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Μenu  Στατιστικά

1. Εἰσαγωγή

Προκειμένου νὰ εἶναι παραγωγική ἡ χρήση τοῦ ἐνσωματωμένου κυκλώματος Στατιστικῆς χρειάζεται 
νὰ εἰπωθούν λίγα πράγματα γιὰ το υπόβαθρο ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας.

Εἴδη Στατιστικῶν:  
Τὰ εἴδη στατιστικῶν εἶναι συγκεκριμένα, περιέχονται στὴν ἴδια τὴν βάση καὶ δὲν πειράζονται ἀπό τν 
ἐφαρμογή – ἁπλά διαβάζονται.
Ἐνσωματώνουν ταυτόχρονα:

• καὶ τὶς ἐντολὲς ἀναζήτησης, συσχέτισης κ.λ.π. 
• καὶ τὶς ἐντολὲς γιὰ τὴ διαμόρφωση τῶν παραθύρων εἰσαγωγῆς κριτηρίων 
• καὶ τὸ κείμενο περιγραφῆς / ἑρμηνείας τους.

 

Τὰ εἴδη Στατιστικῶν χωρίζονται σὲ 2 μεγάλες κατηγορίες: 
• αὐτές ποὺ ἐπιστρέφουν μία τιμή (π.χ. πόσοι ἀσθενεῖς ὑπάρχουν (μὲ τὰ ὅποια 

χαρακτηριστικά) , πόσες ἐπισκέψεις (μὲ τὰ ὅποια κριτήρια) ἔγιναν ἀπὸ τότε μέχρι τότε. 
• αὐτές ποὺ ἐπιστρέφουν σειρά τιμῶν (π.χ. πόσες ἐπισκέψεις μὲ τὰ ὅποια κριτήρια 

ἔγιναν ἀνὰ μῆνα  αὐτό τὸ χρονικό διάστημα): αὐτό σημαίνει ὅτι ἐπιστρέφονται τόσες τιμές 
ὅσοι εἶναι οἱ μῆνες ποὺ περιλαμβάνονται π.χ. στὸ δοσμένο χρονικό διάστημα.

Μὲ τὴ σειρά τους, οἱ Στατιστικὲς ποὺ ἐπιστρέφουν μία μόνο τιμή, χωρίζονται σὲ αὐτὲς ποὺ 
ἐπιστρέφουν ἀριθμὸ ἀσθενῶν (ἀτόμων), αὐτὲς ποὺ ἐπιστρέφουν ἀριθμὸ ἐπισκέψεων καὶ αὐτὲς ποὺ 
ἐπιστρέφουν ποσὸ χρημάτων. Ἡ συγκεκριμένη διάκριση φαίνεται καὶ στὴ περιγραφὴ τοῦ κάθε 
εἴδους στατιστικῆς ποὺ ξεκινάει μὲ [Α], [Ἔ] ἢ [Ὁ] ἀντίστοιχα.

Κάθε Εἶδος Στατιστικῆς ἔχει ἕναν μοναδικὸ κωδικὸ εἴδους ὥστε ὅταν ἀργότερα δοῦμε μία 
καταγραφεῖσα στατιστικὴ νὰ γνωρίζουμε μέσα ἀπὸ ποιὰ διαδικασία προῆλθε. 

Μία Στατιστικὴ ἀφοῦ ὑπολογισθεῖ μπορεῖ – προαιρετικὰ – νὰ καταγραφεῖ γιὰ μελλοντικὴ 
ἐπεξεργασία, συσχέτιση μὲ ἄλλες, γραφικὴ ἀπεικόνιση, ἐξαγωγὴ ἀποτελεσμάτων στὸ Word, στὸ 
Excell κ.λ.π. 

Ὅλες οἱ Στατιστικὲς καταγράφονται στὴν ἴδια τη βάση καὶ περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
• Ἕνα ID (εἶναι ὁ Αὔξων Ἀριθμὸς Δημιουργίας τους)
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Εἶναι προφανὲς πιστεύουμε ὅτι οἱ στατιστικὲς ποὺ ἐπιστρέφουν σειρὰ τιμῶν ὑπάρχουν γιὰ 
λόγους εὐκολίας καὶ ταχύτητας λήψης ἀποτελεσμάτων, μίας καὶ τὰ ἀποτελέσματά τους θὰ 
μποροῦσαν (καὶ μποροῦν) νὰ ὑπολογισθοῦν μὲ ἐπαναλαμβανόμενη χρήση τῶν ἁπλῶν 
στατιστικῶν.

Ὁ λόγος αὐτῆς τῆς διάκρισης εἶναι γιὰ νὰ ἐμποδίζεται ὅπως θὰ δοῦμε ἀργότερα ἡ ἀπὸ 
κοινοῦ γραφικὴ παράσταση ἀνόμοιων τιμῶν π.χ. ἀσθενεῖς καὶ ποσά.

Τὸ πλεονέκτημα αὐτῆς τῆς προσέγγισης εἶναι ἡ δυνατότητα εὔκολης πρόσθεσης νέων 
κριτήριων, νέων στατιστικῶν ἀλλὰ καὶ διόρθωσης σφαλμάτων χωρὶς νὰ ἀγγίζεται ἢ νὰ 
«βαραίνει» ἡ ἴδια ἡ ἐφαρμογή.
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• Τὸν Κωδικό του Εἴδους Στατιστικῆς ἀπὸ τὴν ὁποία προῆλθαν
• Τὴν περιγραφὴ τοὺς ὅπως ἐσεῖς τὴν ἔχετε ὁρίσει πρὶν τὴν καταγραφὴ
• Τὴν ἡμέρα καὶ ὤρα δημιουργίας τους
• Λεκτικὴ Περιγραφὴ τῶν κριτηρίων βάσει τῶν ὁποίων ὑπολογίσθηκε
• (Ἀνάλογα μὲ τὸ εἶδος τοὺς καταγράφουν καὶ μία σειρὰ ἄλλες πληροφορίες).

Οἱ στατιστικὲς οἱ ὁποῖες ἐπιστρέφουν μία τιμὴ π.χ. 180 καὶ ἡ τιμὴ αὐτὴ ἀφορᾶ ἀσθενεῖς βρίσκουν 
καὶ ἐπιστρέφουν καὶ τοὺς ἴδιους τους ἀσθενεῖς (γιὰ τὴν ἀκρίβεια τοὺς κωδικούς τους) ὥστε νὰ 
μπορεῖτε νὰ ἀνατρέξετε σὲ αὐτοὺς ἢ νὰ τοὺς τυπώσετε ἢ νὰ φτιάξετε ἐτικέτες κ.λ.π.

Ὅταν ἔχετε ὑπολογίσει μία νέα στατιστικὴ τέτοιου τύπου καὶ ἐπιλέξετε τὸ Καταγραφή, θὰ σᾶς 
ρωτήσει τὸ πρόγραμμα ἂν θέλετε νὰ καταγραφοῦν καὶ οἱ κωδικοὶ τῶν ἀσθενῶν. Ἡ ἐρώτηση γίνεται 
γιατί ἡ καταχώρηση τῶν κωδικῶν τῶν ἀσθενῶν – εἰδικὰ ἂν οἱ εὑρεθέντες εἶναι πολλοὶ – γιὰ κάθε 
στατιστικὴ μεγαλώνει εὔκολα τὸ ἀρχεῖο Ἀποτελεσμάτων Στατιστικῆς. 

Ἂν δὲν ἔχετε σκοπὸ νὰ χρησιμοποιήσετε τὰ στοιχεῖα τῶν ἴδιων τῶν Ἀσθενῶν ἀλλά σας ἐνδιαφέρει 
μόνο τὸ ἀριθμητικὸ ἀποτέλεσμα ἐπιλέξτε τὸ Ὄχι ἀλλιῶς τὸ Ναί.

2   Ξεκινῶντας – Ἕνα πρῶτο παράδειγμα

Θὰ παρουσιάσουμε τὴν διαδικασία ὑπολογισμοῦ μιᾶς ἁπλῆς στατιστικῆς μὲ ἀποτέλεσμα μία τιμή. 
Γιὰ τὸ παράδειγμα θὰ χρησιμοποιήσουμε τὸ εἶδος στατιστικῆς 20001 [Α] Ασθενείς (στὸ 
παιδιατρικό ὑπάρχει ἀνάλογο εἶδος: τὸ 20002 [Α] Παιδιά καὶ ἀνάλογα σὲ πρόσθετες εἰδικότητες 
ποὺ θὰ γίνουν διαθέσιμες στὸ ἄμεσο 
μέλλον).

Πηγαίνουμε στὸ menu Στατιστικά 
καὶ ἐπιλέγουμε τὸ Νέα Στατιστική. 
Θὰ ἐμφανισθεῖ τὸ ἑξῆς παράθυρο 
Επιλογή Είδους Νέας 
Στατιστικής. Ἐπιλέγουμε (ἄν δὲν 
εἶναι ἤδη ἐπιλεγμένη) τὴν σελίδα …
με αποτέλεσμα Μια Τιμή καὶ ἀπό 
τὸν κατάλογο ποὺ ἐμφανίζεται τὸ 
εἶδος 20001.

Σημειῶστε ὅτι στὸ κάτω μέρος τοῦ 
παραθύρου ἐμφανίζεται ἡ ἐξήγηση 
τῆς στατιστικῆς (διαφέρει γιὰ κάθε εἶδος).

Κάντε κλίκ στὸ > Επόμενο >
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Πάντως μπορεῖτε καὶ ἐκ τῶν ὑστέρων εἴτε νὰ διαγράψετε συνολικὰ μία καταχωρηθεῖσα 
στατιστικὴ εἴτε μόνο τοὺς ἐνσωματωμένους κωδικοὺς ἀσθενῶν ὥστε νὰ μὴν καταλαμβάνεται 
ἄδικα χῶρος στὸ σκληρὸ δίσκο καὶ νὰ ἐπιταχύνεται ἡ πρόσβαση στὰ στατιστικά. 

Ὅσο περισσότερο ἐλεύθερο χῶρο ἔχετε στὸ σκληρὸ δίσκο καὶ ταχύτερο ὑπολογιστή, τόσο 
λιγότερο χρειάζεται νὰ σᾶς ἀπασχολεῖ τὸ θέμα αὐτὸ

Μὴν συγχέετε τὸν κωδικὸ εἴδους στατιστικῆς μὲ τὸ ID  (αὔξοντα ἀριθμό) 
πραγματοποιηθεισῶν στατιστικῶν. Ἀπὸ ἕνα εἶδος στατιστικῆς μποροῦμε νὰ παράξουμε καὶ 
νὰ καταγράψουμε πολλὲς στατιστικὲς ἴδιου εἴδους ἀλλὰ μὲ διαφορετικὲς παράμετρους 
(κριτήρια).  
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Θὰ ἐμφανισθεῖ τὸ παράθυρο Νέα Στατιστική: Ορισμός Κριτηρίων

Ἀμέσως μετὰ τὸν τίτλο διακρίνουμε τὸν 
κωδικὸ καὶ τὴ περιγραφὴ τοῦ εἴδους 
στατιστικῆς ποὺ πρόκειται νὰ 
δημιουργήσουμε ἐνῶ στὴ συνέχεια 
ὑπάρχει ὁ τίτλος της.

Γιὰ τὸ παράδειγμά μας μᾶς ἐνδιαφέρει νὰ 
βροῦμε τοὺς ἄρρενες πελάτες μας ποὺ 
γεννήθηκαν ἀπὸ 1.1.1950 ἕως καὶ 
31.12.1959, ποὺ εἶναι ἀσφαλισμένοι στὸ 
ΙΚΑ ἢ στὸ ΝΑΤ. Ἔτσι συμπληρώνουμε 
στὸν τίτλο (γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ 
ἀνατρέξουμε ἀργότερα εὔκολα) 
 Άρρενες, Γεννηθέντες 10ετία 50 
(ΙΚΑ/ΔΕΗ).

Στὴ συνέχεια ἐνεργοποιοῦμε τὸ κριτήριο 
Φύλο καὶ ἐπιλέγουμε τὸ Ἄρρεν, 
ἐνεργοποιοῦμε τὸ κριτήριο Ἀσφ.Ταμεῖο καὶ 
ἐπιλέγουμε τὰ δυὸ ταμεῖα τσεκάροντας τὰ 
ἀντίστοιχα πλαίσια καὶ τέλος ἐπιλέγουμε τὸ 
κριτήριο Ἡμερ.Γέννησης καὶ 
συμπληρώνουμε τὶς ἡμερομηνίες-ὅρια

Τὸ παράθυρο φαίνεται πλέον κάπως ἔτσι 
(βλ. πλάι)
Εἴμαστε πλέον ἕτοιμοι νὰ προχωρήσουμε 
στὸν ὑπολογισμὸ τῆς στατιστικῆς. 

Ἂν θέλουμε νὰ δοῦμε ἂν ὅλα τὰ κριτήρια 
ποὺ ἔχουμε ἐφαρμόσει ἔχουν γίνει 
ἀντιληπτὰ ἀπὸ τὸ πρόγραμμα χωρὶς ἀκόμη 
νὰ ἐφαρμόσουμε τὴ στατιστική, μποροῦμε 
νὰ ἐπιλέξουμε τὸ πλαίσιο Προπαρασκευὴ 
ΜΟΝΟ: θὰ μᾶς ἐμφανίσει μὲ κατανοητὸ 
τρόπο ὅλα τὰ στοιχεῖα τῆς – ὑπὸ 

δημιουργία – στατιστικῆς (βλ. Κάτω)

ΣΗΜ: Το εικονίδιο i είναι ισοδύναμο 
με την επιλογή Προπαρασκευή ΜΟΝΟ.

Σελίς: 4 / 14 ICAMSoft Applications White PapersΦεβρουάριος 2010



Στατιστικά

Ὅπως ἔχουμε πεῖ εἴμαστε ἕτοιμοι γιὰ τὸν ὑπολογισμό τῆς 
Στατιστικῆς.  Μετά  λοιπόν  τὴν  μικρὴ  αὐτή  παρένθεση 
ἐπιλέγουμε  τὸ  Εύρεση.   Γιὰ  ἕνα  μικρό  (ἀνάλογα  μὲ  τὸ 
ἐρώτημα) χρονικό διάστημα ὁ δείκτης τοῦ ποντικιοῦ ἀλλάζει 
σχῆμα  σὲ  SQL,  ἔνδειξη  ὅτι  τὸ  πρόγραμμα  εἶναι 
ἀπασχολημένο μὲ τὴν βάση. 

Μόλις  τελειώσει  ἐμφανίζεται  σχετικό  μήνυμα  μὲ  τὸ 
ἀποτέλεσμα τῆς ἀναζήτησης: 

Κατ’ ἀρχήν ἄν θέλουμε νὰ δοῦμε ποιοὶ εἶναι οἱ ἀσθενεῖς ποὺ ταιριάζουν στὰ κριτήρια μποροῦμε νὰ 

κάνουμε κλἰκ στὸ εἰκονίδιο 

Ἐμφανίζεται  τότε  τὸ  παράθυρο  Εμφάνιση  Αποτελεσμάτων  Στατιστικής  ποὺ  ἀποτελεῖ 
πρόγραμμα ἀπό μόνο του μιᾶς καὶ μᾶς προσφέρει τὶς ἑξῆς δυνατότητες:

• Ἐμφανίζει τὸν Κωδικό του Ἀτόμου, τὸ Ἐπώνυμο, Ὄνομα, πατρώνυμο, Ἤμ. Γέννησης, Φύλο, 
Διεύθυνση καὶ ΤΚ μαζὶ μὲ τὴ πόλη.

• Μποροῦμε νὰ ταξινομήσουμε τὰ περιεχόμενα κατὰ ὁποιοδήποτε ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα 
πεδία κατὰ αὔξουσα ἢ φθίνουσα σειρά: ἁπλὰ κάντε κλὶκ πάνω στὸ τίτλο τοῦ πεδίου: τὰ 
περιεχόμενα  ταξινομοῦνται  διαδοχικὰ  κατὰ  αὔξουσα  ἢ  φθίνουσα  σειρὰ  τὴν  ὁποία 
ἀπεικονίζει ἕνα βελάκι μὲ φορᾶ πρὸς τὰ πάνω ἢ πρὸς τὰ κάτω.

• Ὅλα τὰ στοιχεῖα αὐτὰ μποροῦν νὰ σωθοῦν σὲ μία σειρὰ εἴδη (format) ἀρχείων ὅπως XLS 
τοῦ Microsoft Excell,  RTF,  HTML, XML,  ν  τυπωθο νἤ ὰ ῦ . 

Ἐπίσης,  κάνοντας  διπλὸ  κλίκ  σὲ  ὁποιαδήποτε 
γραμμή ἀτόμου, μποροῦμε νὰ ἀνοίξουμε τὴν κάρτα 
ἀτομικῶν στοιχείων του, καὶ μέσω αὐτῆς νὰ δοῦμε 
ὁποιαδήποτε πληροφορία μᾶς ἐνδιαφέρει γι’ αὐτόν.

Τέλος, ἐπιλέγοντας τὸ Εκτύπωση Ετικετών  ἀπό 
τὴν  Λίστα  Ἐνεργειῶν  καὶ  μετὰ  τὸ  Εκτέλεση 
μποροῦμε νὰ τυπώσουμε ἐτικέτες γιὰ τὰ ἄτομα ποὺ 
ἔχει  ἐπιλέξει  ἡ  στατιστική!  Θὰ  ἐμφανισθεῖ  ἡ 
ἀκόλουθη φόρμα Ετικετογράφος Στατιστικών. 

Ἀπό ἐδῶ – σύμφωνα καὶ μὲ ὅσα ἀναφέρονται στὸ 
θέμα  Ἐτικετογράφος   γιὰ  τὸν  ὁρισμό  τῶν 
παραμέτρων μπορεῖτε νὰ τυπώσετε ὁποιουδήποτε 

εἴδους ἐτικέτες θέλετε (πάντα ὅμως σὲ φύλλα χαρτιοῦ Α4).

Ἄς  ξαναγυρίσουμε  ὅμως  στὸ  κορμό τοῦ  παραδείγματος 
μας κλείνοντας ὅλα τὰ ἄλλα παράθυρα καὶ ξαναγυρίζοντας 
στὸ  παράθυρο  τῆς  Στατιστικῆς  ποὺ  ἔχουμε   μόλις 
ὑπολογίσει. Ἔχουμε τὶς ἑξῆς επιλογές: 

• νὰ τὴν κλείσουμε χωρίς νὰ καταγράψουμε τίποτε (θὰ 
μᾶς προειδοποιήσει σχετικά τὸ πρόγραμμα) 

• νὰ  τὴν  καταγράψουμε  (μόνο  ὄνομα,  κριτήρια  &  ἀριθμητική  τιμή  τοῦ  ἀποτελέσματος): 
ἐπιλέγουμε τὸ Καταγραφή  καὶ στὴ συνέχεια τὸ Όχι 

• νὰ τὴν καταγράψουμε μὲ τὰ πλήρη στοιχεῖα καὶ τῶν ἀτόμων τοῦ ἀποτελέσματος (ἐπιλέγουμε 
τὸ Καταγραφή  καὶ στὴ συνέχεια τὸ Ναί)
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Ἔστω ὅτι ἐπιλέγουμε τὴ καταχώρηση τῆς στατιστικῆς. Ποῦ πῆγε; Πῶς θὰ τὴ ξαναβροῦμε αὐτὴ καὶ 
τὰ ἀποτελέσματα ποῦ ἔδωσε; Θὰ τὰ δοῦμε στὴ παράγραφο ΣΤ-4 Γιὰ τὴν ὥρα θὰ κάνουμε κάποιες 
παρατηρήσεις  καὶ  θὰ  ἀκολουθήσει  καὶ  ἕνα  παράδειγμα  γιὰ  τὸν  ὑπολογισμὸ  Στατιστικῆς  μὲ 
ἀποτέλεσμα Σειρὰ Τιμῶν.

Παρατηρήσεις γιὰ τα Κριτήρια Στατιστικής

1. Οἱ διαθέσιμοι Κωδικοὶ Εἰδῶν Στατιστικῶν διαφέρουν ἀνάλογα μὲ τὴν ἰατρικὴ εἰδικότητα τῆς 
ἐφαρμογῆς: μὴν ἀνησυχήσετε ἂν στὴ δική σας ἐφαρμογὴ κάτι φαίνεται διαφορετικό. Τὸ 
μέρος τοῦ ἐγχειρίδιου ποὺ παρουσιάζει τὶς στατιστικὲς εἶναι κοινὸ γιὰ ὅλες τὶς εἰδικότητες. 
Δῶστε βάρος στὴ λογικὴ λειτουργίας τῶν Στατιστικῶν.

2. Στὸ παράδειγμα ποὺ εἴδαμε ὑπῆρχε μόνο μία σελίδα στὸ παράθυρο  Νέα Στατιστικὴ  γιὰ 
τὸν  ὁρισμὸ  κριτηρίων.  Ἀνάλογα  μὲ  τὸ  εἶδος  τῆς  στατιστικῆς,  τὸν  ὄγκο  τῶν  δυνατῶν 
κριτηρίων καὶ τὰ διαφορετικὰ ἀρχεῖα ποὺ ἐμπλέκονται ὑπάρχουν καὶ περισσότερες ἀπὸ μία 
σελίδες.

3. Ἐπίσης γιὰ λόγους χώρου, ὁρισμένες σελίδες ἐμφανίζουν μία κάθετη ράβδο μετακίνησης 
(scroll  bar):  αὐτὸ  σημαίνει  ὅτι  δὲν  μποροῦν  νὰ  ἀπεικονισθοῦν  ὅλα  τὰ  κριτήρια  τῆς 
δοσμένης σελίδας ταυτόχρονα: χρησιμοποιῆστε τὴ ράβδο γιὰ νὰ μεταφέρετε στὸ ὁρατὸ 
πεδίο καὶ τὰ ὑπόλοιπα πεδία ἐφόσον θέλετε νὰ τὰ χρησιμοποιήσετε.

4. Ἕνα κριτήριο χρησιμοποιεῖται ὅταν εἶναι ἐνεργοποιημένο (δηλ. ἂν τὸ ἀριστερὰ κουτάκι εἶναι 
τσεκαρισμένο) ἀνεξάρτητα ἂν ἔχετε συμπληρώσει τὴ τιμή του. Δηλαδή, ἂν στὸ παράδειγμα 
ποὺ  κάναμε  δὲν  εἴχατε  τσεκάρει  τὸ  Ἡμερ.  Γέννησης  θὰ  εἶχαν  ἐπιλεγεῖ  οἱ  ἀσθενεῖς 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ἡμερομηνίας γέννησης ἀκόμη καὶ ἔχοντας συμπληρώσει τὶς ἡμερομηνίες.

5. Σὲ σχέση μὲ τὸ 4 δὲν ἰσχύει τὸ ἀντίστροφο: γιὰ παράδειγμα ἂν ἔχετε ἐνεργοποιήσει π.χ. τὸ 
κριτήριο Ἀσφ. Ταμεῖο καὶ δὲν ἔχετε ἐπιλέξει κανένα ταμεῖο, τὸ κριτήριο ἀγνοεῖται.

6. Σὲ σχέση μὲ τὰ 4 & 5, μέχρι νὰ ἐξοικειωθεῖτε, καλὸ εἶναι νὰ χρησιμοποιεῖτε τὴ λειτουργία 
«Προπαρασκευὴ ΜΟΝΟ» ὥστε νὰ βλέπετε ἂν ἔχετε ἀποδώσει ἐπιτυχῶς τὶς ἐπιθυμίες σας 
στὴν ἐφαρμογή.

7. Στὰ λεκτικὰ κριτήρια, δήλ. ἐκεῖ ὅπου ψάχνεται μὲ βάση ἕνα μέρος ὀνόματος ἢ λέξης ὅπως 
πχ στὸ Ἐπώνυμο, Κριτήριο 1, τὴν Ὁμάδα Αἵματος, τὸ Ἐπάγγελμα κ.λ.π. σημειῶστε τὸ ἑξῆς: 

π.χ. στὸ Κριτήριο 1, ἂν συμπληρώσετε τὸ ΠΑ θὰ γίνουν δεκτοὶ (ὅσον ἀφορᾶ αὐτὸ τὸ 
κριτήριο) μόνο αὐτοὶ ποὺ ἡ καταχωρημένη πληροφορία τοὺς στὸ πεδίο αὐτὸ ΞΕΚΙΝΑΕΙ 
ἀπὸ ΠΑ. 
Ἂν θέλετε νὰ ψάξετε γιὰ ὅσους ἔχουν τοὺς χαρακτῆρες «ΠΑ» ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 
ΠΕΔΙΟ  καὶ  ΟΧΙ  ΜΟΝΟ  ΣΤΗΝ  ΑΡΧΗ  συμπληρῶστε  *ΠΑ  (δήλ.  βάλτε  ἕνα  ἀστεράκι 
μπροστὰ ἀπὸ τὸ ἀλφαριθμητικὸ κριτήριο). 
Θυμηθεῖτε τὸ αὐτὸ ἰδιαίτερα ὅταν ψάχνετε γιὰ λέξεις ἢ μέρη λέξεων σὲ μεγάλα πεδία 
ὅπως αἰτίες ἐπισκέψεων, ἱστορικὰ κ.λ.π.

8. Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ παρατήρηση 7 
Σὲ ὅλα τὰ λεκτικὰ κατὰ τὴν ἀναζήτηση ἡ ἐφαρμογὴ ΑΓΝΟΕΙ ἂν κατὰ τὴ συμπλήρωση 
τῶν  δεδομένων  εἶχαν  χρησιμοποιηθεῖ  χαρακτῆρες  πεζοὶ  ἢ  κεφαλαῖοι.  Ἀκόμη 
περισσότερο,  ἀδιαφορεῖ  ἂν  τὸ  πληκτρολόγιο  ἦταν  γυρισμένο  στὰ  Ἑλληνικὰ  ἢ  στὰ 
Λατινικὰ κατὰ τὴ πληκτρολόγησή τους. 
ΟΣΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ, 
ΕΙΝΑΙ γιὰ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΔΙΟΙ.  
Ἔτσι π.χ. ἅ,ἅ,Ά,Α καὶ a, μ,m καὶ M, y,ὓ καὶ Ὓ θεωροῦνται ὁμάδες ἴδιων χαρακτήρων 
ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀναζήτηση σὲ ἀντίθεση π.χ. μὲ τὸ s καὶ τὸ Σ, τὸ r μὲ τὸ ρ κ.ο.κ.

9. Τὸ παράθυρο Ἐμφάνιση Ἀποτελεσμάτων Στατιστικῆς μπορεῖ νὰ ἐμφανισθεῖ μόνο ὅταν 
τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἀσθενεῖς (ἄτομα). Στὴ περίπτωση Εἰδῶν Στατιστικῆς ποὺ ἐπιστρέφουν 
ἀριθμὸ ἐπισκέψεων ἢ χρηματικὰ ποσὰ δὲν εἶναι διαθέσιμο.

10. Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ καταγραφὴ Στατιστικῆς χωρὶς νὰ τῆς δοθεῖ Ὄνομα 
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3   Δεύτερο Παράδειγμα

Στὸ 2ο παράδειγμα θὰ ὑπολογίσουμε μία στατιστική ποὺ ἐπιστρέφει σειρὰ τιμῶν: Ἔστω πόσες 
επισκέψεις είχαμε το 2006 ἀνὰ μῆνα.

Ἐπιλέγουμε τὸ Νέα 
Στατιστική ἀπό τὸ menu 
Στατιστικά καὶ στὸ 
παράθυρο Επιλογή 
Είδους Νέας 
Στατιστικής ἐπιλέγουμε 
τὴν σελίδα …με 
αποτέλεσμα Σειρά 
Τιμών. 

Σὲ αὐτή ἐπιλέγουμε τὸ 
Εἶδος Στατιστικῆς 3 
Επισκέψεις 
(Διαχρονικά ανά 
μήνα).

Στὴν συνέχεια ἐπιλέγουμε 
τὸ > Επόμενο >.

Ἐμφανίζεται τὸ παράθυρο Νέα Στατιστική: Ορισμός Κριτηρίων. Ἐπιλέγουμε τὴν 1η σελίδα 
Κριτ. Επισκέψεων καὶ το συμπληρώνουμε τὸ κριτήριο Ημερ.Επίσκεψης μὲ τὶς ἡμερομηνίες 
1/1/2006 καὶ 31/12/2006. 
(Ἄν θέλαμε νὰ μποσθέσουμε ὁποιοδήποτε κριτήριο καὶ ἀπὸ τὶς Σελίδες τῶν Ἀτομικῶν Στοιχείων) 
Τέλος, συμπληρώνουμε τὸν τίτλο τῆς Στατιστικῆς. Τώρα, ἡ φόρμα μας θὰ πρέπει νὰ δείχνει κάπως 
ἔτσι:

Ἐπιλέγουμε τὸ Εύρεση.  Ὅταν ὁ 
δείκτης τοῦ ποντικιοῦ ξαναγίνει βέλος 
(ἀπό SQL), ἔνδειξη ὅτι τελείωσε ὁ 
ὑπολογισμός, ἐπιλέγουμε τὸ 
Καταγραφή ἐφόσον θέλουμε νὰ 
καταγράψουμε τὰ ἀποτελέσματα.
Τέλος, κλείνουμε ὅλα τὰ  ἀνοικτά 
παράθυρα.

Παρατήρηση: Στὶς Στατιστικὲς ποὺ 
ἐπιστρέφουν σειρά τιμῶν δὲν 
ὑπάρχει Ἄμεση Ἐμφάνιση 
Ἀποτελεσμάτων.
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4   Ἐμφάνιση / Διαχείριση Στατιστικῶν

Ἦρθε ἡ ὥρα νὰ δοῦμε ποῦ πηγαίνουν οἱ καταχωρηθεῖσες στατιστικές. Πῶς μποροῦμε νὰ τὶς 
ἀξιοποιήσουμε παραπέρα, νὰ τὶς συσχετίσουμε ἤ νὰ δοῦμε τὰ στοιχεῖα τους. Πηγαίνουμε λοιπόν 
στὴν ἐπιλογή Διαχείριση στὸ μενού Στατιστικά. Θὰ ἐμφανισθεῖ τὸ παρακάτω παράθυρο:

Στὸ παράθυρο αὐτό ἐμφανίζονται ὅλες οἱ μέχρι τώρα 
καταχωρηθεῖσες στατιστικές. Γιὰ κάθε στατιστική ἐμφανίζεται τὸ 
ID της, ὁ κωδικός εἴδους στατιστικῆς ἀπό τὸ ὁποίο προῆλθε, τὸ 
ὄνομα ποὺ τῆς ἔχουμε δώσει, ἡ ἡμερομηνία & ὥρα δημιουργίας 
της, τὸ ἄν εἶναι διαχρονικὴ μὲ σειρά τιμῶν) ἤ ὄχι, ὁ ἀριθμός 
ἐγγραφῶν, κλπ, στὴ δὲ στήλη Κριτήρια, αν ἀφήσουμε τὸ mouse 
πάνω ἀπὸ τὸ συγκεκριμένη στήλη θὰ δούμε να εμφανίζονται τα 
κριτήρια με τα οποία την δημιουργήσαμε. 

Τὶ μποροῦμε νὰ κάνουμε μέσα ἀπό τὸ παράθυρο Διαχείρισης 
Στατιστικῶν;  

• Νὰ ἀνοίξουμε τὸ παράθυρο Εμφάνισης 
Αποτελεσμάτων Στατιστικής ἐπιλέγοντας το 
Εμφάνιση Ατόμων/Επισκέψεων. Ἡ ἐπιλογή αὐτή εἶναι 
ἐπιλέξιμη μόνο ἐφόσον ἡ ἐπιλεγμένη Στατιστική 
ἐνσωματώνει τοὺς κωδικούς τῶν Ἀσθενών.

• Νὰ ἐπιλέξουμε τὴν ἐκκαθάριση τῶν ἐνσωματωμένων 
Κωδικῶν Ἀσθενών ἀπό μία Στατιστική κρατῶντας μόνο 
τὴν ἀριθμητική τιμή της. Ἐπίσης ἡ επιλογή αὐτή εἶναι 
ἐπιλέξιμη μόνο ἐφόσον στὴν ἐπιλεγμένη  Στατιστική 
περιέχονται Κωδικοί Ἀσθενῶν.

• Νὰ διαγράψουμε μία ἤ περισσότερες Στατιστικές ποὺ ἔχουμε ἐπιλέξει.

Τέλος, μπορεῖτε νὰ περιορίσετε τὸν ἀριθμό τῶν ἐμφανιζόμενων στατιστικῶν χρησιμοποιῶντας σὰν 
κριτήριο τὸ ὄνομα τους ἤ τὸ εἶδος στατιστικῆς ἀπὸ τὸ ὁποῖο προῆλθαν. Ἐπίσης, μπορεῖτε νὰ 
ὁρίσετε καὶ τὸ εἶδος ταξινόμησης ἐπιλέγοντας μιὰ ἀπό τὶς 3 διαθέσιμες ἐπιλογές.
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5   Γραφική Ἀπεικόνιση Στατιστικῶν

Τὸ παράθυρο γραφικῆς ἀπεικόνισης Στατιστικῶν ἐμφανίζεται μέσω τῆς ἐπιλογῆς Γραφική 
Απεικόνιση στὸ μενού Στατιστικά. Ἑδῶ μποροῦμε νὰ εἰσάγουμε γιὰ γραφική ἀπεικόνιση ὅποιες 
καὶ ὅσες ἀπὸ τὶς καταγραφεῖσες στατιστικές θέλουμε. 
Ὁ μόνος – λογικός ἄλλωστε – περιορισμός εἶναι νὰ περιέχουν ὅλες συγκρίσιμα μεταξύ τους στοιχεῖα 
π.χ. ἀριθμό ἀσθενῶν, ἀριθμό ἐπισκέψεων ἀνά μήνα, ποσά ἀνά μῆνα, ποσά ἀνά ἔτος κ.ο.κ. Δὲν 
μποροῦμε δηλ. – προφανῶς – νὰ εἰσάγουμε μιὰ στατιστική ποὺ ἀφορᾶ π.χ. ἀριθμό ἐπισκέψεων ἀνά 
μῆνα καὶ μετὰ νὰ εἰσάγουμε γιὰ ταυτόχρονη ἀπεικόνιση ἀριθμό ἐπισκέψεων ἀνὰ ἑβδομάδα…

Λειτουργίες Εἰκονιδίων

Ἀφαιρεῖ ὅλες τὶς στατιστικές ἀπό τὸ παράθυρο ἀπεικόνισης, ἀρχικοποιεῖ δηλ. τὸ 
παράθυρο ἀπεικόνισης

Καλεῖ τὸ παράθυρο Δημιουργίας Νέας Στατιστικῆς (ἰσοδύναμο μὲ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ μενού 
«Νέα Στατιστική».

Ἐμφανίζει τὸ παράθυρο ἐπιλογῆς καταγραφείσας Στατιστικῆς πρὸς ἀπεικόνιση

Καταγράφει τὸ γράφημα ὅπως φαίνεται τὴν δοσμένη στιγμή σὲ ἀρχεῖο Windows 
Metafile (κατάληξη wmf). Ἀρχεῖα αὐτοῦ τοῦ τύπου μποροῦν να εἰσαχθοῦν στὰ 
περισσότερα προγράμματα τῶν Windows ὅπως Word, Excell κ.λ.π.

Τυπώνει τὸ δοσμένο γράφημα μαζί μὲ τὰ στοιχεῖα τῶν ἀπεικονιζόμενων στατιστικῶν, καὶ τὸν τίτλο 
καὶ τὴν περιγραφή ποὺ ὁρίζουμε στὴν σελίδα Λοιπά.

Κάνουμε λοιπόν κλίκ στὸ εἰκονίδιο ἐπιλογῆς καὶ ἐμφανίζεται τὸ παρακάτω παράθυρο:
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(Σημείωση: γιὰ 
τὶς ἀνάγκες τῆς 
παρουσίασης 
ἔχουμε  φτιάξει 
καὶ τὴν 
Στατιστική 3 
ἀντίστοιχα μὲ 
τὴν 2 αλλά γιὰ 
τὸ ἔτος 2007)

Τὰ εἴδη γραφημάτων ποὺ μπορεῖ νὰ ἀπεικονίσει ἡ στατιστική εἶναι 4 καὶ χρειάζεται νὰ ἐπιλέξουμε 
ποιὸ θὰ χρησιμοποιηθεῖ: ἕστω ἡ κατακόρυφος Ράβδος. 
Μποροῦμε ἐπίσης νὰ ἐπιλέξουμε τὸ χρῶμα τὸ ὁποίο θὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴν ἀπεικόνιση κάνοντας 
κλίκ στὸ ἀντίστοιχο ἔγχρωμο πλαίσιο στὰ δεξιά (Σὲ γραφήματα τύπου πίτας, τὸ χρῶμα ἀγνοεῖται 
καὶ ἐπιλέγονται αὐτόματα χρώματα ποὺ νὰ διαφέρουν μεταξύ τους γιὰ κάθε τόξο).
Ἄν χρειασθεῖ μποροῦμε νὰ χρησιμοποιήσουμε τὰ κριτήρια ἀναζήτησης καὶ ταξινόμησης καθώς καὶ 
τὸ εἰκονίδιο ἀνανέωσης (αὐτό με το φακό). 
Ὁρίζουμε λοιπόν σὰν χρῶμα τὸ γαλάζιο, ἐπιλέγουμε τὴ στατιστική με ID 2 (ἔτος 2006) καὶ κάνουμε 
κλίκ στὸ ἐπιλογή. Ἡ στατιστική ἐμφανίζεται πλέον γραφικά ὅπως σττὸ παρακάτω παράθυρο:

Ἐπιλέγουμε τώρα τὴν σελίδα 
Πρόσθετα Στοιχεία & 
Ρυθμίσεις.  Στὴν σελίδα 
αὐτή φαίνονται ὅλες (στὸ 
παράδειγμα ἀκόμα μόνο μία) 
οἱ ἀπεικονιζόμενες 
στατιστικές, μία ἀνά γραμμή. 

Ἁνά ἐπιλεγμένη στατιστική 
μποροῦμε να:

• Ἀλλάξουμε τὸ χρῶμα 
της

• Νὰ ἐπιλέξουμε ἄν θὰ 
ἔχει ὁρατές ἐνδείξεις 
τιμῆς καὶ τὶ εἴδους 
θὰ εἶναι αὐτές οἱ 
ἐνδείξεις: τιμή, 
ποσοστό, τιμή καὶ 
ποσοστό.

• Νὰ τὴν ἀφαιρέσουμε 
(διαγράψουμε) ἀπό 
τὴν απεικόνιση.

Τέλος, συνολικά γιὰ τὸ 
γράφημα μποροῦμε νὰ 
ὁρίσουμε ἄν θὰ εἶναι 
τρισδιάστατο ἤ ὄχι.
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Ἄς προσθέσουμε τώρα καὶ τὴν στατιστική Νο 3. Κάνουμε πάλι κλίκ σττὸ εἰκονίδιο  , 
ἐπιλέγουμε σὰν χρῶμα τὸ ρόζ καὶ μετά τὴν στατιστική μὲ κωδικό 3 (ὅπως ἡ 2 ἀλλά γιὰ γιὰ τὸ 
ἔτος 2007).  

(παρατηρεῖστε ὅτι ἡ 
στατιστική 1 δὲν 
φαίνεται πλέον 
μεταξύ τῶν 
ἐπιλέξιμων πρὸς 
ἀπεικόνιση: αὐτό 
συμβαίνει γιατί ἔχετε 
ἤδη εἰσάγει μιὰ 
στατιστική καὶ πλέον 
τὸ πρόγραμμα 
ἐπιτρέπει τὴν 
εἰσαγωγή μόνο 
ἐκείνων τῶν 
στατιστικῶν ποὺ 
ἀφοροῦν συγκρίσιμα στοιχεῖα)

Ἀφοῦ εἰσαχθεῖ καὶ ἡ 2η στατιστική τὸ παράθυρο φαίνεται ὥς ἑξῆς:

Στὴν ἑπόμενη σελίδα θὰ δοῦμε πῶς θὰ φαίνονταν τὰ ἴδια στοιχεῖα μὲ ἐναλλακτικούς τρόπους 
ἀπεικόνισης:
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μὲ γραμμές χωρίς ἐνδείξεις τιμῶν

μὲ ὀριζόντιες ράβδους καὶ ἀπεικόνιση γιὰ τὴν 
στατιστική 3 τιμῶν & ποσοστῶν ενώ γιὰ τὴν 
στατιστική 2 μόνο τιμῶν.

Στὴν συνέχεια τὸ 
ίδιο ἀλλά μὲ 
2σδιάστατη 
ἀπεικόνιση:

Τέλος ἀκολουθεῖ ἕνα παράδειγμα ἀπεικόνισης τῆς Στατιστικῆς 3 
μὲ μορφή πίτας
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Προκειμένου νὰ τυπώσετε τὸ γράφημα ἐπιλέγξτε τὸ εἰκονίδιο τοῦ ἐκτυπωτῆ: θὰ ἐμφανισθεῖ κατ’ 
ἀρχήν ἡ προεπισκόπηση τῆς ἐκτύπωσης

τὴν ὁποία μπορεῖτε νὰ στείλετε γιὰ ἐκτύπωση.
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Πρόσθετες Παρατηρήσεις γιὰ τὰ Στατιστικά

1. κτ ς κα  ν πάρχει συγκεκριμένος λόγος γι  ν  πράξετε διαφορετικά, γι  μηνιαίαἘ ὸ ὶ ἂ ὑ ὰ ὰ ὰ  
ποτελέσματα ρίζετε χρονικ  διαστήματα π  ρχ  ως τέλος το  τους, γι  βδομαδιαίαἀ ὁ ὰ ἀ ὸ ἀ ὴ ἕ ῦ ἔ ὰ ἑ  
ντίστοιχα π  ρχ  μήνα ( τους) ως τέλος μήνα ( τους) κ. .κ.ἀ ἀ ὸ ἀ ὴ ἔ ἕ ἔ ὁ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ἂν ἐπιλέξετε νὰ δεῖτε τὴν ἠλικιακὴ διάρθρωση τῶν ἀσθενῶν (βάση τῆς 
ἡλικίας ποὺ εἶχαν κατὰ τὴν ἐπίσκεψή τους) ἀνὰ ἔστω 10ετία στὴ 1η ράβδο ἐμφανίζονται 
αὐτοὶ ποὺ ἡ ἡλικία τοὺς εἶναι ἕως καὶ 9,9999 ἔτη, στὴ δεύτερη ὅσοι ἡ ἡλικία τοὺς εἶναι ἀπὸ 
10 ἕως καὶ 19,9999 κὸκ Ἀνάλογα ἰσχύει γιὰ τὴν ἠλικιακὴ διάρθρωση ἀνὰ ἔτος.

2. Ὅλα τὰ ἐνεργοποιημένα στατιστικὰ κριτήρια ἐλέγχονται γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἰσχύ τους, 
δήλ.ἂν ἰσχύει καὶ τὸ Α καὶ τὸ Β καὶ τὸ Γ κλπ καὶ ὄχι ἂν ἰσχύει τὸ Ἃ ἢ τὸ Β ἢ τὸ Γ κλπ

3. Σὲ σχέση μὲ τὴ παρατήρηση 2 προσέξτε τὸ ἑξῆς: ἂν ἐφαρμόσετε εἶδος κριτήριου τὸ ὁποῖο 
ἀναφέρεται καὶ στὰ ἀτομικὰ στοιχεῖα καὶ σὲ στοιχεῖα ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο ἐπισκέψεων καὶ σὲ 
στοιχεῖα ἀπὸ τὸ ἱστορικό, ὅσοι ἀσθενεῖς γιὰ παράδειγμα δὲν ἔχουν ἱστορικὸ 
(συμπληρωμένη κάρτα ἱστορικοῦ) εἶναι ἐξ’ ὁρισμοῦ ἐκτὸς τῆς στατιστικῆς. Αὐτὸ ἰσχύει 
ἀκόμη καὶ ἂν δὲν ἔχετε ἐνεργοποιήσει π.χ. τὸ κριτήριο Κείμενο Ἱστορικοῦ. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ἂν δὲν θέλετε νὰ ψάξετε καὶ στὸ Ἱστορικὸ χρησιμοποιεῖστε Εἶδος 
Στατιστικῆς ποὺ δὲν τὸ περιλαμβάνει

Στὴ παρουσίαση τῶν Στατιστικῶν ἀκολουθήσαμε τὸ δρόμο τῶν παραδειγμάτων λόγω τῆς 
συνθετότητας τοῦ ἀντικειμένου. Ἐλπίζουμε ὅτι μπορέσαμε νὰ σᾶς δώσουμε τὰ βασικὰ ἐφόδια ὥστε 
νὰ πειραματισθεῖτε μόνοι σας πλέον μὲ τὰ στατιστικά.
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