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Περίληψη 
 Το περιβάλλον λειτουργίας ενός υπόστεγου αεροσκαφών  στη Μοίρα 

Συντήρησης Βάσης της Πολεµικής Αεροπορίας αποτελείται από µερικά αεροσκάφη 

(από 5 έως 8)  τα οποία υφίσταται προγραµµατισµένη συντήρηση 2ου βαθµού. Τα 

βασικά χαρακτηριστικά της συντήρησης αυτής είναι ότι πρόκειται για µία 

συγκεκριµένη επιθεώρηση (ή καλύτερα σύνολο επιθεωρήσεων) γνωστή και 

προδιαγεγραµµένη εκ των προτέρων. Κάθε τέτοια επιθεώρηση αποτελείται από µία 

σειρά εργασιών (tasks) που για να εκτελεστούν απαιτούνται συγκεκριµένοι πόροι, 

ανθρώπινοι αλλά και εξοπλισµός. Επιπλέον υπάρχουν εξαρτήσεις ανάµεσα στις 

εργασίες (κάποιες µπορούν να εκτελεστούν µόνο αν εκτελεστούν κάποιες άλλες). 

Κάθε επιθεώρηση αεροσκάφους λοιπόν είναι εκ των προτέρων ένα 

προδιαγεγραµµένο  έργο (project) . Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της επιθεώρησης 

υπάρχουν επιπλέον εργασίες, που προκύπτουν από ευρήµατα-βλάβες της 

επιθεώρησης και µεταβάλλουν το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης του όλου έργου. Για 

κάθε εργασία υπάρχουν τρεις χρόνοι, ο ελάχιστος χρόνος εκτέλεσης, ο µέσος και ο 

µέγιστος, και οι ίδιες τιµές υπάρχουν για κάθε βλάβη που εµφανίζεται.  

 Ό,τι ακριβώς συµβαίνει για ένα αεροσκάφος, το ίδιο ισχύει και για το 

σύνολο των αεροσκαφών  που βρίσκονται µέσα στο υπόστεγο µε κάποια όµως 

διαφορά φάσης εκτέλεσης των εργασιών. Αυτό σηµαίνει ότι κάποιο α/φος ή α/φη 

µπορεί να βρίσκονται στο 0% των εργασιών, ενώ κάποια άλλα στο 10,30, 50 ή 60%. 

Η διαφορά αυτή φάσης οφείλεται κυρίως στο ότι τα α/φη που είναι µέσα στο 

υπόστεγο µοιράζονται κοινούς πόρους (προσωπικό και εξοπλισµό) αλλά και λόγω 

της διαφοράς φάσης που υπάρχει στο σύνολο αεροσκαφών της Μονάδας σε ότι 

αφορά τη χρονική στιγµή που πρέπει να δεχτούν την εν λόγω συντήρηση. 

 Ο στόχος της εργασίας  είναι διπλός: 

 Ι) Η αρχική εισαγωγή των εργασιών για κάθε µία ξεχωριστή 

επιθεώρηση µε τους περιορισµούς τους, µε στόχο  τον υπολογισµό ενός προτύπου 

έργου (Project Template) που η  διάταξη των εργασιών του θα επιφέρει ένα πολύ 

ικανοποιητικό χρόνο εκτέλεσης. Η πρότυπη αυτή διάταξη θα µπορεί να 

χρησιµοποιείται για κάθε α/φος που εισέρχεται στο υπόστεγο. 

 

 ΙΙ) Το ίδιο ακριβώς θα υλοποιείται µε το σύνολο των αεροσκαφών που 

βρίσκονται µέσα στο υπόστεγο µε στόχο τη βέλτιστη σειρά εκτέλεσης εργασιών και 
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τη ταχύτερη απόδοση (υλοποίηση επιθεώρησης) ενός α/φους προς τις Πολεµικές 

Μοίρες. Ο υπολογισµός αυτός θα γίνεται κάθε φορά που: 

  α) Υλοποιείται µία εργασία. 

  β) Προστίθεται µία µη προγραµµατισµένη εργασία. 

  γ) Μεταβάλλεται η διαθεσιµότητα ενός πόρου (είτε προσωπικού 

είτε εξοπλισµού). 

 Τελικός στόχος είναι να βλέπει ο χρήστης στην οθόνη του τι πρέπει 

γίνει στη συνέχεια της εξέλιξης ενός έργου, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος. Ο 

ρόλος του λογισµικού θα είναι καθαρά συµβουλευτικός , δηλαδή θα προτείνει στο 

χρήστη τι να κάνει. Αν αυτός παρόλα αυτά επιλέξει άλλη εργασία , θα γίνεται 

υπολογισµός από την αρχή µε βάση τα νέα δεδοµένα. 

Αναλυτικότερα η δοµή των κεφαλαίων της διπλωµατικής έχει ως εξής: 

Στο Κεφάλαιο 1  γίνεται µία αναλυτική περιγραφή του προβλήµατος και 

παράλληλα εξηγούνται οι αντικειµενικοί στόχοι που καλείται να λύσει η εργασία αυτή. 

Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται µία σύντοµη αναφορά στους αλγόριθµους που υπάρχουν 

σήµερα και ασχολούνται µε την επίλυση παρόµοιων  προβληµάτων.  

Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται ο αλγόριθµος που αναπτύχθηκε και το σκεπτικό 

λειτουργίας του.. 

Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται τη εφαρµογή υποστήριξης του αλγορίθµου που 

είναι ταυτόχρονα και το περιβάλλον διεργασίας για τον τελικό χρήστη. 

Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της απόδοσης του 

αλγορίθµου µε µία υπολογιστική µελέτη και το τελικό αποτέλεσµα της εργασίας. 
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Κεφάλαιο 1  

Περιγραφή του Προβλήµατος 
Η σωστή εκµετάλλευση των πολεµικών αεροσκαφών από την Πολεµική 

Αεροπορία στηρίζεται σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό από το έργο που παράγεται από 

ένα σχηµατισµό της που λέγεται Μοίρα Συντήρησης Βάσης (ΜΣΒ)  και βρίσκεται σε 

κάθε Πτέρυγα Μάχης. Στόχος της ΜΣΒ είναι η υλοποίηση του 2ου βαθµού 

συντήρησης  στα αεροσκάφη της Μονάδας. Πρόκειται για µία εκτεταµένη χρονικά 

διαδικασία συντήρησης η οποία αποτελείται από µία σε βάθος αποσυναρµολόγηση 

του αεροσκάφους, επιθεώρησή του σε δυσπρόσιτα σηµεία που υφίστανται 

καταπόνηση, αντικατάσταση πολλών εξαρτηµάτων προληπτικά λόγω λήξης του 

ορίου ζωής τους ή του ορίου λειτουργίας τους, εφαρµογή διαφόρων τροποποιήσεων 

και φυσικά αποκατάσταση όλων των ανωµαλιών – βλαβών που εντοπίζονται κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Το σύνολο αυτό των εργασιών συνήθως 

περιγράφεται µε τον όρο Περιοδική Επιθεώρηση και το βάθος και η έκταση των 

εργασιών που περιλαµβάνει ποικίλει  από τύπο σε τύπο αεροσκάφους και εξαρτάται 

αποκλειστικά από τα τεχνικά εγχειρίδια συντήρησης του κάθε τύπου. 

 
Η εκτέλεση Περιοδικών Επιθεωρήσεων προϋποθέτει ειδικό εξοπλισµό, ειδικούς 

χώρους συντήρησης και φυσικά εξειδικευµένο προσωπικό για κάθε τύπο 

αεροσκάφους. Όλες αυτές οι προϋποθέσεις για χάρη ευκολίας είναι συγκεντρωµένες 

στη ΜΣΒ , που διαθέτει τα απαραίτητα υπόστεγα συντήρησης, συνεργεία αλλά και 

τεχνικό προσωπικό και εξοπλισµό προκείµενου να παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης 
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Περιοδικών Επιθεωρήσεων πολλές φορές σε περισσότερους από ένα τύπους 

αεροσκαφών.  

Τα στάδια εκτέλεσης µίας Περιοδικής Επιθεώρησης, όπως ήδη 

προαναφέρθηκε, περιγράφονται αναλυτικότατα στις τεχνικές οδηγίες συντήρησης 

του κάθε αεροσκάφους µε τη µορφή βηµάτων σε ειδικά βιβλία που λέγονται Check 

Lists. Τα βιβλία αυτά περιγράφουν κάθε βήµα µε κάθε λεπτοµέρεια, όπως για το τι 

εργαλεία/ συσκευές  ελέγχου απαιτούνται, ποια εξειδίκευση πρέπει να έχει το 

προσωπικό που πρέπει να εκτελέσει το βήµα, αλλά και τυπικά πόσο χρόνο 

χρειάζεται για να εκτελεστεί. Από µία στενή έννοια θα µπορούσε να πει κανείς ότι η 

περιοδική επιθεώρηση είναι µία σειριακή εκτέλεση εργασιών, ωστόσο δεν είναι έτσι. 

Πρόκειται για ένα κανονικό Project µε χρήση πολλαπλών πόρων και εξαρτήσεις 

εργασιών πιο χαλαρές από ότι περιγράφεται σε ένα Check List. 

Οι τυπικοί χρόνοι που περιγράφονται µέσα στα Check Lists για την εκτέλεση 

κάθε βήµατος ποικίλουν από µερικά λεπτά (συνήθως ο µικρότερος χρόνος είναι 15 

λεπτά) µέχρι µερικές ώρες (όχι πάνω από 5-6 ώρες). Γίνεται λοιπόν εύκολα 

αντιληπτό ότι πρόκειται για ένα αναλυτικότατο έργο. Λαµβάνοντας υπόψιν  ότι κάθε 

Περιοδική Επιθεώρηση  περιλαµβάνει περίπου 1000 –1500 βήµατα γίνεται εύκολα 

κατανοητό γιατί κάθε Περιοδική Επιθεώρηση διαρκεί από 3 ως 8 εβδοµάδες.  Το 

µεγάλο εύρος διάρκειας για µία σχετικά «τυπική» διαδικασία οφείλεται στις 

παρακάτω αιτίες: 
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• Η ενσωµάτωση επιπλέον απαιτήσεων συντήρησης, εξειδικευµένων για 

κάθε αεροσκάφος, στη διάρκεια µίας Περιοδικής Επιθεώρησης (π.χ Εφαρµογή 

Τροποποιήσεων). 

• Η εντόπιση  αστοχιών /βλαβών κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. 

Πρόκειται ίσως για το σηµαντικότερο πρόβληµα «επέκτασης» της επιθεώρησης γιατί 

αφενός οι χρόνοι αποκατάστασης των αστοχιών αυτών δεν προβλέπονται µέσα 

στους τυπικούς χρόνους υλοποίησης του κάθε βήµατος, αφετέρου µπορεί να είναι 

δεκάδες φορές πολλαπλάσιοι από το χρόνο το βήµατος . Για παράδειγµα αναφέρεται 

ότι ο εντοπισµός µίας ρωγµής στην πτέρυγα ενός αεροσκάφους µπορεί να διαρκεί 

30 λεπτά , ωστόσο η αποκατάστασή της να χρειάζεται ίσως και 5 µήνες λόγω της 

εκτεταµένης αποσυναρµολόγησης που απαιτείται. 

• Η διαθεσιµότητα ανταλλακτικών.  Είναι αυτονόητο ότι στα εγχειρίδια 

συντήρησης δεν γίνεται καµία απολύτως αναφορά για τη διαθεσιµότητα των 

ανταλλακτικών που απαιτούνται. Αυτά θεωρούνται ΠΑΝΤΑ διαθέσιµα. Επειδή αυτό 

όµως ίσως  συµβαίνει σε άλλες Αεροπορίες και σίγουρα όχι στην Ελληνική, οι χρόνοι 

παράδοσης των ανταλλακτικών παίζουν σηµαντικό ρόλο. Το πρόβληµα φυσικά 

γίνεται ακόµη πιο έντονο από τις απαιτήσεις σε ανταλλακτικά που προκύπτουν από 

τις βλάβες, αφού φυσικά είναι δύσκολο να προβλεφτούν. Το καλύτερο που γίνεται 

στις περιπτώσεις αυτές είναι να εξασφαλίζεται η διαθεσιµότητα των υλικών που 

οπωσδήποτε θα χρειαστούν (υλικά λήξης ορίου ζωής ή υλικά λήξης ορίου 

λειτουργίας), αλλά και η διατήρηση ενός αποθέµατος υλικών άµεσης χρήσης και 

χαµηλού κόστους. Η διαθεσιµότητα των ανταλλακτικών και οι χρόνοι καθυστέρησης 

που προκύπτουν από αυτή ενσωµατώνονται στατιστικά στη διάρκεια εκτέλεσης κάθε 

βήµατος. 

Κάτι άλλο που πρέπει να τονιστεί σε ότι αφορά την εκτέλεση των βηµάτων της 

Περιοδικής Επιθεώρησης είναι ότι αυτή δεν επιτρέπεται να διακόπτεται. Για αυτό το 

λόγο άλλωστε τα βήµατα είναι και τόσο αναλυτικά και τόσο µικρής διάρκειας. Σε 

περίπτωση που ένα βήµα πρέπει για κάποιο λόγο να διακοπεί τότε θεωρείται ως µη 

γενόµενο και πρέπει να εκτελεστεί από την αρχή.  Ο περιορισµός αυτός οφείλεται 

στις διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου που έχει θεσµοθετηµένες η  Πολεµική 

Αεροπορία, αφού σύµφωνα µε τις διαδικασίες αυτές µία εργασία κατοχυρώνεται 

ποιοτικά ως προς την εκτέλεσή της µία µόνο φορά και µόνο από ένα τεχνικό, οπότε 

η σταδιακή εκτέλεσή της δηµιουργεί πρόβληµα ποιοτικής κατοχύρωσης. Αν ωστόσο 

η διακοπή επιβάλλεται,  τότε η λύση είναι η διάσπασή της σε µικρότερα τµήµατα.  
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 Μία ακόµα ιδιοµορφία, αλλά πολύ µεγάλης σηµασίας, που έχει σχέση µε τις 

Περιοδικές Επιθεωρήσεις και την εκτέλεσή τους είναι η διαχείριση των πόρων 

τεχνικού προσωπικού. Η ιδιοµορφία είναι ότι κάθε τεχνικός στην Πολεµική 

Αεροπορία ενδέχεται να είναι εκπαιδευµένος και εξουσιοδοτηµένος να εκτελεί 

εργασίες περισσοτέρων από µία εξειδικεύσεων. Αυτό έχει συνέπεια στον καθορισµό 

του µεγέθους των πόρων που υπάρχουν διαθέσιµοι ανά πάσα χρονική στιγµή. Το 

πρόβληµα γίνεται αντιληπτό µε το ακόλουθο παράδειγµα. Ας υποτεθεί ότι υπάρχουν 

δύο τεχνικοί µε ειδικότητα Α και δύο τεχνικοί µε ειδικότητα Β αλλά και ένας τεχνικός 

µε ειδικότητες Α και Β. Συγκεντρωτικά φαίνεται ότι η ειδικότητα Α διαθέτει τρεις 

τεχνικούς και άλλους τόσους η ειδικότητα Β. Αυτό είναι εν µέρει σωστό γιατί µε τους 

τεχνικούς αυτούς µπορούν να εκτελεστούν δύο εργασίες που η πρώτη απαιτεί 3 

τεχνικούς µε εξειδίκευση Α και η δεύτερη 3 µε εξειδίκευση Β, αλλά δεν µπορούν να 

εκτελεστούν ταυτόχρονα. Η συγκεντρωτική λοιπόν αντιµετώπιση των πόρων 

τεχνικού προσωπικού είναι αδύνατη. Η παράµετρος αυτή του προβλήµατος πρέπει 

να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από τον αλγόριθµο. 

 
 Οι Περιοδικές Επιθεωρήσεις εκτελούνται συνήθως κάθε συγκεκριµένο αριθµό 

ωρών πτήσεως, δηλαδή κάθε 300 ώρες πτήσεως συνήθως. Αυτό σηµαίνει ότι η 

ηµερολογιακή συχνότητα εκτέλεσης της επιθεώρησης εξαρτάται απόλυτα από το 

ρυθµό εκµετάλλευσης του κάθε αεροσκάφους. Έτσι αν για παράδειγµα ένα 

αεροσκάφος πετάει 200 ώρες πτήσης κάθε χρόνο , τότε συνολικά θα πρέπει να 

υποστεί 2 περιοδικές επιθεωρήσεις µέσα σε 3 χρόνια. Στο σύνολο του στόλου µιας 
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Μονάδας αυτό σηµαίνει ότι αν για παράδειγµα οι απαιτήσεις της Μονάδας σε ώρες 

πτήσης ετησίως είναι 24000 ώρες, τότε η ΜΣΒ µέσα σε ένα έτος θα πρέπει να 

υλοποιήσει 80 περιοδικές επιθεωρήσεις. Αν θεωρηθεί ότι ο στόλος της Μονάδας 

είναι 60 αεροσκάφη τότε θα πρέπει κάθε αεροσκάφος να δέχεται 1.3 Περιοδικές 

Επιθεωρήσεις κάθε χρόνο ή αλλιώς µία επιθεώρηση κάθε 8,5 µήνες. Προκειµένου να 

επιτευχθεί ο στόχος αυτός η ΜΣΒ πρέπει να είναι σε θέση να υλοποιεί παράλληλα 

περισσότερες από µία Περιοδικές Επιθεωρήσεις. Συνήθως τα υπόστεγο συντήρησης 

της ΜΣΒ έχει 5 θέσεις συντήρησης στις οποίες εκτελούνται ισάριθµες επιθεωρήσεις. 

Τα αεροσκάφη που δέχονται ταυτόχρονα Περιοδική Επιθεώρηση µοιράζονται τους 

διαθέσιµους πόρους της Μοίρας (τεχνικό προσωπικό και εξοπλισµός) σε ποσοστό 

πάνω από 90%. Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι η έναρξη των πέντε επιθεωρήσεων 

δεν είναι ταυτόχρονη, αλλά υπάρχει µία «διαφορά φάσης»   µε σκοπό την καλύτερη 

εκµετάλλευση των αεροσκαφών από τις πολεµικές Μοίρες που πετούν τα 

αεροσκάφη. 

Έχοντας υπόψη την σύντοµη περιγραφή του πλαισίου στο οποίο λειτουργεί η 

ΜΣΒ σε µία Μονάδα της Πολεµικής Αεροπορίας, υπάρχει πλέον η δυνατότητα 

διατύπωσης του στόχου που καλείται να λύσει η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία. 

Ο στόχος αυτός αποτελείται από τρεις συνισταµένες: 

1)  Μετά την καταγραφή όλων των βηµάτων από τα οποία αποτελείται µία 

Περιοδική Επιθεώρηση, καταγραφή των απαιτήσεων κάθε βήµατος σε τεχνικό 

εξοπλισµό και εξειδικεύσεις τεχνικού προσωπικού και καταγραφή όλων των 

εξαρτήσεων που ενδεχοµένως είτε καθορίζονται από την βιβλιογραφία, είτε 

εντοπίζονται από την εµπειρία του προσωπικού, θα πρέπει να εντοπιστεί µία µερική 

διάταξη των βηµάτων, ώστε η συνολική διάρκεια της επιθεώρησης να είναι η 

βέλτιστη δυνατή µε την καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση των διαθέσιµων πόρων. 

2) Ο αλγόριθµος που θα υλοποιεί την προηγούµενη απαίτηση θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται σε ικανοποιητικό χρόνο αφού τα δεδοµένα του προβλήµατος 

αλλάζουν δυναµικά σε πραγµατικό χρόνο. Τα δεδοµένα που αλλάζουν είναι τα εξής: 

• Προσθήκη νέων βηµάτων µε την εµφάνιση κάθε καινούργιας βλάβης/ 

αστοχίας κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. Οι εξαρτήσεις των νέων βηµάτων, αλλά 

και η εκτιµώµενη διάρκεια υλοποίησής τους θα καθορίζονται σε πραγµατικό χρόνο 

από το χρήστη. Η διάρκεια ενδέχεται να καθορίζεται αυτόµατα από την υποστήριξη 

συστήµατος που θα επεξεργάζεται στατιστικά όλες τις εργασίες συντήρησης και θα 

µπορεί να εξάγει συµπεράσµατα για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών.  
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• Αλλαγή της διάρκειας κάποιων βηµάτων λόγω αναµονής 

ανταλλακτικών 

• Αλλαγή της διαθεσιµότητας κάποιου πόρου είτε αυτός είναι τεχνικός 

εξοπλισµός (για παράδειγµα η µη διαθεσιµότητα κάποιας συσκευής ελέγχου για 

κάποιο χρονικό διάστηµα  λόγω βλάβης, η οποία είναι απαραίτητη για την εξέλιξη 

της επιθεώρησης) είτε είναι τεχνικό προσωπικό (η αυξοµείωση για παράδειγµα του 

συνολικού προσωπικού ειδικότητας ελασµατουργού  λόγω αδειών για τον επόµενο 

µήνα). 

Κάθε φορά που κάποιες από τις παραµέτρους του προβλήµατος που 

προαναφέρθηκαν αλλάζουν, το σύστηµα θα πρέπει να υπολογίζει µία καινούργια 

πρόταση µερικής διάταξης  των βηµάτων για την καλύτερη εκµετάλλευση του 

διαθέσιµου προσωπικού και εξοπλισµού της Μοίρας. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο 

υπολογισµός αυτός πρέπει να γίνεται για όλες τις επιθεωρήσεις που εκτελούνται 

παράλληλα αφού µοιράζονται κοινούς πόρους. 

 
 3)  Εκ νέου µελέτη του συστήµατος προώθησης των αεροσκαφών προς 

εκτέλεση Περιοδικών Επιθεωρήσεων προς τη ΜΣΒ.  Αντικειµενικός σκοπός της 

συνιστώσας αυτής είναι να προβληµατιστεί ο τεχνικός διευθυντής της Μονάδας 

µήπως θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που εκτελούνται κλιµακωτά οι Περιοδικές 

Επιθεωρήσεις µε στόχο την καλύτερη συνολική απόδοση της  Μοίρας σε εκτέλεση 

επιθεωρήσεων σε ετήσια βάση. Προκειµένου να αντιληφθεί ο αναγνώστης τη 

σηµασία αυτής της ενδεχόµενης αλλαγής, αξίζει να αναφερθεί ότι στις διαδικασίες 
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συντήρησης των αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας (που στηρίζονται σε 

τελείως διαφορετική φιλοσοφία, αφού για τις αεροπορικές εταιρίες ο χρόνος 

καθήλωσης ενός αεροσκάφους για συντήρηση ισοδυναµεί µε χρήµα), οι περιοδικές 

επιθεωρήσεις γίνονται για παράδειγµα κατά τη διάρκεια της νύχτας και µε την πλήρη 

εκµετάλλευση όλων των διαθέσιµων πόρων πάνω σε ένα και µόνο αεροσκάφος µε 

στόχο την ταχύτατη υλοποίηση της επιθεώρησης. 

 Η µελέτη αυτή σαφώς προϋποθέτει πραγµατικά δεδοµένα που σίγουρα δεν 

αποτελούν µέρος της διπλωµατικής αυτής εργασίας λόγω της εµπιστευτικότητάς 

τους. Ωστόσο µία εφαρµογή που καλύπτει τις δύο παραπάνω συνιστώσες, σίγουρα 

θα µπορέσει να καλύψει και την τρίτη όπως θα φανεί και στη συνέχεια. 

 Θα πρέπει να τονιστεί ότι η διασύνδεση της εφαρµογής που έχει 

κατασκευαστεί µε συστήµατα βάσεων δεδοµένων που ενδεχοµένως διαθέτει ήδη η 

Πολεµική Αεροπορία είναι πέραν του στόχου αυτής της εργασίας. Ωστόσο η 

συνεργασία της εφαρµογής µε RDBMS εξασφαλίζει την εύκολη προσαρµογή της σε 

κάποιο άλλο σύστηµα. 
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Κεφάλαιο 2  
Θεωρητικό Υπόβαθρο 

2.1 CRPS –Constrained Resource Project Scheduling 
Ο όρος CRPS περιγράφει σε γενικές γραµµές το θεωρητικό πλαίσιο στο 

οποίο εντάσσεται το πρόβληµα το οποίο καλείται να λύσει η εργασία αυτή. Πρόκειται 

για το γνωστό πρόβληµα επίλυσης προγραµµατισµού έργων (Project Scheduling) το 

οποίο όµως συνδυάζεται µε περιορισµούς που προκύπτουν από την κατανάλωση 

κάποιων πόρων οι οποίοι έχουν µία συγκεκριµένη χωρητικότητα στην οποία δεν 

πρέπει να υπάρχει υπέρβαση. Το πρόβληµα αυτό αποτέλεσε και αποτελεί 

αντικείµενο µελέτης τόσο στον θεωρητικό τοµέα όσο και στην πράξη, κυρίως στην 

κατασκευαστική βιοµηχανία. Το ζητούµενο δεν είναι τόσο ο εντοπισµός της βέλτιστης 

λύσης , αφού η πολυπλοκότητα των αλγορίθµων που έχουν κατασκευαστεί για αυτό 

το λόγο είναι τάξης NP. Η απόρριψη του ζητούµενου αυτού ενισχύεται και από την 

πολυπλοκότητα των πραγµατικών προβληµάτων που επηρεάζονται από τόσες 

πολλές παραµέτρους, που δύσκολα µπορεί να γίνει οµαδική µοντελοποίησή τους. 

Στόχος των µελετών επί του θέµατος είναι ο εντοπισµός µία πολύ καλής λύσης σε 

ένα σύντοµο εννοουµένως χρονικό διάστηµα υπολογισµού.  

 Η αντιµετώπιση του προβλήµατος από το σύνολο των αλγορίθµων που 

ασχολούνται µε τον τοµέα αυτό καθορίζουν το πρόβληµα ως ένα σύνολο 

περιορισµών που υπάρχει ανάµεσα σε ένα σύνολο µεταβλητών οι οποίες 

υπακούουν σε ένα συγκεκριµένο πεδίο τιµών. Στόχος τους είναι ο καθορισµός 

τέτοιων τιµών στους χρόνους έναρξης κάθε εργασίας (που είναι οι µεταβλητές) ώστε 

να ισχύουν όλοι οι περιορισµοί που καθορίζει το πρόβληµα. Ενώ λοιπόν ο 

καθορισµός του προβλήµατος είναι σχεδόν κοινός σε όλους τους αλγορίθµους, η 

επίλυσή του στηρίζεται σε διάφορες τεχνικές. 

 

 2.2 Παράµετροι Μοντέλου 
 
 Υπάρχουν βασικές παράµετροι που µεταβάλουν το µοντέλο κάθε αλγορίθµου 

και επιβάλλουν τον τρόπο επίλυσης κάθε φορά. Τέτοιες παράµετροι είναι: 

• Κατά πόσο οι πόροι είναι διαζευκτικοί ή συσσωρευτικοί. Στην πρώτη 

περίπτωση η χωρητικότητα τους είναι ίση µε τη µονάδα κάτι που δεν 

συµβαίνει στην δεύτερη περίπτωση. Βέβαια στα πολύπλοκα προβλήµατα 
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όπως είναι αυτό που καλείται η εργασία να λύσει υπάρχει συνδυασµός των 

δύο περιπτώσεων. 

• Κατά πόσο οι εργασίες µπορούν να είναι διακοπτόµενες ή όχι. Στην 

περίπτωση του συγκεκριµένου προβλήµατος η παράµετρος αυτή έχει 

καθοριστεί ως οι εργασίες να µην διακόπτονται για κανένα λόγο. 

• Κατά πόσο οι καταναλώσεις σε πόρους κάθε εργασίας είναι σταθερές σε 

αριθµό πόρων ή σταθερές σε ποσό έργου. Στην συγκεκριµένη περίπτωση το 

πρόβληµα που καλούµαστε να λύσουµε προβλέπει σταθερή κατανάλωση 

πόρων και το έργο που απαιτείται είναι το γινόµενο της διάρκειας επί τον 

αριθµό των πόρων που χρησιµοποιούνται. 

Υπάρχει ωστόσο µία ιδιαιτερότητα στο πρόβληµα  της Πολεµικής Αεροπορίας 

που κανένας αλγόριθµος από αυτούς που υπάρχουν δεν έχει προβλέψει. Η 

ιδιαιτερότητα αυτή είναι η επικάλυψη των πόρων, ότι δηλαδή µία µονάδα πόρου 

µπορεί να ανήκει σε δύο διαφορετικούς πόρους. Η ιδιοµορφία αυτή καθιστά όλους 

τους αλγορίθµους που υπάρχουν σήµερα αδύνατους να λύσουν το συγκεκριµένο 

πρόβληµα. 

 Σε ό,τι αφορά την τεχνική επίλυσης του προβλήµατος υπάρχουν οµοιότητες 

σε ότι αφορά την µετάδοση των περιορισµών είτε αυτοί είναι µεταξύ εργασιών είτε 

είναι περιορισµοί πόρων. Επίσης υπάρχουν οµοιότητες και στη φάση περιορισµού 

του πεδίου τιµών των ζητούµενων µεταβλητών που είναι οι χρονικές στιγµές έναρξης 

της κάθε εργασίας. Στη συνέχεια θα αναλυθούν τρεις από τις γνωστότερες τεχνικές 

βελτιστοποίησης προβληµάτων τύπου CRPS. 

  
2.3 Μέθοδος DoublePack Optimization 
Μία µέθοδος για την επίλυση του προβλήµατος CRPS είναι η µέθοδος Double 

Pack Optimization (James Crawford [1]). Η µέθοδος αυτή στην ουσία βελτιώνει ένα 

ήδη προϋπάρχον έργο το οποίο ήδη εξασφαλίζει όλες τις εξαρτήσεις µεταξύ των 

εργασιών. Το έργο αυτό χρησιµοποιείται ως είσοδος στον αλγόριθµο  

βελτιστοποίησης και η έξοδος είναι ένα συντοµότερο σε διάρκεια συνήθως έργο. Η 

βελτιστοποίηση λειτουργεί σε δύο στάδια:Πρώτα σε µία ολίσθηση όλων των 

εργασιών προς τα δεξιά (Right Shift) και στη συνέχεια σε µία αντίστοιχη προς τα 

αριστερά (Left Shift). 

Για να λειτουργήσει η µέθοδος αυτή πρέπει πρώτα να  εντοπιστεί το πέρας 

(δεξί άκρο) του έργου. Αν αυτό δεν είναι γνωστό τότε χρησιµοποιείται κάποιο στην 

 15



τύχη και στη συνέχεια εντοπίζεται το πραγµατικό µε την επαναληπτική χρήση της 

διαδικασίας. 

 Κατά την δεξιά ολίσθηση οι εργασίες ταξινοµούνται ως προς τη χρονική 

στιγµή πέρατος και στη συνέχεια µετακινούνται όσο πιο δεξιά γίνεται λαµβάνοντας 

πάντα υπόψη όλες τις εξαρτήσεις εργασιών αλλά και εξαρτήσεις πόρων µε όλες τις 

εργασίες που έχουν ήδη µετακινηθεί δεξιά. Η ολίσθηση ξεκινά από την εργασία µε 

την αργότερη στιγµή πέρατος. 

 Μόλις ολοκληρωθεί η δεξιά ολίσθηση, η διαδικασία ξεκινά την αντίστροφη 

ολίσθηση προς τα αριστερά µε στόχο την αριστερή µετακίνηση όλων των εργασιών 

όσο γίνεται πιο αριστερά λαµβάνοντας πάλι υπόψη όλες τις εξαρτήσεις που ισχύουν 

ανάµεσα στις προηγούµενα ολισθήσες εργασίες και στην υπό ολίσθηση εργασία. 

 Η διαδικασία επαναλαµβάνεται πολλές φορές και κατά τις επαναλήψεις 

προκύπτουν και έργα µεγαλύτερα από το αρχικό. 

 Η τεχνική DoublePack Optimization είναι από τις πιο πετυχηµένες χωρίς 

ωστόσο να υπάρχει θεωρητική µελέτη που να επιβεβαιώνει  το βέλτιστο 

αποτέλεσµα. Απλά έχει πετύχει πολύ καλά αποτελέσµατα σε όσα έργα έχει 

εφαρµοστεί. 

 Η µέθοδος DoublePack Optimization έχει κοινά στοιχεία µε το αλγόριθµο της 

εργασίας µόνο σε ότι γιατί λειτουργεί µε το ίδιο τρόπο ως προς την αριστερή 

ολίσθηση καθότι η διαδικασία Optimize που περιγράφεται παρακάτω λειτουργεί µε 

παρόµοιο τρόπο. 

 
2.4 Μέθοδος Limited Discrepancy Search (LDS) 

 
Η µέθοδος LDS (James Crawford [1]) χρησιµοποιείται για την παραγωγή όσο 

το δυνατό καλύτερων έργων «σπόρων»(seed projects) τα οποία στη συνέχεια 

διοχετεύονται σε διαδικασίες βελτιστοποίησης όπως είναι η DoublePack Optimization 

που αναφέρθηκε. 

Αν υποτεθεί ότι υπάρχει ένα έργο που ικανοποιεί όλες τις εξαρτήσεις 

εργασιών αλλά δεν  ελέγχει τους περιορισµούς πόρων, τότε η λύση προκύπτει µε το 

διεξοδικό έλεγχο όλων των «συγκρούσεων» µεταξύ των εργασιών λόγω 

περιορισµού πόρων, οπότε προηγείται η µία από τις δύο εργασίες και έπεται η άλλη. 

Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται ένα δέντρο αναζήτησης, αφού σε κάθε σύγκρουση 

πρέπει να ληφθεί µία απόφαση για το ποια εργασία θα προηγηθεί. 
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Η κλασική αναζήτηση πρώτα κατά βάθος στο παραπάνω δέντρο δεν 

εξυπηρετεί πολύ καλά γιατί τα  δέντρα αναζήτησης που δηµιουργούνται έχουν πολύ 

µεγάλο βάθος (πάνω από 1000). Στη µέθοδο LDS καθορίζεται ένα όριο για το πόσες 

φορές επιτρέπεται να αποκλίνει ο αλγόριθµος από την ευρετική συνάρτηση. Αν το 

όριο αυτό είναι µηδέν τότε το αποτέλεσµα της αναζήτησης είναι ένα και µόνο έργο 

που προέκυψε από την πλήρη υποταγή στις ευρετικές συναρτήσεις. Αν αυτό το όριο 

είναι ίσο µε 1 τότε προκύπτει µία οµάδα έργων τα οποία προέκυψαν από την 

αγνόηση της επιλογής των ευρετικών συναρτήσεων µόνο µία φορά. 

Η διαφορά ανάµεσα στη µέθοδο LDS και την αναζήτηση πρώτα κατά βάθος 

είναι ότι η πρώτη µπορεί κατά κάποιο τρόπο να «συγχωρήσει» λάθη της ευρετικής 

συνάρτησης ακόµη και πολύ ψηλά στο δέντρο αναζήτησης. 

Αν η ευρετική συνάρτηση είναι γενικά σωστή, τότε λογικά αναµένεται  καλή 

ποιότητα αποτελεσµάτων όταν ο αριθµός απόκλισης d (diverge number) είναι 

µικρός. Αν το ύψος του δέντρο αναζήτησης είναι h τότε η πολυπλοκότητα επίσκεψης 

κάθε κόµβου είναι hd. Στην πράξη το d παίρνει τιµές 1 ή 2. Από εκεί και πέρα, σε 

αντίθεση µε την τοπική αναζήτηση, η µέθοδος LDS είναι πιο συστηµατική. Η αύξηση 

του  d εγγυάται την τελική βέλτιστη λύση. 

 

2.5 Μέθοδος Squeaky  Wheel Optimization (SWO) 
 

Η µέθοδος Squeaky  Wheel Optimization (SWO) (David E. Joslin, David E. 

Clements [2]) είναι µία διαδικασία εύρεση βέλτιστου έργου που στηρίζεται σε πολύ 

µεγάλο βαθµό στην προτεραιότητα κάθε εργασίας. Η µέθοδος στηρίζεται σε τρεις 

αλγορίθµους που είναι οι ακόλουθοι: 

Constructor (Κατασκευαστής έργου). Το τµήµα αυτό της διαδικασίας 

δηµιουργεί γρήγορα ένα έργο το οποίο ενδεχοµένως να έχει και παραβιάσεις των 

αρχικών εξαρτήσεων. Κάθε εργασία έχει ένα βαθµό προτεραιότητας και βάση αυτού 

του βαθµού παίρνονται όλες οι αποφάσεις σε περιπτώσεις περιορισµών πόρων 

Analyzer     (Αναλυτής έργου). Ο αναλυτής αντιστοιχεί σε κάθε εργασία ένα 

συντελεστή «υπευθυνότητας» που καθορίζει το βαθµό στον οποίο συµµετέχει η 

εργασία αυτή στο συνολικό αποτέλεσµα. Έτσι οι εργασίες που καθυστερούν έχουν 

µεγαλύτερο συντελεστή υπευθυνότητας προς το τελικό αποτέλεσµα. 

Prioritizer   (Αλγόριθµος καθορισµού προτεραιοτήτων). Ο αλγόριθµος αυτός 

χρησιµοποιεί τους συντελεστές υπευθυνότητας που έχει καθορίσει ο αναλυτής έργου 

και αλλάζει βάσει αυτών τους βαθµούς προτεραιότητας των εργασιών 
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Οι τρεις αλγόριθµοι επαναλαµβάνονται συνεχώς µέχρι να ικανοποιείται 

κάποια συνθήκη τερµατισµού. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται µία επανάληψη, το 

έργο που προκύπτει είναι συντοµότερο σε διάρκεια , αφού όλες οι εργασίες που 

προκάλεσαν το προηγούµενο αποτέλεσµα έχουν πλέον αυξηµένη προτεραιότητα και 

βελτιώνεται µε τον τρόπο αυτό η θέση τους µέσα στο έργο. 

Στη µέθοδο SWO πολύ σηµαντικό ρόλο παίζει η προτεραιότητα κάθε 

εργασίας. Μία δύσκολη εργασία προωθείται νωρίτερα µε την αύξηση της 

προτεραιότητάς της και διαχειρίζεται συντοµότερα από τον κατασκευαστή.  Με τον 

τρόπο αυτό µειώνεται ο συντελεστής υπευθυνότητας οπότε το συνολικό έργο 

βελτιώνεται. Εργασίες που έτσι και αλλιώς εκτελούνται εύκολα, χωρίς προβλήµατα 

και περιορισµούς έχουν από τις πρώτες επαναλήψεις  χαµηλό συντελεστή 

υπευθυνότητας , οπότε διαχειρίζονται εύκολα. 
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Κεφάλαιο 3  
Ανάλυση του Αλγορίθµου 

 

3.1 ∆εδοµένα Εισαγωγής 
Η περιγραφή του δεδοµένου προβλήµατος ως είσοδος στον αλγόριθµο 

υποδιαιρείται στους ακόλουθους τοµείς: 

 

 1) Πόροι Έργου (Resources) 

 2) Εργασίες (Tasks) 

 3) Χρήσεις Πόρων (Usages) 

 4) Εξαρτήσεις Εργασιών (Dependencies) 

 5) Ωρολόγιο Πρόγραµµα 

 6) Γενικές Παράµετροι του Έργου  

 

Αρχικά καταχωρούνται οι πόροι που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από το 

έργο. Υπάρχουν δύο ειδών πόροι: οι πόροι προσωπικού,  που αντιστοιχούν σε µία 

εξειδίκευση και οι πόροι υλικού, που αντιστοιχούν σε εξοπλισµό (εργαλεία – 

συσκευές). Για κάθε πόρο που καταχωρείται, παραχωρούνται οι ακόλουθες 

πληροφορίες: 

- Ένας κωδικός αναγνώρισης του πόρου 

- Μία περιγραφή του 

Η χωρητικότητα του πόρου δεν καταχωρείται , αλλά υπολογίζεται σε κάθε 

φάση επεξεργασίας του αλγόριθµου. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα 

που αναφέρθηκε στο Κεφ .1 (Περιγραφή Προβλήµατος) µε την επικάλυψη πόρων,  

δηµιουργήθηκε η έννοια της Μονάδας Πόρου (Resource Unit). Μία µονάδα πόρου 

είναι είτε ένας συγκεκριµένος τεχνικός, είτε µία συγκεκριµένη συσκευή (µε δικό της 

αριθµό σειράς). Κάθε µονάδα πόρου µπορεί να ανήκει σε περισσότερους από ένα 

πόρους. Οι διαθέσιµες ανά πάσα χρονική στιγµή µονάδες πόρου καθορίζουν 

συγκεντρωτικά και τη χωρητικότητα του κάθε πόρου. Οι καταχωρήσεις µονάδων 

πόρου στο σύστηµα µπορούν να γίνουν µε δύο τρόπους: είτε αυτόµατα, είτε 

αναλυτικά. Η αυτόµατη καταχώριση σηµαίνει εικονική δηµιουργία µονάδων πόρου, 

προκειµένου να λειτουργήσει ο αλγόριθµος, αλλά και µη δυνατότητα επικάλυψης 

πόρων, αφού σε αυτή τη φάση κάθε µονάδα πόρου ανήκει σε ένα µόνο πόρο. Η 

αναλυτική καταχώριση  σηµαίνει αναλυτική καταγραφή όλου του διαθέσιµου τεχνικού 
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προσωπικού µε τις εξειδικεύσεις του καθενός, αλλά και καταγραφή όλων των 

διαθέσιµων συσκευών και εργαλείων. Όλες οι µονάδες πόρου καταχωρούνται αρχικά 

σε µία δεξαµενή πόρων (Resource Sink) και από την επεξεργασία της δεξαµενής 

αυτής υπολογίζεται κάθε φορά η πραγµατική χωρητικότητα κάθε πόρου. 

Στη συνέχεια καταχωρούνται οι εργασίες (Tasks) για κάθε έργο που εισάγεται 

στον αλγόριθµο. Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι ο αλγόριθµος µπορεί να διαχειριστεί 

ταυτόχρονα περισσότερα του ενός έργα, αφού όλα µοιράζονται τους ίδιους πόρους. 

Οι διαφορές που υπάρχουν µεταξύ τους είναι η ενδεχοµένως διαφορετική χρονική 

στιγµή έναρξης αλλά και οι διαφορετικές οροφές πόρων. Οι οροφές πόρων είναι οι 

µέγιστες τιµές πόρων που επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει ένα έργο, ακόµα και αν η 

χωρητικότητα των πόρων είναι µεγαλύτερη. Οι οροφές των πόρων είναι πολύ 

σηµαντικές για την παράλληλη µελέτη έργων ίδιας σηµασίας, δηλαδή των 

περιοδικών επιθεωρήσεων. Αν δεν υπήρχαν τότε το πρώτο κατά σειρά χρονικής 

έναρξης  έργο θα απορροφούσε όλους τους διαθέσιµους πόρους, οπότε θα 

δηµιουργούνταν ανισοκατανοµή πόρων που ενδεχοµένως να µην είναι επιθυµητή. 

Για κάθε εργασία καταχωρούνται οι ακόλουθες πληροφορίες: 

- Ένας κωδικός αναγνώρισης της εργασίας 

- Μία περιγραφή της 

- Η διάρκειά της σε πρώτα λεπτά της ώρας (minutes). 

Επόµενο βήµα είναι για κάθε εργασία η δήλωση των πόρων που απαιτεί 

προκειµένου να υλοποιηθεί. Έτσι δηλώνεται µία λίστα πόρων µαζί µε τη χρήση στον 

αντίστοιχο  πόρο που έχει η εργασία αυτή. 

Στη συνέχεια δηλώνονται οι εξαρτήσεις (Dependencies) µεταξύ των εργασιών. 

Στο σηµείο αυτό ο αλγόριθµος έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αν δηλώνονται κυκλικές 

εξαρτήσεις µέσα στο έργο οπότε η επίλυση του προβλήµατος είναι αδύνατη. Ο 

έλεγχος αυτός γίνεται µε τον εξής τρόπο. Αρχικά δηµιουργείται ένας πίνακας 

εξαρτήσεων (Dependency Matrix) όπου κάθε γραµµή αντιστοιχεί σε µία εργασία, 

κάθε στήλη επίσης σε µία εργασία και κάθε στοιχείο του πίνακα παίρνει την τιµή 1 αν 

η εργασία που αντιπροσωπεύει η γραµµή εξαρτάται από την εργασία που 

αντιπροσωπεύει η στήλη και 0 αν δεν υπάρχει καµία εξάρτηση µεταξύ τους. Στη 

συνέχεια διαγράφονται οι γραµµές που έχουν άθροισµα στοιχείων ίσο µε το µηδέν 

(δηλαδή διαγράφονται από τον πίνακα οι εργασίες που δεν εξαρτώνται από καµία 

άλλη εργασία) και ταυτόχρονα διαγράφονται και οι αντίστοιχες στήλες. Κάθε φορά 

που ο πίνακας υφίσταται µία µείωση γραµµών και στηλών , γίνεται έλεγχος αν 
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υπάρχουν νέες σειρές που έχουν µηδενικό άθροισµα. Αν δεν βρεθούν, τότε υπάρχει 

κυκλική εξάρτηση µεταξύ των εργασιών. Ο αλγόριθµος συνεχίζει µέχρι ο πίνακας να 

µηδενιστεί, δηλαδή να αφαιρεθούν όλες οι εργασίες. Το τµήµα αυτό του αλγορίθµου 

εκτελείται κάθε φορά που ο χρήστης δηλώνει µία νέα εξάρτηση. 

 

 
Σχήµα 3.1.1 Κώδικας ελέγχου κυκλικών εξαρτήσεων 

  

Το τελευταίο βήµα εισαγωγής δεδοµένων στον αλγόριθµο είναι κάποιες 

βασικές παράµετροι για την λειτουργία του. Οι παράµετροι αυτοί είναι οι ακόλουθες: 

- Η χρήση συγκεντρωτικών πόρων (Use Aggregation), ή όχι. Η παράµετρος 

αυτή έχει άµεση σχέση µε τη χρήση των µονάδων πόρου. Αν γίνει επιθυµητή η 

χρήση συγκεντρωτικών πόρων τότε αγνοείται η δεξαµενή µονάδων πόρου, 

λαµβάνεται υπόψη µόνο η αρχική της κατάσταση ως χωρητικότητα πόρων και το 

πρόβληµα επιλύεται µόνο µε αυτά τα δεδοµένα, φυσικά ταχύτερα από την αντίθετη 

περίπτωση. Η δυνατότητα αυτή του αλγορίθµου να λειτουργεί µε δύο τρόπους είναι 

πολύ σηµαντική γιατί η µελέτη ενός πρότυπου έργου  δεν µπορεί να στηρίζεται σε 

 21



πραγµατικούς πόρους αλλά µόνο συγκεντρωτικούς, άσχετα αν δεν δίνεται η 

δυνατότητα επικάλυψης. 

- Η χρήση ωρολογίου προγράµµατος(Use Timetable), ή όχι. Εδώ καθορίζεται 

αν ο αλγόριθµος θα λειτουργήσει σε πραγµατικό ή σχετικό χρόνο. Στην περίπτωση 

που δεν ζητηθεί η χρήση ωρολογίου προγράµµατος, τότε θεωρείται ότι υπάρχει 

δυνατότητα συνεχούς εκτέλεσης των εργασιών (24 ώρες το 24ωρο). Στην αντίθετη 

περίπτωση πρέπει να γίνει εισαγωγή στην αλγόριθµο το τηρούµενο ωρολόγιο 

πρόγραµµα και επιπλέον παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο η στιγµή έναρξης του έργου, 

αφού βάσει αυτής γίνονται όλοι οι υπολογισµοί.   

Ο συνδυασµός των  δύο αυτών παραµέτρων καθορίzει ότι ο αλγόριθµος 

µπορεί να λειτουργήσει σε τέσσερις καταστάσεις (Modes). Οι καταστάσεις αυτές 

επιτρέπουν την ανταπόκριση του αλγορίθµου στις διάφορες παραµέτρους του 

προβλήµατος. 

Η εφαρµογή υποστήριξης του αλγορίθµου προσφέρει ακόµα µία κατάσταση 

λειτουργίας που είναι το Debug mode και επιτρέπει στο χρήστη να παρακολουθεί σε 

πραγµατικό χρόνο πώς µετακινούνται οι εργασίες πάνω σε ένα διάγραµµα Gantt και 

στην ουσία να καταλάβει πως λειτουργεί ο αλγόριθµος. 

 

3.2 Επεξεργασία 
Η επεξεργασία των δεδοµένων υλοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο 

επιτυγχάνεται µία λύση η οποία ικανοποιεί όλες τις εξαρτήσεις µεταξύ των εργασιών 

που έχουν δηλωθεί στην είσοδο του αλγορίθµου αλλά και των επιπλέον εξαρτήσεων 

που θα προκύψουν λόγω των περιορισµών χρήσης πόρων .  Η επεξεργασία 

υλοποιείται από δύο βασικές διαδικασίες: την  Calculate_Partial_order και την  

Arrange_Resource_in_Time_Frame.   
Κατά την εκκίνηση της πρώτης διαδικασίας χρησιµοποιείται η έννοια των 

ζωνών TF (time frames). Τα time frames περιλαµβάνουν εργασίες που είναι τελείως 

ανεξάρτητες µεταξύ τους και η µετακίνηση τους εντός της ζώνης δεν επηρεάζει το 

υπόλοιπο έργο. Από εδώ και στο εξής µε το σύµβολο TF θα συµβολίζεται µία ζώνη, 

αλλά και η χρονική στιγµή έναρξής της. Το εύρος µίας ζώνης TFD ορίζεται ως το 

εύρος της µεγαλύτερης σε διάρκεια εργασίας που περιλαµβάνει, δηλαδή αν 

θεωρήσουµε ότι µία ζώνη περιλαµβάνει m εργασίες, θα ισχύει: 

 

                        TFD = max(Di) ,    i= 1..m 
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  Η διαδικασία Calculate_Partial_order µοιράζει όλες τις εργασίες σε ζώνες  µε 
τη λογική ότι κάθε εργασία εξαρτάται µόνο από εργασίες που βρίσκονται σε 

προηγούµενες ζώνες από αυτή βρίσκεται η ίδια. Με τον διαχωρισµό των εργασιών 

σε ζώνες εξασφαλίζεται ότι όλες οι εργασίες από τις οποίες εξαρτάται µία εργασία 

που βρίσκεται στην k ζώνη, βρίσκονται στις ζώνες µε αριθµούς 1 έως k-1. 

Εξασφαλίζοντας λοιπόν την υλοποίηση των προηγούµενων ζωνών είναι σίγουρο ότι 

µπορεί να ξεκινήσει η υλοποίηση της k ζώνης χωρίς να παραβιάζεται κανένας 

περιορισµός διάταξης. H χρονική στιγµή έναρξης µίας ζώνης ισούται µε: 

 

  TFi = ∑
−= 1..1 ij

jTFD , i=2…k και TF1=0; 

 

  Η διαδικασία στηρίζεται στο µηχανισµό που χρησιµοποιήθηκε και για 

τον έλεγχο κυκλικής εξάρτησης. Εντοπίζονται λοιπόν αρχικά οι εργασίες που δεν 

εξαρτώνται από καµία άλλη και εντάσσονται στην πρώτη ζώνη. Οι εργασίες αυτές 

αφαιρούνται από το σύνολο τον εργασιών και χρησιµοποιούνται ως είσοδος 

επεξεργασίας για την επόµενη διαδικασία που είναι η 

Arrange_Resource_in_Time_Frame και θα αναλυθεί παρακάτω. Έξοδος της 

διαδικασίας αυτής είναι κάποιες από τις εργασίες της ζώνης που ελέγχθηκε και δεν 

µπορούν να εκτελεστούν εντός της ζώνης λόγω περιορισµού πόρων. Για τις 

εργασίες αυτές δηµιουργούνται νέες εξαρτήσεις, ειδικής όµως µορφής  (Resource 

Dependencies) που διατηρούνται σε ξεχωριστό πίνακα προκειµένου να διαγραφούν 

στο τέλος της επεξεργασίας, αφού ο χρήστης δεν γνωρίζει την ύπαρξή τους και 

φυσικά δεν θέλει να τις γνωρίζει. Οι εργασίες που προέρχονται από την έξοδο της 

διαδικασίας Arrange_Resource_in_Time_Frame δέχονται µία επιπλέον εξάρτηση 

ως προς την εργασία της ζώνης που έχει την µικρότερη διάρκεια. Ενώ λοιπόν όλες οι 

εργασίες της ζώνης είχαν µηδενικό αριθµό εξαρτήσεων, αυτές θα έχουν συνολικό 

αριθµό εξαρτήσεων ίσο µε την µονάδα και στην ουσία θα καταχωρηθούν στην 

επόµενη ζώνη, αφού µε την «µείωση» του πίνακα εξαρτήσεων, δηλαδή τη διαγραφή 

όλων των εργασιών της ζώνης , αλλά και όλων των σχέσεων εξάρτησης που 

προκύπτουν από αυτές, θα εµφανιστούν πλέον να έχουν και αυτές µηδενικό αριθµό 

εξαρτήσεων αλλά θα βρίσκονται πλέον στην επόµενη ζώνη, αφού κάθε µείωση του 

πίνακα προκαλεί νέα ζώνη.   
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Στη διαδικασία Arrange_Resource_in_Time_Frame εκτελείται έλεγχος των 

περιορισµών κάθε πόρου εντός της ζώνης. Ως είσοδο δέχεται το σύνολο των 

εργασιών µίας ζώνης και ένα πόρο. Αρχικά εντοπίζονται ποιες από τις εργασίες της 

ζώνης χρησιµοποιούν τον πόρο αυτό. Οι υπόλοιπες αγνοούνται. Στην συνέχεια οι 

εργασίες που αποµένουν, ταξινοµούνται µε βάση τη βαθµολογία που εξάγεται από 

την ευρετική συνάρτηση : 

 

G(Ti)=1000*Cij+100*Si+Di ,  i=1..k 

 

Όπου Cij είναι η κατανάλωση της εργασίας στο συγκεκριµένο πόρο, Si είναι ο 

αριθµός των εργασιών που η διάταξή τους επηρεάζεται άµεσα από την συγκεκριµένη 

εργασία και Di είναι η διάρκεια της εργασίας. Με βάση την ταξινόµηση ο αλγόριθµος 

ελέγχει ποιες εργασίες επιτρέπεται να παραµείνουν στην ζώνη, αξιολογώντας την 

κατανάλωση της κάθε εργασίας στην συγκεκριµένο πόρο και τη οροφή πόρου που 

έχει οριστεί για το έργο στο οποίο ανήκει η εργασία. Σε περίπτωση που έχει δηλωθεί 

η µη συγκεντρωτική χρήση πόρων, ο αλγόριθµος αναζητά τις µονάδες πόρου που 

θα υλοποιήσουν την εργασία. Κάθε φορά που γίνεται µία τέτοια ανάθεση, αυτόµατα 

αλλάζει και η τρέχουσα χωρητικότητα του πόρου. Σε περίπτωση που έχουν 

χρησιµοποιηθεί όλες οι µονάδες πόρου, ή έφτασε η οροφή του πόρου σε κάποια 

από τις εργασίες, τότε οι υπόλοιπες εργασίες που έχουν µικρότερη βαθµολογία 

οδηγούνται στην έξοδο της διαδικασίας προκειµένου να καθοριστούν για αυτές οι 

εξαρτήσεις πόρων που προαναφέρθηκαν. Κατά τη φάση επιλογής των µονάδων 

πόρων από την δεξαµενή, αυτές ταξινοµούνται ως προς την συγκεκριµένο πόρο.  Η 

ταξινόµηση των µονάδων πόρων προκειµένου να αποφασιστεί ποια µονάδα θα 

χρησιµοποιηθεί πρώτα και ποια αργότερα , γίνεται µε βάση τον πόρο  για τον οποίο 

γίνεται έλεγχος , τον αριθµό των πόρων που ανήκει κάθε µονάδα, αλλά και τα 

συνολικά λεπτά ανάθεσης που έχουν καταχωρηθεί σε κάθε µονάδα µέχρι εκείνη την 

στιγµή. Προτεραιότητα έχουν οι µονάδες που ανήκουν µόνο στην ελεγχόµενο πόρο 

και στη συνέχεια έπονται αυτές που ανήκουν σε περισσότερους από ένα πόρους.  

Με την ολοκλήρωση πλέον και των καθορισµών των περιορισµών διάταξης 

λόγω περιορισµού πόρων, αποδεσµεύονται όλες οι µονάδες πόρου που 

χρησιµοποιήθηκαν  στη ζώνη, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν στην επόµενη.  

Μη την ολοκλήρωση της διαδικασίας Calculate_Partial_order  έχει 

υπολογιστεί ήδη µία λύση του προβλήµατος η οποία ικανοποιεί όλους τους 
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περιορισµούς του προβλήµατος, η οποία φυσικά δεν είναι η βέλτιστη. Η 

βελτιστοποίηση της λύσης αυτής υλοποιείται στο επόµενο στάδιο µε τη διαδικασία  
Optimize. 

Σκοπός της διαδικασίας Optimize είναι ο έλεγχος για κατά πόσο µπορεί να 

βελτιωθεί η θέση κάθε εργασίας στο έργο. Η νωρίτερη δυνατή έναρξη µίας εργασίας 

στο έργο είναι το αργότερο πέρας των εργασιών από της οποίες εξαρτάται. Σε 

περίπτωση που αυτή η χρονική στιγµή απέχει κατά κ λεπτά που στη χρονική στιγµή 

έναρξης της εργασίας που έχει υπολογιστεί µέχρι εκείνη τη στιγµή, γίνεται διεξοδικός 

έλεγχος αυτού του χρονικού διαστήµατος των κ λεπτών µήπως εντοπιστεί «τρύπα» 

µε διαθεσιµότητα από όλους τους πόρους που καταναλώνει η εργασία, ώστε να 

µπορεί να «υποδεχτεί» την εργασία. Αν όντως βρεθούν τέτοιες τρύπες στο χρονικό 

διάστηµα των κ λεπτών , η εργασία τοποθετείται στην τρύπα που είναι πιο κοντά 

στην βέλτιστη λύση που αναφέρθηκε πριν. Αρχικά οι εργασίες ταξινοµούνται ως 

προς τη ζώνη στην οποία έχουν ενταχθεί. Στη συνέχεια αποδεσµεύονται όλες οι 

µονάδες πόρου που είχαν χρησιµοποιηθεί µέχρι εκείνη τη στιγµή, γιατί η λύση του 

προβλήµατος θα αλλάξει από εδώ και πέρα και δεν ενδιαφέρει κανένα η µέχρι τώρα 

ανάθεση εργασιών αφού θα αλλάξει η θέση τους. Η βελτιστοποίηση ξεκινά από την 

πρώτη ζώνη. 

Ο διεξοδικός έλεγχος των «κ» λεπτών στα οποία µπορεί να µετακινηθεί η 

εργασία γίνεται µε τη βοήθεια ενός πίνακα κατανάλωσης πόρων στον οποίο 

καταγράφεται για κάθε λεπτό ποια είναι η τρέχουσα κατανάλωση πόρου και 

ενηµερώνεται συνεχώς µε την µετακίνηση µίας εργασίας. Ο έλεγχος του διαστήµατος 

των κ λεπτών γίνεται ως εξής: ∆ηµιουργείται ένας πίνακας που περιέχει κ στήλες και 

τόσες γραµµές όσες και οι πόροι που χρησιµοποιεί η κάθε εργασία. Προστίθενται 

άλλες δύο γραµµές , η µία κρατάει το άθροισµα κάθε στήλης και η δεύτερη είναι 

γραµµή ελέγχου. Τα στοιχεία του πίνακα (εκτός από τις δύο τελευταίες γραµµές) 

παίρνουν την τιµή 1 αν το συγκεκριµένο χρονικό λεπτό υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι 

που αντιστοιχούν στην γραµµή για την εργασία και µηδέν για το αντίστροφο. Κάθε 

φορά που καταχωρείται η τιµή 1 τότε ενηµερώνεται και η αντίστοιχη τιµή της 

γραµµής αθροίσµατος και ενηµερώνεται και η τελευταία γραµµή ελέγχου ότι όντως 

έχει ελεγχθεί το συγκεκριµένο λεπτό. Ο έλεγχος του κάθε λεπτού γίνεται µε βάση ένα  

συγκεντρωτικό πίνακα κατανάλωσης πόρων που έχει ως στήλες τόσα λεπτά όσα 

κρατάει όλο το έργο ,όπως υπολογίστηκε πριν ξεκινήσει η διαδικασία Optimize και 
τόσες στήλες όσοι είναι οι πόροι του έργου. Κάθε στοιχείο του πίνακα αναφέρεται 
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στην χρήση ενός πόρου το συγκεκριµένο λεπτό. Ο πίνακας αυτός αρχικοποιείται µε 

την τιµή µηδέν σε όλα τα στοιχεία του και ενηµερώνεται κάθε φορά που τοποθετείται 

µία εργασία στην τελική της θέση. Κάθε φορά λοιπόν που ζητείται ο έλεγχος ενός 

λεπτού από το διάστηµα των κ λεπτών , ο αλγόριθµος ελέγχει την τιµή της 

συγκεντρωτικής κατανάλωσης του πόρου εκείνο το λεπτό και αν υπάρχει περιθώριο 

για την υπό έλεγχο εργασία καταχωρεί την τιµή 1 στον πίνακα ελέγχου. Προκειµένου 

να περιοριστεί ο αριθµός των ελέγχων που απαιτείται να γίνουν, ο αλγόριθµος 

διασπά το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα  σε λ διαστήµατα   

)1(
δ

κλ −
= trunc  

όπου δ είναι η διάρκεια της εργασίας. Αφού γίνει η διάσπαση, ο αλγόριθµος 

ελέγχει µόνο το πρώτο λεπτό κάθε διαστήµατος. Αν το λεπτό αυτό καλύπτει τις 

προϋποθέσεις για τοποθετηθεί η εργασία εκεί, δηλαδή η τιµή της γραµµής 

αθροίσµατος είναι ίση µε τον αριθµό των πόρων που χρησιµοποιεί η εργασία, τότε 

γίνεται διεξοδικός έλεγχος και για τα λ-1 λεπτά πρίν από αυτό και για τα λ-1 λεπτά 

µετά από αυτό, αν δεν έχουν ήδη ελεγχθεί. Σε περίπτωση που ζητηθεί η χρήση 

ωρολογίου προγράµµατος γίνεται επιπλέον έλεγχος για κάθε σηµείο αν βρίσκεται 

εντός εργάσιµου ωραρίου ή όχι. Αν δεν βρίσκεται εντός τότε αγνοούνται όλοι οι 

έλεγχοι και η τιµή της γραµµής αθροίσµατος γίνεται µηδέν. Με τον τρόπο αυτό 

εξοικονοµείται αρκετός χρόνος ειδικά στην περίπτωση  που το ελεγχόµενο διάστηµα 

περιλαµβάνει Σαββατοκύριακα. Αφού ολοκληρωθεί ο διεξοδικός έλεγχος όλων των 

σηµείων του πίνακα ελέγχου, τότε ο εντοπισµός της τελικής θέσης της εργασίας 

γίνεται µε βάση τις τιµές των δύο πρόσθετων γραµµών του πίνακα ελέγχου, της 

γραµµής αθροίσµατος και της γραµµής ελέγχου. Οι επιτρεπτές θέσεις τις εργασίας 

είναι τα τµήµατα των δύο γραµµών που έχουν συνεχείς δ τιµές ίσες µε τον αριθµό 

των χρησιµοποιούµενων πόρων στη γραµµή αθροισµάτων και αντίστοιχες δ τιµές 

αληθείς στην γραµµή ελέγχου. Επειδή ο έλεγχος ξεκινά από τα αριστερά προς τα 

δεξιά (δηλαδή από το νωρίτερο δυνατό λεπτό έναρξης) µόλις εντοπιστεί ένα τέτοιο 

έγκυρο διάστηµα, η διαδικασία σταµατά.   

Αφού εντοπιστεί η βέλτιστη θέση  της εργασίας τότε ενηµερώνεται και ο 

πίνακας κατανάλωσης πόρων  αλλά και επιπλέον καθορίζονται οι ακριβείς µονάδες 

πόρων που θα υλοποιήσουν την εργασία. Για να γίνει ο καθορισµός των µονάδων 

πόρου, πρέπει πρώτα όµως να αποδεσµευτούν οι πόροι από τις άλλες εργασίες. 

Έτσι πριν γίνει η επιλογή, αποδεσµεύονται όλοι οι πόροι που χρησιµοποιούνται τις 

εργασίες που έχουν ήδη ελεγχθεί και δεν επικαλύπτονται χρονικά µε την υπό έλεγχο 
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εργασία, είτε προηγούνται είτε έπονται αυτής. Με τη διαδικασία αυτή µπορεί να 

γνωρίζει ο αλγόριθµος ποιες µονάδες πόρων είναι διαθέσιµες για το συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα. Οι αναθέσεις πόρων κρατούνται σε ειδικό πίνακα µέσα σε κάθε 

µονάδα πόρου, ο οποίος στη συνέχεια είναι πολύ χρήσιµος για τη δηµιουργία 

ωρολογίου προγράµµατος για κάθε συγκεκριµένη µονάδα πόρου ξεχωριστά. Είναι 

δηλαδή σε θέση  ο αλγόριθµος να καθορίσει για παράδειγµα για κάθε τεχνικό που θα 

δουλέψει (δηλαδή σε ποια εργασία) και µε ποια εξειδίκευση. Επειδή µάλιστα όπως 

ήδη προαναφέρθηκε στη διαδικασία επιλογή µονάδας πόρου λαµβάνονται υπόψη 

και τα συνολικά λεπτά εργασίας από τις προηγούµενες αναθέσεις, επιτυγχάνεται 

οµοιόµορφη κατανοµή των µονάδων πόρου στο σύνολο των εργασιών του έργου.  

Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η χρήση ωρολογίου προγράµµατος τότε 

εµπλέκεται στη διαδικασία επεξεργασίας η διαδικασία Enforce_timetable κάθε φορά 

που αλγόριθµος επιχειρεί να µετακινήσει µία εργασία στις διαδικασίες 

Calculate_Partial_order και  Arrange_Resource_in_Time_Frame. Η διαδικασία 

Enforce_timetable χρησιµοποιεί το ωρολόγιο πρόγραµµα που έχει ήδη εισαχθεί 

στον αλγόριθµο και µε βάση την πραγµατική χρονική έναρξης της εργασίας ελέγχει 

αρχικά αν η εργασία έχει ήδη τοποθετηθεί εντός εργάσιµου ωραρίου και σε 

περίπτωση που δεν ισχύει αυτό, τότε εντοπίζει το επόµενο εργάσιµο ωράριο και 

µετακινεί την εργασία στην αρχή της έναρξης του. Με δεδοµένο ότι ο αλγόριθµος 

λειτουργεί στο σύνολο του µε σχετικούς χρόνους και ακρίβεια λεπτού, 

χρησιµοποιείται µία συγκεκριµένη τεχνική προκειµένου οι πραγµατικοί χρόνοι των 

ωρολογίων προγραµµάτων να µετατρέπονται σε σχετικούς. Εφόσον λοιπόν δηλωθεί 

η επιθυµία χρήσης ωρολογίων προγραµµάτων , δηµιουργείται ένα string για µία 

τυπική εργάσιµη εβδοµάδα που έχει µήκος 7Χ24Χ60 chars που αντιστοιχούν στα 

λεπτά της εβδοµάδας. Κάθε char παίρνει την τιµή 1 στην περίπτωση το λεπτό είναι 

εργάσιµο και 0 στην αντίθετη περίπτωση. Αυτό το bit string βοηθά σε δύο 

περιπτώσεις: ∆ίνει άµεση απάντηση για το αν µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή είναι 

εντός εργάσιµου ωραρίου ή όχι και µπορεί πολύ γρήγορα να εντοπίσει το επόµενο 

χρονικό διάστηµα που είναι εργάσιµο µετά από µία ζητούµενη χρονική στιγµή.  

 Θα πρέπει να τονιστεί ότι  χρειάζεται µία προσοχή στην φάση εισαγωγής των 

δεδοµένων στον αλγόριθµο γιατί σε περίπτωση που δεν βρεθεί τµήµα εργάσιµου 

ωραρίου που να µπορεί να υποδεχτεί την εργασία, θα υπάρχει πρόβληµα. 

Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση λειτουργίας του αλγορίθµου είναι όλες οι εργασίες 
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να έχουν διάρκεια µικρότερη ή ίση από το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα εργάσιµου 

ωραρίου. 

Στον παραπάνω περιορισµό της λειτουργίας του αλγορίθµου επεξεργασίας 

εξαιρούνται εργασίες που δεν προβλέπουν την χρήση πόρων. Πρόκειται για µια 

εξαιρετικά βολική εξαίρεση για εργασίες που απλά πρέπει να περάσει ο χρόνος 

προκειµένου να υλοποιηθούν χωρίς να απαιτείται κάποιος πόρος ( για παράδειγµα 

το στέγνωµα κάποιας κόλλας µπορεί να απαιτεί 24 ώρες και φυσικά δεν υπάρχει 

κανένα πρόβληµα ο χρόνος αυτός να περάσει µέσα σε ένα Σαββατοκύριακο και οι 

εργασίες που εξαρτώνται από το στέγνωµα αυτό να συνεχιστούν τη ∆ευτέρα).  

Επιπλέον η χρήση εργασιών χωρίς πόρους επιτρέπει τη διαχείριση έργων 

υψηλότερου επιπέδου (managerial projects) από τον αλγόριθµο παράλληλα µε τα 

αναλυτικά έργα χωρίς κανένα απολύτως πρόβληµα.  

 

3.3 Έξοδος 
Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δεδοµένων έχει καθοριστεί σε 

κάθε εργασία το ακριβές λεπτό έναρξης της κάθε εργασίας σε σχέση µε την χρονική 

στιγµή έναρξης του έργου στο οποίο είναι ενταγµένη. Επιπλέον ο αλγόριθµος 

παρέχει στην έξοδό του πρόσθετες πληροφορίες σε ότι αφορά το χρόνο που 

απαιτήθηκε για την επεξεργασία αλλά και πρόσθετε πληροφορίες για το πόσες 

εργασίες βελτιστοποιήθηκαν και πόσα λεπτά βελτιστοποίησης επιτεύχθηκαν ανά 

εργασία. Τα δεδοµένα αυτά είναι αρκετά για την σχεδίαση του έργου σε διάγραµµα 

Gantt. 

   

 28



Κεφάλαιο 4  
Η Εφαρµογή  “Project Analyzer” 

 

4.1    Γενικά 
Η εφαρµογή “Project Analyzer” κατασκευάστηκε  µε στόχο τον πλήρη έλεγχο 

του αλγορίθµου , τόσο στον τοµέα εισαγωγής δεδοµένων και ρύθµισης παραµέτρων 

όσο και στην επεξεργασία των αποτελεσµάτων. Ο ρόλος της παραµένει εξίσου 

σηµαντικός όσο και ο ίδιος ο αλγόριθµος σε ότι αφορά την επίτευξη των στόχων της 

διπλωµατικής εργασίας καθότι ένα εύχρηστο GUI (Graphical User Interface) βοηθάει 

πάρα πολύ στη πλήρη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων του αλγορίθµου. 

Η εφαρµογή αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου στο περιβάλλον Borland Developer 

Studio 2006 Architect Edition που θεωρείται σήµερα ένα από τα πιο ολοκληρωµένα 

πακέτα γρήγορης ανάπτυξης λογισµικού (RAD). Από τις γλώσσες προγραµµατισµού 

που υποστηρίζει (Object Pascal,C++,C#,J#) επιλέχτηκε η Object Pascal (λόγω της 

µεγαλύτερης προσωπικής µου εξοικείωσης) και από τα δύο API που υποστηρίζει 

(Win32 και .NET) επιλέχτηκε το Win32. Οι επιλογές µου βοήθησαν σε πολύ µεγάλο 

βαθµό την ευχρηστία της εφαρµογής καθώς επιτεύχθηκε ικανοποιητικό αποτέλεσµα 

σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

Η Βάση ∆εδοµένων που χρησιµοποιήθηκε είναι η Interbase V 6.5 της 

Borland. Οι λόγοι που χρησιµοποιήθηκε το συγκεκριµένο RDBMS  είναι η άψογη 

συνεργασία του µε το Borland Developer Studio, το SQL-92 Compliance που 

διαθέτει και η ελάχιστη επεξεργαστική ισχύς που απαιτεί. Θεωρήθηκε το ιδανικό 

σύστηµα αποθήκευσης δεδοµένων για τα πλαίσια της εργασίας αυτής. Άλλωστε οι 

απαιτήσεις της εργασίας από το RDBMS δεν ήταν ιδιαίτερα µεγάλες, απλά ένα 

σύστηµα αποθήκευσης το οποίο θα µπορεί πολύ εύκολα να αντικατασταθεί από 

κάποιο άλλο µεγαλύτερο στη συνέχεια. 

Πρέπει τέλος να σηµειωθεί ότι η εφαρµογή διαθέτει και ενσωµατωµένη 

γεννήτρια τυχαίων έργων, τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα για την µελέτη του 

αλγορίθµου.   
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4.2    Περιγραφή της Εφαρµογής 
Η εφαρµογή “Project Analyzer”  ξεκινά µε ένα λιτό κεντρικό περιβάλλον από 

το οποίο ο χρήστης µπορεί να ξεκινήσεις όλες τις ενέργειες που θέλει. 

 

Εικόνα 4.2.1 Κεντρική Φόρµα 

Στην αρχική εκκίνηση της εφαρµογής ο χρήστης πρέπει να καθορίζει ποιους 

πόρους θα διαχειρίζονται  τα έργα που θα επεξεργάζεται. Υπάρχει η επιλογή 

Data>Resources>Generate από το κεντρικό µενού που µπορεί να δηµιουργήσει 

αυτόµατα και τυχαία τον αριθµό των πόρων που επιθυµεί και στη συνέχεια µε την 

επιλογή Data>Resources>Manage να καθορίσει τις λεπτοµέρειες κάθε πόρου όπως 

τον κωδικό του την περιγραφή του , αλλά και την χωρητικότητα του. Αφού 

καθοριστούν οι πόροι και αποθηκευτούν στη βάση , συνέχεια τα δεδοµένα αυτά 

χρησιµοποιούνται κάθε φορά που ξεκινά η εφαρµογή και είναι τα δεδοµένα εισόδου 

στον αλγόριθµο σε ότι αφορά τους πόρους. Για τις ανάγκες της εργασίας έχουν 

δηµιουργηθεί 20 πόροι µε χωρητικότητα που παίρνει τιµές από 2 έως 10. Με τη 

δηµιουργία των πόρων αυτών αυτόµατα γεµίζει η δεξαµενή πόρων του αλγορίθµου 

µε τον αντίστοιχο αριθµό από εικονικές µονάδες πόρου για κάθε πόρο όπου κάθε 

µονάδα µπορεί να ανήκει µόνο στον συγκεκριµένο πόρο. 

Το επόµενο τµήµα των δεδοµένων εισόδου που χρειάζεται να ρυθµιστεί είναι 

το ωρολόγιο πρόγραµµα σε περίπτωση που ζητηθεί η χρήση του. Η διαχείριση του 

ωρολογίου προγράµµατος γίνεται  µε την επιλογή Data>Timetable.. από το κεντρικό 

µενού , οπότε εµφανίζεται η φόρµα διαχείρισης που φαίνεται στην εικόνα 4.2.2. 

Μέσω της φόρµας αυτής µπορεί ο χρήστης να επεξεργαστεί τα ήδη δηλωµένα 

ωράρια εργασίας σε επίπεδο εβδοµάδας ή και να προσθέσει καινούργια και να το 

διαµορφώσει όπως θέλει. Για λόγους ευχρηστίας η διακύµανση των ωραρίων 
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εργασίας είναι ανά 5λεπτο και όχι ανά λεπτό που είναι η κλίµακα χρόνου διαχείρισης 

των έργων.  

 
Εικόνα 4.2.2 Επεξεργασία Ωρολογίου Προγράµµατος 

 

Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την περίπτωση του ωρολογίου 

προγράµµατος είναι ένα τυπικό πενθήµερο πρόγραµµα οκταώρου από τις 07:00 έως 

τις 15:00. Όπως και στην περίπτωση των πόρων τα δεδοµένα του ωρολογίου 

προγράµµατος αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων και χρησιµοποιούνται πάντα τα 

ίδια  εκτός και αν ο χρήστης επιλέξει να τα αλλάξει. 

 

4.2.1 Γεννήτρια Έργων 
Η γεννήτρια έργων  ξεκινά µε την επιλογή Data>Generate.. από το κεντρικό 

µενού της εφαρµογής. Για να λειτουργήσει πρέπει να έχουν ήδη δηµιουργηθεί οι 

πόροι του έργου και για να λειτουργήσει απαιτεί τρεις παραµέτρους: 

• Τον αριθµό των παραγόµενων εργασιών 

• Τον συντελεστή εξάρτησης εργασιών (Dependency Coefficient) 

• Τον συντελεστή χρήσης πόρων (Usage Coefficient) 

Πέρα από την πρώτη παράµετρο , που είναι αυτονόητη, ο συντελεστής 

εξάρτησης εργασιών καθορίζει το ποσοστό των εργασιών επί του συνόλου από τις 

οποίες θα εξαρτάται άµεσα κάθε εργασία που δηµιουργείται τυχαία. Ο συντελεστής 
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χρήσης πόρων δηλώνει το ποσοστό των πόρων που θα χρησιµοποιεί κάθε εργασία. 

Η διάρκεια κάθε εργασίας κυµαίνεται τυχαία µέχρι τη διάρκεια των 480 λεπτών (8 

ώρες). 

Με τη χρήστη της γεννήτριας έργων δηµιουργήθηκαν 8 έργα δοκιµής µε τις 

ακόλουθες παραµέτρους: 

 

Α/Α Έργο Αριθµός Εργασιών Depend. Co Usage Co.

1 Test Project 1 20 0.1 0.1

2 Test Project 2 100 0.05 0.05

3 Test Project 3 1000 0.005 0.1

4 Test Project 4 200 0.02 0.1

5 Test Project 5 300 0.015 0.1

6 Test Project 6 2000 0.002 0.1

7 Test Project 7 10 0.1 0.05

8 Test Project 8 25 0.1 0.1

 

4.2.2 Εισαγωγή Έργων 
Η εισαγωγή έργων  προς επεξεργασία µπορεί να γίνει µε την επιλογή 

Data>Load.. από το κεντρικό µενού. Ο χρήσης µπορεί να εισάγει στον αλγόριθµο 

ένα από τα έργα που φαίνονται στη λίστα που παρουσιάζονται. Τα έργα που λείπουν 

από τη λίστα έχουν ήδη εισαχθεί στον αλγόριθµο. Ο χρήστης µπορεί να εισάγει 

ακόµα και όλα τα έργα που είναι δηλωµένα. Για κάθε έργο που εισάγει πρέπει να 

δηλώσει την ηµεροµηνία που επιθυµεί το έργο να ξεκινήσει. Η ηµεροµηνία αυτή δεν 

έχει ιδιαίτερη σηµασία στην περίπτωση που εισάγεται µόνο ένα έργο και δεν ζητείται 

η χρήση ωρολογίου προγράµµατος, παίζει  όµως πολύ σηµαντικό ρόλο στην 

περίπτωση που εισαχθούν περισσότερα του ενός έργα, ή ζητηθεί η χρήση του 

ωρολογίου προγράµµατος. 

 

4.2.3 Επεξεργασία ∆εδοµένων Έργων 
Με δεδοµένο ότι τα έργα που έχουν εισαχθεί στον αλγόριθµο είναι τυχαία 

έργα, ο χρήστης ίσως θελήσει να τροποποιήσει τα τυχαία αυτά δεδοµένα. Αυτό 

µπορεί να το κάνει µέσω της επιλογής Project>Edit Data.. από το κεντρικό µενού 

οπότε εµφανίζεται η φόρµα που φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα. Μέσω της φόρµας 

αυτής ο χρήστης µπορεί να τροποποιήσει είτε τις εργασίες και τη διάρκειά τους, είτε 
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της καταναλώσεις κάθε εργασίας και τις εξαρτήσεις της. Μπορεί ακόµα να ρυθµίσεις 

τις οροφές πόρων του κάθε έργου. Τα δεδοµένα που τροποποιούνται ενηµερώνονται 

αυτόµατα τόσο στη βάση δεδοµένων όσο και στον αλγόριθµο. 

 
Εικόνα 4.2.3 Επεξεργασία ∆εδοµένων Εργασιών 

 Η φόρµα διαθ ελίδα µπορεί 

α διο

ασίας, 

πως 

την τρίτη σελίδα ο χρήστης µπορεί να καθορίσει τις εξαρτήσεις µεταξύ των 

στο στοιχείο του πίνακα που τον ενδιαφέρει.  

έτει τέσσερις σελίδες ενηµέρωσης. Στην πρώτη σ

ν ρθώσει τα δεδοµένα των εργασιών του έργου, δηλαδή  τον κωδικό της κάθε 

εργασίας, την περιγραφή της και την διάρκειά της σε πρώτα λεπτά της ώρας. 

 Στην δεύτερη σελίδα µπορεί να καθορίσει τις καταναλώσεις κάθε εργ

ό φαίνεται και στο ακόλουθο σχήµα. Ο χρήστης µπορεί να οµαδοποιεί τα 

δεδοµένα είτε κατά εργασία είτε κατά πόρο ώστε να µπορεί να επιβλέπει είτε ποιους 

πόρους χρησιµοποιεί κάθε εργασία, είτε από ποιες εργασίες χρησιµοποιείται κάθε 

πόρος. 

 Σ

εργασιών.  Εµφανίζεται σε γραφική πλέον µορφή ο πίνακας εξαρτήσεων του έργου 

µε τις εργασίες να εµφανίζονται σαν επικεφαλίδες όλων των στηλών και των 

γραµµών και το µόνο που χρειάζεται ο χρήστης είναι να κάνει ένα διπλό κλικ πάνω 
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Εικόνα 4.2.4 Επεξεργασία ∆εδοµένων Καταναλώσεων Εργασιών 

 
Εικόνα 4.2.5 Επεξεργασία ∆εδοµένων Εξαρτήσεων Εργασιών 
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 Στην ν για το  τέταρτη σελίδα ο χρήστης καθορίζει τις οροφές των πόρω

υποέργο που έχει επιλέξει να επεξεργαστεί.  

 
Εικόνα 4.2.6 Επεξεργασία Οροφών Πόρων 

 Σε κάθε περίπτωση ο χρήστη πρέπει να πατήσει το κουµπί της 

 α

άση επεξεργασίας του αλγορίθµου, το µόνο που 

χρειάζ

bug 

Mode, 

 

ς 

αποθήκευσης προκειµένου οι αλλαγές που έχει κάνει ν  κατοχυρωθούν τόσο στη 

βάση δεδοµένων όσο και στο έργο. 

Πριν ο χρήστης ξεκινήσει τη φ

εται είναι να ρυθµίσει τις βασικές παραµέτρους του έργου.  Έτσι µε την 

επιλογή από το κεντρικό µενού Options>Use Time Table καθορίζει αν επιθυµεί τη 

χρήση ή όχι την χρήση ωρολογίου προγράµµατος, ενώ µε την επιλογή Options >Use 

Aggregation δηλώνει την επιθυµία του για χρήση συγκεντρωτικών πόρων ή όχι. 

 Σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να λειτουργήσει τον αλγόριθµο σε De

τότε µε την επιλογή Options>Debug Mode.. εµφανίζεται η ακόλουθη φόρµα: 
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Εικόνα 4.2.7 Παράµετροι Debug Mode 

  

Μέσω της φόρµας αυτής ο χρήστης καθορίζει αν επιθυµεί την ενεργοποίηση 

του Debug Mode, αλλά και την ταχύτητά του. Σε περίπτωση που όντως 

ενεργοποιήσει το Mode αυτό, τότε µε την προβολή του διαγράµµατος Gantt και την 

επιλογή της επεξεργασίας οι εργασίες κινούνται καθώς ο αλγόριθµος µεταβάλει τη 

χρονική στιγµή έναρξης αυτών και έτσι ο χρήστης παρακολουθεί σε πραγµατικό 

χρόνο πώς µετακινούνται οι εργασίες και κατανοεί καλύτερα πώς λειτουργεί ο 

αλγόριθµος. Φυσικά στην περίπτωση αυτή δεν έχει νόηµα ο χρόνος επεξεργασίας 

,αλλά δίνεται µεγαλύτερη βαρύτητα στη διαδικασία επίλυσης του προβλήµατος. 

 

4.2.4 Εκτέλεση Επεξεργασίας 
Εφόσον όλες οι ρυθµίσεις είναι έτοιµες µπορεί να εκτελεστεί ο αλγόριθµος. Η 

εκτέλεση µπορεί να ξεκινήσει είτε από την επιλογή Project>Calculate>Minimum Time 

από το κεντρικό µενού είτε να εµφανίσει το διάγραµµα Gantt µέσω της επιλογής 

Project>Show και στη συνέχεια να πατήσει το αντίστοιχο κουµπί πάνω στη φόρµα. 

Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία , η εφαρµογή ρωτά αν ο χρήστης επιθυµεί την 

αποθήκευση των αποτελεσµάτων στη βάση δεδοµένων. Παράλληλα αναγράφεται 

πληροφοριακά στην κεντρική φόρµα ο χρόνος επεξεργασίας. Τα αποτελέσµατα 

πλέον της επεξεργασίας φαίνονται στη στο διάγραµµα Gantt όπως φαίνεται στο 

ακόλουθο σχήµα: 
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Εικόνα 4.2.4.1 ∆ιάγραµµα Gantt 

Στο διάγραµµα Gantt έχουν σχεδιαστεί όλες οι εργασίες και αποτελούν φυσικά τη 

λύση που προτείνει ο αλγόριθµος.  

Σε ό,τι αφορά την κατανοµή των πόρων ο χρήστης µπορεί να πατήσει το 

κουµπί «Προβολή Πόρων» οπότε εµφανίζεται η φόρµα που φαίνεται στο ακόλουθο 

σχήµα.  

 
Εικόνα 4.2.4.2 Αναλυτική Κατανάλωση Πόρου 
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Η φόρµα αυτή διαθέτει τρεις σελίδες .Στην πρώτη σελίδα ο χρήστης µπορεί να 

παρακολουθήσει γραφικά την κατανάλωση ενός µόνο πόρου σε µία απλή γραφική 

παράσταση. Απλά επιλέγει τον πόρο που επιθυµεί από την διαθέσιµη λίστα και 

εµφανίζεται η γραφική παράσταση. 

Στη δεύτερη σελίδα εµφανίζονται συγκεντρωτικά όλοι οι πόροι µε την 

ποσοστιαία κατανάλωση µε βάση τη χωρητικότητα τους. Το συγκεκριµένο γράφηµα 

παρέχει πολλές πληροφορίες διότι µε µία µόνο µατιά ο χρήστης µπορεί να εντοπίσει 

ποιες περίοδοι από την εκτέλεση του έργου είναι κρίσιµες (δηλαδή η κατανάλωση 

πόρων αγγίζει τα µέγιστα όρια) και ποιες περίοδοι είναι χαλαρές οπότε σε εκείνο το 

χρονικό διάστηµα µπορεί να προγραµµατίσει κάτι άλλο. Στο συγκεντρωτικό γράφηµα 

πόρων εµφανίζεται µία «ταινία» για κάθε πόρο. Τα χρώµατα της ταινίας κυµαίνονται 

από  χρωµατισµούς του µαύρου (που υποδηλώνει κατανάλωση του πόρου 0%) έως 

τοκίτρινο (που υποδηλώνει κατανάλωση του πόρου 100%). Οποιαδήποτε ενδιάµεση 

απόχρωση υποδηλώνει κατανάλωση του πόρου σε ενδιάµεσο ποσοστό. Ο χρήστης 

αρκεί να επιλέξει µε το ποντίκι την περιοχή που του ενδιαφέρει και το ποσοστό 

κατανάλωσης εµφανίζεται υπό µορφή σηµείωσης (Hint). 

 

 
Εικόνα 4.2.4.3 Συγκεντρωτική κατανάλωση πόρων. 

 Στην τρίτη σελίδα  εµφανίζονται οι αναθέσεις που έγιναν στις µονάδες πόρων 

σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την µη χρήση συσσωρευτικών πόρων. Στο 
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γράφηµα αυτό εµφανίζεται αριστερά η λίστα των µονάδων πόρου και οι χρονικές 

στιγµές που χρησιµοποιείται ο πόρος αυτός. 

 

 
Εικόνα 4.2.4.4 Αναθέσεις Μονάδων Πόρων. 
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Κεφάλαιο 5  
Σχολιασµός Αποτελεσµάτων 

 

5.1   Υπολογιστική µελέτη 
 Το αποτέλεσµα του αλγορίθµου σε καµιά περίπτωση δε εγγυάται ότι είναι το 

βέλτιστο. Άλλωστε κανένας αλγόριθµος που εφαρµόζεται στην επίλυση 

προβληµάτων CRPS (Constrained Resource Project Scheduling) δεν εγγυάται τη 

βέλτιστη λύση. Το ζητούµενο είναι  µία πολύ καλή λύση σε ένα ικανοποιητικό χρόνο. 

Θεωρώντας ότι ο αλγόριθµος λειτουργεί  σε τέσσερις καταστάσεις που είναι ο 

συνδυασµός των δύο βασικών παραµέτρων εισαγωγής (Χρήση Ωρολογίου 

Προγράµµατος και Χρήση Συσσωρευτικών Πόρων), τα αποτελέσµατα απόκρισης 

του αλγορίθµου για τα οκτώ δοκιµαστικά έργα είναι τα ακόλουθα (οι χρόνοι είναι σε 

msec): 

 

Α/

Α 

Έργο Αριθµός 

Εργασιών 

Dep. 

Co 

Us. 

Co. 

N AR UT AR+UT

1 Test Project 1 20 0.1 0.1 0 0 15 0 

2 Test Project 2 100 0.05 0.05 16 0 61 46 

3 Test Project 3 1000 0.005 0.1 1640 843 15110 14234 

4 Test Project 4 200 0.02 0.1 186 46 859 686 

5 Test Project 5 300 0.015 0.1 264 63 1500 1250 

6 Test Project 6 2000 0.002 0.1 5922 3844 65344 63015 

7 Test Project 7 10 0.1 0.05 0 0 0 0 

8 Test Project 8 25 0.1 0.1 0 0 31 15 

Εικόνα 5.1.1  Αποτελέσµατα Απόκρισης Αλγορίθµου 

 

 Τα αποτελέσµατα µετρήθηκαν σε υπολογιστή Celeron M 1.6 Ghz µε 1GB 

RAM.  Τα συµπεράσµατα που µπορούν να εξαχθούν από τα αποτελέσµατα αυτά 

είναι τα εξής: 

• Η επιλογή χρήσης συσσωρευτικών πόρων  (Aggregational Resources) είναι η 

ταχύτερη, όπως άλλωστε αναµενόταν. 

• Η επιλογή χρήσης Ωρολογίου Προγράµµατος (Use Timetables =UT) είναι η 

κατάσταση µε τους αργότερους χρόνους απόκρισης. Προσπαθώντας να 

εξηγήσουµε την µεγάλη  καθυστέρηση του υπολογισµού στην περίπτωση 
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αυτή, από την ανάλυση των µετρικών που εξάγει ο αλγόριθµος, διαπιστώθηκε 

ότι ο κύριος χρόνος επεξεργασίας συγκεντρώνεται στην εκτέλεση της 

διαδικασίας Optimize και αυτό γιατί το χρονικό διάστηµα που πρέπει να 

ελεγχθεί είναι πολύ µεγαλύτερο προκειµένου να βρεθεί η βέλτιστη θέση κάθε 

εργασίας. 

• Η χρήση  ή όχι Συσσωρευτικών Πόρων όταν ζητείται ταυτόχρονα και η χρήση 

ηµερολογίου προγράµµατος είναι γεγονός που αυξοµειώνει το χρόνο 

υπολογισµού περίπου 15 µε 20%. 
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Εικόνα 5.1.2  Αποτελέσµατα Απόκρισης Αλγορίθµου σε σχέση µε τον αριθµό 

εργασιών 

 
5.2   Συµπεράσµατα 

 Ολοκληρώνοντας την εργασία ας δούµε κατά πόσο η εφαρµογή που 

υλοποιήθηκε µπορεί να ανταποκριθεί στους στόχους που αρχικά τέθηκαν. 

• Με την ενηµέρωση της Βάσης ∆εδοµένων µε τα πραγµατικά δεδοµένα 

που προκύπτουν από την τεχνική βιβλιογραφία σε ότι αφορά την 

υλοποίηση µίας Περιοδικής επιθεώρησης, ο τελικός χρήστης µπορεί να 

δηµιουργήσει ένα πρότυπο έργο εκτέλεσης της επιθεώρησης  το οποίο 

µπορεί να µελετηθεί και να χρησιµοποιείται κάθε φορά που προκύπτει 

τέτοια απαίτηση. Η µελέτη αυτή θα γίνεται χωρίς την χρήση Ωρολογίου 

Προγράµµατος και µε την χρήση συσσωρευτικών πόρων.  Στην 
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περίπτωση αυτή ο χρόνος απόκρισης δεν έχει µεγάλη σηµασία. Πολύ πιο 

σηµαντικό είναι το γεγονός ότι ο χρήστης µπορεί να ρυθµίζει τις εξαρτήσεις 

και τις καταναλώσεις κάθε εργασίας αλλά και τη διάρκειά τους.  Επιπλέον 

µπορεί να εντοπίσει τις κρίσιµες περιόδους κατανάλωσης πόρων αλλά και 

τις διαθέσιµες περιόδους. Στην ουσία µπορεί να κάνει µία πλήρη µελέτη 

επί της εκτέλεσης µίας Περιοδικής Επιθεώρησης πετυχαίνοντας ένα πολύ 

καλό , αν όχι τον ελάχιστο, πρότυπο χρόνο υλοποίησης . Έτσι η πρώτη 

συνισταµένη του αρχικού στόχου επιτυγχάνεται. 

•  Στην περίπτωση που προκύπτει πλέον η απαίτηση πραγµατικής 

εκτέλεσης  µίας Περιοδικής επιθεώρησης µία συγκεκριµένη ηµεροµηνία, 

τότε χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος µε τις δύο παραµέτρους 

ενεργοποιηµένες (χρήση ωρολογίου προγράµµατος και µη χρήση 

συσσωρευτικών πόρων) οπότε γίνεται πραγµατικός προγραµµατισµός για 

κάθε εργασία και µάλιστα υπολογίζεται από ποιον θα εκτελεστεί. Σε ότι 

αφορά τον χρόνο απόκρισης του υπολογισµού θεωρείται λείαν 

ικανοποιητικός, αφού για 2000 εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν το 

επόµενο τετράµηνο ο χρόνος των µερικών δεκάδων δευτερολέπτων δεν 

έχει καµία απολύτως σηµασία. Κάθε νέα τώρα µεταβολή στα δεδοµένα του 

έργου, ισοδυναµεί µε επαναϋπολογισµό του έργου. Ακόµη και στην 

περίπτωση εµφάνισης βλαβών (που κάθε βλάβη από µόνη της είναι ένα 

µικρό έργο) η ενηµέρωση των πινάκων της βάσης δεδοµένων και η 

εκτέλεση του αλγορίθµου αρκούν για τον επαναπροσδιορισµό  της νέας 

κατάστασης. Και η απόκριση του αλγορίθµου της τάξης των µερικών 

δεκάδων δευτερολέπτων  (που µπορεί να µειωθεί ακόµη περισσότερο µε 

τη χρήση ισχυρότερων υπολογιστών) θα µπορούσε να χαρακτηριστεί 

άριστη. Έτσι λοιπόν µπορούµε να θεωρήσουµε ότι και η δεύτερη 

συνισταµένη του αρχικού στόχου έχει επιτευχθεί. 

• Σε ό,τι αφορά την τρίτη συνισταµένη που είναι η παράλληλη επεξεργασία 

και µελέτη περισσοτέρων του ενός έργων περιοδικής επιθεώρησης, ο 

χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει την εφαρµογή µε τον εξής τρόπο: 

έχοντας ήδη καθορίσει το πρότυπο έργο µίας περιοδικής επιθεώρησης, 

µπορεί να εντοπίσει τα «κενά» στη χρήση των πόρων και να τοποθετήσει 

εκεί την έναρξη την επόµενη περιοδικής επιθεώρησης. Με τον ίδιο τρόπο 

θα προχωρήσει  στην ένταξη συνολικά πέντε ή έξι επιθεωρήσεων  (όσες 
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θέλει ταυτόχρονα να υλοποιεί) και προκειµένου να πετύχει το στόχο του, 

δηλαδή την ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτέλεσης όλων µαζί, αρκεί να 

δοκιµάσει ρυθµίσεις σε ότι αφορά το σχετικό χρόνο έναρξης όλων των 

έργων σε σχέση µε το πρώτο. Το επιθυµητό αποτέλεσµα µπορεί να έρθει 

πολύ σύντοµα. 

Η ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας σίγουρα θα επιτευχθεί µε την 

καταγραφή των πραγµατικών δεδοµένων µιας περιοδικής επιθεώρησης σε µία 

Μονάδα της  Πολεµικής Αεροπορίας. Τα αποτελέσµατα της θεωρητικής και 

υπολογιστικής µελέτης είναι πολύ ενθαρρυντικά και είναι σίγουρο ότι η συγκεκριµένη 

εργασία θα βοηθήσει πάρα πολύ την Πολεµική Αεροπορία και στην πράξη 

αξιοποιώντας πλήρως τον τίτλο «Εφαρµοσµένη Πληροφορική» του Τµήµατος του 

Πανεπιστηµίου στο οποίο διεξάχθηκε. 
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Παράρτηµα Α 
 
Μεταδεδοµένα Σχήµατος Βάσης ∆εδοµένων 
 
SET SQL DIALECT 3; 
 
/* CREATE DATABASE 'D:\Projects\Native Delphi\Diplomatiki\PROJECTS.GDB' 
PAGE_SIZE 4096 
 
 DEFAULT CHARACTER SET  */ 
 
/* Table: DEPENDENCIES, Owner: SYSDBA */ 
 
CREATE TABLE "DEPENDENCIES"  
( 
  "PROJECT_ID" INTEGER NOT NULL, 
  "TASK_ID" INTEGER NOT NULL, 
  "DEP_TASK_ID" INTEGER NOT NULL, 
 PRIMARY KEY ("PROJECT_ID", "TASK_ID", "DEP_TASK_ID") 
); 
 
/* Table: PROJECTS, Owner: SYSDBA */ 
 
CREATE TABLE "PROJECTS"  
( 
  "ID" INTEGER NOT NULL, 
  "NAME" VARCHAR(100) NOT NULL, 
  "CALCTIME_MS" INTEGER, 
  "OFFSET" TIMESTAMP, 
 PRIMARY KEY ("ID"), 
 UNIQUE ("NAME") 
); 
 
/* Table: PRO_LIMITS, Owner: SYSDBA */ 
 
CREATE TABLE "PRO_LIMITS"  
( 
  "PROJECT_ID" INTEGER NOT NULL, 
  "RESOURCE_ID" INTEGER NOT NULL, 
  "RESOURCE_LIMIT" INTEGER NOT NULL, 
 PRIMARY KEY ("PROJECT_ID", "RESOURCE_ID") 
); 
 
/* Table: RESOURCES, Owner: SYSDBA */ 
 
CREATE TABLE "RESOURCES"  
( 



  "ID" INTEGER NOT NULL, 
  "CODE" VARCHAR(20) NOT NULL, 
  "DESCRIPTION" VARCHAR(100) NOT NULL, 
  "LIMIT" INTEGER NOT NULL, 
  "RESERVE" FLOAT, 
 PRIMARY KEY ("ID"), 
 UNIQUE ("CODE") 
); 
 
/* Table: TASKS, Owner: SYSDBA */ 
 
CREATE TABLE "TASKS"  
( 
  "ID" INTEGER NOT NULL, 
  "PROJECT_ID" INTEGER NOT NULL, 
  "CODE" VARCHAR(20) NOT NULL, 
  "DESCRIPTION" VARCHAR(100) NOT NULL, 
  "DURATION" INTEGER NOT NULL, 
  "EST" INTEGER, 
  "EFT" INTEGER, 
 PRIMARY KEY ("ID"), 
 UNIQUE ("PROJECT_ID", "CODE") 
); 
 
/* Table: TIMETABLE, Owner: SYSDBA */ 
 
CREATE TABLE "TIMETABLE"  
( 
  "DAYNO" INTEGER NOT NULL, 
  "STARTTIME" FLOAT NOT NULL, 
  "OFFSET" INTEGER NOT NULL, 
  "ISWORKING" INTEGER NOT NULL, 
 PRIMARY KEY ("DAYNO", "STARTTIME") 
); 
 
/* Table: USAGES, Owner: SYSDBA */ 
 
CREATE TABLE "USAGES"  
( 
  "PROJECT_ID" INTEGER NOT NULL, 
  "TASK_ID" INTEGER NOT NULL, 
  "RESOURCE_ID" INTEGER NOT NULL, 
  "USAGE" INTEGER NOT NULL, 
 PRIMARY KEY ("PROJECT_ID", "TASK_ID", "RESOURCE_ID") 
); 
ALTER TABLE "DEPENDENCIES" ADD FOREIGN KEY ("PROJECT_ID") 
REFERENCES PROJECTS ("ID") ON DELETE CASCADE; 
ALTER TABLE "DEPENDENCIES" ADD FOREIGN KEY ("TASK_ID") 
REFERENCES TASKS ("ID") ON DELETE CASCADE; 
ALTER TABLE "DEPENDENCIES" ADD FOREIGN KEY ("DEP_TASK_ID") 
REFERENCES TASKS ("ID") ON DELETE CASCADE; 
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ALTER TABLE "TASKS" ADD FOREIGN KEY ("PROJECT_ID") REFERENCES 
PROJECTS ("ID"); 
ALTER TABLE "USAGES" ADD FOREIGN KEY ("PROJECT_ID") REFERENCES 
PROJECTS ("ID") ON DELETE CASCADE; 
ALTER TABLE "USAGES" ADD FOREIGN KEY ("TASK_ID") REFERENCES 
TASKS ("ID") ON DELETE CASCADE; 
ALTER TABLE "USAGES" ADD FOREIGN KEY ("RESOURCE_ID") REFERENCES 
RESOURCES ("ID") ON DELETE CASCADE; 
 
CREATE GENERATOR "PROJECT_SEQ"; 
CREATE GENERATOR "RESOURCE_SEQ"; 
CREATE GENERATOR "TASK_SEQ"; 
COMMIT WORK; 
SET AUTODDL OFF; 
SET TERM ^ ; 
 
/* Stored procedures */ 
 
CREATE PROCEDURE "NEXT_PROJECT_ID"  
RETURNS 
( 
  "NEXT_ID" INTEGER 
) 
AS 
BEGIN EXIT; END ^ 
 
CREATE PROCEDURE "NEXT_RESOURCE_ID"  
RETURNS 
( 
  "NEXT_ID" INTEGER 
) 
AS 
BEGIN EXIT; END ^ 
 
CREATE PROCEDURE "NEXT_TASK_ID"  
RETURNS 
( 
  "NEXT_ID" INTEGER 
) 
AS 
BEGIN EXIT; END ^ 
 
 
ALTER PROCEDURE "NEXT_PROJECT_ID"  
RETURNS 
( 
  "NEXT_ID" INTEGER 
) 
AS 
BEGIN 
NEXT_ID=gen_id(project_seq,1); 
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SUSPEND; 
END 
 ^ 
 
 
ALTER PROCEDURE "NEXT_RESOURCE_ID"  
RETURNS 
( 
  "NEXT_ID" INTEGER 
) 
AS 
BEGIN 
NEXT_ID=gen_id(RESOURCE_seq,1); 
SUSPEND; 
END 
 ^ 
 
 
ALTER PROCEDURE "NEXT_TASK_ID"  
RETURNS 
( 
  "NEXT_ID" INTEGER 
) 
AS 
BEGIN 
NEXT_ID=gen_id(TASK_seq,1); 
SUSPEND; 
END 
 ^ 
 
SET TERM ; ^ 
COMMIT WORK; 
SET AUTODDL ON; 
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