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Γενικές οδηγίες για την εργασία 

• Η εργασία περιλαµβάνει πέντε υποχρεωτικές ασκήσεις.  

• Οι απαντήσεις στις ασκήσεις της εργασίας θα αναπτυχθούν σε δύο αρχεία (ένα Word και ένα 

Excel) σύµφωνα µε τις αναλυτικές οδηγίες που ακολουθούν.  

• Τα δύο αρχεία, µαζί µε το συµπληρωµένο δελτίο υποβολής – αξιολόγησης εργασίας, θα πρέπει 

να αποσταλούν ηλεκτρονικά (e-mail) και σε έντυπη µορφή στον Καθηγητή – Σύµβουλο.  

• Ηµεροµηνία αποστολής της γραπτής εργασίας: Παρασκευή, 2 Μαΐου 2008 

• Καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής: Τρίτη, 6 Μαΐου 2008 

• Εργασίες που παραλαµβάνονται εκπρόθεσµα, επισύρουν βαθµολογικές κυρώσεις (0,5 βαθµό 

για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα καθυστέρησης). 

• Προσοχή! Εργασίες οι οποίες παραλαµβάνονται 7 ηµέρες µετά την 6
η
 Μαΐου (δηλαδή µετά 

την 13
η
  Μαΐου) δεν γίνονται αποδεκτές προς διόρθωση.  

  

Αναλυτικές Οδηγίες 

Οι πλήρεις απαντήσεις στις ασκήσεις της εργασίας θα πρέπει να δοθούν σε ένα αρχείο Word το 

οποίο θα ονοµάσετε EponymoOnoma-GE04.doc (π.χ. IoannouIoannis-GE04.doc) και θα 

συνοδεύονται από το αρχείο Excel που περιγράφεται στην επόµενη παράγραφο. Για την 

πληκτρολόγηση µαθηµατικών εκφράσεων να χρησιµοποιήσετε τον επεξεργαστή εξισώσεων - 

Equation Editor (Βλέπε οδηγίες στο συµπληρωµατικό εγχειρίδιο Εισαγωγή στους Η/Υ στην 

ιστοσελίδα της ∆ΕΟ13). Για απλές µαθηµατικές εκφράσεις (π.χ. εκθέτες) µπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε τις επιλογές µορφοποίησης του Word.  

Η επίλυση των ερωτηµάτων 2 έως 5 της Άσκησης 2, των ερωτηµάτων 2 και 3 της Άσκησης 4 και 

των ερωτηµάτων 2 και 3 της Άσκησης 5 να γίνει σε ένα αρχείο Εxcel το οποίο θα ονοµάσετε 

EponymoOnoma-GE04.xls (π.χ. IoannouIoannis-GE04.xls). Για κάθε ένα από τα ερωτήµατα, να 

χρησιµοποιήσετε ένα ξεχωριστό φύλλο εργασίας το οποίο θα ονοµάσετε ΑΣΚΗΣΗ 2_2, ΑΣΚΗΣΗ 

2_3, κ.ο.κ. αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών πρέπει να ενσωµατωθούν στην εργασία 

σας στο αρχείο Word ως εικόνες, ώστε το κείµενο της εργασίας να περιέχει όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία για την ανάγνωσή της, ανεξάρτητα από τον έλεγχο που θα πραγµατοποιηθεί στο 

αντίστοιχο αρχείο Excel. 

Η εργασία σας πρέπει να είναι επιµεληµένη και ευανάγνωστη. 
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ΑΣΚΗΣΗ 1 (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 15) 

 

Σε ένα πάρκο αναψυχής λειτουργεί δίκτυο µετακίνησης των επισκεπτών µε οικολογικά mini bus 

που µεταφέρουν τους επισκέπτες από την είσοδο, µέσω διαφορετικών διαδροµών, σε σηµεία - 

στάσεις οικολογικού ενδιαφέροντος. Η κίνηση άλλων οχηµάτων απαγορεύεται αυστηρά λόγω 

περιβαλλοντικών κανονισµών. Επιπλέον, η νοµοθεσία επιβάλλει αυστηρούς περιορισµούς στον 

αριθµό των ηµερήσιων δροµολογίων σε κάθε διαδροµή προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή 

διαβίωση των ζώων που φιλοξενούνται στο πάρκο. Το δίκτυο διαδροµών απεικονίζεται στο 

παρακάτω σχήµα. Το σηµείο 1 απεικονίζει την είσοδο του πάρκου, το σηµείο 9 απεικονίζει την 

τελευταία στάση, ενώ οι αριθµοί στην αρχή κάθε ακµής παριστάνουν τον µέγιστο επιτρεπόµενο 

αριθµό των ηµερήσιων δροµολογίων κατά µήκος της συγκεκριµένης ακµής. Τη θερινή περίοδο ο 

αριθµός των επισκεπτών του πάρκου αυξάνεται σηµαντικά, προκαλώντας αύξηση στον αριθµό των 

ηµερήσιων δροµολογίων των mini bus. Η διοίκηση του πάρκου εν όψει του προγραµµατισµού των 

δροµολογίων για την επόµενη θερινή περίοδο επιθυµεί να µεγιστοποιήσει τον αριθµό των 

ηµερήσιων δροµολογίων που καταλήγουν στην τελευταία στάση που είναι και η υποχρεωτική  

έξοδος από το πάρκο. 

 

 
   

 

Ερώτηµα 

Χρησιµοποιείστε κατάλληλη τεχνική της δικτυωτής ανάλυσης προκειµένου να επιλύσετε το 

πρόβληµα της διοίκησης του πάρκου (µονάδες 15). 
 

Οδηγία:  

Να χρησιµοποιήσετε τα εργαλεία σχεδιασµού του Word για να απεικονίσετε την πορεία επίλυσης 

του προβλήµατος βήµα - βήµα, αναγράφοντας επάνω στα διαδοχικά δίκτυα που θα κατασκευάσετε 

τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα.  
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ΑΣΚΗΣΗ 2 (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 20) 
 

Μία εταιρεία κατασκευής επίπλων έχει µία µεγάλη αποθηκευτική µονάδα στην οποία αποθηκεύει 

τα έπιπλα που κατασκευάζει µέχρι να τα προωθήσει στα καταστήµατα λιανικής πώλησης που 

διαθέτει στην περιοχή. Ένα τετραµελές συνεργείο εργατών είναι υπεύθυνο για την 

φορτοεκφόρτωση των φορτηγών που φτάνουν στην αποθήκη. Τα φορτηγά της εταιρείας 

καταφθάνουν στην αποθήκη µε ρυθµό 2 ανά ώρα (διαδικασία Poisson) και εξυπηρετούνται µε τη 

σειρά που καταφθάνουν (FIFO). Ο χρόνος φορτοεκφόρτωσης παρουσιάζει µεταβλητότητα 

(εκθετική κατανοµή). Από στοιχεία του παρελθόντος έχει εκτιµηθεί ότι το τετραµελές συνεργείο 

εργατών κατά µέσο όρο χρειάζεται 15 λεπτά για να εξυπηρετήσει ένα φορτηγό. Γενικά, ο χρόνος 

αυτός είναι αντιστρόφως ανάλογος του αριθµού των εργατών που περιλαµβάνονται στο συνεργείο. 

Η αµοιβή κάθε εργάτη ανέρχεται στα €20 ανά ώρα, ενώ από οικονοµική ανάλυση που έχει 

προηγηθεί γνωρίζουµε ότι το κόστος για την εταιρεία από την αναµονή ενός φορτηγού στην 

αποθήκη ανέρχεται στα €30 ανά ώρα. Θεωρείστε ότι τα φορτηγά περιµένουν σε µία ουρά 

αναµονής, σε πρακτικά απεριόριστο χώρο αναµονής.  

Για να απαντήσετε στα ερωτήµατα είναι απαραίτητο να χρησιµοποιήσετε ως στοιχειώδη µονάδα 

µέτρησης του χρόνου την ώρα. Στους υπολογισµούς, να διατηρήσετε είτε κλασµατικούς αριθµούς, 

είτε να στρογγυλοποιείτε σε τουλάχιστον τέσσερα (4) δεκαδικά ψηφία. Τα σύµβολα που 

χρησιµοποιούνται στη συνέχεια και οι απαιτούµενοι τύποι για την επίλυση της άσκησης υπάρχουν 

στο τυπολόγιο και επεξηγούνται στον τόµο Γ’ του ΕΑΠ. Κάθε τύπο που χρησιµοποιείτε να τον 

παραθέσετε µε σαφήνεια και στη συνέχεια να αντικαθιστάτε στους τύπους τις αριθµητικές τιµές 

ώστε να κάνετε τις πράξεις.  

Για καθένα από τα ερωτήµατα 2−5 χρησιµοποιήστε ένα ξεχωριστό φύλλο Excel για τους 
υπολογισµούς σας. Το αρχείο αυτό πρέπει να το υποβάλετε µαζί µε το κείµενο της εργασίας σας. 
Όπου απαιτείται να γίνουν οι υπολογισµοί και στο Excel αυτό δεν αναιρεί την υποχρέωση να 
παραθέσετε αναλυτικά τους τύπους και τις πράξεις και στο κείµενο της εργασίας.  
 

Ερώτηµα 1  

Να υπολογίσετε: την πιθανότητα µέσα σε µία ώρα να φτάσουν τουλάχιστον τόσα φορτηγά όσος 

είναι και ο µέσος ρυθµός αφίξεων. (µονάδες 2) 

Ερώτηµα 2  

Αφού εντοπίσετε το κατάλληλο µοντέλο ουρών αναµονής και καθορίσετε µε ακρίβεια τις 

παραµέτρους του, να το χρησιµοποιήσετε για να υπολογίσετε τους βασικούς δείκτες 

λειτουργικότητας του συστήµατος: µέσο µήκος ουράς αναµονής, µέσος χρόνος αναµονής στην 

ουρά, µέσο πλήθος φορτηγών στο σύστηµα, µέσος χρόνος παραµονής στο σύστηµα, βαθµός 

απασχόλησης της οµάδας εργατών, πιθανότητα άµεσης εξυπηρέτησης ενός φορτηγού και συνολικό 

κόστος λειτουργίας ανά ώρα. (µονάδες 5) 

Ερώτηµα 3  

Η διοίκηση της εταιρείας αναζητά τρόπους καλύτερης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού της 

και εξετάζει το ενδεχόµενο να απασχολούνται τρεις εργάτες στο συνεργείο φορτοεκφόρτωσης. Να 

διερευνήσετε την επίδραση που θα έχει µια τέτοια απόφαση στο λειτουργικό κόστος του 

συστήµατος. Με βάση το κόστος, ποιο µέγεθος συνεργείου είναι προτιµότερο; (µονάδες 4) 

Ερώτηµα 4  
Για να µειώσει το χρόνο αναµονής των φορτηγών, η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόµενο αντί να έχει 

ένα τετραµελές συνεργείο (Πολιτική Α), να µοιράσει τους τέσσερις εργάτες σε δύο διµελή 

συνεργεία που θα µπορούν να εργάζονται παράλληλα (Πολιτική Β). Τι επίδραση θα έχει αυτή η 

πολιτική στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήµατος; Ποια πολιτική είναι προτιµότερη µε 

βάση το κόστος; (µονάδες 5) 

Ερώτηµα 5  

Υποθέστε ότι ο ρυθµός εξυπηρέτησης των φορτηγών από το συνεργείο είναι ανάλογος της 

τετραγωνικής ρίζας του αριθµού των εργατών που περιλαµβάνονται στο µοναδικό συνεργείο 

φορτοεκφόρτωσης. Ποιο µέγεθος συνεργείου είναι προτιµότερο στην περίπτωση αυτή; (µονάδες 4) 
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ΑΣΚΗΣΗ 3 (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 20) 

 

∆ύο επιχειρήσεις A και B που δραστηριοποιούνται στην αγορά της ψηφιακής και καλωδιακής 

τηλεόρασης µοιράζονται τον τζίρο ο οποίος ανέρχεται σε 440 (εκατοµµύρια ευρώ). Οι δύο 

επιχειρήσεις σχεδιάζουν την στρατηγική τους για την νέα περίοδο προκειµένου να αποσπάσουν 

µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς. Οι πιθανές στρατηγικές είναι οι ακόλουθες:  

1) αύξηση διαφηµιστικής δαπάνης σε τηλεοπτικά µέσα,  

2) πακέτα προσφορών και µείωση τιµής,   

3) ενσωµάτωση της προσφοράς ψηφιακής πλατφόρµας σε πακέτα τηλεφωνίας και Internet και  

4) ανάπτυξη εναλλακτικών ηλεκτρονικών καναλιών προώθησης του προϊόντος (η τέταρτη 

στρατηγική µπορεί να εφαρµοστεί µόνο στην επιχείρηση Β).  

Ο ετήσιος τζίρος που αναµένεται να προκύψει για την επιχείρηση Α, για κάθε συνδυασµό 

στρατηγικών, δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.  
 

Επιχείρηση Β 
 

 Β1 Β2 Β3 Β4 

Α1 200 250 300 300 

Α2 250 400 200 100 

 

 

Επιχείρηση 

Α 
Α3 225 300 150 150 

 

Ερώτηµα 1 

Χωρίς να διαγράψετε τις υποδεέστερες στρατηγικές, εφαρµόστε το κριτήριο minimax στον πίνακα 

πληρωµών, για να διαπιστώσετε την ύπαρξη ή όχι σηµείου ισορροπίας. (µονάδες 3). 
 

Ερώτηµα 2 

Να εφαρµόσετε την κατάλληλη µεθοδολογία προκειµένου να προσδιορίσετε την άριστη 

στρατηγική για κάθε επιχείρηση καθώς και τον ετήσιο τζίρο της επιχείρησης Α. (µονάδες 14) 

 
Ερώτηµα 3 

Μακροπρόθεσµα ποια επιχείρηση φαίνεται να ευνοείται από το αποτέλεσµα, αν ο συνολικός 

ετήσιος τζίρος παραµείνει σταθερός ; (µονάδες 3) 
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ΑΣΚΗΣΗ 4 (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 23) 

 

Η αεροπορική εταιρεία ΧΨΖ ψάχνει να βρει τρόπους  ελάττωσης του κόστους των  καυσίµων των 

πτήσεών της εκµεταλλευόµενη το γεγονός ότι σε ορισµένες πόλεις προς τις οποίες εκτελεί πτήσεις 

τα καύσιµα έχουν χαµηλότερο κόστος. Επειδή το κόστος των καυσίµων αντιπροσωπεύει ένα 

µεγάλο µέρος των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας, είναι σηµαντικό για την εταιρεία το εν λόγω 

κόστος να παρακολουθείται στενά. Η εταιρεία δεν παραγνωρίζει το γεγονός ότι τα καύσιµα 

προσθέτουν βάρος στο αεροσκάφος και εποµένως, προσθέτοντας επιπλέον βάρος, ανεβαίνει το 

κόστος πτήσης µεταξύ πόλεων. Εξετάζοντας µία ολοκληρωµένη διαδροµή (κύκλο πτήσεων), το 

αεροπλάνο ξεκινάει από την Αθήνα και πετάει στο Λονδίνο, από το Λονδίνο στο Παρίσι, από το 

Παρίσι στη Ρώµη και από τη Ρώµη στην Αθήνα. Κατά την διάρκεια µιας πτήσης µεταξύ δύο 

πόλεων αυτού του κύκλου πτήσεων το αεροσκάφος πρέπει να έχει µία ελάχιστη και µία µέγιστη 

ποσότητα καυσίµων. Αυτά τα δεδοµένα καθώς και επιπλέον πληροφορίες δίνονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 
 Ελάχιστη 

απαιτούµενη 

ποσότητα 

καυσίµων (σε 

χιλιάδες λίτρα) 

Μέγιστη 

επιτρεπόµενη 

ποσότητα 

καυσίµων (σε 

χιλιάδες λίτρα) 

Κανονική 

κατανάλωση 

καυσίµων (σε 

χιλιάδες λίτρα) 

Κόστος καυσίµων 

(ανά λίτρο) στην 

πόλη αναχώρησης 

Αθήνα- Λονδίνο 24 36 12 1,15€ 
Λονδίνο-Παρίσι 15 23 7 1,25€ 
Παρίσι-Ρώµη 9 17 3 1,10€ 
Ρώµη- Αθήνα 11 20 5 1,18€ 

Τα στοιχεία που αφορούν την  κανονική κατανάλωση καυσίµων έχουν υπολογιστεί υποθέτοντας ότι 

το αεροσκάφος έχει εφοδιαστεί µε την ελάχιστη απαιτούµενη ποσότητα καυσίµων. Εάν στο 

αεροσκάφος φορτωθούν επιπλέον ποσότητες καυσίµων πέραν της ελάχιστης απαιτούµενης 

ποσότητας η κατανάλωση καυσίµων ανεβαίνει. Πιο συγκεκριµένα, για κάθε 1000 λίτρα επιπλέον 

της ελάχιστης απαιτούµενης ποσότητας, η κατανάλωση του αεροσκάφους λόγω επιπλέον βάρους 

αυξάνεται κατά 5% ( ή 50 λίτρα για κάθε 1000 λίτρα επιπλέον καυσίµων). Για παράδειγµα, εάν το 

αεροσκάφος εφοδιαστεί µε 25000 λίτρα στην Αθήνα, η κατανάλωση καυσίµων από την Αθήνα στο 

Λονδίνο θα είναι 12,05 χιλιάδες λίτρα, ενώ εάν είχε εφοδιαστεί µε 26000 λίτρα η κατανάλωση θα 

ήταν 12,1 χιλιάδες λίτρα.  

 

Ερώτηµα 1 

∆ώστε το µοντέλο του γραµµικού προγραµµατισµού γι’ αυτό το πρόβληµα ώστε να 

ελαχιστοποιείται το κόστος αγοράς των καυσίµων για το συγκεκριµένο κύκλο πτήσεων. Υποθέστε 

ότι στην αρχή του κύκλου οι δεξαµενές του αεροσκάφους είναι άδειες. (µονάδες 10) 

Ερώτηµα 2 

Κάνοντας χρήση του Solver (Επίλυση) του Excel βρείτε πόσα λίτρα καυσίµων πρέπει να 

αγοραστούν σε κάθε πόλη και ποιο είναι το συνολικό κόστος αγοράς τους. Επίσης, να υπολογίσετε 

την ποσότητα καυσίµων που αποµένουν στις δεξαµενές του αεροσκάφους όταν προσγειώνεται στην 

Αθήνα, στο τέλος του κύκλου πτήσεων. (µονάδες 5) 

Ερώτηµα 3 

Υποθέστε ότι όταν το αεροπλάνο φθάσει στην Αθήνα, ο κύκλος πτήσεων ολοκληρώνεται και 

ξεκινάει νέος κύκλος. Συνεπώς τα καύσιµα που θα έχει το αεροσκάφος φθάνοντας στην Αθήνα θα 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κάθε φορά που ξεκινάει ένας νέος κύκλος πτήσεων. Πώς θα 

τροποποιηθεί το µοντέλο που µορφοποιήσατε στο Ερώτηµα 1; Πόσα λίτρα καυσίµων πρέπει να 

αγοραστούν σε κάθε πόλη και ποιο είναι το συνολικό κόστος αγοράς τους στην περίπτωση αυτή; 

(µονάδες 5) 
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Ερώτηµα 4 

Σχολιάστε την σκιώδη τιµή του περιορισµού που αφορά τη µέγιστη ποσότητα καυσίµων που πρέπει 

να έχει το αεροσκάφος στην πτήση Αθήνα-Λονδίνο στην περίπτωση που εκτελεί διαδοχικούς 

κύκλους πτήσεων, όπως ορίστηκε στο Ερώτηµα 3. (µονάδες 3) 

 

Υπόδειξη: Για τη µεθοδολογία χρήσης του Excel στην επίλυση γραµµικών µοντέλων, µπορείτε να 

διαβάσετε το κεφάλαιο 4 του βιβλίου «Ποσοτική Ανάλυση για τη Λήψη ∆ιοικητικών Αποφάσεων», 

τόµος Α′. 
 

 

ΑΣΚΗΣΗ 5 (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 22) 

Η εταιρεία µεταφορών PCW νοικιάζει από µια ναυτιλιακή εταιρεία αποθηκευτικό χώρο στα 

φορτηγά της πλοία µε προορισµό τον Καναδά, µε ενοίκιο 10 χρηµατικές µονάδες (χ.µ.) για κάθε 

τετραγωνικό µέτρο (τ.µ.). Η συµφωνία προβλέπει επίσης ότι τα προς µεταφορά προϊόντα πρέπει να 

τοποθετούνται σε κοντέινερ ύψους αποκλειστικά 5 µέτρων. 

Η PCW, γι αυτό το ύψος, διαθέτει στους πελάτες της κοντέινερ δύο τύπων, το ένα εµβαδού 8 τ.µ. 

(2×4) µε χρέωση 160 χ.µ., και το άλλο εµβαδού 4 τ.µ. (2×2) µε χρέωση 100 χ.µ. Στις αποθήκες της 

PCW όπου αποθηκεύονται, χωρίς πληρωµή, τα κοντέινερ µέχρι να βρεθεί χώρος σε κάποιο πλοίο, 

έχουν ήδη συγκεντρωθεί 140 κοντέινερ εµβαδού 8 τ.µ. και 100 εµβαδού 4 τ.µ.  

Η PCW ειδοποιείται ξαφνικά ότι υπάρχουν διαθέσιµα 1200 τ.µ. στο φορτηγό πλοίο Briggs το οποίο 

πρόκειται να αποπλεύσει για Καναδά σε 48 ώρες. Θεωρήστε ότι κατά µέσο όρο, ένα κοντέινερ των 

8 τ.µ. χρειάζεται 12 πρώτα λεπτά (0,2 ώρες) για να φορτωθεί στο πλοίο, ενώ το αντίστοιχο των 4 τ.µ. 

24 πρώτα λεπτά (0,4 ώρες), λόγω των εύθραυστων προϊόντων που περιέχει. 
 

Ερώτηµα 1 

Να εντοπίσετε το πρόβληµα και το στόχο της PCW και να διαµορφώσετε ένα µοντέλο γραµµικού 

προγραµµατισµού που µπορεί να το επιλύσει. Να εξηγήσετε µε σαφήνεια τις µεταβλητές που 

χρησιµοποιείτε και το φυσικό νόηµα των περιορισµών του µοντέλου που θα κατασκευάσετε. 

Χρησιµοποιείστε τη γραφική µέθοδο για να σκιαγραφήσετε την εφικτή περιοχή, και για να βρείτε 

τη βέλτιστη λύση και την άριστη τιµή του µοντέλου που διαµορφώσατε. Τα αποτελέσµατα της 

επίλυσης να τα διατυπώσετε µε όρους της εκφώνησης του προβλήµατος. (µονάδες 10) 

Ερώτηµα 2 

Να χρησιµοποιήσετε το Εxcel για να επιλύσετε αλγεβρικά το µοντέλο σας και να επιβεβαιώσετε τα 

αποτελέσµατα του προηγούµενου ερωτήµατος. 

Να συµπεριλάβετε τα αποτελέσµατα (εικόνες από φύλλα Εxcel) στο αρχείο Word της εργασίας που 

θα παραδώσετε. (µονάδες 6) 

Ερώτηµα 3 

Χρησιµοποιείστε την επίλυση (Solver) από το Excel για να δηµιουργήσετε την αναφορά ευαισθησίας 

(sensitivity) του προβλήµατος. Να συµπεριλάβετε τα αποτελέσµατα στο αρχείο Word της εργασίας 

που θα παραδώσετε, και να τα αξιοποιήσετε κατάλληλα προκειµένου να απαντήσετε στα παρακάτω 

ερωτήµατα: 

1. Υποθέστε ότι η PCW αποφασίζει να χρεώνει τη µεταφορά των κοντέινερ των 4 τ.µ. όσο και 

εκείνη των 8 τ.µ. (δηλαδή 160 χ.µ.). Πόσα επιπλέον κοντέινερ αυτού του τύπου θα φορτώσει; 

(µονάδες 3) 
2. Υποθέστε ότι η πλοιοκτήτρια εταιρεία επισπεύδει την αναχώρηση του Briggs κατά έξι ώρες. Πώς 

θα επηρεάσει το γεγονός αυτό τα κέρδη της PCW; (µονάδες 3) 
 

Υπόδειξη: Για την κατασκευή της εφικτής περιοχής, να χρησιµοποιήσετε τα εργαλεία σχεδίασης 

του WORD. 

Για τη µεθοδολογία χρήσης του Excel στην επίλυση γραµµικών µοντέλων, µπορείτε να διαβάσετε 

το κεφάλαιο 4 του βιβλίου «Ποσοτική Ανάλυση για τη Λήψη ∆ιοικητικών Αποφάσεων», τόµος Α′. 
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∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ για την επίλυση των ασκήσεων 4 και 5 

Η εντολή Επίλυση (Solver) βρίσκεται στο µενού Εργαλεία (Tools) του Excel.  

Όµως είναι πιθανό την πρώτη φορά που θα προσπαθήσετε να την ενεργοποιήσετε, να µην υπάρχει 

η εντολή αυτή στο µενού, επειδή η επίλυση είναι ένα πρόσθετο εργαλείο  (add – ins). 

Για να εισαχθεί στο µενού, πρέπει από την εντολή Εργαλεία (Tools) να επιλέξετε Πρόσθετα 

(Add-ins), και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στην επιλογή Επίλυση (Solver). 

Με τον τρόπο αυτό, ενεργοποιείται µόνιµα η Επίλυση (Solver) στο µενού Εργαλεία (Tools), και 

είναι διαθέσιµη κάθε φορά που χρησιµοποιείτε το Excel. 

 


