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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

    Το θέµα αυτής της εργασίας είναι ο ρόλος της Επιχειρησιακής έρευνας στην λήψη 

αποφάσεων και στον προγραµµατισµό της επιχειρηµατικής διαδικασίας. Στα 

παρακάτω κεφάλαια θα προσπαθήσω να αναλύσω την επιστήµη της επιχειρησιακής 

έρευνας και πως µέσα από την επιστήµη αυτή µπορούµε να λύσουµε ακόµα και τα 

πιο µεγάλα προβλήµατα στην παραγωγική και επιχειρηµατική δραστηριότητα αλλά 

και προβλήµατα που αφορούν όλους τους τοµείς και τις επιστήµες. Ακόµα θα δούµε 

πως δηµιουργήθηκε η επιχειρησιακή έρευνα, πως εξελίχθηκε και πως έφτασε σήµερα 

να είναι µια από τις σηµαντικότερες επιστήµες στην λήψη των αποφάσεων και στην 

λύση απλών και σύνθετων προβληµάτων. 

     Αναλύονται επίσης οι µέθοδοι που χρησιµοποιεί η επιχειρησιακή έρευνα όπως ο 

γραµµικός προγραµµατισµός, ο αλγόριθµος simplex, η θεωρία αποφάσεων, η 

προσοµοίωση, η θεωρία παιγνίων, οι ουρές αναµονής και τα προβλήµατα τα οποία 

βρίσκουν λύση σε κάθε µέθοδο χωριστά. Αναφέρονται πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα που έχουν οι µέθοδοι αυτές και παραδείγµατα που περιγράφουν τον 

τρόπο που λύνει τα προβλήµατα της η κάθε µια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχειρησιακή Έρευνα 
 

1.1 Εισαγωγή – Ιστορικό   
 

    Για πρώτη φορά στην ιστορία η επιχειρηµατική έρευνα εµφανίζεται µε την 

ανάπτυξη των εφαρµογών της κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου πολέµου. Στη 

Βρετανία και τις ΗΠΑ συγκροτήθηκαν επιστηµονικές οµάδες µε σκοπό την έρευνα 

των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων όπως, η οργάνωση της αεράµυνας της 

Βρετανίας και οργάνωση νηοποµπών για καλύτερη προστασία από επιθέσεις 

υποβρυχίων. Κατά την µεταπολεµική περίοδο η επιχειρησιακή έρευνα αναπτύχθηκε 

στην προσπάθεια ανασυγκρότησης των χωρών που είχαν εµπλακεί στον πόλεµο και 

στην ανάγκη για καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των περιορισµένων διαθέσιµων πόρων 

που είχαν. Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου πολέµου η επιχειρησιακή έρευνα 

γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη  και από τότε ένας µεγάλος αριθµός µεθοδολογιών και 

αλγορίθµων επιχειρησιακής έρευνας έχουν αναπτυχθεί για την επίλυση διαφόρων 

κατηγοριών επιχειρηµατικών προβληµάτων και ειδικότερα σε περίπλοκα προβλήµατα 

που προκύπτουν κατά τη διοίκηση και διαχείριση µεγάλων συστηµάτων ανθρώπων, 

µηχανών, υλικών ή χρηµάτων στη γεωργία, βιοµηχανία, επιχειρήσεις κλπ. Κάθε µια 

χωριστά ή συνδυασµένες µεταξύ τους ανάλογα µε την φύση του προβλήµατος, οι 

τεχνικές της Επιχειρησιακής Έρευνας χρησιµοποιούνται για την επίλυση των 

προαναφερθέντων προβληµάτων. 

 

 

1.2 Ορισµός Επιχειρησιακής Έρευνας 
 

    Η Επιχειρησιακή έρευνα είναι ένας διεπιστηµονικός κλάδος των εφαρµοσµένων 

µαθηµατικών και της πληροφορικής που χρησιµοποιεί προηγµένες µεθόδους 

ανάλυσης, όπως µαθηµατικά µοντέλα, στατιστική ανάλυση και µεθόδους βελτίωσης 

µε στόχο να καταλήξουµε σε βέλτιστες ή σχεδόν βέλτιστες λύσεις σε σύνθετα 

προβλήµατα λήψης αποφάσεων που ανακύπτουν κατά την διεύθυνση και διοίκηση 

µεγάλων συστηµάτων που αποτελούνται από ανθρώπους, µηχανές, υλικά και 

κεφάλαια, στη βιοµηχανία, στις κυβερνητικές υπηρεσίες και στην άµυνα.  

    Η µέθοδος που την χαρακτηρίζει είναι η ανάπτυξη επιστηµονικού µοντέλου για το 

σύστηµα που µελετάται, που περιλαµβάνει µετρήσεις τυχαίων παραγόντων, µε το 

οποίο προβλέπονται και συγκρίνονται τα αποτελέσµατα εναλλακτικών αποφάσεων, 

στρατηγικών και ελέγχων. 
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    Ο σκοπός της είναι να βοηθήσει τη διοίκηση να καθορίσει την πολιτική και τις 

ενέργειες, που θα ακολουθήσει ώστε να πετύχει τα βέλτιστα αποτελέσµατα στην 

λήψη των αποφάσεων, µε επιστηµονικό τρόπο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Ρόλος της Επιχειρησιακής Έρευνας 
στη ∆ιαδικασία  Λήψης Αποφάσεων 
 

   Ανάλογα µε τον τύπο των προβληµάτων, έχουν µελετηθεί διάφορα µοντέλα και 

έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχες τεχνικές για την βελτιστοποίηση τους. Τα µοντέλα 

λήψης αποφάσεων µπορούν να χωριστούν σε 1) κλασσικά οικονοµικά µοντέλα τα 

οποία χαρακτηρίζονται από αποφάσεις βεβαιότητας και στοχεύουν στην 

µεγιστοποίηση του κέρδους, 2) στρατηγικά µοντέλα τα οποία χαρακτηρίζονται από 

αποφάσεις αβεβαιότητας ο στόχος των οποίων µεταβάλλεται συνεχώς και 3) µοντέλα 

ανθρώπινης συµπεριφοράς στα οποία υπάρχουν περιπτώσεις που γίνεται συνεχή 

επανεξέταση της προτεινόµενης απόφασης ακόµα και µετά τη λήψη της και άλλες 

περιπτώσεις όπου δεν αλλάζει η απόφαση ακόµη και αν στο µέλλον αποδειχθεί ότι 

υπήρχαν λόγοι αλλαγής της. 

     Ο όρος Προγραµµατισµός σε µια επιχειρηµατική µονάδα δηλώνει το σύνολο των 

διαδικασιών και ενεργειών που απαιτούνται για τη λήψη και υλοποίηση αποφάσεων 

που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων της. Οι λειτουργίες του προγραµµατισµού 

είναι πολυδιάστατες επειδή τα επιχειρησιακά προβλήµατα µπορεί κανείς να τα 

εξετάσει και να τα αναλύσει από πολλές πλευρές. Η πολυδιάστατη φύση των 

επιχειρηµατικών προβληµάτων σε συνδυασµό µε το διαρκώς µεταβαλλόµενο 

περιβάλλον, στο οποίο λαµβάνει τις αποφάσεις του ο προγραµµατισµός, καθιστούν το 

έργο της λήψης αποφάσεων ιδιαίτερα πολύπλοκο και δύσκολο. 

 

 

2.1 Η ∆ιαδικασία Λήψης Αποφάσεων 
 

    Οι ∆ιοικήσεις και τα στελέχη των επιχειρήσεων και οργανισµών λαµβάνουν 

καθηµερινά αποφάσεις που αφορούν τόσο τη λειτουργία των επιχειρηµατικών 

µονάδων για τις οποίες είναι υπεύθυνοι όσο και τη στρατηγική τους, καθορίζοντας 

έτσι την πορεία τους. Η αντιµετώπιση ενός προβλήµατος λήψης αποφάσεων 

περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 

1. Αναγνώριση και Περιγραφή του προβλήµατος 

Η αναγνώριση του προβλήµατος είναι το σηµαντικότερο αλλά και πιο δύσκολο βήµα. 

Πρέπει να δούµε πέρα από τα συµπτώµατα και να εντοπίσουµε τις αιτίες που 

προξενούν το πρόβληµα. Αν ένα πρόβληµα συνδέεται και µε άλλα προβλήµατα, η 

προσπάθεια να λύσουµε το πρόβληµα αυτό χωρίς να θεωρήσουµε και όσα συνδέονται 

µε αυτό, µπορεί να οδηγήσει σε χειρότερα αποτελέσµατα. Η προσπάθεια µας πρέπει 
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να επικεντρώνεται σε ένα ή πολλά προβλήµατα και να τα περιγράψουµε µε σαφήνεια 

καθορίζοντας και τους στόχους µας. 

2. Σκιαγράφηση των Λύσεων 

Απαραίτητη συνθήκη για τον ορισµό ενός επιχειρησιακού προβλήµατος είναι να 

βρίσκεται σε θέση ο λήπτης να προσδιορίσει τι αναµένει ως λύση του προβλήµατος 

και µε ποιο τρόπο µπορεί να επιτευχθεί. Αυτό σηµαίνει πως έχει διαµορφώσει µια 

εικόνα µε τους παράγοντες που καθορίζουν το αποτέλεσµα και τι είναι αυτό που 

µπορεί να αλλάξει το αποτέλεσµα που επιθυµεί και µε ποιο τρόπο. 

3. Καθορισµός Μεταβλητών και Παραµέτρων 

Οι παράµετροι που καθορίζουν το κάθε πρόβληµα χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Η 

πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τις ελεγχόµενες µεταβλητές, τους παράγοντες 

δηλαδή, που οι έχοντες την ευθύνη της λήψης αποφάσεων µπορούν να αλλάξουν 

ώστε να λυθεί το πρόβληµα. Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τις µη ελεγχόµενες 

µεταβλητές, τους παράγοντες δηλαδή, που µπορεί µεν να επηρεάζουν τη λύση του 

προβλήµατος, αλλά καθορίζονται από τρίτους. 

4.  Εντοπισµός των περιορισµών 

Οι υπεύθυνοι λήψης των αποφάσεων πρέπει επίσης να αναγνωρίσουν και τους 

περιορισµούς µέσα στους οποίους είναι υποχρεωµένοι να κινηθούν. 

5. Αναζήτηση και Συστηµατική Ανάλυση Εναλλακτικών Λύσεων 

Η σύγκριση των εφικτών εναλλακτικών λύσεων προσδιορίζει την άριστη λύση, 

εκείνη που δίνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Ακριβώς αυτό είναι το αντικείµενο 

της επιχειρησιακής έρευνας, η ανάπτυξη δηλαδή συγκεκριµένων µεθόδων για τον 

προσδιορισµό της βέλτιστης λύσης. 

6. Υλοποίηση της επιλεγείσης Λύσης 

Το στάδιο της υλοποίησης είναι τις περισσότερες φορές το δυσκολότερο στάδιο. Σε 

περίπτωση που η προτεινόµενη λύση είναι η καλύτερη δυνατή, αν οι υπεύθυνοι για 

την υλοποίηση δεν πεισθούν για την αποτελεσµατικότητα της και αν γίνουν λάθος 

χειρισµοί στη φάση της υλοποίησης , τότε η όλη προσπάθεια θα οδηγήσει σε 

αποτυχία. Ακόµα και µετά την υλοποίηση της λύσης χρειάζεται η παρακολούθηση 

και ο έλεγχος για τυχόν αλλαγές και βελτιώσεις. 

7. Αξιολόγηση των Αποτελεσµάτων 

Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων θα πρέπει να προσέξουµε αν 

οι συνεχόµενες αλλαγές και βελτιώσεις που αναφέραµε παραπάνω είναι αποδοτικές 

και ότι το οριακό αποτέλεσµα καλύπτει το κόστος εφαρµογής κάθε φορά της 

διαδικασίας. 

 

    Η λήψη αποφάσεων παίζει σηµαντικό πόλο τόσο στην επιχειρησιακή έρευνα όσο 

και στην παραγωγική διαδικασία. Η λήψη αποφάσεων στην παραγωγική διαδικασία 
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περιλαµβάνει κάποια στάδια τα οποία πρέπει να ακολουθήσει κάθε επιχείρηση ώστε 

να ληφθούν οι καλύτερες αποφάσεις για την βελτιστοποίηση των κερδών της. Αυτά 

τα στάδια είναι: 

1. η παρακολούθηση καταστάσεων µέσα στην επιχείρηση και ο εντοπισµός αυτών 

που χρειάζονται να πάρουµε αποφάσεις για την βελτίωση τους ή την αποφυγή λαθών, 

2. την δηµιουργία περισσότερων από ένα εναλλακτικών λύσεων σε περίπτωση που 

αποτύχει το αρχικό, 

3. την αξιολόγηση των λύσεων αυτών µε βάση τα κριτήρια που λειτουργεί η 

επιχείρηση, 

4. την επιλογή της λύσης εκείνης που πλησιάζει περισσότερο από τις άλλες το άριστο, 

5. την εφαρµογή του σχεδίου στην κατάσταση που επιλέγουµε και την λήψη της 

απόφασης. 

 

 

2.2 Εργαλεία της Επιχειρησιακής Έρευνας - Μέθοδοι 
Επίλυσης Προβληµάτων 
 

    Για την επίλυση των διάφορων επιχειρησιακών προβληµάτων έχουν αναπτυχθεί 

µεθοδολογίες και τεχνικές της επιχειρησιακής έρευνας. Με τις τεχνικές αυτές 

µπορούµε να λύσουµε όλων των ειδών τα προβλήµατα, όπως επιχειρησιακά, 

επιχειρηµατικά, διοικητικά, εργατικά και πολλά άλλα αφού ανάλογα µε το είδος του 

προβλήµατος χρησιµοποιούµε και την ανάλογη µεθοδολογία.  Οι µέθοδοι και οι 

τεχνικές της επιχειρησιακής έρευνας, τα προβλήµατα που βρίσκουν λύσεις από αυτές 

καθώς και παραδείγµατα τέτοιων προβληµάτων θα αναλύσουµε παρακάτω στα 

επόµενα κεφάλαια. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Γραµµικός Προγραµµατισµός 
 

    Ο γραµµικός προγραµµατισµός περιλαµβάνεται στις τεχνικές του µαθηµατικού 

προγραµµατισµού και είναι η τεχνική στην οποία ο αντικειµενικός στόχος 

περιγράφεται από µια γραµµική συνάρτηση των µεταβλητών του προβλήµατος. Ο 

όρος προγραµµατισµός δεν έχει καµία σχέση µε τον προγραµµατισµό των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στην περίπτωση του γραµµικού προγραµµατισµού έχει 

τη σηµασία του προγραµµατισµού της λειτουργίας ενός συστήµατος για τη λήψη 

αποφάσεων έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η απόδοση του. Τα συστήµατα του 

πραγµατικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος είναι τόσο πολύπλοκα και µεγάλων 

διαστάσεων ώστε για να εφαρµοστούν οι τεχνικές του γραµµικού προγραµµατισµού 



 9 

και να βρεθεί η βέλτιστη λύση σε προβλήµατα είναι απαραίτητη η χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατάλληλων λογισµικών. 

    Προβλήµατα τα οποία λύνονται µε τον γραµµικό προγραµµατισµό είναι όλα τα 

προβλήµατα βελτιστοποίησης µε περιορισµούς και αφορούν τη βέλτιστη κατανοµή 

των περιορισµένων πόρων. Επίσης χρησιµοποιείται συχνά για να προσδιορίσει το 

βέλτιστο σχέδιο λειτουργίας µιας παραγωγικής διαδικασίας. Προβλήµατα δηλαδή, 

καθορισµού των ποσοτήτων που πρέπει να παραχθούν από κάθε προϊόν σε σχέση µε 

ότι βρίσκεται στις αποθήκες µε σκοπό τη µεγιστοποίηση του κέρδους. Ο γραµµικός 

προγραµµατισµός ακόµα χρησιµοποιείται για την επίλυση προβληµάτων ενέργειας, 

προστασίας του περιβάλλοντος, διοίκησης προσωπικού, καθώς και προβληµάτων που 

αφορούν την ανάθεση πεπερασµένων πόρων σε ανταγωνιστικές απαιτήσεις, όπως για 

παράδειγµα η κατανοµή εργατικού δυναµικού, πρώτων υλών και τεχνολογικού 

εξοπλισµού σε παραγωγικές διαδικασίες, η κατανοµή κεφαλαίου σε επενδυτικά 

προγράµµατα κ.α. κατά τρόπο βέλτιστο και στις βιοµηχανίες σε µεγάλη έκταση για τη 

βελτίωση της οικονοµικής εκµετάλλευσης τους. Η λειτουργία του γραµµικού 

προγραµµατισµού σε επιχειρησιακά προβλήµατα και συγκεκριµένα σε προβλήµατα 

παραγωγικής δραστηριότητας, γίνεται µε την εύρεση της επιθυµητής α’ ύλης για κάθε 

επιχείρηση, ανάλογα µε το αντικείµενο της, στο ελάχιστο δυνατό κόστος και στην 

εύρεση του καλύτερου προγράµµατος λειτουργίας έτσι ώστε να πετυχαίνει τα 

βέλτιστα αποτελέσµατα.  

    Ο γραµµικός προγραµµατισµός έχει την έννοια του σχεδιασµού, ασχολείται µε την 

σχεδίαση των δραστηριοτήτων του συστήµατος που περιγράφει έτσι ώστε να 

προκύψει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.  

    Τα προβλήµατα του γραµµικού προγραµµατισµού ασχολούνται µε καταστάσεις 

όπου ένας αριθµός πηγών όπως είναι ο άνθρωπος, τα µηχανήµατα, τα ακίνητα και οι 

πρώτες ύλες, πρέπει να συνδυαστούν για να παράγουµε τα προϊόντα µας. Στην 

παραγωγική δραστηριότητα οι πηγές αυτές υπόκεινται σε διάφορους περιορισµούς 

ανάλογα µε το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε. Σκοπός του γραµµικού 

προγραµµατισµού είναι από όλους τους συνδυασµούς των πηγών να επιλέξουµε 

εκείνον που µεγιστοποιεί το κέρδος ή ελαχιστοποιεί το κόστος της επιχείρησης µας ή 

του προβλήµατος µας. Ο προγραµµατισµός µεταφορών, η επιλογή χαρτοφυλακίου 

και η ανάλυση της παραγωγικότητας είναι κάποια από τα καλύτερα παραδείγµατα 

των εφαρµογών του γραµµικού προγραµµατισµού στην επιχειρησιακή έρευνα. Η 

αρχική µαθηµατική διατύπωση καθώς και µια συστηµατική διαδικασία του, η 

µέθοδος Simplex, οφείλεται στον G. B. Dantzig που διατύπωσε το 1947. Νωρίτερα 

είχαν διαµορφωθεί προβλήµατα γραµµικού προγραµµατισµού αλλά ο Dantzig ήταν 

αυτός που κατασκεύασε το γενικό πλαίσιο και ανακάλυψε τη µέθοδο επίλυσης του. 
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3.1 Μαθηµατικό µοντέλο Γραµµικού Προγραµµατισµού 
 

    Η εφαρµογή της µεθοδολογίας του γραµµικού προγραµµατισµού για την επίλυση 

ενός επιχειρησιακού προβλήµατος απαιτεί τη δηµιουργία µιας µαθηµατικής 

διατύπωσης ή ενός µαθηµατικού µοντέλου του συγκεκριµένου επιχειρησιακού 

προβλήµατος. Με τη δηµιουργία του µοντέλου µπορεί να επεξεργαστούµε καλύτερα 

τα δεδοµένα του προβλήµατος και τους περιορισµούς που µας βάζει και να λύσουµε 

το πρόβληµα µας πιο γρήγορα και πιο εύκολα και µε µεγαλύτερη ακρίβεια. 

    Σε πολλές παραγωγικές επιχειρήσεις χρησιµοποιούνται από κοινού οι 

περιορισµένοι διαθέσιµοι πόροι της επιχείρησης. Για ένα δεδοµένο χρονικό ορίζοντα, 

στόχος της επιχείρησης είναι ο προσδιορισµός των ποσοτήτων παραγωγής κάθε 

προϊόντος, αξιοποιώντας τη διαθέσιµη ποσότητα των πόρων έτσι ώστε να 

µεγιστοποιηθεί το συνολικό κέρδος. Τα δεδοµένα και οι περιορισµοί κάθε 

προβλήµατος διατυπώνονται µε το µαθηµατικό µοντέλο ως εξής: 

 

 

Βελτιστοποίηση: 

z = c1·x1+c2·x2+….+cn·xn 

 

µε ικανοποίηση των περιορισµών: 

α11·x1+α12·x2+….+α1n·xn≤b1                             ( 1 ) 

α21·x1+α22·x2+….+α2n·xn≤b2 

                      . 

                      . 

                      . 

αn1·x1+αn2·x2+….+αnn·xn≤bm 

 

    Τα βήµατα που ακολουθούµε για να διατυπώσουµε κάθε πρόβληµα µε το 

µαθηµατικό µοντέλο είναι τα εξής: 

 

1. καθορισµός των µεταβλητών του προβλήµατος 

Ως πρώτο βήµα θα πρέπει να ορίσουµε τις µεταβλητές του προβλήµατος, τις 

µεταβλητές απόφασης, οι οποίες συµβολίζουν τα οικονοµικά ή φυσικά µεγέθη τα 

οποία ο λήπτης των αποφάσεων ενδιαφέρεται και θέλει να προσδιορίσει. 

2. το αποτέλεσµα – η αντικειµενική συνάρτηση 

Το επόµενο βήµα στη διαµόρφωση του µαθηµατικού µοντέλου είναι η διατύπωση 

µιας µαθηµατικής σχέσης που θα συνδέει τις µεταβλητές µε το αποτέλεσµα που 
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επιδιώκουµε να βελτιστοποιήσουµε. Η σχέση αυτή ονοµάζεται αντικειµενική 

συνάρτηση. 

3. η διαδικασία παραγωγής – οι περιορισµοί του προβλήµατος 

το τρίτο βήµα είναι η µαθηµατική διατύπωση των περιορισµών του προβλήµατος. Η 

έννοια των περιορισµών σε ένα τέτοιο πρόβληµα είναι ότι περιγράφουν τις 

επιχειρησιακές και λειτουργικές συνθήκες µε βάση τις οποίες καθορίζονται οι τιµές 

των µεταβλητών του προβλήµατος. 

  Τα προβλήµατα γραµµικού προγραµµατισµού που έχουν 2 ή τρείς µεταβλητές, 

µπορούν να λυθούν και µε την γραφική µέθοδο. Η γραφική µέθοδος λύνει τα 

προβλήµατα της πάνω σε διάγραµµα  αξόνων x,y σχεδιάζοντας τις συναρτήσεις που 

προκύπτουν από το µαθηµατικό µοντέλο και τους περιορισµούς του προβλήµατος. 

Με βάση τις συναρτήσεις αυτές και του που εφάπτονται ή πόσο κυρτές είναι, 

µπορούµε να λύσουµε το πρόβληµα µας πολύ πιο εύκολα και γρήγορα. Με την 

γραφική απεικόνιση µπορούµε εύκολα να εντοπίσουµε το σύνολο των εφικτών 

λύσεων και στη συνέχεια να βρούµε τη βέλτιστη λύση. 

    Για να µπορέσουµε να λύσουµε το πρόβληµα µας γραφικά, θα πρέπει: 

1) να σχεδιάσουµε όλους τους περιορισµούς γραφικά 

2) να βρούµε την εφικτή περιοχή (την κυρτή περιοχή των κορυφών των ευθειών που 

σχηµατίζονται από τους περιορισµούς) 

3) να βρούµε την άριστη ή βέλτιστη λύση 

Η µέθοδος αυτή φαίνεται παρακάτω στο δεύτερο παράδειγµα. 
 
 

3.1.1 Παραδείγµατα γραµµικού προγραµµατισµού  

 

1) Πρόβληµα κατανοµής πόρων 

 

    Ένα εργοστάσιο παράγει καρέκλες και πίνακες ζωγραφικής. Για κάθε µια καρέκλα 

που παράγει και πουλάει έχει κέρδος 40 € ενώ για κάθε ένα πίνακα 50 €. Για να 

παραχθεί µια καρέκλα όµως, χρειάζονται οι εξής πόροι: 2 εργατοώρες, 1 ώρα 

λειτουργίας των µηχανών και 1 µονάδα ξύλου. Για να παραχθεί ένας πίνακας 

χρειάζονται: 2 εργατοώρες, 1 ώρα λειτουργίας των µηχανών και 4 µονάδες ξύλου. Το 

εργοστάσιο διαθέτει 60 εργατοώρες, 75 ώρες λειτουργίας των µηχανών και 84 

µονάδες ξύλου για κάθε µέρα παραγωγής των παραπάνω προϊόντων. Πως θα έπρεπε 

να κατανεµηθούν οι παραπάνω πόροι ώστε το εργοστάσιο να φτάσει στο µέγιστο 

κέρδος; 

 

Απάντηση: 
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    Ας υποθέσουµε ότι x1 είναι ο αριθµός των καρεκλών που µπορεί να παραχθεί σε 

µία µέρα και x2 ο αριθµός των πινάκων, τότε έχουµε: 

 
                      P=40x1+50x2    (1) 
 
Περιορισµοί: 
                      2x1+2x2≤60 
                      3x1+x2≤75 
                       x1+4x2≤84 
και                  x1≥0, x2≥0 
 

    Αν µεγιστοποιηθεί η συνάρτηση (1) θα έχουµε το µέγιστο κέρδος και οι 

περιορισµοί µας θυµίζουν πως οι εργατοώρες, οι ώρες λειτουργίας των µηχανών και 

οι µονάδες ξύλου δεν πρέπει να ξεπερνούν αυτές που ήδη διαθέτει το εργοστάσιο. 

 

    Στο παράδειγµα αυτό µπορούµε να δούµε πως παίρνουµε τα δεδοµένα ενός 

προβλήµατος και τα µοντελοποιούµε έτσι ώστε να µπορεί να λυθεί πιο εύκολα. 

 

 

2) Πρόβληµα Γραµµικού Προγραµµατισµού µε γραφική επίλυση 1 

 
 

Έχουµε το εξής πρόβληµα µε τους περιορισµούς του: 
 
Χ + Υ ≥ 12 
Χ + 2·Υ ≤ 16 

Χ ≥ 0, και, Υ ≥ 0 
 

Να βρεθούν οι εφικτές λύσεις: 
 

Αρχικά σχεδιάζουµε τις ανισότητες του µοντέλου µας σε ένα σύστηµα αξόνων (X,Y) 

α)  Χ + Υ ≥ 12,     β)  Χ + 2·Υ ≤ 16,      γ)  Χ ≥ 0, και, Υ ≥ 0 
 

                                                 
1 http://users.teiath.gr/vmouss/ebooks/optimee/sections/section11_GrafikiMethodos.html, τελευταία 
πρόσβαση 18/09/2012. 
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Στην περιοχή ABC φαίνονται όλες οι αποδεχτές λύσεις του προβλήµατος. Αν το 

πρόβληµα µας είχε συγκεκριµένο σκοπό τότε θα παίρναµε σαν βέλτιστη λύση το 

σηµείο που θα µας ικανοποιούσε. ∆ηλαδή, αν µας ζητούσε να βρούµε το µέγιστο Y, 

τότε θα δίναµε ως λύση το σηµείο Α (8,4) ή αν µας ζητούσε το µέγιστο X+Y, τότε θα 

δίναµε ως λύση το σηµείο B (0,16). 
 
 

3.2 Μέθοδος simplex 
 

    Ο G.B.Dantzig ήταν ο πρώτος που ανέπτυξε τον αλγόριθµο simplex για την 

επίλυση προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού. Πρόκειται για µια αλγεβρική 

διαδικασία µε µεγάλο αριθµό βηµάτων, η οποία επιλύει ακριβώς, οποιοδήποτε 

πρόβληµα γραµµικού προγραµµατισµού µε εκατοντάδες ή και χιλιάδες ακόµη 

µεταβλητές και περιορισµούς για να φτάσει τελικά στη βέλτιστη λύση. Η µέθοδος 

simplex είναι ένας αλγόριθµος, συνεπώς είναι µια επαναληπτική µέθοδος επίλυσης 

προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού, επαναλαµβάνοντας την διαδικασία 

λύσης του όσες φορές χρειαστεί ώστε να φτάσουµε στη βέλτιστη και άριστη λύση, 

όπως φαίνεται στο παρακάτω σχεδιάγραµµα: 
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Σχεδιάγραµµα: διαδικασίας λύσης  προβληµάτων µε την simplex (Μαναµσίδης 

Οδυσέας,2010). 

 

    ∆ηµιουργεί βασικές δυνατές λύσεις στα προβλήµατα που καλείται να επιλύσει και 

ταυτόχρονα ελέγχει την αριστότητα τους. Η µέθοδος simplex στηρίζεται σε δύο 

έννοιες, της εφικτής και της άριστης λύσης. 

    Η µέθοδος simplex είναι µια µέθοδος που απευθύνεται κυρίως στον κλάδο της 

βιοµηχανίας. Είναι ένας τρόπος παραγωγής ιδεών και λήψης αποφάσεων που 

αφορούν κυρίως το marketing της κάθε επιχείρησης. Εφαρµόζεται επίσης και σε 

επιχειρηµατικά προβλήµατα που προκύπτουν από την έρευνα αγοράς και σχετίζονται 

µε την τροποποίηση και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων που παράγει ή τις 

υπηρεσίες που προσφέρει µια επιχείρηση µε βάση τις προτιµήσεις των πελατών, τον 

τρόπο λειτουργίας των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου, το µικρότερο 

κόστος και ταυτόχρονα το βέλτιστο κέρδος στην παραγωγή του προϊόντος που 

παράγουµε, ακόµα και τις σχέσεις που έχουν µεταξύ τους οι εργαζόµενοι µέσα στην 

επιχείρηση. Βάση όσων αναφέραµε παραπάνω, γίνεται ο εντοπισµός του 

προβλήµατος και καθορίζεται ο τρόπος που θα εφαρµόσουµε την µέθοδο simplex 

ώστε να καταλήξουµε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. 

    Η εφαρµογή της simplex γίνεται µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και του 

λογισµικού που χρησιµοποιούν για την επεξεργασία των δεδοµένων µας και τη λύση 

του προβλήµατος µας. Η χρήση της simplex µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι 

αυτό που την κάνει να δίνει λύσεις µε µεγάλη ταχύτητα ακόµα και στα πιο 

πολύπλοκα προβλήµατα του γραµµικού προγραµµατισµού. 

Υπάρχει 
καλύτερη λύση; 

Βρες καλύτερη 
λύση 

Αρχική λύση 

Η λύση είναι 
βέλτιστη 

Τέλος 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
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    Η µέθοδος simplex βοηθάει στη λύση προβληµάτων επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας, λαµβάνοντας αποφάσεις και καθορίζοντας την βέλτιστη λύση των 

προβληµάτων που θα οδηγήσει στο µέγιστο κέρδος ή στο ελάχιστο κόστος 

παραγωγής. Χρησιµοποιεί τις επαναλήψεις της ακόµα και µετά την εύρεση θετικής 

λύσης έως ότου φτάσει στη βέλτιστη. Ακόµη, κατά τη λύση ενός προβλήµατος, η 

µέθοδος simplex µας δίνει και πλήθος άλλων οικονοµικών πληροφοριών οι οποίες 

δεν µπορούν να βρεθούν µε καµία άλλη τεχνική. 

    Ο αλγόριθµος simplex για τη λύση προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού,  

χρησιµοποιεί τους λεγόµενους πίνακες simplex, όπως φαίνεται παρακάτω:  
 

 x1 x2 ... xn   
1 a11 a12 … a1n b1 xb1 

2 a21 a22 … a2n b2 xb2 
… … … … … … … 
m am1 am2 … amn bm xbm 
zi-ci z1-c1 z2-c2 … zn-cn f(b)  

 

    Στον παραπάνω πίνακα υπάρχουν οι γραµµές m που είναι οι περιορισµοί και οι 

στήλες n που είναι οι µεταβλητές του προβλήµατος. Σε κάθε γραµµή του πίνακα 

αντιστοιχεί ένας περιορισµός και σε κάθε στήλη µια µεταβλητή. Τα δεδοµένα του 

πίνακα αλλάζουν συνεχώς καθώς επαναλαµβάνεται ο αλγόριθµος και οι επαναλήψεις 

σταµατούν µόνο όταν βρούµε την άριστη λύση του προβλήµατος.  

   Ακόµη το ∑
=

=

m

i
biijj xcaz

1

)(  και c(xbi) αντιστοιχεί στην αντιστοιχεί στήλη της 

βάσης. Η στήλη της βάσης δείχνει ποιες στήλες του πίνακα αποτελούν το µοναδιαίο 

πίνακα. Η επίλυση προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού µε τους πίνακες 

simplex αποτελεί ένα συστηµατικό τρόπο καταχώρησης των δεδοµένων του 

προβλήµατος, έτσι ώστε τα βήµατα του αλγορίθµου simplex να εκτελούνται µε πιο 

απλό, γρήγορο και αποτελεσµατικό τρόπο. Ο αλγόριθµος simplex, βάση της 

αντικειµενικής συνάρτησης που έχουµε κάθε φορά, ξεκινάει από µια αρχική κορυφή 

σε ένα σύστηµα αξόνων x,y και πηγαίνει στην αµέσως γειτονική κορυφή µόνο αν 

υπάρχει βελτίωση στην αντικειµενική µας συνάρτηση. Σε περίπτωση που καµία από 

τις γειτονικές κορυφές δεν βελτιστοποιεί την αντικειµενική µας συνάρτηση, έχουµε 

φτάσει στη βέλτιστη λύση του προβλήµατος µας. 

    Σηµαντικό στοιχείο της µεθόδου simplex είναι ότι εντοπίζει και τις περιπτώσεις 

όπου το πρόβληµα είναι αδύνατο να λυθεί ή έχει µη πεπερασµένη λύση. 
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3.2.1 Παράδειγµα µεθόδου simplex 2 
 
  Το παράδειγµα βρίσκεται ήδη σε τυποποιηµένη µορφή: 
αρχ. συνάρτηση µέγιστο Ρ=60X1+40X2 
περιορισµοί: 
 
1) Χ1+Χ2≤50               
2) 40Χ1+20Χ2≤1400   
3) Χ1,Χ2≥0 
 
   Οι παραπάνω ανισότητες βάση των νέων µεταβλητών γίνονται: 
 
1) Χ1+Χ2+S1=50 
2) 40Χ1+20Χ2+S2=1400 
 
  Για να καταλάβουµε το ρόλο των νέων µεταβλητών αρκεί να εφαρµόσουµε τα 
αποτελέσµατα Χ1=20 και Χ2=30 
 
  ∆ηµιουργούµε αυτό που αποκαλούµε Αρχικό Σύστηµα της Μεθόδου Simplex: 
 
α) X1+X2+S1=50 
β) 40X1+20X2+S2=1400 
γ) -60X1-40X2+P=0 
 
  Για να διευκολύνουµε τους υπολογισµούς της µεθόδου τοποθετούµε το αρχικό 
σύστηµα των τριών εξισώσεων σε µορφή πίνακα 
 
 
Β.µ. X1 X2 S1 S2 P  
S1 1 1 1 0 0 50 
S2 40 20 0 1 0 1400 
P -60 -40 0 0 1 0 

 
  Ο αρχικός πίνακας simplex περιέχει την αρχική βασική εφικτή λύση που είδαµε 
παραπάνω. Για (X1=0, X2=0) οι τιµές των βασικών µεταβλητών δίνονται στην 
τελευταία στήλη. 
  Το επόµενο στάδιο περιλαµβάνει τόσα επαναληπτικά βήµατα όσα χρειαστεί ώστε να 
φτάσουµε στη βέλτιστη λύση 
 
 
Β.µ. X1 X2 S1 S2 P   
S1 1 1 1 0 0 50 50/1=50 
S2 40 20 0 1 0 1400 1400/40=35 
P -60 -40 0 0 1 0  

 
  

                                                 
2 http://users.teiath.gr/vmouss/ebooks/optimee/sections/section13_MethodosSimplex.html, τελευταία 
πρόσβαση 16/09/2012 
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 Η αντικατάσταση της µεταβλητής S2 από την εισερχόµενη X1 γίνεται ως εξής: 
 
Α)  διαιρούµε την οδηγό γραµµή µε το οδηγό στοιχείο ώστε αυτό να γίνει 1 (αν είναι 
ήδη 1 τότε το βήµα αυτό παραλείπεται), 
 
40 20 0 1 0 1400 

                                                / 40= 
1 1/2 0 1/40 0 35 

 
 
Εποµένως ο πίνακας simplex γίνεται: 
 
 
Β.µ. X1 X2 S1 S2 P  
S1 1 1 1 0 0 50 
S2 1 1/2 0 1/40 0 35 
P -60 -40 0 0 1 0 

 
 
Β) προσθαφαιρούµε ανάλογα την οδηγό γραµµή στις υπόλοιπες γραµµές, όσες φορές 
χρειάζεται, για να γίνουν µηδέν τα υπόλοιπα στοιχεία της οδηγού στήλης, 
 
 
1 1 1 0 0 50 

                                               - 
1 1/2 0 1/40 0 35 

                                               = 
0 1/2 1 -1/40 0 15 

 
Και 
 
-60 -40 0 0 1 0 

                                            + 60 · 
1 1/2 0 1/40 0 35 

                                               = 
0 -10 0 60/40 0 2100 

 
Άρα ο πίνακας simplex γίνεται: 
 
Β.µ. X1 X2 S1 S2 P  
S1 0 1/2 1 -1/40 0 15 
X1 1 1/2 0 1/40 0 35 
P 0 -10 0 60/40 1 2100 

 
 
Γ) τοποθετούµε τη µεταβλητή X1 στις βασικές µεταβλητές και βλέπουµε το 
αποτέλεσµα στην τελευταία στήλη. Η λύση που παίρνουµε είναι X1=35, X2=0 και 
δίνει κέρδος P=2100 που είναι σαφώς καλύτερο από το 0 της αρχικής λύσης. 
Η παρουσία αρνητικών αριθµών µας δείχνει ότι η λύση µπορεί να βελτιωθεί κι άλλο. 
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   Στο βήµα αυτό επιλέγουµε σαν εισερχόµενη τη µεταβλητή X2 που αυξάνει το P 
περισσότερο και σαν εξερχόµενη την S1 που περιορίζει την X2. 
 
 
Β.µ. X1 X2 S1 S2 P   
S1 0 1/2 1 -1/40 0 15 15/ ½=30 
X1 1 1/2 0 1/40 0 35  35/ ½=70 
P 0 -10 0 60/40 1 2100  

 
 
 Α) κάνουµε 1 το οδηγό στοιχείο διαιρώντας όλη τη γραµµή µε αυτό, 
 
 
0 1/2 1 -1/40 0 15 

                                 / ½= 
0 1 2 -2/40 0 30 

 
 
 Και ο πίνακας simplex γίνεται: 
 
 
Β.µ. X1 X2 S1 S2 P  
S1 0 1 2 -2/40 0 30 
X1 1 1/2 0 1/40 0 35 
P 0 -10 0 60/40 1 2100 

 
 
 Β) κάνουµε 0 τα υπόλοιπα στοιχεία της στήλης προσθαφαιρώντας ανάλογα την οδηγό 
γραµµή 
 
 
1 1/2 0 1/40 0 35 

                                 - ½ · 
0 1 2 -2/40 0 30 

                                    = 
1 0 -1 2/40 0 20 

 Και, 
 
0 -10 0 60/40 1 2100 

                                 + 10 · 
0 1 2 -2/40 0 30 

                                   = 
0 0 20 2 1 2400 

 
 
Και ο πίνακας simplex γίνεται: 
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Β.µ. X1 X2 S1 S2 P  
X2 0 1 2 -2/40 0 30 
X1 1 0 -1 2/40 0 20 
P 0 0 20 2 1 2400 

 
 
Γ) τοποθετούµε τη µεταβλητή X2 στις βασικές µεταβλητές και διαβάζουµε τη λύση 
στην τελευταία στήλη. Η λύση που παίρνουµε είναι X1=20, X2=30 και δίνει κέρδος 
P=2400, που είναι καλύτερο από το 2100 της προηγούµενης λύσης. 
  Σε αυτό το σηµείο παρατηρούµε την γραµµή του P ότι δεν έχουµε πλέον αρνητικούς 
αριθµούς. Συνεπώς έχουµε βρει τη βέλτιστη λύση. 
 

 

3.3  Πλεονεκτήµατα - µειονεκτήµατα γραµµικού 
προγραµµατισµού 
 

    Ο γραµµικός προγραµµατισµός έχει και πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα στην 

χρήση του στα διάφορα προβλήµατα, µε τα πλεονεκτήµατα να υπερτερούν. Με τον 

γραµµικό προγραµµατισµό µπορούµε να λύσουµε προβλήµατα οποιασδήποτε 

διάστασης X,Y (X µεταβλητές, Y περιορισµούς). Μπορούµε να λύσουµε 

περισσότερα προβλήµατα από κάθε άλλη µέθοδο γιατί χρησιµοποιεί και άλλες 

µεθόδους όπως η γραφική µέθοδος επίλυσης και ο αλγόριθµος simples που θα δούµε 

παρακάτω. Λύνει όσο το δυνατό λιγότερους κόµβους για να φτάσουµε στη βέλτιστη 

λύση το συντοµότερο και το κυριότερο είναι ότι εφαρµόζεται σε προβλήµατα µε τη 

χρήση Η/Υ, πράγµα που σηµαίνει µεγαλύτερη ταχύτητα επίλυσης προβληµάτων. 

    Το µειονέκτηµα είναι ότι παρότι καλύπτει την πλειοψηφία των προβληµάτων δεν 

µπορούµε να λύσουµε όλων των κατηγοριών τα προβλήµατα µε τον γραµµικό 

προγραµµατισµό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Θεωρία αποφάσεων 
 

    Επιχειρήσεις και οργανισµοί αντιµετωπίζουν προβλήµατα λήψης αποφάσεων, σε 

περιπτώσεις που καλούνται να αξιολογήσουν ένα σύνολο εφικτών εναλλακτικών 

επιλογών και να επιλέξουν εκείνη που προσδοκούν ότι θα οδηγήσει στο καλύτερο 

αποτέλεσµα ή στη βέλτιστη λύση όπως ονοµάζεται. 

    Η θεωρία αποφάσεων ασχολείται µε την εφαρµογή αλγορίθµων και διάφορων 

εφαρµογών για τη λήψη αποφάσεων, για τις οποίες δεν γνωρίζουµε τι ενέργειες 

πρέπει να γίνουν για το λόγο του ότι λαµβάνουµε αποφάσεις υπό συνθήκες 

αβεβαιότητας. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται µέσα σε επιχειρήσεις έχουν να κάνουν 

µε την ανάγκη αλλαγής της παρούσας κατάστασης σε µια άλλη πιο επιθυµητή. Η 

καλή πορεία µιας επιχείρησης στην παραγωγή ή την προώθηση των προϊόντων της 

και η επιτυχία της σε σχέση µε τον ανταγωνισµό έχει να κάνει µε την λήψη των 

καλύτερων αποφάσεων, την δυνατότητα υλοποίησης τους και το πόσο γρήγορα θα το 

καταφέρει. 

    Προβλήµατα αποφάσεων προκύπτουν σε όλες τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

και για διάφορους λόγους, όπως από τη θέση που θα χτιστεί η επιχείρηση, στο πως θα 

χτιστεί (κατασκευαστικά µέσα), στον εξοπλισµό παραγωγής, στα µεταφορικά µέσα, 

µέχρι και στα τελικά προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παράγει ή θα προσφέρει 

αντίστοιχα η επιχείρηση. Το πόσο καλύτερα θα πετύχει µια επιχείρηση σε σχέση µε 

τους ανταγωνιστές της, είναι αποτέλεσµα της λήψης και υλοποίησης καλύτερων 

αποφάσεων από αυτούς. 
 
 

4.1 Βασικά χαρακτηριστικά των προβληµάτων λήψης 
αποφάσεων στις επιχειρήσεις 

 

Κριτήριο-α επιλογής 

    Για την επιλογή της άριστης απόφασης µεταξύ όλων των εφικτών εναλλακτικών 

λύσεων, απαιτείται να µειωθεί η απόδοση κάθε εναλλακτικής λύσης. Η λήψη κάποιας 

απόφασης ανάλογα και µε τις περιστάσεις που επικρατούν βασίζεται σε περισσότερα 

από ένα κριτήρια, όπως: οικονοµικά, ποιοτικά, τεχνικά και σε µερικές περιπτώσεις 

ακόµα και κοινωνικά. 

    Ο λήπτης επιχειρηµατικών αποφάσεων καλείται να προσδιορίσει τα κριτήρια µε 

βάση τα οποία θα αξιολογήσει τις εναλλακτικές λύσεις και θα επιλέξει τη βέλτιστη. 

Το πρόβληµα γίνεται δυσκολότερο σε περίπτωση που καλούµαστε να συνδυάσουµε 

κριτήρια ανοµοιογενή. 
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«Ας υποθέσουµε ότι µια επιχείρηση πρόκειται να επεκτείνει το συγκρότηµα της ή να 

ανοίξει ένα δεύτερο σε µια άλλη περιοχή και θέλει να αγοράσει ένα οικόπεδο να 

εγκατασταθεί. Τον λήπτη της απόφασης θα τον ενδιέφερε πολύ αρχικά το κόστος του 

οικοπέδου και µετά αν έχει εύκολη πρόσβαση στα σηµεία διανοµής ή αν χρειάζεται 

µεγάλη τροποποίηση ώστε να εγκατασταθεί η επιχείρηση (µεγάλο κόστος). Αν η τιµή 

του είναι χαµηλή ίσως να µην είναι εύκολα προσβάσιµο και να χρειάζεται πολλά 

έξοδα για την επιχείρηση ώστε να γίνει κατάλληλο, άρα η απόφαση θα πρέπει να 

ληφθεί µε συνυπολογισµό κι άλλων παραγόντων. Αν το οικόπεδο είναι και φθηνό και 

σε καλή θέση µε εύκολη πρόσβαση, τότε η απόφαση που καλείται να πάρει ο λήπτης 

είναι εύκολη». 

 

Αβεβαιότητα 

    Η λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων είναι µια διαδικασία που αφορά µελλοντικά 

δρώµενα. Οι επιπτώσεις οποιασδήποτε επιλογής δεν είναι απόλυτα προβλέψιµες και 

φαίνονται στο µέλλον. Η παρουσία αβεβαιότητας στο άµεσο περιβάλλον µέσα στο 

οποίο λαµβάνεται µια απόφαση, επηρεάζει τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν από 

τις επιλογές που θα γίνουν και είναι ένα βασικό στοιχείο στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. 

 

«Όταν για παράδειγµα, µια εταιρεία λαµβάνει την απόφαση να προωθήσει ένα 

προϊόν, υπάρχει η αβεβαιότητα για το πώς θα πράξουν οι ανταγωνιστές της 

επιχείρησης και για το πώς θα εξελιχθεί η ζήτηση του προϊόντος στην αγορά, καθώς 

και η εµφάνιση τυχόν νέου προϊόντος υποκατάστατου. Οπότε για κάθε περίπτωση θα 

πρέπει να γίνει έρευνα και εκτίµηση των αποτελεσµάτων κάτω από τις διαφορετικές 

συνθήκες της αγοράς». 

 

Αντίληψη αποφάσεων σωστές ή λανθασµένες 

    Πολλές φορές κρίνουµε µια απόφαση αν είναι σωστή ή λάθος, η οποία έχει ληφθεί 

σε µια δεδοµένη στιγµή, κρίνοντας µόνο από το αποτέλεσµα που προέκυψε εκ των 

υστέρων. Το συγκεκριµένο αποτέλεσµα όµως εξαρτάται επίσης και από συγκυρίες 

που δεν µπορούσαν να προβλεφθούν και να εκτιµηθούν µε πλήρη βεβαιότητα τη 

στιγµή που λαµβάνονταν η απόφαση. Η ορθότητα κάθε απόφασης εξαρτάται από τη 

διαδικασία µε βάση την οποία έχει επιλεγεί, από το αν ακολουθήθηκε µια 

συστηµατική ανάλυση όλων των εναλλακτικών λύσεων και από το αν αξιολογήθηκαν 

επαρκώς όλα τα δεδοµένα τη στιγµή λήψης της απόφασης. 
 
 
 

4.2 Αποφάσεις σε συνθήκες αβεβαιότητας 
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    Η αβεβαιότητα που πάντα υπάρχει στο επιχειρηµατικό περιβάλλον προσθέτει µια 

διάσταση πολυπλοκότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η βέλτιστη επιλογή σε 

ένα τέτοιο πρόβληµα προκύπτει από την αξιολόγηση καθεµίας από τις εφικτές 

εναλλακτικές αποφάσεις ως προς τα αποτελέσµατα που θα προέκυπταν από την 

επιλογή και υλοποίηση της. Τα αποτελέσµατα όµως που θα προέκυπταν, 

επηρεάζονται από την ύπαρξη αβέβαιων παραγόντων οι οποίοι είναι µεν δυνατό να 

εκτιµηθούν, αλλά δεν είναι δυνατό να προσδιορισθούν µε βεβαιότητα. 

 

Εναλλακτικές αποφάσεις 

    Σε κάθε πρόβληµα λήψης αποφάσεων βασικό στοιχείο αποτελεί καταρχήν ο 

προσδιορισµός όλων των δυνατών επιλογών που έχει στη διάθεση του ο λήπτης της 

απόφασης. Οι επιλογές αυτές αποτελούν τις εφικτές εναλλακτικές λύσεις από τις 

οποίες επιλέγει τη βέλτιστη. 

 

Πιθανές καταστάσεις (σενάρια) 

    Τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν από την υιοθέτηση οποιασδήποτε απόφασης 

εξαρτώνται από ορισµένες καταστάσεις ή γεγονότα που είναι πιθανό να συµβούν και 

τα οποία βρίσκονται έξω από τον έλεγχο του ατόµου που λαµβάνει την απόφαση. Οι 

καταστάσεις αυτές, οι οποίες αποκαλούνται σενάρια, θα πρέπει να προσδιοριστούν µε 

τρόπο ώστε να καλύπτουν όλα τα πιθανά ενδεχόµενα που επηρεάζουν τα 

αποτελέσµατα κάθε απόφασης. Το πιο συγκεκριµένο σενάριο που θα προκύψει στο 

µέλλον, δεν είναι δυνατό να το γνωρίζουµε από πιο νωρίς, αλλά µόνο µετά τη λήψη 

της απόφασης. 

 

Πίνακας κερδών 

    Αφού έχουν οριστεί οι εναλλακτικές λύσεις και έχουν προσδιοριστεί οι πιθανές 

καταστάσεις υπολογίζουµε το κέρδος ή γενικά το όφελος που θα προέκυπτε από την 

υιοθέτηση κάθε εναλλακτικής λύσης. Τα αποτελέσµατα αυτών των υπολογισµών 

καταγράφονται σε ένα πίνακα ο οποίος εµφανίζει το όφελος που προκύπτει από κάθε 

συνδυασµό εναλλακτικής λύσης. Το όφελος αυτό είναι το αναµενόµενο οικονοµικό 

κέρδος ή ζηµιά από την επιλογή της συγκεκριµένης εναλλακτικής λύσης. 

 

Επιλογή βέλτιστης απόφασης 

    Το ζητούµενο είναι η επιλογή της βέλτιστης απόφασης µε οικονοµικά κριτήρια. Αν 

κάποιος ήθελε να επιλέξει µια οικονοµική πολιτική µε στόχο την µείωση του 

επιχειρηµατικού κινδύνου από πιθανές ζηµιές, θα έκανε µια επιλογή που θα κοιτούσε 

να αποφύγει το ρίσκο στην απόφαση του ώστε να αποφύγει όσο µπορεί τυχόν ζηµιές 
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µε αποτέλεσµα να µην λαµβάνει καθόλου υπόψη του τις ευκαιρίες δηµιουργίας 

κέρδους. Μια τελείως αντίθετη εκδοχή είναι η επιλογή εκείνη της εναλλακτικής 

λύσης που δίνει την µεγαλύτερη δυνατότητα κέρδους, αγνοώντας τον τυχόν κίνδυνο 

ζηµιάς. Θα πρέπει λοιπόν η επιλογή µας να µας δίνει όσο το δυνατό µικρότερες 

πιθανότητες ζηµιάς αλλά και ταυτόχρονα όσο το δυνατό µεγαλύτερο κέρδος. 
 
 

4.3   Κριτήρια για λήψη αποφάσεων σε συνθήκες 
αβεβαιότητας 

 

Κριτήριο ‘απαισιοδοξίας’ ΜΑΧΙΜΙΝ 

    Σύµφωνα µε το κριτήριο ΜΑΧΙΜΙΝ προσπαθούµε να µεγιστοποιήσουµε το 

µικρότερο σε κάθε περίπτωση κέρδος. Στην πράξη θεωρούµε το χειρότερο 

αποτέλεσµα που µπορεί να συµβεί σε κάθε εναλλακτική απόφαση και βέβαια 

επιλέγουµε εκείνη την απόφαση που κάτω από τις χειρότερες προϋποθέσεις δίνει τα 

καλύτερα αποτελέσµατα. 

    Η διαδικασία επιλογής µε το µικρότερο ΜΑΧΙΜΙΝ έχει ως εξής: 

1) στον πίνακα κερδών βρίσκουµε το µικρότερο δυνατό κέρδος για καθεµία από τις 

εναλλακτικές αποφάσεις, 

2) κατόπιν επιλέγουµε εκείνη την απόφαση που αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο από τα 

παραπάνω κέρδη. 

 

Κριτήριο ‘αισιοδοξίας’ ΜΑΧΙΜΑΧ 

    Σύµφωνα µε το κριτήριο ΜΑΧΙΜΑΧ η προσπάθεια του λήπτη αποφάσεων είναι να 

µεγιστοποιήσουµε το µεγαλύτερο δυνατό κέρδος σε κάθε περίπτωση. 

    Η διαδικασία επιλογής µε το κριτήριο ΜΑΧΙΜΑΧ έχει ως εξής: 

1) στον πίνακα κερδών βρίσκουµε το µεγαλύτερο δυνατό κέρδος για καθεµία από τις 

εναλλακτικές αποφάσεις, 

2) κατόπιν επιλέγουµε εκείνη την απόφαση που αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο από τα 

παραπάνω κέρδη. 

 

Κριτήριο ΜΙΝΜΑΧ κόστος ευκαιρίας 

    Μια βασική έννοια στα προβλήµατα λήψης αποφάσεων αποτελεί το κόστος 

ευκαιρίας. 

Ορίζεται δηλαδή ως κόστος ευκαιρίας µιας επιλογής για µία συγκεκριµένη 

κατάσταση, η διαφορά µεταξύ του µέγιστου κέρδους που θα µπορούσε να επιτευχθεί 

στη συγκεκριµένη κατάσταση και του κέρδους που αντιστοιχεί στη δεδοµένη 

επιλογή. 
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    Με βάση το κόστος ευκαιρίας η διαδικασία επιλογής της βέλτιστης λύσης 

ακολουθεί το κριτήριο ΜΙΝΜΑΧ. Για κάθε εναλλακτική λύση προσδιορίζεται το 

µέγιστο κόστος ευκαιρίας και επιλέγεται βέβαια εκείνη η λύση η οποία αντιστοιχεί 

στο µικρότερο από τα µέγιστα κόστη χαµένων ευκαιριών. 
 
 

4.4 Παράδειγµα Θεωρίας Αποφάσεων 
 

    Στο παρακάτω παράδειγµα µπορούµε να δούµε πως εφαρµόζεται η Θεωρία 

Αποφάσεων στην παραγωγική δραστηριότητα (Παντελής Υψηλάντης, 2010). 

    Μια εταιρεία έχει συµβόλαιο µε ένα πελάτη της για την προµήθεια ενός 

συγκεκριµένου προϊόντος. Επειδή η διαδικασία παραγωγής του προϊόντος είναι 

δύσκολη η παραγωγή του γίνεται σε τόνους. Ο πελάτης έχει συµφωνήσει να δίνει την 

παραγγελία του για 1, 2 ή 3 τόνους ανά εξάµηνο. Επειδή η παραγωγή του προϊόντος 

χρειάζεται να ξεκινήσει 2 µήνες νωρίτερα από την χρήση του, η εταιρεία πρέπει να 

γνωρίζει εκ των προτέρων την ποσότητα που θα παράγει χωρίς να ξέρει την ποσότητα 

που θα της παραγγείλει ο πελάτης. Το κόστος παραγωγής ανέρχεται στα 15000€/τόνο 

ενώ η τιµή πώλησης προς τον πελάτη έχει συµφωνηθεί στα 20000€. Αν ο πελάτης 

ζητήσει µεγαλύτερη ποσότητα τότε η εταιρεία θα πρέπει να αγοράσει από το 

εξωτερικό στην τιµή των 24000€. Επειδή το συγκεκριµένο προϊόν δεν µπορεί να 

αποθηκευτεί περισσότερο από 3 µήνες, αν ο πελάτης παραγγείλει µικρότερη 

ποσότητα τότε αυτό που περισσεύει θα πρέπει να ανακυκλωθεί και η αξία του σ’ αυτή 

την περίπτωση θα είναι 5000€. 

 

Ανάλυση προβλήµατος βάση τις συνθήκες αβεβαιότητας 

 

1) εναλλακτικές λύσεις 

βάση της συµφωνίας που έχει γίνει µεταξύ εταιρίας και πελάτη διαπιστώνεται ότι 

έχουµε τις εξής εναλλακτικές λύσεις: 

παραγωγή 1 τόνου 

παραγωγή 2 τόνων 

παραγωγή 3 τόνων 

 

2) πιθανές καταστάσεις – σενάρια 

οι πιθανές καταστάσεις ή σενάρια που προκύπτουν εδώ έχουν να κάνουν µε τις 

ποσότητες που µπορεί να παραγγείλει ο πελάτης στην εταιρεία: 

ζήτηση 1 τόνου 

ζήτηση 2 τόνων 

ζήτηση 3 τόνων 
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πίνακας κερδών: 

στον πίνακα κερδών µπορούµε να βρούµε όλους τους πιθανούς συνδυασµούς µεταξύ 

παραγωγής και ζήτησης του προϊόντος και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από 

τους συνδυασµούς: 
 
 
 

παραγωγή ζήτησ

η 
Κόστος 
απόκτησης 

Έσοδα πώλησης Κέρδος ή ζηµία 

1 1 15000 20000 5000 
1 2 15000(παρ)+ 

24000(εισ)=39000 
2·20000=40000 1000 

1 3 15000(παρ)+ 
48000=63000 

3·20000=60000 -3000 

2 1 2·15000=30000 20000(πελ)+ 
5000(επεξ)=25000 

-5000 

2 2 2·15000=30000 2·20000=40000 10000 
2 3 30000(παρ)+ 

24000(εισ)=54000 
3·20000=60000 6000 

3 1 3·15000=45000 20000(πελ)+2· 
5000(ανακ)=30000 

-15000 

3 2 3·15000=45000 2·20000(πελ)+5000 
(ανακ)=45000 

0 

3 3 3·15000=45000 3·20000=60000 15000 
 

    Το κέρδος ή η ζηµιά αντίστοιχα µπορούν να συνοψίσουν σε ένα πίνακα µε στήλες 

την ζήτηση και γραµµές την παραγωγή του προϊόντος. 
 

Παραγωγή προϊόντος 
σε τόνους 

Ζήτηση 
1 τόνος 2 τόνοι 3 τόνοι 

Παραγωγή 1 τόνου 5000 1000 -3000 
Παραγωγή 2 τόνοι -5000 10000 6000 
Παραγωγή 3 τόνοι -15000 0 15000 

 

3) κριτήριο ΜΑΧΜΙΝ ‘απαισιοδοξίας’ 

στο κριτήριο αυτό µε βάση τη θεωρία στις πιο πίσω σελίδες βλέπουµε παρακάτω τον 

πίνακα κερδών/ζηµιών: 
 

Παραγωγή προϊόντος 
σε τόνους 

ζήτηση min 
1 τόνος 2 τόνοι 3 τόνοι 

Παραγωγή 1 τόνου 5000 1000 -3000 -3000 
Παραγωγή 2 τόνοι -5000 10000 6000 -5000 
Παραγωγή 3 τόνοι -15000 0 15000 -15000 
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4) κριτήριο ‘αισιοδοξίας’ ΜΑΧΙΜΑΧ 

στο κριτήριο αυτό µε βάση τη θεωρία στις προηγούµενες σελίδες βλέπουµε 

παρακάτω τον πίνακα κερδών/ζηµιών: 
 

Παραγωγή προϊόντος 
σε τόνους 

ζήτηση max 
1 τόνος 2 τόνοι 3 τόνοι 

Παραγωγή 1 τόνου 5000 1000 -3000 5000 
Παραγωγή 2 τόνοι -5000 10000 6000 10000 
Παραγωγή 3 τόνοι -15000 0 15000 15000 

 
 

5) κριτήριο MINMAX κόστος ευκαιρίας 

στο κριτήριο αυτό βάση της θεωρίας σε προηγούµενες σελίδες έχουµε: 
 

Παραγωγή προϊόντος 
σε τόνους 

Ζήτηση 
1 τόνος 2 τόνοι 3 τόνοι 

Παραγωγή 1 τόνου 5000-5000 10000-1000 15000-(-3000) 
Παραγωγή 2 τόνοι 5000-(-5000) 10000-10000 15000-6000 
Παραγωγή 3 τόνοι 5000-(-15000) 10000-0 15000-15000 

 
 

Άρα ο πίνακας κερδών/ζηµιών γίνεται(MINMAX=10000): 
 

Παραγωγή προϊόντος 
σε τόνους 

ζήτηση max 
1 τόνος 2 τόνοι 3 τόνοι 

Παραγωγή 1 τόνου 0 9000 18000 18000 
Παραγωγή 2 τόνοι 10000 0 10000 10000 
Παραγωγή 3 τόνοι 20000 10000 0 20000 

 
 
 

4.5 Πλεονεκτήµατα - µειονεκτήµατα θεωρίας αποφάσεων 
 

    Η θεωρία αποφάσεων καλύπτει µια σειρά από αποφάσεις που καλείται να πάρει η 

κάθε επιχείρηση. Με τη µέθοδο αυτή, η κάθε επιχείρηση µπορεί να πάρει αποφάσεις 

για µικρά µέχρι και τα µεγαλύτερα προβλήµατα και καταστάσεις που θα 

αντιµετωπίσει. Ακόµη µπορεί λαµβάνοντας αποφάσεις µε αυτή τη µέθοδο να µειώσει 

αρκετά τις δαπάνες της και να εξοικονοµήσει χρόνο και χρήµα για άλλα στάδια της 

παραγωγικής της διαδικασίας. Είναι µια µέθοδος µε την οποία µπορούµε να πάρουµε 

αποφάσεις ακόµα και σε συνθήκες αβεβαιότητας. 

    Ένα µειονέκτηµα που θα µπορούσαµε να τονίσουµε ιδιαίτερα στη θεωρία 

αποφάσεων είναι στη λήψη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας όπου ναι µεν 

µπορούµε να εκτιµήσουµε πιθανών αβέβαιους παράγοντες, αλλά σε κάποιες 
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περιπτώσεις όχι µε απόλυτη βεβαιότητα µε αποτέλεσµα τη λήψη λανθασµένων 

αποφάσεων. Κάποια άλλα µειονεκτήµατα της θεωρίας των αποφάσεων είναι ότι βάση 

της αβεβαιότητας που υπάρχει, ο λήπτης κάποιες φορές µπορεί να αγνοήσει κάποια 

εναλλακτική επιλογή ή κάποιο παράγοντα που θα µπορούσε να αλλάξει την απόφαση, 

ότι µερικές φορές για το ίδιο θέµα, από δυο διαφορετικούς λήπτες µπορεί να πάρουµε 

δυο τελείως διαφορετικές αποφάσεις και ότι κάποιες φορές ο λήπτης των αποφάσεων 

δίνει µεγαλύτερη έµφαση σε άµεσες και εύκολες πληροφορίες µε αποτέλεσµα να µην 

εξετάζει βαθύτερα το πρόβληµα και να µην έχουµε έτσι το αποτέλεσµα που θέλουµε. 
 
  



 28 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Προσοµοίωση 
 

    Προσοµοίωση (simulation) ονοµάζουµε την τεχνική αναπαράστασης της 

λειτουργίας ενός πραγµατικού συστήµατος σε ένα µοντέλο, στο οποίο απεικονίζονται 

τα χαρακτηριστικά του πραγµατικού συστήµατος µε σκοπό τη διεξαγωγή πειραµάτων 

είτε για να κατανοήσουµε τη συµπεριφορά του, είτε για να εκτιµήσουµε τις 

στρατηγικές που χρησιµοποιεί. Είναι µια από τις πιο σηµαντικές τεχνικές της 

επιχειρησιακής έρευνας την οποία τα τελευταία χρόνια χρησιµοποιούν  διάφοροι 

κλάδοι όπως, η ιατρική, η φυσική, οι µηχανικοί αεροσκαφών, οι µηχανικοί-

σχεδιαστές κτιρίων, γεφυρών και πολλών άλλων, για τη µελέτη πολύπλοκων 

συστηµάτων. Παρ’ ότι εµφανίζεται αρκετά µεταγενέστερα, η τεχνική προσοµοίωσης 

εφαρµόζεται αρκετές φορές επειδή η ανάπτυξη ενός αναλυτικού µαθηµατικού 

µοντέλου για ένα πολύπλοκο σύστηµα είναι δύσκολη έως αδύνατη. Η προσοµοίωση 

είναι µια τεχνική που δεν οδηγεί στη βέλτιστη λύση µέσω µιας συγκεκριµένης 

µαθηµατικής διαδικασίας, αλλά µας δίνει την ευχέρεια να πειραµατιστούµε µε το 

σύστηµα δοκιµάζοντας διάφορες λύσεις ώσπου να πετύχουµε τη βέλτιστη. Στη 

µέθοδο αυτή χρησιµοποιούνται κυρίως λογικά µοντέλα παρά µαθηµατικές σχέσεις. Ο 

τρόπος αυτός παράστασης µε τον οποίο µελετούνται τέτοιου είδους προβλήµατα είναι 

τα διαγράµµατα ροής. 

    Πρόκειται για µια ιδιαίτερα αποτελεσµατική τεχνική που χρησιµοποιείται για να 

δοκιµάσουµε διάφορες αλλαγές και να πάρουµε αποφάσεις σχετικά µε τη λειτουργία 

της επιχείρησης µας. ∆ηµιουργεί ένα εικονικό επιχειρηµατικό περιβάλλον πάνω στο 

οποίο εφαρµόζονται εναλλακτικές λύσεις και εξετάζονται σε πραγµατικές συνθήκες 

δίνοντας µας αποτελέσµατα που θα παίρναµε εάν τις είχαµε εφαρµόσει  σε 

επιχειρήσεις σε πραγµατικό περιβάλλον. Οι δοκιµές αυτές αν γίνονταν σε πραγµατικό 

επιχειρηµατικό περιβάλλον θα ήταν αφενός πολύ χρονοβόρες και αφετέρου θα 

κόστιζαν τόσο πολύ που θα ήταν σχεδόν αδύνατον να επιβιώσει οικονοµικά µια 

επιχείρηση. Έτσι η τεχνική της προσοµοίωσης µπορεί να αποτρέψει επιχειρήσεις από 

λανθασµένες αποφάσεις που θα τους κόστιζαν πάρα πολύ χρόνο και χρήµα. 

    Στο χώρο των επιχειρήσεων η προσοµοίωση είναι η τεχνική η οποία ελέγχει πόσο 

αποτελεσµατικά χρησιµοποιούνται, το εργατικό δυναµικό, τα µηχανήµατα, οι 

εγκαταστάσεις και οποιαδήποτε άλλα µέσα διαθέτει η κάθε επιχείρηση και τις 

διαδικασίες εκείνες που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν κατά την παραγωγική 

διαδικασία και να λαµβάνει βέλτιστες αποφάσεις για θέµατα εξοπλισµού, στελέχωσης 

και ροής εργασιών µιας επιχείρησης. Βοηθάει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις 

παραγωγικές τους διαδικασίες και µπορεί να εξετάσει ολόκληρο το τµήµα της 

παραγωγικής διαδικασίας, τον τρόπο λειτουργίας της αποθήκης, τα ωράρια εργασίας 
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του προσωπικού, την χρήση του εξοπλισµού της επιχείρησης και µας βοηθά στον 

εντοπισµό και στην διόρθωση των προβληµάτων που θα προκύψουν. 
 
 

5.1 Μέσα που χρησιµοποιεί και προβλήµατα που 
εφαρµόζεται η Προσοµοίωση 

 

    Η προσοµοίωση του πραγµατικού συστήµατος γίνεται µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και τη χρήση κατάλληλου λογισµικού µε τη βοήθεια του οποίου 

αναπτύσσεται το µοντέλο της προσοµοίωσης. Ο υπολογιστής χρησιµοποιείται για να 

επεξεργάζεται το µοντέλο της προσοµοίωσης, ώστε να βρούµε αποτελέσµατα τα 

οποία µπορούµε να αναλύσουµε µε σκοπό να πάρουµε αποφάσεις που θα µας 

οδηγήσουν στη λύση του προβλήµατος. Με την τεχνική αυτή εφαρµόζουµε τα 

δεδοµένα µας στο υπολογιστικό σύστηµα και τα αποτελέσµατα έρχονται πολύ 

γρήγορα, πολύ εύκολα και χωρίς ιδιαίτερες δαπάνες.  

    Η προσοµοίωση µέσω συστηµάτων για επιχειρήσεις συνιστάται: 

• για τη µελέτη πολύπλοκων προβληµάτων-συστηµάτων 

• για τη µελέτη και σύγκριση εναλλακτικών σχεδίων σε ένα σύστηµα που δεν 

υπάρχει 

• για τη µελέτη µεταβολών και επιπτώσεων που τυχών φέρουν σε ένα υπάρχον 

σύστηµα 

• για την επαλήθευση αναλυτικών λύσεων. 

    Σκοπός της προσοµοίωσης είναι να γνωρίζουµε εκ των προτέρων την αντίδραση 

των αποφάσεων που λαµβάνουµε και τη µελέτη εναλλακτικών σεναρίων στο 

σύστηµα που εξετάζουµε. 

    Κάποια από τα προβλήµατα τα οποία βρίσκουν λύση µε τη µέθοδο της 

προσοµοίωσης είναι τα εξής: 

• σχεδιασµός και αξιολόγηση συστηµάτων Η/Υ 

• σχεδιασµός και ανάλυση συστηµάτων παραγωγής 

• σχεδιασµός και αξιολόγηση σχεδίων παροχής υπηρεσιών 

• σχεδιασµός και λειτουργία συστηµάτων µεταφοράς (λιµάνια, σιδηρόδροµοι, 

µετρό, αυτοκινητόδροµοι κ.α.) 

• σχεδιασµός και ανάλυση χρηµατοοικονοµικών συστηµάτων 

• εκµάθηση χειρισµού διάφορων οχηµάτων (αυτοκίνητα, φορτηγά, γερανούς, 

ελικόπτερα, αεροπλάνα κ.α.) 

• αυτοκινητοβιοµηχανία (παραγωγή και εξέλιξη ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και 

άλλων συστηµάτων όπως κατανάλωση καυσίµου, απόδοση κινητήρων, 

µηχανισµούς κίνησης, αισθητήρες κ.α.) 

• στρατιωτικά συστήµατα 
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• κατασκευής κτιρίων 

• δηµιουργία επιχειρήσεων και µελέτης λειτουργίας της 

• στην ιατρική σε χειρουργικές επεµβάσεις 
 
 

5.2 Παραδείγµατα προσοµοίωσης (simulation) 
 

1) Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγµατα προσοµοίωσης είναι το σύστηµα εκµάθησης 

χειρισµού αεροπλάνων. Τα κέντρα και οι σχολές εκπαίδευσης πιλότων 

χρησιµοποιούν την µέθοδο της προσοµοίωσης ως βασικό εργαλείο για την 

εκπαίδευση πιλότων πολιτικών και πολεµικών αεροσκαφών. Οι υποψήφιοι µαθαίνουν 

να χειρίζονται τα αεροσκάφη κατά την απογείωση, την προσγείωση σε καλές αλλά 

και σε άσχηµες καιρικές συνθήκες, µαθαίνουν να αντιµετωπίζουν τυχόν µηχανικά 

προβλήµατα την ώρα της πτήσης σε εικονικό πιλοτήριο το οποίο είναι ακριβές 

αντίγραφο του πραγµατικού. Είναι ένα από τα πιο σηµαντικά προβλήµατα εφαρµογής 

της προσοµοίωσης αν σκεφτεί κανείς τις συνέπειες που θα είχε η εκπαίδευση των 

πιλότων σε πραγµατικά αεροσκάφη και σε πραγµατικό περιβάλλον. Το ίδιο ισχύει και 

για το χειρισµό πλοίων, αγωνιστικών αυτοκινήτων και όλων των οχηµάτων που 

χρήζουν ιδικού χειρισµού. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα η προσοµοίωση 

χρησιµοποιείται και ως παιχνίδια σε χώρους διασκέδασης. 

 

 
 

Προσοµοίωση χειρισµού αεροσκάφους (http://www.ru.all.biz/el/g198613,20/04/2012) 
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2) Ένα ακόµα παράδειγµα προσοµοίωσης είναι η αυτοκινητοβιοµηχανία. Στον τοµέα 

αυτόν η προσοµοίωση είναι ένα σηµαντικό εργαλείο, τη στιγµή που τα εργοστάσια 

παραγωγής αυτοκινήτων έχουν περάσει σε ένα νέο είδος ανταγωνισµού µεταξύ τους. 

Η εφαρµογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστηµάτων καθώς και ο συνδυασµός 

µεγάλης ιπποδύναµης, της ταυτόχρονης µείωσης της κατανάλωσης καυσίµου και της 

µείωσης του χρόνου παραγωγής των νέων αυτοκινήτων, είναι κάποιοι από τους 

λόγους εφαρµογής της προσοµοίωσης. Με τη µέθοδο της προσοµοίωσης οι 

αυτοκινητοβιοµηχανίες δεν χρειάζεται να κατασκευάζουν πρότυπα µοντέλα, 

ελαχιστοποιούν τους ελέγχους και παραλείπουν τους τεχνικούς ελέγχους κατά την 

παραγωγή των αυτοκινήτων. 

 

 
 

Προσοµοιωτής στην αυτοκινητοβιοµηχανία (http://www.caroto.gr/2009/03/18/809 ) 

 

 

5.3 Πλεονεκτήµατα - µειονεκτήµατα προσοµοίωσης 
 

    Κάποια από τα πλεονεκτήµατα της προσοµοίωσης είναι: 

• ευελιξία και πειραµατισµός 

• έγκαιρος εντοπισµός προβληµάτων 

• είναι πολύ απλή µέθοδος 

• είναι πολύ πρακτική 

• απαιτεί λιγότερο χρόνο 

• έχει µικρότερο κόστος από κάθε άλλη µέθοδο 
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• γίνεται εύκολα κατανοητή από κάθε χρήστη 

• είναι τελείως ακίνδυνη µέθοδος, καθώς όλα γίνονται σε µη πραγµατικό 

περιβάλλον 

• είναι µια από τις µόνες µεθόδους που µπορεί να λύσει σύνθετα προβλήµατα 

• µας επιτρέπει την επανάληψη του συστήµατος όσες φορές θέλουµε στο ίδιο 

ακριβώς περιβάλλον πράγµα τελείως αδύνατον σε πραγµατικό χρόνο 

• µπορεί να ελέγξει περισσότερους παράγοντες απ’ ότι άλλη µέθοδος σε 

πραγµατικό χρόνο. 

• µας δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουµε το σύστηµα µας απ’ όλες τις πλευρές 

 

    Τα µειονεκτήµατα που έχει η προσοµοίωση είναι: 

• δεν µας εγγυάται την καλύτερη δυνατή λύση  

• βασίζεται σε τυχαίους αριθµούς και µια πιθανή µεροληψία µπορεί να 

οδηγήσει σε λανθασµένα αποτελέσµατα 

• µπορεί να µην είναι πάντα η πιο κατάλληλη µέθοδος 

• µπορεί να µην αντανακλά µε ακρίβεια την υπό µελέτη κατάσταση. 

• κάποιες φορές απαιτεί πολύ χρόνο και χρήµα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Θεωρία παιγνίων 
 

    Η θεωρία παιγνίων είναι µία ακόµη µέθοδος της επιχειρησιακής έρευνας η οποία 

χρησιµοποιείται στη λήψη των αποφάσεων για να περιγράψει καταστάσεις 

ανταγωνιστικής αλληλεξάρτησης και για να δώσει απάντηση στα προβλήµατα όπου 

εµπλέκονται περισσότεροι από ένα λήπτες αποφάσεων. Έχει εµφανιστεί τα τελευταία 

χρόνια στην επιχειρησιακή έρευνα και ειδικότερα στην λήψη αποφάσεων και έχει 

αποσκοπεί στην εύρεση της βέλτιστης λύσης σε συνθήκες αβεβαιότητας. Είναι η 

επιστήµη της σύγκρουσης και της συνεργασίας. Προβλήµατα δηλαδή, ύπαρξης δύο ή 

περισσότερων πλευρών µε συγκρουόµενα συµφέροντα. 

     Παίγνιο θεωρούµε την ανταγωνιστική κατάσταση λήψης αποφάσεων, ενώ ως 

παίκτες τους ανταγωνιστές οι οποίοι επιλέγουν τρόπους ενέργειας που δηµιουργούν 

συνθήκες ανταγωνισµού. Μια βασική µεταβλητή στο επιχειρηµατικό περιβάλλον στο 

οποίο λαµβάνουµε αποφάσεις είναι ο ανταγωνισµός και είναι το αντικείµενο µε το 

οποίο ασχολείται η θεωρία παιγνίων. Γι’ αυτό το λόγο η θεωρία παιγνίων θεωρείται 

πως παίζει πολύ µεγάλο ρόλο στην επιστήµη της επιχειρησιακής έρευνας και στην 

λήψη αποφάσεων. Μελετάει ότι έχει να κάνει µε τον ανταγωνισµό, την έρευνα 

αγοράς και την εξέλιξη των προϊόντων και των υπηρεσιών βάση των αναγκών των 

καταναλωτών. Προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να ανακαλύψει τον τρόπο που 

‘’ σκέφτονται’’ οι ανταγωνίστριες επιχειρήσεις και να πάρει καλύτερες αποφάσεις από 

αυτές, µε στόχο την βελτιστοποίηση του κέρδους. Οι τρόποι ενέργειας που 

επιλέγουµε κάθε φορά είναι οι στρατηγικές που πρέπει να χρησιµοποιήσουµε ώστε να 

έχουµε το καλύτερο αποτέλεσµα. Το αποτέλεσµα αυτό προκύπτει από την εύρεση της 

στρατηγικής που επιλέγουµε εµείς και των στρατηγικών που επιλέγουν οι 

ανταγωνιστές µας. Όταν λοιπόν βρούµε όλες τις στρατηγικές, επιλέγουµε την 

καλύτερη και έχουµε αυτόµατα την λύση του παιγνίου. 

    Η θεωρία παιγνίων εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι παίρνουν 

αποφάσεις, οι συνέπειες των οποίων εξαρτώνται από τις αποφάσεις που παίρνουν οι 

άλλοι. Συνεπώς, οι καλύτερες αποφάσεις βασίζονται στις προβλέψεις για τις 

αποφάσεις των άλλων γιατί συχνά και οι άλλοι µπορεί να σκέφτονται µε τον ίδιο 

τρόπο. Η κλασική έννοια της θεωρίας των παιγνίων είναι η ισορροπία Nash, κατά την 

οποία κάθε άνθρωπος επιλέγει την απόφαση που αυτός θεωρεί καλύτερη έχοντας 

υπόψη και τις αποφάσεις των άλλων. 
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6.1 Προβλήµατα που βρίσκουν λύση στη θεωρία παιγνίων 
 

    Η θεωρία παιγνίων είναι µια µέθοδος στην οποία µπορούν να βρουν πολλά 

προβλήµατα λύση από διάφορους τοµείς πέραν του οικονοµικού όπως βλέπουµε 

παρακάτω: 

• κούρσα εξοπλισµών (π.χ. Ελλάδα-Τουρκία) 

• χρήση προηγµένων τεχνολογιών πληροφορικής 

• χρηµατοδότηση έρευνας 

• κλέψιµο στις εξετάσεις 

• πληθωρισµός βαθµών 

• βιοµηχανική οργάνωση 

• στην πολιτική επιστήµη 

• στη βιολογία 

• στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ανάµεσα σε επιχειρήσεις, σε εργαζοµένους 

και εργοδότες 

• στην πληροφορική 

• στον σχεδιασµό µηχανισµών 

 
 
6.2  Παράδειγµα Θεωρίας Παιγνίων 
 

    Ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα στη θεωρία παιγνίων είναι το 

δίληµµα του φυλακισµένου. 

    Έχουµε 2 φυλακισµένους οι οποίοι υιοθετούν κάποιες στρατηγικές χωρίς να 

γνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Εδώ παρουσιάζεται ο ανταγωνισµός των δυο 

φυλακισµένων και το πώς προσπαθεί ο καθένας να καταλάβει τον τρόπο σκέψης του 

άλλου και να δράσει έτσι ώστε να ωφεληθεί αυτός.  
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 ∆έντρο απόφασης 

 

 Αν ο Β οµολογήσει, τότε ο Α: οµολογεί → 4 χρόνια φυλακή 

                                                  δεν οµολογεί → 8 χρόνια φυλακή 

 

 Αν ο Α οµολογήσει, τότε ο Β: οµολογεί → 1 χρόνο φυλακή 

                                                  δεν οµολογεί → 3 χρόνια φυλακή 
 
 
 
6.3 Πλεονεκτήµατα – µειονεκτήµατα θεωρίας παιγνίων 
 

    Κάποια από τα πλεονεκτήµατα της θεωρίας παιγνίων που θα µπορούσαµε να 

τονίσουµε είναι: 

• µας επιτρέπει να βρούµε λύση ακόµα και στα πιο δύσκολα προβλήµατα λόγω 

των στρατηγικών που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε. 

• µπορούµε να λύσουµε προβλήµατα µε την πρόβλεψη, αποτελεσµατικά και 

χωρίς πολύ χρόνο και δαπάνες. 

 

    Κάποια από τα µειονεκτήµατα της θεωρίας παιγνίων είναι: 

• απαιτείται ανάλυση καταστάσεων πριν την εφαρµογή της µεθόδου. 

• η εφαρµογή της θεωρίας παιγνίων γίνεται υπό ορισµένες συνθήκες και 

ορισµένους κανόνες. 

• απωθεί αρκετούς ανθρώπους από την επιλογή της ως µέθοδο λύσης, εξαιτίας 

των µαθηµατικών που χρησιµοποιεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ουρές αναµονής 
 

    Η µέθοδος αυτή της επιχειρησιακής έρευνας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η 

καθηµερινότητα µας και πιο συγκεκριµένα  οποιαδήποτε ουρά θα µπορούσε να 

αντιµετωπίσει ο καθένας από εµάς στην καθηµερινή του ζωή. Η λειτουργία και η 

διαχείριση των ουρών αναµονής παίζει σηµαντικό ρόλο στις επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες (διακίνηση α’ υλών στα παραγωγικά στάδια, από τη στιγµή που θα 

φύγουν από την αποθήκη µέχρι και τη στιγµή που θα ολοκληρωθεί το προϊόν, θα 

συσκευαστεί και θα διατεθεί στην αγορά) τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο 

τοµέα. 

    Ουρές αναµονής θα µπορούσαµε να συναντήσουµε σε αρκετά σηµεία και αρκετούς 

κλάδους όπως: 

• αυτοκίνητα που περιµένουν να περάσουν διόδια 

• αυτοκίνητα που περιµένουν σε πρατήριο υγρών καυσίµων 

• ασθενείς στα έκτακτα ενός νοσοκοµείου 

• φοιτητές την ηµέρα των εγγραφών 

• στις τράπεζες, οι πελάτες που περιµένουν στα ταµεία 

• φαντάροι που περιµένουν να τους σερβίρουν το φαγητό 

• προγραµµατισµός εργασιών σε µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις 

• τις υποθέσεις στο δικαστήριο που εκδικάζονται σε απόλυτη σειρά 

• στο supermarket στο ταµείο που περιµένουµε να πληρώσουµε 

• στις στάσεις λεωφορείων και ταξί όπου πηγαίνει µε προτεραιότητα 

 

    Σχεδόν σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις για να βελτιώσουµε την κάθε µια 

κατάσταση και να ελαττώσουµε το χρόνο αναµονής, συνεπάγεται µεγάλο κόστος. 

 

    Οι τρόποι µε τους οποίους εξυπηρετούνται οι πελάτες των ουρών αναµονής είναι: 

• FIFO (first in-first out): είναι ο πιο επικρατέστερος τρόπος κατά τον οποίο, 

όποιος εισέρχεται πρώτος στην ουρά αναµονής, εξυπηρετείται και πρώτος 

• LIFO (last in-first out): είναι ο πιο σπάνιος τρόπος και εµφανίζεται σε 

συγκεκριµένες περιπτώσεις, κατά τον οποίο όποιος εισέρχεται τελευταίος 

εξυπηρετείται πρώτος 

• τυχαία επιλογή, όπου συνήθως η εξυπηρέτηση γίνεται µε κλήρωση 

• ο πιο γρήγορος και πιο δυνατός εξυπηρετείται πρώτος. Τον τρόπο αυτόν 

συνήθως τον συναντάµε κυρίως σε δηµόσιες υπηρεσίες όπως ενώσεις, ΟΑΕ∆, 

ΚΕΠ κ.α. όπου δεν ισχύει το χαρτάκι προτεραιότητας. 
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• βάση προτεραιότητας όπου στον τρόπο αυτό επιλέγονται τα άτοµα µε την 

µεγαλύτερη προτεραιότητα να εξυπηρετηθούν πρώτα (άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες, άτοµα µεγάλης ηλικίας, κ.α.). 

 

 
7.1 Σκοπός και χαρακτηριστικά των ουρών αναµονής 
 

    Σκοπός της µελέτης των προβληµάτων των ουρών αναµονής αλλά και γενικότερα 

της επιχειρησιακής έρευνας, είναι ο προσδιορισµός του βέλτιστου σηµείου 

ισορροπίας ή της βέλτιστης λύσης του κάθε προβλήµατος. Από τη µια έχουµε την 

βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη και να µειώσουµε όσο το δυνατό περισσότερο το 

χρόνο αναµονής στην ουρά αναµονής. Έτσι θα πετύχουµε την ικανοποίηση των 

πελατών αλλά το κόστος µας θα είναι πολύ µεγάλο. Από την άλλη έχουµε την 

περίπτωση του να έχουµε λιγότερες µονάδες εξυπηρέτησης, µε αποτέλεσµα το 

σχηµατισµό τεράστιων ουρών από δυσαρεστηµένους πελάτες και το κόστος µας όχι 

και τόσο µειωµένο όσο θα περιµέναµε λόγω της δυσαρέσκειας, της επιλογής 

ανταγωνιστών, τις απώλειες σε φθορές µηχανηµάτων και δαπανών. 

    Η ανάλυση της οικονοµικής µεριάς των ουρών αναµονής αποσκοπεί στη βέλτιστη 

λειτουργία τους και ταυτόχρονα στην µείωση του συνολικού κόστους της λειτουργίας 

τους. 

    Ο χρόνος αναµονής των πελατών σε µια ουρά αναµονής είναι αντίστοιχος µε το 

κόστος που επιβαρύνεται ο κάθε πελάτης. Τόσο το κόστος από τη µεριά των πελατών 

όσο και το κόστος των ίδιων των επιχειρήσεων από τις δαπάνες της αναµονής σε 

µηχανήµατα και εργαζοµένους είναι εξίσου απώλεια κέρδους. 

    Στη µέθοδο αυτή µπορούµε να περιγράψουµε πολλά χαρακτηριστικά µε την 

βοήθεια µαθηµατικών µοντέλων για να λύσουµε προβλήµατα ουρών αναµονής τα 

οποία δεν θα αναλύσουµε περαιτέρω στην παρούσα εργασία, όπως: 

• µέσο χρόνο αναµονής πελατών 

• µέσο αριθµό πελατών και µονάδων εξυπηρέτησης σε ένα σύστηµα 

• την περίπτωση όπου στο σύστηµα µας δεν εξυπηρετείται κανείς 

• την περίπτωση όπου το σύστηµα µας να εξυπηρετεί κάποιον εκείνη την στιγµή 

• την περίπτωση όπου στο σύστηµα µας να εισέλθει πελάτης και να µην µπει σε 

ουρά αναµονής (να εξυπηρετηθεί απευθείας) 

• την περίπτωση όπου στο σύστηµα µας να µην υπάρχει άλλη θέση στην ουρά 

αναµονής για να περιµένει άλλος πελάτης 

    Η µέθοδος αυτή λοιπόν δεν χρησιµοποιείται µόνο για τον υπολογισµό του κόστους 

αναµονής ή εξυπηρέτησης, αλλά και στην σύγκριση διάφορων αποτελεσµάτων ή 
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σεναρίων για την λήψη αποφάσεων και για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των σκοπών 

µας. 
 
 
7.2 Παράδειγµα Ουρών αναµονής 
 

    Στην περίπτωση µιας τράπεζας για παράδειγµα, στην οποία οι ουρές αναµονής 

είναι καθηµερινό φαινόµενο, µια λύση που θα µπορούσαµε να αναφέρουµε είναι, ο 

διευθυντής να φτιάξει το εβδοµαδιαίο ή µηνιαίο πρόγραµµα εργασίας της τράπεζας 

έτσι ώστε να βρει ποιές µέρες της εβδοµάδας ή του µήνα σχηµατίζονται οι 

µεγαλύτερες ουρές πελατών και για εκείνες µόνο τις µέρες να έχει σε λειτουργία 

περισσότερα ταµεία να εξυπηρετούν το κοινό ενώ τις υπόλοιπες ηµέρες να πηγαίνει 

τους υπαλλήλους σε άλλα πόστα µε µεγαλύτερη ανάγκη εργατικού προσωπικού, µε 

στόχο πάντα την µείωση της χρόνου αναµονής στις ουρές αναµονής. 

    Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα µπορούσαµε να περιγράψουµε πως θα µπορούσε να 

µειωθεί ο µέσος χρόνος αναµονής ή ακόµα και να εξαλειφθούν οι ουρές αναµονής σε 

ένα supermarket, στα διόδια ενός αυτοκινητόδροµου ή σε ένα νοσοκοµείο στα 

επείγοντα περιστατικά µε τα ταµεία, τις διόδους και τους γιατρούς που εφηµερεύουν 

αντίστοιχα. 
 
 
7.3 Πλεονεκτήµατα – µειονεκτήµατα ουρών αναµονής 
 

    Πλεονεκτήµατα που µπορούµε να αναφέρουµε στη θεωρία αυτή είναι ότι µπορούµε 

να λύσουµε από τα πιο εύκολα πράγµατα, όπως τις ουρές στα supermarket και σε 

άλλες επιχειρήσεις που αναφέραµε παραπάνω, µέχρι στο να µελετήσουµε διάφορες 

εκδοχές ενός συστήµατος και να πάρουµε σηµαντικές αποφάσεις για την επιχείρησή 

µας. Ακόµα µπορεί να εφαρµοστεί σχεδόν σε όλους τους τοµείς και τις επιστήµες και 

να λύσουµε τα προβλήµατα τους και µε διάφορες τεχνικές και µαθηµατικές µεθόδους 

να ελαχιστοποιήσουµε τον χρόνο αναµονής χωρίς να αυξήσουµε το κόστος 

εξυπηρέτησης. 

    Μειονεκτήµατα της θεωρίας των ουρών αναµονής µπορούµε να πούµε το 

βασικότερο, πως για να µειώσουµε το χρόνο αναµονής των πελατών σε µια ουρά 

αναµονής, τις περισσότερες φορές συνεπάγεται και αύξηση του κόστους για την 

υπηρεσία ή το κατάστηµα. Οι γνώσεις που θα πρέπει να έχει κάποιος για να βρει τα 

χαρακτηριστικά µιας ουράς αναµονής µε µαθηµατικά µοντέλα, είναι επίσης ένα 

µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Θεωρία δικτύων 
 

Η θεωρία δικτύων είναι µια µέθοδος που χρησιµοποιείται από πολλές επιστήµες 

δίνοντας λύσεις σε διάφορα προβλήµατα. Στην επιχειρησιακή έρευνα χρησιµοποιείται 

για να λαµβάνονται αποφάσεις που µεγιστοποιούν το κέρδος και ελαχιστοποιούν το 

κόστος της κάθε επιχείρησης. Η θεωρία δικτύων απευθύνεται σε προβλήµατα που 

µπορούν να αναπαρασταθούν µε δίκτυα, µε µορφή διαγράµµατος το οποίο 

αποτελείται από τους κόµβους, που είναι τα σταθερά σηµεία και τις ακµές, που είναι 

οι διαδροµές που συνδέουν τους κόµβους µεταξύ τους, όπως φαίνεται στο παρακάτω 

διάγραµµα: 

 
∆ιάγραµµα δικτύου (Κατερίνα Αδάµ, 2008, 

www.metal.ntua.gr/uploads/3571/512/pm_chapter06.ppt ) 

 

    Με τη θεωρία δικτύων µπορούµε να λύσουµε προβλήµατα που αφορούν διάφορες 

διαδικασίες οι οποίες έχουν κάποιο κόστος και κάποια διάρκεια. Προσπαθεί να 

καθορίσει την επικοινωνία των κόµβων µεταξύ τους, ακολουθώντας τις ακµές µε το 

µικρότερο κόστος, αυξάνοντας έτσι το κέρδος της επιχείρησης. Η θεωρία δικτύων 

περιλαµβάνει µεθόδους τις οποίες χρησιµοποιεί ανάλογα µε το πρόβληµα που 

αντιµετωπίζει κάθε φορά. Οι µέθοδοι αυτές είναι η µέθοδος της σύντοµης διαδροµής 

και η µέθοδος της µέγιστης ροής και πρόκειται για αλγόριθµους οι οποίοι λύνονται µε 

τη χρήση Η/Υ. 
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8.1 Προβλήµατα που βρίσκουν λύση στη Θεωρία ∆ικτύων 
 

    Το πρόβληµα της σύντοµης διαδροµής, έχει ως στόχο να εντοπίσει και να επιλέξει τη 

διαδροµή εκείνη µε το µικρότερο µήκος ακµών από ένα αρχικό κόµβο µέχρι τον 

κόµβο που έχουµε επιλέξει ως τελικό προορισµό. Εξετάζει µία µία την κάθε ακµή και 

την επεξεργάζεται µέχρι να µην µπορεί να βελτιωθεί άλλο και προχωράει στην 

επόµενη και ούτω καθεξής, µέχρι τον τελικό κόµβο. Το πρόβληµα της σύντοµης 

διαδροµής θεωρείται από τα πιο σηµαντικά στη Θεωρία δικτύων. Χρησιµοποιείται 

για να λύσουµε προβλήµατα που αφορούν χιλιοµετρικές αποστάσεις, τον ελάχιστο 

χρόνο που µπορούµε να διανύσουµε µια ακµή στο δίκτυο που εξετάζουµε και το πόσο 

θα κοστίσει αυτή η διαδροµή. Για παράδειγµα, µια επιχείρηση η οποία θέλει να 

µεταφέρει α’ ύλες από τις αποθήκες της για την παραγωγή προϊόντων, θα πρέπει να 

υπολογίσει αρχικά και να επιλέξει την πιο κοντινή διαδροµή για να τις µεταφέρει και 

γρήγορα αλλά και οικονοµικά στον τόπο παραγωγής. 

    Το πρόβληµα της ελάχιστης κάλυψης είναι η µέθοδος µε την οποία προσπαθούµε να 

συνδέσουµε όλους τους κόµβους του δικτύου επιλέγοντας τις πιο σύντοµες και τις πιο 

οικονοµικές ακµές του. Για παράδειγµα, όταν εταιρίες εγκατάστασης δικτύων 

ύδρευσης ή αποχέτευσης πρέπει να υπολογίσουν την ελάχιστη διαδροµή εκσκαφής 

και σωληνώσεων σε µήκος που θα τοποθετήσουν. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις 

δικτύων Η/Υ σε επιχειρήσεις, σε τηλεπικοινωνιακά και σε οδικά δίκτυα. 

    Το πρόβληµα της µέγιστης ροής, η οποία χρησιµοποιείται όταν θέλουµε να 

πετύχουµε την ταχύτερη και την µεγαλύτερη (σε όγκο) µεταφορά από ένα κόµβο σε 

ένα άλλο. Για παράδειγµα, όταν µια επιχείρηση θέλει να µεταφέρει τα προϊόντα που 

παράγει από το εργοστάσιο παραγωγής στα καταστήµατα της. Η επιχείρηση θα 

πρέπει να συνδυάσει τα µεταφορικά µέσα που διαθέτει και τους δρόµους που µπορεί 

να ακολουθήσει και να µεταφέρει όσο το δυνατό µεγαλύτερη ποσότητα προϊόντων το 

συντοµότερο δυνατό. 

 

 
8.2 Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα θεωρίας δικτύων 
 

    Πλεονεκτήµατα που µπορούµε να αναφέρουµε είναι ότι µε θεωρία δικτύων 

µπορούµε να λύσουµε όλα τα προβλήµατα που µπορούν να αναπαρασταθούν µε 

µορφή δικτύων. Είναι µια µέθοδος που βοηθάει στη λήψη αποφάσεων, που αφορούν 
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την επιχειρηµατική δραστηριότητα, µε µεγάλη ακρίβεια, πολύ µεγάλη ταχύτητα λόγω 

του ότι χρησιµοποιεί Η/Υ για την εφαρµογή της και µπορεί να µειώσει πάρα πολύ τις 

δαπάνες των επιχειρήσεων σε ότι αφορά αποστάσεις που θέλει να διανύσει και όγκο 

που θέλει να  µεταφέρει. 

    Μειονεκτήµατα της θεωρίας δικτύων όπως και όλων των αλγοριθµικών µεθόδων 

που χρησιµοποιούµε σήµερα, είναι το κόστος αγοράς και εγκατάστασης των Η/Υ και 

του λογισµικού που χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή της στα προβλήµατα που 

καλείται να αντιµετωπίσει. Ένα ακόµα που µπορούµε να αναφέρουµε ως µειονέκτηµα 

είναι ότι η εφαρµογή της θεωρίας δικτύων απευθύνεται σε συγκεκριµένα  

προβλήµατα. 
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