 -2102,80 -1869,40 -1611,35 -1341,66 -1067,76 -792,54

Average Ε -209,62 -191,17 -189,49 -185,86 -176,34 -161,75 -143,80 -123,95 -103,20 -82,14 -60,96

0,7 MAD 679,46 685,93 691,24 700,64 710,19 722,05 781,60 857,84 959,52 1081,51 1215,46

MAPD 19,00% 19,18% 19,33% 19,59% 19,86% 20,19% 21,86% 23,99% 26,83% 30,25% 33,99%

Ε -2725,00 -2453,37 -2391,14 -2298,14 -2127,48 -1892,12 -1615,49 -1316,88 -1008,95 -698,38 -387,04

Average Ε -209,62 -188,72 -183,93 -176,78 -163,65 -145,55 -124,27 -101,30 -77,61 -53,72 -29,77

0,9 MAD 679,46 688,60 693,53 704,85 723,53 760,78 845,32 955,36 1089,07 1234,72 1395,04

MAPD 19,00% 19,26% 19,40% 19,71% 20,23% 21,28% 23,64% 26,72% 30,46% 34,53% 39,01%

Ε -2725,00 -2416,95 -2313,29 -2176,73 -1963,15 -1686,91 -1371,80 -1036,77 -693,76 -348,39 -1,22

Average Ε -209,62 -185,92 -177,95 -167,44 -151,01 -129,76 -105,52 -79,75 -53,37 -26,80 -0,09
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Ραρατθρϊντασ προςεκτικά τον πίνακα βλζπουμε οτι τα ςφάλματα μεγαλϊνουν κακϊσ 

κινοφμαςτε ςε μεγαλφτερεσ τιμζσ του α και αυξάνονται όςο αυξάνουμε τθν τιμι του 

παράγοντα b(ςε μερικζσ περιπτϊςεισ όπωσ π.χ για a=0,4  το ςφάλμα μζνει ςχετικά ςτακερό 

όςο μεγαλϊνουμε τθν τιμι του b).  Ριο ςυγκεκριμζνα παρατθροφμε πωσ τα ςφάλματα 

παρουςιάηουν μεγαλφτερθ διακφμανςθ για διάφορεσ τιμζσ του b όςο μεγαλφτερθ τιμι του 

παράγοντα α χρθςιμοποιοφμε. Επιλζγοντασ λοιπόν μια μικρι τιμι για τον παράγοντα α(0,2 

ι 0,3) βλζπουμε ότι αρκετά μικρά ςφάλματα ζχουμε για b=0,4. Το ενδεχόμενο να 

παρουςιαςκεί μικρότερο ςφάλμα για b> 0,4 υπάρχει αλλά λαμβάνοντασ υπόψθ και τον 

παρακάτω πίνακα: 

 

δε κζλουμε να επιλζξουμε κάποια ακραία τιμι που να αντικατοπτρίηει μια ραγδαία 

μειωτικι τάςθ, μιασ και δεν ζχουμε βαςικζσ ενδείξεισ / πλθροφορίεσ για κάτι τζτοιο. Θ 

αλικεια βζβαια είναι ότι τουσ μινεσ Ιανουάριο/Φεβρουάριο 2013 θ πραγματικι ηιτθςθ 

ιταν αξιοςθμείωτα χαμθλι , πολφ χαμθλότερθ από αυτι που αρχικά είχαν προβλζψει οι 

forecasters τθσ εταιρίασ, αλλά αυτό μπορεί να είναι ζνα τυχαίο γεγονόσ ι ακόμα και ζνα 

outlier το οποίο μεταγενζςτερα δε κα πρεπε να λθφκεί υπόψθ. Γι αυτό το λόγο κα 

επιλζξουμε ςυντθρθτικζσ τιμζσ για τουσ παράγοντεσ α, b και κα βροφμε τθν πρόβλεψθ για 

το μινα Μάρτιο 2013.  

Χρθςιμοποιϊντασ και πάλι τουσ πίνακεσ που ιδθ ζχουμε δθμιουργιςει ςτο excel , 

βρίςκουμε τθν πρόβλεψθ του Μαρτίου όπωσ φαίνεται παρακάτω: 

Mε βάςθ τθ μζκοδο τθσ απλισ εκκετικισ εξομάλυνςθσ : 

 

και με βάςθ τθν προςαρμοςμζνθ εκκετικι εξομάλυνςθ για b=0,4 : 

 

Θ πραγματικι ηιτθςθ του προϊόντοσ Χ για τον Μάρτιο του 2013 ιταν 2507 κιβϊτια, 

αρικμόσ πολφ κοντά ςτθν πρόβλεψθ που κάναμε με τθν προςαρμοςμζνθ εκκετικι 

εξομάλυνςθ για b=0,4 και α=0,3. 

Επομζνωσ κα μποροφςαμε εναλλακτικά να χρθςιμοποιιςουμε για τθν πρόβλεψθ του 

προϊόντοσ Χ τθν προςαρμοςμζνθ εκκετικι εξομάλυνςθ με παραμζτρουσ b=0,4 & α=0,3, 

Trend Beta smoothing(b)

Sharp increasing trend 0,01-0,05

Gradual increasing trend 0,05-0,10

Gradual decreasing trend 0,20-0,40

Sharp decreasing trend 0,5-0,9

month α=0,2 α=0,3

March 2013 3012 2761

month α=0,2 α=0,3

March 2013 2819 2478
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ελζγχοντασ βζβαια ςυνεχϊσ τθν αποτελεςματικότθτα του μοντζλου και αλλάηοντασ τισ 

παραμζτρουσ ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται τα ςφάλματα πρόβλεψθσ. 

 

 

4.2 Ρροςαρμοςμζνθ εκκετικι εξομάλυνςθ και εποχικότθτα για το αποςμθτικό Υ 

Κάποιεσ φορζσ , οριςμζνα προϊόντα ενδζχεται να παρουςιάηουν εποχικότθτα, υψθλι ι 

χαμθλι ηιτθςθ δθλαδι ςε ςυγκεκριμζνεσ περιόδουσ ανα ζτοσ , θ οποία επαναλαμβάνεται 

ςε πολλά ςυναπτά ζτθ. Το προϊόν Υ ανικει ςε αυτι τθν κατθγορία, κακότι είναι 

αποςμθτικό και θ ηιτθςι του αυξάνεται κατα τθν ανοιξιάτικθ και κερινι περίοδο. Το 

ςυγκεκριμζνο προϊόν , όπωσ φαίνεται και ςτουσ παρακάτω πίνακεσ , παρουςιάηει 

εποχικότθτα με μειωτικι τάςθ. 

Στον παρόν πίνακα βλζπουμε τθ ηιτθςθ του προϊόντοσ ςε κιβϊτια για κάκε μινα τρία 

τελευταία ζτθ: 

 

Ρίνακασ 4.9: Ιςτορικά δεδομζνα για τθ ηιτθςθ του προϊόντοσ Υ τα τελευταία 3 ζτθ 

 

month Demand 2010 Demand 2011 Demand 2012

Jan 1031 815 800

Feb 1142 719 547

March 1404 1072 484

April 1630 1302 662

May 1436 1110 741

June 2097 1408 767

July 1744 1835 1217

August 2110 1175 679

September 1201 1481 570

October 1470 561 410

November 1022 581 536

December 1773 732 395
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χιμα 4.3 : ηιτθςθ προϊόντοσ Τ τα τελευταία 3 ζτθ 

 

Αν χωρίςουμε το ζτοσ ςε 4 τρίμθνα και υπολογίςουμε τθν ακροιςτικι ηιτθςθ ανα τρίμθνο , 

όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακασ 4.10: υπολογιςμόσ ακροιςτικισ ηιτθςθσ προϊόντοσ Τ ανα τρίμθνο/ανα ζτοσ 

Year Q1 Q2 Q3 Q4 Sum 

2010 3577 5163 5055 4265 18060 

2011 2606 3820 4491 1874 12791 

2012 1831 2170 2466 1341 7808 

Sum 8014 11153 12012 7480 38659 
 

Θα παρατθριςουμε οτι κατα το δεφτερο(Q2) και τρίτο(Q3) τρίμθνο θ ηιτθςθ του προϊόντοσ 

είναι ιδιαιτζρωσ υψθλι ςε ςχζςθ με τα άλλα δυο τρίμθνα. 

Βρίςκοντασ το άκροιςμα τθσ ηιτθςθσ ανά ζτοσ και ανα τρίμθνο μποροφμε να 

υπολογίςουμε τουσ δείκτεσ εποχικότθτασ για κάκε τρίμθνο. 

Οι δείκτεσ αυτόι υπολογίηονται ωσ εξισ: 

Si= ΣDQi/ΣD 

Για παράδειγμα: 

S1=8014/38659=0,21 
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Οι δείκτεσ εποχικότθτασ για κάκε τρίμθνο δίνονται παρακάτω: 

Πίνακασ 4.11: υπολογιςμόσ δεικτϊν εποχικότθτασ  

Year Q1 Q2 Q3 Q4 Sum 

2010 3577 5163 5055 4265 18060 

2011 2606 3820 4491 1874 12791 

2012 1831 2170 2466 1341 7808 

Sum 8014 11153 12012 7480 38659 

Si 0,21 0,29 0,31 0,19 1,00 

 

Ππωσ ιταν αναμενόμενο οι δείκτεσ είναι μεγαλφτεροι κατα τα τρίμθνα ςτα οποία θ ηιτθςθ 

αυξάνεται και μικρότερθ ςτα υπόλοιπα. 

Για να διαπιςτϊςουμε κατα πόςο επαλθκεφονται αυτοί οι δείκτεσ και ςτθν πράξθ, αρκεί να 

εφαρμόςουμε αρχικά το μοντζλο τθσ προςαρμοςμζνθσ εκκετικισ εξομάλυνςθσ, μιασ και το 

προϊόν παρουςιάηει ξεκάκαρθ αρνθτικι τάςθ από ζτοσ ςε ζτοσ , ϊςτε να βροφμε τθν 

πρόβλεψθ τθσ ηιτθςθσ για το 2013 και ςτθ ςυνζχεια , πολλαπλαςιάηοντασ με τον δείκτθ 

εποχικότθτασ του πρϊτου τριμινου να δοφμε κατα πόςο το μοντζλο που χρθςιμοποιοφμε 

μασ οδθγεί ςε ορκά αποτελζςματα. 

Αρχικά υπολογίηουμε τθν πρόβλεψθ τθσ ηιτθςθσ με βάςθ τθν απλι εκκετικι εξομάλυνςθ 

για διάφορεσ τιμζσ του α(0.......1) όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακασ 4.12: απλι εκεκτικι εξομάλυνςθ για το προϊόν Τ 

 
 

Στθ ςυνζχεια βρίςκουμε τθν τάςθ: 

Πίνακασ 4.13: υπολογιςμόσ παράγοντα Σ για b=0,6 και για διάφορεσ τιμζσ του α 

 
  

Year D 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

2010 18060 18060 18060 18060 18060 18060 18060 18060 18060 18060 18060 18060

2011 12791 18060 18060 18060 18060 18060 18060 18060 18060 18060 18060 18060

2012 7808 18060 17533 17006 16479 15952 15426 14899 14372 13845 13318 12791

2013 18060 16561 15167 13878 12695 11617 10644 9777 9015 8359 7808

b= 0,6 T0 T0,1 T0,2 T0,3 T0,4 T0,5 T0,6 T0,7 T0,8 T0,9 T1

2010 - - - - - - - - - - -

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 -316,14 -632,28 -948,42 -1264,56 -1580,7 -1896,84 -2212,98 -2529,12 -2845,26 -3161,4

2013 0 -709,962 -1356,7 -1940,2 -2460,48 -2917,53 -3311,35 -3641,95 -3909,31 -4113,45 -4254,36
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Ο παραπάνω πίνακασ απεικονίηει τισ τιμζσ τάςεισ για διάφορεσ τιμζσ του α και για b=0,6. Θ 

τιμι του παράγοντα b δεν επιλζχκθκε τυχαία , αλλά μετά από δοκιμζσ πολλϊν 

διαφορετικϊν τιμϊν ϊςτε να ελαχιςτοποιθκοφν τα ςφάλματα . Ππωσ και να χει θ τιμι 0,6 

ιταν ςτο εφροσ των αναμενόμενων τιμϊν κακότι το προϊόν Υ παρουςιάηει κακοδικι τάςθ 

και μάλιςτα ζντονθ, οπότε χρθςιμοποιοφμε μια τιμι για τον παράγοντα b >0,5. 

 

Τα αποτελζςματα τθσ πρόβλεψθσ ηιτθςθσ με βάςθ τθν προςαρμοςμζνθ εκκετικι 

εξομάλυνςθ εμφανίηονται ςτον παρακάτω πίνακα για b=0,6 και για όλεσ τισ τιμζσ α. Σε 

αυτό το ςθμείο αξίηει να ςθμειϊςουμε πωσ όςο πιο μεγάλθ είναι θ τιμι του παράγοντα α, 

τόςο μεγαλφτερθ βαρφτθτα/ςθμαςία δίνουμε ςτα πιο πρόςφατα δεδομζνα.  

 

Πίνακασ 4.14: προςαρμοςμζνθ εκκετικι ηιτθςθ για b=0,6 και για διάφορεσ τιμζσ του α 

 
 

Είναι προφανζσ ότι εμείσ κζλουμε να λάβουμε υπόψθ μασ για τθν μελλοντικι μασ 

πρόβλεψθ περιςςότερο τα πιο πρόςφατα δεδομζνα ςε ςχζςθ με τα παρελκοντικά, διότι 

πιςτεφουμε πωσ αυτι θ κακοδικι τάςθ κα ςυνεχιςκεί και το 2013. Επομζνωσ επιλζγουμε 

τθν τιμι 0,8 για τθν τιμι του α. 

Οπότε για α=0,8 και b=0,6 θ αναμενόμενθ ηιτθςθ του προϊόντοσ Υ για το 2013 είναι 5106 

κιβϊτια. 

 
χιμα 4.4: απεικόνιςθ πραγματικισ και αναμενόμενθσ ηιτθςθσ προϊόντοσ Τ για α=0,8 και b=0,6 

 

Year 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

2010 - - - - - - - - - - -

2011 18060 18060 18060 18060 18060 18060 18060 18060 18060 18060 18060

2012 18060 17217 16374 15531 14688 13845 13002 12159 11316 10473 9630

2013 18060 15851 13810 11938 10234 8699 7333 6135 5106 4246 3554
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Λαμβάνοντασ υπόψθ και τον δείκτθ εποχικότθτασ μποροφμε να βροφμε τθν αναμενόμενθ 

ηιτθςθ του κάκε τριμινου πολλαπλαςιάηοντασ τθν πρόβλεψθ που κάναμε για το 2013 με 

τον δείκτθ εποχικότθτασ του κάκε τριμινου. Τα αποτελζςματα εμφανίηονται ςτον 

παρακάτω πίνακα. 

 

2013 Q1 Q2 Q3 Q4 

Forecast 1058 1473 1587 988 

 

Οι πραγματικζσ πωλιςεισ για το πρϊτο τρίμθνο του 2013 , όςον αφορά το προϊόν Υ, ιταν 

1041 κιβϊτια, αρικμόσ πολφ κοντινόσ όπωσ διαπιςτϊνουμε ςτθν πρόβλεψθ που κάναμε 

παραπάνω για το πρϊτο τρίμθνο. Επομζνωσ μποροφμε να ποφμε οτι ςε πρϊτθ φάςθ το 

μοντζλο αυτό με τισ ςυγκεκριμζνεσ παραμζτρουσ που επιλζξαμε μασ οδθγεί ςε ορκά 

αποτελζςματα.  

 

4.3 Γραμμικι παλινδρόμθςθ/μζκοδοσ ελαχίςτων τετραγϊνων για το απορρυπαντικό Η 

Ασ δοφμε τϊρα ζνα άλλο προϊόν, το προϊόν Η, το οποίο ανικει ςτθν κατθγορία των 

απορρυπαντικϊν ςφμφωνα με τθ μζκοδο των ελαχίςτων τετραγϊνων. Υποκζτουμε , 

ςφμφωνα με τθ μζκοδο αυτι, πωσ υπάρχει μια γραμμικι ςχζςθ μεταξφ τθσ ηιτθςθσ του 

προϊόντοσ Η με τον χρόνο, θ οποία εκφράηεται από τθ ςχζςθ y=a+bx όπου y θ ηιτθςθ , x ο 

χρόνοσ και a, b παράγοντεσ που ςυνδζουν τθ ςχζςθ του y με το x. 

 

Ραρακάτω βλζπουμε τθ ηιτθςθ του προϊόντοσ Η για όλουσ τουσ μινεσ του 2012: 

Month Demand 2012 

Jan 657 

Feb 911 

March 727 

April 723 

May 1251 

June 508 

July 440 

August 594 

September 490 

October 530 

November 602 

December 803 
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Για να μπορζςουμε να βροφμε τον τφπο τθσ εξίςωςθσ τθσ γραμμικισ παλινδρόμθςθσ κα 

πρζπει να βροφμε τον μζςο του x, τον μζςο του y και τισ τιμζσ των παραγόντων a,b. 

avg(x)=xi/n 

avg(y)=yi/n 

b= (xiyi-navg(x)avg(y))/((xi^2)-navg(x)^2) 

a=avg(y)-bavg(x) 

όπου n=12 και i=1….12 

 

Mε βάςθ τουσ παραπάνω τφπουσ δίνονται οι υπολογιςμοί μασ ςτον επομενο πίνακα: 

 

Πίνακασ 4.15: υπολογιςμόσ των παραμζτρων τθσ μεκόδου των ελαχίςτων τετραγϊνων 

 
Period(x) D(y) xy x^2 y^2 

 
1 657 657 1 431649 

 
2 911 1822 4 829921 

 
3 727 2181 9 528529 

 
4 723 2892 16 522729 

 
5 1251 6255 25 1565001 

 
6 508 3048 36 258064 

 
7 440 3080 49 193600 

 
8 594 4752 64 352836 

 
9 490 4410 81 240100 

 
10 530 5300 100 280900 

 
11 602 6622 121 362404 

 
12 803 9636 144 644809 

Sum 78 8236 50655 650 6210542 

 

Mε βάςθ τα παραπάνω ςτοιχεία οι τιμζσ των βαςικϊν παραγόντων είναι : 

avg(x) 6,5 

avg(y) 686,3333 

b -20,1329 

a 817,197 

 

(αναμζναμε αρνθτικι τιμι του παράγοντα b κακότι το προϊόν Η παρουςιάηει κακοδικι 

τάςθ ςτθ ηιτθςι του) 

Επομζνωσ θ εξίςωςθ που αποτυπϊνει τθ γραμμικι ςχζςθ του y με το x είναι: 
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y=817,197 – 20,133x 

 

Θ παραπάνω εξίςωςθ επαλθκεφεται και από το παρακάτω Σχιμα , το οποίο 

δθμιουργιςαμε ςτο excel με βάςθ τα δεδομζνα τθσ ηιτθςθσ για κάκε μινα του ζτουσ 2012, 

όπου το λογιςμικό του excel βρίςκει τθν ίδια εξίςωςθ για τθ γραμμι τάςθσ που βρικαμε κι 

εμείσ παραπάνω. Στο παρακάτω Σχιμα βλζπουμε μια γραμμι τάςθσ με αρνθτικι κλίςθ , 

ςχθματίηοντασ όμωσ όχι και τόςο μεγάλθ γωνία, πράγμα που ςθμαίνει πωσ θ ηιτθςθ του 

προϊόντοσ κινείται κακοδικά αλλά όχι με πολφ ζντονο/ραγδαίο ρυκμό. Θ ςυγκεκριμζνθ 

αυτι γραμμι τάςθσ είναι αυτι που ελαχιςτοποιεί τα ςφάλματα πρόβλεψθσ: 

 
χιμα 4.5: Ηιτθςθ και γραμμικι τάςθ τθσ ηιτθςθσ για το 2012 για το προϊόν Η 

 

Ζχοντασ λοιπόν βρει τθν εξίςωςθ τθσ γραμμικισ παλινδρόμθςθσ υπολογίηουμε τθν 

πρόβλεψθ για τουσ μινεσ Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2013. 

Jan 2013 555 

Feb 2013 535 

March 2013 515 

 

Ρ.χ θ πρόβλεψθ για τον μινα Φεβρουάριο(περίοδοσ 14) είναι: 

yFeb=817,2-20,133*14=535 κ.ο.κ 

Γνωρίηοντασ τθν πραγματικι ηιτθςθ για το πρϊτο τρίμθνο του 2013 υπολογίηουμε τθν 

αποτελεςματικότθτα του μοντζλου: 

 

y = -20,133x + 817,2 
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Πίνακασ 4.16: υπολογιςμόσ ςφαλμάτων για τθ μζκοδο ελαχίςτων τετραγϊνων για το προϊόν Η 

 

 
 

Συνάγουμε λοιπόν πωσ το μοντζλο είναι αρκετά αποτελεςματικό. 

 

4.4 Απλόσ και ςτακμιςμζνοσ κινθτόσ μζςοσ όροσ για το απορρυπαντικό Η  

Πςον αφορά το προϊόν Η, κα εφαρμόςουμε γι’αυτό και τθ μζκοδο του απλοφ και 

ςτακμιςμζνου κινθτοφ μζςου όρου ϊςτε να διαπιςτϊςουμε αν θ μζκοδοσ αυτι μασ οδθγεί 

ςε μικρότερα ςφάλματα  πρόβλεψθσ. 

Αρχικά υπολογίςουμε τον απλό κινθτό μζςο όρο 3 και 5 περιόδων : 

 

Πίνακασ 4.17: απλόσ κινθτόσ μζςοσ όροσ 3 και 5 μθνϊν για το προϊόν Η 

Month Demand  MA3months MA5months 

Jan 657 - - 

Feb 911 - - 

March 727 - - 

April 723 765 - 

May 1251 787 - 

June 508 900 854 

July 440 827 824 

August 594 733 730 

September 490 514 703 

October 530 508 657 

November 602 538 512 

December 803 541 531 

Jan 2013 542 645 604 

Feb 2013 455 649 593 

March 2013 502 600 586 

 

Ππου για τον μιναΜάρτιο 2013 θ πρόβλεψθ υπολογίηεται ωσ εξισ: 

ΜΑ3months=(803+542+455)/3=600 

Month Forecast Real Demand ABS(D-F)

Jan 2013 555 542 13

Feb 2013 535 455 80

March 2013 515 502 13

Sum 1605 1499 106

MAD 35,33

MAPD 6,60%
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MA5months=(530+602+803+542+455)/5=586 

Τα αποτελζςματα πρόβλεψθσ απεικονίηονται ςτο παρακάτω Σχιμα: 

 

 
χιμα 4.6: απλόσ κινθτόσ μζςοσ όροσ 3 και 5 μθνϊν για το προϊόν Η 

 

 

Θ αποτελεςματικότθτα του παραπάνω μοντζλου φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακασ 4.18: υπολογιςμόσ ςφαλμάτων πρόβλεψθσ για κινθτό μζςο όρο 3 και 5 μθνϊν 

Month ABS(D-F)MA3MONTHS ABS(D-F)MA5MONTHS 

Jan - - 

Feb - - 

March - - 

April 42 - 

May 464 - 

June 392 346 

July 387 384 

August 139 136 

September 24 213 

October 22 127 

November 64 90 

December 262 272 

Jan 2013 103 62 

Feb 2013 194 138 

Sum 2094 1767 

MAD 190 196 

MAPD 22,68% 19,14% 
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Συγκρίνοντασ το μοντζλο του απλοφ κινθτοφ μζςου όρου με αυτό των ελαχίςτων 

τετραγϊνων βλζπουμε ότι θ γραμμικι παλινδρόμθςθ μασ οδθγεί ςε μικρότερα ςφάλματα 

πρόβλεψθσ. 

Ασ εφαρμόςουμε τϊρα και το μοντζλο του ςτακμιςμζνου  κινθτοφ μζςου όρου για να 

προβλζψουμε τθν ηιτθςθ για το μινα Μάρτιο 2013. 

Βρίςκουμε πάλι τουσ απλοφσ κινθτοφσ μζςουσ όρουσ 3 και 5 περιόδων και ςταμίηουμε τα 

δεδομζνα μασ όπωσ φαίνεται παρακάτω: 

Πίνακασ 4.19: υπολογιςμόσ ςτακμιςμζνου κινθτοφ μζςου όρου 3 και 5 μθνϊν  για το προϊόν Η 

 
 

 

Αν παρατθριςουμε λίγο τα δεδομζνα τθσ ηιτθςθσ βλζπουμε οτι τουσ τελευταίουσ 8 μινεσ 

θ ηιτθςθ κινείται με μζγιςτθ τιμι το 600 , εξαιρϊντασ το 803 του Δεκεμβρίου το οποίο το 

κεωροφμε μια ςχετικά ακραία τιμι, γι αυτό και του δίνουμε πολφ μικρι βαρφτθτα 

.Άλλωςτε όπωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει το προϊόν Η ακολουκεί κακοδικι πορεία , θ οποία 

πιςτεφουμε οτι κα ςυνεχιςκεί και ςτο μζλλον με όχι και τόςο ζντονουσ ρυκμοφσ. 

Βάςθ των ςυντελεςτϊν ςτάκμιςθσ που δϊςαμε βλζπουμε οτι με βάςθ τον ςτακμιςμζνο 

κινθτό μζςο όρο 3 περιόδων θ αναμενόμενθ ηιτθςθ για τον Μάρτιο είναι 507 κιβϊτια(πολφ 

κοντά ςτθν πραγματικι ηιτθςθ), και με βάςθ τον μζςο όρο 5 περιόδων 531. Θ μζκοδοσ 

αυτι μασ οδιγθςε ςε δεδομζνα πολφ κοντινά ςτθν πραγματικι ηιτθςθ. Βζβαια για να 

μπορζςουμε να ελζγξουμε τθν αποτελεςματικότθτα του, δεν αρκεί απλά και μόνο να 

υπολογίςουμε το ςφάλμα πρόβλεψθσ για τον μινα Μάρτιο. Ρρζπει να δϊςουμε 

ςυντελεςτι ςτάκμιςθσ για τον κάκε μινα και να υπολογίςουμε τθν πρόβλεψθ για όλουσ 

τουσ μινεσ. Στθ ςυνζχεια αλλάηοντασ τουσ ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ βλζπουμε ποιοσ 

ςυνδυαςμόσ μασ δίνει τα μικρότερα ςφάλματα. 

 

 

Month Demand MA3months MA5months W1 W2

Jan 657 - -

Feb 911 - -

March 727 - -

April 723 765 -

May 1251 787 -

June 508 900 854

July 440 827 824

August 594 733 730

September 490 514 703

October 530 508 657 0,25

November 602 538 512 0,15

December 803 541 531 0,05 0,05

Jan 2013 542 645 604 0,4 0,2

Feb 2013 455 649 593 0,55 0,35

March 2013 502 600 586 507 531
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΝΟΨΗ-ΤΝΕΙΦΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ-ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΕΡΕΤΝΑ 

5.1 Σφνοψθ 

Ζχοντασ αναλφςει αρκετά τθ ςθμαντικότθτα τθσ πρόβλεψθσ τθσ μελλοντικισ ηιτθςθσ ωσ 

λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και ωσ παράγοντα ηωτικό για τθν ανταγωνιςτικότθτα , τθν 

ομαλι λειτουργία τθσ παραγωγισ και των αγοραςτικϊν διαδικαςιϊν κακϊσ τθν 

ικανοποίθςθ των αναγκϊν των πελατϊν αξίηει να ςυνοψίςουμε κάποια βαςικά ςθμεία που 

ςυμβάλλουν ςτθν επιτυχθμζνθ και αποτελεςματικι πρόβλεψθ. 

1)λεπτομερισ ζρευνα ςχετικά με το προφίλ και τθ ςυμπεριφορά ηιτθςθσ του προϊόντοσ(αν 

δθλαδι το προϊόν παρουςιάηει εποχικότθτα, τάςθ) βαςιηόμενοι ςτθν ιςτορικότθτα του 

2)ζρευνα αγοράσ ανταγωνιςτικϊν προϊόντων 

3) επιλογι του καταλλθλότερου μοντζλου πρόβλεψθσ με βάςθ τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ 

4)μζτρθςθ των ςφαλμάτων πρόβλεψθσ και προςαρμογι των ςυντελεςτϊν του μοντζλου 

πρόβλεψθσ ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται τα ςφάλματα 

5) ςυλλογι και καταγραφι πλθροφοριϊν ςχετικά με το παρελκόν (π.χ αν πουλοφςαμε 

κάποια προςφορά κάποιον παρελκοντικό μινα) και το μζλλον(π.χ αν κα γίνει 

επαναλανςάριςμα του προϊόντοσ ι κα τρζξει κάποια προςφορά) 

6)επζμβαςθ και προςαρμογι των αποτελεςμάτων πρόβλεψθσ του ςτατιςτικοφ μοντζλου 

7)εφαρμογι δυναμικισ πρόβλεψθσ-ςυνεχισ παρακολοφκθςθ των ςφαλμάτων και 

αναπροςαρμογι-ενςωμάτωςθ οποιπαςδιποτε νζασ πλθροφορίασ προκφπτει ςχετικά με το 

προϊόν ςτθν πρόβλεψθ 

 

Αν μποροφςαμε να ερευνιςουμε και να αναλφςουμε τθ λειτουργία τθσ πρόβλεψθσ ςε 

διάφορεσ επιτυχθμζνεσ και πρωτοπόρεσ εταιρείεσ είμαι ςίγουρθ πωσ κα ανακαλφπταμε 

πωσ λίγο πολφ ακολουκοφν τα παραπάνω βιματα και προςδίδουν ςτθν πρόβλεψθ 

ιδιαίτερθ ςθμαντικότθτα, διότι ζχουν κατανοιςει πωσ θ πρόβλεψθ είναι ο κρίκοσ που 

ςυνδζει τθν παραγωγι με τισ πωλιςεισ και τθν ικανοποίθςθ του πελάτθ. Κατα τθ γνϊμθ 

μου το κλειδί τθσ επιτυχθμζνθσ πρόβλεψθσ  και ςυνεπϊσ τθσ επιτυχίασ γενικότερα ςε μια 

εταιρεία είναι θ ςωςτι και ζγκαιρθ διάχυςθ των πλθροφοριϊν προσ και από τα ανϊτερα 

και κατϊτερα κλιμάκια. Οποιαδιποτε αλαγι ι νεότερθ πλθροφορία προκφπτει κα πρζπει 

να επικοινωνείται ςτα ςωςτά άτομα τθ ςωςτι ςτιγμι. Οποιοδιποτε  πλάνο για το μζλλον 

του προϊόντοσ κα πρζπει να είναι αποτζλεςμα ςυνεργατικοφ ςχεδιαςμοφ όλων των 

ενδιαφερόμενων τμθμάτων ϊςτε να μθν προκφπτουν αλλθλοςυγκρουόμενοι ςτόχοι. 
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Ριο ςυγκεκριμζνα προτείνεται: 

-ενθμζρωςθ ςχετικά με τα διαφθμιςτικά πλάνα , τισ προωκθτικζσ ενζργειεσ και τισ 

προςφορζσ που πρόκειται να τρζξουν τουλάχιςτον για το επόμενο τρίμθνο 

-ζγκαιρθ ενθμζρωςθ (τουλάχιςτον 3 μινεσ πριν) για ενδεχόμενεσ ανατιμιςεισ κωδικϊν από 

τον Customer Marketing Manager 

-ενθμζρωςθ από τθν ομάδα Ρωλιςεων ςχετικά με το άνοιγμα ι και κλείςιμο κάποιων 

κωδικϊν ςε ςυγκεκριμζνουσ πελάτεσ 

-ςυμμετοχι των demand planners ςτα εμπορικά meetings (marketing-πωλιςεισ) 

-εξζυρεςθ ςυλλογικϊν λφςεων ςτο μθνιαίο meeting όταν προκφπτουν διαφορζσ μεταξφ 

forecast και LE (διαφορά δθλαδι ςτο budget μεταξφ demand planning και finance) 

-ενθμζρωςθ τουλάχιςτον 1 μινα πριν αν πρόκειται να τρζξει ζνασ κωδικόσ ωσ ενζργεια ςε 

κάποιον πελάτθ ι αντίςτοιχα όταν ακυρϊνεται κάποια ενζργεια 

 

Ο ςκοπόσ τθσ κάκε επιχείρθςθσ είναι το όςο το δυνατό μεγαλφτερο κζρδοσ. Αυτό 

ςυνεπάγεται υψθλζσ πωλιςεισ(ικανοποιθμζνοσ πελάτθσ, ανταγωνιςτικά προϊόντα, 

διάκεςθ προϊόντοσ ςτθ ςωςτι ποςότθτα , τθ ςωςτι ςτιγμι, με τα ςωςτά μζςα ςτο 

κατάλλθλο μζροσ) και χαμθλό κόςτοσ λειτουργίασ(π.χ χαμθλά αποκζματα). Θ ςωςτι 

πρόβλεψθ τθσ ηιτθςθσ αποτελεί καταλφτθ παράγοντα για όλα τα παραπάνω για αυτό και 

κα πρζπει να δίνεται εξζχουςα ςθμαντικότθτα ςτο demand planning και να μθν 

αντιμετωπίηεται ωσ μια από τισ υπόλοιπεσ τακτικζσ λειτουργίεσ μιασ επιχείρθςθσ. Θ ςωςτι 

ςυνεργαςία, θ ζγκαιρθ και ςωςτι πλθροφόρθςθ κακϊσ και οι κοινοί ςτόχοι αποτελοφν 

εχζγγυα για μια επιτυχθμζνθ πορεία. 

 

5.2 Συνειςφορά εργαςίασ 

Θ βαςικότερθ ςυνειςφορά τθσ παραπάνω εργαςίασ κεωρϊ πωσ είναι θ εξζταςθ και 

αξιολόγθςθ ,ςε πραγματικά δεδομζνα, των αποτελεςμάτων που προκφπτουν από τα 

διάφορα κεωρθτικά ποςοτικά μοντζλα πρόβλεψθσ και του κατα πόςο κάποια από αυτά τα 

μοντζλα κα μποροφςαν να ενςωματωκοφν  ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ διαδικαςίεσ  πρόβλεψθσ 

μιασ πραγματικισ εταιρείασ. 
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5.3 Ραραπζρα ζρευνα 

Το βαςικότερο μεινζκτθμα τθσ εργαςίασ και το κυριότερο πρόβλθμα που αντιμετϊπιςα 

ιταν ότι για τθν εφαρμογι των μοντζλων ζπρεπε να επιλζξω προϊόντα με πολφ λίγεσ 

ιδιαιτερότθτεσ( δεν ζτρεχαν προςφορζσ και προωκθτικοί κωδικοί γι αυτά τον προθγοφμενο 

χρόνο, δεν ιμαςταν για κάποια περίοδο OOS και οφτε αντιμετωπίςαμε κάποιο ποιοτικό 

πρόβλθμα ι πρόβλθμα παραγωγισ). Γι αυτό κεωρϊ πωσ κα ιταν ιδιαίτερα ενδιαφζρον για 

το μζλλον, θ εφαρμογι κάποιων ποςοτικϊν μοντζλων ςε πραγματικό χρόνο και χϊρο και 

ςε προϊόντα με ιδιαιτερότθτεσ , ϊςτε να αναπροςαρμόηεται το αποτζλεςμα των μοντζλων 

από τον ανκρϊπινο παράγοντα βάςθ των πλθροφοριϊν που προκφπτουν κάκε φορά , τθν 

ϊρα που προκφπτουν ςε μια πραγματικι εταιρεία και ςτθ ςυνζχεια θ αξιολόγθςθ τθσ 

δυναμικισ αυτισ πρόβλεψθσ, χρθςιμοιϊντασ δείκτεσ που μετροφν τθν ακρίβεια τθσ 

πρόβλεψθσ. 
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