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Περίληυη 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνπκε κηα πξνζέγγηζε γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηνπ 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ησλ ξνψλ εξγαζηψλ ζε ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα. 

Πξνηείλνπκε θαη πινπνηνχκε έλαλ αιγφξηζκν πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ γεληθεπκέλε 

κέζνδν βειηηζηνπνίεζεο Squeaky Wheel Optimization, πνπ επηηξέπεη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ξνψλ εξγαζηψλ κε ηελ ζεηξηαθή αιιά θαη παξάιιειε δηάηαμε 

κεηαμχ ησλ εξγαζηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηέο. Κάζε εξγαζία κπνξεί λα 

πξνγξακκαηηζηεί ηφζν αδηάζπαζηε φζν θαη ηκεκαηηθά, ελψ κπνξεί λα νξηζηεί θαη 

ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ δχν δηαδφρσλ ηκεκάησλ ηεο. Γηα θάζε εξγαζία 

νξίδεηαη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν απηή ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί θαη έλα 

ζχλνιν απφ κνλάδεο εθηέιεζεο (πφξσλ) πνπ κπνξνχλ λα ηελ εθηειέζνπλ. Σέινο, 

νξίδνληαη ρξνληθά δηαζηήκαηα δηαζεζηκφηεηαο ησλ κνλάδσλ εθηέιεζεο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηηο ξνέο εξγαζίαο. χκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα δεδνκέλα ν 

αιγφξηζκνο απνθαζίδεη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ηκεκάησλ, ηε δηάξθεηα ηνπο, ηε ρξνληθή 

ζηηγκή ζηελ νπνία ζα πξνγξακκαηηζηνχλ θαζψο θαη ηελ κνλάδα εθηέιεζεο ζηελ 

νπνία ζα αλαηεζεί ε θάζε εξγαζία.  

Αξρηθά, ζε απηφ ην θείκελν θάλνπκε κηα αλαθνξά ζηηο ηερλνινγίεο πνπ 

πινπνηνχληαη ζηα ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα θαη ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ξνψλ 

εξγαζηψλ. ηελ ζπλέρεηα επηθεληξψλνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηνπο ηνκείο ηεο 

Σερλεηήο Ννεκνζχλεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ξνψλ εξγαζηψλ. Έλαο απφ ηνπο θιάδνπο 

απηνχο είλαη ν ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο, ν νπνίνο έρεη αζρνιεζεί κε έλα κεγάιν 

πιήζνο πξνβιεκάησλ θαη έρεη πξνζθέξεη ιεηηνπξγηθέο ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα πνπ 

απαηηνχλ ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή πφξσλ. Ο αιγφξηζκνο πνπ πινπνηήζεθε ζηα 

πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πεξηγξάθεηαη ζε απηφ ην θείκελν ηφζν ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν φζν θαη κέζσ ελφο παξαδείγκαηνο ζην νπνίν εμεγνχληαη 

αλαιπηηθά ηα βήκαηα θαη νη απνθάζεηο πνπ απηφο παίξλεη. Σέινο, παξνπζηάδνπκε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κεηά απφ κηα ζεηξά δνθηκψλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ απφ απηά. 
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1 Πρόλογος 

Η πξνζεθηηθή δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ζηα πιαίζηα κηαο επηρείξεζεο 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νηθνλνκηθή επηβίσζή ηεο. πλερψο ππεξθνξησκέλε 

εξγαδφκελνη ηείλνπλ λα θάλνπλ ιάζε θαη ζχληνκα θηάλνπλ ζε θαηάζηαζε ζηελ νπνία  

δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο 

ηνπο. Πνιχ ζπρλά απηή ε θαηάζηαζε νδεγεί ζηε κείσζε ησλ θηλήηξσλ θαη θαηά 

επέθηαζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Δμίζνπ ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ηζνξξνπεκέλνο 

επηκεξηζκφο ησλ εξγαζηψλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη απαηηήζεηο θαη ε δπζθνιία 

ηεο εξγαζίαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ’φςηλ ην επίπεδν δεμηνηήησλ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ε απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ είλαη ρακειή κε απνηέιεζκα λα 

παξαδίδεηαη ρακειήο πνηφηεηαο έξγν ή/θαη λα κελ ηεξνχληαη νη πξνζεζκίεο ησλ 

παξαδνηέσλ [Bussler, 1998]. Απφ ηελ άιιε, ε εηαηξεία δελ ζέιεη λα έρεη πξνζσπηθφ 

δπλακηθφ δπζαλάινγα κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ απαηηείηαη δεδνκέλνπ ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηεο. Μία απφ ηηο πξνθιήζεηο ηεο δηνίθεζεο (management) είλαη ε 

ηζνξξνπεκέλε δηαρείξηζε ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ: αλζξψπηλσλ πφξσλ, αλάζεζεο 

θαζεθφλησλ θαη ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο παξαγσγήο. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο πξνβιήκαηνο θαιείηαη λα δψζεη 

απαληήζεηο ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Η ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ θάησ απφ ηελ 

νκπξέια ηνπ web 2.0 επηηξέπεη ηελ πινπνίεζε ιχζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ εξγαζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο ζε κνξθή πξντφλησλ 

ινγηζκηθνχ ζπλεξγαηηθνχ ραξαθηήξα. Σα πξντφληα απηά πξνζθέξνπλ ζπλεξγαηηθά 

πεξηβάιινληα σο νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ζε κηα ζεηξά απφ αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ 

γηα ηελ βειηίσζε ησλ εζσηεξηθψλ δνκψλ νξγάλσζεο ζηηο εηαηξείεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ρξφλνπ, ηα 

ππάξρνληα ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ηήξεζεο 

ειεθηξνληθψλ εκεξνινγίσλ. Παξαηεξνχκε φκσο φηη ελψ ε ρξήζε ησλ εκεξνινγίσλ 

επηηξέπεη ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ρξφλνπ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

αηνκηθψλ εξγαζηψλ, δελ είλαη αξθεηή ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε λα θάλνπκε κε 
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έξγα πνπ απνηεινχληαη απφ πνιιά ζηάδηα θαη απαηηνχλ κεγάιν αξηζκφ 

εκπιεθνκέλσλ εξγαδνκέλσλ.     

ηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε λα θάλνπκε κε ηφζν 

πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο ε πξνζνρή ζηξέθεηαη ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ξνψλ 

εξγαζηψλ (Workflow Management Systems). Ο Bussler ζηελ εξγαζία ηνπ [Bussler, 

1998] ππνζηεξίδεη φηη ε εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη 

απνηειεζκαηηθά ζην ζσζηφ θαηακεξηζκφ εξγαζηψλ αλάκεζα ζε πφξνπο βάζεη ηνπ 

ηχπνπ ηεο ξνήο εξγαζηψλ θαη ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Σα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ξνψλ εξγαζηψλ πινπνηνχληαη απφ θάπνηα απφ ηα ππάξρνληα 

ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν επηηξέπνπλ ηε κνληεινπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο κηαο ξνήο εξγαζηψλ ν ππεχζπλνο θαιείηαη λα νξίζεη ηηο 

επηκέξνπο εξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα πεξαησζνχλ θαη λα ηηο αλαζέζεη ζε 

ζπγθεθξηκέλν εξγαδφκελν. Έηζη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 

θάζε εξγαζίαο κφλν κε ζηαηηθφ ηξφπν, κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί πνιχ ρξφλν θαη 

θφπν γηα έλα απνηέιεζκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ πφξσλ. 

Δπηπιένλ, ν ζηαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ ελφο έξγνπ θέξλεη 

σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα βέιηηζηεο ιχζεο ζε πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηα θαηάζηαζε 

πνπ δελ έρεη πξνβιεθζεί πξνθχςεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο.  

Η εξγαζία απηή αζρνιείηαη κε ην πξφβιεκα ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο 

ησλ ξνψλ εξγαζηψλ ζε ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα θαη ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή 

εξγαζηψλ ζε δηαζέζηκνπο πφξνπο κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο. ηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο 

θεηκέλνπ ζα αλαθέξνπκε ηα δηάθνξα είδε ξνψλ εξγαζηψλ θαη ηηο αξρηηεθηνληθέο πνπ 

πινπνηνχληαη ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ξνψλ εξγαζηψλ. Έπεηηα ζα παξνπζηάζνπκε 

ηηο ηερληθέο ηνπ ρψξνπ ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ 

ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ξνψλ 

εξγαζηψλ. θνπφο καο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο 

πφξσλ ζε κηα ξνή εξγαζηψλ θαη ε πξφηαζε κηαο πξνζέγγηζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

επίιπζε απηνχ. Δπηδηψθνληαο λα δψζνπκε ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα πξνηείλνπκε 

έλαλ αιγφξηζκν, ηνπ νπνίνπ ηελ πεξηγξαθή παξνπζηάδνπκε ζην θείκελν. Η 
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πεξηγξαθή ηνπ αιγνξίζκνπ ρσξίδεηαη ζε ηξία ζηάδηα: ηελ πεξηγξαθή ηεο ππνθείκελεο 

γεληθεπκέλεο κεζφδνπ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη, ηελ αλάιπζε ηνπ θάζε βήκαηνο ηνπ ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν θαη ηελ επεμήγεζε ηνπ κέζσ ιεπηνκεξνχο παξαδείγκαηνο ξνήο 

εξγαζηψλ. ηελ ζπλέρεηα, ζα δνχκε ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ ζηα νπνία 

ππνβάιιακε ηνλ αιγφξηζκν έηζη ψζηε λα γίλεη εκθαλήο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

πξνζέγγηζεο πνπ πηνζεηήζακε. Σέινο, ζα νδεγεζνχκε ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ θαηά ηε κειέηε πνπ δηελεξγήζακε έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα 

εληνπίζνπκε ηα ζεκεία ζηα νπνία ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ε κειινληηθή εξγαζία 

πάλσ ζην ζέκα κε ην νπνίν αζρνιεζήθακε.  
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2 Ροές εργαζιών 

Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ έλα επξχ θάζκα δηαδηθαζηψλ γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο εξγαζηψλ. Πνιιέο απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, ελψ 

είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλεο, δελ θαηαγξάθνληαη κε θάπνηνλ ηππνπνηεκέλν ηξφπν θαη ε 

εθαξκνγή ηνπο ηεξείηαη απζηεξά ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Απηή ε έιιεηςε 

απζηεξήο αλαπαξάζηαζεο θαζηζηά δχζθνιε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ 

ελεξγψλ δηεξγαζηψλ, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε εμέιημε πξνο επίηεπμε 

αιιαγψλ απαηηνχκελσλ ζηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε, ή ηελ εθαξκνγή ησλ 

λενθαηαγξαθφκελσλ δηαδηθαζηψλ. Δίλαη δχζθνιν θαη πνιιέο θνξέο αδχλαην λα 

βεβαησζνχκε φηη νη δηαδηθαζίεο εθηεινχληαη επηηπρψο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπο είλαη ε κέγηζηε δπλαηή. Η επξεία ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ε 

δηαζεζηκφηεηα κεγάινπ φγθνπ πξνζβάζηκσλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ απηψλ πξνθάιεζε 

ηε ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ εθαξκνγή κεζφδσλ απηνκαηνπνίεζεο πξνο 

βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. Ο επηζηεκνληθφο ρψξνο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ξνψλ εξγαζηψλ (Workflow Management) είρε ππάξμεη ζην επίθεληξν 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90. Η θνηλφηεηα πνπ αζρνιείηαη κε 

ηελ ζεσξία πίζσ απφ ηηο ξνέο εξγαζηψλ ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ησλ ζαθψο 

θαζνξηζκέλσλ κνληέισλ θαη ηξφπνπ αλαπαξάζηαζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη 

απηνκαηνπνηεκέλα εξγαιεία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ εξγαζηψλ ζηηο ξνέο εξγαζηψλ.  

Μηα ξνή εξγαζηψλ απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά ζπλδεδεκέλσλ βεκάησλ. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε κηαο αθνινπζίαο εξγαζηψλ, πνπ απαηηείηαη γηα λα 

πεξαησζεί θάπνην έξγν ελφο πξνζψπνπ, κηαο νκάδαο αηφκσλ, ή ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

απιψλ ή ζχλζεησλ κεραληζκψλ. Η ξνή εξγαζηψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα 

αθαίξεζε δνκήο ελφο πξαγκαηηθνχ έξγνπ, απνηεινχκελνπ απφ ζπλεξγαηηθέο ή κε, 

εθηειεζκέλεο θαηά ηκήκαηα ή νιφθιεξεο εξγαζίεο.  Τηνζεηψληαο απηή ηε ζεψξεζε 

ησλ ξνψλ εξγαζηψλ επηδηψθνπκε λα δψζνπκε κηα αθεξεκέλε αλαπαξάζηαζε πνπ 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε  θάζε πεξίπησζε πξαγκαηηθνχ έξγνπ ή δηαδηθαζίαο.  
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Έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ζην ρψξν απηφ είλαη ν εθθξαζηηθφο ηξφπνο 

κνληεινπνίεζεο, πνπ ζα κπνξεί λα θαιχπηεη κεγάιν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ δηεξγαζηψλ 

ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο. Οη θχξηεο πξνζεγγίζεηο ζηελ 

κνληεινπνίεζε ησλ ξνψλ εξγαζηψλ φπσο αλαθέξνληαη απφ [Myers & Berry 

1999(b)] είλαη νη εμήο:   

 Μνληεινπνίεζε κε βάζε ηελ επηθνηλσλία (communication-based modeling) 

νξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο σο ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ πειαηψλ θαη ησλ 

εθηειεζηψλ ησλ εξγαζηψλ. 

 Μνληεινπνίεζε κε βάζε ηα αληηθείκελα (artifact-based modeling) έρεη σο 

επίθεληξν ηα αληηθείκελα (π.ρ., δεδνκέλα ή πιεξνθνξία) πνπ δεκηνπξγνχληαη, 

ηξνπνπνηνχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα δηαδηθαζία, καδί κε ηηο 

δηαδξνκέο ηνπο κέζσ κηαο ζεηξάο ελεξγεηψλ. 

 Μνληεινπνίεζε κε βάζε ηηο ελέξγεηεο (activity-based modeling) εζηηάδεη ζηηο 

ελέξγεηεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ κέζα ζε κηα δηαδηθαζία, καδί κε ηηο 

εμαξηήζεηο θαη πεξηνξηζκνχο κεηαμχ ηνπο.  

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε ην πξφβιεκα ηεο βειηηζηνπνίεζεο 

ησλ εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ κηαο επηρείξεζεο πνπ απνηειείηαη απφ πνιιαπιά 

ηκήκαηα κε κεγάιν αξηζκφ ππαιιήισλ. ηελ πεξίπησζε καο κηιάκε γηα εξγαζίεο θαη 

δηεξγαζίεο πνπ πξέπεη λα πεξαησζνχλ απφ ην ζχλνιν ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ηεο 

εηαηξείαο, θαηά επέθηαζε καο ελδηαθέξεη λα κνληεινπνηήζνπκε ηηο ξνέο εξγαζηψλ 

καο κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο.  

Γηα ηηο αλάγθεο απνηειεζκαηηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη θνξκαιηζκνχ ησλ ξνψλ 

εξγαζηψλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο. Κάπνηεο απφ απηέο είλαη 

UML δηαγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ (Unified Modeling Language activity diagrams), 

κεραλέο πεπεξαζκέλσλ θαηαζηάζεσλ (Finite-State Machines) θαη δίθηπα Petri (Petri 

nets). Ο πην εθθξαζηηθφο θνξκαιηζκφο απφ απηνχο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί είλαη 

απηφο ησλ δηθηχσλ Petri, ν νπνίνο πηνζεηήζεθε θαη επηζήκσο γηα λα ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ πξνηχπσλ ξνψλ εξγαζηψλ πνπ ζα δνχκε παξαθάησ.  
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Σα δίθηπα Petri ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο πνιιέο γιψζζεο καζεκαηηθήο 

κνληεινπνίεζεο γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ δηαθξηηψλ θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ. Έλα 

δίθηπν Petri είλαη έλαο δηκεξήο πξνζαλαηνιηζκέλνο γξάθνο, ζην νπνίν νη θφκβνη 

αληηπξνζσπεχνπλ κεηαβάζεηο (δειαδή δηαθξηηά γεγνλφηα πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ, πνπ αλαπαξηζηνχληαη κε νξζνγψληα), ζέζεηο (δειαδή ηηο θαηαζηάζεηο, 

πνπ αλαπαξηζηνχληαη κε θχθινπο), θαη πξνζαλαηνιηζκέλα ηφμα (ηα νπνία 

πεξηγξάθνπλ ην πνηα ζέζε είλαη πξνεγείηαη ή αθνινπζείηαη απφ πνηα κεηάβαζε). Μηα 

εθηεηακέλε αλαθνξά θαη αλάιπζε ησλ δηθηχσλ Petri γίλεηαη ζην [Winskel 1986]. 

2.1 Πρόησπα ροών εργαζιών 

Λφγσ ηεο πεξηγξαθηθφηεηαο πνπ πξνζθέξνπλ ηα δίθηπα Petri, ρξεζηκνπνηνχληαη 

επξέσο ζηελ επηρεηξεζηαθή έξεπλα θπξίσο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηα απφ ηα πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

απνηχπσζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Η γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ πξνηχπσλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ απηψλ ζα δίλνληαη ζηελ κνξθή ησλ Petri nets. Παξαθάησ ζα 

αλαθέξνπκε ηνπο ηχπνπο ησλ πξνηχπσλ, δηαρσξίδνληαο ηνπο ζε βαζηθά θαη ζε 

πξνεγκέλα πξφηππα. 

2.1.1 Βαζικά ππόηςπα 

Απηή ε θαηεγνξία πξνηχπσλ θαηαγξάθεη ηηο απινχζηεξεο κνξθέο ξνψλ 

εξγαζηψλ θαη πεξηιακβάλεη ηα πξφηππα πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

Ππόηςπο 1 (Ακολοςθία) 

Πεξηγξαθή: Μηα ελέξγεηα ζηελ πνξεία κηαο ξνήο εξγαζηψλ ελεξγνπνηείηαη κεηά 

ηελ νινθιήξσζε κηαο άιιεο ελέξγεηαο ζηελ ίδηα δηαδηθαζία. 

Παξαδείγκαηα: 

 Η ελέξγεηα απνζηνιή_ηηκνινγίνπ εθηειείηαη κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο ελέξγεηαο 

απνζηνιή_πξνηφληνο. 



 11 

 Η αμηνιφγεζε κηαο αίηεζεο γηα απνδεκίσζε ζε κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία 

γίλεηαη αθνχ ην αξρείν ηνπ πειάηε είλαη αλαθηεζεί. 

c
ν1 B q1A p1

c c c

 

Δικόνα 1: Πρόησπα ροών εργαζιών: Ακολοσθία 

 

Ππόηςπο 2 (Παπάλληλορ διασωπιζμόρ) 

Πεξηγξαθή: Έλα ζεκείν ζηε δηαδηθαζία ηεο ξνήο εξγαζηψλ, φπνπ κία ξνή 

δηαρσξίδεηαη ζε δχν ή παξαπάλσ επηκέξνπο εξγαζίεο, επηηξέπνληαο ηελ παξάιιειε 

εθηέιεζε ηνπο.  

πλψλπκα: AND-split, παξάιιειε δξνκνιφγεζε, πηξνχλη. 

Παξαδείγκαηα: 

 Η εθηέιεζε ηεο ελέξγεηαο πιεξσκή επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ ελεξγεηψλ 

απνζηνιή_πξνηφληνο θαη ελεκέξσζε_ηνπ_πειάηε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζπλαιιαγήο. 

 Μεηά ηελ θαηαγξαθή ηεο αίηεζεο γηα πιεξσκή απνδεκίσζεο ελεξγνπνηνχληαη 

δχν άιιεο παξάιιειεο επηκέξνπο δηεξγαζίεο: ε κία είλαη ν έιεγρνο ηεο 

αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ηνπ πειάηε θαη ε άιιε είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο 

πξαγκαηηθήο δεκίαο.  

 

c
ν1

B

C

q1

p2

A

p1

q2

c

c

c

c

c

c

 

Δικόνα 2: Πρόησπα ροών εργαζιών – Παράλληλος διατφριζμός 
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Σα επφκελα δχν κνληέια κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

παξάιιειεο δξνκνιφγεζεο.  

Ππόηςπο 3 (Σςγσπονιζμόρ) 

Πεξηγξαθή: Έλα ζεκείν ζηε δηαδηθαζία ηεο ξνήο εξγαζηψλ φπνπ πνιιαπιέο 

παξάιιειεο επηκέξνπο ελέξγεηεο ζπγθιίλνπλ ζε κηα εληαία ξνή ειέγρνπ. 

πλψλπκα: AND-ζπλέλσζε, ξαληεβνχ, ζπγρξνληζηήο. 

Παξαδείγκαηα: 

 Η ελέξγεηα αξρεηνζέηεζε ελεξγνπνηείηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δχν 

ελεξγεηψλ: απνζηνιή_εηζεηεξίσλ θαη νινθιήξσζε_πιεξσκήο. 

  Οη αζθαιηζηηθέο απνδεκηψζεηο αμηνινγνχληαη εθφζνλ έρεη ειεγρζεί ε 

αζθαιηζηηθή θάιπςε θαη έρεη εθηηκεζεί ε πξαγκαηηθή δεκία.  

A

B

q1

p2

C

p1

q2

r1

c

c

c

c

c

c

c

 

Δικόνα 3: Πρόησπα ροών εργαζιών - σγτρονιζμός 

 

Σα επφκελα δχν πξφηππα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαζνξηζκφ ηεο δξνκνιφγεζεο 

ππφ φξνπο. ε αληίζεζε κε παξάιιειε δξνκνιφγεζε, κφλν κία επηιεγκέλε ξνή ηνπ 

ειέγρνπ είλαη ελεξγνπνηεκέλε.  
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Ππόηςπο 4 (Αποκλειζηική επιλογή) 

Πεξηγξαθή: Έλα ζεκείν ζηε δηαδηθαζία ηεο ξνήο εξγαζηψλ, φπνπ βάζε κίαο 

απφθαζεο ή δεδνκέλσλ ειέγρνπ ηεο ξνήο εξγαζηψλ, ζα επηιεγεί έλαο απφ ηνπο 

πνιινχο θιάδνπο.  

πλψλπκα: XOR-δηαρσξηζκφο, ππφ φξνπο δξνκνιφγεζε, δηαθφπηεο, απφθαζε. 

Παξαδείγκαηα: 

 Δλέξγεηα ηεο αμηνιφγεζεο απνδεκίσζεο αθνινπζείηαη είηε απφ ηελ 

απνπιεξσκή απνδεκίσζεο ή απφξξηςε αίηεζεο. 

 Με βάζε ην θφξην εξγαζίαο, κία ζπκπιεξσκέλε θνξνινγηθή δήισζε 

ειέγρεηαη είηε ρξεζηκνπνηψληαο κηα απιή δηνηθεηηθή δηαδηθαζία ή κηα εηο 

βάζνο αμηνιφγεζε απφ έλαλ εμεηδηθεπκέλν ππάιιειν.  

 

c
ν1

B

C

q1

p2

A

p1

q2

c

c

c

c

If cond1 

then 1'c

else empty 

If cond1 

then empty

else 1'c
 

Δικόνα 4: Πρόησπα ροών εργαζιών – Αποκλειζηική επιλογή 

 

Ππόηςπο 5 (Απλή ζςγσώνεςζη) 

Πεξηγξαθή: Έλα ζεκείν ζηε δηαδηθαζία ηεο ξνήο εξγαζηψλ φπνπ δχν ή 

πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο ξνέο ζπγρσλεχνληαη ζε κία ρσξίο ηελ χπαξμε ηνπ 

ζπγρξνληζκνχ. Με άιια ιφγηα, ε ζπγρψλεπζε ζα ελεξγνπνηήζεη ηελ ζπλέρεηα ηεο 

ξνήο εξγαζηψλ αλ έζησ κία απφ ηηο πξνεγνχκελεο ελέξγεηεο επηηεπρζεί. 

πλψλπκα: XOR-ζπλέλσζε, αζχγρξνλε ζπλέλσζε, ζπγρψλεπζε. 

Παξαδείγκαηα: 
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 Η ελέξγεηα ηεο αξρεηνζέηεζεο ηεο αίηεζεο γηα απνδεκίσζε ελεξγνπνηείηαη 

εθφζνλ εθηειεζηεί είηε ε πιεξσκή απνδεκίσζεο ή ε απφξξηςε αίηεζεο. 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πιεξσκήο ή ηελ ρνξήγεζε πίζησζεο ην 

απηνθίλεην παξαδίδεηαη ζηνλ πειάηε.  

 

 

p1

A

Bo2

C

o1

q1

c

c

c

c

cc

 

Δικόνα 5: Πρόησπα ροών εργαζιών – Απλή ζσγτώνεσζη 

 

2.1.2 Πποηγμένα ππόηςπα διακλάδωζηρ και ζςγσπονιζμού 

ηελ ελφηεηα απηή ζα δνζεί έκθαζε ζε πην πξνεγκέλα κνληέια δηαθιαδψζεσλ 

θαη ζπγρξνληζκνχ. ε αληηδηαζηνιή κε ηα βαζηθά πξφηππα, ηα παξαθάησ δελ 

ππνζηεξίδνληαη άκεζα απφ πνιιέο κεραλέο δηαρείξηζεο ξνψλ εξγαζηψλ. Ωζηφζν, 

είλαη αξθεηά ζπρλά ζε πξαγκαηηθά ζελάξηα ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Ππόηςπο 6 (Πολλαπλέρ επιλογέρ) 

Πεξηγξαθή: Έλα ζεκείν ζηε δηαδηθαζία ηεο ξνήο εξγαζηψλ, φπνπ, βάζε κηαο 

απφθαζεο ή δεδνκέλσλ ειέγρνπ ξνήο εξγαζηψλ, επηιέγεηαη έλαο ή παξαπάλσ θιάδνο 

δξνκνιφγεζεο. 

πλψλπκα: Τπφ πξνυπνζέζεηο δξνκνιφγεζε, επηινγή, OR-δηαρσξηζκφο. 

Παξαδείγκαηα: 

 Μεηά ηελ εθηέιεζε ηεο ελέξγεηαο αμηνιφγεζεο ηεο δεκίαο, εθηεινχληαη νη 

ελέξγεηεο "επηθνηλσλία κε ηελ ππξνζβεζηηθή" ή "επηθνηλσλία κε ηνλ 

αζθαιηζηηθφ θνξέα". Σνπιάρηζηνλ κία απφ απηέο ηηο ελέξγεηεο 
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εθηειείηαη. Ωζηφζν, είλαη επίζεο πηζαλφ λα ρξεηαζηεί λα εθηειεζηνχλ θαη νη 

δχν.  

c
ν1

B

C

q1

p2

A

p1

q2

c

c

c

c

If cond1 

then 1'c

else empty 

If cond2 

then 1'c

else empty 
 

Δικόνα 6: Πρόησπα ροών εργαζιών – Πολλαπλές επιλογές 

 

Ππόηςπο 7 (Σςγσώνεςζη ζςγσπονιζμού) 

Πεξηγξαθή: Έλα ζεκείν ζηε δηαδηθαζία ηεο ξνήο εξγαζηψλ φπνπ πνιιαπιέο 

δηαδξνκέο ζπγθιίλνπλ ζε κία εληαία. Δάλ πεξηζζφηεξα απφ έλα κνλνπάηηα είλαη 

ελεξγνπνηεκέλα, ζα πξέπεη λα γίλεη ε ζπγρψλεπζε απηψλ. Αλ κφλν έλα κνλνπάηη 

είλαη ελεξγνπνηεκέλν, φινη νη ελαιιαθηηθνί δξφκνη ζα πξέπεη λα ζπγθιίλνπλ ρσξίο 

ζπγρξνληζκφ. 

πλψλπκα: Έλσζε ζπγρξνληζκνχ 

Παξαδείγκαηα: 

 Η επέθηαζε ηνπ παξαδείγκαηνο πνπ αλαθέξζεθε ζην πξφηππν 6, εθφζνλ κία ή 

δχν απφ ηηο ελέξγεηεο "επηθνηλσλία κε ηελ ππξνζβεζηηθή" θαη "επηθνηλσλία κε 

ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα" έρνπλ νινθιεξσζεί, ε ελέξγεηα "θαηάζεζε αλαθνξάο 

ζπκβάληνο" πξέπεη λα εθηειεζηεί (αθξηβψο κία θνξά). 
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c
ν1

B

C

p2

q1

A E

p1

q2

r1

c

c

c

c

c

c

c

D p3
cc

if cond1 then emply else 1'c

if cond1 then 1'c 

else empty

if cond2 then emply else 1'c

if cond2 then 1'c 

else empty

Δικόνα 7: Πρόησπα ροών εργαζιών – σγτώνεσζη ζσγτρονιζμού 

Ππόηςπο 8 (Πολλαπλή ζςγσώνεςζη) 

Πεξηγξαθή: Πνιιαπιή ζπγρψλεπζε είλαη έλα ζεκείν ζηελ ξνή εξγαζηψλ ζην 

νπνίν δχν ή πεξηζζφηεξνη θιάδνη ζπγρσλεχνληαη ρσξίο ηελ χπαξμε ηνπ 

ζπγρξνληζκνχ. Δάλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο θιάδνη ηεο ξνήο είλαη ελεξγνί, πηζαλψο 

ηαπηφρξνλα, ε ελέξγεηα πνπ βξίζθεηαη κεηά ηε ζπγρψλεπζε απηψλ μεθηλάεη κηα θνξά 

γηα θάζε εηζεξρφκελν ελεξγφ θιάδν. 

Παξαδείγκαηα: 

 Μεξηθέο θνξέο δχν ή πεξηζζφηεξνη θιάδνη θαηαιήγνπλ ζηελ ίδηα 

δηαδηθαζία. Αληί λα θξαηάκε έλα αληίγξαθν ηεο (ελδερνκέλσο πεξίπινθεο)  

δηαδηθαζίαο γηα θάζε θιάδν, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε πνιιαπιή 

ζπγρψλεπζε. Έλα απιφ παξάδεηγκα είλαη: νη ελέξγεηεο «έιεγρνο αίηεζεο 

απνδεκίσζεο» θαη «επεμεξγαζία αίηεζεο απνδεκίσζεο» εθηεινχληαη 

παξάιιεια, κε ηελ θαηάζηαζε «ηέινο δηαδηθαζίαο» λα δηαδέρεηαη θαη ηηο δχν. 
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Δικόνα 8: Πρόησπα ροών εργαζιών – Πολλαπλή ζσγτώνεσζη 

Η δηαθνξά ηεο πνιιαπιήο ζπγρσλεχζεηο κε ηελ απιή είλαη ζην γεγνλφο φηη 

πάλσ απφ έλαο εηζεξρφκελνο θιάδνο κπνξεί λα είλαη ελεξγνπνηεκέλνο ηαπηνρξφλσο. 

Ππόηςπο 9 (Γομημένορ διεςκπινιζηήρ) 

Πεξηγξαθή: Απηφ ην πξφηππν αλαθέξεηαη ζην ζεκείν εθείλν ζε κηα ξνή 

εξγαζηψλ, ην νπνίν πεξηκέλεη ηελ νινθιήξσζε ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ αξηζκνχ 

εηζεξρφκελσλ θιάδσλ πξηλ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο κεηέπεηηα ελέξγεηαο. Απφ 

εθείλε ηε ζηηγκή ζα αγλνεί ην απνηέιεζκα ησλ ππνινίπσλ ελεξγψλ θιάδσλ. 

Παξαδείγκαηα: 

 Γηα ηε βειηίσζε ηνπ ρξφλνπ απφθξηζεο εξσηήκαηνο, κηα ζχλζεηε αλαδήηεζε 

απνζηέιιεηαη ζε ηξείο δηαθνξεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

Σν πξψην απνηέιεζκα είλαη επαξθέο γηα λα πξνρσξήζεη ε ξνή εξγαζηψλ. Σα 

ππφινηπα απνηειέζκαηα ζα αγλνεζνχλ.  
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Δικόνα 9: Πρόησπα ροών εργαζιών - Γομημένος διεσκρινιζηής 

Μηα πην ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ πξνηχπσλ ειέγρνπ ξνήο πνπ αλαθέξζεθαλ ζε 

απηφ ην θεθάιαην κπνξεί λα βξεζεί ζηελ εξγαζία [Russell et al. 2004]. Δθηφο ησλ δχν 

θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα, ζε απηήλ ηελ εξγαζία παξνπζηάδνληαη νη 

θαηεγνξίεο δνκηθψλ πξνηχπσλ (structural patterns), πξνηχπσλ αθχξσζεο 

(cancellation patterns), πξνηχπσλ κε βάζε ηηο θαηαζηάζεηο (state-based patterns) θαη 

πξνηχπσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιά ζηηγκηφηππα (Patterns involving Multiple 

Instances).   

Η δηεμαγσγή εηο βάζνο αλάιπζεο φισλ ησλ πθηζηάκελσλ κνληέισλ ξνήο 

εξγαζηψλ είλαη έμσ απφ ην πεδίν ελδηαθέξνληνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο ζα επηθεληξσζνχκε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ξνψλ 

εξγαζηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ ζεηξηαθή θαη ηελ παξάιιειε δηάηαμε κεηαμχ εξγαζηψλ. 

Αλαθεξφκαζηε επνκέλσο ζε ξνέο εξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα απνηεινχληαη απφ ηξηα 

εθ ησλ πξνηχπσλ πνπ πεξηγξάςακε. Απηά είλαη ε αθνινπζία, ν παξάιιεινο 

δηαρσξηζκφο θαη ε απιή ζπγρψλεπζε.  

2.2 σζηήμαηα διατείριζης ροών εργαζιών 

Ο πλαζπηζκφο Γηαρείξηζεο Ρνψλ εξγαζηψλ (Workflow Management Coalition 

- WfMC) είλαη ν παγθφζκηνο νξγαληζκφο απφ ρξήζηεο, πξνγξακκαηηζηέο, 

ζπκβνχινπο, αλαιπηέο, θαζψο θαη παλεπηζηεκηαθέο θαη εξεπλεηηθέο νκάδεο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηηο ξνέο εξγαζηψλ θαη ηελ κνληεινπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 
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δηαδηθαζηψλ (Business Process Modeling - BPM). ηελ δεκνζίεπζε [WFMC 1996] 

απηνχ ηνπ νξγαληζκνχ έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ξνήο εξγαζηψλ (workflow 

management system - WFMS) νξίδεηαη σο έλα ζχζηεκα πνπ θαζνξίδεη πιήξσο, 

δηαρεηξίδεηαη θαη εθηειεί ηηο ξνέο εξγαζηψλ κέζσ ηεο εθηέιεζεο ελφο ινγηζκηθνχ θαη 

ε ζεηξά εθηέιεζεο θαζνδεγείηαη απφ ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ινγηθήο ηεο ξνήο 

εξγαζηψλ ζηνλ ππνινγηζηή .  

Ο ξφινο ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ξνψλ εξγαζηψλ είλαη λα παξέρεη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο εθάζηνηε 

ξνήο. Η Δηθφλα 9 δείρλεη ηελ επηζθφπεζε δνκήο ελφο γεληθνχ ζπζηήκαηνο WFM, πνπ 

πηνζεηήζεθε ζην πξφηππν αλαθνξάο ηνπ WfMC φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ 

Hollingsworth ζην [Hollingsworth 1994]. 

Σελ θαξδηά ηνπ ζπζηήκαηνο WFM απνηειεί κηα βηβιηνζήθε πξνθαζνξηζκέλσλ 

πξνηχπσλ πνπ αλαπαξηζηνχλ ηα κνληέια δηαδηθαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο. Σα πξφηππα απηά κπνξνχλ λα ζπκβνιηζηνχλ σο ζχλνια θαζεθφλησλ ή 

ελεξγεηψλ πνπ ζα πξέπεη λα πεξαησζνχλ ζπλνδεπφκελα απφ πεξηνξηζκνχο πάλσ ζηηο 

επηηξεπηέο ελέξγεηεο. Σα είδε ελεξγεηψλ κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ, εθηέιεζεο απηνκαηνπνηεκέλσλ 

δηεξγαζηψλ απφ κεραλέο, ή ηελ επηθνηλσλία κε ρεηξηζηέο απηψλ. Οη ελέξγεηεο πνπ 

ιακβάλνπκε ππ’φςηλ ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη απηέο πνπ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ 

απφ αλζξψπνπο, ρσξίο σζηφζν απηφ λα ζεκαίλεη φηη ην κνληέιν δελ κπνξεί λα 

επεθηαζεί θαη ζε άιινπ είδνπο κνλάδεο εθηέιεζεο πέξαλ ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ. 

Σα πξνθαζνξηζκέλα πξφηππα επηιέγνληαη θαη ελεξγνπνηνχληαη κε βάζε ηηο 

ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν εθαξκφδνληαη. Σα επηιεγκέλα πξφηππα 

κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε κηα ζεηξά θαηαζηάζεσλ κε ηελ θαηάιιειε ρξήζε 

εζσηεξηθψλ κεηαβιεηψλ θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ εθηέιεζε ησλ 

κνληεινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ. ην πιαίζην ηεο ελεξγνπνίεζεο γίλεηαη ε θαηαλνκή 

ησλ πφξσλ γηα ηηο λέεο ελέξγεηεο πξνο εθηέιεζε κε βάζε ηελ παξνχζα θαη κειινληηθή 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ. Οη ελέξγεηεο απηέο πξνγξακκαηίδνληαη θαη θαηαλέκνληαη 
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ζηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ θαζνξίζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνηχπνπ ηεο ξνήο . 

ε πνιινχο ηνκείο εθαξκνγήο, ε εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γίλεηαη ζε άθξσο 

απξφβιεπηα θαη δπλακηθά πεξηβάιινληα ιεηηνπξγίαο. Έηζη, θαηά ηελ πνξεία 

εθηέιεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ απηέο ζα πξέπεη λα αιιάδνπλ θαη λα εμειίζζνληαη 

πξνζαξκνζηηθά ζχκθσλα κε κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο, φπσο νη αιιαγέο ζην 

πεξηβάιινλ εθηέιεζεο, ε πξνζζήθε λέσλ ελεξγεηψλ θαη απνηειέζκαηα εθηέιεζεο 

άιισλ ελεξγεηψλ ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο. Η παξαθνινχζεζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ πνπ 

ελδέρεηαη λα απαηηήζνπλ πξνζαξκνγέο ζε ηξέρνπζεο δηαδηθαζίεο ή ζέζπηζε λέσλ ή 

δηαθνξεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Οκνίσο, ηα πξφηππα ησλ δηαδηθαζηψλ ζα πξέπεη λα εμειίζζνληαη κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ, ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηε βειηίσζε ησλ κνληέισλ δηαδηθαζηψλ, φπσο 

απηή πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ 

πξνεγνχκελα επεηζφδηα εθηέιεζεο. [Myers & Berry 1999]  
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Δικόνα 10: Αρτιηεκηονική ζσζηήμαηος διατείριζης ροών εργαζίας 

Μηα κεραλή δηαρείξηζεο ξνψλ εξγαζηψλ (workflow engine) παξέρεη ην 

πεξηβάιινλ εθηέιεζεο (runtime environment) γηα ηελ ελεξγνπνίεζε, ηε δηαρείξηζε 

θαη ηελ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε κηα ξνή εξγαζηψλ. Γηαθνξεηηθά κνληέια 

κεραλψλ ξνψλ εξγαζηψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Η WfMC εζηηάδεη ζε έλα 

κνληέιν ζην νπνίν ε κεραλή αξρηθνπνηεί κηα ξνή εξγαζηψλ, ε νπνία ζηελ ζπλέρεηα 

απνζπληίζεηαη ζε εθηειέζηκεο ελέξγεηεο, θαη ηέινο απηέο νη ελέξγεηεο αλαηίζεληαη ζε 

κνλάδεο εθηέιεζεο πξνο πινπνίεζε. ε απηή ηελ πξνζέγγηζε γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ 

ηνπ νξηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο (process definition), ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ, θαη ην ζηηγκηφηππν ηεο δηαδηθαζίαο (process 

instance), ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ηελ πξαγκαηηθή εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο. Σν 

παξάδεηγκα απηφ αλαθέξεηαη ζην [Cichocki et al. 1998] σο ην πξφηππν κε βάζε ην 

ρξνλνπξνγξακκαηηζηή (scheduler-based paradigm). 
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Η εθαξκνγή ηεο scheduler-based πξνζέγγηζεο γηα ηε ξνή εξγαζηψλ κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί σο κηα κεραλή κεηάβαζεο θαηαζηάζεσλ (state transition machine) [Myers 

& Berry 1999]. Κάζε ζηηγκηφηππν δηαδηθαζίαο  αιιάδεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ σο 

απνηέιεζκα απνθάζεσλ ή γεγνλφησλ ηνπ πεξηβάιινληνο εθηέιεζεο, φπσο ε 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Έηζη, γηα λα δψζνπκε κεξηθά παξάδεηγκα 

θαηαζηάζεσλ, έλα ζηηγκηφηππν δηαδηθαζίαο κπνξεί λα είλαη αξρηθνπνηεκέλν 

(initiated) εθφζνλ επηιεγεί λα ηεζεί ζε ηζρχ, ελεξγφ (active) εθφζνλ ηνπιάρηζηνλ κία 

απφ ηηο ελέξγεηέο ηνπ έρεη ήδε αξρηθνπνηεζεί, ζε αλακνλή (suspended) ζε πεξίπησζε 

πνπ πεξηκέλεη γηα θάπνην ζπκβάλ, ή νινθιεξσκέλν (completed). Οκνίσο, κηα 

ελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα είλαη αλελεξγή, ελεξγή, ζε αλακνλή, ή λα 

έρεη νινθιεξσζεί. Δίλαη ν ξφινο ηεο κεραλήο δηαρείξηζεο ξνψλ εξγαζηψλ λα 

δηαρεηξίδεηαη απηή ηε κεραλή κεηάβαζεο θαηαζηάζεσλ, ηελ επηινγή δηαδηθαζηψλ ησλ 

ζηηγκηφηππσλ πνπ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί, ηελ έλαξμε ησλ ελεξγεηψλ θαη ηελ αλάζεζε 

ηνπο ζε κνλάδεο επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαηά ηελ κεηάβαζε κεηαμχ θαηαζηάζεσλ. Η κεραλή δηαρείξηζεο 

ξνψλ εξγαζηψλ πξέπεη επίζεο λα εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο κεηαβάζεηο 

κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ, ηελ ελεκέξσζε ησλ ξνψλ γηα ηελ επηηπρία ή ηελ 

απνηπρία ησλ ελεξγεηψλ, φπσο θαη λα ιακβάλεη ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηπρφλ απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ.  
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3 Σετνηηή νοημοζύνη και μητανές διατείριζης ροών 

εργαζιών 

Οη Myers θαη Berry [Myers & Berry 1999] ππνζηεξίδνπλ φηη ηξεηο απφ ηνπο 

θιάδνπο ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε απηνχο ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

ρψξνπ ηεο δηαρείξηζεο ξνψλ εξγαζηψλ. Ο κλάδορ ηος ανηιδπαζηικού ελέγσος (reactive 

control) έρεη αλαπηχμεη ηερληθέο γηα ηελ έμππλε δηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ, κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηηο απαηηήζεηο ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηα δπλακηθά θαη κε πξνβιέςηκα 

πεξηβάιινληα. Ο σπονοππογπαμμαηιζμόρ (scheduling) παξέρεη κεζφδνπο γηα ηελ 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ησλ εξγαζηψλ, πνπ θαιχπηνπλ ηφζν ηελ αξρηθή θαηαζθεπή 

ησλ πξνγξακκάησλ φζν θαη ηελ ππνζηήξημε ζηηο δπλακηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

κέζσ ζηνηρεησδψλ ηξνπνπνηήζεσλ. Ο ζσεδιαζμόρ (planning) παξέρεη ηερληθέο γηα ηελ 

απηφκαηε ή εκηαπηφκαηε ζχλζεζε δηεξγαζηψλ θαζψο θαη γηα ηελ επηζθεπή ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ νξίζηεθαλ πξνγελέζηεξα. Οη ηερληθέο απηέο κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ επηηπρεκέλα ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ξνψλ εξγαζηψλ.  

Πξνεγνπκέλσο αλαθεξζήθακε ζηηο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα 

ηελ πινπνίεζε απνηειεζκαηηθψλ κεραλψλ δηαρείξηζεο ξνψλ εξγαζηψλ. Με ιίγα 

ιφγηα, κηα ηέηνηα κεραλή πξέπεη λα παξέρεη βαζηθέο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ (πνπ πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή, αξρηθνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ σο ζπλάξηεζε ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπκβάλησλ ηνπ πεξηβάιινληνο 

εθαξκνγήο), ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ησλ θαζεθφλησλ ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ζηηο 

δπλακηθέο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ιεηηνπξγίαο. Οη θιάδνη 

ηνπ αληηδξαζηηθνχ έιεγρνπ (reactive control), ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ 

(scheduling) θαη ηνπ απηφκαηνπ ζρεδηαζκνχ (planning) κε ηνπο νπνίνπο αζρνιείηαη ε 

θνηλφηεηα ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο έρνπλ αλαπηχμεη ηερλνινγίεο θαη κνληέια πνπ 

ζε κεγάιν βαζκφ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο πξναλαθεξζείζεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 

θαηαζθεπή κεραλψλ δηαρείξηζεο ξνψλ εξγαζηψλ. Παξαθάησ, ζα αλαθεξζνχκε ελ 

ζπληνκία ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη ελ ιφγσ θιάδνη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ έμππλε δηαρείξηζε ξνψλ εξγαζηψλ. 
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3.1 Ανηιδραζηικά ζσζηήμαηα ελέγτοσ: προζαρμοζηική διατείριζη 

διαδικαζιών 

Σα αληηδξαζηηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ (reactive control systems) παξέρνπλ έλα 

ηζρπξφ ζεκέιην γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ειέγρνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ βάζε κηαο κεραλήο δηαρείξηζεο ξνήο 

εξγαζηψλ. Έλα αληηδξαζηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ είλαη κηα κνξθή ινγηζκηθνχ-ειεγθηή 

πνπ ιεηηνπξγεί σο έλα ελζσκαησκέλν ζχζηεκα (embedded system) θαη εθαξκφδεηαη 

ζε δπλακηθά πεξηβάιινληα. Οη αληηδξαζηηθνί ειεγθηέο ελεξγνχλ πξνο επίηεπμε ξεηά 

θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ φζνλ αθνξά ηελ αλάζεζε ηνπο, ελψ παξέρνπλ άκεζε 

αληαπφθξηζε ζε απξνζδφθεηα ζπκβάληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξάγνληεο πνπ 

βξίζθνληαη πέξαλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Η ηερλνινγία απηή κπνξεί λα 

απνηειέζεη νπζηαζηηθή ζπληζηψζα ηεο πξνζαξκνζηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ξνψλ 

εξγαζηψλ, ε νπνία πξέπεη λα ζπλδπάδεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ κε ηελ αληαπφθξηζε 

ζηηο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο. Άκεζε ζρέζε κε ην ζρεδηαζκφ ησλ κεραλψλ 

δηαρείξηζεο ξνψλ εξγαζηψλ έρνπλ νη δηαδηθαζηηθνί αληηδξαζηηθνί ειεγθηέο, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ βηβιηνζήθεο ξεηά θσδηθνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ θαζνδήγεζε 

ηεο εθηέιεζεο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Η αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ είρε σο βαζηθφ 

θηλεηήξην κνριφ ηνπο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ησλ ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ 

θαη ζπζθεπψλ (π.ρ., ηα ξνκπφη, θεξαίεο, ηνπο δνξπθφξνπο, ηα δίθηπα 

ππνινγηζηψλ). Ωζηφζν, πνιιέο απφ ηηο ηερληθέο θαη ηηο κεζφδνπο κπνξνχλ λα 

κεηαθεξζνχλ εχθνια θαη ζηνλ θιάδν ησλ ξνψλ εξγαζηψλ. 

3.2 Ασηόμαηος τρονοπρογραμμαηιζμός: προζαρμοζηική καηανομή πόρφν 

Ο απηφκαηνο ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο (AI scheduling) παξέρεη έλα πινχζην 

ζχλνιν ηερληθψλ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ πφξσλ εληφο ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο ξνήο εξγαζηψλ, κε ηδηαίηεξε ζηελή ζπζρέηηζε κε ηηο 

scheduler-based πξνζεγγίζεηο ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ξνψλ εξγαζηψλ. Οη ηερληθέο 

ηνπ απηφκαηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηφζν ηελ αξρηθή 
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ιχζε θαηαλνκήο εξγαζηψλ θαη πφξσλ, φζν θαη ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο 

ιχζεο απηήο βάζεη ησλ κεηαβαιιφκελσλ απαηηήζεσλ θαη δηαζεζηκφηεηαο ησλ πφξσλ. 

Ο απηφκαηνο ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο ζπλδπάδεη πινχζηνπο ηξφπνπο 

αλαπαξάζηαζεο ησλ πεξηνξηζκψλ θαη ηζρπξνχο κεραληζκνχο ζπκπεξαζκνχ 

(reasoning) κε έμππλεο ηερληθέο αλαδήηεζεο. ηνπο ρψξνπο εθαξκνγήο ησλ ξνψλ 

εξγαζηψλ, νη απαηηήζεηο γηα αλάζεζε είλαη αζηαζείο, φπσο θαη νη νληφηεηεο κπνξεί λα 

έρνπλ πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ζαθψο θαζνξηζκέλεο 

απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο σο θαη απξφβιεπηεο ζπκπεξηθεξφκελεο κνλάδεο 

φπσο ν άλζξσπνο. Ο απηφκαηνο ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο πξνβιέπεη ηερληθέο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ κνξθψλ αβεβαηφηεηαο. Η δνπιεηά πνπ έρεη γίλεη πάλσ ζηελ 

αληηδξαζηηθφηεηα, ε ρξήζε ηεο αλάιπζεο κε ζηφρν ηελ πξφβιεςε θαη νη ηζρπξνί 

αιγφξηζκνη πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη αλαπηχζζνληαη ζπλερψο ζε απηφλ ηνλ ρψξν 

βξίζθνπλ άκεζε εθαξκνγή ζηνλ ρψξν ησλ ξνψλ εξγαζηψλ. Η ηθαλφηεηα 

ζπκπεξαζκνχ πάλσ ζηνπο πεξηνξηζκνχο θαη νη ηερληθέο δηάδνζεο θαη ραιάξσζεο 

απηψλ ζπκβάινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-ππνινγηζηή πνπ 

απαηηείηαη ζε πνιινχο ηνκείο ηεο ξνήο εξγαζηψλ. 

ην ρψξν απηφλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο  θαη 

έρνπλ δνζεί ιχζεηο ζε πνιιά πξνβιήκαηα πνπ απαηηνχλ απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή 

πφξσλ. Σα πξνβιήκαηα απηά πξνέξρνληαη απφ δηάθνξα πεδία εθαξκνγήο. Οη ηερληθέο 

πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ή έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ επίιπζε απηψλ ησλ 

πξνβιεκάησλ αθνινπζνχλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο απφ ηνλ 

ρψξν ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο. ε θάπνηα απφ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ηερληθέο πνπ 

έρνπλ δηεξεπλεζεί ζηνλ ρψξν ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ζα αλαθεξζνχκε θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηνπ εγγξάθνπ απηνχ. 

3.3 Ασηόμαηος ζτεδιαζμός: ζύνθεζη και επιζκεσή διαδικαζιών 

Οη κεραλέο ξνψλ εξγαζηψλ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο απηφκαηεο επηινγήο 

κεηαμχ ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο θαηαζηάζεηο θαη 

ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο ηελ θάζε 
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ζηηγκή ηεο εθηέιεζεο. Γηα νξηζκέλεο ελέξγεηεο, σζηφζν, είλαη αλαγθαίν λα 

εμεηαζηνχλ νη καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ησλ δηαζέζηκσλ επηινγψλ δξάζεο γηα λα 

επηηεπρζεί βειηησκέλν απνηέιεζκα. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ζηφρνο ηέηνηαο 

καθξνπξφζεζκεο εθηίκεζεο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε εμαζθάιηζε δηαζεζηκφηεηαο 

επαξθψλ πφξσλ γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο εξγαζίαο ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη άιισλ 

παξαγφλησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηελ επεξεάζνπλ. ε ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ηερληθέο απηφκαηνπ ζρεδηαζκνχ (automated 

planning) γηα ηελ ζχλζεζε λέσλ ξνψλ εξγαζηψλ απφ πξνθαζνξηζκέλα πξφηππα 

δηαδηθαζηψλ.  

Οη κέζνδνη απφ ηελ θνηλφηεηα απηφκαηνπ ζρεδηαζκνχ επηηξέπνπλ ηελ 

πξνζαξκνγή θαη ηε ζχλζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, παξέρνληαο έηζη ηα κέζα γηα ηελ 

επέθηαζε ησλ βηβιηνζεθψλ πξνθαζνξηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ έηζη ψζηε ην ζχζηεκα λα 

κπνξεί λα αληεπεμέιζεη ζε λέεο θαηαζηάζεηο θαη απαηηήζεηο. Δπηπιένλ, νη 

εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πάλσ ζηελ επηζθεπή ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ πιάλσλ απφ ηελ 

θνηλφηεηα απηή παξέρνπλ ηερληθέο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ελεξγνπνηεκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ιαζψλ θαηά ηελ εθηέιεζε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ πξνθχπηνπλ απξνζδφθεηα γεγνλφηα. 
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4 τεηικά προβλήμαηα 

Έρνπκε αλαθέξεη πξνεγνπκέλσο φηη ζην ρψξν ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ 

έρνπλ δνζεί ιχζεηο ζε δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηζνξξνπεκέλε 

θαηαλνκή πφξσλ κε ρξνληθνχο θαη φρη κφλν πεξηνξηζκνχο. ην θεθάιαην απηφ ζα 

αζρνιεζνχκε κε θάπνηα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηέηνηνπ είδνπο. Η 

επηζηεκνληθή πεξηνρή ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ αζρνιείηαη κε ηέηνηνπ είδνπο 

πξνβιήκαηα πνιιέο δεθαεηίεο θαη έρεη αλαπηχμεη πιεζψξα ηερληθψλ γηα ηελ επίιπζε 

ηνπο. Θα αλαθέξνπκε ηέζζεξα απφ ηα πξνβιήκαηα ηέηνηνπ ηχπνπ.  

4.1 Υρονοπρογραμμαηιζμός εργαηικού προζφπικού 

Ο ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ (personnel scheduling) είλαη 

ζην επίθεληξν πξνζνρήο ησλ δηεπζχλζεσλ πξνζσπηθνχ, ηεο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο 

(operations research) θαη ησλ επηζηεκφλσλ πιεξνθνξηθήο γηα πεξηζζφηεξν απφ 40 

ρξφληα. Ο ηνκέαο απηφο ζπρλά θαιχπηεη πξνβιήκαηα πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, 

εθηίκεζεο πξνυπνινγηζκνχ θαη ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ πεξηνξηζκέλνπ ρξνληθνχ 

νξίδνληα. Παξά ην γεγνλφο φηη απηά ηα πξνβιήκαηα έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ρξνληθνχο 

νξίδνληεο, ζπλδένληαη ζηελά κεηαμχ ηνπο.  

Ο ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο πξνζσπηθνχ εκθαλίδεη πνιιέο πξνθιήζεηο ιφγσ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ ζε πξνζσπηθφ ζε δηαθνξεηηθέο κέξεο θαη βάξδηεο. Πνιιά απφ 

ηα πξνβιήκαηα απηνχ ηνπ είδνπο πνπ έρνπλ θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ πξνέξρνληαη 

απφ ρψξνπο εθαξκνγήο ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη θαζνξηζκέλνο αξηζκφο βξαδηψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηγξαθέο θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ θαηεγνξία απηή 

πέθηνπλ θαη ηα λνζνθνκεία. 

Έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ βαξδηψλ λνζνθνκείνπ 

είλαη ην πξφβιεκα λνζνθφκσλ ζε βάξδηεο (nurse rostering problem). Θεσξνχκε έλα 

ζάιακν λνζνθνκείνπ κε ηα αθφινπζα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ: 1 πξντζηακέλε, 15 

ηαθηηθέο λνζνθφκεο, 3 επηζηάηεο θαη 2 εηδηθεπφκελνπο. Οη ηχπνη 

βαξδηψλ πεξηιακβάλνπλ ηε πξσηλή, ηελ κεζεκεξηαλή, ηελ απνγεπκαηηλή θαη ηε 

λπρηεξηλή εξγαζία. Μεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ηνπο δηέπνπλ 
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δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαλνληζκνί εξγαζίαο, κεξηθνί άλζξσπνη είλαη πιήξνπο 

απαζρφιεζεο, πνπ ζεκαίλεη φηη ην άηνκν ζα πξέπεη λα εξγαζηεί 40 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα, κε αλψηαην φξην ζε 6 λπρηεξηλέο βάξδηεο θαη 2 αββαηνθχξηαθα ην 

κήλα. Έλαο άιινο θαλνληζκφο εξγαζίαο ζα κπνξνχζε λα είλαη ην θαζεζηψο 

ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο, φπνπ ππάξρεη έλα αλψηαην φξην 10 βάξδηεο αλά κήλα θαη 

ην πνιχ 20 ψξεο ηελ εβδνκάδα. Δπηπιένλ, νξηζκέλεο λνζνθφκεο έρνπλ θαη 

πξνζσπηθνχο θαλνληζκνχο εξγαζίαο, φπσο π.ρ. ηελ απαίηεζε λα κελ έρεη βάξδηα ηηο 

Σεηάξηεο ην απφγεπκα. Δθηφο απφ ηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ νξίδνληαη απφ 

ηνπο θαλνληζκνχο εξγαζίαο, θάζε κία λνζνθφκα κπνξεί λα θαζνξίζεη θαη πξνηηκήζεηο 

(φπσο λα έρεη κία ζπγθεθξηκέλε κέξα εθηφο εξγαζίαο). Ο θαλνληζκφο εξγαζίαο ησλ 

εηδηθεπφκελσλ ζα κπνξνχζε, γηα παξάδεηγκα, λα ππνδεηθλχεη φηη φιεο νη βάξδηεο ηνπ 

εηδηθεπνκέλνπ ζα πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ κε ηηο βάξδηεο ηνπ επηβιέπνληνο γηαηξνχ 

ηνπο. Σέινο, νη πεξηνξηζκνί θάιπςεο (coverage constraints) επηβάιινληαη απφ ηε 

δηνίθεζε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο πηέξπγαο. Κάζε 4 εβδνκάδεο ε πξντζηακέλε 

πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ πξφγξακκα βαξδηψλ γηα ηελ πηέξπγα. 

Γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα εθηθηή ιχζε, νη πεξηνξηζκνί θάιπςεο θάζε θαηεγνξίαο 

δεμηνηήησλ γηα θάζε κέξα (θαη είδνο βάξδηαο) ηεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ 

ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη. Αλαθεξφκελνη ζηνπο πεξηνξηζκνχο 

θάιπςεο (coverage constraints) ελλννχκε ηνπο αλειαζηηθνχο πεξηνξηζκνχο (hard 

constraints). πγρξφλσο, ε πξντζηακέλε ζα πξνζπαζήζεη λα ειαρηζηνπνηεζεί ν 

αξηζκφο ησλ παξαβηάζεσλ ησλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ, ηνπο νπνίνπο ζεσξνχκε λα 

είλαη νη ειαζηηθνί πεξηνξηζκνί (soft constraints) ζε απηφ ην παξάδεηγκα. Μηα πην 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ησλ πξνβιεκάησλ βξίζθεηαη ζηελ εξγαζία 

[Burke et al. 2004].  

Οη Ernst et al. ζηελ εξγαζία [Ernst et al. 2004] παξνπζηάδνπλ αλαιπηηθά κία 

παλνξακηθή επηζθφπεζε ησλ εθαξκνγψλ, κεζφδσλ θαη κνληέισλ ζην 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ πξνζσπηθνχ. ηελ επηζθφπεζε απηή θαιχπηνληαη δέθα 

εθδνρέο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ πξνζσπηθνχ, εθ ησλ νπνίσλ νη 

ηξεηο ζεσξνχληαη πνιχ κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο απφ ηηο ππφινηπεο απφ άπνςε 

εθαξκνγήο θαη ρξεζηκφηεηαο: ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ πιεξψκαηνο, 
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ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ πξνζσπηθνχ ζε ηειεθσληθφ θέληξν θαη ηνπ 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ πξνζσπηθνχ θνξέσλ πγείαο.  

Όπσο είδακε ζε απηή ηελ νηθνγέλεηα πξνβιεκάησλ εθηφο απφ ηνπο ρξνληθνχο 

πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη ή είλαη απιά επηζπκεηνί έρνπκε θαη ηελ παξάκεηξν 

ηνπ ησλ δεμηνηήησλ θαη ξφισλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνλ εθάζηνηε νξγαληζκφ. 

Οκνηφηεηα ππάξρεη θαη ζην πξφβιεκα ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ξνψλ εξγαζηψλ, 

φπνπ ζε έλαλ νξγαληζκφ δελ έρνπλ φινη ηελ δηθαηνδνζία ή ηθαλφηεηα λα θέξνπλ εηο 

πέξαο θάζε ηχπνπ εξγαζία. Καηά επέθηαζε ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ε νκάδα 

ππαιιήισλ ή κνλάδσλ εθηέιεζεο γεληθφηεξα πνπ είλαη ππνςήθηνη λα γηα αλάζεζε 

ηεο θάζε εξγαζίαο. 

4.2 Υρονοπρογραμμαηιζμός κινήζεφν οτημάηφν  

Σα πξνβιήκαηα πνπ αζρνινχληαη κε ηε δξνκνιφγεζε θαη 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ νρεκάησλ είλαη κηα ζεκαληηθή θαηεγνξία πνπ κειεηήζεθαλ 

απφ πνιινχο εξεπλεηέο ηεο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο. Ο ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο 

θηλήζεσλ ησλ νρεκάησλ κεηαμχ πνιιαπιψλ απνζεθψλ (multi-depot vehicle 

scheduling) είλαη έλα γλσζηφ πξφβιεκα πνπ έρεη πνιιέο εθαξκνγέο ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο φπσο νη δεκφζηεο κεηαθηλήζεηο θαη ε βηνκεραλία κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ. Ο 

ζηφρνο ηνπ είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο κεηαθίλεζεο νρεκάησλ πνπ 

ζηεγάδνληαη ζε δηάθνξεο απνζήθεο, έηζη ψζηε θάζε πξνγξακκαηηζκέλε ελέξγεηα ελφο 

δεδνκέλνπ ζπλφινπ λα επηηπγράλεηαη αθξηβψο κηα θνξά απφ θάπνην φρεκα. 

χκθσλα κε ηνπο [Pepin et al. 2008] ν επίζεκνο νξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο 

κπνξεί λα δνζεί σο εμήο: Λακβάλνληαο ππφςε έλα ζχλνιν εξγαζηψλ Τ πνπ πξέπεη λα 

πξνγξακκαηηζηνχλ θαη έλα ζηφιν νρεκάησλ πνπ ζηεγάδεηαη ζε έλα ζχλνιν απνζεθψλ 

Κ, θαηαζθεχαζε ρξνλνδηάγξακκα νρεκάησλ κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο θαηά 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε θάζε ελέξγεηα λα εθηειείηαη αθξηβψο κηα θνξά απφ έλα φρεκα θαη 

ν αξηζκφο vk ησλ νρεκάησλ λα κελ ππεξβαίλεη ηα νρήκαηα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζε 

θάζε απνζήθε k ∈ Κ. Κάζε εξγαζία i ∈ T νξίδεηαη απφ κηα ζέζε εθθίλεζεο si, θαη 

κηα ζέζε ηεξκαηηζκνχ ei (πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη ην ίδην κε ηελ si), έλα ρξφλν 
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έλαξμεο ai, θαη δηάξθεηα δi πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνλ ρξφλν κεηαθίλεζεο κεηαμχ si θαη 

ei. Σν πξφγξακκα ελφο νρήκαηνο πξέπεη λα μεθηλάεη απφ κία απνζήθε θαη λα 

θαηαιήγεη ζηελ ίδηα, θαζψο θαη λα απνηειείηαη απφ κία δηαηεηαγκέλε αθνινπζία 

εξγαζηψλ. Σν πξφγξακκα είλαη εθηθηφ εάλ, γηα θάζε δεχγνο i θαη j δηαδνρηθψλ 

εξγαζηψλ ηνπ ηδίνπ νρήκαηνο, ε ζρέζε ai + δi + tij ≤ aj λα επζηαζεί, φπνπ tij είλαη ν 

ρξφλνο κεηαθίλεζεο κεηαμχ ηνπνζεζηψλ ei θαη sj. Σν θφζηνο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

ελφο νρήκαηνο ζε κηα απνζήθε k είλαη ίζν κε ην άζξνηζκα ηνπ θφζηνπο κεηαθηλήζεσλ 

θαη αλακνλήο πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ ελεξγεηψλ ηνπ, κεηαμχ ηεο 

αλαρψξεζεο απφ ηελ απνζήθε θαη ηεο πξψηεο ελέξγεηαο ηνπ, θαζψο θαη κεηαμχ ηεο 

ηειεπηαίαο απνζηνιήο ηνπ θαη ηεο επηζηξνθήο ζηελ απνζήθε. Σν θφζηνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη θαη ζηαζεξέο σο πάγην θφζηνο ρξήζεο 

νρήκαηνο. 

Σν πξφβιεκα απηφ είλαη κηα παξαιιαγή ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ πιαλφδηνπ 

πσιεηή πνπ εηζάγεη ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ κνλάδσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Δδψ 

παξαηεξνχκε φηη ην πξφβιεκα νξίδεηαη πεξηζζφηεξν σο πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο 

θαη φρη ηθαλνπνίεζεο πεξηνξηζκψλ φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πξνεγνχκελε νηθνγέλεηα 

πξνβιεκάησλ.  

4.3 Υρονοπρογραμμαηιζμός ζε εκπαιδεσηικά ιδρύμαηα 

Απηή ε νκάδα πξνβιεκάησλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ζπλίζηαηαη ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ κηαο ζεηξάο δηαιέμεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηηεηψλ γηα 

κηα πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, έηζη ψζηε λα ηεξείηαη έλα ζχλνιν 

πεξηνξηζκψλ δηαθφξσλ ηχπσλ. Η ρεηξσλαθηηθή θαηαζθεπή ηέηνηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο απαηηεί ζπλήζσο πνιιέο εξγαηνψξεο θαη ε παξαγφκελε ιχζε 

κπνξεί λα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηθαλνπνηεηηθή. Γηα παξάδεηγκα, έλαο θνηηεηήο 

κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζήζεη δχν απφ ηηο δηαιέμεηο πνπ ηνλ 

ελδηαθέξνπλ επεηδή είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο λα ιακβάλνπλ ρψξα ηελ ίδηα ρξνληθή 

ζηηγκή. 
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Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν, κεγάιε πξνζνρή δφζεθε ζηνλ απηνκαηνπνηεκέλν 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πελήληα ηειεπηαίσλ εηψλ, αξρηθά κε 

ηνλ Gotlieb ζην [Gotlieb 1963], έρνπλ γίλεη πνιιέο εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απηνκαηνπνηεκέλε θαηαζθεπή ρξνλνδηαγξακκάησλ. Δπηπιένλ, έρνπλ αλαπηπρζεί 

πνιιέο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε επηηπρία. ηελ βηβιηνγξαθία έρεη 

πξνηαζεί κεγάινο αξηζκφο παξαιιαγψλ ηνπ πξνβιήκαηνο απηνκαηνπνηεκέλεο 

θαηαζθεπήο ρξνλνδηαγξακκάησλ ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο δηαθέξνπλ 

κεηαμχ ηνπο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (παλεπηζηήκην ή ην 

ζρνιείν) θαη ην είδνο ησλ πεξηνξηζκψλ.  

ηελ επηζθφπεζε [Schaerf 1999] ν Schaerf δηαρσξίδεη ηα πξνβιεκάησλ 

θαηαζθεπήο νξνινγηψλ πξνγξακκάησλ ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο:  

Ωπολόγιο ππόγπαμμα ζσολείος:  

Δβδνκαδηαίν πξφγξακκα γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ, ηέηνην ψζηε νη 

εθπαηδεπηηθνί λα κελ δηδάζθνπλ δχν ηάμεηο ηαπηφρξνλα, θαη ζε κηα αίζνπζα λα κελ 

ππάξρνπλ ηαπηφρξνλα δχν εθπαηδεπηηθνί.  

Ωπολόγιο ππόγπαμμα διαλέξεων:  

Δβδνκαδηαίν πξφγξακκα φισλ ησλ δηαιέμεσλ παλεπηζηεκηαθψλ καζεκάησλ, 

ειαρηζηνπνηψληαο ηηο αιιεινεπηθαιχςεηο δηαιέμεσλ ησλ καζεκάησλ πνπ έρνπλ 

θνηλνχο θνηηεηέο.  

Ωπολόγιο ππόγπαμμα εξεηάζεων:  

Πξφγξακκα εμεηάζεσλ κηαο ζεηξάο παλεπηζηεκηαθψλ καζεκάησλ, κε απνθπγή 

επηθαιχςεσλ κεηαμχ εμεηάζεσλ καζεκάησλ πνπ έρνπλ θνηλνχο θνηηεηέο θαη 

κεγηζηνπνηψληαο ηελ απφζηαζε κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ εμεηάζεσλ γηα ηνπο θνηηεηέο 

απηνχο. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ην πξφβιεκα θαηαζθεπήο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπλίζηαηαη ζηελ εμεχξεζε νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο πνπ λα ηθαλνπνηεί φινπο 



 32 

ηνπο πεξηνξηζκνχο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ην πξφβιεκα δηαηππψλεηαη σο έλα 

πξφβιεκα αλαδήηεζεο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, ην πξφβιεκα δηαηππψλεηαη σο έλα 

πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο. Γειαδή, απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη έλα ρξνλνδηάγξακκα 

πνπ ηθαλνπνηεί φινπο ηνπο αλειαζηηθνχο πεξηνξηζκνχο, λα ειαρηζηνπνηεί (ή 

κεγηζηνπνηεί) κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνπο 

ειαζηηθνχο πεξηνξηζκνχο.  

Απηή ε νηθνγέλεηα πξνβιεκάησλ θαηαηάζζεηαη αλάκεζα ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

εδξαίσζαλ ηελ επηζηεκνληθή ζεκαηνινγία ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ. Μαδί κε ην πξφβιεκα ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ είδακε πξψην ζε απηφ ην θεθάιαην έρνπλ ζπγθεληξψζεη ην 

πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ κε απνηέιεζκα λα έρνπλ εξεπλεζεί πνιιέο 

πξνζεγγίζεηο επίιπζεο απηψλ.   

4.4 Γιατείριζη ηφν προζφπικών εργαζιών με περιοριζμούς  

Έλα αθφκα πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ είλαη ε δηαρείξηζε θαη 

ζσζηή θαηαλνκή ησλ πξνζσπηθψλ εξγαζηψλ κε πεξηνξηζκνχο. ηηο εξγαζίεο 

[Refanidis et al, 2006], [Refanidis 2007] εληνπίδεηαη ε έιιεηςε δπλαηφηεηαο 

απηφκαηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ εξγαζηψλ ησλ ρξεζηψλ ζηηο ζχγρξνλεο εθαξκνγέο 

δηαρείξηζεο εκεξνινγίσλ. Όλησο, παξαηεξψληαο  ηα πην δεκνθηιή πξνγξάκκαηα 

εκεξνινγίνπ φπσο ην Outlook, Google Calendar θαη Yahoo! Calendar βιέπνπκε φηη 

δελ παξέρνπλ ηέηνηα δπλαηφηεηα. Η πξναλαθεξζείζα εξγαζία δελ πεξηνξίδεηαη κφλν 

ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά πξνζθέξεη θαη κηα ιχζε ζην πξφβιεκα 

πινπνηψληαο έλαλ αιγφξηζκν ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ γηα Google Calendars ζηα 

πιαίζηα ηεο.  

Σν πξφβιεκα ζεσξεί έλα ζχλνιν απφ εξγαζίεο κε πξνθαζνξηζκέλε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο κεηαμχ ηνπο. Οη πεξηνξηζκνί νη νπνίνη 

εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία αθνξνχλ ηελ δηάηαμε, σζηφζν κπνξνχλ λα είλαη 

θαη πην πεξίπινθνη θαη ζχλζεηνη. Η θάζε εξγαζία ηνπ ζπλφινπ έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν κπνξεί λα εθηειεζηεί, ελψ δχλαηαη λα πξνγξακκαηηζηεί 

αδηαίξεηα ή ηκεκαηηθά. ε πεξίπησζε πνπ πξνγξακκαηίδεηαη ηκεκαηηθά ζα πξέπεη λα 
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πιεξνί θαη επηπιένλ θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηε δηάξθεηα ησλ ηκεκάησλ ηεο θαη ηελ 

απφζηαζε κεηαμχ ηνπο.  

Η εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο  κε ηα ππφινηπα πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ είλαη ε δπλαηφηεηα θαηάηκεζεο ησλ εξγαζηψλ. Απηφ πξνζθέξεη κηα 

επειημία ζηνλ νξηζκφ ησλ δπλαηψλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ ζηα νπνία ζα κπνξνχλ λα 

πξνγξακκαηηζηνχλ νη εξγαζίεο. Η δπλαηφηεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κηαο εξγαζίαο 

ζε ηκήκαηα είλαη νπζηαζηηθή θαη γηα ην πξφβιεκα ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ξνψλ 

εξγαζηψλ. Οη επηκέξνπο εξγαζίεο πνπ απνηεινχλ ηελ ξνή ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

δηάξθεηεο δηαθνξεηηθψλ ηάμεσλ κεγέζνπο θαη θαηά επέθηαζε είλαη αδχλαην λα 

εθηειεζηνχλ ρσξίο δηαθνπή. Παξαδείγκαηνο ράξε, ε ζχληαμε ηεο εηήζηαο απνγξαθήο 

κηαο απνζήθεο ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα εξγαζία ζηελ ξνή. Η δηάξθεηα απηήο δελ 

κπνξεί λα ρσξέζεη ζε νθηάσξν ελφο εξγαδνκέλνπ, θαηά επέθηαζε ζα πξέπεη λα 

δηαζπαζηεί ζε ηκήκαηα.   
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5 Υρονοπρογραμμαηιζμός ροών εργαζιών  

Σν θεθάιαην απηφ αλαθέξεηαη ζην πξφβιεκα πνπ απνηειεί ην θεληξηθφ ζέκα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Αξρηθά δίλεηαη ν νξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο σο πξφβιεκα 

ηθαλνπνίεζεο πεξηνξηζκψλ ρξεζηκνπνηψληαο καζεκαηηθφ θνξκαιηζκφ. ηελ 

ζπλέρεηα δίλεηαη αλαιπηηθά ε πεξηγξαθή ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ πινπνηήζεθε ζε πέληε 

θάζεηο:  

 Squeaky Wheel Optimization: κηα γεληθεπκέλε κέζνδνο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο. 

 Οξηζκνί: νη απαξαίηεηνη νξηζκνί θαη ζπκβνιηζκνί πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηελ πεξηγξαθή. 

 Αξρηθνπνίεζε ηεο νπξάο πξνηεξαηφηεηαο: ην πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην πξηλ 

μεθηλήζεη ε εθηέιεζε ηνπ επξεηηθνχ αιγνξίζκνπ. 

 Άπιεζηνο αιγφξηζκνο αλαδήηεζεο: ν αιγφξηζκνο ηεο θαηαζθεπήο ησλ 

ιχζεσλ, πνπ απνηειεί ην θπξίσο ηκήκα ηνπ αιγνξίζκνπ. 

 Αλαδηάηαμε ηεο νπξάο πξνηεξαηφηεηαο: ε αλαδηάηαμε ηεο νπξάο πξνθχπηεη 

φηαλ ν αιγφξηζκνο πέθηεη ζε αδηέμνδν. 

 

ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ δίλεηαη έλα ζηηγκηφηππν ηεο νκάδαο πξνβιεκάησλ ζηα 

νπνία απεπζπλφκαζηε θαη γίλεηαη εθηελήο αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ επίιπζεο πνπ 

εθαξκφδνπκε κέζσ πεξηγξαθήο ησλ ζηαδίσλ εθηέιεζεο ηνπ αιγνξίζκνπ. 

5.1 Οριζμός ηοσ προβλήμαηος 

Ο νξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο απνηειεί επέθηαζε ηνπ νξηζκνχ πνπ δίλεηαη ζην 

[Refanidis 2007]. Σν λέν ζηνηρείν πνπ πξνζηίζεηαη αθνξά ηελ εηζαγσγή ησλ κνλάδσλ 

εθηέιεζεο.  

ην πξφβιεκα καο ζεσξνχκε ηνλ ρξφλν δηαθξηηφ. Υξεζηκνπνηνχκε ηελ 

ρξνλνζπξίδα (time slot), ε νπνία θαηά ζχκβαζε κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε 

νπνηνδήπνηε ρξνληθφ δηάζηεκα. Ωο εθ ηνχηνπ, αλ ζέζνπκε 30 ιεπηά λα 

αληηπξνζσπεχεη κηα ρξνλνζπξίδα, ην ρξνληθφ δηάζηεκα [0, 2] αλαπαξηζηά κία ψξα 



 35 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ απφ ηελ ηξέρνπζα ζηηγκή. Απφ εδψ θαη πέξα ζα αλαθεξφκαζηε 

ζηνλ ρξφλν ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζχκβαζε πνπ πηνζεηήζακε.  

Έρνπκε έλα ζχλνιν Τ απφ Ν ζηνλ αξηζκφ εξγαζίεο, T = (T1, T2, ..., TN) θαη έλα 

ζχλνιν Δ απφ Μ ζηνλ αξηζκφ κνλάδεο εθηέιεζεο, αξκφδηεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ: E = (E1, E2, ..., EM). Κάζε εξγαζία ηνπ ζπλφινπ Τ ζεσξείηαη κέξνο κηαο 

ξνήο εξγαζηψλ. Οη κεκνλσκέλεο εξγαζίεο ζεσξνχληαη λα αλήθνπλ ζε κία ξνή 

εξγαζηψλ πνπ πεξηέρεη κηα κφλν εξγαζία. Οη εξγαζίεο θαη νη κνλάδεο εθηέιεζεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιιέο ηδηφηεηεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο.   

Κάζε κία εξγαζία ζην Τ ζπζρεηίδεηαη κε έλα ζχλνιν TEi απφ ηηο δηαζέζηκεο 

κνλάδεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο απηήο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ξνήο 

εξγαζηψλ. Σν ζχλνιν TEi απνηειείηαη απφ ζηνηρεία ηνπ ζπλφινπ Δ: TEi  Δ  . ηελ 

ηειηθή ιχζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ε εξγαζία ζα αλαηεζεί ζε κηα απφ ηηο κνλάδεο 

εθηέιεζεο ηνπ ζπλφινπ TEi, ηελ νπνία ζπκβνιίδνπκε κε ei. 

Κάζε εξγαζία έρεη πξνθαζνξηζκέλε δηάξθεηα πνπ ζπκβνιίδεηαη κε duri. Όιεο νη 

εξγαζίεο ζεσξνχληαη δηαθνπηφκελεο, δειαδή κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηκήκαηα ηα 

νπνία κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ μερσξηζηά. ην ζεκείν απηφ αλαθέξνπκε φηη 

απφ ηελ ζηηγκή πνπ έλα ηκήκα ηεο εξγαζίαο έρεη αλαηεζεί ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

κνλάδα εθηέιεζεο, φια ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα αλαηεζνχλ ζηελ 

ίδηα. Με ηελ κεηαβιεηή pi ππνδειψλνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ ηκεκάησλ ζηα νπνία ε i-

νζηή εξγαζία έρεη δηαζπαζηεί, κε p ≥ 1. Με Tij ζα ραξαθηεξίδνπκε ην j-νζηφ ηκήκα 

ηεο i-νζηήο εξγαζίαο, 1 ≤ j ≤ pij. Γηα θάζε Tij εηζάγνπκε ηηο κεηαβιεηέο tij θαη durij, 

πνπ ππνδειψλνπλ ηελ ψξα έλαξμεο θαη ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ηκήκαηνο, αληίζηνηρα. 

Σν άζξνηζκα ηεο δηάξθεηαο φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα ηζνχηαη κε 

ηε ζπλνιηθή δηάξθεηά ηεο (C1). Γηα θάζε εξγαζία Ti, ζέηνπκε ηε κέγηζηε θαη ειάρηζηε 

επηηξεπφκελε δηάξθεηα γηα ηα κέξε ηνπ, smaxi θαη smini (C2), θαζψο θαη ηελ ειάρηζηε 

επηηξεπφκελε ρξνληθή απφζηαζε κεηαμχ θάζε δεχγνπο ηκεκάησλ ηεο, dmini (C3). 

Αλάινγα κε ηηο ηηκέο ησλ smaxi θαη smini θαη ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο duri ηεο 

εξγαζίαο, πξνθχπηνπλ πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινληαη ζηελ ηηκή pi. Γηα παξάδεηγκα, 
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εάλ smini> duri / 2, ηφηε αλαγθαζηηθά pi = 1 πνπ ππνδειψλεη φηη ε εξγαζία Ti είλαη κε 

δηαθνπηφκελε. 

Σφζν γηα ηηο εξγαζίεο φζν θαη ηηο κνλάδεο εθηέιεζεο, νξίδνπκε ρξνληθά πεδία 

νξηζκνχ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο πεξηφδνπο δηαζεζηκφηεηαο. Έλα πεδίν νξηζκνχ 

απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ εληφο ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα 

πξνγξακκαηηζηνχλ ηκεκαηηθά ή εμνινθιήξνπ νη εξγαζίεο. Σα ζπκβνιίδνπκε σο 

ελψζεηο ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ, δειαδή ζηελ αθφινπζε κνξθή: D = [a1, b1]  [a2, 

b2]   ...   [aF, bF], φπνπ F είλαη ν αξηζκφο ησλ δηαζηεκάησλ ηνπ D. Ωο εθ ηνχηνπ, ε 

θάζε κηα απφ ηηο εξγαζίεο Ti θαη κνλάδεο εθηέιεζεο Ej έρνπλ πεδία νξηζκνχ Di θαη Cj, 

αληίζηνηρα, πνπ πεξηγξάθεηαη ζχκθσλα κε ηε πξναλαθεξζείζα κνξθή. 

  Γηα λα είλαη έγθπξε ε αλάζεζε κηαο εξγαζίαο Ti ζηελ Ej , ππνινγίδνπκε ηελ 

ηνκή DiCj. Έζησ Bij = DiCj = [cij,1,dij,1][cij,2,dij,2]…[cij,Gij,dij,Gij], ηφηε 

cij,k+smini≤dij,k θαη dij,k<cij,k+1 πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα θάζε εξγαζία θαη γηα θάπνην 1 ≤ k 

≤ Gij, φπνπ Gij ν αξηζκφο ησλ δηαζηεκάησλ ζην Bij. 

Πάλσ ζε θάζε ππνζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ST κπνξεί λα επηβιεζεί έλαο 

πεξηνξηζκφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ νξηζκφ ηεο εθάζηνηε ξνήο εξγαζηψλ. Οη 

πεξηνξηζκνί πνπ επηηξέπνπκε ζηελ πινπνίεζε καο είλαη πεξηνξηζκνί δηάηαμεο κεηαμχ 

δχν εξγαζηψλ. Ο ζπκβνιηζκφο <(Ti, Tj) ζεκαίλεη φηη θαλέλα κέξνο ηεο j-νζηήο 

εξγαζίαο δελ κπνξεί λα μεθηλήζεη ηελ εθηέιεζή ηνπ έσο φηνπ φια ηα κέξε ηνπ i-

νζηήο εξγαζίαο έρνπλ νινθιεξσζεί.  

Έηζη, κεηά απφ απηνχο ηνπο νξηζκνχο, ην πξφβιεκα ηεο ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ 

ησλ ξνψλ εξγαζηψλ κπνξεί λα δηαηππσζεί σο εμήο:   

Λακβάλνληαο ππφςε έλα ζχλνιν Τ εξγαζηψλ ζην πιαίζην ησλ ξνψλ εξγαζηψλ 

κε ηηο ηδηφηεηέο ηνπο θαη κηα ζεηξά πεξηνξηζκψλ CONSTR πνπ επηβάιινληαη κεηαμχ 

απηψλ, βξείηε ηηο ηηκέο γηα ηηο κεηαβιεηέο pi, tij, durij, ei, φπνπ 1≤i≤N, 1≤j≤pi θαη ei  

TEi έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη παξαθάησ πεξηνξηζκνί: 
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C1: i, 1≤i≤N : 




ip

j

iij durdur
1 . 

C2: i,j, 1≤i≤N, 1≤j≤pi : smini≤durij≤smaxi. 

C3: i,j,k, 1≤i≤N, 1≤j≤pi, 1≤k≤pi : j≠k  tij≥tik+durik+dmini  tik≥tij+durij+dmini 

C4: i,j, 1≤i≤N, 1≤j≤pi, k,o, 1≤k≤Gij, 1≤o≤M : cio,k≤tij≤dio,k-durij. 

C5: i, 1≤i≤N: eiTEi. 

C6: i,j,n,m, 1≤i≤N, 1≤n≤N, 1≤j≤pi, 1≤m≤pn : (i≠n  j≠m)  ei=en  tij+durij≤tnm 

tnm+durnm≤tij . 

C7: i,j,n,m, 1≤i≤N, 1≤n≤N, 1≤j≤pi, 1≤m≤pn : i≠n  <(Ti, Tn) CONSTR   

tnm≥tij+durij 

5.2 Περιγραθή αλγορίθμοσ  

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε πξνζαξκνγή ηεο κεζφδνπ squeaky wheel 

optimization ζην πξφβιεκα πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ξνψλ εξγαζηψλ. Αξρηθά γίλεηαη 

κηα πεξηγξαθή ηεο γεληθεπκέλεο κεζφδνπ γηα λα γίλεη πην μεθάζαξε θαη ε 

πξνζαξκνγή ηεο. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηνπο νξηζκνχο ησλ κεηξηθψλ 

(metrics) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ιχζεσλ πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη, αξρηθνπνίεζε ηεο νπξάο πξνηεξαηφηεηαο (priority queue 

initialization), ηνλ άπιεζην αιγφξηζκν θαηαζθεπήο ιχζεσλ (greedy construction 

algorithm) θαη, ηέινο, ηε ζηξαηεγηθή αλαδηάηαμεο ηεο νπξάο πξνηεξαηφηεηαο (priority 

queue reordering strategy). 

5.2.1 Μέθοδορ Squeaky Wheel Optimization 

ηελ εξγαζία [Joslin & Clements 1999] πεξηγξάθεηαη κηα γεληθή πξνζέγγηζε 

ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο ηελ νπνία απηνί νλνκάδνπλ «Squeaky 

Wheel Optimization».  Ο κεραληζκφο πνπ πινπνηεί απηήλ ηελ πξνζέγγηζε έρεη σο 

ππξήλα ηνλ θχθιν Καηαζθεπήο/Αλάιπζεο/Αλαδηάηαμεο πνπ βιέπνπκε ζηελ Δηθφλα 

11.  
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Δικόνα 11: Ο κύκλος εκηέλεζης ηης μεθόδοσ Squeaky Wheel Optimization 

ην κεραληζκφ απηφ ε ιχζε θαηαζθεπάδεηαη απφ έλαλ άπιεζην αιγφξηζκν, ν 

νπνίνο ιακβάλεη απνθάζεηο ζε ζεηξά πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ 

έρνπλ αλαηεζεί ζηα ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο. Άπιεζηνο αιγφξηζκνο είλαη θάζε 

αιγφξηζκνο ν νπνίνο γηα λα θαηαιήμεη ζηε βέιηηζηε ιχζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνβιήκαηνο, αλαδεηάεη θαη πηνζεηεί ηελ ηνπηθά βέιηηζηε ιχζε ζε θάζε θχθιν 

εθηέιεζεο [Cormen et al. 2009]. ηελ ζπλέρεηα ε ιχζε αλαιχεηαη γηα λα εληνπηζηνχλ 

ηα ζηνηρεία πνπ είλαη «πξνβιεκαηηθά». Σα ζηνηρεία απηά πξνσζνχληαη ζηελ νπξά 

πξνηεξαηφηεηαο θαη ν άπιεζηνο θαηαζθεπαζηήο μεθηλάεη ηελ θαηαζθεπή λέαο ιχζεο. 

ε απηφλ ηνλ θχθιν εθηέιεζεο ε επεμεξγαζία ησλ «πξνβιεκαηηθψλ» ζηνηρείσλ 

γίλεηαη λσξίηεξα ιφγσ ηεο αλαδηάηαμεο ηεο νπξάο πξνηεξαηφηεηαο. Η εθηέιεζε 

απηνχ ηνπ θχθινπ επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα επαιεζεπηνχλ ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ 

πνπ έρνπλ νξηζηεί.  

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε εθδνρή ηεο πξνεγνχκελεο κεζφδνπ ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο φπσο απηφ νξίζηεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Καζψο ν αιγφξηζκνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο βαζίδεηαη 

ζηνλ αιγφξηζκν ηνπ [Refanidis 2007], γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ αιγνξίζκνπ ζα  

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο ίδηνπο ζπκβνιηζκνχο θαη ζα επαθνινπζήζνπκε ηελ δνκή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ.  
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5.2.2 Οπιζμοί 

Οριζμός 1: Σν καθαρό μέγεθος (net size) net(Β) ελφο πεδίνπ νξηζκνχ Β πνπ 

απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν δηαζηεκάησλ νξίδεηαη σο ην ζπλνιηθφ πιάηνο ησλ ελ 

ιφγσ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ.  

Γηα παξάδεηγκα, γηα κηα εξγαζία Ti κε πεδίν νξηζκνχ Di = [0, 12]  [15, 40] θαη 

κηα κνλάδα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο Ej κε πεδίν νξηζκνχ Cj = [0, 14]  [20, 35], 

παίξλνπκε ηελ ηνκή Bij = DiCj = [0, 12]  [20, 35]. Δπνκέλσο, ην ζπλνιηθφ κέγεζνο 

ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ Bij είλαη net(Bij)=(12-0)+(35-20)=27.  

Οριζμός 2: Η μεηρική m1 δπζθνιίαο ηεο αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο Ti ζηελ 

κνλάδα Ej νξίδεηαη σο ιφγνο κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο πξνο ην θαζαξφ 

κέγεζνο ηεο ηνκήο ησλ πεδίσλ νξηζκνχ ηεο, δειαδή: 

m1(Ti,Ej) = duri/net(Bij) 

Αλ ππνζέζνπκε γηα ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα φηη ε εξγαζία Ti έρεη 

δηάξθεηα duri = 15, ηφηε m1(Ti,Ej) = 15/27 = 0.55.  

εκαληηθφ είλαη λα παξαηεξήζνπκε φηη ηα δηαζηήκαηα πνπ είλαη κηθξφηεξα απφ 

ην smini αθαηξνχληαη απφ ην ζχλνιν Bij θαη θαηά επέθηαζε δελ ιακβάλνληαη ππφ φςηλ 

ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ κεγέζνπο ηνπ. 

Οριζμός 3: Οξίδνπκε σο τρόνο καηαζκεσής (makespan) makespan(Ti), κηαο 

εξγαζίαο Ti ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο ηνπ πξψηνπ 

πξνγξακκαηηζκέλνπ κέξνο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ ψξα ιήμεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

πξνγξακκαηηζκέλνπ κέξνπο ηνπ, δειαδή: 

makespan(Ti)=duri + dmini * (min_partsi – 1) 

φπνπ min_partsi= duri/smaxi είλαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ ηκεκάησλ ζηνπο 

νπνίνπο ζα πξέπεη λα δηαζπαζηεί ε εξγαζία. Αο ππνζέζνπκε γηα ην πξνεγνχκελν 

παξάδεηγκα φηη smaxi=6, smini=3 θαη dmini=4. Απφ ηελ αληζφηεηα smaxi<duri, 
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ζπκπεξαίλνπκε φηη ε εξγαζία δελ κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί αδηάζπαζηε θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί ζε min_partsi=3 ηκήκαηα. ηελ 

πεξίπησζε καο, makespan(Ti)=15+4*2=23.  

Οριζμός 4: Ωο πλάηος width(Bij) ελφο πεδίνπ νξηζκνχ Bij νξίδεηαη ε απφζηαζε 

κεηαμχ ηνπ δεμηνχ άθξνπ ηνπ δεμηφηεξνπ δηαζηήκαηνο ηνπ Bij θαη ηνπ αξηζηεξνχ 

άθξνπ ηνπ πην αξηζηεξνχ δηαζηήκαηνο, δειαδή: 

width(Bij)=maxldij,l-minkcij,k 

Γηα ην παξάδεηγκα καο width(Bij)=35-0=35.  

Οριζμός 5: Ωο μεηρική m2 ηνπ θάζε ζπλδπαζκνχ Ti θαη κνλάδαο Ej , δει. ηεο 

δπζθνιίαο αλάζεζεο ηνπ Ti θαη Ej νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηνπ ειάρηζηνπ δπλαηνχ ρξφλνπ 

θαηαζθεπήο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ πιάηνπο ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ ηνπ, δειαδή: 

m2(Ti,Ej)=min(makespan(Ti))/width(Bij) 

ην παξάδεηγκα καο: m2(Ti,Ej)= 23/35=0.657.  

Οριζμός 6: ην ζεκείν απηφ θάλνπκε ιφγν γηα ηε ζπλνιηθή δσζκολία 

ανάθεζης μιας εργαζίας ζε κηα κνλάδα εθηέιεζεο. Η δπζθνιία ηνπ ζπλδπαζκνχ Ti 

θαη Ej είλαη: 

diff(Ti,Ej)=max(m1(Ti,Ej), m2(Ti,Ej)) 

ην παξάδεηγκα καο, diff(Ti,Ej)= max(0.55, 0.657)=0.657. 

Οη κε δηαθνπηφκελεο εξγαζίεο αμηνινγνχληαη κφλν απφ ηελ κεηξηθή m1, 

δεδνκέλνπ φηη γηα απηέο ηζρχεη πάληα m1≥m2.  

Οριζμός 7: Με ηελ βνήζεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ νξηζκνχ, νξίδνπκε ηελ 

δσζκολία προγραμμαηιζμού ηης εργαζίας Ti σο ην ειάρηζην ησλ δπζθνιηψλ 

αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο ζε Ej γηα θάζε Ej  TEi.  
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diff(Ti)=minj(diff(Ti,Ej)) 

Οριζμός 8: Η ζσνολική δσζκολία λα πξνγξακκαηηζηεί έλα ζχλνιν εξγαζηψλ S, 

overall(S), νξίδεηαη σο γηλφκελν φισλ ησλ δπζθνιηψλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπλφινπ: 

overall(S)=∏TiSdiff(Ti) 

Αθξηβψο απηή ε ζπλνιηθή δπζθνιία είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ιχζεσλ πνπ θαηαζθεπάδεη ν άπιεζηνο θαηαζθεπαζηήο. 

Οη κεηξηθέο πνπ αλαθέξνπκε παξαπάλσ είλαη ππνεθηηκήζεηο ηεο πξαγκαηηθήο 

δπζθνιίαο αλάζεζεο ησλ εξγαζηψλ.  

5.2.3 Απσικοποίηζη ηηρ οςπάρ πποηεπαιόηηηαρ 

Η αξρηθνπνίεζε ηεο νπξάο πξνηεξαηφηεηαο είλαη ην ζεκείν εηζφδνπ ηεο 

εθηέιεζεο ηνπ αιγνξίζκνπ. Η νπξά θαηαζθεπάδεηαη ππνινγίδνληαο ηελ ηηκή ηεο 

δπζθνιίαο πξνγξακκαηηζκνχ diff(Ti) ηεο Ti γηα θάζε εξγαζία ηνπ ζπλφινπ T θαη 

ηνπνζεηψληαο ηηο εξγαζίεο ζηελ νπξά θαηά θζίλνπζα ζεηξά ησλ δπζθνιηψλ ηνπο. Ο 

πξνγξακκαηηζκφο ηεο θάζε εξγαζίαο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε ζέζε ηεο ζηελ νπξά 

πξνηεξαηφηεηαο. πλεπψο, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ζπκβνιηζκνχ κπνξνχκε λα 

ππνζέζνπκε φηη ε δηάηαμε ησλ εξγαζηψλ ζηελ νπξά πξνηεξαηφηεηαο ζπκπίπηεη κε ηελ 

αξίζκεζε ηνπο, δειαδή ε Ti βξίζθεηαη ζηελ i-ζέζε ηεο νπξάο πξνηεξαηφηεηαο. 

εκεηψζηε φηη, δεδνκέλνπ φηη νη κεηξηθέο m1 θαη m2 είλαη απνδεθηέο (admissible 

heuristics), ζε πεξίπησζε diff (Τ1)> 1, ην έξγν δελ κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί θαη σο 

εθ ηνχηνπ ιχζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπ πξνβιήκαηνο δελ είλαη εθηθηή. 

5.2.4 Άπληζηορ αλγόπιθμορ καηαζκεςήρ λύζεων 

Αο εμεηάζνπκε ηε γεληθή πεξίπησζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο εξγαζίαο Ti, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη εξγαζίεο Τ1 έσο θαη Ti-1 έρνπλ ήδε πξνγξακκαηηζηεί θαη 

νη πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινληαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο έρνπλ ιεθζεί ππφςε 

γηα ηηο ππφινηπεο N-i+1 ζηελ νπξά πξνηεξαηφηεηαο. Γηα λα πξνγξακκαηίζνπκε ηελ Ti, 

ζεσξνχκε ην ρξνληθφ πεδίν νξηζκνχ φπσο έρεη δηακνξθσζεί ηε ζηηγκή εθείλε θαη ηηο 
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δηαζέζηκεο κνλάδεο εθηέιεζεο ΤΔi γηα απηήλ, θαζψο θαη ηα πεδία νξηζκνχ ησλ 

ππφινηπσλ εξγαζηψλ. Απηφ γίλεηαη σο εμήο: 

Αο ππνζέζνπκε φηη νη εξγαζίεο είλαη κε δηαθνπηφκελεο (αξγφηεξα ζα 

παξνπζηαζηεί θαη ε γελίθεπζε γηα ηηο δηαθνπηφκελεο εξγαζίεο). Γηα ηελ θάζε 

ππνςήθηα κνλάδα ejTEi λα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο Ti γηα θάζε δπλαηή 

ρξνληθή ζηηγκή φπνπ ε εξγαζία ζα κπνξνχζε λα πξνγξακκαηηζηεί, ππνινγίδνπκε ηελ 

επίπησζε πάλσ ζηε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ππνινίπσλ εξγαζηψλ ζηελ 

νπξά. Η αμηνιφγεζε απηήο ηεο αλάζεζεο ηνπ άπιεζηνπ αιγνξίζκνπ απαηηεί ηα εμήο 

βήκαηα: Πξψηα, εθαξκφδνπκε ηηο αιιαγέο πάλσ ζηα πεδία νξηζκνχ ησλ ππνινίπσλ 

εξγαζηψλ ηεο νπξάο φπσο απηέο επηβάιινληαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ 

πξνβιήκαηνο αιιά θαη ζην πεδίν νξηζκνχ ηνπ ej. Γεχηεξνλ, ππνινγίδνπκε ηελ ηηκή 

ηνπ overall(S) ηεο ζπλνιηθήο δπζθνιίαο πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ππνινίπσλ εξγαζηψλ 

S ηεο νπξάο.   

ε πεξίπησζε πνπ ε δπζθνιία λα πξνγξακκαηηζηεί θάπνηα απφ ηηο ππφινηπεο 

εξγαζίεο ππεξβαίλεη ην 1, ε επηινγή απηή δελ εγθξίλεηαη, αζρέησο κε ην ζπλνιηθφ 

απνηέιεζκα ηεο. Ωζηφζν, εάλ δελ κπνξεί λα βξεζεί κηα εθηθηή επηινγή 

πξνγξακκαηηζκνχ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, απηή ζεσξείηαη πξνβιεκαηηθή θαη 

πξνσζείηαη ζηελ νπξά πξνηεξαηφηεηαο, φπσο εμεγείηαη πην θάησ ζε απηφ ην 

θεθάιαην. Η εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ ζπλερίδεηαη απφ ηε λέα ζέζε ηεο ηξέρνπζαο 

εξγαζίαο. 

Γηαθνπηφκελεο εξγαζίεο ρξεηάδνληαη εηδηθή κεηαρείξηζε: Σα ηκήκαηα ηνπο 

πξνγξακκαηίδνληαη ην έλα κεηά ην άιιν, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα κέζνδν πνπ 

πεξηγξάςακε γηα ηηο κε δηαθνπηφκελεο. Ωζηφζν, γηα θάζε κέξνο ηεο εξγαζίαο κηα 

πξφζζεηε απφθαζε πξέπεη λα ιεθζεί φζνλ αθνξά ηε δηάξθεηά ηνπ. Έηζη, γηα θάζε 

εθηθηή δηάξθεηα ηνπ ηκήκαηνο durij[smini, smaxi] γηα θάζε πηζαλφ ζπλδπαζκφ 

ρξφλνπ θαη κνλάδαο εθηέιεζεο φπνπ ην ηκήκα απηφ κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί, 

ζπλππνινγίδεηαη ζηε ζπλνιηθή δπζθνιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ππνινίπσλ 

εξγαζηψλ ζηελ νπξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ε δπζθνιία πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 

ππφινηπεο δηάξθεηαο ηεο ίδηαο εξγαζίαο,. ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δπζθνιίαο 
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πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ππνινίπνπ ηεο δηάξθεηαο ιακβάλεηαη ππφςε κφλν εθείλε ε 

κνλάδα εθηέιεζεο, ζηελ νπνία έρεη αλαηεζεί ην πξψην κέξνο ηεο. Απηφ ζπκβαίλεη 

δηφηη ζεσξνχκε ζην πξφβιεκα καο φηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ κηα κνλάδα εθηέιεζεο 

αλαιάβεη έλα ηκήκα ηεο εξγαζίαο, ζα πξέπεη ηειηθά λα ηελ θέξεη εηο πέξαο νιφθιεξε. 

ηε ζπλέρεηα, επηιέγεηαη ν θαιχηεξνο ζπλδπαζκφο ηεο δηάξθεηαο, ρξνληθήο πεξηφδνπ 

θαη κνλάδαο εθηέιεζεο. ηελ πεξίπησζε ησλ ηζνπαιηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

αμηνιφγεζεο, πξνηηκψληαη πςειφηεξεο δηάξθεηεο ησλ ηκεκάησλ. Η δηαδηθαζία απηή 

ζπλερίδεηαη έσο φηνπ είηε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαθνπηφκελεο εξγαζίαο έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί, ή ζα απνηχρεη λα πξνγξακκαηίζεη θάπνην κέξνο ηεο. ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε, ε ηξέρνπζα εξγαζία ζα ζεσξεζεί πξνβιεκαηηθή θαη ζα 

πξνσζεζεί ζηελ νπξά πξνηεξαηφηεηαο. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ δηαθνπηφκελσλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη 

ππάξρεη ελδερφκελν, αλαιφγσο κε ηηο ηηκέο πνπ παίξλνπλ νη κεηαβιεηέο 

 duri, smaxi θαη smini, λα κελ επηηξέπνληαη θάπνηεο απφ ηηο ηηκέο ησλ durij αλάκεζα 

ζηηο smaxi θαη smini. Παξαδείγκαηνο ράξε, αλ duri =12, smaxi =8 θαη smini =5, ην λα 

πξνγξακκαηίζνπκε ηκήκα κε δηάξθεηα 8 είλαη αδχλαην παξ’φηη βξίζθεηαη ζην 

δηάζηεκα [smini, smaxi]. Αο ππνζέζνπκε φηη επηιέγνπκε duri1 = 8, ζηελ πεξίπησζε 

απηή ε δηάξθεηα ηνπ επφκελνπ ηκήκαηνο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη duri2 = 4, θάηη ην 

νπνίν είλαη άηνπν δηφηη παξαβηάδεη ηνλ πεξηνξηζκφ durij[smini, smaxi]. Μηα ηέηνηα 

πεξίπησζε δελ πξνθχπηεη θαηά αλάγθε απφ θαθή δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θαη 

γηα απηφ ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ αιγνξίζκνπ. 

Ο εληνπηζκφο ησλ έγθπξσλ δηαξθεηψλ γηα ηα ηκήκαηα ησλ εξγαζηψλ είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο, δηφηη φρη απιά κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη ρξφλν εθηέιεζεο 

κέζσ κείσζεο ππνινγηζκψλ γηα ηελ εχξεζε ηεο ηειηθήο ιχζεο, αιιά θαη κεηψλεη ηηο 

πηζαλφηεηεο ιαζψλ πνπ ζα εληνπηζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ έγθπξσλ δηαξθεηψλ γηα ηα ηκήκαηα, ρξεζηκνπνηνχκε ην ιήκκα 9 ηεο 

εξγαζίαο [Refanidis 2007]: 

Γεδνκέλνπ duri, smini, smaxi, θαη ζπλνιηθήο ελαπνκέλνπζαο δηάξθεηαο duri ηεο 

εξγαζίαο Ti λα πξνγξακκαηηζηεί, νπνηαδήπνηε δηάξθεηα durij, ηέηνηα ψζηε λα ηζρχεη 
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smini≤durij≤smaxi επηηξέπεηαη γηα ην επφκελν ηκήκα, αλ γηα L=(duri- durij)/smini, 

ηζρχεη ε επφκελε ζρέζε: 

L·smini≤duri-durij≤L·smaxi (2) 

Γηα ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα, κε duri=12, smaxi=8 θαη smini=5, αλ duri1=8 

ηφηε L=(12-8)/5=0, νπφηε ε ζρέζε (2) δελ επαιεζεχεηαη. Γηα duri1=7 έρνπκε 

L=(12-7)/5=1 θαη (2) ηζρχεη ιφγσ ηεο αξηζηεξήο ηζφηεηαο. Παξνκνίσο, γηα duri2=5 

έρνπκε L=(12-5)/5=1 νπφηε ε (2) ηζρχεη. 

5.2.5 Αναδιάηαξη ηηρ οςπάρ πποηεπαιόηηηαρ 

Η αλαδηάηαμε ησλ εξγαζηψλ ζηελ νπξά πξνηεξαηφηεηαο γίλεηαη θάζε θνξά πνπ 

ν άπιεζηνο αιγφξηζκνο θαηαζθεπήο δελ θαηαθέξλεη λα πξνγξακκαηίζεη ηελ 

ηξέρνπζα εξγαζία κε ηξφπν ηέηνην ψζηε, αθνχ έρνληαο επηβάιιεη πιήξσο φινπο ηνπο 

πεξηνξηζκνχο, ε δπζθνιία πξνγξακκαηηζκνχ ηεο θάζε κίαο απφ ηηο ππφινηπεο 

εξγαζίεο λα κελ ππεξβαίλεη ην 1. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ηξέρνπζα εξγαζία 

ζεσξείηαη πξνβιεκαηηθή θαη πξνσζείηαη ζηελ νπξά πξνηεξαηφηεηαο. Σν βαζηθφ 

εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πφζν καθξηά ζα πξέπεη λα πξνσζεζεί. 

Οη ζηξαηεγηθέο αλαδηάηαμεο ηεο νπξάο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζε απηή ηε πεξίπησζε είλαη πνιιέο. Μηα αλάιπζε πάλσ ζε παξφκνην πξφβιεκα 

γίλεηαη ζην [Refanidis, 2007], φπνπ ηεθκεξηψλνληαη θάπνηεο απφ ηηο πηζαλέο 

ζηξαηεγηθέο θαη αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο. χκθσλα κε 

απηήλ ηελ εξγαζία κηα απφ ηηο απινχζηεξεο λα πινπνηεζνχλ είλαη ε πξνψζεζε ηεο 

πξνβιεκαηηθήο εξγαζίαο κηα ζέζε ζηελ νπξά πξνηεξαηφηεηαο, σζηφζν πνιχ ζπρλέο 

είλαη νη πεξηπηψζεηο πνπ κε απηή ηε πξνζέγγηζε εθηεινχληαη πεξηηηνί ππνινγηζκνί. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην λα πξνσζήζνπκε ηελ πξνβιεκαηηθή εξγαζία θαη λα ηελ 

ηνπνζεηήζνπκε κπξνζηά απφ κηα άιιε κε ηελ νπνία δελ ζρεηίδνληαη δελ ζα ιχζεη ηελ 

δπζθνιία πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζα θαηαθέξεη απιά λα απμήζεη ηνλ ρξφλν πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ εχξεζε ιχζεο. Η πην απνηειεζκαηηθή θαίλεηαη λα είλαη ε 

πξνψζεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο εξγαζίαο ζηελ πξψηε ζέζε ηεο ιίζηαο, θαζψο 

αιιάδνληαο θαηά πνιχ ηελ ιίζηα κεηψλνπκε ηελ πηζαλφηεηα ν αιγφξηζκνο καο λα 
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παγηδεπηεί ζε ηνπηθφ κέγηζην αιιά θαη ηελ πηζαλφηεηα λα πέζνπκε ζε αηέξκνλν 

βξφρν. 
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6 Αναλσηικό παράδειγμα 

ηελ παξάγξαθν απηή ζα παξνπζηάζνπκε έλα αλαιπηηθφ παξάδεηγκα εθηέιεζεο 

ηνπ αιγφξηζκνπ πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Αξρηθά ζα νξίζνπκε έλα εηθνληθφ πξφβιεκα κηαο επηρείξεζεο θαη ησλ αλαγθψλ ηεο 

γηα νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ, δεδνκέλνπ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ θάζε 

εξγαδφκελνπ. ηελ ζπλερεία ζα αθνινπζήζνπκε ηα βήκαηα ηνπ αιγφξηζκνπ έηζη 

ψζηε λα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά ηνπο ππνινγηζκνχο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ παίξλεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ. Σέινο, αθνχ θαηαιήμνπκε ζηε ιχζε ηελ νπνία 

θαηαζθεπάδεη ν αιγφξηζκνο, ζα γίλεη κηα επαιήζεπζε ηεο νξζφηεηαο ηεο. 

Αο ππνζέζνπκε φηη έρνπκε ηξεηο εξγαδφκελνπο ζε κηα εηαηξεία, φπνπ ν θαζέλαο 

ηνπο δηαηεξεί έλα εκεξνιφγην, ζην νπνίν θαηαγξάθεη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 

εξγαζίεο ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. ηα εκεξνιφγηα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα νξηζκνχ θαη πξνζσπηθψλ εξγαζηψλ θαη έηζη σο θελά κέλνπλ κφλν εθείλα 

ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηα νπνία ν εξγαδφκελνο είλαη δηαζέζηκνο λα εθηειέζεη ηηο 

εξγαζίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο ξνέο εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο.  

ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ εκεξνινγίσλ ησλ 

ππαιιήισλ, απφ ηα νπνία ζπλάγνπκε ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ είλαη  δηαζέζηκνο ν 

θάζε έλαο απφ απηνχο γηα ηηο εξγαζίεο ησλ ξνψλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο. Σα γαιάδηα 

νξζνγψληα παξηζηάλνπλ ηνλ ρξφλν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα πιαίζηα ηνπ νθηαψξνπ. Σα 

καχξα νξζνγψληα είλαη ν ρξφλνο κε δηαζέζηκνο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

εξγαζηψλ ησλ ξνψλ εξγαζηψλ. ηελ πξνζέγγηζε καο επηηξέπνπκε ζηνλ εξγαδφκελν 

λα νξίδεη ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο δελ είλαη δηαζέζηκνο, θαηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη ηηο δηθέο ηνπ εξγαζίεο πξηλ αλαιάβεη ν 

αιγφξηζκνο ηνλ απηφκαην πξνγξακκαηηζκφ ησλ ξνψλ εξγαζηψλ. 
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Unavailable 

Δικόνα 12: Αναλσηικό παράδειγμα - Αρτική καηάζηαζη ημερολογίφν 

Σα ρξνληθά δηαζηήκαηα ησλ εκεξνινγίσλ ζα πξέπεη λα κεηαθξαζηνχλ ζε 

δηαζηήκαηα απφ αθέξαηνπο αξηζκνχο γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθηέιεζεο αιγνξίζκνπ. 

Θεσξνχκε σο κηα ρξνλνζπξίδα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο κηζήο ψξαο. ηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα απηά ιακβάλνπκε ππφςε κφλν ηηο πεξηφδνπο πνπ ν εξγαδφκελνο είλαη 

δηαζέζηκνο. Έηζη έρνπκε: 

E1: C1= [0 , 6]  [8 , 10]  [13 , 16] 

E2: C2 = [2 , 7]  [8 , 10]  [11 , 13] 

E3: C3 = [0 , 3]  [8 , 10]  [13 , 16] 

Θεσξνχκε κηα ξνή εξγαζηψλ απνηεινχκελε απφ ηέζζεξηο εξγαζίεο ζπκθψλα κε 

ηελ δνκή πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 13. Μπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηνπο παξαθάησ 

πεξηνξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ:  

 Οη εξγαζίεο Τ2 θαη Τ3 κπνξνχλ λα αξρίζνπλ κφλν φηαλ φια ηα ηκήκαηα ηεο Τ1 

έρνπλ ηειεηψζεη.  

 Η εξγαζία Τ4 δελ κπνξεί λα αξρίζεη ηελ εθηέιεζε ηεο αλ δελ έρνπλ ηειεηψζεη 

φια ηα ηκήκαηα ησλ Τ2 θαη Τ3.  
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Δικόνα 13: Αναλσηικό παράδειγμα - Ροή εργαζιών 

Δπνκέλσο, απφ ηελ δνκή ηεο ξνήο εξγαζηψλ έρνπκε ηνπο εμήο πεξηνξηζκνχο: 

c1 = <(T1 , T2), c2 = <(T1 , T3), c3 = <(T2 , T4), c4 = <(T3 , T4) 

Δθηφο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηε ζεηξά εθηέιεζεο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηεο ζρεηηθήο ζέζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηελ 

θαηαζθεπή ηεο ιχζεο απφ ηνλ αιγφξηζκν, νη εξγαζίεο πεξηγξάθνληαη απφ κηα ζεηξά 

απφ ηδηφηεηεο. Απηέο είλαη ν ρξφλνο εθηέιεζεο, ν ειάρηζηνο θαη ν κέγηζηνο ρξφλνο 

ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο θάζε εξγαζίαο, ε ειάρηζηε ρξνληθή απφζηαζε κεηαμχ 

ησλ ηκεκάησλ ηεο ίδηαο εξγαζίαο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν πξέπεη λα 

εθηειεζηνχλ θαη κηα ιίζηα απφ ππαιιήινπο πνπ κπνξνχλ λα ηηο εθηειέζνπλ. 

Παξαθάησ νξίδνπκε ηηο ηδηφηεηεο απηέο κεηαηξέπνληαο ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε 

δηαζηήκαηα αθεξαίσλ αθνινπζψληαο ηελ ίδηα ζχκβαζε πνπ πηνζεηήζακε θαη γηα ηελ 

κεηαηξνπή ησλ πεδίσλ νξηζκνχ ησλ εξγαζηψλ πξνεγνπκέλσο: 

Τ1: D1 = [0 , 16] , dur1 = 2, smin1 = smax1 = 2, dmin1 = 0, TE1 = {E1 , E2} 

Τ2: D2 = [0 , 8]  [10 , 16] , dur2 = 6, smin2 = 2, smax2 = 4, dmin2 = 4, TE2 = {E2 , E3} 

Τ3: D3 = [0 , 16] , dur3 = 5, smin3 = 2, smax3 = 5, dmin3 = 3, TE3 = {E1 , E2} 

Τ4: D4 = [10 , 16] , dur4 = 3, smin4 = 2, smax4 = 3, dmin4 = 2, TE4 = {E2 , E3} 

Έρνπκε ινηπφλ ην ζχλνιν Τ = {Τ1 , Τ2 , Τ3 , Τ4} εξγαζηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηελ 

ξνή εξγαζηψλ θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπο, ην ζχλνιν κνλάδσλ εθηέιεζεο ΤΔ = {Δ1 , Δ2 , 

Δ3} πνπ ζηελ πεξίπησζε καο είλαη νη εξγαδφκελνη θαη κηα ζεηξά πεξηνξηζκψλ 

CONSTR = {c1 , c2 , c3 , c4} πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ κεηαμχ απηψλ. Άξα ην πξφβιεκα 
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καο δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ δεηνχκελε κνξθή θαη δηαηππψλεηαη σο 

πξφβιεκα αλαδήηεζεο ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ pi, tij, durij, ei, φπνπ 1≤i≤N, 1≤j≤pi θαη 

ei  TEi. 

Η εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ μεθηλάεη απφ ηελ θαηαζθεπή ηεο νπξάο 

πξνηεξαηφηεηαο. Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλφινπ T ππνινγίδνπκε ηε δπζθνιία 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

επηβάιινληαη. Αο πάξνπκε σο παξάδεηγκα ηελ T2 . Αξρηθά, γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ 

δπζθνιία αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο ζηνλ E2 , βξίζθνπκε ηελ ηνκή ησλ πεδίσλ νξηζκνχ 

ηνπο:  

B22 = D2  C2 = [2 , 7]  [11 , 13] 

ηελ ζπλέρεηα, ππνινγίδνπκε ην θαζαξφ κέγεζνο ηνπ B22 :  

net(B22) = (7 – 2) + (13 – 11) = 5 + 2 = 7 

Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ζηνλ ππνινγηζκφ απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη κφλν 

εθείλα ηα δηαζηήκαηα, ην κέγεζνο ησλ νπνίσλ είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν ηεο ειάρηζηεο 

δηάξθεηαο ελφο ηκήκαηνο ηεο εξγαζίαο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη smin2 = 2 

θαη ηα κεγέζε ησλ [2 , 7] θαη [11 , 13] είλαη 5 θαη 2 αληίζηνηρα, φπνηε θαη ηα δπν 

πεξηιακβάλνληαη ζην άζξνηζκα. Σν πιάηνο ηεο ηνκήο είλαη: 

width(B22) = 13 – 2 = 11 

Γηα λα βξνχκε ηνλ ειάρηζην ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο Τ2 , απαξαίηεην είλαη λα 

γλσξίδνπκε ηνλ ειάρηζην αξηζκφ ηκεκάησλ ζηα νπνία ζα πξέπεη λα δηαζπαζηεί ε 

εξγαζία. Απηφο είλαη ν επφκελνο αθέξαηνο απφ ην αθέξαην κέξνο ηεο δηαίξεζεο 

dur2/smax2 : min_parts2 = dur2/smax2  = 6/4 = 1.5 = 2. Οπφηε: 

makespan(T2) = dur2 + dmin2 * (dur2/smax2  – 1) = 6 + 4 * 1 = 10 

Οη κεηξηθέο δπζθνιίαο αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο Τ2 ζηνλ ππάιιειν Δ2 είλαη: 
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m1 (Τ2 , Δ2) = dur2 / net(B22) = 6 / 7 = 0.857 

m2 (Τ2 , Δ2) = makespan(T2) / width(B22) = 10 / 11 = 0.909 

  Η κεηξηθή ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο εξγαζίαο Τ2 θαη ηνπ ππαιιήινπ Δ2 πνπ 

ζπκβνιίδεη ηελ ζπλνιηθή δπζθνιία αλάζεζεο ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν ππάιιειν 

ππνινγίδεηαη σο ην κέγηζην απφ ηηο m1 θαη m2 : 

diff (T2 , E2) = max (m1 (T2 , E2), m2 (T2 , E2)) = max (0.857 , 0.909) = 0.909 

Αληίζηνηρα ππνινγίδνπκε θαη ηε δπζθνιία αλάζεζεο ηεο T2 ζηνλ E3 : diff (T2 , 

E3) = 0.857 θαη έρνληαο σο γλσζηέο ηηο κεηξηθέο δπζθνιίαο αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο ζε 

φινπο ηνπο ππαιιήινπο πνπ είλαη ηθαλνί λα ηελ εθηειέζνπλ, ιακβάλνπκε σο 

ζπλνιηθή δπζθνιία πξνγξακκαηηζκνχ ηεο σο ην ειάρηζην ησλ κεηξηθψλ απηψλ: 

diff(T2) = min ( diff(T2 , E2) , diff(T2 , E3) ) = min (0.909 , 0.857) = 0.857 

Όπσο βιέπνπκε απφ ην απνηέιεζκα, σο δπζθνιία πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Τ2 

ιακβάλεηαη ε δπζθνιία αλάζεζεο ηεο ζηνλ Δ3 . Απηφ, φπσο ζα δνχκε αξγφηεξα, δελ 

ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ε εξγαζία ζα αλαηεζεί ζε απηφλ ηειηθά. Ο ιφγνο είλαη φηη 

δελ έρνπκε ιάβεη ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο δηάηαμεο κε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα 

εθηειεζηνχλ νη εξγαζίεο ζηελ ξνή. Σν απνηέιεζκα απηφ καο θηάλεη κφλν γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο αξρηθήο ιίζηαο πξνηεξαηφηεηαο, ε νπνία δχλαηαη λα κεηαβιεζεί θαηά 

ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ αιγφξηζκνπ.  

Αληίζηνηρα κε ηελ εξγαζία Τ2 εξγαδφκαζηε θαη γηα ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ 

ζπλφινπ Τ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, πξνθχπηνπλ νη δπζθνιίεο πξνγξακκαηηζκνχ φισλ 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπλφινπ: 

diff(T1) = 0.167 , diff(T2) = 0.857, diff(T3) = 0.5 , diff(T4) = 1 

Πξέπεη λα πξνζέμνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη αλ θάπνηα απφ ηηο ηηκέο ησλ 

δπζθνιηψλ ήηαλ άλσ ηνπ ελφο, ζα κπνξνχζακε κε αζθάιεηα λα πνχκε φηη ιχζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα δελ ππάξρεη δηφηη ε εξγαζία απηή δελ κπνξεί λα 
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πξνγξακκαηηζηεί κε απηά ηα δεδνκέλα. χκθσλα κε ηηο ηηκέο απηέο θαηαζθεπάδνπκε 

ηελ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηνπνζεηψληαο ηηο εξγαζίεο θαηά θζίλνπζα ζεηξά 

δπζθνιηψλ ζην ζχλνιν Τ. Όπνηε έρνπκε: 

T = { T4 , T2 , T3 , T1 } 

Ο αιγφξηζκνο ζα αλαδεηάεη ηηο ιχζεηο γηα ηελ αλάζεζε ηεο θάζε εξγαζίαο 

ζχκθσλα κε ηελ νπξά πξνηεξαηφηεηαο πνπ θαηαζθεπάζακε. 

Γηα θάζε εξγαζία ηεο νπξάο Τ , ν αιγφξηζκνο δνθηκάδεη φιεο ηηο πηζαλέο 

ρξνληθέο ζηηγκέο ζην εκεξνιφγην ηνπ θάζε πηζαλνχ ππαιιήινπ πνπ ζα κπνξνχζε λα 

πξνγξακκαηηζηεί απηή. Καηφπηλ ηηο αμηνινγεί ζπκθψλα κε ηε δπζθνιία πνπ πξνθαιεί 

ζηηο ππφινηπεο εξγαζίεο ηεο νπξάο θαη πηνζέηεη σο ιχζε απηή ηελ επηινγή ε φπνηα 

πξνθαιεί ηελ ειάρηζηε δπζθνιία αλάζεζεο ησλ ππνινίπσλ εξγαζηψλ. 

Αο δνχκε πην αλαιπηηθά πψο παίξλεη ηηο απνθάζεηο ηνπ ν ζπγθεθξηκέλνο 

αιγφξηζκνο πξνγξακκαηηζκνχ. Η πξψηε εξγαζία ηεο νπξάο είλαη ε Τ4. Αξρηθά, 

βξίζθνπκε ηελ ηνκή ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ πνπ νξίζηεθαλ σο 

ππνςήθηνη γηα ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ απηήο: 

B42 = D4  C2 = [10 , 16]  ( [2 , 7]  [8 , 10]  [11 , 13] ) = [11 , 13] 

B43 = D4  C3 = [10 , 16]  ( [0 , 3]  [8 , 10]  [13 , 16] ) = [13 , 16] 

Παξαηεξνχκε φηη ην κέγεζνο ηνπ B42 είλαη κηθξφηεξν ηνπ dur4 = 3, νπφηε ε 

εξγαζία δελ κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο έιεγρνο 

απηφο γίλεηαη ακέζσο κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηνκψλ θαη πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ππνςήθησλ ρξνληθψλ ζηηγκψλ ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε λα 

πξνγξακκαηηζηεί ε εθάζηνηε εξγαζία πξνο απνθπγή πεξηηηψλ ππνινγηζκψλ. Σν 

κέγεζνο ηνπ B43 είλαη ίζν κε ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα dur4 θαη ζπλεπψο ε κνλαδηθή 

ππνςήθηα ζέζε ζηελ φπνηα ζα κπνξνχζε λα πξνγξακκαηηζηεί ε Τ4 είλαη ζηε ρξνληθή 

ζηηγκή 13 ζην εκεξνιφγην ηνπ Δ3. Δθφζνλ βιέπνπκε φηη είλαη ε κνλαδηθή εθηθηή 

ιχζε, ηειηθά απηή θαηνρπξψλεηαη: 
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Τ4 : p4 = 1, t41 = 13, dur41 = 3, e4 = E3. 

Σν ζπκπέξαζκα φηη απηή είλαη ε κνλαδηθή εθηθηή ιχζε γηα ηνλ αιγφξηζκν 

βγαίλεη φηαλ βξίζθεη κηα θαη κνλαδηθή ζέζε ζην ρψξν αλαδήηεζεο ζηελ νπνία ε ηηκή 

ηεο δπζθνιίαο αλάζεζεο είλαη ίζε κε ην έλα. Γελ ζα δείμνπκε ζε απηή ηε θάζε ηνπο 

ππνινγηζκνχο ησλ ηηκψλ δπζθνιίαο αθξηβψο δηφηη νη ηηκέο γηα φιεο ηηο ππφινηπεο 

πεξηπηψζεηο είλαη κεγαιχηεξεο ηνπ ελφο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δέρεηαη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ιχζε ν αιγφξηζκνο θάλεη ηε δηάδνζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιιεη 

απηή πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ επφκελε εξγαζία ηεο νπξάο πξνηεξαηφηεηαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζην δηθφ καο παξάδεηγκα, αξρηθά επηβάιιεη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο c3 = <(T2 , T4) θαη c4 = <(T3 , T4), ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρεη ε Τ4 . Απφ 

ηνλ νξηζκφ ησλ πεξηνξηζκψλ απηψλ φια ηα ηκήκαηα ησλ Τ2 θαη Τ3 ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ηειεηψζεη πξηλ αξρίζεη ε Τ4 . Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηα πεδία νξηζκνχ ησλ Τ2 θαη Τ3 ζα 

πξέπεη λα επηβιεζεί άλσ θξάγκα, ην t41 = 13. Άξα, έρνπκε: 

D2 = ( [0 , 8]  [10 , 15] )  [0 , 13] = [0 , 8]  [10 , 13] 

D3 = [0 , 16]  [0 , 13] = [0 , 13] 

Η αιιαγή ησλ πεδίσλ νξηζκνχ ησλ Τ2 θαη Τ3 έρεη επίπησζε θαη ζηελ Τ1 κέζσ 

ησλ c1 = <(T1 , T2) θαη c2 = <(T1 , T3). Ο αιγφξηζκνο θάλεη ηε δηάδνζε θαη απηψλ ησλ 

πεξηνξηζκψλ. Απηή ε δηαδηθαζία εθηειείηαη αλαδξνκηθά κέρξη λα εμαληιεζεί φιν ην 

ζχλνιν πεξηνξηζκψλ ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ νη εξγαζίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ξνήο εξγαζηψλ. 

Έζησ φηη ζέινπκε λα επηβάιινπκε ηνλ c1. Ωο άλσ θξάγκα ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ 

ηνπ Τ1 ιακβάλεηαη ην ηέινο ηνπ ηειεπηαίνπ δηαζηήκαηνο ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ ηνπ Τ2 

κείνλ ηελ ηηκή dur(Τ2). ην παξάδεηγκα καο ην άλσ θξάγκα είλαη ίζν κε 13 – 6 = 7. 

Αληίζηνηρα ππνινγίδνπκε θαη ην άλσ θξάγκα φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ c2 , δειαδή ην άλσ θξάγκα είλαη ίζν κε 13 – 5 = 8. Απφ ηα θξάγκαηα 

απηά παίξλνπκε ην ειάρηζην θαη ην εθαξκφδνπκε ζην πεδίν νξηζκνχ ηνπ Τ1. πλεπψο: 
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 D1 = [0 , 15]  [0, 7] = [0 , 7]  

Όπσο βιέπνπκε κε ηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηηο εξγαζίεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο 

επφκελεο ζέζεηο ηεο νπξάο πξνηεξαηφηεηαο πεξηνξίδεηαη ην πεδίν νξηζκνχ απηψλ κε 

απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη θαη ν ρψξνο αλαδήηεζεο ιχζεο ζηα επφκελα βήκαηα ηνπ 

αιγνξίζκνπ φπσο ζα δνχκε αξγφηεξα. 

Έρνληαο ηειεηψζεη κε ηελ αλάζεζε ηεο πξψηεο εξγαζίαο, πξνρσξνχκε ζηελ 

επφκελε ζέζε ηεο νπξάο πξνηεξαηφηεηαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε Τ2. Μεηά ηνπο 

πεξηνξηζκνχο απφ ηελ πξνεγνχκελε αλάζεζε ην πεδίν νξηζκνχ ηεο δηακνξθψζεθε: 

D2 = [0 , 8]  [10 , 13] 

Τπνινγίδνπκε ηηο πηζαλέο ηηκέο δηάξθεηαο ησλ ηκεκάησλ ηεο εξγαζίαο κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ ηχπνπ L=(duri- durij)/smini, απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ νη ηηκέο 2,3 θαη 

4. ηελ ζπλέρεηα ππνινγίδνπκε ηε δπζθνιία ηεο αλάζεζεο ηνπ ηκήκαηνο ζε θάζε 

εθηθηή ρξνληθή ζηηγκή θαη ζε θάζε εξγαδφκελνη ζην πεδίν νξηζκνχ ηεο εξγαζίαο.  

Γηα λα δείμνπκε ηνλ κεραληζκφ κε ηνλ νπνίν γίλνληαη νη εθηηκήζεηο ζα 

αλαιχζνπκε κηα πεξίπησζε απφ απηέο πνπ εμεηάδεη ν αιγφξηζκνο γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Έζησ ειέγρνπκε ηελ πηζαλή κεξηθή ιχζε: 

Τ2: e2 = Δ2, t12 = 3, d12 = 4   

Σν πξψην βήκα γηα ηελ εθηίκεζε απηήο ηεο ππνςήθηαο ιχζεο είλαη ν 

ππνινγηζκφο ησλ κεηαβνιψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή ηελ αλάζεζε. Αξρηθά 

βιέπνπκε φηη πεξηνξίδεηαη ην ρξνληθφ πεδίν νξηζκνχ ηεο εξγαζίαο Τ2 . Απφ απηφ 

αθαηξείηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα [t12 – dmin2, t12 + d12 + dmin2 ] = [0 , 11], νπφηε 

έρνπκε D2 = ([0 , 8]  [10 , 13]) – [0 , 11] = [11 , 13]. ηελ ζπλέρεηα εθαξκφδνπκε ηηο 

αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη άιισλ 

πνπ βξίζθνληαη ζηηο επφκελεο ζέζεηο ηελ νπξάο πξνηεξαηφηεηαο. ην πξφβιεκα δελ 

νξίδεηαη θάπνηνο πεξηνξηζκφο κεηαμχ Τ2 θαη Τ3, νπφηε θαη ην πεδίν νξηζκνχ ηνπ Τ3 

κέλεη αλεπεξέαζην. Ωζηφζν, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ c1 = <(T1 , T2) αιιάδεη ην πεδίν 
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νξηζκνχ ηεο εξγαζίαο T1 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζέηνπκε ην t12 = 3 σο άλσ θξάγκα ηνπ 

D1, κε απνηέιεζκα D1 = [0 , 3]. χκθσλα κε ηηο λέεο ηηκέο ππνινγίδνπκε κε ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία πνπ εθαξκφζακε θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο νπξάο πξνηεξαηφηεηαο ηα εμήο: 

 diff (T2 , E2) = 1 ε δπζθνιία πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ππφινηπεο δηάξθεηαο ηνπ 

έξγνπ ζηνλ ππάιιειν ζην νπνίν πξνγξακκαηίζηεθε ην πξψην ηκήκα ηεο. 

 diff (T1) = 1 ε δπζθνιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο εξγαζίαο T1 . 

 diff (T3) = 0.5 ε δπζθνιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο εξγαζίαο T3 . 

Σν γηλφκελν απηψλ ησλ ηηκψλ καο δίλεη ηελ ζπλνιηθή κεηξηθή ηεο δπζθνιίαο ηεο 

ζπγθξηκέλεο ηκεκαηηθήο αλάζεζεο: overall = 0.5. Να ζεκεηψζνπκε φηη αλ έζησ κία 

απφ ηηο παξαπάλσ ηηκέο είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ελφο, ε ππνςήθηα ιχζε απνξξίπηεηαη 

σο αλέθηθηε, θάηη πνπ ζπκβνιίδεηαη κε overall = ∞. Η δηαδηθαζία απηή 

επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε πηζαλή ηηκή δηάξθεηαο ηκήκαηνο θαη θάζε πηζαλή ζέζε ζην 

εκεξνιφγην ηνπ Δ2 ζηελ νπνία κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ην ηκήκα. Οη ηηκέο είλαη: 

 d12 = 4 => t12 = {2, 3} 

o t12 = 2 => overall = ∞ 

o t12 = 3 => overall = 0.5 

 d12 = 3 => t12 = {2, 3, 4} 

o t12 = 2 => overall = ∞ 

o t12 = 3 => overall = ∞ 

o t12 = 4 => overall = ∞ 

 d12 = 2 => t12 = {2, 3, 4, 5, 11} 

o t12 = 2 => overall = ∞ 

o t12 = 3 => overall = ∞ 

o t12 = 4 => overall = ∞ 
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o t12 = 5 => overall = ∞ 

o t12 = 11 => overall = 0.2 

Μεηά απφ θάζε αμηνιφγεζε ππνςήθηαο ιχζεο ν αιγφξηζκνο επαλαθέξεη ηα 

ρξνληθά πεδία νξηζκνχ ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ πξηλ ηηο πξνζσξηλέο 

αιιαγέο πνπ επηβιήζεθαλ ιφγσ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ιχζεο απηήο. Απφ ηηο 

ππνςήθηεο ιχζεηο επηιέγεηαη απηή κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή κεηξηθήο overall. Δδψ ε 

ιχζε πνπ επηιέγεηαη είλαη ε δηάξθεηα ηκήκαηνο d12 = 2 λα πξνγξακκαηηζηεί ζηελ 

ρξνληθή ζηηγκή t12 = 11. Έρνληαο πάξεη απφθαζε γηα ην πξψην ηκήκα, πξνρσξνχκε 

ζηελ αμηνιφγεζε ιχζεσλ γηα ηελ ππφινηπε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο κε αληίζηνηρν 

ηξφπν. 

 d22 = 4 => t22 = {2, 3} 

o t22 = 2 => overall = ∞ 

o t22 = 3 => overall = 0.5 

 d22 = 2 => t22 = {2, 3, 4, 5} 

o t22 = 2 => overall = ∞ 

o t22 = 3 => overall = ∞ 

o t22 = 4 => overall = ∞ 

o t22 = 5 => overall = ∞ 

Όπσο βιέπνπκε ε βέιηηζηε ιχζε γηα ν επφκελν ηκήκα είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο 

δηάξθεηαο d22 = 4 ζηελ ρξνληθή ζηηγκή t22 = 3. Γεδνκέλνπ φηη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο εμαληιείηαη κε απηή ηελ επηινγή, ε αλαδήηεζε ιχζεσλ ζηνλ ζπλδπαζκφ Δ2 

θαη Τ2 ηεξκαηίδεηαη. 

Αληίζηνηρε δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη γηα ηνλ ζπλδπαζκφ Δ3 θαη Τ2 φπνπ 

πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ ηηκέο:  

 d12 = 3 => t12 = {0} 
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o t12 = 0 => overall = ∞ 

 d12 = 2 => t12 = {0, 1} 

o t12 = 0 => overall = ∞ 

o t12 = 1 => overall = ∞ 

Σα απνηειέζκαηα ππνδειψλνπλ δελ ππάξρεη θάπνηνο ζπλδπαζκφο εθηθηφο γηα 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εξγαζίαο ζην εκεξνιφγην ηνπ Δ3. Καηά επέθηαζε ε ιχζε 

πνπ επηιέγεηαη γηα ηελ Τ2  είλαη ε:  

p2 = 2, t12 = 11, dur12 = 2, t22 = 3, dur22 = 4, e2= Δ2  

Η δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάςακε εθηειείηαη θαη γηα ηηο ππφινηπεο εξγαζίεο ζηελ 

νπξά πξνηεξαηφηεηαο κέρξη λα βξεζεί ιχζε γηα φιεο: 

Τ3 : p3 = 2, t13 = 11, dur13 = 2, t23 = 3, dur23 = 3, e3= Δ1  

Τ1 : p1 = 1, t11 = 0, dur11 = 3 e1= Δ1  

ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ν αιγφξηζκνο δελ κπαίλεη ζηελ θάζε ηεο 

αλαδηάηαμεο ηεο νπξάο πξνηεξαηφηεηαο δηφηη ζε θακία απφ ηηο εξγαζίεο δελ 

εκθαλίδεηαη λα αθπξψλεη ηε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ ησλ επφκελσλ. ε έλα 

ηέηνην ελδερφκελν, ζηελ πεξίπησζε δειαδή πνπ ε κεηξηθή δπζθνιίαο 

πξνγξακκαηηζκνχ θάπνηαο απφ ηηο εξγαζίεο γηα θάζε πηζαλφ ζπλδπαζκφ έρεη ηηκή 

άλσ ηνπ ελφο, ν αιγφξηζκνο κεηαθηλεί ηελ εξγαζία απηή ζηελ πξψηε ζέζε ηεο νπξάο, 

δηαγξάθεη φιεο ηηο ιχζεηο βξέζεθαλ κέρξη ηφηε θαη μεθηλάεη ηελ αλαδήηεζε ησλ 

ιχζεσλ απφ ηελ αξρή.  

Γηα λα επηβεβαηψζνπκε ηελ νξζφηεηα ηεο ιχζεο πνπ πξνέθπςε πξέπεη λα  

ειέγμνπκε φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ πξνβιήκαηνο. Η ιχζε, φπσο απηή 

δηακνξθψλεηαη απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ, ηθαλνπνηεί ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

είραλ ηεζεί ζηνλ νξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο. 
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Έρνληαο θηάζεη ζηελ ιχζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ αιγφξηζκν κπνξνχκε λα ηελ 

αλάγνπκε ζε εκεξνιφγηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πεξηγξάςακε ζηελ αξρή ηνπ 

θεθαιαίνπ. Οη εξγαζίεο ησλ ξνψλ εξγαζηψλ θαηαλέκνληαη ζηα εκεξνιφγηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε ηνλ παξαθάησ ηξφπν. 

Δξγαδφκελνο 1: 

 08:00 – 09:30 : Δξγαζία Α 

 09:30 – 11:00 : Πξψην ηκήκα ηεο εξγαζίαο C 

 13:30 – 14:00 : Γεχηεξν ηκήκα ηεο εξγαζίαο C 

Δξγαδφκελνο 2:  

 09:30 – 11:30 : Πξψην ηκήκα ηεο εξγαζίαο B 

 13:30 – 14:30 : Γεχηεξν ηκήκα ηεο εξγαζίαο B 

Δξγαδφκελνο 3: 

 14:30 – 16:00 : Δξγαζία D 

Η αλαπαξάζηαζε ηεο ιχζεο, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη ζηα εκεξνιφγηα ησλ 

ρξεζηψλ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 14. 

08:00 16:00

09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

08:00 16:00

09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

08:00 16:00

09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

Employee 1

Employee 3

Employee 2

11:00 - 12:00

Unavailable 

13:00 - 13:30

Unavailable 

08:00 - 09:00

Unavailable 

11:30 - 12:00

Unavailable 

13:00 - 13:30

Unavailable 

15:00 - 16:00

Unavailable 

09:30 - 12:00

Unavailable 

13:00 - 14:30

Unavailable 

08:00 - 09:30

Task A

09:30 - 11:30

Task B part1

13:30 - 14:30

Task C part2

13:30 - 14:30

Task B part2

09:30 - 11:00

Task C part1

14:30 - 16:00

Task D

Δικόνα 14: Αναλσηικό παράδειγμα - Σελική καηάζηαζη ημερολογίφν 
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7 Αποηελέζμαηα 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην παξνπζηάζακε ηελ πεξηγξαθή ηνπ αιγνξίζκνπ 

θαζψο θαη έλα παξάδεηγκα, ην νπνίν δείρλεη αλαιπηηθά ηηο θάζεηο ηνπ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο.  Γηα λα ειέγμνπκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο 

πνπ είδακε, πινπνηήζακε ηνλ αιγφξηζκν θαη δηελεξγήζακε κηα ζεηξά απφ δνθηκέο. 

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθέξνπκε ηελ ηερλνινγία θαη ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε, ζα παξνπζηάζνπκε ηα δείγκαηα πξνβιεκάησλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ επίιπζε ηνπο. Σέινο, ζα αηηηνινγήζνπκε ηα 

απνηειέζκαηα απηά θαη πψο απηά πξνέθπςαλ.  

Η πινπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζε απηή ηε δηπισκαηηθή 

εξγαζία έγηλε ζε έλα απφ ηα πιένλ δηαδεδνκέλα νινθιεξσκέλα πεξηβάιινληα 

αλάπηπμεο (Integrated Development Environment - IDE) ηνπ εκπνξίνπ, ην Visual 

Studio ηεο Microsoft. Πην ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζακε ηελ έθδνζε Visual C# 

2008 Express Edition, ην νπνίν δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ ηνλ ηφπν ηνπ παγθφζκηνπ 

ηζηνχ
1
. Η γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είλαη ε C# ηεο Microsoft. 

Πξφθεηηαη γηα κηα απζηεξά αληηθεηκελνζηξαθήο γιψζζα πνπ ππνζηεξίδεη πιεζψξα 

βηβιηνζεθψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην πξνγξακκαηηζηηθφ πιαίζην .NET framework 

3.5 SP1 πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζέγγηζεο πνπ πηνζεηήζακε ρξεζηκνπνηήζακε 

απηφκαηα παξαγφκελα πξνβιήκαηα δηαθνξεηηθψλ ηάμεσλ κεγέζνπο. Σα πξνβιήκαηα 

παξάγνληαη απφ έλαλ θαηαζθεπαζηή, ν νπνίνο δέρεηαη σο παξάκεηξν ηνλ αξηζκφ ησλ 

κνλάδσλ εθηέιεζεο, ησλ αξηζκφ ξνψλ εξγαζηψλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαζηψλ ζε 

θάζε ξνή εξγαζηψλ, θαηαζθεπάδεη πξνβιήκαηα ζχκθσλα κε απηά ηα δεδνκέλα θαη ηα 

απνζεθεχεη ζε αξρείν κνξθήο xml, παξάδεηγκα ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη ζην παξάξηεκα 

ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ. Δθηφο απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ πξναλαθέξακε, ν 

                                              
1
 http://www.microsoft.com/express/Downloads/#2008-Visual-CS 

http://www.microsoft.com/express/Downloads/#2008-Visual-CS
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θαηαζθεπαζηήο πξνβιεκάησλ ιακβάλεη ππφςε κηα ζεηξά απφ πεξηνξηζκνχο γηα ηηο 

ηπραίεο ηηκέο πνπ παξάγεη, ηνπο νπνίνπο αλαθέξνπκε παξαθάησ: 

 Σα ρξνληθά πεδία νξηζκνχ ησλ κνλάδσλ εθηέιεζεο θαη εξγαζηψλ είλαη ελψζεηο 

δχν ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ ([a1, b1]  [a2, b2]), ηα νπνία επηιέγνληαη ηπραία 

έηζη ψζηε λα ηζρχνπλ ηα παξαθάησ:  

o a1 [0 , 10], b1 [a1 + 50 , a1 + 200]  

o a2 [b1 + 1, b1 + 50], b2 [a2 + 50 , a2 + 200] 

 Η δηάξθεηα ηεο θάζε εξγαζίαο επηιέγεηαη ηπραία απφ ην δηάζηεκα (duri  [1 , 

10]). Αλ ε ηηκή ηεο δηάξθεηαο ηεο εξγαζίαο πνπ επηιέρζεθε είλαη κεγαιχηεξε 

ηνπ 6 (di  > 6), ηφηε ζεσξνχκε ηελ εξγαζία δηαθνπηφκελε. ηελ ζπλέρεηα 

επηιέγνπκε ηπραία ηηο ηηκέο ηεο ειάρηζηεο (smini) θαη κέγηζηεο (smaxi) ηηκήο 

δηάξθεηαο ηκήκαηνο, αιιά θαη ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ηνπο (dmini) έηζη ψζηε 

λα πιεξνχληαη νη παξαθάησ ζπλζήθεο: 

o smini  [1 , 3] 

o smaxi  [smini + 1 , duri] 

o dmini  [1 , 3] 

 Σν πεδίν νξηζκνχ ησλ κνλάδσλ εθηέιεζεο ηεο θάζε εξγαζίαο απνηειείηαη απφ 

ηξείο εθ ησλ δηαζέζηκσλ κνλάδσλ ζην θάζε πξφβιεκα, νη νπνίεο επηιέγνληαη 

ηπραία. 

 Οη ξνέο εξγαζηψλ ζην θάζε έλα απφ απηά ηα πξνβιήκαηα πινπνηνχλ ην 

πξφηππν ηεο αθνινπζίαο πνπ αλαθέξζεθε ζηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ. Σν 

πξφηππν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα απινπζηεχζεη ηελ θαηαζθεπή ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη λα κεηψζεη ηελ πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο πξνβιεκάησλ πνπ 

δελ έρνπλ ιχζε. Οη εξγαζίεο ζε θάζε ξνή εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα εθηειεζηνχλ 

ζχκθσλα κε απηή ηε ζεηξά. Καηά επέθηαζε, αλ ζην πξφβιεκα ππάξρνπλ m 

ξνέο εξγαζηψλ θαη ε θαζεκία απφ απηέο πεξηέρεη n εξγαζίεο, ηφηε κεηαμχ ηνπο 

νξίδνληαη n - 1 πεξηνξηζκνί.  



 60 

Γηα φια ηα πξνβιήκαηα πνπ εμεηάζακε επηιέμακε λα έρνπκε έλα ζχλνιν απφ 10 

εξγαδνκέλνπο ζηα εκεξνιφγηα ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ε θάζε 

εξγαζία. Δθηειέζακε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα γηα θάζε κέγεζνο πνπ 

επηιέμακε, ζηα νπνία παξαηεξνχκε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα ιφγσ ησλ ηπραίσλ 

επηινγψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή πξνβιεκάησλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνπκε 

ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ γηα ηα 

δνθηκαζηηθά πξνβιήκαηα ζηα νπνία ην ππνβάιιακε.  

Αξηζκφο 

ξνψλ 

Αξηζκφο 

εξγαζηψλ 

Αξηζκφο 

πξνβιήκαηνο 

Υξφλνο (ζε 

δεπηεξφιεπηα) 

Αλαδηαηάμεηο 

νπξάο 

5 5 1 2.2 0 

5 5 2 2.5 1 

5 5 3 4 1 

5 5 4 1.6 0 

10 4 1 5.2 0 

10 4 2 3.6 0 

10 4 3 3.8 0 

10 4 4 4.2 0 

20 3 1 12.6 0 

20 3 2 16.2 0 

20 3 3 9.4 0 

20 3 4 18.6 0 

50 2 1 48.6 0 

50 2 2 33.5 0 
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50 2 3 37.2 0 

50 2 4 48 0 

100 1 1 36.6 0 

100 1 2 44.9 0 

100 1 3 32.1 0 

100 1 4 27.6 0 
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8 σμπεράζμαηα και μελλονηική εργαζία 

ην παξφλ έγγξαθν αλαθεξζήθακε ζην πξφβιεκα ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ξνψλ 

εξγαζηψλ. Αξρηθά εληνπίζακε θαη αλαθέξακε ηα είδε ησλ ξνψλ θαη επεθηαζήθακε 

ζηελ επεμήγεζε θαη αλάιπζε ησλ πξνηχπσλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο 

πεξηπηψζεηο δηεξγαζηψλ πνπ ηεξνχληαη ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο. ηε 

ζπλέρεηα αλαιχζακε ηελ ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ξνψλ εξγαζηψλ 

παξνπζηάδνληαο ηελ γεληθεπκέλε αξρηηεθηνληθή ηνπο επεμεγψληαο ηνλ ξφιν ηνπ θάζε 

ηκήκαηνο ηνπ. Σν ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν εζηηάδνπκε ζηελ παξνχζα 

εξγαζία είλαη ε κεραλή ξνψλ εξγαζηψλ πνπ πεξηέρεη φιεο ηηο απηνκαηνπνηεκέλεο 

δηεξγαζίεο πνπ πξνζθέξεη ην ζχζηεκα. πγθεθξηκέλα απηφ είλαη ην ηκήκα ζην νπνίν 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ε επηζηήκε ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο ηηο ηερληθέο ηεο γηα λα 

βειηηψζεη ηελ απφδνζε θαη ην επίπεδν απηνκαηνπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Μηα απφ ηηο ηερληθέο απηέο είλαη ν απηφκαηνο ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο, ηνπ νπνίνπ 

κηα πηζαλή εθαξκνγή εμεηάδνπκε ζηα πιαίζηα ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην παξφλ έγγξαθν. 

ηνλ ρψξν ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ έρνπλ κειεηεζεί πνιιά πξνβιήκαηα ζε 

πνιιέο εθδνρέο θαη γεληθφηεξα πιαίζηα εθαξκνγήο. ηελ εξγαζία απηή 

αλαθεξφκαζηε ζε θάπνηα απφ απηά κε ζθνπφ λα δείμνπκε θάπνηεο απφ ηηο δηαθνξέο 

κεηαμχ ηνπο. Σειηθά, πηνζεηνχκε σο βάζε έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ εμεηάδνληαη, 

απηφ ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ησλ πξνζσπηθψλ εξγαζηψλ θαη ην επεθηείλνπκε 

έηζη ψζηε λα δέρεηαη πνιιαπιέο κνλάδεο εθηέιεζεο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ νξίδνληαη. 

Γηα λα ην πεηχρνπκε απηφ πινπνηνχκε έλαλ αιγφξηζκν ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πνπ 

ππαγνξεχεη ε γεληθή κέζνδνο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ 

νλνκαδφκελν σο Squeaky Wheel Optimization Framework. ην ππφινηπν ηνπ 

εγγξάθνπ πεξηγξάθνπκε ηνλ αιγφξηζκν κε αλαιπηηθφ ηξφπν μεθηλψληαο κε ηνλ 

νξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο καο σο πξφβιεκα ηθαλνπνίεζεο πεξηνξηζκψλ. ηελ 

ζπλέρεηα δίλνπκε κηα πεξηγξαθή ηεο εθηέιεζεο ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ηέινο 

παξνπζηάδνπκε έλα νινθιεξσκέλν θαη αλαιπηηθφ παξάδεηγκα γηα λα γίλεη πην 

μεθάζαξε ε πινπνίεζε θαη ν κεραληζκφο απηνχ. Σα απνηειέζκαηα πνπ 
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παξνπζηάδνπκε δελ είλαη ζπγθξηηηθά θαζψο δελ ππήξμαλ άιιεο πξνζεγγίζεηο ζην ίδην 

πξφβιεκα ζην παξειζφλ.  

Ο αιγφξηζκνο πνπ πεξηγξάθνπκε ζην παξφλ έγγξαθν είλαη απνηειεζκαηηθφο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ην δεηνχκελν καο είλαη ε αλάζεζε ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ 

ζπλφινπ απφ εξγαζίεο. Αλαθεξφκαζηε ζηηο ξνέο εξγαζηψλ πνπ πινπνηνχλ ηα ηξία 

πξψηα πξφηππα πνπ είδακε ζην δεχηεξν θεθάιαην, απηά ηεο αθνινπζίαο, παξάιιεινπ 

δηαρσξηζκνχ θαη ζπγρψλεπζεο.  Η ιχζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ θαηλνχξηεο εξγαζίεο πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ξνήο εξγαζηψλ 

αλαθαηαζθεπάδνληαο ηελ ιχζε κε φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ μεθηλήζεη κέρξη 

εθείλε ηε ζηηγκή, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνηχπσλ απνθιεηζηηθήο επηινγήο θαη 

ηεο απιήο ζπγρψλεπζεο. Ωζηφζν θαηά ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ ιχζεσλ θαηά ηελ 

πνξεία ηεο εθηέιεζεο ησλ ξνψλ εξγαζηψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα δεδνκέλα ηνπ 

πξνβιήκαηνο αιιάδνπλ ζπρλά νδεγεί ζε θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ε επίηεπμε 

απνηειεζκαηηθήο αλαθαηαζθεπήο είλαη αλέθηθηε.  

Ωο κηα απφ ηηο θαηεπζχλζεηο γηα κειινληηθή εξγαζία γηα επέθηαζε ηνπ ζέκαηνο 

πνπ εμεηάδνπκε ζα κπνξνχζε πξνηείλνπκε ηελ δηεξεχλεζε ηερληθψλ βειηηζηνπνίεζεο 

απνηειεζκάησλ απηφκαηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ξνψλ εξγαζηψλ πνπ πεξηέρνπλ 

πεξηζζφηεξα απφ ηα πξφηππα πνπ εμεηάζακε. Μηα πξνζέγγηζε πνπ ζα κπνξνχζακε 

λα εμεηάζνπκε είλαη ε ρξήζε πην πεξίπινθσλ πεξηνξηζκψλ κεηαμχ ησλ εξγαζηψλ κηαο 

ξνήο έηζη ψζηε λα εμεηάζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ 

πινπνηήζακε γηα ην πξφβιεκα πνπ πξνηείλνπκε. Μηα ηέηνηα κειέηε ζα είρε σο 

απνηέιεζκα ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο κηαο εθαξκνγήο πνπ πξνζθέξεη κηα 

νινθιεξσκέλε ιχζε ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ξνψλ εξγαζηψλ αζρέησο κε ηελ κνξθή 

πνπ έρνπλ.  

Μηα επηπιένλ ελδηαθέξνπζα κειέηε πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη σο επέθηαζε ηεο 

εξγαζίαο καο είλαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηελ έλλνηα ησλ πξνηηκήζεσλ 

ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο θάζε εξγαζίαο. Οη πξνηηκήζεηο ζηηο νπνίεο αλαθεξφκαζηε 

ζα κπνξνχζαλ λα αθνξνχλ φρη κφλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν 

πξνγξακκαηίδεηαη ε θάζε εξγαζία, αιιά θαη ζηε κνλάδα εθηέιεζεο ε νπνία ζα 

πξνηηκεζεί. ηα ζπκθξαδφκελα ηνπ δηθνχ καο πξνβιήκαηνο, ε πξνηίκεζε θάπνηνπ 
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εξγαδνκέλνπ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ κηαο εξγαζίαο ζα κπνξνχζε λα είλαη θάπνηα 

ζπλάξηεζε ηεο θαηάξηηζεο θαη ηθαλφηεηαο λα εθηειέζεη απηή ηελ εξγαζία. Απηή ε 

επέθηαζε ζα είρε κεγάιε ρξεζηκφηεηα, θαζψο ζα πξνζέζεηε αμία ζηελ πνηφηεηα ηεο 

ιχζεο ιακβάλνληαο ππφ φςηλ θαη ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο.  
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Παράρηημα 

Σν αξρείν νξηζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ κνλάδσλ εθηέιεζεο ηνπ αλαιπηηθνχ 

παξαδείγκαηνο: 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<ArrayOfTaskExecutor xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <TaskExecutor> 

    <ExecutorID>1</ExecutorID> 

    <Calendar> 

      <TimeInterval> 

        <Start>1</Start> 

        <End>10</End> 

      </TimeInterval> 

      <TimeInterval> 

        <Start>21</Start> 

        <End>29</End> 

      </TimeInterval> 

      <TimeInterval> 

        <Start>31</Start> 

        <End>36</End> 

      </TimeInterval> 

    </Calendar> 

  </TaskExecutor> 

  <TaskExecutor> 

    <ExecutorID>2</ExecutorID> 

    <Calendar> 

      <TimeInterval> 

        <Start>1</Start> 

        <End>27</End> 

      </TimeInterval> 

      <TimeInterval> 

        <Start>30</Start> 

        <End>50</End> 

      </TimeInterval> 

    </Calendar> 

  </TaskExecutor> 

  <TaskExecutor> 

    <ExecutorID>3</ExecutorID> 

    <Calendar> 

      <TimeInterval> 

        <Start>10</Start> 

        <End>20</End> 

      </TimeInterval> 
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      <TimeInterval> 

        <Start>23</Start> 

        <End>30</End> 

      </TimeInterval> 

      <TimeInterval> 

        <Start>34</Start> 

        <End>41</End> 

      </TimeInterval> 

    </Calendar> 

  </TaskExecutor> 

</ArrayOfTaskExecutor> 

 

 

Σν αξρείν νξηζκνχ ησλ εξγαζηψλ πνπ απνηεινχλ ηηο ξνέο εξγαζηψλ θαη ησλ 

παξακέηξσλ ηνπο ηνπ αλαιπηηθνχ παξαδείγκαηνο:  

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<ArrayOfTask xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <Task> 

    <TaskID>1</TaskID> 

    <Duration>2</Duration> 

    <MinPartDuration>2</MinPartDuration> 

    <MaxPartDuration>2</MaxPartDuration> 

    <MinPartsDistance>0</MinPartsDistance> 

    <TaskDomain> 

      <TimeInterval> 

        <Start>1</Start> 

        <End>15</End> 

      </TimeInterval> 

    </TaskDomain> 

    <ExecutorIds> 

      <int>1</int> 

      <int>2</int> 

    </ExecutorIds> 

    <PrerequisiteTasksIds /> 

  </Task> 

  <Task> 

    <TaskID>2</TaskID> 

    <Duration>6</Duration> 

    <MinPartDuration>2</MinPartDuration> 

    <MaxPartDuration>4</MaxPartDuration> 

    <MinPartsDistance>4</MinPartsDistance> 

    <TaskDomain> 

      <TimeInterval> 

        <Start>0</Start> 
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        <End>7</End> 

      </TimeInterval> 

      <TimeInterval> 

        <Start>10</Start> 

        <End>14</End> 

      </TimeInterval> 

    </TaskDomain> 

    <ExecutorIds> 

      <int>2</int> 

 <int>3</int> 

    </ExecutorIds> 

    <PrerequisiteTasksIds> 

    <int>1</int> 

    </PrerequisiteTasksIds>  

  </Task> 

  <Task> 

    <TaskID>3</TaskID> 

    <Duration>5</Duration> 

    <MinPartDuration>2</MinPartDuration> 

    <MaxPartDuration>4</MaxPartDuration> 

    <MinPartsDistance>3</MinPartsDistance> 

    <TaskDomain> 

      <TimeInterval> 

        <Start>0</Start> 

        <End>15</End> 

      </TimeInterval> 

    </TaskDomain> 

    <ExecutorIds> 

      <int>1</int> 

      <int>2</int> 

      <int>3</int> 

    </ExecutorIds> 

    <PrerequisiteTasksIds> 

    <int>1</int> 

    </PrerequisiteTasksIds> 

  </Task> 

  <Task> 

    <TaskID>4</TaskID> 

    <Duration>3</Duration> 

    <MinPartDuration>1</MinPartDuration> 

    <MaxPartDuration>3</MaxPartDuration> 

    <MinPartsDistance>2</MinPartsDistance> 

    <TaskDomain> 

      <TimeInterval> 

        <Start>10</Start> 

        <End>16</End> 
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      </TimeInterval> 

    </TaskDomain> 

    <ExecutorIds> 

      <int>2</int> 

      <int>3</int> 

    </ExecutorIds> 

    <PrerequisiteTasksIds> 

    <int>2</int> 

    <int>3</int> 

    </PrerequisiteTasksIds> 

  </Task> 

</ArrayOfTask> 


