
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

ΚΕΦ. 1    Η τεχνική της µοντελοποίησης (Μαθηµατικά πρότυπα- Προσοµοίωση-             
Ψευδοτυχαίοι αριθµοί)  
ΚΕΦ. 2    Εισαγωγή στον Οικονοµικό Προγραµµατισµό ( Έννοια, αντικείµενο, 
ανάπτυξη, φύση των προβληµάτων και κλάδοι του Οικονοµικού Προγραµµατισµού – 
Μαθηµατικός Προγραµµατισµός – Γραµµικός Προγραµµατισµός: Η γραφική 
µέθοδος – Το πρόβληµα της µεταφοράς) 
ΚΕΦ. 3    Γραµµικός Προγραµµατισµός : Ο αλγόριθµος SIMPLEX (Προβλήµατα 
µεγιστοποίησης και ελαχιστοποίησης κανονικής µορφής – Το δυϊκό πρόβληµα – Το 
γενικό πρόβληµα του Γραµµικού Προγραµµατισµού –  Εφαρµογές µε το λογισµικό 
LINDO) 
ΚΕΦ. 4   Παραµετρικός Γραµµικός Προγραµµατισµός (Τα προβλήµατα της 
αντικειµενικής συνάρτησης και των διαθεσίµων συντελεστών) 
ΚΕΦ. 5  Δικτυωτή Ανάλυση (Βασικά στοιχεία ενός δικτύου – Τα προβλήµατα της 
ελάχιστης διαδροµής, του ελάχιστου ζευγνύοντος δένδρου και της µέγιστης ροής) 
ΚΕΦ. 6  Συνδυαστική Ανάλυση (Μεταθέσεις, Κυκλικές µεταθέσεις, Διατάξεις, 
Διατάξεις µε επανάληψη, Συνδυασµοί, Διώνυµο του Νεύτωνα). 
ΚΕΦ. 7  Στοιχεία από τη Θεωρία Πιθανοτήτων  (Αντικείµενο και ιστορική εξέλιξη 
– Μαθηµατική πιθανότητα – Δεσµευµένη πιθανότητα, ανεξάρτητα γεγονότα – 
Θεώρηµα των ολικών πιθανοτήτων, τύπος του Bayes – Τυχαίες µεταβλητές, 
διακύµανση και απόκλιση) 
ΚΕΦ. 8  Αλυσίδες Markov (Το γενικό µοντέλο – Εργοδικές και απορροφητικές 
αλυσίδες – Εφαρµογές µε το λογισµικό Mathcad) 
ΚΕΦ. 9  Εισαγωγή στη Θεωρία Πληροφοριών (Πληροφοριακό περιεχόµενο 
µηνύµατος, τύπος του Hartley - Μαθηµατικός ορισµός της πληροφορίας – Τύπος του 
Shannon – Κωδικοποίηση µηνυµάτων)             
ΚΕΦ. 10  Ανάλυση Αποφάσεων - Τυχερά Παιγνίδια (Ταξινόµηση αποφάσεων- Τα 
στάδια και οι συνθήκες λήψης των αποφάσεων – Πίνακες και δένδρα αποφάσεων - 
Κριτήρια λήψης αποφάσεων - Τυχερά παιγνίδια µε σαγµατικό σηµείο και µε χάσµα)  
ΚΕΦ. 11  Έλεγχος Αποθεµάτων (Λόγοι διατήρησης των αποθεµάτων - Το βασικό 
πρότυπο αποθεµάτων και οι διάφορες παραλλαγές του – Αποθέµατα ασφαλείας, 
σηµείο νέας παραγγελίας). 
ΚΕΦ. 12  Θεωρία Ουρών Αναµονής ( Εισαγωγή – Βασικές µορφές συστηµάτων 
αναµονής – Μέτρα αποτελεσµατικότητας συστηµάτων αναµονής µε ένα , ή 
περισσότερους σταθµούς εξυπηρέτησης) 
ΚΕΦ. 13 Εφαρµογές των Ασαφών Συνόλων στη Διοίκηση και Οικονοµία 
(Ορισµοί, βασικές έννοιες και πράξεις µεταξύ ασαφών συνόλων – Ασαφείς σχέσεις- 
Επεξεργασία ασαφών δεδοµένων- Ασαφής λήψη αποφάσεων – Είδη και µέτρα 
αβεβαιότητας) 
KEΦ. 14  Συλλογισµός δια της Μελέτης Περιπτώσεων (Case-Based Reasoning) 
(Εισαγωγή – Ιστορικό - Φάσεις της διαδικασίας – Τύποι µεθόδων – Εφαρµογές – 
Τάσεις ανάπτυξης) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  (Εφαρµογές των αλυσίδων Markov στη Διοίκηση και 
Οικονοµία, την Εκπαίδευση και την Τεχνητή Νοηµοσύνη – Πίνακας εννοιών και 
Αγγλική ορολογία). 
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