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ΑΣΚΗΣΗ 1

Ένα ιδιωτικό κέντρο τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) θέλει να αντιμετωπίσει την αυξημένη
ζήτηση για ελέγχους οχημάτων. Η γενική διεύθυνση έχει να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις
δυνατότητες που έχει, (α) να προσθέσει μια νέα γραμμή ελέγχου οχημάτων, (β) να προσθέσει δύο
νέες γραμμές ελέγχου οχημάτων, ή (γ) να δώσει τους ελέγχους που δεν μπορεί να κάνει σε άλλο
γειτονικό κέντρο ελέχγου (outsourcing) συμφωνώντας σε κάποια ποσοστά ανά έλεγχο που θα
είναι προϊόν συνεργασίας των δύο κέντρων. Μια προσεκτική μελέτη εφικτότητας για το θέμα
(feasibility study) έδωσε ότι για την επόμενη τριετία υπάρχουν τρία αναμενόμενα βασικά σενάρια
ζήτησης, αναλόγως της προβλεπόμενης κίνησης προσερχομένων οχημάτων προς έλεγχο, που
είναι περίπου 15000 έλεγχοι, 25000 έλεγχοι και 35000 έλεγχοι οχημάτων. Από την ανάλυση αυτή
προέκυψε τελικά ο ακόλουθος πίνακας αποπληρωμών (σε Ευρώ):

Ζήτηση (Ενδεχόμενα)

Εναλλακτικές  (αποφ.) 15000 έλεγχοι 25000 έλεγχοι       35000 έλεγχοι 

Αγορά 1 νέας γραμ. ΚΤΕΟ -15,000 200,000 300,000

Αγορά 2 νέων γραμ. ΚΤΕΟ -150,000 100,000 725,000

Outsource 15,000 22,500  40,000

Α) Χρησιμοποιήστε τα κριτήρια λήψης αποφάσεων όταν οι πιθανότητες έκβασης των γεγονότων
είναι άγνωστες (ΜΑΧΙΜΙΝ, ΜΑΧΙΜΑΧ, HURWICZ (θέστε α=0.5), MIN-MAX REGRET, LAPLACE) και
δώστε την απάντησή σας εξηγώντας και τη λογική του κάθε κριτηρίου στον τρόπο επιλογής της
αντίστοιχης απόφασης που προκύπτει.

Β) Πώς θα χειριστούμε τώρα το πρόβλημα αν τελικά προσδιορίσουμε ότι οι πιθανότητες για τα
διαφορετικά δυνατά επίπεδα ζήτησης είναι 20% για 15000 ελέγχους οχημάτων, 60% για 25000
ελέγχους και 20% για 35000 ελέγχους;
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ΑΣΚΗΣΗ 2

H FIAT σχεδιάζει ένα νέο αυτοκίνητο. Υπάρχουν 2 εναλλακτικές για την παραγωγή του. Η μία
είναι να παραχθεί στο τωρινό υφιστάμενο εργαστάσιο στο Μιλάνο όπου θα μοιραστεί η
παραγωγή με ένα άλλο μοντέλο που φτιάχνεται ήδη εκεί. Αν οι πωλήσεις κυμανθούν σε μέτρια
επίπεδα, το τωρινό εργοστάσιο θα καταφέρει να «σηκώσει» και την παραγωγή του νέου
μοντέλου. Αν όμως οι πωλήσεις είναι υψηλές, η εναλλακτική αυτή θα απαιτήσει την
εγκατάσταση και μιας τρίτης γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο, γεγονός που θα αυξήσει τα
κόστη. Μια δεύτερη εναλλακτική είναι νέο εργοστάσιο στο Νάπολι που θα μπορεί να καλύψει
ακόμα και τις πιο υψηλές ανάγκες σε πωλήσεις. Αν ωστόσο οι πωλήσεις είναι τελικά μέτριες, το
εργοστάσιο θα υπολειτουργεί και θα είναι λιγότερο αποτελεσματικό. Επειδή το σχέδιο είναι
εντελώς νέο, οι πωλήσεις στις περιπτώσεις αυτές δύσκολα μπορούν να προβλεφθούν. Πάντως
η FIAT με βάση την προηγούμενη εμπειρία της, προβλέπει 60% πιθανότητα υψηλών πωλήσεων
(= ετήσιες πωλήσεις 100,000 αυτοκίνητα) και 40% πιθανότητα μέτριων πωλήσεων (= ετήσιες
πωλήσεις 50,000 αυτοκίνητα). Το μέσο έσοδο ανά αυτοκίνητο (= τιμή πώλησης στην αγορά) για
το νέο μοντέλο είναι 30,000 Ευρώ. Τα κόστη παραγωγής ανά νέο όχημα για τις δύο
εναλλακτικές εξαρτώνται από τις πωλήσεις όπως δείχνει ο πίνακας:

Μέτριες Πωλήσεις Υψηλές Πωλήσεις (Ευρώ)

Μιλάνο 16,000 24,000

Νάπολι 22,000 20,000

Το κόστος κατασκευής του νέου εργοστασίου για το Νάπολι θα επιβαρύνει τον ετήσιο
προϋπολογισμό με 400 εκ. Ευρώ το χρόνο ανεξάρτητα από το ύψος των πωλήσεων, ενώ η νέα
γραμμή στο Μιλάνο θα επιβαρύνει τον ετήσιο προϋπολογισμό με 200 εκ. Ευρώ το χρόνο (και
πάλι ανεξαρτήτως του ύψους πωλήσεων).

Α) Φτιάξτε το δένδρο απόφασης και επιλύστε το για τα μέχρι στιγμής δεδομένα.



Β) Η FIAT σκέφτεται να πραγματοποιήσει μια έρευνα αγοράς για να διερευνήσει τις
προθέσεις των καταναλωτών. Η έρευνα θα δώσει ένα από τα δύο αποτελέσματα,
θετική ή αρνητική στάση του κοινού στο νέο μοντέλο. Η έρευνα αυτή έχει
ξαναχρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από την FIAT. Όποτε υπήρχαν υψηλές πωλήσεις η
έρευνα έδειξε θετική ανταπόκριση του κοινού στο 70% των φορών, και 30 % αρνητική.
Για τις περιπτώσεις μέτριων πωλήσεων η έρευνα έδειξε θετική ανταπόκριση του κοινού
στο 20% των φορών και αρνητική στο 80% των φορών. Δείξτε τώρα το νέο δένδρο.

Γ) Ποια είναι η αναμενόμενη τιμή δειγματοληπτικής πληροφορίας στο μέρος Β του
προβλήματος; Τι μας λέει για το πόσο μεγάλο θα μπορούσε να είναι το κόστος της
έρευνας μάρκετινγκ για να συμφέρει να διεξαχθεί;

Δ) Χρησιμοποιήστε μια συνάρτηση χρησιμότητας της επιλογής σας, επιφυλακτική στο
ριψοκίνδυνο, και λύστε πάλι το δένδρο. Τι παρατηρείτε συγκριτικά με πριν;

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Α)Υπολογίστε τα έσοδα για τα παρακάτω 4 εν συνόλω ενδεχόμενα.

1)Εργ. Μιλάνο & Υψηλές Πωλήσεις

2)Εργ. Μιλάνο & Μέτριες Πωλήσεις

3)Εργ. Νάπολι & Υψηλές Πωλήσεις

4)Εργ. Νάπολι & Μέτριες Πωλήσεις

Θυμηθείτε στη συνέχεια να σημειώσετε στο δένδρο (και να αφαιρέστε ουσιαστικά από
τις τελικές αποπληρωμές) τα ετήσια κόστη για κάθε ένα από τα εργοστάσια σε Μιλάνο
και Νάπολι, όπως έχουν δοθεί στα δεδομένα του προβλήματος.

Β) Σημειώστε ποιες πιθανότητες σας δίνονται στο Β ερώτημα (πρόκειται για
δεσμευμένες πιθανότητες) και ποιες πρέπει να υπολογίσετε εσείς στο δένδρο.














