
3. Compare and Eliminate 

Περιγραφή:
 

Συχνά πρέπει να συγκρίνουμε δύο επιλογές κατά σειρά 
σημαντικότητας. Η σύγκριση σε ζεύγη μπορεί να 

βοηθήσει, είναι κάτι που το κάνουμε διαισθητικά όλη 
την ώρα, αλλά η χρήση της στις επιχειρήσεις είναι ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα. Αν και αυτή η τεχνική δεν 
εμφανίζει πληροφορίες που να προσδιορίζουν τα 

κριτήρια που υποστηρίζουν κάθε επιλογή, εξακολουθεί 
να είναι ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης για την 

ελαχιστοποίηση ιδεών και την κατάληξη στις 
καλύτερες.   

Description:

We often have to compare two options in order 
of importance. Paired comparison analysis can 
help with that – and we do it intuitively all the 
time, but it is advantageous in business to bring 
structured analysis into the mix. Although this 
technique doesn’t surface any information 
identifying the criteria supporting each option, 
it still is a very good starting point to eliminate 
ideas and end up with the preferred ones.

DECIDE 



∆ημιουργήστε μια λίστα με όλες τις 
επιλογές που θέλετε να συγκρίνετε.  

Σημειώστε δίπλα από κάθε επιλογή ένα 
γράμμα (Α, Β, Γ, ∆, κ.ο.κ.). 

Σημειώστε τις επιλογές σας τόσο στον 
οριζόντιο άξονα όσο και στον κατακόρυφο 
δημιουργώντας στήλες και λωρίδες. Αυτό 

είναι έτσι ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε 
επιλογές μεταξύ τους. 

Σε κάθε ένα από τα κενά κουτάκια, 
συγκρίνετε την επιλογή του οριζόντιου με 

την επιλογή του κατακόρυφου άξονα. 
Αποφασίστε ποια από τις δύο επιλογές 
είναι πιο σημαντική και σημειώστε το 

γράμμα της πιο σημαντικής επιλογής στο 
κουτάκι. 

Βαθμολογήστε τη διαφορά σπουδαιότητας 
μεταξύ των επιλογών, από μηδέν (χωρίς 

διαφορά / ίδια σημασία) έως, ας πούμε, 
τρία (μείζονες διαφορές / το ένα πολύ πιο 

σημαντικό από το άλλο.) 

Τέλος, ενοποιήστε τα αποτελέσματα 
προσθέτοντας τις τιμές για κάθε μία από 

τις επιλογές. Ίσως θέλετε να μετατρέψετε 
αυτές τις τιμές σε ποσοστό της συνολικής 

βαθμολογίας. 

Make a list of all of the options that you 
want to compare. Assign each option a 
letter (A, B, C, D, and so on) and note this 
down.

Mark your options as both the row and 
column headings on the worksheet. This is 
so that you can compare options with 
one-another.

Within each of the blank cells, compare the 
option in the row with the option in the 
column. Decide which of the two options is 
most important and write down the letter 
of the most important option in the cell. 

Score the difference in importance between 
the options, running from zero (no differ-
ence/same importance) to, say, three (major 
difference/one much more important than 
the other.)

Finally, consolidate the results by adding 
up the values for each of the options. You 
may want to convert these values into a 
percentage of the total score.
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