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Πεξίιεςε 

 
Σν ζχγρξνλν θαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ θαη απαηηεηηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ 

ζέηεη ηηο επηρεηξήζεηο αληηκέησπεο κε ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο. Πξνθεηκέλνπ, λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο απηέο, νη επηρεηξήζεηο αλαδεηνχλ ηηο πιένλ 

θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο, κε απνηέιεζκα ζηαδηαθά λα αλαδχνληαη λέα επηρεηξεκαηηθά 

κνληέια. Έλα ηέηνην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν είλαη ηα «Γπλακηθά Γίθηπα 

Παξαγσγήο», ηα νπνία νπζηαζηηθά είλαη ζπλεξγαηηθά δίθηπα επηρεηξήζεσλ, πνπ 

ζρεκαηίδνληαη δπλακηθά, κε ζθνπφ ηελ απφ θνηλνχ ζρεδίαζε θαη παξαγσγή 

πξντφλησλ. Ζ έληαμε φκσο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε δίθηπα απηήο ηεο κνξθήο ελέρεη θαη 

θηλδχλνπο ηφζν γηα ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηα ίδηα ηα δίθηπα ζην ζχλνιφ 

ηνπο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηε δηεξεχλεζε θαη 

ηε κνληεινπνίεζε ησλ θηλδχλσλ ησλ Γπλακηθψλ Γηθηχσλ Παξαγσγήο. Μέζσ 

βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, πξνέθπςαλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο, θαζψο επίζεο θαη νη ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ κεζνδνινγίεο απφ ηε ζεσξία ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο γηα 

λα πξνζδηνξηζζνχλ νη βαζκνί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αιιειεπηδξάζεσλ. Με ηε ρξήζε 

ηεο αζαθνχο ινγηθήο θαη ηδηαίηεξα ησλ Αζαθψλ Γλσζηηθψλ Γηθηχσλ, 

θαηαζθεπάζηεθε ν Αζαθήο Γλσζηηθφο Υάξηεο πνπ πεξηγξάθεη ηνπο θηλδχλνπο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δηθηχσλ. Έπεηηα, πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζνκνίσζε ηνπ κνληέινπ ζε 

πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ MATLAB. Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πξνζνκνίσζε, εμάρζεθαλ ηα ζρεηηθά 

ζπκπεξάζκαηα θαη δηαηππψζεθαλ εθθξάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη κειέηε κε 

βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε Γηπισκαηηθή Δξγαζία. 
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Abstract 

 
The modern and highly competitive and demanding business environment poses 

significant challenges for businesses. In order to respond to these challenges, 

businesses search for appropriate strategies, a fact which gradually gives rise to new 

business models. Such a business model are as well the so-called ―Dynamic 

Manufacturing Networks‖, which, in short, are collaborative business networks that 

form dynamically in order to jointly design and produce products. Yet, entering a 

―Dynamic Manufacturing Network‖ might involve risks for both the single enterprise 

itself and for the network as a whole. 

 

More specifically, this thesis deals with the exploration and modeling of the risks of 

Dynamic Manufacturing Networks. Through literature research, the factors that affect 

these risks were highlighted, as well as the interrelationships between them. In order to 

determine the degrees of these interactions, methodologies from the multi-criteria 

analysis were used. Using fuzzy logic, we built the Fuzzy Cognitive Map that 

describes the risks of these networks. To simulate the model that was built, we 

developed an algorithm in the interactive programming environment of MATLAB. 

Finally, the results that were obtained from the simulation, were analyzed, some 

conclusions were reached and suggestions for further research based on this thesis 

were made. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Dynamic Manufacturing Networks, Fuzzy Logic, Fuzzy Cognitive 

Maps, Fuzzy Grey Cognitive Maps, Analytic Hierarchy Process, Additive Value 

Function 
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1 ΔΙΑΓΩΓΗ 

1.1 Διζαγυγή 

 

.  

.  
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.  

Ο

‖ (Dynamic Manufacturing Networks-DMNs). Ζ αλάιπζε θαη 

κνληεινπνίεζή ηνπο είλαη απηφ κε ην νπνίν αζρνιείηαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία [1]. 

 

1.2 Σο Ππόβλημα 

πκβαηηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο έρνπλ απφ θαηξφ 

πξνζπαζήζεη λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηαηηθψλ 

ζρεκάησλ ζπλεξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο γηα 

έλα εθηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. ﾔ ν πξφβιεκα ηεο πξαγκάησζεο ηεο αξρηθήο 

δηακφξθσζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, επηιέγνληαο ηαπηνρξφλσο ηνπο ζπλεξγάηεο-

εηαίξνπο νη νπνίνη εκπιέθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα θνκκάηηα ηεο παξαγσγήο, έρεη 

αληηκεησπηζηεί θπξίσο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε γλσζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ αιιά θαη 

άιισλ ηερληθψλ φπσο ε Αλαιπηηθή Ηεξαξρηθή Γηαδηθαζία (Analytic Hierarchy 

Process ή AHP) θαη ε Πεξηβάιινπζα Αλάιπζε Γεδνκέλσλ (Data Envelopment 

Analysis ή DEA). 

 

Πξφζθαηεο κειέηεο θαηέδεημαλ ηελ αλάγθε γηα απνδνηηθφηεξα δίθηπα ζπλεξγαζίαο 

κε ζθνπφ ηε παξνρή θαιχηεξσλ πξνζαξκνγψλ κε ηε αγνξά. Έρνπλ πξνηαζεί 

πξφηππεο πιαηθφξκεο ζπλεξγαζίαο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ κειψλ ζε φιε ηελ αιπζίδα παξαγσγήο. Άιιεο πξνζεγγίζεηο 

εζηηάζζεθαλ ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ηνπ πξντφληνο, ζπλαξηήζεη 

ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαζψο επίζεο θαη ηεο απνγξαθήο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη 

ησλ εκπνξεπκάησλ γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο παξαγσγήο. 

 

Όζνλ αθνξά ην επηρεηξεζηαθφ θνκκάηη, ππάξρνπλ κειέηεο πνπ ζηφρεπζαλ είηε ηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ είηε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

 

Παξ‘ φια απηά, ην πξφβιεκα ηεο αξρηθήο δηακφξθσζεο θαη ζρεδίαζεο ελφο 

Γπλακηθνχ Γηθηχνπ Παξαγσγήο (DMN) δελ έρεη αληηκεησπηζηεί επξέσο. ε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο έρνπλ πξνηαζεί ζπγθεθξηκέλα κνληέια γηα ηελ ππνζηήξημε δηαδηθαζηψλ 

ιήςεσο απφθαζεο ζην πιαίζην ελφο DMN, ρσξίο σζηφζν λα έρεη εμεηαζζεί ε πηζαλή 

ζπκκεηνρή κεραληθψλ εηαίξσλ-ζπλεξγαηψλ γηα ηελ πξαγκάησζε κεραληθψλ θαη 

ζρεδηαζηηθψλ εξγαζηψλ. 

 

Καηαιήγνληαο, ε αθαδεκατθή έξεπλα έρεη επηθεληξσζεί θπξίσο ζηελ πνηνηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ θφκβσλ ησλ ΓΓΠ, ελψ, ηαπηφρξνλα ε ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε ησλ εηαίξσλ ηνπ δηθηχνπ, φζνλ αθνξά ηα επίπεδα ηθαλφηεηαο θαη 
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απνζεκάησλ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ζε ξεαιηζηηθά ζελάξηα βξαρππξφζεζκσλ 

παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ [2]. 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ε πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηε 

ζεσξία ηεο Αζαθνχο Λνγηθήο θαη ησλ Αζαθψλ Γλσζηηθψλ Γηθηχσλ (ΑΓΓ-Fuzzy 

Cognitive Maps-FCMs) σο κέζνπ κνληεινπνίεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ κε 

δηαζπλδεδεκέλνπο θφκβνπο ηνπο παξάγνληεο επίδνζεο ησλ Γπλακηθψλ Γηθηχσλ 

Παξαγσγήο. Σν πιενλέθηεκα ησλ Γλσζηηθψλ Υαξηψλ θαη ηζνδχλακα ησλ ΑΓΓ είλαη 

φηη απεηθνλίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα ζχζηεκα κε πνιχ κεγαιχηεξε 

επηηπρία ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξηγξαθή θεηκέλνπ θαη θαζηζηνχλ νξαηφ ην 

ηξφπν ζθέςεο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ. 

 

1.3 ηάδια ηηρ Αηομικήρ Γιπλυμαηικήρ Δπγαζίαρ 

ηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία, έγηλε θαηαξράο ελδειερήο πεξηγξαθή ησλ 

Γπλακηθψλ Γηθηχσλ Παξαγσγήο. Μέζσ βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο θαηαγξάθεθαλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ νη εηαηξείεο 

πνπ ζρεκαηίδνπλ ηέηνηα ζπλεξγαηηθά δίθηπα, ελψ ηδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε ζηνλ 

θχθιν δσήο ησλ ΓΓΠ θαζψο θαη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ. 

Σν 2
ν
 θεθάιαην θιείλεη αθνχ έρεη εηζαρζεί ε έλλνηα ησλ Γλσζηηθψλ Υαξηψλ θαη ησλ 

απεηθνλίζεψλ ηνπο. 

 

ην 3
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα Αζαθή Γλσζηηθά Γίθηπα. Πεξηγξάθνληαη 

κεζνδνινγίεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνζνκνίσζή ηνπο, ελψ ππνδεηθλχνληαη θαη 

δηάθνξεο κέζνδνη ππνινγηζκνχ ηνπ πίλαθα βαξψλ. Δηζάγεηαη επίζεο ε έλλνηα ηεο 

γθξη ζεσξίαο θαη ησλ Γθξη Αζαθψλ Γλσζηηθψλ Γηθηχσλ, θαζψο καδί κε ηα ΑΓΓ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κνληεινπνίεζε ησλ θηλδχλσλ ησλ ΓΓΠ. 

 

Σν 4
ν
 θεθάιαην απνηειεί θαη ηελ νπζία ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Μέζσ ηεο 

βηβιηνγξαθίαο γίλεηαη δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ θαη 

αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηέπνπλ ηα ΓΓΠ έηζη φπσο απηνί νξίζηεθαλ 

ζην δεχηεξν θεθάιαην. Οη θίλδπλνη θαη νη παξάγνληεο νη νπνίνη ηνπο επεξεάδνπλ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζρεδίαζε ηνπ Γλσζηηθνχ Υάξηε. Γηα ηελ εχξεζε ηνπ πίλαθα 

αιιειεπίδξαζεο φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ γλσζηηθφ ράξηε, 

παξάιιεια κε ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, ρξεζηκνπνηνχληαη δχν κέζνδνη ηεο 

πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο  ε Αλαιπηηθή Ηεξαξρηθή Γηαδηθαζία θαη ε Πξνζζεηηθή 

πλάξηεζε Αμίαο. Αθνχ πιένλ έρεη δεκηνπξγεζεί ν Αζαθήο Γλσζηηθφο Υάξηεο ν 

νπνίνο πεξηγξάθεη ηνπο θηλδχλνπο ησλ ΓΓΠ, ε πξνζνκνίσζή ηνπ γίλεηαη ζε 

πξφγξακκα ην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί ζε πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ Matlab. 

Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

πίλαθεο αιιειεπηδξάζεσλ πνπ βξέζεθαλ απφ ηηο πνιπθξηηήξηεο κεζφδνπο θαη  

εηζήρζεζαλ ζην πξφγξακκα.  

 

Σν ηειεπηαίν θεθάιαην απνηειεί ηελ θαηαθιείδα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Δξκελεχνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, εμάγνληαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα 

θαη αλαθέξνληαη πηζαλέο κειέηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

κειινληηθά γηα ην παξφλ ζέκα. 
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2 ΓΤΝΑΜΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Οη βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ή κε άιια 

ιφγηα, νη θπξηφηεξεο πξνθιήζεηο κε ηηο νπνίεο νη ζεκεξηλέο επηρεηξήζεηο ηίζεληαη 

αληηκέησπεο είλαη νη εμήο: 

 Ζ κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ησλ πξντφλησλ γηα ηνλ θάζε πειάηε 

 Ζ κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ ζηελ 

αγνξά 

 Ζ επειημία πξνζαξκνγήο ζηηο δπλακηθέο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Ζ δηαξθήο επηδίσμε ηεο θαηλνηνκίαο 

 Ζ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο 

αδπλακίεο

.  

[1]. 

 

2.1 Πεπιγπαθή ηυν Γςναμικών Γικηύυν Παπαγυγήρ 

Μειεηψληαο ηε βηβιηνγξαθία θαη πξνζπαζψληαο λα νξίζνπκε ηη είλαη ηειηθά ηα 

Γπλακηθά Γίθηπα Παξαγσγήο, θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ πξφθεηηαη γηα λα 

έλα concept ην νπνίν επηδέρεηαη έλαλ απζηεξφ θαη πεξηνξηζηηθφ νξηζκφ αθνχ 

ζπληζηνχλ έλα δηαξθψο εμειηζζφκελν είδνο παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ηδηαίηεξα ε 

ζπλερήο πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ  (Information and Commuication Technologies – 

ICT) ζπκβάιινπλ ζηε ζηαδηαθή εμέιημε θαη αλαδηάξζξσζε ησλ ΓΓΠ θαζψο 

επηηξέπνπλ φιν θαη πην πξνσζεκέλεο πινπνηήζεηο.  
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Λφγσ ηεο αζάθεηαο απηήο θαη πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπκε κε ηελ πεξηγξαθή ησλ 

ΓΓΠζα πξέπεη λα δνζεί ν νξηζκφο ηνπο, ν νπνίνο ζα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζε 

κειινληηθέο δπλαηφηεηεο ησλ Γπλακηθψλ Γηθηχσλ Παξαγσγήο, ζα ιακβάλεη ππφςε 

ηελ ήδε θεθηεκέλε εκπεηξία θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δεκηνπξγεί ε πξφνδνο ησλ 

ηερλνινγηψλ ICT. 

 

ﾏρισμός Δσναμικών Δικτύων Παραγωγής 

–

πνπ ηα 

δηαθνξνπνηνχλ 

[1]. 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ κία επηρείξεζε ε νπνία ζπκκεηέρεη ζε Γπλακηθφ 

Γίθηπν Παξαγσγήο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη θαιιηεξγεί κέζσ ελφο ζπζηεκαηηθνχ 

ηξφπνπ, εθηεηακέλεο ζπλεξγαζίεο κε άιια κέιε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

Δπηδηψθεη ηελ επηθνηλσλία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηελ ελεξγφ ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ κειψλ-θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ, ελψ απαηηνχληαη θαη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 

2.1.1 Υαπακηηπιζηικά και Πλεονεκηήμαηα ηυν Γςναμικών Γικηύυν Παπαγυγήρ 

 

χκθσλα κε ηνλ πξνεγνχκελν νξηζκφ, ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ δηαρσξίδνπλ ηα 

Γπλακηθά Γίθηπα Παξαγσγήο απφ παξεκθεξείο ζρεκαηηζκνχο θαη ζπλεξγαηηθά 

δίθηπα παξαγσγήο φπσο π.ρ. «Global Manufacturing Virtual Networks», 

«Collaborative Manufacturing Mega-Networks», «International Manufacturing 

Networks»[3][4], είλαη ε πξνσζεκέλε ζπλεξγαηηθή ηνπο θηινζνθία, ε χπαξμε κηαο 

νινθιεξσκέλεο ππνδνκήο ICT θαζψο θαη ε δπλακηθή ηνπο θχζε. Σα ηξία απηά 

ραξαθηεξηζηηθά πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο παξαθάησ. 

 Πξνσζεκέλε ζπλεξγαηηθή θηινζνθία 

.  

 Οινθιεξσκέλε ππνδνκή ICT 
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, αθ

παξέρεη ππεξεζίεο 

ζ .  

 Γπλακηθή θύζε 

Ζ

θαη

[1]. 

ηε Βάζε ησλ ηξηψλ απηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα DMNs απνηεινχλ ραιαξά 

ζπλδεδεκέλα ζρήκαηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ μερσξηζηψλ εηαίξσλ, ησλ νπνίσλ ε 

ιεηηνπξγία θαη ε αιιειεπίδξαζε δηακνξθψλεηαη θαη ζπγρξνλίδεηαη κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη νη απξφβιεπηεο αλάγθεο ησλ αγνξψλ[2]. 

Οη ζπκκεηέρνπζεο, ζε απηά ηα ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα, επηρεηξήζεηο παξακέλνπλ 

ηδηνθηεζηαθά αλεμάξηεηεο θαη, σο έλα βαζκφ ιεηηνπξγηθά απηφλνκεο. Χζηφζν, ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο δηεχξπλζεο θαη εκβάζπλζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο είλαη 

ζπλνιηθά ην δίθηπν λα ιεηηνπξγεί σο κία κεγάιε «εηθνληθή επηρείξεζε».Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη αλ ν θνξκφο ησλ δηθηχσλ απνηειείηαη απφ παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, 

ηα DMNs ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ επίζεο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, κεηαθνξηθέο 

θαη logistics επηρεηξήζεηο, απνζήθεο, θέληξα δηαλνκήο θ.α. 

Όιεο νη ζρέζεηο, πνπ δεκηνπξγνχλ νη εηαηξείεο κέζα ζην δίθηπν, είλαη απνηέιεζκα 

ησλ επελδχζεσλ ζηε δηαρείξηζε ρξφλνπ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ, θαζψο ε αλάπηπμή 

θαη ε θαιιηέξγεηά ηνπο ρξεηάδεηαη ρξφλν. Γεδνκέλνπ φηη νη πφξνη είλαη πεξηνξηζκέλνη, 

νη επηρεηξήζεηο πνπ απαξηίδνπλ ην δίθηπν ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ έλα «βέιηηζην 

ζχλνιν ζρέζεσλ», ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ελέξγεηεο κηαο επηρείξεζεο εμαξηψληαη 

απφ ηηο δξάζεηο ησλ άιισλ θνξέσλ ηνπ Γπλακηθνχ Γηθηχνπ Παξαγσγήο. Έηζη νη 

ζέζεηο ηνπ δηθηχνπ θαζψο θαη ν ξφινο ησλ εηαίξσλ κέζα ζε απηφ εμαξηψληαη απφ ηηο 

ζρέζεηο πνπ έρνπλ ζπλάςεη κεηαμχ ηνπο. Δπνκέλσο φζν θαιχηεξε είλαη ε θαηαλφεζε 



 16 

ησλ ζρέζεσλ πνπ απνηεινχλ ην δίθηπν, ηφζν θαιχηεξε ζα είλαη θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ 

δηθηχνπ παξαγσγήο λα πξνβιέπεη ζηξαηεγηθέο αιιαγέο πνπ μεθηλνχλ απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο-αληαγσληζηέο, πειάηεο, πξνκεζεπηέο θ.α[5]. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε απφθαζε ηνπ λα εληαρζεί ζε έλα DMN είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή γηα θάζε επηρείξεζε, δεδνκέλνπ φηη ζπλδέεηαη κε πνιιέο αιιαγέο, 

φρη κφλν αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ε επηρείξεζε ζπλεξγάδεηαη κε ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ, αιιά θαη ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ζρεδφλ φιεο νη εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο εθηεινχληαη. Χζηφζν, ηα απνηειέζκαηα ηεο έληαμεο ζε κία ηέηνηα 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, απφ άπνςε νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο θαη νθειψλ, είλαη 

νξαηά κφλν φηαλ έλα αλαιεθζέλ έξγν (project) έρεη νινθιεξσζεί[6]. 

 

2.1.2 Πλεονεκηήμαηα ηυν Γςναμικών Γικηύυν Παπαγυγήρ 

 

Όπσο αλαθέξακε θαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ θεθαιαίνπ, έλα DMN είλαη έλαο 

ζπλαζπηζκφο, είηε πξνζσξηλφο είηε κφληκνο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ζπζηήκαηα 

παξαγσγήο γεσγξαθηθά δηαζθνξπηζκέλσλ Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ 

(Small and Medium Enterprises-SMEs) ή /θαη Παξαγσγψλ Πξσηνγελψλ Πξντφλησλ 

(Original Equipment Manufacturer-OEM)πνπ ζπλεξγάδνληαη ζε έλα θνηλφ θχθιν 

εξγαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηεμάγνπλ απφ θνηλνχ παξαγσγή. 

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ απνθνκίδνπλ επηρεηξήζεηο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε ΓΓΠ 

είλαη αξθεηά θαη ζρεηίδνληαη κε ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ηε θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Παξαθάησ 

αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο ζπληζηψζεο νη ηξεηο θαηεγνξίεο πιενλεθηεκάησλ [7]. 

Μείωζη κόζηοςρ: 

 Βειηηζηνπνηεκέλε επηινγή πξνκεζεπηψλ βάζε ηνπ θφζηνπο: Μέζσ ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ΓΓΠ επηιέγεηαη ην θαηάιιειν ζχλνιν πξνκεζεπηψλ πνπ 

κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηα απαηηνχκελα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζην 

πξνγξακκαηηζκέλν ρξφλν κε ην ειάρηζην θφζηνο. 

 Μείσζε εμφδσλ απνζήθεπζεο: Όιεο νη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ 

πξνκεζεπηψλ θαη ησλ εηαίξσλ είλαη επζπγξακκηζκέλεο, κε ζθνπφ ηε κείσζε 

ηνπ απαηηνχκελνπ απνζέκαηνο, κεηψλνληαο έηζη ην ζρεηηθφ θφζηνο. 

 Βειηηζηνπνηεκέλε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ κε βάζε ην θφζηνο: Ζ έγθπξε θαη 

έγθαηξε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κέζα ζην ΓΓΠ επηηξέπεη ηε βέιηηζηε θαη 

δπλακηθή θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο δήηεζεο. 

 Μείσζε ησλ εμφδσλ κάξθεηηλγθ: Ζ δηαζεζηκφηεηα ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

πξνκεζεπηψλ θαζψο θαη ε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε δνκεκέλν ηξφπν, 

επηηξέπεη ηε κείσζε ησλ εμφδσλ ηνπ δηεπηρεηξεζηαθνχ κάξθεηηλγθ. 

Δξοικονόμηζη σπόνος: 

 Μείσζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ηειηθνχ πξντφληνο: Οη λέεο γξακκέο 
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παξαγσγήο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηηπγράλνπλ γξεγνξφηεξα ηε δεκηνπξγία 

ηνπ πξντφληνο θαη ηε δηνρέηεπζή ηνπ ζηελ αγνξά.  

 Βειηηζηνπνηεκέλνο ζρεδηαζκφο ηειηθψλ πξντφλησλ: Οη ζρεδηαζηέο φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ εηαηξεηψλ εξγάδνληαη ηαπηφρξνλα κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε 

ζρεδίαζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ θαζψο θαη 

ηπρφλ δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπο. 

 πλεξγαηηθή αλάπηπμε πξντφλησλ: Όια ηα κέιε ελφο DMN εξγάδνληαη απφ 

θνηλνχ πάλσ ζηα επηρεηξεζηαθά πξντφληα θαη ζηηο ηερληθέο ηνπο πεξηγξαθέο. 

 Βειηηζηνπνηεκέλνο ζρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο: Ο 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ φισλ ησλ εηαίξσλ είλαη 

ζπγρξνληζκέλνο θαη εμνξζνινγηζκέλνο. 

 Γξήγνξε επηινγή πξνκεζεπηψλ γηα ην εθάζηνηε έξγν θαη δηακφξθσζε ηνπ 

δηθηχνπ παξαγσγήο: Ζ πιαηθφξκα δηαρείξηζεο ηνπ Γπλακηθνχ Γηθηχνπ 

Παξαγσγήο αλαγλσξίδεη θαη πξνηείλεη ακέζσο ην βέιηηζην ζχλνιν 

πξνκεζεπηψλ γηα ηηο δνζείζεο θαηαζηάζεηο. 

 Άκεζε αλαδηάξζξσζε ηνπ δηθηχνπ ησλ πξνκεζεπηψλ: Πξνζζέηνληαο λένπο 

πξνκεζεπηέο ή αλαζέηνληαο πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο ζηνπο ήδε ππάξρνληεο, 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο αλαδηάξζξσζεο φιεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Απηνκαηνπνηεκέλε επηθνηλσλία κε ηνπο εηαίξνπο, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο 

πειάηεο: Ζ πιαηθφξκα δηαρείξηζεο ησλ Γπλακηθψλ Γηθηχσλ Παξαγσγήο, 

απηνκαηνπνηεί ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ, κεηψλνληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηπρφλ ιάζε πνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ αζηνρίεο θαη 

θαζπζηεξήζεηο ζηε παξαγσγή. 

 Απμεκέλε νξαηφηεηα θαη ηαρχηεηα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα ηεο παξαγσγήο: 

πιιέγνληαη ηα δεδνκέλα παξαγσγήο θαη logistics πνπ επηηξέπνπλ ηε ηαρεία 

δεκηνπξγία αλαθνξψλ θαη επηηαρχλνπλ ηπρφλ απνθάζεηο γηα αλαδηακφξθσζε 

ηνπ δηθηχνπ. 

Βεληίωζη λειηοςπγίαρ: 

 Δζηίαζε ζηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο: Οη ζπλεξγαζίεο εληφο ησλ ΓΓΠ 

δεκηνπξγνχληαη βάζεη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηήησλησλ 

εηαίξσλ. Γηα απηφ ην ιφγν ηα κέιε ησλ ΓΓΠ επελδχνπλ ζηηο βαζηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο αλαπηχζζνληαο πξνεγκέλεο δεμηφηεηεο. 

 πλ-δεκηνπξγία πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ: Μέζα ζην πεξηβάιινλ ελφο ΓΓΠ 

δηεπθνιχλεηαη ε ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο ησλ δηάθνξσλ κειψλ ζε κία 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 Γηακνηξαζκφο θφζηνπο θαη ξίζθσλ: ηε ιεηηνπξγία ησλ ΓΓΠ, ηα πεξηζζφηεξα 

θφζηε θαη ξίζθα, κνηξάδνληαη εμίζνπ ζε φινπο ηνπο εηαίξνπο πνπ ηα 

απαξηίδνπλ, επηθέξνληαο έηζη κία θξίζηκε αιιαγή ζην ζπλήζε ηξφπν πνπ 

δηεμάγνληαη ηα έξγα παξαγσγήο (manufacturing projects). 



 18 

 Παξαθνινχζεζε ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη αλάπηπμεο ησλ 

πξντφλησλ: ε πεξίπησζε πνπ κία εξγαζία δελ νινθιεξψλεηαη ζχκθσλα κε 

ην ζρεδηαζκφ, ελεξγνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο δηθιείδεο επηηξέπνληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. 

 Μείσζε ησλ αηειεηψλ ζρεδηαζκνχ θαη παξαγσγήο: Οη ζρεδηαζηηθέο θαη 

παξαγσγηθέο αηέιεηεο κεηψλνληαη ράξε ζηελ εληζρπκέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ κεραληθψλ θαζψο θαη ελφο ζπζηήκαηνο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο. 

 Βέιηηζηε επηινγή πξνκεζεπηψλ θαη ζπλεξγαδφκελσλ κειψλ: Ζ επηινγή ησλ 

εηαίξσλ βαζίδεηαη ζηηο βαζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ζηε δπλαηφηεηά ηνπο λα 

παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα, νδεγψληαο ζε πην επηηπρεκέλεο 

ζπλεξγαζίεο. 

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ: Μέζσ ηεο ζπλερνχο 

παξαθνινχζεζεο ησλ Βαζηθψλ Γεηθηψλ Δπίδνζεο (KPIs) θαη ηεο εθαξκνγήο 

πκθσληψλ ζε Δπίπεδν Τπεξεζηψλ (SLAs), επηηπγράλεηαη βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ δηεξγαζηψλ. 

 Αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη πξφζβαζε ζε λέεο ηερλνινγίεο: Ζ ζηελή 

ζπλεξγαζία κέζα ζε έλα ΓΓΠ επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ γηα πξντφληα 

θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. 

 Πξφζβαζε ζε λέεο αγνξέο: Σν κεγάιν εχξνο ηνκέσλ θαη πεδίσλ πνπ 

θαιχπηεηαη απφ έλα ΓΓΠ επηηξέπεη ζηηο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο λα 

επεθηείλνπλ ην πειαηνιφγην ηνπο. 

 Δλνπνίεζε πνηθίισλ ζπζηεκάησλ ΣΠΔ: Μέζσ ηεο πιαηθφξκαο ησλ 

Γπλακηθψλ Γηθηχσλ Παξαγσγήο δηαζπλδένληαη ηα ινγηζκηθά ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε παξαγσγή.  

 

2.1.3 Κίνδςνοι και Ρίζκα ηυν Γςναμικών Γικηύυν Παπαγυγήρ 

 

Παξφια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαηά ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε έλα ζπλεξγαηηθφ δίθηπν παξαγσγήο φπσο είλαη ηα DMNs, πνιιέο θνξέο ε 

ζπκκεηνρή απηή ελέρεη θαη θάπνηνπο θηλδχλνπο ή ξίζθα ηφζν γηα ηηο επηκέξνπο 

επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ην ίδην ην δίθηπν ζην ζχλνιφ ηνπ. Καηαξρήλ φκσο ζα πξέπεη 

λα δνζεί ελ ζπληνκία ν νξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ. 

Χο θίλδπλνο κπνξεί λα νξηζηεί επξέσο κία βιάβε, κία απψιεηα ή νπνηαδήπνηε άιιε 

αλεπηζχκεηε ελέξγεηα[8].Σα ιεμηθά νξίδνπλ ηνλ θίλδπλν σο κία πηζαλφηεηα δεκηψλ ή 

επηβιαβψλ ζπλεπεηψλ[9].Έλαο πην επηζηεκνληθφο νξηζκφο παξεζρέζε απφ ην Royal 

Society (1992): «Κίλδπλνο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη ε πηζαλφηεηα φηη έλα 

ζπγθεθξηκέλν αλεπηζχκεην ζπκβάλ ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο θαζνξηζκέλνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ή φηη είλαη ηα απνηειέζκαηα απφ κία ζπγθεθξηκέλε πξφθιεζε. 

Χο πηζαλφηεηα, θαηά ηε έλλνηα ηεο ζηαηηζηηθήο ζεσξίαο, ν θίλδπλνο ππαθνχεη φινπο 

ηνπο ηππηθνχο λφκνπο ησλ πηζαλνηήησλ» [8]. Γηα λα γίλεη ε αμηνιφγεζε θαη ε 

παξαθνινχζεζε ησλ θηλδχλσλ απαηηείηαη αξρηθά ε κέηξεζή ηνπο. Γηάθνξεο κειέηεο 

κεηξνχλ πξνζεγγηζηηθά ηελ αβεβαηφηεηα ησλ θηλδχλσλ κέζα απφ θαηαλνκέο 
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πηζαλνηήησλ θαη ηηο απψιεηεο ηνπο κέζα απφ ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο. Απφ ηελ νπηηθή 

γσλία ηεο ζεσξίαο ηεο ρξεζηκφηεηαο, ν θίλδπλνο κπνξεί επίζεο λα νξηζηεί σο ε 

αλακελφκελε απψιεηα ρξεζηκφηεηαο[9]. 

Έηζη φιεο νη εηαηξίεο αληηκεησπίδνπλ δηάθνξα είδε θηλδχλσλ, αλάινγα κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο. Ζ νηθνλνκηθή βηβιηνγξαθία ηαμηλνκεί 

ηνπο θηλδχλνπο ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο  ζηνπο θηλδχλνπο ηεο αγνξάο, ζηνπο 

πηζησηηθνχο θηλδχλνπο θαη ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο θηλδχλνπο, νη νπνίνη δελ είλαη 

αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο[10]. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα Γπλακηθά Γίθηπα Παξαγσγήο 

πεξηιακβάλνπλ ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο παξάγνπλ ηε δπλαηφηεηα επεξγεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ή θέξδνπο αιιά ζπρλά πεξηιακβάλνπλ θαη θηλδχλνπο. Οη θίλδπλνη 

απηνί κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίζηαζε ηνπ δηθηχνπ φζνλ αθνξά ηηο αιιαγέο, 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο , ηηο πξαθηηθέο αιιά θαη ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ. Κίλδπλνη κπνξνχλ 

επίζεο λα πξνθχςνπλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ ή ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ 

δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπμεο[9]. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θαη επεμεγνχληαη θάπνηεο γεληθέο κνξθέο ξίζθσλ θαη 

θηλδχλσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ΓΓΠ: 

 Θέκαηα Δκπηζηνζχλεο θαη Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ: Ο θίλδπλνο απηφο 

εκθαλίδεηαη έπεηηα απφ αλεπηζχκεηεο θαη θαθφβνπιεο επηζέζεηο αιιά θαη ηελ 

αζέκηηε δεκνζηνπνίεζε εηαηξηθψλ πξαθηηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ θξίζηκεο 

ζεκαζίαο.  

 Καθή Γηακφξθσζε, ρεδίαζε θαη Γηαρείξηζε ηνπ DMN:Ο θίλδπλνο απηφο 

εκθαλίδεηαη έπεηηα απφ ηελ παξνρή κε έγθπξσλ ή ειιηπψλπιεξνθνξηψλγηα 

ηελ αλαδήηεζε ησλ θαηάιιεισλ εηαίξσλ θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ αιιά 

θαη γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηαρείξηζή ηνπ. 

 Γηάιπζε ηνπ DMN: Αθνξά ηελ απφζπξζε πξνκεζεπηψλ θαη εηαίξσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε ζέζεηο θιεηδηά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ. 

 Θέκαηα Μεηάβαζεο: Αθνξά ηελ αληίζηαζε πνπ εκθαλίδεηαη απφ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ζηελ αιιαγή ηνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ θαη ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 Αληαγσληζηηθέο Απεηιέο: Αθνξά ηελ θαθφβνπιε ρξήζε απνηειεζκάησλ 

Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο έπεηηα απφ απφζπξζε εηαίξσλ απφ ην ΓΓΠ ή αθφκα 

θαη κεηά απφ ηε δηάιπζε ηνπ δηθηχνπ. 

 Απψιεηα ηεο Φήκεο ηνπ DMN: Ο θίλδπλνο απηφο εκθαλίδεηαη απφ ηελ 

αληθαλφηεηα θάπνησλ εηαίξσλ λα παξαδψζνπλ ην έξγν πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί 

ζην ρξφλν θαη ηελ πνηφηεηα πνπ έρεη ζπκθσλεζεί[7]. 

 

2.1.4 Κύκλορ Ευήρ ενόρ Γςναμικού Γικηύος Παπαγυγήρ 

 

Ζ απφθαζε γηα κία επηρείξεζε λα εληαρζεί ζε έλα ΓΓΠ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, 

δεδνκέλνπ φηη ζπλδέεηαη κε πνιιέο αιιαγέο, φρη κφλν ζηνλ ηξφπν πνπ ε επηρείξεζε 

ζπλεξγάδεηαη κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ , αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ εθηεινχληαη 
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ζρεδφλ φιεο νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο. Χζηφζν ηα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο 

απηήο, απφ ηελ άπνςε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο, γίλνληαη νξαηά κφλν φηαλ ην 

έξγν έρεη πηα νινθιεξσζεί. Γηα απηφ, είλαη ζεκαληηθφ γηα φια ηα κέιε πνπ 

απαξηίδνπλ ην DMN λα θαιιηεξγεζεί ε άπνςε πσο νπνηαδήπνηε επηρεηξεζηαθή 

ηξνπνπνίεζε πνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ έληαμε ηεο επηρείξεζεο ζην DMN είλαη πξνο 

φθεινο ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο-κέινπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, απαηηείηαη κία πην 

πξνζεθηηθή καηηά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην DMN είλαη δνκεκέλν. 

Ο θχθινο δσήο ελφο DMN, πνπ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ IMAGINE 

απνηειεί κία θαηλνηφκν πξνζέγγηζε γηα ηε κνληεινπνίεζε φιεο ηεο δηάξθεηαο δσήο 

ελφο Γπλακηθνχ Γηθηχνπ Παξαγσγήο, πνπ θπκαίλεηαη απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηε 

πξνκήζεηα κέρξη ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο. Ο θχθινο δσήο 

ηνπ DMN νηθνδνκεί ηε ρξνληθή ζεηξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

ζχζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, θαη επνκέλσο θαιχπηεη ηηο θάζεηο ηεο: 

 Αλάιπζεο θαη Γηακφξθσζεο ηνπ Γηθηχνπ 

 ρεδηαζκνχ ηνπ Γηθηχνπ 

 Δθηέιεζεο, Γηαρείξηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ηνπ Γηθηχνπ[6] 

Ο θχθινο δσήο ηνπ δηθηχνπ μεθηλάεη νπζηαζηηθά απφ ην αίηεκα ηνπ πειάηε πνπ 

πεξηγξάθεη ηνπο ηχπνπο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πξντφλησλ πνπ ζα παξαρζνχλ θαζψο θαη 

ην ρξνληθφ πιαίζην ζην νπνίν ην πξντφλ ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκν. ηε θάζε ηεο 

Αλάιπζεο θαη Γηακφξθσζεο ηνπ Γπλακηθνχ Γηθηχνπ Παξαγσγήο ινηπφλ, ζαλ 

δεδνκέλα εηζάγνληαη νη απαηηήζεηο γηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ έρεη ν πειάηεο. ηε 

ζπλέρεηα ην πξψην βήκα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ εηαηξεία πνπ ιακβάλεη ηελ 

εληνιή απφ ηνλ πειάηε είλαη ε αλαγλψξηζε, ηεξάξρεζε θαη νκαδνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο παξαγγειίαο[11]. Δλ ζπλερεία, ε εηαηξεία ειέγρεη ηα πξνθίι ησλ 

πθηζηάκελσλ εηαίξσλ, κε ζηφρν ηελ εχξεζε εθείλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

εθηειέζνπλ κηα ζεηξά απφ εξγαζίεο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε 

δηεθπεξαίσζε ηεο παξαγγειίαο. Σα θαζήθνληα απηά ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ ηε 

ζρεδίαζε κέξνπο ηνπ πξντφληνο, δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ γηα εηδηθφ εμνπιηζκφ 

παξαγσγήο, ηελ παξαγσγή νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ή ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηε 

κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ πξψησλ πιψλ, αληαιιαθηηθψλ θαη ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ΓΓΠ. Όηαλ έλα ππάξρνλ πξνθίι εηαίξνπ ηαηξηάδεη κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξαγγειίαο, ηφηε απηφο ζεσξείηαη δπλεηηθφο θφκβνο ηνπ 

ΓΓΠ[2]. Απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ ΓΓΠ είλαη ε 

επηινγή ησλ εηαίξσλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ελφο 

πξνθαηαξθηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο παξαγσγήο. 

Ζ θάζε ηνπ ρεδηαζκνχ ηνπ δηθηχνπ έγθεηηαη ζην ζπλδπαζκφ φισλ ησλ θξίζηκσλ 

δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο θαζψο θαη ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ φπσο ε κεηαιινηερλία, 

ε ζθπξειάηεζε, ε ρχηεπζε, ε ρχηεπζε κε έγρπζε θ.α. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλα 

δηάγξακκα ξνψλ εξγαζίαο πνπ απνηειεί ηνλ θακβά εξγαζίαο γηα ην ζχλνιν ηνπ 

Γπλακηθνχ Γηθηχνπ Παξαγσγήο. Γηα λα δεκηνπξγεζεί απηφ πξέπεη αξρηθά λα γίλεη 

κία κεηαηξνπή ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο πνπ έρεη ζπληεζεί 

θαηά ηε θάζε ηεο Αλάιπζεο θαη Γηακφξθσζεο ηνπ Γηθηχνπ. Έπεηηα απνζπληίζεληαη 

νη δηαδηθαζίεο πςεινχ επηπέδνπ ζε άιιεο απινχζηεξεο, ραξηνγξαθνχληαη θαη 

πθίζηαληαη επεμεξγαζία απφ ηα επηκέξνπο ηκήκαηα. 
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Σέινο θαηά ηε θάζε ηεο Δθηέιεζεο, Γηαρείξηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ηνπ Γηθηχνπ, 

πξαγκαηνπνηείηαη ε πξαγκαηηθή αλάπηπμε ηνπ ΓΓΠ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ, θαζψο 

επίζεο πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη απαξαίηεηεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Πεξηιακβάλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηεο παξαγσγήο, ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ελψ 

παξάιιεια πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ δηθηχνπ θαη 

πξνζαξκφδνληαη ηπρφλ ξπζκίζεηο θαη επηζθεπέο[11]. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη εθηφο απφ ηηο ηξεηο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ 

DMN πνπ πεξηγξάθεθε λσξίηεξα, ππάξρεη θαη κία ηέηαξηε, ε νπνία νπζηαζηηθά δελ 

αλαθέξεηαη ζην θχθιν δσήο ηνπ ΓΓΠ αιιά θαιχπηεη φια ηα πξνπαξαζθεπαζηηθά 

ζηάδηα πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ αηηήκαηνο γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο πξντφληνο. Ζ 

θάζε απηή νλνκάδεηαη «Administration and On-Boarding phase»θαη εκπεξηέρεη φιεο 

εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ θνξέσλ 

πνπ απαξηίδνπλ ην DMN ζην πιαίζην κηαο θάζεηεο αγνξάο φπσο πρ νη απαξαίηεηεο 

ηερληθέο θαη νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηερληθήο 

ζπλδεζηκφηεηαο, ηελ πξφζβαζε ζηελ θαηάιιειε πιεξνθνξία θ.α.   

 

 

 

ρήκα 2.1: Γηάγξακκα ξνήο ιεηηνπξγίαο ελόο ΓΓΠ [2] 

 



 22 

2.2 Αιηιώδηρ Υαπηογπάθηζη ηυν Πλεονεκηημάηυν ηυν 

Γςναμικών Γικηύυν Παπαγυγήρ 

Ζ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα θαη ηα νθέιε ηα νπνία κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ νη 

επηρεηξήζεηο απφ ηελ έληαμε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα ζπλεξγαηηθφ δίθηπν 

παξαγσγήο φπσο ηα ΓΓΠ, πξνζδηνξίδνληαη απφ έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο 

είλαη δείθηεο γεληθψλ φξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπλνιηθή απφδνζε 

ηνπ δηθηχνπ. Κάπνηνη απφ ηνπο δείθηεο απηνχο εκθαλίδνληαη ζε θάζε θάζε ηνπ 

θχθινπ δσήο ησλ ΓΓΠ, σζηφζν ππάξρνπλ θαη θάπνηνη άιινη νη νπνίνη είλαη πην 

εηδηθνί θαη ραξαθηεξηζηηθνί θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ θάζεσλ. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη 

έιινγν θαηά ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ Γηθηχνπ λα ιακβάλεηαη ππφςε ε δηάξζξσζή ηνπ 

ζηηο επηκέξνπο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο, ψζηε λα γίλνληαη νξαηά θαη θαηαλνεηά ηα 

θπζηθά ζηάδηα ησλ ΓΓΠ κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο ησλ εληνπηζκέλσλ κεηαβιεηψλ κε 

ζρέζεηο αηηίνπ-απνηειέζκαηνο. 

 

 

2.2.1 Έννοιερ και Μεηαβληηέρ 

 

Απνηέιεζκα ηεο θαηαγξαθήο ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη θηλδχλσλ πνπ ελέρνπλ ζηε 

ζπκκεηνρή κηαο επηρείξεζεο ζε έλα Γπλακηθφ Γίθηπν Παξαγσγήο είλαη πξνθαλψο ν 

εληνπηζκφο επηρεηξεζηαθψλ θηλήηξσλ κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε θαη ηελ έληαμε 

επηρεηξήζεσλ ζε απηά. ην ζεκείν απηφ πξέπεη αλ γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην 

πξφγξακκα IMAGINE ην νπνίν απνηειεί έλα έξγν Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο πνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζην πιαίζην ησλ «Δηθνληθψλ 

Δξγνζηαζίσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ» (Virtual Factories and Enterprises). Σν έξγν απηφ 

έρεη σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη ηελ παξάδνζε κίαο λέαο νινθιεξσκέλεο 

κεζνδνινγίαο θαη ηεο αληίζηνηρεο πιαηθφξκαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ―end-to-end‖ 

δηαρείξηζε ησλ Γπλακηθψλ Γηθηχσλ Παξαγσγήο θαη ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο 

ηζρπξνχ λένπ κνληέινπ παξαγσγήο βαζηδφκελν ζηε ζπλεξγαζία, ηελ απην-νξγάλσζε 

θαη ηε δηαθάλεηα θαη φρη ζηελ ηεξαξρία θαη ηνλ θεληξηθφ έιεγρν [12]. 

Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχέγηλε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ εκη-δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο κε ελδηαθεξφκελνπο βηνκεραληθνχο θνξείο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπιιέρζεθαλ, αλαιχζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ 

φισλ ησλ παξαγφλησλ (κεηαβιεηψλ) πνπ επηθέξνπλ ζεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο σο κνλάδαο φζν θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ ζην 

ζχλνιφ ηνπ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νη παξάγνληεο (κεηαβιεηέο) πνπ 

εληνπίζηεθαλ θαζψο θαη νη κεηαμχ ηνπο αιιειεμαξηήζεηο είλαη αξθεηά γεληθέο, κε 

απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε νπνηνδήπνηε ζελάξην ιεηηνπξγίαο 

Γπλακηθνχ Γηθηχνπ Παξαγσγήο.  

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε ιίζηα, αλά θάζε θχθινπ δσήο, κε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

εμάρζεθαλ απφ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ, θαζψο θαη κία 

ζχληνκε επεμήγεζε ηνπο γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε. Βέβαηα πξηλ απφ ηε δεκηνπξγία 

ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ ΓΓΠ ππάξρεη ε θάζε «Administration and On-Boarding» ε 
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νπνία αλ θαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αλαθέξζεθε ηειεπηαία, ε ιεηηνπξγία ηεο 

είλαη ε πξψηε θαηά ζεηξά. 

Φάζη “Administration and On-Boarding”: 

 Κφζηνο Οινθιήξσζεο: Αθνξά ηηο Δπελδχζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

θαηαζηνχλ ηα ζπζηήκαηα θάπνηνπ πηζαλνχ εηαίξνπ ζπκβαηά κε ηελ 

πιαηθφξκα ηνπ DMN. Οη επελδχζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ πηζαλέο ππνδνκέο 

ηεο παξαγσγήο θαζψο θαη ην θφζηνο ηεο δηαζχλδεζεο θαη ηηο άδεηεο 

ινγηζκηθνχ. 

 Υξφλνο Οινθιήξσζεο: Δίλαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη θάπνηνο, πξνθεηκέλνπ 

λα θάλεη ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηνπ ζπκβαηά κε απηά ηεο πιαηθφξκαο 

ηνπ DMN. 

 Δγθπξφηεηα Πιεξνθνξίαο: Αθνξά ζηελ εθηηκψκελε ζπρλφηεηα ελεκέξσζεο 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζην DMN. Ζ ζπρλφηεηα ελεκέξσζεο 

πιεξνθνξηψλ είλαη κία έλδεημε ηνπ ηξφπνπ πνπ δηαρένληαη νη δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο ζην DMN. 

 Οξαηφηεηα Πιεξνθνξίαο: Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν νη πιεξνθνξίεο είλαη 

πξνζβάζηκεο απφ δηάθνξα κέιε ηνπ DMN. 

 Πιεξφηεηα Πιεξνθνξίαο: Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν νη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη ζην DMN είλαη πιήξεηο. 

 Απηνκαηνπνηεκέλε Αληαιιαγή Πιεξνθνξηψλ: Αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ DMN λα κεξηκλήζεη γηα ηελ απηνκαηνπνηεκέλε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ. 

 Πνηφηεηα Πιεξνθνξίαο: Απηφο ν παξάγνληαο απνηειεί κία ζχλζεηε 

κεηαβιεηή, ζηελ νπνία ζπλνςίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δγθπξφηεηαο, 

ηεο Οξαηφηεηαο, ηεο Πιεξφηεηαο θαζψο θαη ηεο Απηνκαηνπνηεκέλεο 

Αληαιιαγήο ηεο πιεξνθνξίαο. 

 Αληίζηαζε ζηελ Αιιαγή: Απνηειεί ηνλ εθηηκψκελν βαζκφ ηεο αληίζηαζεο 

πνπ ζα αζθεζεί απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαηά ηε κεηάβαζε απφ έλα 

απνκνλσκέλν παξαγσγηθφ κνληέιν ζε έλα ζπλεξγαηηθφ. 

 Δπίπεδν Αζθάιεηαο θαη Πηζηνπνίεζεο Γηαζθάιηζεο: Αθνξά ηνλ αλακελφκελν 

βαζκφ εκπηζηνζχλεο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο κεραληζκνχο αζθάιεηαο θαη 

γλεζηφηεηαο πνπ εθαξκφδνληαη, γηα ηελ παξνρή εγγχεζεοφηη ε νληφηεηα πνπ 

ελεξγεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε 

νληφηεηα ζηελ νπνία αλαηέζεθε ε ηαπηφηεηα. 

 Δπίπεδν Γέζκεπζεο πνπ απνξξέεη απφ ηηο ζπκθσλίεο εκπηζηεπηηθφηεηαο: 

Δίλαη ην πξνβιεπφκελν επίπεδν δέζκεπζεο ησλ εηαίξσλ φζνλ αθνξά ηε 

δηαηήξεζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ, σο απνηέιεζκα ηεο 

δξηκχηεηαο θαη ηεο απζηεξφηεηαο ησλ φξσλ ησλ ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηε ρξήζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πλεπκαηηθή ηδηνθηεζίαο. 
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 Δπίπεδν Γέζκεπζεο πνπ απνξξέεη απφ ηηο ζπκθσλίεο εηαηξηθήο ζρέζεο: 

Απνηειεί ην πξνβιεπφκελν επίπεδν δέζκεπζεο ησλ εηαίξσλ φζνλ αθνξά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, σο απνηέιεζκα ηεο απζηεξφηεηαο ησλ 

ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ, ιακβάλνληαο ππ‘ φςηλ ιεπηνκεξψο ηηο ζρέζεηο θαη ηηο 

επζχλεο ησλ εηαίξσλ ηνπ DMN. 

Φάζη Ανάλςζηρ και Γιαμόπθωζηρ ηος Γικηύος: 

 Έμνδα B2BMarketing: Απηή ε κεηαβιεηή αθνξά ηνπο πφξνπο πνπ 

θαηαλαιψλνληαη γηα ηε δηαθήκηζε ζην πιαίζην κηαο αγνξάο Business 2 

Business. 

 Υξνληθή Γηάξθεηα Δπηινγήο πλεξγαηψλ: Απηή ε κεηαβιεηή αληηζηνηρεί ζην 

ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηινγή ελφο εηαίξνπ ζην Γπλακηθφ Γίθηπν 

Παξαγσγήο. 

 Κφζηνο ηεο Δπηινγήο πλεξγαηψλ: Απηή ε κεηαβιεηήαληηζηνηρεί ζην κέζν 

θφζηνο πνπ εκπιέθεηαη ζηελ επηινγή ελφο εηαίξνπ. 

 Καηαιιειφηεηα ηεο Δπηινγήο ησλ πλεξγαηψλ: Απηή ε κεηαβιεηή εθθξάδεη 

ηελ θαηαιιειφηεηα φισλ ησλ πηζαλψλ ζπλεξγαηψλ θαζψο θαη ησλ 

επηιεγκέλσλ πξνκεζεπηψλ απφ ηελ άπνςε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο θαη ηεο πνηφηεηαο πνπ πξνζθέξνπλ. 

 Υξφλνο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ Γηθηχνπ: Ζ κεηαβιεηή απηή δειψλεη ην 

ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πςεινχ επηπέδνπ. 

 Κφζηνο γηα ηε Γηακφξθσζε ηνπ Γηθηχνπ: Απηή ε κεηαβιεηή θαηαγξάθεη ην 

θφζηνο πνπ εκπιέθεηαη ζηελ παξαγσγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο παξαγσγήο. 

 Δπάξθεηα Γηακφξθσζεο Γηθηχνπ: Απηή ε κεηαβιεηή αληαλαθιά ηελ πνηφηεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο. 

 Πνιππινθφηεηα ηνπ Γηθηχνπ ζηε θάζε ηεο Γηακφξθσζεο: Απηή ε κεηαβιεηή 

ππνδειψλεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηακφξθσζεο ηνπ δηθηχνπ, αλάινγα κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ πξντφληνο, πνπ πξφθεηηαη λα 

θαηαζθεπαζηεί, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

παξέρνπλ θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ ζπζηαηηθά. 

 Υξφλνο γηα Οξηζηηθνπνίεζε πκβάζεσλ: Ζ κεηαβιεηή απηή δειψλεη ην 

ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηεμαγσγή δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ 

πηζαλψλ εηαίξσλ θαη ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λνκηθψλ 

ζπκβάζεσλ. 

Φάζη Σσεδίαζηρ ηος Γικηύος: 

 πλεξγαζία Δηαίξσλ: Απηή ε κεηαβιεηή αλαθέξεηαη ζηελ έθηαζεζηελ νπνία 

νη ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο πξνβιέπνληαη θαη εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ. 

 Υξφλνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Πξντφλησλ: Απηή ε κεηαβιεηή αληηζηνηρεί ζην 
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ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο λένπ πξντφληνο (δειαδή ζηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ πξντφληνο), αιιά θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο 

αληίζηνηρεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Κφζηνο Αλάπηπμεο Πξντφλησλ: Απηή ε κεηαβιεηήθαιχπηεη φια ηα έμνδα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ πξντφληνο. 

 Υξφλνο γηα ην ρεδηαζκφ ηνπ Γηθηχνπ: Ζ κεηαβιεηή απηή δειψλεη ηνλ ρξφλν 

πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα παξαρζεί ην ηειηθφ πξφγξακκα παξαγσγήο. 

 Κφζηνο γηα ην ρεδηαζκφ ηνπ Γηθηχνπ: Απηή ε κεηαβιεηή θαηαγξάθεη ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ εκπιέθεηαη ζηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

 Δπάξθεηα ηνπ ρεδηαζκνχ ηνπ Γηθηχνπ: Απηή ε κεηαβιεηή αληαλαθιά ηελ 

επάξθεηα ζηελ ελνξρήζηξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ δηθηχνπ, θαη σο εθ ηνχηνπ 

ηελ επάξθεηα ηνπ ηειηθνχ πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο. 

 Πνιππινθφηεηα ηνπ Γηθηχνπ ζηε θάζε ηνπ ρεδηαζκνχ: Απηή ε κεηαβιεηή 

ππνδειψλεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ δηθηχνπ, αλάινγα κε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν κεκνλσκέλεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα ελνξρεζηξσζνχλ. 

Φάζη Δκηέλεζηρ, Γιασείπιζηρ και Παπακολούθηζηρ ηος Γικηύος: 

 Απηνκαηνπνίεζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο: Ζ κεηαβιεηή απηή δειψλεη ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν νη δηαδηθαζίεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο εθηεινχληαη κε 

απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν. 

 πγρξνληζκφο θαη Δπζπγξάκκηζε ησλ Παξαγσγηθψλ Γηαδηθαζηψλ: Απηή ε 

κεηαβιεηή δείρλεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο 

εθηεινχληαη παξάιιεια. 

 Υξφλνο Καηαζθεπήο: Απηή ε κεηαβιεηή αθνξά ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα 

έλα πξντφλ λα πεξάζεη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο, νπφηε θαη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ κεηαηξέπεηαη απφ πξψηεο χιεο ζε ηειηθά πξντφληα. Καιχπηεη φιε 

ηελ πεξίνδν απφ ηε ζηηγκή πνπ εηζέξρεηαη γηα πξψηε θνξά ηελ θαηαζθεπή 

κέρξη ηελ έμνδφ ηεο παξαγσγήο. 

 Κφζηνο Παξαγσγήο ηνπ Πξντφληνο: Απηή ε κεηαβιεηή αθνξά ην άζξνηζκα 

ησλ δαπαλψλ γηα φινπο ηνπο πφξνπο (πξψηεο χιεο, πξνζσπηθφ, εμνπιηζκφο) 

πνπ θαηαλαιψλνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ελφο πξντφληνο, 

επνκέλσο πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο ηνπ θφζηνπο άκεζσλ πιηθψλ, ην άκεζν 

εξγαηηθφ θφζηνο θαη ην θφζηνο θαηαζθεπήο. 

 Κφζηνο Απνγξαθήο: Απηή ε κεηαβιεηή αληηζηνηρεί ζην θφζηνο ηεο 

παξαγγειίαο, ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο απνζήθεπζεο. 

 Παξαγσγηθφηεηα: Ζ κεηαβιεηή απηή εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηνπ φγθνπ 

παξαγσγήο. 

 Υξφλνο γηα ηε Γηαρείξηζε ηνπ Γηθηχνπ: Απηή ε κεηαβιεηή ππνδειψλεη ην 

ρξφλν πνπ δαπαλάηαη ζηε ιεηηνπξγία, ηε παξαθνινχζεζε θαη ηελ 
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αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ δηθηχνπ. 

 Κφζηνο Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ: Ζ κεηαβιεηή απηή απνηππψλεη ην θφζηνο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ηε ιεηηνπξγία, ηελ παξαθνινχζεζε θαη αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ ηνπ δηθηχνπ θαηά ηε δηάξθεηαηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο. 

 Δπάξθεηα Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ: Ζ κεηαβιεηή απηή αληαλαθιά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ ηνπ δηθηχνπ. 

Κίνδςνοι ηος Γικηύος: 

 Κίλδπλνο Αλεπηζχκεησλ θαη Καθφβνπισλ Δπηζέζεσλ: Ο θίλδπλνο απηφο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πηζαλφηεηα ελφο ηξίηνπ λα απνθηά, ζπλήζσο κέζα απφ 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζε ηδησηηθά ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηθήο ή επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο, πξνθαιψληαο έηζη δηαηαξαρέο ζηελ 

ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ DMN. 

 Κίλδπλνο Αδπλακίαο ηνπ Δηαίξνπ: Ο θίλδπλνο απηφο ππνδειψλεη ηελ 

πηζαλφηεηα ελφο κέινπο ηνπ DMN λα κελ αληαπνθξηζείζην ρξφλν, ζην 

θφζηνο θαη ζηελ πνηφηεηα πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί, θαζψο θαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ δίδνληαη ζην πιαίζην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Κίλδπλνο Απφζπξζεο Μέινπο ηνπ DMN: Ο θίλδπλνο απηφο αληηζηνηρεί ζηε 

πηζαλφηεηα απφζπξζεο ελφο κέινπο ηνπ DMN, φρη φκσο 1
νπ

 πξνκεζεπηή, ηελ 

εγθαηάιεηςε ηνπ δηθηχνπ θαη άξα ηελ αλάγθε αληηθαηάζηαζήο ηνπ. 

 Κίλδπλνο Απφζπξζεο βαζηθνχ εηαίξνπ/ πξνκεζεπηή: Ο θίλδπλνο απηφο 

αληηζηνηρεί ζηελ πηζαλφηεηα έλαο βαζηθφο εηαίξνο ή πξνκεζεπηήο λα 

εγθαηαιείςεη ην δίθηπν θαη επνκέλσο λα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί. 

 Κίλδπλνο Καζπζηεξήζεσλ/ Λαζψλ/ Αλσκαιηψλ: Ο θίλδπλνο απηφο 

ππνδειψλεη ηε πηζαλφηεηα θαζπζηεξήζεσλ, ιαζψλ ή άιισλ αλσκαιηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηε παξαγσγή ηνπ πξντφληνο κε απνηέιεζκα 

λα επηβξαδχλεηαη θαη λα απνξξπζκίδεηαη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 Κίλδπλνο Καηάρξεζεο ηξαηεγηθψλ Γλψζεσλ ή Δ&Α: Ο θίλδπλνο απηφο 

αλαθέξεηαη ζηε πηζαλφηεηα θάπνηαο δηαξξνήο πιεξνθνξηψλ (πνπ νθείιεηαη 

ζε αλεπηζχκεηεο ή θαθφβνπιεο επηζέζεηο ή απνρψξεζε ελφο κέινπο ή εθνχζηα 

ή αθνχζηα απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ),κε απνηέιεζκα ηελ θαθή ρξήζε ηνπο 

απφ πξψελ κέιε ηνπ DMN ή αληαγσληζηέο ηνπ. 

 Κίλδπλνο Απνηπρίαο ηνπ Έξγνπ: Ο θίλδπλνο απηφο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πηζαλφηεηα ζρεκαηηζκνχ ελφο DMN πνπ ζα απνηχρεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

απαηηήζεηο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ή ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ ηεζεί 

ζρεηηθά κε ην ρξφλν, ηελ πνηφηεηα θαη ην θφζηνο. 

 Κίλδπλνο Πξφθιεζεο Σξαπκαηηζκνχ ηεο Φήκεο ηνπ DMN: Ο θίλδπλνο απηφο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πηζαλφηεηα ε θήκε ηνπ ΓΓΠ λα επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ 

πξάμεηο ησλ επηκέξνπο εηαίξσλ αιιά θαη απφ αλαπνηειεζκαηηθή απφδνζε 

νιφθιεξνπ ηνπ δηθηχνπ. 
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2.2.2 Βαζικοί Γείκηερ Απόδοζηρ 

 

Ζ κέηξεζε θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ζην πιαίζην ησλ δπλακηθψλ 

εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο ζθνπφο 

ηνπο είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηάο 

ηνπο. Οη ππεχζπλνη ιήςεο απνθάζεσλ ζηηο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ ζπλήζσο 

επηθεληξψλνληαη ζηελ αλάπηπμε θαη παξαθνινχζεζε εξγαιείσλ κέηξεζεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο. Σα εξγαιεία απηά νλνκάδνληαη Βαζηθνί Γείθηεο 

Απφδνζεο (Key Performance Indicators-KPIs) θαη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ησλ Γπλακηθψλ Γηθηχσλ Παξαγσγήο. πλήζσο νη 

δείθηεο απηνί έρνπλ ζρέζε κε ην θφζηνο, ην ρξφλν, ηελ πνηφηεηα (ή ηελ αμηνπηζηία), 

ηελ επειημία θαη ηελ θαηλνηνκία[13]. 

Οη Βαζηθνί Γείθηεο Απφδνζεο εθαξκφδνληαη γηα λα αμηνινγεζεί ε επηηπρήο (ή κε) 

εμέιημε κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ή ηνκέα. Άιινηε ε επηηπρία νξίδεηαη κε 

βάζε ηελ επίηεπμε πξνφδνπ πξνο ηε θαηεχζπλζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη 

άιινηε, σο επηηπρία ζεσξείηαη ε επαλαιακβαλφκελε επίηεπμε θάπνηνπ επηπέδνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ζηφρνπ. Γηα απηφ νη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο δελ αλαθέξνληαη καδί κε 

ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην φθεινο, αθνχ νη δεχηεξνη δελ δείρλνπλ άκεζα 

απνηειέζκαηα αιιά ιεηηνπξγνχλ σο επί ην πιείζηνλ σο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

νκαιφηεξε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ΓΓΠ. 

Γηα ηελ επηινγή ησλ Βαζηθψλ Γεηθηψλ Απφδνζεο ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ 

θάπνηνη θαλφλεο, θαζψο θαηά ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ ζηφρσλ ε έιιεηςε θάπνηαο 

κνξθήο κέηξεζεο, ζηνρνζέηεζεο θαη παξαθνινχζεζεο κπνξεί λα κελ νδεγήζεη ζηελ 

αλακελφκελε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ. Γηα απηφ ην ιφγν ηα KPIs ζα πξέπεη: 

 Να πεξηνξίδνληαη ζε φ,ηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αγνξά πνπ ζηνρεχεη ην  

Γπλακηθφ Γίθηπν Παξαγσγήο. Σν ΓΓΠ ζα πξέπεη πξψηα λα εζηηάζεη ζηηο 

αλάγθεο ηνπ πειάηε ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ 

αλαιφγσο. 

 Να παξαθνινπζνχλ ηηο βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζην ΓΓΠ. Οη βαζηθέο απηέο δξαζηεξηφηεηεο νξίδνληαη σο νη 

ηξφπνη πνπ ην Γπλακηθφ Γίθηπν Παξαγσγήο κεηαηξέπεη ηηο εηζξνέο ηνπ ζε 

εθξνέο (εμφδνπο) πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπ.  

 Να επηηξέπνπλ ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε. Δπηπιένλ νη Βαζηθνί Γείθηεο 

Απφδνζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη κε ηνπο θχξηνπο θνξείο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ απαξηίδνπλ ην ΓΓΠ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

ζεηηθά ηελ απφδνζε ηνπ δηθηχνπ. 

Ζ επηινγή ησλ KPIs δελ πεξηνξίδεη θαη‘ αλάγθε ηηο δπλαηφηεηεο ηηο επηρείξεζεο. 

Αληηζέησο, ε επηινγή ηνπο παξέρεη έλα απνηειεζκαηηθφ πιαίζην γηα ηελ εθηίκεζε 

ησλ επηπηψζεσλ ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ απνθάζεσλ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ 

δεηθηψλ επηηξέπεη ζην δίθηπν αιιά θαη ζηνπο εηαίξνπο λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηηο 

αιιειέλδεηεο επηπηψζεηο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ αιιαγψλ θαη λα αθνινπζνχλ κηα βήκα 

πξνο βήκα πξνζέγγηζε πξηλ απνθαζηζηνχλ ξηδνζπαζηηθέο πξσηνβνπιίεο 

αλαζρεδηαζκνχ.[14] 
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Χο Βαζηθνχο Γείθηεο Απφδνζεο γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Γπλακηθψλ Γηθηχσλ Παξαγσγήο ζεσξνχκε ηνπο παξαθάησ: 

 Παξαγσγηθφηεηα: Ο δείθηεο απηφο εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηνπ φγθνπ 

παξαγσγήο έλαληη ηεο εηζφδνπ. 

 Time to Market: Ο δείθηεο απηφ δείρλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαιχπηνπλ 

φια ηα ζηάδηα απφ ηε ζχιιεςε ελφο λένπ πξντφληνο κέρξη ηελ είζνδφ ηνπ 

ζηελ αγνξά ή απφ ηελ παξαιαβή ηεο παξαγγειίαο κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο ζηνλ πειάηε. 

 πλνιηθφ Κφζηνο Παξαγσγήο: Ο δείθηεο απηφο αληηζηνηρεί ζε φινπο ηνπο 

ηχπνπο ησλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα πξντφλ. 

 Κεξδνθνξία: Ο δείθηεο απηφο αληαλαθιά ηε δπλαηφηεηα ελφο έξγνπ ηεο 

παξαγσγήο λα είλαη νηθνλνκηθά επηηπρέο. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθφ «Άλνηγκα» ησλ Δηαίξσλ: Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ηνλ 

θίλδπλν πνπ αλαιακβάλνπλ νη εηαίξνη ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δίθηπν 

 Αληαγσληζηηθφ Πιενλέθηεκα: Ο δείθηεο απηφο αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ ΓΓΠ λα μεπεξάζεη πηζαλνχο αληαγσληζηέο ηνπ. 

 πλνιηθή Γηαρείξηζε Υξφλνπ: Ο δείθηεο απηφο αληηζηνηρεί ζην ζπλνιηθφ 

ρξφλν πνπ δαπαλάηαη γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ΓΓΠ. 

 πλνιηθφ Κφζηνο Γηαρείξηζεο: Ο δείθηεο απηφο απνηππψλεη ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ην νπνίν εκπιέθεηαη γηα ηε δηακφξθσζε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ΓΓΠ. 

 

2.3 Μονηελοποίηζη ηυν Γςναμικών Γικηύυν Παπαγυγήρ 

μέζυ Γνυζηικών Υαπηών 

Ζ κνληεινπνίεζε είλαη ε βάζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνηχπσζε ησλ γλψζεσλ 

απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο. Οη απαηηήζεηο φκσο ζηε κνληεινπνίεζε, ηελ θαηαλφεζε 

θαη ηελ αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ δηθηχσλ παξαγσγήο δελ κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ κφλν κε ηηο ππάξρνπζεο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο θαη ζεσξίεο πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί. Δίλαη απαξαίηεην ινηπφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεζνδνινγίεο θαη 

ηερληθέο απφ δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία. Ζ άλζεζε ησλ λέσλ ζεσξηψλ θαη ηερληθψλ 

πνπ παξέρνπλ ηα πεδία ηεο Αζαθήο Λνγηθήο θαη ησλ Αζαθψλ Γλσζηηθψλ Γηθηχσλ 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ βνήζεκα ζηε κνληεινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γπλακηθψλ 

Γηθηχσλ Παξαγσγήο. 
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2.3.1 Διζαγυγή ζηοςρ Γνυζηικούρ Υάπηερ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη λα κνληεινπνηεζεί ε 

ιεηηνπξγία θαη νη θίλδπλνη ησλ Γπλακηθψλ Γηθηχσλ Παξαγσγήο κέζσ ησλ γλσζηηθψλ 

ραξηψλ ζα πξέπεη πξψηα λα δνζεί ν νξηζκφο ησλ γλσζηηθψλ ραξηψλ θαζψο θαη ηεο 

λνεηηθήο ραξηνγξάθεζεο. 

Ο παξαδνζηαθφο νξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ λνεηηθή ραξηνγξάθεζε θαη 

έγηλε απνδεθηφο απφ πνιινχο εξεπλεηέο αλαθέξεη φηη ε λνεηηθή ραξηνγξάθεζε είλαη 

κηα δηαδηθαζία πνπ απνηειείηαη απφ κία ζεηξά ςπρνινγηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ, κε 

ηελ νπνία έλα άηνκν απνθηά, απνζεθεχεη, ππελζπκίδεη  θαη απνθσδηθνπνηεί 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηλνκέλσλ ζην 

θαζεκεξηλφ ρσξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε λνεηηθή ραξηνγξάθεζε 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε ζπληζηακέλε ηεο ρσξηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο 

αληίιεςεο[15]. 

-

. ηα πεηξάκαηά ηνπ ν Tolman 

πξνθάιεζε θάζε αξνπξαίν λα βξεη ζε έλα ιαβχξηλζν ην θαγεηφ πνπ πξνζθεξφηαλ 

ζην ηέινο. Παξαηήξεζε φηη θάζε θνξά πνπ νη αξνπξαίνη πεξλνχζαλ απφ ηα 

εθαηνληάδεο κηθξά δξνκάθηα θαη αδηέμνδα, έθαλαλ ιηγφηεξα ιάζε. Σειηθά, ήηαλ φινη 

ζε ζέζε λα θηλεζνχλ γξήγνξα ζην ζηφρν ρσξίο λα θάλνπλ ιαλζαζκέλεο θηλήζεηο. 

Απηφ ην απνηέιεζκα έδσζε ζηνλ Tolman ηελ ηδέα φηη νη αξνπξαίνη απνκλεκφλεπζαλ 

ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ιαβπξίλζνπ ζηνλ εγθέθαιφ ηνπο. 

«Cognitive maps in rats and men(1948)»[16]. 

Έηζη ε γλσζηηθή απεηθφληζε είλαη κία κνξθή κλήκεο. 

.εκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ησλ γλσζηηθψλ 

ραξηψλ έπαημε θαη ν πνιηηηθφο επηζηήκνλαοRobert Axelrod ζηε δεθαεηία ηνπ 1970, ν 

νπνίνο ρξεζηκνπνίεζε ηνπο γλσζηηθνχο ράξηεο σο κέζν αλαπαξάζηαζεο ηεο 

θνηλσληθήο επηζηεκνληθήο γλψζεο.  

Οη γλσζηηθνί ράξηεο Axelrod είλαη αξθεηά απινί έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

επξέσο. Απηνχ ηνπ ηχπνπ ινηπφλ νη γλσζηηθνί ράξηεο είλαη θάηη ζαλ θαηεπζπλφκελνη 

γξάθνη. Απνηεινχληαη απφ θφκβνπο θαη θαηεπζπλφκελεο αθκέο. Οη θφκβνη 

αληηπξνζσπεχνπλ ηε γλψζε θαη νη αθκέο ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή επίδξαζε-ζρέζε 

κεηαμχ ησλ θφκβσλ[17]. 

Έηζη έλαο γλσζηηθφο ράξηεο είλαη έλα δίθηπν-δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ζρέζεηο 

αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο θαη αλαπαξηζηάηαη απφ έλα επηζεκαζκέλν θαηεπζπλφκελν 

γξάθεκα θφκβσλ θαη αθκψλ. Οη θφκβνη αλαπαξηζηνχλ ηηο έλλνηεο ηνπ ηνκέα θαη νη 

αθκέο ηηο αηηηψδεηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θφκβσλ. Ζ θαηεχζπλζε ηνπ άθξνπ 

απνθαιχπηεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο αηηηψδνπο ζρέζεο, ε νπνία νλνκάδεηαη θαη 

αλάδξαζε. Μηα ζεηηθή (αξλεηηθή) αλάδξαζε απφ ηνλ θφκβν Α ζηνλ θφκβν Β 
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ζεκαίλεη φηη κία αχμεζε (κείσζε) ζηε κεηαβιεηή Α αηηησδψο απμάλεη (κεηψλεη) ηε 

κεηαβιεηή Β.  

 

Οη ζπγθεθξηκέλνη ράξηεο αλαγλσξίδνληαη σο γλσζηηθνί ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο έλλνηεο γηα λα εθκαηεχζνπλ θαη λα αλαπαξαζηήζνπλ ηηο 

αληηιήςεηο. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνηθίιεο εθαξκνγέο θαη πιαίζηα, θπξίσο ζε 

επίπεδν κάλαηδκελη θαη δηαρείξηζεο αιιά θαη σο κέζν δηεπθφιπλζεο θαη αληαιιαγήο 

απφςεσλ θαη επηθνηλσλίαο. Υάξε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο νη Γλσζηηθνί Υάξηεο 

είλαη ε πιένλ θαηάιιειε κέζνδνο γηα ηε ζχιιεςε θαη επεμεξγαζία ησλ πνιχπινθσλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ελλνηψλ ζην πεξηβάιινλ ελφο Γπλακηθνχ 

Γηθηχνπ Παξαγσγήο (DMN). 

 

2.3.2 Γνυζηικέρ Απεικονίζειρ 

 

Γηα ηελ εμαγσγή ησλ γλσζηηθψλ ραξηψλ σο γξαθηθψλ απεηθνλίζεσλ θαη ζρεκάησλ 

δεκηνπξγήζεθαλ θάπνηεο ηερληθέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ επξέσο ζε ηνκείο 

φπσο ε θνηλσληνινγία, νη πνιηηηθέο επηζηήκεο, ε νξγαλσηηθή ζπκπεξηθνξά θαζψο θαη 

ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη. Ζ γεληθή πξνζέγγηζε είλαη λα εμαρζνχλ ππνθεηκεληθέο 

δειψζεηο απφ δηάθνξα άηνκα ζε ζρέζε κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζελάξηα πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ην πξφβιεκα, θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ ζελαξίσλ απηψλ κεηαμχ 

ηνπο. Δλ ζπλερεία, ηα ζελάξηα θαη νη ζρέζεηο απηέο πεξηγξάθνληαη κε θάπνηνπ είδνπο 

γξαθηθήο δηάηαμεο[18]. Σν απνηέιεζκα ηεο ηερληθήο απηήο νλνκάδεηαη γλσζηηθή 

απεηθφληζε θαη παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ελ ζπληνκία νη ηξεηο θπξηφηεξεο ηερληθέο 

γλσζηηθήο απεηθφληζεο.  

Αιηιολογική Απεικόνιζη (Causal Mapping) 

Ζ αηηηνινγηθή απεηθφληζε είλαη ε πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε γλσζηηθή ηερληθή 

ραξηνγξάθεζεο, φζνλ αθνξά ηε δηεξεχλεζε ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ 

ιήςεο απφθαζεο ζην εζσηεξηθφ νξγαληζκψλ. Πξνέξρεηαη απφ ηελ πξνζσπηθή 

θαηαζθεπαζηηθή ζεσξία ηνπ Kelly, ε νπνία ππνζέηεη φηη έλα ζχλνιν πξννπηηθψλ ελφο 

αηφκνπ είλαη έλα ζχζηεκα πξνζσπηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ θαη ηα άηνκα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο θαηαζθεπέο γηα λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

εξκελεχζνπλ ηα δηάθνξα γεγνλφηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλα άηνκν αληηιακβάλεηαη ην 

πεξηβάιινλ ρξεζηκνπνηψληαο βαζηθέο έλλνηεο νη νπνίεο εθθξάδνληαη κε απιέο 

κνλνπνιηθέο θξάζεηο ή πινχζηεο ζε ζπκθξαδφκελα δηπνιηθέο θξάζεηο. Όπσο 

θαλεξψλεη θαη ην φλνκά ηνπο, έλαο αηηηνινγηθφο ράξηεο (causal map) αληηπξνζσπεχεη 

έλα ζχλνιν αηηηνινγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ κέζα ζε έλα 

πξαγκαηηθφ ζχζηεκα. Μέζα απφ ηελ θαηαγξαθή απηψλ ησλ ζρέζεσλ «αηηίαο-

ζπλέπεηαο» (cause-effect) απνθηψληαη γλψζεηο ζρεηηθά κε ην ζθεπηηθφ ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ.[19] 
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ρήκα 2.2: Παξάδεηγκα Αηηηνινγηθνύ Υάξηε 

Σημαζιολογική Απεικόνιζη (Semantic Mapping) 

Οη αηηηνινγηθνί ηζρπξηζκνί απνηεινχλ κφλν έλα κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο 

πεπνηζήζεσλ ελφο αηφκνπ. Τπάξρνπλ κεξηθέο γλσζηηθέο ηερληθέο ραξηνγξάθεζεο 

πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ εληνπηζκφ άιισλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

ελλνηψλ. Ζ γλσζηηθή απεηθφληζε είλαη επίζεο γλσζηή θαη σο ηδενινγηθή απεηθφληζε 

(idea mapping), γηαηί ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα εμεξεπλεζεί κία ηδέα ρσξίο 

ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ελέρεη κία δνκή. Πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε κία ζεκαζηνινγηθή 

απεηθφληζε μεθηλάκε απφ ην θέληξν ηνπ ραξηηνχ κε ηελ θχξηα ηδέα θαη εξγαδφκαζηε 

πξνο ηα έμσ ζε φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, δεκηνπξγψληαο έηζη κία απμαλφκελε θαη 

νξγαλσκέλε δνκή πνπ απνηειείηαη απφ βαζηθέο ιέμεηο θαη εηθφλεο. Γχξσ απφ ηελ 

θεληξηθή ηδέα γξάθνληαη πέληε κε δέθα ιέμεηο (ιέμεηο-παηδηά) νη νπνίεο ζρεηίδνληαη 

κε ηελ θεληξηθή ιέμε. Κάζε κία απφ ηηο ιέμεηο-παηδηά ρξεζηκνπνηείηαη σο ε επφκελε 

θεληξηθή ιέμε γηα ην επφκελν επίπεδν πνπ ζα ζρεδηάζνπκε θ.ν.θ. Με άιια ιφγηα, 

έλαο ζεκαζηνινγηθφο ράξηεο έρεη κία θεληξηθή ηδέα θαη ζηε ζπλέρεηα άιιεο ηδέεο, κε 

ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα κνηάδεη κε δελδξνεηδή δνκή[19]. 
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ρήκα 2.3: Παξάδεηγκα εκαζηνινγηθνύ Υάξηε 

Δννοιολογική Απεικόνιζη (Concept Mapping) 

Ζ ηειεπηαία απφ ηηο πην δεκνθηιήο γλσζηηθέο ηερληθέο ραξηνγξάθεζεο είλαη ε 

ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε (Concept Mapping). Με βάζε ηηο ζεσξίεο ηνπ Ausubel ν 

νπνίνο ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο, ν Novak θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη ππάξρνπζεο γλσζηηθέο δνκέο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

εθκάζεζε λέσλ ελλνηψλ. Έλαο ελλνηνινγηθφο ράξηεο, ινηπφλ, είλαη κία γξαθηθή 

αλαπαξάζηαζε φπνπ νη θφκβνη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο έλλνηεο θαη νη ζχλδεζκνη κεηαμχ 

ησλ ελλνηψλ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ ελλνηψλ. Οη ζχλδεζκνη 

κπνξεί λα είλαη θαηεπζπλφκελνη σο πξνο ηε κία κεξηά, ακθίδξνκνη ή θαη κε-

θαηεπζπλφκελνη. Οη έλλνηεο θαη νη ζχλδεζκνη κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ θαη ν 

ελλνηνινγηθφο ράξηεο κπνξεί λα παξνπζηάζεη ρξνληθέο ή αηηηνινγηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ ελλνηψλ. Ζ ελλνηνινγηθή απεηθφληζε είλαη ρξήζηκε ζηελ παξαγσγή ηδεψλ, ζην 

ζρεδηαζκφ κηαο πεξίπινθεο δνκήο, ζηελ επηθνηλσλία ζχλζεησλ ηδεψλ, βνεζψληαο ηε 

κάζεζε κε ηε ξεηή ελζσκάησζε ηεο λέαο θαη παιαηάο γλψζεο, θαζψο θαη ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θαηαλφεζεο[19]. 
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ρήκα 2.4: Παξάδεηγκα Δλλνηνινγηθνύ Υάξηε 
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3 ΑΑΦΗ ΓΝΩΣΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ (FCMs) 

Σα 

. Ο

ζχλζεησλ δπλακηθψλ 

ζπζηεκάησλ 

κνληεινπνίεζε . Οη λ

(ΑΓΓ), 

γηα ηε κνληεινπνίεζε

[20]. 

Σα Αζαθή Γλσζηηθά Γίθηπα είλαη κία δηαδηθαζία κνληεινπνίεζεο ε νπνία βαζίδεηαη 

ζηελ αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο. Πξνέξρνληαη απφ ηηο ζεσξίεο ηεο 

αζαθνχο ινγηθήο, ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ, εμειηθηηθψλ αιγνξίζκσλ αιιά θαη 

ηερληθψλ ππνινγηζηηθήο λνεκνζχλεο. Απνηεινχληαη απφ έλλνηεο πνπ αλαπαξηζηνχλ 

ελλνηνινγηθέο νληφηεηεο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο θφθθνη 

πιεξνθνξίαο θαη απηέο νη έλλνηεο αιιειεπηδξνχλ έηζη ψζηε ε κία λα επεξεάδεη ηηο 

ππφινηπεο αιιά θαη ηελ αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ. Απηνί νη θφθθνη πιεξνθνξίαο 

ζα κπνξνχζαλ λα είλαη θπζηθέο πνζφηεηεο, πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αθεξεκέλεο 

ηδέεο θαη γεληθά νληφηεηεο.  

Έλα Αζαθέο Γλσζηηθφ Γίθηπν είλαη έλα πνηνηηθφ εξγαιείν κνληεινπνίεζεο πνπ 

παξέρεη έλαλ επζχ θαη απιφ ηξφπν πξαγκάησζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

παξαγφλησλ. Μπνξεί λα πεξηγξάςεη θάζε ζχζηεκα ρξεζηκνπνηψληαο έλα κνληέιν κε 

ηξεηο ζαθείο θαη μερσξηζηέο δηαδηθαζίεο. Αξρηθά θαζνξίδεηαη ε αηηηφηεηα 

ππνδεηθλχνληαο ζεηηθά ή αξλεηηθά ηηο ζρέζεηο, έπεηηα νη δπλάκεηο ησλ αηηησδψλ 

ζρέζεσλ ιακβάλνπλ αζαθείο ηηκέο  θαη ηέινο νη αηηηψδεηο ζρέζεηο είλαη δπλακηθέο 

φπνπ ην απνηέιεζκα κηαο αιιαγήο ζε έλα παξάγνληα/θφκβν επεξεάδεη άιινπο 

θφκβνπο νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ άιινπο θφκβνπο. Καηά ηελ πξψηε 

δηαδηθαζία ππνδειψλεηαη ε θαηεχζπλζε θαη ε θχζε ηεο αηηηψδνπο ζρέζεηο. ηε 

δεχηεξε, εθρσξείηαη κία αζαθήο ή ιεθηηθή ηηκή πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηε δχλακε ηεο 

αηηηφηεηαο ή ην βαζκφ ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν παξαγφλησλ θαη ηέινο, θαηά ηξίηε 

δηαδηθαζία, εθαξκφδεηαη έλαο κεραληζκφο αλάδξαζεο πνπ ζπιιακβάλεη ηελ δπλακηθή 

ζρέζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θφκβσλ, νη νπνίνη ελδέρεηαη λα έρνπλ ρξνληθέο 

επηπηψζεηο[21]. 

:  
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[22]. 

 

 

[23]. 

Οη θχξηνη ιφγνη πνπ θάπνηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πξνζεγγίζεηο κε ηα ΑΓΓ 

είλαη γηαηί είλαη εχθνια ζηε ρξήζε ηνπο, θαζψο θαη ζηελ παξακεηξνπνίεζε θαη ηε 

θαηαζθεπή ηνπο, παξνπζηάδνπλ επειημία ζηελ αλαπαξάζηαζή ηνπο αθνχ κπνξνχλ λα 

πξνζηεζνχλ πεξηζζφηεξα θαηλφκελα θαη έλλνηεο ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ 

ηνπο, απαηηνχλ ειάρηζην ρξφλν εθηέιεζεο, γίλνληαη εχθνια θαηαλνεηά θαη αληηιεπηά 

απφ απινχο αλζξψπνπο (κε εκπεηξνγλψκνλεο) θαη κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ πνιχπινθα 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθκαίεπζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο. 

Γηα απηφ ην ιφγν ζχκθσλα κε ηνλ Codara (1998) ηα ΑΓΓ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο 

παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: 

 Δπεμεγεκαηηθή Λεηηνπξγία: Καηαζθεπή ησλ «ρψξσλ» πίζσ απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά ελφο ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα, ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηνί νη 

ιφγνη γηα ηηο απνθάζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο ηεο αθνκνίσζεο, επηζεκαίλνληαο ηα 

φξηα εθπξνζψπεζήο ηνπο θαζψο θαη ηπρφλ ζηξεβιψζεηο. 

 Λεηηνπξγία Πξφβιεςεο: Πξφβιεςε κειινληηθψλ απνθάζεσλ θαη ελεξγεηψλ, ή 

ησλ ιφγσλ, πνπ έλαο δεδνκέλνο παξάγνληαο, ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα 

δηθαηνινγήζεη ηπρφλ λέεο εκθαλίζεηο. 

 Αληαλαθιαζηηθή Λεηηνπξγία: θνπφο ηεο είλαη λα βνεζεζνχλ νη ηζχλνληεο 

ψζηε λα ζπιινγηζηνχλ πάλσ ζε κία δεδνκέλε θαηάζηαζε, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαθξηβψζνπλ ηελ επάξθεηά ηεο θαη, ελδερνκέλσο, λα νδεγεζνχλ ζηελ 

εηζαγσγή νπνησλδήπνηε αλαγθαίσλ αιιαγψλ 

 ηξαηεγηθή Λεηηνπξγία: Γεκηνπξγία κηαο πιεξέζηεξεο θαη αθξηβέζηεξεο 

πεξηγξαθήο κηα δχζθνιεο θαηάζηαζεο[24] 

ζπκβνιη .  

 

3.1 Πεπιγπαθή ηυν Αζαθών Γνυζηικών Γικηύυν 
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-ελλ

- .  

-

- 3.1). Οη 

δη

.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε θφκβνο αληηπξνζσπεχεη κηα έλλνηα ή έλα ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο 

. Ζ αηηηφηεηα ησλ ζρέζεσλ κπνξεί λα είλαη 

είηε ζεηηθά πξνζεκαζκέλε (+) ε -

ο

[-1,1][20]. 

Οπζηαζηηθά, έλα ΑΓΓ είλαη έλα κε-ηεξαξρηθφ δηάγξακκα απφ ην νπνίν νη αιιαγέο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θάζε δήισζε δηέπνληαη απφ κία ζεηξά αηηηψδνπο αχμεζεο 

ή κείσζεο ζε αζαθείο ηηκέο βάξνπο (δειαδή ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ θφκβσλ). Σν 

πιενλέθηεκα ηεο κνληεινπνίεζεο δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ κέζσ ελφο ΑΓΓ, είλαη φηη 

αθφκα θαη αλ ε αξρηθή ραξηνγξάθεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ελλνηψλ είλαη ειιηπήο ή 

αλαθξηβήο, ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ πεξαηηέξσ πξνζζήθεο ζηνλ ράξηε, θαη 

ε αληαπφθξηζε ησλ λέσλ παξακέηξσλ ζα ήηαλ άκεζα εκθαλίζηκε, παξέρνληαο έηζη 

κηα νιηζηηθή εηθφλα ηνπ ζελαξίνπ πνπ εμεηάδεηαη.  
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ρήκα 3.1: Αζαθήο Γλσζηηθόο Υάξηεο 

 Σν παξαπάλσ ζρήκα απεηθνλίδεη έλα ΑΓΓ ζρεδηαζκέλν γηα λα πξνζνκνηψζεη 

νξηζκέλνπο παξάγνληεο θαη απνθάζεηο ζηελ ηαηξηθή πιεξνθνξηθή, θαζψο θαη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο νηθνδφκεζεο ελφο ΑΓΓ γχξσ απφ 

έλα πξφβιεκα είλαη λα κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε ζέζε λα πξνβιέςεη ην απνηέιεζκα 

αθήλνληαο παξάιιεια ηα ζρεηηθά ζέκαηα λα αιιειεπηδξνχλ ην έλα κε ην άιιν. Οη 

πξνβιέςεηο ζα κπνξνχζαλ  λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα ζχζηεκα ππνζηήξημεο 

απνθάζεσλ (DSS Decision Support System) γηα λα δηαπηζησζεί αλ ην απνηέιεζκα 

ζην νπνίν θαηαιήγεη  είλαη ζπλεπέο κε ην ζχλνιν ησλ αξρηθψλ αηηησδψλ ηζρπξηζκψλ. 

3.1.1 Μεθοδολογία για ηην Ανάπηςξη ηυν Αζαθών Γνυζηικών Γικηύυν 

 

Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ηεο πξνζνκνίσζεο ελφο Αζαθνχο Γλσζηηθνχ 

Γηθηχνπ παίδεη ε αλάπηπμή ηνπ θαζψο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ. Όπσο αλαθέξακε θαη 

πξνεγνπκέλσο, έλα ΑΓΓ αλαπαξηζηά ηελ αλζξψπηλε γλψζε ζηε δηαδηθαζία ελφο 

ζπζηήκαηνο θαη νη εηδηθνί αλαπηχζζνπλ ηα ΑΓΓ ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηθή ηνπο 

εκπεηξία θαη γλψζε γηα ην ζχζηεκα. Γλσξίδνπλ, ινηπφλ, πνηνη είλαη νη θχξηνη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζχζηεκα θαη πνηα κπνξεί λα είλαη ηα νπζηψδε 

ζηνηρεία ηνπ θαη κε βάζε απηά θαζνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ αιιά θαη ην είδνο ησλ ελλνηψλ 

απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη. Δπίζεο, παξαηεξνχλ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο εμέηαζε ζπζηήκαηνο, φπνπ θάζε έλαο απφ ηνπο 

παξάγνληεο αλαπαξηζηάηαη απφ κία έλλνηα ζην κνληέιν ηνπ Αζαθνχο Γλσζηηθνχ 

Γηθηχνπ. Παξάιιεια, γλσξίδνπλ πνηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο επεξεάδνπλ άιια 

ζηνηρεία θαη γηα ηηο αληίζηνηρεο έλλνηεο θαζνξίδνπλ ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή κεηαμχ ηνπο 

επίδξαζε κέζσ ελφο αζαθνχο βαζκνχ πνπ θαζνξίδεη ηελ αηηηψδε ζπλάθεηα.  
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Σν θιεηδί γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ νη 

άλζξσπνη θζάλνπλ ζηε ιήςε κηαο απφθαζεο είλαη ε αηηηφηεηα, νπφηε κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν νη εηδηθνί απνθσδηθνπνηνχλ ηε δηθή ηνπο ππάξρνπζα γλψζε γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κεηαζρεκαηίδνπλ ηε γλψζε απηή ζε έλα βαζκσηφ 

γξάθν, δειαδή ην Αζαθέο Γλσζηηθφ Γίθηπν. 

 

Οη δηαζπλδέζεηο, άκεζεο ή έκκεζεο, κεηαμχ ησλ ελλνηψλ εθθξάδνπλ ηε ζρέζε αηηίνπ 

απνηειέζκαηνο πνπ ππάξρεη αλάκεζά ηνπο θαη πεξηγξάθνπλ ηελ επηξξνή πνπ έρεη ε 

κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηεο κίαο έλλνηαο ζηε ηηκή εθείλεο κε ηελ νπνία είλαη 

δηαζπλδεδεκέλε. Βέβαηα, ε αηηηψδεο απηή ζρέζε ραξαθηεξίδεηαη απφ αζάθεηα,απφ ηε 

θχζε ηεο, αθνχ αλαπαξηζηά ηελ επίδξαζε ελφο πνηνηηθνχ παξάγνληα ζε έλαλ άιιν 

θαη θαζνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ιεθηηθέο κεηαβιεηέο. Με βάζε ινηπφλ ηα 

παξαπάλσ, θαηαιήγνπκε ζηνπο επφκελνπο ηξεηο νξηζκνχο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηηο 

ζρέζεηο αηηίνπ απνηειέζκαηνο κεηαμχ δχν ελλνηψλ. 

 

Οξηζκφο 1. Καηεχζπλζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ δχν ελλνηψλ. 

Ζ αηηηψδε ζρέζε κεηαμχ δχν ελλνηψλ κπνξεί λα έρεη ηηο παξαθάησ θαηεπζχλζεηο: 

 Ζ έλλνηα Ciεπεξεάδεη ηελ έλλνηα Cjνπφηε ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ησλ i  j, 

επνκέλσοδi,j= 1. 

 Ζ έλλνηα Cjεπεξεάδεη ηελ έλλνηα Ciνπφηε ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ησλ j i, 

επνκέλσοδj,i= 1. 

 Γελ ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ, επνκέλσο δi,j = 0. 

 

Οξηζκφο 2. Δίδνο ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ. 

Ζ ζπζρέηηζε ησλ δχν ελλνηψλ κπνξεί λα είλαη είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή: 

 Wi,j> 0, πνπ ζεκαίλεη φηη φηαλ ε ηηκή ηεο έλλνηαο Ci απμεζεί, ε ηηκή ηεο 

έλλνηαο Cj ζα απμεζεί, θαη φηαλ ε ηηκή ηεο Ciκεησζεί ηφηε θαη ε ηηκή ηεο Cjζα 

κεησζεί. 

 Wi,j< 0, πνπ ζεκαίλεη φηη φηαλ ε ηηκή ηεο έλλνηαο Ciαπμεζεί ε ηηκήο ηεο 

έλλνηαο Cj ζα κεησζεί, θαη φηαλ ε ηηκή ηεο Ciκεησζεί ηφηε ε ηηκή ηεο Cjζα 

απμεζεί. 

 

Οξηζκφο 3. Βαζκφο ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ. 

Ζ ηηκή ηνπ βάξνπο Wi,jηεο δηαζχλδεζεο ησλ ελλνηψλ Ciθαη Cjεθθξάδεη ην βαζκφ ηεο 

ζπζρέηηζεο ηεο ηηκήο ηεο κίαο έλλνηαο ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο ηεο 

δηαζπλδεδεκέλεο. Ζ δχλακε ηεο επηξξνήο ηεο κίαο έλλνηαο πάλσ ζηελ άιιε, 

πεξηγξάθεηαη κε ιεθηηθέο κεηαβιεηέο, ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ νπνίσλ ζηα βάξε Wi,j 

γίλεηαη ζην δηάζηεκα ηηκψλ [-1,1][21]. 

 

3.1.2 Μαθημαηικό Μονηέλο 

 

Όηαλ ην ΑΓΓ έρεη αλαπηπρζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ραξηνγξάθεζε κπνξεί λα 

θαηακεηξεζεί κέζσ ελφο αιγνξηζκηθνχ αζαθνχο πξσηνθφιινπ, φπνπ ηα αζαθή βάξε 

θαη νη ζρέζεηο έρνπλ νξηζζεί κε θαηάιιειεο εζσηεξηθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ 

θφκβσλ-ελλνηψλ. Σν ΑΓΓ κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα ηξέμεη ζαλ κηα δηαθξηηή 

πξνζνκνίσζε θαη ηα απνηειέζκαηα  λα θαηαγξάθνληαη. 

 

Χο εθ ηνχηνπ, έλα ΑΓΓ απνηππψλεηαη κέζσ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ θφκβσλ, Ci 
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φπνπ i=1,2,..,n.   ζηνηρείν ηεο 

πεξηγξαθφκελεο ζπκπεξηθνξά  κεηαβιεηήο ηνπ 

θφκβνπ θαζνξίδεηαη  θαη ηνπο 

ππφ . Οη ηηκέο ησλ θφκβσλ-ελλνηψλ C1,C2,…,Cn (φπνπ n 

είλαη ν αξηζκφο ησλ ελλνηψλ γηα ην πξφβιεκα) καδί αληηπξνζσπεχνπλ ην δηάλπζκα 

θαηάζηαζεο Α. Σν δηάλπζκα θαηάζηαζεο ελφο ΑΓΓ δίλεη αλά πάζα ζηηγκή ην 

ζηηγκηφηππν ησλ γεγνλφησλ ζην ζελάξην πνπ δηακνξθψλεηαη. ε κηα ζπγθεθξηκέλε 

επαλάιεςε, έλα ζηηγκηφηππν απφ ηα επίπεδα ελεξγνπνίεζεο φισλ ησλ θφκβσλ 

πξνζδηνξίδεη ηε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ηηκή ηνπ θάζε θφκβνπ επεξεάδεηαη 

απφ ηηο ηηκέο ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ θφκβσλ, κέζσ ησλ αληηζηνίρσλ 

αηηησδψλ βαξψλ αιιά θαη ηεο αξρηθήο ηνπ ηηκήο.  

Γηα λα αθήζνπκε ην ζχζηεκα λα εμειηρζεί, ην δηάλπζκα θαηάζηαζεο Α πεξλάεη 

επαλεηιεκκέλα κέζα απφ ηε κήηξα ζχλδεζεο W ηνπ γλσζηηθνχ δηθηχνπ. Σν αξρηθφ 

δηάλπζκα θαηάζηαζεο αλαθέξεηαη ζηε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηε πξψηε 

επαλάιεςε, ελψ ηα λέα δηαλχζκαηα θαηάζηαζεο πνπ δείρλνπλ ηελ επίδξαζε ησλ 

ελεξγνπνηεκέλσλ θφκβσλ-ελλνηψλ, ππνινγίδνληαη πνιιαπιαζηάδνληαο επαλαιεπηηθά 

θάζε θνξά ηε πξνεγνχκελε ηηκή ηνπ δηαλχζκαηνο θαηάζηαζεο κε ηε κήηξα ζχλδεζεο 

W[25]. 

 

 

Έηζη ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ηνπ θφκβνπ Ciθάζε ρξνληθή ζηηγκή ζα είλαη Ai
(k)

θαη 

εμαξηάηαη κφλν απφ ηηο ηηκέο ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ θφκβσλ ηε ρξνληθή ζηηγκή (k-1) 

πνιιαπιαζηαζκέλεο κε ην αληίζηνηρν βάξνο Wij. Σν απνηέιεζκα ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ αζξνίδεηαη θαη κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο ζπκπίεζεο f επεμεξγάδεηαη 

θαη κεηαηξέπεηαη ζε κηα ηηκή πνπ αλήθεη ζην δηάζηεκα [0,1] ζην νπνίν νη κεηαβιεηέο 

ησλ n θφκβσλ ηνπ Αζαθνχο Γλσζηηθνχ Γηθηχνπ παίξλνπλ ηηκέο. 

 

Ζ επηινγή ηεο ζπλάξηεζεο ζπκπίεζεο εμαξηάηαη απφ ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ θφκβσλ, αιιά θαη απφ ηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή ε νπνία 

θαζνξίδεη ην δηάζηεκα ζην νπνίν ε κεηαβιεηή θάζε θφκβνπ ιακβάλεη ηηκέο. Οη πην 

ζπλεζηζκέλεο ζπλαξηήζεηο ζπκπίεζεο είλαη νη εμήο[26]: 

 

 

 Γηζζελήο (bivalent) 

 

 
 

 

 

 Σξηζζελήο (trivalent) 
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 ηγκνεηδήο (sigmoid) 

 
 

 Τπεξβνιηθή Δθαπηνκέλε (hyperbolic tangent) 

 
 

Ζ ππεξβνιηθή εθαπηνκέλε ρξεζηκνπνηείηαη σοζπλάξηεζε ζπκπίεζεο ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ νη ηηκέο ησλ ελλνηψλ-θφκβσλ κπνξνχλ λα είλαη θαη αξλεηηθέο, ελψ ε ζηγκνεηδήο 

αληίζηνηρα καο δίλεη ηηκέο ζην εχξνο [0,1]. ηε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ζηγκνεηδήο ζπλάξηεζε ζπκπίεζεο φπνπ ι είλαη ζεηηθφο αξηζκφο 

(ι>0) θαη είλαη ε παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ηελ θχξησζε ηεο ζπλάξηεζεο. 

Υξεζηκνπνηνχκε ι=1, δηφηη ε ζπγθεθξηκέλε ηηκή έρεη δείμεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία. 

Ζ ζπλάξηεζε ζπκπίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ην 

ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εχξνο, ην νπνίν εκπνδίδεη ηελ πνζνηηθή 

αλάιπζε, αιιά επηηξέπεη ηηο πνηνηηθέο ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ. 

 

3.1.3 Πεπιγπαθή ηηρ διαδικαζίαρ πποζομοίυζηρ ηυν αλληλεπιδπάζευν ηυν 

κόμβυν ηος ΑΓΓ 

 

Γεληθεχνληαο ηνπο θαλφλεο ππνινγηζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ θφκβσλ, ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πίλαθεο γηα λα πεξηγξαθεί ην ζπλνιηθφ καζεκαηηθφ κνληέιν. Δάλ 

ππνηεζεί φηη ην Αζαθέο Γλσζηηθφ Γίθηπν απνηειείηαη απφ n θφκβνπο, ηφηε έλαο 

πίλαθαο Α δηαζηάζεσλ ζα πεξηιακβάλεη ηηο ηηκέο ησλ n θφκβσλ θαη έλαο 

πίλαθαο βαξψλ W δηαζηάζεσλ ζα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία θάζε έλα απφ ηα 

νπνία ζα δίλεη ην βάξνο ηεο δηαζχλδεζεο ησλ θφκβσλ θαη . Οη ηηκέο ηεο 

δηαγσλίνπ ηνπ πίλαθα βαξψλ W ζα είλαη κεδέλ αθνχ ππνηίζεηαη φηη θαλέλαο θφκβνο 

δελ επηδξά κε ηνλ εαπηφ ηνπ. 

 

Έηζη ινηπφλ ε εμίζσζε κπνξεί λα γξαθεί ζε κηα πην πιήξε κνξθή, πνπ πεξηιακβάλεη 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ φισλ ησλ θφκβσλ ηνπο Αζαθνχο 

Γλσζηηθνχ Γηθηχνπ: 

 
 

φπνπ A
(k)

είλαη ν πίλαθαο γξακκή πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ηηκέο ησλ θφκβσλ ζην 

επαλαιεπηηθφ βήκα k θαη f είλαη ε ζπλάξηεζε ζπκπίεζεο[20]. 

. 

Ζ δεχηεξε απηή κέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ θφκβσλ, 

ρξεζηκνπνηεί θαη έλαλ άιινλ φξν ζην άζξνηζκα ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ 

πξνεγνχκελε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ηνπ ππνινγηδφκελνπ θφκβνπ, ψζηε λα ζπκκεηέρεη 

άκεζα θαη ε πξνεγνχκελε ηηκή ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο λέαο. Ζ εθαξκνγή ηεο 

πξνεγνχκελεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο θάζε θφκβνπ ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο λέαο ηηκήο 

επηδξά ζηε ζχγθιηζε ηνπ Αζαθνχο Γλσζηηθνχ Γηθηχνπ, νπφηε θαη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν νδεγείηαη πην νκαιά ζην επηζπκεηφ ζεκείν ηζνξξνπίαο. Δπίζεο επηηπγράλεηαη 

πην νκαιή κεηάβαζε απφ ηε κία ηηκή ζηελ άιιε, θαζψο θάζε θφκβνο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κλήκε ελφο βήκαηνο[27]. 
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Απηή ε εμίζσζε ππνινγίδεη ην λέν δηάλπζκα θαηάζηαζεο Α
(k)

, ην νπνίν πξνθχπηεη 

απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ δηαλχζκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή (k-1), 

δειαδή A
(k-1)

κε ηνλ πίλαθα βαξψλ W. Σν θαηλνχξην δηάλπζκα θαηάζηαζεο δίλεη ηηο 

λέεο ηηκέο ησλ n θφκβσλ, κεηά ηηο αηηηαηέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ θφκβσλ ηνπ 

ΑΓΓ θαη ηελ πξφζζεζε ηνπ A
(k-1)

. Ο αιγφξηζκνο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην παξαθάησ 

ζρήκα, αλαπαξηζηά ηε δηαδηθαζία πξνζνκνίσζεο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ 

θφκβσλ ηνπ κνληέινπ ηνπ ΑΓΓ. 

 

 
Πίλαθαο 3.1 Αιγόξηζκνο Πξνζνκνίσζεο [20] 

Οη δηαδξαζηηθέο ζρέζεηο αηηηφηεηαο ελφο κνληέινπ Αζαθνχο Γλσζηηθνχ Γηθηχνπ 

είλαη δπλακηθέο θαη ζπζζσξεπηηθέο, επνκέλσο νη αλαιχζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ κηα 

ρξνληθή δηάζηαζε. Χο εθ ηνχηνπ, ε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα 

παξαθνινπζείηαη κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηφζν καθξνπξφζεζκα (ζηαζεξή 

θαηάζηαζε) φζν θαη βξαρππξφζεζκα (παξνδηθή θαηάζηαζε)[26]. Ο κεραληζκφο 

εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ ηνπ ΑΓΓ έρεη σο εμήο: 

 

Σν Αζαθέο Γλσζηηθφ Γίθηπν έρεη πξνεηνηκαζηεί. Σν επίπεδν ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

θαζελφο απφ ηνπο θφκβνπο ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη νξηζηεί ζε ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο πνπ 

βαζίδνληαη ζηε πεπνίζεζε ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε. ηε ζπλέρεηα, νη δηάθνξεο έλλνηεο είλαη ειεχζεξεο λα αιιειεπηδξάζνπλ. 

Ζ ελεξγνπνίεζε ελφο θφκβνπ επεξεάδεη ηνπ θφκβνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη. Ζ 

αιιειεπίδξαζε απηή εθθξάδεηαη κέζσ ηεο παξαπάλσ επαλαιεπηηθήο κεζφδνπ θαη 

ζπλερίδεηαη κέρξη ην κνληέιν: 

 

 Να θηάζεη ζε έλα ζηαζεξφ ζεκείν ηζνξξνπίαο, κε ηηο ηηκέο ησλ θφκβσλ λα 

ζηαζεξνπνηνχληαη γχξσ απφ ζπγθεθξηκέλεο αξηζκεηηθέο ηηκέο 

 Να παξνπζηάζεη πεξηνξηζκέλε θπθιηθή ζπκπεξηθνξά, φπνπ νη ηηκέο ησλ 

θφκβσλ εκπίπηνπλ ζε έλαλ βξφρν (θχθιν επαλαιήςεσλ) αξηζκεηηθψλ ηηκψλ, 

γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

 Να παξνπζηάζεη κηα ρανηηθή ζπκπεξηθνξά, φπνπ θάζε θφκβνο παίξλεη 

πνηθίιεο αξηζκεηηθέο ηηκέο κε έλαλ κε ληεηεξκηληζηηθφ, ηπραίν ηξφπν. 
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ρήκα 3.2 Αλάπηπμε εξγαζηώλ ησλ ΑΓΓ [14] 

3.1.4 Αζαθή Υπονικά Γνυζηικά Γίκηςα 

 

Γχν απφ ηα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ησλ Αζαθψλ Γλσζηηθψλ Γηθηχσλ είλαη ε έιιεηςε 

ηεο έλλνηαο ηνπ ρξφλνπ ζηηο αηηηψδεο ζρέζεηο θαζψο θαη ν ζπγρξνληζκφο, ν νπνίνο 

απαηηεί ηελ ηαπηφρξνλε αμηνιφγεζε ησλ ηηκψλ ησλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ [28]. Αλ νη 

εηδηθνί θαηαιήμνπλ ζε αηηηψδεηο ζρέζεηο κε πνιχ δηαθνξεηηθά ρξνληθά πιαίζηα, φπσο 

κήλεο έλαληη ρξφλσλ, απηά ηα ρξνληθά πιαίζηα ζα πξέπεη λα επαλαζπγρξνληζηνχλ 

[29].Γηα λα ελζσκαησζεί ε ρξνληθή θαζπζηέξεζε πξνηάζεθαλ ηα Αζαθή Υξνληθά 

Γλσζηηθά Γίθηπα (ΑΥΓΓ, Fuzzy Time Cognitive Maps-FTCMs), ηα νπνία είλαη κία 

επέθηαζε ησλ θιαζζηθψλ ΑΓΓ, αθνχ ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ ρξφλν ζηελ αθκέο 

ηνπ δηθηχνπ. 

 

Σα ΑΥΓΓ κνληεινπνηνχλ ηελ θαζπζηέξεζε ηεο επηξξνήο κεηαμχ ησλ αξρηθψλ 

θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ θαη απηψλ πνπ πξνζηέζεθαλ κε κηα ρξνληθή θαζπζηέξεζε. Οη 

ζρέζε ινηπφλ, αλάκεζα ζε έλα δεπγάξη θφκβσλ ζα απνηειείηαη πιένλ απφ δχν ηηκέο, 

ην ζπκβαηηθφ βάξνο ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ έρεη δνζεί απφ ηνπο εηδηθνχο αιιά θαη 

ηε ρξνληθή θαζπζηέξεζε [30]. 

 
 

Γηα λα ζπγρξνληζηνχλ ηα δηαθνξεηηθά ρξνληά πιαίζηα, εηζάγνληαη ζηα ΑΥΓΓ νη 

απνθαινχκελνη «εηθνληθνί θφκβνη» (dummy nodes). Απηνί νη θφκβνη εηζάγνληαη ζηελ 

πην καθξνπξφζεζκε αηηηψδε δηαζχλδεζε πξνθεηκέλνπ λα ηε ζπάζνπλ ζε 

πεξηζζφηεξεο αηηηψδεηο ζρέζεηο κε κηθξφηεξα ρξνληθά πιαίζηα [29]. Δπηπξφζζεηα, 

επηηξέπεηαη ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ δπλακηθψλ κνληέισλ ησλ 

ΑΥΓΓ θαη ησλ ΑΓΓ γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ρξνληθψλ 

θαζπζηεξήζεσλ ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα[30]. Όκσο, νη θηλήζεηο απηέο ζηνπο 

θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ, πξνθεηκέλνπ λα ρεηξηζηνχλ νη ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο, απμάλεη 

θαηά πνιχ ηελ πνιππινθφηεηα ζηε δηακφξθσζε ηνπ ΑΓΓ [28]. 
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3.2 Μέθοδοι Τπολογιζμού ηος Πίνακα Βαπών 

Ζ αλάπηπμε ησλ Αζαθψλ Γλσζηηθψλ Γηθηχσλ ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

αλζξψπηλε εκπεηξία θαη γλψζε, Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

θαηαζθεπή ηνπ ΑΓΓ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ επαξθή κνληεινπνίεζε ελφο 

ζπζηήκαηνο. Γηα απηφ ην ιφγν νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εμαξηψληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηελ νκάδα ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ, νη νπνίνη ειέγρνπλ θαη 

επνπηεχνπλ ην ζχζηεκα αιιά θαη αλαπηχζζνπλ ην κνληέιν ηνπ ΑΓΓ. Έρνπλ 

πξνηαζεί δηάθνξεο κεζνδνινγίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΓΓ, νη νπνίεο εμάγνπλ ηε 

γλψζε ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα θαη εθκεηαιιεχνληαη ηελ 

εκπεηξία ηνπο γηα ην κνληέιν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηξεηο νινθιεξσκέλεο κεζνδνινγίεο αλάπηπμεο θαη 

θαηαζθεπήο Αζαθψλ Γλσζηηθψλ Γηθηχσλ[20]. 

 

3.2.1 Πποζδιοπιζμόρ ηος πίνακα βαπών ηος Αζαθούρ Γνυζηικού Γικηύος με 

σπήζη λεκηικών μεηαβληηών 

 
εκαληηθφ κεηνλέθηεκα θαηά ηε θαηαζθεπή ηνπ Αζαθνχο Γλσζηηθνχ Γηθηχνπ είλαη ε 

εθαξκνγή ηνπ καζεκαηηθνχ ηχπνπ θαη ε επηινγή απφ ηνπο εδηθνχο κηαο αξηζκεηηθήο 

ηηκήο γηα ην βάξνο θάζε δηαζχλδεζεο ζην Γλσζηηθφ Υάξηε. 

 

, πνπ παξνπζηάδεηαη εδ λ εθαξκνζζεί

. Οη εηδηθνί δελ πεξηγξ

αξηζκεηηθή ηηκή ην βά , α  

κεηαβι ζ , ην 

βάξνο . Με απηή αη πην εχθνιν γηα ηνπο εηδηθνχο, λ

.  

Καηαξρήλ, νη εηδηθνί πεξηγξάθνπλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ δχν θφκβσλ ζχκθσλα κε ηε 

γλψζε πνπ έρνπλ γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θφκβνπο. ηε ζπλέρεηα, θαζνξίδνπλ ην 

είδνο ηεο ζπζρέηηζεο, είηε σο ζεηηθή είηε σο αξλεηηθή. Έπεηηα, πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηγξάςνπλ ην βάξνο ηεο θάζε δηαζχλδεζεο, πεξηγξάθνπλ ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ν 

έλαο θφκβνο ζηνλ άιινλ, ρξεζηκνπνηψληαο ιεθηηθέο κεηαβιεηέο ηνπ ηχπνπ «κηθξή 

επίδξαζε», «κέζε επίδξαζε» «ηζρπξή επίδξαζε» θ.α. Γεκηνπξγείηαη, ινηπφλ, ε 

ιεθηηθή κεηαβιεηή «Δπίδξαζε», πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

θφκβσλ θαη ιακβάλεη ηηκέο ζην ζχλνιν αλαθνξάο [-1,1]. Οη ηηκέο απηήο ηεο ιεθηηθήο 

κεηαβιεηήο αλήθνπλ ζε έλα ζχλνιν ηηκψλ ην νπνίν πξνηείλεηαη λα απνηειείηαη απφ 

πεξηηηφ αξηζκφ κειψλ (ζπλήζσο 7 ή 9 κέιε), ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ιεπηνκεξψο ηε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ θαη είλαη ζε αληηζηνηρία κε ηνλ γεληθφ ηξφπν, κε 

ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη πεξηγξάθνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ δχν ζηνηρείσλ. 

« »
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« » ρξεζ

:  

Σ ) 

}  

: 

 Μ -

75% κε  

 Μ -

 

 M (αξλεηηθά κέζε) = ην αζαθέο ζχλνιν γηα επίδξαζε θνληά ζην -50% κε 

ζπλάξηεζε ζπκκεηνρήο  

 M (αξρλεηηθά αζζελήο) = ην αζαθέο ζχλνιν γηα επίδξαζε θνληά ζην -25% κε 

ζπλάξηεζε ζπκκεηνρήο  

 Μ (κεδεληθή) = ην αζαθέο ζχλνιν γηα επίδξαζε θνληάο ζην 0% κε 

ζπλάξηεζε ζπκκεηνρήο  

 Μ (ζεηηθά αζζελήο) = ην αζαθέο ζχλνιν γηα επίδξαζε θνληά ζην 25% κε 

ζπλάξηεζε ζπκκεηνρήο  

 Μ (ζεηηθά κέζε) = ην αζαθέο ζχλνιν γηα επίδξαζε θνληά ζην 50% κε 

ζπλάξηεζε ζπκκεηνρήο  

 Μ (ζεηηθά ηζρπξή) = ην αζαθέο ζχλνιν γηα επίδξαζε θνληά ζην 75% κε 

ζπλάξηεζε ζπκκεηνρήο  

 Μ (ζεηηθά πνιχ ηζρπξή) = ην αζαθέο ζχλνιν γηα επίδξαζε κεγαιχηεξε απφ 

75% κε ζπλάξηεζε ζπκκεηνρήο [31]. 
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ρήκα 3.3: Δπίδξαζε ησλ ιεθηηθώλ κεηαβιεηώλ [20] 

 

 κπνξεί λα 

πινπνηεζεί απφ έλα κφλν εκπεηξνγλψκνλα ή απφ νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ. 

Υξεζηκνπνηψληαο κία νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ βειηηψλεηαη ε αμηνπηζηία ηνπ ηειηθνχ 

κνληέινπ, αθνχ ηα Αζαθή Γλσζηηθά Γίθηπα επηηξέπνπλ ηελ απιή άζξνηζε ησλ 

γλψζεσλ απφ πνιινχο εηδηθνχο[26].

ο

 (defuzzification),

(Centre 

of Area, CoA) ή ε κέζνδνο ηνπ Κέληξνπ Βάξνπο (Centre of Gravity, CoG).  

min-max,

-

.  

: 

ο γηα ηε

.  
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3.2.2 Πποζδιοπιζμόρ ηηρ ηιμήρ ηος πίνακα βάποςρ διαζύνδεζηρ από ηο 

αποηέλεζμα ενόρ λεκηικού κανόνα 

 

IF-THEN 

rules, ζπλήζσο είλαη ηεο κνξθήο: 

 ΔΑΝ κία {θακία, κηθξή, κεζαία, κεγάιε, πνιχ κεγάιε} κεηαβνιή ζπκβεί ζηε 

ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ηνπ θφκβνπ  

 ΣΟΣΔ κία {θακία, κηθξή, κεζαία, κεγάιε, πνιχ κεγάιε} κεηαβνιή 

πξνθαιείηαη ζηε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ηνπ θφκβνπ  

 ΔΠΟΜΔΝΩ ε επίδξαζε ηνπ θφκβνπ  ζηνλ θφκβν ζα είλαη 

Σ{επίδξαζε}, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ην ιεθηηθφ βάξνο είλαη  φπνπ  

είλαη ε ινγηθή κεηαβιεηή απφ ην ζχλνιν Σ[25]. 

θαζνξίδνπλ ην πιήζνο θαη ην είδνο 

ησλ θφκβσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ην δίθηπν θαη πεξηγξάθνπλ ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο

ζπκπεξ

. Οη ιεθηη

-

.  

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ 

θαζνξηζκνχ ησλ δηαζπλδέζεσλ. 

: 
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,

Ci Cj : 

 1
νο

 Δηδηθφο: ΔΑΝ κία κεζαία κεηαβνιή ζπκβεί ζηε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο 

ΣΟΣΔ κία κεζαία κεηαβνιή πξνθαιείηαη ζηε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ηνπ 

θφκβνπ . 

 

πκπέξαζκα 1
νπ

 Δηδηθνχ: Ζ επίδξαζε ηνπ ζην  είλαη κεζαία επνκέλσο ην 

βάξνο ηεο δηαζχλδεζεο είλαη κεζαίν. 

 

 2
νο

 Δηδηθφο: ΔΑΝ κία κεζαία κεηαβνιή ζπκβεί ζηε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο 

ΣΟΣΔ κία κεγάιε κεηαβνιή πξνθαιείηαη ζηε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ηνπ 

θφκβνπ . 

 

πκπέξαζκα 2
νπ

 Δηδηθνχ: Ζ επίδξαζε ηνπ ζην  είλαη κεζαία επνκέλσο ην 

βάξνο ηεο δηαζχλδεζεο είλαη κεγάιν. 

 

 3
νο

 Δηδηθφο: : ΔΑΝ κία κεγάιε κεηαβνιή ζπκβεί ζηε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο 

ΣΟΣΔ κία πνύ κεγάιε κεηαβνιή πξνθαιείηαη ζηε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ηνπ 

θφκβνπ . 

 

πκπέξαζκα 3
νπ

 Δηδηθνχ: Ζ επίδξαζε ηνπ ζην  είλαη πνιύ κεγάιε 

επνκέλσο ην βάξνο ηεο δηαζχλδεζεο είλαη πνιύ κεγάιν[20]. 

 

ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηξηγσληθέο ζπλαξηήζεηο 

ζπκκεηνρήο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο ηηκέο ησλ βαξψλ ησλ δηαζπλδέζεσλ. ην 

παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδνληαη νη ζπλαξηήζεηο ζπκκεηνρήο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη 

ηξεηο εηδηθνί πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπλ ηελ αηηηψδε ζρέζε κεηαμχ ησλ θφκβσλ 

θαη . Παξάιιεια, ε ζπλνιηθή ζπλάξηεζε παξνπζηάδεηαη αθξηβψο δίπια, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν SUM, ελψ κε ηε ρξήζε ηνπ Κέληξνπ Βάξνπο (CoG 

method) εμάγεηαη γηα ην βάξνο ηεο δηαζχλδεζεο, ε αξηζκεηηθή ηηκή [25]. 
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ρήκα 3.4: Άζξνηζε ησλ ηξηώλ ιεθηηθώλ κεηαβιεηώλ [25] 

σματα: 

, πνπ ζα κνληε

.  

 

3.2.3 Τπολογιζμόρ ζςνάπηηζηρ για ηο βάπορ μιαρ διαζύνδεζηρ από ηη πεπιγπαθή 

ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ ηυν μεηαβληηών ηυν κόμβυν 

 

ΕΑΝ-ΤΟΤΕ (IF-THEN 

rules) εμάγεηαη 

.  

, θαη ε νπ

:  

Ci

Cj .  
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.  

ζεθε πξν λ κεηαβιεηψλ 

πνπ πεξηγξάθεη ηηο ηηκέο ηνπ ζπλφινπ κε αξθεηή αθξίβεη 9 

κεηαβιεηέο. Οη ελληά απηέο κεηαβιεηέο βξίζθνληαη ζην ζχλνιν T{επίδξαζε} ={πάξα 

πνιχ ρακειή, πνιχ ρακειή, ρακειή, κηθξφηεξε απφ κέζε, κεζαία, κεγαιχηεξε απφ 

κέζε, πςειή, πνιχ πςειή, πάξα πνιχ πςειή} θαη νη αληίζηνηρεο ζπλαξηήζεηο 

ζπκκεηνρήο είλαη κvvl, κvl, κl, κlm, κm, κgm, κh, κvh, κvvh. Αλαιπηηθά νη ιεθηηθνί 

θαλφλεο: 

 Η τιμή της μεταβλητής τοσ κόμβοσ Ci είναι πάρα πολύ ταμηλή με σσνάρτηση 

σσμμετοτής κvvl 

 Η τιμή της μεταβλητής τοσ κόμβοσ Ci είναι πολύ ταμηλή με σσνάρτηση 

σσμμετοτής κvl 

 Η τιμή της μεταβλητής τοσ κόμβοσ Ci είναι ταμηλή με σσνάρτηση 

σσμμετοτήςκl 

 Η τιμή της μεταβλητής τοσ κόμβοσ Ci είναι μικρότερη από τη μέση με 

σσνάρτηση σσμμετοτής κlm 

 Η τιμή της μεταβλητής τοσ κόμβοσ Ci είναι μεσαία με σσνάρτηση σσμμετοτής 

κm 

 Η τιμή της μεταβλητής τοσ κόμβοσ Ci είναι μεγαλύτερη από τη μέση με 

σσνάρτηση σσμμετοτήςκgm 

 Η τιμή της μεταβλητής τοσ κόμβοσ Ci είναι συηλή με σσνάρτηση σσμμετοτής 

κh 

 Η τιμή της μεταβλητής τοσ κόμβοσ Ci είναι πολύ συηλή με σσνάρτηση 

σσμμετοτής κvh 

 Η τιμή της μεταβλητής τοσ κόμβοσ Ci είναι πάρα πολύ συηλή με σσνάρτηση 

σσμμετοτής κvvh 

 

, 

θα

. Έπεηηα ν θάζε εηδηθφο 

Λ

. Ο 

.  
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, 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο

, κε ηε

παξαθάησ: 

 

 
 

ρήκα 3.5: Μέζνδνο Tsukamoto[20] 

Με ηε κεζνδνινγία απηή, ζπλδπάδνληαη νη ιεθηηθνί θαλφλεο ηεο γεληθήο κνξθήο: 

ΔΑΝ Υ είλαη Α ΣΟΣΔ Τ είλαη Β 

Δπνκέλσο ε ζπλνιηθή έμνδνο πξνθχπηεη, σο ην απνηέιεζκα ηεο ζπλάζξνηζεο ηεο 

εμφδνπ θάζε θαλφλα κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ. Σν ηειηθφ 

απνηέιεζκα ζα είλαη κία ζπλνιηθή ζπλάξηεζε εηζφδνπ-εμφδνπ γηα ην βάξνο ηεο θάζε 

δηαζχλδεζεο. 

. Μ

-

Cj: 

  (1) 

Οπφηε κεηαβάιιεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ θφκβσλ 

κεηά απφ θάζε βήκα. Δηζάγεηαη ε παξαπάλσ ζρέζε ζηελ εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ θφκβσλ κεηά απφ θάζε βήκα θαη πξνθχπηεη ε εμήο 
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εμίζσζε: 

 

 

 

(2) 

Έηζη ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ηνπ θφκβνπ Ci ζην βήκα t ζα είλαη  Αt θαη εμαξηάηαη απφ 

ηηο ηηκέο Aj ησλ κεηαβιεηψλ ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ θφκβσλ ζηε t-1 επαλάιεςε. Κάζε 

δηαζπλδεδεκέλνο θφκβνο Cj κε ηηκή κεηαβιεηήο Aj δηακέζνπ ηεο αληίζηνηρεο 

ζπλάξηεζεο εηζφδνπ-εμφδνπ gji επεξεάδεη ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ηνπ θφκβνπ Ci , 

αζξνίδνληαη νη ηηκέο απφ ηνπο Ν-1 θφκβνπο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ i-θφκβν θαη ην 

απνηέιεζκα πεξλά κέζα απφ κία ζπλάξηεζε ζπκπίεζεο f, ε νπνία πεξηνξίδεη ην 

απνηέιεζκα ζην δηάζηεκα [0,1], ζην νπνίν αλήθνπλ νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ ησλ 

θφκβσλ ηνπ Αζαθνχο Γλσζηηθνχ Γηθηχνπ. 

Σσμπεράσματα: 

-

.  

3.2.4 Αλγόπιθμοι Δκμάθηζηρ 

 

Ζ κεζνδνινγία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΓΓ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ γλψζε θαη ηελ 

εκπεηξία ησλ εηδηθψλ. Όκσο ε εμσηεξηθή παξέκβαζε (θπξίσο απφ ηνπο εηδηθνχο) γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ ησλ ΑΓΓ, ν επαλππνινγηζκφο ησλ βαξψλ θαη ησλ 

αηηησδψλ ζρέζεσλ θάζε θνξά πνπ κία λέα ζηξαηεγηθή πηνζεηείηαη θαζψο θαη ε 

δπλαηφηεηα ζχγθιηζεο ζε αλεπηζχκεηεο πεξηνρέο γηα ηηο ηηκέο ησλ θφκβσλ, 

απνηεινχλ ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα ησλ ΑΓΓ. Δίλαη, ινηπφλ, αλαγθαίν λα 

θακθζνχλ ηα εκπφδηα απηά πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε 

επξσζηία ησλ ΑΓΓ. Δλζαξξπληηθέο είλαη νη κέζνδνη πξνζαξκνγήο ησλ βαξψλ, θαζψο 

κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα, επηηξέπνληαο έηζη ηε 

δεκηνπξγία ιηγφηεξσλ επηξξεπή ζε ιάζε ΑΓΓ, φπνπ νη αηηηψδεηο ζρέζεηο 

πξνζαξκφδνληαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο εθκάζεζεο. 

Όηαλ νη εκπεηξνγλψκνλεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηε θαηαζθεπή ησλ ΑΓΓ κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ελλνηψλ θαη ηεο αηηηψδνπο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηνπο, κπνξεί λα 



 53 

δεκηνπξγήζνπλ έλα ζηξεβιφ κνληέιν, θαζψο δελ κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ θαη λα 

ιάβνπλ ππφςε ηνπο πιένλ ελδεδεηγκέλνπο παξάγνληεο, κε απνηέιεζκα λα 

θαηαιήγνπλ ζε αθαηάιιεια αηηηφηεηαο βάξε κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηνπ δηθηχνπ. Γηα 

απηφ ην ιφγν, ηα Αζαθή Γλσζηηθά Γίθηπα ζπλδπάζηεθαλ κε πξνζεγγίζεηο πνπ 

βαζίδνληαη ζε ραξαθηεξηζηηθά ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ, ελζσκαηψλνληαο θαη ηα 

πιενλεθηήκαηά ηνπο. πγθεθξηκέλα, ηερληθέο κάζεζεο λεπξσληθψλ δηθηχσλ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ΑΓΓ θαζψο θαη ηελ θαηάιιειε 

ηξνπνπνίεζε ησλ βαξψλ ησλ δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ ελλνηψλ. Σν απνηέιεζκα πνπ 

πξνθχπηεη είλαη έλα πβξηδηθφ λεπξναζαθέο ζχζηεκα[21]. 

Ζ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ ΑΓΓ θαη ε ζχγθιηζή ηνπο ζε επηζπκεηέο θαηαζηάζεηο 

ηζνξξνπίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί πξνζαξκφδνληαο ηα βάξε ηνπο κε ηξφπν αληίζηνηρν  

κε απηφλ πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Σερλεηψλ Νεπξσληθψλ Γηθηχσλ 

(ΣΝΓ). Όκσο απαηηείηαη ε εχξεζε ελφο δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ εθκάζεζεο ησλ βαξψλ 

ησλ ΑΓΓ απφ ηνλ αληίζηνηρν ησλ ΣΝΓ. Με ηνλ φξν «εθκάζεζε» ησλ ΑΓΓ ελλννχκε 

ηε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ησλ βαξψλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ζπγθιίλνπλ ζε 

επηζπκεηέο πεξηνρέο ηζνξξνπίαο θαηάιιειεο γηα ηελ επηζπκεηή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Σν πξφβιεκα ηεο απνδνηηθήο πξνζαξκνγήο ησλ  βαξψλ ησλ ΑΓΓ είλαη 

δχζθνιν θαη απαηηείηαη εχξεζε ηεο θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο θαη ζχγθιηζεο[18]. 

Πξψηνο ν Kosko πξφηεηλε θαη αλέπηπμε κεζνδνινγίεο εθκάζεζεο βαζηζκέλεο ζε 

θαλφλεο ρσξίο επίβιεςε ηχπνπ Hebb, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

κνληέια ΑΓΓ πξνζαξκφδνληαο ηα βάξε ηνπο. Ο αιγφξηζκνο πνπ πξφηεηλε νλνκάδεηαη 

Γιαθοπικόρ Αλγόπιθμορ Δκμάθηζηρ ηύπος Hebb (Differential Hebbian Learning – 

DHL), θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ε κάζεζε ησλ λέσλ ηηκψλ ησλ βαξψλ δηεμάγεηαη 

επαλεηιεκκέλα κέρξη λα βξεζεί ε επηζπκεηή δνκή[30]. ε γεληθέο γξακκέο, ηα βάξε 

ζην πίλαθα ζχλδεζεο ηξνπνπνηνχληαη κφλν φηαλ νη αληίζηνηρνη θφκβνη αιιάμνπλ 

ηηκή. Σν θχξην κεηνλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ είλαη φηη ελεκεξψλεη ηα 

βάξε αλάκεζα ζε θάζε δεχγνο θφκβσλ, ιακβάλνληαο φκσο ππφςε κφλν ηνπο δχν 

ζπγθεθξηκέλνπο θφκβνπο θαη αγλνψληαο άξα ηελ επίδξαζε απφ ηνπο άιινπο. 

Μία βειηησκέλε έθδνζε ηνπ DHL είλαη ν Ιζοπποπημένορ Γιαθοπικόρ Αλγόπιθμορ 

Δκμάθηζηρ ηύπος Hebb (Balanced Differential Hebbian Learning – BDHL)ν νπνίνο 

εηζήρζε απφ ηνλ Huerga[30].Ο αιγφξηζκνο απηφο εμαιείθεη έλαλ απφ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο κεζφδνπ DHL, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ ηηκψλ ησλ 

θφκβσλ πνπ αιιάδνπλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ ελεκέξσζε ησλ βαξψλ[32]. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ιακβάλεη ππφςε ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζε φιεο ηηο 

έλλνηεο φηαλ ζπκβαίλνπλ ζηελ ίδηα επαλάιεςε θαη έρνπλ ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. 

Χζηφζν, εθαξκφζηεθε κφλν ζε δπαδηθά ΑΓΓ, πεξηνξίδνληαο έηζη ηνπο ηνκείο 

εθαξκνγήο ηεο[30]. 

Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ε Παπαγεσξγίνπ[30] εηζήγαγε ην Μη Γπαμμικό Αλγόπιθμο 

Δκμάθηζηρ ηύπος Hebb (Nonlinear Hebbian Learning – NHL). Δλψ ν αιγφξηζκνο 

απηφο πξνέξρεηαη απφ ηηο ίδηεο αξρέο κάζεζεο, ρξεζηκνπνηεί κηα κε γξακκηθή 

πξνέθηαζε ηνπ βαζηθνχ θαλφλα Hebb εηζάγνληαο έλαλ ηχπν ηξνπνπνηεκέλεο 

ελεκέξσζεο βαξψλ. Απαηηείηαη αξρηθή αλζξψπηλε παξέκβαζε, αθνχ νη 

εκπεηξνγλψκνλεο νθείινπλ λα πξνηείλνπλ θφκβνπο πνπ ζπλδένληαη άκεζα θαη κφλν 

απηέο νη αθκέο επηθαηξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο. Με ιίγα ιφγηα, ν 

αιγφξηζκνο NHL επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ πνπ δηαηεξεί ηελ αξρηθή ηνπ 

δνκή πνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ νκάδα ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ θαη σο εθ ηνχηνπ 

απαηηεί αλζξψπηλε παξέκβαζε πξηλ αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Δπίζεο, νη 
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εκπεηξνγλψκνλεο πξέπεη λα νξίζνπλ ηνπο θφκβνπο εμφδνπ θαζψο θαη ην εχξνο ηηκψλ 

πνπ απηνί νη θφκβνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ. Ζ επηθχξσζε βαζίδεηαη ζην θαηά πφζν ε 

παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ κνληέινπ ηθαλνπνηεί ηνπο πεξηνξηζκνχο[33],[34],[35]. 

3.2.5 Πλεονεκηήμαηα ηυν Αζαθών Γνυζηικών Γικηύυν 

 

Ζ απιφηεηα ηεο ρξήζεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ΑΓΓ φπσο θαη ε εχθνιε θαηαλφεζή 

ηνπο απνηειεί ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ, θαζψο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ρξήζηεο, κε εκπεηξνγλψκνλεο, πνπ ελδέρεηαη λα κελ έρνπλ 

ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ κνληεινπνηείηαη. Δπίζεο, είλαη εχθνια 

ζηελ θαηαζθεπή θαη ζηελ παξακεηξνπνίεζή ηνπο, παξέρνπλ επειημία ζηελ 

αλαπαξάζηαζή ηνπο, θαζψο νπνηαδήπνηε ζηηγκή κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ 

πεξηζζφηεξεο έλλνηεο θαη θαηλφκελα ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη έρνπλ 

ρακειφ ρξφλν εθηέιεζεο. Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη κπνξνχλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ πνιχπινθα δεηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ εθκαίεπζε θαη ηε 

δηαρείξηζε ηεο γλψζεο, αιιά θαη λα ρεηξηζηνχλ θαηαζηάζεηο κε δπλακηθέο επηδξάζεηο 

ιφγσ ηεο δνκήο ηεο αλάδξαζεο ηνπ δηακνξθσκέλνπ ζπζηήκαηνο[36]. 

Παξάιιεια ζα πξέπεη λα ζρνιηαζηεί θαη ε κνλαδηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ε 

νπνία πιεζηάδεη θαηά πνιχ ηελ αλζξψπηλε ζθέςε θαη θαη‘ επέθηαζε έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα κνληεινπνηνχλ ξεαιηζηηθά ηελ πξαγκαηηθή εμέιημε δπλακηθψλ 

ζπζηεκάησλ απφ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο. Γηα απηφ ην ιφγν, 

δπλακηθά ζπζηήκαηα πνπ απνηεινχληαη θαηά θφξνλ απφ ζρέζεηο «αηηίαο-ζπλέπεηαο» 

κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ κε ρξήζε ησλ ΑΓΓ. Αθφκα θαη ζε ζπζηήκαηα ιήςεο 

απφθαζεο φπνπ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα απνπζηάδνπλ ή νη απνθαζίδνληεο 

λα έρνπλ ειιηπή πιεξνθφξεζε ηα ΑΓΓ κπνξνχλ λα ηα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα 

παξάμνπλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. 

Σν ζηνηρείν φκσο ησλ ΑΓΓ πνπ ηα θάλεη λα μερσξίδνπλ απφ άιιεο κνξθέο 

κνληεινπνίεζεο είλαη ε αζάθεηα. Με ηε ρξήζε ηεο ζεσξίαο ησλ Αζαθψλ πλφισλ 

θαη ηεο Αζαθνχο Λνγηθήο, ηα ΑΓΓ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πεξηγξάςνπλ γεγνλφηα, 

δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο ρσξίο λα νξίζνπλ κία απζηεξή καζεκαηηθή ηηκή γηα ηε 

κέηξεζή ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, πιεζηάδνπλ αθφκα πην θνληά ζηηο δηάθνξεο 

ηερληθέο επεμεξγαζίαο θαη ιήςεο απφθαζεο ηνπ αλζξψπνπ. Σειεπηαίν αιιά εμίζνπ 

ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ησλ ΑΓΓ είλαη ην γεγνλφο φηη ν απνθαζίδνληαο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα «παίμεη» εθ ηνπ αζθαινχο κε ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

κνληεινπνηεί αιιάδνληαο κία ή πεξηζζφηεξεο ηηκέο. Έπεηηα αθήλεη ην δίθηπν λα 

«ηξέμεη» θαη αλ απηφ ζπγθιίλεη ζε ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηελ 

νξζφηεηα ησλ αξρηθψλ ηνπ θηλήζεσλ ή ππνζέζεσλ θαη λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα 

ζηξαηεγηθήο γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ ζην πξαγκαηηθφ ζχζηεκα[18]. 

 

3.3 Αζαθή Γκπι Γνυζηικά Γίκηςα (FGCMs) 

Οη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ είλαη πνιιέο θνξέο ηφζν πνιχπινθεο, ψζηε νη 

απνθαζίδνληεο λα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο 

φπσο soft computing, brainstorming, εξσηεκαηνιφγηα ή θαη ζπκβνπιέο εηδηθψλ. Οη 

δηάθνξεο φκσο απηέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο κπνξεί λα έρνπλ είηε ζεηηθέο είηε 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηελ εμέιημε ησλ παξαγφλησλ πνπ 
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παίδνπλ ξφιν ζηε ιήςε ηεο απφθαζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη 

απνθαζίδνληεο ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ φιεο ηηο πξνβιέςηκεο θαηαζηάζεηο κε ζθνπφ 

ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ζε πεξηβάιινλ κε πςειή αβεβαηφηεηα θαη ειιηπείο 

πιεξνθνξίεο. Έηζη πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα Αζαθή Γθξη Γλσζηηθά Γίθηπα 

ηα νπνία απνηεινχλ κηα θαηλνηφκα θαη αξθεηά επέιηθηε ηερληθή γηα ηε 

κνληεινπνίεζε ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο αιιά παξέρνπλ θαη εμαηξεηηθνχο 

κεραληζκνχο γηα ηελ αλάπηπμε αζθήζεσλ πξφβιεςεο θαη εηδηθά what-if αλαιχζεσλ. 

 

3.3.1 Θευπία Γκπι ςζηημάηυν (Grey Systems Theory) 

 
Ζ ζεσξία γθξη ζπζηεκάησλ έρεη γίλεη κηα πνιχ απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ζε πεξηβάιινληα κε πςειή αβεβαηφηεηα θαη θάησ απφ 

δηαθξηηά κηθξά θαη ειιηπή ζχλνια δεδνκέλσλ. Αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα γηα ηε κειέηε 

ησλ πξνβιεκάησλ ησλ κηθξψλ δεηγκάησλ κε θαθή πιεξνθφξεζε θαη έρεη 

επηηπρεκέλεο εθαξκνγέο ζηε βηνκεραλία, ηελ ελέξγεηα, ηηο κεηαθνξέο, ηελ ηαηξηθή, 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νχησ θαζεμήο. 

 

Έλα πιενλέθηεκα ηεο ζεσξίαο γθξη ζπζηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ αζαθή πξνζέγγηζε 

είλαη φηη ε πξψηε ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζε πεξηβάιινληα κε πνιιαπιέο ζεκαζίεο, 

δειαδή ζε πεξηβάιινληα φπνπ ην είδνο ηεο αβεβαηφηεηαο παξάγεηαη ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο αθξηβψλ ηηκψλ. Γηα παξάδεηγκα ζηε πξφηαζε «Ο αλακελφκελνο 

πξνυπνινγηζκφο γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη κεηαμχ 0,5 θαη 1,5 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα» ε αβεβαηφηεηα παξάγεηαη απφ ηηο πνιιέο ζεκαζίεο πνπ κπνξεί 

λα ιάβεη ε πξφηαζε. Ο πξνυπνινγηζκφο δειαδή, κπνξεί λα πάξεη νπνηαδήπνηε ηηκή 

κεηαμχ ηνπ 0,5 θαη ηνπ 1,5, νπφηε έρνπκε ηε πιεξνθνξία γηα ην εχξνο ηεο 

κεηαβιεηήο «πξνυπνινγηζκφο» αιιά φρη γηα ηε αθξηβή ηεο ηηκή. Δπηπιένλ φκσο ε 

ζεσξία γθξη ζπζηεκάησλ ιακβάλεη ππφςηλ ηεο θαη ηελ αζάθεηα, κε απνηέιεζκα λα 

κπνξεί κε επειημία λα αζρνιεζεί θαη κε αζαθείο θαηαζηάζεηο. 

 

Παξάιιεια, απφ ηελ ππνθεηκεληθή θαη αληηθεηκεληθή αλάιπζε φισλ ησλ κεζφδσλ 

θαη εξεπλψλ, ζην καζεκαηηθφ κνληέιν ηεο αζαθνχο ζεσξίαο ρξεηαδφκαζηε θάπνηα 

πξνγελέζηεξε πιεξνθνξία ε νπνία ζπλήζσο βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία, ζε αληίζεζε κε 

ηα γθξη ζπζηήκαηα ηα νπνία αζρνινχληαη κε αληηθεηκεληθά δεδνκέλα θαη δελ 

ρξεηάδνληαη θακία πξνεγνχκελε πιεξνθνξία εθηφο απφ ηα ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ 

πξέπεη λα δηαηεζνχλ. 

 

Δπηπιένλ, ε πην ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο αζαθήο θαη ηεο γθξη ζεσξίαο ζπζηεκάησλ 

είλαη ε ηδηφηεηα ηεο πξφζεζεο θαη ηεο επέθηαζεο ησλ εξεπλψλ. Δλψ ε γθξη ζεσξία 

εξεπλά αληηθείκελα κε ζαθή επέθηαζε θαη δηθνξνχκελε πξφζεζε, ε αζαθήο ζεσξία, 

θαηά θχξην ιφγν, εξεπλά ζε αληηθείκελα κε ζαθή πξφζεζε θαη δηθνξνχκελε 

επέθηαζε. Γηα απηφ ε αζαθήο ζεσξία έρεη πιενλέθηεκα ζε πξνβιήκαηα κε γλσζηηθέο 

αβεβαηφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε έλλνηα ηνπ «παιηνχ». Όινη νη γλσξίδνπλ ηε 

πξφζεζε ελφο «παιηνχ» αληηθεηκέλνπ, σζηφζν είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν έσο θαη 

αδχλαην λα θαζνξηζηεί έλα ζαθέο εχξνο ρξφλνπ, κέζα ζην νπνίν έλα αληηθείκελν 

ζεσξείηαη παιηφ θαη έμσ απφ απηφ φρη. Έηζη ε θεληξηθή ηδέα ηεο αζαθνχο ζεσξίαο 

βαζίδεηαη ζηηο εκπεηξίεο. 

 

Οινθιεξψλνληαο, ε ζεσξία γθξη ζπζηεκάησλ πεξηιακβάλεη πέληε θχξηα κέξε : ηελ 

πξφβιεςε, ηε ζρεζηαθή αλάιπζε, ηελ απφθαζε, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν. 
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Αλάινγα κε ην βαζκφ ησλ γλσζηψλ πιεξνθνξηψλ ραξαθηεξίδεηαη θαη ην ζχζηεκα. 

Οπφηε έλα ζχζηεκα νλνκάδεηαη «ιεπθφ», αλ νη πιεξνθνξίεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

πιήξσο γλσζηέο (πιήξεο θαηαλφεζε), «καχξν» αλ νη πιεξνθνξίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

είλαη ηειείσο άγλσζηεο θαη «γθξη», αλ έλα κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη γλσζηφ θαη 

έλα άιιν άγλσζην[37]. 

 

3.3.2 Γκπι θευπία 

 

Αο ππνζέζνπκε φηη U είλαη έλα θαζνιηθφ ζχλνιν. Σφηε έλα γθξη ζχλνιν G απφ ην U 

θαζνξίδεηαη απφ ηηο απεηθνλίζεηο G (x) : x  [0,1] θαη G(x): x  [0,1]. εκεηψλνπκε 

φηη G(x) G (x), φπνπ G (x) θαη G(x) είλαη ηα άλσ θαη θάησ κέιε ηεο 

ζπλάξηεζεο G. Δπηπιένλ ην γθξη ζχλνιν G γίλεηαη αζαθέο ζχλνιν φηαλ G(x) = G 

(x), αθνχ ε ζεσξία γθξη ζπζηεκάησλ ιακβάλεη ππ‘ φςηλ ηεο θαη ηελ αζάθεηα. 

 Όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, έλαο γθξη αξηζκφο είλαη έλαο αξηζκφο ηνπ 

νπνίνπ ε αθξηβή ηηκή είλαη άγλσζηε, αιιά είλαη γλσζηφ ην εχξνο κέζα ζην νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ηηκή απηή. ε φιεο ηηο εθαξκνγέο, έλαο γθξη αξηζκφο είλαη έλα 

δηάζηεκα ή έλα γεληθφ ζχλνιν αξηζκψλ ν νπνίνο ζπκβνιίδεηαη κε κε άλσ φξην  

θαη θάησ φξην , νπφηε πξνθχπηεη φηη , . ε απηή ηε πεξίπησζε 

θαη ηα δχν φξηα είλαη θαλνληθνί αξηζκνί. Αλ ν αξηζκφο έρεη κφλν άλσ φξην, ηφηε 

ζπκβνιίδεηαη κε  ελψ αλ έρεη κφλν θάησ φξην  + . 

Έλαο «καχξνο» αξηζκφο ζα ζπκβνιίδεηαη κε , αθνχ γηα απηφλ ηνλ 

αξηζκφ δελ έρνπκε θακία πιεξνθνξία, ζε αληίζεζε κε έλαλ «ιεπθφ» αξηζκφ ηνπ 

νπνίνπ έρνπκε νιφθιεξε ηε πιεξνθνξία θαη ζπκβνιίδεηαη κε 

. 

Μπνξνχκε επίζεο, λα νξίζνπκε θαη ην κήθνο ελφο «γθξη» αξηζκνχ σο 

l( . Με βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηχπσζε κπνξνχκε εχθνια λα 

δηαπηζηψζνπκε φηη φηαλ ην κήθνο ηνπ «γθξη» αξηζκνχ είλαη κεδεληθφ δειαδή 

l( , ηφηε ν αξηζκφο απηφο είλαη «ιεπθφο». Απφ ηελ άιιε φκσο, δελ κπνξνχκε 

λα πνχκε φηη φηαλ l(  ν αξηζκφο απηφο είλαη καχξνο, γηαηί θαη ην κήθνο ελφο 

«γθξη» αξηζκνχ κε κφλν έλα φξην (άλσ ή θάησ),  ή  + , 

είλαη επίζεο άπεηξν, αιιά δελ είλαη «καχξνο» αξηζκφο. 

Σέινο, κπνξνχκε λα νξίζνπκε θαη ηνπο «γθξη» πίλαθεο σο ηνπο πίλαθεο ηα ζηνηρεία 

ησλ νπνίσλ είλαη «γθξη» αξηζκνί. Αλ ζπκβνιίζνπκε ηε «γξη» ηηκή ηεο ζρέζεο αηηίνπ 

απνηειέζκαηνο ησλ ζηνηρείσλ ηεο i-νζηήο ζεηξάο θαη ηεο j- νζηήο ζηήιεο σο 

ijηφηε πξνθχπηεη ν πίλαθαο : 

 

 

 

(1) 
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Βέβαηα ηα ζηνηρεία ελφο «γθξη» πίλαθα δελ είλαη απαξαίηεηα «γθξη» αξηζκνί, αιιά 

κπνξεί θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ λα είλαη θαη «ιεπθνί» φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

ζηνηρείν αnn.  

3.3.3 Αζαθή Γκπι Γνυζηικοί Υάπηερ 

 

Όπσο πξνείπακε, ηα Αζαθή Γθξη Γλσζηηθά Γίθηπα εθθξάδνπλ ηελ άξξεηε 

αλζξψπηλε γλψζε. Αληηπξνζσπεχνπλ ηηο αδφκεηεο θαη αθαηέξγαζηεο γλψζεηο κέζσ 

αηηηνηήησλ πνπ εθθξάδνληαη κε αζαθείο φξνπο θαη «γθξη» ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. 

 

Καηά ηε θαηαζθεπή, ινηπφλ, ελφο Αζαθνχο Γθξη Γλσζηηθνχ Γηθηχνπ, νη θφκβνη πνπ 

ην απνηεινχλ είλαη κεηαβιεηέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ έλλνηεο. Όπσο αθξηβψο θαη κε 

ηα Αζαθή Γλσζηηθά Γίθηπα, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θφκβσλ αλαπαξηζηψληαη κε 

θαηεπζπλφκελεο αθκέο, δειαδή ε θάζε αθκή κνληεινπνηεί ηε αηηηψδε επίδξαζε πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο δχν θφκβνπο πνπ ζπλδέεη. 

 

Αο ππνζέζνπκε φηη έρνπκε έλα Αζαθέο Γθξη Γλσζηηθφ Γίθηπν φπσο απηφ πνπ 

θαίλεηαη ζηo ρήκα 3.6: 

 

 

ρήκα 3.6: Αζαθήο Γθξη Γλσζηηθόο Υάξηεο [37] 

 

Σφηε ν πίλαθαο γεηηλίαζεο , ν νπνίνο δείρλεη ηε ζχλδεζε ησλ θφκβσλ ηνπ 

δηθηχνπ θαζψο θαη ην θάζε βάξνο ηεο ζχλδεζεο ζα έρεη ηε κνξθή: 

 

 

 
 

 

Έλαο άιινο ηξφπνο λα θαζνξηζηνχλ ηα βάξε ηνπ ΑΓΓΓ είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κία 

θιάζε γθξη αξηζκψλ, ε νπνία ζα πάιιεηαη γχξσ απφ κία ηηκή βάζεο θαη ζπκβνιίδεηαη 

σο: 
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Δπηπιένλ, ε ηηκή  ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηε αβεβαηφηεηα ηεο ηηκήο βάζεο. Δάλ 

ε ηηκή βάζεο δελ έρεη θακία αβεβαηφηεηα ηφηε , νπφηε έρνπκε ηε πεξίπησζε 

ελφο ιεπθνχ αξηζκνχ. Απφ ηελ άιιε, εάλ ε ηηκή βάζεο είλαη εληειψο άγλσζηε ηφηε 

.  

 

Καηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ, ηα βάξε  ππνινγίδνληαη φπσο 

θαη ζηε κεζνδνινγία ησλ ΑΓΓ, ελψ ε ηηκή  κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε ρξήζε 

ιεθηηθψλ κεηαβιεηψλ, φπσο πρ πνιχ κεγάιε αβεβαηφηεηα, κεγάιε αβεβαηφηεηα, 

κέηξηα αβεβαηφηεηα θαη κηθξή αβεβαηφηεηα. ην ρήκα 3.7παξνπζηάδνληαη γθξη 

αξηζκνί κε ηηκέο βάζεο θαη ζπκκεηξηθέο – αζχκκεηξεο δνλήζεηο σο αηηηψδε γθξη 

βάξε[38]. 

 

 

ρήκα 3.7 Γθξη αξηζκόο G κε ηηκήο βάζεο α θαη ζπκκεηξηθή/αζύκκεηξε 

δόλεζε 

Δπηπιεφλ, κε ηνλ ηξφπν απηφ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ππνινγίζζνχλ δηαθνξεηηθέο 

ηηκέο ησλ ηειηθψλ θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο αλαινγνχλ ζε δηαθνξεηηθά ζελάξηα θαη 

εμαξηψληαη απφ ηελ ηηκή πνπ έρνπκε δψζεη ζην [38]. 

 

Σα Αζαθή Γθξη Γλσζηηθά Γίθηπα είλαη δπλακηθά ζπζηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, φπνπ ε επίδξαζε ηεο αιιαγήο ζε έλαλ θφκβν 

ελδέρεηαη λα επεξεάζεη άιινπο θφκβνπο νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηνλ θφκβν ζηελ αξρή ηεο αιιαγήο. 

 

ην πιαίζην απηφ, έλα ζελάξην είλαη κία αθεξεκέλε πεξηγξαθή ελφο γεγνλφηνο ή 

νκάδσλ δξάζεσλ θαη εθδειψζεσλ. Έλα «γθξίδν» ζελάξην απ‘ ηελ άιιε, 

πεξηιακβάλεη κεηαβιεηέο έλλνηεο, φπσο εμεγήζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηαζηάζεσλ. Ζ αλάιπζε ελφο ηέηνηνπ δηθηχνπ, μεθηλάεη κε ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ αξρηθνχ «γθξη» δηαλχζκαηνο θαηάζηαζεο , ην νπνίν 

αλαπαξηζηά ην πξνηεηλφκελν «γθξη» ζελάξην. πκβνιίδνπκε ην αξρηθφ δηάλπζκα 

θαηάζηαζεο n θφκβσλ σο εμήο: 

 

 
 

(2) 
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Οη λέεο ηηκέο ησλ θφκβσλ ππνινγίδνληαη ζε κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ 

νπνία πνιιαπιαζηάδεηαη ην δηάλπζκα θαηάζηαζεο κε ηνλ πίλαθα γεηηλίαζεο πνπ 

νξίζακε πξνεγνπκέλσο. Σν απνηέιεζκα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ  πθίζηαληαη 

επεμεξγαζία απφ κηα ζπλάξηεζε ζπκπίεζεο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

ραξηνγξαθήζεη κνλνηνληθά ηε «γθξη» ηηκή ηνπ θφκβνπ ζε έλα θαλνληθνπνηεκέλν 

εχξνο. Όπσο θαη ζηε αλάιπζε ησλ Αζαθψλ Γλσζηηθψλ Γηθηχσλ, ε ζπλάξηεζε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο επί ην πιείζηνλ είλαη ε ζηγκνεηδήο, θαζψο νη ηηκέο ησλ ελλνηψλ 

βξίζθνληαη ζηε πεξηνρή [0,1].  

 

 
 

(3) 

ηε παξαπάλσ εμίζσζε ν φξνο  εθθξάδεη ην δηάλπζκα θαηάζηαζεο ζηε t 

επαλάιεςε, ε S(x) είλαη ε ζηγκνεηδήο ζπλάξηεζε ζπκπίεζεο θαη Α  είλαη ν 

πίλαθαο γεηηλίαζεο.  

 

Αλ νη ηηκέο ησλ ελλνηψλ ζην ράξηε βξίζθνληαη ζην δηάζηεκα [-1,1] ηφηε σο 

ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο ζα ρξεζηκνπνηνχζακε ηε ζπλάξηεζε ππεξβνιηθήο 

εθαπηνκέλεο σο εμήο: 

 

 
 

(4) 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην δπλακηθφ «γθξη» ζχζηεκα εμειίζζεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επαλαιεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία ηειεηψλεη κφιηο επηηεπρζεί ε 

πξνζδνθψκελε ζηαζεξφηεηα ζην ζχζηεκα. Σν ηειηθφ «γθξη» δηάλπζκα θαηάζηαζεο 

δείρλεη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη θάζε αιιαγή ηεο «γθξη» ηηκήο θάζε θφκβνπ ζην 

Αζαθέο Γθξη Γλσζηηθφ Γίθηπν. Σέινο, κεηά ηε δηαδηθαζία εμαγσγήο 

ζπκπεξαζκάησλ, ην Γίθηπν κπνξεί λα θαηαιήμεη είηε ζε έλα ζηαζεξφ κνηίβν ησλ 

ηηκψλ ησλ θφκβσλ (grey hidden pattern), είηε λα ζπλερίδεη λα παίξλεη ηηκέο γχξσ απφ 

δηάθνξεο ζηαζεξέο γθξη θαηαζηάζεηο (limit grey cycle)[37]. 

 

3.3.4 Γιαθοπέρ ανάμεζα ζε Αζαθή Γνυζηικά Γίκηςα & Αζαθή Γκπι Γνυζηικά 

Γίκηςα 

 
Όπσο αλαθέξακε θαη ζηε παξάγξαθν 3.1, ηα θιαζζηθά Αζαθή Γλσζηηθά Γίθηπα 

κεηξνχλ ηελ έληαζε ηεο αηηηψδνπο ζρέζεο κεηαμχ δχν παξαγφλησλ θαη φηαλ δελ 

ππάξρεη θάπνηα ζρέζε αλάκεζά ηνπο, ηφηε ζεκεηψλνπκε κε κεδέλ (0) ζηνλ πίλαθα 

γεηηλίαζεο. Απφ ηελ άιιε φκσο, ηα Αζαθή Γθξη Γλσζηηθά Γίθηπα κεηξνχλ, φρη κφλν, 

ηελ αηηηψδε ζρέζε ή ηελ απνπζία ηέηνηαο ζρέζεο κεηαμχ δχν ελλνηψλ, αιιά δίλνπλ 

επίζεο θαη κία αλαπαξάζηαζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ δχν ελλνηψλ κε άγλσζηε έληαζε. 

 

ηελ νπζία, ηα Αζαθή Γθξη Γλσζηηθά Γίθηπα είλαη κία γελίθεπζε ησλ θιαζζηθψλ 

Αζαθψλ Γλσζηηθψλ Γηθηχσλ, θαζψο αλ φιεο νη αθκέο πνπ ζπλδένπλ ηνπο θφκβνπο-
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έλλνηεο κεηαμχ ηνπο αλαπαξαζηαζνχλ κε «ιεπθνχο» αξηζκνχο ηφηε ζα πξνθχςεη έλα 

αζαθέο γλσζηηθφ δίθηπν. Δπνκέλσο, ε αλζξψπηλε λνεκνζχλε αληηπξνζσπεχεηαη θαη 

αλαπαξίζηαηαη θαιχηεξα ζηα Γθξη Γίθηπα αθνχ έρνπκε πιεξέζηεξε αληηκεηψπηζε 

ησλ αζαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ ειιηπψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ. 

 

ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα Αζαθέο Γθξη Γλσζηηθφ Γίθηπν κε ηξεηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ θφκβσλ, νη νπνίεο φκσο είλαη δηαθνξεηηθψλ εηδψλ. Καηαξρήλ, ε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ θφκβσλ x1θαη x3είλαη κία «καχξε» ζρέζε αθνχ ην αθξηβέο βάξνο ηεο 

δηαζχλδεζεο είλαη άγλσζην, βξίζθεηαη δειαδή θάπνπ κέζα ζην δηάζηεκα [-1,+1]. 

Καηά ηε ζρεδίαζε ηνπ κνληέινπ, γλσξίδνπκε φηη ππάξρεη θάπνηα ζρέζε αλάκεζα 

ζηνπο θφκβνπο x1θαη x3 φκσο φρη θαη ηελ αθξηβή ηηκή ηεο. Ζ «καχξε» απηή ζρέζε 

ινηπφλ, απμάλεη ηελ αβεβαηφηεηα πνπ κπνξεί ην κνληέιν λα δηαρεηξηζηεί, φκσο ζε 

αληίζηνηρε πεξίπησζε έλα θιαζζηθφ Αζαθέο Γλσζηηθφ Γίθηπν δελ ζα έδεηρλε ηελ 

χπαξμε θακίαο ζρέζεο αλάκεζα ζηνπο δχν ζπγθεθξηκέλνπο θφκβνπο. Βέβαηα, ην ίδην 

ζα ζπλέβαηλε θαη αλάκεζα ζηνπο θφκβνπο x2 θαη x3,φπνπ ην «γθξη» δίθηπν καο 

πιεξνθνξεί φηη ππάξρεη θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ηνπο, φκσο ε αθξηβήο έληαζή ηεο 

είλαη άγλσζηε. Αλαπαξίζηαηαη ινηπφλ κία «γθξη» ζρέζε αλάκεζα ζηνπο δχν θφκβνπο 

ε νπνία ζηε θιαζζηθή ζεσξία ησλ αζαθψλ γλσζηηθψλ δηθηχσλ δελ κπνξεί λα 

εθθξαζηεί κε θάπνην ηξφπν. Σέινο, γηα ηελ αηηηψδε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ x1 θαη ηνλ 

x2, ην επαθξηβέο βάξνο ηεο δηαζχλδεζεο είλαη γλσζηφ, νπφηε αλαθεξφκαζηε ζε έλα 

«ιεπθφ» αξηζκφ, πνπ είλαη θαη ην κνλαδηθφ ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί 

θαη ζην Αζαθέο Γλσζηηθφ Γίθηπν[37]. 

 

 

 
ρήκα 3.8: Γηαθνξέο ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε ΑΓΓΓ θαη ΑΓΓ [37] 

 

Βέβαηα, φπσο είδακε θαη ζηε ζεσξία,  ε αβεβαηφηεηα πνπ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ 

ηα ΑΓΓΓ κπνξεί λα απμεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν αθνχ ζηε γθξη έληαζε ησλ βαξψλ 

ηνπ δηθηχνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί γθξη αβεβαηφηεηα θαη αζάθεηα ψζηε λα 

πεξηγξαθνχλ θαιχηεξα νη επηξξνέο κεηαμχ ησλ θφκβσλ. Γίλεηαη ινηπφλ ε δπλαηφηεηα 

ηεο κνληεινπνίεζεο ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο δηζηαθηηθφηεηαο ησλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηγξθή ησλ αηηησδψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ ελλνηψλ-θφκβσλ[38]. 
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3.4 Πποζέγγιζη ηυν Αζαθών Γνυζηικών Γικηύυν για Λήτη 

Αποθάζευν ζε Δθαπμογέρ σεδιαζμού 

Όπσο αλαθέξακε θαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ θεθαιαίνπ, ηα ΑΓΓ είλαη κηα 

απνηειεζκαηηθή κεραλή εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε κνληεινπνίεζε ζχλζεησλ 

αηηησδψλ ζρέζεσλ, ηφζν πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά. Γηα ην ιφγν απηφ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο εθαξκνγέο 

ησλ δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ ηνκέσλ, φπσο ε Μεραληθή, ε Σερλνινγία 

Πιεξνθνξηψλ, ε Ρνκπνηηθή, ηα Έκπεηξα πζηήκαηα, ε Ηαηξηθή, ε Δθπαίδεπζε, ε 

Πξφβιεςε θαη ην Πεξηβάιινλ. 

 

Μέζσ βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο παξαηεξήζακε φηη ηα ΑΓΓ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ θαη Γηαρεηξηζηηθψλ επηζηεκψλ 

(administrative and management science). Δίλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ κάξθεηηλγθ βηνκεραληψλ θαη εηαηξεηψλ κε 

ζθνπφ ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ κάξθεηηλγθ, πνπ νξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο 

ηαθηηθέο πνπ ζπγθξνηνχλ ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ απνζηνιψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζσηεξηθέο 

θαη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ηεο εηαηξείαο. 

 

Μία ηέηνηα εθαξκνγή παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο Kun Chang Lee, Habin Lee, Namho 

Lee θαη Jaehoon Lim[28].Ζ εθαξκνγή αθνξά έλα ζελάξην ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

κάξθεηηλγθ γηα κία εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ ινγηζκηθνχ. Ζ εηαηξεία είλαη έλα 

ππνθαηάζηεκα ζηε Νφηηα Κνξέα κηαο παγθφζκηαο εηαηξείαο ηεο νπνίαο ε έδξα 

βξίζθεηαη ζηηο ΖΠΑ. ην πείξακα, θιήζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ νη κάλαηδεξ ηνπ 

ηκήκαηνο πσιήζεσλ, νηθνλνκηθψλ, ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ ηκήκαηνο θαζψο θαη ηνπ 

ηκήκαηνο ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

ην πξψην ζηάδην ηνπ πεηξάκαηνο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηερληθέο ζπλεληεχμεηο κε 

ηνπο δηεπζπληέο ησλ ηκεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ηα δεδνκέλα. Γηα 

παξάδεηγκα νη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα απαξηζκήζνπλ ηηο έλλνηεο πνπ ηνπο ήξζαλ 

ζην κπαιφ, αθνχγνληαο ηνλ φξν «θφζηνο πσιήζεσλ». ην δεχηεξν ζηάδην, 

θαηαγξάθεθαλ φιεο νη έλλνηεο απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ δηεπζπληψλ, νη νπνίεο κεηά 

ζηάιζεθαλ πίζσ ζε θάζε δηεπζπληή ηκήκαηνο θαη ηνπο δεηήζεθε λα επηιέμνπλ απηέο 

γηα ηηο νπνίεο ζπκθσλνχλ. ην ηξίην ζηάδην ηνπ πεηξάκαηνο, νη κάλαηδεξ θιήζεθαλ 

λα ραξηνγξαθήζνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ πνπ εμήρζεζαλ απφ ην 

πξνεγνχκελν βήκα. Σνπο δεηήζεθε λα ελψζνπλ κε βέιε ηηο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο θαη λα ζεκεηψζνπλ κε + ή – αλ ε ζρέζε αληηπξνζσπεχεη ζεηηθή ή 

αξλεηηθή αληίζηνηρα επίδξαζε. ην ηειεπηαίν βήκα, νη δηεπζπληέο ππνιφγηζαλ ην 

επίπεδν ηεο αηηησδψλ ζρέζεσλ, ην βάξνο δειαδή θάζε ζρέζεο, θαζψο θαη ηε ρξνληθή 

θαζπζηέξεζε. 

 

Ζ εθαξκνγή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνζνκνησηή MACOM, ν νπνίνο 

αλαπηχρζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ NetLogo, έλα εξγαιείν πξνζνκνίσζεο 

πνιιαπιψλ παξαγφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη επθνιφηεξε ε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε 

θαζψο θαη ε δηεμαγσγή ηεο «what-if» αλάιπζεο. Ο Αζαθήο Γλσζηηθφο Υάξηεο πνπ 
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δεκηνπξγήζεθε θαίλεηαη ζην ρήκα 3.9. Οη έλλνηεο θαζψο θαη νη νξηζκνί ηνπο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθαο 3.2. 

 

 

 
ρήκα 3.9 ΑΓΓ πνπ πεξηγξάθεη ηηο επηπηώζεηο ηνπ θόζηνπο γηα ηελ εηαηξεία 
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Πίλαθαο 3.2: Οη έλλνηεο ησλ θόκβσλ ηνπ γλσζηηθνύ ράξηε ηεο εηαηξείαο [28] 

Γηα ηηο ηηκέο ησλ βαξψλ ησλ αηηησδψλ ζρέζεσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε κηα θιίκαθα πέληε 

ηηκψλ σο εμήο: ―ζεκαληηθά απμεκέλε‖ (0,9), ―απμεκέλε‖ (0,5), ―θακία αιιαγή‖ (0), 

―κεησκέλε‖ (-0,5), ―ζεκαληηθά κεησκέλε‖ (-0,9), ελψ γηα ηε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

νξίζζεθε κε ηηκή 2 ε ρξνληθή θαζπζηέξεζε πέξα ησλ έμη κελψλ, κε ηηκή 1 ε 

θαζπζηέξεζε απφ έλαλ κέρξη ηξεηο κήλεο θαη κε ηηκή 0 ε άκεζε εθαξκνγή. Έπεηηα νη 

κάλαηδεξ ησλ ηκεκάησλ ζπλαληήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπζεηήζνπλ ηπρφλ 

αιιεινζπγθξνπφκελεο ηηκέο πνπ έρνπλ πξνζδψζεη ζηηο αηηηψδεηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

θφκβσλ. Ο Πίλαθαο 3.3 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεη ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ 

θφκβσλ-ελλνηψλ θαζψο θαη ηα βάξε απηψλ. 
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Πίλαθαο 3.3: Πίλαθαο γεηηλίαζεο ηνπο Αζαθνύο Γλσζηηθνύ Υάξηε 

Χο αξρηθή θαηάζηαζε, νξίζζεθε ε πξαγκαηηθή παξνχζα θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο, 

φζνλ αθνξά ην κεξίδην ηεο αγνξάο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηνλ αξηζκφ ησλ 

έξγσλ, ηνλ αξηζκφ ησλ θιεηζκέλσλ ζπκθσληψλ θαη ηα έζνδα απφ ην ζπκβνπιεπηηθφ 

ηκήκα. Σα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο θαίλνληαη ζην ρήκα 3.4.2. Σα έζνδα 

απφ ην ζπκβνπιεπηηθφ ηκήκα ζα απμεζνχλ ξαγδαία κέζα ζε 6-9 κήλεο, αιιά ην 

ζχλνιν ησλ εζφδσλ ζα κεησζεί θαη δελ ζα κπνξέζεη λα αλαθηεζεί ζηνλ επφκελν 

ρξφλν. Δπίζεο ηα έζνδα απφ ηηο άδεηεο ησλ ινγηζκηθψλ ζα κεησζνχλ θαηά ηα επφκελα 

ηξίκελα θαη απηή ε θαηάζηαζε δελ ζα αιιάμεη αλ δελ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε εηαηξεία πξέπεη λα βξεη κηα λέα 

ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πνπ κπνξεί λα απμήζεη ηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο ησλ 

αδεηψλ. 

 
ρήκα 3.10: Απνηειέζκαηα πξνζνκνίσζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο [28] 

ηελ ίδηα εθαξκνγή πξαγκαηνπνηνχληαη νρηψ «what-if» πξνζνκνηψζεηο κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ MACOM, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ν αληίθηππνο ηεο 

αχμεζεο ηνπ βάξνποησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ‗win ratio‘, ‗number of 
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partners‘, ‗IT investments‘, ‗New consulting pipelines‘ θαη ‗ installed base pipelines‘.  

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη εάλ ε εηαηξεία έρεη πξηλ ηηο πσιήζεηο επηζεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη παξάγνληεο φπσο ν ξπζκφο ησλ 

θεξδηζκέλσλ πξνζθνξψλ, ν αξηζκφο ησλ εηαίξσλ θαη νη επελδχζεηο ζε ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηψλ ησλ πειαηψλ ηφηε νη πσιήζεηο ησλ αδεηψλ ζα απμεζνχλ ξαγδαία. 

Χζηφζν ε ζρέζε κεηαμχ πξνπσιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αξηζκνχ εηαίξσλ κπνξεί 

λα κεηψζεη ηα έζνδα απφ ζπλαθή πξντφληα πνπ εμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλαιιαγέο ή αλάγθεο ηεο εηαηξείαο. Δίλαη εχινγν ινηπφλ, φηη κε ηε βνήζεηα ησλ 

ΑΓΓ κπνξεί λα εμαρζεί κία πινπξαιηζηηθή θαη πνιχπιεπξε εηθφλα ηεο ιεηηνπξγίαο 

θαη απφδνζεο ηεο εηαηξείαο, αθνχ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εμεηαζηνχλ δηαθνξεηηθά 

ζελάξηα απιά αιιάδνληαο ηα βάξε νξηζκέλσλ δηαζπλδέζεσλ ή πξνζζέηνληαο θαη 

αθαηξψληαο θφκβνπο απφ ην δίθηπν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. 

 

Όπσο είλαη θαλεξφ, ηα Αζαθή Γλσζηηθά Γίθηπα είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ 

ελζσκάησζε ησλ δηάθνξσλ ιεηηνπξγηθψλ ηκεκάησλ ηεο εηαηξείαο κε ζθνπφ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ κεηαβιεηψλ αιιά θαη ηελ απεηθφληζε ησλ 

αηηησδψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ. Δπηηξέπνπλ ζηνπο απνθαζίδνληεο 

λα δεκηνπξγήζνπλ έλα γλσζηηθφ ράξηε πνπ πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν αξηζκφ 

κεηαβιεηψλ, λα νξίζνπλ ηε δχλακε ησλ αηηησδψλ ζρέζεσλ θαζψο θαη ηηο αηηηψδεηο 

θαηεπζχλζεηο ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ θαη λα πξνβνχλ ζε πνζνηηθή αλάιπζε 

δηαθφξσλ ζελαξίσλ. 

 

ην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κία κνληεινπνίεζε ηεο αλάπηπμεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ Γπλακηθψλ Γηθηχσλ Παξαγσγήο κε ηε βνήζεηα ηεο Αζαθνχο 

Λνγηθήο θαη ησλ Αζαθψλ Γλσζηηθψλ Γηθηχσλ φπσο αλαιχζεθαλ ζην παξφλ 

θεθάιαην. Απνηειεί κία θαηλνηφκα, ξεμηθέιεπζε κειέηε, αθνχ πξνζπάζεηα γηα θάηη 

αλάινγν δελ έρεη γίλεη κέρξη ηψξα ζηε βηβιηνγξαθία. 
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4 Αλάπηπμε Αζαθνύο Γλσζηηθνύ Γηθηύνπ γηα 

ηνπο Κηλδύλνπο ησλ Γπλακηθώλ Γηθηύσλ 

Παξαγσγήο 

Δίλαη γεγνλφο πιένλ φηη ζε πνιιά επηρεηξεκαηηθά πεξηβάιινληα, ε ζπκκεηνρή ζε 

ζπλεξγαηηθά δίθηπα απνηειεί αδήξηηε αλάγθε πξνθεηκέλνπ νη εηαηξείεο λα 

αληαπνθξηζνχλ γξήγνξα ζηηο αιιαγέο ηεο αγνξάο. ηα ζπλεξγαηηθά δίθηπα, φπσο ηα 

ΓΓΠ, νη εηαηξείεο εκβαζχλνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο εηαίξνπο, κε απνηέιεζκα λα 

εμαξηψληαη πεξηζζφηεξν ν έλαο απφ ηνλ άιινλ. Οη βαζηθνί παξάγνληεο επηηπρίαο ζηε 

δηθηχσζε, θαζψο θαη ηα θίλεηξα γηα ηελ είζνδν ζε κηα ζπλεξγαζία ή ζπκκαρία 

απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ δηθηχνπ [9].Οη επθαηξίεο 

θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ νη επηρεηξήζεηο απφ ηελ έληαμε 

θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα ΓΓΠ αλαθέξζεθαλ εθηελψο ζηε παξάγξαθν 2.1.2. 

Χζηφζν, νη ηξέρνπζεο επηρεηξεκαηηθέο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ, νδεγνχλ ζε 

πνιχπινθα ΓΓΠ, κε ζπλέπεηα λα απμάλνληαη νη θίλδπλνη γηα ηελ νκαιή θαη 

θεξδνθφξα ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

ηε βηβιηνγξαθία, ππάξρεη πνηθηιία γχξσ απφ δηαθνξεηηθέο εζηηάζεηο ζηελ έξεπλα 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ αγνξά θαη ηελ πξνζθνξά, φκσο φζνλ αθνξά 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρνπλ ηα ζπλεξγαηηθά δίθηπα θαη ηα ΓΓΠ νη έξεπλεο 

βξίζθνληαη ζε πνιχ πξψηκν ζηάδην. ην παξφλ θεθάιαην ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

εκβαζχλνπκε ζηνπο βαζηθνχο θηλδχλνπο ησλ ΓΓΠ, αλαιχνληάο ηνπο κέζσ ηεο 

βηβιηνγξαθίαο θαη κνληεινπνηψληαο ηνπο κε ηε ρξήζε ησλ Αζαθψλ Γλσζηηθψλ 

Γηθηχσλ. 

 

4.1 Παπάγονηερ και Αλληλεξαπηήζειρ πος πεπιγπάθοςν ηοςρ 

Κινδύνοςρ ηυν Γςναμικών Γικηών Παπαγυγήρ 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο  ηα Γπλακηθά Γίθηπα Παξαγσγήο έρνπλ γίλεη 

πνιχ πνιχπινθα θαη επάισηα ζε δηάθνξνπο θηλδχλνπο. χκθσλα κε ηνλ Harland 

(2003), απηή ε πνιππινθφηεηα πξνθχπηεη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηεο αχμεζεο ηεο πνιππινθφηεηαο 

ηνπ πξντφληνο θαη ησλ ππεξεζηψλ, ηεο εμσηεξηθήο αλάζεζεο, ηνπειεθηξνληθνχ 

επηρεηξείλ, θαζψο θαη ησλ πηεζηηθψλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ [39]. 
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Ήδε απφ ηε παξάγξαθν 2.1.3, έρεη δνζεί ν νξηζκφο ηνπ θηλδχλνπσο κία πηζαλφηεηα 

δεκηψλ ή επηβιαβψλ ζπλεπεηψλ. Απηφο ν νξηζκφο απνθαιχπηεη ηα δχν βαζηθά 

ζπζηαηηθά ησλ θηλδχλσλ: ηηο απψιεηεο θαη ηελ αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε 

θαη ην χςνο ηνπο.[9] χκθσλα κε ηνλ θχθιν δσήο ησλ ΓΓΠ, πνπ αλαπηχρζεθε ζην 

πιαίζην ηνπ έξγνπ IMAGINE,νη θίλδπλνη πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δεκηνπξγία θαη 

ηε ιεηηνπξγία ησλ ΓΓΠ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

R1 Κίλδπλνο Αδπλακίαο ηνπ Δηαίξνπ Risk of Partner Shortcoming 

R2 
Κίλδπλνο Απφζπξζεο βαζηθνχ 

εηαίξνπ/ πξνκεζεπηή 

Risk of Key Partner/Supplier 

Withdrawal 

R3 
Κίλδπλνο Καζπζηεξήζεσλ/ Λαζψλ/ 

Αλσκαιηψλ Risk of Delays/Mistakes/Anomalies 

R4 Κίλδπλνο Απνηπρίαο ηνπ Έξγνπ Risk of Project Failure 

R5 
Κίλδπλνο Πξφθιεζεο Βιάβεο ζηε 

Φήκε ηνπ DMN Risk of Damage to DMN Reputation 

R6 
Κίλδπλνο Καηάρξεζεο ηξαηεγηθψλ 

Γλψζεσλ ή Δ&Α Risk of Strategic or R&D Misuse 

R7 
Κίλδπλνο Αλεπηζχκεησλ θαη 

Καθφβνπισλ Δπηζέζεσλ 

Risk of Unwanted and Malicious 

Attacks 

R8 Κίλδπλνο Γηάιπζεο ηνπ ΓΓΠ Risk of DMN Dissolution 

Πίλαθαο 4.1 πλνπηηθόο πίλαθαο ησλ θηλδύλσλ ησλ ΓΓΠ 

 

Οη θίλδπλνη απηνί επεξεάδνληαη απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ παξαγφλησλ, ησλ νπνίσλ 

φκσο ε κνληεινπνίεζε είλαη αξθεηά δχζθνιε. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη πιεξνθνξίεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, έρνπλ 

πνηνηηθφ ραξαθηήξα θαη φρη πνζνηηθφ. Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ επκεηάβιεηνπ ραξαθηήξα 

ησλ γεγνλφησλ, ε κνληεινπνίεζε ησλ θηλδχλσλ κε ρξήζε ηππηθψλ ζηαηηζηηθψλ 

εξγαιείσλ θαζίζηαηαη αξθεηά δχζθνιε. Οη πεξηζζφηεξεο κεζνδνινγίεο κε ηηο νπνίεο 

αληηκεησπίδνληαη νη θίλδπλνη έρνπλ κία ζηαηηζηηθή βάζε θαη είλαη επηθεληξσκέλεο 

ζηε κνληεινπνίεζε ησλ θηλδχλσλ ηεο αγνξάο. Χζηφζν γηα ηελ κνληεινπνίεζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ νη ζηαηηζηηθέο πξνζεγγίζεηο επηθεληξψλνληαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο πξνζνκνίσζεο θαη ζεσξίαο αθξαίσλ ηηκψλ[10]. Υξήζηκν εξγαιείν γηα 

ηελ πξνζνκνίσζε θαη ηε κνληεινπνίεζε ησλ θηλδχλσλ ησλ ΓΓΠ, θξίλνληαη φηη είλαη 

ε Αζαθήο Λνγηθή θαη ηα ΑΓΓ. Πξνθεηκέλνπ φκσο λα κπνξέζνπκε λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε, ζα πξέπεη πξψηα λα θαζνξίζνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηνπο παξαπάλσ θηλδχλνπο θαζψο επίζεο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

κεηαμχ ηνπο. 

 

4.1.1 Γιεπεύνηζη ηυν παπαγόνηυν πος αλληλεπιδπούν με ηοςρ κινδύνοςρ ηυν 

Γςναμικών Γικηύυν Παπαγυγήρ 

 

 

Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλδχλσλ είλαη κία βαζηθή δνκή ηεο ζεσξίαο 

ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο: ε αβεβαηφηεηα, είηε ηνπ πεξηβάιινληνο είηε ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε θαηαζηάζεηο κε πςειή αβεβαηφηεηα, 

ην θφζηνο ζπλαιιαγψλ ζα είλαη πςειφηεξν, ελψ θαη νη επηδφζεηο είλαη πηζαλφ λα 
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είλαη ρακειφηεξεο φηαλ ε αβεβαηφηεηα είλαη παξνχζα. Έηζη ζε κία ζρέζε αληαιιαγήο 

πνπ πεξηιακβάλεη θαηαζηάζεηο κε πςειή αβεβαηφηεηα, ε απφδνζε ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ θηλδχλσλ ζα είλαη ζαθψο κηθξφηεξε ζπγθξηλφκελε κε θαηαζηάζεηο κε 

ρακειφηεξε αβεβαηφηεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο ησλ 

θηλδχλσλ ζεσξείηαη φηη έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηηο εηαηξίεο θαζψο θαη ζηε 

δηαρείξηζε ησλ επηδφζεσλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο[40]. 

 

Ζ αβεβαηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο αθνξά ηνλ απξφβιεπην ραξαθηήξα ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα νξίδνπλ ην πεξηβάιινλ ελφο ΓΓΠ θαη κπνξεί γηα 

παξάδεηγκα λα πεξηιακβάλεη κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ή ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο αγνξάο. Οη 

θαηαζηάζεηο απηέο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ζηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηνπ ΓΓΠ.ε έλα ξαγδαία κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, νη 

επηρεηξήζεηο πνπ απαξηίδνπλ ην ΓΓΠ, δελ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο αιιαγέο 

πνπ ζπκβαίλνπλ, θαζψο είλαη δχζθνιν λα ππνγξάςνπλ ζπκβάζεηο νη νπνίεο ζα 

πεξηιακβάλνπλ φια ηα πηζαλά κειινληηθά απνηειέζκαηα. 

 

Ζ ηήξεζε ησλ ζπκθσληψλ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο ζπλεξγαδφκελνπο εηαίξνπο ππάξρεη πάληα ζε κία ζρέζε αληαιιαγήο 

εθφζνλ δελ ππάξρεη θακία δηαβεβαίσζε φηη ν πξνκεζεπηήο ζα εθηειεί φπσο νξίδεηαη. 

Σν γεγνλφο απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ αβεβαηφηεηα ηνπο αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαη έρεη 

σο ζπλέπεηα ηελ αδπλακία αμηνιφγεζεο ησλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο ηνπ πξνκεζεπηή ή 

ηελ θαζπζηεξεκέλε παξάδνζε παξαγγειηψλ. Έξεπλεο ησλ Morgan θαη Kaufmann θαη 

Carter (2006), έδεημαλ φηη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

επίδνζεο ησλ εηαίξσλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πεξηνξηζκφ ηεο 

θαηξνζθνπηθήο ζπκπεξηθνξάο[41] θαη ζε δεκηνπξγία ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ 

πνπ δελ βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε νηθνλνκηθά κεγέζε[42]. Όηαλ φκσο ε απφδνζε 

είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί, ηα ζπλεξγαδφκελα κέξε έρνπλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα λα 

πεξηνξίζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο πξνο ηελ εθπιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο θαη λα 

εκθαλίζνπλ ζπκπεξηθνξέο νπνξηνπληζκνχ [40]. Λφγσ ηεο ηδηνηέιεηαο ινηπφλ, νη 

ζπλεξγαδφκελνη εηαίξνη κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ κία ειιηπή ζχκβαζε κε ζθνπφ 

λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα δηθά ηνπο νθέιε ζε βάξνο ησλ ππνινίπσλ εηαίξσλ αιιά θαη 

ηνπ Γπλακηθνχ Γηθηχνπ Παξαγσγήο ζην ζχλνιφ ηνπ. 

 

ηελ έξεπλά ηνπ ν R. Ding (2013) πξνζπάζεζε λα απαληήζεη δχν βαζηθά εξσηήκαηα: 

(1) πψο ε επηινγή ησλ εηαίξσλ θαη ησλ ελδνεηαηξηθψλ ζπκβάζεσλ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο θηλδχλνπο ζπλαιιαγήο ησλ  ζπλεξγαδφκελσλ κεξψλ θαη (2) πψο ε επηινγή ησλ 

εηαίξσλ θαη ησλ ελδνεηαηξηθψλ ζπκβάζεσλ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ. Πξνθεηκέλνπ λα απαληήζεη ζηα 

εξσηήκαηα απηά, ζρεδίαζε δχν εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία θαη ηα κνίξαζε ζε κέιε 

εηαηξηψλ ηα νπνία θαηείραλ πςειέο νξγαλσηηθέο ζέζεηο. Σα εξσηεκαηνιφγηα απηά 

πεξηείραλ έμη κεηαβιεηέο: α)  ζηνηρεία ζχκβαζεο, β) θξηηήξηα επηινγήο ζπλεξγαηψλ, 

γ) εμεηδίθεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δ) πεξηβαιινληηθή κεηαβιεηφηεηα, ε) 

αιιεινεμαξηψκελεο εξγαζίεο θαη ζη) πεδίν ζπλαιιαγήο. Σέινο, ρξεζηκνπνίεζε ηε 

κέζνδν ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηηο ιαλζάλνπζεο 

κεηαβιεηέο πνπ δηέπνπλ νη παξαηεξνχκελεο απαληήζεηο. [43] 

 

Απφ ηε πξψηε κεηαβιεηή (ζηνηρεία ζχκβαζεο) ε παξαγνληηθή αλάιπζε παξείρε ηξεηο 

παξάγνληεο κε ηδηνηηκή κεγαιχηεξε απφ έλα. Ο πξψηνο παξάγνληαο είλαη ε 
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«νινθιεξσκέλε ζχκβαζε» (contract inclusiveness) πεξηιακβάλεη ζεκαληηθά ζέκαηα 

φπσο: 

 

 

 Ζ ζχκβαζε είλαη εθηεηακέλε 

 Ζ ζχκβαζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδεηθλχεη ζηνπο εηαίξνπο ηηο ζπκθσλίεο 

 Ζ ζχκβαζε πεξηέρεη ιεπηνκεξείο ζπκθσλίεο ηεο ζπλεξγαζίαο 

 Ζ ζχκβαζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

 

Ο δεχηεξν παξάγνληαο πνπ εθιέρζεθε απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε νλνκάδεηαη 

«πξνζαξκνζηηθφηεηα έθηαθηεο αλάγθεο» (contingency adaptability) θαη πεξηέρεη 

ζέκαηα φπσο: 

 

 Ζ ζχκβαζε αθήλεη ρψξν γηα εξκελείεο 

 Ζ ζχκβαζε ζπκπιεξψλεηαη κε άηππεο ζπκθσλίεο 

 

Ο ηξίην παξάγνληαο πνπ εθιέρζεθε νλνκάδεηαη «εηδηθέο ξήηξεο» (clause specificity) 

αθνχ πεξηέρεη ζέκαηα φπσο: 

 

 Ζ ζχκβαζε πεξηέρεη ιεπηνκεξείο ζπκθσλίεο ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο θαη 

ηα δηθαηψκαηα ησλ εηαίξσλ 

 Ζ ζχκβαζε πεξηέρεη ιεπηνκεξείο ζπκθσλίεο γηα ηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ 

 Ζ ζχκβαζε πεξηέρεη ιεπηνκεξείο ζπκθσλίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο 

ζπλεξγαζίαο. 

 

Σα ζηνηρεία απηά αληαλαθινχλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ξήηξεο 

ζπκβάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ επζπλψλ, ηελ 

επίιπζε ζπγθξνχζεσλ θαη ηε ιχζε ηεο ζπλεξγαζίαο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο 

φηη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη ν παξάγνληαο «εηδηθέο ξήηξεο» έρνπλ ηνπο πςειφηεξνπο 

κέζνπο φξνπο απφ ηνπο άιινπο δχν παξάγνληεο θάηη πνπ δείρλεη φηη, δεδνκέλεο ηεο 

παξνπζίαο ζπκβνιαίσλ, ε εμεηδίθεπζε απηψλ ησλ ζπκθσληψλ θαίλεηαη λα είλαη πην 

ζεκαληηθή γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ειέγρνπ[43]. 

 

Πεγαίλνληαο έλα βήκα παξαθάησ, ζχκθσλα κε ηνπο Chopra θαη Sodhi, νη δπλεηηθνί 

παξάγνληεο θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, 

νπφηε ελ ζπλερεία θαη ην Γπλακηθφ Γίθηπν Παξαγσγήο, ρσξίδνληαη ζε ελληά νκάδεο: 

(1) θπζηθέο θαηαζηξνθέο-ηξνκνθξαηία-πφιεκνο, (2) θαζπζηεξήζεηο θαη αθακςία ησλ 

εηαίξσλ θαη πξνκεζεπηψλ, (3) βιάβε ή θαηάξξεπζε ησλ ζπζηεκάησλ θαηαλνκήο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, (4) αλαθξηβείο πξνβιέςεηο θαη εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ bullwhip, (5) 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, (6) θίλδπλνο πξνκεζεηψλ θαη ζπλαιιάγκαηνο, (7) απαηηήζεηο 

απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πειαηψλ, (8) ην θφζηνο ησλ απνζεκάησλ γηα εθκεηάιιεπζε, (9) 

ηθαλφηεηα[44]. Οη παξάγνληεο απηνί, βέβαηα, κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε 

ηέζζεξηο γεληθφηεξνπο ηνκείο θηλδχλσλ  ηνπο πεξηβαιινληηθνχο, ηνπο νηθνλνκηθνχο, 

ηνπο επηρεηξεζηαθνχο θαη ηνπο ζηξαηεγηθνχο θηλδχλνπο. 

 

Ζ P.Hoffmann (2013) [40], πξνζπάζεζε λα εξεπλήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο παξαπάλσ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ πνπ αλαθέξακε, 

θαηαιήγνληαο ζε έλα ζχλνιν 16 δεηθηψλ θηλδχλσλ. Αμηνζεκείσην, φκσο, είλαη ην 

γεγνλφο φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιχ ιίγεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο 
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αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ θηλδχλσλ ησλ δηθηχσλ παξαγσγήο πνπ είηε 

πνζνηηθνπνηνχλ ηελ δχλακε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ είηε εξεπλνχλ ηηο πξαθηηθέο 

επηπηψζεηο ηνπο. 

ε κία έξεπλά ηνπ ν B. Guertler (2014) πξνζπάζεζε λα θαζνξίζεη λα βάξε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ θαη ησλ δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ 14 ζπρλφηεξα αλαθεξφκελσλ 

θηλδχλσλ ζηε βηβιηνγξαθία. Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζπλεληεχμεηο κε εξεπλεηηθνχο ζπλεξγάηεο εηαηξεηψλ κε ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 

ηηο ζπλεληεχμεηο απηέο εθηηκήζεθαλ θαηά δεχγε νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ 

θηλδχλσλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ ζε κία κήηξα δηαζηαπξνχκελσλ επηπηψζεσλ [45]. Ο 

πίλαθαο ησλ 13 απφ ηνπο 14 παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεηαμχ άιισλ, ζηε 

παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, έηζη φπσο ηέζεθαλ απφ ηνλ B. Guertler 

παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα. ηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ Πίλαθαο 4.2 δίλνληαη 

θάπνηα παξαδείγκαηα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ. Οη 

ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο εκπεξηέρνπλ, ζηελ εξκελεία ηνπο, ηηο έλλνηεο ηνπ θφζηνπο 

θαη ηεο αβεβαηφηεηαο  ηα δχν βαζηθά ζπζηαηηθά ησλ θηλδχλσλ. Γηα απηφ ην ιφγν ε 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ζεσξήζεθε θαηαιιειφηεξε γηα ηελ εχξεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο θηλδχλνπο ησλ ΓΓΠ. 

 

Ο «Κίλδπλνο Αδπλακίαο ηνπ Δηαίξνπ», φπσο αλαθέξακε θαη ζηε παξάγξαθν 2.2.1, 

ππνδειψλεη ηελ πηζαλφηεηα ελφο κέινπο ηνπ ΓΓΠ λα κελ αληαπνθξηζείζηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ δίλνληαη ζην πιαίζην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Απηφ κπνξεί 

λα νθείιεηαη ζε έιιεηςε πιηθψλ πφξσλ αιιά θαη εξγαδνκέλσλ κε εηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο, ζε ρξήζε παξσρεκέλεο ηερλνινγίαο θαη παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαζψο 

θαη ζε πξνκήζεηα θαθήο πνηφηεηαο πξψησλ πιψλ θαη κεξψλ ηνπ πξντφληνο. Αθφκε, ν 

θίλδπλνο απηφο κπνξεί αλ απμεζεί φηαλ ε θεξδνθνξία θαη ε ξεπζηφηεηα ηνπ εηαίξνπ 

είλαη ρακειή, γεγνλφο πνπ απμάλεη ζπλνιηθά ηελ αλαμηνπηζηία ηνπ εηαίξνπ. 

Δπνκέλσο νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ηνλ «Κίλδπλν Αδπλακίαο ηνπ 

Δηαίξνπ» είλαη: 

 

 Ζ θαθή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπ πξνκεζεπηή (C1) 

 Ζ αλαμηνπηζηία ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο (C2) 

 Ζ νηθνλνκηθή αζηάζεηα ηνπ εηαίξνπ/ πξνκεζεπηή (C3) 

 Ζ αλεπαξθήο ηερλνινγία θαη ζρεδίαζε ηνπ πξντφληνο ηνπ πξνκεζεπηή (C4) 

 Ζ έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη πιηθψλ πφξσλ (C5) 

 Ζ κε δηαζεζηκφηεηα ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηερλνγλσζίαο (C6) 

 

Παξάιιεια, ε νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ εηαίξνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

ιεηηνπξγία φρη κφλν ηεο δηθήο ηνπ επηρείξεζεο αιιά θαη ηνπ δπλακηθνχ δηθηχνπ 

παξαγσγήο. Μία θαθή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε απφ πιεπξάο ηνπο εηαίξνπ, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε εζεινπζία απφζπξζή ηνπ απφ ην ΓΓΠ. ην ίδην απνηέιεζκα κπνξνχλ, 

επίζεο, λα νδεγεζνχλ νη εηαίξνη φηαλ δελ ζπλεξγάδνληαη κε θαιή πίζηε ή φηαλ ε 

εμάξηεζε ηνπ ΓΓΠ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν εηαίξν/πξνκεζεπηή έρεη πιένλ παξέιζεη. Ο 

«Κίλδπλνο Απφζπξζεο βαζηθνχ εηαίξνπ/πξνκεζεπηή απφ ην ΓΓΠ» εληζρχεηαη αθφκα 

πην πνιχ απφ ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ν πξνκεζεπηήο ζηνλ 

ηφπν πνπ εδξεχεη. Οη εηδηθέο απηέο ζπλζήθεο κπνξεί λα είλαη ηπρφλ πνιηηηθή ή λνκηθή 

αζηάζεηα, φπσο επίζεο ζπλνξηαθνί θαη ηεισλεηαθνί θαλνληζκνί αιιά θαη πξφηππα 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. πγθεληξσηηθά, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ 

«Κίλδπλν Απφζπξζεο βαζηθνχ εηαίξνπ/πξνκεζεπηή» απφ ην ΓΓΠ είλαη: 

 

 Ζ νηθνλνκηθή αζηάζεηα ηνπ πξνκεζεπηή(C3) 
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 Ζ εθηνπηζκέλε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε κε ηνλ πξνκεζεπηή(C7) 

 Οη αλεπαξθείο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ πξνκεζεπηή(C8) 

 Ζ παξαθκή ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνλ πξνκεζεπηή(C9) 

 
																															Παράγοντεσ Παραδείγματα

C1
Poor	delivery	reliability	

supplier

Αναξιοπιςτία	του	
προμθκευτι	για	τθν	

παράδοςθ	του	
προϊόντοσ

•Συμμόρφωςθ	με	τισ	οδθγίεσ	αποςτολισ

•Ημερομθνία	και	ποςότθτα	παράδοςθσ

C2 Poor	quality	supplier
κακι	ποιότθτα	του	

προμθκευτι

•Ποιότθτα	ςυςκευαςίασ

•Ποιότθτα	μερϊν	του	προϊόντοσ

C3
Financial	instability	

supplier

Οικονομικι	αςτάκεια	

του	προμθκευτι

•Κερδοφορία	και	ρευςτότθτα

•Κεφαλαιοποίθςθ

•Οικονομικι	διαχείριςθ

C4

Inadequate	product	

technology	and	design	

supplier

Ανεπαρκισ	τεχνολογία	

και	ςχεδίαςθ	

προϊόντοσ	του	
προμθκευτι

•Καινοτομία

•Πολυπλοκότθτα	και	βζλτιςτο	κόςτοσ

•Αντιλθπτι	ποιότθτα	από	τον	πελάτθ

C5
Unavailability	of	

personnel	and	material	

resources

Ζλλειψθ	προςωπικοφ	

και	υλικϊν	πόρων

•Ζλλειψθ	υλικϊν	πόρων
•Ζλλειψθ	ειδικευμζνων	εργαηομζνων

•Εργαςιακζσ	διαφορζσ

C6
Unavailability	of	

process	and	product	
know-how	at	supplier

Μθ	διακεςιμότθτα	

διαδικαςιϊν	και	

τεχνογνωςίασ	ςτον	

προμθκευτι

•Συντιρθςθ	και	τεχνικι	υποςτιριξθ

•Τεχνογνωςία	τθσ	βιομθχανίασ,	των	παραγωγικϊν	διαδικαςιϊν,	

τθσ	τεχνολογίασ,	των	προϊόντων	και	των	πελατϊν

•Προκυμία	να	μοιραςτοφν	τθν	τεχνογνωςία

C7
Displaced	negotiating	

power	w/	supplier

Εκτοπιςμζνθ	

διαπραγματευτικι	

δφναμθ	με	τον	

προμθκευτι

•Εξάρτθςθ	από	τον	προμθκευτι

•Μερίδιο	εςόδων	του	προμθκευτι	με	το	ΔΔΠ

C8

Inadequate	site-

specific	conditions	at	

supplier

Ανεπαρκείσ	ειδικζσ	

ςυνκικεσ	του	

προμθκευτι

•	Πολιτικι	και	νομικι	ςτακερότθτα
•Πολιτιςτικζσ	και	θκικζσ	αξίεσ

•Κανονιςμοί	και	πρότυπα	προςταςίασ	του	περιβάλλοντοσ
•Συνοριακοί	και	τελωνειακοί	κανονιςμοί

C9
Decline	of	partnership	
and	collaboration	w/	

supplier

Παρακμι	εταιρικισ	
ςχζςθσ	και	

ςυνεργαςίασ	με	τον	

προμθκευτι

•Κερδοφορία	ςυνεργαςίασ
•Ζγκυρθ	και	ζγκαιρθ	επικοινωνία

•Προλθπτικι	ανακοίνωςθ	των	προβλθμάτων

•Κοινι	επίλυςθ	προβλθμάτων

C10
Inadequate	supply	

flexibility	supplier

Ανεπαρκι	

εφοδιαςτικι	ευελιξία	

του	προμθκευτι

•Ιεράρχθςθ	και	χρόνοι	παράδοςθσ

•Ικανότθτα	αποδοτικισ	λειτουργίασ	ςε	διαφορετικά	επίπεδα	

παραγωγισ

C11
Total	cost	increase	of	

purchased	product

Συνολικι	αφξθςθ	του	

κόςτουσ	των	
αγοραςκζντων	

προϊόντων

•Υλικοτεχνικό	κόςτοσ	και	κόςτοσ	προϊόντοσ

•Δαπάνεσ	για	ειδικζσ	παρεμβάςεισ

•Κόςτοσ	ποιότθτασ

C12

Unstable	and	
inefficient	

communication	

networks	w/	supplier

Αςτακι	και	
αναποτελεςματικά	

δίκτυα	επικοινωνίασ	

με	τον	προμθκευτι

•Προκυμία	και	διαφάνεια	για	τθν	ανταλλαγι	πλθροφοριϊν

•Αυτοματοποίθςθ	τθσ	ανταλλαγισ	δεδομζνων

•Στακερότθτα	και	αξιοπιςτία	των	ςυςτθμάτων	πλθροφοριϊν

C13

Production	instability	

and	shutdown	at	
supplier

Αςτάκεια	παραγωγισ	

και	τερματιςμόσ	του	
προμθκευτι

•Κατάςταςθ	των	μθχανθμάτων	και	του	εξοπλιςμοφ	παραγωγισ
•Συμμόρφωςθ	με	τισ	προδιαγραφζσ

 
Πίλαθαο 4.2 Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο θηλδύλνπο ησλ ΓΓΠ 

Ο ηξίηνο θαηά ζεηξά θίλδπλνο πνπ παξνπζηάζηεθε ζηνλ πίλαθα 4.1 είλαη ν «Κίλδπλνο 

Καζπζηεξήζεσλ, Λαζψλ ή Αλσκαιηψλ» πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζε έλα ΓΓΠ. 

πλδέεηαη άκεζα κε ηνλ θίλδπλν απφζπξζεο ελφο βαζηθνχ κέινπο ηνπ ΓΓΠ, θαζψο 
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θάηη ηέηνην ζα επέθεξε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κέινπο απηνχ θαη ηε κεηάβαζε ζε 

άιινλ πξνκεζεπηή. Σν γεγνλφο απηφ ζπλεπάγεηαη παξαπάλσ δαπάλεο ζε ρξφλν θαη 

πφξνπο γηα ηελ εθ λένπ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ επαλείζνδν ησλ δεδνκέλσλ 

θαζψο θαη ηελ αδξάλεηα ηεο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ.[46] Αθφκα, νη εηαηξείεο 

γλσξίδνπλ γεληθά φηη ε ζηελή αιιειεπίδξαζε θαη ν ζπληνληζκφο ηεο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνχ ηνπο είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλέρηζε θαη ηελ επηβίσζή ηνπο. Ζ 

επηηπρία ινηπφλ κηαο ζηξαηεγηθήο ζπκκαρίαο, φπσο είλαη ηα ΓΓΠ, εμαξηάηαη απφ ηελ 

εληαηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δίθηπν, αιιά θαη 

ηνπ βξφρνπ αλάδξαζεο πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζεί κε ζπλαηλεηηθφ 

ηξφπν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη ν ρξφλνο δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά 

κέζσ κηαο άκεζα απνθξηλφκελεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ελφο νινθιεξσκέλνπ 

θαη ζπληνληζκέλνπ ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο [4]. Σέινο, ηνλ 

θίλδπλν θαζπζηεξήζεσλ ιαζψλ ή αλσκαιηψλ κπνξεί λα επηηείλεη ηπρφλ αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο ησλ αγνξαζζέλησλ πξντφλησλ. Μία ηέηνηα αχμεζε ελδέρεηαη λα ζέζεη εθηφο 

νξίσλ θάπνηνπο απφ ηνπο βαζηθνχο δείθηεο απφδνζεο, φπσο ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

παξαγσγήο θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπ ΓΓΠ

: 

 

 Ο «Κίλδπλνο Απφζπξζεο βαζηθνχ εηαίξνπ/πξνκεζεπηή» 

 Ζ αλεπαξθήο εθνδηαζηηθή επειημία ηνπ πξνκεζεπηή (C10) 

 Σα αζηαζή θαη αλαπνηειεζκαηηθά δίθηπα επηθνηλσλίαο κε ηνλ πξνκεζεπηή 

(C11) 

 Ζ ζπλνιηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ αγνξαζζέλησλ πξντφλησλ (C12) 

 

Ζ κε παξαθνινχζεζε, ησλ παξαπάλσ ηξηψλ θηλδχλσλ πνπ αλαθέξακε, ή ε 

ιαλζαζκέλε αληηκεηψπηζή ηνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ πηζαλνηήησλ 

εκθάληζήο ηνπο θαζψο θαη ηνπ θφζηνπο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο. Ο θίλδπλνο, ινηπφλ, ηεο 

αδπλακίαο ηνπ εηαίξνπ λα επηηχρεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ δίλνληαη ζην πιαίζην ησλ 

παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ν θίλδπλνο ηεο απφζπξζεο ελφο βαζηθνχ κέινπο απφ ην 

ΓΓΠ θαη ν θίλδπλνο εκθάληζεο θαζπζηεξήζεσλ, ιαζψλ ή αλσκαιηψλ, ζπκβάιινπλ 

ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ Γπλακηθνχ Γηθηχνπ Παξαγσγήο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ 

ηεζεί θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ θαη ζηελ αχμεζε ησλ πηζαλνηήησλ απνηπρίαο ηνπ 

έξγνπ. Παξάιιεια, ε θαθή θαηάζηαζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο 

παξαγσγήο ησλ εηαίξσλ, ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη αζηάζεηα ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε 

παξαγσγή πξντφλησλ θαη λα ζπκβάιιεη αξλεηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ΓΓΠ. Δπνκέλσο, ν «Κίλδπλνο Απνηπρίαο ηνπ Έξγνπ» εμαξηάηαη απφ: 

 

 Σνλ «Κίλδπλν Αδπλακίαο ηνπ Δηαίξνπ» 

 Σνλ «Κίλδπλν Απφζπξζεο βαζηθνχ εηαίξνπ/πξνκεζεπηή» 

 Σνλ «Κίλδπλν Καζπζηεξήζεσλ, Λαζψλ ή Αλσκαιηψλ» 

 Σελ αζηάζεηα παξαγσγήο θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ πξνκεζεπηή (C13) 

 

χκθσλα κε ηελ K. Johansen (2005), νη εηαηξείεο πνπ ζπλεξγάδνληαη ζε δίθηπα 

παξαγσγήο επηζπκνχλ ηε δεκηνπξγία κηαο ζρέζεο βαζηζκέλεο ζηελ εκπηζηνζχλε, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ, λα παξάγνπλ θαη λα παξέρνπλ ζχλζεηα πξντφληα. Ζ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ επηπέδνπ ζπλεξγαζίαο, φκσο, απαηηεί ρξφλν θαη αθνζίσζε [4]. 

Όηαλ φκσο ε εηαηξηθή ζρέζε παξαθκάδεη θαη απμάλεηαη ν θίλδπλνο απφζπξζεο ελφο 

κέινπο απφ ην ΓΓΠ, ηφηε εάλ νη εηδηθέο ξήηξεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, πνπ έρνπλ 
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ζπκθσλεζεί θαηά ηελ έληαμε ηνπ κέινπο ζην δίθηπν, είλαη ειιηπείο απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ν θίλδπλνο δηαξξνήο πιεξνθνξηψλ απφ πξψελ κέιε ηνπ 

ΓΓΠ ή αληαγσληζηέο ηνπ. Δπνκέλσο ν «Κίλδπλνο Καηάρξεζεο ηξαηεγηθψλ 

Γλψζεσλ ή Δ&Α» νθείιεηαη ζηνπο εμήο παξάγνληεο: 

 

 Παξαθκή εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνλ πξνκεζεπηή (C9) 

 Αλεπαξθείο εηδηθέο ξήηξεο εκπηζηεπηηθφηεηαο (C14) 

 «Κίλδπλνο Απφζπξζεο βαζηθνχ εηαίξνπ/πξνκεζεπηή» 

 

Παξάιιεια κε ηνλ θίλδπλν δηαξξνήο πιεξνθνξηψλ, κπνξεί λα πξνθχςεη ε 

πηζαλφηεηα κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο ζε ηδησηηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο 

ή επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο ηνπ ΓΓΠ απφ πξψελ κέιε ή αληαγσληζηέο ηνπ δηθηχνπ. Ο 

θίλδπλνο απηφο κπνξεί λα απνθηήζεη ππφζηαζε φηαλ δελ ππάξρεη πξνζπκία θαη 

δηαθάλεηα γηα ηελ αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηνπ δηθηχνπ θαη 

φηαλ δελ ππάξρεη ζηαζεξφηεηα θαη αμηνπηζηία ζηελ αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ. 

Δπηπξφζζεηα, κία κε νινθιεξσκέλε ζχκβαζε εηαηξηθήο ζρέζεο ε νπνία δελ είλαη 

εθηεηακέλε θαη δελ πεξηέρεη ιεπηνκεξείο ζπκθσλίεο γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ 

ηνπ δηθηχνπ κπνξεί επίζεο λα ζπληειέζεη ζηελ εκθάληζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ. Οη δχν 

παξάγνληεο ινηπφλ, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ησλ «Κίλδπλν ησλ Αλεπηζχκεησλ θαη 

Καθφβνπισλ Δπηζέζεσλ» είλαη: 

 Σα αζηαζή θαη αλαπνηειεζκαηηθά δίθηπα επηθνηλσλίαο κε ηνλ πξνκεζεπηή 

(C12) 

 Ζ νινθιεξσκέλε ζχκβαζε εηαηξηθήο ζρέζεο(C15) 

 

εκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία ηνπ ΓΓΠ, ηελ θεξδνθνξία ηνπ αιιά θαη γηα ηε 

καθξνπξφζεζκε ζπλέρηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ είλαη ε απφθηεζε θαη ε δηαηήξεζε 

ηεο θήκεο ηνπ. Ζ θαηάιιειε δηακφξθσζε, ζρεδίαζε θαη εθηέιεζε ηνπ ΓΓΠ, θαζψο 

θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ βαζηθψλ δεηθηψλ απφδνζεο ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε 

πξνφδνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

ηεο θήκεο ηνπ ζπλεξγαηηθνχ δηθηχνπ. Όηαλ φκσο νη εηαίξνη θαη νη πξνκεζεπηέο δελ 

απνδίδνπλ θαηά ηνλ ζπκθσλεκέλν ηξφπν θαη απμάλεηαη ν θίλδπλνο απφζπξζεο ελφο 

βαζηθνχ κέινπο ηφηε απμάλεηαη θαη ε πηζαλφηεηα ηεο πξφθιεζεο βιάβεο ζηε θήκε 

ηνπ ΓΓΠ. Όηαλ ην γεγνλφο απηφ κάιηζηα ζπλνδεχεηαη θαη κε απνηπρία ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηφηε ην Γπλακηθφ Γίθηπν Παξαγσγήο σζείηαη ζηε δηάιπζή 

ηνπ.  

 

πλνςίδνληαο, ινηπφλ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν «Κίλδπλνο Πξφθιεζεο Βιάβεο ζηε 

Φήκε ηνπ ΓΓΠ» εμαξηάηαη απφ: 

 

 Σνλ «Κίλδπλν Αδπλακίαο ηνπ Δηαίξνπ» 

 Σνλ «Κίλδπλν Απφζπξζεο βαζηθνχ εηαίξνπ/πξνκεζεπηή» 

 Σνλ «Κίλδπλν Απνηπρίαο ηνπ Έξγνπ» 

 

Με ηε ζεηξά ηνπ ν «Κίλδπλνο Γηάιπζεο ηνπ ΓΓΠ» εμαξηάηαη απφ: 

 

 Σνλ «Κίλδπλν Απφζπξζεο βαζηθνχ εηαίξνπ/πξνκεζεπηή» 

 Σνλ «Κίλδπλν Απνηπρίαο ηνπ Έξγνπ» 

 Σνλ «Κίλδπλν Πξφθιεζεο βιάβεο ζηε Φήκε ηνπ ΓΓΠ» 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη ζπγθεληξσηηθά φινη νη παξάγνληεο πνπ 

αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο θηλδχλνπο ησλ ΓΓΠ θαζψο θαη νη ζπγθεθξηκέλνη θίλδπλνη πνπ 

αλαθέξακε. Οη  θφκβνη C1-C15 απνηεινχλ ηνπο θφκβνπο-παξάγνληεο ηνπ γλσζηηθνχ 

δηθηχνπ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο είζνδνη, ελψ νη θφκβνη C16-C23 είλαη νη θφκβνη 

απφθαζεο θαη ιακβάλνληαη σο έμνδνη. 

 

C1 Αναξιοπιςτία του προμθκευτι για τθν παράδοςθ του προϊόντοσ 

C2 Κακι ποιότθτα του προμθκευτι 

C3 Οικονομικι αςτάκεια του προμθκευτι 

C4 Ανεπαρκισ τεχνολογία και ςχεδίαςθ του προϊόντοσ του προμθκευτι 

C5 Ζλλειψθ προςωπικοφ και υλικϊν πόρων 

C6 Μθ διακεςιμότθτα διαδικαςιϊν και τεχνογνωςίασ ςτον προμθκευτι 

C7 Εκτοπιςμζνθ διαπραγματευτικι δφναμθ με τον προμθκευτι 

C8 Ανεπαρκείσ ειδικζσ ςυνκικεσ του προμθκευτι 

C9 Παρακμι εταιρικισ ςχζςθσ και ςυνεργαςίασ με τον προμθκευτι 

C10 Ανεπαρκι εφοδιαςτικι ευελιξία του προμθκευτι 

C11 Συνολικι αφξθςθ του κόςτουσ των αγοραςκζντων προϊόντων 

C12 Αςτακι και αναποτελεςματικά δίκτυα επικοινωνίασ με τον προμθκευτι 

C13 Αςτάκεια παραγωγισ και τερματιςμόσ του προμθκευτι 

C14 Ειδικζσ ριτρεσ εμπιςτευτικότθτασ 

C15 Ολοκλθρωμζνθ ςφμβαςθ εταιρικισ ςχζςθσ 

C16 Κίνδυνοσ Αδυναμίασ του Εταίρου 

C17 Κίνδυνοσ Απόςυρςθσ βαςικοφ εταίρου/προμθκευτι 

C18 Κίνδυνοσ Κακυςτεριςεων/ Λακϊν/ Ανωμαλιϊν 

C19 Κίνδυνοσ Αποτυχίασ του Ζργου 

C20 Κίνδυνοσ Πρόκλθςθσ Βλάβθσ ςτθ Φιμθ του ΔΔΠ 

C21 Κίνδυνοσ Κατάχρθςθσ Στρατθγικϊν Γνϊςεων ι Ε&Α 

C22 Κίνδυνοσ Ανεπικφμθτων και Κακόβουλων Επικζςεων 

C23 Κίνδυνοσ Διάλυςθσ του ΔΔΠ 
Πίλαθαο 4.3 Κόκβνη πνπ απνηεινύλ ην Γλσζηηθό Υάξηε 

4.1.2 σεδίαζη ηος Γνυζηικού Υάπηη ηυν Κινδύνυν ηυν Γςναμικών Γικηύυν 

Παπαγυγήρ 

 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζην 2
ν
 θεθάιαην, έλαο γλσζηηθφο ράξηεο είλαη έλα δίθηπν-

δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ζρέζεηο αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο θαη αλαπαξίζηαηαη απφ 

έλα επηζεκαζκέλν θαηεπζπλφκελν γξάθεκα θφκβσλ θαη αθκψλ. Οη θφκβνη 

αλαπαξηζηνχλ ηηο έλλνηεο ηνπ ηνκέα  ζπγθεθξηκέλα ζηε πεξίπησζή καο ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ΓΓΠ θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο 

επεξεάδνληαη νη θίλδπλνη, ελψ νη αθκέο αλαπαξηζηνχλ ηηο αηηηψδεηο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ θφκβσλ. 

 

Ήδε απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν έρνπλ ηεθκεξησζεί νη αιιειεπηδξάζεηο, κέζσ 

βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, γηα ηνπο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηψληαη θαη 

επεξεάδνληαη νη θίλδπλνη ησλ ΓΓΠ. Οη ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο πνπ εκθαλίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο παξαηίζεληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. 
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Σχέςη Παράγοντασ	I Παράγοντασ	II

1
Αναξιοπιςτία	του	προμθκευτι	για	τθν	παράδοςθ	του	

προϊόντοσ Κίνδυνοσ	Αδυναμίασ	Εταίρου

2 Κακι	ποιότθτα	του	προμθκευτι Κίνδυνοσ	Αδυναμίασ	Εταίρου

3 Οικονομικι	αςτάκεια	του	προμθκευτι Κίνδυνοσ	Αδυναμίασ	Εταίρου

4
Ανεπαρκισ	τεχνολογία	και	ςχεδίαςθ	του	προϊόντοσ	του	

προμθκευτι Κίνδυνοσ	Αδυναμίασ	Εταίρου

5 Ζλλειψθ	προςωπικοφ	και	υλικϊν	πόρων Κίνδυνοσ	Αδυναμίασ	Εταίρου

6
Μθ	διακεςιμότθτα	διαδικαςιϊν	και	τεχνογνωςίασ	ςτον	

προμθκευτι Κίνδυνοσ	Αδυναμίασ	Εταίρου

7 Οικονομικι	αςτάκεια	του	προμθκευτι Κίνδυνοσ	Απόςυρςθσ	βαςικοφ	εταίρου/προμθκευτι

8
Εκτοπιςμζνθ	διαπραγματευτικι	δφναμθ	με	τον	

προμθκευτι Κίνδυνοσ	Απόςυρςθσ	βαςικοφ	εταίρου/προμθκευτι
9 Ανεπαρκείσ	ειδικζσ	ςυνκικεσ	του	προμθκευτι Κίνδυνοσ	Απόςυρςθσ	βαςικοφ	εταίρου/προμθκευτι

10
Παρακμι	εταιρικισ	ςχζςθσ	και	ςυνεργαςίασ	με	τον	

προμθκευτι Κίνδυνοσ	Απόςυρςθσ	βαςικοφ	εταίρου/προμθκευτι

11
Αςτακι	και	αναποτελεςματικά	δίκτυα	επικοινωνίασ	με	τον	

προμθκευτι Κίνδυνοσ	Κακυςτεριςεων/	Λακϊν/	Ανωμαλιϊν

12 Ανεπαρκισ	εφοδιαςτικι	ευελιξία	του	προμθκευτι Κίνδυνοσ	Κακυςτεριςεων/	Λακϊν/	Ανωμαλιϊν

13
Συνολικι	αφξθςθ	του	κόςτουσ	των	αγοραςκζντων	

προϊόντων Κίνδυνοσ	Κακυςτεριςεων/	Λακϊν/	Ανωμαλιϊν

14 Κίνδυνοσ	Απόςυρςθσ	βαςικοφ	εταίρου/προμθκευτι Κίνδυνοσ	Κακυςτεριςεων/	Λακϊν/	Ανωμαλιϊν

15 Αςτάκεια	παραγωγισ	και	τερματιςμόσ	του	προμθκευτι Κίνδυνοσ	Αποτυχίασ	του	Ζργου

16 Κίνδυνοσ	Απόςυρςθσ	βαςικοφ	εταίρου/προμθκευτι Κίνδυνοσ	Αποτυχίασ	του	Ζργου

17 Κίνδυνοσ	Κακυςτεριςεων/	Λακϊν/	Ανωμαλιϊν Κίνδυνοσ	Αποτυχίασ	του	Ζργου
18 Κίνδυνοσ	Αδυναμίασ	Εταίρου Κίνδυνοσ	Αποτυχίασ	του	Ζργου

19 Κίνδυνοσ	Αποτυχίασ	του	Ζργου Κίνδυνοσ	Πρόκλθςθσ	Βλάβθσ	ςτθ	Φιμθ	του	ΔΔΠ

20 Κίνδυνοσ	Απόςυρςθσ	βαςικοφ	εταίρου/προμθκευτι Κίνδυνοσ	Πρόκλθςθσ	Βλάβθσ	ςτθ	Φιμθ	του	ΔΔΠ

21 Κίνδυνοσ	Αδυναμίασ	Εταίρου Κίνδυνοσ	Πρόκλθςθσ	Βλάβθσ	ςτθ	Φιμθ	του	ΔΔΠ

22 Ειδικζσ	ριτρεσ	εμπιςτευτθκότθτασ Κίνδυνοσ	Κατάχρθςθσ	Στρατθγικϊν	Γνϊςεων	ι	Ε&Α
23 Κίνδυνοσ	Απόςυρςθσ	βαςικοφ	εταίρου/προμθκευτι Κίνδυνοσ	Κατάχρθςθσ	Στρατθγικϊν	Γνϊςεων	ι	Ε&Α

24
Παρακμι	εταιρικισ	ςχζςθσ	και	ςυνεργαςίασ	με	τον	

προμθκευτι Κίνδυνοσ	Κατάχρθςθσ	Στρατθγικϊν	Γνϊςεων	ι	Ε&Α

25
Αςτακι	και	αναποτελεςματικά	δίκτυα	επικοινωνίασ	με	τον	

προμθκευτι Κίνδυνοσ	Ανεπικφμθτων	και	Κακόβουλων	Επικζςεων
26 Ολοκλθρωμζνθ	ςφμβαςθ	εταιρικισ	ςχζςθσ Κίνδυνοσ	Ανεπικφμθτων	και	Κακόβουλων	Επικζςεων

27 Κίνδυνοσ	Απόςυρςθσ	βαςικοφ	εταίρου/προμθκευτι Κίνδυνοσ	Διάλυςθσ	του	ΔΔΠ
28 Κίνδυνοσ	Πρόκλθςθσ	Βλάβθσ	ςτθ	Φιμθ	του	ΔΔΠ Κίνδυνοσ	Διάλυςθσ	του	ΔΔΠ
29 Κίνδυνοσ	Αποτυχίασ	του	Ζργου Κίνδυνοσ	Διάλυςθσ	του	ΔΔΠ  

Πίλαθαο 4.4 ρέζεηο αιιειεπίδξαζεο ησλ θόκβσλ ηνπ Γλσζηηθνύ Υάξηε 

Έρνληαο πιένλ, θαζνξίζεη ηνπ θφκβνπο θαη ηηο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο, 

ρξεζηκνπνηήζακε ην πξφγξακκα OmniGraffle γηα ηελ θαηαζθεπή θαη απεηθφληζε ηνπ 

Γλσζηηθνχ ράξηε. Οη θφκβνη κε θφθθηλν ρξψκα αλαπαξηζηνχλ ηνπο θηλδχλνπο ησλ 

Γπλακηθψλ Γηθηχσλ Παξαγσγήο θαη νπζηαζηηθά ιακβάλνληαη σο έμνδνη ηνπ δηθηχνπ 

καο, ελψ νη θφκβνη πνπ είλαη ρσξίο ρξψκα αλαπαξηζηνχλ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

βξέζεθαλ φηη ηνπο επεξεάδνπλ απφ ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. Οη παξάγνληεο απηνί 

απνηεινχλ ηηο εηζφδνπο καο ζην δίθηπν. 
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ρήκα 4.1 Γλσζηηθόο Υάξηεο ησλ Κηλδύλσλ ησλ ΓΓΠ 

 

4.2 Πποζδιοπιζμόρ ηος Πίνακα Βαπών 

Έλα Αζαθέο Γλσζηηθφ Γίθηπν είλαη έλα πνηνηηθφ εξγαιείν κνληεινπνίεζεο πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ήδε, 

ηα ΑΓΓ παξέρνπλ έλαλ επζχ θαη απιφ ηξφπν πξαγκάησζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ. Μπνξνχλ ινηπφλ λα πεξηγξάςνπλ θάζε ζχζηεκα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηξεηο μερσξηζηέο δηαδηθαζίεο. Ζ πξψηε, είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ηνπ δηθηχνπ θαζψο ππνδειψλεηαη ε 

θαηεχζπλζε θαη ε θχζε ησλ αηηησδψλ ζρέζεσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή παξνπζηάζηεθε 

ζηελ αθξηβψο πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Σν επφκελν βήκα είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ 

βαζκνχ ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ αιιειεπηδξψλησλ θφκβσλ, δειαδή ε εθρψξεζε 

κηαο αζαθνχο ηηκήο ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη ηε δχλακε ηεο αηηηφηεηαο. Καηά ηελ 

ηξίηε δηαδηθαζία, εθαξκφδεηαη ν κεραληζκφο αλάδξαζεο πνπ ζπιιακβάλεη ηε 

δπλακηθή ζρέζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θφκβσλ. 

 

Σν επφκελν, ινηπφλ, βήκα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ΑΓΓ πνπ ζα 

κνληεινπνηεί ηνπ θηλδχλνπο ησλ Γπλακηθψλ Γηθηχσλ Παξαγσγήο είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ πίλαθα βαξψλ. Μέζσ βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο πξνζπαζήζακε λα 

βξνχκε πνζνηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζα πεξηγξάθνπλ κε κία αξηζκεηηθή ηηκή ην βάξνο 

θάζε δηαζχλδεζεο. Όπσο αλαθέξακε θαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζε κία 
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έξεπλά ηνπ ν B. Guertler(2014)  πξνζπάζεζε λα πνζνηηθνπνηήζεη ηε δχλακε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ 13 παξαγφλησλ πνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.2, 

ζπιιέγνληαο ζηνηρεία κέζσ ζπλεληεχμεσλ κε εξεπλεηηθνχο εηαίξνπο. Ο 

θαλνληθνπνηεκέλνο πίλαθαο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

παξαγφλησλ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. 

 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 

C1 0.0 2.6 1.6 1.6 2.3 1.4 1.5 2.0 2.1 2.7 2.0 2.2 2.8 

C2 2.6 0.0 1.7 2.4 1.8 2.2 2.3 1.1 2.3 2.4 2.7 1.2 2.4 

C3 1.6 1.7 0.0 1.7 1.8 1.0 2.3 1.1 1.4 1.6 1.5 1.5 2.4 

C4 1.6 2.4 1.7 0.0 1.4 2.5 1.5 0.9 1.7 1.0 2.0 1.4 2.1 

C5 2.3 1.8 1.8 1.4 0.0 2.5 0.7 2.3 1.7 2.1 2.3 1.2 2.4 

C6 1.4 2.2 1.0 2.5 2.5 0.0 1.8 1.0 1.9 1.1 2.3 1.5 2.0 

C7 1.5 2.3 2.3 1.5 0.7 1.8 0.0 1.0 1.9 1.5 1.8 1.3 1.0 

C8 2.0 1.1 1.1 0.9 2.3 1.0 1.0 0.0 1.7 1.5 1.9 1.8 1.6 

C9 2.1 2.3 1.4 1.7 1.7 1.9 1.9 1.7 0.0 2.0 1.4 2.3 1.5 

C10 2.7 2.4 1.6 1.0 2.1 1.1 1.5 1.5 2.0 0.0 2.1 1.7 2.4 

C11 2.0 2.7 1.5 2.0 2.3 2.3 1.8 1.9 1.4 2.1 0.0 1.9 2.5 

C12 2.2 1.2 1.5 1.4 1.2 1.5 1.3 1.8 2.3 1.7 1.9 0.0 0.7 

C13 2.8 2.4 2.4 2.1 2.4 2.0 1.0 1.6 1.5 2.4 2.5 0.7 0.0 
Πίλαθαο 4.5 Πίλαθαο αιιειεπηδξάζεσλ ησλ 13 παξαγόλησλ 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 4.5, ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ δηαζπλδέζεσλ ησλ 

παξαγφλησλ δηαθνξνπνηνχληαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο (θακία επίπησζε 0, ρακειή 

επίπησζε 1, κέζε επίπησζε 2, ηζρπξή επίπησζε 3), ελψ ζηελ κήηξα 

αιιειεπηδξάζεσλ ζπκπιεξψζεθαλ νη αξηζκεηηθνί κέζνη φξνη ησλ 

απνηειεζκάησλ[45]. Σα δηαγψληα ζηνηρεία έρνπλ κεδεληθή ηηκή βάξνπο (Wii=0) αθνχ 

θαλέλαο παξάγνληαο δελ αιιειεπηδξά κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο 

φκσο, δελ απνηειεί ηνλ πίλαθα γεηηλίαζεο ηνπ Αζαθνχο Γλσζηηθνχ καο Υάξηε. Ο 

πίλαθαο γεηηλίαζεο ηνπ ΑΓΓ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα βάξε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 

θάζε κίαο απν ηηο 26 ζρέζεηο πνπ νξίζηεθαλ ζηνλ Πίλαθα 4.4 θαη θαίλνληαη γξαθηθά 

ζην παξαθάησ ζρήκα. 
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ρήκα 4.2 Αζαθήο Γλσζηηθόο Υάξηεο ησλ Κηλδύλσλ ησλ ΓΓΠ 

Γηα ηελ εχξεζε ηνπ βαζκνχ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ζρέζεσλ ρξεζηκνπνηήζακε 

κεζνδνινγίεο απφ ηε ζεσξία ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο.Ζ πνιπθξηηεξηαθή 

αλάιπζε απνηειεί έλα εξγαιείν ιήςεο απνθάζεσλ πνπ αλαπηχρζεθε γηα λα 

πεξηνξίζεη ηε ζχγρπζε πνπ πξνθαιείηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ εκπιέθνληαη κεηαμχ 

ηνπο πνιιά θαη δηαθνξεηηθήο θχζεσο θξηηήξηα ηα νπνία αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

επηινγέο. Οη κέζνδνί ηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

πξνηηκφηεξεο επηινγήο, γηα ηελ θαηάηαμε επηινγψλ, γηα απαξίζκεζε ελφο 

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ επηινγψλ, γηα επαθφινπζε ιεπηνκεξή αμηνιφγεζε, ή απιά 

γηα δηαρσξηζκφ απνδεθηψλ θαη κε απνδεθηψλ δπλαηνηήησλ. 

 

πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζή καο φπνπ έρνπκε δεδνκέλν ηνλ πίλαθα βαξψλ ησλ 13 

παξαγφλησλ, ν βαζκφο ηεο επίδξαζήο ηνπο κε ηνπο θηλδχλνπο ησλ ΓΓΠ, βξέζεθε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηεο κεζφδνπο ηεο Αλαιπηηθήο Ηεξαξρηθήο Γηαδηθαζίαο (Analytic 

Hierarchy Process-AHP) θαζψο θαη ηεο Πξνζζεηηθήο πλάξηεζεο Αμίαο (Additive 

Value Function-AVF). 

 

4.2.1 Θευπία και Δθαπμογή ηηρ Αναλςηικήρ Ιεπαπσικήρ Γιαδικαζίαρ 

 

Ζ Αλαιπηηθή Ηεξαξρηθή Γηαδηθαζία εηζήρζε απφ ηνλ Saaty(1977) σο κία 

πνιπθξηηεξηαθή πξνζέγγηζε ιήςεο απνθάζεσλ. Πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ 

εξεπλεηψλ, θπξίσο ιφγσ ησλ καζεκαηηθψλ ηδηνηήησλ ηεο κεζφδνπ αιιά θαη επεηδή 
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ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία εηζφδνπ είλαη εχθνιν λα εμαζθαιηζζνχλ [47]. Ζ ιέμε 

«Αλαιπηηθή»πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα αξρηθά 

αλαιχεηαη ζηα ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία, ελψ ε «Ηεξαξρία» δειψλεη φηη κία ηεξαξρηθή 

δνκή ησλ ζηνηρείσλ ρηίδεηαη, αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνβιήκαηνο[48]. 

Απνηειεί έλα εξγαιείν ππνζηήξημεο απνθάζεσλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ επίιπζε ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ απφθαζεο, αθνχ ρξεζηκνπνηεί κηα πνιπεπίπεδε 

ηεξαξρηθή δνκή ησλ ζηφρσλ, ησλ θξηηεξίσλ, ησλ ππνθξηηεξίσλ θαη ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Σα ζρεηηθά ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ έλα ζχλνιν ζπγθξίζεσλ 

αλά δεχγε. Οη ζπγθξίζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ιεθζνχλ ηα βάξε 

ζπνπδαηφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ ιήςεο απνθάζεσλ, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ 

επίδνζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ ζε ζρέζε κε θάζε επηκέξνπο θξηηήξην απφθαζεο. Αλ νη 

ζπγθξίζεηο δελ είλαη ζπλεπείο, ηφηε παξέρεηαη έλαο κεραληζκφο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ζπλνρήο[49]

απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ηέζζεξα βήκαηα[50]: 

 

1) Απνζχλζεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηεξάξρεζε ησλ ζηφρσλ, ησλ θξηηεξίσλ θαη 

ππν-θξηηεξίσλ θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ 

2) χγθξηζε ησλ ζηφρσλ αλά δεχγε 

3) Έιεγρνο ζπλέπεηαο θαη ζπλνρήο ησλ ζπγθξίζεσλ 

4) πγθέληξσζε ησλ ζπγθξίζεσλ  

 

 

 
ρήκα 4.3 Παξάδεηγκα Ιεξάξρεζεο 

Γνζέληνο ινηπφλ, ησλ ζηνηρείσλ ελφο επηπέδνπ, π.ρ. ηνπ ηεηάξηνπ, ηεο ηεξαξρίαο θαη 

ελφο ζηνηρείνπ e απφ ην ακέζσο πςειφηεξν επίπεδν, ζπγθξίλνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ 

επηπέδνπ 4 αλά δεχγε κε ηε δχλακε επηξξνήο ηνπο πάλσ ζην ζηνηρείν e. Σα λνχκεξα 

πνπ πξνθχπηνπλ θαη αληαλαθινχλ ηε ζχγθξηζε, εηζάγνληαη ζε έλα πίλαθα θαη 

βξίζθνπκε ην ηδηνδηάλπζκα κε ηε κεγαιχηεξε ηδηνηηκή. Σν ηδηνδηάλπζκα παξέρεη ηε 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ελψ ε ηδηνηηκή είλαη έλα κέηξν πνπ δείρλεη ηε ζπλνρή ηεο 

απφθαζεο[47]. 

 

Οη πξνηηκήζεηο γηα θάζε δεχγνο ζηνηρείσλ Υ θαη Τ δειψλνληαη ζηνλ πίλαθα κε ηε 

ρξήζε ησλ αξηζκεηηθψλ δηαβαζκίζεσλ ηνπ Saaty φπνπ νη πηζαλέο ηηκέο είλαη 

{1,2,3,4,5,6,7,8,9,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,1/7,1/8,1/9} [51]. 

 

Πξαθηηθά θάζε ηηκή ηεο κήηξαο ππνδειψλεη ηελ έθηαζε ζηελ νπνία έλα ζηνηρείν 

είλαη πην ζεκαληηθφ απφ έλα άιιν. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλάινγα κε ηα ζηνηρεία ηα 

νπνία ζπγθξίλνληαη εκθαλίδνληαη νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο[51]: 
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1) aij = 1 , φηαλ έλα ζηνηρείν ζπγθξίλεηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ 

2) aij>1 , φηαλ ην ζηνηρείν i ζεσξείηαη πην ζεκαληηθφ απφ ην ζηνηρεηφ j  

3) aij<1 , φηαλ ην ζηνηρείν j  ζεσξείηαη πην ζεκαληηθφ απφ ην i  

4) aij = 1/aji , γηα φιεο ηηο ππφινηπεο ηηκέο ηνπ πίλαθα 

 

Σν επφκελν βήκα έγθεηηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαλχζκαηνο πξνηεξαηνηήησλ απφ ηε 

δεδνκέλε κήηξα. Αξρηθά ππνινγίδεηαη κε καζεκαηηθνχο φξνπο ην θχξην ηδηνδηάλπζκα 

θαη φηαλ θαλνληθνπνηεζεί, πξνθχπηεη ην δηάλπζκα ησλ πξνηεξαηνηήησλ. Δλ ηελ 

απνπζία φκσο ελφο ππνινγηζηή κε κεγάιεο ππνινγηζηηθέο δπλαηφηεηεο, κπνξνχλ λα 

ιεθζνχλ εθηηκήζεηο ηνπ ελ ιφγσ δηαλχζκαηνο κε ηνπο αθφινπζνπο ηέζζεξηο ηξφπνπο: 

 

1) ηνλ πξψην θαη πην αθαηέξγαζην ηξφπν, αθνχ βξεζνχλ ηα αζξνίζκαηα θάζε 

ζεηξάο ηνπ πίλαθα, δηαηξνχληαη κε ην ζχλνιν ησλ αζξνηζκάησλ έηζη ψζηε λα 

θαλνληθνπνηεζνχλ θαη ην άζξνηζκά ηνπο λα είλαη ίζν κε ηε κνλάδα. Ζ πξψηε 

ηηκή ηνπ δηαλχζκαηνο πνπ πξνθχπηεη απνηειεί ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο πξψηεο 

δξάζεο, ε δεχηεξε ηηκή είλαη ε πξνηεξαηφηεηα ηεο δεχηεξεο δξάζεο θαη νχησ 

θαζεμήο 

2) Καηά ηνλ δεχηεξν ηξφπν, ν νπνίνο είλαη θαιχηεξνο απφ ηνλ πξψην, 

ιακβάλεηαη ην άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ θάζε ζηήιεο θαη ζρεκαηίδεηαη ν 

αληίζηξνθνο ησλ πνζψλ απηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα θαλνληθνπνηεζνχλ ηα πνζά 

απηά ψζηε ην άζξνηζκά ηνπο λα είλαη ίζν κε ηε κνλάδα, δηαηξείηαη θάζε πνζφ 

κε ην άζξνηζκα φισλ ησλ αληίζηξνθσλ πνζνηήησλ. 

3) Καιχηεξνο απφ ηνπο δχν πξνεγνχκελνπο ηξφπνπο είλαη ν ηξίηνο, ζηνλ νπνίν 

δηαηξνχληαη ηα ζηνηρεία θάζε ζηήιεο ηνπ πίλαθα κε ην άζξνηζκα ηεο ζηήιεο 

πνπ βξίζθεηαη. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαλνληθνπνηνχληαη νη ζηήιεο. Έπεηηα, γηα 

θάζε ζεηξά ηνπ πίλαθα πνπ πξνθχπηεη, βξίζθεηαη ν κέζνο φξνο ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπο. 

4) Γηα ηνλ ηέηαξην ηξφπν, πνιιαπιαζηάδνληαη ηα n ζηνηρεία θάζε ζεηξάο θαη 

ιακβάλεηαη ε n ξίδα ηνπο. Έπεηηα θαλνληθνπνηνχκε ηνπο πξνθχπηνληεο 

αξηζκνχο. 

 

Δθηφο απφ ην ζρεηηθφ βάξνο ηνπ ηδηνδηαλχζκαηνο ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί θαη ε 

ζπλνρή ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ππνινγίδεηαη ε θχξηα ηδηνηηκή αζξνίδνληαο ηα γηλφκελα 

κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηδηνδηαλχζκαηνο θαη ησλ αζξνηζκάησλ ησλ ζηειψλ ηνπ 

ακνηβαίνπ πίλαθα. Ο Saaty (1980) απέδεημε φηη γηα κία ζπλεπήο ακνηβαία κήηξα ε 

κεγαιχηεξε ηδηνηηκή είλαη ίζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπγθξίζεσλ ή ιmax = n, φπνπ n ν 

βαζκφο ηεο κήηξαο. ηε ζπλέρεηα φξηζε ηνλ Γείθηεο πλνρήο (Consistency Index-

C.I.) σο ηελ απφθιηζε απφ ηε ζπλνρή κε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

 

 
 

(1) 

Έπεηηα, ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ δείθηε απηφ ζπγθξίλνληάο ηνλ κε ηνλ ηπραίν Γείθηε 

πλνρήο (random Index-R.I.). Οη κέζεο ηηκέο ηνπ R.I. γηα δείγκα 500 πηλάθσλ καδί κε 

ηνλ βαζκφ ηνπ πίλαθα θαίλνληαη παξαθάησ: 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

R.I 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 
Πίλαθαο 4.6 Μέζνο ηπραίνο Γείθηεο πλνρήο 
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Ο ιφγνο ηνπ C.I. κε ην κέζν φξν ηνπ R.I. γηα πίλαθα ίδηνπ βαζκνχ, θαιείηαη ιφγνο 

ζπλνρήο (Consistency Ratio-C.R.). Όηαλ ν ιφγνο ζπλνρήο έρεη ηηκή 0.10 ή κηθξφηεξε, 

ηφηε ζεσξείηαη απνδεθηφο[47]. 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ AHP ζηε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ην πξψην 

βήκα είλαη ε δηάξζξσζε ηεο ηεξαξρίαο. ην πξψην ή αλψηαην επίπεδν βξίζθνληαη νη 

θίλδπλνη ηνπ ΓΓΠ. ην δεχηεξν επίπεδν βξίζθνληαη ηα θξηηήξηα πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηνπο θηλδχλνπο, δειαδή νη 13 παξάγνληεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί θαη πξνεγνπκέλσο.  

 

Χο κήηξα ζπγθξίζεσλ παίξλνπκε ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα αιιειεπηδξάζεσλ ησλ 13 

παξαγφλησλ (Πίλαθαο 4.5). Ζ ζπγθεθξηκέλε κήηξα δελ εκπεξηέρεη ηε δηαβάζκηζε έηζη 

φπσο νξίζηεθε απφ ηνλ Saaty θαη αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. ε γεληθέο γξακκέο 

ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο δηαβάζκηζεο πνπ κπνξνχλ λα επηιερζνχλ. 

Χο εθ ηνχηνπ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζεσξνχκε φηη 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα Απεπζείαο Γηαβάζκηζεο (Direct Weighting scale), ε 

νπνία επηηξέπεη ηε ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ κε ηηο απηνχζηεο αμίεο ησλ ζπγθξίζεσλ, 

ρσξίο ηε ρξήζε κηαο απζηεξά θαζνξηζκέλεο θιίκαθαο [51]. 

 

Παξάιιεια, γηα λα θέξνπκε ηνλ πίλαθα ζε κνξθή θαηάιιειε γηα εθαξκνγή ηεο 

AHP, εθαξκφζακε ηνλ θαλφλα Cji = 1/Cij γηα ηα ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ 

ηελ θχξηα δηαγψλην, ελψ ζέζακε φια ηα ζηνηρεία ηεο θχξηαο δηαγσλίνπ (Cii) ίζα κε ηε 

κνλάδα, αθνχ είλαη απηά πνπ ζπγθξίλνληαη κε ηνλ εαπηφ ηνπο. Ο πίλαθαο πνπ 

πξνέθπςε ηειηθά είλαη: 

 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 

C1 1.00 2.60 1.60 1.60 2.30 1.40 1.50 2.00 2.10 2.70 2.00 2.20 2.80 

C2 0.38 1.00 1.70 2.40 1.80 2.20 2.30 1.10 2.30 2.40 2.70 1.20 2.40 

C3 0.63 0.59 1.00 1.70 1.80 1.00 2.30 1.10 1.40 1.60 1.50 1.50 2.40 

C4 0.63 0.42 0.59 1.00 1.40 2.50 1.50 0.90 1.70 1.00 2.00 1.40 2.10 

C5 0.43 0.56 0.56 0.71 1.00 2.50 0.70 2.30 1.70 2.10 2.30 1.20 2.40 

C6 0.71 0.45 1.00 0.40 0.40 1.00 1.80 1.00 1.90 1.10 2.30 1.50 2.00 

C7 0.67 0.43 0.43 0.67 1.43 0.56 1.00 1.00 1.90 1.50 1.80 1.30 1.00 

C8 0.50 0.91 0.91 1.11 0.43 1.00 1.00 1.00 1.70 1.50 1.90 1.80 1.60 

C9 0.48 0.43 0.71 0.59 0.59 0.53 0.53 0.59 1.00 2.00 1.40 2.30 1.50 

C10 0.37 0.42 0.63 1.00 0.48 0.91 0.67 0.67 0.50 1.00 2.10 1.70 2.40 

C11 0.50 0.37 0.67 0.50 0.43 0.43 0.56 0.53 0.71 0.48 1.00 1.90 2.50 

C12 0.45 0.83 0.67 0.71 0.83 0.67 0.77 0.56 0.43 0.59 0.53 1.00 0.70 

C13 0.36 0.42 0.42 0.48 0.42 0.50 1.00 0.63 0.67 0.42 0.40 1.43 1.00 
Πίλαθαο 4.7 Πίλαθαο ζπγθξίζεσλ αλά δεύγε ησλ παξαγόλησλ γηα εθαξκνγή ηεο 

AHP 

Ζ κέζνδνο AHP εθαξκφζηεθε γηα θάζε πεξίπησζε θηλδχλνπ μερσξηζηά, ελψ ην 

δηάλπζκα , ην νπνίν επίζεο απνηειεί ηελ απαηηνχκελε εθηίκεζε ηνπ δηαλχζκαηνο 

ησλ ηειηθψλ ζρεηηθψλ βαξψλ, ππνινγίδεηαη απφ ηελ 3
ε
 κεζνδνινγία πνπ αλαθέξζεθε 

ζηε πξνεγνχκελε ζειίδα. Ζ κεζνδνινγία απηή απνθηά επαλαιεπηηθφ ραξαθηήξα, 

αθνχ θάζε θνξά ππνινγίδεηαη ην ηεηξάγσλν ηεο εθάζηνηε κήηξαο ζπγθξίζεσλ θαη 

φια ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο επαλαιακβάλνληαη κέρξηο φηνπ δχν δηαδνρηθέο 

πξνζεγγίζεηο λα κελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζην πιαίζην ηεο επηζπκεηήο αθξίβεηαο. 
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Υξεζηκνπνηψληαο ηηο ζρέζεηο (1)-(6) ηνπ Πίλαθα 4.3 θαηαζθεπάδνπκε ηελ παξαθάησ 

ηεξαξρηθή δνκή γηα ηνλ «Κίλδπλν Αδπλακίαο Δηαίξνπ».  

 

 

 
 

 

ην πξψην επίπεδν βξίζθεηαη ν «Κίλδπλνο Αδπλακίαο ηνπ Δηαίξνπ» (C17) ελψ ζην 

δεχηεξν, νη έμη παξάγνληεο (C1-C6) απφ ηνπο νπνίνπο θαη εμαξηάηαη. Ο πίλαθαο 

ζπγθξίζεσλ ησλ έμη παξαγφλησλ ηνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ πνπ θαίλεηαη παξαθάησ, 

απνηειεί νπζηαζηηθά έλαλ ππνπίλαθα ηνπ Πίλαθα 4.6. 

 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 

C1 1.00 2.60 1.60 1.60 2.30 1.40 

C2 0.38 1.00 1.70 2.40 1.80 2.20 

C3 0.63 0.59 1.00 1.70 1.80 1.00 

C4 0.63 0.42 0.59 1.00 1.40 2.50 

C5 0.43 0.56 0.56 0.71 1.00 2.50 

C6 0.71 0.45 1.00 0.40 0.40 1.00 
Πίλαθαο 4.8 πγθξίζεηο αλά δεύγε ησλ 6 παξαγόλησλ ηνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ 

Αξρηθά, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία, βξίζθνπκε ην άζξνηζκα ησλ ζηειψλ ηεο 

κήηξαο ζπγθξίζεσλ. Οη πξάμεηο νη νπνίεο έγηλαλ ζε ππνινγηζηηθφ θχιιν excel καο 

έδσζαλ ηα εμήο αζξνίζκαηα: , , , 

, , . 

 

Έπεηηα θάζε ζηνηρείν ηνπ Πίλαθα 4.7 δηαηξείηαη κε ην αληίζηνηρν άζξνηζκα ηεο 

ζηήιεο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα θαλνληθνπνηνχληαη νη ζηήιεο. Πξνθχπηεη ινηπφλ έλαο 

λένο πίλαθαο, ζηνλ νπνίνλ ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο θάζε ζεηξάο. Σα απνηειέζκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ καο δίλνπλ ην ηδηνδηάλπζκα . Ο θαλνληθνπνηεκέλνο πίλαθαο θαζψο 

θαη ην ηδηνδηάλπζκα κεηά ηελ 1
ε
 επαλάιεςε θαίλνληαη παξαθάησ. 

 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 Ιδιοδιάνυσμα 

C1 0.2643 0.4630 0.2483 0.2048 0.2644 0.1321 0.2628 

C2 0.1017 0.1781 0.2638 0.3071 0.2069 0.2075 0.2109 

C3 0.1652 0.1048 0.1552 0.2176 0.2069 0.0943 0.1573 

C4 0.1652 0.0742 0.0913 0.1280 0.1609 0.2358 0.1426 

C5 0.1149 0.0989 0.0862 0.0914 0.1149 0.2358 0.1237 

C6 0.1888 0.0810 0.1552 0.0512 0.0460 0.0943 0.1027 
Πίλαθαο 4.9 Απνηειέζκαηα ηεο AHP κεηά ηελ 1ε επαλάιεςε 
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Ο ιφγνο πνπ έρνπκε θξαηήζεη ηέζζεξα δεθαδηθά ςεθία, είλαη δηφηη ζέινπκε ην 

ζθάικα κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ πξνζεγγίζεσλ λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ . 

 

Σν επηζπκεηφ απνηέιεζκα πξνέθπςε κεηά απφ ηέζζεξηο επαλαιήςεηο. Κάζε θνξά 

πςψλακε ηνλ θαλνληθνπνηεκέλν πίλαθα ζην ηεηξάγσλν θαη ππνινγίδακε ην θαηλνχξην 

ηδηνδηάλπζκα. Σν ηειηθφ ηδηνδηάλπζκα πνπ καο δίλεη θαη ηελ δεηνχκελε 

πξνηεξαηφηεηα είλαη:  

 

Σε κεζνδνινγία απηή ηελ εθαξκφζακε γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηέπνπλ ηα ΓΓΠ ησλ 

νπνίσλ ην δεχηεξν επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο ηνπο απνηειείηαη απφ παξάγνληεο πνπ ν 

βαζκφο αιιειεπίδξαζεο είλαη ήδε γλσζηφο κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία. Γηα ηνπο 

ππφινηπνπο θηλδχλνπο εθαξκφζακε ηε Γθξη Θεσξία ησλ Αζαθψλ Γλσζηηθψλ 

Γηθηχσλ φπνπ ην βάξνο κεηαμχ δχν παξαγφλησλ ή δχν θηλδχλσλ κπνξεί λα δνζεί 

κέζσ ελφο γθξη αξηζκνχ ζε κνξθή  φπνπ  θαη  ην άλσ θαη 

θάησ φξην ηνπ εχξνπο πνπ έρνπκε νξίζεη σο γθξη αξηζκφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζπκπιεξψλνληαη ηα βάξε ηνπ πίλαθα γεηηλίαζεο ησλ νπνίσλ ε αθξηβήο ηηκήο είλαη 

άγλσζηε θαη πξνθχπηεη ν ηειηθφο πίλαθαο βαξψλ ηνπ Αζαθνχο Γλσζηηθνχ Γηθηχνπ 

πνπ κνληεινπνηείηαη. 

 

4.2.2 Θευπία και Δθαπμογή ηηρ Πποζθεηικήρ ςνάπηηζηρ Αξίαρ 

 

Έλα ζπλαξηεζηαθφ κνληέιν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε κηαο ζπλάξηεζεο αμίαο 

ή αμηψλ (value function) ηεο νπνίαο ν ξφινο είλαη ε ζχλζεζε ησλ πνιιαπιψλ 

θξηηεξίσλ g1,g2,…gnζε έλα θαη κνλαδηθφ θξηηήξην. Γηα απηφλ αθξηβψο ην ιφγν, απηή 

ε κνληεινπνίεζε ηεο νιηθήο πξνηίκεζεο ηνπ απνθαζίδνληνο απνθαιείηαη θαη 

κέζνδνο ηνπ νιηθνχ θξηηεξίνπ (method of global criterion). 

 

Ζ ζπλάξηεζε αμίαο είλαη κηα πξαγκαηηθή ζπλάξηεζε ε νπνία νξίδεηαη ζην 

θαξηεζηαλφ γηλφκελν ησλ θξηηεξίσλ θαη εθθξάδεη ηελ νιηθή αμία κηαο δξάζεο a  A, 

σο εμήο: 

 

  , ]  

 

 g(a) 

 

φπνπ,  θαη , είλαη ε ρεηξφηεξε θαη ε θαιχηεξε ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ , αληίζηνηρα 

θαη  , είλαη έλαο πξαγκαηηθφ αξηζκφο πνπ νλνκάδεηαη νιηθή αμία ηεο δξάζεο α. 

 

Ζ ζπλάξηεζε αμίαο u έρεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θξηηεξίνπ. Γηα θάζε δεχγνο δξάζεσλ 

(a,b), πιεξνχληαη νη εμήο δχν ηδηφηεηεο: 

 

  α πξνηηκάηαη ηεο b  

 

  α αδηάθνξε ηεο b  

 

Μία ζπλάξηεζε αμίαο νξίδεη επίζεο κία πξνδηάηαμε (weak order), δειαδή δηάηαμε κε 

ελδερφκελεο ηζνδπλακίεο ησλ δξάζεσλ ηνπ ζπλφινπ Α θαηά κήθνο ηεο πξαγκαηηθήο 

επζείαο. Όζν κεγαιχηεξε είλαη δειαδή ε αμία κηαο δξάζεο, ηφζν πην ςειά βξίζθεηαη 
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ε δξάζε απηή ζηελ νιηθή θαηάηαμε. ηα ζηάδηα Η-ΗΗ-ΗΗΗ ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο 

θαίλεηαη παξαζηαηηθά ε κεζνδνινγηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε[52]. 

 

 
ρήκα 4.4 Μνληεινπνίεζε νιηθήο πξνηίκεζεο κε νιηθό θξηηήξην 

Γηα ηελ αλαιπηηθή κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο  ε νπνία κνληεινπνηεί ηελ νιηθή 

πξνηίκεζε u(g) = u(g1,g2,…gn) ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία 

ε Πξνζζεηηθή πλάξηεζε Αμίαο (Additive Value Function). 

 

ήκεξα ηα κνληέια πξνζζεηηθήο αμίαο απνηεινχλ ηελ πην δεκνθηιή ηερληθή ηεο 

πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο, ηδηαίηεξα φηαλ έλαο αλαιπηήο επηζπκεί λα απνθηήζεη κηα 

πιήξε θαηάηαμε ελφο ζπλφινπ δξάζεσλ πνπ αμηνινγήζεθαλ ζε κία ζπλεπή 

νηθνγέλεηα θξηηεξίσλ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζζεηηθψλ ζπλαξηήζεσλ αμίαο έρεη λα 

αληηκεησπίζεη δεηήκαηα λνκηκφηεηαο θαη ηερληθψλ δπζθνιηψλ φηαλ εκπιέθνληαη 

πξαγκαηηθνί θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ[53]. 

 

Μία πξνζζεηηθή ζπλάξηεζε αμίαο νξίδεηαη κέζα απφ ηηο ζρέζεηο: 

  
 

 ,  ,  

 

  
 

φπνπ , i = 1,2,…n είλαη κε θζίλνπζεο πεξηζψξηεο ζπλαξηήζεηο αμίαο (marginal 

value functions), θαλνληθνπνηεκέλεο κεηαμχ 0 θαη 1,  θαη , είλαη ε ρεηξφηεξε θαη 

ε θαιχηεξε ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ θαη , i = 1,2,…n νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ 

πεξηζψξησλ ζπλαξηήζεσλ κε άζξνηζκα ηε κνλάδα. 

 

Ζ έλλνηα πνπ θπξηαξρεί ζηε ζεσξία είλαη ε πξνηηκεζηαθή αλεμαξηεζία ησλ 

θξηηεξίσλ, ν νξηζκφο ηεο νπνίαο καο δίλεηαη παξαθάησ θαη νδεγεί ζην ζεψξεκα ηεο 

πξνζζεηηθήο ζπλάξηεζεο αμίαο. 

 

Οξηζκόο 1: 
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 Έλα δεχγνο δειαδή, θξηηεξίσλ , είλαη πξνηηκεζηαθά αλεμάξηεην ηνπ ινηπνχ 

ζπλφινπ ησλ θξηηεξίσλ  φηαλ νη κνλάδεο παξαρψξεζεηο κεηαμχ ησλ 

θξηηεξίσλ δελ εμαξηψληαη απφ ηηο ηηκέο πνπ παίξλνπλ ηα ππφινηπα θξηηήξηα. 

 

Αλ ππνζέζνπκε ηψξα φηη ππάξρεη έλα θξηηήξην αλαθνξάο , ηζρχεη φηη ηα θξηηήξηα 

ηεο ζπλεπνχο νηθνγέλεηαο θξηηεξίσλ F είλαη πξνηηκεζηαθά αλεμάξηεηα, εάλ  

είλαη πξνηηκεζηαθά αλεμάξηεην ησλ θξηηεξίσλ . 

Σν κνληέιν απφθαζεο ελφο αηφκνπ είλαη κία πξνζζεηηθή ζπλάξηεζε αμίαο φηαλ, γηα 

ην άηνκν απηφ, ηα θξηηήξηα ηεο ζπλεπνχο νηθνγέλεηαο θξηηεξίσλ είλαη πξνηηκεζηαθά 

αλεμάξηεηα. 

 

Μεηά ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνηηκεζηαθήο αλεμαξηεζίαο ησλ θξηηεξίσλ, ν αλαιπηήο 

λνκηκνπνηείηαη λα εξγαζηεί γηα ηελ θαηαζθεπή θάζε κίαο πεξηζψξηαο ζπλάξηεζεο 

 μερσξηζηά. Οη ζεκαληηθφηεξεο κέζνδνη θαη ηερληθέο γηα ηε θαηαζθεπή ησλ 

πεξηζψξησλ ζπλαξηήζεσλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί είλαη: 

 Ζ κέζνδνο ηεο άκεζεο θαηαζθεπήο (direct assessment) 

 Ζ κέζνδνο ηεκαρηζκνχ ζην ζεκείν κέζεο αμίαο (mid-value splitting 

technique) 

 Ζ αλαιπηηθή κέζνδνο UTA I 

 Ζ αλαιπηηθή κέζνδνο MACBETH 

 

Οη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ηεο πξνζζεηηθήο ζπλάξηεζεο αμίαο ππνινγίδνληαη 

θπξίσο κε ηε κέζνδν ησλ παξαρσξήζεσλ (trade-offs). Ο απνθαζίδσλ θαιείηαη λα 

δειψζεηn-1 ζρέζεηο αδηαθνξίαο κεηαμχ ησλ εηθνληθψλ δξάζεσλ, ψζηε λα πξνθχςνπλ 

n-1 εμηζψζεηο κεηαμχ ησλ βαξψλ θαη ησλ θξηηεξίσλ. Ζ πξνζζήθε ζε απηέο ηεο 

ζρέζεο  ζα νδεγήζεη ζηελ επίιπζε ελφο γξακκηθνχ ζπζηήκαηνο n 

εμηζψζεσλ κε αγλψζηνπο ηα n βάξε ησλ θξηηεξίσλ[52]. 

 

Ζ Πξνζζεηηθή πλάξηεζε Αμίαο εθαξκφζζεθε ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ νη θίλδπλνη πνπ δηέπνπλ ηα Γπλακηθά Γίθηπα 

Παξαγσγήο.Οη έλλνηεο πνπ απαξηίδνπλ ηε ζηήιε Παξάγνληεο Η ηνπ Πίλαθα 4.4 

απνηεινχλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ηα θξηηήξηα ησλ νπνίσλ ε ζχλζεζε νδεγεί 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ελλνηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηε ζηήιε Παξάγνληεο ΗΗ ηνπ ίδηνπ 

πίλαθα. Γηα ην ιφγν απηφ ππνζέηνπκε φηη πθίζηαηαη ε πξνηηκεζηαθή αλεμαξηεζία 

κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ. Απηφ πνπ απνκέλεη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Πξνζζεηηθήο 

πλάξηεζεο Αμίαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηζψξησλ ζπλαξηήζεσλ  

θαζψο θαη ηα βάξε  ησλ θξηηεξίσλ. 

 

ηελ πεξίπησζή καο, νη πεξηζψξηεο ζπλαξηήζεηο ζα είλαη ηεο κνξθήο , νη 

νπνίεο φκσο δελ ρξεηάδεηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ κε θάπνηνλ απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, αθνχ ε αμία/ζέζε ελφο ζεκείνπ  δίλεηαη απφ ηνλ 

Πίλαθα 4.5 αλ απηφο θαλνληθνπνηεζεί ζηελ θιίκαθα ησλ αμηψλ [0,1]. Ο 

θαλνληθνπνηεκέλνο πίλαθαο δίλεηαη παξαθάησ. 
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  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 

C1 1.00 0.87 0.53 0.53 0.77 0.47 0.50 0.67 0.70 0.90 0.67 0.73 0.93 

C2 0.87 1.00 0.57 0.80 0.60 0.73 0.77 0.37 0.77 0.80 0.90 0.40 0.80 

C3 0.53 0.57 1.00 0.57 0.60 0.33 0.77 0.37 0.47 0.53 0.50 0.50 0.80 

C4 0.53 0.80 0.57 1.00 0.47 0.83 0.50 0.30 0.57 0.33 0.67 0.47 0.70 

C5 0.77 0.60 0.60 0.47 1.00 0.83 0.23 0.77 0.57 0.70 0.77 0.40 0.80 

C6 0.47 0.73 0.33 0.83 0.83 1.00 0.60 0.33 0.63 0.37 0.77 0.50 0.67 

C7 0.50 0.77 0.77 0.50 0.23 0.60 1.00 0.33 0.63 0.50 0.60 0.43 0.33 

C8 0.67 0.37 0.37 0.30 0.77 0.33 0.33 1.00 0.57 0.50 0.63 0.60 0.53 

C9 0.70 0.77 0.47 0.57 0.57 0.63 0.63 0.57 1.00 0.67 0.47 0.77 0.50 

C10 0.90 0.80 0.53 0.33 0.70 0.37 0.50 0.50 0.67 1.00 0.70 0.57 0.80 

C11 0.67 0.90 0.50 0.67 0.77 0.77 0.60 0.63 0.47 0.70 1.00 0.63 0.83 

C12 0.73 0.40 0.50 0.47 0.40 0.50 0.43 0.60 0.77 0.57 0.63 1.00 0.23 

C13 0.93 0.80 0.80 0.70 0.80 0.67 0.33 0.53 0.50 0.80 0.83 0.23 1.00 
Πίλαθαο 4.10 Καλνληθνπνηεκέλνο πίλαθαο παξαγόλησλ ζηε θιίκαθα [0,1] 

 

Έρνληαο ινηπφλ, ηελ αμία/ ζέζε θάζε θξηηεξίνπ κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ 

εθαξκνγή ηεο Πξνζζεηηθήο πλάξηεζεο Αμίαο γηα θάζε έλαλ θίλδπλν μερσξηζηά. 

Γλσξίδνπκε απφ ηνλ Πίλαθα 4.3 φηη ν «Κίλδπλνο Αδπλακίαο ηνπ Δηαίξνπ» ((C16)) 

εμαξηάηαη απφ: 

1) Σελ αμηνπηζηία ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο (C1) 

2) Σελ θαθή πνηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (C2) 

3) Σελ νηθνλνκηθή αζηάζεηα ηνπ πξνκεζεπηή (C3) 

4) Σελ αλεπαξθή ηερλνινγία θαη ζρεδίαζε ηνπ πξντφληνο ηνπ πξνκεζεπηή (C4) 

5) Σελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη πιηθψλ πφξσλ (C5) 

6) Σε κε δηαζεζηκφηεηα δηαδηθαζηψλ θαη ηερλνγλσζίαο ζηνλ πξνκεζεπηή (C6) 

 

Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηελ AVF ηζρχεη φηη: 

 

 
 

Απφ ηνλ θαλνληθνπνηεκέλν Πίλαθα 4.10 κε ηηο αιιειεμαξηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ, 

πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ πέληε εμηζψζεηο: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  
 

Πξνζζέηνληαο ζηηο παξαπάλσ ζρέζεηο ηελ ζπκβαηηθή εμίζσζε  

, πξνθχπηεη έλα γξακκηθφ ζχζηεκα ηνπ νπνίνπ ε 

κνλαδηθή ιχζε είλαη:  
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Σν κνληέιν αμηνιφγεζεο ηνπ «Κηλδχλνπ Αδπλακίαο ηνπ Δηαίξνπ» δηακνξθψλεηαη 

πιένλ απφ ηε ζπλάξηεζε αμίαο:  

 

 
 

Ζ κνλαδηθή ιχζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ καο δίλεη ηα βάξε αιιειεπίδξαζεο ησλ 

θαζελφο απφ ηνπο έμη παξάγνληεο νη νπνίνη ραξαθηεξίδνπλ ηνλ «Κίλδπλν Αδπλακίαο 

ηνπ Δηαίξνπ».  

 

Ζ κεζνδνινγία ηεο Πξνζζεηηθήο πλάξηεζεο Αμίαο, φπσο θαη ε AHP, εθαξκφζζεθε 

γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηέπνπλ ηα ΓΓΠ ησλ νπνίσλ νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ 

παξαγφλησλ πνπ εμαξηψληαη είλαη ήδε γλσζηέο κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθή έξεπλαο. Γηα 

ηηο ππφινηπεο ζρέζεηο, πνπ θαίλνληαη θαη απφ ηνλ Αζαθή Γλσζηηθφ Υάξηε, ησλ 

νπνίσλ ην βάξνο δελ είλαη γλσζηφ θαη δελ κπνξεί λα δνζεί κέζσ κίαο αθξηβήο ηηκήο, 

εθαξκφζακε ηε Γθξη Θεσξία ησλ Αζαθψλ Γλσζηηθψλ Γηθηχσλ φπσο αθξηβψο 

αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο. Έηζη, ζπκπιεξψζεθε ν πίλαθαο γεηηλίαζεο φισλ ησλ 

παξαγφλησλ, ν νπνίνο φπσο είλαη πξνθαλέο δηαθέξεη απφ απηφλ πνπ πξνέθπςε 

εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηεο AHP. 

 

4.2.3 Σελικοί Πίνακερ Βαπών 

 

Οη πεξηζζφηεξεο δηαδηθαζίεο ιήςεο απφθαζεο ζηελ πξαγκαηηθή δσή είλαη δπλακηθέο. 

Κξίζηκεο απνθάζεηο ζε ηνκείο φπσο ε θαηαζθεπή, ε κεραληθή, ε ηαηξηθή, ε 

βηνκεραλία θαη ην κάξθεηηλγθ απαηηνχλ πνιιαπιέο θαη αιιειέλδεηεο απνθάζεηο κέζα 

ζε αβέβαηα θαη πνιχπινθα πεξηβάιινληα [38]. Ζ Γθξη Θεσξία ησλ ζπζηεκάησλ έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πςειήο αβεβαηφηεηαο κε δηαθξηηά 

κηθξά θαη ειιηπή ζχλνια δεδνκέλσλ γηα απηφ θαη έρεη εθαξκνζηεί επξέσο ζηνπο 

ηνκείο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Ζ Γθξη Θεσξία μεπεξλά ηα κεηνλεθηήκαηα 

ησλ ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ ζηαηηζηηθήο θαη απιψο ρξεηάδεηαη κηα κηθξή πνζφηεηα 

δεδνκέλσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αγλψζησλ ζπζηεκάησλ[54]. 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηε παξάγξαθν 3.3.2, ε γθξη ζεσξία δηαηξεί ηα ζπζηήκαηα 

ζε ηξία είδε αλάινγα κε ην βαζκφ ησλ γλσζηψλ πιεξνθνξηψλ. Δάλ νη εζσηεξηθέο 

δνκέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πιήξσο γλσζηά, ππάξρεη δειαδή 

νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ην ζχζηεκα νλνκάδεηαη ιεπθφ. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, φηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη εζσηεξηθέο δνκέο είλαη ηειείσο 

άγλσζηα, ην ζχζηεκα νλνκάδεηαη καχξν. Έλα ζχζηεκα φκσο, φπνπ απνζπαζκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο είλαη γλσζηέο θαη απνζπαζκαηηθέο είλαη άγλσζηεο νλνκάδεηαη γθξη 

ζχζηεκα[54]. 

 

ηε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ην Αζαθέο Γλσζηηθφ Γίθηπν πνπ έρεη 

θαηαζθεπαζηεί απνηειεί έλα γθξη ζχζηεκα αθνχ δελ έρνπλ θαζνξηζηεί φιεο νη 

αιιειεπηδξάζεηο παξαγφλησλ θαη θηλδχλσλ κε κία ζπγθεθξηκέλε δηαθξηηή ηηκή. 

Τπάξρνπλ ζρέζεηο γηα ηηο νπνίεο νη πιεξνθνξίεο πνπ εθκαηεχηεθαλ, κέζσ ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, είλαη πνηνηηθέο θαη φρη πνζνηηθέο. Θα πξνζπαζήζνπκε ινηπφλ, λα 

απνηππψζνπκε ηηο πνηνηηθέο απηέο πιεξνθνξίεο, φρη κε κία θαζνξηζκέλε ηηκή αιιά 

κε έλα γθξη αξηζκφ ν νπνίνο ζα ελέρεη θαη ηελ αβεβαηφηεηα. Ο γθξη απηφο αξηζκφο ζα 

απνηειεί ην βάξνο ηεο δηαζχλδεζεο γηα ηελ νπνία δελ έρνπκε νινθιεξσκέλε 
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πιεξνθφξεζε θαη ζα είλαη ζε κνξθή  φπνπ  θαη  ην άλσ θαη 

θάησ φξην ηνπ εχξνπο πνπ έρνπκε νξίζεη. 

 

R. Ding [43]ε 

πνιππινθφηεηα ησλ εηαηξηθψλ ζπκβάζεσλ ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηνλ θίλδπλν πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπλαιιαγψλ κέζα ζην ΓΓΠ, δειαδή ηελ 

πεξηβαιινληηθή κεηαβιεηφηεηα, ηελ εμεηδίθεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηα 

πεδία ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπλαιιαγψλ. Σν γεγνλφο απηφ ηεθκεξηψλεηαη θαη απφ ηνλ 

πίλαθα ζπζρέηηζεο ζηελ ίδηα έξεπλα. Δπνκέλσο, γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ην βάξνο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ ζρέζεσλ 22 θαη 26 ηνπ Πίλαθαο 4.4 πνπ δείρλνπλ αληίζηνηρα ηε 

ζχλδεζε ησλ εηδηθψλ ξεηξψλ εκπηζηεπηηθφηεηαο κε ηνλ θίλδπλν θαηάρξεζεο 

ζηξαηεγηθψλ γλψζεσλ θαη Δ&Α,θαη ηεο νινθιεξσκέλεο ζχκβαζεο εηαηξηθήο ζρέζεο 

κε ηνλ θίλδπλν ησλ αλεπηζχκεησλ θαη θαθφβνπισλ επηζέζεσλ, ζα είλαη 

 θαη . Βέβαηα, θίλδπλνο ησλ αλεπηζχκεησλ 

θαη θαθφβνπισλ επηζέζεσλ απφ ηξίηνπο επεξεάδεηαη ζεηηθά φηαλ ππάξρνπλ αζηαζή 

θαη αλαπνηειεζκαηηθά δίθηπα επηθνηλσλίαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο εηαίξνπο. 

Δπνκέλσο, ζέηνπκε  . 

 

Σελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ησλ δχν απηψλ θηλδχλσλ εληζρχεη ε απφζπξζε ελφο 

βαζηθνχ εηαίξνπ ή πξνκεζεπηή απφ ην ζπλεξγαηηθφ δίθηπν. Όηαλ έλα κέινο ηνπ 

ΓΓΠ, ιφγσ νηθνλνκηθψλ αζηαζεηψλ ή παξαθκήο ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο κε ηα 

ππφινηπα κέιε ηνπ δηθηχνπ, απνζχξεηαη, παχεη πιένλ λα ζπλεξγάδεηαη κε θαιή ηε 

πίζηεη. Δπνκέλσο, ν θίλδπλνο θαηάρξεζεο ζηξαηεγηθψλ γλψζεσλ ηείλεη λα απμεζεί. 

Γηα ην ιφγν απηφ ινηπφλ, ζέηνπκε  θαη . 

 

Παξάιιεια, ε ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί γηα ηελ 

παξαγσγή θαζψο επίζεο θαη ε θαηάζηαζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 

πξνκεζεπηή ή ηνπ εηαίξνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ ή παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΓΓΠ. 

Δπνκέλσο, φηαλ ππάξρεη αζηάζεηα ζηελ παξαγσγή θαη ηεξκαηίδεηαη ε ιεηηνπξγία ελφο 

πξνκεζεπηή απμάλεηαη ν θίλδπλνο απνηπρίαο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη ζπγθιεζεί λα θέξεη 

εηο πέξαο ην δίθηπν παξαγσγήο. Γηα απηφ ην ιφγν θάλνπκε ηε παξαδνρή φηη ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ θφκβσλ C13θαη C19 ζα είλαη . 

Αθφκα, ε πηζαλφηεηα απνηπρίαο ηνπ έξγνπ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απν ηνπο 

θηλδχλνπο αδπλακίαο ή απφζπξζεο ελφο βαζηθνχ εηαίξνπ, αιιά θαη απφ ηνλ θίλδπλν 

εκθάληζεο θαζπζηεξήζεσλ, ιαζψλ θαη αλσκαιηψλ ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Έηζη ινηπφλ, νη γθξη δηαζπλδέζεηο ησλ θφκβσλ C16, C17θαη 

C18κε ηνλ θφκβν C19ζα είλαη  θαη 

. 

 

Οη παξαπάλσ θίλδπλνη, φπσο έρεη ηεθκεξησζεί ζηε παξάγξαθν 4.1.1 θαη θαίλεηαη θαη 

ζηνλ ΑΓΓ ηνπ ρήκα 4.2, ζρεηίδνληαη κε ηνλ θίλδπλν πξφθιεζεο βιάβεο ζηε θήκε 

ηνπ ΓΓΠ. Δίλαη έιινγν λα ζεσξεζεί φηη ν θίλδπλνο αδπλακίαο ή απφζπξζεο ελφο 

βαζηθνχ εηαίξνπ/πξνκεζεπηή ή ν θίλδπλνο απνηπρίαο ηνπ έξγνπ επηδξά αξλεηηθά ζηε 

θήκε ηνπ ΓΓΠ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. Μπνξεί ινηπφλ λα γίλεη ε παξαδνρή φηη θαη νη 

ηξεηο αθκέο ηνπ γλσζηηθνχ δηθηχνπ πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

θηλδχλσλ αδπλακίαο ηνπ εηαίξνπ, απφζπξζεο βαζηθνχ εηαίξνπ/πξνκεζεπηή θαη 

απνηπρίαο ηνπ έξγνπ κε ηνλ θίλδπλν πξφθιεζεο βιάβεο ζηε θήκε ηνπ ΓΓΠ, ζα έρνπλ 
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ην ίδην βάξνο δηαζχλδεζεο. Δπνκέλσο ππνζέηνπκε φηη , 

 θαη . 

 

Ο ηειεπηαίνο θφκβνο ηνπ ΑΓΓ, πνπ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη θφκβν εμφδνπ ηνπ 

δηθηχνπ, είλαη ν θίλδπλνο δηάιπζεο ηνπ ΓΓΠ. ηνλ ζπγθεθξηκέλν θφκβν επηδξνχλ 

αξλεηηθά νη θίλδπλνη απφζπξζεο βαζηθνχ εηαίξνπ/πξνκεζεπηή, πξφθιεζεο βιάβεο 

ζηε θήκε ηνπ ΓΓΠ αιιά θαη ν θίλδπλνο απνηπρίαο ηνπ έξγνπ. Δχινγα, κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη ε απφζπξζε ελφο βαζηθνχ εηαίξνπ θαη ε απνηπρία εθπφλεζεο ελφο 

έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη ην ΓΓΠ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηάιπζε ηνπ 

δηθηχνπ παξαγσγήο, επνκέλσο ηίζεηαη  θαη . 

Όζνλ αθνξά ην βαζκφ επηξξνήο ηεο θαθήο θήκεο ζηνλ θίλδπλν δηάιπζεο ηνπ ΓΓΠ, 

δελ έρνπκε θάπνηα πξνεγνχκελε γλψζε ή εκπεηξία γηα ην αθξηβέο εχξνο πνπ ζα 

βξίζθεηαη ην βάξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αιιειεπίδξαζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζέηνπκε ην 

βάξνο  ην νπνίν θαιχπηεη φιν ην εχξνο ησλ πηζαλψλ ηηκψλ πνπ 

κπνξεί λα απνδνζεί. Παξάιιεια, ην εχξνο απηφ δείρλεη θαη ηελ πςειή αβεβαηφηεηα 

πνπ ππάξρεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαζχλδεζε. 

 

Όινη νη γθξη αξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηήζακε παιηλδξνκνχλ γχξσ απφ κία ηηκή βάζεο 

, νπφηε πξνθχπηεη φηη . Απηνχ ηνπ είδνπο νη γθξη 

αξηζκνί κπνξνχλ λα δηαιεπθαλζνχλ (whitenization process) ζρεηηθά εχθνια, επεηδή ε 

ηηκή βάζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ηηκή δηαιεχθαλζεο (whitenization value). 

Δπηπιένλ, ε ηηκή ησλ  ζρεηίδεηαη κε ηελ αβεβαηφηεηα ηεο ηηκήο βάζεο . Δάλ ε 

ηηκή βάζεο δελ ζπλδέεηαη κε αβεβαηφηεηα, ηφηε  θαη πξφθεηηαη γηα «ιεπθνχο» 

αξηζκνχο. Αλ ε ηηκή βάζεο είλαη εληειψο άγλσζηε ηφηε  θαη πξφθεηηαη γηα 

«καχξνπο» αξηζκνχο[54]. 

 

ηε παξνχζα εξγαζία, σο ηηκέο βάζεο  πξνζδηνξίζηεθαλ φια ηα βάξε ησλ 

αθκψλ ηνπ ΑΓΓ ηα νπνία βξίζθνληαη εληφο ηνπ εχξνπο [0,1]. Ζ ηηκή παιηλδξφκεζεο 

ησλ βαξψλ ησλ αθκψλ γηα ηηο νπνίεο είρακε πιήξε γλψζε ηνπ βαζκνχ 

αιιειεπίδξαζεο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηηο δχν πνιπθξηηήξηεο κεζφδνπο, ζεσξήζεθε 

κεδεληθή, δειαδή . Γηα ηηο ππφινηπεο αθκέο ηνπ δηθηχνπ, ε ηηκή 

παιηλδξφκεζεο θαζνξίζηεθε κε ρξήζε ιεθηηθψλ κεηαβιεηψλ φπσο πνιχ κεγάιε 

αβεβαηφηεηα κε , κεγάιε αβεβαηφηεηα κε , κέηξηα αβεβαηφηεηα κε 

, κηθξή αβεβαηφηεηα κε  θαη πνιχ κηθξή αβεβαηφηεηα κε . 

 

Απφ φια ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ δχν ηειηθνί πίλαθεο βαξψλ ηνπ ΑΓΓ. Καη ζηνπο 

δχν πίλαθεο νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ ζρέζεσλ 15-29 ηνπ Πίλαθαο 4.4, ν βαζκφο ησλ 

νπνίσλ νξίζηεθε κε γθξη αξηζκνχο, είλαη ίδηεο. Οη δηαθνξέο ζηνπο πίλαθεο θείηνληαη 

ζηα βάξε ησλ ζρέζεσλ 1-14. ηνλ πξψην πίλαθα ηα ζπγθεθξηκέλα βάξε βξέζεθαλ κε 

ρξήζε ηεο Αλαιπηηθήο Ηεξαξρηθήο Γηαδηθαζίαο (AHP), ελψ ζηνλ δεχηεξν κε ρξήζε 

ηεο Πξνζζεηηθήο πλάξηεζεο Αμίαο (AVF). 
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C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23

C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.277 0 0 0 0 0 0 0

C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.195 0 0 0 0 0 0 0

C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.156 0.223 0 0 0 0 0 0

C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.139 0 0 0 0 0 0 0

C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.118 0 0 0 0 0 0 0

C6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.116 0 0 0 0 0 0 0

C7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.330 0 0 0 0 0 0

C8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.283 0 0 0 0 0 0

C9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.160 0 0 0 [0.3,0.5] 0 0

C10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.180 0 0 0 0 0

C11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.147 0 0 0 0 0

C12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.218 0 0 0 [0.3,0.6] 0

C13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [0.2,0.4] 0 0 0 0

C14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [0.4,0.6] 0 0

C15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [0.4,0.6] 0

C16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [0.4,0.8] [0.35,0.75] 0 0 0
C17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.456 [0.6,0.8] [0.35,0.75] [0.55,0.75] 0 [0.7,0.9]

C18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [0.5,0.7] 0 0 0 0

C19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [0.35,0.75] 0 0 [0.7,0.9]

C20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [0,1]

C21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Πίλαθαο 4.11 Σειηθόο Πίλαθαο Βαξώλ κε ρξήζε ηεο AHP 
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C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23

C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.145 0 0 0 0 0 0 0

C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.186 0 0 0 0 0 0 0

C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.186 0.2434 0 0 0 0 0 0

C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.239 0 0 0 0 0 0 0

C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.111 0 0 0 0 0 0 0

C6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.134 0 0 0 0 0 0 0

C7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3304 0 0 0 0 0 0

C8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2721 0 0 0 0 0 0

C9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1542 0 0 0 [0.3,0.5] 0 0

C10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.257 0 0 0 0 0

C11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.282 0 0 0 0 0

C12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.258 0 0 0 [0.3,0.6] 0

C13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [0.2,0.4] 0 0 0 0

C14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [0.4,0.6] 0 0

C15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [0.4,0.6] 0

C16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [0.4,0.8] [0.35,0.75] 0 0 0
C17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.202 [0.6,0.8] [0.35,0.75] [0.55,0.75] 0 [0.7,0.9]

C18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [0.5,0.7] 0 0 0 0

C19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [0.35,0.75] 0 0 [0.7,0.9]

C20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [0,1]

C21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Πίλαθαο 4.12 Σειηθόο Πίλαθαο Βαξώλ κε ρξήζε ηεο AVF 
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4.3 Μονηελοποίηζη ηυν Κινδύνυν ηυν Γςναμικών Γικηύυν 

Παπαγυγήρ με σπήζη ηος Αζαθούρ Γνυζηικού Γικηύος 

 

ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ ίδηνπ θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηεξεχλεζε 

ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο ησλ ΓΓΠ, κέζσ 

βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, ελψ παξάιιεια ηεθκεξηψζεθαλ θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

παξαγφλησλ θαη ησλ θηλδχλσλ. ηνλ αζαθή γλσζηηθφ ράξηε πνπ δεκηνπξγήζεθε, ηα 

βάξε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ θφκβσλ εηζφδνπ (παξάγνληεο C1-C15) θαη 

ησλ θφκβσλ εμφδνπ (θίλδπλνη ΓΓΠ C16-C23) ππνινγίζζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηφζν 

ηε κέζνδν ηεο Αλαιπηηθήο Ηεξαξρηθήο Γηαδηθαζίαο φζν θαη ηε κέζνδν ηεο 

Πξνζζεηηθήο πλάξηεζεο Αμίαο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα πξνθχςνπλ δχν 

πίλαθεο βαξψλ νη νπνίνη αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ βαζκφ αιιειεπίδξαζεο φισλ ησλ 

θφκβσλ ηνπ αζαθνχο γλσζηηθνχ ράξηε. Σέινο, νη πίλαθεο απηνί ζπκπιεξψζεθαλ κε 

γθξη αξηζκνχο ζηηο δηαζπλδέζεηο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα 

εχξεζεο ηεο αθξηβνχο ηηκήο ηνπ βάξνπο είηε απφ ηε βηβιηνγξαθία είηε απφ ηηο δχν 

πνιπθξηηήξηεο κεζφδνπο πνπ αλαθέξζεθαλ. Γηα ηε κνληεινπνίεζε φκσο ησλ 

θηλδχλσλ κέζσ ηνπ ΑΓΓ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, είλαη ζεκαληηθφ λα νξηζηεί θαη ην 

αξρηθφ δηάλπζκα θαηαζηάζεσλ φισλ ησλ θφκβσλ πνπ απαξηίδνπλ ην δίθηπν. 

 

4.3.1 Οπιζμόρ Απσικού Γιανύζμαηορ 

 

Σν αξρηθφ δηάλπζκα θαηάζηαζεο ηνπ Αζαθνχο Γλσζηηθνχ Γηθηχνπ είλαη έλα 

δηάλπζκα γξακκήο δηάζηαζεο , φπνπ  ν αξηζκφο ησλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ. 

Δπνκέλσο ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, φπνπ ην δηάλπζκα ζα έρεη 

δηάζηαζε . Ο νξηζκφο ηνπ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηε κνληεινπνίεζε ηνπ 

δηθηχνπ, αθνχ νη ηηκέο ηνπ απνηεινχλ ηηο αξρηθέο ηηκέο φισλ ησλ θφκβσλ ηνπ 

δηθηχνπ θαη πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ κε ζαθήλεηα ηελ αξρηθή θαηάζηαζε πνπ 

βξίζθνληαη φινη νη θφκβνη ζην ζελάξην πνπ εμεηάδεηαη. Παξάιιεια, θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο πξνζνκνίσζεο ην αξρηθφ δηάλπζκα, ζε θάζε επαλάιεςε, ζπκκεηέρεη 

ζηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ησλ ηειηθψλ ηηκψλ ησλ θφκβσλ. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη 

ε ηηκή θάζε θφκβνπ ππνινγίδεηαη αζξνίδνληαο ηελ πξνεγνχκελε ηηκή ηνπ ίδην 

θφκβνπ κε ηελ επηξξνή ησλ ππνινίπσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θφκβν. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

ηξφπνο εχξεζεο ηεο ηειηθήο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο ηνπ θφκβνπ επηδξά ζηε ζχγθιηζε 

ηνπ Αζαθνχο Γλσζηηθνχ Γηθηχνπ. Απηφ πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη φπσο θαη 

νη πίλαθεο βαξψλ ησλ αιιειεμαξηήζεσλ έηζη θαη ην αξρηθφ δηάλπζκα θαηάζηαζεο ζα 

πεξηέρεη ηηκέο νη νπνίεο ζα θείληαη ζην εχξνο [0,1]. 

 

Ζ επηβίσζε θαη ε αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ ζην έληνλα αληαγσληζηηθφ θαη 

θαηλνηφκν πεξηβάιινλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα, πέξα απφ θάζε ακθηβνιία θαζνξίδεηαη απφ 

ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα βειηηψλνπλ ζπλερψο ηηο επηδφζεηο ηνπο, ηηο δεμηφηεηέο ηνπο 

θαη ηελ πιήξε ζεηξά ησλ εξγαζηψλ ηνπο ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά. Απηφο 

είλαη θαη ν ιφγνο, φπσο έρεη αλαθεξζεί μαλά ζηε παξνχζα δηπισκαηηθή, πνπ νη 

επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηνπ ζεκεξηλνχ ξαγδαίσο 

κεηαβαιιφκελνπ θαη απαηηεηηθνχ πεξηβάιινληνο ζπληάζζνληαο ζπλεξγαηηθά δίθηπα 
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αλαβαζκίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ ζε Γπλακηθά Γίθηπα 

Παξαγσγήο. ην ζελάξην πνπ εμεηάδεηαη ζηε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έγηλε 

πξνζπάζεηα λα απνηππσζνχλ νη παξάγνληεο πνπ εθθξάδνπλ ηνπο θηλδχλνπο ησλ ΓΓΠ 

κε φζν ην δπλαηφλ πην ξεαιηζηηθφ ηξφπν. 

 

ήκεξα, ν αληαγσληζκφο θαη άιιεο πηεζηηθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, φπσο ν θνξεζκφο 

ηεο ή νη δηαθπκάλζεηο ηεο δήηεζεο έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ εληαζεί. Ζ θεξδνθνξία 

θαη ε ξεπζηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο 

πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά. Σν γεγνλφο απηφ ελδέρεηαη λα απμήζεη ηελ νηθνλνκηθή 

αζηάζεηα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ έρεη εληαρζεί ζε έλα ΓΓΠ, επνκέλσο σο αξρηθή ηηκή 

ηνπ θφκβνπ C3 («Οηθνλνκηθή Αζηάζεηα Πξνκεζεπηή») ζέηνπκε ηε ηηκή 0,8. 

Παξάιιεια, ε ζπλερήο αχμεζε ηνπ πιηθνηερληθνχ θφζηνπο θαη ηνπ θφζηνπο 

πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ καο νδεγεί λα ζεσξήζνπκε κία πςειή ηηκή γηα ην θφζηνο 

ησλ αγνξαζζέλησλ πξντφλησλ, νπφηε ν θφκβνο C11παίξλεη ηε ηηκή 0,7 σο αξρηθή ηηκή 

ζην δηάλπζκα θαηάζηαζεο. Οη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο εμαξηψληαη, βεβαίσο, θαη απφ 

ηελ πνιηηηθή θαη λνκηθή ζηαζεξφηεηα πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα πνπ εδξεχεη ν 

εηαίξνο/πξνκεζεπηήο. Γηα κία ρψξα ινηπφλ, φπνπ παξνπζηάδεη πςειή κεηαβιεηφηεηα 

ζηνπο ζπλνξηαθνχο θαη ηεισλεηαθνχο θαλνληζκνχο θαζψο θαη ζηα πξφηππα 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ν θφκβνο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ πξνκεζεπηή ζα έρεη ηδηαίηεξα πςειή αξρηθή ηηκή, 

επνκέλσο C8 = 0,75. 

 

Ζ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα απμεκέλεο πνηφηεηαο θαη απφδνζεο πξντφληα θαη 

ππεξεζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πην ζχλζεηεο ηερλνινγηθέο δηαδηθαζίεο, έρεη νδεγήζεη 

ζε φιν θαη πην πνιχπινθα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ δηαθφξσλ 

δηαζηάζεσλ ηεο πνιππινθφηεηαο ζε δίθηπα παξαγσγήο έρνπλ ηαπηνπνηεζεί θαη 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, ηελ πνζφηεηα ησλ εμαξηεκάησλ ησλ 

ππνπξντφλησλ, ην βαζκφ πξνζαξκνγήο ησλ ζπζηαηηθψλ ζην ηειηθφ πξντφλ ή 

ππεξεζία θαζψο ηελ έθηαζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ θαηλνηνκία θαη 

ζηηο δηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο [8]. 

 

Ζ θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζηελ νπνία κπνξεί λα βξεζεί έλαο πξνκεζεπηήο ε 

εηαίξνο ηνπ ΓΓΠ, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ εθφζνλ κεηψλνληαη ηα ρξήκαηα πνπ δηαηίζεληαη γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε 

αιιά θαη γηα θαιχηεξεο πνηφηεηαο πιηθνχο πφξνπο θαη πην εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ 

δπλακηθφ. Δπνκέλσο, σο αξρηθή ηηκή ηνπ θφκβνπ C4 («Αλεπαξθήο Σερλνινγία θαη 

ρεδίαζε ηνπ πξντφληνο ηνπ πξνκεζεπηή») ζέηνπκε ηελ ηηκή 0,4. Οη θφκβνη φκσο C2 

(«Καθή πνηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή») θαη C5 («Έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη πιηθψλ 

πφξσλ») παίξλνπλ σο αξρηθή ηηκή 0,7 θαη 0,6 αληίζηνηρα. Παξάιιεια, ε ηθαλφηεηα 

ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ πξνκεζεπηή θαζψο επίζεο θαη ε χπαξμε 

ηερλνγλσζίαο αλαθνξηθά κε ηε βηνκεραλία, ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηελ 

ηερλνινγίαο παξακέλνπλ ζε ρακειά επίπεδα. Δπνκέλσο, ν θφκβνο C6πνπ εθθξάδεη ην 

βαζκφ ηεο κε δηαζεζηκφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ πξνκεζεπηή 

ζα έρεη αξρηθή ηηκή 0,65, ελψ ε ίδηα ηηκή ζα απνδνζεί θαη ζηνλθφκβν C13πνπ 

εθθξάδεη ηελ αζηάζεηα ηεο παξαγσγήο θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ πξνκεζεπηή ιφγσ ηεο 

θαθήο θαηάζηαζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ παξαγσγήο. 

 

ην ζελάξην πνπ εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ππνζέηνπκε φηη ε 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γίλεηαη κε πξνζπκία θαη δηαθάλεηα, ππάξρνπλ 

απηνκαηνπνηεκέλνη δίαπινη επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, ελψ θαη ηα 
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ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ είλαη αμηφπηζηα. Δπνκέλσο σο αξρηθή ηηκή ζηνλ θφκβν C12 

ζέηνπκε ηε ηηκή 0,2. Όηαλ νη πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα αληαιιάζζνληαη 

απξφζθνπηα κεηαμχ ησλ εηαίξσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ΓΓΠ, 

νδεγνχλ ζε κηα πην απνηειεζκαηηθή ξνή ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαζψο 

επίζεο θαη ζε ρακειφηεξν θφζηνο γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ, γεγνλφο πνπ 

σθειεί ην ζπλνιηθφ δίθηπν. Παξάιιεια ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ νδεγεί θαη ζε 

ζηξαηεγηθά νθέιε, εθηφο απφ ιεηηνπξγηθά. Εσηηθήο ζεκαζίαο πιεξνθνξίεο, φπσο 

δεδνκέλα ιηαληθήο πψιεζεο, επηηξέπνπλ ζηνλ πξνκεζεπηή λα πξνβιέςεη ηε δήηεζε 

κε αθξίβεηα θαη λα ζπγθεληξψζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν ησλ πσιήζεσλ. 

Χο απνηέιεζκα, νη εξγαζίεο είλαη πην απνηειεζκαηηθέο γηα ην ζχλνιν ηνπ δηθηχνπ 

παξαγσγήο θαη ηα ζρέδηα γηα λέεο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο πξντφλησλ θαη επέθηαζεο 

πσιήζεσλ είλαη ζαθψο πην βάζηκα [55]. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε αξρηθή ηηκή 

ζην δηάλπζκα θαηάζηαζεο γηα ηνλ θφκβν C1 («Αλαμηνπηζηία ηνπ πξνκεζεπηή γηα 

παξάδνζε ηνπ πξντφληνο»)  φπσο επίζεο θαη γηα ηνλ θφκβν C10(«Αλεπαξθή 

εθνδηαζηηθή επειημία ηνπ πξνκεζεπηή») είλαη 0,2. Ζ έγθπξε θαη έγθαηξε επηθνηλσλία 

θαη ε θνηλή επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ βνεζάεη νπζηαζηηθά ζηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ 

ησλ εηαίξσλ. Δπνκέλσο γηα ην πεξηβάιινλ πνπ πεξηγξάθνπκε ε αξρηθή ηηκή ηνπ 

θφκβνπC9 («Παξαθκή εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνλ πξνκεζεπηή») ζα 

είλαη 0,3.  

 

Όηαλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη απφ αζηάζεηα θαη αλαηαξαρή, 

επηηείλεηαη ν θίλδπλνο ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ αχμεζε ηεο αζπκκεηξίαο ηεο 

πιεξνθφξεζεο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ πνπ ζπλαιιάζζνληαη, δεκηνπξγψληαο κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν κία κεγαιχηεξε αλάγθε γηα πξνζαξκνγή ζηηο απξφβιεπηεο αιιαγέο. 

Δμάιινπ ε πεξηβαιινληηθή κεηαβιεηφηεηα απμάλεη ηε δπζθνιία πξφβιεςεο 

κειινληηθψλ ελδερνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εηαίξσλ. Απηφ έρεη 

σο ζπλέπεηα, νη επηρεηξήζεηο λα επηιέγνπλ πην πξνζεθηηθά ηνπο εηαίξνπο ή 

πξνκεζεπηέο πνπ ζπλεξγάδνληαη θαη λα επελδχνπλ ζε ζπκβάζεηο εηαηξηθψλ ζρέζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν θίλδπλνο ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ εηαίξνπ λα εθκεηαιιεπηεί 

ηπρφλ πξνβιήκαηα παξαθνινχζεζεο πνπ δεκηνπξγεί ε αβεβαηφηεηα ηεο αγνξάο [43]. 

Δπνκέλσο φηαλ ζε έλα ΓΓΠ ππάξρνπλ πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ αιπζίδα αμίαο ηνπ, φπσο είλαη ε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε, ε 

παξαγσγή, ην κάξθεηηλγθ θαη νη κεηαπσιεηηθέο ππεξεζίεο, νη ζπκθσλίεο πνπ 

ζπληάζζνληαη κεηαμχ ησλ εηαίξσλ θαη ηνπ ΓΓΠ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

πνηθηινκνξθία θαη λα πεξηιακβάλνπλ εηδηθέο ξήηξεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαζψο θαη 

ιεπηνκεξψο δηαηππσκέλεο ζπκβάζεηο εηαηξηθψλ ζρέζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ νη θφκβνη 

C14θαη C15ζα έρνπλ σο αξρηθή ηηκή ζην δηάλπζκα θαηάζηαζεο ηελ ηηκή 0,4. Όηαλ 

πιένλ έρνπλ νξηζηεί επαθξηβψο νη εηαηξηθέο ζρέζεηο θαη έρνπλ θαζνξηζηεί ηα κεξίδηα 

εζφδσλ θαη νη εμαξηήζεηο ηνπ πξνκεζεπηή, ν θφκβνο πνπ πεξηγξάθεη ηελ 

εθηνπηζκέλε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε κε ηνλ πξνκεζεπηή ζα πάξεη κία ρακειή 

αξρηθή ηηκή, δειαδή C7 = 0,35. 

 

Πιένλ φιεο νη αξρηθέο ηηκέο ησλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ, πνπ απνηεινχλ ηνπο 

παξάγνληεο ησλ θηλδχλσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΓΓΠ, έρνπλ νξηζηεί θαη ηεθκεξησζεί 

ζχκθσλα κε ην ζελάξην πνπ εμεηάδεηαη ζηε παξνχζα εξγαζία. Οη κφλνη θφκβνη πνπ 

απνκέλεη λα αξρηθνπνηεζνχλ είλαη νη θφκβνη , νη θίλδπλνη δειαδή ησλ ΓΓΠ, 

ηνπο νπνίνπο ηνπο έρνπκε νξίζεη σο θφκβνπο εμφδνπ. Γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

θφκβνπο δελ έρνπκε θάπνηα αξρηθή πιεξνθνξία, επνκέλσο ζα κπνξνχζαλ λα 

ξπζκηζηνχλ ζην κεδέλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε φκσο, ε δηαθνξά ηεο απφιπηεο αμίαο 

πνπ ιείπεη θαη ηεο κεδεληθήο ηηκήο ζα είλαη εληφο ηνπ εχξνπο [0,1], ελψ θαηά κέζν 
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φξν ζα κπνξνχζε λα ππεξβαίλεη ην 0,5. Πξνηείλεηαη ινηπφλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία, λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηηκή 0,5 αληί ηεο κεδεληθήο σο αξρηθήο ηηκήο γηα ηνπο 

θφκβνπο απηνχο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε επίδξαζε ησλ αγλψζησλ ηηκψλ εηζφδνπ. 

Απηφο ν αιγφξηζκνο πινπνηείηαη εηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη θακία 

πιεξνθνξία ζρεηηθά κε κία έλλνηα ή ν εκπεηξνγλψκνλαο ή ν ελδηαθεξφκελνο δελ έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα πεξηγξάςεη απνηειεζκαηηθά ηελ αξρηθή θαηάζηαζε κηαο 

κεηαβιεηήο. Σειηθά, ην αξρηθφ δηάλπζκα θαηάζηαζεο πνπ πξνθχπηεη είλαη ην 

παξαθάησ: 

 

 

 
 

4.3.2 Δθαπμογή ηηρ Γιαδικαζίαρ Πποζομοίυζηρ ηος επγαλείος ηυν ΑΓΓ 

 

Ήδε απφ ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ ίδηνπ θεθαιαίνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ηα βαζηθά βήκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Αζαθνχο Γλσζηηθνχ 

Υάξηε. Αξρηθά, κέζσ ηεο βηβιηνγξαθίαο, πξνζδηνξίζηεθαλ ηα βαζηθά δεηήκαηα ησλ 

θηλδχλσλ ησλ ΓΓΠ θαη έγηλε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ ελλνηψλ πνπ ηνπο 

επεξεάδνπλ. Έπεηηα, πξνζδηνξίζηεθαλ νη αηηηψδεηο ζρέζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ 

παξαγφλησλ θαη ησλ θηλδχλσλ θαη ζην ηέινο εθηηκήζεθε ν βαζκφο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο θάζε ζρέζεο αηηίνπ θαη απνηειέζκαηνο [56]. Σν βάξνο θάζε ζρέζεο 

ηνπνζεηήζεθε ζηνλ πίλαθα γεηηλίαζεο ηνπ δηθηχνπ, ελψ νξίζηεθε θαη ην αξρηθφ 

δηάλπζκα θαηάζηαζεο φισλ ησλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ. 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο πξνζνκνίσζεο πινπνηήζεθε ζε πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ 

Matlab. Ο αιγφξηζκνο πνπ θαηαζθεπάζηεθε, δέρεηαη σο εηζφδνπο ην αξρηθφ δηάλπζκα 

θαηάζηαζεο θαζψο επίζεο θαη ηνλ πίλαθα βαξψλ, , ηνπ ΑΓΓ. Οη δχν απηνί 

πίλαθεο εηζάγνληαη απφ ππνινγηζηηθά θχιια excel κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο ―import‖ 

πνπ παξέρεη ην πξφγξακκα Matlab. Αθνχ εηζαρζνχλ ηα δεδνκέλα θαη αξρηθνπνηεζνχλ 

νη δχν πίλαθεο, ππνινγίδνληαη νη λέεο ηηκέο φισλ ησλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ κέζσ ηεο 

εμίζσζεο: 

 
 

(1) 

Όπνπ ε  είλαη ε ζηγκνεηδήο ζπλάξηεζε ζπκπίεζεο: 

 

 
 

(2) 

θαη  είλαη έλαο πξαγκαηηθφο ζεηηθφο αξηζκφο. ηε παξνχζα εθαξκνγή 

ρξεζηκνπνηήζεθε  δηφηη απηή ε ηηκή έρεη δψζεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε 

πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο[56], [25]. χκθσλα κε ηελ εμίζσζε (1), ε ηηκή ηνπ θφκβνπ 

 ζηελ επαλάιεςε πξνθχπηεη κεηά ηηο αηηηαηέο αιιειεπηδξάζεηο φισλ ησλ 

θφκβσλ  ζηνλ θφκβν  θαη ηελ πξφζζεζε ηνπ . Σν απνηέιεζκα πεξλά απφ ηε 

ζπλάξηεζε ζπκπίεζεο (εμίζσζε (2)), ε νπνία ην ζπγθιίλεη ζην δηάζηεκα , ζην 

νπνίν αλήθνπλ φιεο νη ηηκέο ησλ παξαγφλησλ ησλ θφκβσλ ηνπ ΑΓΓ. Ζ δηαδηθαζία 
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απηή επαλαιακβάλεηαη κέρξηο φηνπ ην ζχζηεκα λα θηάζεη ζε έλα ζηαζεξφ ζεκείν 

ηζνξξνπίαο, κε ηηο ηηκέο ησλ θφκβσλ εμφδνπ λα ζηαζεξνπνηνχληαη γχξσ απφ 

ζπγθεθξηκέλεο αξηζκεηηθέο ηηκέο.ην πξφγξακκα πνπ θαηαζθεπάζηεθε, ε 

επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία εμαζθαιίδεηαη κε ηε ρξήζε ―while loop‖, ελψ σο ινγηθή 

ζπλζήθε ηεξκαηηζκνχ ηνπ βξφρνπ ιακβάλνληαη νη δηαθνξέο ηειηθψλ κείνλ αξρηθψλ 

ηηκψλ ησλ θφκβσλ εμφδνπ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο ηνπ , 

δειαδή . Ζ επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε πέληε 

θνξέο κέρξη νη θφκβνη εμφδνπ λα ηζνξξνπήζνπλ γχξσ απφ κία ζπγθεθξηκέλε ηηκή. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ Matlab δελ παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ππνινγηζκψλ κεηαμχ εχξνπο ηηκψλ. Γηα απηφ ην ιφγν, ηα 

βάξε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί κε γθξη αξηζκνχο, ζην 

πξφγξακκα εηζήρζεζαλ σο πίλαθεο γξακκήο δηάζηαζεο . Μεηά απφ απηφλ ηνλ 

νξηζκφ, νη ππνινγηζκνί πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαλνληθά, φπσο αλαθέξζεθαλ θαη 

πξνεγνπκέλσο, κία θνξά φκσο γηα ην θάησ φξην ηνπ εχξνπο ηηκψλ θαη κία γηα ην 

άλσ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη θίλδπλνη, ησλ νπνίσλ νη δηαζπλδέζεηο έρνπλ σο ηηκή 

βάξνπο γθξη αξηζκνχο, πξνέθπςαλ θαη απηνί γθξη αξηζκνί. Αλαιπηηθά ν θψδηθαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε Matlab παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα Α.  

 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν πξνζνκνηψζεηο  ζηελ πξψηε ρξεζηκνπνηήζεθε ν πίλαθαο 

βαξψλ φπσο πξνέθπςε κε ηε ρξήζε ηεο AHP, ελψ ζηε δεχηεξε ρξεζηκνπνηήζεθε 

απηφο πνπ πξνέθπςε απφ ηε κέζνδν ηεο AVF. Σα απνηειέζκαηα φισλ ησλ 

επαλαιήςεσλ, φπσο πξνέθπςαλ ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηνπο δχν πίλαθεο βαξψλ, 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. ηνπο πίλαθεο ησλ απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλεηαη θαη ν 

φξνο ―greyness‖ σο κία κέηξεζε ηεο γθξη αβεβαηφηεηαο θαη ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

 
 

(3) 

φπνπ   είλαη ε απφιπηε ηηκή ηνπ κήθνπο ηνπ εχξνπο ηνπ θφκβνπ , θαη 

είλαη ε απφιπηε ηηκή ηνπ εχξνπο κέζα ζην νπνίν έρεη νξηζηεί ε ηηκή ηνπ 

θφκβνπ. χκθσλα κε απηφ πξνθχπηεη φηη: 

 

 

(4) 

 

Απηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ φξνπ ―greyness‖ ζπλεπάγεηαη φηη 

ηα απνηειέζκαηα έρνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ αβεβαηφηεηαο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη αλ  ηφηε o φξνο ―greyness‖ είλαη κεδέλ θαη πξφθεηηαη γηα «ιεπθφ» 

αξηζκφ, αθνχ δελ εκπεξηέρεηαη θαζφινπ γθξη αβεβαηφηεηα ζηελ ηηκή ηνπ. 
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													1η	Επανάληψη 													2η	Επανάληψη 													3η	Επανάληψη 													4η	Επανάληψη 													5η	Επανάληψη
Κόμβοι	

Εξόδου
Greyness Greyness Greyness Greyness Greyness

C16 0.7347 0.7347 0 0.7958 0.7958 0 0.8097 0.8097 0 0.8127 0.8127 0 0.8134 0.8134 0
C17 0.7416 0.7416 0 0.7979 0.7979 0 0.8098 0.8098 0 0.8123 0.8123 0 0.8128 0.8128 0
C18 0.7131 0.7131 0 0.7971 0.7971 0 0.8191 0.8191 0 0.8242 0.8242 0 0.8254 0.8254 0
C19 0.8092 0.871 0.0618 0.8911 0.9434 0.0523 0.9076 0.9543 0.0467 0.9109 0.9563 0.0454 0.9116 0.9568 0.0452
C20 0.7359 0.8061 0.0702 0.8229 0.9019 0.079 0.8446 0.9189 0.0743 0.8493 0.9218 0.0725 0.8503 0.9224 0.0721

C21 0.7359 0.7799 0.044 0.8257 0.8789 0.0532 0.8474 0.8988 0.0514 0.8522 0.9027 0.0505 0.8532 0.9034 0.0502
C22 0.6726 0.7027 0.0301 0.7459 0.8009 0.055 0.7675 0.8276 0.0601 0.7731 0.8339 0.0608 0.7745 0.8353 0.0608
C23 0.7685 0.8699 0.1014 0.8646 0.958 0.0934 0.8856 0.9685 0.0829 0.8897 0.97 0.0803 0.8905 0.9702 0.0797  

Πίλαθαο 4.13 Απνηειέζκαηα 1εο Πξνζνκνίσζεο 

 

											1η	Επανάληψη 												2η	Επανάληψη 												3η	Επανάληψη 												4η	Επανάληψη 												5η	Επανάληψη
Κόμβοι	

Εξόδου
	Greyness 	Greyness 	Greyness 	Greyness 	Greyness

C16 0.7343 0.7343 0 0.7873 0.7873 0 0.7984 0.7984 0 0.8007 0.8007 0 0.8012 0.8012 0
C17 0.7428 0.7428 0 0.7985 0.7985 0 0.8102 0.8102 0 0.8127 0.8127 0 0.8132 0.8132 0
C18 0.7112 0.7112 0 0.7913 0.7913 0 0.8124 0.8124 0 0.8174 0.8174 0 0.8185 0.8185 0
C19 0.8092 0.871 0.0618 0.8913 0.9437 0.0524 0.9071 0.9539 0.0468 0.9107 0.9562 0.0455 0.9109 0.9562 0.0453
C20 0.7359 0.8081 0.0722 0.8229 0.9019 0.079 0.8442 0.9185 0.0743 0.8487 0.9212 0.0725 0.8497 0.9217 0.072

C21 0.7359 0.7799 0.044 0.8258 0.879 0.0532 0.8475 0.8989 0.0514 0.8522 0.9027 0.0505 0.8532 0.9035 0.0503
C22 0.6726 0.7027 0.0301 0.7459 0.8009 0.055 0.7675 0.8276 0.0601 0.7731 0.8339 0.0608 0.7745 0.8353 0.0608
C23 0.7685 0.8699 0.1014 0.8647 0.9581 0.0934 0.8857 0.9686 0.0829 0.8897 0.97 0.0803 0.8905 0.9702 0.0797  

Πίλαθαο 4.14 Απνηειέζκαηα 2εο Πξνζνκνίσζεο 

Καη ζηνπο δχν πίλαθεο, θαίλνληαη ηα άλσ  θαη θάησ  φξηα ηνπ εχξνπο ηηκψλ 

ησλ γθξη αξηζκψλ. Βέβαηα, ζηνπο θηλδχλνπο ηεο «Αδπλακίαο ηνπ Δηαίξνπ» , ηεο 

«Απφζπξζεο βαζηθνχ εηαίξνπ/πξνκεζεπηή»  θαη ησλ «Καζπζηεξήζεσλ/ Λαζψλ/ 

Αλσκαιηψλ» , ηα άλσ θαη θάησ φξηα ηνπ εχξνπο ηηκψλ είλαη ίδηα. Απηφ 

ζπκβαίλεη, δηφηη νη θφκβνη απηνί αλαπαξηζηνχλ «ιεπθνχο» αξηζκνχο, θαζψο θαη ηα 

βάξε ησλ δηαζπλδέζεσλ ζε απηνχο ηνπο θφκβνπο είλαη επίζεο «ιεπθνί» 

αξηζκνί.Βέβαηα, νη ζπγθεθξηκέλνη θφκβνη εθθξάδνπλ θηλδχλνπο νη νπνίνη 

επεξεάδνληαη απφ παξάγνληεο φπσο, ε νηθνλνκηθή αζηάζεηα ηνπ πξνκεζεπηή, ε 

έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη πιηθψλ πφξσλ, ε ζπλνιηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

αγνξαζζέλησλ πξντφλησλ θ.α. Οη παξάγνληεο απηνί, απφ ηε θχζε ηνπο κπνξνχλ λα 

εθηηκεζνχλ πην αληηθεηκεληθά, κε απνηέιεζκα, λα ζρεκαηίδεηαη θαη κία θαιχηεξε θαη 

πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηνπο θηλδχλνπο ηνπο νπνίνπο ηξνθνδνηνχλ. Απφ ηελ άιιε 
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κεξηά, θίλδπλνη φπσο ην λα πιεγεί ε θήκε ηνπ ΓΓΠ είλαη ινγηθφ λα κελ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα γηα λα γίλνπλ αληηθεηκεληθέο εθηηκήζεηο θαζψο είλαη πην απξφβιεπηνη, 

αιιά θαη επεηδή εμαξηψληαη θαη επεξεάδνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά θαη άιισλ 

θηλδχλσλ ηνπ ΓΓΠ. 

 

Όζνλ αθνξά ηνπο ππφινηπνπο πέληε θηλδχλνπο (θφκβνη ), απηνί απνηεινχλ 

γθξη αξηζκνχο, κε ηε γθξη αβεβαηφηεηα ησλ ηηκψλ ηνπο λα θαίλεηαη ζηε ζηήιε 

―Greyness‖. Καηά ηελ εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο, φκσο, θαη φζν νη ηηκέο ησλ θηλδχλσλ 

ζπγθιίλνπλ πξνο έλα ζηαζεξφ ζεκείν ηζνξξνπίαο, ε γθξη αβεβαηφηεηα ηείλεη λα 

κεησζεί. 

 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο, φηη θαη ζηηο δχν πξνζνκνηψζεηο, νη ηηκέο ησλ θφκβσλ 

 ζε φια ηα βήκαηα ηεο επαλαιεπηηθήο δηαδηθαζίαο, είλαη ίδηεο. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη θαη ζηηο δχν πξνζνκνηψζεηο ην είδνο θαη ην βάξνο ησλ αθκψλ πνπ 

πξνζπίπηνπλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θφκβνπο είλαη αθξηβψο ίδην. Καη ζηνπο δχν 

πίλαθεο βαξψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ίδηνη γθξη αξηζκνί φπνπ ππήξρε δηαζχλδεζε κε 

απηνχο ηνπο θφκβνπο, αθνχ δελ ήηαλ δηαζέζηκεο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα 

εθαξκφζνπκε ηεο κεζφδνπο ηεο Αλαιπηηθήο Ηεξαξρηθήο Γηαδηθαζίαο (AHP) θαη ηεο 

Πξνζζεηηθήο πλάξηεζεο Αμίαο (AVF). Πξνθεηκέλνπ λα απεηθνληζηνχλ ζρεκαηηθά 

νη ηηκέο ησλ θηλδχλσλ πνπ ππνινγίζηεθαλ ζε θάζε βήκα ηεο πξνζνκνίσζεο, 

βξέζεθαλ νη κέζεο ηηκέο «δηαιεχθαλζεο» (Equal mean Whitenization) ησλ γθξη 

αξηζκψλ. 

 

 
ρήκα 4.5 ρεκαηηθή Απεηθόληζε ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο 1εο Πξνζνκνίσζεο 
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ρήκα 4.6 ρεκαηηθή Απεηθόληζε ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο 2εο Πξνζνκνίσζεο 

Απφ ην ρήκα 4.5 θαη ην ρήκα 4.6, παξαηεξείηαη ε εμέιημε ησλ ηηκψλ ησλ θφκβσλ 

εμφδνπ, πνπ αλαπαξηζηνχλ ηνπο θηλδχλνπο ηνπ ΓΓΠ, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

πξνζνκνίσζεο, πνπ παξέρεη ην εξγαιείν ησλ ΑΓΓ, θαη γηα φια ηα επαλαιεπηηθά 

βήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Οη δηαθνξέο ησλ δχν πξνζνκνηψζεσλ, φπσο 

θαίλεηαη απφ ηνπο πίλαθεο απνηειεζκάησλ αιιά θαη απφ ηηο ζρεκαηηθέο απεηθνλίζεηο, 

έγθεηηαη ζηνπο θηλδχλνπο ηεο «Αδπλακίαο ηνπ Δηαίξνπ» , ηεο «Απφζπξζεο 

βαζηθνχ εηαίξνπ/πξνκεζεπηή»  θαη ησλ «Καζπζηεξήζεσλ/ Λαζψλ/ 

Αλσκαιηψλ» . Οη βαζκνί αιιειεπίδξαζεο ησλ ηξηψλ απηψλ θηλδχλσλ κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ηνπο επεξεάδνπλ, βξέζεθαλ κέζσ ησλ δχν πνιπθξηηήξησλ κεζφδσλ 

θαη θάζε κία απφ απηέο έδσζε δηαθνξεηηθά βάξε ζηνλ πίλαθα γεηηλίαζεο. Απηφο είλαη 

θαη ν ιφγνο πνπ ηηκέο ησλ ηξηψλ απηψλ θηλδχλσλ παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζηηο δχν 

πξνζνκνηψζεηο. Βέβαηα, νη δηαθνξέο απηέο είλαη κηθξέο, αθνχ ε κέζνδνο ηεο AHP 

απαηηεί ην ηειηθφ ηδηνδηάλπζκα πνπ καο δίλεη θαη ηελ δεηνχκελε πξνηεξαηφηεηα λα 

έρεη άζξνηζκα έλα φπσο επίζεο θαη ζηε κέζνδν AVF φπνπ ε ηειεπηαία εθαξκνδφκελε 

εμίζσζε πνπ καο δίλεη ηα βάξε ησλ παξαγφλησλ είλαη ε . Δπνκέλσο, θαη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην άζξνηζκα ησλ βαξψλ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ζε απηνχο ηνπο 

θφκβνπο ζα είλαη ίζν κε ηε κνλάδα, ζε αληίζεζε κε ηνπο ππφινηπνπο θφκβνπο 

(  φπνπ νη ηηκέο ησλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπο δφζεθαλ σο γθξη αξηζκνί 

ζην εχξνο [0,1]. 

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη αξηζκεηηθέο ηηκέο, απηέο θαζαπηέο, πνπ ιακβάλνπλ νη 

θφκβνη εμφδνπ, δελ εθθξάδνπλ θάηη ζπγθεθξηκέλν, απιά δείρλνπλ αλ νη ηηκέο ησλ 

θφκβσλ απηψλ έρνπλ απμεζεί ή ειαηησζεί ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ ηνπο δφζεθαλ 

ζην αξρηθφ δηάλπζκα θαηάζηαζεο. Απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 
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κνληεινπνίεζε είλαη ε ηάζε πνπ δείρλνπλ νη ηειηθέο ηηκέο ησλ θφκβσλ εμφδνπ. 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ, πσο θαη ζηηο δχν πξνζνκνηψζεηο φινη νη θίλδπλνη ησλ 

Γπλακηθψλ Γηθηχσλ Παξαγσγήο παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε, αθνχ σο αξρηθή ηηκή 

ζην δηάλπζκα θαηάζηαζεο γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο έρεη δνζεί ε ηηκή  θαη κεηά 

απφ πέληε επαλαιεπηηθά βήκαηα, νη ηειηθέο ηνπο ηηκέο ζπγθιίλνπλ αξθεηά 

πςειφηεξα. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη ε δεκηνπξγία ελφο ΓΓΠ ή ε εκπινθή 

εηαηξεηψλ ζε έλα ηέηνην δίθηπν δελ είλαη ρσξίο θφζηνο. Απαηηείηαη ινηπφλ, ε 

πηνζέηεζε θαηάιιεινπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ θηλδχλσλ, ην 

νπνίν ζα ηνπο πξνβιέπεη έγθαηξα θαη ζα ηνπο αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά. 

Δηαηξείεο θαη δίθηπα παξαγσγήο πνπ είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζνχλ ηνπο 

θηλδχλνπο ελεξγά, είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα επεξεαζηνχλ απφ έλα αβέβαην 

πεξηβάιινλ. Δπνκέλσο, ε παξαθνινχζεζε ησλ θηλδχλσλ απνδπλακψλεη ηελ επίδξαζε 

ηεο αβεβαηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ελψ ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ απφδνζε ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ [40]. Καη‘ επέθηαζε έρεη λφεκα λα εμεηαζηεί 

ην πψο κεηαβάιιεηαη ην αλαπηπρζέλ κνληέιν γηα ηνπο θηλδχλνπο ησλ ΓΓΠ κεηά ηελ 

εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ πιαηζίνπ. 
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5  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ 

ΠΔΡΑΙΣΔΡΩ ΜΔΛΔΣΗ 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ απφ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ ηνπ κνληέινπ πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη ζηε 

ζπλέρεηα παξαηίζεληαη πηζαλέο κειινληηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πξννπηηθέο πνπ 

κπνξνχλ λα εξεπλεζνχλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ ζέκαηνο απηήο 

ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. 

 

5.1 ςμπεπάζμαηα 

ήκεξα, νη βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη νη 

πξνθιήζεηο κε ηηο νπνίεο ηίζεληαη αληηκέησπεο νη επηρεηξήζεηο, σζνχλ ζηε ζηαδηαθή 

ζρεκαηνπνίεζε ελφο λένπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ, απηνχ ησλ Γπλακηθψλ Γηθηχσλ 

Παξαγσγήο. Σα νθέιε απφ ηελ έληαμε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα ζπγθεθξηκέλα 

ζπλεξγαηηθά δίθηπα είλαη πνιιά, φκσο ειινρεχνπλ θαη θίλδπλνη ηφζν γηα ηηο ίδηεο ηηο 

επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΓΓΠ ζην ζχλνιφ ηνπ. ηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία έγηλε κία πξνζπάζεηα κνληεινπνίεζεο ησλ θηλδχλσλ ησλ ΓΓΠ. 

Αξρηθά, αλαγλσξίζηεθαλ νη ελ ιφγσ θίλδπλνη, ελψ ζηε ζπλέρεηα, κέζσ 

βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, έγηλε θαηαγξαθή φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ 

θαη ηξνθνδνηνχλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο. Έηζη, πξνέθπςαλ ζρέζεηο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ θηλδχλσλ, ε ηζρχο ησλ νπνίσλ 

θαζνξίζηεθε ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ ηε βηβιηνγξαθία θαζψο επίζεο θαη 

πνιπθξηηήξηεο κεζφδνπο φπσο ε Αλαιπηηθή Ηεξαξρηθή Γηαδηθαζία (AHP) θαη ε 

Πξνζζεηηθή πλάξηεζε Αμίαο (AVF). Γηα ηα βάξε ησλ ζρέζεσλ γηα ηα νπνία δελ 

βξέζεθαλ πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο βηβιηνγξαθίαο, εθαξκφζζεθε ε ζεσξία ησλ 

Αζαθψλ Γθξη Γλσζηηθψλ Γηθηχσλ. 

Ο ηνκέαο ηεο αζάθεηαο θαη ηδηαίηεξα ησλ Αζαθψλ Γλσζηηθψλ Γηθηχσλ απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ κνληεινπνίεζεο. Γηα λα 

θαηαιήμνπκε ζηα ζπκπεξάζκαηά καο, δεκηνπξγήζακε έλα ΑΓΓ ην νπνίν έρεη σο 

θφκβνπο εηζφδνπ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο θηλδχλνπο ηνπ ΓΓΠ, θαη σο 

θφκβνπο εμφδνπ ηνπο ίδηνπο ηνπο θηλδχλνπο. Αθήλνληαο ην ζχζηεκα λα εμειηρζεί 

κέζα απφ ηελ επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία έηζη φπσο νξίδεηαη απφ ηε ζεσξία ησλ ΑΓΓ, 

πξνέθπςαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο ησλ θηλδχλσλ ζε ζρέζε κε ηηο 

αξρηθέο ηηκέο πνπ είραλ δνζεί ζε φινπο ηνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ. Οη ηειηθέο ηηκέο 

πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ ζαθψο κεγαιχηεξεο απφ ηηο αξρηθέο πνπ δφζεθαλ. Όκσο ε 

κνληεινπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ ΑΓΓ, δείρλεη αλάινγα κε ηε θχζε 

ησλ κεηαβιεηψλ απφθαζεο, ηελ ηάζε πνπ έρνπλ νη θφκβνη εμφδνπ. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε θαη γηα ηε κνληεινπνίεζε πνπ επηιέρζεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί, ην 

απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ φηη φινη νη θίλδπλνη ησλ ΓΓΠ, έηζη φπσο νξίζηεθαλ, 

παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί, φηη νη θφκβνη , 
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ησλ νπνίσλ νη δηαζπλδέζεηο κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ηνπο επεξεάδνπλ είραλ σο βάξνο 

γθξη αξηζκνχο, ζηα ηειηθά απνηειέζκαηα παξνπζίαζαλ έλα πνζνζηφ αβεβαηφηεηαο. 

Όκσο, ε αβεβαηφηεηα απηή θηιηξάξεηαη κέζα απφ ην κνληέιν πνπ θαηαζθεπάζηεθε 

θαη ηειηθά ζηηο ηηκέο ζηηο νπνίεο ην ζχζηεκα ηζνξξφπεζε, ε αβεβαηφηεηα ήηαλ 

εκθαλψο πεξηνξηζκέλε. 

Παξάιιεια, ειιείςεη άιισλ ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ, ηα ΑΓΓ απνδείρζεθαλ έλα 

πνηνηηθφ εξγαιείν κνληεινπνίεζεο θαη πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηφο καο. Α

παξακεηξνπνίεζε θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπο. Βαζίδνληαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο 

θαη ηεο εκπεηξίαο, ελψ παξέρνπλ έλαλ επζχ θαη απιφ ηξφπν πξαγκάησζεο ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ. Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη 

παξνπζηάδνπλ επειημία ζηελ αλαπαξάζηαζή ηνπο, αθνχ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ, θαη 

αληίζηνηρα λα αθαηξεζνχλ, θφκβνη απφ ην δίθηπν, επεξεάδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηε κνξθνινγία ηνπ. Δπίζεο, κπνξνχλ λα γίλνπλ εχθνια θαηαλνεηά θαη αληηιεπηά απφ 

απινχο αλζξψπνπο (κε εκπεηξνγλψκνλεο) θαη κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ πνιχπινθα 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθκαίεπζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο. Σειεπηαίν 

αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφ, είλαη ην γεγνλφο φηη ν κεραληζκφο αλάδξαζεο πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηα ΑΓΓ απαηηεί ειάρηζην ρξφλν εθηέιεζεο, ελψ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

λα γίλεη θαηαλνεηή ε δπλακηθή ζρέζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγφλησλ πνπ απαξηίδνπλ 

ην δίθηπν, νη νπνίνη ζηελ παξνχζα πξνζέγγηζε είλαη νη θίλδπλνη ησλ ΓΓΠ. 

Ζ δηαρείξηζε θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ θηλδχλσλ ησλ ΓΓΠ απνηειεί έλα ζέκα 

απμαλφκελνπ ελδηαθέξνληνο, ηφζν ζε αθαδεκατθνχο θχθινπο φζν θαη ζηε 

βηνκεραλία. Χζηφζν, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ κφλν ιίγεο κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Μέζσ φκσο, ηεο πξνζέγγηζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηε παξνχζα δηπισκαηηθή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ θηλδχλσλ 

θαη ηεο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο φηαλ ηα επίπεδα ησλ θηλδχλσλ απμάλνληαη. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν δίλεηαη ζηηο εηαηξείεο ρξφλνο γηα λα αληηδξάζνπλ ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζηξαηεγηθέο γηα ηνλ κεηξηαζκφ 

ησλ επηπηψζεψλ ηνπο. 

πλνςίδνληαο, ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έγθεηηαη 

ζηνπο αθφινπζνπο άμνλεο: 

 ηελ αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ελέρνπλ ηα ΓΓΠ. 

 ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ηξνθνδνηνχλ θαη επεξεάδνπλ ηνπο 

θηλδχλνπο ησλ ΓΓΠ. 

 ηελ θαηαζθεπή ελφο Αζαθνχο Γλσζηηθνχ Υάξηε πνπ απεηθνλίδεη ηηο ζρέζεηο 

αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο κεηαμχ ησλ θφκβσλ εηζφδνπ (παξάγνληεο) θαη ησλ 

θφκβσλ εμφδνπ (θίλδπλνη). 

 ηνλ θαζνξηζκφο ηεο ηζρχνο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ 

θαη ησλ θηλδχλσλ ησλ ΓΓΠ. 

 ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ κνληεινπνίεζεο πνπ παξέρεη ην εξγαιείν ησλ 

ΑΓΓ θαη ε εχξεζε ηεο ηάζεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη θίλδπλνη. 

 ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 
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θηλδχλσλ  

5.2 Μελλονηική Έπεςνα 

Ζ κνληεινπνίεζε ησλ θηλδχλσλ ησλ Γπλακηθψλ Γηθηχσλ Παξαγσγήο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηεο αζαθνχο ινγηθήο. Ζ αλάιπζε φκσο ησλ 

θηλδχλσλ θαη ε θαηαζθεπή ηνπ Αζαθνχο Γλσζηηθνχ Γηθηχνπ βαζίζηεθε ζε 

πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο. Δίλαη 

ινγηθφ ινηπφλ, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ λα εκπεξηέρνπλ αβεβαηφηεηα θαη λα 

κελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ φζν 

θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ ΓΓΠ.  

 

Μία πηζαλή πξνζέγγηζε γηα κειινληηθή έξεπλα, είλαη ε εηζαγσγή νκάδαο 

εκπεηξνγλσκφλσλ, ε νπνία ζα πξνέξρεηαη απφ ην ρψξν ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο 

παξαγσγήο, πξνθεηκέλνπ νη εηδηθνί λα απνδψζνπλ κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα θαη 

ιεπηνκέξεηα ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ θηλδχλσλ ησλ ΓΓΠ θαη ησλ παξαγφλησλ 

πνπ ηνπο επεξεάδνπλ. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

απεπζείαο απφ ηνπο εηδηθνχο, κε βάζε ζηελ εκπεηξία θαη ηε γλψζε πνπ θαηέρνπλ. 

Μία άιιε ελαιιαθηηθή είλαη ε έξεπλα κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζα δηακνηξαζηνχλ 

ζε ζπγθεθξηκέλα ζηειέρε ηκεκάησλ απφ εηαηξείεο παξαγσγήο, ή αθφκα θαη ε 

δηελέξγεηα ζπλεληεχμεσλ κε εξεπλεηηθνχο ζπλεξγάηεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην 

έγθπξε ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Πξνθεηκέλνπ φκσο λα βειηησζεί ε δηαδηθαζία ηεο πξνζνκνίσζεο ζα κπνξνχζε λα 

ειεγρζεί θαη κία ηξνπνπνίεζε ηεο ζπλάξηεζεο ζπκπίεζεο. ηε παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζηγκνεηδήο ζπλάξηεζε ζπκπίεζεο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηα 

απνηειέζκαηα ζην εχξνο , εκπνδίδνληαο έηζη ηελ πνζνηηθή αλάιπζε, 

επηηξέπνληαο φκσο ηηο πνηνηηθέο ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ. Δλδηαθέξνλ ζα 

παξνπζίαδε αλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζνκνίσζεο ρξεζηκνπνηνχληαλ κία 

ηξνπνπνηεκέλε κνξθή ηεο ζηγκνεηδνχο ζπλάξηεζεο ζπκπίεζεο, ε νπνία ζα νξίδεηαη 

σο εμήο: 

 
 

φπνπ  είλαη ε θιίζε ηεο ζπλάξηεζεο γηα . Σα απνηειέζκαηα πνπ ζα 

πξνέθππηαλ ζα άλεθαλ πάιη ζην εχξνο , φκσο ζα ήηαλ δηαθνξεηηθά απφ απηά κε 

ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο θιαζζηθήο ζηγκνεηδνχο ζπλάξηεζεο. Οη θφκβνη ηνπ δηθηχνπ ζα 

έθηαλαλ ζηηο ηειηθέο ηνπο ηηκέο νκαιφηεξα, πξαγκαηνπνηψληαο πεξηζζφηεξα 

επαλαιεπηηθά βήκαηα, δίλνληαο κία άιιε δηάζηαζε ζην πξφβιεκα κνληεινπνίεζεο. 

 

Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί, φηη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ είλαη κία δπλακηθή 

δηαδηθαζία, αθνχ νη πηζαλφηεηεο ησλ αλεπηζχκεησλ γεγνλφησλ πνπ ζπκβαίλνπλ 

κπνξεί λα αιιάμνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, αθφκα θαη σο πξνο ηνλ αληίθηππν 

πνπ ελδέρεηαη αλ έρνπλ ηα γεγνλφηα απηά. Μηα πιεξέζηεξε κειέηε πνπ ζα κπνξνχζε 

λα πξαγκαηνπνηεζεί κειινληηθά, είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ ππάξρνληνο ΑΓΓ ζε Αζαθέο 

Υξνληθφ Γλσζηηθφ Γίθηπν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, κπνξεί λα εηζαρζεί θαη ε επηξξνή 

ηεο κεηαβιεηήο ηνπ ρξφλνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε κνληεινπνίεζε. Έηζη, θάζε 

δηαζχλδεζε ηνπ δηθηχνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη φρη κφλν απφ ηελ ηζρχ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο αιιά θαη απφ κία ρξνληθή κεηαβιεηή. Βέβαηα, κε ηελ εηζαγσγή ηεο 
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κεηαβιεηήο απηήο απμάλεηαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ δηθηχνπ, φκσο ηα απνηειέζκαηα 

ηεο πξνζνκνίσζεο ζα ήηαλ ζεκαληηθφ εθφδην ηφζν γηα αθαδεκατθνχο ζθνπνχο φζν 

θαη γηα ηελ βηνκεραλία. 

 

Παξάιιεια, εθκεηαιιεπφκελνη ηελ δπλαηφηεηα επειημίαο πνπ παξέρνπλ ηα ΑΓΓ ζηελ 

αλαπαξάζηαζή ηνπο, ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί έλαο δηαθνξεηηθφο ράξηεο 

πξνζζέηνληαο θαη άιινπο παξάγνληεο νη νπνίνη ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ πην 

νπζηαζηηθά θαη αληηθεηκεληθά θηλδχλνπο ησλ ΓΓΠ, νη νπνίνη εμ‘ νξηζκνχ ηνπο 

παξνπζηάδνπλ πην απξφβιεπηε ζπκπεξηθνξά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, θίλδπλνη φπσο ε 

πξφθιεζε βιάβεο ζηε θήκε ηνπ δηθηχνπ, ζα κπνξνχζαλ εθηηκεζνχλ 

αληηθεηκεληθφηεξα κε ηελ εηζαγσγή λέσλ παξαγφλησλ ζην δίθηπν πνπ 

κνληεινπνηείηαη. Σν γεγνλφο απηφ ζα πεξηφξηδε θαη ηελ αβεβαηφηεηα πνπ εκθαλίδεηαη 

γχξσ απφ ηηο ηειηθέο ηηκέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ. 

 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζηηο κέξεο καο δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. ην πξψην ζηάδην 

είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε αλαγλψξηζε ησλ πηζαλψλ πεγψλ θηλδχλνπ, ελψ ην δεχηεξν 

εκπεξηέρεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπο, ηνλ ππνινγηζκφ δειαδή ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο 

ελφο αλεπηζχκεηνπ γεγνλφηνο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπ. Μεηά ηα δχν πξψηα ζηάδηα 

εκθαλίδεηαη ε πξννπηηθή αλάπηπμεο ελφο πιαηζίνπ ην νπνίν ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

ηεο ηαθηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ επηπέδσλ ησλ θηλδχλσλ, κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 

δεηθηψλ, έηζη ψζηε λα πξνβιέπνληαη πηζαλά κειινληηθά πξνβιήκαηα θαη λα 

πξνηείλνληαη ζηξαηεγηθέο κεηξηαζκνχ πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ή λα εμαιείςνπλ 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο. 

 

Παξαηεξείηαη φκσο, φηη ε πξνζαξκνγή ηνπ παξφληνο κνληέινπ ζε έλα ηέηνην πιαίζην 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί φινη νη θφκβνη ηνπ ΑΓΓ πνπ θαηαζθεπάζηεθε έρνπλ «αξλεηηθή 

ρξνηά» (π.ρ. έιιεηςε, αλεπάξθεηα, απνπζία θιπ.). Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ, λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κία ηέηνηα πξνζαξκνγή ζα απαηηνχληαλ ε εηζαγσγή παξαπάλσ 

θφκβσλ ζην δίθηπν (π.ρ. «Γηνξζσηηθέο Δλέξγεηεο»), νη νπνίνη ζα εμέθξαδαλ ηελ 

πεξηνξηζηηθή επηξξνή πνπ ζα είρε έλα ηέηνην πιαίζην ζηνπο παξάγνληεο ησλ 

θηλδχλσλ. Σν ίδην απνηέιεζκα κπνξεί λα επηηεπρζεί ηξνπνπνηψληαο ηελ έλλνηα 

ζπγθεθξηκέλσλ θφκβσλ έηζη ψζηε λα κελ εθθξάδνπλ θαη‘ αλάγθε έλα αξλεηηθφ 

ζηνηρείν (π.ρ. έιιεηςε). 

 

Δπηπιένλ, ζηε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, έγηλε αλαθνξά ζηνλ θχθιν δσήο ελφο 

ΓΓΠ, πνπ θπκαίλεηαη απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηε πξνκήζεηα κέρξη ηελ θαηαζθεπή θαη 

ηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο. Με ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο IMAGINE, 

πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε θαη πεξηγξαθή φισλ ησλ παξαγφλησλ (κεηαβιεηψλ) ηεο 

θάζε θάζεο ηνπ θχθινπ δσήο ησλ ΓΓΠ φπσο επίζεο θαη ησλ Βαζηθψλ Γεηθηψλ 

Απφδνζήο (KPIs) ηνπο. Θα κπνξνχζε ινηπφλ, λα πξαγκαηνπνηεζεί κία επέθηαζε ηνπ 

παξφληνο κνληέινπ ή λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν, πνπ ζα πεξηιακβάλεη σο θφκβνπο 

ηνπο Βαζηθνχο Γείθηεο Απφδνζεο ησλ ΓΓΠ αληηθαηνπηξίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηα νθέιε ηνπο ή λα εζηηάδεηαη ζε θάζε θάζε δσήο ηνπ ΓΓΠ πεξηιακβάλνληαο 

αληίζηνηρα θαη ηνπο παξάγνληέο ηεο. 

 

Σέινο, κε ηε βνήζεηα ησλ εηδηθψλ ζα κπνξνχζαλ λα ειεγρζνχλ θαη δηαθνξεηηθά 

ζελάξηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ ΓΓΠ, φπσο γηα παξάδεηγκα έλα 

απαηζηφδνμν, έλα ξεαιηζηηθφ θαη έλα αηζηφδνμν ζελάξην ιεηηνπξγίαο. Σα ζελάξηα 
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απηά ζα εηζαρζνχλ σο δηαθνξεηηθά αξρηθά δηαλχζκαηα θαηάζηαζεο ησλ θφκβσλ ηνπ 

ΑΓΓ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κία δηεξεχλεζε ηεο 

ηάζεο ησλ θφκβσλ εμφδνπ, δειαδή ησλ θηλδχλσλ, ζε ζρέζε κε δηαθνξεηηθά δεδνκέλα 

ζηνπο θφκβνπο εηζφδνπ.  

 

Δλ θαηαθιείδη, ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, δηαηππψζεθαλ πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα θαη κειέηε κε βάζε ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Οη πξνηάζεηο απηέο 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνζνκνίσζεο θαζψο θαη ζηελ 

επέθηαζε ηεο παξνχζαο κνληεινπνίεζεο γηα πεξαηηέξσ εθαξκνγέο. 

 

Πποηάζειρ για βεληίωζη ηηρ διαδικαζίαρ πποζομοίωζηρ: 

 πκκεηνρή νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηηο βαξχηεηεο ησλ 

ζρέζεσλ. 

 Έξεπλα κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ ή δηελέξγεηα ζπλεληεχμεσλ κε εηαηξηθνχο 

ζπλεξγάηεο γηα ηε ζπιινγή πιεξέζηεξσλ δεδνκέλσλ. 

 Σξνπνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο κνληεινπνίεζεο κε εηζαγσγή δηαθνξεηηθήο 

ζπλάξηεζεο ζπκπίεζεο. 

 Πξνζζήθε ηεο ρξνληθήο δηάζηαζεο ζηηο δηαζπλδέζεηο ησλ θφκβσλ ηνπ ΑΓΓ. 

 

Πποηάζειρ για πεπαιηέπω έπεςνα βάζει ηος πποηαθένηορ μονηέλος: 

 Γηεξεχλεζε θαη έιεγρνο ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ θαη ζχγθξηζε απηψλ, κε 

ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο ηάζεο ησλ θηλδχλσλ ηνπ ΓΓΠ 

 Δληνπηζκφο ησλ παξαγφλησλ κε ηε κεγαιχηεξε επηξξνή γηα λα δνζεί 

πξνηεξαηφηεηα ζηε δηαρείξηζή ηνπο 

 

Πποηάζειρ για επέκηαζη ηηρ παπούζαρ μονηελοποίηζηρ: 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ, κε ηελ εηζαγσγή λέσλ θαη πην 

εμεηδηθεπκέλσλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη ζα πεξηνξίδνπλ ηελ απξφβιεπηε 

ζπκπεξηθνξά θηλδχλσλ, φπσο π.ρ. ε πξφθιεζε βιάβεο ζηε θήκε ηνπ ΓΓΠ, 

θαζψο επίζεο θαη ηελ αβεβαηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Δηζαγσγή λέσλ παξακέηξσλ νη νπνίεο ζα απνζθνπνχλ ζηελ αλάιπζε θαη 

κνληεινπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ ηνκέσλ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο βηνκεραλίαο. 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ, κε ηελ εηζαγσγή θφκβσλ, νη νπνίνη ζα 

πεξηνξίδνπλ ηελ αξλεηηθή επηξξνή ησλ θηλδχλσλ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ελφο 

πιαηζίνπ δηαρείξηζήο ηνπο. 

 Πξνζζήθε ζην ίδην κνληέιν ή δεκηνπξγία λένπ κε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηα νθέιε ησλ ΓΓΠ ή ηνπο παξάγνληεο αλά θάζε θχθινπ 

δσήο ησλ ΓΓΠ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν θψδηθαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ MATLAB  γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εξγαιείνπ πξνζνκνίσζεο ησλ 

Αζαθψλ Γλσζηηθψλ Γηθηχσλ. 

 

 
ρήκα Α.1 Έλλνηεο ησλ κεηαβιεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην πξόγξακκα 

 
ρήκα Α.2 Αξρηθνπνίεζε ηνπ αξρηθνύ δηαλύζκαηνο θαηάζηαζεο θαη πίλαθα 

βαξώλ 
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ρήκα Α.3 Δύξεζε ησλ ηηκώλ ησλ θόκβσλ ηνπ δηθηύνπ ζηελ 1ε επαλάιεςε 

 
ρήκα Α.4 Δύξεζε ησλ ηηκώλ ησλ "γθξη" θόκβσλ ηνπ δηθηύνπ ζηελ 1ε 

επαλάιεςε 

 
ρήκα Α.5 Δύξεζε ηεο δηαθνξάο "Σειηθήο - Αξρηθήο" ηηκήο ησλ θόκβσλ εμόδνπ 
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ρήκα Α.6 Δθαξκνγή ηεο επαλαιεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ρξήζε "while loop" 


