
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY264/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

 

Σκοπός του μαθήματος 
- Να παρουσιάσει τις γενικές αρχές και τεχνικές ανάλυσης πολύπλοκων συστημάτων και ανάπτυξης 
σχετικών μαθηματικών προτύπων.  
- Να αναλύσει τα δομικά και λειτουργικά στοιχεία των βασικών προτύπων της Επιχειρησιακής 
Ερευνας (πρότυπα Γραμμικού και Δυναμικού Προγραμματισμού, Ελέγχου Αποθεμάτων, 
Προσομοίωσης και Πολυκριτηριακής Ανάλυσης) και τις μεθοδολογίες επίλυσης αυτών. 
- Να παρουσιάσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των σχετικών προτύπων καθώς 
επίσης τα προαπαιτούμενα, τους περιορισμούς και το υπολογιστικό κόστος εφαρμογής αυτών. 
- Να αναλύσει βασικές εφαρμογές των προτύπων αυτών σε ένα ευρύ φάσμα συστημάτων: 
χωροθέτηση και μεταφορές, προγραμματισμός παραγωγής και πωλήσεων, εμπορικός 
ανταγωνισμός, ναυτιλία κλπ 
- Να παρουσιάσει τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ψηφιακά υπολογιστικά και σχεδιαστικά 
συστήματα (όπως για παράδειγμα η Visual Basic) στην ανάπτυξη αποτελεσματικών προτύπων και 
μεθοδολογιών όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων της Επιχειρησιακής Ερευνας. 
 
Εκπαιδευτικά αποτελέσματα 
Οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση: 
- Να κατανοούν τους σκοπούς του μαθήματος.  
- Να κατανοούν τις βασικές αρχές και διαδικασίες ανάλυσης πολύπλοκων συστημάτων και 
κατασκευής σχετικών μαθηματικών προτύπων και την εφαρμογή αυτών σε απλές περιπτώσεις 
συστημάτων που καλύπτουν ένα ευρύ χώρο δραστηριοτήτων (ναυτιλία, μεταφορές, χωροθέτηση, 
εμπόριο, παραγωγή)  
- Να γνωρίζουν τα δομικά και λειτουργικά στοιχεία βασικών μαθηματικών προτύπων της 



  Επιχειρησιακής Ερευνας και των τεχνικών ανάπτυξης αυτών (πρότυπα Γραμμικού και Δυναμικού 
Προγραμματισμού, Ελέγχου Αποθεμάτων, Προσομοίωσης και Πολυκριτηριακής Ανάλυσης) και 
επίσης να κατανοούν το θεωρητικό υπόβαθρο των μεθοδολογιών επίλυσής τους. 
- Να επιλύουν, ανεξάρτητα από Η/Υ, απλά προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού, Δυναμικού 
Προγραμματισμού, Ελέγχου Αποθεμάτων και Πολυκριτηριακής Ανάλυσης.  
- Να επιλύουν απλά προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού και Ελέγχου Αποθεμάτων με 
ψηφιακά υπολογιστικά συστήματα. 
- Να κατανοούν τα βασικά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των σχετικών προτύπων και των 
μεθοδολογιών επίλυσής τους καθώς επίσης τα προαπαιτούμενα, τους περιορισμούς και το 
υπολογιστικό κόστος εφαρμογής αυτών. 
 
 

Γενικές Ικανότητες 
 

   

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση υπό μορφή μαθηματικού μοντέλου δεδομένων, 
δραστηριοτήτων  και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
- Λήψη αποφάσεων 
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εισαγωγικές έννοιες  
1. Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα. Ιστορική διαδρομή. 
2. Ανάλυση συστημάτων και ανάπτυξη μαθηματικών προτύπων 
 
Γραμμικός Προγραμματισμός (ΓΠ)  
3. Δομικά και λειτουργικά στοιχεία του προτύπου και το θεωρητικό υπόβαθρο των μεθοδολογιών 
επίλυσής του. Επίλυση απλών προβλημάτων ΓΠ με την γεωμετρική μέθοδο. 
4. Επίλυση προβλημάτων ΓΠ με την μέθοδο Simplex. Ανάλυση ευαισθησίας. 
5. Εφαρμογές: το πρόβλημα παραγωγής, το πρόβλημα χωροθέτησης εργοστασίου, το πρόβλημα 
μεταφορών. 
 
Δυναμικός Προγραμματισμός (ΔΠ)  
6. Δομικά και λειτουργικά στοιχεία του προτύπου και το θεωρητικό υπόβαθρο των μεθοδολογιών 
επίλυσής του. Επίλυση απλών προβλημάτων ΔΠ με την γεωμετρική μέθοδο. Εφαρμογές: το 
πρόβλημα φόρτωσης πλοίου. 
 
Προσομοίωση συνεχών και διακριτών συστημάτων  
7. Δομικά και λειτουργικά στοιχεία του προτύπου και το θεωρητικό υπόβαθρο των μεθοδολογιών 
επίλυσής του και γραφική παρουσίαση αυτών. Εφαρμογές: το πρόβλημα πρόβλεψης πωλήσεων 
(επίλυσης διαφορικών εξισώσεων), το πρόβλημα ελέγχου της κυκλοφορίας. 
8. Εφαρμογές: ανάπτυξη προτύπου προσομοίωσης συστήματος εμπορικού λιμένα. 
 
Ελεγχος αποθεμάτων 
9. Εισαγωγικές έννοιες: συστήματα διανομής εμπορευμάτων, συστήματα μεταποιητικών 
διαδικασιών, δημιουργία αποθεμάτων, ζήτηση και κόστος αποθεματοποίησης. Πρότυπα 
καθορισμένης ζήτησης. 
10. Πρότυπα συνεχούς ανανέωσης του αποθέματος σε μεταποιητικές διαδικασίες. 
11. Στοχαστικό πρότυπο σταθερής περιόδου. 
 
Πολυκριτηριακή Ανάλυση  
13. Πρότυπα ανάλυσης του «αποτελεσματικού μετώπου». Συστημικά πρότυπα εισροών-εκροών. 
Εφαρμογές σε διαδικασίες αξιολόγησης παραγωγικών μονάδων. 
 

 

  



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
 “Digital Information System Ptolemeos – Mathematica”, 
J.Karkazis (επιλύει απλά προβλήματα Γραμμικού 
Προγραμματισμού και πραγματοποιεί ανάλυση 
ευασθησίας) 
Oνομα αρχείου στα «Εγγραφα» (e-class): ‘DIS Mathematica’ 
 
“Ψηφιακό Υπολογιστικό Σύστημα ‘Πτολεμαίος – Logistics’”, 
Ι.Καρκαζής (επιλύει σύνθετα προβλήματα ελέγχου 
αποθεμάτων και logistics) 
Oνομα αρχείου στα «Εγγραφα» (e-class): ‘DIS Logistics’ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 39 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 46 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 40 

  

  

  

  

  

ΣύνολοΜαθήματος 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ  
 

Γλώσσα αξιολόγησης:  Ελληνικά 
Ερωτήσεις σύντομης απάντησης κατά την διάρκεια των 
διαλέξεων 
Γραπτή τελική εξέταση 

 

  



(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

«Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ: Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Ερευνας», Γ. Καρκαζή (εκδόσεις Πυξίδα) , 

Βιβλιοθήκη Σχολής 

 

«Ανάλυση και Προσομοίωση Συστημάτων», Γ.Καρκαζής, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις 

Oνομα αρχείου στα «Εγγραφα» (e-class): ‘Ανάλυση και Προσομοίωση Συστημάτων’ 

 

Για θέματα που αφορούν τα πρότυπα Γραμμικού Προγραμματισμού προτείνεται το βιβλίο 

«Μαθηματικά για Οικονομολόγους (Τόμος Β)», T.Yamane – Α. Κιντή (εκδόσεις Gutenberg), 

Βιβλιοθήκη Σχολής. 

 

"Εισαγωγή στην Χωροθέτηση", Γ. Καρκαζής, Chios e-class (documents) 

 

"GIS Ptolemeos Logistics (LOGSIM). User Manual and Applications",  J.Karkazis, Chios e-class 

(documents) 

 

 


