
Τίτλος Μαθήµατος: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  
• Τύπος Μαθήµατος  Χ Υ  ΥΚ  ΕΚ  ΕΕ 

 

• Επίπεδο µαθήµατος: Μεταπτυχιακό  
 

• Έτος Σπουδών  
 

• Εξάµηνο Σπουδών  
 

• Αριθµός Πιστωτικών Μονάδων 
 

• Όνοµα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
Jan Jantzen, Νικόλαος Αµπαζής 

 

• Περιγραφή: 
 

Το µάθηµα εισάγει τους φοιτητές σε αλγόριθµους, τεχνικές, αυτοµατοποιηµένες υπολογιστικές 
µεθόδους και συστήµατα πληροφοριών που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων. Έµφαση δίνεται 
στην επεξεργασία πληροφοριών σε σύνθετα περιβάλλοντα, αξιοποιώντας παράλληλα πολλαπλές 
πηγές δεδοµένων όπως π.χ. αισθητήρες και ανοιχτά δεδοµένα διαθέσιµα στο διαδίκτυο. Μαζί µε 
τις διαλέξεις, παρουσιάζονται µελέτες περιπτώσεων σε τοµείς όπως η βελτιστοποίηση πόρων, οι 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η οικονοµική ανάλυση και η εξατοµίκευση του περιεχοµένου του 
Web, όπως πχ στα συστήµατα υποδείξεων. 
 

• Προαπαιτήσεις:  Ουδέν 
 

 

• Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 
 

 

Α/Α Περιεχόµενα 

1 • Εισαγωγή στη λήψη αποφάσεων – Παραδείγµατα στις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

2 • Υποστήριξη αποφάσεων και αθροιστικά διαγράµµατα ροής 
κεφαλαίου  

3 • Αποφάσεις µε βάση αρχές οικονοµίας και µηχανικής – Μελέτη 
περίπτωσης: «Ground Heat» 

4 • Λήψη αποφάσεων µε χρήση Ασαφούς Λογικής – Μη τεχνικά 
εµπόδια και η επιρροή τους στη λήψη αποφάσεων σε πραγµατικά 
προβλήµατα  

5 • Μοντέλα Παλινδρόµησης – ∆εδοµένα εκπαίδευσης/επαλήθευσης 
στην ανάλυση δεδοµένων – Μελέτες περίπτωσης: «Home Energy 
Efficiency & Home Energy Savings» 

6 • Αποφάσεις µε βάση ανάλυση οµάδων και τον αλγόριθµο Fuzzy 
C-Means 

7 • Αλγόριθµοι στατιστικής ταξινόµησης – Μελέτες περίπτωσεις σε 
συνεχή και διακριτά προβλήµατα 

8 • Αλγόριθµοι υπολογιστικής νοηµοσύνης (Νευρωνικά δίκτυα – 

Α’ 

Β’ 

6 



Γενετικοί αλγόριθµοι)  

9 • Πρόβλεψη χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων 

10 • Συστήµατα υποδείξεων (Recommeder Systems) 

 

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

 

 
Β) Συµπληρωµατική Βιβλιογραφία: 
 
 

 

• ∆ιδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 
 

Παραδόσεις, πρακτική εξάσκηση σε µελέτες περίπτωσης και λογισµικό λήψης αποφάσεων  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθµολόγησης: 
 

- Τελική εξέταση  100% 
 
 

• Γλώσσα ∆ιδασκαλίας: Αγγλική / Ελληνική 
 

 
 
 
 
 
 
 



• Αντικειµενικοί Στόχοι µαθήµατος (επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα)1: 

 

- Κατανόηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων  

- Γνώση των διαφορετικών υπολογιστικών εργαλείων λήψης αποφάσεων 

- Κατανόηση των διθέσιµων υπολογιστικών µεθόδων για λήψη αποφάσεων µέσω αλγορίθµων ταξινόµησης 

και οµαδοποίησης  

- Ικανότητα εφαρµογής διαφόρων αλγορίθµων για την επίλυση προβληµάτων λήψης αποφάσεων σε 

διάφορους τοµείς όπως π.χ. τα Χρηµατοοικονοµικά.  

- Εξοικείωση µε πραγµατικά παραδείγµατα λήψης αποφάσεων σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                 
1
 Μαθησιακά αποτελέσµατα:  οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόµενος γνωρίζει, κατανοεί και µπορεί να κάνει 

µετά την ολοκλήρωση µιας µαθησιακής διαδικασίας και οι σχετικοί ορισµοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 

ικανότητες,· 

Γνώσεις: το αποτέλεσµα της αφοµοίωσης πληροφοριών µέσω της µάθησης. Οι γνώσεις είναι το σώµα θετικών στοιχείων, 

αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζεται µε ένα πεδίο σπουδής ή εργασίας. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, 

οι γνώσεις χαρακτηρίζονται ως θεωρητικές ή/και αντικειµενικές, 

∆εξιότητες: η ικανότητα εφαρµογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση 

προβληµάτων. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, οι δεξιότητες περιγράφονται ως νοητικές (χρήση λογικής, 

διαισθητικής και δηµιουργικής σκέψης) και πρακτικές (αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση µεθόδων, 

υλικών, εργαλείων και οργάνων),· 

Ικανότητες: η αποδεδειγµένη επάρκεια στη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή/και µεθοδολογικών 

δυνατοτήτων σε περιστάσεις εργασίας ή σπουδών και στην επαγγελµατική ή/και προσωπική ανέλιξη. Στο Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Προσόντων, η περιγραφή ως προς τις «ικανότητες» αφορά την υπευθυνότητα και την αυτονοµία. 

 


