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Πξόινγνο
Ζ έλλνηα ηεο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο θεξδίδεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή
ηεο λεαληθήο θνηλφηεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν, ελψ ηαπηφρξνλα, πιεζψξα
κεζνδνινγηψλ θαη αιγνξίζκσλ αλαπηχζζνληαη κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε
πεξίπινθσλ επηρεηξεζηαθψλ πξνβιεκάησλ. Παξάιιεια ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θαη
θνηλσληθήο θξίζεο πνπ δηαλχεη ε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε επηρεηξεζηαθή
έξεπλα εκθαλίδεηαη λα παξέρεη ηα κέζα ζηνπο λένπο γηα ηε δεκηνπξγία ζεκαληηθψλ
πξννπηηθψλ θαη επθαηξηψλ.
Σν 4ν Παλειιήλην Φνηηεηηθφ πλέδξην ζηνρεχεη λα πξνζθέξεη έλα βήκα γηα ηελ
επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ εξεπλεηψλ απφ δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο
θιάδνπο θαη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε πξνπηπρηαθνχο, κεηαπηπρηαθνχο θαη
δηδαθηνξηθνχο θνηηεηέο, θαζψο επίζεο θαη ζε λένπο απφθνηηνπο, λα παξνπζηάζνπλ
ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηηο επηζηεκνληθέο ηνπο εξγαζίεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ,
θνηηεηέο θαη λένη απφθνηηνη ζα αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο θαη απφςεηο θαη ζα
ελεκεξσζνχλ γηα ηα ηειεπηαία εξεπλεηηθά επηηεχγκαηα ζε δηάθνξνπο ηνκείο εηδηθνχ
ελδηαθέξνληνο. Απψηεξνο ζθνπφο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη ε πξναγσγή ηεο
επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο ζε εζληθφ επίπεδν, κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο θαη ελίζρπζεο ηεο
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειινληηθψλ Διιήλσλ εξεπλεηψλ.
Σν ζπλέδξην απνζθνπεί ζηελ θάιπςε ελφο επξένο πιαηζίνπ εξεπλεηηθψλ
αληηθεηκέλσλ θαη πεδίσλ ελδηαθέξνληνο. Χο εθ ηνχηνπ, νη απνδεθηέο εξγαζίεο, ν
πεξηιήςεηο ησλ νπνίσλ θηινμελνχληαη ζηνλ παξφληα ηφκν, αλήθνπλ ζηελ επξχηεξε
επηζηεκνληθή πεξηνρή ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο, ηεο Γηνίθεζεο ησλ
Δπηρεηξήζεσλ, ηεο Λήςεο Απνθάζεσλ ζηηο Δπηρεηξήζεηο, ηεο Καηλνηνκίαο θαη
άιισλ.

Σν Πξνεδξείν ηνπ πλεδξίνπ:
Φαξξάο Ι., Γνύθαο Υ.
Γεθέκβξηνο 2015
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πγθξηηηθή αμηνιόγεζε αιγνξίζκσλ κεραληθήο εθκάζεζεο
γηα ηελ αλάπηπμε κνληέισλ πξόβιεςεο απνρώξεζεο
πειαηώλ
Ξαλζίππε Λεκνληδόγινπ, Μηράιεο Γνύκπνο
Πνιπηερλείν Κξήηεο, ρνιή Μεραληθώλ Παξαγωγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλεηνύπνιε
73100 Υαληά
Πεξίιεςε
ηε παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα εξγαιείσλ ηεο εμφξπμεο
δεδνκέλσλ (data mining) ζε έλα εθ ησλ πεδίσλ ησλ αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ
επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ (Business Analytics), ηνπ customer analytics, κε
πξνζαλαηνιηζκφ ηελ πξφβιεςε (predictive analytics). Δπίζεο, εμεηάδεηαη ε επίδξαζε
ησλ δεδνκέλσλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ εξγαιείσλ θαη ζηελ εμαγσγή
αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη ρξήζε αιγνξίζκσλ κεραληθήο
εθκάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κάζεζε ππφ επίβιεςε (supervised learning) κε ζηφρν
ηελ πξφβιεςε απνρψξεζεο πειαηψλ (customer churn prediction). Μέζσ ησλ
εξγαιείσλ ηνπ customer analytics, πνπ παξέρνπλ ζπκπεξηθνξηθή αλάιπζε, πξνθχπηεη
ζρεηηθή γλψζε απφ ηελ εμαρζείζα πιεξνθνξία σο πξνο ηελ απνρψξεζε ησλ πειαηψλ.
H γλψζε απηή ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο
εξγαιεία γηα ηε δηαρείξηζε απψιεηαο πειαηψλ (churn management) απφ ην ηκήκα
δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (Customer Relationship Management). Απνηειεί
κείδσλ δήηεκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαζψο ην θφζηνο πξνζέιθπζεο λέσλ πειαηψλ
είλαη πςειφηεξν απφ ην θφζηνο δηαηήξεζεο ελφο ήδε ππάξρνληνο πειάηε. Δπνκέλσο,
ζε επηρεηξήζεηο κε πςειά πνζνζηά απνρψξεζεο πειαηψλ, φπσο εηαηξείεο
ηειεπηθνηλσληψλ, ε αλάπηπμε αληίζηνηρσλ απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ
δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη κείσζε ηεο
δεκίαο. Έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο
είλαη ε ζσζηή ηαμηλφκεζε ησλ πειαηψλ, πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάιιειε επηινγή
ησλ αιγνξίζκσλ θαη απφ ηα ίδηα ηα δεδνκέλα. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη σο πξνο
δχν ζθέιε. ην πξψην, γίλεηαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ αιγνξίζκσλ κε ην πιήξεο
ζχλνιν δεδνκέλσλ, φπσο πξνθχπηεη έπεηηα απφ θαηάιιειε πξνεπεμεξγαζία ηνπο κε
ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ SPSS. ην δεχηεξν ζθέινο, ρξεζηκνπνηνχληαη κεζνδνινγίεο
δηαινγήο κεηαβιεηψλ θαη έπεηηα γίλεηαη πινπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ αιγνξίζκσλ, γηα
λα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ησλ κεηαβιεηψλ ζηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα. Σα
δεδνκέλα αθνξνχλ κηα εηαηξεία ηειεπηθνηλσληψλ απφ ηηο ΖΠΑ. Οη αιγφξηζκνη πνπ
πινπνηνχληαη αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ δέληξσλ απνθάζεσλ (Desicion Trees),
ηερλεηψλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ (Artificial Neural Networks), ινγηζηηθήο
παιηλδξφκεζεο (Logistic regression), Bayesian αιγνξίζκσλ, κεραλψλ δηαλπζκάησλ
ππνζηήξημεο (SVM), κεηακαζεζηαθψλ κνληέισλ (Ensemble methods) θαη
εμειεγθηηθψλ αιγνξίζκσλ (evolutionary algorithms). Γηα ηελ δηαινγή κεηαβιεηψλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθέο κεζνδνινγίεο δηαινγήο κεηαβιεηψλ θαη κεζνδνινγία
πνπ ρξεζηκνπνηεί ηερληθή wrapper. Οη δνθηκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πεξηβάιινλ
Matlab θαη Weka. Καηά ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ αιγνξίζκσλ παξαηεξήζεθε
φηη νη αιγφξηζκνη πνπ έθαλαλ ρξήζε δέληξσλ απφθαζεο ιεηηνπξγνχζαλ θαιχηεξα
απφ ηνπο ππφινηπνπο θαη κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ εζηηάδεη επίζεο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζηηθφ θφξην ησλ
αιγνξίζκσλ θαη ηελ πξνβιεπηηθή ηζρχ ησλ κεηαβιεηψλ (ραξαθηεξηζηηθά ησλ
πειαηψλ), ζηνηρεία πνπ επίζεο επηδξνχλ ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή αλάινγσλ
πξνζεγγίζεσλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο.
4Ο ΦΟΙΣΗΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΔΔE:
«ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ: ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΜΔΑ ΣΖΝ ΚΡΗΖ»
17-18 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015, ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ
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Η κεζνδνινγία 6 ζίγκα ζηε κέηξεζε ηθαλνπνίεζεο πειαηώλ
Α. Κνύδα, Η. Πνινγηώξγε Δ. Γξεγνξνύδεο
ρνιή Μεραληθώλ Παξαγωγήο & Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο, Πνιπηερλεηνύπνιε,
Κνπλνππηδηαλά, Σ.Κ 73100 Υαληά, Κξήηε
Πεξίιεςε
Ζ κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα
πνπ πξέπεη λα κειεηήζεη κηα επηρείξεζε ή έλαο νξγαληζκφο. Χο ηθαλνπνίεζε νξίδεηαη
ην κέηξν γηα ην πφζν ην πξνζθεξφκελν νιηθφ πξντφλ ή ππεξεζία εθπιεξψλεη ηηο
πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε. Σν γεγνλφο φηη ε ηθαλνπνίεζε είλαη κηα αληίιεςε ησλ
πειαηψλ ζεκαίλεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκε, γηα ην
ιφγν απηφ πξέπεη λα γίλνπλ επηπιένλ πξνζπάζεηεο γηα λα κεηξεζεί, λα αλαιπζεί θαη
λα εμεγεζεί. Ζ κεζνδνινγία έμη ζίγκα, έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ην 1985 απφ
κεραληθνχο ηεο Motorola πνπ ζέιεζαλ λα εληάμνπλ ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο ζηε
δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε νξίδεηαη ζπρλά σο κηα
ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ κεραληθνχο θαη ζηαηηζηηθνιφγνπο πξνθείκελνπ λα
κεδελίζνπλ ηηο αζηνρίεο ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Θα κπνξνχζε θαλείο λα
ραξαθηεξίζεη ηελ κεζνδνινγία 6 ζίγκα σο κηα απζηεξή θαη εμαηξεηηθά πεηζαξρεκέλε
επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία έρνληαο σο ζηφρν ηελ “αιιαγή ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο”
ψζηε λα απμεζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, ε θεξδνθνξία θαη ε
αληαγσληζηηθφηεηά κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε
πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ησλ αζηνρηψλ (πνζνζηφ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ
έμσ απφ ηηο πξνδηαγξαθέο) ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο κέζεο ηηκήο κηα δηαδηθαζίαο
θαηά 1,5 ηππηθέο απνθιίζεηο. ε απηφ ην πιαίζην, ην επίπεδν 6 ζίγκα αληηπξνζσπεχεη
3,4 ειαηησκαηηθά ζε έλα δείγκα ελφο εθαηνκκπξίνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ
θαλνληθή θαηαλνκή. Μηα απφ ηεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο επηθεληξψλεηαη ε πξνζέγγηζε
6 ζίγκα είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Ζ θηινζνθία ησλ “κεδεληθψλ ζθαικάησλ ”
κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζηνλ ρψξν ηεο ηθαλνπνίεζεο κε αχμεζε ηεο αθνζίσζεο ηνπ
πειάηε (κεδέλ απψιεηεο πειαηψλ). ηελ πεξίπησζε απηή φκσο ην πξφβιεκα πνπ
δεκηνπξγείηαη είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ
αθνζίσζε ηνπ πειάηε. Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 6 ζίγκα ζην πξφβιεκα ηεο κέηξεζεο
ηεο ηθαλνπνίεζεο είλαη πνιχ ρξήζηκε ηδηαίηεξα ζε νξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ.
θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ελζσκάησζε ηεο θηινζνθίαο 6 ζίγκα ζηελ πνιπθξηηήξηα
κέζνδν κέηξεζεο θαη αλάιπζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ MUSA (Multicriteria
Satisfaction Analysis). Αξρηθά, έγηλε επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο
(ππεξεζίεο παξνρήο Internet) θαη ζρεδηάζηεθε ε έξεπλα ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ. ηε
ζπλέρεηα δηεμήρζε ε έξεπλα ζε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα πειαηψλ. ε επφκελν
ζηάδην αλαιχζεθαλ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο κε ηε κέζνδν MUSA θαη αλαπηχρζεθαλ
ηα δηαγξάκκαηα δξάζεο (απφδνζεο/ζεκαληηθφηεηαο) θαη εθηίκεζεο ηνπ ράζκαηνο
(gap) γηα θάζε θξηηήξην ηθαλνπνίεζεο (απφζηαζε απφ ηελ θχξηα δηαγψλην ηνπ
δηαγξάκκαηνο). Σέινο ππνινγίζηεθε ην επίπεδν ζίγκα γηα θάζε θξηηήξην
ηθαλνπνίεζεο θαη ε ζπζρέηηζή ηνπ κε ηελ ηθαλνπνίεζε, ηελ απαηηεηηθφηεηα θαη ηηο
πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαηάιιεισλ αληηιεπηηθψλ
δηαγξακκάησλ. Σα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα είλαη ζε ζέζε, φρη κφλν λα
εθηηκήζνπλ ην επίπεδν αζηνρηψλ ζηελ πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηψλ, αιιά θαη λα
πξνζδηνξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηε
δπζαξέζθεηα ησλ πειαηψλ.

4Ο ΦΟΙΣΗΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΔΔE:
«ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ: ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΜΔΑ ΣΖΝ ΚΡΗΖ»
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Καηλνηνκία, Έξεπλα θαη Αλάπηπμε ζηηο Δπξσπατθέο
Δπηρεηξήζεηο
Παύινπ Αληώλεο, Μηράιεο Γνύκπνο
Φαξνκειίγθωλ 14 Υαληά
Πεξίιεςε
ηηο κέξεο καο νη έλλνηεο ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, γίλνληαη
φιν θαη πην ζεκαληηθέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη κέζσ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ Δ&Α αλαθαιχπηνληαη θαηλνχξγηεο ηερλνινγίεο, νη
νπνίεο βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα δεκηνπξγήζνπλ λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη
θαη’ επέθηαζή ηηο βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο. Δπίζεο,
κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ
αληαγσληζηηθέο ζηνλ θιάδν ηνπο, θαζψο θαη λα εδξαηψζνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζε έλα
πεξηβάιινλ πνπ κεηαβάιιεηαη ζπλερψο. ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη ε
επίδξαζε πνπ έρνπλ δείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ
κεηαβνιή ησλ πσιήζεσλ θαη ηελ απφδνζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ. ηελ
αλάιπζε απηή ρξεζηκνπνηήζεθε έλα δείγκα 718 επηρεηξήζεσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ ην ρξνληθφ δηάζηεκα
πνπ αληηζηνηρνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο είλαη απφ ην 2005 έσο ην 2013. Γηα ηελ
αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν ηπραίσλ επηδξάζεσλ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ
Stata 12.0. ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη νη έλλνηεο ηεο Δ&Α θαη
ηεο θαηλνηνκίαο θαη ζην δεχηεξν κέξνο γίλεηαη κηα αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο
πνπ αθνξά άιιεο εξγαζίεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη αθνξνχλ ηελ Δ&Α θαη
θαηλνηνκία. ην ηξίην κέξνο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην κνληέιν πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε, θάπνηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο θαζψο θαη ησλ
κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ. Σέινο, ζην
ηέηαξην κέξνο παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαζψο θαη
πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα
.

4Ο ΦΟΙΣΗΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΔΔE:
«ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ: ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΜΔΑ ΣΖΝ ΚΡΗΖ»
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Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο:
Έξεπλα ζηνλ μελνδνρεηαθό θιάδν ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο
νθία Γξαθνύιε θαη Δπάγγεινο Γξεγνξνύδεο
ρνιή Μεραληθώλ Παξαγωγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο Πνιπηερλεηνύπνιε,
Κνπλνππηδηαλά, 73100 Υαληά
Πεξίιεςε
Ο ηνπξηζκφο ζεσξείηαη ζήκεξα σο ε κεγαιχηεξε παγθφζκηα βηνκεραλία, απμάλεηαη
κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ελψ ζηελ Διιάδα απνηειεί
έλαλ απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Αλ θαη
βαζηθή ηνπ επηδίσμε απνηειεί ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζε έλα θαιήο πνηφηεηαο
θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, ε δπλακηθή παξνπζία θαη εληαηηθνπνίεζε ηεο
ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ηελ έρεη θαηαζηήζεη σο έλα απφ ηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο
κε ην κεγαιχηεξν θάζκα πεξηβαιινληηθψλ πηέζεσλ. Ζ απάληεζε ηεο ηνπξηζηηθήο
βηνκεραλίαο ζην απμαλφκελν επίπεδν ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηνπ
ελδηαθέξνληνο ησλ ηνπξηζηψλ, θαζψο θαη ζην λέν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, είλαη ε
αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ θαη πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ΠΓ). Ζ
εθαξκνγή ηνπο απνζθνπεί ζηελ πεξηβαιινληηθή βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο
ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο, ζηελ εμνηθνλφκεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ζηελ
εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ θαη ηθαλνπνίεζε ησλ αλεζπρηψλ ησλ «πξάζηλσλ
πειαηψλ». Ο απψηεξνο ζθνπφο ηεο αλάπηπμεο απηψλ ησλ ζρεκάησλ είλαη ε πξαθηηθή
πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. Ζ παξνχζα εξγαζία
πξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο.
ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο κειέηεο, παξνπζηάδεηαη ην ηζηνξηθφ πιαίζην εμέιημεο ηεο
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη ελ ζπλερεία αλαπηχζζεηαη ν ηνπξηζκφο, ε ζρέζε ηνπ
κε ην πεξηβάιινλ θαη ν μελνδνρεηαθφο θιάδνο. Αλαιχεηαη ε αγνξά ηνπ ηνπξηζκνχ
ζηελ Διιάδα κέζα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ, ηα βαζηθά νηθνλνκηθά ηνπ
κεγέζε, ην μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ν ηνπξηζκφο ζηελ
Πεξηθέξεηα Κξήηεο. Αθνινχζσο, ε κειέηε εζηηάδεη ζηα αλαγλσξηζκέλα ΠΓ θαη
επηθεληξψλεηαη ζηα δχν παγθνζκίσο θπξίαξρα ΠΓ, ην πξφηππν ISO 14001 θαη ηνλ
θαλνληζκφ EMAS, θαζψο θαη ζην πιένλ αλαγλσξηζκέλν δηεζλψο νηθνινγηθφ ζήκα
ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ GreenKey θαη ην νηθνινγηθφ ζήκα ηεο Δ.Δ EU Ecolabel.
Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ επηκέξνπο
παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηζηνπνίεζε, ηα θίλεηξα, ηα νθέιε θαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ΠΓ. ηα πιαίζηα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηηο μελνδνρεηαθέο
κνλάδεο ηεο Κξήηεο, κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο δηαρείξηζεο.
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζηάιζεθε θαη απαληήζεθε
απφ ηνπο ππεχζπλνπο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ή ηνπο δηεπζπληέο ησλ
μελνδνρείσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο, επηδηψθεηαη ε
πνζνηηθή κέηξεζε ηεο αληίιεςεο ησλ εξσηψκελσλ ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο
δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο, θαζψο θαη ε απεηθφληζε ηεο χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο
ζπζηεκάησλ ή πξαθηηθψλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζηα μελνδνρεία ηεο
Πεξηθέξεηαο. H έξεπλα θαιχπηεη κηα ζεηξά απφ ζέκαηα φπσο ηελ θαηαγξαθή βαζηθψλ
αληηιήςεσλ, πξαθηηθψλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, ηε
δηεξεχλεζε ησλ θηλήηξσλ πνπ ψζεζαλ ηα μελνδνρεία λα πξνβνχλ ζε πηζηνπνίεζε κε
θάπνην πεξηβαιινληηθφ πξφηππν, ηε δηεξεχλεζε αληηθηλήηξσλ/δπζθνιηψλ πνπ
απέηξεςαλ ηα μελνδνρεία απφ ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο κε θάπνην πεξηβαιινληηθφ
4Ο ΦΟΙΣΗΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΔΔE:
«ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ: ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΜΔΑ ΣΖΝ ΚΡΗΖ»
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πξφηππν, ηελ απνηχπσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ πνπ
εθαξκφδνπλ ΠΓ, ηελ αληίιεςε ησλ εξσηψκελσλ ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο
δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο, ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ ηα μελνδνρεία κεηά ηελ
πηζηνπνίεζή ηνπο, ηελ επηξξνή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ αλάπηπμε ή δηαηήξεζε
ΠΓ, θαζψο θαη ηελ χπαξμε άιινπ πξνηχπνπ πηζηνπνίεζεο ζηηο μελνδνρεηαθέο
κνλάδεο. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ήηαλ ηέζζεξηο (4) κήλεο
(Ηνχιηνο 2014-Οθηψκβξηνο 2014) θαη ζπγθεληξψζεθαλ 123 απαληεκέλα
εξσηεκαηνιφγηα (πνζνζηφ απφθξηζεο 9,21%) απφ μελνδνρεία 2-5 αζηέξσλ (2*-5*).
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξα ζηαηηζηηθά εξγαιεία,
φπσο πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε, αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ, θαζψο θαη αλάιπζε
ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο.
Ζ έξεπλα ζην ζχλνιφ ηεο, θαζψο θαη νη ζπζρεηίζεηο
ησλ απαληήζεσλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ νδήγεζε ζηελ
εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ην δήηεκα ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
ζηνλ Διιεληθφ ηνπξηζηηθφ ηνκέα θαη εηδηθφηεξα ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ ζηελ
πεξηθέξεηα Κξήηεο.

4Ο ΦΟΙΣΗΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΔΔE:
«ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ: ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΜΔΑ ΣΖΝ ΚΡΗΖ»
17-18 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015, ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

10

ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ

Αλάπηπμε Μεζνδνινγίαο γηα ηνλ Πεξηνξηζκό ησλ Οπξώλ
Αλακνλήο ζηα Καηαζηήκαηα Σξαπέδεο
Νηθόιανο ίκνο, Δπάγγεινο πειηώηεο, Βαζίιεηνο Αζεκαθόπνπινο
Ζξώωλ Πνιπηερλείνπ 9, 157 80, Πνιπηερλεηνύπνιε Εωγξάθνπ
Πεξίιεςε
Οη νπξέο αλακνλήο ζε θαηαζηήκαηα ηξαπεδψλ θαη ε κνληεινπνίεζή ηνπο έρεη
κειεηεζεί ελδειερψο ζην παξειζφλ απφ πιεζψξα εξεπλεηψλ πξνθεηκέλνπ λα
πεξηνξίζνπλ ηνπο πςεινχο ρξφλνπο αλακνλήο ζε απηά. ηελ Διιάδα ην ελ ιφγσ
πξφβιεκα έρεη εληαζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ηδηαίηεξα κεηά θαη ηελ επηβνιή ησλ
capital controls, ηα νπνία νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ηεο θνζκνζπξξνήο ζηα
ππνθαηαζηήκαηα ησλ ηξαπεδψλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεγαιχηεξνπ φγθνπ
ζπλαιιαγψλ ζε απηά. Σίζεηαη ινηπφλ πιένλ πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ην δήηεκα ηεο
αλάπηπμεο κίαο κεζνδνινγίαο κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ απμεκέλσλ
νπξψλ αλακνλήο, ηελ επίηεπμε φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξσλ ρξφλσλ αλακνλήο θαη ηελ
θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη κία
νινθιεξσκέλε κεζνδνινγία κείσζεο νπξψλ αλακνλήο κέζσ ηεο βέιηηζηεο
θαηαλνκήο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ δηαζέζηκσλ teller (ηακείσλ) θάζε θαηαζηήκαηνο
ηεο ηξάπεδαο. Ο αιγφξηζκνο ειέγρεη θάζε ρξνληθή ζηηγκή εληφο ηνπ σξαξίνπ
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ην πιήζνο ησλ πειαηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε αλακνλή
θαη εθηηκψληαο ηνλ αλακελφκελν ρξφλν αλακνλήο ηνπο απνθαζίδεη γηα ην αλ ε
ηξάπεδα πξέπεη λα ζηειερψζεη επηπιένλ ηακεία ή αλ ηα ππάξρνληα είλαη επαξθή.
Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πιενλαδφλησλ teller ν αιγφξηζκνο ζπκβνπιεχεη ην θιείζηκν
αληίζηνηρνπ αξηζκνχ ζέζεσλ ηακείνπ. Απνηέιεζκα είλαη ε αχμεζε ηεο πνηφηεηαο
εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηεο ηξάπεδαο ρσξίο λα απμάλεηαη ζεκαληηθά ν
απαηηνχκελνο ρξφλνο εξγαζίαο ζηα ηακεία. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
κεζνδνινγίαο ζε θάζε θαηάζηεκα ηνπ δηθηχνπ ηεο ηξάπεδαο δεκηνπξγήζεθαλ δχν
εξγαιεία: Σν εκεξνιφγην θαηαζηήκαηνο θαη ν πίλαθαο θαηαζηήκαηνο. Ζ δηαδηθαζία
ηεο δεκηνπξγίαο ησλ εξγαιείσλ έγθεηηαη ζηε δηάθξηζε ησλ θαηαζηεκάησλ ζε ηξεηο
θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε δπζαξέζθεηα πνπ πξνθαινχλ ζηνπο πειάηεο ιφγσ ηεο
παξακνλήο ηνπο ζηελ νπξά. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη ηα Πξάζηλα (ρακειή
παξαγφκελε δπζαξέζθεηα), ηα Πνξηνθαιί (κέηξηα παξαγφκελε δπζαξέζθεηα) θαη ηα
Κφθθηλα θαηαζηήκαηα (πςειή παξαγφκελε δπζαξέζθεηα). Με ηνλ ίδην ηξφπν
ραξαθηεξίδνληαη νη εξγάζηκεο εκέξεο ζε θάζε θαηεγνξία θαηαζηεκάησλ, σο
Πξάζηλεο, Πνξηνθαιί, ή Κφθθηλεο. Έπεηηα, θαηαζθεπάδεηαη έλα εκεξνιφγην γηα θάζε
θαηεγνξία θαηαζηεκάησλ, ην νπνίν πεξηέρεη ην ραξαθηεξηζκφ θάζε εξγάζηκεο
εκέξαο ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ κεζνδνινγία. Ζ πξφβιεςε ηεο ζπλαιιαθηηθήο
θίλεζεο γηα θάζε εκέξα πξνθχπηεη απφ ηελ αληηζηνίρηζε ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο ζε απηέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ιακβάλνληαο ππφςηλ θαη ηελ
επίδξαζε εμσγελψλ παξαγφλησλ. Με βάζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε, ην εκεξνιφγην θαη
ηνλ ππνινγηζκέλν ρξφλν εμππεξέηεζεο θάζε θαηαζηήκαηνο, αλαπηχζζεηαη ζηε
ζπλέρεηα ν πίλαθαο θαηαζηήκαηνο, ν νπνίνο ζπγθεληξψλεη δχν πιεξνθνξίεο: Σνλ
πξνηεηλφκελν αξηζκφ teller ζην μεθίλεκα θάζε εκέξαο αλάινγα κε ην ραξαθηεξηζκφ
ηεο, θαζψο θαη ηνλ πξνηεηλφκελν αξηζκφ teller ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή εληφο ηνπ
σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, αλάινγα κε ην πιήζνο πειαηψλ πνπ
βξίζθνληαη εθείλε ηε ζηηγκή ζε αλακνλή. Ζ απφθαζε γηα ην βέιηηζην αξηζκφ teller ζε
θάζε ρξνληθή ζηηγκή ιακβάλεηαη κε βάζε θάπνην ζηφρν γηα ηνλ επηζπκεηφ ρξφλν
αλακνλήο ησλ πειαηψλ. Έηζη, ζε πεξίπησζε πνπ ν ζηφρνο απηφο δελ επηηπγράλεηαη κε
ην ππάξρνλ πιήζνο ελεξγψλ ηακείσλ, ν πίλαθαο πξνηείλεη ηε ζηειέρσζε ησλ
4Ο ΦΟΙΣΗΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΔΔE:
«ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ: ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΜΔΑ ΣΖΝ ΚΡΗΖ»
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απαξαίηεησλ επηπιένλ ηακείσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν πίλαθαο ζπζηήλεη ην
θιείζηκν ησλ πιενλαδφλησλ αλνηρηψλ ηακείσλ. Ζ κεζνδνινγία εθαξκφζηεθε ζε 20
θαηαζηήκαηα ηνπ δηθηχνπ κίαο κεγάιεο ειιεληθήο ηξάπεδαο, θαη ζε αλαιπηηθά
ζηνηρεία γηα ηηο νπξέο αλακνλήο ηνπο γηα ην έηνο 2014. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ
δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ γηα ηηο νπξέο αλακνλήο θαηά ην παξειζφλ, ηελ πξνζνκνίσζή
ηνπο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ εξγαιείσλ ψζηε λα βειηηζηνπνηεζεί ε
δηαρείξηζή ηνπο, απαηηήζεθε ε αλάπηπμε θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο. Σα απνηειέζκαηα
ηεο πξνζνκνίσζεο έδεημαλ πσο ε εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ζηα 20 θαηαζηήκαηα
ηεο ηξάπεδαο πξνθάιεζε κία κέζε κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο ησλ πειαηψλ ίζε κε
29%, κεηψλνληαο ηε παξαγφκελε δπζαξέζθεηα θαη ηνλ αξηζκφ πειαηψλ πνπ
απνρσξνχλ απφ ην θαηάζηεκα ρσξίο λα εμππεξεηεζνχλ θαηά 34% θαη 11%
αληίζηνηρα.

4Ο ΦΟΙΣΗΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΔΔE:
«ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ: ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΜΔΑ ΣΖΝ ΚΡΗΖ»
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ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε πβξηδηθνύ κεηαεπξεηηθνύ
αιγνξίζκνπ βειηηζηνπνίεζεο γηα ην πξάζηλν πξόβιεκα
δξνκνιόγεζεο ζηόινπ εηεξνγελώλ νρεκάησλ ζε αζηηθό
πεξηβάιινλ
Μόζρνο Δπάγγεινο-Ηάζωλ, Ρόθνπ Έιελα, Πόλεο ηαύξνο
Ζξώωλ Πνιπηερλείνπ 9Α - Εωγξάθνο 15780
Πεξίιεςε
ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε ζχιιεςε, αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ελφο πβξηδηθνχ
κεηαεπξεηηθνχ αιγνξίζκνπ βειηηζηνπνίεζεο γηα ην πξάζηλν πξφβιεκα δξνκνιφγεζεο
ζηφινπ εηεξνγελψλ νρεκάησλ ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ. Σν πξνο επίιπζε δίθηπν
απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν πειαηψλ πξνο εμππεξέηεζε, κηα θεληξηθή απνζήθε θαη
έλα ζχλνιν εηεξνγελψλ κεηαμχ ηνπο νρεκάησλ κε ζπγθεθξηκέλε ρσξεηηθφηεηα θαη
ραξαθηεξηζηηθά. Κάζε πειάηεο ηνπ δηθηχνπ έρεη ζπγθεθξηκέλε δήηεζε θαη
ζπληεηαγκέλεο, βξίζθεηαη ζε δεδνκέλε δψλε θίλεζεο ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη
πξέπεη λα εμππεξεηεζεί απφ έλα θαη κφλν φρεκα. Κάζε φρεκα μεθηλά ην δξνκνιφγην
ηνπ απφ ηελ απνζήθε, εμππεξεηεί φινπο ηνπο πειάηεο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί κε
ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαη επηζηξέθεη πάιη ζηε θεληξηθή απνζήθε πξηλ ηε ιήμε ηεο
βάξδηαο. ηφρνο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ
νρεκάησλ θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο δηαλπφκελεο απφζηαζεο, ελψ ν ζπλνιηθφο φγθνο
εθπνκπψλ φισλ ησλ νρεκάησλ πξέπεη λα βξίζθεηαη θάησ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν
φξην. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο επηιέρζεθε ε ρξεζηκνπνίεζε δχν
εκθσιεπκέλσλ γελεηηθψλ αιγνξίζκσλ, νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο γηα ηελ
εχξεζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. Ο εμσηεξηθφο γελεηηθφο αιγφξηζκνο
αληηζηνηρίδεη ηνπο πειάηεο ζε ζχλνια, ηα νπνία εμππεξεηνχληαη απφ ζπγθεθξηκέλε
θαηεγνξία νρεκάησλ ην θαζέλα, θαη ν εζσηεξηθφο γελεηηθφο επηιχεη ην πξφβιεκα
δξνκνιφγεζεο θάζε θαηεγνξίαο νρεκάησλ μερσξηζηά. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ αιγνξίζκνπ
ρξεζηκνπνίεζεθαλ πξφηππα πξνβιήκαηα απφ ηε βηβιηνγξαθία ελψ επηπξφζζεηα ν
αιγφξηζκνο εθαξκφζηεθε ζε ελδεηθηηθή κειέηε πεξίπησζεο (illustrative case study)
πνπ θαηαζθεπάζζεθε κε βάζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία απφ ην κεηαθνξηθφ δίθηπν
κεγάιεο εκπνξηθήο επηρείξεζεο κε έδξα ηελ Αηηηθή. Απψηεξνο ζηφρνο ησλ
κειινληηθψλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο επηρεηξεκαηηθνχ
εξγαιείνπ δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ ζε αζηηθφ δίθηπν κε πξφβιεςε γηα ηε κείσζε
ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ.

4Ο ΦΟΙΣΗΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΔΔE:
«ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ: ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΜΔΑ ΣΖΝ ΚΡΗΖ»
17-18 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015, ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ
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ρεδηαζκόο Γηθηύνπ πιινγήο θαη Δλδηάκεζεο
Απνζήθεπζεο Γεσξγηθώλ Τπνιεηκκάησλ γηα ηελ Παξαγσγή
Βηναηζαλόιεο
Ρίδνο Κωλζηαληίλνο, Πόλεο ηαύξνο
Ζξώωλ Πνιπηερλείνπ 9Α - Εωγξάθνο 15780
Πεξίιεςε
Ζ κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξηψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απνηειεί έλα αλαπφζπαζην κέξνο
ηεο παγθφζκηαο ζηξαηεγηθήο γηα κία βηψζηκε αλάπηπμε. Έλαο απφ ηνπο ηνκείο πνπ
θαιείηαη κέζα ζηα επφκελα ρξφληα λα κεηψζεη δξαζηηθά ηηο εθπνκπέο ηνπ είλαη απηφο
ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ. Έλαο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη ε ελζσκάησζε
βηνθαπζίκσλ ζην ελεξγεηαθφ κείγκα. Ήδε, απφ ην 2007, ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα έρεη
εθδψζεη νδεγία κε ηελ νπνία ζέηεη σο ειάρηζην ζηφρν γηα θάζε ρψξα κέινο ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ 10% ηεο θαηαλάισζεο βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ ζηηο κεηαθνξέο
κε βηνθαχζηκα κέρξη ην 2020. ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε θαη ν ζρεδηαζκφο
ηνπ εθνδηαζηηθνχ δηθηχνπ παξαγσγήο βηναηζαλφιεο δεχηεξεο γεληάο απφ γεσξγηθά
ππνιείκκαηα θαιιηεξγεηψλ αξαβνζίηνπ θαη ζίηνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. Γηα ην
ζρεδηαζκφ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο γίλεηαη αξρηθά επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ δχν πξντφλησλ, αλά δεκνηηθή ελφηεηα ηεο
Θεζζαιίαο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα, φηη πξέπεη
λα δνζεί απμεκέλε βαξχηεηα ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνιεηκκάησλ
αξαβνζίηνπ, ιφγσ ηνπ φηη έρνπλ ρακειφηεξε ηηκή αγνξάο απφ ηα ππνιείκκαηα ζίηνπ,
θαζψο ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ππάξρνπλ αληαγσληζηηθνί αγνξαζηέο. Γηα ηελ
απνζήθεπζε ησλ ππνιεηκκάησλ απνθαζίζηεθε ε ρξήζε ελδηάκεζσλ απνζεθψλ ζε
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο Θεζζαιίαο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ
αξηζκνχ ηνπο, αλαπηχρζεθε αιγφξηζκνο νκαδνπνίεζεο ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ κε
ηε κέζνδν k-δηακέζνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παξαγσγή θαη ηε γεσγξαθηθή ζέζε
ηνπ θέληξνπ ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ, φπνπ έγηλε ε ππφζεζε φηη ε ζπγθεληξψλεηαη
φιε ε παξαγσγή ππνιεηκκάησλ. Μέζσ ηνπ κνληέινπ δεκηνπξγνχληαη νκάδεο
δεκνηηθψλ ελνηήησλ θαη αληηζηνηρείηαη θάζε ελφηεηα ζε κία ελδηάκεζε απνζήθε, ε
νπνία εμππεξεηεί ηηο απνζεθεπηηθέο ηεο αλάγθεο. Γηα ηελ επηινγή ηνπ αξηζκνχ ησλ
απνζεθψλ ιήθζεθαλ ππφςε δχν πεξηνξηζκνί: ε κέγηζηε απφζηαζε ελδηάκεζεο
απνζήθεο απφ ην θέληξν ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο πνπ εμππεξεηεί, ε ζπλνιηθή έθηαζε
ηεο απνζήθεο θαη σο θξηηήξην ηειηθή επηινγήο ιήθζεθε ην ζπλνιηθφ θφζηνο
κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο. Σα δέκαηα ζα κεηαθέξνληαη απφ ην αγξφθηεκα ζηελ
ελδηάκεζε απνζήθε απφ ηνπο αγξφηεο – παξαγσγνχο, ελψ ε κεηαθνξά ηνπο ζην
εξγνζηάζην ζα γίλεη απφ πάξνρν 3PL. Σέινο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο γεσγξαθηθήο
ζέζεο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ελδηάκεζσλ απνζεθψλ, αθνινχζεζε ν ππνινγηζκφο ηνπ
ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.

4Ο ΦΟΙΣΗΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΔΔE:
«ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ: ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΜΔΑ ΣΖΝ ΚΡΗΖ»
17-18 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015, ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ
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Μειέηε Δθαξκνγήο ηεο Δμόξπμεο Γεδνκέλσλ ζηνλ
Αζιεηηζκό κε Υξήζε ηνπ Λνγηζκηθνύ Weka
νθξωλάο Ζιίαο / Πόλεο ηαύξνο
Ζξώωλ Πνιπηερλείνπ 9Α – Εωγξάθνο
Πεξίιεςε
Ζ εμφξπμε δεδνκέλσλ (data mining) είλαη ε αλάιπζε κεγάισλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ
(data sets) κε ζθνπφ ηελ αλαθάιπςε κε εκθαλψλ θαη γλσζηψλ πξνηχπσλ πνπ πηζαλά
είλαη ρξήζηκα θαη θαηαλνεηά, ε εμεχξεζε κε αλακελφκελσλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα
δεδνκέλα θαη ηέινο ε ζχλνςε ησλ δεδνκέλσλ κε θαηλνηφκνπο ηξφπνπο πνπ είλαη
θαηαλνεηνί θαη ρξήζηκνη ζηνλ θάηνρν ηνπο. Ζ παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηελ
εμφξπμε δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ (sports data
mining). Αξρηθά παξνπζηάδνληαη βαζηθέο έλλνηεο, ηα δηάθνξα ζηάδηα, νη εθαξκνγέο,
νη θαηεγνξίεο, θαη νη δηάθνξεο ηερληθέο κνληεινπνίεζεο ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ θαη
γίλεηαη κία εηζαγσγή ζην ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα Weka πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηηο ππνινγηζηηθέο αλάγθεο ηεο κειέηεο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά
δηάθνξα είδε κάζεζεο, φπσο απηφ ηεο επηινγήο ραξαθηεξηζηηθψλ, ηεο ηαμηλφκεζεο
θαη ηεο ζπζηαδνπνίεζεο, θαη πηνζεηνχληαη γλσζηά κέηξα αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ε
ηερληθή ηεο αλάιπζεο θακππιψλ ιεηηνπξγηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ δέθηε, ηα νπνία
εθαξκφδνληαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο
απφδνζεο ησλ αιγνξίζκσλ. Οη κέζνδνη απηέο εθαξκφδνληαη ζε πξαγκαηηθά αζιεηηθά
δεδνκέλα θαιαζνζθαίξηζεο, θαη αλαδεηθλχνπλ πνιχπινθεο ζρέζεηο κεηαμχ
παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε βειηησκέλε παξνρή ππεξεζηψλ ζε
αζιεηηθά ηερληθά ζηειέρε θαη δηνηθήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εθαξκφζηεθαλ ηερληθέο
εμφξπμεο δεδνκέλσλ ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δχν ζεδφλ γηα ηηο νκάδεο ηνπ Αξθαδηθνχ
θαη ηνπ Λαπξίνπ, ακθφηεξεο λενθψηηζηεο ζηελ Α1 Δζληθή θαηεγνξία. Θα πξέπεη λα
ζεκεησζεί πσο ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ κεζφδσλ, θαζψο θαη ε αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ έγηλε θάησ απφ ηελ παξαδνρή φηη νη ππφ εμέηαζε κεηαβιεηέο
απνηεινχλ απνθιεηζηηθά πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηθηψλ, “αξηζκνί”, θαη δελ
εμεηάδνληαη θαζφινπ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο νη ηξαπκαηηζκνί, ε ςπρνινγία,
ε ρεκεία ηεο νκάδαο θ.α., παξάγνληεο πνπ δηαδξακαηίδνπλ επίζεο θαζνξηζηηθφ ξφιν
ζηελ απφδνζε ησλ νκάδσλ, αιιά είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα “κεηξεζνχλ” θαη λα
αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ.

4Ο ΦΟΙΣΗΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΔΔE:
«ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ: ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΜΔΑ ΣΖΝ ΚΡΗΖ»
17-18 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015, ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ
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Αγνξά Δξγαζίαο θαη Γηνίθεζε Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ
Κίλα
Μηράιεο Μπεθίξαϊ
Σκήκα Παξαγωγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο
Πεξίιεςε
Ζ ξαγδαία νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Κίλαο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ε αλάδεημε ηεο
ζε παγθφζκηα ππεξδχλακε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα
κε ην ηεξάζηην ζε αξηζκφ αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο. Δίλαη φκσο απφ κφλν ηνπ απηφ ην
γεγνλφο ε αηηία πνπ ε Κίλα αλαπηχζζεηαη ξαγδαία; Αλ είλαη, ηφηε πσο γίλεηαη ε
δηνίθεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη πσο ελεξγνχλ νη επηρεηξήζεηο ζηελ θηλεδηθή
αγνξά εξγαζίαο; Όια απηά ηα δεηήκαηα ζα δηεπξπλζνχλ ζηελ παξνχζα εξεχλα.
Παξάιιεια, ζα αλαπηχμνπκε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο πνπ επηθξαηνχλ, δειαδή
ζεζκηθφ πιαίζην, εζηθνχο θαη θνηλσληθνχο θαλφλεο. Δπίζεο, έλα άιιν θνκκάηη πνπ ζα
αλαπηπρζεί θαη ζα δηεξεπλεζεί είλαη νη ζηξαηεγηθέο ησλ εηαηξηψλ ζηελ πξφζιεςε,
ζηελ εθπαίδεπζε, ζην επίπεδν ακνηβψλ θαη πσο αμηνινγνχληαη νη επηδηψμεηο ηνπο,
ππφ ην πξίζκα ηεο δηνίθεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Πέξα φκσο απφ απηφ, ζα αλαιπζνχλ
ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 'δπηηθέο' εηαηξίεο θαη πσο ε αλάκεημε
ηνπο ζηελ θηλέδηθε νηθνλνκία αιιάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα πνπ
επηθξαηεί.

4Ο ΦΟΙΣΗΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΔΔE:
«ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ: ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΜΔΑ ΣΖΝ ΚΡΗΖ»
17-18 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015, ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ
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Βειηηζηνπνίεζε Δλεξγεηαθήο Δθκεηάιιεπζεο ηεξεώλ
Αζηηθώλ Απνξξηκκάησλ Αηηηθήο
Σνύζεξη Γαπίδ
Μαξαζώλνο 1, Ν. Ζξάθιεην Αηηηθήο ΣΚ 14122
Πεξίιεςε
’ απηή ηελ εξγαζία παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο κέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ
αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, φπσο: Τγεηνλνκηθή Σαθή, Κνκπνζηνπνίεζε, Οηθηαθή
Κνκπνζηνπνίεζε, Αλαεξφβηα Υψλεπζε, Αλαθχθισζε, Καχζε, RDF-SRF,
Ππξφιπζε, Αεξηνπνίεζε, Αεξηνπνίεζε κε ηελ ηερλνινγία πιάζκαηνο.
Παξνπζηάδνληαη επίζεο κέζνδνη δηαρείξηζεο εηδηθψλ πιηθψλ (πνπ δελ αλήθνπλ ζηα
ΑΑ), φπσο ειαζηηθά απηνθηλήησλ, κπαηαξίεο, παιηέο ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο
ζπζθεπέο, ιακπηήξεο, κπαηαξίεο απηνθηλήησλ, απφβιεηα εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη
θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ), νρήκαηα ηέινπο θχθινπ δσήο (ΟΣΚΕ).Δπηπιένλ, γίλεηαη
αλαθνξά θαη ζηε δηαρείξηζε λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ. Αθφκα, γίλεηαη αλαθνξά
ζηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ ΑΑ απφ ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο. Γίλνληαη επίζεο,
νηθνλνκηθά ζηνηρεία, αιιά θαη πξνηείλνληαη ιχζεηο γηα ηελ Αηηηθή, φζνλ αθνξά ηε
δηαρείξηζε ησλ ΑΑ, φπσο πξφηαζε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ θάδσλ θαη ην
ρξψκα ηνπο. Σέινο, γίλεηαη κηα νηθνλνκηθή βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ
απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή, ε νπνία επηηπγράλεη ην ειάρηζην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ ΑΑ.

4Ο ΦΟΙΣΗΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΔΔE:
«ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ: ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΜΔΑ ΣΖΝ ΚΡΗΖ»
17-18 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015, ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ
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Έλα ύζηεκα Τπνζηήξημεο Πξνδξαζηηθώλ Απνθάζεσλ γηα
ηελ Διαρηζηνπνίεζε ηνπ Κόζηνπο πληήξεζεο ζηηο
Βηνκεραληθέο Δπηρεηξήζεηο
Αιέμαλδξνο Μπνπζδέθεο, Γξεγόξεο Μέληδαο
Ζξώωλ Πνιπηερλείνπ 9, 15780 Εωγξάθνπ, Αζήλα, Διιάδα
Πεξίιεςε
ηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, ε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά
ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εηαηξείαο. Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηξαηεγηθψλ
ζπληήξεζεο: (α) ζπληήξεζε απνθαηάζηαζεο βιάβεο (θαηαζηαιηηθή ζπληήξεζε), πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ζπκβεί κία βιάβε, (β) πεξηνδηθή (πξνιεπηηθή) ζπληήξεζε,
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπγθεθξηκέλεο πξνθαζνξηζκέλεο εξγαζίεο φηαλ πεξλάεη κηα
ρξνληθή πεξίνδνο θαη (γ) ζπληήξεζε βάζεη θαηάζηαζεο ή δηαγλσζηηθή ζπληήξεζε
(Condition Based Maintenance - CBM), πνπ βαζίδεηαη ζε κνληέια πξφγλσζεο ηεο
κειινληηθήο θαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ηε ιήςε
απνθάζεσλ κέζσ παξαθνινχζεζεο δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ
δηαγλσζηηθή ζπληήξεζε ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ έλλνηα ηεο πξνδξαζηηθφηεηαο
(proactivity) θαη ηεο ειεθηξνληθήο ζπληήξεζεο (e-maintenance). Ζ πξνδξαζηηθφηεηα
αλαθέξεηαη ζηελ δπλαηφηεηα ηεο απνθπγήο κειινληηθψλ αλεπηζχκεησλ γεγνλφησλ ή
ηεο αμηνπνίεζεο κειινληηθψλ επθαηξηψλ κε ηελ εθαξκνγή ηερλνινγηψλ πξφβιεςεο
θαη ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ ειεθηξνληθή ζπληήξεζε αλαθέξεηαη ζηε ζχγθιηζε
ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο κε πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ
(ΤΑ) πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο πφξνπο, ηηο ππεξεζίεο θαη ηε δηνίθεζε
πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπληήξεζε.
Παξά ηελ πιεζψξα εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαγλσζηηθή ζπληήξεζε,
ε θάζε ηεο ππνζηήξημεο απνθάζεσλ ζηε δηαγλσζηηθή ζπληήξεζε δελ έρεη εξεπλεζεί
εθηελψο, ελψ ην επίπεδν ηεο πξνδξαζηηθφηεηαο ζε απηέο ηηο εξγαζίεο είλαη ζπλήζσο
ρακειφ. Δπηπιένλ, δελ εμεηάδνπλ ηελ νινθιήξσζε κε πιαηθφξκεο επεμεξγαζίαο
δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη δελ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κηαο
πξνηηκψκελεο κεζφδνπ απφθαζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε. Σν
πξνηεηλφκελν ΤΑ είλαη κέξνο κηαο λέαο αξρηηεθηνληθήο γηα ηελ ππνζηήξημε ιήςεο
απνθάζεσλ ζηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ζηε βάζε παξαηεξήζεσλ ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν θαη πξνβιέςεσλ ελφο κειινληηθνχ αλεπηζχκεηνπ γεγνλφηνο. ε απηή ηελ
αξρηηεθηνληθή, νη ηερλνινγίεο παξαθνινχζεζεο γεγνλφησλ θαη επεμεξγαζίαο
δεδνκέλσλ ζπλδπάδνληαη κε κεζφδνπο απνθάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ
δπλαηφηεηεο γηα πξνδξαζηηθή ιήςε απνθάζεσλ. Απηή ε αξρηηεθηνληθή είλαη επίζεο
ζπκβαηή κε έλα λέν πιαίζην ιήςεο πξνδξαζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ηε Γηαγλσζηηθή
πληήξεζε. Απηφ ην πιαίζην δελ είλαη κφλν κία ζπζηεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο
δηνίθεζεο ζπληήξεζεο σο κηα επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία, αιιά θαη ε βάζε γηα ηελ
αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο γηα δηαγλσζηηθή ζπληήξεζε πνπ ζπιιέγεη θαη αλαιχεη
δεδνκέλα απφ αηζζεηήξεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, παξέρεη πιεξνθνξίεο δηάγλσζεο θαη
πξφγλσζεο κε ρξήζε ηερληθψλ εμφξπμεο δεδνκέλσλ θαη κεραληθήο κάζεζεο θαη
απηνκαηνπνηεί ηηο πξνδξαζηηθέο απνθάζεηο παξέρνληαο αλάινγεο ζπζηάζεηο γηα
ζπληήξεζε. Ο ξφινο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ΤΑ είλαη δηπιφο: (α) λα επηηξέπεη ζηνλ
ρξήζηε (π.ρ. ζηνλ επηρεηξεζηαθφ αλαιπηή) λα πξνζζέζεη, λα αθαηξέζεη θαη λα
ηξνπνπνηήζεη γλψζε πνπ είλαη απαξαίηεην λα παξζεί ππφςε γηα ηελ παξνρή
ζπζηάζεσλ, κέζσ κηαο γξαθηθήο δηεπαθήο, θαη (β) λα ππνζηεξίδεη ηελ έγθαηξε ιήςε
απνθάζεσλ ζηε βάζε παξαηεξήζεσλ θαη πξνβιέςεσλ κειινληηθψλ αλεπηζχκεησλ
γεγνλφησλ ζε έλα πεξηβάιινλ επεμεξγαζίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πνπ έρεη σο βάζε
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ην κνληέιν Παξαηήξεζε- Πξνζαλαηνιηζκφο- Απφθαζε- Γξάζε (Observe- OrientDecide- Act - OODA). Μέζνδνη απνθάζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ παξνχζα
εξγαζία είλαη νη Μαξθνβηαλέο Γηαδηθαζίεο Απφθαζεο (Markov Decision Process MDP) γηα πξνδξαζηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα νδεγνχκελα απφ γεγνλφηα θαη ε
Διαρηζηνπνίεζε Κφζηνπο κε βάζε ηελ αλάιπζε ξίζθνπ θφζηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε
αλάιπζε αμηνπηζηίαο. Απηέο νη κέζνδνη απνθάζεσλ απαηηνχλ δηαθνξεηηθή εηζξνή
(input) ζε ζρέζε κε ηελ γλψζε θαη παξέρνπλ δηαθνξεηηθή εθξνή (output). Ζ MDP
παξέρεη ζπζηάζεηο γηα ηελ βέιηηζηε δξάζε θαη ηνλ βέιηηζην ρξφλν εθαξκνγήο ηεο,
ελψ ε Βειηηζηνπνίεζε Κφζηνπο παξέρεη ζπζηάζεηο γηα ηνλ βέιηηζην ρξφλν
εθαξκνγήο κηαο πξνθαζνξηζκέλεο δξάζεο. Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ
εμαξηάηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε. Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή δνπιεηά
παξνπζηάδεη ην ΤΑ σο κέξνο κηαο γεληθήο αξρηηεθηνληθήο θαη κηαο νιηζηηθήο
πξνζέγγηζεο ηεο δηαγλσζηηθήο ζπληήξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεη ηηο δπν
κεζφδνπο απνθάζεσλ θαη ηελ ρξήζε ηεο γξαθηθήο δηεπαθήο γηα ηελ ζπιινγή θαη
δηαρείξηζε ηεο γλψζεο, ελψ εθαξκφδεη ηηο κεζφδνπο ζε δχν πξαγκαηηθά ζελάξηα
ζπληήξεζεο ζηε βηνκεραλία πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζηε βηνκεραλία
εμνπιηζκνχ θσηηζκνχ απηνθηλήησλ. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη βηνκεραληθέο
επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ην θφζηνο ζπληήξεζεο ρξεζηκνπνηψληαο
ηελ πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε.
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Μέζνδνο Απνζύλζεζεο Benders κε Αθέξαην Τπνπξόβιεκα
Ashkan Fakhri a,b, Mehdi Ghatee a,b, Αληώληνο Φξαγθνγηόο c*, Γεώξγηνο Κ.Γ.
αραξίδεο c
a

b
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Σκήκα Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ, Πνιπηερληθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο,
Βόινο, 38834, Διιάδα
Πεξίιεςε

Ζ κέζνδνο απνζχλζεζεο Benders ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηαρχηεξε επίιπζε
πξνβιεκάησλ Μαζεκαηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ. πγθεθξηκέλα, απνζπλζέηεη ην
αξρηθφ πξφβιεκα (Original Problem) ζε δχν, ην θχξην πξφβιεκα (Master Problem)
θαη ην ππνπξφβιεκα (Subproblem). Ο δηαρσξηζκφο απηφο γίλεηαη κε βάζε ηελ
πνιππινθφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ απφθαζεο. Έηζη, ην θχξην πξφβιεκα πεξηιακβάλεη
κφλν ηηο πεξίπινθεο κεηαβιεηέο (complicating variables) θαη απνηειείηαη απφ ην
ηκήκα ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ αξρηθνχ
πξνβιήκαηνο πνπ πεξηέρνπλ κφλν απηέο ηηο κεηαβιεηέο. Οη ππφινηπεο κεηαβιεηέο
απφθαζεο, ην ηκήκα ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο πνπ ηηο πεξηέρεη, θαζψο θαη νη
ππφινηπνη πεξηνξηζκνί ζπλζέηνπλ ην ππνπξφβιεκα. Ζ κέζνδνο Benders είλαη κία
επαλαιεπηηθή κέζνδνο πνπ απνηειείηαη απφ ηα εμήο βήκαηα: 1. Δπίιπζε ηνπ θχξηνπ
πξνβιήκαηνο θαη ππνινγηζκφο ηνπ θάησ νξίνπ (Lower Bound-ζε πεξίπησζε
πξνβιήκαηνο ειαρηζηνπνίεζεο) ηνπ αξρηθνχ πξνβιήκαηνο. 2. Δηζαγσγή ηεο ιχζεο
ζην ππνπξφβιεκα θαη επίιπζε ηνπ ππνπξνβιήκαηνο. Τπνινγηζκφο ηνπ άλσ νξίνπ
(Upper Bound-ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ειαρηζηνπνίεζεο) ηνπ αξρηθνχ
πξνβιήκαηνο. 3. Αλ ε απφθιηζε ησλ άλσ θαη θάησ νξίσλ είλαη κεγαιχηεξε απφ κηα
πξνδηαγεγξακκέλε ηηκή, εθηειείηαη ην βήκα 4. Γηαθνξεηηθά, ε βέιηηζηε ιχζε έρεη
επηηεπρζεί θαη ν αιγφξηζκνο ηεξκαηίδεηαη. 4. Δηζαγσγή πεξηνξηζκψλ Benders
(Benders optimality/feasibility cuts) ζην θχξην πξφβιεκα κε βάζε ηε ιχζε ηνπ
ππνπξνβιήκαηνο. Μεηάβαζε ζην βήκα 1. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ρξήζε ηεο
κεζφδνπ θαη ηελ παξαγσγή ησλ πεξηνξηζκψλ Benders είλαη ε χπαξμε δπηθνχ
πξνβιήκαηνο ηνπ ππνπξνβιήκαηνο. Γειαδή είλαη αλαγθαίν ην ππνπξφβιεκα λα είλαη
ζπλερέο θαη λα κελ ππάξρεη δπηθφ θελφ (duality gap). Γηα απηφ ην ιφγν, πξνηηκάηαη ε
ρξήζε ηεο κεζφδνπ απνζχλζεζεο Benders θαηά θχξην ιφγν ζε πξνβιήκαηα Μηθηνχ
Αθέξαηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ κε ην θχξην πξφβιεκα λα απνηειείηαη απφ ηηο αθέξαηεο
κεηαβιεηέο απφθαζεο θαη ην ππνπξφβιεκα λα απνηειείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν
απφ ηηο ζπλερείο κεηαβιεηέο απφθαζεο ηνπ αξρηθνχ πξνβιήκαηνο. Χζηφζν, ν
δηαρσξηζκφο ηνπ αξρηθνχ πξνβιήκαηνο κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε έλα ππνπξφβιεκα
πνπ πεξηέρεη αθέξαηεο κεηαβιεηέο απφθαζεο. Ζ παξνχζα εξγαζία πξνηείλεη έλαλ
αιγφξηζκν Branch-and-Cut, ν νπνίνο επηηξέπεη ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ Benders ζηελ
αλσηέξσ πεξίπησζε. Οη πεξηνξηζκνί αθεξαηφηεηαο ηνπ ππνπξνβιήκαηνο ραιαξψλνπλ
θαη ην ραιαξφ ππνπξφβιεκα επηιχεηαη ζε έλα πιαίζην Branch-and-Bound, φπνπ ζε
θάζε θφκβν, εθαξκφδεηαη ν αιγφξηζκνο Benders κεηαμχ ηνπ θχξηνπ πξνβιήκαηνο θαη
ηνπ ραιαξνχ ππνπξνβιήκαηνο. ηελ εξγαζία απνδεηθλχεηαη φηη νη πεξηνξηζκνί
Benders (Benders cuts) πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε έλαλ θφκβν ηνπ Branch-and-Bound
δέληξνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο απνγφλνπο ηνπ θφκβνπ, αιιά φρη απαξαίηεηα θαη γηα
ηνπο κε-απνγφλνπο θφκβνπο. Απηνί νη πεξηνξηζκνί, πνπ αλαθέξνληαη σο «ηνπηθνί
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πεξηνξηζκνί» (Local Cuts), κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ αξρηθφ πεξηνξηζκφ
ηνπ θχξηνπ πξνβιήκαηνο θάζε απφγνλνπ θφκβνπ, νδεγψληαο έηζη ζε θαιχηεξα
αξρηθά άλσ θαη θάησ φξηα. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη έλαο λένο ηξφπνο γηα ηε
κεηαηξνπή ησλ «ηνπηθψλ πεξηνξηζκψλ» ζε κηα γεληθή κνξθή. Απηή ε γεληθή κνξθή
είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα ζπλάξηεζε ησλ κεηαβιεηψλ ησλ ππνπξνβιεκάησλ, ε
νπνία επηηξέπεη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ νη παξαγφκελνη (ηνπηθνί) πεξηνξηζκνί ζε
νιφθιεξν ην δέληξν, κεηαηξέπνληάο ηνπο ζε «παγθφζκηνπο πεξηνξηζκνχο» (Global
Cuts). Ζ απφδνζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ αιγνξίζκνπ εμεηάδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
ζην θιαζζηθφ πξφβιεκα πνιιαπιψλ ζαθηδίσλ πεξηνξηζκέλεο ζπλνιηθήο
ρσξεηηθφηεηαο θαη ζηαζεξνχ θφζηνπο (Capacitated Fixed Charge Multiple Knapsack
Problem- CFCMKP). Σα απνηειέζκαηα ζπγθξίλνληαη κε ηνλ θιαζηθφ Branch-andCut αιγφξηζκν πνπ εθαξκφδεη ηε κέζνδν Benders, αιιά ρσξίο ηε ρξήζε ησλ
«ηνπηθψλ πεξηνξηζκψλ». Ο πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο νδεγεί ζε ζεκαληηθή κείσζε
ηνπ ρξφλνπ επίιπζεο ησλ παξαδεηγκάησλ, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αθφκε
κεγαιχηεξε κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ επαλαιήςεσλ ηνπ αιγνξίζκνπ Benders κέζα
φινπο ηνπο θφκβνπο. Οη ιίγεο επαλαιήςεηο είλαη απφξξνηα ησλ βειηησκέλσλ αξρηθψλ
άλσ θαη θάησ νξίσλ. Έηζη, ην θχξην πξφβιεκα επηιχεηαη ιηγφηεξεο θνξέο θαη ν
πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο είλαη ηαρχηεξνο.

4Ο ΦΟΙΣΗΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΔΔE:
«ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ: ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΜΔΑ ΣΖΝ ΚΡΗΖ»
17-18 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015, ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

21

ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ

Αλάπηπμε Μεζνδνινγίαο θαη πζηήκαηνο
Πξνζσπνπνηεκέλσλ πζηάζεσλ Ηιεθηξνληθώλ Παηρληδηώλ
Θεόδωξνο Παπαδεκεηξίνπ, Αιθαίνο αθειιάξεο, Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο
Πνιπηερλείν Κξήηεο ρνιή Μεραληθώλ Παξαγωγήο θαη Γηνίθεζεο Δξγαζηήξην
πζηεκάηωλ Τπνζηήξημεο Απνθάζεωλ (ΔΡΓΑΤΑ) Πνιπηερλεηνύπνιε, Αθξωηήξη,
Υαληά, Κξήηε
Πεξίιεςε
Ζ εξγαζία απηή αθνξά ηελ αλάπηπμε κηαο πνιπθξηηήξηαο κεζνδνινγίαο θαη ελφο
ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ, ην νπνίν βαζηδφκελν ζην πξνθίι θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ
ρξεζηψλ (παηθηψλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ) θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηρληδηψλ, ζα αμηνινγεί θαη ζα πξνηείλεη εθείλα ηα ειεθηξνληθά
παηρλίδηα(video games) πνπ ζα ηνπ ηαηξηάδνπλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
έγηλε ρξήζε ηνπ Steam Web Api γηα ηελ εμαγσγή ζηνηρείσλ γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ
είραλ ην πξνθίι ηνπο δεκφζην. Παξάιιεια αληιήζεθαλ πιεξνθνξίεο γηα ηα
ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη απφ άιιεο ηζηνζειίδεο. Σα δεδνκέλα απηά
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πξνθίι ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ παηρληδηψλ
θαη ελ ζπλερεία ζηε δεκηνπξγία ησλ ζρεηηθψλ πνιπθξηηήξησλ πηλάθσλ. Με ρξήζε ηεο
Utastar θαη ηνπ αιγνξίζκνπ k-means δεκηνπξγείηαη κηα ιίζηα πξνηεηλφκελσλ
παηρληδηψλ γηα θάζε ρξήζηε ηεο πιαηθφξκαο.
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Μία ζπλδπαζηηθή πξνζέγγηζε ζην πξόβιεκα ηνπ
ζρεδηαζκνύ ηαμηδηνύ κε ρξήζε ηνπ καζεκαηηθνύ
πξνγξακκαηηζκνύ θαη άιισλ ζύγρξνλσλ κεζόδσλ
Γεκήηξηνο Ρηδόπνπινο, Αθξνδίηε Σεκνπξηδίδνπ, Γξ. Γεώξγηνο Κ.Γ. αραξίδεο
Λεωθόξνο Αζελώλ, Πεδίνλ ηνπ Άξεωο, 38834 Βόινο, Διιάδα
Πεξίιεςε
Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην πξφβιεκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηαμηδηνχ ζε
πξαγκαηηθά δίθηπα κεηαθνξψλ κε ρξήζε πνιιαπιψλ κέζσλ κεηαθνξάο. Αξρηθά,
αλαπηχζζεηαη θαη παξνπζηάδεηαη κία καζεκαηηθή κνξθνπνίεζε, βαζηζκέλε ζηε
ζεσξία ηνπ Μηθηνχ Αθέξαηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, γηα ην πξφβιεκα ηεο
δξνκνιφγεζεο κε ηε ρξήζε πνιιαπιψλ κέζσλ κεηαθνξάο φπσο ην ηξέλν, ην
ιεσθνξείν θαη ην πεξπάηεκα. ηε ζπλέρεηα, εμεηάδνληαη κία ζεηξά απφ ζχγρξνλεο
πξνζεγγίζεηο γηα ην πξφβιεκα ησλ πνιπηξνπηθψλ κεηαθνξψλ, νη νπνίεο, ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο, ππνινγίδνπλ ηηο ιχζεηο ζχκθσλα κε επξεηηθνχο θαλφλεο θαη
πξνυπνινγηζκέλα δεδνκέλα. Δπίζεο, ζηελ εξγαζία αλαιχνληαη ηα πξνηεξήκαηα θαη
ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θάζε κεζφδνπ, κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηεί ε θαηαιιειφηεξε
γηα αμηνπνίεζε ζε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα δξνκνιφγεζεο. Σα θξηηήξηα ζχκθσλα κε
ηα νπνία ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο νη κέζνδνη πνηθίινπλ. Όπσο ζε θάζε πξφβιεκα
βειηηζηνπνίεζεο έηζη θαη ζε απηφ σο πην ζεκαληηθά ιακβάλνληαη ν ρξφλνο επίιπζεο
ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε πνηφηεηα ησλ ιχζεσλ. ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο
εηζάγεηαη κία θαηλνηφκα κηθηή πξνζέγγηζε ε νπνία ζπλδπάδεη κεξηθέο απφ ηηο
ππάξρνπζεο κεζνδνινγίεο κε ζθνπφ λα επηηχρεη φζν ην δπλαηφλ πην αθξηβή
απνηειέζκαηα ζην ιηγφηεξν δπλαηφ ρξφλν. πγθεθξηκέλα, πξψηα αλαπηχζζεηαη έλα
πξφγξακκα Μηθηνχ Αθέξαηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ (ΜΑΠ) γηα ηελ επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ηνπ ηαμηδηψηε, ν νπνίνο ζέιεη λα κεηαβεί απφ έλα ζεκείν ζε έλα άιιν,
έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη κεηαμχ πνιιαπιψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Σν
καζεκαηηθφ κνληέιν πεξηγξάθεη φιεο ηηο επηινγέο θαη πεξηνξηζκνχο κε ηνπο νπνίνπο
έξρεηαη αληηκέησπνο ν ρξήζηεο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Λχζε ζην καζεκαηηθφ
κνληέιν δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε ρξήζε ησλ βηβιηνζεθψλ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ
θψδηθα Computer Infrastructure for Operational Research (COIN-OR). Σα ζέκαηα
ζηα νπνία δίλεηαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα είλαη ε πνιπηξνπηθφηεηα θαη ην
πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα ησλ δηαδξνκψλ πνπ ππνινγίδνληαη θαη παξαδίδνληαη ζην
ρξήζηε, θαζψο θαη ε ελζσκάησζε δεδνκέλσλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ζηηο εμηζψζεηο
ηνπ κνληέινπ. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΜΑΠ είλαη ε απνδφκεζε ηεο
πνιππινθφηεηαο πνπ ζπλζέηνπλ ζηηο κέξεο καο ηα πνιιαπιά κεηαθνξηθά δίθηπα θαη
ππεξεζίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο θαζψο επίζεο θαη ε απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο
πινήγεζεο ησλ ρξεζηψλ κέζα απφ απηά. Δπηπξφζζεηα, γλσξίδνληαο φηη νη αλάγθεο
ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ νξίδνπλ ηηο δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο σο εχρξεζηα αιιά
θαη επέιηθηα ζπζηήκαηα, κε ρακεινχο ρξφλνο απφθξηζεο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα
ζηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζηελ εξγαζία εμεηάζηεθαλ
κεξηθέο απφ ηηο πην ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο γηα ην πξφβιεκα ησλ πνιπηξνπηθψλ
κεηαθνξψλ θαη θαηά πφζν απηέο ζπκκνξθψλνληαη κε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα.
Γπζηπρψο, νη πην δηαδεδνκέλνη αιγφξηζκνη επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο έσο ηψξα δελ
θαηαθέξαλ λα ελζσκαηψζνπλ δπλακηθά δεδνκέλα θαη ιεηηνπξγνχλ κφλν πάλσ ζε
ζηαηηθά πξνυπνινγηζκέλα δεδνκέλα δηθηχσλ. Οη κεζνδνινγίεο πνπ εμεηάδνληαη
εληάζζνληαη, πέξα απφ ηνλ θιάδν ηνπ καζεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, θπξίσο ζηνλ
θιάδν ηεο ζεσξίαο ησλ γξάθσλ. Μεηά ηελ εμέηαζε ηεο επίδνζεο ηεο θάζε κεζφδνπ
πάλσ ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ αζηηθά θαη ππεξαζηηθά ιεσθνξεία ζηελ
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επεηξσηηθή Διιάδα αιιά θαη δεδνκέλα απφ ην δίθηπν ηνπ ΟΔ, ηα απνηειέζκαηα
πνπ πξνθχπηνπλ αλαιχνληαη θαη κε βάζε απηά δεκηνπξγείηαη ν ηειηθφο αιγφξηζκνο
επίιπζεο γηα ην πξφβιεκα. Απηφο ιακβάλεη ππφςε δπλακηθά δεδνκέλα θαη ηθαλνπνηεί
φια ηα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα, δειαδή πεηπραίλεη ρακεινχο ρξφλνπο εθηέιεζεο
ζε ζπλδπαζκφ κε θαιή πνηφηεηα απνηειεζκάησλ. Ζ εξεπλεηηθή απηή εξγαζία γίλεηε
ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ έξγνπ GreenYourMove κε θσδηθφ LIFE14
ENV/GR/000611 πνπ ρξεκαηνδνηείηε απφ ην ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν LIFE γηα ην
πεξηβάιινλ.
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Έλαο αιγόξηζκνο branch and bound γηα κηα εηδηθή
πεξίπησζε ηνπ αθέξαηνπ πξνβιήκαηνο ζαθηδίνπ κε
πεξηνξηζκνύο πνιιαπιώλ επηινγώλ
Άλλα Παπαγεωξγίνπ, Κωλζηαληίλνο Βεξίιιεο, Γηώξγνο Κνδαλίδεο
Σκήκα Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
Πεξίιεςε
Μειεηάκε έλα εηδηθφ πξφβιεκα ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο δηαρείξηζεο
απνζεκάησλ γηα βέιηηζηε ηηκνιφγεζε πξντφλησλ κε ζθνπφ ηελ εθπνίεζή ηνπο εληφο
ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ νξίδνληα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο
απηνχ, κνξθνπνηνχκε έλα κνληέιν βειηηζηνπνίεζεο ην νπνίν παίξλεη ηε κνξθή ελφο
αθέξαηνπ πξνβιήκαηνο ζαθηδίνπ κε πεξηνξηζκνχο πνιιαπιψλ επηινγψλ. Γηα ην
κνληέιν απηφ, αλαπηχζζνπκε ζεκαληηθά ζεσξεηηθά απνηειέζκαηα ηα νπνία
πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πξνβιήκαηνο, θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ
αλάπηπμε ελφο εμεηδηθεπκέλνπ αιγφξηζκνπ branch and bound γηα ηελ εχξεζε ηεο
βέιηηζηεο ιχζεο. Ο αιγφξηζκνο εθκεηαιιεχεηαη ηελ εηδηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη
αλάκεζα ζε γεηηνληθνχο θφκβνπο ηνπ δέληξνπ αλαδήηεζεο, ε νπνία θαζηζηά εθηθηή
ηελ επίιπζε ησλ αληίζηνηρσλ γξακκηθψλ ραιαξψζεσλ κε κεγάιε
απνηειεζκαηηθφηεηα.
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Μέζνδνο πξνβιεπηηθνύ κνληέινπ δξνκνιόγεζεο θαη
ξύζκηζεο απνζεκάησλ ζηα ηειηθά ζεκεία θαηαλάισζεο:
Δθαξκνγή ζηελ δηαλνκή βηνκεραληθώλ αεξίσλ
Άιθεβηάδεο ηακαηόπνπινο, Αζαλάζηνο Νηθνιαθόπνπινο, Υαξάιακπνο αξίκβεεο
Ζξώωλ Πνιπηερλείνπ, 9, Αζήλα, 15780
Πεξίιεςε
ηελ παξνχζα εξγαζία αλαπηχρζεθε κεζνδνινγία βειηηζηνπνίεζεο ζην πξφβιεκα
δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ κε ηαπηφρξνλε ξχζκηζε απνζεκάησλ ζηα ζεκεία ηειηθήο
θαηαλάισζεο. Ζ κεζνδνινγία εθαξκφζηεθε ζηελ δηαδηθαζία δηαλνκήο ηνπ πγξαεξίνπ
ζε θηάιεο κε θνξηεγά απφ θεληξηθφ ζεκείν δηαλνκήο πξνο απνζήθεο πειαηψλ. Οη
απνζήθεο θαη ηα νρήκαηα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ρσξεηηθφηεηα. Σν πξφβιεκα πνπ
αλαιχεηαη απνηειεί βαζηθφ θνκκάηη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ηεο δηνηθεηηθήο
κέξηκλαο θαη αθνξά ηελ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ ηνπ θαηαλαισηή
απφ ηνλ πσιεηή (Vendor Managed Inventory). Ζ δξνκνιφγεζε απνζεκάησλ απνηειεί
εμέιημε παιαηφηεξσλ θαη απινχζηεξσλ πξνβιεκάησλ φπσο ην «πξφβιεκα ηνπ
πιαλφδηνπ πσιεηή» θαη ην «πξφβιεκα δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ», ησλ νπνίσλ ηα
κνληέια έρνπλ κεηαζθεπαζηεί ψζηε λα πεξηγξάςνπλ ηα πξσηφηππα πξνβιήκαηα ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ ππφζεζε εξγαζίαο ρσξίδεηαη ζε δχν ζθέιε. Γηα ηελ πεξηγξαθή
ηνπ πξνβιήκαηνο αλαπηχρζεθαλ καζεκαηηθά κνληέια πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία
πξνβιεκάησλ κεηθηνχ αθέξαηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ εξγαζία
απνηειείηαη απφ δπν ζθέιε. Σν πξψην ζθέινο ηεο ππφζεζεο εξγαζίαο αθνξά ηε
δεκηνπξγία ελφο λένπ θαη έγθπξνπ κνληέινπ βειηηζηνπνίεζεο ηνπ ζηαηηθνχ
πξνβιήκαηνο δξνκνιφγεζεο απνζεκάησλ (Inventory Routing Poblem) γηα δηαλνκή
θηαιψλ πγξαεξίνπ ζε πνιιέο πεξηφδνπο πνπ εθηφο απφ ηελ παξάδνζε γεκάησλ
θηαιψλ ζηνπο πειάηεο, πεξηγξάθεη θαη ηε ζπιινγή άδεησλ θηαιψλ απφ απηνχο. ηελ
πεξίπησζε απηή ε δήηεζε ζηα ηειηθά ζεκεία θαηαλάισζεο ζεσξείηαη γλσζηή θαη
ρσξίο απξφβιεπηεο δηαθπκάλζεηο. Σν κνληέιν πνπ πξνθχπηεη είλαη κηθηνχ αθέξαηνπ
γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Οη βέιηηζηεο ιχζεηο πξνθχπηνπλ απφ αλαιπηηθή
κεζνδνινγία επίιπζεο. Υξεζηκνπνηήζεθε ν αιγφξηζκνο CPLEX ηεο ILOG θαη ηα
καζεκαηηθά κνληέια πινπνηήζεθαλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ GAMS. ηφρνο ηεο επίιπζεο
ήηαλ ν ππνινγηζκφο ηεο ζπρλφηεηαο, ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο ζεηξάο εμππεξέηεζεο ηνπ
θάζε πειάηε πνπ ειαρηζηνπνηεί ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη σο άζξνηζκα ηνχ
θφζηνπο δηαηήξεζεο απνζεκάησλ ζηα ηειηθά ζεκεία θαηαλάισζεο θαη ηνπ θφζηνπο
δηαλνκήο. ην δεχηεξν ζθέινο κειεηήζεθε ην ίδην πξφβιεκα αιιά κε ηαπηφρξνλε
ρξήζε πξνβιεπηηθνχ κνληέινπ κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο ξχζκηζεο ησλ
απνζεκάησλ ζηνπο πειάηεο, ππφ ην πξίζκα ηεο αβεβαηφηεηαο ζην πξνθίι ηεο
δήηεζεο. Ζ παξαπάλσ αλάγθε πεγάδεη απφ ηελ πξνζπάζεηα γεθχξσζεο ηεο δήηεζεο
κε ηελ πξνζθνξά, κείσζεο ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ησλ απνζεκάησλ ζηηο απνζήθεο
θαη ηαπηφρξνλα κείσζεο ηνπ θφζηνπο ηνπο αιιά θαη ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο. Ζ
κεζνδνινγία εμεηάζηεθε ζε ηξηάληα ηερλεηά ζελάξηα δηαλνκήο θηαιψλ πγξαεξίνπ
ζηα νπνία κεηαβιήζεθαλ ν αξηζκφο ησλ πειαηψλ θαζψο θαη ην εχξνο ηνπ ρξνληθνχ
νξίδνληα. ηελ κέζνδν απηή εθαξκφζηεθε εηδηθή ηερληθή γξακκηθνπνίεζεο ησλ κε
γξακκηθψλ φξσλ ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ
ηεηξαγσληθψλ φξσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εηζαγσγή ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ
απνθιίζεσλ ηνπ χςνπο ησλ απνζεκάησλ απφ ηηο επηζπκεηέο ηηκέο. Οη κεηαβιεηέο ηνπ
πξνβιήκαηνο είλαη αθέξαηεο θαη κε βάζε ηελ ηδηφηεηα απηή ε γξακκηθνπνίεζε είλαη
δίλεη αθξηβή θαη φρη πξνζεγγηζηηθή αληηθαηάζηαζε ησλ κε γξακκηθψλ φξσλ. Με ηνλ
ηξφπν απηφ κεηψλεηαη ν απαηηνχκελνο ππνινγηζηηθφο ρξφλνο επίιπζεο θαη
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εμαζθαιίδεηαη ε βειηηζηφηεηα ησλ ιχζεσλ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ αλαδεηθλχνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο
ρξήζεο κεζνδνινγίαο ξπζκηζηηθνχ πξνβιεπηηθνχ κνληέινπ ζηνλ έιεγρν
δξνκνιφγεζεο απνζεκάησλ, αθελφο κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο
δηαλνκήο θαη αθεηέξνπ κε ηελ απνζφβεζε ηνπ θηλδχλνπ εμάληιεζεο απνζεκάησλ.
Σαπηφρξνλα ε κεζνδνινγία απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ
παξέρνληαο ηελ δπλαηφηεηα απφδνζεο βαξχηεηαο θαη επειημίαο ζε πξνηίκεζε
ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ή ηνπ ξίζθνπ εμάληιεζεο ησλ απνζεκάησλ
ηνπ πειάηε.
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Πξόβιεςε ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο ζε ζύκπιεγκα
εκπνξηθώλ θηηξίσλ κε ρξήζε κεζόδσλ ρξνληθήο
ζπλάζξνηζεο δεδνκέλσλ
Γεώξγηνο Φαθίλνο, Δπάγγεινο πειηώηεο, Βαζίιεηνο Αζεκαθόπνπινο
Νέεο Φνηηεηηθέο Δζηίεο, Κνθθηλνπνύινπ
Πεξίιεςε
ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη ε πξφβιεςε ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο θηηξίσλ κε
ρξήζε κεζφδσλ ρξνληθήο ζπλάζξνηζεο (temporal aggregation), ηεο κεηάπησζεο
δειαδή ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ ζε πνιιαπιέο ρακειφηεξεο ζπρλφηεηεο θαη ηελ
παξαγσγή πξνβιέςεσλ ζε θάζε κία εμ απηψλ μερσξηζηά. θνπφο είλαη λα
εμαθξηβσζεί ζε πνην βαζκφ νη ελ ιφγσ κέζνδνη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ επίηεπμε
αθξηβέζηεξσλ θαη πην ακεξφιεπησλ πξνβιέςεσλ εθκεηαιιεπφκελνη ηελ επηπιένλ
πιεξνθνξία πνπ θξχβεηαη ζε θάζε ζπρλφηεηα πνπ κειεηάηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελ
ιφγσ κέζνδνο εθαξκφδεηαη ζε δεδνκέλα ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο 5 ηξαπεδηθψλ
θαηαζηεκάησλ ππφ ηελ κνξθή ηνπ αιγνξίζκνπ MAPA (Multiple Aggregation
Prediction Algorithm), ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νπνίνπ είλαη ε ρξνληθή
ζπλάζξνηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ρξνλνζεηξάο (ηάζε, επίπεδν θαη επνρηθφηεηα)
θαη φρη ησλ παξαηεξήζεψλ ηεο απηψλ θαζαπηψλ. Γεδνκέλνπ φηη γηα ην ζχλνιν ησλ
θαηαζηεκάησλ δηαζέηνπκε δεδνκέλα ηφζν αλά ελεξγεηαθή ρξήζε φζν θαη γηα ην
ζχλνιν ησλ επηκέξνπο θαηαζηεκάησλ ηεο ηξάπεδαο, απαηηείηαη ε ζπκθηιίσζε ησλ
επηκέξνπο πξνβιέςεσλ πνπ ζα παξαρζνχλ κέζσ ηεο ηερληθήο πνπ αλαθέξζεθε
λσξίηεξα πξνθεηκέλνπ νη πξνβιέςεηο ζηα ρακειφηεξα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο λα
αζξνίδνληαη ζε απηέο ησλ πςειφηεξσλ. Σν ελ ιφγσ εγρείξεκα κπνξεί λα επηηεπρζεί
ρξεζηκνπνηψληαο ηεξαξρηθέο κεζφδνπο πξφβιεςεο (cross sectional aggregation). ηα
πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο εμεηάδνληαη νη κέζνδνη top down, bottom up θαη
optimal, νη νπνίεο είλαη θαη νη ζπρλφηεξα εκθαληδφκελεο ζηελ βηβιηνγξαθία. Σν
πιήζνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπκε ζηελ δηάζεζε καο είλαη 1612 σξηαία δεδνκέλα θαη
κεηά απφ δνθηκέο πνπ έγηλαλ θαζνξίζηεθε σο ζπρλφηεηα ησλ δεδνκέλσλ καο ε f=168,
δειαδή σξηαία δεδνκέλα εβδνκαδηαίαο επνρηαθφηεηαο. Σα δεδνκέλα ρσξίδνληαη ζε
ηξία επίπεδα: k=0,1 θαη 2 φπνπ ζην k=0 αληηζηνηρεί ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε φισλ
ησλ θηηξίσλ ηεο ηξάπεδαο, ζην επίπεδν k=1 πνπ αληηζηνηρεί ζηε θαηαλάισζε θάζε
θηηξίνπ μερσξηζηά θαη ζην επίπεδν k=2 πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηαλάισζε ησλ
ελεξγεηαθψλ ρξήζεσλ θάζε θαηαζηήκαηνο μερσξηζηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά
παξάγνπκε πξνβιέςεηο κέζσ ησλ κεζφδσλ naïve θαη SES (Simple Exponential
Smoothing), νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηηο ππφινηπεο
κεζφδνπο πνπ κειεηψληαη νχησο ψζηε λα ππάξρεη έλα κέηξν ζχγθξηζεο γηα ηελ
αθξίβεηα πνπ πεηπραίλνπκε. Μέζσ ηεο κεζφδνπ top down παξάγνπκε πξνβιέςεηο
ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αιγφξηζκν MAPA γηα ην επίπεδν k=0 θαη ζηε ζπλέρεηα
απνδνκνχκε ηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ αληηζηνίρηζε πξνβιέςεσλ ζηα ρακειφηεξα
επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο. Αθνινπζεί ε κέζνδνο bottom up θαηά ηελ νπνία παξάγνπκε
πξνβιέςεηο κέζσ MAPA γηα ην ρακειφηεξν επίπεδν k=2 ηεο ηεξαξρίαο θαη
πξνρσξνχκε ζε αληίζηνηρεο ζπλαζξνίζεηο ησλ πξνβιέςεσλ πξνθεηκέλνπ λα
αληηζηνηρίζνπκε πξνβιέςεηο ζηα πςειφηεξα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο. Σέινο,
ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν optimal παξάγνπκε πξνβιέςεηο ζε φια ηα επίπεδα ηεο
ηεξαξρίαο θαη ζηελ ζπλέρεηα αμηνπνηψληαο έλα κνληέιν παιηλδξφκεζεο ηηο
ζπλδπάδνπκε βέιηηζηα νχησο ψζηε λα ζπκθηιησζνχλ. Δπεηδή ηα δεδνκέλα πνπ
δηαζέηνπκε είλαη σξηαία, σο νξίδνληεο πξφβιεςεο επηιέγνληαη νη 1, 2,.. θαη 7 εκέξεο,
δειαδή 24 έσο θαη 168 ψξεο κπξνζηά. Ζ απφδνζε ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο
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αμηνινγείηαη κε ρξήζε αξθεηψλ δεηθηψλ ζθαικάησλ φπσο ηα sMAPE, MPE, θαη ην
MAsE . Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε κεζνδνινγίαο καο κπνξεί λα βειηηψζεη
ζεκαληηθά ηελ αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεσλ ζπγθξηηηθά κε ηα ζεκεία αλαθνξάο πνπ
ηέζεθαλ, κε δηαθνξεηηθή κέζνδν ηεξαξρηθήο ζπλάζξνηζεο λα πξνηείλεηαη αλάινγα κε
ηνλ νξίδνληα πξνβιέςεηο θαη ην επίπεδν ζπλάζξνηζεο πνπ επηθεληξσλφκαζηε θάζε
θνξά.
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Έξεπλα απνηίκεζεο ηεο εκπηζηνζύλεο ζηνπο Θεζκνύο ηνπ
Κξάηνπο θαη ηεο Γηαθπβέξλεζεο
Κηηζηάθε Μαξγαξίηα, Αληωλίνπ Μαξία, Γεωξγαθόπνπινο Υξήζηνο-Γεώξγηνο,
Κξαζαδάθε Δπαγγειία, Μαηζαηζίλεο Νηθόιανο
Πνιπηερλείν Κξήηεο, ρνιή Μεραληθώλ Παξαγωγήο θαη Γηνίθεζεο,
Δξγαζηήξην πζηεκάηωλ Τπνζηήξημεο Απνθάζεωλ, Πνιπηερλεηνύπνιε, Υαληά, 73100

Πεξίιεςε
Ζ εξγαζία εμεηάδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηνπο ζεζκνχο ηνπ θξάηνπο θαη
ζηε δηαθπβέξλεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, αζρνιείηαη κε ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ
ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, ζηνπο Θεζκνχο θαη ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Κξάηνπο θαη ζηα
Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. Δπηπιένλ εμεηάδεη ηελ εκπηζηνζχλε ζηηο
Δπαγγεικαηηθέο Οξγαλψζεηο θαη ζηνπο Θεζκνχο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ, ζηηο
Αλεμάξηεηεο Αξρέο, ζηνπο Δθπαηδεπηηθνχο Θεζκνχο θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο. Ζ έξεπλα
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Υαληά ην έηνο 2015. Ζ έξεπλα απνηειεί κία κέηξεζε θαη
αλάιπζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ ζε έλα πιήζνο δηαζηάζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ
ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο MUSA (Multi-criteria Satisfaction Analysis), πνπ
βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο Πνιπθξηηήξηαο Αλάιπζεο. Ζ κέζνδνο επηδηψθεη λα
εθηηκήζεη κία ζπιινγηθή ζπλάξηεζε αμηψλ (collective value function) θαη έλα ζχλνιν
κεξηθψλ ζπλαξηήζεσλ ηθαλνπνίεζεο. Βάζεη ησλ πνιπθξηηήξησλ απνηειεζκάησλ πνπ
δίλεη ε MUSA (ζπλαξηήζεηο ηθαλνπνίεζεο, βάξε θξηηεξίσλ, δείθηεο ηθαλνπνίεζεο
θαη δηαγξάκκαηα δξάζεο θαη βειηίσζεο) θαζψο θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ
δεκηνπξγείηαη κηα αξθεηά ζαθήο εηθφλα γηα ην δήηεκα πνπ εξεπλάηαη. Σα
απνηειέζκαηα δίδνπλ κηα ζαθή εηθφλα γηα ηελ δηαθπβέξλεζε θαζψο θαη γηα ηελ
άπνςε ησλ πνιηηψλ γηα ην θξάηνο θαη ηνπο ζεζκνχο πνπ ην απνηεινχλ. πλνιηθά, ε
δπζπηζηία θαη ε απαηηεηηθφηεηα ησλ πνιηηψλ είλαη εκθαλήο ζε έλα πιήζνο
δηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο αλαιχζεθε ε έξεπλα. Σα παξαπάλσ έρνπλ πξνθαλή αμία
ηδίσο ζε κηα πεξίνδν δεκνζηνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο ηελ νπνία δηαλχνπκε.
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Πεξηβάιινπζα Αλάιπζε Γεδνκέλσλ ζε παξαγσγηθέο
δηαδηθαζίεο δύν ζηαδίσλ
Κνξωλάθνο Γξεγόξεο, Γεκήηξεο ωηήξνο, Γεκήηξεο Κ. Γεζπόηεο
Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, Καξανιή & Γεκεηξίνπ
80,18534,Πεηξαηάο
Πεξίιεςε
ηελ παξνχζα εξγαζία, εηζάγνπκε κία λέα ηερληθή γηα ηελ εθηίκεζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο δχν ζηαδίσλ πνηθίιεο πνιππινθφηεηαο
ζην πιαίζην ηεο πνιπζηαδηαθήο (multistage-network) πεξηβάιινπζαο αλάιπζεο
δεδνκέλσλ (ΠΑΓ - Data Envelopment Analysis - DEA). Δηδηθφηεξα, δηαηππψλνπκε
έλαλ λέν νξηζκφ γηα ηελ εχξεζε ηεο ζπλνιηθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ παξαγσγηθψλ
κνλάδσλ κε ζχλζεηε δνκή θαη αλαπηχζζνπκε ηελ πξνηεηλφκελε κέζνδν
εκπλεπζκέλνη απφ ηνλ ξφιν ηνπ αδχλακνπ θξίθνπ ζηηο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο θαη
απφ ην ζεψξεκα ηεο κέγηζηεο ξνήο – ειάρηζηεο ηνκήο (max flow – min cut) ζηα
δίθηπα. Ζ πνιπζηαδηαθή ΠΑΓ απνηειεί πξφζθαηε επέθηαζε ηεο θιαζζηθήο ΠΑΓ θαη
αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο θαη ηα κνληέια πνπ αθνξνχλ ηελ απνηίκεζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο ησλ κνλάδσλ απφθαζεο (ΜΑ-Decision Making Units-DMUs) κε
ζχλζεηε εζσηεξηθή δνκή. Αληίζεηα κε ηα ζπκβαηηθά κνληέια ηεο ΠΑΓ, φπνπ δελ
ιακβάλεηαη ππφςε ε εζσηεξηθή δνκή ησλ ππφ εμέηαζε παξαγσγηθψλ κνλάδσλ αιιά
κφλν ε δηαδηαθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ αξρηθψλ εηζξνψλ ζε ηειηθέο εθξνέο, ζηελ
πνιπζηαδηαθή ΠΑΓ αλαγλσξίδνληαη νη ππν-κνλάδεο παξαγσγήο (γλσζηέο θαη σο
ζηάδηα, ηκήκαηα θαη ππν-δηαδηθαζίεο) πνπ πεξηέρνληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ΜΑ. Οη
ππν-δηαδηαθαζίεο απηέο είλαη δηαζπλδεδεκέλεο θαη αιιειεπηδξνχλ κέζσ ηεο ξνήο ησλ
ελδηάκεζσλ πξντφλησλ, ηα νπνία έρνπλ δηηηφ ξφιν δηφηη απνηεινχλ ηαπηφρξνλα
εθξνέο κηαο ππν-δηαδηθαζίαο θαη εηζξνέο κηαο άιιεο. ηελ εξγαζία απηή
επηθεληξσλφκαζηε ζηε κειέηε ΜΑ πνπ πεξηέρνπλ δχν παξαγσγηθέο ππν-δηαδηθαζίεο
δηαηεηαγκέλεο ζε ζεηξά κε πνηθίιε κνξθνινγία. Δπίζεο, κνληεινπνηνχκε ην
πξφβιεκα ηεο εθηίκεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ΜΑ κε ηελ πξναλεθεξζείζα
εζσηεξηθή δνκή σο έλα πνιπθξηηήξην πξφγξακκα (Multiple Objective Programming MOP). πγθεθξηκέλα, αλαπηχζζνπκε κηα ηερληθή βειηηζηνπνίεζεο max-min δχν
θάζεσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επηκέξνπο απνδνηηθφηεηαο ησλ ππν-δηαδηθαζηψλ
αιιά θαη ηεο ζπλνιηθήο γηα ηελ ππφ εμέηαζε ΜΑ. Με απηήλ ηελ ηερληθή
δηαζθαιίδεηαη φηη ε πξνθχπηνπζα βέιηηζηε ιχζε ζα είλαη κνλαδηθή θαη θαηά Pareto
βέιηηζηε (Pareto optimal). Απηή ε ηδηφηεηα πξνζδίδεη θχξην πιενλέθηεκα ζηελ
πξνηεηλφκελε κέζνδν έλαληη ηεο πνιιαπιαζηαζηηθήο (multiplicative) ε νπνία είλαη
επξέσο δηαδεδνκέλε ζην πεδίν ηεο πνιπζηαδηαθήο ΠΑΓ. πγθξηκέλα, ζηελ
πνιιαπιαζηαζηηθή κέζνδν παξάγνληαη δηαθνξεηηθά δεχγε απνδνηηθνηήησλ ησλ ππνδηαδηθαζηψλ γηα ηα νπνία ε ζπλνιηθή απφδνζε ηεο ΜΑ παξακέλεη ζηελ ίδηα ζηάζκε.
Παξαζέηνπκε έλα παξάδεηγκα πνπ αλαδεηθλχεη ην παξαπάλσ κεηνλέθηεκα κε ηε
ρξήζε δεδνκέλσλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηε βηβιηνγξαθία. εκεηψλνπκε επηπιένλ, φηη
ζηελ πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε γηα ηελ απνηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ΜΑ κε
ηελ πξναλαθεξζείζα δνκή, θαηεπζχλνπκε ηελ αλαδήηεζε γηα ηελ εχξεζε ηεο
βέιηηζηεο ιχζεο πξνο ην ηδεψδεο ζεκείν (ideal point), δειαδή πξνο ην ζεκείν κε ηελ
πςειφηεξε ζηάζκε απνδνηηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα επηηχρεη ε εθάζηνηε ππνδηαδηθαζία φηαλ ζηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο δελ ζπκκεηέρεη ε άιιε. Χζηφζν,
δχλαηαη ε ελζσκάησζε ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ηνπ απνθαζίδνληα
ψζηε λα θαζνδεγεζεί ε δηαδηθαζία πξνο δηαθνξεηηθά ζεκεία απφ ην πξνηεηλφκελν
θαη λα παξαρζνχλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο βέιηηζηεο θαηά Pareto.
4Ο ΦΟΙΣΗΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΔΔE:
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Πξνο έλα ζύζηεκα ζπζηάζεσλ αληαγσληζκνύ πξντόλησλ κε
βάζε ηελ πνιπθξηηήξηα αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο ησλ
θαηαλαισηώλ
Φωηεηλή Καιαθάηε, Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο
Παπαλδξένπ 25/ Σ.Κ.:73135
Πεξίιεςε
Σν ζέκα ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ είλαη απφ ηα πην
επίθαηξα θαη θξίζηκα ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα
θαζνξίζνπλ ηε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ θαη λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Απφ ηελ
άιιε κεξηά ην κάξθεηηλγθ έρεη επηθεληξσζεί πιένλ πξνο ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο
ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ πνηνηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ. ην ζέκα απηφ
αλαπηχζζνληαη ζπλερψο λέεο κέζνδνη θαη ηερληθέο. ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο κειεηάηαη ν αληαγσληζκφο ησλ πξντφλησλ κε ηε βνήζεηα ηεο κεζνδνινγίαο
πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηψλ πνπ έρεη πινπνηεζεί κέζσ
ηνπ ζπζηήκαηνο MARKEX. Με ηε βνήζεηά ηνπ, γίλεηαη αλάιπζε ηεο θαηαλαισηηθήο
ζπκπεξηθνξάο, ππνινγίδνληαη ηα κεξίδηα αγνξάο ελψ ελ ζπλερεία εμεηάδεηαη ε
εμέιημε δηαθφξσλ παξακέηξσλ ηνπ αληαγσληζκνχ κέζσ ηεο εθαξκνγήο δηαθφξσλ
ζελαξίσλ θαη πξνζνκνηψζεσλ ηεο αγνξάο.
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Πνιπθξηηεξηαθή αμηνιόγεζε ησλ αεηθνξηθώλ επηδόζεσλ
ησλ βηνκεραληθώλ θιάδσλ ζε ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο
Δ. Υ. Κνπξή, Γ. Κνπίδνπ, Γ. Γηαθνπιάθε
Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο, ρνιή Υεκηθώλ Μεραληθώλ,
ΔΜΠ, Ζξώωλ Πνιπηερλείνπ 9, 15780, Εωγξάθνπ
Πεξίιεςε
ηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ν βηνκεραληθφο ηνκέαο αληηκεησπίδεη πνιιέο
λέεο πξνθιήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απαίηεζε γηα αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηoλ
θπξίαξρν ξφιν ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ πνπ εληείλεη ηνλ αληαγσληζκφ ζην ζεκεξηλφ
πιαίζην κίαο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο. Δηδηθφηεξα ζηηο ρψξεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), ε βηνκεραλία ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ζε έλα πιέγκα
απζηεξψλ πεξηβαιινληηθψλ ξπζκίζεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα νθείιεη λα αληαγσληζζεί
πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κε ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο θαη
ραιαξνχο πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζκνχο. ηηο ζπλζήθεο απηέο, ν βηνκεραληθφο
ηνκέαο δείρλεη κία ζαθή ηάζε ππνρψξεζεο έλαληη ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο νη πνιιέο
βηνκεραληθέο κνλάδεο πεξηνξίδνπλ ή δηαθφπηνπλ ηελ παξαγσγηθή ηνπο ιεηηνπξγία ή
κεηαλαζηεχνπλ πξνο θζελνχο πεξηβαιινληηθνχο παξαδείζνπο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε
απηψλ ησλ πηέζεσλ, ε ΔΔ πξνσζεί πνιηηηθέο γηα κία αεηθφξν βηνκεραληθή αλάπηπμε
ζηεξηγκέλε ζηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία, δειαδή πνιηηηθέο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ
απαζρφιεζε θαη παξαγσγή εηζνδήκαηνο, ελψ ηαπηφρξνλα επηηπγράλνπλ βέιηηζηε
δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. ηελ
εξγαζία απηή δηεξεπλάηαη κε βάζε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηεο EUROSTAT ε πνξεία
ησλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ ζηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 2000-2011, ζε 15
ρψξεο ηεο ΔΔ. Δμεηάδνληαη νη επηδφζεηο θάζε θιάδνπ ζε κία ζεηξά θξηηεξίσλ, θαη
ζπγθεθξηκέλα: 1) Μεξίδην ηνπ θιάδνπ ζηε ζπλνιηθή πξνζηηζέκελε αμία ηνπ
βηνκεραληθνχ ηνκέα 2) Μεξίδην ηνπ θιάδνπ ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ηνπ
βηνκεραληθνχ ηνκέα 3) Δμάξηεζε ηεο θαηαλάισζεο πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ απφ
εηζαγσγέο 4) Μεξίδην ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο πνπ εμάγεηαη 5) Δλεξγεηαθή
έληαζε ηνπ θιάδνπ 6) Έληαζε εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ηνπ θιάδνπ 7)
Παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο ηνπ θιάδνπ. Σα ζηνηρεία απηά πθίζηαληαη κία πξψηε
επεμεξγαζία ψζηε λα αλαδεηρζεί ζε θάζε ρψξα ε πξφνδνο ή πζηέξεζε θάζε θιάδνπ
σο πξνο ηηο εμεηαδφκελεο δηαζηάζεηο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. ηε ζπλέρεηα,
εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο Πνιπθξηηεξηαθήο Ηεξάξρεζεο PROMETHEE II, ψζηε λα
αλαδεηρζνχλ νη θιάδνη πνπ ππεξέρνπλ ζε θάζε ρψξα, ηα θχξηα ζεκεία ππεξνρήο ηνπο,
θαζψο θαη ε δπλακηθή πνπ εκθαλίδνπλ ζηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ.
Σέινο, απφ κία δηαθξαηηθή ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ αλαδεηνχληαη θνηλέο ηάζεηο
ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη εληνπίδνληαη θιάδνη θαη ρψξεο πνπ πξνζαξκφδνληαη πην
ηθαλνπνηεηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο.
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Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο γηα ηελ αλάδεημε ησλ
πξνηεξαηνηήησλ θαη αλαγθώλ γλώζεο κε ζηόρν ηε ράξαμε
θιηκαηηθήο πνιηηηθήο
Γέδε Φαίδξα, Καξαθώζηα Υαξίθιεηα, Φιάκνο Αιέμαλδξνο
ρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ, Δζληθό Μεηζόβην
Πνιπηερλείν Ζξώωλ Πνιπηερλείνπ 9, 15773 Εωγξάθνπ, Αζήλα, Διιάδα
Πεξίιεςε
ε κηα πεξίνδν έληνλσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ξαγδαίσλ εμειίμεσλ γχξσ απφ ηε
δηακφξθσζε θιηκαηηθψλ πνιηηηθψλ, νη αξκφδηνη θνξείο δηακφξθσζεο θιηκαηηθψλ
πνιηηηθψλ, αιιά θαη ινηπνί ελδηαθεξφκελνη ρξεηάδνληαη εχιεπηε πιεξνθφξεζε γηα ην
ζρεδηαζκφ άξηησλ πνιηηηθψλ, θαζψο θαη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαζέζηκσλ
επηινγψλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο. Δλ κέζσ απηνχ ηνπ δηαξθψο κεηαβαιιφκελνπ
πνιηηηθνχ ζθεληθνχ απαηηείηαη άκεζε πξφζβαζε ζηελ θαηάιιειε πιεξνθνξία γηα ηε
βειηησκέλε κεηαθνξά θαη αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο, θαζψο θαη θαηάιιειεο ηερληθέο
γηα ηε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ. Χζηφζν, παξά ην κεγάιν φγθν
δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ, απηέο είλαη ζπρλά δχζθνια πξνζβάζηκεο ζηνπο
εκπεηξνγλψκνλεο θαη αθαηάιιεια παξνπζηαζκέλεο, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη
εχθνια αμηνπνηήζηκεο. ην παξαπάλσ πιαίζην, ε παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη κηα
κεζνδνινγία αλαγλψξηζεο ησλ θελψλ γλψζεο ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο θαηεπζχλζεηο
ηεο θιηκαηηθήο πνιηηηθήο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), αιιά θαη δηεζλψο, νη
νπνίεο αθνξνχλ δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο θαη επίπεδα ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ
αλαγλψξηζε επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο κηαο
ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αμηνπνηεί έλα ζχλνιν εκπεηξνγλσκφλσλ, άκεζα ή
έκκεζα εκπιεθνκέλσλ ζηε δηακφξθσζε θιηκαηηθήο πνιηηηθήο. ηφρνο είλαη ε
πεξαηηέξσ δηεπθφιπλζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ θιηκαηηθή πνιηηηθή
ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ: ü ζηελ εμαγσγή βαζηθψλ ζπκπεξαζκάησλ γχξσ απφ ηε
δηακφξθσζε λέσλ πνιηηηθψλ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζηε κεηά-Κηφην επνρή, ü ε
κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο γχξσ απφ ζέκαηα θιηκαηηθήο πνιηηηθήο, θαη ü ε
νηθνδφκεζε ζηέξεσλ αληηιήςεσλ κέζσ ζσζηήο θαη ηεθκεξησκέλεο πιεξνθφξεζεο.
Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία μεθηλά κε έλα γχξν πξνπαξαζθεπαζηηθνχ δηαιφγνπ κε
εκπεηξνγλψκνλεο, νη νπνίνη εληνπίζηεθαλ κέζσ κηαο εηδηθά δηακνξθσκέλεο
δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη πξνζθιήζεθαλ ζηελ δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο θαη
αθνινπζείηαη απφ κηα ζεηξά ζπλεληεχμεσλ θαζνδεγνχκελε απφ έλα εηδηθά
θαηαξηηζκέλν εξσηεκαηνιφγην. πλνιηθά δηεμήρζεζαλ 39 ζπλεληεχμεηο, ηα
απνηειέζκαηα εμεηάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ
ζηνπο εκπεηξνγλψκνλεο κε ζθνπφ ηελ εθ λένπ επηθχξσζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα
εηδηθψλ ζεκαηηθψλ εκεξίδσλ. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ππφθεηληαη ζηαηηζηηθή
αλάιπζε κε ζθνπφ λα αλαδεηρζνχλ ηα ζέκαηα πξνηεξαηφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο
αλάγθεο γλψζεο ζηνλ ηνκέα ηεο θιηκαηηθήο πνιηηηθήο. Ζ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ
κεζνδνινγίαο αλέδεημε θαη θαηέηαμε ζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 11 ηνκείο ζηνπο
νπνίνπο ε θιηκαηηθή πνιηηηθή αλακέλεηαη λα επηθεληξσζεί ζην κέιινλ, θαζψο θαη
επηκέξνπο ζέκαηα ελδηαθέξνληνο ζε θάζε έλα ηνκέα, γχξσ απφ ηα νπνία πθίζηαηαη
θελά γλψζεο. Δπηπιένλ, ζπιιέρζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ νη αληίζηνηρεο
πξνδηαγξαθέο παξνπζίαζεο ηεο γλψζεο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο
ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ.

4Ο ΦΟΙΣΗΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΔΔE:
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Αλάιπζε απνδόκεζεο ησλ εθπνκπώλ CO2 θαη ηεο
απαζρόιεζεο ζηελ ειιεληθή κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία
Γ. Καγηακαλίδεο, Γ. Κνπίδνπ, Γ. Γηαθνπιάθε
Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο, ρνιή Υεκηθώλ Μεραληθώλ,
Δ.Μ.Π., Ζξώωλ Πνιπηερλείνπ 9, 157 80 Αζήλα
Πεξίιεςε
Σν εηδηθφ βάξνο ηεο ειιεληθήο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο, αθνινπζψληαο ηηο
καθξνρξφληεο ηάζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο,
εκθαλίδεη κία ζαθή πησηηθή πνξεία. Οη ηάζεηο απηέο επεξεάδνληαη αζθαιψο απφ ηε
ζπλνιηθή παξαγσγηθή αλαδηάξζξσζε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία πνπ εθδειψλεηαη κε
ηελ αχμεζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ηε κεηαλάζηεπζε βηνκεραληψλ ζε ρψξεο
ρακεινχ θφζηνπο θαη ραιαξψλ πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ. Όκσο, νη ηδηαίηεξεο
ζπλζήθεο θάζε ρψξαο εμαθνινπζνχλ λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν σο πξνο ηνπο
θιάδνπο πνπ πιήηηνληαη θαη ην βαζκφ ππνρψξεζεο ή αληνρήο ηνπο. ηελ Διιάδα, νη
πςεινί ξπζκνί νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ηεο ρψξαο απφ ην 2000 κέρξη ην 2007
ζπκπαξέζπξαλ ζε αλνδηθή πνξεία θαη ηελ ειιεληθή βηνκεραλία. Όκσο, ε αλάθακςε
απηή δελ επεξεάδεη εμ ίζνπ φινπο ηνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο, ελψ απνδεηθλχεηαη
θαη ηδηαίηεξα επάισηε ζηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ θάλεη ηελ
εκθάληζε ηεο ζηε ρψξα κεηά ην 2008 θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. Ζ ζπξξίθλσζε
ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο επεξεάδεη, φπσο είλαη αλακελφκελν, ζεηηθά ην χςνο
ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ην νπνίν εκθαλίδεηαη κεηνχκελν, θαη
αξλεηηθά ηα επίπεδα ηεο απαζρφιεζεο πνπ επίζεο θαηαγξάθνπλ κεγάιεο κεηψζεηο.
Όκσο, νη απμνκεηψζεηο ησλ εθπνκπψλ CO2 θαη ηεο απαζρφιεζεο, ζε πεξηφδνπο
νηθνλνκηθήο επεκεξίαο θαη θξίζεο δελ είλαη κνλνζήκαληεο, θαζψο επεξεάδνληαη απφ
πνιινχο άιινπο παξάγνληεο, πνπ αληαλαθινχλ ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ζε θάζε
θιάδν θαη ηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο. Ζ δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ
ζπκβάινπλ ζηε κεηαβνιή απηψλ ησλ κεγεζψλ δίλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ηη
ζπλέβε ζην παξειζφλ αιιά θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ζην
κέιινλ. ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε ηεο ζπκβνιήο κίαο ζεηξάο
πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ εμέιημε ησλ εθπνκπψλ CO2 θαη ηεο
απαζρφιεζεο ζηνπο βαζηθνχο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο κεηαπνίεζεο, ζηελ πεξίνδν
2000-2012. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θαη φπνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα, ε
αλάιπζε πξνρσξάεη ζε ιεπηνκεξέζηεξν επίπεδν (δη- θαη ηξη-ςήθησλ θιάδσλ) κε
ζηφρν λα εληνπηζζνχλ νη επηδξάζεηο απφ ηπρφλ αλαδηαξζξψζεηο θαη κεηαηνπίζεηο ηεο
βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζην πιαίζην ησλ βαζηθψλ θιάδσλ ηεο κεηαπνίεζεο. Ζ
αλάιπζε πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο
Αλάιπζεο Απνδφκεζεο (Decomposition analysis). Ζ Αλάιπζε Απνδφκεζεο απνηειεί
έλα απνηειεζκαηηθφ εξκελεπηηθφ εξγαιείν γηα ηελ πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο ζπκβνιήο
δηαθνξεηηθψλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ζηε δηαρξνληθή εμέιημε θπζηθψλ ή
νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία, εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο Log-Mean
Divisia Index I, θαη νη κεηαβνιέο ησλ εθπνκπψλ CO2 θαη ηεο απαζρφιεζεο ησλ
ειιεληθψλ κεηαπνηεηηθψλ θιάδσλ απνδνκνχληαη ζε θνηλνχο ή ζπγγελείο
πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο, φπσο είλαη ην χςνο ηεο παξαγσγήο ηνπ θάζε θιάδνπ,
ε θιαδηθή δηάξζξσζε ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο θαη ε παξαγσγηθφηεηα ησλ
πφξσλ (ελέξγεηαο ή εξγαζίαο), φπσο απνηππψλεηαη ζηνπο δείθηεο ηεο ελεξγεηαθήο θαη
αληίζηνηρα, ηεο εξγαζηαθήο έληαζεο. Δηδηθφηεξα, ζην κνληέιν απνδφκεζεο ησλ
εθπνκπψλ πεξηιακβάλνληαη άιινη δχν πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο, ην ελεξγεηαθφ
κίγκα θαη ν ζπληειεζηήο εθπνκπήο CO2 θάζε θαπζίκνπ ηνπ θαηαλαιηζθφκελνπ
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ελεξγεηαθνχ κίγκαηνο. Απφ ηελ παξάιιειε επηζθφπεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη
απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο απνδφκεζεο πξνθχπηεη ε πνξεία ησλ επηκέξνπο
θιάδσλ ηεο ειιεληθήο κεηαπνίεζεο θαη εληνπίδνληαη νη βαζηθνί εξκελεπηηθνί
παξάγνληεο ησλ επηδφζεσλ ηνπο ζε δχν βαζηθνχο δείθηεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.
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Αλάιπζε απνδόκεζεο ησλ εθπνκπώλ CO2 θαη ηεο
απαζρόιεζεο ζηελ ρεκηθή βηνκεραλία: Eθαξκνγή ζε ρώξεο
ηεο επξσπατθήο έλσζεο
Κ. Γνύιαο, Γ. Κνπίδνπ, Γ. Γηαθνπιάθε
Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο, ρνιή Υεκηθώλ Μεραληθώλ,
Δ.Μ.Π., Ζξώωλ Πνιπηερλείνπ 9, 157 80 Αζήλα
Πεξίιεςε
Ζ ρεκηθή βηνκεραλία απνηειεί παξαδνζηαθά έλαλ απφ ηνπο πιένλ δπλακηθνχο
κεηαπνηεηηθνχο θιάδνπο ζηελ Δπξψπε, παξνπζηάδνληαο ηζρπξέο δηαζπλδέζεηο κε ην
ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο ηα πξντφληα ηεο απνηεινχλ βαζηθά θαηαλαισηηθά
αγαζά (θαχζηκα, θάξκαθα, απνξξππαληηθά θιπ) αιιά θαη ζεκαληηθέο εηζξνέο ζε
άιινπο παξαγσγηθνχο ηνκείο (ιηπάζκαηα, πεηξνρεκηθά, κνλσηηθά θιπ). ηηο
πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο, αιιά θαη ζηελ Διιάδα, ε ρεκηθή βηνκεραλία
αληηπξνζσπεχεη έλα ζεκαληηθφ κεξίδην, ηεο ζπλνιηθήο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη ηεο
απαζρφιεζεο ζην βηνκεραληθφ ηνκέα. Δπηπιένλ, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην
ελεξγεηνβφξνπο θιάδνπο κε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηφζν ζηε ζπλνιηθή ελεξγεηαθή
θαηαλάισζε ηεο βηνκεραλίαο, φζν θαη ζηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο CO2. ην
πεξηβάιινλ κίαο δπλακηθήο θαη έληνλα αληαγσληζηηθήο παγθφζκηαο αγνξάο, ε
πξφθιεζε γηα ηελ επξσπατθή ρεκηθή βηνκεραλία, είλαη λα δηαηεξήζεη θαη λα
εληζρχζεη ηε ζέζε ηεο, πξνζθέξνληαο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηαπηφρξνλα, πεξηνξίδνληαο
ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε νηθνλνκηθή
θξίζε, απφ ην 2007 θαη κεηά, είρε σο ζπλέπεηα ηε ζηαζηκφηεηα ή θαη ζεκαληηθή
ππνρψξεζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο κε εκθαλή αληίθηππν ζηηο ελεξγεηαθέο θαη
εξγαζηαθέο απαηηήζεηο. Όκσο, εθηφο απφ ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ην χςνο
ησλ εθπνκπψλ θαη ηεο απαζρφιεζεο επεξεάδεηαη θαη απφ πνιινχο άιινπο,
ηερλνινγηθνχο θαη δηαξζξσηηθνχο παξάγνληεο. Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο
αληηθείκελν ηελ απνδφκεζε ηνπ χςνπο ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ εθπνκπψλ
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζε άιιεο
ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2000-2012. Κχξηνο ζηφρνο
είλαη λα αλαδεηρζεί ε επίδξαζε βαζηθψλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ζηε κεηαβνιή
ησλ δχν κεγεζψλ πνπ απνηεινχλ θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο βηψζηκεο βηνκεραληθήο
αλάπηπμεο. Ζ κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεηαη είλαη ε Αλάιπζε Απνδφκεζεο
(Decomposition Analysis) θαη ζπγθεθξηκέλα, ε κέζνδνο Logarithmic Mean Divisia
Index I (LMDI I), ε νπνία βαζίδεηαη ζε αιγεβξηθέο ηερληθέο κε ρξήζε δεηθηψλ θαη
απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ εξκελεπηηθφ εξγαιείν γηα ηελ πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο
ζπκβνιήο δηαθνξεηηθψλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ζηε δηαρξνληθή εμέιημε
θπζηθψλ ή/θαη νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Οη κεηαβνιέο ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ
εθπνκπψλ CO2 απνδνκνχληαη ζε θνηλνχο ή ζρεηηθνχο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο,
φπσο είλαη ε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ θιάδνπ, ε δηάξζξσζε ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο,
ε εξγαζηαθή έληαζε, ε ελεξγεηαθή έληαζε, ην ελεξγεηαθφ κίγκα θαη νη ζπληειεζηέο
εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ησλ θαηαλαιηζθφκελσλ θαπζίκσλ. Σα
απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο απνδφκεζεο αμηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα
αμηνινγεζνχλ νη δηαθνξέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο εμεηαδφκελεο ρψξεο, ζε φηη αθνξά
ηε ζρεηηθή κείσζε ή αχμεζε ησλ εθπνκπψλ θαη ηεο απαζρφιεζεο, αιιά θαη κε βάζε
ηε ζπκβνιή ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ πνπ αηηηνινγνχλ απηή ηελ εμέιημε. Σα
απνηειέζκαηα απηά ζα βνεζήζνπλ ζηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ
νπνία βξίζθεηαη ν θιάδνο ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε, ηηο
αληνρέο ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο, ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο
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απεηιείηαη θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη γηα αλάπηπμε ηα επφκελα
ρξφληα.
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«Energagement Tool»: Έλα Γηαδηθηπαθό Δξγαιείν γηα ηελ
Δλεξγεηαθή Γηαρείξηζε Κηηξίσλ, Οδηθνύ Φσηηζκνύ θαη
Ηιεθηξηθώλ Ορεκάησλ ησλ «Έμππλσλ» Πόιεσλ
Βαζηιηθή άββα, Βαγγέιεο Μαξηλάθεο, Μηράιεο Πεηπράθεο, Υάξεο Γνύθαο
Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, ρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ & Μεραληθώλ
Τπνινγηζηώλ, Δξγαζηήξην πζηεκάηωλ Απνθάζεωλ & Γηνίθεζεο (ΔΑΓ), Ζξώωλ
Πνιπηερλείνπ 9, 15780, Αζήλα, Διιάδα
Πεξίιεςε
Ζ ελεξγεηαθή δήηεζε είλαη έλα ζεκαληηθφ θαη πνιχπιεπξν πξφβιεκα πνπ απαζρνιεί
ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. Καζψο ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ αλζξψπσλ ζπλερψο
βειηηψλεηαη ζηηο ππναλάπηπθηεο αιιά θαη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ελψ παξάιιεια
ε ζπλερήο αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο είλαη δεδνκέλε, είλαη πξνθαλέο φηη ε
αχμεζε ηεο δήηεζεο ελέξγεηαο είλαη κηα κε αλαζηξέςηκε θαηάζηαζε. Ζ ζπλερήο απηή
αχμεζε ηεο δήηεζεο ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πεξηνξηζκέλα απνζέκαηα
ζπκβαηηθήο ελέξγεηαο είλαη νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ
ελεξγεηαθνχ πξνβιήκαηνο, ην νπνίν θάζε «έμππλε» πφιε ζα θιεζεί λα επηιχζεη. Σα
ηειεπηαία ρξφληα, ε εηζαγσγή ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο Δλέξγεηαο θαη ε
ρξεζηκνπνίεζε κεζφδσλ «επθπνχο» Γηαρείξηζεο Δλεξγεηαθήο γλψζεο, θαζψο θαη
ηερλνινγηψλ Γηαδηθηχνπ, απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
απνηειεζκαηηθήο ελεξγεηαθήο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο «έμππλεο» πφιεο.
Δηδηθφηεξα, ε ζχλδεζε ησλ ηερλνινγηψλ Γηαδηθηχνπ κε ηελ Δλέξγεηα έρεη ήδε
δεκηνπξγήζεη κηα αλεξρφκελε αγνξά λέσλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ, απηή ησλ
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο
είλαη ε παξνπζίαζε ελφο δηαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ («Energagement Tool») γηα ηελ
ελεξγεηαθή δηαρείξηζε ησλ θηηξίσλ, ηνπ νδηθνχ θσηηζκνχ θαη ησλ ειεθηξηθψλ
νρεκάησλ ησλ «έμππλσλ» πφιεσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν έρεη ηε δπλαηφηεηα
ζπιινγήο, απνζήθεπζεο θαη αλαπαξάζηαζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ησλ ελεξγεηαθψλ
δεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ πφξσλ, παξέρνληαο έηζη ζπλερή ελεκέξσζε γηα ηε ρξήζε
ελέξγεηαο κέζσ Γηαδηθηχνπ. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εξγαιείνπ
«Energagement Tool» θαζνξίζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ νη ιεηηνπξγηθέο θαη κειεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηαπηφρξνλα ζρεδηάζηεθαλ νη βαζηθέο
νζφλεο ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα πιεξνχζαλ ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο. ε επφκελν
βήκα, ζρεδηάζηεθε ε αξρηηεθηνληθή ηνπ δηαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ, αθνινπζψληαο ην
κνληέιν πειάηε-εμππεξεηεηή θαη επηιέρζεθαλ ηα θαηάιιεια πξνγξακκαηηζηηθά
εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. Ζ εθαξκνγή πινπνηήζεθε ζε γιψζζα «Python», κε
ρξήζε ηνπ πιαηζίνπ «Django» ζηελ πιεπξά εμππεξεηεηή, ελψ ζηελ πιεπξά πειάηε
γηα ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ ζηαηηθψλ θαη δπλακηθψλ ηκεκάησλ ησλ ζειίδσλ θαη ηε
γξαθηθή δηακφξθσζε έγηλε ρξήζε ησλ γισζζψλ «JavaScript», «HTML» θαη «CSS»
αληίζηνηρα.
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Μνληεινπνίεζε νηθηαθήο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα
ρξήζε ζε πξνζνκνηώζεηο: Μηα πινπνίεζε ζε Python
Γηάλλεο Κνληνρξηζηόπνπινο, Βαζίιεο ηαύξαθαο, ωηήξεο Παπαδέιεο, Αιέμαλδξνο
Φιάκνο, Υάξεο Γνύθαο
Λεωθόξνο Αιεμάλδξαο 146Α, 11471, Αζήλα
Πεξίιεςε
Ο νηθηαθφο ηνκέαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο θαηαλαισηή ελέξγεηαο,
απαηηψληαο πεξίπνπ ην 20% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο θαη εθπέκπνληαο αλάινγεο
πνζφηεηεο CO2. ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ε πξφβιεςε ηεο δήηεζεο
θαη θπξίσο ησλ αηρκψλ ηεο έρνπλ βαζηθφηαην ξφιν [7]. Πξνο απηφ ην ζθνπφ, ε
θαιχηεξε αλάιπζε ηεο εμέιημεο ηεο δήηεζεο σο πξνο ην ρξφλν αλνίγεη λένπο δξφκνπο
ζην πεδίν ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, παξέρνληαο δπλαηφηεηεο βέιηηζηνπ
ζπγρξνληζκνχ παξαγσγήο-δήηεζεο, θάλνληαο ξεαιηζηηθέο ηηο δηαζπλδέζεηο κηθξήο
θιίκαθαο θαη ηα κηθξνδίθηπα [4][6]. ε απηή ηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη έλα κνληέιν
νηθηαθήο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, βαζηζκέλν ζην γεγνλφο πσο ε δήηεζε,
εμαξηάηαη έληνλα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη
ρξήζε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηε ζηνραζηηθή δεκηνπξγία, 'ζελαξίσλ'
δήηεζεο ελέξγεηαο αλάινγα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ, ηηο εγθαηεζηεκέλεο
νηθηαθέο ζπζθεπέο θαη ην θσηηζκφ. Σν κνληέιν είλαη απνδνηηθφ ζηε δεκηνπξγία
ζπλζεηηθψλ δεδνκέλσλ κε αλάιπζε δέθα ιεπηψλ γηα κεγάινπο αξηζκνχο θαηνηθηψλ.
ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί κηα θαηλνηφκα θαη απνδνηηθή κέζνδνο γηα ηε
κνληεινπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απνζθνπψληαο ζηελ
πξνζνκνίσζε θαη ηνλ πξνβιεπηηθφ έιεγρν κηθξνδηθηχσλ, αλαιχνληαο παξάιιεια ηηο
επηπηψζεηο ηεο εηζαγσγήο ηνπο ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. I. ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ
δπλαηφηεηα παξαγσγήο δεδνκέλσλ νηθηαθήο δήηεζεο αλακέλεηαη ζην κέιινλ λα είλαη
κεγάιεο ζεκαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο δήηεζεο ελέξγεηαο, πξνο φθεινο ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο - ρακειψλ εθπνκπψλ ξχπσλ,
φπσο ε δηεζπαξκέλε παξαγσγή θαη ε δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο (DSM) Όπσο
ππνζηεξίδεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία [1][3][5], ε δήηεζε ελέξγεηαο κηαο θαηνηθίαο έρεη
ζηελή ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ, ηεο ζέξκαλζεο θαη ηνπ δεζηνχ λεξνχ. Ζ
ρξήζε απηψλ κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά κε ην ρξφλν, ελ γέλεη αλάινγα κε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ. ηνλ νηθηαθφ ηνκέα νη δξαζηεξηφηεηεο δελ
εμαξηψληαη κφλν απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ, αιιά επίζεο θαη απφ ην αλ
βξίζθνληαη ζην ζπίηη θαη είλαη 'ελεξγνί'. Γηα λα γίλεη εθηθηή ε παξαγσγή νξζψλ
δεδνκέλσλ, είλαη απαξαίηεηε ε κνληεινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ησλ
ζπζθεπψλ θαη ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, ζε ζρέζε κε έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ φπσο
νη ρξνληθέο θαη επνρηαθέο κεηαβνιέο, ε θνηλή ρξήζε ζπζθεπψλ θαη θσηηζκνχ απφ
ηνπο θαηνίθνπο θαη νη δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο ζπζθεπψλ. ηελ εξγαζία
παξνπζηάδεηαη κηα πινπνίεζε, κε παξάιιειε ελζσκάησζε θαη βειηίσζε ησλ
κνληέισλ πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηνπο Richardson I, et.al [1][2][3], ελψ ην ηειηθφ
κνληέιν έρεη δπλαηφηεηα παξαγσγήο ζπλζεηηθψλ δεδνκέλσλ δήηεζεο ελέξγεηαο,
πςειήο αλάιπζεο, γηα κεγάιν αξηζκφ θαηνηθηψλ. II. ΜΔΘΟΓΟΗ A. Οξηζκνί Χο
'θάηνηθνη' νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ κηαο θαηνηθίαο. 'Δλεξγνί θάηνηθνη' είλαη
νη θάηνηθνη πνπ ζηελ εμεηαδφκελε ρξνληθή ζηηγκή είλαη εληφο ηνπ ζπηηηνχ θαη
'ελεξγνί' (ηθαλνί λα επηηειέζνπλ δξαζηεξηφηεηεο). Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ελεξγψλ
θαηνίθσλ απνηεινχλ ηνλ θπξηφηεξν παξάγνληα νηθηαθήο δήηεζεο ελέξγεηαο [3].
Δπηπιένλ γίλεηαη πξνζνκνίσζε ηεο 'δήηεζεο ζπζθεπψλ' θαη 'δήηεζεο θσηηζκνχ' γηα
λα παξαρζνχλ ηα ηειηθά ζπλζεηηθά δεδνκέλα δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλά δέθα
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ιεπηά. B. Αιγνξηζκηθή Γηαδηθαζία Ο αξηζκφο ησλ ελεξγψλ θαηνίθσλ παξάγεηαη
ζηνραζηηθά κέζσ κεζφδνπ Μαξθνβηαλήο Αιπζίδαο γηα θάζε δεηνχκελε ρξνληθή
πεξίνδν. Γηα απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνπλ
πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο, ηα νπνία παξάγνληαη κε
πνιιαπιαζηαζκνχο πηλάθσλ, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο αληηπξνζσπεχεη έλα
παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηηο πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο (πρ. ρξφλνο ηεο εκέξαο).
Παξφκνηεο ζηαηηζηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηελ πξνζνκνίσζε ηεο
δήηεζεο ζπζθεπψλ θαη θσηηζκνχ, ρξεζηκνπνηψληαο σο είζνδν ηα παξαγκέλα
δεδνκέλα ελεξγψλ θαηνίθσλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε δπλαηφηεηα θνηλήο ρξήζεο
ζπζθεπψλ θαη θσηηζκνχ απφ ηνπο θαηνίθνπο, ηηο δηαθνξεηηθέο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο
ζπζθεπψλ, θαζψο θαη ηηο ρξνληθέο θαη επνρηαθέο επηπηψζεηο ζηα κνληέια. ε θάζε
θαηνηθία εθρσξείηαη ζηνραζηηθά έλαο αξηζκφο ζπζθεπψλ θαη θσηηζηηθψλ,
βαζηζκέλνο ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ζπρλφηεηεο θηήζεο θαη
δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο. ην ηέινο, βάζεη ησλ παξαγφλησλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ,
παξάγνληαη δεδνκέλα ελεξγεηαθήο δήηεζεο, κεηά απφ αλαιπηηθή κνληεινπνίεζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο ζπζθεπψλ θαη θσηηζηηθψλ, μαλά κε ρξήζε ηερληθψλ Μαξθνβηαλψλ
Αιπζίδσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θαηαζηάζεσλ ζπζθεπψλ θαη θσηηζηηθψλ ζην
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δεηείηαη. III. ΤΛΟΠΟΗΖΖ Γηα ηελ πινπνίεζε
ρξεζηκνπνηήζεθε ε γιψζζα Python, κε εθηεηακέλε ρξήζε ησλ βηβιηνζεθψλ Pandas
θαη Numpy γηα εχθνιε εηζαγσγή, παξαγσγή, επεμεξγαζία, θαη παξνπζίαζε
δεδνκέλσλ δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Έγηλε ρξήζε αληηθεηκελνζηξαθνχο
πξνγξακκαηηζκνχ φπσο θαίλεηαη ζην ζρ.1. Ζ θχξηα ζπλάξηεζε, αθνχ θαιέζεη ηηο
ζπλαξηήζεηο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ (ππεχζπλεο γηα ηε θφξησζε ζηαηηθψλ δεδνκέλσλ
απφ .csv αξρεία) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή "Καηνηθηψλ" πνπ πεξηιακβάλνπλ
έλαλ δεδνκέλν αξηζκφ θαηνίθσλ, ζπζθεπψλ θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη δεδνκέλσλ
θπζηθνχ θσηηζκνχ. ηε ζπλέρεηα ην ζπίηη θάλεη ρξήζε ησλ θιάζεσλ "ελεξγψλ
θαηνίθσλ", "ειεθηξηζκνχ" θαη "θσηηζκνχ" γηα λα παξάγεη ζπλζεηηθά δεδνκέλα
δήηεζεο ζην δνζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. ρ. 1: Τινπνίεζε IV. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σα ρξεζηκνπνηνχκελα κνληέια, φπσο θαίλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία [1][2][3], παξάγνπλ
δεδνκέλα ηα νπνία ζπζρεηίδνληαη πνιχ επλντθά κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Ζ
πινπνίεζε απηψλ ησλ κνληέισλ ζε κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ φπσο ε python κε
αξρηθά δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη απφ αξρεία .csv, ζεκαίλεη πσο ε πινπνίεζε είλαη
αλεμάξηεηε απφ ηηο εηζφδνπο. Γη' απηφ, δεδνκέλα ελεξγεηαθήο δήηεζεο κπνξνχλ λα
παξαρζνχλ γηα θάζε ρψξα θαη θνπιηνχξα γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ δεδνκέλα νηθηαθψλ
δξαζηεξηνηήησλ. πλεπψο ην πξφβιεκα πξφβιεςεο ηεο νηθηαθήο δήηεζεο ελέξγεηαο
κεηαζρεκαηίδεηαη ζην πξφβιεκα νηθηαθήο ρξήζεο ρξφλνπ, ε νπνία είλαη ζαθψο
επθνιφηεξν λα ππνινγηζηεί. Δπίζεο, ε ελζσκάησζε ηεο πινπνίεζεο ζε εθαξκνγέο
κεγάιεο θιίκαθαο, φπσο εθαξκνγέο δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο (DSM) είλαη εθηθηή δηφηη
ε πινπνίεζε είλαη ζε κνξθή εθαξκνγήο python. Δπεηδή νη παξαγφκελεο ηηκέο είλαη
πςειήο αλάιπζεο (δέθα ιεπηψλ), ηα δεδνκέλα εμφδνπ είλαη επηπιεφλ ηδηαίηεξα
ζπκβαηά κε αηνιηθέο εθαξκνγέο (πνπ ζπλήζσο έρνπλ αλάιπζε αλά δεθάιεπην). ην
κέιινλ ην κνληέιν ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί κε ζθνπφ λα απνηειέζεη κέξνο κηαο
επξχηεξεο πξνζνκνίσζεο ελφο κηθξνδηθηχνπ θαη ελφο κνληέινπ πξφβιεςεο-θαηεμηζνξξφπεζεο θνξηίνπ [5], δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο
πεξεηαίξσ ελζσκάησζεο απηψλ ζηελ ελεξγεηαθή αγνξά, αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηελ
αχμεζε ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγή ελέξγεηαο ζε δηθηχα κηθξήο θιίκαθαο, φπσο ηα
λεζηά θαη ειαθξχλνληαο παξάιιεια ηα ππεξθνξησκέλα ππάξρνληα δίθηπα
κεηαθνξάο ελέξγεηαο.
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Βειηηζηνπνηώληαο ηελ πνηθηιία ζηα ξάθηα ησλ supermarket
κε ρξήζε ηερληθώλ κε γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ
Μαξίλα Καξακπάηζα, Δπάγγεινο Γξεγνξνύδεο, Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο
Πνιπηερλείν Κξήηεο, ρνιή Μεραληθώλ Παξαγωγήο & Γηνίθεζεο, Δξγαζηήξην
πζηεκάηωλ Τπνζηήξημεο Απνθάζεωλ (ΔΡΓΑ..Τ.Α.)
Πεξίιεςε
Βειηηζηνπνηψληαο ηελ πνηθηιία ζηα ξάθηα ησλ supermarket κε ρξήζε ηερληθψλ κε
γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ Μαξίλα Καξακπάηζα, Δπάγγεινο Γξεγνξνχδεο,
Νηθφιανο Μαηζαηζίλεο Πνιπηερλείν Κξήηεο ρνιή Μεραληθψλ Παξαγσγήο &
Γηνίθεζεο Δξγαζηήξην πζηεκάησλ Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ (ΔΡΓΑ..Τ.Α.)
Email: mkarabatsa@isc.tuc.gr; vangelis@ergasya.tuc.gr; nikos@ergasya.tuc.gr
Πεξίιεςε Απφ ηα πξψηα ρξφληα εκθάληζεο ησλ supermarket επηθξάηεζε ε πεπνίζεζε
φηη φζν κεγαιχηεξε ε πνηθηιία ζην ξάθη, ηφζν θαιχηεξα γηα ηελ αιπζίδα θαη ηνπο
πειάηεο ηεο. Ζ αληίιεςε απηή είρε σο επαθφινπζν, ηα ηειεπηαία 35 ρξφληα, πνιιέο
αιπζίδεο supermarket λα απμήζνπλ ηελ πνηθηιία πνιιψλ θαηεγνξηψλ πξντφλησλ ζην
ξάθη έσο θαη θαηά 500% θαη έλα κέζν supermarket ζήκεξα λα δηαζέηεη
πεξηζζφηεξνπο απφ 30 ρηιηάδεο δηαθνξεηηθνχο θσδηθνχο πξντφλησλ ή SKUs (stock
keeping units), φπσο αλαθέξνληαη ζπλήζσο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Παξφια απηά,
ηα ηειεπηαία ρξφληα νη αιπζίδεο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ
πξνζθεξφκελσλ θσδηθψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο παξνπζηάδεη κηα ηεξάζηηα αχμεζε
απμάλνληαο θαηαθφξπθα ην θφζηνο αγνξάο θαη δηαηήξεζεο απνζέκαηνο (ηδίσο ησλ
εππαζψλ θαη ησλ ρακειήο θπθινθνξίαο πξντφλησλ), κε απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη
δξαζηηθά ηα νθέιε πνπ ε κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ ζεσξνχζαλ φηη κπνξνχζε λα
ηνπο πξνζθέξεη ζε επίπεδν επηπιένλ θεξδνθνξίαο. ηελ παξνχζα εξγαζία
πεξηγξάθνπκε κηα θαηλνηφκν πξνζέγγηζε γηα ηελ επίιπζε ελφο απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε εκπνξηθή δηαρείξηζε θαη νη ππεχζπλνη αγνξψλ
(category managers - retail buyers) ησλ αιπζίδσλ ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο
πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηα θαηαζηήκαηά ηνπο: πνηα πξντφληα λα
πξνζθέξνπκε, πφζν ρψξν ζηα ξάθηα καο λα δηαζέζνπκε ζε απηά θαη ηη πνζφηεηεο λα
παξαγγείινπκε πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζνπκε ην θέξδνο καο. Αλαιπηηθφηεξα,
ζηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ην πξφβιεκα ηεο
πξνζθεξφκελεο πνηθηιίαο πξντφλησλ ζηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ, ε ηνπνζέηεζε
ησλ πξντφλησλ ζε απηά θαζψο θαη ζέκαηα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, ελψ έλα
καζεκαηηθφ κνληέιν αλαπηχζζεηαη γηα ηελ επίιπζή ηνπ ελ ιφγσ πξνβιήκαηνο. Καηά
ηε καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ιακβάλνπκε ππφςε ζέκαηα φπσο ε
ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ σο πξνο ην ρψξν πνπ θαηαιακβάλνπλ ζην
ξάθη (demand space elasticity), ε ζρέζε αληηθαηάζηαζεο πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ
πξντφλησλ (product substitution), θαζψο θαη άιια ξεαιηζηηθά δεηήκαηα ζην πιαίζην
κηαο αιπζίδαο, φπσο είλαη νη πεξηνξηζκνί ζην ξάθη (space constraints) θαη ην
δηαηηζέκελν πξνυπνινγηζκφ γηα πξνκήζεηα πξντφλησλ (budget constraints).Σν
πξνηεηλφκελν καζεκαηηθφ κνληέιν βαζίδεηαη ζε ηερληθέο κε γξακκηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ θχξηα ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε
ελφο πξαθηηθνχ θαη επέιηθηνπ κνληέινπ πνπ ζα βνεζήζεη ηηο αιπζίδεο ζηελ εμεχξεζε
ηεο βέιηηζηεο ιχζεο πνπ ζα κεγηζηνπνηεί ην πξνζδνθψκελν θέξδνο ηνπο.
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Καηαγξαθή θαη Αλάιπζε ησλ Πξνβιεκάησλ πνπ
Αληηκεησπίδνπλ νη Δπηρεηξήζεηο ησλ Υαλίσλ
Μαξαγθνπδάθεο Γεκήηξηνο, Μνξάθε Μαξία, Καληαδάθε Αηκηιία, Γθνύκα
Κωλζηαληίλα, Μαληνπδάθεο Γεώξγηνο, Κξαζαδάθε Δπαγγειία, Μαηζαηζίλεο Νηθόιανο
Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγωγήο θαη Γηνίθεζεο, Δξγαζηήξην
πζηεκάηωλ Τπνζηήξημεο Απνθάζεωλ, Πνιπηερλεηνύπνιε, Υαληά, 73100
Πεξίιεςε
Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ελ φςεη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ έξεπλα
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Υαληά ζε έλα ηπραίν δείγκα δηαθνζίσλ είθνζη νθηψ κηθξψλ θαη
κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κέζσ πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο ηελ άλνημε ηνπ έηνπο 2015. Οη
επηρεηξήζεηο ηεο Κξήηεο φπσο θαη φιεο ηεο ρψξαο είλαη αλάινγνπ κεγέζνπο, νπφηε ε
έξεπλα ζηφρεπζε ζε απηέο πνπ ζπληζηνχλ ηνλ θνξκφ ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο. Οη ζπκκεηέρνληεο εθθξάζαλε ηε γλψκε ηνπο ζε έλα ζχλνιν
νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ, γηα ηα νπνία δηαηχπσζαλ ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο θαζψο θαη ηελ
ακεζφηεηα αληηκεηψπηζήο ηνπο. Δπίζεο, δηαηχπσζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο,
φπσο ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο, ηελ λνκηθή κνξθή, ην αληηθείκελν, ην πιήζνο ησλ
κνλίκσλ θαη επνρηθά εξγαδνκέλσλ, θιπ. Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο αλαιχζεθαλ κε
ζηαηηζηηθά εξγαιεία. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη νη ηνπηθέο
επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ κεγάιν αξηζκφ πξνβιεκάησλ, κέξνο ησλ νπνίσλ έθαλαλ ηελ
εκθάληζή ηνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο θξίζεο. Δηδηθφηεξα, σο ζεκαληηθφηεξα
πξνβιήκαηα πξνέθπςαλ ε έιιεηςε νηθνλνκηθήο ξεπζηφηεηαο θαη ε δπζθνιία
απνπιεξσκήο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Χο πξνβιήκαηα πνπ ρξήδνπλ άκεζεο
αληηκεηψπηζεο ραξαθηεξίζηεθαλ ηα εμήο: ε γξαθεηνθξαηία, ε αδπλακία θάιπςεο ησλ
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θιπ. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπγθξίζεθαλ κε αληίζηνηρα φκνηαο
έξεπλαο πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ην έηνο 2013 ζε εθαηφ ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο κε ηε
ζπκβνιή ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ. Γεληθφηεξα, ηα απνηειέζκαηα
παξέρνπλ ηθαλέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο επηρεηξήζεηο
ησλ Υαλίσλ.
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Ναπηηιηαθά παξάγσγα & δηαρείξηζε θηλδύλνπ
Βίθηωξαο Γεξκαηάο 1 & Παλαγηώηεο Ξπδώλαο 2
1

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ

2

ESSCA Grande École
Πεξίιεςε

Ζ ζπνπδαηφηεηα ε νπνία δηαδξακαηίδεη ε αγνξά ησλ λαχισλ, κε ηελ ζπλερή αχμεζε
ηνπ φγθνπ ηεο αμίαο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, αιιά θαη ησλ αγαζψλ ηα νπνία
κεηαθέξνληαη ζε κεγάιν βαζκφ δηα ζαιάζζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεγάιε
κεηαβιεηφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηελ αγνξά ησλ λαχισλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηα
λαπηηιηαθά παξάγσγα λα απνδεηθλχνληαη πνιχ ρξήζηκα εξγαιεία ζηα ρέξηα
λαπισηψλ, επελδπηψλ θαη πινηνθηεηψλ, ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία 10 έηε. θνπφο ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εξεπλήζεη ηα είδε θαη ηελ ρξήζε ησλ λαπηηιηαθψλ
παξαγψγσλ πξντφλησλ, κε πξνζνκνηψζεηο ζε ξεαιηζηηθέο εθαξκνγέο θαη κειέηεο
πεξίπησζεο, σο απηέο έρνπλ αληιεζεί απφ ηα ρξεκαηηζηήξηα Baltic Exchange θαη
Imarex. Tα απνηειέζκαηα ησλ εθαξκνγψλ ηεθκεξηψλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ
λαπηηιηαθψλ παξαγψγσλ ζηελ αληηζηάζκηζε θαη δηαρείξηζε θηλδχλνπ απφ ηνπο
πινηνθηήηεο θαη ηνπο λαπισηέο πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζηελ θπζηθή αγνξά ησλ
λαχισλ.
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Αλάιπζε θαη νπηηθνπνίεζε ηεο επζηάζεηαο ζηελ
πνιπθξηηήξηα αμηνιόγεζε ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
Κνπξνύζηαο Ηωάλλεο, ίζθνο Διεπζέξηνο, Φαξξάο Ηωάλλεο
Ζξώωλ Πνιπηερλείνπ 9,15773, Πνιπηερλεηνύπνιε Εωγξάθνπ
Πεξίιεςε
Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ
επηθνηλσληψλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο κε ζηφρν ηελ παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ κέζσ
δηαδηθηχνπ ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ζε ηνπηθφ, εζληθφ ή δηεζλέο επίπεδν. Ζ
αμηνιφγεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη, επνκέλσο, αλαγθαία γηα ηελ
θαηαγξαθή ησλ επηδφζεσλ ησλ ρσξψλ θαη ηελ αλάδεημε πηζαλψλ πεδίσλ βειηίσζεο.
Παξά ην γεγνλφο φηη πνιιέο ζρεηηθέο κειέηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξειζφλ
απφ δηάθνξνπο νξγαληζκνχο, δελ έρεη επηηεπρζεί αθφκε ε αλάδεημε ηεο
πνιπδηάζηαηεο θχζεο ηέηνησλ αμηνινγήζεσλ. Ζ παξνχζα εξγαζία πξνηείλεη κία
πνιπθξηηεξηαθή κεζνδνινγία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο
ρξεζηκνπνηψληαο έλα κνληέιν νθηψ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηα νπνία είλαη
ζρεδηαζκέλα ζηελ βάζε ηεζζάξσλ ηνκέσλ: (1) ππνδνκψλ, (2) επελδχζεσλ, (3)
ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ, (4) ζπκπεξηθνξά ρξήζηε απέλαληη ζηηο ειεθηξνληθέο
δηαδηθαζίεο. Ζ γεληθή αμηνιφγεζε επηηπγράλεηαη κέζσ ελφο γξακκηθνχ πξνζζεηηθνχ
κνληέινπ αμίαο, ην νπνίν εθηηκάηαη κε ηελ ζπκκεηνρή ελφο κνλαδηθνχ απνθαζίδνληα
θαη κε ηελ ρξήζε κηαο πξνζέγγηζεο πνιπθξηηήξηαο πνηνηηθήο παιηλδξφκεζεο, θαη
ζπγθεθξηκέλα ηεοUTASTAR. ηε ζπλέρεηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο
εμεηάδνληαη σο πξνο ηελ επζηάζεηά ηνπο. Καηά ηελ αλάιπζε απηή γίλεηαη εθαξκνγή
ηεο ζεσξίαο ηνπ δηπνιηθνχ κνληέινπ ειέγρνπ επζηάζεηαο, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη πνηθίια εξγαιεία θαη ηερληθέο, έηζη ψζηε λα θαηαλνεζεί θαη ελ
ζπλερεία λα ξπζκηζηεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ κνληέινπ. Ζ αλάιπζε
κεηαβειηηζηνπνίεζεο απνηειεί θχξην πεδίν ελδηαθέξνληνο, φρη κφλν γηα ηελ παξνχζα
εξγαζία, αιιά θαη γηα φινπο φζνπο αζρνινχληαη κε ην πεδίν ηεο επηρεηξεζηαθήο
έξεπλαο. H εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 22 επξσπατθέο ρψξεο, νη
νπνίεο αμηνινγνχληαη θαη θαηαηάζζνληαη κε βάζε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία
πνπ αθνξνχλ ηα νθηψ θξηηήξηα θαη ελ ζπλερεία εμεηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ σο πξνο ηελ επζηάζεηα πνπ παξνπζηάδνπλ. Σα απνηειέζκαηα πνπ
αλαδχνληαη, θαηαδεηθλχνπλ ηελ θξηζηκφηεηα ηεο θαηαζθεπήο επζηαζψλ
πνιπθξηηεξηαθψλ κνληέισλ αμηνιφγεζεο, ηφζν γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ
απνηειεζκάησλ, ε νπνία επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ ειιηπή εθκαίεπζε ησλ
πξνηηκεζηαθψλ δεδνκέλσλ, φζν θαη γηα ηελ νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε ηεο
απφθαζεο ηνπ απνθαζίδνληα
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Πνιπθξηηεξηαθή Αμηνιόγεζε Δλαιιαθηηθώλ ηξαηεγηθώλ
ελαξίσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ΑΠΔ ηεο ΔΔ σο ην
2030
Αηθαηεξίλε Παπαπνζηόινπ; Υαξίθιεηα Καξαθώζηα; Βαζίιεηνο Υαληδηάξαο; Υάξεο
Γνύθαο
Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, ρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ
Τπνινγηζηώλ, Δξγαζηήξην πζηεκάηωλ Απνθάζεωλ θαη Γηνίθεζεο, Ζξώωλ
Πνιπηερλείνπ 9, 157 80, Αζήλα
Πεξίιεςε
Σν «Πιαίζην Πνιίηηθεο γηα ην Κιίκα θαη ηελ Δλεξγεία γηα ην 2030» εγθξίζεθε απφ ην
Δπξσπατθφ πκβνχιην ζηηο 23/24 Οθηψβξε 2014. Βαζηθφ θνκκάηη ηνπ πιαηζίνπ
απηνχ είλαη ν δεζκεπηηθφο ζηφρνο ηεο κείσζεο θαηά 40% ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ έσο ην 2030 ζε ζχγθξηζε κε ην 1990, ν ζηφρνο 27% γηα ην κεξίδην ησλ
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε
ελέξγεηαο θαη έλαο ελδεηθηηθφο ζηφρνο ηνπιάρηζηνλ 27% γηα ηε βειηίσζε ηεο
ελεξγεηαθήο απφδνζεο ην 2030, ζε ζρέζε κε ηηο πξνβνιέο γηα ηε κειινληηθή
θαηαλάισζε. Σφζν ε Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) φζν θαη νη εζληθνί θνξείο ράξαμεο
πνιηηηθήο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ έλα δχζθνιν έξγν: πψο λα ππνζηεξίμνπλ ηελ
επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ΑΠΔ επηηπρψο (δειαδή απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά),
βξαρππξφζεζκα θαη κεζνπξφζεζκα θαη, ηδίσο, ζε έλα ρξνληθφ νξίδνληα έσο 2030.
ην παξαπάλσ πιαίζην, ε παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηελ αμηνιφγεζε
ελαιιαθηηθψλ πνιηηηθψλ ζελαξίσλ γηα ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ ζηφρνπ κεηαμχ ησλ
Κξαηψλ-Μειψλ ηεο ΔΔ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ έσο ην 2030. Έλα
ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζελαξίσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ΑΠΔ ηεο
ΔΔ αμηνινγνχληαη κε βάζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά θξηηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα
απνδνηηθφηεηαο, ειαζηηθφηεηαο, εθαξκνζηκφηεηαο, θαζψο θαη θνηλσληθήο θαη
πνιηηηθήο απνδνρήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξνηείλεηαη κηα πνιπθξηηεξηαθή
κεζνδνινγία, βαζηζκέλε ζε κηα επέθηαζε ηεο κεζφδνπ Fuzzy TOPSIS - Technique
for Order Preference by Similarity to Ideal Solution γηα ηελ ππνζηήξημε νκαδηθήο
ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηε δηαρείξηζε γισζζηθψλ πιεξνθνξηψλ, εμαιείθνληαο
παξάιιεια ηελ απψιεηα πιεξνθνξίαο πνπ πξνθαιείηαη απφ πξνζεγγηζηηθέο
δηαδηθαζίεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο δηεπθνιχλνπλ ηε
δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα εθαξκνγήο
δηαθνξεηηθψλ ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζελαξίσλ επίηεπμεο ζηφρνπ ΑΠΔ ζηελ ΔΔ.
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«Δπθπείο» Καλόλεο γηα ηε Ρύζκηζε Θεξκνθξαζίαο ζε
Δζσηεξηθνύο Υώξνπο Κηηξίσλ Δπηηπγράλνληαο Απνδεθηά
Δπίπεδα Άλεζεο θαη Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο
Υξηζηίλα θνλδξνγηάλλε, Bαγγέιεο Μαξηλάθεο, Φαίδξα Γέδε, Υάξεο Γνύθαο
Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, ρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ & Μεραληθώλ
Τπνινγηζηώλ, Δξγαζηήξην πζηεκάηωλ Απνθάζεωλ & Γηνίθεζεο (ΔΑΓ), Ζξώωλ
Πνιπηερλείνπ 9, 15780, Αζήλα, Διιάδα
Πεξίιεςε
Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο είλαη ε αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο ησλ
πφιεσλ, θαζψο εθηηκάηαη φηη ην 80% ηνπ επξσπατθνχ πιεζπζκνχ ζα δεη ζε αζηηθέο
πεξηνρέο πεξί ην 2020. Οη πφιεηο είλαη, ινηπφλ, ζεκαληηθνί θνξείο γηα ηελ εθπιήξσζε
ησλ ζηφρσλ ελέξγεηαο θαη θιίκαηνο ηεο ΔΔ, πνπ ζα ηελ κεηαηξέςνπλ ζε κία
νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ CO2 (ηφρνη «20-20-20» γηα ην 2020, ηξαηεγηθή
«Δπξψπε 2020», Πιαίζην Πνιηηηθήο γηα ην Κιίκα θαη ηελ Δλέξγεηα γηα ην 2030).
Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, νη Έμππλεο Πφιεηο ζηξέθνληαη ζηαδηαθά πξνο ηε ρξήζε
πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (ICT), κε ζηφρν λα
κεηψζνπλ ζην ειάρηζην ην νηθνινγηθφ ηνπο απνηχπσκα. Βάζεη ηεο νδεγίαο
2010/31/EU, νη ηνπηθέο αξρέο, δειαδή νη κηθξφηεξεο απηνδχλακεο κνλάδεο πνπ
δχλαληαη λα ιάβνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ ηνπο, είλαη
νη πξψηεο πνπ θαινχληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ γηα ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ
θνξηίσλ ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη ππνδνκψλ. Μία πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο
ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζε επίπεδν θηηξίνπ είλαη ε ζεξκηθή άλεζε ησλ ελνίθσλ, ε
νπνία, γηα ηελ πεξίπησζε ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ, θαζνξίδεηαη κε βάζε ηερληθά
πξφηππα (π.ρ. ISO 7730:2005, prENrev 15251:2006). ε απηφ ην πιαίζην, ζηφρνο ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο πνπ ζα
βνεζάεη ηηο ηνπηθέο αξρέο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο βξαρππξφζεζκσλ απνθάζεσλ
ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε ηνπ ζεκείνπ ζεξκνθξαζίαο ζε δεκνηηθά θηίξηα, ζηνρεχνληαο
ηφζν ζηε δεκηνπξγία απνδεθηψλ επηπέδσλ άλεζεο γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ φζν
θαη ζηελ δπλεηηθή επίηεπμε κείσζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ
πξνηεηλφκελνπ ρεδίνπ Γξάζεο βαζίδεηαη ζηνπο αθφινπζνπο δχν «επθπείο» θαλφλεο:
-Ο πξψηνο θαλφλαο ζηεξίδεηαη ζηελ επηθχξσζε ηεο ζεξκηθήο άλεζεο, δειαδή
αληρλεχεη ην εχξνο ηεο απνδεθηήο ζεξκνθξαζίαο κέζα ζην θηίξην, βξίζθνληαο ηε
ζπζρέηηζή ηεο κε ηα επίπεδα ζεξκηθήο άλεζεο ησλ ελνίθσλ, πνπ δηαθέξνπλ ζπρλά
απφ ηα πξνβιεπφκελα θαη ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ εληφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ (βι.
ISO 7730:2005). Δηδηθφηεξα, ππνινγίδεηαη ν δείθηεο “Predicted Mean Vote (PMV)”
κε βάζε ηηο πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο εζσηεξηθνχ ρψξνπ θαη ηα πξνθίι ησλ ρξεζηψλ.
H ππνθεηκεληθή ζεξκηθή άλεζε αμηνινγείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο κέζσ κίαο 7-βάζκηαο
θιίκαθαο ζεξκηθήο αίζζεζεο, ε νπνία είλαη δηαζέζηκε απφ ην δηαδηθηπαθφ εξγαιείν
“Thermal Comfort Validator (TCV)”. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο
πξνεγνχκελεο εβδνκάδαο, κε βάζε ηε κεζνδνινγία πνπ αλαπηχρζεθε, θαη ηα
δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ ην “TCV”, πξνθχπηεη ην πξνηεηλφκελν ζεκείν
ξχζκηζεο ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ επφκελε εβδνκάδα. -Ο δεχηεξνο θαλφλαο ζηεξίδεηαη
ζεσξεηηθά ζηελ πξνζαξκνζηηθή αληίιεςε ηεο άλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία
πξνηείλεηαη κία εμίζσζε παιηλδξφκεζεο πνπ ζηνρεχεη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζεκείνπ
ξχζκηζεο ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ζπλαξηήζεη ηελ κέζεο εμσηεξηθήο
ζεξκνθξαζίαο. Ο έλνηθνο ζεσξείηαη σο έλα ελεξγφ ππνθείκελν πνπ αιιειεπηδξά κε
ην πεξηβάιινλ θαη ζπλεηζθέξεη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπλζεθψλ άλεζεο κέζσ
ζπλερφκελσλ αλαηξνθνδνηήζεσλ. Έηζη, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θάπνηεο επθαηξίεο
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εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, πξνβιέπνληαο ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθά ζεκεία ξχζκηζεο
ζεξκνθξαζίαο γηα θαζεκία απφ ηηο εκέξεο ηεο επφκελεο εβδνκάδαο. εκεηψλεηαη φηη
νη παξαπάλσ θαλφλεο αλαπηχρζεθαλ ζε θψδηθα σο “PHP” θιάζεηο ζην πιαίζην ελφο
“Symfony application” . Σν ζπγθεθξηκέλν ρέδην Γξάζεο παξέρεη, ινηπφλ, ζε
νξίδνληα κίαο εβδνκάδαο εκεξήζηα πξνηεηλφκελα “set-point temperatures”, ηα νπνία
γλσζηνπνηνχληαη ζηηο δεκνηηθέο αξρέο κέζσ ελφο “front-end” δηαδηθηπαθνχ
πεξηβάιινληνο θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ζπκβηβάζνπλ ηελ άλεζε
θαη ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο ζέξκαλζεο/ςχμεο.
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Αμηνιόγεζε ησλ παξερόκελσλ από ηηο ηξάπεδεο ππεξεζηώλ
ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο
Κνπηζνζαλάζε Διελε
Σέξκα Κόθθαιε 38, Αγξίλην, ΣΚ 30100
Πεξίιεςε
Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, νπφηε ν θιάδνο ησλ ππεξεζηψλ αλαγλσξίζζεθε
σο μερσξηζηφο θιάδνο ηνπ Μάξθεηηλγθ, έρνπλ γίλεη πνιιέο κειέηεο θη έξεπλεο γχξσ
απφ απηφλ θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Οη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ
αλαγλσξίδνληαο ηελ δπζθνιία δεκηνπξγίαο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηηο
ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ, θπξίσο ιφγσ ηνπ άπινπ ραξαθηήξα ηνπο θαη ηεο εχθνιεο
αληηγξαθήο ηνπο, εζηηάδνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο ζην επίπεδν πνηφηεηαο ησλ
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο παξερφκελεο εμππεξέηεζεο. ε απηφ ην κνηίβν,
νη ηξάπεδεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ θαη θαηλνηνκηθψλ
ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάζε απαίηεζε ηνπ πειάηε,
πξνζθέξνληαο εμαηνκηθεπκέλε θαη πςεινχ επηπέδνπ εμππεξέηεζε, κέζα απφ κηα
δηαδηθαζία δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο θαη κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πίζηε θαη ηελ
αθνζίσζε ηνπ πειάηε. Έρνληαο πςειά επίπεδα ηερλνγλσζίαο, κε έληνλν εμσζηξεθή
θαη θαηλνηνκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, νη ηξάπεδεο επηδηψθνπλ λα ζπλδεζνχλ θαη κε ηα
ηξία ζεκεία επαθήο ηνπ θαηαλαισηή, φπσο ηα δηαηππψλεη ν Kotler (2010) δειαδή ην
κπαιφ, ηελ θαξδηά θαη ην πλεχκα ηνπ. Χζηφζν, ε εληεηλφκελε νηθνλνκηθή θξίζε
νδεγεί ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζε κηα δηαδηθαζία ζπλερνχο αιιαγήο θαη
πξνζαξκνγήο ζε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν
ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθξνχζεηο θαη ζπγρσλεχζεηο. Καζψο ην ζχλνιν ηεο
νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κηαο ρψξαο πεξλά κέζα απφ ην
ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ην κεγάιν ζηνίρεκα γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο είλαη ε αλάθηεζε
ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηεο επηηπρνχο αλαθεθαιαηνπνίεζήο ηνπο, σο
βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο, πνπ αλ επηηεπρζνχλ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα
πξνζαλαηνιηζζνχλ ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. Τπφ απηφ ην
πξίζκα ε παξνχζα κειέηε εζηηάδεη ζηελ εκπεηξία πνπ ιακβάλνπλ νη πειάηεο ησλ
ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη πσο απηνί αληηιακβάλνληαη ηελ παξερφκελε εμππεξέηεζε,
αμηνινγψληαο ηα απνηειέζκαηα κε ην κνληέιν servqual. Δπηπιένλ, δηεξεπλψληαη
παξάγνληεο φπσο ε πηζηφηεηα (loyalty) θαη ε πξνζσπηθφηεηα ησλ πειαηψλ θαη θαηά
πφζν απηνί επηδξνχλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ κειινληηθή εμέιημε ηεο ζπλεξγαζίαο κε κηα
ηξάπεδα ή ηελ ελδερφκελε αιιαγή απηήο, ηελ δπζαξέζθεηα ησλ πειαηψλ θαη ηνπο
ηξφπνπο αλάθηεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πειαηνινγίνπ. Ζ εκπεηξηθή έξεπλα έγηλε ζε
πειάηεο φισλ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, θάζε ειηθίαο θαη θάζε κνξθσηηθνχ θη
επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα γηα
ηηο δηνηθήζεηο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ πνπ ζα ηηο βνεζήζνπλ λα βειηηψζνπλ ηηο
παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηνπο,
ρηίδνληαο ζηαζεξέο θαη εηιηθξηλείο ζρέζεηο καδί ηνπο θη επηηπγράλνληαο ηνπο
καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηνπο. Έλα δείγκα απφ 224 έγθπξα εξσηεκαηνιφγηα
ζπιιέρηεθε, επηηξέπνληαο ηελ επεμεξγαζία ηνπο κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS. Σα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ ηελ ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο ησλ
παξερφκελσλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ σο πξσηαξρηθφ ζηνηρείν ηθαλνπνηεηηθήο
ζπλεξγαζίαο κε κία ηξάπεδα. Δπηπιένλ, απνδεηθλχεηαη φηη ε πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ
εμαξηάηαη θη επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηα θξάγκαηα αιιαγήο πνπ ζέηεη ε ηξάπεδα
θαη ηηο πνιηηηθέο δηαηήξεζεο πειαηείαο. Ζ έλλνηα ηεο πηζηφηεηαο δελ ζρεηίδεηαη
κφλνλ κε ηνλ επαλαιεπηηθφ ραξαθηήξα κηαο ζπλεξγαζίαο, αιιά θαη κε ην ρακειφ
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επίπεδν δπζαξέζθεηαο θαη ππνβνιήο παξαπφλσλ. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε νη
ελεξγεηηθέο θαη παζεηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ αλαπηχζζεη θάζε ηξάπεδα σο κέζνλ
αλάθηεζεο πειαηείαο είλαη πνιχ βαζηθέο.
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Αλάπηπμε πζηήκαηνο Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ γηα
Δθαξκνγή Μεζόδσλ ELECTRE
Πέηξνο Κπξηαδήο, Νίθνο Σζόηζνιαο
Α.Δ.Η. Πεηξαηά Σ.Σ., Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ, Πέηξνπ Ράιιε & Θεβώλ 250,
122 44 Αηγάιεω
Πεξίιεςε
Καζεκεξηλά θαινχκαζηε λα ιάβνπκε κηα πιεζψξα απνθάζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ καο. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα νη απνθάζεηο είλαη πην ζχλζεηεο κε
πεξηζζφηεξα απφ έλα θξηηήξηα πνπ πνιιέο θνξέο κπνξεί λα είλαη θαη αληαγσληζηηθά
κεηαμχ ηνπο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ απφθαζεο έρνπλ
αλαπηπρζεί κνληέια πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο πνπ επηηξέπνπλ ηε ζχγθξηζε
δηαθνξεηηθψλ ελαιιαθηηθψλ ή ζελαξίσλ κε βάζε πνιιαπιά θξηηήξηα, κε ζθνπφ ηελ
θαζνδήγεζε ηνπ απνθαζίδνληα πξνο κηα θξηηηθή επηινγή. ην ρψξν ηεο
πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο αλήθνπλ θαη ηα κνληέια ησλ κεζφδσλ ELECTRE. Οη
κεζνδνινγίεο ηεο νηθνγέλεηαο ELECTRE ζηεξίδνληαη επάλσ ζηηο ζρέζεηο ππεξνρήο
νη νπνίεο πξνθχπηνπλ κέζα απφ δηκεξείο ζπγθξίζεηο κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ
ελαιιαθηηθψλ δξάζεσλ. Οη κέζνδνη ELECTRE δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο
αλάινγα κε ηελ πξνβιεκαηηθή ηελ νπνία έρνπλ ζαλ ηειηθφ ζηφρν θαη αλάινγα κε ην
είδνο θαη ηνλ ηχπν ησλ θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο ιήςεο κηαο
απφθαζεο ππνλνεί ηελ χπαξμε ελφο αξκφδηνπ ν νπνίνο ιακβάλεη ηελ απφθαζε, «ν
Απνθαζίδσλ». Θεσξείηαη δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ε ιήςε ηεο νπνηαζδήπνηε
απφθαζεο απφ ηνλ απνθαζίδνληα είλαη νξζνινγηθή. Ο απνθαζίδσλ ζέιεη λα πάξεη.
πλεπψο θαηά ηελ δηαδηθαζία ιήςεο ηεο απφθαζεο ρξεηάδεηαη ηα εξγαιεία εθείλα ηα
νπνία ζα βνεζήζνπλ ηνλ απνθαζίδνληα λα πάξεη ηελ θαιχηεξε ή ηελ ζπκθεξφηεξε
απφθαζε. Ζ εμέιημε ησλ Ζ/Τ έρεη βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε «πζηεκάησλ
Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ» ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθαξκνγή
πνιπθξηηήξησλ κνληέισλ απνθάζεσλ. Ζ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη ηελ
αλάπηπμε ινγηζκηθνχ γηα ηελ εθαξκνγή πνιπθξηηήξησλ κεζφδσλ ηεο νηθνγέλεηαο
ELECTRE θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ELECTRE I, ELECTRE II θαη ELECTRE IS. Γηα
ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο επηιέρζεθε ε αληηθεηκελνζηξαθήο πξνζέγγηζε γηα
ιφγνπο επθνιίαο ζηελ ζπληήξεζε, ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε, θαη γηα ιφγνπο
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ θψδηθα. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
εθαξκνγήο επηιέρζεθε ηνλ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ηεο Microsoft ην .NET Visual
Studio 2013 θαη ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε πιαηθφξκα WPF (Windows
Presentation Foundation) ε νπνία έθαλε πξψηε θνξά ηελ εκθάληζε ηεο ζηελ έθδνζε
ηνπ Visual Studio 2008. Ζ λέα πιαηθφξκα εηζήγαγε αξθεηέο αιιαγέο θαη εμειίμεηο
ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαπηχζζνληαη νη εθαξκνγέο. Αθινπζψληαο εμ νινθιήξνπ
λέα θηινζνθία ζηε αξρηηεθηνληθή ηνπ, ην WPF αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο
απαηηήζεηο κε πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Ζ δνκή ηεο εθαξκνγήο απνηειείηαη απφ 4
θιάζεηο ηχπνπ παξάζπξνπ (window class). Σν θεληξηθφ παξάζπξν κε ην νπνίν αλνίγεη
ε εθαξκνγή είλαη απηφ ζην νπνίν γίλνληαη ζρεδφλ φιεο νη δηεξγαζίεο πνπ αθνξνχλ
ηελ εθαξκνγή είλαη ζηηγκηφηππν ηε θιάζεο MainWindow. Δπίζεο ππάξρνπλ 2
θιάζεηο παξάζπξσλ ζηα νπνία εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ, έλα γηα
θάζε πξνβιεκαηηθή. Σν παξάζπξν ζην νπνίν εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
πξνβιεκαηηθήο α (επηινγή) απνηειεί ζηηγκηφηππν ηεο θιάζεο KernelResults, ελψ ε
θιάζε SortedResults απνηειεί ηελ βάζε ηνπ παξαζχξνπ ζην νπνίν εκθαλίδνληαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο πξνβιεκαηηθήο γ (θαηάηαμε). Σέινο ππάξρεη θαη έλα παξάζπξν
πνπ εκθαλίδνληαη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη απνηειεί ζηηγκηφηππν
4Ο ΦΟΙΣΗΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΔΔE:
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ηεο θιάζεο HelpAbout. Ζ νξγάλσζε ηνπ εθηειέζηκνπ θψδηθα γηα ιφγνπο
επθνιφηεξεο ζπληήξεζεο αιιά θαη δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο πινπνηήζεθε
κε ηελ ινγηθή ησλ βηβιηνζεθψλ. Δπίζεο γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο αλαπηχρζεθαλ εηδηθά
ειεγθηήξηα (user controls) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηεξγαζηψλ. πλεπψο
νιφθιεξε ε αλάπηπμε (Solution) πεξηιακβάλεη ηξία έξγα (projects). • Electre.Library.
Σν project απηφ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο βνεζεηηθέο θιάζεηο θαη ηελ ινγηθή ηεο
εθαξκνγήο. • Electre.UserControls. Σν project απηφ πεξηιακβάλεη ηα εηδηθά
ειεγθηήξηα (user controls) ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληα ζηα παξάζπξα. • Electre. Σν
project απηφ πεξηιακβάλεη ηεο θιάζεηο γηα ηα 4 παξάζπξα πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ.

4Ο ΦΟΙΣΗΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΔΔE:
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Γηαδηθηπαθό Δξγαιείν γηα Αμηνιόγεζε θαη Πξνζδηνξηζκό
ησλ ηόρσλ κείσζεο Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο, Κόζηνπο
θαη Δθπνκπώλ Γεκνηηθώλ Κηηξίσλ
Ηωάλλεο Σζαπέιαο, Δπάγγεινο Μαξηλάθεο, Φαίδξα Γέδε, Υάξεο Γνύθαο
Ζξώωλ Πνιπηερλείνπ 9,15773, Πνιπηερλεηνύπνιε Εωγξάθνπ
Πεξίιεςε
Μία απφ ηηο κεγάιεο πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο είλαη ε απνδνηηθή θαη
απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ε κείσζε ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο. Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ πςειφ δείθηε
αζηηθνπνίεζεο, ηδηαίηεξε ζεκαζία παξνπζηάδεη ν ηνκέαο ηεο δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο
πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη θπξίσο ζηα αζηηθά θηίξηα. ην πιαίζην
απηφ, θαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, έρεη
δεκηνπξγεζεί ε νινέλα θαη απμαλφκελε ηάζε ηεο ρξήζεο ςεθηαθψλ εξγαιείσλ θαη
«έμππλσλ» ζπζηεκάησλ κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθή δηαρείξηζεο ησλ
αζηηθψλ θηηξίσλ. ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε ελφο
κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ θαη ε πινπνίεζή ηνπ κέζσ κηαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, ην
νπνίν ζα επηηξέπεη ζηνπο θνξείο θαη ηνπο ελεξγεηαθνχο δηαρεηξηζηέο ησλ δεκνηηθψλ
θηηξίσλ κηαο πφιεο λα αμηνινγήζνπλ ηελ ελεξγεηαθή πξφνδν ηνπ ζπλφινπ ησλ
θηηξίσλ απηψλ θαη λα θαζνξίζνπλ ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο, ιακβάλνληαο
ππφςε ηελ πινπνίεζε κηαο ζεηξάο απφ πξνηεηλφκελα ζρέδηα δξάζεο γηα ηε βειηίσζε
ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ηελ
εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο αγνξάο, ηηο εθπνκπέο CO2, ηελ
θαηαλάισζε θαη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, θαζψο θαη ηελ
επηινγή ησλ επηζπκεηψλ ζρεδίσλ δξάζεο ζηα δεκνηηθά θηίξηα. Σα δεδνκέλα απηά,
θαηαρσξνχληαη μερσξηζηά γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θηηξίσλ (δηνίθεζεο,
πγείαο, εθπαίδεπζεο, ςπραγσγίαο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, άιιν) θαη βάζεη απηψλ
ππνινγίδνληαη νη βειηηψζεηο πνπ επηθέξνπλ ηα ζρέδηα δξάζεο αλά θαηεγνξία θηηξίσλ.
Σν απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο πξνθχπηεη απφ ηε ζπλάζξνηζε ησλ απνηειεζκάησλ
ζην ζχλνιν ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη αθνξά ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ηελ
παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, ην θφζηνο αγνξάο θαη ηηο εθπνκπέο
CO2. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο
δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ, αλάινγα κε ηελ επηινγή ησλ ζρεδίσλ δξάζεο ηεο θάζε
θαηεγνξίαο θηηξίσλ θαη ζχγθξηζεο ησλ εθάζηνηε δεηθηψλ. Αθφκα, δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ ζε δηαθνξεηηθά
έηε, θαζψο θαη ζχγθξηζεο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο άιισλ δήκσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα.

4Ο ΦΟΙΣΗΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΔΔE:
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Σερλννηθνλνκηθή αλάιπζε θαη πξνηάζεηο κείσζεο
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε εγθαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ
πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο
Θενθάλεο Μπηηζνύλεο, Γεώξγηνο Παπαδάθνο, Υάξεο Γνύθαο
Δπδνθίαο 8, Αζήλα
Πεξίιεςε
Έλαο ηνκέαο φπνπ νη δξαζηεξηφηεηεο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο έρνπλ πξννπηηθή
βειηίσζεο είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο. Οη επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, κε έκθαζε ζηηο
επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο πξφρεηξνπ γεχκαηνο, παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα πςειέο
θαηαλαιψζεηο ελέξγεηαο, ιφγσ ηνπ είδνπο θαη ηνπ πιήζνπο ησλ θνξηίσλ πνπ
θαιχπηνπλ θαη ηεο ζπλερνχο, ή έζησ παξαηεηακέλεο, ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη ειεθηξηθέο
θαηαλαιψζεηο γηα θσηηζκφ, θιηκαηηζκφ, ιεηηνπξγία ςπθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
ινηπνχ εμνπιηζκνχ απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζε αληίζηνηρνπ ηχπνπ επηρεηξήζεηο.
Ηδηαίηεξα δε, ιφγσ ηνπ ζρεηηθά κεγάινπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ καδηθήο εζηίαζεο
πξφρεηξνπ γεχκαηνο ζηελ Διιάδα κεγηζηνπνηείηαη ε αλάγθε γηα ηππνπνηεκέλεο
δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή
πνιηηηθψλ βειηηζηνπνίεζεο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα απηφ. Ζ
παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη κία ζεηξά απφ κεηξήζεηο κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηεο
ελεξγεηαθήο επίδνζεο ζε δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο Everest A.E.,
ζπγαηξηθήο ηνπ νκίινπ Vivartia, ζην Ννκφ Αηηηθήο. Γηα ηελ πινπνίεζή ηεο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο κε ηε ρξήζε αλαιπηή πνηφηεηαο ειεθηξηθήο ηζρχνο ζε
δηάθνξα ζεκεία ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ζε απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο. Γφζεθε έκθαζε
ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, κέζσ θαηάιιεια επηιεγκέλσλ κεηξήζεσλ, νη νπνίεο λα
αμηνινγνχλ ηαπηφρξνλα θαη ηε κεζνδνινγία ρξέσζεο απφ ηνλ πάξνρν ειεθηξηθήο
ηζρχνο. Απφ ηελ απνηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξαγκαηηθά ηηκνινγνχκελσλ κεξηθψλ
θαηαλαιψζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ πξνέθπςαλ θαη κεηά απφ ηε κειέηε ησλ
ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ελεξγεηαθφ πξνθίι ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πξνέθπςαλ
ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο θαηάξηηζεο πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο
απφδνζήο ηνπο. Ζ παξνχζα εξγαζία ππνζηεξίδεη ζεηηθά ηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο
δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κε θχξην άμνλα ηεο ινγηθήο ησλ απνθάζεσλ ηνπ
επηρεηξεκαηία ηελ επίηεπμε πξαγκαηηθήο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ
εγθαηαζηάζεψλ ηνπ.
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Αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ ειιεληθώλ
παλεπηζηεκίσλ κέζσ κεζνδνινγίαο ιήςεο απνθάζεσλ
Βαζίιεηνο ηαύξνπ, Νηθόιανο Παλαγηώηνπ
Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ, Ζξώωλ
Πνιπηερλείνπ 9, 15780, Εωγξαθνπ, Αζήλα, Διιάδα
Πεξίιεςε
Σν επίπεδν ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ θαζψο θαη νη ππεξεζίεο πνπ απηά
παξέρνπλ πξνο ην ζχλνιν φζσλ αιιεινεπηδξνχλ κε απηά έρνπλ απνηειέζεη ζην
παξειζφλ αληηθείκελν πνιχπιεπξεο δηακάρεο, ηφζν ζην εζσηεξηθφ ησλ ηδξπκάησλ
φζν θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. ηε ζεκεξηλή επνρή σζηφζν, θαζψο έλα κεγάιν
θάζκα παλεπηζηεκηαθψλ ππεξεζηψλ πξνζθέξεηαη κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ
ηζηνζειίδσλ γηα ην ζχλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην επίπεδν ησλ παλεπηζηεκηαθψλ
ηζηνζειίδσλ απνηειεί επίζεο παξάκεηξν πξνο εμέηαζε. Γηα ην ιφγν απηφ, ε
αμηνιφγεζε θαη ε εχξεζε ηξφπσλ βειηίσζεο ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ Διιεληθψλ
παλεπηζηεκίσλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δήηεκα. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ απνηειεί ε εχξεζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηηο
Διιεληθέο παλεπηζηεκηαθέο ηζηνζειίδεο, θαη ε ζχγθξηζή ηνπο κε αληίζηνηρεο ζειίδεο
παλεπηζηεκίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί απηφ εθηθηφ, νη
ηζηνζειίδεο ησλ Διιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ αλαιχζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ σο πξνο
ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. ηε ζπλέρεηα ε ίδηα δηαδηθαζία έιαβε ρψξα κε
ηζάξηζκα μέλα παλεπηζηήκηα ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ ηηο πξψηεο ζέζεηο ζηε ιίζηα
ηεο αγθάεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή κηα αληηπαξαβνιή θαηά ηε δηαδηθαζία
ηεο αμηνιφγεζεο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ βαζίδεηαη ζηε κέζνδν Electre III
κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ. Κάζε ελαιιαθηηθή (παλεπηζηήκην) αμηνινγείηαη
ζε κηα ζεηξά απφ κεηαβιεηέο (ππεξεζίεο), θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ έρεη δηαθνξεηηθή
βαξχηεηα, πξνθεηκέλνπ ζην ηέινο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ λα πξνθχςεη ε
ηειηθή θαηάηαμε ησλ παλεπηζηεκίσλ αλαθνξηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξνπλ. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο κπνξεί λα
γίλεη κηα πξψηε εθηίκεζε ηεο θαηάηαμεο ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ αλαθνξηθά
κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο. χκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα αλ θαη θαίλεηαη λα
πζηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηα θαιχηεξα μέλα παλεπηζηήκηα κε ηα νπνία ζπγθξίζεθαλ,
εληνχηνηο κε θάπνηεο βειηηψζεηο ζα κπνξνχζαλ λα θηάζνπλ ζην ζεκείν λα
πξνζθέξνπλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Γηα ην ιφγν
απηφ ε ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε θαη ζχγθξηζε κε ηα θνξπθαία παλεπηζηήκηα
παγθνζκίσο κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ απαξρή κηαο δηαδηθαζίαο ζπλερνχο βειηίσζεο.

4Ο ΦΟΙΣΗΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΔΔE:
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ύγθξηζε ελαιιαθηηθώλ κνλνπαηηώλ κεηάβαζεο ησλ ρσξώλ
ηεο ΔΔ ζε θνηλσλίεο ρακειώλ εθπνκπώλ άλζξαθα κε ηελ
ρξήζε Αζαθώλ Γλσζηηθώλ Υαξηώλ
Αιέμαλδξνο Νίθαο, Μαξία-Άλλα Κιεξνλόκνπ, Βαγγέιεο Μαξηλάθεο, Υάξεο Γνύθαο
Ζξώωλ Πνιπηερλείνπ 9, 157 73, Πνιπηερλεηνύπνιε Εωγξάθνπ
Πεξίιεςε
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζέζεη θηιφδνμνπο ζηφρνπο ζρεηηθά κε ηελ απαξαίηεηε
κεηάβαζε ησλ Κξαηψλ – Μειψλ ζε θνηλσλίεο ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα έσο ην
2050. Όκσο, ηφζν ηα κνληέια πνπ αθνξνχλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηηο
επηπηψζεηο ηεο φζν θαη ηα κνληέια πνπ κειεηνχλ ηα θφζηε θαη νθέιε ησλ
ελαιιαθηηθψλ κνλνπαηηψλ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ άλζξαθα ραξαθηεξίδνληαη απφ
πςειφ βαζκφ αβεβαηφηεηαο. Έηζη, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε θαηαλφεζεο φρη κφλν ησλ
θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, αιιά θαη ησλ θηλδχλσλ θαη
αβεβαηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα ελαιιαθηηθά πξάζηλα κνλνπάηηα θαη ηελ
θνηλσληθή απνδνρή ησλ ηερλνινγηψλ ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα. Πξνο απηήλ ηελ
θαηεχζπλζε, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ
ππνζηήξημεο ηεο ιήςεο απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηακφξθσζε
πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ επηηπρή κεηάβαζε ζε θνηλσλίεο ρακειψλ
εθπνκπψλ άλζξαθα, κε απψηεξν ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πιένλ θαηάιιεισλ
πνιηηηθψλ επηινγψλ θαη ιακβάλνληαο ππφςηλ ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη
θάζε ελαιιαθηηθή επηινγή. ηελ βάζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ
βξίζθνληαη νη Αζαθείο Γλσζηηθνί Υάξηεο (Fuzzy Cognitive Maps). Πξφθεηηαη γηα
αηηηνινγηθνχο, γλσζηηθνχο ράξηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αζάθεηα ζηελ ζρέζε
αηηίνπ – απνηειέζκαηνο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ (θφκβσλ) πνπ ηα απαξηίδνπλ, νη νπνίεο
απεηθνλίδνπλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο ζπζηήκαηνο θαη
αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, κε ηξφπν πνπ ππνδεηθλχεη ηε δπλακηθή ηνπ ζπζηήκαηνο
απηνχ. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ ελφο γλσζηηθνχ ράξηε θη ελφο αζαθνχο
γλσζηηθνχ ράξηε έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζην δεχηεξν πξνζδηνξίδνληαη
(πνζνηηθνπνηνχληαη) νη ηηκέο ησλ αηηηνινγηθψλ ζρέζεσλ, δειαδή απνδίδνληαη βάξε
ζηηο αθκέο πνπ ζπλδένπλ ηηο έλλνηεο κεηαμχ ηνπο. Δμαηηίαο απηήο ηνπο ηεο ηδηφηεηαο,
νη Αζαθείο Γλσζηηθνί Υάξηεο νπζηαζηηθά απνηεινχλ αζαθείο δνκέο πνπ κνηάδνπλ
πνιχ κε απηέο ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ: θαηφπηλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο,
επηηξέπνπλ ηε δηεθπεξαίσζε πνηνηηθψλ πξνζνκνηψζεσλ ζε απηφ, ρσξίο φκσο λα
απαηηνχλ απζηεξψο πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ αλαπφθεπθηα ελέρνπλ πςειφ βαζκφ
αβεβαηφηεηαο, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Αληίζεηα, ηξνθνδνηνχληαη απφ ηελ
γλψζε, εκπεηξία θαη αληίιεςε εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη
ζην ζχζηεκα. Έηζη, αξρηθά θαηαζθεπάδνληαη ηα δίθηπα, ζρεδηάδνληαο ηα
ελαιιαθηηθά κνλνπάηηα κε βάζε ηελ δπλακηθή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε
θάζε κνλνπάηη, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηα κνληέια πνζνηηθήο αλάιπζεο. ηελ
ζπλέρεηα, ε νκάδα ησλ εηδηθψλ ζηνλ ρψξν ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο (ππεχζπλνη
ράξαμεο πνιηηηθψλ, θπβεξλεηηθά ζηειέρε, εξεπλεηέο, εθπξφζσπνη ηεο ελεξγεηαθήο
βηνκεραλίαο, θιπ) θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηνπο θφκβνπο
ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο, θαη ε ιεθηηθή πιεξνθνξία πνπ πξνθχπηεη αμηνπνηείηαη,
πνζνηηθνπνηείηαη θαη ζπληίζεηαη κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ ηερληθψλ πνιπθξηηήξηαο
αλάιπζεο. Σέινο, ηελ απφδνζε ησλ βαξψλ θαη ηελ αξρηθνπνίεζε ησλ ηηκψλ ηνπ
ζπζηήκαηνο αθνινπζεί ε δηεμαγσγή πξνζνκνηψζεσλ γηα φια ηα κνλνπάηηα θαη γηα
δηαθνξεηηθά πηζαλά ζελάξηα κειινληηθψλ εμειίμεσλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ
(κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε δπλαηφηεηα θαη ηαρχηεηα ζχγθιηζεο, νη ηειηθέο ηηκέο ζηφρσλ
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θαη αλεπηζχκεησλ επηπηψζεσλ) θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθξίζεσλ
κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθή
ζχγθξηζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνλνπαηηψλ κεηάβαζεο ζε θνηλσλίεο ρακεινχ άλζξαθα·
ε ζχγθξηζε απηή αθελφο βαζίδεηαη ζηελ πξαγκαηηθή δνκή ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ σο
απφξξνηα ησλ κνληέισλ πνζνηηθήο αλάιπζεο, αθεηέξνπ ελζσκαηψλεη ηε γλψζε θαη
εκπεηξία εηδηθψλ γχξσ απφ ηελ πξαγκαηηθή δπλαηφηεηα επηηπρνχο δηαζχλδεζεο
ελλνηψλ θαη ζηαδίσλ εμέιημεο, κε αθεηεξία ηηο ππφ εμέηαζε πνιηηηθέο θαη ηειηθφ
πξννξηζκφ ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ άλζξαθα.

4Ο ΦΟΙΣΗΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΔΔE:
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Κίλδπλνη θαη Κόζηνο Κεθαιαίνπ ζε Δπελδύζεηο ΑΠΔ
Γεκήηξηνο Αγγειόπνπινο, Υάξεο Γνύθαο, Αηθαηεξίλε Παπαπνζηόινπ, Ηωάλλεο Φαξξάο
Ζξώωλ Πνιπηερλείνπ 9, 157 73, Πνιπηερλεηνύπνιε Εωγξάθνπ
Πεξίιεςε
Με ηελ νδεγία 2009/28/ΔΚ, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη πκβνχιην έρεη
δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο κεραληζκνχο γηα ηε ράξαμεο ηεο
πνιηηηθήο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) κέρξη ην 2020.
ηφρνο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε αλαγλψξηζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πην ζεκαληηθψλ
ζηνηρείσλ θηλδχλνπ θαη θφζηνπο πνπ επεξεάδνπλ ηηο επελδχζεηο ζε ΑΠΔ. Σν Μέζν
ηαζκηθφ Κφζηνο Κεθαιαίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο ν βαζηθφο ρξεκαηννηθνλνκηθφο
δείθηεο γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θεθαιαίνπ απηψλ ησλ
επελδχζεσλ, απνηεινχκελνο απφ ην θφζηνο ηδίσλ θεθαιαίσλ, ην θφζηνο δαλεηαθψλ
θεθαιαίσλ θαη ην ιφγν δαλεηαθψλ-πξνο-ίδηα θεθάιαηα. Ζ εθηίκεζε απηψλ ησλ
ζηνηρείσλ
πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ελφο νινθιεκέλνπ
κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ πινπνίεζε ζπλεληεχμεσλ κε επελδπηέο,
εθπξνζψπνπο ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ελεξγεηαθνχο εκπεηξνγλψκνλεο
ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ε απηφ ην πιαίζην, παξνπζηάδνληαη ηα
εμαγφκελα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, αλαιχεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ θφζηνπο
θεθαιαίνπ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη παξέρνληαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα
ηεο κεζνδνινγίαο πνπ εθαξκφζηεθε.

4Ο ΦΟΙΣΗΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΔΔE:
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Έλα κνληέιν Θεηηθνύ Μαζεκαηηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ γηα
ηελ αξηζηνπνίεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο
Υξηζηίλα Μνπινγηάλλε, Θωκάο Μπνπξλάξεο, Βαζίιεο Μάλνο
Σνκέαο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Πεξίιεςε
Ο Θεηηθφο Μαζεκαηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ αλάιπζε
ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ζην πιαίζην ηεο
Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο. ηελ παξνχζα εξγαζία εθαξκφδεηαη έλα κνληέιν ηνπ
Θεηηθνχ Μαζεκαηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ζε έλα δείγκα γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ
ηνπ κέηξνπ 121 “Δθζπγρξνληζκφο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ” ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Απφ ηελ εθαξκνγή
πξνθχπηεη ην βέιηηζην ζρέδην παξαγσγήο ηεο κέζεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη
ζπγθξίλεηαη κε ην πθηζηάκελν ζρέδην παξαγσγήο. Όπσο πξνθχπηεη, ην κνληέιν ηνπ
Θεηηθνχ Μαζεκαηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαηαθέξλεη λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηεο
αχμεζεο ηνπ Αθαζάξηζηνπ Κέξδνπο, πνπ απνηειεί θαη ην βαζηθφ ζηφρν ηνπ αγξφηε.
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Γηεξεύλεζε ηνπ θόζηνπο ζπκκόξθσζεο ηνπ ηνκέα ησλ
αεξνπνξηθώλ κεηαθνξώλ ζην ύζηεκα Δκπνξίαο
Γηθαησκάησλ Δθπνκπώλ
Σζνύθεο Αζαλάζηνο, Γέδε Φαίδξα, Καξαθώζηα Υαξίθιεηα
ρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ, Δζληθό Μεηζόβην
Πνιπηερλείν, Ζξώωλ Πνιπηερλείνπ 9, 15773 Εωγξάθνπ, Αζήλα, Διιάδα
Πεξίιεςε
Οη άκεζεο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ πξνθαινχληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ ηνκέα ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 3% ησλ
ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηεο ΔΔ, αθνινπζψληαο πνξεία ηαρείαο
αχμεζεο. Τπνινγίδεηαη φηη έσο ην 2020, νη εθπνκπέο απφ ηνλ ηνκέα δηεζλψο ζα είλαη
έσο θαη 70% απμεκέλεο ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2005, ελψ πξνβιέπεηαη φηη ην
2050 ζα έρνπλ ζεκεηψζεη άλνδν κεγαιχηεξε απφ 300%. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
ξαγδαίαο απηήο απμεηηθήο ηάζεο, ε ΔΔ εμέδσζε ηελ ζρεηηθή Οδεγία 2008/101/ΔΚ
γηα ηελ έληαμε ηνπ θιάδνπ ησλ αεξνκεηαθνξψλ ζην Δπξσπατθφ χζηεκα Δκπνξίαο
Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ (ΔΓΔ), θαζψο θαη ηελ Οδεγία 2009/29/ΔΚ γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή
θαη ηελ πεξαηηέξσ ζπλνιηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. Με βάζε
ηελ ηειεπηαία, απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2012 νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ
ιφγσ πηήζεσλ απφ θαη πξνο ηελ ΔΔ, αιιά θαη εληφο απηήο, εληάζζνληαη ζην ΔΓΔ.
Όπσο ππαγνξεχεη ην ζρεηηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην, νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα πσινχλ ηα πιενλάδνληα δηθαηψκαηά ηνπο εθφζνλ κεηψζνπλ επαξθψο
ηηο εθπνκπέο ηνπο, ελψ απαηηείηαη λα αγνξάδνπλ πξφζζεηα δηθαηψκαηα ζε πεξίπησζε
πνπ δελ επηηχρνπλ ηα επηζπκεηά επίπεδα εθπνκπψλ. ην πιαίζην απηφ, ε παξνχζα
εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηε ζπκβνιή ηνπ ηνκέα ησλ αεξνκεηαθνξψλ
ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηφζν ζε επίπεδν ΔΔ, φζν θαη εζηηάδνληαο
ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Πξαγκαηνπνηείηαη κηα επηζθφπεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ απφ ην 2012 έσο ην 2015, κε
ζθνπφ ηε ζαθή απνηχπσζε ηεο θαηάζηαζεο θαηά ηε πεξίνδν έληαμεο ζην ΔΓΔ.
Καηαγξάθνληαη νη βεβαησκέλεο εθπνκπέο θάζε αεξνπνξηθήο εηαηξίαο πνπ έρεη
εληαρζεί ζην ΔΓΔ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθξηηηθή κειέηε, ιακβάλνληαο ππφςε
παξάγνληεο, φπσο ε ζχλζεζε ηνπ ζηφινπ θαη νη εθηεινχκελεο δηαδξνκέο.
Αθνινπζείηαη κηα εμεηδηθεπκέλε κεζνδνινγία γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ άκεζνπ θφζηνπο
πνπ επηθέξεη ζηηο αεξνπνξηθέο απηέο εηαηξίεο ε ππνρξέσζε ζπκκφξθσζήο ηνπο ζην
ΔΓΔ. Σέινο, εληνπίδνληαη, θαηαγξάθνληαη θαη ηεξαξρνχληαη νη δηάθνξνη παξάγνληεο
πνπ ζπκβάιινπλ ζηηο εθπνκπέο ηνπ ηνκέα ησλ αεξνκεηαθνξψλ, αλά ηχπν
αεξνζθάθνπο θαη θαηαζηξψλεηαη κηα κεζνδνινγία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ελφο εληαίνπ
ζπληειεζηή εθπνκπψλ ζε επίπεδν Κξάηνπο-Μέινπο. Ζ κεζνδνινγία εθαξκφδεηαη
ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, κε ζθνπφ λα πξνθχςεη ν ζρεηηθφο ζπληειεζηήο.
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Πνιπθξηηήξηα ζεσξία ιήςεο απόθαζεο ζην ζαιάζζην
πεξηβάιινλ: εθαξκνγή ζηελ επηινγή πεξηνρήο
κεηαθόξησζεο πινίσλ ζηε ζάιαζζα
Γεκήηξηνο Η. ηαύξνπ a , Νηθόιανο Π. Βεληίθνο β
α

β

Ναππεγόο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, ΔΜΠ
Γξ. Ναππεγόο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, ΔΜΠ
Πεξίιεςε

Ζ πνιπθξηηήξηα ζεσξία ππνζηήξημεο απνθάζεσλ (Multi-Criteria Decision Aid,
MCDA) ή ιήςεο απφθαζεο κε πνιιαπιά θξηηήξηα (Multi-Criteria Decision Making,
MCDM) απνηειεί έλαλ ελδηαθέξνληα αιιά θαη πνιιά ππνζρφκελν ηξφπν
πξνζέγγηζεο πξνβιεκάησλ απφθαζεο ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο. Παξά ην γεγνλφο φηη
δηάθνξα κνληέια πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο έρνπλ εθαξκνζηεί επξέσο ζε πνιινχο
ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο επηζηήκεο, ιίγεο παξακέλνπλ νη αλαθνξέο εθαξκνγήο
αλάινγσλ κνληέισλ ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ. Ζ θιαζηθή πξνζέγγηζε
ησλ πνιπθξηηήξησλ πξνβιεκάησλ βαζίζηεθε ζην γεληθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην
αληηκεηψπηζεο πνιπδηάζηαησλ πξνβιεκάησλ ιήςεο απφθαζεο ηνπ Roy θαη ηελ
ινγηθή ηεο αηηηφηεηαο, δειαδή ε απφθαζε λα είλαη απνηέιεζκα ηεο ζχγθξηζεο ησλ
ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ σο πξνο θάπνηα πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα πνπ
ραξαθηεξίδνπλ απηέο ηηο επηινγέο. Δπαλαπξνζδηνξίδνληαο απηή ηελ θιαζηθή
πξνζέγγηζε «αηηίνπ-αηηηαηνχ», νη Jacquet-Lagreze θαη Siskos, κε ηελ ππφζεζε φηη ζα
κπνξνχζε ε ιήςε απφθαζεο λα κε βαζηζηεί ζηε ινγηθή ηεο γξακκηθφηεηαο θαη
αηηηφηεηαο, πξνηείλνπλ έλα κνληέιν ζην νπνίν ζεσξψληαο δεδνκέλε ηελ απφθαζε, ν
αλαιπηήο λα εζηηάδεη θαη αλαιχεη ην κεραληζκφ κε ηνλ νπνίν απηή ε απφθαζε
δνκήζεθε θαη ιήθζεθε. Γλσξίδνληαο ζπλεπψο, ηνλ κεραληζκφ ιήςεο ηεο απφθαζεο
είλαη ζε ζέζε λα απνθαζίζεη θαη γηα άιιεο δξάζεηο ή επηινγέο πνπ ζηεξίδνληαη ζην
ίδην δνκηθφ πιαίζην αμηνιφγεζεο. Ζ ηειεπηαία ζεψξεζε είλαη θαη ε ζεκειηψδεο αξρή
ηεο αλαιπηηθήο-ζπλζεηηθήο πξνζέγγηζεο ε νπνία δέρεηαη φηη ε απφθαζε θαη ηα
θξηηήξηα επηδέρνληαη πξννδεπηηθή επεμεξγαζία αιιεινδνκνχκελα κέζα ζην ρξφλν.
Οη πην γλσζηέο αλαιπηηθέο-ζπλζεηηθέο πξνζεγγίζεηο βαζίδνληαη ζηηο κεζφδνπο UTA
(Utilities Additives) θαη έρνπλ σο ζηφρν ηελ εθηίκεζε (επαγσγή) ησλ πξνζζεηηθψλ
ζπλαξηήζεσλ αμίαο απφ κία πξνδηάηαμε ελφο ζπλφινπ δξάζεσλ αλαθνξάο.
ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ, ε παξνχζα εξγαζία εζηηάδεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο
κεζφδνπ UTASTAR πνπ απνηειεί κηα αλαβαζκηζκέλε έθδνζε ηεο πξσηφηππεο
κεζφδνπ UTA ζε έλα πξφβιεκα ιήςεο απφθαζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιαζζίσλ
κεηαθνξψλ. χκθσλα κε ην πξφβιεκα, έλα δεμακελφπινην κεγέζνπο Suezmax μεθηλά
απφ ηνλ Πεξζηθφ Κφιπν δηακέζνπ ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ κε ζθνπφ λα παξαδψζεη
κε δηαδηθαζία κεηαθφξησζεο ην θνξηίν ηνπ ζε έλα ζθάθνο Very Large Crude Carrier
(VLCC) εληφο ηεο ζάιαζζαο ηεο Μεζνγείνπ. Ο πινηνθηήηεο θαιείηαη λα απνθαζίζεη
γηα ηελ πεξηνρή κεηαθφξησζεο. Οη πηζαλέο/ππνςήθηεο πεξηνρέο κεηαθφξησζεο είλαη
ε Κχπξνο, ε Κξήηε, ε Μάιηα ή ην Γηβξαιηάξ, ελψ ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ζα
ζπγθξηζνχλ νη ελαιιαθηηθέο πεξηνρέο είλαη
επηρεηξεζηαθά, νηθνλνκηθά,
πεξηβαιινληηθά αιιά θαη αζθάιεηαο. Ζ κέζνδνο UTASTAR, ζπλεπψο, θαιείηαη λα
απνηειέζεη ην εξγαιείν πνπ ζα βνεζήζεη ηνλ πινηνθηήηε λα επηιέμεη ηελ πην
θαηάιιειε πεξηνρή κεηαθφξησζεο ηνπ πινίνπ κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ πεξηνρψλ εληφο
ηεο Μεζνγείνπ.
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Απνηειεζκαηηθή Γηαρείξηζε ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο κε
ζηόρν ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη πόξσλ
Υάξηο Νηαθόιηα
ρνιή Δθαξκνζκέλωλ καζεκαηηθώλ θαη θπζηθώλ επηζηεκώλ,
Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν
Πεξίιεςε
χκθσλα κε ηε Federal Aviation Administration, ν αξηζκφο ησλ επηβαηψλ αλακέλεηαη
λα δηπιαζηαζηεί κέρξη ην 2030. Καζεκεξηλά, πάλσ απφ 100.000 πηήζεηο
απνγεηψλνληαη απφ ηα αεξνδξφκηα παγθνζκίσο θαη αλεμάξηεηα ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο
απφζηαζεο ηεο πηήζεο, φιεο πεηάλε ζηνλ ίδην ελαέξην ρψξν. Δθηηκάηαη φηη πάλσ απφ
8% ηνπ θαπζίκνπ θαηαλαιψλεηαη άζθνπα εμαηηίαο ησλ αλεπαξθψλ θαη
αλαπνηειεζκαηηθψλ ελαέξησλ δηαδξνκψλ. Όλησο, είλαη ζρεδφλ απίζαλν ην ζχζηεκα
δηαρείξηζεο ηεο παγθφζκηαο ελαέξηαο θπθινθνξίαο λα είλαη 100% απνδνηηθφ.
Δπίζεο, ε απμεκέλε ρξήζε ησλ αεξνπιάλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαζπζηεξήζεηο
ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ή πξνβιεκάησλ ρσξεηηθφηεηαο ζηα αεξνδξφκηα ή ηνπο
ελαέξηνπο ρψξνπο έρνπλ επηθέξεη αχμεζε ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ, ζηα
επηρεηξεζηαθά θφζηε, ζηελ ηαιαηπσξία ησλ επηβαηψλ ζηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε
θαη ζηελ ερνξχπαλζε. Δπηπξνζζέησο, απηή ε θαηάζηαζε έρεη νηθνινγηθέο θαη
ελεξγεηαθέο επηπηψζεηο, εηδηθά ιφγσ ηεο ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαη
ηελ εθπνκπή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα.
Με ζθνπφ, ινηπφλ, λα αληηκεησπίζνπκε ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα θαη λα
επζπγξακκηζηνχκε κε ηελ κειινληηθή κνξθή δηαρείξηζεο ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο,
ζηελ παξνχζα νκηιία ζα παξνπζηαζηεί κηα δνκή δχν ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ,
βαζηδφκελε ζε κεζνδνινγίεο ησλ Dell’Olmo θαη Lulli ην 2002 θαη ησλ Bertsimas,
Lulli θαη Odoni ην 2011. Ζ θαηλνηνκία ζηελ έξεπλα απηή είλαη ε πξνζζήθε ζην
παξαπάλσ κνληέιν (Dell'Olmo, et al., 2002) ηεο ηθαλφηεηαο λα: (i) δηαρσξίδεηαη ην
θφζηνο ελαέξηαο θαζπζηέξεζεο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ, απφ
ην θφζηνο εδαθηθήο θξάηεζεο πνπ απνζθνπεί ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, (ii)
επηβάιινληαη πνιηηηθέο αθχξσζεο, (iii) ιακβάλεηαη ππφςε ε ρσξεηηθφηεηα αθίμεσλ
θαη αλαρσξήζεσλ θάζε αεξνδξνκίνπ, (iv) ιακβάλεηαη ππφςε ε ρσξεηηθφηεηα θάζε
ηφμνπ, (v) εμαζθαιίδεηαη ε ζπλδεζηκφηεηα θαη (vi) λα ειαρηζηνπνηείηαη ην θφζηνο
πηήζεο εμαηηίαο ελαέξησλ θαζπζηεξήζεσλ, εδαθηθψλ θαζπζηεξήζεσλ, ηαρχηεηα
πηήζεο θαη θφζηνο αθχξσζεο πηήζεο. Ζ πξνηεηλφκελε δνκή ζηεξίδεη ην ζελάξην
ειεχζεξεο πηήζεο εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ειεπζεξία θίλεζεο ζε φια ηα
αεξνπιάλα. ηφρνο είλαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ
ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε θαη θαηαλάισζε θαπζίκσλ.
Ζ θηινζνθία απηνχ ηνπ κνληέινπ βαζίδεηαη ζην δηαρσξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο ζε δχν
ππφ – πξνβιήκαηα (1ν θαη 2ν επίπεδν απνθάζεσλ) έηζη ψζηε λα κεησζνχλ νη
ππνινγηζηηθέο πξνζπάζεηεο θαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο δηαρείξηζεο ξνήο
ελαέξηαο θπθινθνξίαο, θαη γηα λα επηηεπρζεί επειημία αλάκεζα ζηα επίπεδα ιήςεο
απνθάζεσλ, επηβάιινληαο ηαπηφρξνλα ην ζελάξην ηεο ειεχζεξεο πηήζεο. ην άλσ
επίπεδν, ηα δεδνκέλα εηζφδνπ, φπσο ε δνκή ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ, ρξνλνδηαγξάκκαηα
πηήζεσλ θαη ραξαθηεξηζηηθά αεξνζθαθψλ εηζάγνληαη ζην κνληέιν. Σν απνηέιεζκα
ηνπ 1νπ επηπέδνπ είλαη νη αθνινπζίεο ησλ αεξνπιάλσλ γηα θάζε ζεκείν δηαδξνκήο θαη
είλαη ε είζνδνο γηα ην 2ν επίπεδν. Σν 2ν επίπεδν αλαπαξηζηάλεη θάπνηεο πηπρέο
ειεχζεξεο πηήζεο ζε έλα πεξηνξηζκέλν ζελάξην.
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