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ΛΗΨΗ	  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	  
	  
	  
	  
	  

Καθηγητής	  Χρήστος	  Ταραντίλης	  
Πρόεδρος	  του	  Τμήματος	  Διοικητικής	  Επιστήμης	  	  &	  Τεχνολογίας	  
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ	  ΛΗΨΗΣ	  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Η	  ανάγκη	  επίλυσης	  προβλημάτων	  υπάρχει	  παντού	  και	  καθημερινά	  
εντός	  μιας	  επιχείρησης	  ή	  ενός	  οργανισμού.	  	  

Κάθε	  φορά	  που	  ένας	  ηγέτης	  κατευθύνει	  και	  εμπνέει	  ανθρώπους	  να	  
σχεδιάσουν,	  να	  παράγουν	  και	  να	  εκτελέσουν	  ένα	  προϊόν	  ή	  μια	  
υπηρεσία,	  μια	  σειρά	  από	  προβλήματα	  χρειάζονται	  να	  επιλυθούν	  
και	  μια	  σειρά	  αποφάσεων	  να	  ληφθούν.	  	  

Γιατί	  πρέπει	  να	  εκπαιδεύονται	  τα	  στελέχη	  των	  επιχειρήσεων	  
στις	  μεθοδολογίες	  και	  στις	  στρατηγικές	  λήψης	  αποφάσεων;;;;	  
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ΛΗΨΗ	  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	  &	  	  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	  

Ø 	  Τα	  προβλήματα	  μπορούν	  να	  ταξινομηθούν	  στα	  	  	  
	  

ü καλώς	  ορισμένα	  (well-‐deQined)	  προβλήματα	  καθώς	  και	  	  
	  
ü 	  ασαφώς	  ορισμένα	  (ill-‐deQined)	  προβλήματα.	  	  
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ΛΗΨΗ	  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	  &	  	  
ΚΑΛΩΣ	  ΟΡΙΣΜΕΝΑ	  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	  

	  Στα	  καλώς	  ορισμένα	  προβλήματα	  τόσο	  ο	  στόχος	  
(διατύπωση)	  του	  προβλήματος	  που	  θέλουμε	  
επιλύσουμε	  όσο	  και	  οι	  περιορισμοί	  του	  προβλήματος	  
είναι	  σαφώς	  καθορισμένοι	  	  
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Ένα	  από	  τα	  σημαντικότερα	  προβλήματα	  που	  καλείται	  να	  επιλύσει	  ένας	  
διοικητικός	  επιστήμονας	  σε	  μια	  επιχείρηση	  που	  εφαρμόζει	  πρακτικές	  	  
ηλεκτρονικού	  εμπορίου	  είναι	  να	  παραδώσει	  το	  προϊόν	  που	  έχει	  αγοραστεί,	  
μέσω	  διαδικτύου,	  στους	  πελάτες	  της	  εταιρείας	  το	  συντομότερο	  δυνατό.	  	  
	  

Θεώρησε	  λοιπόν	  ότι	  είσαι	  είτε	  ο	  ιδρυτής	  είτε	  υπάλληλος	  σε	  μια	  τέτοιας	  
λογικής	  επιχείρηση	  και	  ότι	  καλείσαι	  να	  δρομολογήσεις	  με	  τέτοιο	  τρόπο	  το	  
όχημα	  διανομής	  των	  προϊόντων	  της	  εταιρείας	  σου	  ώστε	  να	  παραδώσει	  τα	  
προϊόντα	  14	  πελατών,	  των	  οποίων	  οι	  παραγγελίες	  μόλις	  μπήκαν	  στο	  
σύστημα,	  στο	  συντομότερο	  χρονικό	  διάστημα.	  	  	  	  	  
	  

Το	  όχημα	  ξεκινά	  από	  την	  αποθήκη	  της	  εταιρείας	  σου	  και	  αφού	  
εξυπηρετήσει	  τους	  14	  πελάτες	  επιστρέφει	  στην	  αποθήκη	  της	  εταιρείας.	  	  Το	  
όχημα	  επισκέπτεται	  μια	  μόνο	  φορά	  τον	  κάθε	  πελάτη.	  Επιπλέον,	  ο	  οδηγός	  
του	  οχήματος	  είναι	  εφοδιασμένος	  με	  μια	  ηλεκτρονική	  συσκευή	  με	  την	  
βοήθεια	  της	  οποίας	  γνωρίζει	  οποιαδήποτε	  απόσταση	  (εκφρασμένη	  σε	  
χρόνο	  ή	  μέτρα)	  από	  οποιοδήποτε	  γεωγραφικό	  σημείο	  σε	  οποιαδήποτε	  
γεωγραφικό	  σημείο	  εντός	  του	  οδικού	  δικτύου	  της	  Αθήνας.	  	  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ	  ΚΑΛΩΣ	  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ	  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	  
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ΑΣΑΦΩΣ	  ΟΡΙΣΜΕΝΑ	  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	  

ü Στα	  ασαφώς	  ορισμένα	  προβλήματα	  τόσο	  η	  διατύπωση	  (στόχος)	  του	  όσο	  
και	  οι	  συνθήκες	  του	  υπό	  εξέταση	  προβλήματος	  (π.χ.	  Περιορισμοί	  και	  
παράμετροι)	  είναι	  ορισμένα	  με	  έναν	  γενικό,	  ασαφώς	  καθορισμένο	  
τρόπο.	  	  

ü Συνέπεια	  αυτής	  της	  ασάφειας	  είναι	  η	  αδυναμία	  να	  εκφραστούν	  τα	  
συστατικά	  του	  προβλήματος	  (π.χ.	  στόχος,	  περιορισμοί)	  με	  ποσοτικό	  
τρόπο	  ώστε	  να	  μπορέσει	  ο	  decision	  maker	  να	  επιλύσει	  το	  πρόβλημα	  με	  
έναν	  υπολογιστικό	  τρόπο	  και	  να	  προτείνει	  μια	  συγκεκριμένη	  λύση.	  	  	  	  

	  Παράδειγμα:	  Ένα	  στέλεχος	  ενός	  μεγάλου	  οργανισμού	  τηλεπικοινωνιών	  
αναρωτιέται	  «τι	  είδους	  νέα	  υπηρεσία/νέο	  προϊόν	  θα	  μπορούσα	  να	  
προτείνω	  να	  προσφέρει	  ο	  οργανισμός	  όπου	  εργάζομαι	  ώστε	  να	  
αντιστραφεί	  η	  πτώση	  της	  ζήτησης	  στα	  πακέτα	  που	  προσφέρουμε	  τα	  δύο	  
τελευταία	  χρόνια;»	  	  

	  Εναλλακτικά,	  θα	  μπορούσε	  να	  αναρωτιέται	  «για	  ποιο	  λόγο	  μειώνεται	  η	  
ζήτηση	  στα	  δικά	  μας	  πακέτα	  ενώ	  στον	  ανταγωνιστή	  μου	  αυξάνεται;»	  
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Θεώρησε	  λοιπόν	  ότι	  είσαι	  είτε	  ο	  ιδρυτής	  είτε	  υπάλληλος	  μιας	  επιχείρησης	  που	  
εφαρμόζει	  πρακτικές	  ηλεκτρονικού	  εμπορίου	  και	  ότι	  καλείσαι	  να	  
δρομολογήσεις	  με	  τέτοιο	  τρόπο	  το	  όχημα	  διανομής	  των	  προϊόντων	  της	  
εταιρείας	  σου	  ώστε	  να	  παραδώσει	  τα	  προϊόντα	  14	  πελατών,	  των	  οποίων	  οι	  
παραγγελίες	  μόλις	  μπήκαν	  στο	  σύστημα,	  στο	  συντομότερο	  χρονικό	  διάστημα.	  	  	  	  	  
	  
Το	  όχημα	  ξεκινά	  από	  την	  αποθήκη	  της	  εταιρείας	  σου	  και	  αφού	  εξυπηρετήσει	  
τους	  14	  πελάτες	  επιστρέφει	  στην	  αποθήκη	  της	  εταιρείας.	  	  Το	  όχημα	  
επισκέπτεται	  μια	  μόνο	  φορά	  τον	  κάθε	  πελάτη.	  Επιπλέον,	  ο	  οδηγός	  του	  οχήματος	  
είναι	  εφοδιασμένος	  με	  μια	  ηλεκτρονική	  συσκευή	  με	  την	  βοήθεια	  της	  οποίας	  
γνωρίζει	  οποιαδήποτε	  απόσταση	  (εκφρασμένη	  σε	  χρόνο	  ή	  μέτρα)	  από	  
οποιοδήποτε	  γεωγραφικό	  σημείο	  σε	  οποιαδήποτε	  γεωγραφικό	  σημείο	  εντός	  
του	  οδικού	  δικτύου	  της	  Αθήνας.	  	  

o Πόσες	  λύσεις	  πρέπει	  να	  εξεταστούν	  για	  να	  βρεθεί	  η	  βέλτιστη	  λύση	  στο	  
συγκεκριμένο	  πρόβλημα;	  	  

o Υποθέτουμε	  ότι	  χρησιμοποιείς	  ένα	  PC	  που	  εξετάζει	  1	  εκατομμύριο	  λύσεις	  
ανά	  δευτερόλεπτο.	  	  

o Πόσο	  χρόνο	  χρειάζεται	  το	  συγκεκριμένο	  PC	  για	  να	  βρει	  τη	  βέλτιστη	  λύση	  
του	  προβλήματος;	  

ΕΠΙΛΥΣΗ	  ΚΑΛΩΣ	  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ	  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	  
ΜΕ	  ΒΕΛΤΙΣΤΟ	  ΤΡΟΠΟ	  	  
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•  (n-‐1)!=(15-‐1)!=14!=	  8,7178	  X	  1010	  =	  	  88	  
δισεκατομμύρια	  λύσεις	  περίπου	  

•  8,8*1010	  διαδρομές	  /106	  διαδρομές/
δευτερόλεπτο=	  88.000	  δευτερόλεπτα	  

•  88.000	  δευτερόλεπτα	  *	  1	  λεπτό	  /60	  
δευτερόλεπτα*1ώρα/60λεπτά	  =	  24,44	  ώρες	  

ΕΠΙΛΥΣΗ	  ΚΑΛΩΣ	  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ	  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	  
ΜΕ	  ΒΕΛΤΙΣΤΟ	  ΤΡΟΠΟ	  	  
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ΟΛΑ	  ΤΑ	  ΚΑΛΩΣ	  ΟΡΙΣΜΕΝΑ	  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	  ΠΟΥ	  ΘΑ	  ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ	  ΣΤΑ	  
ΠΛΑΙΣΙΑ	  ΤΟΥ	  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ	  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	  ΕΧΟΥΝ	  	  

ΕΝΑ	  ΚΟΙΝΟ	  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	  	  
	  Ή	  	  

ΜΙΑ	  ΚΟΙΝΗ	  ΙΔΙΟΤΗΤΑ	  :	  
	  Η	  «ΜΟΡΦΗ	  ΤΗΣ	  ΛΥΣΗΣ»	  ΤΟΥΣ	  ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ	  	  

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ	  ΔΟΜΗ	  

ΟΤΑΝ	  ΕΝΑΣ	  DECISION	  MAKER	  ΨΑΧΝΕΙ	  ΝΑ	  ΒΡΕΙ	  ΤΗ	  ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ	  ΔΟΜΗ	  
ΤΗΣ	  «ΜΟΡΦΗΣ	  ΤΗΣ	  ΛΥΣΗΣ»	  ΕΝΟΣ	  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ	  

ΨΑΧΝΕΙ	  ΤΗΝ	  ΑΠΑΝΤΗΣΗ	  ΣΤΟ	  ΕΡΩΤΗΜΑ	  
	  

«ΤΙ	  ΑΚΡΙΒΩΣ	  ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ	  ΝΑ	  ΒΡΟΥΜΕ;;;;»	  
	  «ΤΙ	  ΑΚΡΙΒΩΣ	  ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ	  ΝΑ	  ΛΥΣΟΥΜΕ;;;;»	  

	  

ΚΟΙΝΑ	  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	  ΤΩΝ	  	  
ΚΑΛΩΣ	  ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ	  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	  YES	  2013	   10`	  

ΑΝΑΓΚΗ	  ΓΙΑ	  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ	  ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ	  

Για	  ένα	  στέλεχος	  επιχειρήσεων	  είναι	  ιδιαίτερα	  σημαντικό,	  στα	  
πλαίσια	  ενός	  μαθήματος	  Διοικητικής	  Επιστήμης,	  να	  εκπαιδευτεί	  
στην	  αναγνώριση	  των	  υπολογιστικών	  χαρακτηριστικών	  και	  
ιδιοτήτων	  ενός	  καλώς	  ορισμένου	  προβλήματος	  ώστε	  να	  είναι	  εφικτό	  
ακολούθως	  να	  σχεδιάσει	  υπολογιστικές	  στρατηγικές	  επίλυσης	  που	  
να	  μπορούν	  να	  επιλύουν	  πλήθος	  προβλημάτων	  με	  κοινά	  
υπολογιστικά	  χαρακτηριστικά	  και	  ιδιότητες	  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	  YES	  2013	   11`	  

ΣΗΜΑΣΙΑ	  ΤΩΝ	  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	  	  
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	  ΕΠΙΛΥΣΗΣ	  

•  Μια	  πρόσφατη	  έρευνα	  (2009)	  της	  Accenture	  σε	  254	  managers	  
μεγάλων	  εταιρειών	  στις	  ΗΠΑ	  ανέδειξε	  ότι	  το	  60%	  των	  διοικητικών	  
αποφάσεων	  που	  πάρθηκαν	  βασίστηκαν	  στη	  χρήση	  υπολογιστικών	  
στρατηγικών	  επίλυσης	  και	  μεθόδων	  ανάλυσης	  δεδομένων.	  	  

•  Μια	  άλλη	  έρευνα	  καθηγητών	  γνωστών	  πανεπιστημίων	  των	  ΗΠΑ	  
(Coghlan	  et	  al.	  2010)	  που	  αφορούσε	  συνεντεύξεις	  ανώτατων	  
στελεχών	  16	  μεγάλων	  επιχειρήσεων	  δημοσιοποίησε	  την	  ομόφωνη	  
παραδοχή	  τους	  σχετικά	  με	  την	  μεγάλη	  και	  αυξανόμενη	  σημασία	  
που	  έχει	  η	  χρήση	  των	  υπολογιστικών	  στρατηγικών	  επίλυσης	  στη	  
λήψη	  διοικητικών	  αποφάσεων.	  	  

•  Η	  IBM	  αναδιοργάνωσε	  πρόσφατα	  τις	  συμβουλευτικές	  
επιχειρηματικές	  δραστηριότητες	  της,	  προωθώντας	  ένα	  νέο	  
οργανισμό	  4000	  εργαζομένων	  που	  έχει	  ως	  στόχο	  την	  εφαρμογή	  
υπολογιστικών	  στρατηγικών	  επίλυσης	  στη	  λήψη	  διοικητικών	  
αποφάσεων.  
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ΣΗΜΑΣΙΑ	  ΤΩΝ	  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	  	  
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ	  ΕΠΙΛΥΣΗΣ	  

•  Το	  φημισμένο	  αμερικάνικο	  περιοδικό	  “Business	  Week”	  
κατατάσσει	  τα	  κορυφαία	  MBA	  μεταπτυχιακά	  προγράμματα	  
ανάλογα	  με	  τη	  ικανότητα	  αυτών	  των	  προγραμμάτων	  να	  
εμφυσήσουν	  υπολογιστικές	  μεθόδους	  στους	  αποφοίτους	  τους	  
(Merritt	  and	  Chambers	  2004).	  

•  Το	  φημισμένο	  περιοδικό	  Harvard	  Business	  Review	  περιγράφει	  
τη	  συνεχώς	  αυξανόμενη	  χρήση	  υπολογιστικών	  μεθόδων	  από	  τις	  
επιχειρήσεις	  με	  σκοπό	  την	  απόκτηση	  ανταγωνιστικού	  
πλεονεκτήματος	  (Davenport	  2006).	  

•  Το	  Business	  Week	  υπογραμμίζει	  την	  συνεχώς	  αυξανόμενη	  
σημασία	  της	  χρήσης	  υπολογιστικών	  μεθόδων	  στον	  κόσμο	  των	  
επιχειρήσεων	  (Baker	  and	  Leak	  2006).	  
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q Οι	  διαφορετικές	  ειδικότητες	  επιστημόνων	  (μηχανικοί,	  
ψυχολόγοι,	  θετικοί	  επιστήμονες,	  γλωσσολόγοι)	  που	  
συνεργάζονται	  για	  την	  αντιμετώπιση	  των	  ασαφώς	  ορισμένων	  
προβλημάτων,	  συγκλίνουν	  στην	  άποψη	  ότι	  τα	  ασαφώς	  
ορισμένα	  προβλήματα	  αντιμετωπίζονται	  ακολουθώντας	  ένα	  
κοινώς	  αποδεκτό	  πλαίσιο	  λήψης	  αποφάσεων	  	  

	  
q Το	  συγκεκριμένο	  μεθοδολογικό	  πλαίσιο	  καλείται	  
«Ολοκληρωμένο	  Πλαίσιο	  Δημιουργικής	  Λήψης	  Αποφάσεων».  

ΠΩΣ	  ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΙ	  ΤΑ	  ΑΣΑΦΩΣ	  	  
ΟΡΙΣΜΕΝΑ	  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ;	  
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q Στάδιο	  1:	  Όρισε	  το	  πραγματικό	  πρόβλημα	  που	  
καλείσαι	  να	  επιλύσεις	  

q Στάδιο	  2:	  Παρήγαγε	  ιδέες	  και	  λύσεις	  του	  
προβλήματος	  	  

q Στάδιο	  3:	  Αποφάσισε	  ποια	  από	  τις	  εναλλακτικές	  
λύσεις	  του	  Σταδίου	  2	  θα	  επιλέξεις	  για	  την	  επίλυση	  
του	  προβλήματος	  που	  καθορίστηκε	  στο	  Στάδιο	  1	  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ	  ΠΛΑΙΣΙΟ	  	  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ	  ΛΗΨΗΣ	  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	  
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Στάδιο	  1:	  Όρισε	  το	  πραγματικό	  πρόβλημα	  

q Χρήση	  τεχνικών	  που	  έχουν	  ως	  στόχο	  να	  μετατρέψουν	  την	  αρχικά	  
ασαφή	  διατύπωση	  του	  εξεταζόμενου	  προβλήματος	  σε	  μια	  νέα	  
συγκεκριμένη	  διατύπωση.	  	  	  

q Οι	  τεχνικές	  αυτές	  έχουν	  ως	  στόχο,	  χρησιμοποιώντας	  λίστες	  
συγκεκριμένων	  ερωτήσεων,	  οδηγιών,	  και	  εργαλείων	  ανάλυσης	  
των	  λειτουργιών	  και	  της	  δυναμικότητας	  ενός	  συστήματος	  
(ckecklists,	  mapping	  diagrams,	  functional	  analysis)	  να	  
«κατευθύνουν»	  τον/την	  decision	  maker	  (διαφορετικά	  δεν	  θα	  
σκεπτόταν	  με	  συστηματικό	  τρόπο)	  να	  συλλέξει	  την	  κατάλληλη	  
πληροφορία	  για	  το	  πρόβλημα	  που	  εξετάζεται,	  να	  το	  αναλύσει	  
διεξοδικά,	  να	  καθορίσει	  τα	  πραγματικά	  αίτια	  και	  τελικά	  να	  τον/
την	  οδηγήσουν	  στη	  διατύπωση	  του	  συγκεκριμένου	  προβλήματος	  
που	  καλείται	  να	  επιλυθεί.	  	  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ	  ΠΛΑΙΣΙΟ	  	  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ	  ΛΗΨΗΣ	  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	  –	  Στάδιο	  1	  
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Στάδιο	  2:	  Παρήγαγε	  ιδέες	  και	  λύσεις	  	  

q Χρήση	  τεχνικών	  που	  έχουν	  ως	  στόχο	  να	  παράγουν	  πλήθος	  
ιδεών	  και	  λύσεων	  στο	  πρόβλημα	  που	  ορίστηκε	  στο	  Στάδιο	  1.	  

q Οι	  τεχνικές	  αυτές	  έχουν	  ως	  στόχο	  χρησιμοποιώντας	  λίστες	  
συγκεκριμένων	  ερωτήσεων,	  οδηγιών,	  και	  εργαλείων	  
διαχείρισης	  γνώσης	  (ckecklists,	  knowledge	  management	  
techniques)	  να	  «κατευθύνουν»	  τον/την	  decision	  maker	  να	  	  

ü τροποποιήσει	  με	  συστηματικό	  τρόπο	  τις	  υπάρχουσες	  
ιδέες	  με	  σκοπό	  την	  παραγωγή	  νέων	  ιδεών	  (κάθετη	  σκέψη	  
–	  vertical	  thinking)	  

ü σκεφτεί	  καινοτομικά	  και	  πολύ	  φορές	  ανορθόδοξα	  	  (out	  of	  
the	  box/lateral	  thinking)	  για	  να	  παράγει	  μια	  σημαντική	  
ιδέα	  για	  την	  παραγωγή	  μιας	  πολύ	  πρωτοποριακής	  
υπηρεσίας	  	  	  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ	  ΠΛΑΙΣΙΟ	  	  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ	  ΛΗΨΗΣ	  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	  –	  Στάδιο	  2	  
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Στάδιο	  3:	  	  

Χρήση	  τεχνικών	  πολυκριτήριας	  ανάλυσης	  με	  σκοπό	  	  

q τον	  καθορισμό	  της	  λύσης	  για	  να	  επιλύσει	  το	  εξεταζόμενο	  
πρόβλημα	  και	  η	  οποία	  θα	  επιλεγεί	  μεταξύ	  των	  λύσεων	  που	  
προέκυψαν	  στο	  Στάδιο	  2	  	  

q τον	  καθορισμό	  του	  τρόπου	  που	  θα	  αποτρέψει	  η	  υλοποίηση	  της	  
επιλεγμένης	  λύσης	  να	  δημιουργήσει	  περαιτέρω	  προβλήματα	  
μελλοντικά	  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ	  ΠΛΑΙΣΙΟ	  	  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ	  ΛΗΨΗΣ	  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	  –	  Στάδιο	  3	  
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ΝΟΗΤΙΚΑ	  ΕΜΠΟΔΙΑ	  

ΤΙ	  ΕΙΝΑΙ	  ΑΥΤΟ	  ΠΟΥ	  ΜΠΟΡΕΙ	  ΝΑ	  ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ	  ΤΟΝ/ΤΗΝ	  DECISION	  
MAKER	  ΝΑ	  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ	  ΜΕ	  ΣΩΣΤΟ	  ΤΡΟΠΟ	  ΤΟΣΟ	  ΕΝΑ	  ΑΣΑΦΩΣ	  
ΟΣΟ	  ΚΑΙ	  ΕΝΑ	  ΚΑΛΩΣ	  ΟΡΙΣΜΕΝΟ	  ΠΡΟΒΛΗΜΑ;	  	  

	  

Η	  ΕΜΦΑΝΙΣΗ	  ΝΟΗΤΙΚΩΝ	  ΕΜΠΟΔΙΩΝ	  (MENTAL	  BLOCKS)	  
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ΕΜΠΟΔΙΑ	  ΚΑΙ	  ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ	  
ΣΤΗΝ	  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ	  

ΕΠΙΛΥΣΗ	  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	  
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ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ	  ΔΟΜΗ	  ΛΥΣΕΩΝ:	  	  
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ	  1	  

• Πολυεθνική	  εταιρία	  έχει	  ως	  κύρια	  δραστηριότητα	  της	  τη	  διανομή	  ενός	  
μεγάλου	  φάσματος	  πετρελαιοειδών	  (βενζινών,	  πετρελαίου,	  μαζούτ,	  
λιπαντικών	  και	  υγραερίου)	  στην	  ευρύτερη	  περιοχή	  της	  Αθήνας.	  	  

• Στα	  πλαίσια	  αυτής	  της	  συγκεκριμένης	  δραστηριότητας,	  το	  βυτιοφόρο	  της	  
εταιρείας	  θα	  εξυπηρετήσει	  500	  μεγάλους	  βιομηχανικούς	  πελάτες	  της.	  	  

• Το	  δρομολόγιο	  εκτελείται	  με	  τέτοιο	  τρόπο	  ώστε	  το	  βυτιοφόρο	  να	  περνά	  
μια	  και	  μόνο	  μια	  φορά	  από	  τον	  κάθε	  πελάτη	  και	  στη	  συνέχεια	  να	  γυρνά	  
στον	  πελάτη	  από	  όπου	  αρχικώς	  ξεκίνησε.	  	  

• Αναζητούμε	  τη	  λύση	  του	  προβλήματος	  εύρεσης	  της	  ελάχιστης	  απόστασης	  
διαδρομής	  του	  βυτιοφόρου.	  Θεωρήστε	  ότι	  οι	  όλες	  οι	  αποστάσεις	  μεταξύ	  
κάθε	  ζεύγος	  πελατών	  είναι	  γνωστό.	  	  
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ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ	  ΔΟΜΗ	  ΛΥΣΕΩΝ:	  	  
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ	  1	  

ΠΟΙΑ	  Η	  ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ	  ΔΟΜΗ	  	  
ΤΗΣ	  ΜΟΡΦΗΣ	  ΤΗΣ	  ΛΥΣΗΣ	  

ΑΥΤΟΥ	  ΤΟΥ	  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ;;;;;	  
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ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ	  ΔΟΜΗ	  ΛΥΣΕΩΝ:	  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ	  2	  

• Μια	  επιχείρηση	  διανομής	  πετρελαίου	  θέρμανσης	  έχει	  ιδιόκτητο	  
στόλο	  10	  οχημάτων,	  γνωστής	  χωρητικότητας,	  το	  καθένα	  από	  τα	  
οποία	  χρησιμοποιείται	  για	  να	  καλυφθεί	  η	  δεδομένη	  ζήτηση	  500	  
πελατών	  της.	  	  	  
• Οι	  αποστάσεις	  για	  κάθε	  ζεύγος	  πελατών	  και	  για	  κάθε	  ζεύγος	  
επιχείρηση-‐πελάτη	  είναι	  δεδομένες.	  H	  επιχείρηση	  επιθυμεί	  την	  
εύρεση	  της	  ελάχιστης	  απόστασης	  δρομολογίου	  για	  την	  βέλτιστη	  
εξυπηρέτηση	  των	  500	  πελατών	  της	  από	  τον	  υπάρχων	  στόλο.	  	  
• Περιορισμοί	  της	  επιχείρησης:	  
– Τα	  οχήματα	  ξεκινούν	  από	  την	  επιχείρηση	  και	  αφού	  
εξυπηρετήσουν	  του	  πελάτες	  επιστρέφουν	  σε	  αυτή.	  
– Πρέπει	  να	  εξυπηρετηθούν	  όλοι	  οι	  πελάτες.	  
– Η	  καλυπτόμενη	  ζήτηση	  των	  πελατών	  που	  εξυπηρετούνται	  από	  
ένα	  όχημα	  δεν	  μπορεί	  να	  υπερβαίνει	  τη	  χωρητικότητα	  του	  
οχήματος.	  	  
– Κάθε	  πελάτης	  εξυπηρετείται	  μια	  φορά	  από	  ένα	  όχημα.	  
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ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ	  ΔΟΜΗ	  ΛΥΣΕΩΝ:	  	  
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ	  2	  

ΠΟΙΑ	  Η	  ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ	  ΔΟΜΗ	  	  
ΤΗΣ	  ΜΟΡΦΗΣ	  ΤΗΣ	  ΛΥΣΗΣ	  

ΑΥΤΟΥ	  ΤΟΥ	  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ;;;;;	  
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ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ	  ΔΟΜΗ	  ΛΥΣΕΩΝ:	  	  
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ	  3	  

•  Κάθε	  ιστοσελίδα	  ενός	  φημισμένου	  
ιστότοπου	  έχει	  έναν	  προκαθορισμένο	  
χώρο	  δεδομένης	  διάστασης,	  εντός	  του	  
οποίου	  προβάλλονται	  δεδομένης	  
διάστασης	  πλαίσια	  των	  διαφημίσεων.	  

•  Θεωρώντας	  ότι	  ο	  ιστότοπος	  έχει	  να	  
προβάλλει	  200	  διαφημιστικά	  πλαίσια,	  
ζητείται	  να	  βρεθεί	  ο	  ελάχιστος	  αριθμός	  
ιστοσελίδων	  που	  θα	  χρησιμοποιηθούν	  
για	  την	  προβολή	  των	  200	  
διαφημιστικών	  πλαισίων.	  Δεν	  υπάρχει	  
περιορισμός	  στον	  αριθμό	  ιστοσελίδων	  
που	  θα	  χρησιμοποιηθούν.	  	  

   ΠΟΙΑ	  Η	  ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ	  ΔΟΜΗ	  ΤΗΣ	  ΜΟΡΦΗΣ	  
ΤΗΣ	  ΛΥΣΗΣ	  ΑΥΤΟΥ	  ΤΟΥ	  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ;;;;;	  
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• Η	  διοίκηση	  μιας	  νοσοκομειακής	  κλινικής	  καθορίζει,	  κάθε	  πρωί,	  το	  
πρόγραμμα	  επίσκεψης	  των	  (διαφόρων	  ειδικοτήτων)	  γιατρών	  
στους	  500	  ασθενείς	  της.	  	  
• Ανάλογα	  με	  την	  πάθηση	  του/της	  κάθε	  ασθενούς,	  διαφορετικά	  
επιτελεία,	  αποτελούμενα	  από	  γιατρούς	  διάφορων	  ειδικοτήτων,	  
επισκέπτονται	  καθημερινά	  τον	  κάθε	  ασθενή	  για	  ένα	  τέταρτο	  
(ένα	  επιτελείο	  για	  τον	  κάθε	  ασθενή)	  με	  σκοπό	  να	  εξετάσουν	  την	  
πρόοδο	  της	  θεραπείας	  του/της.	  	  
• Συγκεκριμένα	  τα	  διαστήματα	  των	  επισκέψεων	  εντός	  της	  ημέρας	  
είναι	  τα	  εξής:	  8.00-‐8.15,	  8.15-‐8.30,	  8.30-‐8.45,	  8.45-‐9.00,	  9.00-‐9.15,	  
9.15-‐9.30,	  9.30-‐9.45,	  9.45-‐10.00,	  10.00-‐10.15,	  10.15-‐10.30,	  
10.30-‐10.45,	  10.45-‐11.00,	  11.00-‐11.15,	  11.15-‐11.30,	  11.30-‐11.45,	  
11.45-‐12.00.	  
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•  Στόχος	  της	  διοίκησης	  είναι	  να	  οργανωθούν	  οι	  επισκέψεις	  των	  
επιτελείων	  των	  γιατρών	  με	  τέτοιο	  τρόπο	  ώστε	  η	  
πραγματοποίηση	  του	  συνόλου	  των	  επισκέψεων	  των	  επιτελείων	  
να	  διαρκέσει	  τον	  ελάχιστο	  δυνατό	  χρόνο.	  

•  Επιπλέον,	  υπάρχουν	  περιορισμοί	  σχετικά	  με	  το	  γεγονός	  ότι	  
κάποιοι	  ασθενείς	  δεν	  είναι	  δυνατό	  να	  εξετασθούν	  ταυτόχρονα	  
το	  ίδιο	  τέταρτο	  (γιατί	  τα	  εμπλεκόμενα	  επιτελεία	  θα	  
αποτελούνται	  από	  κοινούς	  γιατρούς).	  Για	  παράδειγμα,	  ο	  
ασθενής	  που	  βρίσκεται	  στο	  κρεβάτι	  1	  (ασθενής	  1	  για	  συντομία)	  
δεν	  μπορεί	  να	  εξετασθεί	  την	  ίδια	  ώρα	  που	  θα	  εξετασθούν	  οι	  
ασθενείς	  5	  και	  6,	  ο	  ασθενείς	  2	  δεν	  μπορεί	  να	  εξετασθεί	  εντός	  της	  
ώρας	  που	  θα	  εξετασθούν	  οι	  ασθενείς	  3	  και	  5	  κτλ	  

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	  YES	  2013	  

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ	  ΔΟΜΗ	  ΛΥΣΕΩΝ:	  	  
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ	  4	  

ΠΟΙΑ	  Η	  ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ	  ΔΟΜΗ	  ΤΗΣ	  
ΜΟΡΦΗΣ	  ΤΗΣ	  ΛΥΣΗΣ	  ΑΥΤΟΥ	  ΤΟΥ	  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ;;	  
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•  Θεώρησε	  ότι	  είσαι	  διοικητικός	  επιστήμονας	  και	  καλείσαι	  να	  
επιλύσεις	  το	  ακόλουθο	  πρόβλημα:	  	  

•  Δεδομένου	  ενός	  συνόλου	  500	  πραγμάτων,	  καθένα	  από	  τα	  οποία	  
με	  ένα	  συγκεκριμένο	  όγκο	  και	  μια	  συγκεκριμένη	  αξία,	  καθόρισε	  
τον	  αριθμό	  των	  πραγμάτων	  που	  θα	  επιλεγούν	  να	  μεταφερθούν	  
με	  ένα	  container,	  συγκεκριμένης	  χωρητικότητας,	  έτσι	  ώστε	  να	  
μεγιστοποιηθεί	  η	  συνολική	  αξία	  των	  πραγμάτων	  που	  μπορούν	  
να	  μεταφερθούν.	  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	  ΠΑΡΑΚΑΛΩ	  ;;	  
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