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LIFE-VISIONS

Οφέλη της πλατφόρµας VISIONS DSS
• Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της ταχύτη-

τας της λήψης αποφάσεων

• Αύξηση του ελέγχου, της ανταγωνιστικότητας και 
της αποδοτικότητας λήψης αποφάσεων

• ∆ιευκόλυνση της επικοινωνίας

• Ενθάρρυνση της εκπαίδευσης

• Ενίσχυση των αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών

• Ενσωµάτωση των υπαρχόντων και των νέων 
µοντέλων και εργαλείων που ενισχύουν πολιτικές 
βελτίωσης ποιότητας αέρα και ενεργειακής εξοικο-
νόµησης

Η πλατφόρµα VISIONS DSS πρόκειται να λειτουργεί 
σαν ένα web-based Guidebook για

• τον χαρακτηρισµό της βιωσιµότητας των φωτοκα-
ταλυτικών εφαρµογών

• την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και τη 
βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλ-
λοντος.

Στοιχεία του   
VISIONS DSS

Διαχείριση δεδοµένων

Εκτελεί την αποθήκευση 
των πληροφοριών 
του συστήµατος και 
της απαιτούµενης 

συντήρησης

Διαχείριση µοντέλων

Αποτελείται από µοντέλα 
και συστήµατα 
διαχείρισης 

Διαχείριση της 
Διεπιφάνειας χρήστη 

(User Interface)

Επιτρέπει στο χρήστη την 
επικοινωνία µε το DSS



Η πλατφόρµα VISIONS DSS είναι ένα IT εργαλείο 
πολλαπλών κριτηρίων που αναπτύσσεται στο 
πλαίσιο του έργου LIFE VISIONS, ώστε να παρέχει 
προκαθορισµένες πιθανές λύσεις για την εκτίµηση 
της επίδρασης των φωτοκαταλυτικών εφαρµογών 
στην εξοικονόµηση ενέργειας και στην ποιότητα 
του εσωτερικού αέρα.  

Το εργαλείο στοχεύει στην υποστήριξη της λήψης 
αποφάσεων από τα ενδιαφερόµενα µέρη και τους 
τελικούς χρήστες σχετικά µε την καταλληλότητα 
των φωτοκαταλυτικών εφαρµογών λαµβάνοντας 
υπόψη την ενεργειακή αποδοτικότητα, τη βιωσιµό-
τητα και την οικονοµική σκοπιµότητα.  

Απευθύνεται στα ενδιαφερόµενα µέρη και τους 
τελικούς χρήστες (δηµόσιοι, ιδιωτικοί, επιστηµο-
νικοί φορείς, κατασκευαστικός τοµέας, εταιρείες 
χρωµάτων, τοπικοί φορείς δηµοσίου τοµέα) και 
υποστηρίζει τις ακόλουθες αποφάσεις.

• Αποτελεσµατικότητα των φωτοκαταλυτικών 
εφαρµογών

• Παρέχει προκαθορισµένες λύσεις πολλαπλών 
κριτηρίων
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Υποστήριξη στη βελτιστοποίηση, στο σχεδια-
σµό, τις επιλογές και την εφαρµογή

• Βελτιστοποίηση: Συστηµατική και συνεχής 
αναζήτηση των συνθηκών που θα δηµιουρ-
γήσουν βέλτιστες αποφάσεις

• Σχεδιασµός: Ανάπτυξη και ανάλυση πιθανών 
εναλλακτικών και αξιολόγηση των προυπαρ-
χόντων και των µελλοντικών δράσεων

• Επιλογή: Επιλογή σετ δράσεων που έχουν 
παραχθεί από καλά δοµηµένους αλγορίθµους

• Εφαρµογή: Υιοθέτηση επιλεγµένου σετ 
δράσεων για λήψη αποφάσεων

• Υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων για την 
καταλληλότητα των λύσεων βάσει της ενερ-
γειακής, περιβαλλοντικής και οικονοµικής 
απόδοση

• Παρέχει παραδείγµατα καλής εφαρµογής

Χαρακτηριστικά της πλατφόρµας VISIONS 
DSS
• Προσαρµοστικότητα και ευελιξία

• ∆ιαδραστικότητα

• Φιλικότητα προς το χρήστη

• Αποτελεσµατικότητα

• Ευκολία στην ανάπτυξη

• Επεκτασιµότητα

• Υποστήριξη για ανάλυση και µοντελοποίηση

• Υποστήριξη πρόσβασης σε δεδοµένα

• Αυτονοµία, ενσωµάτωση, Web-based

Στόχοι της πλατφόρµας VISIONS DSS

Υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων εκτίµησης 
της επίδρασης της φωτοκαταλυτικής εφαρµογής  
στη µείωση της εσωτερικής ρύπανσης και στην 
εξοικονόµηση ενέργειας 

• ∆ιάγνωση προβληµάτων που σχετίζονται µε 
συγκεκριµένο προϊόν

• Σύγκριση µεταβλητών που βελτιώνουν το 
προϊόν

• Σχεδιασµός νέου προϊόντος

• Βέλτιστες εφαρµογές ανάµεσα σε υφιστάµενα 
συγκρίσιµα προϊόντα


