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∆∆ΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΑΑΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΩΩΝΝ  
 

Τα διαγράµµατα στατιστικών στοιχείων έχουν σαν σκοπό να διατυπώσουν µια γραφική 
απεικόνιση της πορείας κάποιου οικονοµικού µεγέθους εντός κάποιας χρονικής περιόδου, 
όπως επί παραδείγµατι του τζίρου των πωλήσεων ανά προϊόν ή το ύψος των συναλλαγών 
ανά πελάτη στην περίοδο χρήσης.  
 
Τα διαγράµµατα αυτού του τύπου σκοπεύουν στην άµεση λήψη συµπερασµάτων από τα 
τµήµατα του marketing και του management, όσον αφορά τις αποφάσεις για τη µελλοντική 
διαχείριση των υπό µελέτη στοιχείων. Η εφαρµογή αυτών των διαγραµµάτων στο Atlantis 
έχει υλοποιηθεί για τις περιπτώσεις του τζίρου των πωλήσεων για κάθε είδος και του ύψους 
συναλλαγών ανά πελάτη. 
 
Τα διαγράµµατα αυτά µπορούν να εµφανίσουν τις εξής καµπύλες:  

1. Period Average 
2. Daily Sales 
3. Moving Average 

Εκ των οποίων η καµπύλη των κινητών µέσων όρων (moving average) είναι default. 
 
Η καµπύλες αυτές απεικονίζουν: 
 
1. Period Average  
 

Υπολογίζει το µέσο όρο (average) του οικονοµικού µεγέθους (π.χ. πωλήσεων) για κάθε 
περίοδο εντός της χρήσης. Αυτό πρακτικά απεικονίζει τόσα σηµεία όσες και οι  
περίοδοι εντός µιας χρήσεως στις ηµεροµηνίες λήξεως των περιόδων. 
(Ως µέσο όρο θεωρούµε το άθροισµα των τιµών εντός του χρονικού διαστήµατος µιας 
περιόδου, ανά το πλήθος των ηµερών που το απαρτίζουν). 

 

 
∆ιάγραµµα Ι: Καµπύλη period average, η κίτρινη καµπύλη είναι και η καµπύλη των  

µέσων όρων περιόδων. 
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2. Daily Sales 
 

Απεικονίζει την τιµή του οικονοµικού µεγέθους στη συγκεκριµένη ηµέρα και 
απεικονίζεται µε κουκίδα σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες καµπύλες οι οποίες είναι 
συνεχείς. Αυτό γίνεται διότι το ύψος ενός οικονοµικού µεγέθους καθώς αναλύεται σε 
ολοένα και πιο µικρή µονάδα του χρόνου είναι ολοένα και πιο στοχαστικό και 
απρόβλεπτο. (π.χ. αν κοιτάξει κανείς τις πωλήσεις ενός προϊόντος πως εξελίσσονται 
εντός µιας ηµέρας, θα διαπιστώσει ότι δύναται ο µεγαλύτερος όγκος των πωλήσεων να 
επιτευχθεί εντός δυο ωρών, ενώ στις εναποµείναντες ώρες οι πωλήσεις να είναι µικρές 
ή και ανύπαρκτες). Για το λόγο αυτό η απεικόνιση των πωλήσεων δεν θα µπορούσε να 
είναι αντιπροσωπευτική χρησιµοποιώντας τις τιµές ανά ηµέρα, διότι δεν θα µπορούσαν 
να εξαχθούν συµπεράσµατα που να οδηγούν στη σύνδεση γεγονότων µε το µέγεθος 
αυτό. Το ίδιο θα συνέβαινε και µε τη χρήση µέσων όρων µακράς διαρκείας, δηλαδή ότι 
θα αγνοούσαµε την εξέλιξη του οικονοµικού µεγέθους εντός του χρόνου. Για να 
εξαλειφθεί ο αρνητικός αυτός παράγοντας υπάρχουν κάποιες τεχνικές εξοµάλυνσης 
καµπυλών (smoothing) όπου µπορούµε να απεικονίζουµε µεγέθη άστατα (όπως οι 
πωλήσεις) χρησιµοποιώντας µέσους όρους, χωρίς όµως να αγνοούµε τη χρονική τους 
πορεία. Μια τεχνική τέτοιου τύπου είναι ο κινητός µέσος όρος. 

 

 
∆ιάγραµµα ΙΙ: Ύψος πωλήσεων: Απεικονίζεται µε τα κόκκινα σηµεία και είναι το  

  καθηµερινό ύψος πωλήσεων. 

 

3. Moving Average  
 
Ο κινητός µέσος όρος (Moving Average) απεικονίζει όπως περιγράψαµε παραπάνω, µια 
εξελικτική πορεία περιγράφοντας µια µέση τιµή. Ο υπολογισµός του είναι πάρα πολύ 
απλός και γίνεται υπολογίζοντας τον µέσο όρο του οικονοµικού µεγέθους για 
συγκεκριµένο αριθµό ηµερών πριν από την ηµέρα που θέλουµε να απεικονίσουµε. Ο 
συγκεκριµένος αριθµός ηµερών πάνω στον οποίο βασίζεται ο υπολογισµός είναι 
σταθερός και προσδιορίζεται από το χρήστη (moving average domain). Π.χ. αν θέλουµε 
να υπολογίσουµε το κινητό µέσο όρο µε βάσει µηνιαίες τιµές (30 ηµέρες), τότε θα 
αρχίσουµε π.χ. από την ηµεροµηνία 1/2/2001 υπολογίζοντας τον µέσο όρο από 
2/1/2001 – 31/1/2001, σηµειώνουµε την τιµή που υπολογίσαµε στην ηµεροµηνία 
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(1/2/2001) και συνεχίζουµε για την επόµενη ηµεροµηνία 2/2/2001 όπου θα 
υπολογίσουµε τις τιµές από 3/1/2001 – 1/2/2001 και ούτω καθεξής. 

 

 

 
∆ιάγραµµα ΙΙΙ: Moving average: Κινητός µέσος όρος µε βάση υπολογισµού του  

   µέσου όρου τις 30 ηµέρες. 

 

Η φυσική σηµασία των παραπάνω διαγραµµάτων µπορεί να είναι ακόµη πιο αποδοτική εάν 
χρησιµοποιηθεί για συγκρίσεις µεταξύ οµοειδών πραγµάτων και η χρονική εξέλιξη των 
µεγεθών που διαπραγµατεύεται µπορεί να δώσει συµπεράσµατα πολύ χρήσιµα σε 
συνδυασµό µε τα γεγονότα που συνδέονται στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται οι 
καµπύλες. 

 

 


