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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1, Ψευδοτυχαίοι Αριθµοί, Ολοκλήρωση Monte Carlo 
1.1. Παραγωγή ψευδοτυχαίων αριθµών (multiplicative congruential method, mixed congruential method) 
1.2. Υπολογισµός µέσης τιµής - ολοκληρώµατος µέσω προσοµοίωσης (Υπολογισµός απλού – πολλαπλού ολοκληρώµατος) 
- Ασκήσεις 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2, Μέθοδοι Παραγωγής Τυχαίων Αριθµών από ∆ιακριτές Κατανοµές 
2.1. Η µέθοδος της αντιστροφής (Οµοιόµορφη στο {1, 2, ..., n}, Γεωµετρική κατανοµή, κατανοµή Poisson, ∆ιωνυµική κατανοµή) 
2.2. Η Μέθοδος Απόρριψης 
2.3. Η µέθοδος της σύνθεσης 
- Ασκήσεις 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, Μέθοδοι Παραγωγής Τυχαίων Αριθµών από Συνεχείς Κατανοµές 
3.1. Η µέθοδος της Αντιστροφής (Οµοιόµορφη κατανοµή στο (α,β), Εκθετική κατανοµή, κατανοµή Γάµµα) 
3.2. Η µέθοδος απόρριψης (κατανοµή Βήτα, κατανοµή Γάµµα µε τη µέθοδο απόρριψης) 
- Κανονική κατανοµή (κανονική κατανοµή µε τη µέθοδο απόρριψης, η πολική (Box-Muller) µέθοδος, παραγωγή τυχαίων αριθµών από µία πολυ-
διάστατη κανονική κατανοµή) 
- Ασκήσεις 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, Προσοµοίωση Βασικών Στοχαστικών Ανελίξεων : Ανέλιξη Poisson και Κίνηση Brown 
4.1. Προσοµοίωση ανέλιξης Poisson (Η οµογενής διαδικασία Poisson, Η µη οµογενής διαδικασία Poisson, Μέθοδος εκλέπτυνσης της οµογενούς 
διαδικασίας Poisson, Η µέθοδος παραγωγής των ενδιάµεσων χρόνων, Η µέθοδος µετασχηµατισµού της οµογενούς διαδικασίας Poisson) 
4.2. Προσοµοίωση Κίνησης Brown και Γεωµετρικής Κίνησης Brown (η κίνηση Brown, προσοµοίωση κίνησης Brown, η γεωµετρική κίνηση 
Brown, προσοµοίωση γεωµετρικής κίνησης Brown) 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, Προσοµοίωση Στοχαστικών Μοντέλων στο Χρόνο 
5.1. Συστήµατα εξυπηρέτησης (Προσοµοίωση M|M|1 ουράς, Προσοµοίωση GΙ|G|1 συστήµατος εξυπηρέτησης) 
5.2. Συστήµατα ελέγχου αποθεµάτων (Εύρεση βέλτιστης πολιτικής (s,S)) 
5.3. Προσοµοίωση τιµών χρηµατοοικονοµικών προϊόντων (Το µοντέλο της γεωµετρικής κίνησης Brown (σύνδεση µε το στοχαστικό λογισµό), Το 
χρηµατιστήριο παραγώγων (derivatives) - δικαιώµατα προαίρεσης (options), Αποτίµηση της αξίας παραγώγων (risk-neutral valuation), Ο τύπος 
των Black and Scholes, παραλλαγές δικαιωµάτων προαίρεσης (exotic options), Προσοµοίωση στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων) 
- Ασκήσεις 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, Τεχνικές ελάττωσης διακύµανσης 
6.1. Στατιστική ανάλυση δεδοµένων από προσοµοίωση (∆ιαστήµατα εµπιστοσύνης για τον πληθυσµιακό µέσο, Ένα κριτήριο για την επιλογή του 
πλήθους των παραγοµένων τυχαίων αριθµών) 
6.2. Μέθοδοι ελάττωσης διακύµανσης 
6.2.1. Αντιθετικές (Antithetic) τυχαίες µεταβλητές (εφαρµογές στην προσοµοίωση συστήµατος αξιοπιστίας) 
6.2.2. Η χρήση ρυθµιστικών µεταβλητών (control variates) (εφαρµογές στην προσοµοίωση συστήµατος αξιοπιστίας και στην αποτίµηση της αξίας 
ενός δικαιώµατος αγοράς Ασιατικού τύπου) 
6.2.3. Ελάττωση διασποράς µέσω δέσµευσης (εφαρµογές στην προσοµοίωση συστήµατος αξιοπιστίας) 
6.2.4. Στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία (εκτίµηση µέσης τιµής µιας µίξης κατανοµών ή ενός τυχαίου αθροίσµατος, µια µεικτή µέθοδος αριθµητι-
κής – Monte Carlo ολοκλήρωσης) 
6.2.5. ∆ειγµατοληψία σπουδαιότητας (Importance Sampling) (χρήση tilted πυκνοτήτων, εφαρµογές στον έλεγχο ποιότητας µιας παραγωγικής δια-
δικασίας, εφαρµογές στην προσοµοίωση συστήµατος αξιοπιστίας) 
- Ασκήσεις 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7, Εκτίµηση χαρακτηριστικών ελέγχων υποθέσεων 
7.1. Εκτίµηση p-value, ισχύος στο κριτήριο χι-τετράγωνο 
7.2. Το κριτήριο χι-τετράγωνο όταν υπάρχουν άγνωστες παράµετροι 
7.3. Εκτίµηση p-value, ισχύος στο κριτήριο Kolmogorov-Smirnov (K-S) 
7.4. Το κριτήριο K-S όταν υπάρχουν άγνωστες παράµετροι 
- Ασκήσεις.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8, Εισαγωγή στη Μέθοδο Bootstrap 
7.1. Εύρεση εκτιµητριών µε βάση την εµπειρική συνάρτηση κατανοµής. 
7.2. Η µέθοδος Bootstrap για τη µελέτη χαρακτηριστικών εκτιµητριών.  
7.3. To Βασικό Bootstrap ∆ιάστηµα Εµπιστοσύνης. 
- Ασκήσεις.  
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