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• Περιγραφή: 
Λήψη α̟οφάσεων ονοµάζουµε τη λογική διαδικασία ̟ου χρησιµο̟οιείται για να καταλήξουµε σε 
µια α̟όφαση. Μελετάται το θέµα της λήψης α̟οφάσεων α̟ό ε̟ιστηµονική σκο̟ιά και 
̟αρουσιάζονται οι βασικές αρχές ̟ου διέ̟ουν την ε̟ιλογή κά̟οιας ενέργειας. Στα ̟λαίσια του 
µαθήµατος αντιµετω̟ίζεται το κλασικό ̟ρόβληµα ε̟ιλογής µέσα α̟ό ένα σύνολο εναλλακτικών 
λύσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας, έτσι ώστε να δοθεί µια λύση συµβιβαστή µε τις ̟ροσω̟ικές 
εκτιµήσεις του λή̟τη α̟όφασης. Η συγκεκριµένη µεθοδολογία α̟αιτεί την αριθµητική έκφραση 
των ε̟ι̟τώσεων σε µονάδες χρησιµότητας και την εκτίµηση της αβεβαιότητας σε µονάδες 
̟ιθανότητας. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις έννοιες της χρησιµότητας και της υ̟οκειµενικής 
̟ιθανότητας, ως λογικά ε̟ακόλουθα α̟λών και βασικών αξιωµατικών κανόνων συµ̟εριφοράς. 
Η γνώση της µ̟αϋεσιανής ̟ροσέγγισης στις ̟ιθανότητες συζητείται ευρύτατα, ενώ αναφέρεται η 
ανάλυση ευαισθησίας στο τελικό ̟αραγόµενο α̟οτέλεσµα, ̟ροκειµένου να διορθωθούν τυχόν 
ατέλειες στις αρχικές εκτιµήσεις και υ̟οθέσεις τού α̟οφασίζοντα.. Στο µάθηµα ̟εριλαµβάνεται 
εκτενής αναφορά σε άλλες µεθόδους ανάλυσης καταστάσεων και λήψης α̟οφάσεων, 
συµ̟ληρωµατικές της κλασικής ̟ροσέγγισης, µεθόδους ̟ου ανήκουν στη γνωστική ̟εριοχή της 
µηχανικής γνώσεων. Οι µέθοδοι αυτές, χαρακτηριζόµενες και ως «νοήµονες», είναι χρήσιµες στη 
λήψη α̟οφάσεων ιδιαίτερα σε ̟ροβλήµατα µεγάλης ̟ολυ̟λοκότητας και δυναµικού χαρακτήρα, 
̟ου εµ̟εριέχουν έντονα τις έννοιες της ασάφειας, της χαοτικής συµ̟εριφοράς, της γνώσης ̟ου 
είναι κρυµµένη σε µεγάλο όγκο δεδοµένων λειτουργίας ή συµ̟εριφοράς των εξεταζόµενων 
συστηµάτων, κλ̟. Αρχικά διδάσκονται οι βασικές αρχές µαθηµατικής λογικής ̟ροκειµένου να 
γίνει στη συνέχεια κατανοητή η χρήση συστηµάτων λογικών / εµ̟ειρικών κανόνων α̟όφασης 
(rule-based systems) µε τη βοήθεια Η/Υ. Η ύλη του µαθήµατος ̟εριλαµβάνει γνωριµία µε 
ενδεικτικά ̟ρογράµµατα ε̟εξεργασίας δεδοµένων για τη λήψη α̟οφάσεων. Τέλος, γίνονται 
αναφορές σε µεθόδους λήψης α̟οφάσεων σε συνθήκες µη µετρήσιµης αβεβαιότητας, σε θέµατα 
̟ρογραµµατισµού στόχων, σε αρχές της ̟ολυκριτήριας λήψη α̟οφάσεων, στην αναλυτική 
ιεραρχική ταξινόµηση (ΑΗΡ) καθώς και σε θέµατα θεωρίας ̟αιγνίων για τη λήψη στρατηγικών 
α̟οφάσεων. 
 

• Προα̟αιτήσεις: Καµία 
 

• Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 

4ο 

7ο 

5 



i. Εισαγωγή στη διαδικασία Λήψης Α̟οφάσεων 
ii. Είδη Α̟οφάσεων / Ανάλυση ∆εδοµένων / Αβεβαιότητα  

iii. Εισαγωγή στη Μαθηµατική Λογική / Λογικοί Τελεστές  
iv. Προτασιακή Λογική (Πίνακες Αλήθειας – Λογικές Συνέ̟ειες – Νόµοι Μετατρο̟ής – 

Κανονικές Μορφές - Παραδείγµατα) 
v. Κατηγορική Λογική – Συµβολισµός Προτάσεων – Πρόσθετοι Νόµοι Μετατρο̟ής - Κανονικές 

Μορφές (Prenex / Skolem - Παραδείγµατα)  
vi. Ειδικά Θέµατα Μαθηµατικής Λογικής– Μηχανική Α̟όδειξη Θεωρηµάτων - Θεώρηµα 

Herbrand – Αρχή της Ε̟ίλυσης – Λύση Ασκήσεων 
vii. 1η Γρα̟τή Προσθετική Εξέταση (Πρόοδος)  

viii. Λήψη Α̟οφάσεων υ̟ό Αβεβαιότητα – ∆εσµευµένες Πιθανότητες (Bayes) – ∆ένδρα Α̟όφασης 
– Το Βασικό Πρόβληµα του H. Raiffa   

ix. Θεωρία Χρησιµότητας και ∆ένδρα Α̟οφάσεων – Ριψοκίνδυνες και Συντηρητικές Συναρτήσεις 
Χρησιµότητας – Ειδικά Θέµατα ∆ένδρων Α̟όφασης µε οδηγό το Βασικό Πρόβληµα 

x. Λυµένες Ασκήσεις και Παρουσίαση Περι̟τώσεων (Case Studies) στα ∆ένδρα Α̟όφασης   
xi. 2η Γρα̟τή Προσθετική Εξέταση (Πρόοδος) 

xii. Υ̟ολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Α̟οφάσεων (Ε̟αγωγική Μάθηση και Ε̟αγωγικά ∆ένδρα 
Α̟όφασης, Ασαφής Λογική και Συστήµατα Ασαφών Κανόνων για τη Λήψη Α̟οφάσεων) – 
Παρουσίαση σχετικών αλγορίθµων και ̟ρογραµµάτων 

xiii. Εξελικτικός Υ̟ολογισµός και Λήψη Α̟οφάσεων – Νευρωνικά ∆ίκτυα - Μεθοδολογίες Λήψης 
Α̟οφάσεων Εµ̟νευσµένες α̟ό το Φυσικό Κόσµο (Nature Inspired) – Άλλες υ̟ολογιστικές 
µέθοδοι λήψης α̟οφάσεων µέσα α̟ό την ανάλυση διαθέσιµων συλλογών δεδοµένων 

 

• Συνιστώµενη Βιβλιογραφία ̟ρος µελέτη: 
Α) Εγχειρίδια του µαθήµατος: 

1. Σηµειώσεις του ∆ιδάσκοντα 
 
Β) Συµ̟ληρωµατική Βιβλιογραφία: 

1. Decision Analysis, Raiffa Η., Αddison-Wesley, 1968.  
2. Decision Making with Multiple Objectives, Keeney R., Raiffa H., Wiley, 1976.  
3. Applied Decision Analysis, Bunn D., McGraw-Hill, 1984. 
4. C-L Chang, R C-T Lee (1973), Symbolic Logic and Mechanical Theorem Proving, Academic 

Press 
5. Z. Chen (1999), Computational Intelligence for Decision Support, CRC Press 

 

• ∆ιδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 
� Παραδόσεις 

� Συζήτηση µελετών ̟ερί̟τωσης 

� Ασκήσεις 
 

• Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθµολόγησης: 
� Τελική Εξέταση (100%) 
� Ενδιάµεσες Προαιρετικές Προσθετικές Πρόοδοι ̟ου δύνανται να ̟ριµοδοτήσουν τον τελικό 

βαθµό µέχρι 20% 
 

• Γλώσσα ∆ιδασκαλίας: Ελληνική 

 

• Αντικειµενικοί Στόχοι µαθήµατος (ε̟ιδιωκόµενα µαθησιακά α̟οτελέσµατα): 



� Κατανόηση βασικών εννοιών της θεωρίας α̟οφάσεων. Μοντελο̟οίηση της διαδικασίας λήψης 
α̟οφάσεων. ∆ιαχείριση της αβεβαιότητας στη λήψη α̟οφάσεων. Χρήση Η/Υ για την 
υ̟οβοήθηση της διαδικασίας λήψης α̟οφάσεων. 

� Κατανόηση ιδιαιτεροτήτων των µεθόδων ανάλυσης α̟οφάσεων. Προϋ̟οθέσεις σωστής 
̟ροσαρµογής των διδασκόµενων µεθόδων σε ̟ραγµατικά ̟ροβλήµατα α̟όφασης. Πως 
ε̟ιλέγουµε ̟ρος εφαρµογή την κατάλληλη µέθοδο για κάθε ̟ρόβληµα α̟όφασης. 

� Ο ΜΟ∆ ως µηχανικός γνώσεων και α̟οφάσεων: Α̟ό τη συλλογή και ε̟εξεργασία δεδοµένων, 
µέχρι την σχεδίαση, υλο̟οίηση και εφαρµογή της κατάλληλης µεθοδολογίας λήψης 
α̟οφάσεων. Προο̟τικές εκ̟όνησης δι̟λωµατικών εργασιών στο αντικείµενο της ανάλυσης 
α̟οφάσεων και µηχανικής γνώσεων. 


