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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η µαζική παραγωγή ενδυµάτων είναι µια διαδικασία, η οποία απαιτεί την
καθιέρωση ενιαίων χαρακτηριστικών, τα οποία είναι κοινώς αποδεκτά και
χρησιµοποιούνται ευρέως για την απλούστευση της παραγωγής. Τα είδη ένδυσης
κατασκευάζονται σε συγκεκριµένα µεγέθη. Το κάθε ένδυµα θα έπρεπε να ταιριάζει
απόλυτα στα µέτρα ενός ατόµου, αλλά λόγω των µεγάλων ατοµικών διαφορών, αυτό
θα είχε ως αποτέλεσµα την έκρηξη του κόστους τους, και θα καθιστούσε πρακτικά
αδύνατη την οικονοµική παραγωγή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
εξατοµικευµένου σχεδιασµού αποτελεί η υψηλή ραπτική, η οποία όµως θεωρείται
είδος πολυτελείας και απευθύνεται σε πολύ µικρό τµήµα του πληθυσµού. Όσον
αφορά τα έτοιµα ενδύµατα, η µερική εξατοµίκευση επιτυγχάνεται µε τη χρήση
µεγεθολογίων µε κανονικοποιηµένες διαστάσεις, που έχει σαν αποτέλεσµα την
ικανοποίηση ενός ποσοστού του πληθυσµού. Όµως και σε αυτή την περίπτωση
θυσιάζεται η απόλυτη εξατοµίκευση προς όφελος της οικονοµίας. Η έννοια της
εξατοµικευµένης µαζικής παραγωγής δεν είναι µια απλή έννοια µάρκετινγκ ή ένας
τρόπος παραγωγής. Είναι ένα επιχειρηµατικό µοντέλο που εξυπηρετεί τις
εξατοµικευµένες ανάγκες των καταναλωτών [Anderson et al. 1999].
Ο όρος εξατοµικευµένη µαζική παραγωγή προσδιορίστηκε πρώτη φορά από
τον Davis στο «Future Perfect», ο οποίος βασίστηκε στο οξύµωρο της µαζικής
παραγωγής των εξατοµικευµένων αγαθών. Εννοεί την παραγωγή που χρησιµοποιεί
την τεχνολογία των Η/Υ για να παράγει αποτελεσµατικά τα εξατοµικευµένα αγαθά
και τις υπηρεσίες µε τη µέγιστη διαφοροποίηση και το χαµηλότερο κόστος
παραγωγής [Davis, 1987].
Οι νέες τεχνολογίες των γραµµοκωδίκων (bar codes), των συστηµάτων
σχεδιασµού και παραγωγής (CAD/CAM), των σαρωτών σωµάτων και των
διαδραστικών εφαρµογών του ∆ιαδικτύου, επιτρέπουν την εξατοµικευµένη µαζική
παραγωγή της ενδυµασίας. Οι κρίσιµοι παράγοντες για την εξατοµικευµένη µαζική
παραγωγή ενδυµάτων είναι: (α) Η χρήση του σαρωτή σωµάτων για τη συλλογή των
σωµατοµετρικών µετρήσεων. (β) Η αξιοποίηση των συστηµάτων σχεδιασµού µε τη
βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD) για τη δηµιουργία των πατρόν. (γ) Η
χρήση του διαδικτύου για την επικοινωνία µεταξύ του πελάτη και του κατασκευαστή.
(δ) Η εφαρµογή των αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών για τη σωστή και γρήγορη
παραγωγή και παράδοση των ενδυµάτων [Cornell University, 2003].
Οι σωµατοµετρικές µετρήσεις και οι σχέσεις µεταξύ τους αλλάζουν µε το
πέρασµα του χρόνου, λόγω αλλαγής στον τρόπο ζωής και στις διατροφικές συνήθειες
καθώς και την αυξανόµενη ποικιλοµορφία του πληθυσµού. Συνεπώς, αλλάζει η σχέση
µεταξύ µεγέθους του ενδύµατος και σωµατοµετρικών µετρήσεων. Γι’ αυτό, πρέπει να
πραγµατοποιούνται σε τακτά διαστήµατα µετρήσεις του πληθυσµού, ώστε να
αποτελούν µια επιστηµονικά τεκµηριωµένη βάση δεδοµένων για τη δηµιουργία
µεγεθολογίων. Μια τέτοια βάση δίνει πληροφορίες για τα απαραίτητα µεγέθη και την
γεωγραφική κατανοµή τους στις αγορές. Για παράδειγµα οι τελευταίες
σωµατοµετρικές έρευνες στη Γερµανία απέδειξαν ότι καµιά σειρά µεγεθών
συγκεκριµένου σωµατότυπου δεν καλύπτει περισσότερο από το 25% του
πληθυσµού στον οποίο απευθύνεται. Οι σειρές µετρήσεων που υπάρχουν σήµερα σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες στα πλαίσια του έργου ‘E-Tailor’ και λόγω της χρήσης των
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τρισδιάστατων σωµατοµετρικών τεχνικών, έχουν µεγάλη σηµασία γι’ αυτή τη σχέση
[Lanenegger και Van Osch, 2002].
Συνεπώς, τα ενδύµατα µαζικής παραγωγής, δεν ικανοποιούν περισσότερο από
το 25% του πληθυσµού, που έχει κανονικές αναλογίες. Το υπόλοιπο 75% των
καταναλωτών µπορεί να ικανοποιηθεί µε την εξατοµικευµένη µαζική παραγωγή
ενδυµάτων. Γίνεται προσπάθεια, να καλυφθούν οι εξατοµικευµένες ανάγκες και
επιθυµίες των καταναλωτών, µε την ευέλικτη τεχνολογία παραγωγής ενδυµάτων και
τη βοήθεια των Η/Υ. Πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να παράγουν εξατοµικευµένα
ενδύµατα µε τη µέγιστη δυνατή διαφοροποίηση και το χαµηλότερο κόστος
παραγωγής. Η στρατηγική αυτή τους δίνει ένα σηµαντικό ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα στη σύγχρονη απαιτητική αγορά σε σχέση µε τις επιχειρήσεις που
επιµένουν στη µαζική παραγωγή.
Η ύπαρξη βάσης ανθρωποµετρικών δεδοµένων αποτελεί προϋπόθεση για την
ανάπτυξη αποτελεσµατικών συστηµάτων ταξινόµησης µεγεθών (µεγεθολόγια).
Πρέπει να χρησιµοποιηθούν σύγχρονες µετρήσεις των σωµατοµετρικών διαστάσεων
ενός συγκεκριµένου πληθυσµού για να καθορισθούν οι σωµατότυποι και η σειρά των
µεγεθών. Ένα σύστηµα ταξινόµησης µεγεθών είναι ένα σύνολο µεγεθών ενδυµάτων
που δηµιουργείται από µια εταιρία ενδυµασίας, έτσι ώστε τα ενδύµατα να έχουν καλή
εφαρµογή σε µια σειρά ανθρώπων µιας συγκεκριµένης αγοράς. Ο πιο κοινός τύπος
συστήµατος ταξινόµησης µεγεθών στη βιοµηχανία ενδυµασίας αρχίζει µε ένα βασικό
µέγεθος που στη συνεχεία βαθµονοµείται αναλογικά για να δηµιουργήσει ένα
πολυάριθµο σύνολο µεγεθών.
Το πρόβληµα, το οποίο καλείται να αντιµετωπίσει η παρούσα εργασία είναι η
έλλειψη κατάλληλων µεγεθολογίων κατασκευής ενδυµάτων για τη µαζική κάλυψη
εξατοµικευµένων αναγκών, τα οποία να στηρίζονται σε µία βάση σύγχρονων
ελληνικών ανθρωποµετρικών δεδοµένων.
Στόχοι της εργασίας είναι: (α) η ανάπτυξη µιας νέας µεθοδολογίας για τη
δηµιουργία µεγεθολογίων βάσει ανθρωποµετρικών δεδοµένων για εξατοµικευµένη
µαζική παραγωγή ενδυµάτων. (β) η εφαρµογή της µεθοδολογίας για την ανάπτυξη
µεγεθολογίων βάσει σύγχρονων ελληνικών ανθρωποµετρικών δεδοµένων. (γ) η
αξιολόγηση των προτεινόµενων µεγεθολογίων .
Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η έννοια της εξατοµίκευσης, σύµφωνα µε
τη διεθνή βιβλιογραφία. ∆ίνεται ο ορισµός της εξατοµικευµένης µαζικής παραγωγής
ενδυµάτων και ακολουθεί µια ιστορική επισκόπηση του τρόπου παραγωγής της
ενδυµασίας. Παρουσιάζονται οι χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες και οι κυριότερες
πρωτοπόρες εταιρίες του τοµέα. Εξετάζεται το πρόβληµα της καλής εφαρµογής της
ενδυµασίας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο συσχετίζεται η εξατοµικευµένη µαζική παραγωγή
ενδυµάτων µε την αξιοποίηση σωµατοµετρικών δεδοµένων. Αναπτύσσεται ο ρόλος
των σωµατοµετρικών µετρήσεων για τη δηµιουργία ολόσωµων ανθρώπινων
µοντέλων. Ακολουθεί επισκόπηση των συστηµάτων λήψης σωµατοµετρικών
µετρήσεων και αυτοµατοποιηµένης εξατοµικευµένης µαζικής παραγωγής ενδυµάτων
από τα δεδοµένα της σάρωσης.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συστήµατα ταξινόµησης µεγεθών
(µεγεθολόγια) στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Αναλύεται το θέµα της σήµανσης των
µεγεθών των ενδυµάτων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται µεθοδολογίες ανάπτυξης
µεγεθολογίων από σωµατοµετρικά δεδοµένα.
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Στην παρούσα διπλωµατική εργασία, στο τέταρτο κεφάλαιο:
Προτείνεται µια νέα µέθοδος για την κατασκευή µεγεθολογίων, βάσει της
οποίας είναι δυνατόν να προσδιορισθούν οι χαρακτηριστικές
σωµατοµετρικές διαστάσεις, που είναι απαραίτητες για την παραγωγή
κάθε τύπου ενδύµατος καθώς και οι σωµατότυποι ενός συγκεκριµένου
πληθυσµού, εξετάζοντας τις σχέσεις µεταξύ των σωµατοµετρικών
διαστάσεων.
Σύµφωνα µε τη νέα µεθοδολογία αναπτύσσονται πέντε εναλλακτικά
σενάρια δηµιουργίας µεγεθολογίων για κλιµακούµενου βαθµού
εξατοµικευµένη µαζική παραγωγή ενδυµάτων.
Σηµαντική καινοτοµία της εργασίας αποτελεί ο δείκτης «Ποσοστού
Ικανοποίησης», ένα εύχρηστο αλγοριθµικό εργαλείο, ο οποίος είναι σε
θέση να εξετάσει κατά πόσο ένα δεδοµένο µεγεθολόγιο «ικανοποιεί» ένα
συγκεκριµένο σύνολο πληθυσµού. Έτσι επιτυγχάνεται η αξιολόγηση των
προτεινόµενων µεγεθολογίων. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι, η γνώση
του ποσοστού του πληθυσµού που ικανοποιεί το κάθε µέγεθος είναι πολύ
σηµαντική στο να αποφασίσει ο κατασκευαστής αν θα το κατασκευάσει
αυτό το µέγεθος και σε τι ποσότητα.
Η µεθοδολογία εφαρµόζεται σε 12.180 ελληνικά ανθρωποµετρικά
δεδοµένα, τα οποία έχουν ληφθεί την περίοδο 2003 και 2004 και
προτείνονται τα αντίστοιχα µεγεθολόγια για τρεις τύπους ανδρικών
ενδυµάτων.
Η νέα µεθοδολογία, µπορεί να εφαρµοσθεί αυτούσια στο άµεσο µέλλον
για να δοµηθούν µεγεθολόγια για την παραγωγή ενδυµάτων µαζικής
παραγωγής που να καλύπτουν εξατοµικευµένες ανάγκες και για άλλες
κατηγορίες ενδυµάτων ή και για άλλες κατηγορίες πληθυσµού.
Η εργασία ολοκληρώνεται µε συµπεράσµατα και προτάσεις για µελλοντική
έρευνα.
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Κεφάλαιο 1ο : Η εξατοµικευµένη µαζική παραγωγή
1.1 Η έννοια της εξατοµίκευσης
Εξατοµίκευση είναι η τάση για βιοµηχανική παραγωγή προϊόντων ‘κοµµένων
και ραµµένων’ στα µέτρα του πελάτη. Αφορά τον σχεδιασµό, την κατασκευή και τις
πωλήσεις. Επιδρά κυρίως στον σχεδιασµό του προϊόντος και πολύ λιγότερο στις
άλλες διαδικασίες. Οι µαζικές αγορές για εξατοµικευµένα προϊόντα είναι ακόµη
περιορισµένες [Sievanen, 2002].
Οι πελατο-κεντρικές στρατηγικές και τα εξατοµικευµένα προϊόντα ήταν πολύ
δηµοφιλή από τη δεκαετία του 1990 [Lampel και Mintzberg, 1996, Pine, 1993]. Στην
αγορά των καταναλωτικών προϊόντων η εξατοµίκευση δεν είναι κάτι καινούργιο
[Spring και Dalrymple, 2000, Hakansson, 1982]. Πολλές φορές τα καταναλωτικά
αγαθά όχι µόνο κατασκευάζονται αλλά και σχεδιάζονται βάσει των ιδιαίτερων
αναγκών του κάθε πελάτη. Η εξατοµίκευση προσφέρει ένα σηµαντικό ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα για την εταιρία και καλύτερη εξυπηρέτηση για τον πελάτη [Simon and
Dolan,1998]. Αφετέρου η µαζική παραγωγή προσφέρει περισσότερα πλεονεκτήµατα
από πλευράς κόστους όσον αφορά τυποποιηµένα προϊόντα. Πρόσφατα η
εξατοµικευµένη µαζική παραγωγή (mass customization) έχει θεωρηθεί ως ένας
τρόπος συνδυασµού των πλεονεκτηµάτων της εξατοµίκευσης και της µαζικής
παραγωγής [Kotha, 1995, Pine,1993].
Η εξατοµίκευση είναι ένα αντικείµενο το οποίο µελετάται ευρέως. Όµως δεν
έχει µελετηθεί επαρκώς η σχέση της εξατοµίκευσης µε ευρύτερα θέµατα όπως η
κατασκευή, το µάρκετινγκ, η έρευνα και ο σχεδιασµός [Spring και Dalrymple, 2000,
Lampel και Mintzberg, 1996]. Πολλοί συγγραφείς έχουν ασχοληθεί µε την
εξατοµίκευση των προϊόντων. Τα εξατοµικευµένα προϊόντα ορίζονται ως παραλλαγές
των τυποποιηµένων προϊόντων και συνήθως αναπτύσσονται για να ανταποκριθούν σε
συγκεκριµένη παραγγελία ενός πελάτη [Ulrich και Eppinger, 1995]. Ένα
εξατοµικευµένο προϊόν µπορεί να θεωρηθεί ως ένα γενικό προϊόν, το οποίο είναι
τροποποιηµένο σύµφωνα µε τις ανάγκες του πελάτη. Εναλλακτικά µπορεί να
θεωρηθεί ως ένα εξειδικευµένο προϊόν, το οποίο κατασκευάζεται µε τις τυπικές
διαδικασίες, αλλά συνδυασµένες µε τον τρόπο που θέλει ο πελάτης.
Υπάρχουν διάφορα κίνητρα για την εξατοµίκευση[Spring και Dalrymple,
2000]. Τυπικά το προϊόν εξατοµικεύεται για να εκπληρώσει τις ανάγκες του πελάτη.
Ο πελάτης µπορεί να χρειάζεται ορισµένα χαρακτηριστικά του προϊόντος που µπορεί
να θεωρούνται άχρηστα ακόµη και απωθητικά από άλλους πελάτες ή απλά να µην
είναι συνηθισµένα τυπικά χαρακτηριστικά.
Η εξατοµίκευση σηµαίνει διαφοροποιηµένα προϊόντα και τυπικά µπορεί να
αυξήσει την ποικιλία των προϊόντων. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε µεγαλύτερο
µερίδιο της αγοράς και αυξηµένα κέρδη [Kekre και Srinivasan, 1990]. Η
εξατοµίκευση έχει και τα µειονεκτήµατά της, γιατί αυξάνει η ποικιλία των τµηµάτων
και των διαδικασιών [ Yeh και Chu, 1991]. Ο χαµηλός όγκος παραγωγής και η υψηλή
ποικιλία σχετίζονται συνήθως µε την εξατοµίκευση. Οι αντίστοιχες τυπικές
κατασκευαστικές διαδικασίες έχουν αυξηµένο κόστος εργασίας [Duray et al.,2000,
Hayes και Wheelwright, 1979].
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Έχουν προσδιοριστεί πέντε κύριες στρατηγικές εξατοµίκευσης βασισµένες
στο στάδιο στο οποίο εµπλέκεται ο πελάτης. Οι στρατηγικές διαφέρουν µεταξύ τους
ανάλογα µε το σηµείο της παραγωγικής αλυσίδας, στο οποίο γίνεται η εξατοµίκευση:
Καθαρή προτυποποίηση
Μερική προτυποποίηση
Εξατοµικευµένη προτυποποίηση
Εξατοµίκευση “κοµµένη και ραµµένη” στα µέτρα του πελάτη
Καθαρή εξατοµίκευση
Η ‘καθαρή προτυποποίηση’, αναφέρεται στην πλήρως τυποποιηµένη
παραγωγή στην οποία όλα τα κοµµάτια είναι όµοια. Στη ‘µερική προτυποποίηση’, οι
πελάτες θωρούνται ως οµάδες αγοραστών και κάθε οµάδα θεωρείται ως ένα σύνολο,
όπως συµβαίνει όταν κατασκευάζονται διαφορετικά προϊόντα για διαφορετικές
αγορές. Στην ‘εξατοµικευµένη προτυποποίηση’ το προϊόν εξατοµικεύεται στη φάση
της συναρµολόγησης χρησιµοποιώντας τυποποιηµένα εξαρτήµατα. Η ‘εξατοµίκευση
κοµµένη και ραµµένη στα µέτρα του πελάτη’ απαιτεί βασικό σχεδιασµό, ο οποίος
µπορεί να εξατοµικευτεί στη φάση της κατασκευής. Στη στρατηγική της ‘καθαρής
εξατοµίκευσης’ το προϊόν µπορεί να εξατοµικευτεί εξ αρχής. Όµως πρέπει να υπάρχει
µια τυποποιηµένη διαµόρφωση, διαφορετικά αυτή η στρατηγική θα έπρεπε να λέγεται
πρωτοτυποποίηση [Lampel και Mintzberg, 1996].
Κάποιοι συγγραφείς προσεγγίζουν την εξατοµίκευση ως µία κατασκευαστική
πρακτική. Ορίζουν την εξατοµίκευση ως soft όταν ο πελάτης δεν εµπλέκεται στην
κατασκευαστική διαδικασία και ως hard όταν ο πελάτης εµπλέκεται στην
κατασκευαστική διαδικασία [Coats και Wolf, 1995].
Έχουν προσδιοριστεί τέσσερις διακριτές προσεγγίσεις για την εξατοµικευµένη
µαζική παραγωγή: µε συνεργασία, µε προσαρµογή, µε αισθητική και µε διαφάνεια
Στην εξατοµίκευση ‘µε συνεργασία’, ο πελάτης επιλέγει από προκαθορισµένα
στοιχεία τον δικό του συνδυασµό, και στη συνέχεια το προϊόν κατασκευάζεται
εξατοµικευµένα. Στην εξατοµίκευση ‘µε προσαρµογή’ το ίδιο το προϊόν επιδέχεται
εξατοµίκευση και ο κατασκευαστής δεν χρειάζεται να κάνει κάποια εξατοµίκευση. Η
‘αισθητική’ εξατοµίκευση χρησιµοποιείται όταν ένα τυποποιηµένο προϊόν ικανοποιεί
σχεδόν κάθε πελάτη. Το προϊόν µένει το ίδιο και εξατοµικεύεται το περιτύλιγµα. Τα
προϊόντα που είναι εξατοµικευµένα ‘µε διαφάνεια’ µπορεί να δείχνουν τυποποιηµένα
στον χρήστη. Ο κατασκευαστής έχει µελετήσει τη συµπεριφορά του χρήστη έτσι
ώστε το προϊόν να ικανοποιεί τις ανάγκες ενός συγκεκριµένου πελάτη. Συνήθως αυτό
απαιτεί µακροχρόνια σχέση µε τον πελάτη [Gilmore και Pine, 1997].
Η σύνθεση ενός προϊόντος από τµήµατα αυξάνει τον όγκο της παραγωγής
στην εξατοµικευµένη µαζική παραγωγή. Αυτός θεωρείται ο συνηθέστερος τρόπος
εξατοµίκευσης, µε τον οποίο επιτυγχάνονται πλεονεκτήµατα, όπως το χαµηλό κόστος
[Ahlstrom και Westbrook, 1999]. Το προϊόν µπορεί να ταξινοµηθεί ανάλογα µε το
στάδιο στο οποίο εµπλέκεται η εξατοµίκευση [Duray et al, 2000, Lampel και
Mintzberg, 1996]. Έτσι προκύπτουν τέσσερις διακριτοί ρόλοι στον κύκλο ζωής ενός
προϊόντος: Αυτοί που βιοµηχανοποιούν (fabricators), οι εµπλεκόµενοι (involvers),
αυτοί που τµηµατοποιούν (modularizers) και οι συναρµολογητές (assemblers).
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‘Αυτοί που βιοµηχανοποιούν’, θέλουν να χρησιµοποιούν κοινά στοιχεία, αν
και µπορεί να αναγκαστούν να κατασκευάσουν µοναδικά στοιχεία για να καλύψουν
τις ανάγκες του πελάτη. ‘Οι εµπλεκόµενοι’, αφήνουν τον πελάτη να λάβει µέρος στη
διαδικασία σχεδιασµού και βιοµηχανοποίησης. Η πραγµατική εξατοµίκευση
λαµβάνει χώρα στη φάση συναρµολόγησης µε τον συνδυασµό τυποποιηµένων
στοιχείων και δεν χρειάζεται να κατασκευασθούν εξατοµικευµένα στοιχεία. ‘Αυτοί
που τµηµατοποιούν’, χρησιµοποιούν τυποποιηµένα στοιχεία σε πολλές γραµµές
παραγωγής. Η τµηµατοποίηση είναι ενσωµατωµένη στη δοµή του προϊόντος και
χρησιµοποιείται ακόµη και χωρίς εξατοµίκευση µε τις επιλογές του πελάτη να
πραγµατοποιούνται είτε κατά την φάση συναρµολόγησης είτε κατά τη χρήση. ‘Οι
συναρµολογητές’ παράγουν µερικώς τυποποιηµένα προϊόντα χρησιµοποιώντας
επιµέρους στοιχεία. Οι πελάτες µπορούν µόνοι τους να εξατοµικεύσουν ένα προϊόν.
Οι κατασκευαστές εξατοµικευµένων προϊόντων εντάσσονται περισσότερο στην
κατηγορία αυτών που βιοµηχανοποιούν παρά στους εµπλεκόµενους [Duray, 2002].
Η υπάρχουσα βιβλιογραφία για την εξατοµικευµένη µαζική παραγωγή
εστιάζει κυρίως στις διαδικασίες κατασκευής [Da Silveira et al, 2001]. ∆εν υπάρχουν
µαζικές αγορές για όλα τα εξατοµικευµένα προϊόντα. Η εξατοµικευµένη µαζική
παραγωγή θα επέλθει λόγω της ανάπτυξης των ευέλικτων κατασκευαστικών
τεχνολογιών και της πληροφορικής [Zipkin, 2001, Da Silveira et al, 2001].
Η αυξηµένη ικανοποίηση του πελάτη και το αυξηµένο µερίδιο στην αγορά
είναι τα κυριότερα πλεονεκτήµατα της εξατοµικευµένης µαζικής παραγωγής, ενώ το
αυξηµένο κόστος υλικών και παραγωγής είναι τα κυριότερα µειονεκτήµατα. Η
κατανόηση του «τι θέλει ο πελάτης» είναι η κυριότερη δυσκολία [Ahlstrom και
Westbrook, 1999].

1.2. Η εξατοµικευµένη µαζική παραγωγή ενδυµάτων
Οι αυξηµένες καταναλωτικές ανάγκες και η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας
έχουν προκαλέσει την ύπαρξη της µαζικής παραγωγής. Η κινητήρια δύναµη στη νέα
αγορά είναι ο καταναλωτής. Ο καθοριστικός παράγοντας είναι η τεχνολογία. Έχει
διαµορφωθεί ένα µοντέλο εξατοµικευµένης µαζικής παραγωγής στη βιοµηχανία
ενδυµασίας, το οποίο θεωρεί ως κινητήρια δύναµη τον καταναλωτή. ∆ιερευνήθηκε το
τι θέλει, τι χρειάζεται και για τι ενδιαφέρεται ο καταναλωτής. Αυτό αποτελεί µια
επιχειρηµατική ευκαιρία, η οποία συνδυάζει τη στρατηγική της µαζικής παραγωγής
µε την ευέλικτη τεχνολογία κατασκευής και την πληροφορική. Έτσι θα καλυφθούν οι
επιθυµίες του καταναλωτή µε τα εξατοµικευµένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
[Anderson et al. 1999].
Η µαζική παραγωγή είναι µια διαδικασία, η οποία απαιτεί τυποποίηση. Ως
βιοµηχανική τυποποίηση ορίζουµε τη διαδικασία καθιέρωσης ενιαίων
χαρακτηριστικών, τα οποία είναι κοινώς αποδεκτά και χρησιµοποιούνται ευρέως για
απλούστευση της παραγωγής. Συνήθως περιλαµβάνονται πρότυπα που αφορούν:
διαστάσεις, τρόπο παραγωγής, όρους παραλαβής και παράδοσης καθώς και τρόπο
συσκευασίας. Η τυποποίηση είναι µία επινόηση, η οποία έδωσε τεράστια ώθηση στη
βιοµηχανία.
Η έννοια της τυποποίησης γίνεται κατανοητή στην περίπτωση της κατασκευής
ενδυµάτων. Τα είδη ένδυσης κατασκευάζονται σε συγκεκριµένα µεγέθη. Γενικά το
κάθε ένδυµα θα έπρεπε να ταιριάζει απόλυτα στα µέτρα ενός ατόµου. Λόγω των
µεγάλων ατοµικών διαφορών αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα την έκρηξη του κόστους
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τους, εφόσον θα ήταν πρακτικά αδύνατη η οικονοµική παραγωγή τους.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα εξατοµικευµένου σχεδιασµού αποτελεί η υψηλή
ραπτική που όµως θεωρείται ως είδος πολυτελείας και απευθύνεται σε πολύ µικρά
τµήµατα του πληθυσµού. Σε µερικά προϊόντα, όπως τα έτοιµα ενδύµατα (Prêt-àporter), η προσαρµογή επιτυγχάνεται µε τη χρήση µεγεθολογίων µε
κανονικοποιηµένες διαστάσεις που έχει σαν αποτέλεσµα την ικανοποίηση ενός
ποσοστού του πληθυσµού. Όµως και σε αυτή την περίπτωση θυσιάζεται η απόλυτη
εξατοµίκευση προς όφελος της οικονοµίας.
Η τυπoπoίηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη µαζική παραγωγή, η
οποία ενίοτε βασίζεται στην συναρµογή υλικών / προϊόντων που έχουν παραχθεί και
αυτά µαζικά. Η χρήση τυποποιηµένων υλικών επιτρέπει σε µία εταιρεία να αγοράζει
λιγότερες παρτίδες υλικών σε µεγαλύτερες ποσότητες και σε χαµηλότερες τιµές.
Έτσι µειώνεται ο φόρτος διαχείρισης, αποθήκευσης και το κόστος προµήθειας,
παραλαβής και επιθεώρησης υλικών.
Η χρήση τυποποιηµένων υλικών, αλλά και τυποποιηµένων διαδικασιών
παραγωγής, αυξάνουν την αξιοπιστία και την ποιότητα των τελικών προϊόντων. Είναι
διαπιστωµένο ότι στα τυποποιηµένα προϊόντα, που παράγονται σε µεγάλες
ποσότητες, οι διαδικασίες παραγωγής τους έχουν σταθεροποιηθεί, οι πρώτες ύλες
τους είναι δοκιµασµένες και το προσωπικό διαθέτει εµπειρία.
Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, η χρήση τυποποιηµένων προϊόντων
διευκολύνει τη διαφοροποίηση των τελικών προϊόντων και την προσαρµογή τους στις
εξειδικευµένες ανάγκες των πελατών. Η διαφοροποίηση και η προσαρµογή
επιτυγχάνεται µε την κατασκευή µεγάλης ποικιλίας τελικών προϊόντων, τα οποία
κατασκευάζονται από µικρό σχετικά αριθµό επιµέρους τυποποιηµένων υλικών. Η
µείωση του κόστους διατήρησης των αποθεµάτων που επιτυγχάνεται από τη χρήση
τυποποιηµένων προϊόντων προσφέρει ευελιξία στις επιχειρήσεις. Έτσι εξειδικευµένα
προϊόντα µπορούν να συναρµολογηθούν στον χρόνο της ζήτησης, µε αποτέλεσµα να
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος απαξίωσης και να µειώνεται ο χρόνος διατήρησης
τελικών προϊόντων υψηλής αξίας.
Η έννοια της εξατοµικευµένης µαζικής παραγωγής είναι πολύ περισσότερο
από µια απλή έννοια µάρκετινγκ ή από έναν τρόπο παραγωγής. Είναι ένα
επιχειρησιακό πρότυπο που ταιριάζει συγκεκριµένα στις ανάγκες των καταναλωτών
[Anderson et al. 1999].
Ένα προσαρµοσµένο προϊόν ενδυµασίας µπορεί
κατηγορίες:

να διακριθεί σε δύο

Προσαρµοσµένη ενδυµασία στο επάγγελµα. Τέτοια ενδύµατα είναι αυτά
που φέρουν ένα συγκεκριµένο µονόγραµµα, οι αθλητικές στολές µε το
όνοµα και τον αριθµό του χρήστη, ή οι στολές µιας υπηρεσίας, όπως για
παράδειγµα οι ενδυµασίες της αστυνοµίας, του στρατού, των ΕΛΤΑ, των
αεροπορικών γραµµών κτλ.
Προσαρµοσµένη ενδυµασία στις ανάγκες του καταναλωτή. Τέτοια
ενδύµατα είναι αυτά που ικανοποιούν απαιτήσεις των καταναλωτών, όπως
είναι η εφαρµογή, οι προδιαγραφές, το σχέδιο ή ο συνδυασµός αυτών. Τα
προϊόντα αυτά γίνονται όλο και πιο δηµοφιλή από τους καταναλωτές και η
ζήτησή τους συνεχώς αυξάνει.
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Η εξατοµικευµένη µαζική παραγωγή είναι ένας ευρέως χρησιµοποιούµενος
όρος που καλύπτει τις µεγάλες αλλαγές στην κατασκευή, διανοµή και παράδοση των
προϊόντων. Πρώτη φορά προσδιορίστηκε από τον Davis στο «Future Perfect» ο
οποίος βασίστηκε στο οξύµωρο της µαζικής παραγωγής των εξατοµικευµένων
αγαθών [Davis, 1987]. Ο όρος έχει εξελιχθεί µαζί µε σηµαντικές τεχνολογίες που το
επιτρέπουν και εννοεί αυτόν που χρησιµοποιεί την τεχνολογία πληροφοριών για να
παράγει αποτελεσµατικά τα εξατοµικευµένα αγαθά και τις υπηρεσίες µε τη µέγιστη
διαφοροποίηση και το χαµηλότερο κόστος παραγωγής. Ο Pine είδε την
εξατοµικευµένη µαζική παραγωγή όχι ως επέκταση ή εξέλιξη στην ιστορία της
µαζικής παραγωγής, αλλά ως στροφή προς ένα συνολικά νέο επιχειρησιακό
παράδειγµα [Pine, 1993]. Η κινητήρια δύναµη που ωθεί σε αυτό το νέο παράδειγµα
έχει δύο πτυχές. Κατ’ αρχάς, οι επιχειρήσεις είναι αντιµέτωπες µε τον ανταγωνισµό
στην αγορά και ψάχνουν για διαφορετικές επιχειρηµατικές στρατηγικές ώστε να
επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους σε αυτό το µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό
περιβάλλον. Αφετέρου, οι τεχνολογίες όπως τα fax, και τα modem επιτρέπουν στους
κατασκευαστές να επικοινωνήσουν καλύτερα, γρηγορότερα και αποτελεσµατικότερα
µε τον καταναλωτή. Οι κατασκευαστές µπορούν τώρα να καθιερώσουν την άµεση
επαφή µε τους καταναλωτές για να µάθουν τι επιθυµούν για τα προϊόντα τους. Οι
νέες τεχνολογίες όπως το CAD/CAM, η κοπή µε λέιζερ και η σάρωση των σωµάτων
επιτρέπουν στους κατασκευαστές να κατασκευάσουν επικερδώς πολλά µεγέθη αντί
για ένα, έτσι ώστε να ικανοποιήσουν την καταναλωτική ζήτηση.
Οι νέες τεχνολογίες όπως η σάρωση των σωµάτων και η µετατροπή των
σωµατοµετρικών µετρήσεων σε µια φορητή ψηφιοποιηµένη διαµόρφωση, όπως µια
έξυπνη κάρτα (smart card), µπορούν να προωθήσουν την εξατοµικευµένη µαζική
παραγωγή [Anderson et al. 1997 και 1999]. Οι καταναλωτές µπορούν να χωριστούν
σε τέσσερις κατηγόριες:
Οι καταναλωτές που ενδιαφέροντα για «ενδύµατα κλώνους», δηλαδή
αυτοί που θέλουν πολλαπλές εκδοχές των επιτυχηµένων σε στυλ
ενδυµάτων που ήδη υπάρχουν στη ντουλάπα τους.
Οι καταναλωτές που θέλουν να υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής
πλήρως εξατοµικευµένων ενδυµάτων. Αυτοί οι καταναλωτές θα
πρέπει να µπορούν να αλληλεπιδράσουν άµεσα µε τις νέες
τεχνολογίες, για να εξατοµικεύσουν το στυλ και να επιλέξουν τις
παραµέτρους της καλής εφαρµογής και του υφάσµατος του ενδύµατος
που επιθυµούν.
Οι καταναλωτές που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν µε ήδη καλά
εκπαιδευµένο προσωπικό για µια εξατοµικευµένη ενδυµασία.
Οι καταναλωτές που προτιµούν εναλλακτικές επιλογές σχεδιασµού,
όπου η τεχνολογία επιτρέπει σε έναν καταναλωτή να κάνει τις
επιλογές του βασιζόµενος σε ένα µενού µε τυποποιηµένα µεγέθη
(µεγεθολόγια).
Η ανάγκη για ευρεία γκάµα επιλογών και αναζητήσεων προκύπτει και από την
εξέλιξη της µαζικής παραγωγής αλλά και της διαδικασίας της εξατοµικευµένης
µαζικής παραγωγής. Η ευρεία γκάµα επιλογών και αναζητήσεων προκύπτουν ως µια
πιθανή πρώτη προσέγγιση στην ολοκλήρωση διαδικασιών και τεχνολογιών ως µια
κίνηση προς την εξατοµίκευση ή σε αυτό που είναι γνωστό ως ‘αισθητική
εξατοµίκευση’. Σύµφωνα µε τη θεωρία της αισθητικής εξατοµίκευσης, ένα
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τυποποιηµένο προϊόν πρέπει να παρουσιάζεται διαφορετικά σε διαφορετικούς
πελάτες [Gilmore και Pine, 1997].
Σύµφωνα µε έρευνες που έγιναν, το 65% των καταναλωτών έδειξε ένα υψηλό
ενδιαφέρον on-line πρόσβασης για αγορές σε εξειδικευµένα καταστήµατα ενδυµασίας
ή αγορές από κατάλογο. Το 57% έδειξε ένα υψηλό ενδιαφέρον για τη χρήση ενός
διαδραστικού προσωπικού συµβούλου για αγορές σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ενδυµασίας. Πάνω από το 70% έδειξε ένα υψηλό ενδιαφέρον για τη χρησιµοποίηση
µιας έξυπνης κάρτας (smart card). Περίπου το 50% του δείγµατος ενδιαφέρθηκε πολύ
για το σχεδιασµό της ενδυµασίας του. Μέσα από µια τέτοια διαδικασία ο
καταναλωτής ένιωθε περισσότερη απόλαυση από τις αγορές, την ενδυµασία, τη
χρήση υπολογιστών και τα υψηλά επίπεδα καινοτοµίας.

1.3. Ιστορική επισκόπηση του τρόπου παραγωγής της
ενδυµασίας
Μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, η πλειοψηφία της ενδυµασίας
κατασκευαζόταν ως ένα ένδυµα τη φορά για συγκεκριµένο άτοµο. Οι γυναίκες
παρείχαν τον ιµατισµό στις οικογένειές τους, είτε ασχολούµενες οι ίδιες µε την
παραγωγή του, είτε µε τη βοήθεια ραπτριών. Από την άλλη, τα άτοµα των ανώτερων
τάξεων που επιθυµούσαν ενδύµατα µε καλή εφαρµογή πήγαιναν σε ράφτη. Οι ταξικές
διακρίσεις καθορίστηκαν ανάλογα µε την ενδυµασία καθώς τα ενδύµατα που είχαν
γίνει από επαγγελµατίες ράπτριες και ράπτες είχαν καλύτερη εφαρµογή και στυλ από
εκείνα που είχαν γίνει στο σπίτι.
Οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι ιδέες κατασκευής πατρόν και οι απαιτήσεις για
µαζική παραγωγή άλλαξαν τον τρόπο µε τον οποίο κατασκευάζονταν η ενδυµασία
στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Οι ράφτες αναγνώρισαν οµοιότητες µεταξύ
των ενδυµάτων που έκαναν για τους µεµονωµένους πελάτες και άρχισαν να
σκέφτονται µε τη λογική των αναλογικά κλιµακουµένων πατρόν για ανθρώπους
διαφορετικών µεγεθών, γνωστά ως «βαθµονοµηµένα» σύνολα µεγεθών ενδυµασίας.
Η εφεύρεση των µηχανοκίνητων αργαλειών χαµήλωσε το κόστος των υφασµάτων,
ενώ οι µηχανές ραφής και η εκβιοµηχάνιση µείωσαν τις γενικές δαπάνες για την
ενδυµασία.

Σχήµα 1. ∆ιάφοροι τύπων σωµάτων, όπου είναι εµφανής η διακύµανση των αναλογιών των
σωµάτων στον πληθυσµό. Ο άνθρωπος µε το πυρσό στο κέντρο ονοµάζεται «ο τέλειος άνδρας».
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Η σύγχρονη εποχή της παραγωγής ενδυµασίας είχε αρχίσει. Η ιστορικός
Claudia Kidwell περιγράφει αυτήν την εξέλιξη από την επί παραγγελία ενδυµασία
στην prêt-à-porter ενδυµασία, ως «εκδηµοκρατισµό της ενδυµασίας». Οι ταξικές
διακρίσεις που βασίζονταν στην ενδυµασία µειώθηκαν κάπως µε την σχετικά
φθηνότερη ενδυµασία που πρόσφερε η αγορά και που συχνά ήταν αρκετά καλύτερη
από εκείνη που κατασκευάζονταν στο σπίτι.
Οι σύγχρονες απαιτήσεις της βιοµηχανικής παραγωγής επιβάλλουν
ταχύτατους ρυθµούς, οι οποίοι µπορούν να επιτευχθούν µόνο µε τη βοήθεια των Η/Υ.
Έτσι λοιπόν, η σχεδίαση και η ανάπτυξη του αρχικού πατρόν πραγµατοποιείται µε τη
χρήση συστηµάτων CAD. Μια πολύ σηµαντική διαδικασία στη σχεδίαση των
ενδυµάτων είναι η δηµιουργία των τεχνικών σχεδίων και των τεχνικών
προδιαγραφών. Το απλό σκίτσο του σχεδιαστή µετατρέπεται σε ένα γραµµικό τεχνικό
σχέδιο (µοντέλο), το οποίο συνοδεύει τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή
του ενδύµατος. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες
λεπτοµέρειες για την κατασκευή. Για παράδειγµα, δίνονται οδηγίες για τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του υφάσµατος, τις διαστάσεις, τον τρόπο ραφής και τα αξεσουάρ
που θα χρησιµοποιηθούν. Οι πληροφορίες από το πρόγραµµα αυτό συνδέονται
άµεσα µε το πρόγραµµα σχεδίασης του πατρόν, δηµιουργίας µεγεθών και της
τοποθέτησης.
Τα περισσότερα ενδύµατα αποτελούνται από κάποια βασικά κοµµάτια
υφάσµατος, τα οποία, όταν ραφτούν µεταξύ τους, σχηµατίζουν την τρισδιάστατη
µορφή του ρούχου. Για παράδειγµα, ένα απλό πουκάµισο αποτελείται από την πλάτη,
το δεξί και αριστερό εµπρός µέρος, τα δύο µανίκια και το γιακά. Για να
δηµιουργήσουµε αυτά τα κοµµάτια, θα πρέπει να φτιάξουµε ένα πρότυπο κοπής,
ώστε να µπορούµε να επαναλαµβάνουµε το σχήµα τους. Αυτό το πρότυπο κοπής
(καλούπι) είναι το πατρόν του ενδύµατος και είναι το βασικό τεχνικό στοιχείο για την
κατασκευή του. Για κάθε κοµµάτι του ενδύµατος κατασκευάζουµε ξεχωριστά το
πατρόν. Φυσικά η κατασκευή ενός πατρόν δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτείται
µεγάλη εµπειρία και τέχνη για να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό αποτέλεσµα. Αυτό
οφείλεται στην ίδια τη φύση του ενδύµατος, το οποίο πρέπει να έχει την καλύτερη
δυνατή εφαρµογή στο ανθρώπινο σώµα.
Για την κατασκευή όµως δεν αρκεί ένα πατρόν για το κάθε κοµµάτι του
ενδύµατος. Χρειάζονται διαφορετικά πατρόν για το κάθε µέγεθος, αφού ανάλογα µε
το νούµερο του ενδύµατος ορίζονται και οι διαστάσεις του κοµµατιού. Για το λόγο
αυτό, κατασκευάζεται το αρχικό πατρόν στο βασικό µέγεθος, δηλαδή σε ένα
νούµερο το οποίο βρίσκεται περίπου στη µέση του εύρους των µεγεθών στα οποία θα
διατίθεται το συγκεκριµένο ένδυµα. Στη συνέχεια, οι διαστάσεις του αρχικού πατρόν
µεγαλώνουν ή µικραίνουν, για να κατασκευαστούν τα πατρόν των άλλων µεγεθών.
Τα πατρόν των ενδυµάτων στα πλαίσια ενός µεγεθολογίου αναπτύσσονται
από ένα ενιαίο βασικό πατρόν. Το πατρόν αυτού του βασικού µεγέθους κλιµακώνεται
προς τα πάνω και προς τα κάτω, για να δηµιουργήσει τα άλλα µεγέθη της σειράς. Η
κλιµάκωση ολοκληρώνεται µε την κίνηση κάθε σηµείου στην περίµετρο του σχεδίου
όσο απαιτείται για να αυξηθεί ή να µειωθεί το πατρόν κατά την επιθυµητή ποσότητα.
Η µετακίνηση κάθε σηµείου µπορεί να περιγραφεί µε δύο αριθµούς σε ένα σύστηµα
συντεταγµένων x, y. Αυτοί οι αριθµοί είναι οι κανόνες κλιµάκωσης, οι οποίοι
µπορούν να καταγραφούν και να χρησιµοποιηθούν για να κλιµακώσουν οποιοδήποτε
πατρόν µε παρόµοιο σχέδιο.
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Σχήµα 2: Σύστηµα CAD για τη σχεδίαση και επεξεργασία πατρόν

1.4. Οι τεχνολογίες εξατοµικευµένης µαζικής παραγωγής
Οι στρατηγικές εξατοµικευµένης µαζικής παραγωγής εξαρτώνται από ένα
πλήθος τεχνολογιών που κυµαίνονται από τους γραµµικούς κώδικες (bar codes) ως
τους κόπτες λέιζερ, τους σαρωτές σωµάτων και τις εφαρµογές του ∆ιαδικτύου. Στη
βιοµηχανία ενδυµασίας, οι κρίσιµες τεχνολογίες για την εξατοµικευµένη µαζικής
παραγωγής ένδυση είναι ο σαρωτής σωµάτων για τη συλλογή των σωµατοµετρικών
µετρήσεων, τα συστήµατα σχεδιασµού µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή
(CAD) για τη δηµιουργία των πατρόν, το ∆ιαδίκτυο για την επικοινωνία µεταξύ του
πελάτη και του κατασκευαστή και οι αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες που βοηθούν
στη σωστή και γρήγορη παραγωγή και παράδοση.
Το CAD είναι ένας γενικός όρος που καλύπτει τις λειτουργίες σχεδιασµού
πριν την παραγωγή, οι οποίες ολοκληρώνονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Περιλαµβάνει το σχεδιασµό της επιφάνειας, το γραµµικό σχέδιο και το πατρόν. Τα
συστήµατα CAD παραγωγής πατρόν χρησιµοποιούν τις ψηφιακές πληροφορίες για
τις µετρήσεις και το σχήµα των πατρόν που δηµιουργούν, τροποποιούν,
αρχειοθετούν, αποθηκεύουν και επαναχρησιµοποιούν.
Ένα µειονέκτηµα στην παραγγελία µέσω ∆ιαδικτύου είναι η διαδικασία του
να µετρηθεί κανείς µόνος του, η οποία τείνει να είναι ανακριβής. Αυτό το πρόβληµα
θα λυθεί όταν θα είναι ευρύτερα διαθέσιµη η τεχνολογία σάρωσης σωµάτων. Ο
τρισδιάστατος σαρωτής σωµάτων είναι ένα γρήγορο και αξιόπιστο εργαλείο για την
λήψη σωµατοµετρικών µετρήσεων. Μόλις ληφθεί µια σάρωση, µια διαδικασία που
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διαρκεί µόνο 12 δευτερόλεπτα, µεταφέρεται και απεικονίζεται στην οθόνη ενός
υπολογιστή σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Κατάλληλο λογισµικό εντοπίζει αυτόµατα τα
ορόσηµα των σωµάτων και παράγει τις επιθυµητές µετρήσεις.
Ενώ οι µετρήσεις είναι πολύ αξιόπιστες τα πρωτόκολλα για τον εντοπισµό
των ορόσηµων των σωµάτων πρέπει να βελτιωθούν. Οι άνθρωποι έχουν ένα πολύ
ευρύ φάσµα σωµατότυπων. Ένας ράφτης µπορεί να αναγνωρίσει τις οµοιότητες στους
ανόµοιους σωµατότυπους και να κάνει τις κατάλληλες επιλογές για το πώς να κάνει
µια σωµατοµετρική µέτρηση, ενώ ένας υπολογιστής πρέπει να προγραµµατιστεί για
κάθε ενδεχόµενο. ∆εδοµένου ότι συνεχώς αναπτύσσεται νέο λογισµικό, οι
αυτοµατοποιηµένες µετρήσεις που παράγονται από τους υπολογιστές βελτιώνονται
συνεχώς.
Τα δεδοµένα της σάρωσης σώζονται µε µια ειδική διαµόρφωση (φόρµα) που
διαβάζεται από τα συστήµατα CAD. Η τεχνολογία CAD είναι κρίσιµη για την
αυτοµατοποιηµένη δηµιουργία των εξατοµικευµένων πατρόν της ενδυµασίας. Τα
αυτόµατα δηµιουργηµένα εξατοµικευµένα πατρόν στέλνονται σε ψηφιακή µορφή στο
σύστηµα κοπής και χρησιµοποιούνται στη συνέχεια ως τµήµα µιας αποδοτικής
διαδικασίας µαζικής εξατοµικευµένης παραγωγής.

Σχήµα 3. Πολλές πτυχές της κατασκευής ενδυµάτων µπορούν να αυτοµατοποιηθούν,
όπως η εργασία µε αυτήν τη µηχανή που ράβει τα κολάρα.
Τα εξατοµικευµένα πατρόν µπορούν να παραχθούν µε τέσσερις βασικούς
τρόπους:
Οι παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής πατρόν και βαθµονόµησης
µπορούν να επεκταθούν µε τη δηµιουργία των πολυάριθµων συνόλων
πατρόν που θα έχουν καλή εφαρµογή σε µια ποικιλία από διαφορετικές
αναλογίες σώµατος. Παραδείγµατος χάριν, τα πατρόν µπορούν να
παραχθούν για κάθε πιθανό συνδυασµό µέτρησης µέσης και ισχίων
(γοφών) .
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Τα παραδοσιακά βαθµονοµηµένα πατρόν µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε
έναν άλλο τρόπο µε την επιλογή του πιο κατάλληλου πατρόν και την
εφαρµογή αυτοµατοποιηµένων αλλαγών για ένα εξατοµικευµένο πατρόν.
Οι παραδοσιακές τεχνικές δηµιουργίας πατρόν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την αυτόµατη παραγωγή ενός πατρόν άµεσα από ένα
σύνολο σωµατοµετρικών µετρήσεων.
Αναπτύσσονται νέα προγράµµατα λογισµικού που πραγµατικά
«ξετυλίγουν» µια τρισδιάστατη απεικόνιση ενός ενδύµατος για να
δηµιουργήσουν ένα δισδιάστατο πατρόν.
Η καλή εφαρµογή της σύνθετης µορφής ενός ανθρώπινου σώµατος είναι ένας
δύσκολος στόχος, ακόµη και µε την τεχνολογία των σαρωτών σωµάτων και των
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µορφών των σωµάτων,
των σχηµάτων των πατρόν και των ιδιοτήτων του υφάσµατος µπορούν να
δηµιουργήσουν έναν εκθετικό αριθµό πιθανών ζητηµάτων καλής εφαρµογής που θα
πρέπει να επιλυθούν. Η ανάπτυξη και η δοκιµή αυτών των διαδικασιών είναι ακόµα
στα σπάργανα, αλλά είναι ήδη δυνατό να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα που µπορεί να
παρέχει καλά σχεδιασµένα µε εξατοµικευµένη καλή εφαρµογή ενδύµατα.

1.5. Συστήµατα παραγωγής εξατοµικευµένων ενδυµάτων
Χρησιµοποιώντας τη διαθέσιµη τεχνολογία στο πανεπιστήµιο του Cornell, µια
οµάδα έρευνας και σχεδιασµού ενδυµασίας έλεγξαν τα βήµατα και την τεχνολογία
που είναι απαραίτητη για να παράγουν made-to-measure ενδυµασία [Cornell
University, 2003].
Το λογισµικό CAD για την παραγωγή πατρόν µε την ονοµασία FitNet, που
αναπτύχθηκε από την εταιρεία Lectra, χρησιµοποιήθηκε σε συνδυασµό µε σαρωτή
σωµάτων για να παράγει τα πατρόν για ένα αδιάβροχο µε κουκούλα. Το σύστηµα
FitNet αρχίζει µε ένα τυποποιηµένο βαθµονοµηµένο πατρόν της εταιρείας Log House
Designs, που είναι κατασκευαστής ανδρικών και γυναικείων ενδυµάτων.
Τα εξατοµικευµένα πατρόν προήλθαν από τα πρότυπα µε αλλαγές βασισµένες
στις µετρήσεις των σωµάτων. Κατά τον προγραµµατισµό των αλλαγών, οι ερευνητές
έπρεπε να πάρουν ποικίλες αποφάσεις βασισµένες στο συγκεκριµένο στυλ ενδύµατος:
ποια κριτήρια είναι κατάλληλα για την επιλογή του µεγέθους του βασικού
πατρόν, π.χ., επιλογή πατρόν µε την πιο κοντινή µέτρηση ισχίων (γοφών),
ποιες αλλαγές είναι κρίσιµες για την καλή εφαρµογή του στυλ, π.χ., µήκος
σακακιού, µήκος µανικιών, περιφέρεια θώρακα, περιφέρεια ισχίων
(γοφών), ύψος κουκούλας και µέτρηση καρπών,
ποια σωµατοµετρική µέτρηση πρέπει να συσχετιστεί µε κάθε αλλαγή και
ποιες αλλαγές µεγέθους και θέσης πρέπει να γίνουν στα κοµµάτια του
πατρόν για κάθε αλλαγή.
Το σηµαντικότερο και πιο δύσκολο θέµα αφορά τις τιµές «άνεσης», δηλαδή
το πρόσθετο ύφασµα που επιτρέπει την κίνηση ή την ευκολία αυτού που φορά το
ένδυµα και δηµιουργεί την επιθυµητή σιλουέτα. Αναπτύχθηκαν διαγράµµατα που
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καθορίζουν αυτήν τη µεταβλητή για κάθε µέγεθος και κάθε σωµατοµετρική
διάσταση, εξετάστηκαν, ρυθµίστηκαν και επανεξετάστηκαν.
Ένα δεύτερο κρίσιµο ζήτηµα προέκυψε στα πλαίσια της έρευνας της
εξατοµικευµένης ενδυµασίας: τα άτοµα έχουν διαφορετικές προτιµήσεις καλής
εφαρµογής. Παραδείγµατος χάριν, αρκετά από τα άτοµα προτίµησαν τα µήκη
σακακιών ή µανικιών που ήταν πιο µακριά ή πιο κοντά από τα τυποποιηµένα µήκη
που κρίνονται ιδανικά για τα σακάκια.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας ήταν ενθαρρυντικά. Αν και η διαδικασία και το
σύστηµα απαίτησαν πολλές επαναλήψεις, στο τέλος επιτεύχθηκαν πολύ καλά
πρότυπα καλής εφαρµογής. Το σύστηµα δηµιούργησε ένα σακάκι που εφάρµοζε
καλύτερα από ένα τυποποιηµένο prêt-à-porter µέγεθος στο 70% των ατόµων, ενώ η
εφαρµογή των σακακιών ήταν εξ ίσου καλή µε το κοντινότερο prêt-à-porter µέγεθος
στο 30% των ατόµων. Η χρησιµοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών είναι δυνατό να
δηµιουργήσει ένα λειτουργικό made-to-measure σύστηµα σε ένα αποδεκτό χρονικό
διάστηµα.

Σχήµα 4. Το πρώτο βήµα στην αυτοµατοποιηµένη διαδικασία είναι επιλογή του πατρόν
που είναι πιο κοντά στο µέγεθος του ατόµου. Οι αλλαγές που γίνονται στη συνέχεια σε
αυτό το σχέδιο καθοδηγούνται από τις σωµατοµετρικές µετρήσεις του ατόµου.
Η ανάπτυξη µιας οικονοµικά αποδεκτής εξατοµικευµένης µαζικής παραγωγής
ενδυµασίας είναι εφικτή µε τις υπάρχουσες τεχνολογίες. Τα ερωτήµατα που απαιτούν
περαιτέρω έρευνα περιλαµβάνουν: Μπορούν τα αυτοµατοποιηµένα συστήµατα CAD
να δηµιουργήσουν επιτυχώς τα πατρόν για ενδύµατα µε πολύ καλή εφαρµογή; Πόσοι
καταναλωτές θα αγοράσουν την εξατοµικευµένη µαζικής παραγωγής ενδυµασία; Θα
δεχτούν την τεχνολογία σάρωσης σωµάτων για να ληφθούν οι σωµατοµετρικές
µετρήσεις τους;
Η ερευνά έγινε από τις καθηγήτριες Susan Ashdown και Suzanne Loker
[Cornell University, 2003] και εξέτασε µερικές από τις υποθέσεις, που αφορούν τις
µεθόδους που χρησιµοποιούνται σήµερα από τις επιχειρήσεις ενδυµασίας για την
ανάπτυξη των συστηµάτων ταξινόµησης µεγεθών. Ερευνήθηκαν τα δεδοµένα
σάρωσης σωµάτων και ο ρόλος που µπορούν να παίξουν στην ικανοποίηση της
επιθυµίας του καταναλωτή για καλή εφαρµογή των ενδυµάτων, προωθώντας έτσι την
ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιοµηχανίας ενδυµασίας. Γενικά η έρευνα
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στράφηκε στη βελτίωση των prêt-à-porter συστηµάτων ταξινόµησης µεγεθών
(µεγεθολόγια).
Χρησιµοποιήθηκε ένα λογισµικό που δηµιουργήθηκε για τη βιοµηχανία
αυτοκινήτων, όπου η τρισδιάστατη σάρωση χρησιµοποιείται εκτενώς στο σχεδιασµό.
Το λογισµικό Polyworks, της Innovmetric, µπορεί να συγχωνεύσει σε ένα στρώµα τα
επικαλυπτόµενα στοιχεία που προέρχονται από τις διαφορετικές οπτικές
φωτογραφικών µηχανών. Το λογισµικό έχει επίσης εργαλεία που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για να επιδιορθώσουν τα κενά στην σάρωση, έτσι ώστε οι
περιφέρειες, οι περιοχές της επιφάνειας, οι περιοχές των τοµών και οι όγκοι µπορούν
να αποτελούν το σώµα. Τέλος, είναι διαθέσιµες αρκετές επιλογές τρισδιάστατης
απεικόνισης, έτσι ώστε οι χρήστες να µπορούν να δουν τη σάρωση των σωµάτων ως
οµαλή επιφάνεια, σηµεία, ή τοµές και να µπορούν να την περιστρέψουν, να την
επανατοποθετήσουν και να ζουµάρουν στις κρίσιµες περιοχές (Σχήµα 5).
Νέοι τρόποι για να απεικονιστεί και να µετρηθεί η µη καλή εφαρµογή των
ενδυµάτων πραγµατοποιούνται από αυτό το λογισµικό. Στο παρελθόν θα µπορούσε
κανείς να εξετάσει το ένδυµα µόνο εξωτερικά και να δει την καλή εφαρµογή του.
Τώρα µπορεί πραγµατικά να µετρήσει το διάστηµα µεταξύ του εξωτερικού του
σώµατος και του εσωτερικού του ενδύµατος, δηλαδή την ίδια την ουσία της καλής
εφαρµογής.

Σχήµα 5. Τέσσερα είδη µετρήσεων αποκαλύπτουν πολλά για τη µορφή των
σωµάτων και την καλή εφαρµογή της ενδυµασίας: όγκοι του χώρου µεταξύ του
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σώµατος και των ενδυµάτων, των περιοχών της επιφάνειας, των περιµέτρων και των
περιοχών των τοµών.
Οι Ashdown και Loker συνέλεξαν τα δεδοµένα σάρωσης των σωµάτων όσον
αφορά τις γυναίκες από µια συγκεκριµένη αγορά µιας σηµαντικής επιχείρησης
ενδυµασίας. Τα άτοµα ανιχνεύονται για να ληφθεί το µέγεθος και η µορφή των
σωµάτων τους και σαρώνονται πάλι φορώντας τα ενδύµατα µε την καλύτερη
εφαρµογή από τη σειρά µεγεθών της επιχείρησης. Οι διαφορές µέτρησης της
σάρωσης, µεταξύ του σώµατος και των εσωρούχων καθορίζουν το επίπεδο καλής ή
κακής εφαρµογής. Αυτό είναι ένα νέο είδος πληροφοριών που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για να αξιολογήσει το σύστηµα ταξινόµησης (µεγεθολόγιο) της
επιχείρησης και να προτείνει αλλαγές που θα ικανοποιήσουν περισσότερο την αγορά,
δηλαδή, αυξάνει τον αριθµό των ανθρώπων που η επιχείρηση θέλει ως πελάτες και
που µπορούν να βρουν ενδύµατα που να τους εφαρµόζουν καλά.
Οι εµπορικές εφαρµογές της σάρωσης σωµάτων για εξατοµικευµένη µαζικής
παραγωγής ενδυµασία, βελτιωµένα συστήµατα ταξινόµησης prêt-à-porter µεγεθών
και εικονικές δοκιµές, δεν θα είναι βιώσιµες εάν οι καταναλωτές δεν θέλουν να
σαρωθούν. Οι γυναίκες που συµµετείχαν στη διαδικασία της σάρωσης, ρωτήθηκαν
στη συνέχεια σχετικά για την άνεσή τους και το ενδιαφέρον τους για την σάρωση
σωµάτων. Η απάντηση ήταν «ναι» για το ενδιαφέρον και την άνεση, ανεξάρτητα από
το µέγεθος, την ηλικία ή την ικανοποίησή τους µε την καλή εφαρµογή των
διαθέσιµων ενδυµάτων prêt-à-porter . Σχεδόν όλοι ήταν πρόθυµοι να σαρώνονται
πάλι και πολλοί ήταν πρόθυµοι να σαρωθούν κάθε έτος ή όποτε άλλαζε το βάρος
τους. Όµως, οι συµµετέχοντες δεν ένιωθαν τόσο άνετα όταν έβλεπαν τις σαρώσεις
τους ως ακίνητη ή κινούµενη εικόνα στην οθόνη των υπολογιστών. ∆εν ένιωθαν
καθόλου άνετα όταν παρουσίαζαν τις σαρώσεις τους στην οικογένεια και στους
φίλους τους.
Ήταν πολύ θετικές οι αντιδράσεις στις εµπορικές εφαρµογές και την έρευνα
που έγινε χρησιµοποιώντας τα στοιχεία σάρωσης των σωµάτων. Οι συµµετέχοντες
βρήκαν ικανοποιητική την εικονική δοκιµή για την καλή εφαρµογή της
εξατοµικευµένης µαζικής παραγωγής ενδυµασίας, πατρόν, την πρόβλεψη του
µεγέθους ή την προσωπική καλή εφαρµογή των ενδυµάτων των αγοραστών.
Επέλεξαν επίσης την εικονική δοκιµή ως την πλέον πιθανή παράµετρο που µπορεί να
τους επηρεάσει ώστε να αγοράσουν περισσότερα ενδύµατα από το διαδίκτυο. Η
εικονική δοκιµή και η εξατοµικευµένη µαζικής παραγωγής ενδυµασία εκτιµήθηκαν
ως η καλύτερη βοήθεια στο να βρεθεί η ενδυµασία που να ταιριάζει καλά στο σώµα.
Η πρόβλεψη της καλής εφαρµογής και του µεγέθους εκτιµήθηκε ως η καλύτερη
βοήθεια ώστε να βρεθεί η ενδυµασία που εφαρµόζει καλύτερα. Η εµπιστοσύνη των
συµµετεχόντων ήταν εξαιρετικά υψηλή στη χρήση των στοιχείων σάρωσης των
σωµάτων ως αποτελεσµατικού τρόπου για να ληφθούν οι σωµατοµετρικές µετρήσεις
και ως αποτελεσµατικού µέσου για να αγοραστεί το πιο κατάλληλο προϊόν.
Εµπιστεύονταν περισσότερο µια on-line εικόνα του σώµατός τους στην οθόνη του
υπολογιστή, από ό,τι µια εξιδανικευµένη µορφή σώµατος.
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Σχήµα 6. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα βρήκαν ικανοποιητική την εικονική δοκιµή για
την επίτευξη καλής εφαρµογής βάσει των στοιχείων σάρωσης των σωµάτων.
Η έρευνα πρέπει ακόµα να πραγµατοποιηθεί σε άτοµα άλλων ηλικιών, αν και
τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι καταναλωτές είναι πρόθυµοι να σαρώσουν τα
σώµατά τους. Εάν τα ίδια αποτελέσµατα επαληθευθούν και από τις µελλοντικές
µελέτες, άλλα προβλήµατα που παραµένουν είναι: Πόσο εύκολα πρόκειται να
αλλάξει το καταναλωτικό κοινό τον τρόπο αγοράς της ενδυµασίας του; Θα είναι
πρόθυµοι οι αγοραστές να δουν την εικόνα τους, που προέρχεται από σάρωση του
σώµατός τους, ντυµένη σε µια οθόνη υπολογιστή αντί να αγγίξουν και να δοκιµάσουν
τα πραγµατικά ενδύµατα;

1.6. Εταιρίες εξατοµικευµένης µαζικής παραγωγής ενδυµάτων
Οι τεχνολογίες του εικοστού πρώτου αιώνα καθορίζουν µια νέα εποχή της επί
παραγγελία και της εξατοµικευµένης µαζικής παραγωγής της ενδυµασίας.
Παγκοσµίως, οι εταιρίες ενδυµασίας πειραµατίζονται µε οικονοµικές στρατηγικές
που εξατοµικεύουν την ενδυµασία για κάθε πελάτη µε την προσφορά ποικίλων
σχεδίων και επιλογών καλής εφαρµογής. Μεγάλες και µικρές επιχειρήσεις στο
∆ιαδίκτυο κάνουν τώρα την ενδυµασία «ακριβώς για σας» (just for you).
Η Levi Straus & Co είναι η πρώτη µεγάλη επιχείρηση παραγωγής ενδυµασίας,
η οποία προσφέρει εξατοµικευµένη ενδυµασία µαζικής παραγωγής µε τα
«προσωπικά» τζιν, µε το όνοµα «Original Spin», σε επιλεγµένα κατάστηµα της Levi.
Οι καταναλωτές µπορούν να εξατοµικεύσουν τα τζιν τους επιλέγοντας µέσα από µια
συλλογή στυλ, υφασµάτων, χρωµάτων, για συγκεκριµένες σωµατοµετρικές
µετρήσεις. Οι µεµονωµένες σωµατοµετρικές µετρήσεις λαµβάνονται από έναν
πωλητή. Η καλή εφαρµογή του τζιν καθορίζεται µε την εισαγωγή των µετρήσεων του
πελάτη και των επιλογών στυλ σε ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή και
έπειτα µε τη δοκιµή των τζιν που υπάρχουν στο κατάστηµα για αυτόν ειδικά τον
σκοπό. Συνεπώς, ο πελάτης µπορεί να προσδιορίσει την ακριβή εφαρµογή που
ταιριάζει µε τις προτιµήσεις του. Τα τζιν κατασκευάζονται σε άλλο χώρο και
στέλνονται στο σπίτι του πελάτη. Η εταιρία διατηρεί ένα αρχείο των επιλογών κάθε
πελάτη, ώστε η επόµενη σε τζιν να µπορεί να παραγγελθεί χωρίς δοκιµή.
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Σχήµα 7. Στα επιλεγµένα κατάστηµα της Levi Straus & Co. οι πελάτες εµπλέκονται στη
διαδικασία σχεδιασµού όσον αφορά τα «προσωπικά» τζιν, µε το όνοµα «Original
Spin»,
Η Lands' End χρησιµοποιεί µια διαφορετική στρατηγική και προσφέρει επί
παραγγελία πουκάµισα και τζιν στην ιστοσελίδα της στο ∆ιαδίκτυο. Οι πελάτες
πληκτρολογούν τις σωµατοµετρικές τους µετρήσεις σύµφωνα µε τις οδηγίες. Στη
συνέχεια επιλέγουν το στυλ, το ύφασµα και τις παραµέτρους καλής εφαρµογής από
ένα σύνολο επιλογών στην οθόνη. Χρησιµοποιείται µια αυτοµατοποιηµένη
διαδικασία δηµιουργίας εξατοµικευµένου πατρόν για κάθε µεµονωµένο πελάτη. Το
ένδυµα κατασκευάζεται και στέλνεται στο σπίτι του πελάτη. Η Lands' End κρατά
αυτές τις µετρήσεις στο αρχείο έτσι ώστε οι πελάτες να µπορούν να παραγγείλουν
ξανά πουκάµισα και τζιν.
Η Brooks Brother, προσφέρει εξατοµικευµένα κοστούµια µαζικής παραγωγής
στο κατάστηµά της στην πόλη της Νέας Υόρκης χρησιµοποιώντας έναν τρισδιάστατο
σαρωτή σωµάτων για να συλλέξει τις σωµατοµετρικές µετρήσεις των πελατών. Το
στυλ, τα υφάσµατα και τα χαρακτηριστικά του σχεδιασµού επιλέγονται από µια
οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή κατόπιν συζήτησης µε έναν εκπαιδευµένο
επαγγελµατία πωλητή, που διευκολύνει την αναζήτηση των προτιµήσεων καλής
εφαρµογής, όπως η χαλαρή ή η εφαρµοστή ενδυµασία. Η Brooks Brother,
χρησιµοποιεί ένα δικό της σύστηµα παραγωγής εξατοµικευµένων πατρόν για να
δηµιουργήσει ένα µεµονωµένο πατρόν βασισµένο στις συγκεκριµένες
σωµατοµετρικές µετρήσεις. Το ένδυµα κατασκευάζεται και στέλνεται στο κατάστηµα
όπου µια µοναδικά καλή εφαρµογή εξασφαλίζει την ικανοποίηση των πελατών. Τα
δεδοµένα σάρωσης και τα πατρόν για κάθε πελάτη αποθηκεύονται ώστε να µπορεί να
παραγγείλει ξανά κουστούµι.
Πολλές µικρότερες επιχειρήσεις βασισµένες στο ∆ιαδίκτυο προσφέρουν
ποικίλες επιλογές εξατοµικευµένου σχεδίου και µεγέθους για προϊόντα ιµατισµού που
κυµαίνονται από φορέµατα παρανύµφων ως δερµάτινα σακάκια. Οι προµηθευτές
στρατιωτικών, σχολικών και βιοµηχανικών στολών προσφέρουν επίσης
εξατοµικευµένο στυλ και µέγεθος. Με µια περιήγηση στο ∆ιαδίκτυο θα βρει κανείς
επιχειρήσεις εξατοµικευµένης µαζικής παραγωγής ενδυµασίας, όπως η IC3D
(Interactive Custom Clothes Company Designs), η American Fit και η BeyondFleece.
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Η εταιρία POSSEN.COM σηµαντική στον χώρο της µόδας και του lifestyle,
σκέφτεται, πραγµατοποιεί και παραδίδει γρήγορα και ανέξοδα made-to measure
ενδύµατα σε πελάτες άτοµα ή επιχειρήσεις. Χρησιµοποιεί ένα ολοκληρωµένο
σύστηµα πολλών καναλιών χρησιµοποιώντας ένα καινοτόµο επιχειρηµατικό µοντέλο
και επαναστατικές τεχνολογίες. Επικεντρώνει στην εξατοµίκευση, την εξυπηρέτηση,
την ελευθερία επιλογής και την άνεση. ∆ιαθέτει ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης
της εφοδιαστικής αλυσίδας [POSSEN.COM, 2002].
Κάθε άτοµο θέλει ένα εξατοµικευµένο ένδυµα σε προσιτή τιµή. Η παράδοση
γίνεται µέσα σε 2 εβδοµάδες. Οι σωµατοµετρικές µετρήσεις είναι ταχύτατες και χωρίς
σωµατική επαφή. Υπάρχει ελευθερία επιλογής υφάσµατος, µοντέλου και ποιότητας.
∆ηµιουργείται και χρησιµοποιείται ένα αρχείο σωµατοµετρικών δεδοµένων, το
DigiTwin®, σε ένα περιβάλλον πολλών καναλιών. Υπάρχει εµπιστευτικότητα και
επαναληψιµότητα των παραγγελιών.

Σχήµα 8. Σαλόνι µόδας µε εξατοµικευµένα ενδύµατα, στις κυριότερες πόλεις

Σχήµα 9. Ειδικά διαµορφωµένο όχηµα σε κινητό σαλόνι µόδας µε
εξατοµικευµένα ενδύµατα
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Σχήµα 10. Ιστοσελίδα στο ∆ιαδίκτυο εταιρείας για εξατοµικευµένη µαζικής
παραγωγής ενδυµασία
Για την καταγραφή ενός επαρκούς αρχείου σωµατοµετρικών δεδοµένων
(DigiTwin®) απαιτούνται επτά βήµατα:
Πλοήγηση στα σαλόνια, το κινητό σαλόνι ή την ιστοσελίδα της POSSEN
Σάρωση των σωµατοµετρικών διαστάσεων (bodyscan)
∆ιαβουλεύσεις για την καλή εφαρµογή του ενδύµατος
∆ιαβουλεύσεις για την επιλογή του µοντέλου του ενδύµατος
∆ιαβουλεύσεις για την επιλογή του υφάσµατος του ενδύµατος
Παράδοση του πρώτου προϊόντος
Επανάληψη της παραγγελίας µέσω πολλών καναλιών.
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Σχήµα 11. Καταγραφή ενός επαρκούς αρχείου DigiTwin® σε 7 βήµατα

Σχήµα 12. Το σχεσιακό διάγραµµα του συστήµατος DigiTwin®

1.7. Η καλή εφαρµογή της ενδυµασίας
Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών των υπολογιστών µε σκοπό το σχεδιασµό
ενδυµασίας µε εξατοµικευµένη εφαρµογή έχει δηµιουργήσει µια ανάγκη για τον
προσδιορισµό των ποσοτικών χαρακτηριστικών για την καλή εφαρµογή της
ενδυµασίας. Απαιτούνται τα κατάλληλα δεδοµένα αντίληψης της καλής εφαρµογής
και προτίµησης για να βελτιωθούν τα µεγεθολόγια για την prêt-à-porter και την
εξατοµικευµένη εφαρµογή ενδυµασίας. ∆ιερευνήθηκαν οι απαντήσεις των ατόµων
για την αφή κατά την εφαρµογή των εσωρούχων, χρησιµοποιώντας µια προσαρµογή
µιας δοκιµής για την αισθητηριακή αντίληψη σύµφωνα µε την American Society for
Testing and Materials (ASTM) [Ashdown και Delong, 1995].
Η κατανόηση της σχέσης της ενδυµασίας µε το σώµα απαιτεί µια ανάλυση
πολλών σύνθετων παραγόντων. Επειδή η ενδυµασία µπορεί να προσαρµοστεί στο
σώµα µας και είναι το κοντινότερο περιβάλλον µας, αναµένουµε να ακολουθεί ακόµα
και την κίνησή µας. Τα άτοµα βασίζουν τις προτιµήσεις τους για την καλή εφαρµογή
της ενδυµασίας τους σε αισθητικές και λειτουργικές προσδοκίες. Αυτές οι
προτιµήσεις έχουν συνέπειες στον όγκο και τις αναλογίες που επιθυµούν οι άνθρωποι
για την ενδυµασία τους. Τελικά κάθε άτοµο αποφασίζει τι είναι αυτό που αποτελεί
την καλή εφαρµογή.
Οι τρέχουσες στρατηγικές για την ενδυµασία που έχει καλή εφαρµογή σε όλο
το εύρος των µεγεθών και των τύπων των σωµάτων που υπάρχουν στον πληθυσµό
προέκυψαν από τις τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στις πρώτες δεκαετίες του 20ού
αιώνα. Τα µεγεθολόγια που χρησιµοποιούνται σήµερα από τη βιοµηχανία ενδυµασίας
προέκυψαν από την ανάπτυξη των τεχνικών αναλογικής εφαρµογής, την εφεύρεση
της ραπτοµηχανής, τις τεχνολογίες µαζικής κοπής και την υιοθέτηση µεθόδων
µαζικής παραγωγής της ενδυµασίας. Η ανάπτυξη των τεχνικών πώλησης που
χρησιµοποιούν τα µεγάλα καταστήµατα και οι πωλήσεις µέσω καταλόγου έθεσαν τα
τρέχοντα πρότυπα της πώλησης ενδυµασίας [Kidwell και Christman, 1974].
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Σήµερα εξερευνούνται νέοι τρόποι κατασκευής και διανοµής της ενδυµασίας.
Τα προβλήµατα µε τα µεγεθολόγια αναγνωρίζονται από µερικά τµήµατα της
βιοµηχανίας ενδυµασίας και η συζήτηση των προβληµάτων και των λύσεων είναι σε
εξέλιξη [McVey, 1984, Salusso - Deonier, 1989, Tamburrino, 1992]. Ένα παράδειγµα
της αλλαγής, που εµφανίζεται ανάλογα µε τη διαθέσιµη τεχνολογία, είναι η
κατασκευή ενδυµασίας µε εξατοµικευµένη καλή εφαρµογή στο άτοµο [Friese, 1985,
Graham και Jones, 1985, Dewitt, 1990]. Τα προγράµµατα των ηλεκτρονικών
υπολογιστών που θα είναι ικανά να σχεδιάζουν αυτόµατα τα πατρόν της ενδυµασίας
που θα προσαρµόζονται στις σωµατοµετρικές µετρήσεις ενός ατόµου θα απαιτήσουν
την ανάπτυξη βελτιωµένων τεχνολογιών για τη λήψη των µετρήσεων, την κοπή και
την ραφή ενδυµασίας µε καλή εφαρµογή [Heisey, 1984, Phillips, 1986 Kuhlmann,
1988]. Θα απαιτηθούν νέοι τρόποι ορισµού της «καλής εφαρµογής της ενδυµασίας»,
καθώς επίσης και νέες µέθοδοι καταγραφής, που θα αναλύουν και θα
µετασχηµατίζουν τις σωµατοµετρικές µετρήσεις σε µετρήσεις για πατρόν [Gazzuolo
et al., 1992, DeLong et al., 1993]. Θα απαιτηθεί µια καλύτερη κατανόηση της σχέσης
µεταξύ της ενδυµασίας και του σώµατος, ή του τι καλούµε καλή εφαρµογή της
ενδυµασίας.
Η ενδυµασία που έχει εξατοµικευµένη καλή εφαρµογή, δίνει στον
καταναλωτή τη δυνατότητα απεριόριστων επιλογών στο πώς θα του εφαρµόζει ένα
ένδυµα. Εντούτοις, τα ενδύµατα µε εξατοµικευµένη καλή εφαρµογή θα γίνουν
αποδεκτά µόνο, εάν η καλή εφαρµογή γίνεται αντιληπτή ως καλύτερη από αυτή που
µπορεί να ληφθεί από το prêt-à-porter ένδυµα. Οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη
µεγεθολογίων καλής εφαρµογής πρέπει να καταλάβουν τι αποτελεί καλή εφαρµογή,
σύµφωνα µε την άποψη του πελάτη.
Σήµερα, οι σχεδιαστές και οι κατασκευαστές δηµιουργούν µεγέθη και
αναλογίες ενδυµάτων και καθιερώνουν τις σειρές µεγεθών, µε συνδυασµό µεθόδων,
χρησιµοποιώντας πρότυπα δοκιµής της καλής εφαρµογής και στηριγµένοι σε κανόνες
βαθµονόµησης που αναπτύχθηκαν δια µέσου των ετών, καθιερώνουν κατάλληλες
διαφορές αύξησης µεταξύ των µεγεθών. Η γνώση για το πώς να δηµιουργήσει κανείς
τις κατάλληλες αναλογίες και πώς να εφαρµόσει τα ενδύµατα στο σώµα, ήταν γενικά
ειδικότητα µερικών πολύ ταλαντούχων µόδιστρων. Αυτή η εξειδικευµένη γνώση
καταγράφεται σπάνια και δεν είναι το αποτέλεσµα µιας συστηµατικής ανάπτυξης
κανόνων και διαδικασιών, αλλά η συσσωρευµένη
γνώση εξειδικευµένων
επαγγελµατιών, οι οποίοι εργάζονται µε τη διαίσθηση. Οι κατασκευαστές βλέπουν
συχνά τις στρατηγικές τους, σχετικά µε την ταξινόµηση των µεγεθών, ως µέσο
διαφοροποίησής τους στην αγορά και εποµένως τις κρατούν εµπιστευτικές. Όµως,
δεν εξετάζουν τις στρατηγικές τους αυτές µε ανατροφοδότηση από τους καταναλωτές
σχετικά µε την καλή εφαρµογή. Εποµένως, δεν υπάρχει καµία γενική γνώση που να
συσχετίζει την ικανοποίηση των πελατών από την καλή εφαρµογή των ενδυµάτων µε
τα µεγεθολόγια.
Οι ερευνητές στο χώρο της ενδυµασίας έχουν αναπτύξει µεθόδους για την
καλή εφαρµογή της ενδυµασίας βασισµένοι στις απαντήσεις των πελατών για την
εµφάνιση και την αίσθηση του ενδύµατος και στις απαντήσεις των ειδικών κριτών µε
βάση µια οπτική ανάλυση του ενδύµατος πάνω σε αυτόν που το φοράει [McConville,
1986]. Αυτός που το φοράει αποφασίζει για την καλή εφαρµογή των ενδυµάτων
βασισµένος στην αίσθηση του ενδύµατος πάνω του και στην εξέταση του ενδύµατος,
όπως αυτό απεικονίζεται σε έναν καθρέφτη. Ο εµπειρογνώµονας κάνει τις κρίσεις
του βασιζόµενος σε οπτικές ενδείξεις, όπως η θέση των ραφών και η θέση και ο
προσανατολισµός των πτυχώσεων.
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Αυτές οι αξιολογήσεις είναι υποκειµενικές και η έλλειψη µιας αντικειµενικής
µεθοδολογίας έχει περιορίσει τα πιθανά συµπεράσµατα από την έρευνα στο χώρο της
ενδυµασίας. Οι απαντήσεις ποικίλλουν πολύ µεταξύ των διαφορετικών ατόµων και οι
απαντήσεις από το ίδιο άτοµο µπορούν να ποικίλλουν εάν µια σειρά δοκιµών καλής
εφαρµογής διεξαχθεί για µια µεγάλη χρονική περίοδο. Οι διαφορές στις
υποκειµενικές αντιλήψεις θα µπορούσαν να οφείλονται είτε στις πραγµατικές
αλλαγές στο σώµα που εµφανίζονται µε το πέρασµα του χρόνου, είτε στις αλλαγές
στον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο αντιλαµβάνεται την καλή εφαρµογή του
ενδύµατος.
Όταν ένας πελάτης κρίνει την καλή εφαρµογή ενός ενδύµατος, η κρίση του
είναι βασισµένη σε πληροφορίες οπτικές και αφής. Η προσωπική κρίση του τρόπου
που το ένδυµα «πέφτει» στο σώµα γίνεται βασισµένη στην οπτική ανατροφοδότηση.
Το επίπεδο άνεσης του ενδύµατος κρίνεται βάσει πληροφοριών αφής και οπτικών. Η
έννοια της άνεσης καλύπτει πολλές διαστάσεις, συµπεριλαµβανοµένης της φυσικής,
ψυχολογικής και κοινωνικής άνεσης [Sontag, 1985].
Ο Denton προσδιορίζει τέσσερις µηχανικούς παράγοντες άνεσης της
ενδυµασίας: το βάρος των ενδυµάτων, την ευκολία στις κινήσεις, την πίεση στην
επιφάνεια του σώµατος και τον αερισµό του ενδύµατος [Denton, 1971]. Ο Smith,
σχετικά µε την άνεση των ενδυµάτων, διαιρεί τις αισθητήριες αποκρίσεις για την
ενδυµασία σε δύο κατηγορίες: την αίσθηση του υφάσµατος στην επιφάνεια του
δέρµατος και την αίσθηση καλής εφαρµογής των ενδυµάτων. Υποδιαιρεί περαιτέρω
την αίσθηση του υφάσµατος στην επιφάνεια του δέρµατος στο γαργάληµα, την
κνησµό, τις αλλεργικές αντιδράσεις, την αίσθηση θέρµανσης, την αίσθηση υγρασίας
και το γδάρσιµο. Η αίσθηση καλής εφαρµογής των ενδυµάτων υποδιαιρείται στη
γενική αίσθηση πίεσης και τις εντοπισµένες αισθήσεις πίεσης [Smith, 1986].
Το πλήρες εύρος των αισθήσεων της αφής στην ενδυµασία περιλαµβάνει την
αντίληψη θερµότητας, την απόκριση στην περιεκτικότητα σε υγρασία, τη φαγούρα σε
σχέση µε αλλεργικές αντιδράσεις και αντιδράσεις στη σύσταση της επιφάνειας των
υλικών, το γδάρσιµο της επιφάνειας του δέρµατός µας και την αίσθηση πίεσης. Μια
κατηγορία είναι οι αποκρίσεις της αφής που µεταδίδουν τα νεύρα στην επιδερµίδα.
Τέτοιες αποκρίσεις στην ενδυµασία είναι το γαργάληµα, η φαγούρα και το γδάρσιµο.
Μια δεύτερη κατηγορία είναι οι αισθήσεις κίνησης, ή αισθήσεις πίεσης που γίνονται
αισθητές από τα νεύρα στους µυς και τις αρθρώσεις [McBurney και Collins, 1977].
Οι αισθήσεις πίεσης που δηµιουργούνται από την αντίσταση του ενδύµατος στη
µετακίνηση και το βάρος του ενδύµατος είναι αισθήσεις κίνησης ως προς την καλή
εφαρµογή της ενδυµασίας.
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Κεφάλαιο 2ο: Εξατοµικευµένη µαζική παραγωγή
ενδυµάτων βάσει σωµατοµετρικών
δεδοµένων
2.1. Σωµατοµετρικές διαστάσεις για το ένδυµα
Η χρησιµότητα των ανθρωποµετρικών δεδοµένων έχει αναγνωριστεί πάνω
από 150 έτη στην ανάπτυξη αποτελεσµατικών συστηµάτων ταξινόµησης µεγεθών. Οι
µετρήσεις των διαστάσεων ενός πληθυσµού µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να
καθορίσουν τη σειρά των µεγεθών, από το µικρότερο στο µεγαλύτερο, καθώς και την
παραλλαγή, δηλαδή τις διαφορές στις αναλογίες, µιας ολόκληρης οµάδας ανθρώπων
σε έναν πληθυσµό. Τέτοια µέτρα είναι ιδιαίτερα σηµαντικά σε µια χώρα και κυρίως
σε χώρες όπου υπάρχει µεγάλη παραλλαγή, λόγω της ποικιλίας εθνών στον
πληθυσµό. Παρόλα αυτά, η χρήση των ανθρωποµετρικών δεδοµένων στην ανάπτυξη
των συστηµάτων ταξινόµησης µεγεθών είναι σπάνια.
Η πρώτη σηµαντική συλλογή των ανθρωποµετρικών δεδοµένων
πραγµατοποιήθηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες το 1860, όταν µελετήθηκαν οι
στρατιώτες που συµµετείχαν στον εµφύλιο πόλεµο, προκειµένου να δηµιουργήσουν
τυποποιηµένες στολές. ∆εν υπήρξε κάποια παρόµοια απαίτηση για τη δηµιουργία
τυποποιηµένων ενδυµάτων για γυναίκες, µε συνέπεια τα συστήµατα ταξινόµησης των
µεγεθών για γυναίκες βασισµένα σε ανθρωποµετρικά δεδοµένα να καθυστερήσουν
πολύ να αναπτυχθούν σε σχέση µε εκείνα των ανδρών.
Μια συστηµατική µελέτη των µεγεθών των σωµάτων του γυναικείου
πληθυσµό για τη βιοµηχανία ενδυµασίας πραγµατοποιήθηκε περίπου το 1941. Αυτή η
µελέτη ήταν η µόνη πηγή ανθρωποµετρικών δεδοµένων που συλλέχθηκαν από το
γενικό πληθυσµό στις Ηνωµένες Πολιτείες, για βιοµηχανία ενδυµασίας, µέχρι την
πρόσφατη µελέτη Caesar [CAESAR project, 1991].
Τα ανθρωποµετρικά δεδοµένα και η ταξινόµηση των µεγεθών είναι ένα
σηµαντικό στοιχείο της ποιότητας της ενδυµασίας. Στις Ηνωµένες Πολιτείες τα
πρότυπα µεγεθολόγια στηρίζονται σε σωµατοµετρικά δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν
από το Αµερικανικό Υπουργείο Γεωργίας τη δεκαετία του ’30. Εκτός από τη µελέτη
της ASTM για να βελτιώσουν το µεγεθολόγιο για γυναίκες πάνω από την ηλικία των
55, δεν έχει υπάρξει καµία περιεκτική ανθρωποµετρική µελέτη του σηµερινού
ποικιλόµορφου πληθυσµού στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο προσδιορισµός των
σωµατοµετρικών διαστάσεων, της ταξινόµησης των σωµατότυπων, των τεχνικών
µέτρησης, των οµάδων στόχων του πληθυσµού και των µεθόδων διαχείρισης των
βάσεων δεδοµένων για τη συλλογή των σωµατοµετρικών µετρήσεων, είναι
σηµαντικά θέµατα για τους ερευνητές της ενδυµασίας [Lee, 1992].
Η βιοµηχανία της ενδυµασίας έχει χρησιµοποιήσει τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές για να αυτοµατοποιήσει πολλές από τις παραγωγικές διαδικασίες της.
Εντούτοις, οι κατασκευαστικές καινοτοµίες στέκονται συχνά µόνες ως «νησιά
αυτοµατοποίησης». Η ολοκλήρωση των χωριστών αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών
θα µπορούσε να βελτιώσει πολύ την αποτελεσµατικότητα ολόκληρης της
επιχείρησης. Τα τελευταία χρόνια, το Εθνικό Ίδρυµα Προτύπων και Τεχνολογίας
(National Institute of Standards and Technology, NIST), µε τη χρηµατοδότηση του
Υπουργείου Αµυντικών ∆απανών των ΗΠΑ (Defense Logistics Agency, DLA), έχει
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αναπτύξει το πρότυπο ανταλλαγής δεδοµένων προϊόντων ενδυµασίας (apparel
product data exchange standard, APDES). Ο στόχος του προγράµµατος APDES ήταν
να αναπτυχθούν συνεπείς προδιαγραφές για τον καθορισµό των χαρακτηριστικών των
προϊόντων ενδυµασίας, για όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των. Τα µέλη του NIST,
που συµµετείχαν στο πρόγραµµα APDES, έχουν καθορίσει ένα σύνολο
κατασκευαστικών δεδοµένων διεπαφής που θα µπορούσε να τυποποιηθεί για την
αποτελεσµατική ολοκλήρωση των συστηµάτων πληροφορικής που απαιτούνται για
τη λειτουργία µιας κατασκευαστικής επιχείρησης ενδυµασίας [Moncarz και Lee,
1993]. Έχουν αναπτύξει επίσης ένα µοντέλο πληροφοριών για την παραγωγή πατρόν
prêt-à-porter, το οποίο είναι ένα από τα προσδιορισθέντα κατασκευαστικά δεδοµένα
διεπαφής [Lee και Moncarz, 1993].
Ένα από τα κρίσιµα προβλήµατα, όπου προσκρούει η µελλοντική ανάπτυξη
των made-to-measure ποιοτικών ενδυµάτων, είναι η ανάγκη για αξιόπιστα και ακριβή
ανθρωποµετρικά δεδοµένα. Πολλοί σχεδιαστές, κατασκευαστές, πωλητές και πελάτες
ανησυχούν επίσης ότι τα τρέχοντα πρότυπα ταξινόµησης / µεγεθολόγια της
ενδυµασίας δεν περιγράφουν τις διαµορφώσεις των σωµάτων του σηµερινού
πληθυσµού. Η βιοµηχανία ενδυµασίας χρειάζεται συνεπή και ακριβή πρότυπα
ταξινόµησης της ενδυµασίας, που να απεικονίζουν τις σωµατοµετρικές µετρήσεις του
σηµερινού πληθυσµού, προκειµένου να αυξηθεί η ποιότητα των ενδυµάτων prêt-àporter [Lee, 1992].

2.2. Ολόσωµα ανθρώπινα πρότυπα από σωµατοµετρικές
µετρήσεις
Το πρόβληµα της µοντελοποίησης του ανθρώπινου σώµατος είναι ένας
κεντρικός στόχος των γραφικών µε Η/Υ (computer graphics). Σήµερα, ποικίλες
µεθοδολογίες µοντελοποίησης του ανθρώπινου σώµατος είναι διαθέσιµες, όπως τα
συστήµατα µοντελοποίησης που είναι βασισµένα στην ανατοµία [Scheepers et al.,
1997, Shen και Thalmann, 1995, Wilhelms και Van Gelder, 1997]. Τα συστήµατα
αυτά υιοθετούν την άποψη ότι τα πρότυπα πρέπει να µιµούνται τα πραγµατικά
στοιχεία του σώµατος και τα πρότυπά τους αποτελούνται από πολλαπλές στρώσεις
για τη µίµηση των µεµονωµένων µυών, κόκαλων, και ιστών. Επιτρέπουν ένα
διαδραστικό σχεδιασµό, αλλά απαιτούν σηµαντική επέµβαση των χρηστών και
πάσχουν έτσι από έναν σχετικά αργό χρόνο παραγωγής και µια έλλειψη αποδοτικών
υποδοµών ελέγχου.
Πρόσφατα, πολλή εργασία έχει γίνει για να δοµηθεί η τρισδιάστατη γεωµετρία
του ανθρώπου αυτόµατα µε τη λήψη της υπάρχουσας µορφής [Dekker, 2000, Hilton
et al., 1999, Kakadiaris και Metaxas, 1995, Lee και Gu, 2000]. Ένας περιοριστικός
παράγοντας αυτών των τεχνικών βρίσκεται στο ότι µετά βίας δίνουν οποιοδήποτε
έλεγχο στο χρήστη. ∆ηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να τροποποιηθούν αυτόµατα τα
προκύπτοντα πρότυπα σε διαφορετικές µορφές όπως θα επιθυµούσε ο χρήστης.
Η εφαρµογή ‘bodyXML’ αποτελεί ένα υψηλού επιπέδου πλαίσιο
αναπαράστασης ανθρώπινων σωµάτων βασισµένο στην γλώσσα XML (eXtensible
Markup Language). Αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου ‘e-T Cluster’
για την ανάπτυξη κοινά αποδεκτών πρότυπων για τις εφαρµογές διαµόρφωσης
µοντέλων ανθρώπινων σωµάτων [Kartsounis et al., 2002].
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Οι τεχνικές που βασίζονται σε παραδείγµατα [Blanz και Vetter, 1999, Sloan et
al., 2001] αποτελούν καλές εναλλακτικές λύσεις για να υπερνικηθούν τέτοιοι
περιορισµοί, δεδοµένου ότι παρέχουν υψηλού επιπέδου έλεγχο του προτύπου στο
οποίο αποσκοπούµε, διατηρώντας την ποιότητα που υπάρχει στα πρότυπα
παραδείγµατα. Ειδικότερα, οι µέθοδοι που εξάγουν χρήσιµες στατιστικές
πληροφορίες από τα παραδείγµατα είναι πολύ ελπιδοφόρες επειδή µπορούν να
καθοδηγήσουν την εκτίµηση των αβέβαιων πληροφοριών και να προσθέσουν έτσι
στιβαρότητα στο σύστηµα µοντελοποίησης. Πράγµατι, η ανθρώπινη µορφή φαίνεται
να είναι µια περιοχή όπου αποδεικνύεται ότι οι στατιστικές είναι οι πλέον χρήσιµες
[Blanz και Vetter, 1999, Carter και Heath, 1990].
Τα ανθρωποµετρικά συστήµατα µοντελοποίησης [Azuola et al., 1994,
DeCarlo et al., 1998, Esposito et al., 2000] περιλαµβάνουν την εντατική χρήση
στατιστικών πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί προηγουµένως µέσω της έρευνας για
τα συστήµατα ταξινόµησης µεγεθών (µεγεθολόγια). Με την εµφάνιση της
τρισδιάστατης (3D) τεχνολογίας σάρωσης, η χρήση των στοιχείων σάρωσης έχει γίνει
συνήθης πρακτική
στη σύγχρονη ανθρωποµετρία [CAESAR project, 1991],
αντικαθιστώντας τις συµβατικές µετρήσεις µε τη µετροταινία. Με ένα τέτοιο
δεδοµένο, προτείνεται από τους Seo και Magnenat-Thalmann ένας εναλλακτικός
τρόπος στην ανθρωποµετρική µοντελοποίηση, όπου αντίθετα από τα προηγούµενα
ανθρωποµετρικά συστήµατα µοντελοποίησης, χρησιµοποιείται άµεσα το σύνολο των
δεδοµένων της σάρωσης, παρά τα στατιστικά αποτελέσµατα των ανθρωποµετρικών
δεδοµένων. Η γεωµετρία των σωµάτων των πραγµατικών ανθρώπων παρέχει την
καλύτερη διαθέσιµη πηγή για τη µοντελοποίηση και τον υπολογισµό των
συσχετισµών µεταξύ µετρήσεων και σωµατότυπου [Seo και Magnenat-Thalmann,
2004].
Οι τεχνικές οι οποίες βασίζονται σε
παράδειγµα µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για να βελτιώσουν το ρεαλισµό των ανθρώπινων σωµάτων κατά τη
δόµηση του προτύπου σώµατος που ικανοποιεί διάφορες µετρήσεις σε διάφορα µέρη.
Αντίθετα από τις προηγούµενες προσεγγίσεις στην ανθρωποµετρική µοντελοποίηση,
γίνεται λεπτοµερής συσχετισµός µεταξύ των µετρήσεων και της µορφής του σώµατος
(σωµατότυπος), που λαµβάνεται µέσω ενός συνόλου σωµάτων µετρηµένων από µια
συσκευή σάρωσης.
Τα πλεονεκτήµατα ενός τέτοιου συστήµατος είναι πολλά. Κατ’ αρχάς, ο
χρήστης µπορεί εύκολα και γρήγορα να ελέγξει το µοντέλο που προκύπτει µε την
αλλαγή κάποιων διαισθητικών παραµέτρων. ∆εύτερον, παράγεται πολύ ρεαλιστική
γεωµετρία. Τέλος, τα παραγόµενα µοντέλα είναι εύκολα χρησιµοποιήσιµα σε ένα
περιβάλλον απεικόνισης ή προσοµοίωσης.
∆εδοµένου ότι η ανθρωποµετρία απασχόλησε πρώτη τα γραφικά µε Η/Υ
διάφοροι ερευνητές έχουν µελετήσει την εφαρµογή των ανθρωποµετρικών δεδοµένων
στη δηµιουργία εικονικών ανθρώπων [Dooley, 1982]. ∆ηµιουργήθηκαν συστήµατα
που δοµούν τα ανθρώπινα πρότυπα διαφόρων µεγεθών βασισµένα σε
ανθρωποµετρικά δεδοµένα [Grosso et al., 1989, Azuola et al., 1994, Man-Systems
Integration Standards, 1995]. Το σύστηµα παράγει αυτόµατα τις διαστάσεις κάθε
τµήµατος ενός ανθρώπου βασισµένο στα δεδοµένα του πληθυσµού που εισάγονται.
Εναλλακτικά, µια δεδοµένη διάσταση ενός προσώπου µπορεί να χρησιµοποιηθεί
άµεσα στη δηµιουργία ενός εικονικού ανθρώπινου προτύπου.
Όπως φαίνεται στο Σχήµα 13, χρησιµοποιείται ένα πρότυπο δύο-στρώσεων
για το σκελετό αναφοράς και το πλέγµα του δέρµατος χωρίς ενδιάµεσο στρώµα που
30

να αντιπροσωπεύει το πάχος ή / και το µυϊκό ιστό [Seo και Magnenat-Thalmann,
2004].

Σχήµα 13. Το πρότυπο µοντέλο: (a) ο σκελετός (b) το πλέγµα του δέρµατος σε χαµηλή
ανάλυση και (c) το πλέγµα του δέρµατος σε υψηλή ανάλυση.
Οι παράµετροι ταξινόµησης ή οι ανθρωποµετρικές µετρήσεις επιτρέπουν τον
πληρέστερο έλεγχο της µορφής του σώµατος αλλά η χρήση όλων των µετρήσεων που
απαιτούνται για το πρότυπο θα ήταν σχεδόν µη πρακτική. Συνεπώς, 8
ανθρωποµετρικές µετρήσεις (5 περίµετροι και 3 µήκη) µπορούν να επιλέγουν ως
παράµετροι ταξινόµησης. Οι οκτώ αρχικές µετρήσεις, όπως παρουσιάζονται στο
Σχήµα 14, είναι οι αρχικές σωµατοµετρικές µετρήσεις για το µέγεθος του
µοντέλου[H-Anim specification]. Η χρησιµοποίηση ενός τέτοιου µικρού σετ
µετρήσεων όχι µόνο παρέχει συµπαγείς παραµέτρους για την αναπαράσταση της
γεωµετρίας του σώµατος αλλά και επιτρέπει να ληφθούν εύκολα, διευκολύνοντας τις
εφαρµογές όπως ένα on-line κατάστηµα ενδυµασίας, όπου ο χρήστης καλείται να
εισαγάγει τις µετρήσεις του για τον εξατοµικευµένο σχεδιασµό της ενδυµασίας του.
Ανθρωποµετρικές Μετρήσεις
Ύψος
Μήκος καβάλου
Μήκος χεριού
Περίµετρος λαιµού
Περίµετρος θώρακα / στήθους
Περίµετρος κάτω από το στήθος
Περίµετρος µέσης
Περίµετρος ισχύων (γοφών)
Σχήµα 14. Ανθρωποµετρικές µετρήσεις του ανθρώπινου σώµατος.
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Σχήµα 15. ∆ιαµόρφωση ενός µοντέλου σώµατος. (a) Πρότυπο µοντέλο (πλέγµα και
σκελετός). (b) Μετά από τη ρύθµιση του σκελετού. (c) Τελικό µοντέλο.

Σχήµα 16. Η διόγκωση ενός σώµατος λαµβάνεται µε τη χρησιµοποίηση της βάσης
δεδοµένων των παραδειγµάτων και του µέσου σώµατος. (a) ∆ιόγκωση. (b) Αρχικό
πρότυπο. (c) Λέπτυνση.
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Σχήµα 17. Πρότυπα ανδρών που παράγονται µε τις µετρήσεις που παρουσιάζονται
στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Μετρήσεις που χρησιµοποιούνται για να παραγάγουν τα σώµατα των
ανδρών που παρουσιάζονται στο Σχήµα 17
Άτοµο

περίµετρος
λαιµού

περίµετρος
θώρακα

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)

38
42
36
35
44
40
46
36
38
41
42
35
41
44

105
105
87
102
114
102
120
99
103
105
113
89
103
115

Κάτω Περίµετρος Περίµετρος Ύψος Μήκος
Μήκος
από το
µέσης
ισχύων
καβάλου βραχίονα
θώρακα
(γοφών)
100
93
98
177
72
59
101
107
109
179
68
67
84
79
94
184
73
70
95
84
92
180
76
64
108
102
101
177
70
63
100
101
98
179
73
65
117
114
115
171
66
60
95
88
94
180
74
67
96
92
97
174
68
60
101
98
101
182
75
66
108
106
108
196
77
66
83
77
92
195
83
70
99
99
101
184
73
66
109
98
100
182
74
67
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2.3. Συστήµατα λήψης σωµατοµετρικών µετρήσεων για
εξατοµικευµένη µαζική παραγωγή ενδυµασίας
Η στροφή προς την εξατοµικευµένη µαζική παραγωγή ενδυµασίας απαιτεί
τεχνολογία σωµατοµετρικών µετρήσεων που να διευκολύνει τη λήψη
ανθρωποµετρικών / σωµατοµετρικών µετρήσεων και την εξαγωγή των κατάλληλων
κρίσιµων µετρήσεων, έτσι ώστε τα πατρόν να µπορούν να αλλάξουν ανάλογα µε τον
πελάτη. Παραδοσιακά, οι ράφτες έπαιρναν αυτές τις µετρήσεις οι ίδιοι για τις δικές
τους µεθόδους αλλαγής των πατρόν. Για αυτόν τον λόγο, οι µετρήσεις κάποιων
ραφτών είναι εµφανώς ασυµβίβαστες σε σύγκριση µε αυτές άλλων ραφτών.
Απαιτείται ένα ακριβές σύνολο δεδοµένων της επιφάνειας του σώµατος, προκειµένου
να προκύψουν συνεπείς σωµατοµετρικές µετρήσεις.
∆ιάφορες τεχνολογίες έχουν υιοθετηθεί από τους ερευνητές για τη µέτρηση
σωµατοµετρικών διαστάσεων συµπεριλαµβανοµένων 2D βίντεο µε σιλουέτες,
σάρωση µε λέιζερ και µετρήσεις µε λευκό φως. Προκειµένου να ληφθεί µια πλήρης
τρισδιάστατη απεικόνιση του σώµατος χωρίς τη χρήση και το κόστος των λέιζερ, η
[TC] 2 επέλεξε την προσέγγιση µέτρησης µε «προφιλοµετρία» φάσης λευκού φωτός
(white light phase measurement profilometry (PMP). Το δοµηµένο φως και η PMP
είναι εφαρµογές κατάλληλες για σωµατοµετρικές µέτρησεις λόγω του σύντοµου
χρόνου λήψης, της ακρίβειας και του σχετικά χαµηλού κόστους [Bruner, 2004].
Το σύστηµα µέτρησης σώµατος (Body Measurement System - BMS)
σχεδιάστηκε για να επιτύχει τις µοναδικές απαιτήσεις κάλυψης του ανθρώπινου
σώµατος. Ο σχεδιασµός του συστήµατος χρησιµοποιεί έξι στάσιµους αισθητήρες
επιφάνειας που καλύπτουν το σώµα. Οι αισθητήρες είναι στάσιµοι έτσι κάθε ένας
πρέπει να συλλάβει ένα τµήµα της περιοχής της επιφάνειας. Τα ληφθέντα από τους
αισθητήρες τµήµατα της περιοχής συνδυάζονται για να διαµορφώσουν µια
ολοκληρωµένη επιφάνεια που να καλύπτει τις κρίσιµες περιοχές του σώµατος που
απαιτούνται για την παραγωγή της ενδυµασίας.

Σχήµα 18. Γωνία µεταξύ του προβολέα της φωτογραφικής µηχανής και του στόχου.
Το πλεονέκτηµα των «επεξεργασµένων» στοιχείων της σάρωσης είναι ότι
επιτρέπουν τη δηµιουργία αλγορίθµων λήψης των µετρήσεων οι οποίοι είναι σχετικά
πιο στιβαροί, επαναλαµβανόµενοι και ακριβείς σε σύγκριση µε τους αλγορίθµους που
λειτουργούν µε τα στοιχεία στην ακατέργαστη µορφή τους. Αυτό επιτρέπει στη
συνέχεια την αυτοµατοποίηση της διαδικασίας λήψης των µέτρησης, δηλαδή να
34

γίνεται χωρίς την επέµβαση χειριστών. Μια ενδεικτική λίστα των αυτόµατα
ληφθέντων δεδοµένων παρουσιάζεται στο παρακάτω Σχήµα19. Μερικές από τις
µετρήσεις τονίζονται στην επεξεργασµένη εικόνα και παρουσιάζονται ως έντονες
γραµµές στα επεξεργασµένα δεδοµένα.

Σχήµα 19. ∆είγµα Μετρήσεων
Έχουν δηµιουργηθεί πολυάριθµα σχεδιαστικά πακέτα CAD για τις µετρήσεις
ή τις διαδικασίες αλλαγής των πατρόν, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε
συνδυασµό µε τις µετρήσεις σάρωσης για τη δηµιουργία ενός εξατοµικευµένου
πατρόν (custom pattern). Οι µετρήσεις είναι διαµορφωµένες συγκεκριµένα για το
κάθε πακέτο σχεδιασµού ενδυµασίας CAD, έτσι ώστε να πραγµατοποιείται αυτόµατα
η εισαγωγή των δεδοµένων στο σύστηµα και η παραγωγή made-to-measure πατρόν,
είτε σε ένα µηχάνηµα κοπής υφάσµατος είτε σε έναν πλότερ. Επιπλέον, σήµερα
υπάρχει η δυνατότητα για τον πελάτη να δει την καλή εφαρµογή και την εµφάνιση
του made-to-measure ενδύµατος ως προσοµοίωση στον υπολογιστή (εικονική δοκιµή
- virtual try-on). Το ένδυµα είναι φορεµένο στην τρισδιάστατη εικόνα σάρωσής του,
για να εγκρίνει την καλή εφαρµογή και την εµφάνιση του ενδύµατος προτού αυτό
κατασκευαστεί.
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Σχήµα 20. Η διαδικασία παραγωγής Made-to-Measure ενδυµασίας.

2.4. Αυτοµατοποιηµένη εξατοµικευµένη µαζική παραγωγή
ενδυµάτων από δεδοµένα σωµατοµετρικής σάρωσης
Οι Istook et al. έχουν δηµιουργήσει ένα µοντέλο για να ενσωµατώνουν
αυτόµατα τα δεδοµένα των σωµατοµετρικών σαρώσεων σε εµπορικό λογισµικό
CAD/CAM για να διευκολύνουν τον σχεδιασµό ενδυµάτων, την παραγωγή πατρόν
και την ταξινόµηση των µεγεθών. Τα σωµατοµετρικά δεδοµένα δεν ενσωµατώνονται
αυτόµατα σε οποιοδήποτε διαθέσιµο εµπορικό σύστηµα CAD/CAM ή αλγοριθµική
διαδικασία εξαγωγής µετρήσεων. Η έλλειψη τυποποιηµένων φορµών για την
ανταλλαγή των δεδοµένων των σωµατοµετρικών σαρώσεων εµποδίζει την περαιτέρω
διαδικασία, δεδοµένου ότι ένας παραλήπτης των δεδοµένων των σωµατοµετρικών
σαρώσεων δεν µπορεί προς το παρόν να είναι σίγουρος ότι εξήχθησαν κατάλληλα οι
κρίσιµες µετρήσεις που απαιτούνται για το σχεδιασµό προϊόντων. Ο στόχος τους
ήταν να πραγµατοποιηθεί βασική έρευνα ώστε να συνδεθούν οι κρίσιµες µετρήσεις
για την ταξινόµηση του µεγέθους του ενδύµατος µε τις κρίσιµες ανθρωποµετρικές
µετρήσεις που εξήχθησαν από σωµατοµετρικές σαρώσεις, είτε ως δεδοµένα µε τη
µορφή «νέφους σηµείων», είτε ως «τυποποιηµένο σύνολο» κρίσιµων µη γραµµικών
µετρήσεων. Η εστίασή τους ήταν στο αυτοµατοποιηµένο σχεδιασµό ενδυµάτων, την
παραγωγή πατρόν και την ταξινόµηση µεγέθους από τα δεδοµένα των
σωµατοµετρικών σαρώσεων, µε µια επιπλέον εστίαση της έρευνας στα πρότυπα για
την ανταλλαγή δεδοµένων των σωµατοµετρικών σαρώσεων σε σχέση µε τα ανωτέρω.
Η αυτοµατοποιηµένη διαδικασία ανάπτυξης ενδυµάτων (Automated Garment
Development process) φαίνεται στο Σχήµα 21 [Istook et al., 2003].
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Σχήµα 21: Αυτοµατοποιηµένη διαδικασία ανάπτυξης ενδυµάτων (Automated Garment
Development process)
Όπως είναι χαρακτηριστικό στους τοµείς υψηλής τεχνολογίας, πολλά έχουν
αλλάξει για τις σωµατοµετρικές σαρώσεις και το CAD τα τελευταία χρόνια. Στις
πρόσφατες επιδείξεις της βιοµηχανίας και του διεθνούς εµπορίου της ενδυµασίας, οι
προµηθευτές CAD επέδειξαν τα νεότερα προϊόντα τους. ∆ύο πράγµατα ήταν προφανή
από αυτές τις επιδείξεις: (α) οι προµηθευτές ενδιαφέρονται πολύ για την ιδέα του
αυτοµατοποιηµένου σχεδιασµού ενδυµάτων, όπως αποδεικνύεται από τις
προσπάθειες να συνδεθούν τα δισδιάστατα πατρόν των ενδυµάτων µε τις
τρισδιάστατες απεικονίσεις των στοιχείων της ενδυµασίας που ενσωµατώνουν
πραγµατικές σωµατοµετρικές µετρήσεις και (β) ένας µεγάλος αριθµός προκλήσεων
παραµένει να επιλυθεί προκειµένου να δηµιουργηθεί µια ολοκληρωµένη σύνδεση.
Για πολλά χρόνια, οι προµηθευτές συστηµάτων CAD έχουν διερευνήσει
µεθόδους για µια τρισδιάστατη απεικόνιση ενός ενδύµατος πάνω στο σώµα από
δισδιάστατα επίπεδα πρότυπα κοπής (πατρόν), που παράγονται από τα συστήµατά
σχεδιασµού πατρόν. Μερικοί έχουν αρχίσει τώρα να συνδέουν τα 2D και τα 3D
συστήµατά τους, συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού made-to-measure. ∆ιάφορα
παραδείγµατα εξελίξεων του λογισµικού σχεδίασης ενδυµάτων και προτύπων κοπής
περιγράφονται κατωτέρω:
Τα Συστήµατα PAD ήταν µία τις πρώτες εταιρίες που θέλησαν να
εµπορευτούν ένα σύστηµα CAD για την ενδυµασία. Αυτό το σύστηµα
CAD, µπορούσε να παράγει µια τρισδιάστατη απεικόνιση ενός ενδύµατος
από τα 2D πατρόν που αποθηκεύονται στο σύστηµα σχεδιασµού πατρόν.
Στην πιο πρόσφατη έκδοση του λογισµικού PAD, οι τρισδιάστατες
απεικονίσεις των τροποποιηµένων σχεδίων µπορούν να παρουσιαστούν σε
πραγµατικό χρόνο καθώς γίνονται οι αλλαγές στα 2D πατρόν.
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Τα Συστήµατα Lectra έχουν αναπτύξει µια συνεργασία µε τις Human
Solutions για να συνδέσουν τα δεδοµένα των σωµατοµετρικών σαρώσεων
µε το CAD και το Product Visualization.
Η Telmat παρουσίασε τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των σαρωτών της
και το πώς τα δεδοµένα των σωµατοµετρικών σαρώσεων έχουν
χρησιµοποιηθεί για να αναπτυχθούν νέα προϊόντα και για τη διαχείριση
των παραγγελιών. Αναπτύσσουν επίσης µια µεθοδολογία επιλογής
µεγέθους.
Η Browzwear έχει να επιδείξει έναν νέο τρισδιάστατο τρόπο σχεδιασµού
ενδυµάτων.
Τα Συστήµατα Ενδυµάτων ScanVec συνεχίζουν να εµπορεύονται το
λογισµικό τους Modulate για made-to-measure. Επίσης εισάγουν πλέον
άµεσα τα σωµατοµετρικά δεδοµένα από τον σαρωτή τους [TC]2 για τον
προσδιορισµό του µεγέθους και ρυθµίσεις καλής εφαρµογής του
ενδύµατος. Το λογισµικό Modulate συνδέεται επίσης, µε το πρότυπο
λογισµικό εικονικής πραγµατικότητας της ScanVec (ScanVec Virtual
Reality Model) για τη δηµιουργία µιας τρισδιάστατης απεικόνισης του
προϊόντος.
Η Alvanon έχει επιλέξει να χρησιµοποιήσει τα τρισδιάστατα
σωµατοµετρικά δεδοµένα σάρωσης για να παράγει προσαρµοζόµενα
µανεκέν για τον κατασκευαστή ενδυµασίας και το λιανοπωλητή.
Επιπλέον, η Alvanon εργάζεται για την ανάπτυξη ενός εργαλείου
«επικοινωνίας καλής εφαρµογής του ενδύµατος», που θα επιτρέψει στην
αλληλεπίδραση κατασκευαστών και σχεδιαστών, ώστε να βελτιστοποιηθεί
η καλή εφαρµογή των ενδυµάτων και να καλύπτει τις εξατοµικευµένες
ανάγκες των καταναλωτών.
Αυτά τα παραδείγµατα επεξηγούν την έκταση του ενδιαφέροντος της
βιοµηχανίας για made-to-measure ένδυµα και για τα σωµατοµετρικά δεδοµένα
σάρωσης.
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Κεφάλαιο 3ο : Συστήµατα ταξινόµησης µεγεθών Μεγεθολόγια
Ένα σύστηµα ταξινόµησης µεγεθών-µεγεθολόγιο είναι ένα σύνολο µεγεθών
ενδυµάτων που δηµιουργείται από µια εταιρία ενδυµασίας, ώστε για να εφαρµόσουν
καλά τα ενδύµατα σε µια σειρά ανθρώπων µιας συγκεκριµένης αγοράς. Ο πιο κοινός
τύπος συστήµατος ταξινόµησης στη βιοµηχανία ενδυµασίας αρχίζει µε ένα βασικό
µέγεθος που στη συνέχεια βαθµονοµείται αναλογικά για να δηµιουργήσει ένα
πολυάριθµο σύνολο µεγεθών. Το σύστηµα ταξινόµησης µπορεί να χρησιµοποιήσει
γενικές ετικέτες, όπως µικρό, µεσαίο, µεγάλο και πολύ µεγάλο, ή αριθµηµένα µεγέθη
όπως 10, 11, 12, 13, 14 κτλ. ή 48, 50,52 κτλ. ή σωµατοµετρικές µετρήσεις π.χ.
περίµετρο θώρακα, λαιµού κτλ.
Χαρακτηριστικά, µια επιχείρηση ενδυµασίας φθάνει σε ένα σύστηµα
ταξινόµησης µεγεθών για µια γραµµή προϊόντων ως εξής: Κατ’ αρχάς, καθορίζει την
αγορά και τους χαρακτηριστικούς πελάτες µε τον προσδιορισµό των δηµογραφικών
τους χαρακτηριστικών, όπως η ηλικία, το εισόδηµα, το έθνος και τον τρόπο ζωής.
Κατόπιν η εταιρία επιλέγει ένα µεµονωµένο πρόσωπο (το «κατάλληλο πρότυπο») για
να αποτελέσει την εξιδανικευµένη µορφή σώµατος για το συγκεκριµένο προϊόν και
την συγκεκριµένη αγορά. ∆ηµιουργούνται τα πρωτότυπα ενδύµατα, και στη συνέχεια
αξιολογούνται και τροποποιούνται για να βρεθεί το ενιαίο πρότυπο µε καλή
εφαρµογή. Ένα πατρόν του βασικού µεγέθους, συχνά το µέγεθος 8 για τις γυναίκες ή
το 46, τελειοποιείται για αυτό το πρωτότυπο ένδυµα και χρησιµοποιούνται οι
αναλογικοί κανόνες βαθµονόµησης για να προκύψει ένα σύνολο πατρόν πάνω-κάτω
για το υπόλοιπο της σειράς µεγεθών, π.χ., 2 – 16 ή 44 – 50.
Οι αναλογικοί κανόνες βαθµονόµησης δεν εξετάζουν τις διαφορές στις
βασικές µορφές και τους σωµατότυπους του πληθυσµού, όπως η µικρή ή µεγάλη
µέση, ο µακρύς κορµός, ή οι διαφορές στην ηλικία και την αγορά. Ένα ενιαίο
πρότυπο καλής εφαρµογής έχει µια ιδιαίτερη µορφή σώµατος που έχει µεταφερθεί
στην πλήρη σειρά των µεγεθών. Η επίτευξη καλής εφαρµογής µε χρησιµοποίηση ενός
πεπερασµένου συνόλου µεγεθών για µια σχεδόν άπειρη σειρά σωµατότυπων είναι
ένας προκλητικός στόχος.
Η δοµή των µεγεθολογίων που χρησιµοποιούνται σήµερα στην παραγωγή των
έτοιµων ενδυµάτων (prêt-à-porter), έχει την προέλευσή της µέσα στα αναλογικά
συστήµατα σύνταξης που αναπτύχθηκαν από τους ράφτες κατά στα τέλη του δέκατου
όγδοου αιώνα. Το ντύσιµο εκείνη την εποχή ήταν κατά παραγγελία στον ράφτη,
δηλαδή ακριβώς στα µέτρα του πελάτη. Οι ράφτες έφτιαχναν πατρόν από τις
µετρήσεις του σώµατος κάθε ενός ατόµου για να φτιάξουν τα κατά παραγγελία
ενδύµατα. Οι ράφτες που έφτιαχναν πολλά πατρόν παρατήρησαν ότι ισχύουν
συγκεκριµένες αναλογίες µεταξύ των διαστάσεων των σωµάτων διαφορετικών
ατόµων.
Βαθµιαία αναπτύχθηκαν συστήµατα σχεδιασµού πατρόν που έκαναν χρήση
αυτών των αναλογιών προκειµένου να φτιαχτεί ένα απόθεµα έτοιµου ενδύµατος που
θα µπορούσε να πωληθεί σε οποιοδήποτε αριθµό ατόµων οµοίου µεγέθους. Υπήρξε
µια βαθµιαία µετάβαση από τα συστήµατα των κατά παραγγελία ενδυµάτων στη
µαζική παραγωγή της ενδυµασίας. Μέχρι τη δεκαετία του '20 ο περισσότερος
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ιµατισµός που παραγόταν, ήταν µε µεθόδους µαζικής παραγωγής, οι οποίες
ουσιαστικά δεν έχουν αλλάξει µέχρι σήµερα.

3.1. Τα µεγεθολόγια στις ΗΠΑ
Τα συστήµατα ταξινόµησης µεγεθών ή µεγεθολόγια (Sizing systems), τα
οποία χρησιµοποιούνται για να δηµιουργηθεί µια σειρά ενδυµάτων prêt-à-porter
(ready-to-wear, ή έτοιµα ενδύµατα) παρουσιάζουν πολλά προβλήµατα. Οι
καταναλωτές πρέπει να δοκιµάσουν πολλαπλάσια ενδύµατα κατά την αγορά και
συχνά θεωρούν ότι δεν µπορούν να βρουν το κατάλληλο µέγεθος [LaBat και Delong,
1990, Goldsberry et al., 1996]. Αυτά τα προβλήµατα είναι αποτέλεσµα πολλών
παραγόντων, όπως: η χρήση ενός µεγεθολογίου που δηµιουργείται από ξεπερασµένα
ανθρωποµετρικά δεδοµένα, η έλλειψη προτύπου σήµανσης του µεγέθους, η έλλειψη
αναγραφής των σωµατοµετρικών µετρήσεων επάνω στις ετικέτες και η έλλειψη
µεγεθών κατάλληλων για το πλήρες εύρος της διακύµανσης των σωµατότυπων που
υπάρχουν στον πληθυσµό [Workman, 1991].
Τα συστήµατα ταξινόµησης µεγεθών που χρησιµοποιούνται παγκοσµίως για
την ενδυµασία prêt-à-porter δηµιουργούνται µε ποικίλες µεθόδους που κυµαίνονται
από τη µέθοδο «δοκιµή και σφάλµα» ως τη χρήση πολύπλοκης στατιστικής µεθόδου
[Salusso-Deonier et al., 1986, Gordon και Friedl, 1990]. Καµία από αυτές τις
µεθόδους δεν εξετάζει τα προβλήµατα καλής εφαρµογής σε έναν πληθυσµό στον
οποίο υπάρχει µεγάλη διακύµανση σε πολλές διαστάσεις. Είναι δυνατό σήµερα να
σχεδιαστεί µεγεθολόγιο που θα σέβεται αυτή τη διακύµανση, λαµβάνοντας υπόψη τη
δύναµη και την πολυπλοκότητα των υπολογισµών που εκτελούνται σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή. Η Ashdown παρουσίασε µια µέθοδο δηµιουργίας µεγεθολογίων
στηριζόµενη σε µία βάση ανθρωποµετρικών δεδοµένων. Αυτά τα µεγεθολόγια είχαν
ως σκοπό να βελτιστοποιήσουν την εφαρµογή των ρούχων χρησιµοποιώντας τόσες
µεταβλητές, δηλαδή σωµατοµετρικές διαστάσεις, όσες απαιτούνται για να ληφθεί
υπόψη η διακύµανση του πληθυσµού. Εποµένως τα µεγεθολόγια που προκύπτουν θα
εφαρµόζουν ενδεχοµένως καλύτερα στον πληθυσµό από άλλα µεγεθολόγια τα οποία
βασίζονται σε µια ή δύο µόνο διαστάσεις [Ashdown, 1998].
Τα µεγεθολόγια που χρησιµοποιούνται για τον σχεδιασµό και τη λιανική
πώληση της ενδυµασίας prêt-à-porter, είναι γενικά βασισµένα σε µια επιλογή
διαστάσεων από µια ανθρωποµετρική µελέτη του πληθυσµού για τον οποίο
σχεδιάστηκε το µεγεθολόγιο. Βασικές διαστάσεις του σώµατος επιλέγονται για να
διαιρεθεί ο πληθυσµός σε διακεκριµένα µεγέθη. Ο στόχος οποιουδήποτε
µεγεθολογίου είναι να επιλεχτούν αυτά τα µεγέθη κατά τέτοιο τρόπο ώστε ένας
περιορισµένος αριθµός από µεγέθη να δίνουν ενδύµατα που να εφαρµόζουν στα
περισσότερα άτοµα του συγκεκριµένου πληθυσµού.
Αν και τα µεγεθολόγια που αναπτύσσονται από διαφορετικές χώρες
ποικίλλουν ως προς τις διαστάσεις του σώµατος που επιλέγονται για να
οµαδοποιήσουν τον πληθυσµό, η βασική δοµή των περισσότερων µεγεθολογίων είναι
αρκετά παρόµοια. Για να δηµιουργηθεί ένα µεγεθολόγιο, ο πληθυσµός διαιρείται
πρώτα σε διαφορετικούς τύπους σωµάτων (σωµατότυπους) βασισµένους σε
διαστάσεις, όπως το ύψος ή σε αναλογίες µεταξύ διαφόρων µετρήσεων των
διαστάσεων του σώµατος (σωµατοµετρικών δεδοµένων). Αναπτύσσεται ένα σύνολο
κατηγοριών µεγέθους, που κάθε µια περιέχει µια σειρά µεγεθών από µικρό (small)
έως µεγάλο (large). Το εύρος των επιµέρους µεγεθών µέσα σε µια κατηγορία
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µεγέθους βασίζεται σε µια κύρια σωµατοµετρική διάσταση. Τα µεγέθη γενικά
κατανέµονται οµοιόµορφα από το µικρότερο µέγεθος στο µεγαλύτερο [Jongsuk, και
Jasper, 1993]. Μόλις προσδιοριστούν τα µεγέθη, πρέπει να καθοριστούν οι υπόλοιπες
σωµατοµετρικές διαστάσεις που είναι απαραίτητες για να σχεδιαστεί το πατρόν του
ενδύµατος. Οι άλλες διαστάσεις του σώµατος επιλέγονται αναλογικά προς τη βασική
διάσταση, έτσι ώστε τα πατρόν των ενδυµάτων να είναι αναλογικά το ένα προς το
άλλο. Οι πίνακες 2 και 3 παρουσιάζουν δύο µεγεθολόγια, ένα µεγεθολόγιο από τις
ΗΠΑ, στο οποίο οι κατηγορίες µεγέθους είναι βασισµένες στις διαφορές των
αναλογιών και ένα δισδιάστατο κορεατικό σύστηµα στο οποίο οι κατηγορίες είναι
βασισµένες στο ύψος.
Πίνακας 2: Μεγεθολόγιο από τις ΗΠΑ που παρουσιάζει τις κατηγορίες µεγέθους και
τις υποδιαιρέσεις κάθε µεγέθους [Ashdown, 1998].
Κατηγορίες
µεγεθών
Μικρόσωµες
(Junior)

Προσδιορισµός
κατηγοριών
Νεανικός σωµατότυπος,
µεγάλη περίµετρος θώρακα,
µικρή περίµετρος µέσης,
ύψος 5΄4΄΄ µε 5΄6΄΄
Αναλογίες ίδιες µε τις
Λεπτές
∆εσποινίδες, ύψος 5΄ µε
(Petite)
5΄4΄΄
∆εσποινίδες «Μέσος» σωµατότυπος,
περίµετρος µέσης
(Misses)
µεγαλύτερη από τις
µικροκαµωµένες, ύψος
5΄5΄΄ µε 5΄8΄΄
Μεγαλύτερες αναλογίες από
Γυναίκες
τις ∆εσποινίδες, ύψος 5΄5΄΄
(Women)
µε 5΄9΄΄
Μεγαλύτερος σωµατότυπος
Μεγάλα
µεγέθη (Plus που αντιστοιχεί στο 16 των
δεσποινίδων και
size)
µεγαλύτερο

Μεγέθη των
κατηγοριών
Ασυνήθιστα
µεγέθη 3-15

Υποδιαιρέσεις
µεγεθών
Μια υποδιαίρεση
στο µέγεθος 9

Κανονικά
µεγέθη 2-14

∆υο υποδιαιρέσεις
στα µεγέθη 10 και
18
∆υο υποδιαιρέσεις
στα µεγέθη 10 και
18

Κανονικά
µεγέθη 4-18

Κανονικά
µεγέθη 14-24

Μια υποδιαίρεση
στο µέγεθος 18

Κανονικά
µεγέθη 12-32

Μια υποδιαίρεση
στο µέγεθος 16

Παρατήρηση: Όλες οι διαστάσεις είναι σε πόδια και ίντσες.

Πίνακας 3: Μεγεθολόγιο από την Κορέα [Ashdown, 1998].
Κατηγόριες µεγεθών βάσει
του ύψους σε cm
Ύψος < 150 cm

Μεγέθη σε Κατηγορίες
42, 43, 44, 45

Υποδιαιρέσεις
µεγεθών
καµία

150 cm < Ύψος < 155 cm

53, 54, 55, 56, 57

καµία

155 cm < Ύψος < 160 cm

64, 65, 66, 67

καµία

160 cm < Ύψος < 165 cm

75, 76, 77, 78

καµία

165 cm < Ύψος < 170 cm

85, 86, 87, 88, 89

καµία
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Τα πρώτα πρότυπα µεγεθολόγια δηµοσιεύθηκαν το 1958. Αυτό το έτος το
Υπουργείο Εµπορίου των Ηνωµένων Πολιτειών δηµοσίευσε το Εµπορικό Πρότυπο
CS 215-58, ως ένα προαιρετικό µεγεθολόγιο για τη βιοµηχανία ένδυσης. Τα µεγέθη
βασίστηκαν στις µετρήσεις µιας ανθρωποµετρικής µελέτης του 1941 σε 10.042
γυναίκες. Οι γυναίκες διαιρέθηκαν σε διάφορες κατηγορίες µεγέθους
συµπεριλαµβανοµένων των ∆εσποινίδων, των Μικρότερων (Juniors), των Γυναικών
και τα µισά µεγέθη. Τα µεγέθη της σειράς βασίστηκαν στις µετρήσεις περιµέτρου
στήθους. Το 1970 δηµοσιεύθηκε ένα νέο πρότυπο, το PS 42-70, που ενσωµάτωνε
πρόσθετα ανθρωποµετρικά δεδοµένα από µια µελέτη για τον στρατό.
Και το πρότυπο µεγεθολόγιο CS 215-58 και το PS 42-70 είναι και τα δυο
βασισµένα στην υπόθεση των αναλογικών σωµατοµετρικών µετρήσεων. Αφού
διαιρεθεί ο πληθυσµός σε διάφορες υποοµάδες (π.χ. ∆εσποινίδες, Γυναίκες κτλ.) τα
µεγέθη προσδιορίζονται µε βάση την περίµετρο του στήθους. Όλες οι άλλες
σωµατοµετρικές διαστάσεις, για κάθε µέγεθος, παράγονται έτσι ώστε να παραµένουν
ανάλογες προς την περίµετρο του στήθους. Αυτό οδηγεί σε µεγεθολόγια µε γραµµική
σχέση µεταξύ των µεγεθών.
Κατά τη δεκαετία του '90 τα πρότυπα µεγέθη του PS 42-70 δεν ήταν πλέον
κατάλληλα για τον πληθυσµό των γυναικών στις ΗΠΑ. Αυτό το πρότυπο βασίστηκε
σε ανθρωποµετρικά δεδοµένα µιας µελέτης του 1941 και ο σηµερινός πληθυσµός
είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν της δεκαετίας του '40. Έχει υπάρξει επίσης µια
µετατόπιση στη σχέση µεταξύ του σωµατοµετρικών διαστάσεων και του
προσδιορισµού του µεγέθους.
Ο προσδιορισµός του µεγέθους, δηλαδή ο αριθµός που προσδιορίζει κάθε
µέγεθος, δεν συσχετίζεται γενικά µε τις σωµατοµετρικές µετρήσεις των µεγεθολογίων
για τις γυναίκες στις ΗΠΑ. Παραδείγµατος χάριν, τα µεγέθη της κατηγορίας
«∆εσποινίδες» είναι κανονικοί αριθµοί από το 2 έως το 20. Αρχικά αυτοί οι αριθµοί
αναφερόταν στην ηλικία, αλλά αυτή η σχέση χάθηκε πριν από πολύ καιρό. Επειδή οι
προσδιορισµοί του µεγέθους δεν αναφέρονται σε οποιαδήποτε πραγµατική
σωµατοµετρική µέτρηση, τα µεγέθη µπορούν εύκολα να αλλαχθούν. Σήµερα,
διαφορετικοί κατασκευαστές χρησιµοποιούν τους ίδιους προσδιορισµούς µεγέθους
για ενδύµατα τα οποία εφαρµόζουν σε διαφορετικές σωµατοµετρικές διαστάσεις.
Λόγω της σύγχυσης µεταξύ των προσδιορισµών του µεγέθους, οι γυναίκες πρέπει να
δοκιµάσουν πολλαπλάσια ενδύµατα µέχρι να ανακαλύψουν αυτά που θα εφαρµόζουν
στο ιδιαίτερο µέγεθος του σώµατός τους και στις αναλογίες τους [Roach, 1996].
Λόγω της έλλειψης σύγχρονων προτύπων και της σύγχυσης για τους
προσδιορισµούς του µεγέθους µια επιτροπή της American Society of Testing and
Materials (ASTM), η επιτροπή D 13.55 έχει συσταθεί για να αναπτύξει νέα
προαιρετικά πρότυπα για τη βιοµηχανία. Αυτή η επιτροπή έχει δηµοσιεύσει ένα
ενηµερωµένο πρότυπο µεγεθολόγιο για την κατηγορία «∆εσποινίδες», το D5585-94.
Το πρότυπο δεν προέκυψε από νέα ανθρωποµετρικά δεδοµένα, αλλά συντάχθηκε µε
βάση την εµπειρία των σχεδιαστών και τις παρατηρήσεις της αγοράς για να
απεικονίσει το µεγεθολόγιο που σήµερα χρησιµοποιείται συνηθέστερα από τους
κατασκευαστές ενδυµάτων και το τοµέα διακίνησης ενδυµάτων στις ΗΠΑ. Τα
αποτελέσµατα επαληθεύθηκαν µε διασταύρωση στοιχείων από ανθρωποµετρικές
βάσεις δεδοµένων του στρατού και του ναυτικού των ΗΠΑ [American Society for
Testing and Materials, 1994].
Το πρότυπο αποτελείται από δέκα µεγέθη, κάθε µέγεθος προσδιορίζεται από
39 σωµατοµετρικές µετρήσεις. Τα µεγέθη κυµαίνονται από το µέγεθος 2 µε µια
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µέτρηση θώρακα 32'' (81,28 εκατ.) έως το µέγεθος 20 µε µέτρηση θώρακα 44,5''
(113,03 cm). Οι µετρήσεις του αναστήµατος κυµαίνονται από 63,5'' (161,29 εκατ.)
ως 68'' (172,72 cm). Το ASTM D5585-94 επιλέχτηκε για να συγκριθεί µε τα
βελτιστοποιηµένα µεγεθολόγια δεδοµένου ότι είναι το πιο πρόσφατα αναπτυγµένο
µεγεθολόγιο για τις γυναίκες στις ΗΠΑ που αντιστοιχεί σε κάποιο βαθµό σε µια
διαθέσιµη ανθρωποµετρική βάση δεδοµένων.

3.2. Ενιαίο µεγεθολόγιο για την Ευρώπη
Χρειάσθηκαν περισσότερο από 25 χρόνια για να φθάσουµε σε µια ευρωπαϊκή
αντίληψη για ένα ενιαίο µεγεθολόγιο. Αν όλα πάνε σύµφωνα µε το σχέδιο, ένα
ευρωπαϊκό πρότυπο (European Standard, EN) θα αποτελέσει σύντοµα τη βάση για
ένα νέο και ενιαίο µεγεθολόγιο [Lanenegger και Van Osch, 2002].
Η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά έχει ήδη καθιερωθεί και σήµερα το Ευρώ
κυριαρχεί. Είναι σίγουρα καιρός να τεθεί ένα τέλος στην αναρχία που
χρησιµοποιείται στα µεγέθη των ενδυµάτων στην Ευρώπη. Το ευρωπαϊκό κοµφούζιο,
το οποίο σηµαίνει ότι άτοµα µε πρακτικά τις ίδιες σωµατοµετρικές διαστάσεις
βρίσκουν πολλά διαφορετικά µεγέθη ενδυµάτων, δεν είναι πια κατάλληλο για τις
παγκοσµιοποιηµένες αγορές. Είναι απαραίτητο να γίνει µια απλοποίηση των
διαφόρων µεγεθολογίων.
Οι σωµατοµετρικές µετρήσεις και οι σχέσεις µεταξύ τους αλλάζουν µε το
πέρασµα του χρόνου. Οι λόγοι είναι η αλλαγή στον τρόπο ζωής και οι διατροφικές
συνήθειες καθώς και η αυξανόµενη ποικιλοµορφία του πληθυσµού. Συνεπώς, η σχέση
µεταξύ µεγέθους του ενδύµατος και σωµατοµετρικών µετρήσεων επίσης αλλάζει. Γι’
αυτό πρέπει να πραγµατοποιούνται σε τακτά διαστήµατα σειρές µετρήσεων του
πληθυσµού, ώστε να αποτελούν µια επιστηµονικά τεκµηριωµένη βάση για τη
δηµιουργία µεγεθολογίων. Μια τέτοια βάση δίνει πληροφορίες για τα απαραίτητα
µεγέθη και την γεωγραφική κατανοµή τους στις αγορές. Π.χ. οι τελευταίες
σωµατοµετρικές έρευνες στη Γερµανία απέδειξαν ότι κανένας σωµατότυπος
συγκεκριµένων µεγεθών δεν αποτελεί πάνω από το 25% της αγοράς. Οι σειρές
µετρήσεων που υπάρχουν σήµερα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες µε τη χρήση των
τελευταίων τρισδιάστατων σωµατοµετρικών τεχνικών και το έργο ‘E-Tailor’ έχουν
µεγάλη σηµασία γι’ αυτή τη σχέση.
Tο έργο ‘E-Tailor’ αφορά στην ολοκλήρωση των µετρήσεων των
τρισδιάστατων σαρωτών σώµατος, τη χρήση προχωρηµένων συστηµάτων CAD και
τεχνολογιών ηλεκτρονικού εµπορίου (E-Commerce) στην Ευρωπαϊκή βιοµηχανία
µόδας. Αποτελεί µια σφαιρική προσέγγιση για την αντιµετώπιση όλων των
προβληµάτων ταξινόµησης µεγεθών, του προβλήµατος έλλειψης σωµατοµετρικών
δεδοµένων, του προβλήµατος των καθρεφτών (εικονική δοκιµή), του προβλήµατος
της καλής εφαρµογής (ευφυείς αλλαγές του πατρόν), του προβλήµατος της
ολοκλήρωσης (διεπαφές, αναπαράσταση δεδοµένων), της προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων και της ασφάλειας. Τα αποτελέσµατα του έργου έχουν
εφαρµοστεί πιλοτικά από την εταιρεία E-Tailor partners C&A, το 2001-2002. Επίσης
έχουν οδηγήσει σε ανάπτυξη εµπορικών προϊόντων από τις εταιρίες Lectra,
Investronica, Human Solutions, Telmat, και MIRALab, που συµµετείχαν στο έργο
αυτό. Υπήρξε συνέχεια µε το έργο ‘Fashion On-Line’ στην Ιταλία, την Ισπανία την
Πορτογαλία και την Ελλάδα το 2002-2004 [Walter, 2002].
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Σχήµα 22. Από την τρισδιάστατη σάρωση σωµάτων στην παραγωγή και εµπορία
εξατοµικευµένων ενδυµάτων.

Σχήµα 23. Η ολοκληρωµένη λύση ‘E-Tailor’.
Οι ρίζες των µεγεθολογίων που χρησιµοποιούνται σήµερα φτάνουν στους
παλιούς βιοτέχνες. Τα πρώτα µεγεθολόγια αναπτύχθηκαν στο παρελθόν ανάλογα µε
τις ανάγκες των ραφτών και προσαρµόσθηκαν στα εθνικά δεδοµένα. Η αντιστοίχιση
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µεταξύ ενδυµάτων και σύγχρονων σωµατοµετρικών µετρήσεων δεν είναι απλώς ένα
δύσκολο πρόβληµα για τους καταναλωτές, αλλά κοστίζει σε χρόνο και χρήµα στους
εµπόρους και στους κατασκευαστές.
Ο στόχος της προτυποποίησης των µεγεθών στην Ευρώπη δεν είναι κάτι
καινούργιο. Τη δεκαετία του ’70 ένα κοινό ευρωπαϊκό µεγεθολόγιο ξεκίνησε, για να
αντιµετωπίσει τις αντιφάσεις µεταξύ των εθνικών συστηµάτων και να ικανοποιήσει
τις εξειδικευµένες εθνικές παραδόσεις. Αποδείχθηκε δυνατόν να υπάρξει µια
συµφωνία για τα παιδικά ενδύµατα, για τα οποία τα µεγέθη µετατράπηκαν στις
περισσότερες χώρες από ηλικία σε ύψος. Μεταξύ 1977-1982 επιτεύχθηκε η πρώτη
συµφωνία στον ISO (International Standards Organization) για ένα µεγεθολόγιο
ενδυµάτων. Υιοθετήθηκαν τέσσερις άξονες (κατευθυντήριες γραµµές) ως βάση για
τους µελλοντικούς πίνακες µεγεθών:
Χρήση σωµατοµετρικών µετρήσεων
Χρήση µιας έως τριών σωµατοµετρικών διαστάσεων ελέγχου ανά ένδυµα
Χρήση του µετρικού συστήµατος (∆ιεθνές σύστηµα µονάδων)
Εισαγωγή εικονογραµµάτων για να ξεπεραστούν τα προβλήµατα γλώσσας
Το 1986 Ελβετοί παραγωγοί ενδυµάτων µε ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα
πρότειναν τη δηµιουργία µιας διεπιστηµονικής µελετητικής οµάδας µε εκπροσώπους
των παραγωγών, των εµπόρων, των ινστιτούτων και των ενώσεων 11 χωρών. Μετά
από τρία χρόνια δουλειάς προέκυψε µια σειρά από πρότυπα ISO γνωστά ως
Mondoform ή Ελβετικό Σύστηµα. Έγιναν συστάσεις για: (α) Προτυποποίηση των
διαστηµάτων µεταξύ των χαρακτηριστικών µεγεθών και (β) Προσδιορισµός κοινών
σηµείων έναρξης για τις σειρές µεγεθών
Αυτό ήταν το κλειδί για τη δηµιουργία της δοµής ενός διεθνούς συστήµατος
ταξινόµησης µεγεθών.
Ολοκληρώνοντας την τεχνική δουλειά έµεινε ανοιχτό το ερώτηµα µιας
ξεκάθαρης παρουσίασης του ενιαίου µεγεθολογίου. Χάριν της αντικειµενικότητας
έπρεπε να σπάσουν οι δεσµοί µε τις εθνικές παραδόσεις. Το µεγεθολόγιο
Mondoform βασίστηκε σε:
Αριθµούς για τον σαφή προσδιορισµό των µεγεθών
Εικονογράµµατα για τον έλεγχο των διαστάσεων
Χρώµατα για τα ύψη σωµάτων
Σύµβολα για τους διαφορετικούς σωµατότυπους
Εξαψήφιο κώδικα EDP, για το εµπόριο των προϊόντων στην
κλωστοϋφαντουργική αλυσίδα
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Σχήµα 24. Παράδειγµα ετικέτας τύπου Mondoform για γυναικεία µπλούζα
Αν και το Mondoform χρησιµοποιεί επεξηγηµατικά σκίτσα (Σχήµα 24) καθώς
και τις έννοιες της κύριας και δευτερεύουσας µέτρησης, ωστόσο δεν περιλαµβάνει
στα σκίτσα τις διαστάσεις οι οποίες πραγµατικά καθορίζουν το µέγεθος, αλλά
χρησιµοποιεί µετρήσεις ανεξάρτητες από το σωµατότυπο και τις ιδιαιτερότητές του.
Το σηµαντικό στοιχείο του Mondoform είναι ότι βασίζεται σε ήδη υπάρχοντα
πρότυπα ISO και προτείνει για τα µεγέθη κλιµακωτή διαβάθµιση, κρατώντας σταθερή
τιµή σε ορισµένες διαστάσεις, όπως το ύψος, αναγνωρίζοντας την πολυµορφία στους
σωµατότυπους.
Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ένα παράδειγµα µεγεθολογίου του Mondoform
για ανδρικά ενδύµατα.
Πίνακας 4: ∆είγµα µεγεθολογίου MONDOFORM για ενδύµατα ανδρών ύψους 176 cm
176

176

176

176

176 176 176

176
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Περ. Στήθους
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104 108 112
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Περ. Μέσης
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Περ. Γοφών
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101
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117
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Μήκος Χεριού
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65

65

65

65

65

65

65

Εσ. Μήκος Ποδιού

82

82

82

82

82

82

82

82

82

Εξ. Μήκος Ποδιού

110

110

110

110

110 110 110

110

110

Ύψος

98

Στο µεγαλύτερο µέρος τους οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Οµάδας Μελέτης
έπιασαν τόπο στη βιοµηχανία και το εµπόριο αλλά, αντιστάθηκαν η Ιταλία, η Γαλλία
και η Μ. Βρετανία φοβούµενες ότι θα χάσουν την δηµιουργική τους ελευθερία. Αυτές
οι χώρες παίζουν σηµαντικό ρόλο στη µόδα και στην παραγωγή.
Το 1994 η πρώτη προσπάθεια για ένα ευρωπαϊκό πρότυπο στο TC 248
απέτυχε. Μια δεύτερη προσπάθεια έγινε το 1996 από την Οµάδα Εργασίας WG 10 µε
εµπειρογνώµονες από 12 χώρες. Παράλληλα φτιάχτηκε µια οµάδα από καταστήµατα
και εταιρίες πωλήσεων δια αλληλογραφίας, αυτό έγινε το 1998. ∆εδοµένης της
αυξανόµενης παγκοσµιοποίησης της αγοράς στόχου τους, ήταν απαραίτητο το
συντοµότερο δυνατόν ένα ενιαίο µεγεθολόγιο. Αυτή η οµαδοποίηση είναι γνωστή ως
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Sizing Co-Operation. Αυτή η ένωση καθιέρωσε ένα ενιαίο σύστηµα µεγεθών µε
γράµµατα για τα µεγέθη εφαρµόσιµα και για άνδρες και για γυναίκες. Παρά την
αντίδραση µερικών χωρών το σύστηµα Mondoform αναθεωρήθηκε, έτσι ώστε οι
σηµαντικές σωµατοµετρικές µετρήσεις (Ύψος, Μέση και Γοφοί) να µπορούν να
συσχετισθούν µε έναν πιο ευέλικτο τρόπο µε τις σειρές των µεγεθών. Η καθιέρωση
ενός σαφούς τρόπου σήµανσης των µεγεθών αποδείχθηκε δύσκολη. Κάτω από την
πίεση των καταστηµάτων θα έπρεπε να καθιερωθεί ένας σαφής τρόπος σήµανσης ο
οποίος θα χρησιµοποιούταν όχι µόνο ως µέγεθος του ενδύµατος, αλλά και ως κώδικας
EDP. Για λόγους κόστους και λογιστικής, συµφωνήθηκε ο κώδικας να µην είναι
πάνω από τρία ψηφία.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει γίνει πολύ δουλειά για τα τέσσερα επί
µέρους πρότυπα ΕΝ13402:
Καθορίστηκε η ενιαία διαδικασία σωµατοµετρικών µετρήσεων. Οι
αντίστοιχες θέσεις µέτρησης καθορίσθηκαν µε βάση τα εικονογράµµατα
του ISO και η κανονικοποιηµένη παρουσίασή τους απλοποιήθηκε µε το
πρότυπο ISO (prEN13402-1).
Συµφωνήθηκαν οι κύριες και δευτερεύουσες διαστάσεις (prEN13402-2).
Προσδιορίσθηκαν τα σηµεία έναρξης και τα διαστήµατα µεταξύ των
ανεξάρτητων σειρών µεγεθών (prEN13402-3).
Σε αυτή τη βάση προτάθηκε το νέο σύστηµα ταξινόµησης µεγεθών
(prEN13402-4). Το σύστηµα αυτό αναµενόταν να εγκριθεί µέχρι το 2004.
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Πίνακας 5 : Συγκεντρωτικός πίνακας ανεξάρτητων σειρών µεγεθών ανδρών,
σύµφωνα µε το πρότυπο prEN13402.3.
Περίµετρος
Θώρακα

Περίµετρος
Λαιµού

Ύψος

Περίµετρος
Μέσης

Μήκος
Μανικιού

Μέγεθος Κλίµακα Μέγεθος Κλίµακα Μέγεθος Κλίµακα Μέγεθος Κλίµακα Μέγεθος Κλίµακα
84

82-86

36

35,5-36,5

72

70-74

156

154-158

60

59-60

88

86-90

37

36,5-37,5

76

74-78

160

158-162

61

60-61

92

90-94

38

37,5-38,5

80

78-82

164

162-166

62

61-62

96

94-98

39

38,5-39,5

84

82-86

168

166-170

63

62-63

100

98-102

40

39,5-40,5

88

86-90

172

170-174

64

63-64

104

102-106

41

40,5-41,5

92

90-94

176

174-178

65

64-65

108

106-110

42

41,5-42,5

96

94-98

180

178-182

66

65-66

112

110-114

43

42,5-43,5

100

98-102

184

182-186

67

66-67

116

114-118

44

43,5-44,5

104

102-106

188

186-190

68

67-68

120

118-123

45

44,5-45,8

108

106-111

192

190-194

69

68-69

126

123-129

46,5

45,8-47,3

114

111-117

196

194-198

70

69-70

132

129-135

48

47,3-48,8

120

117-123

200

198-202

71

70-70

138

135-141

49,5

48,8-50,3

126

123-129

144

141-147

51

50,3-51,8

132

129-135

Τα αποτελέσµατα της οµάδας εργασίας είναι: το σηµείο έναρξης της
κωδικοποίησης, οι πίνακες των µετρήσεων, οι περιοχές και τα διαστήµατα και ο
τριψήφιος το πολύ κωδικός.
Αναζητήθηκε ένας λογικός κωδικός. Κάθε ένα από τρία ψηφία έπρεπε να έχει
συγκεκριµένη σηµασία, δηλαδή συγκεκριµένη σωµατοµετρική διάσταση. Για
παράδειγµα το πρώτο ψηφίο ο θώρακας, το δεύτερο ψηφίο οι γοφοί και το τρίτο
ψηφίο το ύψος.
Το πρώτο πρόβληµα ήταν ο αριθµός των µετρήσεων ανά µέγεθος, οπότε
δηµιουργήθηκε ένας ειδικός πίνακας µε τις µετρήσεις ανά τύπο ενδύµατος που ήταν
απαραίτητος για τον καθορισµό ενός µεγέθους. Μερικά ενδύµατα χρειάζονται πάνω
από τρεις διαστάσεις. Το πρόβληµα λύθηκε προσθέτοντας έξτρα πληροφορία στον
πίνακα , η οποία δεν χρειάζεται για την κωδικοποίηση. Για παράδειγµα οι διαστάσεις
για τα φορέµατα είναι : περίµετρος στήθους, περίµετρος γοφών, περίµετρος µέσης και
ύψος. Σε αυτή την περίπτωση, η περίµετρος µέσης έχει ειδική σήµανση στον πίνακα
ότι δεν είναι απαραίτητη για την κωδικοποίηση.
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Πίνακας 6: Κύριες και δευτερεύουσες διαστάσεις για κάθε τύπο ενδύµατος και φύλο
(Primary and secondary dimensions - PD, SD)
Ενδύµατα
για:
∆ιαστάσεις

Γυναίκες

Άνδρες

PD

SD

Ενδύµατα εξωτερικής ένδυσης:
Σακάκια
Περίµετρο Ύψος
ς θώρακα
Περίµετρ
ος Μέσης
Κοστούµια
Περίµετρο Ύψος
ς θώρακα
Περίµετρο
ς Μέσης
Παλτό
Περίµετρο Ύψος
ς θώρακα
Παντελόνι /
σορτς

Περίµετρο
ς Μέσης

Ύψος

Πουκάµισα

Περίµετρο
ς Λαιµού

Ύψος
Μήκος
Μανικιού

Αγόρια

Κορίτσια

PD

SD

PD

SD

Περίµετρ
ος
στήθους
Περίµετρ
ος
στήθους

Ύψος
Περίµετρ
ος Γοφών
Ύψος
Περίµετρ
ος Γοφών

Ύψο
ς

Περίµετρ
ος
θώρακα
Περίµετρ
ος
θώρακα

Ύψο Περίµετρ
ς
ος
στήθους
Ύψο Περίµετρ
ς
ος
στήθους

Περίµετρ
ος
στήθους
Περίµετρ
ος Μέσης

Ύψος

Ύψο
ς

Ύψος

Ύψο
ς

Περίµετρ
ος
θώρακα
Περίµετρ
ος Μέσης

Ύψο Περίµετρ
ς
ος
στήθους
Ύψο Περίµετρ
ς
ος Μέσης

Περίµετρ
ος
στήθους

Ύψο
Ύψος
ς
Μήκος
Μανικιού

Περίµετρ
ος
θώρακα

Ύψο Περίµετρ
ς
ος
στήθους

Ύψο
ς

PD

SD

Ο κώδικας αρχίζει πάντα µε µια κύρια διάσταση. Αυτή είναι η πιο σηµαντική
διάσταση ανά τύπο ενδύµατος. Αυτή η µέτρηση της διάστασης µπαίνει χωριστά στον
προαναφερθέντα πίνακα. Π.χ. η κύρια διάσταση για τα φορέµατα είναι η περίµετρος
στήθους.
Ένα δεύτερο πρόβληµα ήταν ο αριθµός µεγεθών ανά σωµατοµετρική
µέτρηση. Ο συνδυασµός των περιοχών και των διαστηµάτων είχε σαν αποτέλεσµα
για τις περισσότερες µετρήσεις να αναπτυχθούν περισσότερα από δέκα µεγέθη. Π.χ.
δέκα έξι για το στήθος. Πώς να τα βάλουµε αυτά µε ένα ψηφίο; Η λύση µπορεί να
εξηγηθεί µε ένα παράδειγµα. Υποθέστε δύο συνεχόµενα µεγέθη στήθους 84 και 88
cm και τα δύο κωδικοποιηµένα µε το 2, απλά περιορίστε τον αριθµό, σ’ αυτή την
περίπτωση µεγέθη γοφών που συνδυάζονται µε συγκεκριµένο στήθος σε 5, και
συνδυάστε το πρώτο στήθος, στήθος 84 µε γοφούς κωδικοποιηµένους από το 0-4, και
το δεύτερο στήθος, στήθος 88 µε 5-9. Συνεπώς οι συνδυασµοί στήθους 84 και γοφών
είναι: 20, 21, 22,23 και 24. Οι συνδυασµοί στήθους 88 και γοφών είναι: 25,26,27,28
και 29.
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Πίνακας 7: Κωδικοποίηση µεγέθους: Ένα παράδειγµα για γυναικεία παντελόνια,
σορτς, φούστες κτλ. µε µέση 84 cm, ισχίο 104 cm, ύψος 176 cm.
BASIC CHOICE TABLE for all garments for women excluding swimwear and corsetry
80
84
88
92
96 100
100 104 110 116 122 128 134 140 146 152
bust > 76
waist > 60
64
68
72
76
80
84
88
94
100 106 112 118 124 130 136
bust and waist are primary dimensions, so it is either bust or waist
hip v
76
10
80
11
15
the first 2 digits:
84
16
20
> choose the vertical column below the selected bust or waist
12
88
13
21
25
> choose one horizontal row right of the selected hip
17
92
14
18
26
30
> find the first 2 digits at the intersection of row and column
22
96
19
23
31
35
> select height below for the third digit
27
100
24
28
36
40
32
41
1104
04
29
33
41
45
37
108
34
38
46
50
42
112
39
43
51
55
47
117
44
48
56
60
52
122
49
53
61
65
57
127
54
58
66
70
62
132
59
63
71
75
67
137
64
68
76
80
72
142
69
73
81
85
77
147
74
78
86
82
152
79
83
87
176
156
160
164
168
172
176
180
184
188
height >
66
1
2
3
4
5
7
8
9
dig. 3

416

456
86 - 92

102 - 106

174 - 178

Σχήµα 25. Κωδικοποίηση µεγέθους: Ένα παράδειγµα γυναικείου µεγέθους:
µέση 88 cm, ισχίο 104 cm, ύψος 176 cm. Για παντελόνια / σορτς, φούστες, εσώρουχα.
Για να ολοκληρωθεί η κωδικοποίηση σε αυτό το παράδειγµα, το τρίτο ψηφίο
αντιπροσωπεύει το ύψος. Επίσης και άλλα προβλήµατα έπρεπε να λυθούν. Π.χ. στους
άνδρες υπάρχουν πάνω από δέκα µεγέθη θώρακα και ύψους. Αυτά τα προβλήµατα
λύθηκαν.
Το αποτέλεσµα είναι ένας αριθµός πινάκων για γυναικεία, ανδρικά,
κοριτσίστικα και αγορίστικα ενδύµατα καθώς και για κάλτσες, γάντια και καπέλα.
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Έτσι, προέκυψε ένας µεγάλος αριθµός µεγεθών ο οποίος όµως δεν συνοδεύονταν από
κατάλληλη πληροφορία για την κάλυψη της αγοράς ανά µέγεθος. Πρέπει κανείς να
γνωρίζει πόσο σηµαντικό είναι ένα µέγεθος για να αποφασίσει αν θα το έχει στην
αποθήκη του ή όχι. Φυσικά θα µπορούσε κάποιος να αρχίσει να µεταφράζει τα παλιά
νούµερα στον νέο κώδικα. Έτσι τα παλιά νούµερα και οι αντίστοιχοι συνδυασµοί
µετρήσεων θα µπορούσαν να βρεθούν στο νέο σύστηµα. Θα µπορούσαν να λέγονται
πρότυπο µέγεθος.
Η οµάδα εργασίας CEN αποφάσισε να αναµείνει τα αποτελέσµατα των
σωµατοµετρικών µετρήσεων σάρωσης για τις διάφορες χώρες πριν πάρει τις τελικές
αποφάσεις. Στις κάτω χώρες ολοκληρώθηκε ένα έργο σωµατοµετρικών µετρήσεων
σάρωσης και δηµιουργήθηκε ένα νέο µεγεθολόγιο. Το σύστηµα αυτό είναι όµοιο µε
το σύστηµα του CEN, αλλά λιγότερο εκτεταµένο. Οι πληροφορίες σάρωσης έδειξαν
ότι τα πρότυπα µεγέθη καλύπτουν το 33% και τα υπάρχοντα µεγέθη ιδίου αριθµού
καλύπτουν το 53%.
Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα των αποτελεσµάτων σάρωσης των
διαφόρων χωρών για την οµάδα εργασίας CEN είναι:
Οι περιοχές (εύρος) µπορούν να καθορισθούν καλύτερα.
Οι σωµατότυποι µπορούν να ορισθούν καλύτερα.
Ο αριθµός των µεγεθών µπορεί να είναι περιορισµένος
Για την κωδικοποίηση αυτή καθ’ αυτή οι σειρές των µεγεθών έπρεπε να
αριθµηθούν. Έπρεπε να βρεθεί µια περιοχή για τις ανεξάρτητες σειρές µεγεθών. Για
να είναι κάθε χαρακτηριστικό µέγεθος µοναδικό απαιτούνταν περισσότερα από τρία
ψηφία., µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να εφαρµοσθεί ένας τριψήφιος κωδικός. Η
λύση σε αυτό το δίληµµα δόθηκε µε τον συσχετισµό κάθε ανεξάρτητης σειράς
µεγεθών µε τον κανονικό σωµατότυπο κάθε περίπτωσης µε διακύµανση δύο βήµατα
πάνω ή δύο βήµατα κάτω. Με προσεκτική αντιστοίχιση µονοψήφιων σωµατότυπων
στα ανεξάρτητα µεγέθη δηµιουργήθηκε ένα µοναδικό ανεξάρτητο σύστηµα
κωδικοποίησης όπως φαίνεται στο παράδειγµα του Πίνακα 7. Υπάρχουν αρκετές
συσχετίσεις ώστε να καλύψουν όλους τους δυνατούς σωµατότυπους, λαµβάνοντας
υπόψη τις διαφορές µεταξύ Βόρειας και Νότιας Ευρώπης. Επίσης επιτρέπει την
ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων των διαδικασιών µέτρησης.
Με τον προτεινόµενο κώδικα, ένας µεγαλύτερος αριθµός σηµαίνει
µεγαλύτερο µέγεθος. Σε συµφωνία µε την European Textile Retail Trade θα
µπορούσε να προταθεί ένας φορέας ενηµέρωσης των καταναλωτών σχετικά µε τη
λογική του προτεινόµενου κώδικα.
Το µέγεθος επικοινωνίας βασίζεται στις κύριες χαρακτηριστικές διαστάσεις σε
cm και θα µπορούσε να τυπώνεται µε µεγάλους έντονους χαρακτήρες. Οι κύριες
διαστάσεις είναι:
Για τους άνδρες: Περίµετρος θώρακα, µέσης και λαιµού και ύψος.
Για τις γυναίκες: Περίµετρος στήθους, µέσης, περίµετρο κάτω από το
στήθος και ύψος
Για τα παιδιά: Ύψος
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Άλλοι παράγοντες είναι: Μήκος ποδιού, περίµετρος χεριού, περίµετρος
κεφαλιού.
Το µέγεθος επικοινωνίας είναι κατάλληλο ως ενδεικτικός κωδικός στη
βιοµηχανία ένδυσης, ώστε να βρίσκει εύκολα ο καταναλωτής το κατάλληλο µέγεθος.
Ο τριψήφιος κωδικός µεγέθους εµφανίζεται µε µικρότερους χαρακτήρες κάτω
από το µέγεθος επικοινωνίας. Στις ετικέτες πρέπει να φαίνονται και οι δύο τρόποι
σήµανσης, δηλαδή και το πραγµατικό µέγεθος του σώµατος και ο κωδικός. Ο
κωδικός εξυπηρετεί τον καταναλωτή σε παραγγελίες µέσω ταχυδροµείου ή µέσω
διαδικτύου. Ο κωδικός µπορεί τουλάχιστον να εξυπηρετήσει την ανταλλαγή
ηλεκτρονικών δεδοµένων µεταξύ των σταδίων παραγωγής της ενδυµασίας. Αυτός ο
κωδικός µπορεί να υιοθετηθεί ως η µοναδική πηγή πληροφόρησης και µπορεί να
συνδυασθεί µε την ευκολία σάρωσης των σωµατοµετρικών αναλογιών.
Το νέο σύστηµα είναι απλό και µπορεί να καθιερωθεί µε λογικό κόστος. Για
τον καταναλωτή χρειάζεται να µεταφρασθεί το εθνικό µέγεθος στο νέο ευρωπαϊκό
µέγεθος κατά την φάση προσαρµογής. Το εικονογράφηµα είναι µια άριστη και
περιεκτική πηγή πληροφορίας γι’ αυτό τον σκοπό.
Ο καταναλωτής µπορεί να προσδιορίσει το δικό του σωµατοµετρικό µέγεθος
χρησιµοποιώντας τις µετρήσεις των διαστάσεών του. Έτσι θα µάθει να χρησιµοποιεί
το Ευρωπαϊκό µέγεθος όταν αγοράζει ενδύµατα.
Η κλωστοϋφαντουργική βιοµηχανία αν ενδιαφέρεται για ένα ενιαίο
ευρωπαϊκό µέγεθος θα πρέπει να υιοθετήσει:
∆ιπλή σήµανση µεγέθους κατά τη µεταβατική φάση
Βέλτιστη επεξεργασία των σωµατοµετρικών δεδοµένων
Νέες δοµές ταξινόµησης
Εκπαίδευση των πολιτών
Ενηµέρωση των πωλήσεων
Επεξήγηση των πλεονεκτηµάτων στους καταναλωτές.
Κάθε νέα λύση κοστίζει χρόνο, προσπάθεια και χρήµα. Σε τελική ανάλυση η
ανταµοιβή γι’ αυτή την προσπάθεια θα είναι πιο εστιασµένη παραγωγή, απλούστερες
και περισσότερες πωλήσεις και λιγότερα παράπονα. Το νέο σύστηµα προσδιορισµού
των µεγεθών θα µειώσει τα προβλήµατα επικοινωνίας. Θα µειωθούν οι επιστροφές
λόγω µη καλής εφαρµογής των ενδυµάτων. Το κόστος καθιέρωσης του νέου
ευρωπαϊκού συστήµατος σήµανσης των µεγεθών θα πρέπει να εξετασθεί σε σχέση µε
τις προαναφερθείσες µειώσεις κόστους.

3.3. Χαρακτηριστικές διαστάσεις σύµφωνα µε τα διεθνή
πρότυπα
Σχετικά µε τη δηµιουργία ενός ∆ιεθνούς Πρότυπου µεγεθολογίου, µετά από
µακροχρόνια έρευνα στην Ε.Ε. και σύµφωνα µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό τυποποίησης
(ISO International Organization for Standardization) προτείνεται:
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Σύστηµα σωµατοµετρικών µεγεθών που θα χρησιµοποιείται από τις χώρες
µέλη της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης CEN.
Σύστηµα ενδείξεων µεγεθών (µεγεθολόγιο) που θα χρησιµοποιείται στο
πλαίσιο του CEN.
Αναθεώρηση των Κύριων και ∆ευτερευουσών σωµατοµετρικών
διαστάσεων, ώστε αυτές σε συνδυασµό µε εικονογράµµατα να
χρησιµοποιούνται στο Μεγεθολόγιο.
Οι προτάσεις αφορούν τα παρακάτω µεταβαλλόµενα µεγέθη: ύψος , µέση (για
γυναίκες), περίµετρος ισχίων (γοφών) σε σχέση µε µεταβαλλόµενη µέση ,
σωµατότυποι ανδρών, σωµατότυποι γυναικών.
Κάθε µέλος θα πρέπει να διαλέξει ένα σύνολο ‘βάσης’ µε ένα συγκεκριµένο
κύριο µέγεθος να µεταβάλλεται µε σταθερή αύξηση (ή µείωση) γύρω από την
επιλεγµένη τιµή βάσης για το µέγεθος αυτό. Η σύνταξη πινάκων σωµατοµετρικών
µεγεθών έχει σκοπό να δώσει τις σωµατοµετρικές συντεταγµένες (θώρακας, στήθος,
µέση, ύψος, κτλ.) κατά µεταβολή ενός από τα κύρια µεγέθη. Έτσι θα είναι δυνατή η
τυποποίηση των µεγεθών έτοιµου ενδύµατος που προορίζεται για µια χώρα - χρήστη.
Σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα prEN 13402.1 για τον προσδιορισµό
µεγέθους ενδυµάτων ισχύουν οι παρακάτω ορισµοί:
Κύρια διάσταση: Είναι εκείνη η µέτρηση του σώµατος σε
εκατοστόµετρα, η οποία πρέπει να χρησιµοποιηθεί στην υπόδειξη του
µεγέθους ενός ενδύµατος για τον καταναλωτή.
∆ευτερεύουσα διάσταση: Είναι εκείνη η µέτρηση σώµατος σε
εκατοστόµετρα, η οποία µπορεί πρόσθετα να χρησιµοποιηθεί στην
υπόδειξη του µεγέθους ενός ενδύµατος για τον καταναλωτή.
Τυποποιηµένο εικονόγραµµα: Ένα εικονόγραµµα που χρησιµοποιείται
για να δείξει τη θέση των σχετικών διαστάσεων στο σώµα.

Σχήµα 26. Τυποποιηµένα εικονογράµµατα
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Σύµφωνα µε το ISO 3635 και ISO 4415
ελεγχόµενων διαστάσεων και επεξηγηµατικά σκίτσα:

δίνονται οι ορισµοί των

Ύψος: Είναι η κάθετη απόσταση από το ψηλότερο σηµείο του κεφαλιού
µέχρι τα πέλµατα (χωρίς παπούτσια), µετρώντας το σώµα σε όρθια θέση και
τα πόδια ενωµένα.
Περίµετρος θώρακα: Είναι η µέγιστη οριζόντια περίµετρος κάτω από τις
µασχάλες και πάνω από το στήθος, που µετριέται σε κάθετη στάση µε
κανονική αναπνοή.
Περίµετρος στήθους: Είναι η µέγιστη οριζόντια περίµετρος, κάτω από τις
µασχάλες και πάνω από την προεξοχή του στήθους, που µετρήθηκε µε
κανονική αναπνοή σε κάθετη στάση.
Περίµετρος στέρνου: Είναι η οριζόντια περίµετρος του σώµατος που
µετριέται ακριβώς κάτω από τα στήθη.
Περίµετρος µέσης: Είναι η περίµετρος της φυσικής γραµµής µέσης, η
οποία οριοθετείται µεταξύ του κατώτερου µέρους των πλευρών και της
κορυφής των οστών των ισχίων. Μετριέται µε το σώµα να στέκεται κάθετο,
αναπνέοντας κανονικά και µε χαλαρή την κοιλιά.
Περίµετρος ισχύων (γοφών): Είναι η οριζόντια περίµετρος που µετριέται
γύρω από τους γλουτούς στο επίπεδο µέγιστης περιφέρειας.
Εσωτερικό µήκος ποδιού: Είναι η κάθετη ευθεία γραµµή εσωτερικά του
ποδιού, µεταξύ της λεκάνης και των πελµάτων των ποδιών, η οποία
µετράται που µετριέται µε τα πόδια ελαφρώς ανοικτά και το βάρος του
σώµατος εξίσου κατανεµηµένο και στα δύο πόδια.
Περίµετρος κεφαλής: Είναι η µέγιστη οριζόντια περίµετρος του κεφαλιού
που µετριέται επάνω από τα αυτιά.
Περίµετρος λαιµού: Είναι η περίµετρος του λαιµού, η οποία οριοθετείται
2 εκατ. κάτω από το µήλο του Adam και στο επίπεδο του 7ου αυχενικού
σπονδύλου.
Μήκος Μανικιού: Είναι η απόσταση µεταξύ της γραµµής ώµου και του
οστού που προεξέχει στον καρπό µε τον βραχίονα να κάµπτεται σε γωνία
90ο .
Περίµετρος παλάµης: Η µέγιστη περίµετρος που µετριέται πάνω από τις
αρθρώσεις του ανοικτού δεξιού χεριού, αποκλείοντας τον αντίχειρα.
Μήκος πέλµατος: Η οριζόντια απόσταση µεταξύ των καθέτων που
εφάπτονται αφενός στην φτέρνα και αφετέρου στην άκρη του προεξέχοντος
δακτύλου. Μετράται µε το σώµα κάθετο και το βάρος του σώµατος να
κατανέµεται εξίσου και στα δύο πόδια.
Προκειµένου ο καταναλωτής να επιλέξει το µέγεθος για ένα συγκεκριµένο
ένδυµα, θα πρέπει να ικανοποιούνται οι εξής συνθήκες: (1) Να χωράει το σώµα του

54

στο ένδυµα και (2) Το ένδυµα να ικανοποιεί τις ανάγκες του για επαρκή κάλυψη του
σώµατός του.
Λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω συνθήκες, θα πρέπει να επισηµανθούν οι
διαστάσεις που συµβάλλουν στην επιλογή του µεγέθους. Ανάλογα µε το είδος του
ενδύµατος θα πρέπει να γίνει επισήµανση των κύριων και δευτερευουσών
διαστάσεων. Ως κύριες διαστάσεις ορίζονται οι διαστάσεις, οι οποίες ικανοποιούν την
«συνθήκη 1», ενώ ως δευτερεύουσες χαρακτηρίζονται οι διαστάσεις οι οποίες
ικανοποιούν την «συνθήκη 2» [Langenegger, και Van Osch, 2002].
Η κατηγοριοποίηση των ενδυµάτων µπορεί να γίνει σε τέσσερα επίπεδα. Το
πρώτο επίπεδο αφορά το φύλο του καταναλωτή στο οποίο απευθύνεται. Το δεύτερο
επίπεδο σχετίζεται µε το αν το ρούχο έχει σχεδιαστεί για το πάνω ή το κάτω µέρος
του σώµατος. Το τρίτο επίπεδο αναφέρεται στο κριτήριο άνεσης του προϊόντος και το
τέταρτο και τελευταίο επίπεδο σχετίζεται µε την ονοµασία του ενδύµατος, παντελόνι
– πουκάµισο – φούστα – µπλούζα κτλ.
Α΄ Επίπεδο , σχετικά µε το φύλο του καταναλωτή: Γυναικεία, Ανδρικά
Β΄ Επίπεδο, σχετικά µε το µέρος του σώµατος: Άνω µέρος (Μπλούζα, Πουκάµισο,
Σακάκι κτλ.), Κάτω µέρος (Παντελόνι, Φούστα)
Γ΄ Επίπεδο, σχετικά µε το βαθµό άνεσης. Ο όρος άνεση χρησιµοποιείται κυρίως για
τις περιµετρικές δευτερεύουσες διαστάσεις: Αρκετά άνετα, Άνετα,
Εφαρµοστά
∆΄

Επίπεδο, σχετικά µε την ονοµασία του ενδύµατος: Παντελόνι, Φούστα,
Πουκάµισο, Σακάκι, Μπλούζα

Για κάθε ένα από τα παραπάνω επίπεδα, θα επισηµανθούν τυχόν
ιδιαιτερότητες εφαρµογής καθώς και οι κύριες και οι δευτερεύουσες διαστάσεις.
Τα ανδρικά ενδύµατα που αντιστοιχούν στο πάνω µέρος του σώµατος είναι
το πουκάµισο, το σακάκι και η µπλούζα.
Το Πουκάµισο ανήκει στα άνετα, αρκετά άνετα ή και εφαρµοστά ενδύµατα.
Στην περίπτωση του άνετου ή αρκετά άνετου ενδύµατος, προκειµένου να
ικανοποιηθεί η «συνθήκη 1», θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η διάσταση περίµετρος
λαιµού. Όσον αφορά τη «συνθήκη 2», οι διαστάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες
είναι: το µήκος µανικιού και η περίµετρος στήθους. Επισηµαίνεται ότι η διάσταση
περίµετρος στήθους επηρεάζει κυρίως τον παράγοντα άνεση. Όσον αφορά τα
πουκάµισα, τα οποία χαρακτηρίζονται εφαρµοστά, τότε κύριες διαστάσεις είναι η
περίµετρος λαιµού και η περίµετρος στήθους, ενώ το µήκος µανικιού παραµένει ως
δευτερεύουσα διάσταση.
Το ανδρικό σακάκι, ανάλογα µε την εφαρµογή του µπορεί να χαρακτηρισθεί
είτε ως εφαρµοστό, είτε ως άνετο. Η περίπτωση του τζάκετ µπορεί να χαρακτηρισθεί
ως αρκετά άνετο. Οι διαστάσεις, οι οποίες σχετίζονται µε την εφαρµογή του
σακακιού είναι: η περίµετρος θώρακα και µέσης και το µήκος του µανικιού. Στην
περίπτωση αυτή προκειµένου να ικανοποιηθεί η «συνθήκη 1», θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη η διάσταση περίµετρος θώρακα και η περίµετρος µέσης, οι οποίες
θεωρούνται ως κύριες διαστάσεις για το ανδρικό σακάκι. Όσον αφορά τη «συνθήκη
2», η διάσταση η οποία είναι απαραίτητη και η οποία µπορεί να θεωρηθεί ως
δευτερεύουσα διάσταση είναι το µήκος µανικιού. Για την περίπτωση που ο τύπος
σακακιού χαρακτηρίζεται ως αρκετά άνετο, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση
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του τζάκετ τότε προκειµένου να ικανοποιηθεί η «συνθήκη 1», θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη η διάσταση περίµετρος θώρακα ως κύρια διάσταση, ενώ όσον αφορά τη
«συνθήκη 2», η διάσταση η οποία είναι απαραίτητη και η οποία µπορεί να θεωρηθεί
ως δευτερεύουσα διάσταση είναι το µήκος µανικιού.
Η Μπλούζα ανήκει στα άνετα ή στα αρκετά άνετα ενδύµατα. Σ’ αυτή την
περίπτωση, προκειµένου να ικανοποιηθεί η «συνθήκη 1», θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
η διάσταση περίµετρος θώρακα ως κύρια διάσταση, η οποία επηρεάζει και τον
παράγοντα άνεση. Όσον αφορά τη «συνθήκη 2» η διάσταση η οποία είναι
απαραίτητη είναι το µήκος µανικιού. Σύµφωνα µε το ISO 4415 για τις µπλούζες και
τα σακάκια το µήκος µανικιού µπορεί να αντικατασταθεί µε το ύψος.
Τα ανδρικά ενδύµατα που αντιστοιχούν στο κάτω µέρος του σώµατος είναι το
παντελόνι και η βερµούδα.
Το παντελόνι µπορεί να χαρακτηρισθεί εφαρµοστό, άνετο ή αρκετά άνετο
ένδυµα. Στην περίπτωση του άνετου ή αρκετά άνετου ενδύµατος, προκειµένου να
ικανοποιηθεί η «συνθήκη 1», θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η διάσταση περίµετρος
µέσης, δηλαδή η «Ζώνη». Η συγκεκριµένη διάσταση εξαρτάται συνήθως από τον
κατασκευαστή, σε ποιο σηµείο του σώµατος τοποθετεί τη ζώνη του παντελονιού.
Τα γυναικεία ενδύµατα που αντιστοιχούν στο πάνω µέρος του σώµατος είναι
το σακάκι και η µπλούζα.
Το γυναικείο σακάκι, ανάλογα µε την εφαρµογή του µπορεί να
χαρακτηρισθεί είτε ως εφαρµοστό, είτε ως άνετο. Όταν πρόκειται για τζάκετ, τότε
µπορεί να χαρακτηρισθεί ως αρκετά άνετο. Οι διαστάσεις, οι οποίες σχετίζονται µε
την εφαρµογή του σακακιού είναι: η περίµετρος στήθους και µέσης και το µήκος του
µανικιού. Στην περίπτωση αυτή προκειµένου να ικανοποιηθεί η «συνθήκη 1», θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη η διάσταση περίµετρος στήθους και η περίµετρος µέσης, οι
οποίες θεωρούνται κύριες διαστάσεις για το γυναικείο σακάκι. Όσον αφορά τη
«συνθήκη 2» η διάσταση η οποία είναι απαραίτητη και η οποία µπορεί να θεωρηθεί
ως δευτερεύουσα διάσταση είναι το µήκος µανικιού.
Η Μπλούζα µε µακρύ µανίκι ανήκει στα εφαρµοστά, άνετα ή αρκετά άνετα
ενδύµατα. Ο παράγοντας «εφαρµογή» στη µπλούζα επηρεάζεται από τη διάσταση
περίµετρος
στήθους και το µήκος µανικιού. Για το συγκεκριµένο ένδυµα
προκειµένου να ικανοποιηθεί η «συνθήκη 1», απαιτείται η γνώση της διάστασης
περίµετρος στήθους, η οποία χαρακτηρίζεται κύρια διάσταση. Η «συνθήκη 2»
ικανοποιείται από τη διάσταση µήκος µανικιού, η οποία χαρακτηρίζεται
δευτερεύουσα διάσταση. Σύµφωνα µε το ISO 4416, αντί για το µήκος µανικιού
µπορεί να χρησιµοποιηθεί από το ύψος.
Τα γυναικεία ενδύµατα που αντιστοιχούν στο κάτω µέρος του σώµατος είναι
το παντελόνι, η βερµούδα και η φούστα.
Το παντελόνι είναι ένα ένδυµα το οποίο µπορεί να χαρακτηρισθεί
εφαρµοστό, άνετο ή ακόµη και αρκετά άνετο. Τόσο για το παντελόνι και τη βερµούδα
όσο και για τη φούστα, που χαρακτηρίζονται ως άνετα ή αρκετά άνετα ενδύµατα, για
να ικανοποιηθεί η «συνθήκη 1», θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η διάσταση περίµετρος
µέσης, δηλαδή η «Ζώνη». Η διάσταση αυτή εξαρτάται συνήθως από τον
κατασκευαστή, αλλά και τον καταναλωτή, σε ποιο σηµείο του σώµατος τοποθετεί τη
ζώνη του παντελονιού ή της φούστας [Salusso-Deonier, 1982].
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Η φούστα είναι ένα ένδυµα το οποίο µπορεί να χαρακτηρισθεί εφαρµοστό,
άνετο ή ακόµη και αρκετά άνετο. Όσον αφορά τη φούστα, εφόσον η γυναίκα δεν
είναι εύσωµη, τότε ως κύρια διάσταση θεωρείται η περίµετρος ζώνης, δηλαδή το
σηµείο Α2 και ως δευτερεύουσα η περίµετρος γοφών, δηλαδή το σηµείο Β. Στην
περίπτωση, που η γυναίκα είναι εύσωµη, τότε ως κύρια διάσταση θεωρείται το
σηµείο Α και ως δευτερεύουσα διάσταση το Β.

3.4. Σήµανση των µεγεθών των ενδυµάτων
Η σήµανση των µεγεθών των ενδυµάτων διαφέρει µεταξύ χωρών και
κατασκευαστών µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται στους καταναλωτές πλήρης
σύγχυση όσον αφορά την επιλογή του µεγέθους του ενδύµατος. Η σήµανση του
µεγέθους γίνεται µε διάφορους κωδικούς, όπως σε µερικές περιπτώσεις 38, 40, 42 ή
S, M, L, XL, ή 10, 12, 14, κ.ά. Όσον αφορά τους εξαγωγείς ενδυµάτων, αυτοί
αναγράφουν στις ετικέτες την αντιστοιχία για κάθε χώρα προορισµού. Ακόµα όµως
και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κάποια τυποποίηση στα µεγέθη,
δηµιουργώντας έτσι ακόµα µεγαλύτερη σύγχυση. Η επιλογή της σήµανσης του
µεγέθους εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον κατασκευαστή και τον πωλητή. Σε
ελάχιστες περιπτώσεις η σήµανση γίνεται κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να
διευκολύνεται ο καταναλωτής στην επιλογή του µεγέθους. Στην προσπάθεια να
καταγραφούν τα διαφορετικά συστήµατα σήµανσης τα οποία επικρατούν σε
ορισµένες γεωγραφικές περιοχές, εντοπίστηκαν κάποια από τα κριτήρια τα οποία
καθόρισαν εν µέρει τη σήµανση των µεγεθών.
Τα κύρια κριτήρια επιλογής σήµανσης του µεγέθους είναι: σύστηµα µετρήσεων
(εκατοστά / ίντσες), διάσταση ελέγχου για επιλεγµένα ενδύµατα και χαρακτηριστική
ονοµασία µεγέθους
Όσον αφορά την παγκόσµια αγορά µετά από εκτεταµένη έρευνα, η οποία
διεξήχθη τόσο στην Ελλάδα όσο και σε συνεργασία µε φορείς του εξωτερικού,
συντάχθηκαν οι παρακάτω πίνακες οι οποίοι παρουσιάζουν τις διαφορές µεταξύ
συστηµάτων σήµανσης µεγέθους. Οι παρακάτω πίνακες αποσκοπούν στο συσχετισµό
µεταξύ διαφόρων συστηµάτων σήµανσης µεγεθών.
Πίνακας 7: Αντιστοιχία µεγεθών Ευρώπης , ΗΠΑ , Μεγάλης Βρετανίας και Ιαπωνίας
για Ανδρικά Ενδύµατα
Παλτό /Κοστούµι

Πουκάµισα

Ευρώπη

44 46 48 50 52 54
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36

ΗΠΑ

34 36 38 40 42 44

46

14 14.5 15 15.5 16 16.5 17

Μ.
Βρετανία

34 36 38 40 42 44

46

14 14.5 15 15.5 16 16.6 17

Ιαπωνία

S

XL

36

M

L

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι παραπάνω πίνακες είναι ενδεικτικοί και σε καµία
περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν ως εργαλεία αντιστοίχισης των
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µεγεθών. Από τις διάφορες πηγές συλλέχθηκαν διαφορετικές αντιστοιχίες, µε
αποτέλεσµα να µεγαλώνει περαιτέρω η σύγχυση. Η χρήση της ονοµασίας «Ευρώπη»,
είναι µάλλον ανακριβής εφ’ όσον δεν υπάρχει καθιερωµένο πρότυπο για τη σήµανση
µεγεθών. Με την ονοµασία «Ευρώπη», συνήθως εννοείται ότι χρησιµοποιείται
µεγεθολόγιο συγκεκριµένης χώρας, όπως της Γαλλίας ή της Γερµανίας. Στην
ηπειρωτική Ευρώπη τα δεδοµένα είναι αρκετά διαφορετικά. Θα πρέπει να
επισηµανθεί ότι ενώ συνήθως η σήµανση των µεγεθών γίνονταν µε τη χρήση
αριθµών, τα τελευταία χρόνια συχνά ακολουθείται το σύστηµα σήµανσης µε
γράµµατα (S-Small, M-Medium, L-Large, XL-Extra Large, κτλ.). Τόσο στα
γυναικεία όσο και στα ανδρικά αλλά και στα παιδικά δεν υπάρχει οµοιογένεια όσον
αφορά τα συστήµατα σήµανσης µεγέθους. Το πρόβληµα δεν εντοπίζεται µόνο στην
ανοµοιοµορφία των συστηµάτων σήµανσης µεγέθους, µεταξύ των διαφόρων χωρών,
αλλά και στην κάθε χώρα οι κατασκευαστές υιοθετούν διαφορετικά συστήµατα ο
ένας από τον άλλον.
Από τα µέσα του 2004 αναµενόταν οι ευρωπαίοι προµηθευτές ενδυµάτων να
µεταπηδήσουν σε ένα νέο πρότυπο σύστηµα για τον προσδιορισµό του µέγεθος των
ενδυµάτων. Αυτό το νέο σύστηµα ορίζεται από το EN 13402 και βασίζεται στις
σωµατοµετρικές διαστάσεις που µετριούνται σε εκατοστόµετρα [Kuhn, 2003]. Το
EN 13402-1 ορίζει έναν τυποποιηµένο κατάλογο σωµατοµετρικών διαστάσεων,
δηλαδή περίµετρο κεφαλής, περίµετρο λαιµού, περίµετρο θώρακα, περίµετρο
στήθους, περίµετρο κάτω από το στήθος, περίµετρο µέσης, περίµετρο ισχίων
(γοφών), ύψος, εσωτερικό µήκος ποδιού, µήκος βραχίονα, περίµετρο χεριών, µήκος
ποδιού και µάζα σωµάτων [BS EN 13402-1, 2001]. Για κάθε τύπο ενδύµατος, το
πρότυπο EN 13402-2 διευκρινίζει µια κύρια σωµατοµετρική διάσταση, µετρηµένη σε
εκατοστόµετρα, η οποία θα χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό του µεγέθους του.
Για µερικούς τύπους ενδυµάτων, όπου για να επιλεγεί το σωστό προϊόν µία µόνο
διάσταση η κύρια δεν είναι επαρκής, προστίθεται µια δευτερεύουσα διάσταση [BS EN
13402-2, 2002].
Για χρήση σε ανεξάρτητες από τη γλώσσα ετικέτες ενδυµάτων, το EN 134021 προσδιορίζει ένα εικονόγραµµα για κάθε σωµατοµετρική διάσταση. Το πακέτο
λογισµικού BodyDim MetaPost βοηθά τους χρήστες του TEX να παράγουν απλά
εικονογράµµατα ως ενσωµατωµένα PostScript αρχεία [Kuhn, 2003, Hobby, 2003].
Ένα παράδειγµα εικονογράµµατος που παρήχθη από το BodyDim είναι:
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Σηµειώνεται ότι όλες οι µετρήσεις περιµέτρου είναι στη δεξιά πλευρά, ενώ
όλες οι άλλες µετρήσεις είναι στην αριστερή πλευρά.
Ενώ στην πράξη, οι ετικέτες ενδυµάτων κανονικά δεν παρουσιάζουν ποτέ
περισσότερες από δύο σωµατοµετρικές µετρήσεις, δηλαδή την κύρια και τη
δευτερεύουσα διάσταση, το BodyDim επιτρέπει την ταυτόχρονη επίδειξη σχεδόν
όλων των διαστάσεων σε ένα ενιαίο εικονόγραµµα. Συνεπώς, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή µικρών καρτών, όπου οι πελάτες µπορούν να
καταγράψουν όλες τις σωµατοµετρικές τους διαστάσεις για εύκολη αναφορά.

Στα πλαίσια της οµάδας εργασίας WG 10 του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Τυποποίησης CEN έχει δηµιουργηθεί µια άτυπη ένωση, η European Sizing Cooperation (ESC), από εταιρίες κατασκευής και λιανικής πώλησης ενδυµάτων,
οργανισµούς, πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα. Στόχος της ESC είναι να
προτείνει τη δηµιουργία ενός συστήµατος σήµανσης των µεγεθών ενδυµάτων, το
οποίο θα είναι αντιπροσωπευτικό όλων των ευρωπαϊκών χωρών [Λευθεριώτης,
2004].
Η διακίνηση προϊόντων ένδυσης µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
καθώς και οι εισαγωγές από τρίτες χώρες, πρέπει να ξεπεράσουν το πρόβληµα της
σήµανσης του µεγέθους µεταξύ άλλων. Η κάθε χώρα έχει υιοθετήσει άτυπα κάποιο
σύστηµα σήµανσης µεγεθών των προϊόντων ένδυσης. Το πρόβληµα διογκώνεται,
όταν και οι επιχειρήσεις µέσα στην ίδια χώρα υιοθετούν δικό τους σύστηµα
σήµανσης µεγεθών. Τα προβλήµατα τα οποία προκύπτουν από τις διαφορές στη
µεθοδολογία απόδοσης και σήµανσης του µεγέθους είναι έντονα τόσο στις
διεπιχειρησιακές συναλλαγές, όσο και στις σχέσεις µεταξύ εταιριών και
καταναλωτών.
Ο καταναλωτής στη διάρκεια αγοράς ενός ρούχου αντιµετωπίζει έντονο
πρόβληµα εντοπισµού του µεγέθους που του ταιριάζει, λόγω του ότι η κάθε εταιρία
επιλέγει διαφορετικό τρόπο τόσο στη δηµιουργία των µεγεθολογίων, όσο και στη
σήµανση του µεγέθους. Το νούµερο 50 για µια εταιρία µπορεί να είναι το νούµερο 54
σε µια άλλη εταιρία. Οι εταιρίες λιανικής πώλησης κυρίως µέσω καταλόγων ή µέσω
του διαδικτύου αντιµετωπίζουν σηµαντικό πρόβληµα µε τις επιστροφές των
προϊόντων τους λόγω λανθασµένης επιλογής µεγέθους. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι
επιστροφές αγγίζουν το 12%-20% των παραγγελιών. Η ESC έχει ξεκινήσει τις
εργασίες της από το 1998.
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Προκειµένου η πρόταση της ESC να γίνει αποδεκτή οι απαιτήσεις
συνοψίζονται στα εξής: να έχει το πολύ τρία ψηφία για την απόδοση του µεγέθους, να
περιλαµβάνονται τρεις διαστάσεις το πολύ, το µέγεθος να είναι µοναδικό, η κάθε
χώρα να µπορεί να το προσαρµόσει ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητές της, το κάθε
µέγεθος να είναι το ίδιο σε όλες τις χώρες, να ληφθούν υπόψη οι σωµατοµετρικές
έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε Ελλάδα, Μ. Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Ολλανδία.
Στην παρούσα φάση των εργασιών της ESC έχουν εµφανιστεί δύο
διαφορετικές προτάσεις σε ό,τι αφορά τη σήµανση αλλά και την απόδοση µεγέθους.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται πίνακας µε το νέο προτεινόµενο σύστηµα σήµανσης
µεγέθους για γυναίκες.
Πίνακας 8: Προτεινόµενο σύστηµα σήµανσης µεγέθους για γυναίκες.
3 Τύποι

Σύµβολα

4 Μήκη

Σύµβολα

Λεπτοί γοφοί

A, B, C, D

πολύ κοντό

A, E, I

Κανονικοί γοφοί

E, F, G, H

κοντό

B, F, J

Φαρδιοί γοφοί

I, J, K, L

κανονικό

C, G, K

ψηλό

D, H, L

Υπάρχουν τρεις τύποι για τους γοφούς και τέσσερα διαφορετικά µήκη για τα
παντελόνια. Για παράδειγµα, το πολύ κοντό έχει δυνατότητα καταγραφής και για
λεπτούς γοφούς Α και για κανονικούς Ε και φαρδείς γοφούς Ι. Ο πίνακας που
ακολουθεί, εµφανίζει τις δυνατότητες σήµανσης µεγέθους για µια γυναίκα µε
περίµετρο στήθους 92 εκατοστά, όπου εµφανίζεται ο αριθµός 46 και αντιστοιχεί στο
µισό της περιµέτρου στήθους.
Πίνακας 9: ∆υνατότητες σήµανσης µεγέθους για µια γυναίκα µε περίµετρο
στήθους 92 εκατοστά.
Πολύ Κοντό

Κοντό

Κανονικό

Ψηλό

A, E, I

B, F, J

C, G, K

D, H, L

Αδύνατο
A, B, C, D

Α46

B46

C46

D46

Κανονικό
E, F, G, H

E46

F46

G46

H46

Φαρδύ
I, J, K, L

I46

J46

K46

L46
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Για παράδειγµα, µια γυναίκα µε ύψος 1,67 το οποίο χαρακτηρίζεται κανονικό
και η οποία είναι κανονική και ως προς την περιφέρεια γοφών, δηλαδή η διαφορά
περιµέτρου γοφών – περιµέτρου στήθους βρίσκεται µεταξύ 5-11 εκατοστά, θα έχει
µέγεθος G-46. Ενώ λοιπόν η µεγεθολογία φαίνεται απόλυτα λογική και καλύπτει
σχεδόν όλες τις περιπτώσεις, ωστόσο είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει κατανοητό
από τους καταναλωτές, οι οποίοι άλλωστε είναι και οι τελικοί αποδέκτες του
συστήµατος.

3.5 Μέθοδοι ανάπτυξης µεγεθολογίων βάσει σωµατοµετρικών
δεδοµένων
Από τον Salusso-Deonier αναπτύχθηκε µια εµπειρική µέθοδος δόµησης ενός
µεγεθολογίου που παρήγαγε ένα αποδοτικότερο σύστηµα ταξινόµησης από το
πρότυπο PS 42-70 των ΗΠΑ. Το µεγεθολόγιο που προτάθηκε ήταν βασισµένο σε µια
σύγχρονη βάση σωµατοµετρικών δεδοµένων και στηρίχθηκε στη διακύµανση των
σωµατότυπων αυτής της βάσης δεδοµένων. ∆ηµιουργήθηκε µία βάση δεδοµένων. Η
αρχική εξέταση του PS 42-70 ως σύστηµα ταξινόµησης για τα άτοµα της
συγκεκριµένης βάσης δεδοµένων έδειξε µη σταθερές αναλογίες µεταξύ των
διαστάσεων µήκους και πλάτους για το πάνω µέρος των σωµάτων.
Χρησιµοποιήθηκαν δεκαπέντε κύρια στοιχεία για να συνοψίσουν τις τάσεις της
διακύµανσης των σωµατότυπων. Για να περιγραφεί το µέγεθος και ο τύπος των
σωµάτων επιλέχτηκαν δύο κύρια στοιχεία: (α) η πληρότητα, δηλαδή το πόσο φαρδύ
είναι το σώµα (γεµάτο) και (β) η γραµµικότητα, δηλαδή το ύψος. Αυτή η πειραµατική
µέθοδος αναπτύχθηκε βάσει των σχέσεων µεταξύ της πληρότητας (φάρδους) και της
γραµµικότητας. Το µεγεθολόγιο βάσει του κύριου στοιχείου (Principal Component
Sizing System – PCSS), είναι το αποτέλεσµα αυτής της µεθόδου και στηρίζεται στη
διακύµανση µέσα στα διαστήµατα ύψους βάσει της σχέσης µήκους – φάρδους των
διάφορων σωµατότυπων. Η πειραµατική µέθοδος PCSS ήταν ένα επιτυχηµένο
µεγεθολόγιο, που αποδείχθηκε πιο αποδοτικό και επαρκές σε ποιοτικές και ποσοτικές
συγκρίσεις µε το πρότυπο PS 42-70 [Salusso-Deonier, 1982].
Σε µια άλλη µελέτη, προτάθηκε µια προσέγγιση «ακέραιου
προγραµµατισµού» για να βελτιστοποιήσει τον αριθµό των µεγεθών ώστε να
µεγιστοποιηθούν οι αναµενόµενες πωλήσεις ή να ελαχιστοποιηθεί ο «δείκτης της
συνολικής απώλειας». ∆ιαίρεσε το χώρο των σωµατοµετρικών διαστάσεων τεχνητά
σε ένα σύνολο διακριτών πιθανών µεγεθών. Το πρόβληµα διατυπώνεται ως «η
διάµεσος p» ή «το πρόβληµα χωροθέτησης» [Tryfos, 1986].
Μια άλλη προσέγγιση για την ανάπτυξη µεγεθολογίων ενδυµασίας διατυπώθηκε από
τους McCulloch et al. Σαν πρώτο βήµα αυτής της διαδικασίας, καθορίσθηκαν
µεγεθολόγια βασισµένα σε ένα µαθηµατικό µοντέλο για την καλή εφαρµογή των
ενδυµάτων. Στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκαν µη γραµµικές τεχνικές βελτιστοποίησης
για να δηµιουργήσουν ένα σύνολο πιθανών µεγεθολογίων χρησιµοποιώντας
πολυδιάστατες πληροφορίες προερχόµενες από ανθρωποµετρικά δεδοµένα. Η
µέθοδος εφαρµόσθηκε για την ανάπτυξη ενός µεγεθολογίου για γυναικείο πουκάµισο
στρατιωτικής στολής βάσει ανθρωποµετρικά δεδοµένων από τον στρατό των ΗΠΑ.
Τα αποτελέσµατα αυτής της ανάλυσης έδειξαν ότι ο ενδογενής προσδιορισµός του
µεγέθους και η µη απαίτηση µιας «βηµατικής» δοµής του µεγεθολογίου, είχε σαν
αποτέλεσµα ουσιαστικές βελτιώσεις ως προς την καλή εφαρµογή σε σχέση µε
υπάρχοντα µεγεθολόγια. Η προτεινόµενη µεθοδολογία επιτρέπει την ανάπτυξη
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µεγεθολογίων που µπορούν είτε να αυξήσουν τον ικανοποιούµενο πληθυσµό, είτε να
µειώσουν τον αριθµό των µεγεθών στο µεγεθολόγιο, είτε να βελτιώσουν την καλή
εφαρµογή του ενδύµατος στα άτοµα [McCulloch et al., 1998].
Ένα πλεονέκτηµα της χρησιµοποιούµενης διαδικασίας βελτιστοποίησης είναι
η δυνατότητά της να προσδιορίσει άτοµα που θα ικανοποιηθούν ταυτόχρονα µε την
επιλογή των πρότυπων σωµατοµετρικών µεγεθών. Ένα άλλο πλεονέκτηµα είναι ότι η
«απόσταση», η οποία είναι η βάση της αλγοριθµικής διαδικασίας βελτιστοποίησης,
βάζει αυτόµατα τα άτοµα στα κατάλληλα για αυτά µεγέθη. Αντίθετα, οι ευρετικές
µέθοδοι για πρότυπα αφήνουν άλυτο το πρόβληµα της εύρεσης του µεγέθους. Στη
εργασία των McCulloch et al. δίνονται πλήρη στοιχεία για τον τρόπο µε τον οποίο οι
µη γραµµικές τεχνικές βελτιστοποίησης µπορούν να εφαρµοστούν για να
υπολογίσουν βελτιστοποιηµένα µεγεθολόγια .
Οι αποστάσεις όλων των ατόµων από το καθορισµένο µέγεθός τους
υπολογίσθηκαν για ολόκληρο τον πληθυσµό και δηµιουργήθηκε ένα συνολικό µέτρο
που εκφράζει το πόσο καλά το µεγεθολόγιο εφαρµόζει στον πληθυσµό. Με αυτό το
µέτρο, το οποίο µπορεί να ονοµαστεί «συνολική απώλεια», µπορούν να συγκριθούν
τα διάφορα υπάρχοντα µεγεθολόγια.
Ορίζεται ως ένα βέλτιστο µεγεθολόγιο µε ένα δεδοµένο αριθµό µεγεθών αυτό
που ελαχιστοποιεί την τιµή της «συνολικής απώλειας». Σε ένα τέτοιο µεγεθολόγιο, ο
µέσος όρος της απόσταση των ατόµων από το µέγεθός τους είναι όσο το δυνατόν
χαµηλότερος. Εποµένως, κατά µέσο όρο, το µεγεθολόγιο παρέχει την καλύτερη
δυνατή εφαρµογή.
Οι τιµές σχεδιασµού του προτύπου για κάθε µέγεθος του συνόλου των
βελτιστοποιηµένων µεγεθών προκύπτει µε βάση τις σωµατοµετρικές µετρήσεις των
ατόµων στο δείγµα. Οποιοσδήποτε αριθµός σωµατοµετρικών µετρήσεων µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για να δηµιουργηθεί ένα µεγεθολόγιο και διάφορες διαµορφώσεις της
«απόστασης» είναι δυνατές. Για το σκοπό αυτής της απεικόνισης, ο τετραγωνικός
µέσος όρος των λογαριθµικών διαφορών επιλέχτηκε ως «απόσταση». Το
πλεονέκτηµα αυτού του απλού µέτρου είναι ότι η τιµή της «απόστασης» µπορεί να
ερµηνευθεί ως µέσος όρος (και για τις τέσσερις εξεταζόµενες σωµατοµετρικές
διαστάσεις) των ποσοστιαίων διαφορών µεταξύ των σωµατοµετρικών µετρήσεων
ενός ατόµου και των τιµών σχεδιασµού των προτύπων για καθορισµένο µέγεθος.
Αυτή η χρήση του τετραγωνικού µέσου όρου πλεονεκτεί, διότι και οι θετικές και οι
αρνητικές διαφορές αυξάνουν την «απόσταση». Εποµένως η εφαρµογή είναι
χειρότερη και όταν το ένδυµα είναι πάρα πολύ µεγάλο και όταν το ένδυµα είναι πάρα
πολύ µικρό ως προς µια συγκεκριµένη διάσταση.
Ένα άλλο πλεονέκτηµα της παραπάνω µεθοδολογίας είναι ότι επιτρέπει να
ληφθούν υπόψη πρόσθετες απαιτήσεις που περιορίζουν το µεγεθολόγιο για να θέσουν
τις επιθυµητές σχέσεις µεταξύ των µεγεθών. Τα µεγέθη επιλέγονται έτσι ώστε να
αντιπροσωπεύουν τη βέλτιστη διευθέτηση µεταξύ εκείνων των µεγεθολογίων που
ικανοποιούν τον δοµικό περιορισµό. Εξετάστηκαν τρεις διαφορετικές δοµές: ένα
γραµµικό µεγεθολόγιο, ένα µεγεθολόγιο δύο βαθµίδων (σειρών) και ένα µεγεθολόγιο
χωρίς περιορισµούς. ∆ηµιουργήθηκαν δέκα µεγέθη για κάθε µεγεθολόγιο έτσι ώστε
να µπορεί να γίνει µια άµεση σύγκριση µε τα δέκα µεγέθη του ASTM D5585-94.
Το «γραµµικό µεγεθολόγιο» δηµιουργήθηκε µε την εύρεση των δέκα µεγεθών
κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι προσαυξήσεις µεταξύ κάθε ενός από τα µεγέθη σε κάθε
µια από τις τέσσερις διαστάσεις να παραµένουν αναλογικά σταθερές. Αυτό µπορεί να
θεωρηθεί ως γραµµικό σύστηµα, στο οποίο οι προσαυξήσεις µεταξύ των µεγεθών
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υπολογίζονται ως ποσοστά της µέτρησης (για κάθε µια από τις τέσσερις
σωµατοµετρικές µετρήσεις).
Το «µεγεθολόγιο δύο σειρών» µε δέκα µεγέθη µπορεί να θεωρηθεί ως ένωση
δύο γραµµικών συστηµάτων µε πέντε µεγέθη το κάθε ένα. Οι προσαυξήσεις είναι
αναλογικά σταθερές µέσα σε κάθε σειρά, αλλά όχι απαραιτήτως το ίδιο πράγµα
µεταξύ των δύο σειρών. Γεωµετρικά αυτό οδηγεί σε δύο γραµµές που δεν είναι
απαραιτήτως παράλληλες.
Η έρευνα για δέκα µεγέθη χωρίς περιορισµούς δηµιούργησε το «µεγεθολόγιο
χωρίς περιορισµούς». Σε αυτήν την περίπτωση το χωρίς περιορισµούς που
δηµιουργήθηκε δεν είναι γραµµικό για οποιαδήποτε από τις τέσσερις σωµατοµετρικές
διαστάσεις και η διαφορά µεταξύ των µεγεθών είναι διαφορετική για κάθε µέγεθος
και για κάθε διάσταση.
Για να υπάρξει µια βάση σύγκρισης των µεγεθολογίων έγινε µαθηµατικός
υπολογισµός της «συνολικής απώλειας» για κάθε ένα από αυτά τα µεγεθολόγια. Η
«συνολική απώλεια» όπως αναφέρεται παραπάνω είναι ένα συνολικό µέτρο της
απόκλισης µεταξύ της σωµατοµετρικής µέτρησης κάθε ατόµου και της αντίστοιχης
τιµής του πιο κοντινού µεγέθους του. Αυτή η «συνολική απώλεια» µπορεί να
ερµηνευθεί ως η µέση αναλογική διαφορά µεταξύ των ατόµων και των µεγεθών. Η
συνολική απώλεια κάθε µεγεθολογίου αναφέρεται στον πίνακα 14. Η ισχύς αυτού του
µέτρου πρέπει να επαληθευθεί µε τη διεξαγωγή µιας κατάλληλης πραγµατικής
δοκιµής ενός βελτιστοποιηµένου µεγεθολογίου σε ένα δείγµα ατόµων από τον
σηµερινό πληθυσµό. Παρόλη την έλλειψη επαλήθευσής του, το µέτρο αυτό παρέχει
έναν καλό τρόπο αξιολόγησης των µεγεθολογίων.
Πίνακας 10: Σύγκριση των µεγεθολογίων βάσει ενός µέτρου «συνολικής απώλειας»
της καλής εφαρµογής των 376 ατόµων στο υποσύνολο για έλεγχο των µεγεθολογίων.
Μεγεθολόγιο
ASTM D5585-94

Μέτρο «συνολικής απώλειας»
0,04806

Γραµµικό

0,02908

∆ύο σειρών

0,02784

Χωρίς περιορισµούς

0,02719

Σύµφωνα µε την «συνολική απώλεια», τα τρία µεγεθολόγια είναι
επιτυχέστερα από το ASTM D5585-94. Εάν τα άτοµα του δείγµατος ελέγχου έπρεπε
να επιλέξουν το µέγεθος που τους εφαρµόζει καλύτερα σύµφωνα µε το µεγεθολόγιο
ASTM, θα έβρισκαν, κατά µέσον όρο, ότι οι σωµατοµετρικές τους διαστάσεις θα
διέφεραν συνολικά 4,8% από τις διαστάσεις για τις οποίες προορίζονταν αυτά τα
ενδύµατα. Αφετέρου, εάν έπρεπε να επιλέξουν το µέγεθος που τους εφαρµόζει
καλύτερα σύµφωνα µε οποιοδήποτε από τα βελτιστοποιηµένα µεγεθολόγια, θα
έβρισκαν, κατά µέσον όρο, ότι οι σωµατοµετρικές τους διαστάσεις θα διέφεραν
συνολικά µόνο 2,7 - 2,9% από τις διαστάσεις για τις οποίες προορίζονταν αυτά τα
ενδύµατα.
Το «γραµµικό µεγεθολόγιο» σχεδιάστηκε έτσι ώστε να έχει την ίδια βασική
δοµή µε το ASTM 5585-94, αλλά τα µεγέθη σε αυτό το µεγεθολόγιο επιλέχθηκαν
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άµεσα από τις τέσσερις σχετικές σωµατοµετρικές διαστάσεις. Χωρίς να παραβιάζεται
ο περιορισµός που κρατά τη δοµή του µεγεθολογίου γραµµική, τα µεγέθη
τοποθετούνται µε τον αποδοτικότερο τρόπο για να ικανοποιήσουν τα άτοµα του
δείγµατος. Αν και αυτό είναι λιγότερο αποτελεσµατικό σε σχέση µε τα
βελτιστοποιηµένα µεγεθολόγια βασισµένο στη «συνολική απώλεια», ξεπερνά το
σύστηµα ASTM.
Το «µεγεθολόγιο δυο σειρών» παρουσιάζει περαιτέρω βελτίωση όταν
µετριέται η «συνολική απώλεια». Οι περιορισµοί που χρησιµοποιήθηκαν για να
δηµιουργηθεί αυτό το σύστηµα θα µπορούσαν να παρέχουν έναν νέο τρόπο για
δηµιουργία κατηγοριών µεγέθους, δεδοµένου ότι διαιρεί το δείγµα σε οµάδες που θα
διαµορφώσουν τα βέλτιστα γραµµικά µεγεθολόγια για το σύνολο του δείγµατος.
Το καλύτερο µεγεθολόγιο που είναι επίσης βασισµένο στο µέτρο της
«συνολικής απώλειας» είναι το «µεγεθολόγιο χωρίς περιορισµούς», γιατί δεν έχει
κανένα περιορισµό στη διαδικασία δηµιουργίας των µεγεθών, έτσι ώστε να παρέχει
την καλύτερη δυνατή εφαρµογή για όλα τα άτοµα του πληθυσµού. [McCulloch et al.,
1998].
Έχει προταθεί µια απλή στατιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη
µεγεθολογίων βασισµένων σε ανθρωποµετρικά δεδοµένα. Είναι δυνατό να καλυφθεί
το 95% του πληθυσµού µε τη χρησιµοποίηση 11 µεγεθών. Πραγµατοποιήθηκε
ανάλυση πολλών µεταβλητών για να ανιχνευθούν οι σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών.
Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε ανάλυση των κύριων διαστάσεων για να
προσδιοριστούν οι βασικές σωµατοµετρικές µετρήσεις, οι οποίες µπορούν να
αποτελέσουν τη βάση για τον διαχωρισµό του πληθυσµού σε κλάσεις. Η περίµετρος
στήθους, για το άνω µέρος του σώµατος και η περίµετρος ισχίων (γοφών) για το
κάτω µέρος του σώµατος, προσδιορίστηκαν ως κρίσιµες διαστάσεις που παίζουν
σηµαντικό ρόλο στην καλή εφαρµογή των ενδυµάτων. Επίσης προσδιορίστηκαν οι
σωµατότυποι και η κατανοµή του πληθυσµού σε σωµατότυπους. Ο έλεγχος των
µεγεθολογίων έγινε µε τον υπολογισµό της «συνολικής απώλειας» της καλής
εφαρµογής [Gupta και Gangadhar, 2004].
Οι περισσότερες χρησιµοποιούµενες µέχρι σήµερα τεχνικές είναι µάλλον
περίπλοκες και βασίζονται σε σύνθετους µαθηµατικούς υπολογισµούς. Η µελέτη των
Gupta και Gangadhar έγινε µε στόχο τη δηµιουργία ενός εύκολου στατιστικού
µοντέλου για την ανάπτυξη µεγεθολογίων κατασκευής έτοιµων ενδυµάτων. Το
µοντέλο δηµιουργήθηκε από ένα πρόσφατο σύνολο ανθρωποµετρικών δεδοµένων
που αφορούσε νεαρές Ινδές. Χρησιµοποιήθηκαν ανθρωποµετρικά δεδοµένα που
περιελάµβαναν 9 γραµµικές µετρήσεις και 12 µετρήσεις περιµέτρου:
Γραµµικές µετρήσεις: (1) ύψος, (2) µήκος µέσης από το κέντρο εµπρός, (3)
αυχένας έως τη φυσική µέση, (4) αυχένας πίσω έως τη φυσική µέση, (5) ύψος αυχένα,
(6) εξωτερικό µήκος ποδιών, (7) εσωτερικό µήκος ποδιών, (8) µήκος βραχίονα, και
(9) πλάτος ώµων.
Μετρήσεις περιµέτρου: (1) περίµετρος λαιµού στη µέση του, (2) περίµετρος
λαιµού στη βάση του, (3) περίµετρος θώρακα ή στήθους, (4) φυσική µέση, (5)
τεχνητή µέση, (6) ισχία 4 (ισχία, δηλ. γοφοί, που µετριούνται 4 ίντσες κάτω από τη
φυσική µέση), (7) ισχία 6 (ισχία, δηλ. γοφοί, που µετριούνται 6 ίντσες κάτω από τη
φυσική µέση),(8) µηρός, (9) αστράγαλος, (10) γόνατο, (11) επάνω µέρος βραχίονα
και (12) καρπός.
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Υπολογίστηκαν ο µέσος όρος (mean), η διάµεσος (median), το εύρος (range)
και η τυπική απόκλιση (SD) για τις σηµαντικές µετρήσεις. Πραγµατοποιήθηκε
ανάλυση πολλών µεταβλητών για το σύνολο των δεδοµένων µε σκοπό να µειωθεί ο
αριθµός των µεταβλητών, οποίος θα διαµόρφωνε τις βασικές διαστάσεις και για να
ανιχνευθεί η δοµή των σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών.
Στην αρχή υπολογίστηκε το εύρος και ο µέσος όρος για όλες τις
σωµατοµετρικές διαστάσεις. Όπως αναµενόταν, τα δεδοµένα για όλες τις
σωµατοµετρικές µετρήσεις παρουσίασαν σχεδόν κανονική κατανοµή. ∆όθηκε
προσοχή στο να προσδιοριστούν οι εξαιρέσεις για κάθε παράµετρο, έτσι ώστε να
µπορούν να παραληφθούν κατά την τελική ανάλυση. Αυτό βοήθησε να βελτιωθεί η
ακρίβεια των µεγεθολογίων.
Το ύψος ως κρίσιµη διάσταση. Η πρώτη ταξινόµηση των δεδοµένων του
πληθυσµού πραγµατοποιήθηκε βάσει του ύψους των ατόµων. Ο πληθυσµός
διαιρέθηκε σε τρεις κατηγορίες ύψους.
Πίνακας 11: Κατηγορίες ύψους και κατανοµή τους στο δείγµα των δεδοµένων
Κατηγορία

Ύψος Αριθµός
(ίντσες)

Κοντοί
δηλ. Short ≤ Mean - SD,

Ποσοστό
%

Max. Min.

Μέσος
όρος

< 59

352

10,55

58,98 53,15

57,64

Κανονικοί
δηλ. Medium = Mean ± SD, 59-64

1522

72,65

63,98 59,06

61,45

352

16,80

78,74 64,02

65,46

Υψηλοί
δηλ Tall ≥ Mean + SD

< 64

Η κατανοµή ύψους για τις γυναίκες της Ινδίας συγκρίθηκε µε µερικά
διαθέσιµα στοιχεία για τις γυναίκες της ∆ύσης [Cooklin, 1999] (Πίνακας 12).
Πίνακας 12. Κατανοµή ύψους (σε cm) του πληθυσµού των κυριότερων εθνών
Χώρα

Κοντοί Ποσοστό Κανονικοί Ποσοστό Υψηλοί Ποσοστό
Short
%
Medium
%
Tall
%

ΗΠΑ

155

46

165

45

175

9

Αγγλία

150

24

160

55

170

19

∆υτική Γερµανία

156

31

164

47

172

22

Γαλλία

152

28

160

51

168

16

Ινδία

146

10

156

73

166

17

Πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση του συντελεστή πολλαπλής συσχέτισης και
καθορίστηκαν οι αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των διαφόρων σωµατοµετρικών
παραµέτρων (Πίνακα 13).
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Πίνακας 13: Συντελεστές συσχέτισης των βασικών διαστάσεων
∆ιαστάσεις
ύψος

Ύψος Μέση Ισχία 6 Θώρακας
1

0,104

0,204

0,132

ύψος αυχένα

0,866 0,139

0,224

0,159

φυσική µέση

0,104

0,752

0,781

µήκος µέσης από το κέντρο εµπρός

0,172 0,224

0,138

0,242

αυχένας έως τη φυσική µέση

0,246

0,33

0,277

0,39

αυχένας πίσω έως τη φυσική µέση

0,235 0,124

0,091

0,167

τεχνητή µέση

0,139 0,801

0,74

0,716

εξωτερικό µήκος ποδιών

0,713

0,08

0,185

0,11

εσωτερικό µήκος ποδιών

0,52

0,101

0,173

0,07

ισχία 4 (γοφοί 4 ίντσες κάτω από τη φυσική µέση) 0,185

0,78

0,919

0,74

1

0,714

1

ισχία 6 (γοφοί 6 ίντσες κάτω από τη φυσική µέση) 0,204 0,752
µηρός

0,127 0,541

0,611

0,562

γόνατο

0,205 0,478

0,55

0,507

αστράγαλος

0,179 0,201

0,243

0,218

περίµετρος θώρακα

0,132 0,781

0,714

1

περίµετρος επάνω µέρους βραχίονα

0,073

0,49

0,472

0,467

καρπός

0,146 0,279

0,275

0,252

περίµετρος λαιµού στην µέση του

0,18

0,638

0,581

0,62

περίµετρος λαιµού στη βάση του

0,138 0,484

0,435

0,488

µήκος βραχίονα

0,48

0,109

0,136

0,125

πλάτος ώµων

0,275 0,348

0,326

0,347

εξωτερικό – εσωτερικό µήκος ποδιών

0,116 0,035

0,013

0,031

Όλες οι µετρήσεις µήκους εµφανίζονται να έχουν καλή συσχέτιση µεταξύ
τους, όπως επίσης και όλες οι µετρήσεις περιµέτρου εµφανίζονται να έχουν καλή
συσχέτιση µεταξύ τους. Εντούτοις, υπάρχει κακή συσχέτιση µεταξύ των παραµέτρων
µήκους και περιµέτρου. Υποτίθεται ότι καθώς το σώµα αυξάνεται σε περίµετρο
αυξάνεται επίσης αντίστοιχα σε µήκος ή ύψος. Εξαιτίας αυτής της υπόθεσης τα
υπάρχοντα µεγεθολόγια παράγουν ένα προϊόν το οποίο εφαρµόζει καλά µόνο στο
20% του πληθυσµού για τον οποίο προορίζονται. Τέσσερις σωµατοµετρικές
διαστάσεις, οι οποίες έχουν καλή συσχέτιση µε το µέγιστο αριθµό των άλλων
διαστάσεων, προσδιορίστηκαν ως βασικές διαστάσεις (Πίνακας 13). Είναι οι
ακόλουθες:
(1) Στήθος: έχει ήπια έως ισχυρή συσχέτιση µε επτά άλλες σωµατοµετρικές
διαστάσεις
66

(2) Ισχία (γοφοί): έχουν ήπια έως ισχυρή συσχέτιση µε επτά άλλες
σωµατοµετρικές διαστάσεις
(3) Φυσική µέση: έχει ήπια έως ισχυρή συσχέτιση µε έξι άλλες
σωµατοµετρικές διαστάσεις και
(4) Ύψος: έχει ήπια έως ισχυρή συσχέτιση µε τρεις σηµαντικές γραµµικές
σωµατοµετρικές διαστάσεις.
Η µέτρηση της περιµέτρου στήθους για τα ενδύµατα του επάνω µέρους του
σώµατος και η µέτρηση της περιµέτρου ισχίων (γοφών) για τα ενδύµατα του κάτω
µέρους του σώµατος είναι οι κρισιµότερες µετρήσεις. Η µέση είναι κοινή για τα
ενδύµατα του επάνω και του κάτω µέρους του σώµατος, αλλά µπορεί να µην είναι
τόσο κρίσιµη δεδοµένου ότι είναι µεταποιήσιµη στα περισσότερα ενδύµατα. Γενικά,
µπορεί να προκύψει ότι αυτές οι τέσσερις διαστάσεις είναι σηµαντικά ορόσηµα για το
σώµα και ως εκ τούτου πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη για την κατασκευή
ενδυµάτων.
Ο πληθυσµός διαιρέθηκε σε τρεις κατηγορίες ύψους, όπως αναφέρθηκε
προηγουµένως. Μέσα στις κατηγορίες ύψους, ο πληθυσµός ταξινοµήθηκε περαιτέρω
βάσει των βασικών διαστάσεων περιµέτρου. Η περίµετρος στήθους για το επάνω
µέρος του σώµατος και η περίµετρος ισχίων 6 (γοφοί) για το κάτω µέρος του
σώµατος προσδιορίστηκαν ως κρισιµότερες διαστάσεις δεδοµένου ότι παρουσιάζουν
ήπια έως καλή συσχέτιση µε το µέγιστο αριθµό σωµατοµετρικών διαστάσεων. Για
τον προσδιορισµό του γενικού σωµατότυπου, χρησιµοποιήθηκε η παράµετρος της
«τιµής πτώσης», η οποία είναι η διαφορά µεταξύ της περιµέτρου των γοφών και του
στήθους (γοφών 6 - στήθος). Οι τιµές πτώσης βοηθούν να προσδιοριστούν
ευδιάκριτες σχέσεις µεταξύ των βασικών διαστάσεων που καθορίζουν τους
σωµατότυπους.
Βάσει των τιµών πτώσης, ο πληθυσµός κάθε οµάδας ύψους ταξινοµήθηκε σε
έξι κατηγορίες όπως φαίνεται στον Πίνακα 14 [Cooklin, 1999]. Κάθε κατηγορία
αντιστοιχεί σε έναν από τους γενικά αποδεκτούς σωµατότυπους, συγκεκριµένα:
τριγωνικός ή σχήµατος αχλαδιού (στήθος πολύ µικρότερο από τους
γοφούς), όπως στην κατηγορία 1
αντεστραµµένου τριγώνου (στήθος πολύ µεγαλύτερο από τους γοφούς),
όπως στην κατηγορία 6
ορθογώνιος (στήθος ίσο µε τους γοφούς) όπως στην κατηγορία 4 και
οι άλλες κατηγορίες βρίσκονται µεταξύ αυτών.
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α/α

Πίνακας 14: Σωµατότυποι που προκύπτουν µε βάση την τιµή πτώσης
(περίµετρος γοφών 6 – περίµετρος στήθους)
Κατηγορίες Γοφοί 6 Σύνολο
θώρακα
Στήθος Κοντοί % Κανονικοί % Ψηλοί %
(%)

1

Very Small

>6

21

1

274

13,08

87

4,15 18,23

2

Small

4-5

77

3,68

522

24,92

133

6,35 34,95

3

Medium

2-3

86

4,11

508

24,25

95

4,53 32,89

4

Full

0 έως -1

26

1,24

179

8,54

32

1,53 11,31

5

Large

-1 έως -4

9

0,43

31

1,48

5

0,24

2,15

6

Extra Large

>4

2

0,09

8

0,38

–

–

0,47

221

10,5

1522

72,6

352

16,8

100

Σύνολο

Πίνακας 15: Κατανοµή των τύπων θώρακα στον πληθυσµό σηµαντικών εθνών
∆υτική
ΗΠΑ Αγγλία Γερµανία

Θώρακας

Ύψος

Very Small

Short

–

1

Medium

–

Tall
Small

Medium

Full

Large

Extra Large

Γαλλία

Ινδία

–

–

1

3

–

–

–

–

2

–

–

4

Short

10

5

11

11

4

Medium

10

12

16

19

25

Tall

1

5

7

6

6

Short

21

9

15

12

4

Medium

21

20

23

23

24

Tall

5

7

10

7

5

Short

14

7

5

5

1

Medium

15

14

8

9

8

Tall

3

4

5

3

2

Short

–

2

–

–

0,4

Medium

–

5

–

–

2

Tall

–

1

–

–

0,2

Short

–

–

–

–

0,1

Medium

–

1

–

–

0,4

Tall

–

–

–

–

–
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Για κάθε κατηγορία θώρακα που προσδιορίστηκε βάσει της «τιµής πτώσης»,
τα ισχία 6 και το στήθος είχαν γραµµική σχέση. Αυτό σηµαίνει ότι ένα από αυτά
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση για την παραγωγή πινάκων σωµατοµετρικών
µετρήσεων, είτε η µέτρηση της περιµέτρου στήθους µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως
βάση ταξινόµησης για τα ενδύµατα του επάνω µέρους του σώµατος, είτε η µέτρηση
της περιµέτρου ισχίων 6 µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση ταξινόµησης για τα
ενδύµατα του κάτω µέρους του σώµατος. Μία πιο προσεκτική µελέτη στις διάφορες
σωµατοµετρικές διαστάσεις µετά από την ταξινόµηση κάθε µεµονωµένης
περίπτωσης, αποκάλυψε ότι οι εξαιρέσεις έχουν µη πιθανές «τιµές πτώσης» στην
κλάση των 8-27 ιντσών. Ένα γενικό µεγεθολόγιο δεν µπορεί να καλύψει αυτά τα
άκρα.
Στον Πίνακα 15 παρουσιάζονται τα µεγέθη που αναφέρονται στη διεθνή
βιβλιογραφία για τις γυναίκες του δυτικού κόσµου [Cooklin, 1999] και τα
αποτελέσµατα που προέκυψαν για τις γυναίκες της Ινδίας [Gupta και Gangadhar,
2004].
Αφού ταξινοµήθηκε ο πληθυσµός σε τρεις κατηγορίες ύψους και έξι
σωµατότυπους, αναπτύχθηκαν µεγεθολόγια για κάθε κατηγορία σύµφωνα µε την
εµπειρική προσέγγιση. Προσδιορίστηκε το εύρος κάθε σωµατοµετρικής διάστασης
για κάθε µια κατηγορία. Προκειµένου να καλυφθούν όλα τα άτοµα, το εύρος
κατανεµήθηκε µε σταθερό βήµα (διαφορά) στον όλον τον πληθυσµό. ∆ιατηρήθηκε
µια σταθερή διαφορά 2 ιντσών µεταξύ δύο διαδοχικών µεγεθών των βασικών
διαστάσεων: του στήθους, της µέσης και των ισχίων. Το διάστηµα του µεγέθους της
περιµέτρου του στήθους κάθε µεγεθολογίου χρησιµοποιήθηκε ως βάση για όλους
τους συγκριτικούς υπολογισµούς. Για τις άλλες διαστάσεις, καθορίστηκαν εµπειρικά
κατάλληλες διαφορές και κατανεµήθηκαν σε όλα τα µεγέθη. Μερικές
σωµατοµετρικές διαστάσεις όπως το ύψος του αυχένα, το µέσο της πλάτης έως τη
φυσική µέση, το µέσο του εµπρόσθιου µέρους έως τη φυσική µέση κτλ. δεν άλλαζαν
πολύ από ένα µέγεθος σε άλλο. Αυτό µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι τα µεγέθη
αναπτύχθηκαν από προ-ταξινοµηµένες διαστάσεις. Προτάθηκαν 11 µεγεθολόγια ώστε
να καλυφθεί το 96,38% του πληθυσµού.
Για την αξιολόγηση των προτεινόµενων µεγεθολογίων υιοθετήθηκε η
«συνολική απώλεια». Ένα µεγεθολόγιο µε δεδοµένο αριθµό µεγεθών θα πρέπει να
έχει τη µικρότερη τιµή «συνολικής απώλειας», δηλαδή η µέση απόσταση των ατόµων
από το µέγεθός τους είναι όσο το δυνατόν µικρότερη [McCulloch et al., 1998].
Υπολογίστηκε η τιµή της «συνολικής απώλειας», ως ο µέσος όρος της ευκλείδειας
απόστασης τριών διαστάσεων των εξεταζόµενων ατόµων από το κατάλληλο µέγεθός
τους, χρησιµοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:

Συνολική απώλεια =

N

3

j =1

i =1

∑ ∑ [(προσδιοριζόµενο µέγεθος i) - (πραγµατική διάσταση i)]

2

N

όπου για i = 1 το µέγεθος ή η διάσταση είναι η περίµετρος στήθους, για i = 2 το
µέγεθος ή η διάσταση είναι η περίµετρος ισχύων (γοφών) και για i = 3 το µέγεθος ή η
διάσταση είναι η περίµετρος µέσης και Ν ο αριθµός ατόµων στην κατηγορία.
Η αξιολόγηση των προτεινόµενων µεγεθολογίων έγινε βασιζόµενη σε
διαφορετικά κριτήρια επειδή διαφορετικό σύνολο σωµατοµετρικών µετρήσεων είναι
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απαραίτητο κατά την αγορά διαφορετικών ενδυµάτων. Παραδείγµατος χάριν, ο
θώρακας µπορεί να καθορίσει το µέγεθος για ένα ένδυµα του πάνω µέρους του
σώµατος όπως ένα πουκάµισο, ενώ αυτή η µέτρηση δεν απαιτείται όταν αγοράζει
κανείς µια φούστα ή ένα παντελόνι.
Ως εκ τούτου για κάθε σωµατοµετρική διάσταση, οι διάφορες τιµές για τη
«συνολική απώλεια» υπολογίστηκαν ως εξής:
(1) Περίµετρος στήθους, φυσικής µέσης και ισχίων µε το στήθος ως βασική
διάσταση,
(2) Περίµετρος στήθους, φυσικής µέσης και ισχίων µε τη φυσική µέση ως
βασική διάσταση,
(3) Περίµετρος στήθους, αυχένας έως τη φυσική µέση, µέσο πλάτης έως τη
φυσική µέση, µέσο εµπρόσθιου µέρους έως τη φυσική µέση, πλάτος
ώµων, περίµετρος λαιµού στην ευρισκόµενη στο µέσο του και περίµετρος
λαιµού στη βάση του, ως αντιπροσωπευτικά των διαστάσεων του επάνω
µέρος του σώµατος, οι οποίες διαστάσεις απαιτούνται για ένα πουκάµισο,
(4) Περίµετρος φυσικής µέσης, ισχίων, εξωτερικές και εσωτερικές διαστάσεις
των ραφών στα πόδια, αντιπροσωπευτικά των διαστάσεων του κάτω
µέρος του σώµατος, οι οποίες διαστάσεις, για το παντελόνι και τη
φούστα.
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Κεφάλαιο 4ο: Μία νέα µέθοδος για την ανάπτυξη
µεγεθολογίου και εφαρµογή σε
ελληνικά ανθρωποµετρικά δεδοµένα
4.1. Μεθοδολογία
Η µεθοδολογία που εφαρµόσθηκε για την ανάπτυξη των νέων µεγεθολογίων
στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην στατιστική ανάλυση σύγχρονων ανθρωποµετρικών
δεδοµένων σύµφωνα µε τις µεθοδολογίες που παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο
κεφάλαιο και περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια:
Στάδιο 1: Στοιχειώδης στατιστική ανάλυση των σωµατοµετρικών δεδοµένων
Κατά το στάδιο αυτό πραγµατοποιείται στοιχειώδης στατιστική ανάλυση των
δεδοµένων για τον προσδιορισµό του εύρους των σωµατοµετρικών διαστάσεων, το
οποίο θα καλύπτουν τα προτεινόµενα µεγεθολόγια. Περιλαµβάνει υπολογισµό
στατιστικών µεγεθών, όπως η µέση τιµή (Mean), η τυπική απόκλιση (SD), η ελάχιστη
(Min) και µέγιστη (Max) τιµή, για την κάθε µία σωµατοµετρική διάσταση (γραµµικές
διαστάσεις: ύψος, εσωτερικό µήκος ποδιού, µήκος µανικιού / βραχίονα και
διαστάσεις περιµέτρου: περίµετρος θώρακα, περίµετρος λαιµού, περίµετρος µέσης).
Στάδιο 2: Ανάλυση γραµµικής συσχέτισης
Στο δεύτερο στάδιο ελέγχεται o βαθµός γραµµικής συσχέτισης µεταξύ των
σωµατοµετρικών διαστάσεων. Περιλαµβάνει τον υπολογισµό του συντελεστή
γραµµικής συσχέτισης µεταξύ των εκάστοτε σωµατοµετρικών διαστάσεων x, y και
των παραµέτρων της εξίσωσης y = a+bx που τις συνδέει. Χρησιµοποιείται η τεχνική
της γραµµικής παλινδρόµησης µε την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (least
squares linear regression analysis). Με αυτό τον τρόπο προσδιορίζονται οι κύριες
(χαρακτηριστικές) και δευτερεύουσες διαστάσεις. Οι σχέσεις µεταξύ των
σωµατοµετρικών διαστάσεων του εξεταζόµενου πληθυσµού είναι απαραίτητες για
την κατασκευή των πατρόν.
Στάδιο 3: Ταξινόµηση πληθυσµού σύµφωνα µε τη µορφή του σώµατος
Στο τρίτο στάδιο ταξινοµείται ο εξεταζόµενος πληθυσµός σε σωµατότυπους,
ώστε να διευκολυνθεί η διαµόρφωση των µεγεθολογίων. Η ταξινόµηση γίνεται
ανάλογα (α) µε το ύψος και (β) µε τη διαφορά ∆Π, όπου ∆Π = [(Περίµετρος θώρακα)
– (Περίµετρος µέσης)]. Όπως ήδη αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 3, ο πληθυσµός µπορεί
να ταξινοµηθεί ως προς το ύψος σε τρεις κατηγορίες [Gupta και Gangadhar, 2004].
Η ταξινόµηση αυτή δίνει υπερβολικά µεγάλα διαστήµατα και γι’ αυτό προτείνονται
πέντε κατηγορίες. Επίσης, σύµφωνα µε την βιβλιογραφία, για τον προσδιορισµό της
γενικής µορφής των σωµάτων (σωµατότυπων) χρησιµοποιείται η κατανοµή, της
«τιµής διαφοράς» ή «Drop Value» ή διαφοράς ∆Π. Οι τιµές αυτής της κατανοµής
βοηθούν στο να προσδιορισθούν οι σχέσεις µεταξύ των βασικών διαστάσεων που
καθορίζουν τη µορφή των σωµάτων [Cooklin, 1999]. Για τις ανάγκες της παρούσας
εργασίας προτείνονται επτά κατηγορίες ταξινόµησης ανάλογα µε τη διαφορά ∆Π, οι
οποίες αντιστοιχούν σε κάθε µια από τις γενικά αντιληπτές µορφές σωµάτων.
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Στάδιο 4: Προσδιορισµός των κύριων µεγεθών για κάθε µια διάσταση
Στο τέταρτο στάδιο ταξινοµείται ο εξεταζόµενος πληθυσµός σε σειρές µεγεθών, οι
οποίες αναπτύσσονται καταρχάς µε βάση την περίµετρο του θώρακα ως κύρια
(χαρακτηριστική) σωµατοµετρική διάσταση για την κατασκευή ενδυµάτων του πάνω
µέρους του σώµατος. Στη συνέχεια, ταξινοµούνται µε βάση την περίµετρο λαιµού
(χαρακτηριστική σωµατοµετρική διάσταση για την κατασκευή πουκαµίσων) και την
περίµετρο µέσης (χαρακτηριστική σωµατοµετρική διάσταση για την κατασκευή
ενδυµάτων του κάτω µέρους του σώµατος). Αντίστοιχη ταξινόµηση γίνεται και ως
προς τις δευτερεύουσες διαστάσεις ύψος, µήκος µανικιού και εσωτερικό µήκος
ποδιού. Σύµφωνα µε την διεθνή βιβλιογραφία, οι σειρές µεγεθών κρίνεται σκόπιµο
να καλύπτουν τα διαστήµατα [(Mean-SD), (Mean+SD)] των σωµατοµετρικών
διαστάσεων [Gupta και Gangadhar, 2004]. Για επιτευχθεί ικανοποιητική κάλυψη
µεγαλύτερου µέρους του πληθυσµού προτείνεται η ανάπτυξη σειρών µεγεθών, που
να καλύπτουν τα διαστήµατα [(Mean-2SD), (Mean+2SD)] των σωµατοµετρικών
διαστάσεων. Από τα διαστήµατα αυτά εξαιρούνται ακραία τµήµατα, τα οποία
καλύπτουν λιγότερο από (<0,1%) του πληθυσµού.
Αφού ορισθεί το διάστηµα µέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί η σειρά µεγεθών,
στη συνέχεια καθορίζεται η διαφορά δ µεταξύ δυο διαδοχικών µεγεθών xk, xk+1 κάθε
µιας διάστασης και προσδιορίζεται το πλήθος των µεγεθών n που θα αναπτυχθούν
ανά διάσταση. ∆ηλαδή
δ = x k +1 − x k
Η ανάπτυξη των µεγεθών γίνεται ως προς την κάθε µια κύρια διάσταση, όπως
η περίµετρος θώρακα, η περίµετρος λαιµού και η περίµετρος µέσης, ανάλογα µε τον
τύπο ενδύµατος. Η κάθε σειρά µεγεθών θα πρέπει να ικανοποιεί την οµάδα του
πληθυσµού που βρίσκεται στο διάστηµα από Mean-2SD έως Mean+2SD ως προς
κάθε µια από τις κύριες και δευτερεύουσες διαστάσεις. ∆ηλαδή
n=

( Mean + 2 SD ) − ( Mean − 2 SD ) 4 SD
=
δ
δ

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η ανάπτυξη των µεγεθών µπορεί να
γίνει είτε µε σταθερή είτε µε µεταβλητή διαφορά δ µεταξύ δυο διαδοχικών µεγεθών
[McCulloch et al., 1998]. Προτείνεται η επιλογή σταθερής διαφοράς µεταξύ δυο
διαδοχικών µεγεθών, ώστε να υπάρχει συµβατότητα µε το πρότυπο prEN 13402-3. Η
συγκεκριµένη επιλογή επαληθεύτηκε από την εφαρµογή της προτεινόµενης µεθόδου
σε ανθρωποµετρικά δεδοµένα (βλ. ενότητα 4.2).

Στάδιο 5: Προσδιορισµός των δευτερευόντων µεγεθών για κάθε κύριο µέγεθος
Στο στάδιο αυτό ταξινοµείται το κλάσµα του εξεταζόµενου πληθυσµού που
αντιστοιχεί σε κάθε µία τιµή µεγέθους των παραπάνω σειρών κυρίων µεγεθών
(στάδιο 4) σε σειρές δευτερευόντων µεγεθών. Το πλήθος n των µεγεθών των
δευτερευουσών διαστάσεων, τα οποία είναι απαραίτητα να αναπτυχθούν για κάθε
κύριο µέγεθος υπολογίζεται από τον τύπο του προηγούµενου σταδίου. Έτσι για το
κλάσµα του πληθυσµού που αντιστοιχεί σε κάθε κύριο µέγεθος γίνεται µια επιπλέον
διαβάθµιση σε σχέση µε µία δευτερεύουσα διάσταση. Από τον συνδυασµό των
µεγεθών της κύριας και των δευτερευουσών διαστάσεων προκύπτει µια σειρά
δευτερευόντων µεγεθών, η οποία εξαρτάται από τον τύπο του ενδύµατος.
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Στάδιο 6: Συγκεντρωτικοί πίνακες ως βάση για την ανάπτυξη µεγεθολογίων
Στο έκτο στάδιο διαµορφώνονται συγκεντρωτικοί πίνακες των κατανοµών
που προκύπτουν από την ανάπτυξη µεγεθών κατά το Στάδιο 5, ως βάση για την
ανάπτυξη των προτεινόµενων µεγεθολογίων. ∆ιαµορφώνονται τρισδιάστατα
διαγράµµατα που αντιστοιχούν στις κατανοµές αυτές, ώστε να προκύπτει συνολική
εικόνα της κατανοµής του εξεταζόµενου πληθυσµού.

Στάδιο 7: Ανάπτυξη µεγεθολογίων για εξατοµικευµένη µαζική παραγωγή
ενδυµάτων βάσει σεναρίων
∆ιαµορφώνονται διακριτά σενάρια βάσει των οποίων επιτυγχάνεται η
ανάπτυξη µεγεθολογίων για εξατοµικευµένη (σε διάφορους βαθµούς) µαζική
παραγωγή ενδυµάτων. Στη συνέχεια τα σενάρια προσαρµόζονται σε κάθε ένα τύπο
ενδύµατος.

Στάδιο 8:

Εργαλείο αποτίµησης της εφαρµογής της µεθόδου σε συγκεκριµένα
ανθρωποµετρικά δεδοµένα

Για την αξιολόγηση των µεγεθολογίων χρησιµοποιήθηκε από πολλούς
ερευνητές [Tryfos, 1986, McCulloch et al., 1998, Gupta και Gangadhar, 2004] η τιµή
της «συνολικής απώλειας», δηλαδή ο µέσος όρος της ευκλείδειας απόστασης των
χρησιµοποιουµένων διαστάσεων των εξεταζόµενων ατόµων από το κατάλληλο
µέγεθός τους. Ένα µεγεθολόγιο µε δεδοµένο αριθµό µεγεθών θα πρέπει να έχει τη
µικρότερη τιµή «συνολικής απώλειας». Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας
διαµορφώθηκε ένα νέο εργαλείο, το «Συνολικό Ποσοστό Ικανοποίησης», διότι ο
αριθµός των µεγεθών είναι διαφορετικός ανάλογα µε το ακολουθούµενο σενάριο.
Ακολουθεί ο αλγόριθµος υπολογισµού του «Συνολικού Ποσοστού Ικανοποίησης» του
πληθυσµού, µε τη βοήθεια του οποίου αποτιµάται η αξία εφαρµογής κάθε ενός
σεναρίου για την ανάπτυξη µεγεθολογίων από τα εξεταζόµενα ανθρωποµετρικά
δεδοµένα.
Για κάθε ένα συγκεκριµένο µέγεθος k κάθε µεγεθολογίου που προκύπτει από
ένα συγκεκριµένο σενάριο j, για κάθε έναν τύπο ενδύµατος i, υπολογίζονται τα
Ποσοστά Ικανοποίησης αijk του πληθυσµού, µε βάση τον παρακάτω αλγόριθµο:
Το Ποσοστό Ικανοποίησης αijk ισούται µε το ποσοστό του πληθυσµού για το
οποίο και οι τρεις χαρακτηριστικές σωµατοµετρικές διαστάσεις κάθε ατόµου (xi, yi,
zi) δεν απέχουν από τις καθορισθείσες µέγιστες τιµές (∆xi,max, ∆yi,max, ∆zi,max)
περισσότερο από τις αντίστοιχες τυπικές διαστάσεις του ενδύµατος (xik, yi,k, zik), για
το συγκεκριµένο µέγεθος k. ∆ηλαδή,

xi − xik ≤ ∆x i, max ,

yi − yik ≤ ∆yi, max ,

zi − zik ≤ ∆z i, max ,

για i = 1, 2, 3 j = 1, 2, 3, 4, 5 και k =1, 2,….n, όπου n το εκάστοτε συνολικό
πλήθος µεγεθών. Οι τιµές του δείκτη i = 1, 2 και 3 αντιστοιχούν στον τύπο του
εξεταζόµενου ενδύµατος, για παράδειγµα στο πουκάµισο, το σακάκι και το
παντελόνι. Οι διαφορές ∆xi,max, ∆yi,max, ∆zi,max αντιστοιχούν στο µισό της διαφοράς
δύο διαδοχικών µεγεθών της κύριας και των δύο δευτερευουσών διαστάσεων. Για
παράδειγµα για i=2, που αντιστοιχεί στο σακάκι η κύρια διάσταση x2 είναι η
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περίµετρος θώρακα, η πρώτη δευτερεύουσα διάσταση y2 είναι η περίµετρος µέσης
και η δεύτερη δευτερεύουσα διάσταση z2 είναι το ύψος.
Το Συνολικό Ποσοστό Ικανοποίησης αij για τον κάθε ένα από τους
εξεταζόµενους τύπους ενδυµάτων i και για το κάθε ένα από τα σενάρια j µπορεί να
υπολογισθεί από τον τύπο:
n

αij = ∑ α ijk
k =1

Αξίζει να σηµειωθεί πως αντίθετα µε τον δείκτη της «συνολικής απώλειας» ο
προτεινόµενος δείκτης είναι σε θέση να εξετάσει κατά πόσο ένα δεδοµένο
µεγεθολόγιο «ικανοποιεί» ένα συγκεκριµένο σύνολο πληθυσµού.
Η µεθοδολογία παρουσιάζεται συνοπτικά στο λογικό διάγραµµα που
ακολουθεί.
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Ικανοποίησης αij

Σχήµα 27. Λογικό διάγραµµα ανάπτυξης της µεθοδολογίας
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4.2. Εφαρµογή της µεθοδολογίας σε ελληνικά
ανθρωποµετρικά δεδοµένα
Η µεθοδολογία που αναπτύχθηκε παραπάνω εφαρµόστηκε σε
ανθρωποµετρικά δεδοµένα, τα οποία αφορούν 12.180 Έλληνες άνδρες από όλη τη
χώρα, ηλικίας 20-30 ετών, το χρονικό διάστηµα 2003 και 2004. Μετρήθηκαν µε την
παραδοσιακή τεχνική και καταγράφηκαν έξι βασικές σωµατοµετρικές διαστάσεις για
κάθε άτοµο. Από αυτές, οι τρεις διαστάσεις είναι γραµµικές και οι άλλες τρεις είναι
διαστάσεις περιµέτρου, όπως παρουσιάζονται παρακάτω:
Α.
Γραµµικές διαστάσεις: Ύψος, Εσωτερικό µήκος ποδιού, Μήκος
Μανικιού / βραχίονα
Β.
∆ιαστάσεις περιµέτρου: Περίµετρος θώρακα, περίµετρος λαιµού,
περίµετρος µέσης
4.2.1 Στοιχειώδης στατιστική ανάλυση των σωµατοµετρικών δεδοµένων
Σύµφωνα µε την προτεινόµενη µεθοδολογία, πραγµατοποιήθηκε στοιχειώδης
στατιστική ανάλυση των έξι σωµατοµετρικών διαστάσεων των 12.180 ατόµων και
προσδιορίστηκαν τα αντίστοιχα βασικά στατιστικά µεγέθη, δηλαδή η µέση τιµή
(Mean), η τυπική απόκλιση (SD), η ελάχιστη (Min) και µέγιστη (Max) τιµή. Στη
συνέχεια υπολογίστηκαν τα µεγέθη Mean-SD, Mean+SD, Mean-2SD και Mean+2SD,
για τον προσδιορισµό του εύρους των σωµατοµετρικών διαστάσεων, το οποίο θα
καλύπτουν τα προτεινόµενα µεγεθολόγια. Τα αποτελέσµατα της στατιστικής
ανάλυσης για κάθε µια από τις έξι σωµατοµετρικές διαστάσεις παρουσιάζονται στον
παρακάτω Πίνακα 16. Η µέση τιµή (Mean) εκφράζει τις σωµατοµετρικές διαστάσεις
του µέσου σύγχρονου Έλληνα άνδρα ηλικίας 20 έως 30 ετών.

Πίνακας 16: Στατιστική ανάλυση των µετρήσεων των σωµατοµετρικών διαστάσεων
του πληθυσµού
∆ιαστάσεις

Mean SD Min Max Mean-SD Mean+SD Mean-2SD Mean+2SD
154 208

171

185

164

192

82

137

88

106

80

114

Περίµετρος
Μέσης

88,3 10,8 70

135

77

99

67

110

Περίµετρος
Λαιµού

38,8

2,5

34

51

36

41

34

44

Εσωτερικό
Μήκος Ποδιού

80

5

65

117

75

85

69

90

3

54

71

58

64

56

67

Ύψος

178

7

Περίµετρος
Θώρακα

96,7

8,7

Μήκος Μανικιού 61,3
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4.2.2 Ανάλυση γραµµικής συσχέτισης
Για κάθε ζεύγος σωµατοµετρικών διαστάσεων προσδιορίσθηκε ο συντελεστής
γραµµικής συσχέτισης (linear regression correlation coefficient, R), ώστε να καταστεί
δυνατός ο προσδιορισµός των κύριων (χαρακτηριστικών) και των δευτερευουσών
διαστάσεων. Επίσης, προσδιορίστηκαν οι παράµετροι της εξίσωσης της αντίστοιχης
γραµµικής σχέσης. Εφαρµόστηκε η τεχνική της γραµµικής παλινδρόµησης µε τη
µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (least squares linear regression analysis). Έτσι
προσδιορίσθηκαν οι ιδανικές αναλογίες µεταξύ των σωµατοµετρικών διαστάσεων.
Σύµφωνα µε το πρότυπο BS 7231 [BSI, 1990]: εάν ο συντελεστής συσχέτισης είναι
µικρότερος του 0,5, δεν υφίσταται καµία συσχέτιση , εάν ο συντελεστής συσχέτισης
είναι µεταξύ 0,5 και 0,75, τότε υπάρχει ήπια συσχέτιση, εάν ο συντελεστής
συσχέτισης είναι µεγαλύτερος του 0,76, τότε υπάρχει ισχυρή γραµµική συσχέτιση.
Προσδιορίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης µεταξύ των έξι διαστάσεων και
των τεσσάρων διαστάσεων, δηλαδή (των τριών κύριων διαστάσεων καθώς και του
ύψους).
Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα, µεταξύ της περιµέτρου θώρακα και της
περιµέτρου µέσης υπάρχει ισχυρή γραµµική συσχέτιση που δίνεται από την σχέση y
= 1,0445x - 12,121. Για λόγους καλής αναγνωσιµότητας του διαγράµµατος τα σηµεία
(ρόµβοι) απεικονίζουν την µέση τιµή του συνόλου των τιµών του y που αντιστοιχούν
σε κάθε µια διακριτή τιµή του x ανά cm. Σε ένα πολύ µικρό ποσοστό του πληθυσµού,
όπως φαίνεται και στο σχήµα, παρατηρήθηκαν ακραίες µετρήσεις αυτών των
διαστάσεων, οι οποίες αποκλίνουν της γραµµικής συσχέτισης.
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Σχήµα 28: Συσχέτιση περιµέτρου θώρακα µε περίµετρο µέσης
Οµοίως, η περίµετρος θώρακα σε σχέση µε την περίµετρο λαιµού έχει πολύ
καλή γραµµική συσχέτιση y = 0,1939x + 20,099, η οποία παρουσιάζεται στο
παρακάτω Σχήµα 29.
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Σχήµα 29: Συσχέτιση περιµέτρου θώρακα µε περίµετρο λαιµού
Αντίθετα, µεταξύ της περιµέτρου θώρακα και του ύψους υπάρχει µέτρια
συσχέτιση, η οποία παρουσιάζεται στο επόµενο Σχήµα 30. Όπως φαίνεται, σε ένα
µικρό ποσοστό του πληθυσµού παρατηρήθηκαν ακραίες µετρήσεις αυτών των
διαστάσεων, οι οποίες αποκλίνουν ιδιαίτερα από την γραµµική συσχέτιση.
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Σχήµα 30: Συσχέτιση περιµέτρου θώρακα µε το ύψος
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Η περίµετρος µέσης έχει επίσης πολύ καλή γραµµική συσχέτιση µε την
περίµετρο λαιµού y = 0,1453x + 25,976, η οποία παρουσιάζεται στο επόµενο Σχήµα
31. Φαίνεται επίσης ότι σε ένα πολύ µικρό ποσοστό του πληθυσµού, οι µετρήσεις
αυτών των διαστάσεων αποκλίνουν σηµαντικά της γραµµικής συσχέτισης.
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Σχήµα 31: Συσχέτιση περιµέτρου µέσης µε περίµετρο λαιµού
Μεταξύ της περιµέτρου µέσης και όλων των γραµµικών διαστάσεων (ύψος,
µήκος µανικιού και εσωτερικό µήκος ποδιού) δεν υφίσταται γραµµική συσχέτιση.
Στα επόµενα σχήµατα παρουσιάζεται η συσχέτιση µεταξύ περιµέτρου µέσης και
εσωτερικού µήκους ποδιού αφενός και ύψους αφετέρου.
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Σχήµα 32: Συσχέτιση περιµέτρου µέσης µε εσωτερικό µήκος ποδιού
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Σχήµα 33: Συσχέτιση περιµέτρου µέσης µε ύψος
Το ύψος έχει πολύ καλή γραµµική συσχέτιση µε τις γραµµικές διαστάσεις
µήκος µανικιού και εσωτερικό µήκος ποδιού. Η συσχέτιση αυτή παρουσιάζεται στα
επόµενα σχήµατα. Οι εξισώσεις της γραµµικής συσχέτισης µεταξύ ύψους και κάθε
µίας από τις γραµµικές διαστάσεις είναι: Ύψος ως προς εσωτερικό µήκος ποδιού: y =
0,3603x + 16,763 και ύψος ως προς µήκος µανικιού: y = 0,3332x + 2.3161. Στα
επόµενα σχήµατα παρατηρείται ότι ένα µικρό ποσοστό του πληθυσµού που
αντιστοιχεί σε ακραίες µετρήσεις αυτών των διαστάσεων, αποκλίνει κάπως της
γραµµικής συσχέτισης. Γενικά, οι αποκλίσεις των µετρήσεων στις παραπάνω
διαστάσεις παρατηρούνται κυρίως στα ακραία µεγέθη.
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Σχήµα 34: Συσχέτιση ύψους µε εσωτερικό µήκος ποδιού,
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Σχήµα 35: Συσχέτιση ύψους µε µήκος µανικιού
Συµπερασµατικά, όλες οι µετρήσεις µήκους (ύψος, µήκος µανικιού και
εσωτερικό µήκος ποδιού) καθώς και όλες οι µετρήσεις περιµέτρου (θώρακα, λαιµός
και µέση) εµφανίζονται να έχουν πολύ καλή συσχέτιση µεταξύ τους. Αντίθετα,
µεταξύ των µετρήσεων µήκους και των µετρήσεων περιµέτρου δεν υπάρχει καλή
γραµµική συσχέτιση. Αυτό είναι µια σηµαντική παρατήρηση δεδοµένου ότι τα
περισσότερα εµπειρικά διαγράµµατα µεγέθους είναι βασισµένα σε µια γραµµική
αύξηση των µετρήσεων σε όλα τα µεγέθη. Με άλλα λόγια, εσφαλµένα υπέθεταν πως
καθώς το µέγεθος του σώµατος αυξάνεται ως προς την περίµετρο, αυξάνεται
αντίστοιχα και ως προς το ύψος. Λόγω αυτής της υπόθεσης, τα υπάρχοντα συστήµατα
ταξινόµησης των ενδυµάτων (µεγεθολόγια) παράγουν ένα ένδυµα κατάλληλο µόνο
για το 20% του πληθυσµού στο οποίο απευθύνονται. Οι τέσσερις διαστάσεις του
σώµατος που έχουν πολύ καλό συντελεστή συσχέτισης µε τις υπόλοιπες διαστάσεις,
µπορούν να ορισθούν ως σηµαντικές διαστάσεις για την παραγωγή ενδυµάτων
(Πίνακας 17).

Πίνακας 17: Συντελεστές συσχέτισης R των σωµατοµετρικών διαστάσεων

Ύψος

Ύψος
1,0000

Περίµετρος
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0,7024

Περίµετρος
Λαιµού
0,7543

Περίµετρος Θώρακα

0,6354

1,0000

0,9928

0,9634

Περίµετρος Μέσης

0,6740

0,9948

1,0000

0,9700

Περίµετρος Λαιµού
Εσωτερικό Μήκος
Ποδιού

0,3886

0,9866

0,9712

1,0000
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Μήκος Μανικιού

0,9927

0,8531

0,7664

0,7671

∆ιαστάσεις
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Περίµετρος Θώρακα: Η Περίµετρος θώρακα παρουσιάζει πολύ καλή
συσχέτιση µε τις άλλες διαστάσεις περιµέτρου (λαιµού και µέσης), δηλαδή έχει
µεγάλο συντελεστή συσχέτισης και σχετικά καλή συσχέτιση µε τις γραµµικές
διαστάσεις. Με τις τέσσερις από τις άλλες πέντε µετρήσεις (περίµετρο λαιµού και
µέσης, ύψος και µήκος µανικιού) έχει από καλή µέχρι πολύ καλή συσχέτιση.
Περίµετρος Λαιµού: Η Περίµετρος λαιµού παρουσιάζει πολύ καλή
συσχέτιση, δηλαδή έχει µεγάλο συντελεστή συσχέτισης µε τις άλλες διαστάσεις
περιµέτρου (θώρακα και µέσης). Με τις γραµµικές διαστάσεις, ύψος και µήκος
µανικιού, έχει µέτριο συντελεστή συσχέτισης, ενώ µε το εσωτερικό µήκος ποδιού δεν
υφίσταται συσχέτιση.
Περίµετρος Μέσης: Η Περίµετρος µέσης παρουσιάζει πολύ καλή συσχέτιση
µε τις άλλες διαστάσεις περιµέτρου (θώρακα και λαιµού), δηλαδή έχει µεγάλο
συντελεστή συσχέτισης. Με τις γραµµικές διαστάσεις ύψος και εσωτερικό µήκος
ποδιού δεν υφίσταται συσχέτιση, ενώ µε το µήκος µανικιού έχει σχετικά καλή
συσχέτιση.
Ύψος: Το Ύψος παρουσιάζει πολύ καλή συσχέτιση µε τις γραµµικές
διαστάσεις, µήκος µανικιού και εσωτερικό µήκος ποδιού, δηλαδή έχει µεγάλο
συντελεστή συσχέτισης. Με τις διαστάσεις περιµέτρου, θώρακα και λαιµού,
παρουσιάζει µέτρια συσχέτιση, ενώ µε την περίµετρο µέσης δεν υφίσταται συσχέτιση.
Από τα παραπάνω αποτελέσµατα προκύπτει το συµπέρασµα ότι οι
σηµαντικότερες διαστάσεις είναι η περίµετρος θώρακα, λαιµού, µέσης και το ύψος.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτά, καθώς και τη διεθνή βιβλιογραφία, η περίµετρος
θώρακα µπορεί να θεωρηθεί ως κύρια διάσταση για τα ενδύµατα του πάνω µέρους
του σώµατος. Έχει άριστη συσχέτιση µε τις διαστάσεις περιµέτρου και µέτρια
συσχέτιση µε τις υπόλοιπες διαστάσεις. Επίσης διαθέτει ένα αρκετά µεγάλο εύρος
από 82 έως 137 cm, όπως προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση (Πίνακας 16), ικανό
για την ανάπτυξη ενός συστήµατος ταξινόµησης µεγεθών σώµατος.
Ανάλογα, η περίµετρος θώρακα µπορεί να αντικατασταθεί από την περίµετρο
λαιµού, ως κύρια διάσταση, για καλύτερη εφαρµογή όταν πρόκειται για πουκάµισα.
Η περίµετρος λαιµού διαθέτει ένα εύρος από 34-51 cm και έχει άριστη συσχέτιση µε
τις διαστάσεις περιµέτρου.
Οµοίως, η περίµετρος µέσης µπορεί να θεωρηθεί ως κύρια διάσταση για τα
ενδύµατα του κάτω µέρους του σώµατος. Επίσης είναι κοινή και για τα ενδύµατα του
πάνω µέρους του σώµατος, αλλά για αυτά δεν είναι τόσο κρίσιµη, δεδοµένου ότι είναι
διευθετήσιµη στα περισσότερα ενδύµατα, όπως π.χ. οι µπλούζες.
Το ύψος είναι η διάσταση η οποία έχει άριστη συσχέτιση µε τις άλλες
γραµµικές συσχετίσεις, όπως το εσωτερικό µήκος ποδιού και το µήκος µανικιού,
διαστάσεις απαραίτητες για την σωστή εφαρµογή των ενδυµάτων. Κατά συνέπεια, το
ύψος µπορεί να αντικαταστήσει τις περισσότερες φορές τις άλλες δύο γραµµικές
διαστάσεις, λόγω της πολύ καλής συσχέτισης τους. Γνωρίζοντας το ύψος, µπορεί να
προσδιορισθεί µε αρκετά µεγάλη ακρίβεια το εσωτερικό µήκος ποδιού και το µήκος
µανικιού.
Συνεπώς, αυτές οι τέσσερις διαστάσεις µπορούν να θεωρηθούν ως οι
απαραίτητες µετρήσεις για την εξατοµικευµένη µαζική παραγωγή ενδυµάτων. Για την
παραγωγή των ενδυµάτων απαιτούνται καταρχήν η κύρια διάσταση και, ανάλογα µε
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τον τύπο του ενδύµατος για την καλύτερη εφαρµογή του, οι δευτερεύουσες
διαστάσεις.

4.2.3 Ταξινόµηση πληθυσµού σύµφωνα µε τη µορφή του σώµατος
Σύµφωνα µε την ακολουθούµενη µεθοδολογία οι βασικές παράµετροι που
καθορίζουν τη µορφή του σώµατος είναι: (α) το ύψος και (β) η διαφορά ∆Π, όπου ∆Π
= [(Περίµετρος θώρακα) – (Περίµετρος µέσης)] ή «Drop Value». Κατ’ αρχάς
ταξινοµήθηκε ο εξεταζόµενος πληθυσµός σε σωµατότυπους ανάλογα µε το ύψος. Στη
συνέχεια ταξινοµήθηκε ο αρχικός πληθυσµός σε σωµατότυπους ανάλογα µε τη
διαφορά ∆Π.
(α) Ταξινόµηση του πληθυσµού ως προς το ύψος
Αν ακολουθηθεί η µέθοδος των Gupta και Gangadhar ο πληθυσµός µπορεί να
ταξινοµηθεί ως προς το ύψος σε τρεις κατηγορίες: Κοντοί<Mean - SD, Κανονικοί =
Mean ± SD, και Ψηλοί>Mean + SD [Gupta και Gangadhar, 2004]. Εφαρµόζοντας την
παραπάνω κατηγοριοποίηση ως προς το ύψος, το µεγαλύτερο ποσοστό του
πληθυσµού περίπου το 70% βρίσκεται στο διάστηµα Mean ± SD, δηλαδή µεταξύ
171-185 cm. Το διάστηµα αυτό είναι πολύ µεγάλο και δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί
όλος αυτός ο πληθυσµός ότι έχει κανονικό ύψος. Εποµένως οδηγούµαστε στην
προτεινόµενη κατηγοριοποίηση όπως φαίνεται στον Πίνακα 18.

Πίνακας 18: Ταξινόµηση πληθυσµού ως προς το ύψος
Κατηγορία

Πλήθος

%

<164

240

2,0%

Mean-2SD <Κοντοί<Mean-SD

164-171

2040

16,7%

Mean-SD <Μέτριοι< Mean

171-178

4568

37,5%

Mean <Ψηλοί< Mean+SD

178-185

3978

32,7%

Mean+SD <Πολύ ψηλοί
<Mean+2SD

185-192

1143

9,4%

192>

211

1,7%

Πολύ Κοντοί< Mean-2SD

Πάρα Πολύ ψηλοί >Mean+2SD

Ύψος

Από αυτή την νέα κατηγοριοποίηση προκύπτει ότι, αντί για το περίπου 70%
των κανονικών της αρχικής κατηγοριοποίησης, το 37,5% του πληθυσµού θεωρείται
ότι έχει µέτριο ύψος, δηλαδή µεταξύ 171-178 cm και το 32,7 % ότι ανήκει στους
ψηλούς, δηλαδή µεταξύ 178-185 cm. Στο παρακάτω Σχήµα 36 παρουσιάζεται η
κατανοµή του πληθυσµού σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση που προτείνεται στον
Πίνακα 18.
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Σχήµα 36: Κατανοµή ύψους για το σύνολο του πληθυσµού
(β) Ταξινόµηση του πληθυσµού σύµφωνα µε τη διαφορά ∆Π.
Για τον προσδιορισµό της γενικής µορφής των σωµάτων χρησιµοποιείται µια
κατανοµή, η οποία προκύπτει από την διαφορά µεταξύ της περιµέτρου θώρακα και
της περιµέτρου µέσης. Οι τιµές αυτής της κατανοµής βοηθούν στο να
προσδιορισθούν οι σχέσεις µεταξύ των βασικών διαστάσεων που καθορίζουν τη
µορφή των σωµάτων [Cooklin, 1999].
Κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε µια από τις γενικά αντιληπτές µορφές
σωµάτων, συγκεκριµένα:

Πάρα πολύ Αδύνατος ή τρίγωνο, µε περίµετρο µέσης πάρα πολύ
µικρότερη από την περίµετρο θώρακα
Αδύνατος, µε περίµετρο µέσης πολύ µικρότερη από την περίµετρο
θώρακα
Κανονικός, µε περίµετρο µέσης µικρότερη από την περίµετρο
θώρακα, δηλαδή διαφορά θώρακα-µέσης κατά µέσο όρο 12cm.
Εύσωµος, µε περίµετρο µέσης ελάχιστα µικρότερη από την περίµετρο
θώρακα.
Σωµατώδης ή ορθογώνιο, µε περίµετρο µέσης σχεδόν ίση µε την
περίµετρο θώρακα
Πολύ σωµατώδης, µε περίµετρο µέσης µεγαλύτερη από την
περίµετρο θώρακα.
Πάρα πολύ σωµατώδης ή τρίγωνο, µε περίµετρο µέσης πολύ
µεγαλύτερη από την περίµετρο θώρακα.
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H κατηγοριοποίηση του πληθυσµού σύµφωνα µε τους σωµατοτότυπους, όπως
αυτοί ορίζονται παραπάνω, γίνεται αφού προσδιορισθεί η «τιµή διαφοράς» ή «Drop
Value», δηλαδή η διαφορά µεταξύ περιµέτρου θώρακα και περιµέτρου µέσης του
συνόλου πληθυσµού. Έτσι προτείνεται η παρακάτω ταξινόµηση του πληθυσµού
στους αντίστοιχους σωµατότυπους, όπου παρουσιάζεται το πλήθος και το ποσοστό
του πληθυσµού που ανήκει στην κάθε κατηγορία.

Πίνακας 18: Ταξινόµηση πληθυσµού σύµφωνα µε τη διαφορά ανάµεσα στην περίµετρο
θώρακα και µέσης
Σωµατότυποι

∆ιαφορά Περιµέτρου
Θώρακα –Μέσης
(cm)

Πλήθος

%

>18

550

5%

Αδύνατος

14 - 18

1302

11%

Κανονικός

10 - 14

2707

22%

Εύσωµος

6 - 10

3243

27%

Σωµατώδης

2-6

2313

19%

-2 έως 2

1333

11%

<-2

732

6%

Πολύ Αδύνατος

Πολύ Σωµατώδης
Παρά πολύ σωµατώδης

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι ο ελληνικός ανδρικός πληθυσµός
παρουσιάζει µια τάση για µεγαλύτερη περίµετρο µέσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η
διαφορά µεταξύ περιµέτρου θώρακα και µέσης στο µεγαλύτερο ποσοστό του
πληθυσµού αντί να είναι κατά µέσο όρο ίση µε 12 cm, δηλαδή να ανήκει στον
κανονικό σωµατότυπο, να παρουσιάζει µια µικρότερη διαφορά, περίπου κατά µέσο
όρο ίση µε 8 cm. Εποµένως, η µεγαλύτερη σε ποσοστό κατηγορία πληθυσµού, το
27%, ανήκει στον εύσωµο σωµατότυπο. Η κατανοµή του πληθυσµού σύµφωνα µε τη
διαφορά µεταξύ περιµέτρου θώρακα και µέσης παρουσιάζεται στο παρακάτω Σχήµα
37.
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Σχήµα 37: Κατανοµή του πληθυσµού σύµφωνα µε τη διαφορά ανάµεσα στην περίµετρο
θώρακα και µέσης
4.2.4. Προσδιορισµός των κύριων µεγεθών για κάθε µια διάσταση
Σε αυτή τη φάση επεξεργασίας ταξινοµείται ο εξεταζόµενος πληθυσµός σε
σειρές µεγεθών, οι οποίες αναπτύχθηκαν µε βάση την περίµετρο του θώρακα ως
χαρακτηριστική σωµατοµετρική διάσταση για την κατασκευή ενδυµάτων του πάνω
µέρους του σώµατος. Το ίδιο γίνεται µε βάση την περίµετρο λαιµού (χαρακτηριστική
σωµατοµετρική διάσταση για την κατασκευή πουκαµίσων) και την περίµετρο µέσης
(χαρακτηριστική σωµατοµετρική διάσταση για την κατασκευή ενδυµάτων του κάτω
µέρους του σώµατος). Αντίστοιχη ταξινόµηση ισχύει και για τις δευτερεύουσες
διαστάσεις ύψος, µήκος µανικιού και εσωτερικό µήκος ποδιού. Οι σειρές µεγεθών
κρίθηκε σκόπιµο να καλύπτουν µόνο τα διαστήµατα [(Mean-2SD), (Mean+2SD)] των
κύριων (χαρακτηριστικών) και δευτερευουσών σωµατοµετρικών διαστάσεων, για να
ικανοποιούν το µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού.
Το µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού, δηλαδή το 95% έχει περίµετρο
θώρακα από 82-114 cm (Σχήµα 38 ), δηλαδή βρίσκεται στο διάστηµα από Mean-2SD
έως Mean+2SD . Ειδικά για την περίµετρο θώρακα, επειδή η Mean-2SD =80,
θεωρείται πολύ µικρή τιµή και αναφέρεται σε ένα πολύ µικρό ποσοστό πληθυσµού
(<0,1%), ως τιµή έναρξης του διαστήµατος θεωρήθηκαν τα 82 cm.

86

100%

Mean ± 2SD

90%
Mean ± SD

80%

69,1%

70%

%

60%
50%
40%
30%
20%

16,0%
10,3%

10%
0%

4,5%
0,0%
<82

82-88

88-105

105-114

>114

Περίµετρος Θωρακα

Σχήµα 38: Κατανοµή της περιµέτρου θώρακα του πληθυσµού
Το 96% περίπου του πληθυσµού, έχει περίµετρο λαιµού από 34-44cm
(Σχήµα 39), δηλαδή βρίσκεται µεταξύ του Mean-2SD και Mean+2SD.

100%
Mean ± 2SD

90%

Mean ± SD

80%

70,5%

70%

%

60%
50%
40%
30%
20%
10%

15,4%

10,3%
2,6%

1,3%

0%
<34

34-36

36-39

41-44

>44

Περίµετρος Λαιµού

Σχήµα 39: Κατανοµή της περιµέτρου λαιµού του πληθυσµού
Το 95,7% του πληθυσµού έχει περίµετρο µέσης από 70-110cm, δηλ.
βρίσκεται περίπου στο διάστηµα από Mean-2SD έως Mean+2SD. Ειδικά για την
περίµετρο µέσης, επειδή η Mean-2SD = 67, είναι µικρότερη από την ελάχιστη τιµή
(min) της περιµέτρου µέσης του πληθυσµού, ως τιµή έναρξης του διαστήµατος
ορίστηκε η ελάχιστη τιµή, η οποία ήταν 70 cm, (Σχήµα 40), σύµφωνα µε τη
µεθοδολογία.
87

100%

Mean ± 2SD

90%
Mean ± SD

80%

68,9%

70%

%

60%
50%
40%
30%
20%

15,4%

11,3%

10%

4,3%

0%
70-77

77-99

99-110

>110

Περίµετρος Μέσης

Σχήµα 40: Κατανοµή της περιµέτρου µέσης του πληθυσµού
Το 96,7% του πληθυσµού έχει ύψος από 164-192cm (Σχήµα 41), δηλαδή
βρίσκεται µεταξύ του Mean-2SD και Mean+2SD .
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Σχήµα 41: Κατανοµή του ύψους του πληθυσµού
Το 94,7% του πληθυσµού έχει µήκος µανικιού από 58-67 cm (Σχήµα 42),
δηλαδή βρίσκεται στο διάστηµα από Mean-2SD έως Mean+2SD.
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Σχήµα 42: Κατανοµή του µήκους µανικιού του πληθυσµού
Το 94,8% του πληθυσµού έχει εσωτερικό µήκος ποδιού από 69-90 cm
(Σχήµα 43), δηλαδή βρίσκεται στο διάστηµα από Mean-2SD έως Mean+2SD.
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Σχήµα 43: Κατανοµή του εσωτερικού µήκους ποδιού του πληθυσµού
Αφού ορίστηκε το διάστηµα µέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί η σειρά µεγεθών,
στο επόµενο βήµα καθορίζεται η διαφορά δ µεταξύ δυο διαδοχικών µεγεθών xk, xk+1
κάθε µιας διάστασης και στη συνέχεια προσδιορίζεται το πλήθος των µεγεθών n που
θα αναπτυχθούν ανά διάσταση. ∆ηλαδή
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δ = x k +1 − x k και n = 4SD .
δ

Για την περίµετρο θώρακα καθορίσθηκε η διαφορά µεταξύ δυο διαδοχικών
µεγεθών ίση µε δ=4 cm κατ’ αναλογία µε το προαναφερθέν πρότυπο. Στο διάστηµα
από 82 έως 114 cm προσδιορίσθηκε ότι απαιτείται η ανάπτυξη οκτώ διακεκριµένων
µεγεθών, δηλαδή, n=8.
Η κατανοµή ανά µέγεθος παρουσιάζεται στο παρακάτω Σχήµα 44.
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Σχήµα 44: Ανάπτυξη µεγεθών ως προς την περίµετρο θώρακα του πληθυσµού
Για την περίµετρο λαιµού καθορίζεται η ανάπτυξη µεγεθών κάθε δ=1 cm,
δηλαδή τα µεγέθη θα απέχουν µεταξύ τους κατά 1 cm, κατ’ αναλογία µε το
προαναφερθέν πρότυπο. Η κατανοµή ανά µέγεθος παρουσιάζεται στο Σχήµα 45. Στο
διάστηµα από 34 έως 44 cm προσδιορίζεται η ανάπτυξη n=10 διακεκριµένων
µεγεθών.
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Σχήµα 45: Ανάπτυξη µεγεθών ως προς την περίµετρο λαιµού του πληθυσµού
Για την περίµετρο µέσης οµοίως καθορίζεται η διαφορά µεταξύ δυο
διαδοχικών µεγεθών ίση µε δ=4 cm. Η κατανοµή ανά µέγεθος παρουσιάζεται στο
παρακάτω Σχήµα 46. Στο διάστηµα από 70 έως 110 cm προσδιορίζεται η ανάπτυξη
n=10 διακεκριµένων µεγεθών:
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Σχήµα 46: Ανάπτυξη µεγεθών ως προς την περίµετρο µέσης του πληθυσµού
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Σχήµα 47: Σύγκριση κατανοµών περιµέτρου θώρακα και περιµέτρου µέσης

Για τον κανονικό σωµατότυπο η διαφορά ∆Π αναµένεται να ισούται µε 12 cm
σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία. Γι’ αυτό, οι τιµές των µεγεθών που
αντιστοιχούν στην περίµετρο µέσης έχουν αυξηθεί κατά 12 cm (δηλαδή µετατόπιση
των τιµών προς τα δεξιά). Με τον τρόπο αυτό καθίσταται εµφανές ότι οι δύο
κατανοµές δεν ταυτίζονται, δηλαδή δεν κυριαρχεί ο κανονικός σωµατότυπος. Κατά
τη σύγκριση των κατανοµών περιµέτρου θώρακα και µέσης, παρατηρήθηκε ότι η
πρώτη έχει µικρότερη τυπική απόκλιση από τη δεύτερη. Για παράδειγµα στην
περίµετρο θώρακα 82-86 θα έπρεπε να αντιστοιχεί περίµετρος µέσης 70-74. Η µέση
τιµή της τροποποιηµένης κατανοµής της περιµέτρου µέσης είναι µεγαλύτερη από
αυτήν της κατανοµής περιµέτρου θώρακα. Αυτό σηµαίνει µετατόπιση κατά µέσο όρο
του εξεταζόµενου ελληνικού πληθυσµού από τον κανονικό στον εύσωµο
σωµατότυπο. Το συµπέρασµα αυτό έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε τα δεδοµένα του
Πίνακα 18.
Για το ύψος, καθορίζεται η διαφορά µεταξύ διαδοχικών µεγεθών να είναι δ=7
cm. Στο διάστηµα από 164 έως 192 cm προσδιορίζεται η ανάπτυξη n=4
διακεκριµένων µεγεθών, για τα ενδύµατα του πάνω µέρους του σώµατος, ώστε να
καλύπτονται οι 4 µη ακραίοι σωµατότυποι.
Η κατανοµή ανά µέγεθος ως προς το ύψος µε διάστηµα µεταξύ των µεγεθών
δ=7 cm παρουσιάζεται στο Σχήµα 48.
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Σχήµα 48: Ανάπτυξη µεγεθών ως προς το ύψος µε διάστηµα µεταξύ µεγεθών 7cm,

Το µήκος µανικιού θεωρείται δευτερεύουσα διάσταση για τη παραγωγή των
πουκαµίσων. Για το µήκος µανικιού, καθορίζεται η διαφορά µεταξύ διαδοχικών
µεγεθών ίση µε δ=2 cm. Μεγαλύτερη διάφορα από 2 cm δεν έχει την απαιτούµενη
ακρίβεια ώστε να είναι αποδεκτό το πουκάµισο από τον πελάτη. Στο διάστηµα από 56
έως 68 cm προσδιορίζεται η ανάπτυξη n=6 διακεκριµένων µεγεθών για τα
πουκάµισα.
Η κατανοµή ανά µέγεθος παρουσιάζεται στο Σχήµα 50.
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Σχήµα 50: Ανάπτυξη µεγεθών ως προς το µήκος µανικιού του πληθυσµού
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Το εσωτερικό µήκος ποδιού θεωρείται δευτερεύουσα διάσταση για ενδύµατα
του κάτω µέρους του σώµατος όπως τα παντελόνια. Για το εσωτερικό µήκος ποδιού,
καθορίζεται η διαφορά µεταξύ διαδοχικών µεγεθών να είναι δ=3 cm. Στο διάστηµα
από 70 έως 91 cm προσδιορίζεται η ανάπτυξη n=7 διακεκριµένων µεγεθών, για τα για
ενδύµατα του κάτω µέρους του σώµατος.
Η κατανοµή ανά µέγεθος παρουσιάζεται στο Σχήµα 51.
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Σχήµα 51: Ανάπτυξη µεγεθών ως προς το εσωτερικό µήκος ποδιού του πληθυσµού

4.2.5 Προσδιορισµός των δευτερευόντων µεγεθών για κάθε κύριο µέγεθος
Σε αυτή τη φάση της επεξεργασίας ταξινοµείται ο πληθυσµός κάθε τιµής των
παραπάνω κυρίων µεγεθών σε σειρές δευτερευόντων µεγεθών.
Αφού αναπτυχθούν τα µεγέθη για κάθε µια κύρια διάσταση, το επόµενο βήµα
είναι να προσδιορισθούν ποια µεγέθη δευτερευουσών διαστάσεων είναι απαραίτητα
να αναπτυχθούν για κάθε µέγεθος. Έτσι στον πληθυσµό του κάθε µεγέθους γίνεται
µια επιπλέον διαβάθµιση σε σχέση µε µία δευτερεύουσα διάσταση.
Από τον συνδυασµό της κύριας και των δευτερευουσών διαστάσεων
προτείνεται µια σειρά δευτερευόντων µεγεθών ανάλογα µε τον τύπο των ενδυµάτων.
Για τα ανδρικά ενδύµατα του πάνω µέρους του σώµατος, εκτός από
πουκάµισα και εσώρουχα, η κύρια διάσταση είναι η περίµετρος θώρακα και οι
δευτερεύουσες διαστάσεις είναι: η περίµετρος µέσης και το ύψος. Εποµένως, για κάθε
τιµή του µεγέθους του θώρακα θα πρέπει να προσδιορισθούν (α) µία σειρά µεγεθών
περιµέτρου µέσης και (β) µια σειρά µεγεθών ύψους, που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη µεγεθολογίων που να ικανοποιούν τον πληθυσµό
που έχει (α) περίµετρο µέσης από Mean–2SD έως Mean +2SD και (β) ύψος από
Mean–2SD έως Mean+2SD. Το µέγεθος για το οποίο η διαφορά περιµέτρου θώρακα
- περιµέτρου µέσης είναι περίπου 12cm, δηλαδή 10-14 cm, µπορεί να χαρακτηρισθεί
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ως κανονικό µέγεθος. Για παράδειγµα, για µέγεθος περιµέτρου θώρακα 90-94
µπορούµε να αναπτύξουµε έξι µεγέθη περιµέτρου µέσης, όπως προκύπτει από τον
παρακάτω υπολογισµό.

n=

(Mean + 2SD) - (Mean − 2SD)
= 5,9
δ

Η σειρά των έξι δευτερευόντων µεγεθών περιµέτρου µέσης που µπορεί να
αναπτυχθεί για το συγκεκριµένο µέγεθος περιµέτρου θώρακα, φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα. Το µέγεθος που προκύπτει από τον συνδυασµό περιµέτρου
θώρακα 90-94 µε περίµετρο µέσης 78-82 µπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στον
κανονικό σωµατότυπο. Τα ποσοστά του πληθυσµού που αντιστοιχούν στις σειρές
µεγεθών που αναπτύχθηκαν δίνονται στον επόµενο Πίνακα 19 και απεικονίζονται
τρισδιάστατα στο Σχήµα 52.

Πίνακας 19: Σειρές µεγεθών για ανδρικά ενδύµατα του πάνω µέρους του σώµατος
εκτός από πουκάµισο και εσώρουχα και αντίστοιχα ποσοστά πληθυσµού ανά µέγεθος.
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Σχήµα 52: Τρισδιάστατη απεικόνιση των σειρών µεγεθών για ανδρικά
ενδύµατα του πάνω µέρους του σώµατος και αντίστοιχα ποσοστά πληθυσµού ανά
µέγεθος.
Κατ’ αναλογία µε τον παραπάνω προσδιορισµό της σειράς δευτερευόντων
µεγεθών µε βάση την περίµετρο µέσης, προσδιορίσθηκε σειρά µεγεθών µε βάση το
ύψος, για κάθε συγκεκριµένη τιµή µεγέθους η οποία προέκυψε από τον συνδυασµό
των τιµών των µεγεθών περιµέτρου θώρακα και περιµέτρου µέσης (Πίνακας 20). Για
παράδειγµα, για µέγεθος θώρακα 90-94 και µέγεθος µέσης 78-82 µπορούµε να
αναπτύξουµε τέσσερα µεγέθη βάσει του ύψους, όπως προκύπτει από τον παρακάτω
υπολογισµό.

n=

(Mean + 2SD) - (Mean − 2SD)

δ

= 3,8

Τα n=4 µεγέθη ύψους αντιστοιχούν στους κοντούς, τους µέτριους, τους
ψηλούς και τους πολύ ψηλούς σωµατότυπους.
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Πίνακας 20: Σειρές µεγεθών για ανδρικά ενδύµατα του πάνω µέρους του σώµατος
εκτός από πουκάµισο και εσώρουχα και αντίστοιχα ποσοστά πληθυσµού ανά µέγεθος.
Ύψος
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0,20%
3,40%
82-86 0,70% 1,90% 1,40%
0,30%
4,30%
86-90 0,60% 1,70% 1,30%
0,40%
4,00%
94-98
90-94 0,40% 1,10% 1,10%
0,30%
2,90%
94-98 0,10% 0,50% 0,60%
0,20%
1,40%
Σύνολο 2,70% 6,60% 5,30%
1,40% 16,00%
78-82 0,20% 0,40% 0,30%
0,10%
1,00%
82-86 0,30% 0,60% 0,80%
0,20%
1,90%
86-90 0,40% 1,20% 1,00%
0,40%
3,00%
98-102
90-94 0,70% 1,80% 1,60%
0,50%
4,60%
94-98 0,40% 0,90% 1,10%
0,40%
2,80%
98-102 0,20% 0,60% 0,80%
0,20%
1,80%
Σύνολο 2,00% 5,10% 5,30%
1,70% 14,10%
86-90 0,20% 0,40% 0,50%
0,20%
1,30%
90-94 0,30% 1,00% 1,00%
0,30%
2,60%
94-98 0,30% 0,90% 0,90%
0,40%
2,50%
102-106
98-102 0,20% 0,70% 0,80%
0,30%
2,00%
102-106 0,10% 0,30% 0,40%
0,20%
1,00%
Σύνολο 1,10% 3,30% 3,60%
1,40%
9,40%
90-94 0,10% 0,30% 0,30%
0,10%
0,80%
106-110
94-98 0,10% 0,40% 0,30%
0,20%
1,00%
98-102 0,20% 0,50% 0,50%
0,30%
1,50%
102-106 0,20% 0,50% 0,60%
0,10%
1,40%
106-110 0,10% 0,20% 0,30%
0,00%
0,60%
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110-114

Σύνολο
94-98
98-102
102-106
106-110

0,70%
0,00%
0,10%
0,10%
0,10%

1,90%
0,10%
0,30%
0,30%
0,20%

2,00%
0,10%
0,20%
0,50%
0,30%

0,70%
0,00%
0,20%
0,10%
0,20%

Σύνολο 0,30% 0,90%

1,10%

0,50%

5,30%
0,20%
0,80%
1,00%
0,80%
0,00%
2,80%

Για τα ανδρικά πουκάµισα ως κύρια διάσταση θεωρείται η περίµετρος
λαιµού και ως δευτερεύουσα διάσταση το µήκος µανικιού. Εποµένως για κάθε τιµή
του µεγέθους λαιµού πρέπει να προσδιορισθεί η σειρά µεγεθών µήκους µανικιού που
απαιτείται να αναπτυχθεί ώστε να ικανοποιείται ο πληθυσµός που έχει µήκος
µανικιού από Mean–2SD έως Mean +2SD. Για παράδειγµα, για το µέγεθος λαιµού 38
µπορούµε να αναπτύξουµε έξι µεγέθη µήκους µανικιού, όπως προκύπτει από τον
παρακάτω υπολογισµό.

n =

(Mean + 2SD) - (Mean − 2SD)

δ

=6

Τα µεγέθη µήκους µανικιού που µπορούν να αναπτυχθούν φαίνονται στον
ακόλουθο Πίνακα 21. Επίσης, παρουσιάζονται τα αντίστοιχα ποσοστά % του
πληθυσµού στον ίδιο Πίνακα και σε τρισδιάστατη απεικόνιση στο Σχήµα 53.

Πίνακας 21: Σειρές µεγεθών για ανδρικά πουκάµισα και ποσοστό πληθυσµού ανά
µέγεθος
Περίµετρος
Λαιµού
Μήκος
Μανικιού

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

54-56

55

0,3%

0,4%

0,5%

56-58

57

1,5%

1,8%

3,0%

2,8% 1,9% 2,2%

0,8%

0,6%

0,3%

0,1%

58-60

59

1,7%

2,5%

4,2%

4,1% 3,2% 3,1%

1,3%

1,0%

0,5%

0,4%

60-62

61

1,8%

2,6%

3,7%

4,2% 4,1% 3,9%

2,0%

1,3%

0,8%

0,5%

62-64

63

1,1%

1,6%

3,1%

3,3% 3,5% 3,4%

1,9%

1,4%

0,8%

0,4%

64-66

65

0,3%

0,4%

0,9%

1,4% 1,3% 1,3%

0,9%

0,7%

0,4%

0,2%

66-68

67

0,4% 0,5% 0,5%

0,4%

0,3%

0,1%

68-70

69

98

4,5
4,0
3,5
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

3,0
%

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

62-64

66-68

µήκος µανικιού

58-60

54-56

0,0

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

περιµετρος λαιµού

Σχήµα 53: Τρισδιάστατη απεικόνιση σειρών µεγεθών για ανδρικά πουκάµισα και %
ποσοστό πληθυσµού ανά µέγεθος
Για τα ανδρικά ενδύµατα του κάτω µέρους του σώµατος, όπως τα
παντελόνια, ως κύρια διάσταση θεωρείται η περίµετρος µέσης και ως δευτερεύουσες
διαστάσεις, το εσωτερικό µήκος ποδιού ή το ύψος. Επειδή το ύψος έχει άριστη
γραµµική συσχέτιση µε το εσωτερικό µήκος ποδιού είναι δυνατόν στην περίπτωση
που γνωρίζουµε το ύψος να µπορούµε να προσδιορίσουµε το εσωτερικό µήκος
ποδιού. Εποµένως, για κάθε τιµή του µεγέθους περιµέτρου µέσης πρέπει να
προσδιορισθεί η σειρά µεγεθών βάσει του εσωτερικού µήκους ποδιού ή του ύψους,
που απαιτείται να αναπτυχθεί ώστε να ικανοποιείται ο πληθυσµός που έχει εσωτερικό
µήκος ποδιού από Mean–2SD έως Mean +2SD. Για παράδειγµα, για µέγεθος µέσης
74-78, µπορούµε να αναπτύξουµε έξι µεγέθη εσωτερικού µήκους ποδιού, όπως
προκύπτει από τον παρακάτω υπολογισµό.

n =

(Mean + 2SD) - (Mean − 2SD)

δ

=6

Τα µεγέθη βάσει του εσωτερικού µήκους ποδιού που µπορούν να
αναπτυχθούν, δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 22, καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά
του πληθυσµού και σε τρισδιάστατη απεικόνιση στο Σχήµα 54.
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Πίνακας 22: Σειρές µεγεθών για ανδρικά ενδύµατα του κάτω µέρους του σώµατος
Περίµετρος
Μέσης 70-74
Εσωτερικό
Μήκος ποδιού

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-98 98-102 102-106 106-110

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

70-73

72

0,5%

0,9%

1,0%

1,4%

1,4%

1,4%

0,9%

0,7%

0,7%

0,4%

73-76

75

0,6%

1,0%

1,5%

1,8%

1,4%

1,3%

1,0%

0,8%

0,5%

0,5%

76-79

78

0,9%

1,8%

1,5%

2,0%

1,7%

1,6%

1,0%

0,9%

0,7%

0,3%

79-82

81

1,2%

2,5%

3,6%

3,7%

2,9%

3,9%

2,0%

1,8%

1,0%

0,8%

82-85

83

1,3%

2,3%

3,1%

3,4%

2,8%

2,8%

1,8%

1,2%

0,7%

0,7%

85-88

86

0,7%

1,2%

2,8%

2,1%

1,8%

1,8%

1,5%

0,9%

0,6%

0,6%

88-91

89

0,7%

0,6%

0,7%

0,4%

0,4%

0,2%

0,2%

91-93

92

0,3%

0,3%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

4,0
3,5
70-74
74-78
78-82
82-86
86-90
90-94
94-98
98-102
102-106
106-110

3,0
2,5
% 2,0
1,5
1,0

94-98

86-90

78-82

70-74

Εσωτερικό Μήκος
Ποδιού

88-91

82-85

76-79

70-73

0,0

102-106

0,5

Περίµετρος Μέσης
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Σχήµα 54:Τρισδιάστατη απεικόνιση σειρών µεγεθών για ανδρικά ενδύµατα του κάτω
µέρους του σώµατος
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4.3. Ανάπτυξη ελληνικών µεγεθολογίων για εξατοµικευµένη
µαζική παραγωγή ενδυµάτων
4.3.1 Σενάρια για την ανάπτυξη µεγεθολογίων
Με την αξιοποίηση των δεδοµένων που προέκυψαν από την εφαρµογή της
προτεινόµενης µεθοδολογίας στα σωµατοµετρικά δεδοµένα πληθυσµού 12.180
ελλήνων ανδρών ηλικίας 20-30 ετών κατά τα έτη 2003 και 2004, διαµορφώθηκαν
πέντε σενάρια ανάπτυξης µεγεθολογίων ενδυµασίας. Τα σενάρια είναι τα εξής:

Σενάριο 1ο : Ανάπτυξη µόνο των κανονικών µεγεθών τα οποία παραδοσιακά
χρησιµοποιούνται για τη µαζική παραγωγή ενδυµάτων prêt-à-porter.
Σενάριο 2ο : Ανάπτυξη των κανονικών µεγεθών και δύο επιπλέον µεγεθών για κάθε
ένα κύριο µέγεθος για τη δευτερεύουσα διάσταση, ως πρώτο βήµα για
την εξατοµικευµένη µαζική παραγωγή ενδυµάτων.
Σενάριο 3ο : Ανάπτυξη των κανονικών µεγεθών και οκτώ επιπλέον µεγεθών για κάθε
ένα κύριο µέγεθος για τις δύο δευτερεύουσες διαστάσεις ως ένα ακόµη
βήµα στην κατεύθυνση της εξατοµικευµένης µαζικής παραγωγής. Το
σενάριο αυτό υφίσταται µόνο για την περίπτωση κατασκευής ενδυµάτων
όπου είναι απαραίτητη η χρήση και δεύτερης δευτερεύουσας διάστασης.
Σενάριο 4ο : Στην περίπτωση που είναι απαραίτητη µόνο µια δευτερεύουσα διάσταση
απαιτείται ανάπτυξη των κανονικών µεγεθών και τεσσάρων επιπλέον
µεγεθών για κάθε ένα κύριο µέγεθος, µε στόχο την εξατοµικευµένη
µαζική παραγωγή. Εναλλακτικά, στην περίπτωση που είναι απαραίτητη
και δεύτερη δευτερεύουσα διάσταση απαιτείται ανάπτυξη 24 επιπλέον
µεγεθών για κάθε ένα κύριο µέγεθος.
Σενάριο 5ο : Ανάπτυξη όλων των µεγεθών για κάθε ένα κύριο µέγεθος, και για κάθε
δευτερεύουσα διάσταση. Κατασκευάζονται µεγέθη, τα οποία
ικανοποιούν µέχρι και το 0,1% του συνολικού πληθυσµού. ∆ηλαδή, δεν
κατασκευάζονται µεγέθη, τα οποία δεν ενδιαφέρουν ούτε έναν στους
χίλιους καταναλωτές. Έτσι επιτυγχάνεται πολύ ικανοποιητικός βαθµός
εξατοµικευµένης µαζικής παραγωγής ενδυµάτων.
Τα κανονικά µεγέθη αντιστοιχούν σε σωµατόπυπο µε ιδανικές αναλογίες. Τα
επιπλέον µεγέθη αντιστοιχούν σε σωµατότυπους γειτονικούς µε τον κανονικό.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πέντε σενάρια, αναπτύχθηκαν µεγεθολόγια για
κατηγορίες ανδρικών ενδυµάτων: (α) ενδύµατα του πάνω µέρους του θώρακα
(Σακάκια και Πουκάµισα) και (β) ενδύµατα του κάτω µέρους του σώµατος
(Παντελόνια).
Για κάθε ένα συγκεκριµένο µέγεθος k του µεγεθολογίου που αντιστοιχεί σε
ένα συγκεκριµένο σενάριο j ενός τύπου ενδύµατος i υπολογίσθηκαν τα Ποσοστά
Ικανοποίησης αijk του πληθυσµού, µε βάση τον προτεινόµενο αλγόριθµο (βλ. ενότητα
4.1), για i = 1, 2, 3, j = 1, 2, 3, 4, 5 και k =1, 2,….n, όπου n το εκάστοτε συνολικό
πλήθος µεγεθών. Οι τιµές του δείκτη i = 1, 2 και 3 αντιστοιχούν στο πουκάµισο, το
σακάκι και το παντελόνι. Οι διαφορές ∆xi,max, ∆yi,max, ∆zi,max αντιστοιχούν στο µισό
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της διαφοράς δύο διαδοχικών µεγεθών της κύριας και των δύο δευτερευουσών
διαστάσεων. Για παράδειγµα για i=2, που αντιστοιχεί στο σακάκι η κύρια διάσταση
x2 είναι η περίµετρος θώρακα, η πρώτη δευτερεύουσα διάσταση y2 είναι η περίµετρος
µέσης και η δεύτερη δευτερεύουσα διάσταση z2 είναι το ύψος.
Το Συνολικό Ποσοστό Ικανοποίησης αij για τον κάθε ένα από τους τέσσερις
τύπους ενδυµάτων i και για το κάθε ένα από τα πέντε σενάρια j υπολογίζεται
σύµφωνα µε την προτεινόµενη µεθοδολογία από τον τύπο:
n

αij = ∑ α ijk
k =1

Τα µεγεθολόγια τα οποία προκύπτουν σύµφωνα µε το Σενάριο 1 αφορούν
ενδύµατα prêt-à-porter µαζικής παραγωγής, τα οποία θα µπορεί να βρει κανείς στα
σηµερινά συµβατικά καταστήµατα πώλησης ενδυµασίας και να τα αγοράσει άµεσα.
Τα µεγεθολόγια τα οποία προκύπτουν σύµφωνα µε το Σενάριο 2 έως 5,
αφορούν ενδύµατα εξατοµικευµένης µαζικής παραγωγής τα οποία θα µπορεί να
προµηθευτεί ή παραγγείλει κανείς:
Σε µεγάλα καταστήµατα, τα οποία προωθούν ενδύµατα
εξατοµικευµένης µαζικής παραγωγής. Ο βαθµός εξατοµίκευσης
αυτών των ενδυµάτων µπορεί να προκύψει από µεγεθολόγια του
Σεναρίου 2.
Σε εξειδικευµένα καταστήµατα, όπου θα υπάρχουν µόνο δείγµατα
των µεγεθών για δοκιµή.
Στο ∆ιαδίκτυο, όπου θα επιλέγει το µέγεθός του µε τη βοήθεια
κατάλληλου λογισµικού.
Σε καταλόγους πωλήσεων µέσω ταχυδροµείου.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο πελάτης να προσδιορίζει τις σωµατοµετρικές
του διαστάσεις είτε µε σύγχρονα συστήµατα σάρωσης (τα οποία θα είναι
ενδεχοµένως εγκατεστηµένα στα εξειδικευµένα καταστήµατα), είτε µε τον
παραδοσιακό τρόπο της µεζούρας.

4.3.2. Μεγεθολόγια για ενδύµατα του πάνω µέρους σώµατος
Μεγεθολόγια για ανδρικά πουκάµισα
Με την αξιοποίηση των δεδοµένων, για την περίµετρο λαιµού και το µήκος
µανικιού του εξεταζόµενου πληθυσµού, διαµορφώθηκαν τέσσερα από τα πέντε
προαναφερθέντα σενάρια ανάπτυξης µεγεθολογίων, για ανδρικά πουκάµισα.
Σύµφωνα µε το Σενάριο 1, προτάθηκε η ανάπτυξη µόνο των δέκα κανονικών
µεγεθών µε βάση την περίµετρο λαιµού, για µαζική παραγωγή πουκαµίσων prêt-àporter. Τα κανονικά µεγέθη αντιστοιχούν σε µήκος µανικιού 60-62 cm, όπως
φαίνεται στον Πίνακα 23.
Σύµφωνα µε το Σενάριο 2, προτάθηκε η ανάπτυξη τριάντα µεγεθών. Εκτός
από το κάθε ένα κανονικό µέγεθος αναπτύχθηκαν δύο επιπλέον µεγέθη µε βάση τη
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δευτερεύουσα διάσταση:µήκος µανικιού. ∆ηλαδή, εκτός των δέκα µεγεθών του
Σεναρίου 1 αναπτύχθηκαν είκοσι επιπλέον µεγέθη, δέκα για µήκος µανικιού 58-60cm
και δέκα για µήκος µανικιού 62-64cm. Αυτή η πρόταση αποτελεί το πρώτο βήµα για
την εξατοµικευµένη µαζική παραγωγή πουκαµίσων measure-to-made και
παρουσιάζεται στον Πίνακα 23 .

Σενάριο 3 δεν υφίσταται στην περίπτωση κατασκευής πουκαµίσων, όπου δεν
είναι απαραίτητη η χρήση και δεύτερης δευτερεύουσας διάστασης.
Σύµφωνα µε το Σενάριο 4, προτάθηκε η ανάπτυξη πενήντα µεγεθών. Εκτός
από το κάθε ένα κανονικό µέγεθος, αναπτύχθηκαν τέσσερα επιπλέον µεγέθη µε βάση
τη δευτερεύουσα διάσταση: µήκος µανικιού. ∆ηλαδή, εκτός των τριάντα µεγεθών του
Σεναρίου 2 αναπτύχθηκαν είκοσι επιπλέον µεγέθη, δέκα για µήκος µανικιού 5658cm, και δέκα για µήκος µανικιού 64-66cm. Αυτή η πρόταση αποτελεί το δεύτερο
βήµα για την εξατοµικευµένη µαζική παραγωγή πουκαµίσων measure–to- made και
παρουσιάζεται στον Πίνακα 23.
Σύµφωνα µε το Σενάριο 5, προτάθηκε η ανάπτυξη πενήντα εννέα µεγεθών,
δηλαδή όλων των απαιτούµενων µεγεθών, τα οποία εµφανίζονται στο Πίνακα 23.
Έτσι επιτυγχάνεται πολύ ικανοποιητικός βαθµός εξατοµικευµένης µαζικής
παραγωγής ενδυµάτων.
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Πίνακας 23: Μεγεθολόγιο για ανδρικά πουκάµισα
Περίµετρος
Λαιµού
Μήκος
Μανικιού

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

A

55

54-56

0A

1A

2A

B

57

56-58

0B

1B

2B

3B

4B

5B

6B

7B

8B

9B

C

59

58-60

0C

1C

2C

3C

4C

5C

6C

7C

8C

9C

D

61

60-62

0D

1D

2D

3D

4D

5D

6D

7D

8D

9D

E

63

62-64

0E

1E

2E

3E

4E

5E

6E

7E

8E

9E

F

65

64-66

0F

1F

2F

3F

4F

5F

6F

7F

8F

9F

G

67

66-68

3G

4G

5G

6G

7G

8G

H

69

68-70

Για κάθε ένα συγκεκριµένο µέγεθος k του µεγεθολογίου, που αντιστοιχεί σε
ένα συγκεκριµένο σενάριο j, για ανδρικά πουκάµισα (i=1) υπολογίσθηκαν τα
Ποσοστά Ικανοποίησης α1jk του πληθυσµού, εφαρµόζοντας τον προτεινόµενο
αλγόριθµο:
Το Ποσοστό Ικανοποίησης α1jk ισούται µε το ποσοστό του πληθυσµού για τον
οποίο και οι δύο χαρακτηριστικές σωµατοµετρικές διαστάσεις του, περίµετρος λαιµού
(x1) και µήκος µανικιού (y1), δεν απέχουν περισσότερο από τις µέγιστες τιµές οι
οποίες καθορίσθηκαν σε (0,5, 1) από τις αντίστοιχες τυπικές διαστάσεις του
πουκαµίσου (x1k, y1k) για το συγκεκριµένο µέγεθος k. ∆ηλαδή,
x1 − x1k ≤ 0,5cm ,

y1 − y1k ≤ 1cm ,

για j = 1, 2, 4, 5 και k =1, 2,….59, όπου 59 το συνολικό πλήθος µεγεθών. Οι
διαφορές 0,5 και 1 cm, αντιστοιχούν στο µισό της διαφοράς δύο διαδοχικών µεγεθών
της περιµέτρου λαιµού (1 cm) και του µήκους µανικιού (2 cm).
Το Συνολικό Ποσοστό Ικανοποίησης α1j για το κάθε ένα από τα τέσσερα
σενάρια j µπορεί να υπολογισθεί από τον τύπο:
n

α1j = ∑ α1jk
k =1

όπου το συνολικό πλήθος µεγεθών n παίρνει τις τιµές 10, 30, 50 και 59 για τα
σενάρια 1, 2, 4 και 5. Οι τιµές των α1jk µπορούν να ληφθούν από τον Πίνακα 21. της
ενότητας 4.2.4.
Τα Συνολικά Ποσοστά Ικανοποίησης α1j για το κάθε ένα από τα τέσσερα
σενάρια j δίνονται στο παρακάτω σχήµα 55. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει σηµαντική
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αύξηση του Συνολικού Ποσοστού Ικανοποίησης α15
Ποσοστό Ικανοποίησης α14.
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Σχήµα 55: Ποσοστό Ικανοποίησης του πληθυσµού ανάλογα µε τον αριθµό των
µεγεθών που κατασκευάζονται σύµφωνα µε κάθε ένα σενάριο ανάπτυξης Μεγεθολογίων
για ανδρικά πουκάµισα.
Τα δέκα µεγέθη του µεγεθολογίου το οποίο προκύπτει σύµφωνα µε το
Σενάριο 1 αφορούν πουκάµισα prêt-à-porter µαζικής παραγωγής, τα οποία θα µπορεί
να βρει κανείς στα σηµερινά συµβατικά καταστήµατα πώλησης ενδυµασίας και να τα
αγοράσει άµεσα.
Τα µέχρι και 59 µεγέθη των µεγεθολογίων, τα οποία προκύπτουν σύµφωνα µε
τα Σενάρια 2, 4 και 5 αφορούν πουκάµισα εξατοµικευµένης µαζικής παραγωγής, τα
οποία θα µπορεί να παραγγείλει κανείς: σε εξειδικευµένα καταστήµατα, στο
∆ιαδίκτυο και σε καταλόγους πωλήσεων µέσω ταχυδροµείου. Σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει ο πελάτης να προσδιορίζει την περίµετρο λαιµού του και το µήκος του
µανικιού του είτε µε σύγχρονα συστήµατα σάρωσης, είτε µε τον παραδοσιακό τρόπο
της µεζούρας.
Μεγεθολόγια για ανδρικά ενδύµατα του πάνω µέρους του σώµατος π.χ. Σακάκια
(εκτός από πουκάµισα και εσώρουχα)
Με την αξιοποίηση των δεδοµένων της στατιστικής επεξεργασίας των
σωµατοµετρικών µετρήσεων για την περίµετρο θώρακα και µέσης αφενός και το
ύψος αφετέρου, του εξεταζόµενου πληθυσµού, διαµορφώθηκαν τέσσερα από τα πέντε
προαναφερθέντα σενάρια ανάπτυξης µεγεθολογίων, για ανδρικά ενδύµατα του
πάνω µέρους του σώµατος (εκτός από πουκάµισα και εσώρουχα).
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Σύµφωνα µε το Σενάριο 1, προτάθηκε η ανάπτυξη µόνο των οκτώ κανονικών
µεγεθών µε βάση την περίµετρο θώρακα, για µαζική παραγωγή ενδυµάτων prêt-àporter του πάνω µέρος του σώµατος (π.χ. σακάκια κτλ.), εκτός από πουκάµισα και
εσώρουχα. Τα κανονικά µεγέθη αντιστοιχούν στη περίµετρο µέσης του ατόµου µε
σωµατότυπο Β (κανονικός), όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 24.
Σύµφωνα µε το Σενάριο 2, προτάθηκε η ανάπτυξη είκοσι τριών (23) µεγεθών.
Εκτός από το κάθε ένα κανονικό µέγεθος, αναπτύχθηκαν δύο επιπλέον µεγέθη µε
βάση την περίµετρο µέσης ως δευτερεύουσα διάσταση. ∆ηλαδή, εκτός των οκτώ
µεγεθών του Σεναρίου 1, αναπτύχθηκαν δεκαπέντε επιπλέον µεγέθη, επτά για
περίµετρο µέσης ατόµου µε σωµατότυπο Α (αδύνατος), και οκτώ για περίµετρο
µέσης ατόµου µε σωµατότυπο C (εύσωµος). Αυτή η πρόταση αποτελεί το πρώτο
βήµα για την εξατοµικευµένη µαζική παραγωγή ενδυµάτων measure-to-made του
πάνω µέρος του σώµατος και παρουσιάζεται στον Πίνακα 24.
Κατά το Σενάριο 3, προτάθηκε η ανάπτυξη 69 µεγεθών. Των κανονικών
µεγεθών και οκτώ επιπλέον µεγεθών για κάθε ένα κύριο µέγεθος για τις δύο
δευτερεύουσες διαστάσεις, οι οποίες είναι η περίµετρος µέσης και το ύψος. Η
πρόταση αυτή αποτελεί ένα ακόµη βήµα στην κατεύθυνση της εξατοµικευµένης
µαζικής παραγωγής. Το σενάριο αυτό υφίσταται στην προκειµένη περίπτωση
κατασκευής ενδυµάτων, γιατί είναι απαραίτητη η χρήση του ύψους ως δεύτερη
δευτερεύουσα διάσταση.
Βάσει του Σεναρίου 4, προτάθηκε η ανάπτυξη 152 µεγεθών. ∆ηλαδή,
προτάθηκε η κατασκευή µέχρι 24 επιπλέον µεγεθών (αν υπήρχαν στον Πίνακα 24)
για κάθε ένα κύριο µέγεθος για τις δύο δευτερεύουσες διαστάσεις (στην περίπτωση
αυτή είναι απαραίτητη και η δεύτερη δευτερεύουσα διάσταση, δηλ. το ύψος).
Ουσιαστικά ικανοποιούνται ταυτόχρονα και οι προϋποθέσεις του Σεναρίου 5, δηλαδή
καλύπτεται η κατασκευή όλων των απαιτούµενων µεγεθών, τα οποία εµφανίζονται
στο Πίνακα 24. Αυτή η πρόταση αποτελεί το τελευταίο βήµα για την εξατοµικευµένη
µαζική παραγωγή ενδυµάτων του πάνω µέρος του σώµατος (π.χ. σακάκια κτλ., εκτός
από πουκάµισα και εσώρουχα).
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Πίνακας 24: Μεγεθολόγιο για ανδρικά ενδύµατα του πάνω µέρους του σώµατος εκτός
από πουκάµισα και εσώρουχα (πχ. Σακάκια).
Ύψος
3
4
2
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D90-94
Σωµατώδης
E- Πολύ
94-98
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6B4
6C4

6D1

6D2

6D3

6D4

6E1

6E2

6E3

6E4

90-94

7A1

7A2

7A3

7A4

94-98
98-102

7B1
7C1

7B2
7C2

7B3
7C3
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Για κάθε ένα συγκεκριµένο µέγεθος k του µεγεθολογίου, που αντιστοιχεί σε
ένα συγκεκριµένο σενάριο j, για ανδρικά ενδύµατα όπως τα σακάκια (i=2)
υπολογίσθηκαν τα Ποσοστά Ικανοποίησης α2jk του πληθυσµού, εφαρµόζοντας τον
αλγόριθµο:
Το Ποσοστό Ικανοποίησης α2jk ισούται µε το ποσοστό του πληθυσµού για τον
οποίο και οι τρεις χαρακτηριστικές σωµατοµετρικές διαστάσεις του, περίµετρος
θώρακα (x1) περίµετρος µέσης (y1) και ύψος (z1), δεν απέχουν περισσότερο από τις
µέγιστες τιµές οι οποίες καθορίσθηκαν σε (2, 2, 3,5) από τις αντίστοιχες τυπικές
διαστάσεις του πουκαµίσου (x2k, y2k , z2k) για το συγκεκριµένο µέγεθος k. ∆ηλαδή,
x2 − x2 k ≤ 2cm ,

y2 − y2 k ≤ 2cm και z2 − z2 k ≤ 3,5cm
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για j = 1, 2, 3 και 4 ή 5 και k =1, 2,….152, όπου 152 το µέγιστο συνολικό
πλήθος µεγεθών. Οι διαφορές 2, 2 και 3,5 cm, αντιστοιχούν στο µισό της διαφοράς
δύο διαδοχικών µεγεθών της περιµέτρου θώρακα (2 cm), της περιµέτρου µέσης (2
cm) και του ύψους (3,5 cm).
Το Συνολικό Ποσοστό Ικανοποίησης α2j για το κάθε ένα από τα τέσσερα
σενάρια j υπολογίζεται από τον τύπο:
n

α2j = ∑ α 2jk
k =1

όπου το συνολικό πλήθος µεγεθών n παίρνει τις τιµές 8, 23, 69 και 152 για τα
σενάρια 1, 2, 3 και 4 ή 5. Οι τιµές των α2jk µπορούν να ληφθούν από τον Πίνακα 20.
της ενότητας 4.2.4.
Τα Συνολικά Ποσοστά Ικανοποίησης α2j για το κάθε ένα από τα τέσσερα
σενάρια j δίνονται στο παρακάτω Σχήµα 56. Από το παρακάτω σχήµα προκύπτει ότι
υπάρχει σηµαντική αύξηση του Συνολικού Ποσοστού Ικανοποίησης α2j συναρτήσει
του πλήθους των µεγεθών n καθώς εφαρµόζονται διαδοχικά τα Σενάρια 1 έως 4, αλλά
µε µειούµενο ρυθµό (τα κοίλα της καµπύλης προς τα κάτω).
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Πλήθος µεγεθών n

Σχήµα 56: Ποσοστό Ικανοποίησης του πληθυσµού ανάλογα µε τον αριθµό των
µεγεθών που κατασκευάζονται σύµφωνα µε κάθε ένα σενάριο ανάπτυξης µεγεθολογίων
για ανδρικά ενδύµατα του πάνω µέρους του σώµατος
Τα οκτώ µεγέθη του µεγεθολογίου βάσει του Σεναρίου 1 αφορούν ενδύµατα
του επάνω µέρους του σώµατος, όπως σακάκια κτλ. prêt-à-porter µαζικής
παραγωγής, τα οποία θα µπορεί να αγοράσει κανείς στα σηµερινά συµβατικά
καταστήµατα πώλησης ενδυµασίας. Τα µέχρι και 152 µεγέθη των µεγεθολογίων, τα
οποία προκύπτουν σύµφωνα µε τα Σενάρια 2 έως 4 αφορούν σακάκια κτλ. measureto-made εξατοµικευµένης µαζικής παραγωγής, τα οποία θα µπορεί να παραγγείλει
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κανείς σε εξειδικευµένα καταστήµατα, στο ∆ιαδίκτυο και σε καταλόγους πωλήσεων
µέσω ταχυδροµείου αφού προσδιορίσει την περίµετρο θώρακα και µέσης του και το
ύψος του.
4.3.3. Μεγεθολόγιο για ενδύµατα του κάτω µέρους σώµατος
Με την αξιοποίηση των δεδοµένων, για την περίµετρο µέσης και το
εσωτερικό µήκος ποδιού του εξεταζόµενου πληθυσµού, διαµορφώθηκαν τέσσερα από
τα πέντε σενάρια ανάπτυξης µεγεθολογίων, για ανδρικά ενδύµατα του κάτω µέρους
σώµατος, όπως παντελόνια.
Σύµφωνα µε το Σενάριο 1, προτάθηκε η ανάπτυξη µόνο των δέκα κανονικών
µεγεθών µε βάση την περίµετρο µέσης, για µαζική παραγωγή ανδρικών ενδυµάτων
του κάτω µέρους σώµατος (παντελονιών) prêt-a-port. Τα κανονικά µεγέθη
αντιστοιχούν σε εσωτερικό µήκος ποδιού 79-82 cm, όπως φαίνεται στον επόµενο
Πίνακα 25.
Κατά το Σενάριο 2, προτάθηκε η ανάπτυξη τριάντα µεγεθών. Εκτός από το
κάθε ένα κανονικό µέγεθος, αναπτύχθηκαν δύο επιπλέον µεγέθη µε βάση τη
δευτερεύουσα διάσταση: εσωτερικό µήκος ποδιού. ∆ηλαδή, εκτός των δέκα µεγεθών
του Σεναρίου 1 αναπτύχθηκαν είκοσι επιπλέον µεγέθη, δέκα για εσωτερικό µήκος
ποδιού 76-79cm και δέκα για εσωτερικό µήκος ποδιού 82-85cm. Αυτή η πρόταση
αποτελεί το πρώτο βήµα για την εξατοµικευµένη µαζική παραγωγή ανδρικών
παντελονιών measure-to-made και παρουσιάζεται στον ίδιο Πίνακα 25.
Σενάριο 3 δεν υφίσταται στην περίπτωση κατασκευής ανδρικών ενδυµάτων
του κάτω µέρους σώµατος, όπου συνήθως δεν είναι απαραίτητη η χρήση και δεύτερης
δευτερεύουσας διάστασης.
Σύµφωνα µε το Σενάριο 4, προτάθηκε η ανάπτυξη πενήντα µεγεθών. Εκτός
από το κάθε ένα κανονικό µέγεθος, αναπτύχθηκαν τέσσερα επιπλέον µεγέθη µε βάση
τη δευτερεύουσα διάσταση: εσωτερικό µήκος ποδιού. ∆ηλαδή, εκτός των τριάντα
µεγεθών του Σεναρίου 2 αναπτύχθηκαν είκοσι επιπλέον µεγέθη, δέκα για εσωτερικό
µήκος ποδιού 73-76cm, και δέκα για εσωτερικό µήκος ποδιού 85-88cm. Αυτή η
πρόταση αποτελεί το δεύτερο βήµα για την εξατοµικευµένη µαζική παραγωγή
ανδρικών ενδυµάτων του κάτω µέρους σώµατος measure–to-made και παρουσιάζεται
στον ίδιο Πίνακα 25.
Σύµφωνα µε το Σενάριο 5, προτάθηκε η ανάπτυξη εβδοµήντα τριών µεγεθών,
δηλαδή όλων των απαιτούµενων µεγεθών, τα οποία εµφανίζονται στο Πίνακα 25. Τα
µεγέθη αυτά πληρούν την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν µέχρι και ποσοστό 0,1% του
συνολικού πληθυσµού. Έτσι επιτυγχάνεται πολύ ικανοποιητικός βαθµός
εξατοµικευµένης µαζικής παραγωγής ανδρικών ενδυµάτων του κάτω µέρους
σώµατος.

Πίνακας 25: Μεγεθολόγιο για ανδρικά ενδύµατα του κάτω µέρους του σώµατος
(παντελόνια)
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Για κάθε µέγεθος k του µεγεθολογίου, που αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριµένο
σενάριο j, για ανδρικά ενδύµατα του κάτω µέρους του σώµατος (i=3) υπολογίσθηκαν
τα Ποσοστά Ικανοποίησης α3jk του πληθυσµού, µε βάση τον παρακάτω αλγόριθµο:
Το Ποσοστό Ικανοποίησης α3jk ισούται µε το ποσοστό του πληθυσµού για τον
οποίο και οι δύο χαρακτηριστικές σωµατοµετρικές διαστάσεις του, περίµετρος µέσης
(x1) και εσωτερικό µήκος ποδιού (y1), δεν απέχουν περισσότερο από τις µέγιστες
τιµές οι οποίες καθορίσθηκαν σε (2, 1,5) από τις αντίστοιχες τυπικές διαστάσεις του
παντελονιού (x3k, y1k) για το συγκεκριµένο µέγεθος k. ∆ηλαδή,
x3 − x3k ≤ 2cm ,

y3 − y3k ≤ 1,5cm ,

για j = 1, 2, 4, 5 και k =1, 2,….73, όπου 73 το συνολικό πλήθος µεγεθών. Οι
διαφορές 2 και 1,5 cm, αντιστοιχούν στο µισό της διαφοράς δύο διαδοχικών µεγεθών
της περιµέτρου µέσης (4 cm) και του εσωτερικού µήκους ποδιού (3 cm).
Το Συνολικό Ποσοστό Ικανοποίησης α3j για το κάθε ένα από τα τέσσερα
σενάρια j µπορεί να υπολογισθεί από τον τύπο:
n

α3j = ∑ α 3jk
k =1

όπου το συνολικό πλήθος µεγεθών n παίρνει τις τιµές 10, 30, 50 και 73 για τα
σενάρια 1, 2, 4 και 5. Οι τιµές των α3jk µπορούν να ληφθούν από τον Πίνακα 22 της
ενότητας 4.2.4.
Τα Συνολικά Ποσοστά Ικανοποίησης α3j για το κάθε ένα από τα τέσσερα
σενάρια j δίνονται στο παρακάτω σχήµα. Από το παρακάτω Σχήµα 57 προκύπτει ότι
υπάρχει σηµαντική αύξηση του Συνολικού Ποσοστού Ικανοποίησης α3j συναρτήσει
του πλήθους των µεγεθών n καθώς εφαρµόζονται διαδοχικά τα Σενάρια 1, 2, 4 και 5,
αλλά µε µειούµενο ρυθµό (τα κοίλα της καµπύλης προς τα κάτω).
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Σχήµα 57: Ποσοστό Ικανοποίησης του πληθυσµού ανάλογα µε τον αριθµό των
µεγεθών που κατασκευάζονται σύµφωνα µε κάθε ένα σενάριο ανάπτυξης Μεγεθολογίων
για ανδρικά πουκάµισα
Τα δέκα µεγέθη του µεγεθολογίου του Σεναρίου 1 για παντελόνια µαζικής
παραγωγής, θα µπορεί να αγοράσει κανείς στα σηµερινά συµβατικά καταστήµατα
πώλησης ενδυµασίας. Τα µέχρι και 73 µεγέθη των µεγεθολογίων, τα οποία
προκύπτουν σύµφωνα µε τα Σενάρια 2, 4 και 5 αφορούν παντελόνια εξατοµικευµένης
µαζικής παραγωγής. Τα ενδύµατα αυτά, θα µπορεί κανείς να τα παραγγείλει και να τα
παραλάβει συνήθως εντός δύο εβδοµάδων σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία. Ο
πελάτης θα πρέπει να προσδιορίζει την περίµετρο µέσης του και το εσωτερικό µήκος
του ποδιού του.
Στον παρακάτω συγκεντρωτικό Πίνακα 26 παρουσιάζονται τα Ποσοστά
Ικανοποίησης του πληθυσµού ως συνάρτηση του πλήθους των µεγεθών n τα οποία
προτείνεται να κατασκευασθούν σύµφωνα µε κάθε ένα από τα πέντε εναλλακτικά
σενάρια ανάπτυξης µεγεθολογίων, που παρουσιάσθηκαν παραπάνω. Τα Ποσοστά
Ικανοποίησης υπολογίσθηκαν για τρεις κατηγορίες ανδρικών ενδυµάτων, δύο
κατηγορίες για το επάνω µέρος του σώµατος (πουκάµισα, σακάκια) και µία για το
κάτω (παντελόνι). Τα Ποσοστά Ικανοποίησης στην περίπτωση που ακολουθηθεί το
Σενάριο 1, το οποίο αντιστοιχεί στη µαζική παραγωγή, είναι απαράδεκτα χαµηλά,
ιδιαίτερα στην περίπτωση που απαιτούνται τρεις χαρακτηριστικές διαστάσεις για την
κατασκευή του ενδύµατος (όπως στην περίπτωση των σακακιών). Τα ποσοστά αυτά
αυξάνονται σηµαντικά όταν ακολουθηθεί το Σενάριο 2, το οποίο αποτελεί το πρώτο
βήµα προς την εξατοµικευµένη µαζική παραγωγή, στην περίπτωση που απαιτούνται
δύο χαρακτηριστικές διαστάσεις για την κατασκευή του ενδύµατος (όπως στην
περίπτωση των πουκαµίσων και των παντελονιών). Στην περίπτωση που απαιτούνται
τρεις χαρακτηριστικές διαστάσεις για την κατασκευή του ενδύµατος (όπως στην
περίπτωση των σακακιών), πρέπει να ακολουθηθεί το Σενάριο 3, ώστε να επιτευχθεί
σηµαντική βελτίωση του Ποσοστού Ικανοποίησης. Η πλήρως εξατοµικευµένη µαζική
παραγωγή (δηλαδή πολύ υψηλά ποσοστά ικανοποίησης) επιτυγχάνεται µε τα Σενάρια
4 και 5, τα οποία δεν παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους όσον αφορά τις
κατηγορίες ανδρικών ενδυµάτων που εξετάσθηκαν.
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Πίνακας 26: Ποσοστά Ικανοποίησης του πληθυσµού ανάλογα µε το πλήθος
των µεγεθών που κατασκευάζονται βάσει κάθε σεναρίου ανάπτυξης µεγεθολογίων για
ανδρικά ενδύµατα
Ενδύµατα του κάτω µέρους
του σώµατος
Πουκάµισα
Σακάκια κτλ
Παντελόνια
Πλήθος Ποσοστό
Πλήθος Ποσοστό
Πλήθος Ποσοστό
Σενάριο
Σενάριο
Σενάριο
Μεγεθών Ικανοποίησης
Μεγεθών Ικανοποίησης
Μεγεθών Ικανοποίησης
%
%
%
n
n
n
Ενδύµατα του επάνω µέρους του σώµατος

1

10

24,9%

1

8

9,6%

1

10

23,4%

2

30

67,4%

2

23

24,0%

2

30

55,9%

3

-

-

3

69

53,2%

3

-

-

4

50

90,2%

4

152

83,3%

4

50

80,3%

5

59

92,4%

5

152

83,3%

5

73

93,9%

Η προτεινόµενη µεθοδολογία ανάπτυξης µεγεθολογίων βάσει των πέντε
σεναρίων υπερέχει σηµαντικά από τις µεθοδολογίες της βιβλιογραφίας που
παρουσιάσθηκαν στο κεφάλαιο 3, γιατί στηριζόµενη και αυτή στα σύγχρονα
ανθρωποµετρικά δεδοµένα υιοθετεί έναν απλούστερο και συνεπώς πιο εύχρηστο
αλγόριθµο, ο οποίος δίνει σε σηµαντικό βαθµό µεγέθη εναρµονισµένα µε τα
Ευρωπαϊκά πρότυπα που πρόκειται να εφαρµοσθούν. Ακόµη, η γνώση του τι
ποσοστό του πληθυσµού ικανοποιεί το κάθε µέγεθος είναι πολύ σηµαντικό στο να
αποφασίσει ο κατασκευαστής αν θα το έχει αυτό το µέγεθος στο στοκ ή όχι.
4.3.4. Σήµανση των ενδυµάτων σύµφωνα µε τα προτεινόµενα µεγεθολόγια
Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι ευρωπαίοι προµηθευτές ενδυµάτων, θα
µεταπηδήσουν σύντοµα σε ένα νέο πρότυπο σύστηµα για τον προσδιορισµό του
µεγέθους των ενδυµάτων, το EN 13402, το οποίο βασίζεται στις σωµατοµετρικές
διαστάσεις που µετριούνται σε εκατοστόµετρα. Το πρότυπο ορίζει έναν τυποποιηµένο
κατάλογο σωµατοµετρικών διαστάσεων, δηλαδή περίµετρο κεφαλής, περίµετρο
λαιµού, περίµετρο θώρακα, περίµετρο στήθους, περίµετρο κάτω από το στήθος,
περίµετρο µέσης, περίµετρο ισχίων (γοφών), ύψος, εσωτερικό µήκος ποδιού, µήκος
βραχίονα, περίµετρο χεριών, µήκος ποδιού. Για κάθε τύπο ενδύµατος, ορίζεται µια
κύρια σωµατοµετρική διάσταση, µετρηµένη σε εκατοστόµετρα, που θα
χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό του µεγέθους του. Για µερικούς τύπους
ενδυµάτων, όπου για να επιλεγεί το σωστό προϊόν µία µόνο διάσταση δεν είναι
επαρκής, προστίθεται µια δευτερεύουσα διάσταση. Ειδικά για τα µεγεθολόγια που
προτείνονται στην παρούσα εργασία και όσον αφορά την κατηγορία των σακακιών,
υιοθετείται και µια δεύτερη δευτερεύουσα διάσταση.
Για τις ετικέτες ενδυµάτων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανεξάρτητα από
τη γλώσσα, το πρότυπο προσδιορίζει ένα εικονόγραµµα για κάθε µέγεθος και κάθε
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τύπο ενδύµατος, όπου απεικονίζονται οι εκάστοτε απαραίτητες σωµατοµετρικές
διαστάσεις. Για τη σήµανση των µεγεθών, των µεγεθολογίων που προτείνονται στην
παρούσα εργασία, µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα εικονογράµµατα που προτείνει το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο. Ένα παράδειγµα εικονογράµµατος σήµανσης στην ετικέτα του
ενδύµατος, σύµφωνα µε τα µεγεθολόγια της εργασίας, για την κατηγορία ανδρικών
πουκαµίσων είναι:

Σύµφωνα µε το εικονόγραµµα αυτό, ο καταναλωτής µπορεί να προσδιορίσει
το δικό του σωµατοµετρικό µέγεθος χρησιµοποιώντας τις µετρήσεις των διαστάσεών
του. Για να επιλέξει το σωστό µέγεθος θα πρέπει να γνωρίζει τις σωµατοµετρικές του
διαστάσεις, για παράδειγµα ότι η περίµετρος λαιµού του είναι 38 cm και το µήκος
µανικιού του ανήκει στο διάστηµα 60 – 62 cm. Στις ετικέτες πρέπει να φαίνονται και
το πραγµατικό µέγεθος του σώµατος και ο κωδικός παραγγελίας. Ο κωδικός
εξυπηρετεί τον καταναλωτή σε παραγγελίες µέσω ταχυδροµείου ή µέσω διαδικτύου.
Ο κωδικός παραγγελίας του συγκεκριµένου µεγέθους είναι 3D (µόνο δύο ψηφία).
Πρέπει να τονισθεί ότι οι µετρήσεις περιµέτρου σηµειώνονται στην αριστερή πλευρά,
ενώ οι άλλες µετρήσεις στην δεξιά πλευρά του εικονογράµµατος.
Ένα δεύτερο παράδειγµα εικονογράµµατος σήµανσης στην ετικέτα της
κατηγορίας ανδρικών ενδυµάτων του πάνω µέρους του σώµατος (δηλ. σακάκια κτλ.,
εκτός από πουκάµισα και εσώρουχα) είναι:
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Σύµφωνα µε το εικονόγραµµα αυτό, ο κωδικός παραγγελίας είναι 3Β2 (µόνο
τρία ψηφία). Ο πελάτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι η περίµετρος του θώρακά του
ανήκει στο διάστηµα 90 - 94 cm, η περίµετρος της µέσης του ανήκει στο διάστηµα 78
- 82 cm και το ύψος του είναι µεταξύ 171 και 178 cm.
Ένα τελευταίο παράδειγµα εικονογράµµατος για την ετικέτα που αφορά την
κατηγορία ανδρικών ενδυµάτων του κάτω µέρους του σώµατος (παντελόνι) είναι:

Σύµφωνα µε το εικονόγραµµα αυτό, ο κωδικός παραγγελίας είναι, όπως και
στο πουκάµισο του πρώτου παραδείγµατος, 3D (µόνο δύο ψηφία), αλλά προφανώς
πρέπει να διευκρινίζεται ότι ο τύπος του ενδύµατος είναι: παντελόνι. Ο πελάτης θα
πρέπει να γνωρίζει ότι η περίµετρος µέσης του είναι µεταξύ 82 και 86 cm και το
εσωτερικό µήκος ποδιού του ανήκει στο διάστηµα 79 – 82 cm.
Οι ετικέτες των εξατοµικευµένων ενδυµάτων µαζικής παραγωγής συνήθως
δεν θα παρουσιάζουν περισσότερες από δύο έως τρεις σωµατοµετρικές µετρήσεις
(κύρια και δευτερεύουσα, ή πιθανόν και δεύτερη δευτερεύουσα). Είναι δυνατή η
ταυτόχρονη επίδειξη σχεδόν όλων των διαστάσεων σε ένα ενιαίο εικονόγραµµα. Το
εικονόγραµµα αυτό µπορεί να εκτυπωθεί σε µικρές κάρτες όπου οι πελάτες θα
καταγράφουν όλες τις σωµατοµετρικές τους διαστάσεις για εύκολη αναφορά και
παραγγελία.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας αναπτύχθηκε µία νέα
µεθοδολογία µε σκοπό τη διαµόρφωση µεγεθολογίων βάσει σύγχρονων
ανθρωποµετρικών δεδοµένων για εξατοµικευµένη µαζική παραγωγή ενδυµάτων. Η
µεθοδολογία αυτή:
Επιτρέπει τον καθορισµό του εύρους των τιµών κάθε σωµατοµετρικής
διάστασης και τον προσδιορισµό των σωµατότυπων του εξεταζόµενου
πληθυσµού.
∆ίνει τη δυνατότητα να προσδιορισθούν οι χαρακτηριστικές
σωµατοµετρικές διαστάσεις, κύριες και δευτερεύουσες, που είναι
απαραίτητες για κάθε τύπο ενδύµατος.
Συµβάλει στον προσδιορισµό των σειρών µεγεθών, βάσει των κύριων και
των δευτερευουσών διαστάσεων, και του συνολικού πλήθους των µεγεθών
που ενδείκνυται να κατασκευασθούν.
Προτείνει πέντε εναλλακτικά σενάρια για την ανάπτυξη νέων
µεγεθολογίων για κάθε τύπο ενδύµατος, µε διαφορετικό βαθµό κάλυψης
εξατοµικευµένων αναγκών ενός συγκεκριµένου πληθυσµού.
Υπερέχει σε σχέση µε τις υπάρχουσες µεθοδολογίες, γιατί αντί για τον
δείκτη της «συνολικής απώλειας», προτείνει τον νέο εύχρηστο δείκτη
«Ποσοστού Ικανοποίησης», ο οποίος είναι σε θέση να εξετάσει κατά πόσο
ένα δεδοµένο µεγεθολόγιο «ικανοποιεί» ένα συγκεκριµένο σύνολο
πληθυσµού.
Είναι εναρµονισµένη σε σηµαντικό βαθµό µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
ανάπτυξης µεγεθολογίων που πρόκειται να εφαρµοσθούν.
Επιτρέπει στον κατασκευαστή να προγραµµατίσει ποια µεγέθη θα παράγει
και σε ποιες ποσότητες.
Βοηθά αποτελεσµατικά τον κατασκευαστή να εστιάσει την παραγωγή του
και να επιτύχει µεγαλύτερο βαθµό ικανοποίησης των πελατών,
προσφέροντάς τους ενδύµατα που θα έχουν καλύτερη εφαρµογή.
Από την εφαρµογή της µεθοδολογίας σε ελληνικά ανθρωποµετρικά δεδοµένα,
τα οποία είχαν ληφθεί την περίοδο 2003 και 2004 βρέθηκε ότι:
Οι τιµές του δείκτη «Ποσοστού Ικανοποίησης» του πληθυσµού για
περίπτωση που ακολουθηθεί το Σενάριο 1, το οποίο αντιστοιχεί
µαζική παραγωγή, είναι πολύ χαµηλές, ιδιαίτερα στην περίπτωση
απαιτούνται τρεις χαρακτηριστικές διαστάσεις για την κατασκευή
ενδύµατος.

την
στη
που
του

Στην περίπτωση που απαιτούνται δύο χαρακτηριστικές διαστάσεις για την
κατασκευή του ενδύµατος οι τιµές του δείκτη «Ποσοστού Ικανοποίησης»
του πληθυσµού αυξάνονται σηµαντικά όταν ακολουθηθεί το Σενάριο 2, το
οποίο αποτελεί ένα πρώτο βήµα προς την εξατοµικευµένη µαζική
παραγωγή.
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Για να επιτευχθεί σηµαντική βελτίωση των τιµών του δείκτη «Ποσοστού
Ικανοποίησης» στην περίπτωση που απαιτούνται τρεις χαρακτηριστικές
διαστάσεις για την κατασκευή του ενδύµατος, θα πρέπει να ακολουθηθεί
το Σενάριο 3 αντί για το Σενάριο 2.
Η εξατοµικευµένη µαζική παραγωγή επιτυγχάνεται σε πολύ ικανοποιητικό
βαθµό µε τα Σενάρια 4 και 5, τα οποία δεν παρουσιάζουν σηµαντικές
διαφορές µεταξύ τους, όσον αφορά τις κατηγορίες ανδρικών ενδυµάτων
που εξετάσθηκαν.
Η κατανοµή των σωµατότυπων του ελληνικού πληθυσµού παρουσιάζει
µέγιστο στον εύσωµο σωµατότυπο αντί για τον κανονικό, όπως ορίζεται
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο. Το συµπέρασµα αυτό εξηγεί τα
σχετικά χαµηλά ποσοστά ικανοποίησης που παρατηρήθηκαν στο Σενάριο
1, και υποδηλώνει την αυξηµένη ανάγκη για στροφή στην εξατοµικευµένη
µαζική παραγωγή ενδυµάτων όσον αφορά την ελληνική αγορά.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα εικονόγραµµα για κάθε µέγεθος και κάθε
τύπο ενδύµατος, όπου απεικονίζονται οι εκάστοτε απαραίτητες
σωµατοµετρικές διαστάσεις και ο διψήφιος ή τριψήφιος κωδικός
παραγγελίας. Το εικονόγραµµα είναι κατάλληλο για ετικέτες ενδυµάτων,
οι οποίες θα είναι κατανοητές ανεξάρτητα από τη γλώσσα.
Μεγεθολόγια ανάλογα µε αυτά του Σεναρίου 2, τα οποία προσφέρουν σε
κάποιο βαθµό ενδύµατα εξατοµικευµένης µαζικής παραγωγής, εφαρµόζονται ήδη
σήµερα από κάποιους πρωτοπόρους κατασκευαστές και πωλούνται σε επώνυµα
καταστήµατα έτοιµων ενδυµάτων. Αναµένεται να εφαρµοσθεί ευρύτερα η λογική του
Σεναρίου 2, γιατί δεν απαιτεί την κατασκευή πολύ µεγαλύτερου πλήθους µεγεθών σε
σχέση µε τα ήδη χρησιµοποιούµενα µεγεθολόγια µαζικής παραγωγής. Μεγεθολόγια
ανάλογα των Σεναρίων 3 έως 5, τα οποία προσφέρουν σε µεγαλύτερο βαθµό µαζική
κάλυψη εξατοµικευµένων αναγκών, αναµένεται να υιοθετηθούν στο κοντινό µέλλον
από πρωτοπόρους κατασκευαστές και να πωλούνται σε µεγάλα εξειδικευµένα
καταστήµατα έτοιµων ενδυµάτων.
Η µεθοδολογία που παρουσιάστηκε σε αυτή την εργασία, µπορεί να
εφαρµοσθεί για την ανάπτυξη νέων µεγεθολογίων εξατοµικευµένης µαζικής
παραγωγής και για άλλες κατηγορίες ενδυµάτων ή και για άλλες κατηγορίες
πληθυσµού. Τα αποτελέσµατα της στατιστικής επεξεργασίας των σωµατοµετρικών
δεδοµένων του εξεταζόµενου πληθυσµού καθώς και τα µεγεθολόγια που προκύπτουν
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διαβάθµιση εξατοµικευµένων πατρόν µε τη
βοήθεια Η/Υ.
Στο προσεχές µέλλον, τα συστήµατα σάρωσης σωµάτων, οι µέθοδοι
κλιµάκωσης πατρόν, ο προσδιορισµός και η επιλογή του κατάλληλου µεγέθους και τα
συστήµατα λιανικής πώλησης θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στην καθιέρωση
µεγεθολογίων εξατοµικευµένης µαζικής παραγωγής. Στις σύγχρονες αγορές, όπου
επιδιώκεται η καλή εφαρµογή και υπάρχει µεγάλη ποικιλοµορφία στον πληθυσµό, τα
νέα µεγεθολόγια θα έχουν ένα σαφές πλεονέκτηµα λόγω της δυνατότητάς τους να
παρέχουν µεγάλο πλήθος µεγεθών που να έχουν καλή εφαρµογή σε µια ευρεία γκάµα
σωµατοµετρικών αναλογιών.
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