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Η δνκή ελόο καζεκαηηθνύ κνληέινπ γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ 
(T.P. Liang, C.C. Lee and E. Turban, 2008)
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• Define the scope and specification of the problem. The model builder who

develops a model needs to determine the scope of the model by identifying key

parameters and variables related to the decision problem.

• Identify the nature of the defined parameters and variables. It is essential that

the domain and value range of variables must be determined. Variables may

be deterministic (i. e., having a specific value) or probabilistic (values fall in a

probability distribution).

• Construct the mathematical relationship of variables. The relationship may be

known in advance (e. g., calculating the total cost of a product) or need to be

determined through data analysis (e. g., regression analysis).

• Implement the mathematical model in a computer-based environment and

verify whether the program follows the specification.

• Validate the computer models with empirical data or logical reasoning.

• Repeat the above procedures until the model accurately reflects the reality.

Η δηαδηθαζία ηεο κνληεινπνίεζεο
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Ο θύθινο δσήο ησλ κνληέισλ (Krishnan and Chari, 2000)
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Ελδεηθηηθή θαηεγνξηνπνίεζε κνληέισλ θαη επηιπηώλ 
(Lee and Huh, 2003)
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Σαμηλόκεζε ησλ πξνβιεκάησλ απόθαζεο ζύκθσλα κε ην είδνο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηνίθεζεο (Davis, 1988) 
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Σαμηλόκεζε ησλ κνληέισλ Επηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο (Davis, 1988)



Επθπή ζπζηήκαηα επηρεηξήζεσλ θαη αμηνιόγεζε 

Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ειίδα: 11

• Models allow easy manipulation of decision variables (changing data values of

decision variables or environment variables) to investigate potential

scenarios, which is much easier than manipulating the real system.

Experimentation with and on models does not interfere with the daily

operation of the decision maker’s organization.

• Models enable the compression of time. Years of operations can be simulated

in minutes or seconds of computer time.

• The cost of modeling analysis is much less than the cost of a similar

experiment conducted on a real system.

• The cost of making mistakes during a trial-and-error experiment is much less

for using models than in the real world.

• Models can help estimate and reduce risks. The business environment

involves considerable uncertainty. With modeling, a manager can estimate the

risks resulting from specific actions and develop contingency plans.

Πιενλεθηήκαηα από ηε ρξήζε κνληέισλ (Turban et al., 2007)



Επθπή ζπζηήκαηα επηρεηξήζεσλ θαη αμηνιόγεζε 

Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ειίδα: 12

• Mathematical models enable the analysis of very large, sometimes infinite,

numbers of possible solutions. Even in simple decision problems, managers

often face a large number of alternatives. Decision models can substantially

simplify the analytical process.

• Models enhance and reinforce learning and training.

• Models and solution methods are readily available for solving some typical

problems. Their proper use can enhance decision performance.

• There are many solvers, including Java applets (and other Web programs),

that can be used to solve models.

Πιενλεθηήκαηα από ηε ρξήζε κνληέισλ (Turban et al., 2007)
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ύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ κνληέισλ 
(Liang, 1988; Turban et al., 2007)



Επθπή ζπζηήκαηα επηρεηξήζεσλ θαη αμηνιόγεζε 

Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ειίδα: 14

1. Representing a model: to specify a model accurately.

2. Constructing new models: to provide an environment to help decision-

makers develop new models conveniently. This is the essential function in

MDE.

3. Integrating models: to create a larger model by combining existing

models or building blocks.

4. Storing models: to save existing models in the model base.

5. Accessing models: to facilitate the retrieval and use of decision models in

the model base.

6. Selecting models: to select existing models from directories and libraries.

Λεηηνπξγίεο ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κνληέισλ
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7. Executing models: to execute an existing model and present outputs to

decision-makers.

8. Maintaining models: to update and modify models in the model base.

9. Allowing for ad hoc manipulations: to enable users to manipulate models

so that they can conduct experiments and sensitivity analyses ranging

from what-if to goal-seeking analyses.

10. Indexing models: to provide catalogs and displaying the directory of

models for use by several individuals in the organization.

11. Tracking model data and application use.

12. Linking models and data for execution.

Λεηηνπξγίεο ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κνληέισλ
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Optimization/

Mathematical Programming 

Solvers

• AIMMS

• AMPL

• Frontier Analyst

• GAMS 

• ILOG CPLEX

• LAMPS

• LINDO

• LINGO

• MOSEK

• Premium Solver

• SAS

• Solver Platform

• TOMLAB

• Express

Simulation solvers

• Analytica

• Crystal Ball

• Decision Explorer

• DPL

• Frontier Analyst

• Insight

• Logical Decisions

Decision Analysis Solvers

• C Risk (Palisale Corp.)

• Agena Risk (Agena Inc.)

• Analytica (Lamina)

• Goldsim (GoldSim Corp.)

• SDK (Frontline Systems)

• Simulab

• VirtualSim

• Volrerine

• Vissim

• Simprocess (CACI)

Εκπνξηθνί ιύηεο (solvers) γηα ηελ ππνζηήξημε απνθάζεσλ
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Σν πξόβιεκα ηεο ρσξνζέηεζεο ηεο βηνκεραλίαο (facility location problem)

γεληθά αθνξά:

 ηε ρσξνζέηεζε κηαο κνλάδαο παξαγσγήο, όπνπ ην πξόβιεκα έγθεηηαη

ζηελ ειαρηζηνπνίεζε (ζπλήζσο) κηαο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο, ε νπνία

εμαξηάηαη από ηηο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηε λέα κνλάδα θαη ηηο

ππάξρνπζεο,

 ηελ ηαπηόρξνλε ρσξνζέηεζε πνιιώλ κνλάδσλ παξαγσγήο, όπνπ

ππάξρνπλ πάιη αιιειεπηδξάζεηο κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο

Παξαδείγκαηα κνληέισλ
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Σν κνληέιν επίιπζεο, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δώζεη ηθαλνπνηεηηθέο

απαληήζεηο ζε κηα ζεηξά από εξσηήκαηα όπσο:

 Πόζεο βηνκεραληθέο κνλάδεο πξέπεη λα ρσξνζεηεζνύλ

 Πνπ πξέπεη λα ρσξνζεηεζνύλ απηέο νη κνλάδεο

 Ση κέγεζνο πξέπεη λα έρεη ε θάζε κνλάδα

 Πσο ζα πξέπεη λα θαηαλεκεζεί ε δήηεζε ζε θάζε κνλάδα

 Ση κεηαβνιέο ζα πξέπεη λα ππνζηνύλ νη ήδε ππάξρνπζεο κνλάδεο

 Πνηνο είλαη ν πηζαλόο ρξνληθόο νξίδνληαο επηβίσζεο ησλ ελ ιόγσ 

κνλάδσλ

 Πνηα αθξηβώο είλαη ηα θξηηήξηα πξνο βειηηζηνπνίεζε
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Σν πξόβιεκα ηνπ Ρ-κέζνπ (P – median)

Σν πξόβιεκα ηνπ P – κέζνπ νξίδεηαη όπσο παξαθάησ: λα ηνπνζεηεζνύλ Ρ

βηνκεραλίεο ζε έλα δίθηπν, έηζη ώζηε λα βξεζεί ε ειάρηζηε ζπλνιηθή

βεβαξεκέλε κε ηε δήηεζε απόζηαζε αλάκεζα ζηνπο θόκβνπο δήηεζεο θαη ηηο

βηνκεραληθέο κνλάδεο.

Δεδνκέλα

hi = ε δήηεζε ζηνλ θόκβν i

dij = ε απόζηαζε κεηαμύ ηνπ θόκβνπ δήηεζεο i θαη ηνπ ππνςήθηνπ ζεκείνπ j

Ρ = ν αξηζκόο ησλ βηνκεραληώλ πξνο ηνπνζέηεζε

Μεηαβιεηέο Απόθαζεο 

1        εάλ ηνπνζεηεζεί βηνκεραλία ζην ππνςήθην ζεκείν j

Υj =

0         εάλ όρη

1         εάλ ε δήηεζε ζηνλ θόκβν i εμππεξεηείηαη από κηα 

Τij =                 βηνκεραλία ζηνλ θόκβν j

0         εάλ όρη
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min hidijYij

Πεξηνξηζκνί Yij = 1                  i

Xj = P    

Yij – Xj = 0             i, j

Xj = 0, 1 j

Yij = 0, 1                  i, j

Μνληεινπνίεζε:









i j

 

j
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Σν πξόβιεκα ηνπ Ρ – θέληξνπ (P – center)

Σν πξόβιεκα ηνπ Ρ – θέληξνπ είλαη επίζεο γλσζηό σο θαη minimax θαη

αθνξά ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο κέγηζηεο απόζηαζεο κεηαμύ θάζε θόκβνπ

δήηεζεο θαη ηεο πιεζηέζηεξεο βηνκεραληθήο κνλάδαο

1        εάλ ηνπνζεηεζεί βηνκεραλία ζην ππνςήθην ζεκείν j

Υj =

0         εάλ όρη

1         εάλ ε δήηεζε ζηνλ θόκβν i εμππεξεηείηαη από κηα 

Τij =                 βηνκεραλία ζηνλ θόκβν j

0         εάλ όρη

D = ε κέγηζηε απόζηαζε κεηαμύ ελόο θόκβνπ δήηεζεο θαη ηεο πιεζηέζηεξεο 

βηνκεραληθήο κνλάδαο.
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min D

Πεξηνξηζκνί                                    

i

Yij – Xj ≤ 0                 i , j      

D ≥                    i            

Xj = 0, 1                   j  

Yij = 0, 1                 i, j

Μνληεινπνίεζε:

j
j

X P

 ij
j

Y 1

ij ij

j

d Y 
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ύζηεκα Yπνζηήξημεο Aπνθάζεσλ Aμηνιόγεζεο Δξνκνινγίσλ
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A knowledge-based SDSS for medfly area-wide control (Cohen et al, 2010) 
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A Web-based Spatial DSS (Rozakis, 2010)
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A Web-based Spatial DSS (Rozakis, 2010)
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Παξάδεηγκα ΤΑ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ θαιιηεξγεηώλ
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Παξάδεηγκα ΤΑ γηα ηελ δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ
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Επθπή ζπζηήκαηα επηρεηξήζεσλ θαη αμηνιόγεζε 

Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ειίδα: 40

Παξάδεηγκα ΤΑ γηα ηελ δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ



Επθπή ζπζηήκαηα επηρεηξήζεσλ θαη αμηνιόγεζε 

Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ειίδα: 41

Παξάδεηγκα ΤΑ γηα ηελ δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ



Επθπή ζπζηήκαηα επηρεηξήζεσλ θαη αμηνιόγεζε 

Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ειίδα: 42

Παξάδεηγκα ΤΑ γηα ηελ δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ



Επθπή ζπζηήκαηα επηρεηξήζεσλ θαη αμηνιόγεζε 

Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ειίδα: 43

Παξάδεηγκα ΤΑ γηα ηελ δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ



Επθπή ζπζηήκαηα επηρεηξήζεσλ θαη αμηνιόγεζε 

Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ειίδα: 44

Σέινο 

Παξνπζίαζεο


