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Περίληψη 

 

Η οργάνωση και η επιτυχηµένη διεξαγωγή των εξετάσεων σε ένα πανεπιστηµιακό Τµήµα 

είναι µια επίπονη διαδικασία η οποία δυσχεραίνεται ακόµα περισσότερο από την αδυναµία 

πρόβλεψης του αριθµού των φοιτητών που συµµετέχουν σε αυτές. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί µια προσπάθεια δηµιουργίας ενός “πιλοτικού” συστήµατος 

πρόβλεψης της προσέλευσης των φοιτητών στις εξετάσεις για το Τµήµα Εφαρµοσµένης 

Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Αναλύονται δεδοµένα ενός δείγµατος µαθηµάτων, 

διενεργούνται προβλέψεις µε τη χρήση τεχνικών εκθετικής εξοµάλυνσης και γράφεται κώδικας για 

την αυτοµατοποίηση της διαδικασίας. Η ανάλυση και η δηµιουργία των προβλέψεων γίνεται µε τη 

χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 15.0, ενώ η υλοποίηση της εφαρµογής γίνεται µε τη χρήση 

της γλώσσας εντολών του SPSS  σε συνδυασµό µε τη γλώσσα προγραµµατισµού Python. 

Παρόλα τα προβλήµατα που προέκυψαν στην πορεία, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το 

σύστηµα αυτό µπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήµα για τη δηµιουργία ενός πλήρως λειτουργικού 

συστήµατος προβλέψεων, το οποίο θα µπορεί να υιοθετηθεί µε επιτυχία από τις Γραµµατείες των 

τµηµάτων.    
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Κεφάλαιο 1  : Εισαγωγή 

    

Η έλλειψη γνώσης ή έστω µιας αρκετά ακριβούς εκτίµησης, του αριθµού των φοιτητών που 

συµµετέχουν στην εξέταση ενός µαθήµατος σε ένα πανεπιστηµιακό Τµήµα δηµιουργεί  

προβλήµατα στην οργάνωση και την επιτυχηµένη διεξαγωγή των εξετάσεων τα οποία θα 

µπορούσαν να αποφευχθούν εάν υπήρχε κάποιος τρόπος “σωστής” εκτίµησης της προσέλευσης 

στις εξετάσεις. Αίθουσες που δεσµεύονται για τη διεξαγωγή της εξέτασης  αποδεικνύεται συχνά ότι 

δεν είναι απαραίτητες ενώ θα µπορούσαν να διατεθούν για άλλους σκοπούς του Πανεπιστηµίου.  

Το ίδιο και οι επιτηρητές. Στα προβλήµατα αυτά µπορεί να προστεθεί ακόµα η ταλαιπωρία που 

υφίστανται οι φοιτητές, οι καθηγητές και το προσωπικό της Γραµµατείας στις περιπτώσεις που η 

προσέλευση των φοιτητών είναι µεγαλύτερη από τις εκτιµήσεις.   Φαίνεται  ότι   κατά τη διάρκεια 

των εξεταστικών περιόδων η αξιοποίηση των πόρων του Πανεπιστηµίου δεν είναι η καλύτερη 

δυνατή, µε αποτέλεσµα την αύξηση του οργανωτικού και οικονοµικού κόστους.   

Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η δηµιουργία ενός «πιλοτικού» συστήµατος για το 

Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας  το οποίο θα δίνει τη 

δυνατότητα πρόβλεψης του αριθµού των φοιτητών που προσέρχονται κατά την εξέταση κάποιου 

µαθήµατος έτσι ώστε να µειωθούν σε έναν βαθµό τα παραπάνω προβλήµατα. Επειδή τα πρώτα 

αποτελέσµατα φαίνονται ικανοποιητικά πιστεύουµε πως,  µε ορισµένες βελτιώσεις και προσθήκες 

οι προτάσεις µας θα µπορούσαν να υιοθετηθούν µε επιτυχία από τη Γραµµατεία του Τµήµατος. Η 

δηµιουργία των προβλέψεων βασίστηκε στην ανάλυση των χρονικών σειρών του αριθµού των 

εγγεγραµµένων στο µάθηµα φοιτητών και της προσέλευσης τους στις εξετάσεις ενός δείγµατος 

δέκα επιλεγµένων µαθηµάτων.  Καθώς τα διαθέσιµα δεδοµένα ήταν περιορισµένα, για τη 

διενέργεια των προβλέψεων επιλέχθηκαν  τεχνικές εκθετικής εξοµάλυνσης οι οποίες δεν απαιτούν 

µεγάλο πλήθος δεδοµένων. Παράλληλα, αναπτύχθηκε µια εφαρµογή  που αυτοµατοποιεί τη 

διαδικασία και το οποίο µε ορισµένες µελλοντικές βελτιώσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τη 

Γραµµατεία του Τµήµατος. Η υλοποίηση της εφαρµογής έγινε µε τη χρήση του στατιστικού 

πακέτου SPSS 15.0, της γλώσσας εντολών του SPSS και της γλώσσας προγραµµατισµού Python. 

Θεωρούµε ότι ένα τέτοιο σύστηµα, σε περίπτωση που φανεί ότι και στην πράξη δίνει “καλές” 

προβλέψεις, µπορεί να συµβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του πανεπιστηµίου κατά τη 

διάρκεια των εξεταστικών περιόδων. 

Στη συνέχεια της εργασίας ακολουθείται η εξής διάρθρωση: Στο κεφάλαιο 2 αποτυπώνεται 
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η υπάρχουσα κατάσταση, δηλαδή ο τρόπος µε τον οποίο σήµερα η Γραµµατεία εκτιµά την 

προσέλευση των φοιτητών  και περιγράφεται το πώς αυτή µπορεί να βελτιωθεί µε τη χρήση του 

νέου συστήµατος. Το κεφάλαιο 3 αναφέρεται στα  δεδοµένα τα οποία χρησιµοποιήθηκαν στην 

ανάλυση και στους µετασχηµατισµούς οι οποίοι κρίθηκαν  απαραίτητο ότι πρέπει να γίνουν σε 

αυτά για τη δηµιουργία  χρονικών σειρών µέσω των οποίων θα γίνουν οι προβλέψεις. Στη συνέχεια, 

στο κεφάλαιο 4, οι σειρές εξετάζονται ως προς την τυχαιότητά τους και  µε βάση τα αποτελέσµατα 

των ελέγχων διενεργούνται αρχικές προβλέψεις, ενώ στο κεφάλαιο 5 εφαρµόζονται στα δεδοµένα 

τεχνικές εκθετικής εξοµάλυνσης και τα αποτελέσµατα τους συγκρίνονται µε αυτά των προβλέψεων 

βάσης. Επίσης στο κεφάλαιο αυτό διενεργούνται προβλέψεις µε τη µέθοδο που θεωρείται 

καταλληλότερη και αξιολογούνται. Στο κεφάλαιο 6 περιγράφεται το λογισµικό που δηµιουργήθηκε 

και η χρήση του. Στο κεφάλαιο 7 εξάγονται συµπεράσµατα για το σύστηµα που δηµιουργήθηκε. Το 

πρώτο από τα τρία παραρτήµατα περιλαµβάνει  την παρουσίαση των  δεδοµένων στα οποία 

βασίστηκε η ανάλυση, το δεύτερο τον κώδικα της εφαρµογής που αναπτύχθηκε ενώ στο τρίτο 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι αλγόριθµοι των ελέγχων τυχαιότητας που χρησιµοποιήθηκαν στην 

ανάλυση.  
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Κεφάλαιο 2 : Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης 

  
Μέχρι σήµερα η δέσµευση των αιθουσών και των επιτηρητών για τη διεξαγωγή των 

εξετάσεων γίνεται από τη Γραµµατεία µε βάση των αριθµό των φοιτητών οι οποίοι χρωστούν το 

συγκεκριµένο µάθηµα και το εξάµηνο στο οποίο αυτοί ανήκουν. Συγκεκριµένα η Γραµµατεία 

λαµβάνει από το πληροφοριακό της σύστηµα µια λίστα µε τους εγγεγραµµένους  στο µάθηµα 

φοιτητές τη συγκεκριµένη περίοδο στην οποία, µεταξύ άλλων στοιχείων, αναφέρεται το εξάµηνο 

φοίτησής τους. Η συµµετοχή των φοιτητών που εξετάζονται πρώτη φορά στο µάθηµα θεωρείται 

από τη γραµµατεία σχεδόν σίγουρη ενώ όσο «παλαιότερος» είναι κάποιος φοιτητής τόσο  λιγότερες 

πιθανότητες θεωρείται ότι έχει να προσέλθει στην εξέταση. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές 

«χωρίζονται» χονδρικά από τη γραµµατεία σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε το εξάµηνό τους, τους 

«νέους» οι οποίοι εκτιµάται ότι θα προσέλθουν σχεδόν όλοι, τους «παλιούς» για τους οποίους 

θεωρείται ότι θα προσέλθουν περίπου οι µισοί και τους «πολύ παλιούς»  από τους οποίους  δεν 

αναµένεται να προσέλθει σχεδόν κανείς. Με βάση τον αριθµό των παραπάνω δεσµεύονται οι 

ανάλογες αίθουσες ενώ συνήθως δεσµεύονται µία ή δύο αίθουσες παραπάνω για ασφάλεια. Στην 

πράξη έχει φανεί ότι η παραπάνω µέθοδος συχνά αδυνατεί να δώσει ικανοποιητικές προσεγγίσεις 

για τη συµµετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις, συνήθως υπερεκτιµώντας την πραγµατική 

προσέλευση.  

Σκοπός της έρευνας και της ανάλυσης που ακολουθεί   είναι η µείωση του κόστους που 

προκύπτει από την προσέγγιση αυτή µέσω µιας πιο ακριβούς εκτίµησης της προσέλευσης των 

φοιτητών στις εξετάσεις, η οποία θα επιτρέψει τον περιορισµό των δεσµευµένων για κάθε µάθηµα 

αιθουσών και επιτηρητών, σε βαθµό βέβαια που ο αριθµός τους είναι επαρκής για τις ανάγκες των 

εξετάσεων.  Η εκτίµηση αυτή επιχειρείται να γίνεται από ένα σχετικά εύχρηστο λογισµικό που 

δηµιουργείται το οποίο θα µπορεί να υιοθετηθεί από τη Γραµµατεία και θα συµβάλει στον 

περιορισµό σε ένα βαθµό των προβληµάτων που προκύπτουν στην υπάρχουσα κατάσταση.  

Μελλοντική διασύνδεση του µε το υπάρχον πληροφοριακό σύστηµα της Γραµµατείας καθώς και 

άλλες βελτιώσεις θα το καταστήσουν ακόµα πιο λειτουργικό και χρήσιµο για τη Γραµµατεία.
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Κεφάλαιο 3 ∆εδοµένα 

 

3.1 Συλλογή δεδοµένων 

 

Για τη διεξαγωγή της ανάλυσης συγκεντρώθηκαν δεδοµένα για τη διαχρονική εξέταση ενός 

δείγµατος δέκα υποχρεωτικών µαθηµάτων του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Τα µαθήµατα αυτά ήταν οι ∆οµές ∆εδοµένων και ο 

Προγραµµατισµός ΙΙ του Β εξαµήνου, η Αρχιτεκτονική Η/Υ και ο Αντικειµενοστραφής 

Προγραµµατισµός του Γ εξαµήνου, τα Λειτουργικά Συστήµατα και η Στατιστική ΙΙ του ∆ 

εξαµήνου, τα Γραφικά Η/Υ του Ε εξαµήνου και ο Προγραµµατισµός ∆ιαδικτύου του Η εξαµήνου.  

Τα µαθήµατα αυτά επιλέχθηκαν  αφενός για να εξασφαλισθεί αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση 

των εξαµήνων και αφετέρου λόγω του µεγάλου αριθµού φοιτητών που τα χρωστά. Ορισµένα από 

αυτά τα µαθήµατα µας υποδείχθηκαν από τη Γραµµατεία ως «δύσκολα» στην πρόβλεψη.  

Συγκεκριµένα για κάθε ένα από τα παραπάνω µαθήµατα, καταγράφηκε για κάθε εξεταστική 

περίοδο εκτός των πτυχιακών εξεταστικών του Φεβρουαρίου, ο αριθµός των εγγεγραµµένων ( 

δηλαδή των φοιτητών που χρωστούν το µάθηµα) και των προσερχόµενων στην εξέταση του 

µαθήµατος φοιτητών. Για κάθε µάθηµα θεωρήθηκε ότι υπάρχουν δύο εξεταστικές περίοδοι για 

κάθε έτος, η κανονική εξεταστική ( εξεταστική Φεβρουαρίου ή Ιουνίου) και η επαναληπτική 

εξεταστική του Σεπτεµβρίου. Οι πτυχιακές εξεταστικές του Φεβρουαρίου θεωρήθηκαν ειδική 

περίπτωση εξεταστικών, καθώς δεν δίνουν τη δυνατότητα σε όλους όσοι το επιθυµούν να 

προσέλθουν σε αυτές και εξαιρέθηκαν από την ανάλυση. Η χρονική περίοδος των δεδοµένων 

ξεκινάει από  την περίοδο που εξετάστηκε για πρώτη φορά το κάθε µάθηµα και τελειώνει το 

Σεπτέµβριο του 2007. Η ανάλυση βασίστηκε στα δεδοµένα που αφορούσαν διάστηµα µέχρι την 

κανονική περίοδο του Ιουνίου του 2007, ενώ αυτά του Σεπτεµβρίου του 2007 κρατήθηκαν για τον 

έλεγχο των προβλέψεων που διενεργήθηκαν. Στο παράρτηµα Α περιλαµβάνονται τα δεδοµένα 

όπως λήφθηκαν από τη Γραµµατεία καθώς και τα διαγράµµατά τους. 

Ένα πρόβληµα που προέκυψε κατά τη διαδικασία συλλογής των δεδοµένων είναι ότι το 

µήκος των χρονικών σειρών ήταν αρκετά µικρό και περιόρισε σηµαντικά τις επιλογές που είχαµε 

για την ανάλυση και τη διενέργεια των προβλέψεων.  Τα λίγα διαθέσιµα δεδοµένα οφείλονται στο 

ότι, πέρα από το γεγονός ότι Τµήµα είναι σχετικά νέο, αρκετά από τα µαθήµατα του δείγµατος 

κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Τµήµατος άλλαξαν όνοµα ή εξάµηνο εξέτασης καθιστώντας 
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έτσι ορισµένες φορές δύσκολη έως αδύνατη την ανάκτηση όλων των σχετικών στοιχείων.  Παρόλα 

αυτά καταβλήθηκε προσπάθεια έτσι ώστε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης να είναι όσον το δυνατόν 

πιο ικανοποιητικά. 

 

 

3.2 Καθαρισµός και µετασχηµατισµός δεδοµένων 

 

Η ανάλυση και η δηµιουργία προβλέψεων που ακολουθεί βασίστηκε στα ποσοστά 

συµµετοχής  καθώς η διαχρονική γενική αύξηση του αριθµού των εισακτέων φοιτητών στο Τµήµα 

(∆ιάγραµµα 1) πιθανόν να οδηγούσε σε παρερµηνείες και λανθασµένα συµπεράσµατα αν η 

ανάλυση γινόταν µε απόλυτα µεγέθη. Η χρήση των ποσοστών στην ανάλυση µας επιτρέπει να 

είµαστε πιο κοντά στην υπόθεση της οµοιογενούς συµπεριφοράς των χρονικών σειρών. 
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∆ιάγραµµα 1: Αριθµός εισακτέων στο τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ανά έτος 

 

Ένα άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την οµοιογένεια είναι η διάκριση µεταξύ κανονικής και 

επαναληπτικής εξεταστικής. Υπάρχει η αντίληψη πως συνήθως η πλειοψηφία των «καλών» 

φοιτητών βαθµολογείται µε προβιβάσιµο βαθµό την πρώτη φορά που εξετάζεται σε ένα µάθηµα και 

εποµένως δεν χρειάζεται να επανεξεταστεί το Σεπτέµβριο. Θα µπορούσε λοιπόν κανείς να 
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θεωρήσει ότι οι σειρές που περιλαµβάνουν το σύνολο των περιόδων δεν είναι αρκετά οµοιογενείς. 

Παρόλα αυτά, για τους λόγους που αναφέρθηκαν προηγουµένως, τα περιορισµένα διαθέσιµα 

στοιχεία δεν επιτρέπουν την τεκµηρίωση του συλλογισµού αυτού.  Για το λόγο αυτό, για κάθε 

µάθηµα δηµιουργήθηκαν τρεις χρονικές σειρές µε τα ποσοστά συµµετοχής, µία µε όλες τις 

παρατηρήσεις, µία µε αυτές που αφορούσαν κανονικές εξεταστικές και µία µε αυτές που 

αφορούσαν  επαναληπτικές. Στη συνέχεια εξετάστηκε µε ποια από αυτές µπορούµε να έχουµε 

«καλύτερες» προβλέψεις.  

Για την ορθότερη ανάλυση των δεδοµένων, οι παρατηρήσεις που αντιστοιχούν σε περιόδους 

στις οποίες για διάφορους λόγους, όπως απεργίες ή καταλήψεις, δεν πραγµατοποιήθηκαν εξετάσεις 

ή πραγµατοποιήθηκε µόνο πτυχιακή εξεταστική αντικαταστάθηκαν µε τον µέσο όρο της 

προηγούµενης και της επόµενης παρατήρησης. 

Στη συνέχεια της εργασίας θα χρησιµοποιηθούν οι εξής συµβολισµοί: 

tq
 Ο αριθµός των εγγεγραµµένων στο µάθηµα φοιτητών στο µάθηµα τη χρονική στιγµή t. 

tr  Ο αριθµός των προσερχόµενων στην εξέταση του µαθήµατος φοιτητών στο µάθηµα τη 

χρονική στιγµή t. 

tp
 Το ποσοστό συµµετοχής  για το µάθηµα τη χρονική στιγµή t , δηλαδή  

ttt qrp /=  

tx̂  Η πρόβλεψη για την τιµή της µεταβλητής x που γίνεται τη χρονική στιγµή t για την 

επόµενη περίοδο. 

 Για να εξασφαλισθεί ότι οι τιµές των προβλέψεων για το ποσοστό συµµετοχής βρίσκονται 

από το 0 έως το 1 εφαρµόστηκε ο µετασχηµατισµός logit,   

)/)1ln(( ttt ppz −= . 

Η ανάλυση και η διενέργεια των  προβλέψεων έγιναν µε βάση τις σειρές των  tz και στο 

τέλος το προβλεπόµενο ποσοστό συµµετοχής υπολογίστηκε µε τον αντίστροφο µετασχηµατισµό  

))ˆexp(1/(1ˆ tt zp += . 

 Η τελική πρόβλεψη για τον αριθµό των φοιτητών που θα προσέλθουν στην εξέταση του 

µαθήµατος θα είναι  

ttt pqr ˆˆ 1+= .
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Κεφάλαιο 4 Αρχική εξέταση δεδοµένων  

 

4.1  Έλεγχοι  τυχαιότητας  

 

Αρχικά εξετάστηκε αν οι παρατηρήσεις των σειρών των µετασχηµατισµένων ποσοστών 

συµµετοχής  που δηµιουργήθηκαν κυµαίνονται µε τυχαίο τρόπο γύρω από το µέσο τους. Για τις 

σειρές που φάνηκε ότι είναι τυχαίες θεωρήθηκε σαν πρόβλεψη βάσης, δηλαδή σαν την αρχική 

πρόβλεψη µε την οποία συγκρίθηκαν οι προβλέψεις που  προέκυψαν από τα υπόλοιπα µοντέλα,  ο 

µέσος όρος τους . Για τις υπόλοιπες σειρές λήφθηκαν οι πρώτες διαφορές τους ( δηµιουργήθηκαν 

δηλαδή σειρές ∆zt = zt – zt-1) και πραγµατοποιήθηκε νέος έλεγχος. Σε περίπτωση που οι σειρές των 

διαφορών φάνηκε ότι είναι τυχαίες, οι αρχικές σειρές   θεωρήθηκαν ότι ακολουθούν το µοντέλο του 

τυχαίου περίπατου. Στην περίπτωση αυτή  η “καλύτερη”  πρόβλεψη για κάθε περίοδο  είναι  

παρατήρηση της προηγούµενης περιόδου.  

Ο έλεγχος τυχαιότητας έγινε µε τον έλεγχο ροών (runs test) ως προς το µέσο. Στον επόµενο 

πίνακα συνοψίζονται τα αποτελέσµατα ενώ  στο παράρτηµα Γ δίνεται µια σύντοµη περιγραφή των 

τεστ αυτών.  
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Πίνακας 1 : Αποτελέσµατα ελέγχων τυχαιότητας 

Σειρά 1 2 3 4 5 6 7 
Αντικειµενοστραφής 
Προγραµµατισµός Συν.  0.4257 8 6 14 13 2.641 0.008* 

Αντικειµενοστραφής 
Προγραµµατισµός Καν. 0.3506 6 1 7 2 -0.474 0.635 

Αντικειµενοστραφής 
Προγραµµατισµός Επαν. 

0.5009 2 5 7 2 -1.443 0.149 

Αρχιτεκτονική Η/Υ Συν. -0.3089 6 11 17 2 -3458 0.001* 
Αρχιτεκτονική Η/Υ Καν. -0.4399 3 6 9 2 -2.041 0.041* 
Αρχιτεκτονική Η/Υ Επαν. -0.1094 3 5 8 2 -1.854 0.064 
∆οµές ∆εδοµένων Συν. 0.1468 8 17 25 16 1.710 0.087 
∆οµές ∆εδοµένων Καν. -0.3820 5 8 13 2 -2.863 0.004* 
∆οµές ∆εδοµένων Επαν. 0.7568 8 4 12 6 0 1 
Γραφικά Η/Υ Συν. 0.6354 13 8 21 10 -0.193 0.847 
Γραφικά Η/Υ Καν. 0.7130 8 3 11 6 0.113 0.910 
Γραφικά Η/Υ Επαν. 0.5998 4 6 10 5 -0.211 0.833 
Λειτουργικά Συστήµατα Συν. -0.1310 11 12 23 8 -1.701 0.089 
Λειτουργικά Συστήµατα Καν. -0.3086 5 7 12 6 -0.208 0.835 
Λειτουργικά Συστήµατα 
Επαν. -0.0174 5 6 11 3 -1.895 0.058 

Προγραµµατισµός 
∆ιαδικτύου Συν. 

-0.1774 7 6 13 9 0.606 0.545 

Προγραµµατισµός 
∆ιαδικτύου Καν. -0.5360 2 5 7 4 0 1 

Προγραµµατισµός 
∆ιαδικτύου Επαν. 

1.0098 3 3 6 4 0 1 

Προγραµµατισµός ΙΙ Συν. 0.4587 5 10 15 8 0 1 
Προγραµµατισµός ΙΙ Καν. 0.0816 3 5 8 2 -1.854 0.064 
Προγραµµατισµός ΙΙ Επαν. 0.8974 4 3 7 3 -0.788 0.431 
Στατιστική ΙΙ Συν. 0.0882 12 13 25 6 -2.857 0.004* 
Στατιστική ΙΙ Καν. -0.0572 6 7 13 4 -1.727 0.084 
Στατιστική ΙΙ Επαν. 0.2659 5 7 12 6 -0.208 0.835 
 
1 Τιµή ελέγχου 
2 Παρατηρήσεις < Τιµή ελέγχου 
3 Παρατηρήσεις >=Τιµή ελέγχου 
4  Αριθµός παρατηρήσεων 
5 Αριθµός ροών 
6 Τιµή Ζ 
7  Asymp Sig (2-tailed) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

∆εχόµαστε ότι µια σειρά είναι τυχαία σε 5% επίπεδο σηµαντικότητας όταν η τιµή της 

στήλης  Asymp Sig (2-tailed) είναι µεγαλύτερη από 0,05.  Οι σειρές στις οποίες οι αντίστοιχη τιµή 

σηµειώνεται µε αστερίσκο φάνηκε ότι δεν είναι τυχαίες και οι πρώτες διαφορές τους εξετάστηκαν 

ως προς την τυχαιότητά τους. 

 

Πίνακας 2 : Αποτελέσµατα ελέγχων τυχαιότητας (πρώτες διαφορές) 

Σειρά 1 2 3 4 5 6 7 
Diff Αντικειµενοστραφής 
Προγραµµατισµός Συν. 

0.0556 6 7 13 12 2.355 0.019 

Diff Αρχιτεκτονική Συν 0.1005 9 7 16 10 0.329 0.742 

Diff Αρχιτεκτονική Καν. 0.201 5 3 8 5 0 1 

Diff ∆οµές ∆εδοµένων Καν. 1.829 8 4 12 9 1.495 0.135 

Diff_Στατιστική ΙΙ Συν 0.045 14 10 24 14 0.358 0.720 

 
1 Τιµή ελέγχου 
2 Παρατηρήσεις < Τιµή ελέγχου 
3 Παρατηρήσεις >=Τιµή ελέγχου 
4  Αριθµός παρατηρήσεων 
5 Αριθµός ροών 
6 Τιµή Ζ 
7  Asymp Sig (2-tailed) 
 

Εποµένως οι σειρές Αρχιτεκτονική, Αρχιτεκτονική Καν, ∆οµές ∆εδοµένων, ∆οµές 

∆εδοµένων Καν. και Στατιστική ΙΙ θεωρήθηκαν αρχικά τυχαίος περίπατος ενώ για τις υπόλοιπες 

θεωρήθηκε ως πρόβλεψη βάσης ο µέσος όρος τους.  

 

 
4.2 Αρχικές µέθοδοι πρόβλεψης 
 

 Στον πίνακα 3 συνοψίζονται οι προβλέψεις βάσης για το µετασχηµατισµένο ποσοστό 

συµµετοχής. ∆ίνονται επίσης το αντίστοιχο άθροισµα των τετραγωνικών σφαλµάτων ( Sum of 

Squared Errors, SSE) και η ρίζα του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος (Root of Mean Squared Error, 

RMSE) . Τα µέτρα αυτά θα χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια για τη σύγκριση των µεθόδων 

πρόβλεψης. Το άθροισµα των τετραγωνικών σφαλµάτων ισούται µε  

∑
=

=
n

t
teSSE

1

2  

όπου te  το σφάλµα πρόβλεψης για ένα βήµα µπροστά δηλαδή η διαφορά της 

προβλεπόµενης τιµής τη στιγµή t-1 από την πραγµατική  που µαθαίνουµε τη στιγµή t.  

ttt zze −= −1ˆ  

Η ρίζα του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος ισούται µε   

1/ −= nSSERMSE  
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Πίνακας 3 : Προβλέψεις βάσης για το µετασχηµατισµένο ποσοστό συµµετοχής 

 Μέθοδος RMSE SSE Πρόβλεψη 
βάσης 

Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός Μέσος όρος 0,187 0.454  Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός Συν. Μέσος όρος 0.998 12.953 0.4257 
Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός Καν. Μέσος όρος 1,145 7.866 0.3506 
Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός Επαν. Μέσος όρος 0,914 5.008 0.5009 
Αρχιτεκτονική Η/Υ Συν. Τυχαίος Περίπατος 0.394 2.332 0.2553 
Αρχιτεκτονική Η/Υ Καν. Τυχαίος Περίπατος 0.388 1.052 0.2553 
Αρχιτεκτονική Η/Υ Επαν. Μέσος όρος 0.572 2.290 -0.1094 
∆οµές ∆εδοµένων Συν. Μέσος όρος 0,885 18.812 0.1468 
∆οµές ∆εδοµένων Καν. Τυχαίος Περίπατος 0.549 3.314 0.6717 
∆οµές ∆εδοµένων Επαν. Μέσος όρος 0,232 0.591 0.7568 
Γραφικά Η/Υ Συν. Μέσος όρος 1,163 27.039 0.6354 
Γραφικά Η/Υ Καν. Μέσος όρος 1,017 10.345 0.7130 
Γραφικά Η/Υ Επαν. Μέσος όρος 1,352 16.461 0.5998 
Λειτουργικά Συστήµατα Συν. Μέσος όρος 0,624 8.574 -0.1310 
Λειτουργικά Συστήµατα Καν. Μέσος όρος 0.793 6.917 -0.3086 
Λειτουργικά Συστήµατα Επαν. Μέσος όρος 0,204 0.417 -0.0174 
Προγραµµατισµός ∆ιαδικτύου Συν. Μέσος όρος 1,038 12.923 -0.1774 
Προγραµµατισµός ∆ιαδικτύου Καν. Μέσος όρος 0,620 2.307 -0.5360 
Προγραµµατισµός ∆ιαδικτύου Επαν. Μέσος όρος 0,761 2.895 1.0098 
Προγραµµατισµός ΙΙ Συν. Μέσος όρος 0,645 5.830 0.4587 
Προγραµµατισµός ΙΙ Καν. Μέσος όρος 0.604 2.554 0.0816 
Προγραµµατισµός ΙΙ Επαν. Μέσος όρος 0,397 0.946 0.8974 
Στατιστική ΙΙ Συν. Τυχαίος Περίπατος 0.676 10.510 0.8517 
Στατιστική ΙΙ Καν. Μέσος όρος 0.682 5.581 -0.0572 
Στατιστική ΙΙ Επαν. Μέσος όρος 0,459 2.313 0.2659 
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Κεφάλαιο 5 ∆ιενέργεια εκθετικής εξοµάλυνσης 
 
 
5.1 Ορισµοί 
 

Οι προβλέψεις βάσης, που πραγµατοποιήσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, αποτελούν την 

πιο απλή πρόβλεψη που µπορούµε να κάνουµε. Στη συνέχεια  εφαρµόστηκαν στα δεδοµένα 

τεχνικές εκθετικής εξοµάλυνσης  και τα SSE και RMSE που προέκυψαν συγκρίθηκαν µε αυτά των 

προβλέψεων βάσης έτσι ώστε να διαπιστώσουµε αν µπορούµε να επιτύχουµε καλύτερες 

προβλέψεις. 

Οι τεχνικές εκθετικής εξοµάλυνσης είναι τεχνικές στις οποίες οι προβλέψεις συνεχώς 

αναθεωρούνται λαµβάνοντας υπόψην τις πιο πρόσφατες διαφορές των προηγούµενων προβλέψεων 

και των πραγµατικών τιµών. Οι διαφορές αυτές µπορούν να προκληθούν λόγω τυχαίου σφάλµατος, 

απρόβλεπτου εξωτερικού γεγονότος ή παράγοντα που δεν έχει ληφθεί υπόψην στην ανάλυση [1]. 

Καθώς στα δεδοµένα του δείγµατος δεν φάνηκε να υπάρχει κάποια εποχικότητα χρησιµοποιήθηκαν 

οι τεχνικές της απλής εκθετικής εξοµάλυνσης (Simple Exponential Smoothing) και της εκθετικής 

εξοµάλυνσης του Holt (Holt's Exponential Smoothing).   Στη συνέχεια περιγράφονται οι δυο αυτές 

τεχνικές. Περισσότερα στοιχεία για τις µεθόδους εκθετικής εξοµάλυνσης είναι διαθέσιµα στο 

Electronic Textbook της StatSoft [5]  και στο  NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical 

Methods [6]  καθώς και στα help files του SPSS 15.0. 

Απλή εκθετική εξοµάλυνση H τεχνική της απλής εκθετικής εξοµάλυνσης περιλαµβάνει µια 

παράµετρο επιπέδου α. Η παράµετρος αυτή ελέγχει το σχετικό βάρος που δίνεται στις πρόσφατες 

παρατηρήσεις σε αντίθεση µε το παρελθόν της σειράς [4]. Όταν το α ισούται µε 1 χρησιµοποιείται 

αποκλειστικά η τελευταία παρατήρηση για τη δηµιουργία προβλέψεων. Η πρόβλεψη τότε ισούται 

µε την τιµή της προηγούµενης παρατήρησης. Όταν το α είναι ίσο µε 0 η πρόβλεψη ισούται µε το 

µέσο όρο της σειράς.  Η πρόβλεψη για την επόµενη περίοδο δίνεται από τις σχέσεις 

1)1( −−+= ttt SaaXS  

tt SX =ˆ  

µε αρχική τιµή  tXS =0 , tX η τιµή της σειράς Χ τη στιγµή t και tX ο αριθµητικός µέσος της 

σειράς από t παρατηρήσεις, 
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t

X
X

t

i
i

t

∑
== 1  

Η απλή εκθετική εξοµάλυνση είναι κατάλληλη για σειρές οι οποίες δεν παρουσιάζουν τάση 

ή εποχικότητα, αλλά θεωρείται ότι αλλάζουν επίπεδα τιµών ή έχουν τοπικούς µέσους. 

Εκθετική εξοµάλυνση του Holt  Για σειρές που παρουσιάζουν µεταβαλλόµενη τάση αλλά όχι 

εποχικότητα η τεχνική της εκθετικής εξοµάλυνσης του Holt είναι καταλληλότερη. Εκτός από την 

παράµετρο επιπέδου, περιλαµβάνει και µια παράµετρο τάσης γ. Η παράµετρος αυτή ελέγχει το 

σχετικό βάρος που δίνεται στις πιο πρόσφατες παρατηρήσεις για την εκτίµηση της τρέχουσας 

τάσης της σειράς. Οι τιµές της κυµαίνονται από 0 έως 1, µε τις µεγαλύτερες τιµές να δίνουν 

περισσότερο βάρος στις πρόσφατες τιµές. Η εκθετική εξοµάλυνση του Holt  περιγράφεται από τις 

σχέσεις 

))(1( 11 −− +−+= tttt TSaaXS  

11 )1()( −− −+−= tttt TSST γγ  

ttt TSX +=ˆ  

µε αρχικές τιµές   010
2

1
TXS −=  και  

1
1

0
−

−
=

n

XX
T n

 

 

5.2 Αποτελέσµατα 

 

Στους επόµενους πίνακες  συνοψίζονται τα αποτελέσµατα της διενέργειας εκθετικής 

εξοµάλυνσης στις σειρές του δείγµατος. Η επιλογή των παραµέτρων α και γ επιλέχθηκε να γίνεται 

αυτόµατα από το SPSS 15.0 σε εύρος τιµών από  0 έως 1 και µε βήµα 0,001, µε κριτήριο την 

ελαχιστοποίηση του SSE.  Παρόλο που η πρακτική είναι να µην χρησιµοποιούνται τιµές του α 

µεγαλύτερες από 0,5 ή 0,6, εδώ για λόγους αυτοµατισµού θα χρησιµοποιήσουµε τιµές µέχρι 1. 

Μετά τους πίνακες  παραθέτονται τα σχετικά διαγράµµατα. 
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Πίνακας 4 Αποτελέσµατα απλής εκθετικής εξοµάλυνσης στις σειρές του δείγµατος 

Σειρά α n RMSE SSE  
Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός Συν. 0 14 0,998 12.953 
Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός Καν. 0 7 1,145 7.866 
Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός Επαν. 0 7 0,914 5.008 
Αρχιτεκτονική Η/Υ Συν. 0.575 17 0,439 3.078 
Αρχιτεκτονική Η/Υ Καν. 0.651 9 0,493 1.944 
Αρχιτεκτονική Η/Υ Επαν. 0.866 8 0,533 1.991 
∆οµές ∆εδοµένων Συν. 0 25 0,885 18.812 
∆οµές ∆εδοµένων Καν. 0.866 13 0,642 4.949 
∆οµές ∆εδοµένων Επαν. 0 12 0,232 0.591 
Γραφικά Η/Υ Συν. 0 21 1,163 27.039 
Γραφικά Η/Υ Καν. 0 11 1,017 10.345 
Γραφικά Η/Υ Επαν. 0 10 1,352 16.461 
Λειτουργικά Συστήµατα Συν. 0 23 0,624 8.574 
Λειτουργικά Συστήµατα Καν. 1 12 0,793 6.911 
Λειτουργικά Συστήµατα Επαν. 0 11 0,204 0.417 
Προγραµµατισµός ∆ιαδικτύου Συν. 0 13 1,038 12.923 
Προγραµµατισµός ∆ιαδικτύου Καν. 0 7 0,620 2.307 
Προγραµµατισµός ∆ιαδικτύου Επαν. 0 6 0,761 2.895 
Προγραµµατισµός ΙΙ Συν. 0 15 0,645 5.830 
Προγραµµατισµός ΙΙ Καν. 1 8 0,582 2.367 
Προγραµµατισµός ΙΙ Επαν. 0 7 0,397 0.946 
Στατιστική ΙΙ Συν. 0.361 25 0,575 7.923 
Στατιστική ΙΙ Καν. 0.872 13 0,582 4.064 
Στατιστική ΙΙ Επαν. 0 12 0,459 2.313 

 
 

Πίνακας 5 Αποτελέσµατα  εκθετικής εξοµάλυνσης του Holt στις σειρές του δείγµατος 

Σειρά α γ n RMSE SSE  
Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός Συν. 0.097 0.006 14 1.173 17.899 
Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός Καν. 0.715 0 7 1.241 9.235 
Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός Επαν. 0 0 7 0.783 3.681 
Αρχιτεκτονική Η/Υ Συν. 0.205 0 17 0.324 1.678 
Αρχιτεκτονική Η/Υ Καν. 0 0 9 0.261 0.546 
Αρχιτεκτονική Η/Υ Επαν. 0.026 1 8 0.318 0.708 
∆οµές ∆εδοµένων Συν. 0.112 0 25 0.897 19.321 
∆οµές ∆εδοµένων Καν. 0 0 13 0.424 2.155 
∆οµές ∆εδοµένων Επαν. 0 0 12 0.231 0.586 
Γραφικά Η/Υ Συν. 0 0 21 1.133 25.661 
Γραφικά Η/Υ Καν. 0 0 11 0.966 9.340 
Γραφικά Η/Υ Επαν. 1 0 10 1.237 13.777 
Λειτουργικά Συστήµατα Συν. 0 0 23 0.613 8.278 
Λειτουργικά Συστήµατα Καν. 0 0 12 0.776 6.630 
Λειτουργικά Συστήµατα Επαν. 1 1 11 0.155 0.240 
Προγραµµατισµός ∆ιαδικτύου Συν. 0.276 0 13 1.158 16.089 
Προγραµµατισµός ∆ιαδικτύου Καν. 0.982 0 7 0.671 2.704 
Προγραµµατισµός ∆ιαδικτύου Επαν. 0.103 1 6 0.376 0.707 
Προγραµµατισµός ΙΙ Συν. 0.133 0 15 0.721 7.283 
Προγραµµατισµός ΙΙ Καν. 0 0 8 0.405 1.150 
Προγραµµατισµός ΙΙ Επαν. 1 0 7 0.429 1.106 
Στατιστική ΙΙ Συν. 0.171 0 25 0.531 6.767 
Στατιστική ΙΙ Καν. 0.638 0 13 0.565 3.830 
Στατιστική ΙΙ Επαν. 0.012 1 12 0.443 2.160 
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∆ιάγραµµα 2: Αποτελέσµατα εκθετικής εξοµάλυνσης (σύνολο) 
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∆ιάγραµµα 3: Αποτελέσµατα εκθετικής εξοµάλυνσης (κανονική εξεταστική) 

 
 
 



 20 

Έτος

2006200520042003200220012000

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

Holt

Simple

µετ. ποσοστό 
συµµετοχής

Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός 

 

Έτος

20062005200420032002200120001999

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

Holt

Simple

µετ. ποσοστό 
συµµετοχής

Αρχιτεκτονική Η/Υ 

Έτος

200620052004200320022001200019991998199719961995

1,25

1,00

0,75

0,50

0,25

Holt

Simple

µετ. ποσοστό 
συµµετοχής

∆οµές ∆εδοµένων 

Έτος

2006200520042003200220012000199919981997

4

3

2

1

0

-1

-2

Holt

Simple

µετ. ποσοστό 
συµµετοχής

Γραφικά Η/Υ 

 

Έτος

20062005200420032002200120001999199819971996

0,4

0,2

0,0

-0,2

-0,4

-0,6

Holt

Simple

µετ. ποσοστό 
συµµετοχής

Λειτουργικά Συστήµατα 

 

Έτος

200620052004200320022001

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Holt

Simple

µετ. ποσοστό 
συµµετοχής

Προγραµµατισµός ∆ιαδικτύου 

Έτος

2006200520042003200220012000

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

Holt

Simple

µετ. ποσοστό 
συµµετοχής

Προγραµµατισµός ΙΙ 

 

Έτος

200620052004200320022001200019991998199719961995

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

Holt

Simple

µετ. ποσοστό 
συµµετοχής

Στατιστική ΙΙ 

 
∆ιάγραµµα 4: Αποτελέσµατα εκθετικής εξοµάλυνσης (επαναληπτική εξεταστική) 
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 5.3 ∆ιενέργεια προβλέψεων 

 
Στον πίνακα 6 παρουσιάζεται η σύγκριση µεταξύ των SSE και RMSE που προέκυψαν µε τις 

διάφορες µεθόδους. Θεωρούµε ως «καλύτερη» µέθοδο πρόβλεψης για κάθε σειρά αυτή που δίνει το 

µικρότερο SSE και αυτή θα χρησιµοποιήσουµε για τη διενέργεια της πρόβλεψης. Στις περισσότερες 

σειρές παρατηρήθηκαν καλύτερα αποτελέσµατα µε τη χρήση της µεθόδου του Holt ενώ στις 

περιπτώσεις που αυτή υπολείπεται των άλλων µεθόδων  οι διαφορές ήταν σχετικά µικρές. Φαίνεται 

δηλαδή ότι ίσως θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε µόνο την εκθετική εξοµάλυνση του Holt 

χωρίς να χάνουµε µεγάλη ακρίβεια.  

 

Πίνακας 6 Σύγκριση SSE και  RMSE των µεθόδων πρόβλεψης 

 Αρχική Simple Holt 
Σειρά  RMSE SSE RMSE SSE  RMSE SSE  
Αντικειµενοστραφής 
Προγραµµατισµός Συν. 

Μέσος όρος 0.998 12.953 0,998 12.953 1.173 17.899 

Αντικειµενοστραφής 
Προγραµµατισµός Καν. 

Μέσος όρος 1,145 7.866 1,145 7.866 1.241 9.235 

Αντικειµενοστραφής 
Προγραµµατισµός Επαν. 

Μέσος όρος 0,914 5.008 0,914 5.008 0.783 3.681 

Αρχιτεκτονική Η/Υ Συν. Τυχαίος 
Περίπατος 0.394 2.332 0,439 3.078 0.324 1.678 

Αρχιτεκτονική Η/Υ Καν. Τυχαίος 
Περίπατος 0.388 1.052 0,493 1.944 0.261 0.546 

Αρχιτεκτονική Η/Υ Επαν. Μέσος όρος 0.572 2.290 0,533 1.991 0.318 0.708 
∆οµές ∆εδοµένων Συν. Μέσος όρος 0,885 18.812 0,885 18.812 0.897 19.321 
∆οµές ∆εδοµένων Καν. Τυχαίος 

Περίπατος 0.549 3.314 0,642 4.949 0.424 2.155 

∆οµές ∆εδοµένων Επαν. Μέσος όρος 0,232 0.591 0,232 0.591 0.231 0.586 
Γραφικά Η/Υ Συν. Μέσος όρος 1,163 27.039 1,163 27.039 1.133 25.661 
Γραφικά Η/Υ Καν. Μέσος όρος 1,017 10.345 1,017 10.345 0.966 9.340 
Γραφικά Η/Υ Επαν. Μέσος όρος 1,352 16.461 1,352 16.461 1.237 13.777 
Λειτουργικά Συστήµατα Συν. Μέσος όρος 0,624 8.574 0,624 8.574 0.613 8.278 
Λειτουργικά Συστήµατα Καν. Μέσος όρος 0.793 6.917 0,793 6.911 0.776 6.630 
Λειτουργικά Συστήµατα Επαν. Μέσος όρος 0,204 0.417 0,204 0.417 0.155 0.240 
Προγραµµατισµός ∆ιαδικτύου 
Συν. 

Μέσος όρος 1,038 12.923 1,038 12.923 1.158 16.089 

Προγραµµατισµός ∆ιαδικτύου 
Καν. 

Μέσος όρος 0,620 2.307 0,620 2.307 0.671 2.704 

Προγραµµατισµός ∆ιαδικτύου 
Επαν. 

Μέσος όρος 0,761 2.895 0,761 2.895 0.376 0.707 

Προγραµµατισµός ΙΙ Συν. Μέσος όρος 0,645 5.830 0,645 5.830 0.721 7.283 
Προγραµµατισµός ΙΙ Καν. Μέσος όρος 0.604 2.554 0,582 2.367 0.405 1.150 
Προγραµµατισµός ΙΙ Επαν. Μέσος όρος 0,397 0.946 0,397 0.946 0.429 1.106 
Στατιστική ΙΙ Συν. Τυχαίος 

Περίπατος 
0.676 10.510 0,575 7.923 0.531 6.767 

Στατιστική ΙΙ Καν. Μέσος όρος 0.682 5.581 0,582 4.064 0.565 3.830 
Στατιστική ΙΙ Επαν. Μέσος όρος 0,459 2.313 0,459 2.313 0.443 2.160 

 

Ένα άλλο ζήτηµα που µας απασχόλησε ήταν το αν θα έπρεπε να διενεργήσουµε τις 

προβλέψεις χρησιµοποιώντας ξεχωριστές σειρές για κάθε περίοδο ή σειρές µε το σύνολο των 

παρατηρήσεων. Καθώς ο αριθµός των παρατηρήσεων των σειρών αυτών είναι διαφορετικός, 

χρησιµοποιήθηκε  το RMSE ως κριτήριο για την επιλογή µας. Παρατηρώντας τα RMSE που 
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προέκυψαν βλέπουµε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά είναι µικρότερα όταν έχουµε 

ξεχωριστές σειρές για κάθε εξεταστική περίοδο. Σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως στο µάθηµα 

∆οµές ∆εδοµένων, οι διαφορές αυτές είναι πολύ µεγάλες. Θεωρήσαµε εποµένως καταλληλότερη τη 

χρήση ξεχωριστών για κάθε περίοδο σειρών για τη διενέργεια προβλέψεων. 

Χρησιµοποιώντας λοιπόν ξεχωριστές σειρές για κάθε περίοδο και επιλέγοντας µέθοδο µε 

κριτήριο την ελαχιστοποίηση του SSE, διενεργήσαµε προβλέψεις για το µετασχηµατισµένο 

ποσοστό συµµετοχής στις εξετάσεις του Σεπτεµβρίου του 2007 των µαθηµάτων του δείγµατος.  Οι 

προβλέψεις που πήραµε στη συνέχεια µετασχηµατίστηκαν µε τον αντίστροφο µετασχηµατισµό 

))ˆexp(1/(1ˆ tt zp +=  

Για τη δηµιουργία ενός 95% διαστήµατος εµπιστοσύνης χρησιµοποιήθηκαν οι 

προσεγγίσεις: 

χαµηλότερο όριο   

))2ˆexp(1/(1 RMSEzpLL t ++=  

υψηλότερο όριο 

))2ˆexp(1/(1 RMSEzpUL t −+=  

οι οποίες θεωρήθηκαν αρκετά ικανοποιητικές. 

Τα  αποτελέσµατα συνοψίζονται στον επόµενο πίνακα. Με p συµβολίζεται η σηµειακή 

πρόβλεψη για το ποσοστό συµµετοχής.   

 

Πίνακας 7 ∆ιενέργεια προβλέψεων για Σεπτέµβριο 2007 

Μάθηµα µέθοδος pLL p pUL 

Αντικειµενοστραφής 

Προγραµµατισµός 

Holt ES 0.0673 0.2189 0.5212 

Αρχιτεκτονική Η/Υ Holt ES 0.1940 0.296 0.4254 

∆οµές ∆εδοµένων Holt ES 0.2450 0.3315 0.4313 

Γραφικά Η/Υ Holt ES 0.0473 0.3179 0.8137 

Λειτουργικά Συστήµατα Holt ES 0.3520 0.4193 0.4890 

Προγραµµατισµός ∆ιαδικτύου Holt ES 0.0487 0.0881 0.1543 

Προγραµµατισµός ΙΙ Μέσος όρος 0,170 0.289 0.4978 

Στατιστική ΙΙ Holt ES 0,1920 0.3500 0.5491 

 

Θεωρούµε ότι για την καθορισµό των αιθουσών που δεσµεύονται για τη διεξαγωγή των 

εξετάσεων θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψην το ανώτερο όριο του διαστήµατος εµπιστοσύνης έτσι 

ώστε να µην προκύπτουν προβλήµατα επάρκειας των αιθουσών.   
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5.4 Αξιολόγηση προβλέψεων 

 

 Στη συνέχεια οι προβλέψεις που διενεργήθηκαν για τα ποσοστά συµµετοχής µετατράπηκαν 

σε απόλυτα µεγέθη και συγκρίθηκαν µε τον πραγµατικό αριθµό των φοιτητών που προσήλθαν στις 

εξετάσεις καθώς και µε τον αριθµό των αιθουσών που δεσµεύτηκαν για αυτές από τη Γραµµατεία. 

 

Πίνακας 8 Σύγκριση προβλέψεων (απόλυτα µεγέθη) µε πραγµατική προσέλευση και δεσµευµένες αίθουσες  

Μάθηµα 1 2 3 4 5 6 
Αντικειµενοστραφής 
Προγραµµατισµός 

200 14 44 105 64 Κέντρο πληρ/κης για 3 οµάδες 
φοιτητών 

Αρχιτεκτονική Η/Υ 380 74 113 162 179 Αµφ 2,3,10,11,12,13 
∆οµές ∆εδοµένων 350 86 116 151 88 Αµφ 2,3,11,12,13 
Γραφικά Η/Υ 340 16 108 277 143 Αµφ 2,3,10,11,12,13 
Λειτουργικά 
Συστήµατα 

499 175 210 244 231 Αµφ 2,3,12,13 

Προγραµµατισµός 
∆ιαδικτύου 

220 11 20 34 18 Αµφ 9,10,11,12,13 

Προγραµµατισµός ΙΙ 400 68 116 200 137 Κέντρο πληρ/κης και 
εργαστήριο 234 για 5 οµάδες 
φοιτητών 

Στατιστική ΙΙ 440 85 154 242 129 Αµφ 8,9,10,11,12,13, αιθ 10. 
1  Εγγεγραµµένοι (Σεπτέµβριος 2007) 

2 Κατώτερο όριο σε 95% διάστηµα εµπιστοσύνης 

3 Προβλεπόµενος αριθµός φοιτητών 

4 Ανώτερο όριο σε 95% διάστηµα εµπιστοσύνης 

5 Πραγµατικός αριθµός προσερχόµενων φοιτητών 

6 Αίθουσες που δεσµεύτηκαν από τη γραµµατεία 

 

Οι αριθµοί  των φοιτητών που µπορούν να εξεταστούν σε κάθε αίθουσα  έχουν ως εξής: Τα 

αµφιθέατρα 2 και 3 µπορούν να καλύψουν την εξέταση περίπου 100  φοιτητών το καθένα, τα 

αµφιθέατρα 8 ως 13 την εξέταση 40 φοιτητών το καθένα, και η αίθουσα 10 την εξέταση 25 

φοιτητών. Στο κέντρο πληροφορικής µπορούν να εξεταστούν περίπου 50 φοιτητές ενώ στο 

εργαστήριο 234  30. Στη πράξη οι χωρητικότητες των αιθουσών είναι σχεδόν οι διπλάσιες αλλά για 

λόγους αντιµετώπισης της αντιγραφής µεταξύ των φοιτητών, πολλές θέσεις απαιτείται να 

παραµείνουν κενές. Αυτό  βέβαια σηµαίνει ότι σε περίπτωση “ανάγκης” σε κάθε αίθουσα µπορεί να 

εξεταστεί ένας µικρός αριθµός επιπλέον φοιτητών.  Έτσι το γεγονός ότι για το µάθηµα 

Αρχιτεκτονική Η/Υ ο αριθµός των προσερχόµενων είναι λίγο µεγαλύτερος από το ανώτερο όριο 

του διαστήµατος εµπιστοσύνης δεν µας προξενεί στην πράξη ιδιαίτερα µεγάλο πρόβληµα. Η 

περίπτωση αυτή ήταν η µόνη που η πραγµατική προσέλευση έπεσε έξω από το διάστηµα 

εµπιστοσύνης πάνω ή κάτω. 

Από τη σύγκριση που έγινε παραπάνω φαίνεται ότι ,  η εκτίµηση της προσέλευσης µε χρήση 

του ανώτερου ορίου του διαστήµατος εµπιστοσύνης των προβλέψεων που διενεργήσαµε  µπορεί να 

µειώσει σε αρκετές περιπτώσεις τον αριθµό των αιθουσών που δεσµεύονται για τις εξετάσεις χωρίς 

να υπάρχει µεγάλος κίνδυνος µη επάρκειάς τους. Για ακόµα µεγαλύτερη ασφάλεια µπορούµε να 

προσθέσουµε στην εκτίµηση µία επιπλέον αίθουσα. Με τη χρήση του συστήµατος µας στα 
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µαθήµατα του δείγµατος : 

-για την εξέταση του µαθήµατος Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός το Κέντρο 

Πληροφορικής θα δεσµευόταν για λιγότερο χρόνο (εξέταση 2 αντί για 3 οµάδων φοιτητών). 

-  για την εξέταση του µαθήµατος ∆οµές ∆εδοµένων θα δεσµευόταν  ένα µεγάλο και ένα 

µικρό αµφιθέατρο λιγότερα. 

-  για την εξέταση του µαθήµατος Γραφικά Η/Υ  θα δεσµευόταν  δύο   αµφιθέατρα 

λιγότερα. 

-  για την εξέταση του µαθήµατος Προγραµµατισµός ∆ιαδικτύου  θα δεσµευόταν  τέσσερα   

αµφιθέατρα λιγότερα. 

 -  για την εξέταση του µαθήµατος Προγραµµατισµός ΙΙ δεν θα δεσµευόταν  το Εργαστήριο 

234. 
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Κεφάλαιο 6 Υλοποίηση εφαρµογής 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι οι προβλέψεις είναι αρκετά ικανοποιητικές, δηµιουργήθηκε ένα 

SPSS syntax µε τη χρήση της Python µε το οποίο είναι δυνατή η διενέργεια προβλέψεων σε 

δεδοµένα που αφορούν τα υπόλοιπα µαθήµατα µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο.  

Το SPSS  syntax είναι ένα απλό αρχείο κειµένου που περιλαµβάνει εντολές της γλώσσας 

εντολών του SPSS  (SPSS command language) . Η Python είναι µια open source γλώσσα 

προγραµµατισµού [12] µε τις δυνατότητες τις οποίας επεκτείνεται η γλώσσα εντολών του SPSS 

Syntax µε τη βοήθεια του SPSS-Python Integration Plug-In [10].  

Στο syntax που δηµιουργήσαµε, αφού γίνουν οι απαραίτητοι µετασχηµατισµοί, 

εφαρµόζονται στα δεδοµένα απλή και εκθετική εξοµάλυνση του Holt και στη συνέχεια διενεργείται 

πρόβλεψη µε βάση την τεχνική που δίνει το µικρότερο SSE. ∆εν γίνεται πρόβλεψη βάσης, καθώς 

σε περίπτωση που “καλύτερη” πρόβλεψη είναι ο µέσος η απλή εκθετική εξοµάλυνση θα δώσει α 

ίσο µε 0, ενώ αν τα δεδοµένα αποτελούν τυχαίο περίπατο το α θα ισούται µε 1. Στη λίστα των 

αποτελεσµάτων θα εµφανίζονται, αφού γίνουν πρώτα οι αντίστροφοι µετασχηµατισµοί, το 

προβλεπόµενο ποσοστό συµµετοχής, το ανώτερο και το κατώτερο όριο του διαστήµατος 

εµπιστοσύνης καθώς και η µέθοδος µε την οποία πραγµατοποιήθηκε η πρόβλεψη. Ο κώδικας του 

syntax που γράφτηκε παρουσιάζεται αναλυτικά στο παράρτηµα Β. 

Για τη χρήση του SPSS Syntax που δηµιουργήθηκε απαιτείται εκτός από την εγκατάσταση 

του SPSS 15.0 η εγκατάσταση της Python και του SPSS-Python Integration Plug-In τα οποία είναι 

διαθέσιµα στο CD του SPSS 15.0.   Τα δεδοµένα στα οποία χρησιµοποιείται θα πρέπει να είναι σε 

µορφή συµβατή µε το SPSS 15.0 και να ανοιχτούν µε αυτό.  Η πρώτη στήλη (VAR0001) των 

δεδοµένων θα είναι ο αριθµός των εγγεγραµµένων στο µάθηµα φοιτητών και στη δεύτερη 

(VAR0002) θα είναι ο αριθµός των συµµετεχόντων φοιτητών. Στις στήλες αυτές δεν πρέπει να 

προστεθούν επικεφαλίδες. Σε περίπτωση µη πραγµατοποίησης εξεταστικής ή πραγµατοποίησης 

πτυχιακής εξεταστικής  σε κάποια περίοδο το αντίστοιχο κελί της στήλης των βαθµολογηµένων θα 

πρέπει να παραµείνει κενό. Τέλος δεν πρέπει να υπάρχει  στο αρχείο o αριθµός των εγγεγραµµένων 

φοιτητών για την περίοδο της πρόβλεψης. 

Ο χρήστης, αφού ανοίξει τα δεδοµένα µε το SPSS, θα πρέπει να ανοίξει το syntax µέσω των 

µενού  File->Open->Syntax.. και στη συνέχεια  να τρέξει το syntax µέσω των µενού  Run->All.  Η 
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εµφάνιση των αποτελεσµάτων ορισµένες φορές αργεί αρκετά δευτερόλεπτα. Ο χρήστης µπορεί να 

δει σε αυτά την µέθοδο µε την οποία έγινε η πρόβλεψη και το προβλεπόµενο ποσοστό συµµετοχής 

µε τα όρια του διαστήµατος εµπιστοσύνης  καθώς και τα αναλυτικά αποτελέσµατα της διενέργειας 

των τεχνικών εκθετικής εξοµάλυνσης. Αυτά είναι και τα τελικά αποτελέσµατα που προσφέρει το 

σύστηµα. Γνωρίζοντας αυτά και τον αριθµό των εγγεγραµµένων στο µάθηµα φοιτητών, ο χρήστης 

µπορεί να εκτιµήσει τον αριθµό των φοιτητών που θα προσέλθουν στην εξέταση.  
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Κεφάλαιο 7 Συµπεράσµατα 

 

Λαµβάνοντας υπόψην τα περιορισµένα διαθέσιµα στοιχεία θεωρούµε ότι δηµιουργήθηκε 

ένα σχετικά εύχρηστο σύστηµα το οποίο δίνει σε ένα βαθµό «καλές» εκτιµήσεις  του αριθµού των 

προσερχόµενων στις εξετάσεις φοιτητών του Τµήµατος της Εφαρµοσµένης Πληροφορικής. Θα 

πρέπει βέβαια αυτές να χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε την προσωπική εµπειρία, καθώς η 

συµµετοχή στις εξετάσεις εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων που δεν ήταν δυνατόν να 

συµπεριληφθούν στην ανάλυση, οι οποίοι είναι σε ένα βαθµό γνωστοί στους ανθρώπους της 

Γραµµατείας του Τµήµατος.  

Οι εκτιµήσεις για τον αριθµό των αιθουσών που πρέπει να δεσµεύονται για τη διεξαγωγή 

των εξετάσεων µε το σύστηµα αυτό  φαίνεται να είναι καλύτερες από αυτές που χρησιµοποιούνται 

σήµερα από τη Γραµµατεία.  Πιστεύουµε ότι η χρήση του µπορεί να συµβάλει στη µείωση των 

προβληµάτων που παρατηρούνται σήµερα κατά την οργάνωση και διεξαγωγή εξετάσεων. 

Σίγουρα υπάρχει πολύς χώρος για βελτιώσεις τόσο στη µεθοδολογία της δηµιουργίας των 

προβλέψεων όσο και στην υλοποίηση του συστήµατος. Παρόλα αυτά θεωρούµε ότι είναι ένα καλό 

πρώτο βήµα στην προσπάθεια  δηµιουργίας ενός  λειτουργικού  και αξιόπιστου συστήµατος 

πρόβλεψης που θα µπορεί να υιοθετηθεί από τις γραµµατείες διαφόρων πανεπιστηµιακών 

τµηµάτων.  
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Παράρτηµα Α 
 
Παρουσίαση ∆εδοµένων 
 
Πίνακας 9: Μαθήµατα δείγµατος 
 
Μάθηµα Εξάµηνο Έτος πρώτης 

εξέτασης 
Σύνολο 
παρατηρήσεων 

Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός Γ 2000 14 
Αρχιτεκτονική Η/Υ Γ 1999 17 
∆οµές ∆εδοµένων Β 1995 25 
Γραφικά Η/Υ Ε 1997 21 
Λειτουργικά Συστήµατα ∆ 1996 23 
Προγραµµατισµός ∆ιαδικτύου  Η 2001 13 
Προγραµµατισµός ΙΙ Β 2000 15 
Στατιστική ΙΙ ∆ 1995 25 
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Πίνακας  10: Αναλυτική παρουσίαση δεδοµένων 
 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ∆ΟΜΕΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΙΚΑ Η/Υ 

Περίοδος Εγγεγραµµένοι Βαθµολογηµένοι Εγγεγραµµένοι Βαθµολογηµένοι Εγγεγραµµένοι Βαθµολογηµένοι Εγγεγραµµένοι Βαθµολογηµένοι 

1995 Κανονική - - - - 95 78 - - 

1995 Επαναληπτική - - - - 27 8 - - 

1996 Κανονική - - - - 104 89 - - 

1996 Επαναληπτική - - - - 21 7 - - 

1997 Κανονική - - - - 112 81 95 26 

1997 Επαναληπτική - - - - 37 12 69 2 

1998 Κανονική - - - - 105 83 149 59 

1998 Επαναληπτική - - - - 31 7 90 22 

1999 Κανονική - - 73 58 150 124 39 1 

1999 Επαναληπτική - - 56 39 54 19 38 30 

2000 Κανονική - - 174 122 152 88 88 36 

2000 Επαναληπτική 89 58 127 88 111 37 63 48 

2001 Κανονική 98 5 243 183 197 111 154 84 

2001 Επαναληπτική 100 69 173 112 172 74 82 43 

2002 Κανονική 191 113 384 213 302 103 240 74 

2002 Επαναληπτική 118 17 308 138 267 70 178 47 

2003 Κανονική 252 121 345 192 403 158 261 115 

2003 Επαναληπτική 201 73 272 0 309 0 164 0 

2004 Κανονική 279 148 426 218 485 239 340 151 

2004 Επαναληπτική 222 69 349 144 345 117 243 94 

2005 Κανονική 351 185 449 249 459 182 351 124 

2005 Επαναληπτική 270 78 355 187 384 127 281 94 

2006 Κανονική 413 211 431 235 489 0 423 175 

2006 Επαναληπτική 258 75 400 138 489 160 348 91 

2007 Κανονική 374 178 504 220 559 189 500 201 
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Πίνακας  10: Αναλυτική παρουσίαση δεδοµένων (συνέχεια) 

 
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 

Περίοδος Εγγεγραµµένοι Βαθµολογηµένοι Εγγεγραµµένοι Βαθµολογηµένοι Εγγεγραµµένοι Βαθµολογηµένοι Εγγεγραµµένοι Βαθµολογηµένοι 

1995 Κανονική - - - - - - 95 53 

1995 Επαναληπτική - - - - - - 72 40 

1996 Κανονική 94 62 - - - - 136 91 

1996 Επαναληπτική 53 22 - - - - 69 27 

1997 Κανονική 123 70 - - - - 157 86 

1997 Επαναληπτική 91 43 - - - - 127 61 

1998 Κανονική 152 39 - - - - 110 44 

1998 Επαναληπτική 150 80 - - - - 100 35 

1999 Κανονική 73 62 - - - - 135 100 

1999 Επαναληπτική 35 20 - - - - 127 72 

2000 Κανονική 152 118 - - 200 126 116 89 

2000 Επαναληπτική 94 57 - - 108 35 47 23 

2001 Κανονική 193 148 78 67 182 120 155 102 

2001 Επαναληπτική 98 57 20 10 73 13 108 70 

2002 Κανονική 263 148 146 89 300 200 243 122 

2002 Επαναληπτική 215 107 89 32 180 38 159 47 

2003 Κανονική 316 134 195 86 312 108 296 135 

2003 Επαναληπτική 249 0 134 32 208 0 200 66 

2004 Κανονική 396 164 237 149 383 127 316 107 

2004 Επαναληπτική 345 152 167 58 334 120 286 97 

2005 Κανονική 436 252 263 152 454 195 416 156 

2005 Επαναληπτική 273 119 172 29 348 138 343 132 

2006 Κανονική 449 0 301 191 481 0 436 0 

2006 Επαναληπτική 449 192 137 15 481 151 436 175 

2007 Κανονική 548 237 311 182 576 215 545 163 
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περίοδος

Κ2007Σ2006Κ2006Σ2005Κ2005Σ2004Κ2004Σ2003Κ2003Σ2002Κ2002Σ2001Κ2001Σ2000

500
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300

200

100

0

βαθµολογηµένοι

εγγεγραµµένοι

 
Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός 

 

περίοδος

Κ2007Σ2006Κ2006Σ2005Κ2005Σ2004Κ2004Σ2003Κ2003Σ2002Κ2002Σ2001Κ2001Σ2000Κ2000Σ1999Κ1999

600

500

400

300

200

100

0

βαθµολογηµένοι

εγγεγραµµένοι

 
Αρχιτεκτονική Η/Υ 

περίοδος

Κ2007Σ2006Κ2006Σ2005Κ2005Σ2004Κ2004Σ2003Κ2003Σ2002Κ2002Σ2001Κ2001Σ2000Κ2000Σ1999Κ1999Σ1998Κ1998Σ1997Κ1997Σ1996Κ1996Σ1995Κ1995

600

500

400

300

200

100

0

βαθµολογηµένοι

εγγεγραµµένοι

 
∆οµές ∆εδοµένων 

 

περίοδος

Κ2007Σ2006Κ2006Σ2005Κ2005Σ2004Κ2004Σ2003Κ2003Σ2002Κ2002Σ2001Κ2001Σ2000Κ2000Σ1999Κ1999Σ1998Κ1998Σ1997Κ1997

500

400

300

200

100

0

βαθµολογηµένοι

εγγεγραµµένοι

 
Γραφικά Η/Υ 

περίοδος

Κ2007Σ2006Κ2006Σ2005Κ2005Σ2004Κ2004Σ2003Κ2003Σ2002Κ2002Σ2001Κ2001Σ2000Κ2000Σ1999Κ1999Σ1998Κ1998Σ1997Κ1997Σ1996Κ1996

600

500

400

300

200

100

0

βαθµολογηµένοι

εγγεγραµµένοι

 
Λειτουργικά Συστήµατα 

 

περίοδος

Κ2007Σ2006Κ2006Σ2005Κ2005Σ2004Κ2004Σ2003Κ2003Σ2002Κ2002Σ2001Κ2001

400

300

200

100

0

βαθµολογηµένοι

εγγεγραµµένοι

 
Προγραµµατισµός ∆ιαδικτύου 

περίοδος

Κ2007Σ2006Κ2006Σ2005Κ2005Σ2004Κ2004Σ2003Κ2003Σ2002Κ2002Σ2001Κ2001Σ2000Κ2000

600

500

400

300

200

100

0

βαθµολογηµένοι

εγγεγραµµένοι

 
Προγραµµατισµός ΙΙ 

 

περίοδος

Κ2007Σ2006Κ2006Σ2005Κ2005Σ2004Κ2004Σ2003Κ2003Σ2002Κ2002Σ2001Κ2001Σ2000Κ2000Σ1999Κ1999Σ1998Κ1998Σ1997Κ1997Σ1996Κ1996Σ1995Κ1995

600

500

400

300

200

100

0

βαθµολογηµένοι

εγγεγραµµένοι

 
Στατιστική ΙΙ 

 
∆ιάγραµµα 5: Αριθµός εγγεγραµµένων και βαθµολογηµένων φοιτητών (σύνολο)
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Έτος

2007200620052004200320022001

500

400

300

200

100

0

βαθµολογηµένοι

εγγεγραµµένοι

 

Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός 

 

Έτος

200720062005200420032002200120001999

600

500

400

300

200

100

0

βαθµολογηµένοι

εγγεγραµµένοι

 

Αρχιτεκτονική Η/Υ 

΄Ετος

2007200620052004200320022001200019991998199719961995

600

500

400

300

200

100

0

βαθµολογηµένοι

εγγεγραµµένοι

 

∆οµές ∆εδοµένων 

 

Έτος

20072006200520042003200220012000199919981997

500

400

300

200

100

0

βαθµολογηµένοι

εγγεγραµµένοι

 

Γραφικά Η/Υ 

Έτος

200720062005200420032002200120001999199819971996

600

500

400

300

200

100

0

βαθµολογηµένοι

εγγεγραµµένοι

 

Λειτουργικά Συστήµατα 

 

Έτος

2007200620052004200320022001

350

300

250

200

150

100

50

βαθµολογηµένοι

εγγεγραµµένοι

 

Προγραµµατισµός ∆ιαδικτύου 

Έτος

20072006200520042003200220012000

600

500

400

300

200

100

βαθµολογηµένοι

εγγεγραµµένοι

 

Προγραµµατισµός ΙΙ 

 

Έτος

2007200620052004200320022001200019991998199719961995

600

500

400

300

200

100

0

βαθµολογηµένοι

εγγεγραµµένοι

 

Στατιστική ΙΙ 

∆ιάγραµµα 6: Αριθµός εγγεγραµµένων και βαθµολογηµένων φοιτητών  (κανονική εξεταστική)
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Έτος

2006200520042003200220012000

300

250

200

150

100

50

0

βαθµολογηµένοι

εγγεγραµµένοι

 

Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός 

 

Έτος

20062005200420032002200120001999

400

300

200

100

0

βαθµολογηµένοι

εγγεγραµµένοι

 

Αρχιτεκτονική Η/Υ 

Έτος

200620052004200320022001200019991998199719961995

500

400

300

200

100

0

βαθµολογηµένοι

εγγεγραµµένοι

 

∆οµές ∆εδοµένων 

 

Έτος

2006200520042003200220012000199919981997

400

300

200

100

0

βαθµολογηµένοι

εγγεγραµµένοι

 

Γραφικά Η/Υ 

Έτος

20062005200420032002200120001999199819971996

500

400

300

200

100

0

βαθµολογηµένοι

εγγεγραµµένοι

 

Λειτουργικά Συστήµατα 

 

Έτος

200620052004200320022001

200

150

100

50

0

βαθµολογηµένοι

εγγεγραµµένοι

 

Προγραµµατισµός ∆ιαδικτύου 

Έτος

2006200520042003200220012000

500

400

300

200

100

0

βαθµολογηµένοι

εγγεγραµµένοι

 

Προγραµµατισµός ΙΙ 

 

Έτος

200620052004200320022001200019991998199719961995

500

400

300

200

100

0

βαθµολογηµένοι

εγγεγραµµένοι

 

Στατιστική ΙΙ 

 

∆ιάγραµµα 7: Αριθµός εγγεγραµµένων και βαθµολογηµένων φοιτητών  (επαναληπτική εξεταστική) 
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Παράρτηµα Β 
 
Κώδικας του Syntax 
 

Στο παράρτηµα αυτό παραθέτεται  ο κώδικας του syntax που δηµιουργήθηκε για τη 

διενέργεια των προβλέψεων. Περισσότερες πληροφορίες για τον προγραµµατισµό µε SPSS 

υπάρχουν στο SPSS Programming and Data Management, 4th Edition A Guide for SPSS and SAS 

Users των Raynald Levesque and SPSS Inc. Επιπλέον στην ιστοσελίδα  http://www.spsstools.net 

είναι διαθέσιµος αρκετός έτοιµος κώδικας για SPSS  syntax ενώ η ιστοσελίδα  

http://docs.python.org/tut/tut.html αποτελεί µια καλή εισαγωγή στις λειτουργίες της Python. 

Ο κώδικας που γράφτηκε είναι ο εξής: 

 

BEGIN PROGRAM. 

 
import spss 
import math 
 
spss.Submit(r''' 
 
* ∆ηµιουργία βοηθητικών αρχείων  
 
DATASET NAME data. 
DATASET COPY temp. 
DATASET ACTIVATE temp. 
DATASET DECLARE exsmooth. 
 
* Υπολογισµός ποσοστού συµµετοχής 
* Υπολογισµός missing values 
 
COMPUTE arx_pos_sym = VAR00002 / VAR00001 .  
EXECUTE . 
RMV 
  /p=MEAN(arx_pos_sym 1). 
 
* Μετασχηµατισµός ποσοστού συµµετοχής 
 
COMPUTE z = LN((1-p)/p) . 
EXECUTE . 
 
 
* Αποστολή outpout στο αρχείο exsmooth 
 
OMS SELECT TABLES 
/IF COMMANDS=['ExSmooth'] SUBTYPES=['Smoothing Para meters'] 
 /DESTINATION FORMAT = SAV NUMBERED = TableNumber_ 
  OUTFILE = exsmooth. 
 
* Εκτέλεση Simple 
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TSET PRINT=DEFAULT NEWVAR=ALL MXNEWVAR=2 . 
PREDICT THRU END. 
EXSMOOTH /VARIABLES=z 
  /MODEL=NN 
  /ALPHA=GRID(0 1 .001) 
  /INITIAL=CALCULATE. 
 
* Εκτέλεση Holt 
 
TSET PRINT=DEFAULT NEWVAR=ALL MXNEWVAR=2 . 
PREDICT THRU END. 
EXSMOOTH /VARIABLES=z 
 /MODEL=HOLT 
 /ALPHA=GRID(0 1 .001) 
 /GAMMA=GRID(0 1 .002) 
 /INITIAL=CALCULATE. 
OMSEND. 
DATASET ACTIVATE exsmooth. 
''') 
 
#Ανάκτηση των SSE από το αρχείο exsmmoth 
 
dataCursor=spss.Cursor([5,6]) 
data=dataCursor.fetchall() 
dataCursor.close() 
SSEsimple=float(data[0][1]) 
SSEholt=float(data[1][1]) 
aSimple=float(data[0][0]) 
 
spss.Submit(r''' 
DATASET ACTIVATE temp. 
''') 
 
#Σύγκριση SSE και διενέργεια πρόβλεψης 
 
if SSEsimple < SSEholt : 
 if aSimple==0 : 
  method=" µέσο" 
 elif aSimple==1 : 
  method="random walk" 
 else : 
  method="Simple ES" 
 SSE=SSEsimple 
 spss.Submit(r'''  
 TSET PRINT=DEFAULT NEWVAR=ALL MXNEWVAR=2 MXPREDICT=1. 
 PREDICT THRU 50. 
 EXSMOOTH /VARIABLES=z 
   /MODEL=NN 
   /ALPHA=GRID(0 1 .001) 
   /INITIAL=CALCULATE. 
 ''') 
 
else: 
 method="Holt ES" 
 SSE=SSEholt 
 spss.Submit(r''' 
 TSET PRINT=DEFAULT NEWVAR=ALL MXNEWVAR=2 MXPREDICT=1. 
 PREDICT THRU 50. 
 EXSMOOTH /VARIABLES=z 
  /MODEL=HOLT 
  /ALPHA=GRID(0 1 .001) 
  /GAMMA=GRID(0 1 .002) 
  /INITIAL=CALCULATE. 
 ''') 
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#Ανάκτηση πρόβλεψης 
 
dataCursor=spss.Cursor([9]) 
data=dataCursor.fetchall() 
dataCursor.close() 
 
zhat=float(data[(spss.GetCaseCount()-1)][0]) 
 
RMSE=math.sqrt(SSE/spss.GetCaseCount()) 
 
#Αντίστροφος µετασχηµατισµός στην πρόβλεψη 
 
phat=1/(1+math.exp(zhat)) 
 
#∆ηµιουργία διαστήµατος εµπιστοσύνης 
 
pll=1/(1+math.exp(zhat+2*RMSE)) 
pul=1/(1+math.exp(zhat-2*RMSE)) 
 
 
#Εκτύπωση αποτελεσµάτων 
 
print " πρόβλεψη ποσοστού συµµετοχης µε ",method 
print " κατώτερο όριο: ",pll 
print " πρόβλεψη : ",phat 
print " ανώτερο όριο : ",pul 
 
 
#Κλέισιµο βοηθητικών αρχείων 
 
spss.Submit(r''' 
DATASET ACTIVATE data. 
DATASET CLOSE ALL. 
''') 
 
END PROGRAM. 
 

-Το αρχικό αρχείο παίρνει το όνοµα data και αντιγράφεται στο αρχείο temp έτσι ώστε να 

µην µεταβληθεί. Όλοι οι υπολογισµοί γίνονται στο temp. 

-Γίνονται οι απαραίτητοι µετασχηµατισµοί. 

-Με τη χρήση της εντολής OMS ορίζεται πως οι πίνακες µε τα αποτελέσµατα της εκθετικής 

εξοµάλυνσης θα µεταφέρονται στο αρχείο .sav exsmooth που δηλώθηκε στην αρχή. 

-Στη συνέχεια διενεργείται η εκθετική εξοµάλυνση. 

-Με τη χρήση ενός data cursor λαµβάνονται από το αρχείο exsmooth οι τιµές των SSE των 

µεθόδων και του α της Simple και αποθηκεύονται σε µεταβλητές.  

-Συγκρίνονται τα SSE και διενεργείται πρόβλεψη για την επόµενη περίοδο µε την µέθοδο µε 

το µικρότερο SSE. Θεωρούµε ότι η πρόβλεψη µε µέσο όρο είναι η ίδια µε την πρόβλεψη µε απλή 

εκθετική εξοµάλυνση µε α ίσο µε 0 και ότι η πρόβλεψη µε  random walk είναι η ίδια µε την 

πρόβλεψη µε απλή εκθετική εξοµάλυνση µε α ίσο µε 1. 

- Με τη χρήση ενός data cursor λαµβάνεται από το αρχείο temp η τιµή της  πρόβλεψης 

-Γίνεται ο αντίστροφος µετασχηµατισµός στην πρόβλεψη και υπολογίζεται το διάστηµα 

εµπιστοσύνης 
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-Στο outpout εµφανίζεται η µέθοδος µε την οποία έγινε η πρόβλεψη, η τελική πρόβλεψη και 

τα όρια του διαστήµατος εµπιστοσύνης  

-Κλείνουν όλα τα αρχεία εκτός από το αρχικό.
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Παράρτηµα Γ 

 
Αλγόριθµοι ελέγχων τυχαιότητας 
 
 

Η µηδενική  υπόθεση των τεστ αυτών είναι 

Ηο Η σειρά των παρατηρήσεων είναι τυχαία 

και η εναλλακτική 

Η1 Η σειρά των παρατηρήσεων δεν είναι τυχαία.  

Για κάθε σειρά υπολογίζεται η τιµή ελέγχου (στη συγκεκριµένη περίπτωση ο µέσος), ο 

αριθµός των παρατηρήσεων που είναι µεγαλύτερες από την τιµή ελέγχου (np) , ο αριθµός   των 

παρατηρήσεων που είναι µικρότερες από την τιµή ελέγχου (na) και ο αριθµός των runs, (R) δηλαδή 

ο αριθµός των ακολουθιών παρατηρήσεων που είναι είτε όλες µεγαλύτερες, είτε όλες µικρότερες 

από την τιµή ελέγχου. Η στατιστική ελέγχου είναι 
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Περισσότερα για τους ελέγχους υποθέσεων καθώς και τη γενικότερη χρήση του SPSS στο 

πολύ χρήσιµο βιβλίο του Andy Field Discovering Statistics Using SPSS [7] .  Οι αλγόριθµοι των 

run test είναι διαθέσιµοι µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια στα help files του SPSS. 

 


