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Πρόλογος 
 
Η παρούσα διπλωματική εργασία συντάχθηκε κατά τη διάρκεια του τέταρτου 
εξαμήνου σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης στα Πληροφοριακά 
Συστήματα. Πραγματεύεται τις εφαρμογές της προσομοίωσης στη Διαχείριση των 
Έργων και αποτελεί μία συγκεντρωτική πηγή αναφοράς σχετικά με τα παραδοσιακά 
εργαλεία στο χώρο, τις βέλτιστες πρακτικές, τις εναλλακτικές προσεγγίσεις για το 
χρόνο, το λογισμικό και τις τάσεις που επικρατούν στο διεθνή και στον ελληνικό 
χώρο. 
 Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εκτενής παρουσίαση της 
μεθόδου PERT/CPM και στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια θέματα τα 
οποία άπτονται της διαχείρισης έργων. Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει προσεγγίσεις 
σχετικά με τη διαχείριση του χρόνου, ενώ το τέταρτο κεφάλαιο σχετίζεται με τη 
χρήση της προσομοίωσης και περιλαμβάνει ιστορική αναδρομή, διαγράμματα που 
περιγράφουν τη διαδικασία προσομοίωσης των δικτύων PERT/CPM και μαθηματικές 
εκφράσεις για τα μοντέλα της προσομοίωσης. Παραδείγματα με βέλτιστες εφαρμογές 
της προσομοίωσης σε επιχειρήσεις αποτελούν το περιεχόμενο του πέμπτου 
κεφαλαίου. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη περιγραφή πακέτων 
λογισμικού που είναι χρήσιμα σε όσους εμπλέκονται στη διαχείριση έργων και 
ολοκληρώνουμε την εργασία με το έβδομο κεφάλαιο όπου παρουσιάζουμε τα 
πρότυπα και τις τάσεις που επικρατούν στο χώρο και κάνουμε κάποιες προτάσεις που 
θα επέτρεπαν τη διάδοση της τεχνικής της προσομοίωσης στις ελληνικές – και όχι 
μόνο – επιχειρήσεις. 
 Η μελέτη του συγκεκριμένου αντικειμένου αποτέλεσε για μένα μία εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα εμπειρία και είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εφόδιο στη 
μετέπειτα επαγγελματική μου σταδιοδρομία.     

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω τη βοήθεια που έλαβα από τον επιβλέποντα 
καθηγητή κ. Γεωργίου, ο οποίος μου έδωσε χρήσιμες υποδείξεις για την εκπόνηση 
της διπλωματικής μου εργασίας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Αφιερώνεται στους γονείς μου 
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Κεφάλαιο 1ο
 
1.1. Εισαγωγή 
 
Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στην περάτωση 
ενός σύνθετου και μεγάλης κλίμακας έργου μπορεί να είναι ιδιαιτέρως επίπονα. 
Πολλοί managers χρησιμοποιούν λογισμικό διαχείρισης έργων το οποίο βασίζεται σε 
μερικά βασικά μοντέλα, αλλά δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ελλοχεύοντα μοντέλα.  
 Η Μέθοδος Κρίσιμου Μονοπατιού (CPM) χρησιμοποιείται για να 
αναλύσουμε τις αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στις δραστηριότητες και να 
προσδιορίζουμε τις δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν περισσότερη προσοχή και 
πρόσθετους πόρους. Η Program Evaluation and Review Technique (PERT) 
χρησιμοποιείται ως ένα μέσο για να μοντελοποιήσουμε την στοχαστικότητα η οποία 
είναι έμφυτη με τον σχεδιασμό ενός πολύπλοκου έργου.    

Το Project Evaluation and Review Technique (PERT) χρησιμοποιείται ως 
εργαλείο για τη Διαχείριση Έργων για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. 
Προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης ενός έργου γίνεται χρήση μίας 
τεχνικής που καλείται crashing, η οποία συνίσταται στην εμπλοκή περισσότερων 
πόρων για την διεκπεραίωση δραστηριοτήτων οι οποίες απαρτίζουν το κρίσιμο 
μονοπάτι σε ένα δίκτυο. Η παραδοσιακή μέθοδος που αφορά το crashing των PERT 
δικτύων αγνοεί την στοχαστική φύση των χρόνων των δραστηριοτήτων 
μετατρέποντας το μοντέλο από stochastic σε deterministic και κάνοντας απλά χρήση 
των μέσων χρόνων ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων στους υπολογισμούς. Το έργο 
συμπιέζεται αυθαίρετα προς το επιθυμητό χρόνο ολοκλήρωσης χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη ποια είναι η ποινική ρήτρα για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου. 
Επιπρόσθετα, η μέθοδος αγνοεί το γεγονός ότι  η μείωση των χρόνων κάποιων 
δραστηριοτήτων μπορεί να μειώσει τον μέσο χρόνο ολοκλήρωσης του έργου 
περισσότερο από ότι άλλες λόγω στένωσης (bottleneck).  

 
1.2. Σύντομη αναφορά στο CPM και στο PERT 
 
Το πρώτο βήμα σε κάθε ανάλυση PERT ή CPM είναι να προσδιορίσουμε τις 
δραστηριότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου, και μετά να 
φτιάξουμε έναν κατάλογο με τις δραστηριότητες που προηγούνται των άλλων – για 
παράδειγμα, πρέπει πρώτα να παραληφθεί ο προσομοιωτής και μετά μπορεί να 
ξεκινήσει η εγκατάστασή του. Το να προσδιορίσουμε απλά τις δραστηριότητες και τις 
αντίστοιχες σχέσεις προτεραιότητας, μερικές φορές με ένα διάγραμμα Gantt, είναι 
ιδιαιτέρως πολύτιμο, γιατί αποσαφηνίζει το εύρος του έργου, τις δραστηριότητες που 
πρέπει να συντονισθούν, και γενικά βάζει σε μία σειρά κάτι που στην αρχή μπορεί να 
έδειχνε πολύ σύνθετο. 
 Το επόμενο βήμα είναι να χαρτογραφήσουμε τις δραστηριότητες και τις 
αντίστοιχές τους εξαρτήσεις σε ένα δίκτυο, αντιπροσωπεύοντας κάθε δραστηριότητα 
είτε με έναν κόμβο ή με ένα τόξο, και να σχεδιάσουμε κάθε δραστηριότητα 
(predecessor) που οδηγεί σε κάποια άλλη. Στη συνέχεια, τόσο στο PERT όσο και στο 
CPM γίνεται εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για να ολοκληρωθεί καθεμιά 
δραστηριότητα. Για να πραγματοποιήσουμε μια απλή ανάλυση CPM μια εκτίμηση 
για τον χρόνο ολοκλήρωσης είναι αρκετή. 
 Αυτές οι εκτιμήσεις στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουμε 
τον πιθανό συντομότερο χρόνο ολοκλήρωσης για ολόκληρο το έργο, καθώς επίσης 
τον συντομότερο και τον βραδύτερο χρόνο έναρξης για κάθε δραστηριότητα, και το 
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slack, δηλαδή το ποσό του χρόνου κατά το οποίο ο χρόνος έναρξης και/ή λήξης 
μπορούν να προσαρμοσθούν χωρίς να επηρεασθεί ο χρόνος περάτωσης για το 
συνολικό έργο. Το κρίσιμο μονοπάτι είναι η ακολουθία των δραστηριοτήτων που 
έχουν μηδενική τιμή για το slack. Με άλλα λόγια, πρέπει καθεμία από τις 
προαναφερθείσες δραστηριότητες να ξεκινήσει στο συντομότερο δυνατό χρόνο της 
και παράλληλα να μην διαρκέσει περισσότερο από την εκτιμημένη διάρκειά της, έτσι 
ώστε το συνολικό έργο να περατωθεί εγκαίρως. 
 Στην απλούστερή της μορφή, η μέθοδος PERT περιλαμβάνει τον 
προσδιορισμό τριών εκτιμήσεων όσον αφορά τον χρόνο που απαιτείται προκειμένου 
να ολοκληρωθεί μία δραστηριότητα – της αισιόδοξης, της πιο πιθανής και της 
απαισιόδοξης εκτίμησης. Μαζί με κάποιες υποθέσεις, αυτές οι εκτιμήσεις 
προσδιορίζουν την κατανομή πιθανότητας του χρόνου ολοκλήρωσης για το κρίσιμο 
μονοπάτι. Οι βασικές υποθέσεις υποδηλώνουν ότι η κατανομή πιθανότητας του 
χρόνου ολοκλήρωσης του συνολικού έργου μπορεί να προκύψει από την ανάλυση 
μόνο των δραστηριοτήτων που αποτελούν το κρίσιμο μονοπάτι. 
 Οι βασικές υποθέσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Το κρίσιμο μονοπάτι δεν μεταβάλλεται 
2. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι μία τυχαία μεταβλητή, η οποία 

ακολουθεί κανονική κατανομή 
3. Οι χρόνοι ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων είναι στατιστικά ανεξάρτητοι 

και δεν θα επηρεάζονται από διοικητικές επεμβάσεις. 
Μία πρόσθετη, σημαντική υπόθεση για το PERT είναι ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης 

καθεμιάς δραστηριότητας είναι μία τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί την ειδική 
κατανομή "PERT-beta" και βάσει της PERT-beta ο αναμενόμενος χρόνος 
ολοκλήρωσης και η απόκλισή του (variance) για κάθε έργο μπορεί να προσδιορισθεί 
σύμφωνα με απλούς τύπους. 

 Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής της βασικής μεθόδου PERT είναι η 
απλότητά της και η ευκολία χρήσης της. Τα δεδομένα που απαιτούνται είναι 
δραστηριότητες, predecessors, αισιόδοξες, απαισιόδοξες και πιο πιθανές εκτιμήσεις 
για τους χρόνους ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων. Τα στοιχεία αυτά είναι σχετικά 
εύκολο να ανακτηθούν από πεπειραμένους ανθρώπους. Η απαίτηση για λίγα και 
ευκόλως χρησιμοποιούμενα δεδομένα αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα και οι 
προτεινόμενες βελτιώσεις της μεθόδου PERT, επίσης,  περιορίζουν την απαίτηση σε 
δεδομένα στην διενέργεια τριών εκτιμήσεων για κάθε δραστηριότητα. Αυτή η 
απλότητα της μεθόδου PERT επεκτείνεται και στους σχετικούς υπολογισμούς, οι 
οποίοι μπορούν να πραγματοποιηθούν γρήγορα και ακόμα και με το χέρι, για 
πολύπλοκα δίκτυα από την στιγμή που το κρίσιμο μονοπάτι έχει προσδιορισθεί. 

 
1.3. Λεπτομερής περιγραφή 
 
Η Διαχείριση Έργων συνίσταται στον προγραμματισμό, σχεδιασμό και στην 
εφαρμογή ενός συνόλου δραστηριοτήτων προκειμένου να επιτευχθεί κάποιος στόχος. 
Για πολλά χρόνια, δύο από τις δημοφιλέστερες προσεγγίσεις στη Διαχείριση Έργων 
έχουν υπάρξει τόσο η Critical Path Method (CPM) όσο και η Project Evaluation and 
Review Technique (PERT). Ο J.E. Kelly από το Remington-Rand και ο M.B. Walker 
από το Dupont ανέπτυξαν το CPM στα 1950 για να βοηθήσουν στον προγραμματισμό 
των εργασιών συντήρησης στη διάρκεια του κλεισίματος των εγκαταστάσεων 
χημικής επεξεργασίας. Το PERT αναπτύχθηκε αμέσως μετά, από το Ναυτικό των 
Η.Π.Α. για να διαχειριστεί την ανάπτυξη του βλήματος Polaris. Η πρωταρχική 
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αναφορά του Ναυτικού για το PERT (1958) δεν προσδιορίζει τα ονόματα των 
επινοητών της μεθόδου. 

Τόσο το PERT όσο και το CPM είναι τεχνικές που βασίζονται στα δίκτυα. Η 
Μέθοδος Κρίσιμου Μονοπατιού (CPM) μπορεί να συνοψισθεί ως ακολούθως: 

1. Προσδιορισμός ή εκτίμηση των σχέσεων προτεραιότητας και της χρονικής 
διάρκειας κάθε δραστηριότητας που σχετίζεται με την περάτωση του έργου. 

2. Κατασκευή του μοντέλου του δικτύου από τις σχέσεις προτεραιότητας και 
τις χρονικές διάρκειες. Τα βέλη χρησιμοποιούνται για την αντιπροσώπευση 
των δραστηριοτήτων και οι κόμβοι για την αντιπροσώπευση των σημείων 
αφετηρίας και ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων. Δύο διαφορετικές 
δραστηριότητες δεν επιτρέπεται να έχουν τους ίδιους κόμβους έναρξης και 
ολοκλήρωσης, οπότε, περιστασιακά, απαιτούνται πλαστές (dummy) 
δραστηριότητες στην κατασκευή του δικτύου. 

3. Για κάθε δραστηριότητα i γίνεται υπολογισμός του συντομότερου δυνατού 
χρόνου έναρξης (ESi) και του συντομότερου δυνατού χρόνου ολοκλήρωσης 
(ECi) πραγματοποιώντας ένα "πέρασμα προς τα εμπρός" (forward pass) κατά 
μήκος του δικτύου. Οι συντομότεροι χρόνος έναρξης όλων των 
δραστηριοτήτων οι οποίες δεν έχουν προκατόχους (predecessors) τίθενται 
ίσοι με το μηδέν. Ο συντομότερος χρόνος ολοκλήρωσης για κάθε 
δραστηριότητα είναι ίσος προς τον συντομότερο χρόνο έναρξης συν την 
χρονική διάρκεια της δραστηριότητας (Ti). Ο συντομότερος χρόνος έναρξης 
για δραστηριότητες με προκατόχους (predecessors) είναι ίσος με τον μέγιστο 
των συντομότερων χρόνων ολοκλήρωσης των άμεσων προκατόχων της 
συγκεκριμένης δραστηριότητας. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ισούται 
με τον μέγιστο των βραδύτερων χρόνων ολοκλήρωσης για όλες τις 
δραστηριότητες. 

4. Ο βραδύτερος χρόνος έναρξης (LSi) και ο βραδύτερος χρόνος ολοκλήρωσης 
(LCi) για όλες τις δραστηριότητες υπολογίζονται πραγματοποιώντας ένα 
"πέρασμα προς τα πίσω" (backward pass) κατά μήκος του δικτύου. Ο 
βραδύτερος χρόνος ολοκλήρωσης για δραστηριότητες χωρίς διαδόχους 
(successors) τίθεται ίσος με τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. Ο 
βραδύτερος  χρόνος έναρξης μίας δραστηριότητας υπολογίζεται εάν 
αφαιρέσουμε  την διάρκεια της δραστηριότητας από τον βραδύτερο χρόνο 
ολοκλήρωσής της. Ο βραδύτερος χρόνος ολοκλήρωσης μίας δραστηριότητας 
ισούται με τον ελάχιστο βραδύτερο χρόνο έναρξης των δραστηριοτήτων οι 
οποίες την διαδέχονται.  

5. Υπολογισμός του περιθωρίου βραδύτητας (slack) κάθε δραστηριότητας 
κάνοντας αφαίρεση του συντομότερου χρόνου έναρξης (ESi) από τον 
βραδύτερο χρόνο έναρξης (LSi). Το περιθώριο βραδύτητας (slack) για κάθε 
δραστηριότητα αντιπροσωπεύει το ποσό του χρόνου κατά το οποίο μία 
δραστηριότητα μπορεί να καθυστερήσει από τον συντομότερο χρόνο 
έναρξής της χωρίς να καθυστερήσει το έργο. 

6. Υπολογισμός του κρίσιμου μονοπατιού το οποίο αποτελείται από 
δραστηριότητες για τις οποίες το slack είναι ίσο με το μηδέν.  

Είναι συχνά χρήσιμο ή επιθυμητό να μειώσουμε την διάρκεια κάποιου έργου. Ο 
όρος crashing ταυτίζεται με την μείωση της διάρκειας κάποιας δραστηριότητας με το 
να δεσμεύουμε για αυτήν πρόσθετους πόρους, συνήθως με υψηλότερο κόστος. Για 
κάθε δραστηριότητα η οποία μπορεί να συμπιεσθεί προσδιορίζεται και μια 
συνάρτηση συσχετισμού κόστους/χρόνου (a time/cost tradeoff function). Η 
δραστηριότητα του κρίσιμου μονοπατιού η οποία παρουσιάζει το ελάχιστο κόστος 
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συμπίεσης ανά χρονική περίοδο (γνωστό και σαν time/cost slope) επιλέγεται, η 
διάρκεια της δραστηριότητας μειώνεται και, το δίκτυο αναλύεται από την αρχή. Η 
διαδικασία συνεχίζεται εωσότου το έργο να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επιθυμητό 
χρονικό πλαίσιο, το κόστος της περαιτέρω συμπίεσης αντισταθμίζει το όφελος ή όλες 
οι δραστηριότητες συμπιέζονται προς την συντομότερη δυνατή διάρκειά τους. 

Το PERT μπορεί να θεωρηθεί μία επέκταση του CPM. Αντί να γίνεται χρήση 
μίας καθορισμένης χρονικής διάρκειας για κάθε δραστηριότητα, οι χρόνοι των 
δραστηριοτήτων θεωρούνται ότι ακολουθούν την γενικευμένη Βήτα κατανομή. Έτσι, 
το PERT είναι ένα probabilistic μοντέλο δικτύου, ενώ το CPM είναι ένα deterministic 
μοντέλο δικτύου. 

Στο PERT απαιτούνται τρεις χρονικές εκτιμήσεις για κάθε δραστηριότητα. Οι 
χρονικές εκτιμήσεις αντιπροσωπεύουν έναν απαισιόδοξο b (pessimistic time) χρόνο, 
έναν αισιόδοξο a (optimistic time) χρόνο και έναν πιο πιθανό χρόνο m (most likely 
time) για την διάρκεια μίας δραστηριότητας. Ο αισιόδοξος χρόνος είναι σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις ο μικρότερος χρόνος που διαρκεί η δραστηριότητα, δηλαδή είναι ο 
χρόνος που θα χρειαστεί για την εκτέλεσή της υπό ιδανικές συνθήκες, εφόσον δεν 
παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα καθυστέρησης. Ο απαισιόδοξος χρόνος είναι 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ο μεγαλύτερος χρόνος που διαρκεί η δραστηριότητα. Με 
άλλα λόγια, είναι ο χρόνος που θα χρειαστεί για την εκτέλεσή της υπό τις χειρότερες 
δυνατές συνθήκες, δηλαδή αν παρουσιαστούν πολλά προβλήματα καθυστέρησης 
κατά την εκτέλεσή της. Τέλος, ο πιο πιθανός χρόνος είναι η πλέον συνηθισμένη τιμή 
του χρόνου που διαρκεί η δραστηριότητα και θεωρείται ως ο χρόνος που θα χρειαστεί 
για την εκτέλεσή της υπό κανονικές συνθήκες. Ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης για 
κάθε δραστηριότητα υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση: 

 
te=(a+4m+b)/6     (1.1) 

 
και η τυπική απόκλιση του χρόνου από την σχέση 
 

σ=(b-a)/6      (1.2) 
 
δηλαδή εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ των δύο ακραίων τιμών του χρόνου. 
 Χρησιμοποιώντας την μέση τιμή για τον χρόνο της κάθε δραστηριότητας, το 
δίκτυο αναλύεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και στην μέθοδο CPM. Στην ανάλυση 
PERT θεωρούμε ότι ο χρόνος της συνολικής διάρκειας ενός έργου είναι μία τυχαία 
μεταβλητή, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι ακολουθεί την κανονική κατανομή, με 
μέση τιμή το άθροισμα των αναμενόμενων τιμών των χρόνων των δραστηριοτήτων 
που απαρτίζουν το κρίσιμο μονοπάτι και διακύμανση το άθροισμα των διακυμάνσεων 
των χρόνων αυτών. Με το όρο αναμενόμενη ή προσδοκώμενη διάρκεια εννοούμε τον 
μέσο χρόνο ολοκλήρωσης μίας δραστηριότητας όπως αυτός περιγράφεται με την 
σχέση (1.1). Η αβεβαιότητα που διέπει το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου μας οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούμε να ήμαστε βέβαιοι για το χρονικό διάστημα που 
θα διαρκέσει το έργο μέχρι αυτό να ολοκληρωθεί, αλλά γνωρίζουμε ότι η τυχαία 
μεταβλητή που αντιπροσωπεύει την συνολική διάρκεια του έργου ακολουθεί την 
κανονική κατανομή με γνωστές παραμέτρους. Με απλά λόγια, αυτό επιτρέπει τον 
υπολογισμό της πιθανότητας περάτωσης του έργου μέσα σε μία δεδομένη χρονική 
περίοδο. 
 Η μέθοδος PERT χρησιμοποιεί μόνο τους μέσους χρόνους των 
δραστηριοτήτων κατά τον υπολογισμό του κρίσιμου μονοπατιού μετατρέποντας  το 
στοχαστικό μοντέλο σε ντετερμινιστικό. Με αυτόν τον τρόπο ένα μοναδικό κρίσιμο 
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μονοπάτι υπολογίζεται και χρησιμοποιείται, εκτιμώντας ότι στην πραγματικότητα 
μπορεί να υπάρχουν πολυάριθμα πιθανά κρίσιμα μονοπάτια που να είναι 
πραγματοποιήσιμα. Για ένα μεγάλο δίκτυο η πιθανότητα πως κάθε δεδομένο 
μονοπάτι πιθανόν να είναι το κρίσιμο ίσως είναι πολύ μικρή. Σαν αποτέλεσμα, η 
παραδοσιακή μέθοδος PERT που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του χρόνου 
ολοκλήρωσης ενός έργου είναι σχεδόν πάντα ανεπαρκής. Ο βαθμός στον οποίο η 
μέθοδος PERT υποτιμά τους χρόνους ολοκλήρωσης εξετάζεται για μία πληθώρα 
δικτύων από τον Klingel (1966). 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, κατά την ανάλυση 
PERT/CPM γίνονται τρεις βασικές υποθέσεις. 
Υπόθεση 1η :Το κρίσιμο μονοπάτι δεν μεταβάλλεται. 
 Η πρώτη υπόθεση, η οποία πρέπει να σχολιασθεί περαιτέρω, είναι ότι η 
κατανομή για τον χρόνο ολοκλήρωσης του συνολικού έργου μπορεί να προσδιορισθεί 
εάν αναλύσουμε μόνο τους χρόνους περάτωσης των δραστηριοτήτων που ανήκουν 
στο κρίσιμο μονοπάτι. Αυτό υπονοεί πως ο αναμενόμενος χρόνος για την 
ολοκλήρωση του έργου είναι το άθροισμα των αναμενόμενων χρόνων ολοκλήρωσης 
των δραστηριοτήτων του κρίσιμου μονοπατιού. Επιπρόσθετα, η τυπική απόκλιση των 
χρόνων ολοκλήρωσης για το συνολικό έργο θεωρείται ότι είναι το άθροισμα των 
τυπικών αποκλίσεων των δραστηριοτήτων του κρίσιμου μονοπατιού. 
 Ακόμα και αν οι μεμονωμένες κατανομές των χρόνων περάτωσης των 
δραστηριοτήτων μοντελοποιηθούν με ακρίβεια, αυτή η υπόθεση μπορεί να οδηγήσει 
σε "προκατάληψη". Ο λόγος είναι ότι το κρίσιμο μονοπάτι το οποίο προσδιορίσθηκε 
βάσει του πιο πιθανού ή του αναμενόμενου χρόνου ολοκλήρωσης δεν θα καταλήξει 
απαραίτητα να είναι και κρίσιμο μονοπάτι. Για παράδειγμα, εάν μία δραστηριότητα 
που  έχει περιθώριο βραδύτητας (slack) μία εβδομάδα καθυστερήσει να ξεκινήσει 
κατά μία εβδομάδα τότε ένα μονοπάτι το οποίο περιλαμβάνει αυτήν την 
δραστηριότητα ίσως να γίνει κρίσιμο, καθυστερώντας με αυτόν τον τρόπο ολόκληρο 
το έργο. 
 Αυτή η υπόθεση προκαταλαμβάνει τα αποτελέσματα των απλών τύπων της 
μεθόδου PERT. Πρώτον, ο χρόνος κατά τον οποίο αναμένεται να έχει περατωθεί το 
συνολικό έργο θα υπολείπεται του πραγματικού. Δεύτερον, η μεταβλητότητα του 
χρόνου περάτωσης του έργου θα είναι υποτιμημένη. Ο λόγος για αυτές τις δύο 
αρνητικές αποκλίσεις είναι πως αγνοούνται σενάρια κατά τα οποία κάποιο άλλο 
μονοπάτι διαρκεί περισσότερο από αυτό που έχει προσδιορισθεί ως κρίσιμο. Το να 
θεωρούμε μικρότερο αναμενόμενο χρόνο για το έργο και μικρότερη τυπική απόκλιση 
και τα δύο μαζί συνεισφέρουν στο να υποτιμήσουμε την πιθανότητα καθυστερημένης 
περάτωσης του έργου. 
 Τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα των υποθέσεων της μεθόδου PERT και όχι 
σφάλμα του διαχειριστή, του ανάδοχου ή του υπάλληλου. Το αντικείμενο αυτό 
μελετάται λεπτομερώς στον Schonberger (1981), ο οποίος επισημαίνει πως όσο 
μεγαλύτερη είναι η απόκλιση στον χρόνο ολοκλήρωσης της καθεμίας 
δραστηριότητας και όσο περισσότερα είναι τα μονοπάτια του δικτύου τόσο 
μεγαλύτερη είναι η "προκατάληψη" (bias). 
Υπόθεση 2η :Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ακολουθεί την κανονική κατανομή. 
 Κατά την βασική εφαρμογή της μεθόδου PERT, θεωρούμε πως ο χρόνος 
ολοκλήρωσης για το συνολικό έργο παριστάνεται με μία τυχαία μεταβλητή η οποία 
ακολουθεί την κανονική κατανομή. Μία συνήθης εξήγηση για αυτήν την υπόθεση 
είναι το κεντρικό οριακό θεώρημα – δείτε για παράδειγμα στους Moore και 
Weatherford. Σύμφωνα με αυτό το θεώρημα, το οποίο έχει πολύ σημαντικές 
εφαρμογές, το άθροισμα ενός μεγάλου αριθμού από ανεξάρτητες και όμοια 
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κατανεμημένες τυχαίες μεταβλητές θα προσεγγίζει μία τυχαία μεταβλητή με 
κανονική κατανομή. Επειδή ο χρόνος ολοκλήρωσης για το κρίσιμο μονοπάτι είναι το 
άθροισμα τυχαίων μεταβλητών – οι χρόνοι ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων του 
κρίσιμου μονοπατιού – υποστηρίζεται ότι μπορεί να προσεγγισθεί με μία κανονική 
κατανομή. 
 Ωστόσο, οι χρόνοι ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων δεν είναι ούτε όμοια 
κατανεμημένοι ούτε είναι απαραίτητα ανεξάρτητοι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 
Κάποιες κατανομές χρόνων ολοκλήρωσης πιθανόν να έχουν μακριές ουρές, δηλαδή 
για παράδειγμα η απαισιόδοξη εκτίμηση είναι much higher από τις αισιόδοξες και τις 
πιο πιθανές εκτιμήσεις. Άλλες μπορεί να είναι συμμετρικές. Επιπρόσθετα, οι χρόνοι 
ολοκλήρωσης συχνά έχουν διαφορετικές αναμενόμενες τιμές – τόσο σύντομες όσο 
και μακροχρόνιες δραστηριότητες μπορούν να συνυπάρχουν στο κρίσιμο μονοπάτι. 
Οι δραστηριότητες με τους μεγαλύτερους αναμενόμενους χρόνους ολοκλήρωσης θα 
υπερισχύουν των συνεπειών των σύντομων δραστηριοτήτων. Συνοψίζοντας, όταν 
υπάρχει μία ή αρκετές δραστηριότητες με αρκετά μεγαλύτερους lead times από τις 
υπόλοιπες ή όταν μία ή αρκετές από τις δραστηριότητες  έχουν μακριές ουρές, τότε η 
κατανομή του αθροίσματός τους δεν θα είναι κανονικής μορφής. 
 Το κεντρικό οριακό θεώρημα, επίσης, αναφέρεται στο άθροισμα ενός 
"μεγάλου" αριθμού από τυχαίες μεταβλητές. Το μεγάλος συχνά προσδιορίζεται σαν 
περισσότερες από τριάντα και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον είκοσι. Λόγω της 
παραβίασης των υποθέσεων για την στατιστική ανεξαρτησία και την όμοια κατανομή 
στους χρόνους ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων, ο αριθμός των δραστηριοτήτων 
θα πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερος προκειμένου το άθροισμα των χρόνων 
ολοκλήρωσης να προσεγγίζει την τυχαία κατανομή. Ακόμα και όταν ο αριθμός των 
δραστηριοτήτων του κρίσιμου μονοπατιού είναι πολύ μεγάλος , ένας μικρός αριθμός 
από ιδιαιτέρως μακροχρόνιες δραστηριότητες ή δραστηριότητες με πολύ μακριές 
ουρές μπορούν να διαστρεβλώσουν την κατανομή και να παραβιάσουν την υπόθεση 
για την κανονικότητα. 
Υπόθεση 3η :Οι χρόνοι ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων είναι στατιστικά 
ανεξάρτητοι. 
 Μία τρίτη υπόθεση της μεθόδου PERT είναι ότι οι χρόνοι ολοκλήρωσης των 
δραστηριοτήτων, ενώ είναι τυχαίοι, είναι ο ένας ανεξάρτητος από τον άλλον. Η 
υπόθεση της ανεξαρτησίας σημαίνει για παράδειγμα ότι, εάν μάθουμε ότι παίρνει 
περισσότερο χρόνο για να παραλάβουμε έναν προσομοιωτή αυτό δεν μας δίνει καμιά 
πληροφορία σχετικά με το πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να παραλάβουμε τον 
δεύτερο προσομοιωτή. 
 Αυτή η υπόθεση δεν είναι απαραίτητα ρεαλιστική καθώς αποκλίσεις από τον 
αναμενόμενο χρόνο για αρκετές δραστηριότητες μπορούν να προκύψουν από την ίδια 
ελλοχεύουσα αιτία, όπως για παράδειγμα αργός προμηθευτής ή απαίτηση που έχει 
αγνοηθεί. Αυτό θα υπονοούσε ότι οι χρόνοι των δραστηριοτήτων είναι, ίσως, 
συσχετισμένοι μεταξύ τους. Από την άλλη μεριά, η επέμβαση της διοίκησης, όπως 
για παράδειγμα οι αλλαγές στις κατανομές των πόρων από την μία δραστηριότητα 
στην άλλη, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αρνητική συσχέτιση των χρόνων δύο 
δραστηριοτήτων. Η μία ολοκληρώνεται γρηγορότερα από το αναμενόμενο επειδή οι 
πόροι αποσπώνται από μία δεύτερη δραστηριότητα, η οποία, συνεπώς, διαρκεί 
περισσότερο χρόνο από τον αναμενόμενο. 
 Σε κάθε περίπτωση, επειδή οι δραστηριότητες συσχετίζονται μεταξύ τους, 
είναι απίθανο ότι θα είναι ασυσχέτιστες. Εάν οι χρόνοι ολοκλήρωσης των 
δραστηριοτήτων είναι θετικά συσχετισμένοι, τότε το γεγονός που υποθέτουμε ότι 
είναι ανεξάρτητοι, όπως συχνά συμβαίνει, οδηγεί σε μία "προκατάληψη" του να 
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υποτιμήσουμε τόσο τον αναμενόμενο χρόνο ολοκλήρωσης όσο και την απόκλιση του 
χρόνου περάτωσης για το συνολικό έργο. Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, και οι δύο 
αυτές "προκαταλήψεις" συμβάλλουν στο να υποτιμήσουμε την πιθανότητα να 
προκύψει μεγαλύτερος χρόνος για την περάτωση του σχεδίου. 
 Η υπόθεση της ανεξαρτησίας είναι ενσωματωμένη μέσα στην μέθοδο PERT 
και συχνά, η ίδια υπόθεση, βρίσκει εφαρμογή και στην προσομοίωση δικτύων 
οδηγώντας στην ίδια "προκατάληψη". Κάποια πακέτα λογισμικού διαχείρισης έργων 
και κάποια πακέτα λογισμικού προσομοίωσης (συμπεριλαμβανομένου του Crystal 
Ball) επιτρέπουν την δημιουργία συσχετισμών ανάμεσα στις δραστηριότητες. 
Ωστόσο, η εκτίμηση αιτιολογημένων τιμών για την συσχέτιση ανάμεσα στους 
χρόνους δραστηριοτήτων καθίσταται δύσκολη για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι, το 
πλήθος των συντελεστών συσχετισμού που πρέπει να εκτιμηθούν είναι μία 
γεωμετρική συνάρτηση του αριθμού των δραστηριοτήτων. Απαιτούνται n 
συντελεστές για n δραστηριότητες και ίσως, κατά συνέπεια, είναι απαγορευτικό στην 
πράξη. Ο δεύτερος λόγος είναι πως οι ειδικοί δυσκολεύονται περισσότερο όταν 
πρόκειται να εκτιμήσουν συντελεστές συσχετισμού από ότι παραμέτρους χρόνου 
ολοκλήρωσης. Οι συσχετισμοί είναι λιγότερο διαισθητικοί και λιγότερο οικείοι 
ακόμα και για τους ειδικούς, επειδή εκείνο που τελικά παρατηρείται είναι ο χρόνος 
ολοκλήρωσης της δραστηριότητας, ενώ οι συσχετισμοί δεν είναι ποτέ άμεσα 
παρατηρήσιμοι.  
 Μία ακόμα υπόθεση, η οποία παραμένει όταν χρησιμοποιούμε την 
προσομοίωση για να εκτιμήσουμε τον συνολικό χρόνο περάτωσης ενός έργου, είναι 
πως οι χρόνοι ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων είναι εξωγενείς, δηλαδή δεν θα 
επηρεάζονται από τον χρόνο ολοκλήρωσης κάποιας άλλης δραστηριότητας (όπως 
αναφέραμε προηγουμένως) ούτε θα επηρεάζονται από τους διαχειριστές. Η υπόθεση 
ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης καθεμιάς δραστηριότητας ακολουθεί την προκαθορισμένη 
κατανομή βήτα υπονοεί πως όλη η στοχαστικότητα είναι ενσωματωμένη σε αυτήν την 
τυχαία μεταβλητή και τίποτα δεν προσδιορίζεται από πρόσθετη παρέμβαση των 
διαχειριστών. 
 Ωστόσο, μία από τις πιο σημαντικές πλευρές της μοντελοποίησης του δικτύου 
των προτεραιοτήτων και της εκτίμησης των χρόνων ολοκλήρωσης των 
δραστηριοτήτων είναι ότι επιτρέπει στους διαχειριστές να προσδιορίσουν το κρίσιμο 
μονοπάτι, τα πιθανά κρίσιμα μονοπάτια και δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να 
απαιτήσουν ή να αποδεσμεύσουν πόρους – βασικά τρόπους να επηρεάσουν τον χρόνο 
ολοκλήρωσης της δραστηριότητας. Από την στιγμή που οι διαχειριστές ξεκινήσουν 
να κλίνουν (lean on) σε κρίσιμες δραστηριότητες, να αναδιανείμουν  πόρους  και να 
επεμβαίνουν, τότε παραβιάζουν την υπόθεση ότι οι δραστηριότητες ακολουθούν την 
προκαθορισμένη κατανομή βήτα.     
 Η μέθοδος PERT που σχετίζεται με το crashing του δικτύου είναι ίδια με τη 
μέθοδο του CPM κάνοντας χρήση του μέσου χρόνου ολοκλήρωσης για κάθε 
δραστηριότητα και αγνοώντας την κατανομή της. 
 Μία πιο λεπτομερή εξήγηση των μεθόδων PERT και CPM μπορεί να βρεθεί 
σε κάθε εγχειρίδιο που περιγράφει τη Διαχείριση Έργων, την Επιχειρησιακή Έρευνα 
ή το Production and Inventory Control. Υπάρχουν πολυάριθμα πακέτα λογισμικού 
που διατίθενται για την εκτέλεση ανάλυσης PERT και/ή CPM.    
 
1.4. Επίλογος 
 
Το μεγαλύτερο κομμάτι από την αξία που έχουν τα εργαλεία διαχείρισης έργων, 
συμπεριλαμβανομένων των PERT και CPM, καθώς και αντίστοιχων πακέτων 
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λογισμικού έχει να κάνει, απλά, με την εκτίμηση χρόνων δραστηριοτήτων και την 
ανάδειξη σημαντικών εξαρτήσεων. Αυτό επιτρέπει στους διαχειριστές να 
προσδιορίσουν τα σημεία στα οποία πρέπει να διαθέσουν πόρους προκειμένου να 
επιταχύνουν την εκτέλεση των δραστηριοτήτων και να βελτιώσουν τον συντονισμό. 
 Η τεράστια σημασία των μοντέλων στοχαστικότητας, συμπεριλαμβανομένης 
τόσο της μεθόδου PERT όσο και της προσομοίωσης, πηγάζει από την βελτίωση που 
επιτυγχάνεται στην πληροφόρηση που έχουμε για την επίδραση της αβεβαιότητας 
καθώς και την εξασφάλιση μίας rough approximation για την στοχαστικότητα του 
τελικού χρόνου περάτωσης. Οι συνέπειες της αβεβαιότητας και των υποθέσεων δεν 
αναφέρονται ως θετικά ή αρνητικά σημεία, αλλά ως σημείο αναφοράς ότι για την 
καθυστέρηση που παρατηρείται στην ολοκλήρωση του έργου. Η ποσοτική έξοδος – 
ειδικά η κατανομή πιθανότητας του συνολικού χρόνου – πρέπει να μελετηθεί με 
σκεπτικισμό. Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι – λόγω  των υποθέσεων 
απλούστευσης που γίνονται – θα τείνουν να υποβαθμίζουν την πιθανότητα της 
καθυστερημένης περάτωσης του εκάστοτε έργου.   
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Κεφάλαιο 2ο 

 
2.1. Εισαγωγή 
 
Η έννοια της Διαχείριση Έργων περιλαμβάνει την συμπλήρωση των τεχνικών 
δελτίων, την ένταξη του έργου για χρηματοδότηση, τη διαχείριση των μελετών, την 
επιλογή των μεθόδων υλοποίησης, τις αναγκαίες εκτιμήσεις χρόνου και κόστους, το 
πρόγραμμα ποιότητας, το σχέδιο ασφάλειας και υγείας, τη διαχείριση των κινδύνων 
αλλά και οποιαδήποτε άλλη οργανωτική ή ελεγκτική ενέργεια απαιτείται για τη 
σχεδίαση, υλοποίηση και λειτουργία του έργου σε όλη την ωφέλιμη «ζωή» του   

Ο προηγούμενος ορισμός κάνει σαφές ότι οι τεχνικές διαχείρισης του έργου 
εμπλέκονται σε όλες τις επιμέρους φάσεις από την αρχή μέχρι την περάτωση του 
έργου. Άρα καθίσταται επιτακτική η χρήση επιστημονικών μεθοδολογιών που θα 
επιτρέψουν στο διαχειριστή του έργου να υπερπηδήσει εμπόδια που σχετίζονται, ως 
επί τω πλείστον, με υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος, του συνολικού 
προϋπολογισμού, με κακή διαχείριση των διαθέσιμων ανθρωπίνων πόρων και με 
πιθανή αστοχία του τελικού παραδοτέου. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα εστιάσουμε την μελέτη μας στην διαχείριση των 
ανθρώπινων πόρων και του κόστους. 
 
2.2. Διαχείριση ανθρώπινων πόρων  
 
Όταν λέμε διαχείριση ανθρώπινων πόρων εννοούμε εκείνες τις τεχνικές που 
βελτιστοποιούν την αποδοτικότητα των ανθρώπων που συμμετέχουν στο έργο.  

Όσοι από τους αναγνώστες έχουν διατελέσει σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα 
ή υπηρεσίες του δημόσιου τομέα θα συμφωνήσουν ότι η διαχείριση του ανθρώπινου 
παράγοντα είναι ιδιαιτέρως σύνθετη και δύσκολη δουλειά. Σκεφθείτε, για 
παράδειγμα, άλλες εισροές στη διαχείριση των έργων όπως είναι τα μηχανήματα και 
τα κεφάλαια. Μπορούμε να ορίσουμε μεγέθη (π.χ. κιλοβατώρες, προϊόν ανά 
παραγωγική μονάδα)   τα οποία θα εκφράζουν την απόδοση του εξεταζόμενου 
αντικειμένου και θα μας επιτρέπουν να αξιολογήσουμε την απόδοσή του. Τι γίνεται, 
όμως, στη περίπτωση του ανθρώπινου παράγοντα; Ποια μεγέθη θα χρησιμοποιηθούν 
για την αξιολόγησή του;  Ποιος είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση του 
προσωπικού; Ενώ κάθε ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός έχει εγχειρίδιο 
συντήρησης που εξασφαλίζει την εύρυθμη  λειτουργία του με ποιον τρόπο θα 
«συντηρήσουμε» τον ανθρώπινο παράγοντα; Μία απάντηση στο τελευταίο ερώτημα 
θα ήταν η παροχή στοιχείων όπως τα κίνητρα, η ικανοποίηση και η ασφάλεια. Για 
σκεφθείτε όμως, πόσες ελληνικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν τέτοια συστήματα για την 
διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού τους σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας; Εξάλλου, 
το θέμα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο αφού για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου ή 
την ωφελιμότερη εκτέλεση μίας παραγωγικής διαδικασίας απαιτείται ομαδικό πνεύμα 
και συνεργασία. 

Για την σωστή προσέγγιση στα παραπάνω ζητήματα απαιτείται η ύπαρξη ενός 
διαχειριστή, οποίος θα παρέχει σε κάθε εργαζόμενο την απαιτούμενη πληροφόρηση, 
θα εφαρμόζει σύστημα διακριτών ρόλων, θα εμφυσήσει εμπιστοσύνη μεταξύ των 
μελών της κάθε υποομάδας διαχείρισης του έργου και θα εξασφαλίσει ότι όλα τα 
μέλη θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες προκειμένου να αναδειχθούν και να συμβάλουν 
στην επιτυχή ολοκλήρωση του κάθε εγχειρήματος. 

Η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων συνίσταται στον οργανωτικό σχεδιασμό, 
στην απόκτηση του προσωπικού και στο σχηματισμό των ομάδων εργασίας. Στις 
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παραγράφους που ακολουθούν θα περιγράψουμε με λεπτομέρεια καθεμιά από τις 
προαναφερθείσες επιμέρους δραστηριότητες καθώς και τις αντίστοιχες τεχνικές τους. 
 
2.2.1. Οργανωτικός σχεδιασμός 
 
Κατά τη διάρκεια των πρώτων φάσεων του έργου τίθεται το ερώτημα του ποια άτομα 
ή ποιες ομάδες ατόμων θα αναλάβουν συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες. 
Αυτό είναι το στάδιο του οργανωτικού σχεδιασμού το οποίο πρέπει να ελέγχεται σε 
όλη τη διάρκεια του έργου και εν ανάγκη να επαναπροσδιορίζεται. Προκειμένου οι 
άνθρωποι να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την ανάληψη των 
καθηκόντων τους δεν φτάνει μόνο η κατοχή τυπικών προσόντων (π.χ. ακαδημαϊκοί 
τίτλοι) αλλά απαιτείται και η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. 
Αυτό μπορεί να γίνει είτε σε επίπεδο οργάνωσης της εταιρίας ή σε ατομικό επίπεδο.  
 Όσον αφορά το πρώτο, η καινοτομία μπορεί να ενσωματώνεται στην πολιτική 
ποιότητας της εταιρίας και να υποστηρίζεται με συγκεκριμένες διεργασίες, όπως 
αυτές περιγράφονται από τα πρότυπα ποιότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών. 
Βοηθητικό ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση διαδραματίζει η αποκεντρωμένη διοίκηση 
με την οποία διασφαλίζεται η προοπτική να έρθουν στην επιφάνεια ρηξικέλευθες 
λύσεις και προτάσεις από διάφορα στελέχη των επιχειρήσεων. Όλα αυτά, φυσικά, 
κάτω από την καθοδήγηση του διαχειριστή του έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τις 
προϋποθέσεις για να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω και να μην μείνουν αόριστες 
διατυπώσεις στην επιχειρησιακή στρατηγική του οργανισμού που αναλαμβάνει την 
ολοκλήρωση του έργου. Επίσης, θα πρέπει να προβλέπεται και επιβράβευση των 
στελεχών τα οποία καινοτομούν στον τομέα ευθύνης τους. 
 Τεχνικές οι οποίες προωθούν την καινοτομία είναι η μέθοδος Delphi και το 
brainstorming. Συγκεκριμένα, η μέθοδος Delphi είναι ένα εργαλείο συστηματικής 
συλλογής εξειδικευμένων συμβουλών από ειδικούς και το brainstorming είναι μία 
τεχνική όπου τίθεται κάποιο θέμα και τα στελέχη καλούνται να προτείνουν ιδέες 
χωρίς να εξετάζεται αν είναι άμεσα υλοποιήσιμες. 
 Παράλληλα, θα πρέπει τα ίδια τα άτομα από μόνα τους να είναι 
αυτοπαρακινούμενα και να επιζητούν την καινοτομία. Γίνεται αντιληπτό ότι 
σημαντικός είναι ό ρόλος του υπεύθυνου ανθρωπίνων πόρων καθώς θα πρέπει να 
φροντίσει ότι οι άνθρωποι που θα αναλάβουν την στελέχωση των υποομάδων του 
έργου έχουν τις απαιτούμενες ικανότητες. 
 Στη συνέχεια παραθέτουμε με συντομία κάποιες τεχνικές του οργανωτικού 
σχεδιασμού. 
 
2.2.1.α. Οργανωσιακή θεωρία  
 
Μπορεί ο διαχειριστής του έργου να καταφύγει σε συγγράμματα που πραγματεύονται 
την διαχείριση έργων προκειμένου να πληροφορηθεί τις οργανωτικές δομές που 
εφαρμόζονται σε ανάλογες περιπτώσεις. 
 
2.2.1.β. Σύγκριση 
 
Ένα έργο μπορεί να είναι μοναδικό υπό την έννοια ότι αφορά έναν σκοπό ο οποίος 
δεν μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενος. Ωστόσο η συσσωρευμένη εμπειρία από 
ομοειδή έργα μπορεί να συμβάλλει στη φάση του σχεδιασμού. Οπότε εάν ο 
διαχειριστής του έργου γνωρίζει πως ορίσθηκαν οι αρμοδιότητες σε ανάλογη 
περίπτωση στο παρελθόν θα μπορέσει να καταλήξει στο νέο οργανωτικό σχεδιασμό. 
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2.2.1.γ. Ανάλυση ενδιαφερομένων 
 
Ένας τρόπος εκτίμησης της οργανωσιακής εφικτότητας μπορεί να γίνει με την 
ανάλυση αυτών που επηρεάζουν και επηρεάζονται από το έργο (stakeholders 
analysis).  
 
 2.2.2. Απόκτηση προσωπικού 
 
Εννοούμε τις διαδικασίες εκείνες με τις οποίες θα αποκτηθούν ανθρώπινοι πόροι οι 
οποίοι θα εργαστούν στο έργο. Είναι αυτονόητο ότι το προσωπικό που θα 
προσληφθεί ή ήδη υπάρχει στον οργανισμό θα πρέπει να ικανοποιεί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για την σωστή διαχείριση του εγχειρήματος. 
 Τεχνικές που σχετίζονται με την απόκτηση του προσωπικού είναι οι 
ακόλουθες: 
 
2.2.2.α. Διαπραγματεύσεις 
 
Οι προδιαγραφές των ανθρώπων που θα διαχειρισθούν τις επιμέρους δραστηριότητες 
του έργου γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης και διαλόγου. Σε αυτό το πλαίσιο 
εντάσσονται οι τυχόν αναδιαρθρώσεις στην υφιστάμενη οργανωτική δομή της 
επιχείρησης, η οποία αναλαμβάνει την ολοκλήρωση του έργου, και οι συνεντεύξεις. 
Οι τελευταίες πραγματοποιούνται είτε μέσα στους κόλπους της επιχείρησης ή από 
εξωτερικά γραφεία τα οποία έχουν ως αντικείμενο την ανεύρεση προσωπικού το 
οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επιχείρησης. Συχνά χρησιμοποιούμενα 
εργαλεία είναι τα διάφορα ψυχομετρικά τεστ, καθώς και τα διαδοχικά στάδια 
συνέντευξης στα οποία καλούνται να ανταπεξέλθουν οι υποψήφιοι. 
 
2.2.2.β. Υπεργολαβίες 
 
Είναι πιθανόν κατά την διαχείριση του έργου ή ακόμα και από την φάση του 
σχεδιασμού να γίνει κατανοητό ότι πρέπει να προσληφθεί εξειδικευμένο άτομο ή 
προσωπικό για την επιτυχή εκτέλεση κάποιων εργασιών. Η διαπίστωση αυτής της 
ανάγκης κατά την φάση εκτέλεσης του έργου μπορεί να είναι ένα σημάδι κακού 
οργανωτικού σχεδιασμού στα πλαίσια της φάσης του καθορισμού του έργου. 
 Η φάση του καθορισμού του έργου είναι η πρώτη φάση της μεθοδολογίας 
διοίκησης των έργων και προηγείται του προγραμματισμού και της ουσιαστικής 
διαχείρισης του έργου. 
 
2.2.3. Σχηματισμός ομάδων εργασίας 
 
Αφού εκτελέσθηκαν τα προηγούμενα στάδια, πρέπει τώρα να προχωρήσουμε στο 
σχηματισμό των ομάδων εργασίας. Πρόκειται για το δυσκολότερο στάδιο του 
οργανωτικού σχεδιασμού καθώς ο διαχειριστής του έργου θα πρέπει να ενεργήσει ως 
ένας καλός  «προπονητής», ο οποίος θα «δέσει» μεταξύ τους τα στελέχη-παίκτες 
προκειμένου να δουλέψουν ως ομάδα. 
 Η εκτεταμένη βιβλιογραφία πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο είναι πολύ 
χρήσιμη καθώς ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αντλήσει χρήσιμα εργαλεία και τεχνικές 
προκειμένου να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του ως διαχειριστής ή μάνατζερ σε 
κάποιο έργο. Ωστόσο, η εμπειρία που υπάρχει από τον κλάδο των επιχειρήσεων και 
των οργανισμών μας οδηγεί στην διαπίστωση ότι τα εργαλεία που έχουμε στη 
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διάθεση μας από την επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων είτε παραμένουν μόνο 
στη θεωρία ή βρίσκουν επιλεκτική εφαρμογή κατά την διαχείριση των έργων και 
κατά την διοίκηση των οργανισμών. 
 Όλοι θα συμφωνήσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν διακριτοί ρόλοι. 
Παράλληλα, όμως, θα πρέπει οι ρόλοι αυτοί να εναρμονίζονται με τις σπουδές και τα 
προσόντα καθενός στελέχους. Επίσης, θα πρέπει όλα τα στελέχη να έχουν ίσες 
ευκαιρίες προκειμένου να αναδείξουν τη δουλειά τους και έτσι να προωθείται το 
συμφέρον του οργανισμού. 
 Η αποτυχία κάποιου στελέχους να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που 
πηγάζουν από το ρόλο που ανέλαβε κατά την ανάθεση των αρμοδιοτήτων δεν πρέπει 
να σημαίνει υποχρεωτικά αδυναμία του συγκεκριμένου στελέχους. Είναι πιθανόν η 
υφιστάμενη οργανωτική δομή να μην επιτρέψει σε κάποια στελέχη να αναδείξουν τις 
ικανότητες τους γεγονός που θα είχε ως άμεσα επωφελούμενο το ίδιο το έργο καθώς 
το έργο θα ολοκληρωνόταν συντομότερα και ίσως να είχαν υιοθετηθεί και 
καινοτομίες που θα αποτελούσαν ένα άυλο κεφάλαιο για την επιχείρηση. 
 Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφευχθεί ο σχηματισμός κλειστών ομάδων 
(κλίκες). Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει ο μάνατζερ του έργου να εξασφαλίσει ότι όλες 
οι ομάδες εργασίας έχουν ίσες ευκαιρίες και την ίδια πρόσβαση στις πληροφορίες. 
Συνεπώς, κρίνεται χρήσιμο τα μέλη της ομάδας έργου να εργάζονται σε χώρο που θα 
επιτρέπει την προσωπική επαφή και ο μάνατζερ να βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία 
με όλα τα μέλη προκειμένου όλο το προσωπικό να αισθάνεται ότι συμβάλει ισότιμα 
στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων και να μην εμφανίζονται φαινόμενα 
απομονωτισμού. 
 Όλα τα παραπάνω συντείνουν στον καθοριστικό ρόλο του μάνατζερ στη 
διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Μία συνιστώμενη τεχνική  είναι η διοίκηση του 
οργανισμού που ανέλαβε να πραγματοποιήσει το έργο να εξασφαλίσει ότι ο 
διαχειριστής του έργου κινείται βάσει των συνιστώμενων επιστημονικών τεχνικών 
και δεν ενεργεί προς εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων και προσωπικής του 
ανάδειξης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποφευχθεί η συσσώρευση αρμοδιοτήτων σε 
ένα μόνο άνθρωπο έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ευρύτερη αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού. Στη κατεύθυνση αυτή συμβάλει, επίσης, η σωστή 
καθοδήγηση  και η ύπαρξη ερεθισμάτων τα οποία θα επιτρέπουν την συνεχή 
παρακίνηση και ανάληψη πρωτοβουλιών από την μεριά των εργαζομένων. 
 Ακολουθεί η περιγραφή τεχνικών που σχετίζονται με την συγκρότηση των 
ομάδων εργασίας.  
     
2.2.3.α. Συστήματα αμοιβών και αναγνώρισης 
 
Η πολιτική αυτή ακολουθείται από κάποιες επιχειρήσεις που θέλουν να ενισχύουν 
την επιθυμητή συμπεριφορά. Επειδή τα εσωτερικά κίνητρα δεν είναι πάντα επαρκή 
στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, θα πρέπει η διοίκηση να εφαρμόζει 
σύστημα όπου θα γίνεται σαφής σύνδεση μεταξύ του στόχου που επιτεύχθηκε και της 
δοθείσας επιβράβευσης. 
 
2.2.3.β. Δραστηριότητες συγκρότησης ομάδας εργασίας 
 
Εδώ εντάσσονται ενέργειες που αποσκοπούν στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των 
μελών της ομάδας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι και η καθημερινή ανταλλαγή 
απόψεων και η συναναστροφή μεταξύ των μελών. 
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2.2.3.γ. Συγκριτική παράθεση 
 
Στις επιχειρήσεις είναι συχνό το φαινόμενο της σύγκρουσης μεταξύ ανερχόμενων, 
ικανών στελεχών. Επιβάλλεται, επομένως, ο διαχειριστής του έργου να ενισχύσει την 
συνεργασία μεταξύ τους προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα οφέλη για τον 
οργανισμό. 
 
2.2.3.δ. Εκπαίδευση 
 
Το τμήμα ανθρώπινων πόρων πρέπει να εφαρμόζει σύστημα συνεχούς αναβάθμισης 
και επιμόρφωσης του προσωπικού. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να 
πραγματοποιείται είτε μέσα στους κόλπους της εταιρίας ή να ανατίθεται σε 
εξωτερικούς συνεργάτες ή επιμορφωτικά κέντρα (π.χ. σεμινάρια).     

 
2.3. Διαχείριση κόστους 
 
Ο κλάδος της Διαχείρισης Έργων έχει ως σκοπό την παραγωγή έργων με όσον το 
δυνατόν καλύτερους οικονομικούς όρους χωρίς να γίνεται έκπτωση στο τομέα της 
ποιότητας και πάντα μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Είναι αυτονόητο ότι η 
μετέπειτα εκμετάλλευση του έργου θα βοηθήσει να αποσβέσουμε το κόστος 
δημιουργίας και θα οδηγήσει στην παραγωγή οικονομικής ευμάρειας. Προκειμένου, 
όμως, να φτάσουμε στο τελικό παραδοτέο και στην οικονομική του αξιοποίηση 
απαιτείται να διασφαλιστεί ότι το έργο θα ολοκληρωθεί με βάση τον αρχικώς 
σχεδιαζόμενο προϋπολογισμό και ότι θα υπάρχει συνεχώς η δυνατότητα της 
οικονομικής ενίσχυσης των δραστηριοτήτων του. 
 Όλα τα παραπάνω καθιστούν αναγκαία την διαχείριση κόστους του έργου και 
στις γραμμές που ακολουθούν θα περιγράψουμε τις κυριότερες διαδικασίες που 
περικλείονται στην έννοια της διαχείρισης κόστους.   
 
2.3.1. Σχεδιασμός πόρων 
 
Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας καταγράφονται οι απαιτούμενοι πόροι (έμψυχοι 
και άψυχοι) που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και οι αντίστοιχες ποσότητες. Με αυτόν 
τον τρόπο γίνεται μια εκτίμηση για το κόστος του έργου. Τεχνικές που 
ακολουθούνται κατά την διαδικασία αυτή είναι οι εξής: 

 
2.3.1.α. Λογισμικό Διαχείρισης Έργων 
 
Όπως και σε άλλες περιπτώσεις η χρήση της πληροφορικής και των εξειδικευμένων 
πακέτων λογισμικού επιτρέπει στο διαχειριστή του έργου να έχει μία πλήρη εποπτεία 
της εξέλιξης των δραστηριοτήτων που απαρτίζουν το έργο. Με αυτόν τον τρόπο 
ελέγχει την διαθεσιμότητα των πόρων, το ρυθμό εκμετάλλευσής τους και κατά 
συνέπεια καταλήγει σε ένα χρονικό προγραμματισμό. 
 
2.3.1.β. Εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων 
 
Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις τα οποία 
μπορεί να εργάζονται στην εταιρία που διαχειρίζεται το έργο ή να ανήκουν σε 
εξωτερικούς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 
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2.3.1.γ. Προσδιορισμός εναλλακτικών λύσεων 
 
Όπως στη φάση του οργανωτικού σχεδιασμού, μπορεί και εδώ να εφαρμοσθεί η 
τεχνική brainstorming, η οποία βοηθά τον διαχειριστή να προσεγγίσει το έργο από 
μία άλλη οπτική γωνία. 
 
2.3.2. Εκτίμηση κόστους 
 
Σε αυτό το στάδιο γίνεται εκτίμηση της δαπάνης που θα πραγματοποιηθεί για την 
υλοποίηση του έργου. Ήδη από την προηγούμενη φάση, του σχεδιασμού των πόρων, 
έχει γίνει μία πρώτη εκτίμηση του συνολικού κόστους. Εδώ, ο διαχειριστής πρέπει να 
λάβει υπόψη του και παραμέτρους οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί και πιθανόν να 
οδηγήσουν σε απόκλιση από τα σχεδιαζόμενα. Έτσι, θα επιτύχει μία όσον το δυνατόν 
καλύτερη εκτίμηση για το πραγματικό, συνολικό κόστος του τελικού παραδοτέου. 
Εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή του για το σκοπό αυτό είναι τα ακόλουθα: 
 
2.3.2.α. Λογισμικό Η/Υ 
 
Πρόκειται για μεθόδους προσομοίωσης και λογισμικό διαχείρισης έργων που 
επιτρέπουν την ταχύτερη εκτίμηση του κόστους εφαρμόζοντας εναλλακτικά σενάρια 
διαχείρισης των δραστηριοτήτων και των εισροών του έργου. 
 
2.3.2.β. Αναλογική εκτίμηση  
 
Είναι μία απλή τεχνική κατά την οποία χρησιμοποιούμε ως σημείο αναφοράς ένα 
παρόμοιο έργο για τον υπολογισμό του κόστους του τρέχοντος έργου. Είναι μία 
οικονομική μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται συχνά όταν υπάρχει έλλειψη 
πληροφοριών. 
 
2.3.2.γ. Παραμετρικά μοντέλα  
 
Όπως και στην περίπτωση της προσομοίωσης, χρησιμοποιούμε ένα μαθηματικό 
μοντέλο στο οποίο εισάγονται τα χαρακτηριστικά του έργου προκειμένου να 
εκτιμηθεί το κόστος του. Γίνεται αντιληπτό ότι η μεγαλύτερη ακρίβεια του μοντέλου 
θα εξασφαλίσει και καλύτερη προσέγγιση για το κόστος υλοποίησης. 
 
2.3.3. Κατάρτιση προϋπολογισμού κόστους 
 
Γίνεται διαμοιρασμός του συνολικής δαπάνης στις επιμέρους δραστηριότητες που 
συγκροτούν το έργο. Εργαλεία για αυτήν τη δουλειά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από την φάση της εκτίμησης κόστους. 
 
2.3.4. Έλεγχος του κόστους 
 
Η διαδικασία αυτή έχει να κάνει με τον έλεγχο των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν 
την προβλέψιμη πορεία του κόστους και τη διαχείριση των μεταβολών κόστους όταν 
και εάν προκύψουν. Ο έλεγχος του κόστους επιτυγχάνεται με τα παρακάτω εργαλεία: 
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2.3.4.α. Λογισμικό Η/Υ 
 
Λογισμικό όπως και τα προαναφερόμενα καθώς και λογιστικά φύλλα (spreadsheets) 
επιτρέπουν τον έλεγχο των δαπανών. 
 
2.3.4.β. Σύστημα μεταβολής κόστους 
 
Ο διαχειριστής του έργου ακολουθεί διαδικασίες για να επιτύχει τη μείωση του 
αρχικώς προσδιοριζόμενου κόστους. 
 
2.3.4.γ. Μέθοδος παραγόμενης αξίας (earned value) 

 
Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την παρακολούθηση του έργου συνδυάζοντας τις 
αποκλίσεις του χρόνου και του κόστους και απαιτεί την ύπαρξη χρονικού περιθωρίου 
προκειμένου να γίνουν διορθωτικές κινήσεις.  
 Υπολογίζεται βάσει του τύπου: BCWP=PC x BAC 
Όπου: 
BCWP: (budgeted cost for work performed – παραγόμενη αξία) 
PC: (percentage complete – ποσοστό περάτωσης του έργου) 
BAC: (budget at completion – προϋπολογισμένο συνολικό κόστος) 
   
2.4. Μεθοδολογία διαχείρισης έργου εγκατάστασης Πληροφοριακού Συστήματος
 
Τα έργα που σχετίζονται με την εγκατάσταση Πληροφοριακών Συστημάτων, 
συνήθως, έχουν ως σημείο εκκίνησης το γεγονός ότι κάποιος εντοπίζει δυνατότητες 
βελτίωσης στη λειτουργία κάποιου οργανισμού με τη χρήση της πληροφορικής. Αυτό 
το άτομο που είναι ο υποστηρικτής του έργου μπορεί να είναι και ο διαχειριστής του 
έργου. Κάθε Πληροφοριακό Σύστημα θεωρούμε ότι μέχρι να εγκατασταθεί θα 
περάσει από τις φάσεις του προγραμματισμού (planning), της ανάλυσης (analysis), 
του σχεδιασμού (design) και της υλοποίησης (implementation). 
 Πριν ξεκινήσει το έργο πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την επιτροπή 
αξιολόγησης (approval committee). Συνεπώς, προαπαιτούμενες δραστηριότητες της 
έναρξης του έργου είναι η σύνταξη του αιτήματος του συστήματος (system request) 
και η έγκρισή του από την επιτροπή. Εάν το αίτημα εγκριθεί τότε προχωράμε στην 
επόμενη δραστηριότητα που είναι η σύνταξη της ανάλυσης σκοπιμότητας και 
εφικτότητας (feasibility analysis). Επειδή σε αυτό το στάδιο ελέγχονται τεχνικοί, 
οικονομικοί, οργανωσιακοί και άλλοι παράγοντες οι οποίοι έχουν επίδραση στο έργο 
για την καλύτεροι διαχείριση  γίνεται διαχωρισμός στις ακόλουθες δραστηριότητες: 

• Technical feasibility 
• Economic feasibility 
• Organizational feasibility 
• Legal feasibility 

 
Οι παραπάνω δραστηριότητες πρέπει να εκτελεσθούν παράλληλα και εάν κάποια 

από αυτές καθυστερήσει τότε θα καθυστερήσει και η υποβολή της feasibility analysis. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με καθεμιά από τις επιμέρους 
δραστηριότητες ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει σε συγγράμματα που 
πραγματεύονται την ανάλυση και τον σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων. 
Ενδεικτικά, αναφέρεται ένα στη βιβλιογραφία πάνω στην οποία βασίστηκε η 
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παρούσα διπλωματική. Αξίζει να τονίσουμε ότι στο πλαίσιο της organizational 
feasibility λαμβάνει χώρα η stakeholders analysis, η οποία σχετίζεται με την 
διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Στη περίπτωση της εγκατάστασης ενός 
Πληροφοριακού Συστήματος, η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων δεν περιορίζεται 
μόνο στο προσωπικό που θα εργαστεί για την ολοκλήρωση του έργου, αλλά 
επεκτείνεται και στους ανθρώπους που θα χρησιμοποιήσουν το έργο όταν εκείνο θα 
έχει εγκατασταθεί. 
 Όταν ολοκληρωθούν τα παραπάνω τότε ξεκινάει η κυρίως διαχείριση του 
έργου που περικλείει τη δημιουργία του πλάνου εργασίας (work plan), τη στελέχωση 
του έργου και τον έλεγχο και τη διεύθυνση του έργου.  

Τα παραδοτέα της φάσης του προγραμματισμού είναι το system request και το 
πλάνο εργασίας (project plan) το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως η 
«καρδιά» του έργου. Κατά τη σύνταξή του, θα πρέπει να προσδιορίσουμε τις 
δραστηριότητες και τη διάρκεια εκτέλεσής τους. Όσον αφορά τον προσδιορισμό των 
δραστηριοτήτων μπορούμε να ακολουθήσουμε διάφορες τεχνικές, όπως η top – down 
approach, η χρήση πρότυπων εργασιών κλπ. Η εκτίμηση του χρόνου μπορεί να γίνει 
είτε με τη χρήση λογισμικού ή από προηγούμενη εμπειρία ή από πρότυπα. Στη πρώτη 
κατηγορία ανήκουν πακέτα όπως το Costar και το Construx ενώ εάν η εκτίμηση για 
το χρόνο βασισθεί σε πρότυπα στοιχεία του κλάδου τότε η φάση του 
προγραμματισμού δεσμεύει το 15% του συνολικού χρόνου, της ανάλυσης το 20%, 
του σχεδιασμού το 35% και της υλοποίησης το 30% του συνολικού χρόνου εκτέλεσης 
του έργου. Επειδή τα έργα είναι συχνά time – oriented, προκειμένου να 
ανταπεξέλθουμε στη χρονική προθεσμία που έχει τεθεί, εφαρμόζουμε την τεχνική 
time – boxing. Σύμφωνα με αυτήν την τεχνική, δίνουμε προτεραιότητα σε κάποια 
χαρακτηριστικά ανάλογα με την σημασία τους και αναβάλουμε τη λειτουργικότητα η 
οποία δεν μπορεί να υλοποιηθεί στο συμφωνημένο χρόνο. 
 Όσον αφορά τη στελέχωση του έργου ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στη 
παράγραφο 2.2.  
 Τέλος, ο έλεγχος και η διεύθυνση του έργου περικλείει τη παρακολούθηση 
των δραστηριοτήτων που απαρτίζουν τις φάσεις του προγραμματισμού, της 
ανάλυσης, του σχεδιασμού και της υλοποίησης, καθώς και τη διαχείριση του εύρους, 
του ρίσκου και του κόστους. Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων μπορεί να γίνει 
είτε με διαγράμματα Gantt ή με τα δίκτυα PERT/CPM. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να 
δείξουμε στη διαχείριση του εύρους που είναι από τους βασικότερους λόγους για την 
καθυστέρηση των έργων αυτών και μπορεί να αποφευχθεί εάν γίνονται συχνές 
συναντήσεις με τους χρήστες (JAD) και ενσωμάτωση των πρόσθετων 
χαρακτηριστικών σε επόμενες εκδόσεις του συστήματος. Κλείνοντας την αναφορά 
μας στη διαχείριση των έργων των Πληροφοριακών Συστημάτων, για τη διαχείριση 
του κόστους ο αναγνώστης προτρέπεται να ανατρέξει στη παράγραφο 2.3, ενώ για τη 
διαχείριση του ρίσκου κρίνεται σκόπιμη η σύνταξη κάποιου Risk Assessment, το 
οποίο θα περιγράφει πιθανά είδη ρίσκου (π.χ. διεύρυνση αντικειμένου, περιορισμένη 
εμπειρία προσωπικού, κλπ), πιθανότητα εμφάνισης, καθώς και τους τρόπους 
αντιμετώπισής τους.  
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Κεφάλαιο 3ο 

 

3.1. Εισαγωγή 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε κάποιες προσεγγίσεις όσον αφορά την 
διαχείριση του χρόνου και θα εξετάσουμε το πρόβλημα της διαχείρισης 
δραστηριοτήτων οι οποίες μπορεί να διακόπτονται για ένα αβέβαιο χρονικό διάστημα 
στα πλαίσια ενός έργου με περιορισμένους πόρους, όπως συνήθως συμβαίνει σε 
πραγματικό περιβάλλον. Οι πόροι μπορεί να είναι μηχανές, υπολογιστές με 
εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού (όπως αυτά που απαιτούνται για σχέδια 
μηχανικών) ή πολύ ειδικευμένοι τεχνικοί. Θα ξεκινήσουμε κάνοντας σαφές τι 
εννοούμε με τον όρο διαχείριση του χρόνου και θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον 
μας σε εργαλεία και τεχνικές που σχετίζονται με την εκτίμηση της διάρκειας των 
δραστηριοτήτων. 
 Βασική πηγή αναφοράς για το συγκεκριμένο κεφάλαιο αποτέλεσαν οι 
σημειώσεις από τη διδασκαλία του μαθήματος «Διοίκηση Έργων» από το 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων 
με διδάσκοντες τους δρ. Α. Μιχιώτη και καθ. Κ. Παππή.    
 
3.2. Διαχείριση χρόνου 
 
Η διαχείριση του χρόνου περιλαμβάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου 
να επιτευχθεί η έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου. Συγκεκριμένα, περικλείει τον 
καθορισμό των δραστηριοτήτων και την χρονική τους ακολουθία με βάση τις μεταξύ 
τους σχέσεις εξάρτησης, την εκτίμηση της διάρκειάς τους, την ανάπτυξη ενός 
χρονοπρογράμματος και τον έλεγχο αυτού. 
 Καθεμία από τις παραπάνω φάσεις έχει τις δικές της εισροές-εκροές, καθώς 
και τα εργαλεία και τις τεχνικές. Η φάση του καθορισμού των δραστηριοτήτων 
επιτυγχάνεται με την αποσύνθεση του έργου, ενώ ο καθορισμός της αλληλουχίας των 
γεγονότων γίνεται με την χρήση της Δικτυωτής Ανάλυσης, η οποία περιέχει τεχνικές 
της επιχειρησιακής έρευνας που βοηθούν τον σχεδιασμό και τον έλεγχο των έργων. 
Τέτοια εργαλεία είναι η μέθοδος των κομβικών διαγραμμάτων (Activity on Node – 
AON), η μέθοδος των τοξοτών διαγραμμάτων (Activity on Arrow – AOA) και οι 
συμβατικές μέθοδοι διαγραμμάτων (π.χ. η τεχνική GERT). Καθεμιά από τις 
παραπάνω μεθόδους έχει τόσο τα πλεονεκτήματά της όσο και τα μειονεκτήματά της. 
 
3.3. Εκτίμηση της διάρκειας των δραστηριοτήτων 
 
Προχωράμε, τώρα, στη φάση εκείνη της διαχείρισης χρόνου που σχετίζεται με την 
εκτίμηση της διάρκειας των δραστηριοτήτων. Εδώ ο διαχειριστής του έργου μπορεί 
να βασισθεί είτε σε εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων ή να κάνει εκτιμήσεις με βάση 
ποσοτικά κριτήρια ή να κάνει αναλογικές εκτιμήσεις. 
 
3.3.1. Εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων 
 
Όταν λέμε εμπειρογνώμονες εννοούμε εξωτερικούς συμβούλους, επαγγελματικές και 
τεχνικές οργανώσεις, καθώς και ομάδες που κατέχουν συμφέροντα από το έργο. Οι 
εκτιμήσεις τους είναι πληροφορίες που σχετίζονται με τις εισροές των διαδικασιών 
της διαχείρισης έργων. 
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3.3.2. Αναλογικές εκτιμήσεις 
 
Αυτού του είδους οι εκτιμήσεις βρίσκουν ευρεία εφαρμογή σε περιπτώσεις όπου 
υπάρχει περιορισμένος όγκος πληροφοριών σχετικά με το έργο και αποτελούν μία 
μορφή εκτίμησης εμπειρογνωμόνων (expert judgment). Οι προσεγγίσεις αυτές 
βασίζονται στην πραγματική διάρκεια μίας παρόμοιας δραστηριότητας, από 
παλαιότερα έργα που περατώθηκαν εγκαίρως, σαν βάση για την εκτίμηση της 
διάρκειας της εξεταζόμενης δραστηριότητας. Ωστόσο, οι προσεγγίσεις αυτές 
προκειμένου να είναι αξιόπιστες απαιτούνται: 1) οι δραστηριότητες που 
χρησιμοποιούνται σαν μέτρο αναφοράς να είναι παρόμοιες όχι μόνο φαινομενικά 
αλλά και ουσιαστικά και 2) το προσωπικό που χρησιμοποιεί αυτές τις προσεγγίσεις 
να έχει τόσο την απαραίτητη εξειδίκευση όσο και ικανότητα. 
 
3.3.3. Εκτιμήσεις με βάση ποσοτικά κριτήρια 
   
Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στο απλό σκεπτικό του πολλαπλασιασμού των 
ποσοτήτων που απαιτούνται για κάθε δραστηριότητα ( π.χ. χιλιόμετρα  
ηλεκτρολογικού καλωδίου) με την αντίστοιχη παραγωγικότητα ( π.χ. ώρες ανά 
χιλιόμετρο καλωδίου) για να επιτύχουμε μία εκτίμηση της διάρκειας των 
δραστηριοτήτων. 
 
3.4. Ανάπτυξη χρονοπρογράμματος 
 
Αφού εκτιμηθεί η διάρκεια των δραστηριοτήτων ακολουθεί η φάση της ανάπτυξης 
του χρονοπρογράμματος. Βασικά εργαλεία σε αυτήν την φάση αποτελούν οι 
μαθηματικές αναλύσεις, η συμπίεση διάρκειας, η προσομοίωση καθώς και το 
λογισμικό διοίκησης έργου. Παρακάτω παραθέτουμε μερικές λεπτομέρειες για 
καθεμία από τις προαναφερόμενες τεχνικές. 
 
3.4.1. Συμπίεση διάρκειας 
 
Χρησιμοποιείται για να εντοπίσουμε τρόπους που θα μας βοηθήσουν να 
ολοκληρώσουμε το έργο συντομότερα χωρίς να παραβιάσουμε σχέσεις 
προτεραιότητας και περιορισμούς που αφορούν την χρήση πόρων. 
 
3.4.2 Μαθηματική ανάλυση 
 
Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για να υπολογίσουμε τους συντομότερους αλλά και 
τους αργότερους χρόνους εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και, τελικώς, τον χρόνο 
περάτωσης του έργου. Η συγκεκριμένη τεχνική χρησιμοποιεί ως εργαλεία την 
Μέθοδο του Κρίσιμου Μονοπατιού (CPM) και την μέθοδο PERT. Αυτές οι μέθοδοι 
περιγράφονται με λεπτομέρεια στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, οπότε 
αρκεί να υπενθυμίσουμε πως η μέθοδος PERT χρησιμοποιεί τον μέσο μίας 
κατανομής (κατανομή – βήτα) αντί της πιο πιθανής διάρκειας που υιοθετείται από τη 
CPM. 
 
3.4.3. Προσομοίωση 
 
Η τεχνική αυτή επιτρέπει την εκτέλεση εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης του 
έργου. Η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη τεχνική προσομοίωσης είναι η τεχνική Monte 
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Carlo βάσει της οποίας υποθέτουμε ότι  κάθε δραστηριότητα υπακούει σε 
συγκεκριμένη κατανομή όσον αφορά τους χρόνους ολοκλήρωσής της και ελέγχουμε 
την κατανομή που ακολουθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης για το συνολικό έργο. 
 
3.5. Έργα με διακοπτόμενες δραστηριότητες   
 
Στο υπόλοιπο του παρόντος κεφαλαίου θα μελετήσουμε το πρόβλημα των έργων με 
δραστηριότητες που διακόπτονται κατά ένα αβέβαιο χρονικό διάστημα. Η 
παράγραφος αυτή βασίζεται στην εργασία με τίτλο «Project Scheduling with 
Stochastic Activity Interruptions» των V. Valls, M. Laguna, P. Lino, A. Pérez, S. 
Quintanilla. 

Θεωρούμε ότι το έργο αποτελείται από ένα σύνολο δραστηριοτήτων A, το 
οποίο περιλαμβάνει τα υποσύνολα DA και SA. Το υποσύνολο DA αποτελείται από 
ντετερμινιστικές δραστηριότητες, δηλαδή δραστηριότητες με γνωστή διάρκεια. Το 
υποσύνολο SA αποτελείται από στοχαστικές δραστηριότητες , δηλαδή αυτές που 
διακόπτονται κατά ένα αβέβαιο χρονικό διάστημα. Για μία δραστηριότητα i Є SA ο 
αρχικός χρόνος επεξεργασίας θεωρείται γνωστός, ωστόσο, η διάρκεια της διακοπής 
και ο τελικός χρόνος επεξεργασίας θεωρούνται αβέβαιοι.  
 Ένα παράδειγμα μίας τέτοιας κατάστασης μπορεί να είναι κάποιο έργο στο 
οποίο κάποιες δραστηριότητες υπόκεινται σε διαδικασία έγκρισης πριν καταφέρουν 
να ολοκληρωθούν. Ο χρόνος που απαιτείται για να ελέγξουμε και να εγκρίνουμε τη 
δουλειά που πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια της αρχικής επεξεργασίας 
προσδιορίζει τη διάρκεια της διακοπής, ενώ το αποτέλεσμα της διαδικασίας έγκρισης 
μπορεί να προσδιορίζει τη διάρκεια της τελικής (συνολικής) επεξεργασίας. Μία 
δραστηριότητα συναλλαγής, παραδείγματος χάριν, μπορεί να απαιτεί έναν αρχικό 
κύκλο διαπραγματεύσεων, που ακολουθείται από μία διαδικασία έγκρισης. Εάν το 
αρχικό συμβόλαιο εγκριθεί, τότε η τελική επεξεργασία ίσως να είναι συντομότερη 
από την περίπτωση που θα απαιτούνταν περισσότερες διαπραγματεύσεις. 
 Η διάρκεια ti μίας δραστηριότητας i Є DA είναι, απλά, ο χρόνος επεξεργασίας 
της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ενώ η διάρκεια μίας δραστηριότητας i Є SA 
δίνεται από τη σχέση: 
 

ti = ti1 + wi + ti2, 
 
όπου ti1 είναι ο αρχικός χρόνος επεξεργασίας, wi  είναι ο χρόνος αναμονής λόγω της 
διακοπής και ti2 είναι ο χρόνος επεξεργασίας μετά την διακοπή. Στις περιπτώσεις 
εκείνες όπου το wi αντιπροσωπεύει τον χρόνο που χρειάζεται μία διαδικασία 
έγκρισης, ο χρόνος επεξεργασίας ti2 πιθανόν και να εξαρτάται από το αποτέλεσμα 
αυτής της δευτερεύουσας διαδικασίας. Σε αυτό το κεφάλαιο, όμως, εστιάζουμε στην 
περίπτωση όπου ο χρόνος ti2 δεν εξαρτάται από το αποτέλεσμα της διαδικασίας που 
προκάλεσε την διακοπή. Αυτή είναι η περίπτωση, παραδείγματος χάριν, όπου η 
διακοπή αντιστοιχεί σε μία εργασία που εκτελείται με υπεργολαβία και έχει αβέβαιη 
χρονική ανοχή. Σε αυτήν την περίπτωση ο τελικός χρόνος επεξεργασίας μπορεί να 
είναι ή να μην είναι βέβαιος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα εξαρτάται από το 
αποτέλεσμα της διακοπής. 
 Μέσα σε ένα πλαίσιο όπου οι πόροι δεν είναι περιορισμένοι, η διακοπή 
μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος του χρόνου επεξεργασίας της δραστηριότητας. 
Επομένως, η διάρκεια ti της δραστηριότητας είναι μία τυχαία μεταβλητή του τύπου: 
 

ti =    f(wi,ti2). 
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Επιθυμούμε να διαχειρισθούμε το σύνολο Α των δραστηριοτήτων κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να μειώσουμε την αναμενόμενη, ολική, σταθμισμένη καθυστέρηση. Από την 
περιγραφή που κάναμε στην αρχή αυτής της παραγράφου έγινε σαφές ότι το 
πρόβλημα είναι στοχαστικό. Ξεκινώντας την διαδικασία διαχείρισης του έργου θα 
μπορούσαμε πρώτα να προγραμματίσουμε τις ντετερμινιστικές δραστηριότητες DA 
και την επεξεργασία των στοχαστικών δραστηριοτήτων SA πριν την διακοπή αυτών. 
Στη συνέχεια, καθώς προκύπτει το θέμα της στοχαστικότητας, ο διαχειριστής του 
έργου θα πρέπει να προσαρμόσει τον χρονοπρογραμματισμό σύμφωνα με τις 
διακοπές. 
 Στις επόμενες γραμμές θα δείξουμε με ένα απλό παράδειγμα ότι η 
διαφορετική προσέγγιση των διακοπών μπορεί να οδηγήσει είτε σε επιμήκυνση ή σε 
συντόμευση του χρόνου ολοκλήρωσης του συνολικού έργου. Για παράδειγμα, ας 
πάρουμε την περίπτωση ενός έργου το οποίο αποτελείται από τρεις δραστηριότητες 
(Α, Β ,Γ), μία από τις οποίες (π.χ. η Γ) θα πρέπει να διακοπεί κατά ένα αβέβαιο 
διάστημα χρόνου. Έστω ότι οι καταναλισκόμενοι πόροι είναι δύο τύπων Π1 και Π2 με 
διαθεσιμότητα 2 και 3 μονάδων αντιστοίχως ανά χρονική περίοδο. Ο Πίνακας 3:1 
δείχνει τους χρόνους επεξεργασίας, την κατανάλωση πόρων και τις σχέσεις διαδοχής.     
 

Πίνακας 3:1 
 
Δραστηριότητα t Π1 Π2 Προαπαιτούμενες 

δραστηριότητες 
Α 3 1 0 - 
Β 4 0 2 Α 
Γ  1 2 Α 

 
Έστω πως για την δραστηριότητα Γ ισχύουν τα δεδομένα του πίνακα 3:2. 

 
Πίνακας 3:2 

 
Δραστηριότητα t t1 t2 w 

Γ 6 1 2 3 
 

Είναι προφανές ότι οι δραστηριότητες Β και Γ δεν μπορούν να εκτελεσθούν 
ταυτόχρονα, λόγω των περιορισμών στην χρήση των πόρων. Εάν δεν λάβουμε υπόψη 
την διακοπή της δραστηριότητας Γ, τότε οι Β και Γ θα εκτελεσθούν η μία μετά την 
άλλη και το έργο θα ολοκληρωθεί την χρονική στιγμή 13. Ωστόσο, προσέξτε τι θα 
συμβεί εάν εκμεταλλευθούμε  την διακοπή της δραστηριότητας Γ στο παρακάτω 
διάγραμμα Gantt. 

  
Α       
 Β   
Γ     Γ Γ 

3       4    5           6        7     8    9   10 
Π1    1    0  0         0        0  1        1 
Π2    2    2  2         2     2    2        2 

 
Σχήμα 3:1 Διάγραμμα Gantt με διακοπή της Γ 
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Βλέπουμε ότι η εκμετάλλευση της διακοπής της Γ επέτρεψε την ολοκλήρωση του 
έργου σε 10 χρονικές μονάδες αντί για 13. Στην επόμενη παράγραφο θα 
περιγράψουμε με συντομία την προσέγγιση που ακολουθούμε για να διαχειριστούμε 
έργα όπου ο χρόνος εκτέλεσης των δραστηριοτήτων είναι διακοπτόμενος.  
 
3.6. Βελτιστοποίηση αβεβαιότητας 
 
Προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, δηλαδή την συντομότερη 
ολοκλήρωση του έργου, θα πρέπει να κάνουμε την σωστή διορθωτική ενέργεια, όταν 
η διακοπή λάβει τέλος. Με απλά λόγια σε πρώτη φάση διαχειριζόμαστε τις 
δραστηριότητες με τους προσδιοριστικούς χρόνους και σε δεύτερη φάση συνεχίζουμε 
την διαχείριση των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα μετά το γεγονός που 
προκάλεσε την διακοπή. 
 Μια συνήθης μέθοδος με την οποία υλοποιείται η έννοια της στοχαστικότητας 
είναι η παραγωγή ενός συνόλου σεναρίων και η εκχώρηση μίας πιθανότητας σε 
καθένα από αυτά. Βάσει αυτής της προσέγγισης η απόφαση που θα πάρουμε σε 
πρώτη φάση (δηλαδή ποιες δραστηριότητες θα προγραμματίσουμε) είναι ανεξάρτητη 
του τι θα κάνουμε ή ποιο σενάριο θα εκτελεστεί σε δεύτερη φάση. Αυτό είναι 
απολύτως φυσιολογικό από την στιγμή που δεν μπορούμε να έχουμε γνώση του τι θα 
συμβεί στο μέλλον. Επομένως, το πέρας της διακοπής είναι πιθανόν να μας 
αναγκάσει να αναθεωρήσουμε την διαχείριση που είχαμε προγραμματίσει. 
 Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι εάν προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε την 
παραπάνω προσέγγιση σε ένα περιβάλλον οπού απαιτείται να παίρνουμε διαδοχικά 
αποφάσεις αυτό καθίσταται πολύ δύσκολο καθώς η γνώση που έχουμε σε κάθε 
στάδιο του έργου δεν μας επιτρέπει να γνωρίζουμε το τι θα συμβεί σε επόμενα 
στάδια. 
 Όταν χρησιμοποιούμε σενάρια για να μοντελοποιήσουμε ένα έργο με 
πολλαπλά επίπεδα αποφάσεων θα πρέπει οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το 
πρώτο επίπεδο μέχρι το ν-οστό να είναι οι ίδιες για όλα τα σενάρια που είναι ίδια 
μέχρι το ν-οστό επίπεδο. 
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Κεφάλαιο 4ο
 
4.1. Εισαγωγή 
 
Ο Van Slyke εισήγαγε την προσομοίωση ως μια μέθοδο για την ανάλυση των 
δικτύων έργων το 1963. Από εκείνο τον καιρό έως τώρα έχουν αναπτυχθεί πολλές 
νέες τεχνικές προσομοίωσης οι οποίες έχουν υιοθετηθεί στην διαδικασία της 
διαχείρισης δικτύων. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η αναφορά σε παραδοσιακές 
διαδικασίες προσομοίωσης οι οποίες έχουν βρει εφαρμογή στην διαχείριση των 
έργων καθώς και η παρουσίαση και η ενασχόληση με νέες εξελίξεις οι οποίες 
σχετίζονται με την εφαρμογή της προσομοίωσης στην διαχείριση έργων. 
Συγκεκριμένα, η εργασία θα ξεκινήσει περιλαμβάνοντας αναφορές στην 
προσομοίωση όπως αυτή σχετίζεται με τα δίκτυα PERT, τα δίκτυα έργων GERT και 
τα συστήματα ελέγχου έργων, όπως είναι η προσομοίωση των ενημερωμένων 
δικτύων. Ο σκοπός είναι να παρέχουμε στους διαχειριστές των έργων μια βασική 
κατανόηση του ρόλου που καλείται να παίξει η προσομοίωση στην ανάλυση των 
δικτύων έργων καθώς και να βελτιώσουμε τόσο την αποδοτικότητα όσο και την 
αποτελεσματικότητα της χρήσης της προσομοίωσης σαν ένα εργαλείο για ανάλυση 
αποφάσεων στο project management. 

Το project management καλύπτει τον σχεδιασμό, τον  προγραμματισμό και 
τον έλεγχο τόσο ανθρώπινων όσο και μη ανθρώπινων πόρων οι οποίοι έχουν 
αποκτηθεί και/ή συγκεντρωθεί σε μια «προσωρινή» οργανωτική μονάδα με σκοπό 
την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Υπάρχουν πολλές απόψεις για την 
διαχείριση έργων και ένας αριθμός «εργαλείων»  έχουν αναπτυχθεί και/ή υιοθετηθεί 
για να βοηθήσουν τους διαχειριστές των έργων κατά την ενασχόλησή τους με τις 
πολυπλοκότητες που είναι έμφυτες με την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Ένα από τα περισσότερο γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία 
διαχείρισης έργων περιλαμβάνει την μοντελοποίηση του έργου από ένα δίκτυο. Το 
αποτέλεσμα αναφέρεται ως ένα «μοντέλο δικτύου έργου». Η εργασία αυτή θα 
εστιαστεί κυρίως στην χρησιμοποίηση της προσομοίωσης στην ανάλυση των 
μοντέλων των δικτύων έργων. 

Αναφορικά με την χρήση της προσομοίωσης στην ανάλυση των μοντέλων των 
δικτύων έργων θα μπορούσαμε να διακρίνουμε δυο βασικές περιοχές εφαρμογών. Η 
πρώτη περιοχή εφαρμογής είναι η ανάλυση του κρίσιμου μονοπατιού. Από  κοινού με 
την ανάλυση του κρίσιμου μονοπατιού, η προσομοίωση μπορεί να αποδειχθεί 
ιδιαιτέρως χρήσιμη στον υπολογισμό της τιμής certain-time related μεταβλητών όπως 
είναι οι χρόνοι ολοκλήρωσης δραστηριότητας, οι χρόνοι πραγματοποίησης γεγονότος 
, η διάρκεια του έργου καθώς επίσης και criticality indices. Η δεύτερη περιοχή 
εφαρμογής εμφανίζεται όταν η εκτίμηση των πόρων αποτελεί σημαντικό παράγοντα. 
Αυτή η περιοχή εφαρμογών αναφέρεται ως ανάλυση απαίτησης πόρων/κατανομής 
και διαπραγματεύεται θέματα που έχουν να κάνουν με resource loading, resource 
leveling και αποφάσεις αντιστάθμισης χρόνου/κόστους.  

Τόσο το PERT όσο και το CPM είναι τεχνικές βασισμένες σε δίκτυα οι οποίες 
αρχικά ενσωμάτωσαν αναλυτικές διαδικασίες για την διεξαγωγή ανάλυσης κρίσιμου 
μονοπατιού. Στα 1963,ο Van Slyke ασχολήθηκε με την χρησιμότητα της εφαρμογής 
της προσομοίωσης στην ανάλυση των μοντέλων δικτύων έργων και εισήγαγε την 
έννοια της activity criticality index, που εκφράζει την πιθανότητα κάποια 
δραστηριότητα να ανήκει σε κρίσιμο μονοπάτι. Στο PERT υπάρχει μια μόνο πτυχή 
αβεβαιότητας – η διάρκεια της δραστηριότητας. Το έτος 1966, ο Pritsker εισήγαγε το 
GERT, το οποίο αποτελεί μια γενικευμένη τακτική που περιλαμβάνει τόσο 

 26



μοντελοποίηση δικτύου όσο και ανάλυση προσομοίωσης. Από την εποχή της 
εισαγωγής του, το GERT έχει υποστεί αρκετές επαναστατικές αλλαγές και έχει 
καθορισθεί για σκοπούς διαχείρισης έργων από τον Hebert. Το GERT ενσωματώνει 
μια δεύτερη πτυχή αβεβαιότητας στην μοντελοποίηση δικτύων – η δομή του ίδιου του 
δικτύου μπορεί να είναι στοχαστική. 

Στο επόμενο τμήμα του κειμένου θα κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση της 
ανάλυσης και των θεμελιωδών εννοιών των παραδοσιακών μοντέλων των δικτύων 
έργων. Σε επόμενα τμήματα θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε εφαρμογές της 
προσομοίωσης οι οποίες υποστηρίζουν την ανάλυση του κρίσιμου μονοπατιού και 
την ανάλυση απαιτήσεων πόρων όσον αφορά τόσο τα παραδοσιακά PERT/CPM 
δίκτυα και τα περισσότερο σύγχρονα μοντέλα GERT δικτύων. 

  
4.2. Θεμελιώδεις Έννοιες 

 
Τόσο το PERT όσο και το CPM είναι πολύ γνωστές και καλά τεκμηριωμένες τεχνικές 
προγραμματισμού έργου. Τα βασικά βήματα τα οποία περιλαμβάνονται από αυτές τις 
στενά συσχετισμένες τεχνικές μπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως: 

 
1. Διαχωρίστε το έργο σε ένα σύνολο mutually exclusive και  exhaustive 

δραστηριοτήτων. (Αυτό συχνά αναφέρεται και ως Work Breakdown 
Step. ) 

 
2. Προσδιορίστε και/ή υπολογίστε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά για κάθε 

δραστηριότητα: 
α. σχέσεις προτεραιότητας 
β. διάρκεια 
γ. απαιτήσεις πόρων 

 
3. Κατασκευάστε ένα μοντέλο δικτύου για το έργο χρησιμοποιώντας το 

σύνολο των δραστηριοτήτων και τις αντίστοιχες σχέσεις 
προτεραιότητας. 

 
4. Αναλύστε το τελικό μοντέλο για το δίκτυο του έργου. Συγκεκριμένα, 

πραγματοποιήστε: 
 α. ανάλυση κρίσιμου μονοπατιού και 
 β. ανάλυση απαίτησης/κατανομής πόρων 

  
Συνήθως, η φάση ανάλυσης της διαδικασίας PERT/CPM πραγματοποιούταν 

αναλυτικά χρησιμοποιώντας μια single-valued εκτίμηση για την διάρκεια της κάθε 
δραστηριότητας. Αυτός ο τύπος ανάλυσης κρίσιμου μονοπατιού κατέληγε σε 
αιτιοκρατικές (deterministic) εκτιμήσεις χρόνου και σε μια ″ακατέργαστη″ (crude) 
(0,1) εκτίμηση πιθανότητας για καθένα activity criticality. 

Θα εστιάσουμε τώρα την προσοχή μας στις βελτιώσεις στην ανάλυση των 
δικτύων έργων, οι οποίες προέκυψαν από την ενσωμάτωση στοχαστικών διαστάσεων 
μέσα στα μοντέλα και την αξιοποίηση της προσομοίωσης σαν ένα ακέραιο κομμάτι 
της διαδικασίας ανάλυσης. 
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4.3. Βασικές Αρχές Προσομοίωσης 
 
Στα 1963, ο Van Slyke εισήγαγε την ιδέα της χρησιμοποίησης της προσομοίωσης στο 
περιβάλλον της διαχείρισης έργων. Η μέθοδος του συνοψίζεται ως ακολούθως: (α) 
χρησιμοποίηση της τεχνικής Monte Carlo για την αναπαραγωγή ενός δείγματος από 
τυχαίες χρονικές διάρκειες για κάθε δραστηριότητα βάσει της υπολογισμένης 
κατανομής διάρκειας, η οποία δεν απαιτείται να είναι του τύπου βήτα (β) εκτέλεση 
της ανάλυσης κρίσιμου μονοπατιού στο μοντέλο του δικτύου κάνοντας χρήση του 
δείγματος χρονικών διαρκειών και καταγραφή των αποτελεσμάτων (γ) επανάληψη 
της διαδικασίας μέχρι να επιτευχθούν αποδεκτές εκτιμήσεις για τις μεταβλητές που 
εξαρτώνται από τον χρόνο και είναι του ενδιαφέροντος μας. 

Κλασσικές εφαρμογές της προσομοίωσης στο περιβάλλον της διαχείρισης 
έργων αποτελούν, συνήθως, η παραγωγή εκτιμήσεων για τους χρόνους των 
δραστηριοτήτων (early and late schedules), criticality indices, και/ή απαιτήσεις 
πόρων. Σε γενικές γραμμές, η λογική του να προσομοιώσεις την πραγματοποίηση 
ενός μοντέλου για το δίκτυο ενός έργου απορρέει από το όφελος της πληροφορίας 
που σχετίζεται με σκοπούς σχεδιασμού και/ή ελέγχου. 

Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των εφαρμογών σχετίζεται με έργα τα οποία 
μοντελοποιούνται σαν ένα δίκτυο PERT/CPM. Ένα ενδιαφέρον, αλλά συχνά 
παραλειπόμενο, σημείο το οποίο αφορά την προσομοίωση των δικτύων τύπου 
PERT/CPM είναι πως αυτές οι προσομοιώσεις δεν διεξάγονται, γενικά, σε δυναμική 
κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, η προοδευτική πραγματοποίηση των μοντέλων για 
αυτά τα δίκτυα τύπου PERT/CPM δεν προσομοιώνεται πραγματικά όταν η 
«προσομοίωση» χρησιμοποιείται για να παράγουμε εκτιμήσεις για τις εκείνες τις 
μεταβλητές του έργου που μας ενδιαφέρουν. Δεν είναι απαραίτητο να εντοπίσετε και 
να καταγράψετε τις προσομοιωμένες ολοκληρώσεις δραστηριότητας και 
πραγματοποίησης γεγονότος καθώς αυτές πραγματοποιούνται σε τεχνητό πλαίσιο του 
χρόνου προκειμένου να παράγουμε αυτήν την πληροφορία. Αυτό το σημείο 
αποσαφηνίζεται στο Σχήμα 1. 

Όταν χρησιμοποιούμε την προσομοίωση για να κάνουμε εκτιμήσεις σχετικά 
με κάποια παράμετρο  σε ένα έργο το οποίο έχει μοντελοποιηθεί με ένα δίκτυο 
PERT/CPM το μόνο που χρειάζεται είναι να παράγουμε ένα δείγμα από χρονικές 
διάρκειες για κάθε δραστηριότητα. Στη συνέχεια επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σε 
μία ακολουθία η οποία δεν θα παραβιάζει κανένα από τους περιορισμούς 
προτεραιότητας στο δίκτυο του έργου. Είναι δυνατόν να παραλείψουμε το βήμα που 
σχετίζεται με την προσομοίωση των δικτύων όταν χρησιμοποιούμε τα μοντέλα 
PERT/CPM λόγω της αιτιοκρατικής δομής αυτών των δικτύων. 

Υποθέστε ότι οι δραστηριότητες ενός δικτύου υποδεικνύονται ως a(i,k), όπου 
a(i,k)  είναι μια μοναδική δραστηριότητα που προέρχεται από ένα γεγονός i (κόμβος 
αρχής) και καταλήγει στο γεγονός k (κόμβος τέλους). Η δομή των δικτύων 
PERT/CPM  επιτρέπει τα γεγονότα να παίρνουν αρίθμηση  έτσι ώστε για κάθε 
δραστηριότητα a(i,k), i<k. Από τη στιγμή που οι αριθμοί των γεγονότων έχουν 
καθοριστεί (γενικά μία μη μοναδική εκχώρηση), οι δραστηριότητες  μπορούν να 
διαταχθούν σε μία αύξουσα ακολουθία βασισμένη στους κόμβους έναρξης των. Η 
ανάλυση κρίσιμου μονοπατιού μπορεί τότε να πραγματοποιηθεί με την επεξεργασία 
της παραγόμενης κατά τυχαίο τρόπο χρονικής διάρκειας των δραστηριοτήτων 
σύμφωνα με τον διαταγμένο κατάλογο. Το σχέδιο της αρίθμησης των γεγονότων και 
ο κατάλογος της αρίθμησης των δραστηριοτήτων διασφαλίζουν ότι κανένας από τους 
περιορισμούς προτεραιότητας δεν θα παραβιασθεί κατά τη διάρκεια της ανάλυσης. 
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Δεδομένου ενός διαταγμένου καταλόγου δραστηριοτήτων καθεμία με τρία 
χαρακτηριστικά : (1) κόμβος έναρξης, (2) κόμβος λήξης και (3) διάρκεια, η 
διαδικασία για την πραγματοποίηση (event-oriented) ανάλυσης κρίσιμου μονοπατιού 
παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από των αναλυτή 
μπορούν τότε να παραχθούν από τους συντομότερους και βραδύτερους χρόνους 
πραγματοποίησης γεγονότος και τις διάρκειες δραστηριοτήτων. Αυτός ο τύπος της 
ανάλυσης προσομοίωσης συνήθως πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του σταδίου 
σχεδιασμού. Ενώ είναι χρήσιμη για λόγους σχεδιασμού, η προκύπτουσα  πληροφορία 
γρήγορα καθίσταται «ανεπίκαιρη» όταν το σχέδιο πάρει το δρόμο του και οδεύει προς 
ολοκλήρωση.         
 
4.4. Η Προσομοίωση στον Έλεγχο Έργων 

 
Μπορούμε να έχουμε αναθεωρημένες εκτιμήσεις σχετικά με τις πληροφορίες για ένα 
έργο όταν προσομοιώσουμε ξανά το μοντέλο του δικτύου από την στιγμή που μια 
διαδικασία ενημέρωσης έχει καταγράψει τις ενάρξεις και τις περατώσεις μίας 
δραστηριότητας που λαμβάνουν χώρα πριν από ένα προκαθορισμένο σημείο στον 
χρόνο. Η πρώτη προσέγγιση που κάνουμε προκειμένου να επιλύσουμε το πρόβλημα 
είναι να αλλάξουμε την εκτιμημένη κατανομή της διάρκειας μίας δραστηριότητας με 
μια σταθερά , και έπειτα να επαναλάβουμε την προσομοίωση. Παράλληλα, εάν η 
πρόοδος του έργου ενημερώνεται με την καταγραφή των χρόνων έναρξης (AST) και 
λήξης (AFT) των δραστηριοτήτων (σαν χαρακτηριστικά (4) και (5) αντιστοίχως από 
την προηγούμενη ενότητα), τότε η ανάλυση κρίσιμου μονοπατιού στην UPDATE ή 
CONTROL MODE πραγματοποιείται όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο Σχήμα 3.   

 
4.5.Μοντέλα Σχεδίων  GERT 
 
Ο αναλυτής σχεδίων έχει στην διάθεσή του αρκετές εναλλακτικές τεχνικές 
μοντελοποίησης διαφορετικές από το PERT/CPM. Μία από αυτές τις τεχνικές 
μοντελοποίησης είναι η Graphical Evaluation and Review Technique, η οποία πιο 
συχνά αναφέρεται με τα αρχικά GERT. 

Η δομή των δικτύων GERT είναι στοχαστική που σημαίνει ότι γενικά 
απαγορεύει την χρήση της μεθόδου του συντομότερου δρόμου, η οποία συχνά 
εφαρμόζεται στον υπολογισμό εκτιμήσεων για μεταβλητές έργων σε αιτιοκρατικά 
μοντέλα. Η προοδευτική πραγματοποίηση των στοχαστικών (τύπου GERT) δικτύων 
πρέπει στην ουσία να προσομοιωθεί αφού προσδιορίσουμε τις ολοκληρώσεις της 
δραστηριότητας και τις πραγματοποιήσεις του γεγονότος καθώς ο χρόνος περνάει και 
κάνοντας χρήση της μεθόδου του επόμενου γεγονότος. Αυτή η διαδικασία 
απεικονίζεται λεπτομερώς στο Σχήμα 4. Επειδή η πραγματοποίηση του έργου έχει 
προσομοιωθεί σε δυναμική κατάσταση, δεν είναι απαραίτητο να συμπεριλάβουμε το 
πέρασμα προς τα εμπρός κατά τους υπολογισμούς του κρίσιμου μονοπατιού. Ο 
σύντομος χρόνος πραγματοποίησης των γεγονότων (early realization time-TER)  
καταγράφεται κατά την διάρκεια της προσομοίωσης και μόνο το πέρασμα προς τα 
πίσω (υπολογισμός των TLR’s) είναι απαραίτητο. 

Η στοχαστική φύση των PERT δικτύων έργων απαιτεί οι προσδιοριστικές 
έννοιες του κρίσιμου μονοπατιού να επεκταθούν προκειμένου να προσαρμοσθούν σε 
νέες διαστάσεις αβεβαιότητας (συγκεκριμένα πολλαπλές πραγματοποιήσεις 
δραστηριότητας). Η ανάλυση προσομοίωσης των στοχαστικών δικτύων έργων  
οδηγεί στην παραγωγή νέων πληροφοριών που είναι χρήσιμες στον διαχειριστή του 
έργου και συγκεκριμένα conditional criticality indices και σχετικές πιθανολογικές 
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Πηγή: John E. Hebert, U. S. Naval Academy, Winter Simulation Conference 1979 

ΣΧΗΜΑ 1 

PROJECT NETWORK SIMULATION PROCEDURE 

(A)  PERT/CPM NETWORK      
SIMULATION PROCEDURE 

(B)      GENERAL PROJECT NETWORK   
SIMULATION PROCEDURE 

DEVELOP NETWORK MODEL 

TOPOLOGICAL ORDERING 
OF 

ACTIVITIES (AND EVENTS)

GENERATION OF 
RANDOM ACTIVITY 

DURATIONS 

CRITICAL PATH ANALYSIS 

RESULTS (ESTIMATES) 

DEVELOP NETWORK MODEL 

SIMULATION OF  
PROJECT REALIZATION 

(NETWORK MODEL) 
 

GENERATION OF  
RANDOM DURATIONS  

AS ACTIVITIES ARE 
RELEASED  

AND SCHEDULED 

CRITICAL PATH ANALYSIS 

RESULTS (ESTIMATES) 

 
 
 
εκτιμήσεις  που περιλαμβάνουν πολλαπλές πραγματοποιήσεις δραστηριότητας.  
 Στην ανάλυση των δικτύων PERT/CPM ο υπολογισμός των δεικτών 
κρισιμότητας είναι απλά θέμα του να σημειώσουμε την αναλογία του αριθμού των 
φορών που μια δοθείσα δραστηριότητα είναι κρίσιμη προς τον συνολικό αριθμό των 
(προσομοιωμένων) πραγματοποιήσεων του δικτύου. Ωστόσο, η ευελιξία του GERT 
επιτρέπει καταστάσεις όπως πιθανολογικές απελευθερώσεις δραστηριότητας και 
ακυρώσεις εν εξελίξει δραστηριοτήτων να αναπαριστάνονται στο μοντέλο του έργου.  
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Πηγή: John E. Hebert, U. S. Naval Academy, Winter Simulation Conference 1979 

ΣΧΗΜΑ 2 
 

DETAILED EVENT ORIENTED CRITICAL PATH 
ANALYSIS FOR PERT/CPM NETWORKS 

FORWARD PASS 
 
     DO 10 N = 1 , NE 
10 TER(N) = 0 , 0 
     DO 20 J = 1 , NA 
     I  = A(1,J) 
     K = A(2,J) 
     D = A(3,J) 
     X = TER(I) + D 
     IF (XGT.TER(K)) TER(K) = X 
20 CONTINUE 
     MPD = TER(NE) 
 
BACKWARD PASS 
 
     DO 30 N = 1 , NE 
30 TLR(N) = MPD 
     DO 40 JJ = 1 , NA 
     J =NA – JJ + 1 
     I = A(1,J) 
     K = A(2,J) 
     D = A(3,J) 
     X = TLR(K) – D 
     IF (X.LT.TLR(I)) TLR(I) = X 
40 CONTINUE 
 
WHERE: 
     NE = the number of events 
     NA =  the number of activities 
     TER(J) = the early realization time of event (J) 
     TLR(J) = the late realization time of event (J) 
     MPD = the minimum project duration 
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Οι συνθήκες περιπλέκουν την έννοια της κρισιμότητας που σχετίζεται με τα τύπου 
GERT μοντέλα των δικτύων και απαίτησαν την ανάπτυξη νέων εννοιών οι οποίες 
περιέλαβαν υπό όρους δείκτες κρισιμότητας. Αυτές οι νέες έννοιες παρατίθενται στην 
επόμενη ενότητα. 
 
4.6. Έννοιες Κρισιμότητας  
  
Έστω Ν = ο συνολικός αριθμός των προσομοιωμένων δικτύων. 
 
α.) Θεωρήστε την δομή ενός δικτύου PERT/CPM: 
 
                   1, εάν η δραστηριότητα x είναι κρίσιμη κατά το πείραμα προσομοίωσης n 

wn(x) = {   

                     
0, σε κάθε άλλη περίπτωση 

             N 
W(x) = ∑ wn(x) 
             n=1 
 
C(x) = W(x)/N = Van Slyke’s Criticality Index 
 
β.) Θεωρήστε την δομή ενός δικτύου GERT: (0,1) 
      Realization Case w/o Abandonment 
 
                   1, εάν η δραστηριότητα x πραγματοποιείται κατά το πείραμα προσομοίωσης n 

tn(x) = {   

                     
0, σε κάθε άλλη περίπτωση 

 
           N 
T(x) = ∑ tn(x) 
           n=1 
 
Pr(x) = T(x)/N = REALIZATION INDEX –        μία εκτίμηση της πιθανότητας ότι η                                 

δραστηριότητα x θα πραγματοποιηθεί 
 
γ.) Θεωρήστε την δομή ενός δικτύου GERT: (0,1) 
      Realization Case w/Abandonment 
 

                      1, εάν η δραστηριότητα x ξεκινάει κατά το πείραμα προσομοίωσης n 

sn(x) = {   

                     
0, σε κάθε άλλη περίπτωση 

 
           N 
S(x) = ∑ sn(x) 
           n=1 
 

 32



 
Πηγή: John E. Hebert, U. S. Naval Academy, Winter Simulation Conference 1979 

ΣΧΗΜΑ 3 
 

CRITICAL PATH ANALYSIS FOR CONTROL 
(FORWARD PASS PROCEDURE) 

DO 10 N = 1, NE 
TER(N) = 0,0 

DO 20 J = 1, NA 
I   = A (1, J) 
K = A (2, J) 
D = A (3, J) 

STATUS 
ACTIVITY J 

?

NYS COMPLETED IN-PROGRESS 

X = TER(I) + D AFT = A (5, J) 
X = AFT 

AST = A (4, J) 

AST + Z (J) 
GT TNOW 

?

No 

Yes 

X = AST + D 
(X GT TNOW) 

REVISE 
ESTIMATES 
FOR 
ACTIVITY J 

IF (X.GT.TER(K)) TER(K) = X 

20 
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Ps(x) = S(x)/N = START INDEX –        μία εκτίμηση της πιθανότητας ότι η                                              
    δραστηριότητα x θα πραγματοποιηθεί 

 
Cr(x) = W(x)/T(x) =    CONDITIONAL (r)                                                           
         CRITICALITY INDEX 
CS(x) = W(x)/S(x) =    CONDITIONAL (s)                                                           
         CRITICALITY INDEX 
Pr/s(x) = T(x)/S(x) = Pr(x)/ Ps(x) –  an estimate of  

the conditional probability of realization given 
activity was started 
 

δ.) Θεωρήστε την δομή ενός δικτύου GERT: Multiple Realization Case 
 
Σε αυτήν την περίπτωση, οι ευδιάκριτες πραγματοποιήσεις μίας δραστηριότητας 
πρέπει να παρακολουθούνται κατά την διάρκεια κάθε πειράματος προσομοίωσης. 
Ακολουθώντας τον συλλογισμό των προηγούμενων τμημάτων, ο unconditional 
criticality index θα προσδιοριζόταν και θα υπολογιζόταν ως ακολούθως: 
 
C(x, y) = W(x, y)/N =   the unconditional probability  

that the y-th realization of activity  
x will be critical 

 
Οι υπό όρους δείκτες εξάγονται εύκολα σαν λογική επέκταση της (0,1) Realization 
Case. 
 
4.7. Ανάλυση Απαιτήσεων και Κατανομής Πόρων 
 
Η διαδικασία για την ανάλυση της απαίτησης και της κατανομής πόρων είναι βασικά 
η ίδια τόσο για τα PERT/CPM όσο και για τα GERT. Μία δραστηριότητα 
προσφέρεται για προγραμματισμό όταν οι περιορισμοί προτεραιότητάς της έχουν 
ικανοποιηθεί. Ωστόσο, ο σχεδιασμός μίας δραστηριότητας (στην ουσία το πότε η 
δραστηριότητα ξεκινάει) εξαρτάται από την διαθεσιμότητα των πόρων. Η χρήση ή η 
κατανάλωση των πόρων ελέγχεται με το να συσσωρεύουμε τις ταυτόχρονες 
απαιτήσεις ενός δοθέντος πόρου μέσα σε time slots. Η αναπαράσταση των 
ταυτόχρονων απαιτήσεων πόρων μέσα στον χρόνο αναφέρεται σαν προφίλ πόρων και 
μπορεί να είναι είτε αριθμητικό ή γραφικό. Σε περιπτώσεις όπου οι εκτιμήσεις της 
διάρκειας της δραστηριότητας και/ή η δομή του δικτύου (σύνολα πραγματοποιήσεων) 
είναι στοχαστικές τότε θα υπάρχει στην πραγματικότητα μία κατανομή της χρήσης 
του πόρου σε κάθε time slot. 
    Στην περίπτωση του resource loading οι περιορισμοί πόρων δεν 
λαμβάνονται υπόψη. Οι δραστηριότητες προγραμματίζονται κάτω από την υπόθεση 
ότι επαρκείς ποσότητες πόρων είναι διαθέσιμες, και καθώς η πραγματοποίηση του 
δικτύου προσομοιώνεται, οι απαιτήσεις σε πόρους αθροίζονται. Σε αυτήν την 
περίπτωση, το προφίλ του πόρου λειτουργεί ως πρόβλεψη της ζήτησης για τον 
συγκεκριμένο πόρο. 
 Στην περίπτωση του resource leveling ένα συγκεκριμένο ποσό του πόρου 
είναι διαθέσιμο. Αυτό συνήθως θα προκαλεί μία «σύγκρουση» στον προγραμματισμό 
των δραστηριοτήτων και θα καθυστερεί την ολοκλήρωση του έργου. 
Χρησιμοποιούνται ευρετικοί (heuristic) κανόνες για να προσδιορίσουμε τις 
προτεραιότητες προγραμματισμού μίας δραστηριότητας όταν είναι διαθέσιμοι  
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Πηγή: John E. Hebert, U. S. Naval Academy, Winter Simulation Conference 1979 

ΣΧΗΜΑ 4 
NEXT EVENT PROCEDURE FOR PROJECT SIMULATION 

START 

INDUCE SOURCE  
NODE REALIZATION(S) 

RELEASE ACTIVITY (IES) 
FROM REALIZED NODE 

GENERATE RANDOM 
DURATION FOR EACH 
RELEASED ACTIVITY 

SCHEDULE COMPLETION 
OF EACH RELEASED 

ACTIVITY IN ”EVENT” FILE 

REMOVE NEXT ACTIVITY 
COMPLETION FROM 

“EVENT” FILE 

Yes 
MORE 

REPLICATIONS 
?

No 

COMPUTE 
AND 

SUMMARIZE 
STATISTICS 

STOP 

Yes 

NETWORK 
REALIZATION 

?
No 

PERMANENT 
ACTIVITY FILE 

Yes 

END NODE 
REALIZATION 

 ? 
No 
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ανεπαρκείς πόροι. Στην συνέχεια προσομοιώνονται πολλαπλές υλοποιήσεις του 
δικτύου χρησιμοποιώντας καθέναν από τους ενδιαφέροντες heuristic κανόνες. Τα 
αποτελέσματα αυτών των προσομοιώσεων υπόκεινται σε στατιστική ανάλυση και 
μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα που αφορούν την αναμενόμενη απόδοση των 
heuristic κανόνων προγραμματισμού κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. 
Προβλήματα που περιλαμβάνουν μεταβλητές περιορισμού πόρων θα αναλυθούν 
χρησιμοποιώντας την ίδια βασική προσέγγιση. 
 Αιτιοκρατικά προβλήματα αντιστάθμισης χρόνου/κόστους έχουν υπάρξει 
αντικείμενο σημαντικής έρευνας. Ωστόσο, σε αυτήν την περιοχή έχουν επιτευχθεί 
σχετικά λίγα όταν οι εκτιμήσεις της διάρκειας της δραστηριότητας και/ή δομή του 
δικτύου είναι στοχαστικά. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο πρέπει να παρθούν δυο βασικές 
αποφάσεις. Τι ποσό να δαπανηθεί σε περιοδική βάση και τι συνδυασμός πόρων να 
αγοραστεί δοθείσας μίας δεδομένης απόφασης δαπάνης. Η προσομοίωση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση αυτού του τύπου προβλήματος κάνοντας χρήση μίας 
προσέγγισης παρόμοιας με αυτής του προβλήματος του resource leveling. 
 
4.8. Προτεινόμενος οδηγός για την ανάπτυξη του μοντέλου  
 
Όταν μιλάμε για εφαρμογές της προσομοίωσης στη διαχείριση έργων εννοούμε μία 
σειρά από ποικίλες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την εκτέλεση τεχνικών 
έργων, τη διαχείριση των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού, τη συντήρηση 
μηχανολογικού εξοπλισμού, τα logistics κλπ. Η εφαρμογή της προσομοίωσης θα 
μπορούσε να αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο στη διαδικασία υποστήριξης 
αποφάσεων.  
 Υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη διαδικασία 
ανάπτυξης του μοντέλου. Διακρίνουμε τις εξής τρεις φάσεις: 
Φάση 1η: Εντοπισμός κρίσιμων παραμέτρων. Με απλά λόγια, πρέπει να 
αποφασίσουμε ποιες παράμετροι θα υπεισέρχονται στο μοντέλο μας, σε ποιες 
εισόδους θα βασιστούμε και ποιες παραμέτρους θέλουμε να ελέγχουμε. 
Φάση 2η: Έλεγχος της σχέσεως εξάρτησης μεταξύ των παραμέτρων εισόδου.  

• Εάν οι παράμετροι ελέγχου είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους τότε μπορούμε να 
εφαρμόσουμε αναλυτικές μεθόδους. 

• Μικρός βαθμός εξάρτησης οδηγεί στη χρήση προσομοίωσης.  
• Μεγάλη αλληλεξάρτηση μας οδηγεί στην εξέταση υφιστάμενων μοντέλων 

προκειμένου να ελέγξουμε εάν μπορούνε να προσαρμοσθούνε στη 
συγκεκριμένη περίπτωση. 

Φάση 3η: Κατασκευή ενός στοιχειώδους διαγράμματος του μοντέλου και 
διαμοιρασμός του σε όλους τους εμπλεκόμενους (stakeholders) στο έργο. Με τον 
τρόπο αυτό μπορούμε να επαληθεύσουμε τη διαδικασία ανάπτυξης του μοντέλου και 
να επιχειρήσουμε εκτιμήσεις αναφορικά με τα οφέλη της προσομοίωσης.  
 Για να εξασφαλίσουμε την επιτυχία του εγχειρήματος ανάπτυξης του 
μοντέλου κρίνεται χρήσιμο να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία και τις διαδικασίες 
που υιοθετήθηκαν κατά την ανάπτυξη παρόμοιων μοντέλων. Έτσι, σαν πρώτο βήμα, 
θα μπορούσαμε να προτείνουμε τη μελέτη ανάλογων case studies. Αυτή η μελέτη θα 
μας βοηθήσει να καταλάβουμε τις πιθανές εισόδους και εξόδους του μοντέλου και, 
παράλληλα, θα μας εφοδιάσει με χρήσιμες πρακτικές και εργαλεία ως σημεία 
αναφοράς.  
 Απώτερος σκοπός μας είναι να βρούμε ένα δρόμο που θα μας επιτρέψει 
γρήγορη και αποτελεσματική προσέγγιση του μοντέλου ελαχιστοποιώντας τη 
προσπάθεια και τον χρόνο που απαιτείται προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε γενικές 
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γραμμές θα βασιστούμε σε ήδη υπάρχοντα μοντέλα και θα προσπαθήσουμε να τα 
προσαρμόσουμε στις ανάγκες της δικής μας επιχείρησης, οπότε δεν θα χρειαστεί να 
καταβάλουμε μεγάλο κόπο για την επαλήθευση και την επικύρωση του μοντέλου. 
Όλα τα παραπάνω συντείνουν στη ελαχιστοποίηση του κόστους ανάπτυξης του 
μοντέλου γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  
 
4.9. Εφαρμογές 
 
Στη συνέχεια παραθέτουμε μία σειρά από τομείς δραστηριοτήτων στους οποίους 
ενδείκνυται η εφαρμογή της προσομοίωσης. Ο αναγνώστης προτρέπεται να ανατρέξει 
στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένα 
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών της προσομοίωσης στη διαχείριση έργων. Έτσι, 
μερικές από τις περιοχές όπου η προσομοίωση βρίσκει πρόσφορο έδαφος είναι οι 
παρακάτω: 
Business Process Re-engineering: Αυτή η πρακτική εφαρμόζεται συχνά σε μεγάλους 
οργανισμούς και η όποια προσπάθεια για τη χρήση της προσομοίωσης ενισχύεται από 
την ύπαρξη – ήδη – διαθέσιμων μοντέλων και τις ομοιότητες με άλλες περιπτώσεις. 
Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι η δοκιμή εναλλακτικών σεναρίων 
αξιοποίησης του προσωπικού και των υφιστάμενων δομών και για περισσότερες 
λεπτομέρειες μπορείτε να καταφύγετε στη παράγραφο 5.3.3.  
Inventory Management: Η εφαρμογή της προσομοίωσης σε αυτό το χώρο βοηθά στην 
σωστή διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και των περιορισμένων χώρων 
αποθήκευσης. Η προσομοίωση παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα λόγω του ότι 
αντιμετωπίζει τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις που προκαλούνται από τη στοχαστική 
φύση που σχετίζεται με την ροή της παραγωγής και τις αποστολές των προϊόντων. 
New Products Development: Εδώ συμπεριλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών σε 
πελάτες. Στη περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με μεταφορές και τη στοχαστική 
φύση της ζήτησης από την αγορά κρίνεται επιβεβλημένη η δημιουργία – με μία 
πρώτη προσέγγιση – μίας προσομοίωσης Monte Carlo. 
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Κεφάλαιο 5ο 

 
5.1. Εισαγωγή 
 
Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί σημείο αναφοράς για βέλτιστες πρακτικές κατασκευής, 
μεθόδους και διαδικασίες που έχουν εφαρμοσθεί σε διάφορες περιοχές 
δραστηριοποίησης των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, όπως είναι ο 
σχεδιασμός, η δοκιμή, η παραγωγή και η διαχείριση. Σε πολλές περιπτώσεις 
ενθαρρύνεται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ενδιαφερομένων έτσι ώστε να 
αποφευχθούν φαινόμενα που σχετίζονται με την επανάληψη των ίδιων λαθών και να 
βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να εντοπίσουν τους τομείς στους οποίους μπορούν να 
κάνουν βήματα βελτίωσης. 
 Η γνώση της προσπάθειας που καταβλήθηκε από άλλες επιχειρήσεις επιτρέπει 
στους υπόλοιπους που δραστηριοποιούνται στον ίδιο ή σε παρόμοιο χώρο να 
αποφύγουν την επένδυση χρόνου και χρήματος προκειμένου να επινοήσουν από την 
αρχή τον τροχό, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Σε κάθε περίπτωση η ουσιαστική 
ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των εταιριών εναπόκειται στη διακριτικότητάς τους.       

Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα αναφέρουμε κάποιες εταιρίες οι οποίες έχουν 
εφαρμόσει βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη χρήση της προσομοίωσης στη 
διαχείριση έργων. Η αναφορά μας περιλαμβάνει εταιρίες οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στη κατασκευή προηγμένων οπλικών συστημάτων και 
διαχείρισης ενέργειας και φυσικά δεν εξαντλεί το σύνολο των επιχειρήσεων που 
κάνουν χρήση της προσομοίωσης για τη βέλτιστη διαχείριση των έργων που 
αναλαμβάνουν. 
 Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη μας περιλαμβάνει την εταιρία Raytheon 
Manufacturing Company και την Oak Ridge Operations. 
 
5.2. Το παράδειγμα της Raytheon Manufacturing Company 
 
5.2.1. Ιστορικό – Δραστηριότητες της εταιρίας 
 
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1922 από τρεις νεαρούς επιχειρηματίες που της έδωσαν το 
όνομα American Appliance Company και είχε ως αρχικό αντικείμενο της παραγωγή 
ψυκτικών μέσων. Ωστόσο, τα αρχικά τους σχέδια έμειναν μόνο στα εργαστήρια και 
προκειμένου να βοηθήσουν την εταιρία να επιβιώσει σκέφτηκαν να καταφύγουν σε 
κάτι που είχαν σκεφτεί παλιότερα και θα επέτρεπε στα ραδιόφωνα να συνδέονται σε 
πρίζες τοίχου. Αυτό το είδος ανορθωτή προωθήθηκε στην αγορά με το όνομα 
Raytheon και τότε, το 1925, η εταιρία επίσημα μετονομάσθηκε σε Raytheon 
Manufacturing Company.  
 Έκτοτε, η εταιρία μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και συγχωνεύσεις έχει 
επεκτείνει το αντικείμενό της και σε άλλες δραστηριότητες και πέτυχε τεχνολογικά 
επιτεύγματα σε πολλούς τομείς μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται  οι 
μικροκυματικοί αγωγοί, τα ραντάρ, τα συστήματα τηλεκατεύθυνσης ιπτάμενων 
πυραύλων, τα συστήματα αεράμυνας, οι διαστημικές τηλεπικοινωνίες κλπ.  
 Σήμερα, η Raytheon είναι ένας πρωτοπόρος στο χώρο της και 
δραστηριοποιείται στους παρακάτω τρεις τομείς: αμυντικά και εμπορικά 
ηλεκτρονικά, συστήματα, συστήματα αεροπλοΐας και κατασκευές. Τα κεντρικά 
γραφεία της επιχείρησης είναι στο Lexington της Μασαχουσέτης, αλλά το δικό μας 
ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί  στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στο Tucson της 
Αριζόνας, όπου γίνεται η παραγωγή των πυραύλων (Raytheon Missile Systems 
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Company – RMSC). Το τμήμα των βλημάτων άρχισε να δραστηριοποιείται το 1951 
και σήμερα απασχολεί περίπου 8800 εργαζόμενους και πέτυχε πωλήσεις της τάξης 
των $2.1 δις δολαρίων το έτος 1997. 
 Η RMSC είναι ο παλαιότερος κατασκευαστής πυραυλικών συστημάτων και 
μεταξύ των προϊόντων της περιλαμβάνονται ο προηγμένος πύραυλος αέρος – αέρος 
μεσαίου βεληνεκούς, το Stinger, το Phalanx και το Tomahawk. Οι εγκαταστάσεις στο 
Tucson είναι η μοναδικές που μπορούν να παράγουν πλήρως 
αποσυναρμολογούμενους πυραύλους, ενώ η εταιρία υιοθετεί πρακτικές που τις 
επιτρέπουν να βελτιώνεται διαρκώς και να ανταποκρίνεται στις συνεχώς 
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών. 
 
5.2.2. Ολοκληρωμένος προσομοιωτής πτήσης 
 
Η Raytheon ανέπτυξε έναν ολοκληρωμένο προσομοιωτή πτήσης (Integrated Flight 
Simulation – IFS) ο οποίος πραγματοποιεί ανάλυση απόδοσης, επαλήθευση 
απαιτήσεων, ανάπτυξη σχεδιασμού και ανάλυση πριν και μετά την εκτόξευση σε 
προσομοιωμένους πυραύλους. Πρόκειται για μία απεικόνιση του IFS με έξι βαθμούς 
ελευθερίας (Six Degrees of Freedom – 6DOF) η οποία χρησιμοποιεί λεπτομερή 
μοντέλα αισθητήρων, γεωμετρία στόχου, αλγόριθμους ιχνηλάτη και άλλες απαιτήσεις 
προσομοίωσης προκειμένου να μιμηθεί με ακρίβεια τα πτητικά χαρακτηριστικά του 
βλήματος. 
 Η RMSC ξεκίνησε τη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού για προσομοίωση 
φτιάχνοντας ένα αντικειμενοστραφές εργαλείο προσομοίωσης βλημάτων (Missile 
Object – oriented Simulation Tool – MOST) που ήταν ένα unclassified και generic  
πρόγραμμα προσομοίωσης γραμμένο σε C++. Στη συνέχεια η εταιρία και αρκετοί 
από τους πελάτες της εργάστηκαν από κοινού για να εξελίξουν τα IFS και MOST τα 
οποία έδωσαν μία καλή έκδοση με επαναχρησιμοποιούμενο user interface για το 
χειρισμό των προσομοιώσεων. Το MOST μπορεί να αποτελέσει τη βάση για 
μελλοντικά προγράμματα με εξελιγμένη δομή 6DOF που θα χρησιμοποιηθούν σε 
αερομεταφερόμενα οχήματα καθώς επίσης και σε generic μοντέλα βλημάτων τα 
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικές εφαρμογές, προσομοιώσεις Monte 
Carlo, αξιολόγηση της ικανότητας συγχρονισμού των βλημάτων καθώς και για 
προσομοιώσεις ψηφιακών μοντέλων ελέγχου συγχρονισμού. 
 Οι προσομοιώσεις για το σχεδιασμό και την επικύρωση (validation) του 
προϊόντος είναι ένα, αποδεδειγμένα, χαμηλού κόστους εργαλείο το οποίο αποτελεί 
για τους χρήστες μία εναλλακτική δυνατότητα από εκείνη της διενέργειας 
πραγματικών δοκιμών. Η  RMSC σχεδίασε τη δομή του IFT κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να είναι εύκολα προσαρμόσιμη σε διαφορετικά σενάρια προσομοίωσης και σε 
διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών όταν εκτελείται προσομοίωση 
αερομεταφερόμενων οχημάτων που απαιτεί 6DOF. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η 
υλοποίηση του IFS επέτρεψαν στη RMSC να ενσωματώσει αυτή την 
προσαρμοστικότητα στο πρόγραμμα των πυραύλων AIM – 9X. 
 Στις επόμενες δύο παραγράφους θα αναφερθούμε εκτενέστερα στη διαδικασία 
ανάπτυξης της προσομοίωσης των έξι βαθμών ελευθερίας (6DOF) καθώς και στην 
επικύρωση και επαλήθευση των μοντέλων προσομοίωσης. 
 
5.2.3. Η προσομοίωση 6DOF 
 
Η RMSC κατασκεύασε ένα μοντέλο με έξι βαθμούς ελευθερίας (6DOF) το οποίο 
προσομοιώνει τις λειτουργίες πριν την εκτόξευση καθώς και κατά τη διάρκεια της 
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πτήσης ενός βλήματος και λαμβάνει υπόψη τόσο τις ατμοσφαιρικές συνθήκες όσο και 
τα συστήματα προσδιορισμού θέσης και τα δορυφορικά συστήματα τηλεπικοινωνιών. 
Το μοντέλο 6DOF επιτυγχάνει αυτή τη δύσκολη αποστολή κάνοντας χρήση 
μαθηματικών εκφράσεων μέσω υπολογιστή για τα υποσυστήματα του βλήματος. Οι 
μαθηματικές αντιπροσωπεύσεις σχετίζονται με βάσεις δεδομένων μαζικής 
ιδιοκτησίας, με προσομοιώσεις των ατμοσφαιρικών συνθηκών, με συστήματα 
παγκόσμιου εντοπισμού/δορυφορικών τηλεπικοινωνιών και με υλικό και λογισμικό 
πτήσεων του βλήματος. Η RMSC έχει κατασκευάσει μη γραμμικά αερο-υδραυλικά 
μοντέλα που περιλαμβάνουν αδρανή αισθητήρα, προώθηση και σύστημα 
ενεργοποίησης για να προσομοιώσει διάφορα υποσυστήματα του βλήματος. Αυτά τα 
υποσυστήματα είναι υπεύθυνα για την καθοδήγηση, τη ναυσιπλοΐα, τον έλεγχο και τη 
πτητική συμπεριφορά του βλήματος. 
 Η RMSC επιτυγχάνει τις  6DOF προσομοιώσεις με το να αναπτύσσει δύο 
κατηγορίες μοντελοποίησης. Η πρώτη κατηγορία σχετίζεται με την ανάπτυξη 
λογισμικού προσομοιώσεων μη πραγματικού χρόνου για τη στατιστική ανάλυση των 
συστημάτων ναυσιπλοΐας και της πτητικής συμπεριφοράς (π.χ. ανάλυση 
διακύμανσης, προσομοιώσεις Monte Carlo). Η δεύτερη κατηγορία χρησιμοποιεί 
πραγματικού χρόνου και hardware-in-the-loop προσομοιώσεις που περιλαμβάνουν 
αντιπροσώπευση του αισθητήρα και ικανότητες απεικόνισης πτήσης. Κατά τα πρώτα 
στάδια της ανάπτυξης, η RMSC υλοποιεί μία τεχνική ελέγχου προοδευτικής 
διαμόρφωσης προκειμένου να διευκολύνει τη δημιουργικότητα σε ένα όχι καλά 
δομημένο περιβάλλον. Καθώς το μοντέλο της προσομοίωσης εξελίσσεται, η εταιρία 
ακολουθεί πιο τυπικό έλεγχο της διαμόρφωσης του εξοπλισμού και του λογισμικού. 
 Η προσπάθεια της RMSC για την ανάπτυξη λογισμικού επέφερε τις πρακτικές 
και διαδικασίες τεχνολογίας λογισμικού (Software Engineering Practices and 
Procedures – SEPP) για την ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης, οι οποίες κάνουν 
χρήση του προτύπου ISO – 12207 (Software Life Cycle Processes) σαν οδηγός  
καλύτερης εμπορικής πρακτικής. Το SEPP προσδιορίζει και καθορίζει ποικίλα 
θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού, όπως η οργάνωση της 
διαχείρισης έργου, οι υπευθυνότητες, οι πόροι και οι μετρικές (metrics). Επίσης, το 
SEPP, σχετίζεται με τα κύρια σημεία της ανάπτυξης λογισμικού, με το περιβάλλον 
της τεχνολογίας λογισμικού και τις πρακτικές προγραμματισμού, με τη διαχείριση της 
διαμόρφωσης του λογισμικού και, τέλος, με τις πρακτικές και πολιτικές διασφάλισης 
της ποιότητας.  
 Η υιοθέτηση των παραπάνω σχετιζομένων με την ανάπτυξη του λογισμικού 
και ο σεβασμός των απαιτήσεων της σύμβασης επιτρέπουν στην εταιρία να 
εφαρμόζει μία πλήρως ελεγχόμενη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού με 
προβλεπόμενα, εύχρηστα αποτελέσματα. Παρά το γεγονός ότι  η 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού μεταφραζόταν μέχρι 
πρόσφατα μόνο σε όρους ποιότητας, η εταιρία εντόπισε οφέλη και σε άλλους τομείς 
όπως: διαδικασία αξιολόγησης προβλημάτων και υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών, 
κοινά μοντέλα για χρήση σε προσομοιώσεις τόσο εξοπλισμού όσο και λογισμικού, 
όπου αυτό είναι εφικτό και σε εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες 
συντονισμού. 
 
5.2.4. Επικύρωση και επαλήθευση των μοντέλων προσομοίωσης 
 
Η εταιρία ανέπτυξε μία διαδικασία η οποία επισπεύδει την ανάπτυξη λογισμικού γιατί 
κάνει χρήση του ίδιου λογισμικού για μοντελοποίηση, ανάπτυξη αλγορίθμων, 
ανάλυση απόδοσης κατά την προσομοίωση και για την ανάπτυξη κώδικα λογισμικού 
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πτήσης. Η εταιρία, επίσης, σχεδίασε μία διαδικασία που χρησιμοποιεί ένα κοινό 
μοντέλο για να επικυρώσει την ανάπτυξη λογισμικού, την ολοκλήρωση (integration) 
και τη δοκιμή (testing). 
 Ενώ δημιουργούσε το λογισμικό για τον έλεγχο της πτήσης, η εταιρία 
διαπίστωσε ότι τα περισσότερα σφάλματα συμβαίνουν κατά τη φάση της συγγραφής 
και, συνήθως, προκαλούν τρία προβλήματα τα οποία έχουν ως ακολούθως: 

1. Οι αλγόριθμοι αποτυγχάνουν να επαληθευτούν με ακρίβεια κάτω από 
ρεαλιστικές πτητικές και επιχειρησιακές συνθήκες λειτουργίας 

2. Ο σχεδιαστής του εξοπλισμού δεν μεταφέρει σωστά τους προσδιορισμένους 
αλγόριθμους προς το σχεδιαστή του λογισμικού 

3. Αποτυχία να δοκιμαστεί λεπτομερώς ο κώδικας του λογισμικού τόσο σε 
επίπεδο μονάδας όσο και σε επίπεδο επιμέρους εξαρτημάτων. 

Η RMSC, επίσης, ανέφερε πως οι προβλέψεις των δοκιμών πτητικής συμπεριφοράς 
καθώς και η μετά της πτήσεως ανάλυση της απόδοσης απαιτούν ένα εργαλείο 
επικύρωσης (validation). Από τη στιγμή που οι δοκιμές πραγματικών πτήσεων είναι 
δαπανηρές, η εταιρία καταβάλλει προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τον απαιτούμενο 
αριθμό δοκιμών και να μεγιστοποιήσει τη πιθανότητα επιτυχίας. 
 Με την ανάπτυξη αλγορίθμων για ακριβή προσομοίωση και ενσωματώνοντας 
το κώδικα αμέσως στο λογισμικό πτήσης, η RMSC απέτρεψε πολλά σφάλματα πριν 
αυτά ενσωματωθούν μέσα στο λογισμικό. Αυτή η προσπάθεια διασφάλισε την 
έγκαιρο προσδιορισμό των αποτυχιών στο λογισμικό, γεγονός που μείωσε σημαντικά 
τα κόστη που σχετίζονται με τον εντοπισμό και την επιδιόρθωση σφαλμάτων κώδικα 
που εκδηλώνονται αργότερα κατά τη φάση της ανάπτυξης. Η εταιρία, επίσης, 
εμπλέκει τον αναλυτή στην ανάπτυξη του κώδικα πτήσης, γεγονός που βελτιώνει τη 
συμπεριφορά καθώς εξετάζει κρίσιμα ζητήματα της ανάπτυξης του σε πραγματικό 
χρόνο λογισμικού πτήσεως. Ως αποτέλεσμα, η εταιρία επίλυσε, εγκαίρως, πολλά 
κρίσιμα προβλήματα  κατά τη φάση της ανάπτυξης μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται συγχρονισμός δεδομένων, περιθώρια ρυθμού απόδοσης και 
αλληλεπίδραση με άλλες μονάδες λογισμικού για υπολογιστές. 
 Αυτές οι οδηγίες ανάπτυξης λογισμικού επέτρεψαν στην επιχείρηση να 
βελτιστοποιήσει την επικύρωση και την επαλήθευση των προσομοιωμένων 
μοντέλων, ενώ μείωσε τον αριθμό των απαιτούμενων δοκιμών για την αξιολόγηση 
της απόδοσης. Με την υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης, η εταιρία μείωσε το 
συνολικό κόστος που περικλείει τη διατύπωση του κώδικα, την επαλήθευση, την 
επικύρωση και την τελική δοκιμή. 
 
5.3. Το παράδειγμα της Oak Ridge Operations 
 
5.3.1. Ιστορικό – Δραστηριότητες της εταιρίας 
 
Η εταιρία Oak Ridge Operations ιδρύθηκε το 1940 ως ένας από τους βασικούς 
συντελεστές του Σχεδίου Μανχάταν στα πλαίσια του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου. 
Σήμερα, η εταιρία, που υπάγεται στο αμερικάνικο Υπουργείο Ενέργειας, έχει 
επεκτείνει το πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και σε τομείς όπως 
αποσυναρμολόγηση και αποθήκευση πυρηνικών όπλων, ενεργειακά προγράμματα, 
πιστοποίηση παραγωγικών διαδικασιών, περιβαλλοντική διαχείριση, παροχή 
επιμόρφωσης, κλπ. Έχει την έδρα της στη πόλη Oak Ridge του Τενεσί και 
περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστές εγκαταστάσεις δραστηριοτήτων οι οποίες τελούν υπό 
την εποπτεία της Lockheed Martin.  

 41



Η Oak Ridge Operations, όπως και άλλες κρατικές δραστηριότητες, έχουν έρθει 
αντιμέτωπες με αλλαγές, προκλήσεις και ευκαιρίες που σχετίζονται με τον 
επαναπροσδιορισμό της αποστολής τους και τη μείωση των επιχορηγήσεων. Σαφώς, 
η δομή, η εξειδίκευση και οι ικανότητες της εταιρίας είναι παγκοσμίου επιπέδου και 
έχει τεκμηριώσει βέλτιστες πρακτικές σε διάφορους τομείς της επιστήμης, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας της προσομοίωσης. 
 Οι δραστηριότητες στη περιοχή της προσομοίωσης περιλαμβάνουν 
ολοκληρωμένα, συγχρονισμένα (concurrent) περιβάλλοντα Μηχανικής, ένα εικονικό 
εργοστάσιο και έναν προσομοιωτή εκπαίδευσης για εργαλειομηχανή. Μέσω του 
κέντρου συγχρονισμένης Μηχανικής, η Oak Ridge μπορεί να αναπτύξει, να 
απεικονίσει και να αναλύσει προτεινόμενα σχέδια σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο 
υπολογιστή και κάτω από συνθήκες προσομοίωσης πριν την επεξεργασία ενός 
πρωτοτύπου. Η εφαρμογή του εικονικού εργοστασίου προσομοιώνει ένα εργοστάσιο 
με διακριτές και συνεχείς διεργασίες και δεν προσφέρει μόνο ικανότητες 
απεικονίσεων αλλά και δυνατότητα προβλέψεων σχετικά με τον χρόνο του κύκλου 
παραγωγής και σχεδιασμού εργονομικών μοντέλων. Τέλος, ο προσομοιωτής για την 
εκμάθηση της εργαλειομηχανής επιτρέπει την απόκτηση από μέρους του χρήστη 
πραγματικής, επιχειρησιακής εμπειρίας, την ανατροφοδότηση πραγματικού χρόνου 
και τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον αφού επιτρέπει την 
εργασία του χρήστη σε ένα εικονικό περιβάλλον επεξεργασίας. 
 
5.3.2. Προσομοιωτής εικονικής εκπαίδευσης 
 
Ο εν λόγω προσομοιωτής εξελίχθηκε από το κέντρο σύγχρονης και εφαρμοσμένης 
Μηχανικής της Oak Ridge Centers for Manufacturing Technology (ORCMT) και 
επιτρέπει τις προσομοιώσεις σε υπολογιστή βιομηχανικού εξοπλισμού, όπως μηχανές 
άλεσης και άλλων ιδιαιτέρως σύνθετων εργαλείων. Ο εκπαιδευόμενος παρακολουθεί 
μία τρισδιάστατη, έγχρωμη προσομοίωση του εξοπλισμού στην οθόνη ενός 
υπολογιστή και χειρίζεται τον εξοπλισμό με έναν ελεγκτή. Ο ελεγκτής, ο οποίος 
περιλαμβάνει έναν πίνακα ελέγχου και οθόνες παρακολούθησης των δεδομένων 
(Σχήμα 5-1), επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να δουλέψει πάνω σε όλες τις πτυχές του 
προσομοιωμένου εξοπλισμού. Επιπλέον, ο χειριστής μπορεί να παρακολουθεί 
ταυτόχρονα τον ελεγκτή και τον προσομοιωμένο εξοπλισμό σε λειτουργία. 
 Ο προσομοιωτής εικονικής εκπαίδευσης εξασφαλίζει την εκπαίδευση σε ένα 
ρεαλιστικό περιβάλλον, την απόκτηση εμπειρίας στη χρήση της εργαλειομηχανής και 
την ανατροφοδότηση πραγματικού χρόνου. Εφόσον ο προσομοιωτής εργάζεται σε 
υψηλότερες ταχύτητες από τον πραγματικό εξοπλισμό γίνεται αντιληπτό ότι 
επιτυγχάνεται εξοικονόμηση στον εκπαιδευτικό χρόνο. Επιπρόσθετα, ο 
εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να μυηθεί σε ένα περιβάλλον εικονικής 
πραγματικότητας επειδή έχει στη διάθεσή του τόσο ένα κράνος εικονικής 
πραγματικότητας όσο και μία ελεγχόμενη με το χέρι μονάδα ελέγχου (Σχήμα 5-2). Ο 
προσομοιωτής επιτρέπει τη συνεργασία και τη χρήση πολλαπλών τερματικών 
σταθμών. Πιο συγκεκριμένα, ένας εκπαιδευόμενος μπορεί να εργαστεί πάνω σε 
πολλά μέρη του εξοπλισμού ή πολλοί εκπαιδευόμενοι μπορούν να εργαστούν πάνω 
στο ίδιο τμήμα του προσομοιωμένου εξοπλισμού. Επίσης, είναι εφικτή η διεξαγωγή 
εκπαιδευτικών μαθημάτων από απομακρυσμένες περιοχές. 

 42



 
Σχήμα 5-1. Πίνακας ελέγχου προσομοίωσης 
Πηγή: Report of survey conducted at Department of Energy, November 1996. 
Best Manufacturing Practices Center of Excellence. 
 

 
Σχήμα 5-2. Προσομοιωτής εκπαίδευσης με χρήση Η/Υ  
Πηγή: Report of survey conducted at Department of Energy, November 1996. 
Best Manufacturing Practices Center of Excellence. 
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Ο προσομοιωτής εξαλείφει την ανάγκη της αγοράς εξοπλισμού αποκλειστικά για 
εκπαίδευση γεγονός που μειώνει τα κόστη προμήθειας, αποτρέπει το ενδεχόμενο 
μετακίνησης εξοπλισμού από τη γραμμή παραγωγής για εκπαιδευτικούς λόγους και 
προστατεύει τον ακριβό εξοπλισμό από ζημιές που προκαλούνται από άπειρους 
χειριστές με συνεπακόλουθο αποτέλεσμα τη μείωση στα κόστη επιδιόρθωσης και 
βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής κατάστασης των μηχανημάτων. Παράλληλα, οι 
τρισδιάστατες και από μικρή απόσταση εικόνες του εξοπλισμού επιτρέπουν στο 
χειριστή να ανιχνεύσει πιθανές «συγκρούσεις» και αστοχίες μεταξύ των 
συνεργαζόμενων επιμέρους εξαρτημάτων γρηγορότερα από την περίπτωση που θα 
χρησιμοποιούταν πραγματικός εξοπλισμός. 
 Ο συγκεκριμένος προσομοιωτής μπορεί να τρέξει σε προσωπικό υπολογιστή, 
μία δυνατότητα που βοηθάει στην εκπαίδευση από μακρινή απόσταση που 
αναφέρθηκε παραπάνω. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η συνεχή εκπαίδευση των 
εργαζομένων της εταιρίας, αφού δεν υφίσταται ο περιορισμός του χώρου και, 
παράλληλα, επιτρέπεται η επικοινωνία με την ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς οι 
φοιτητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε βιομηχανικές πρακτικές καθιστώντας 
πραγματική τη διασύνδεση γνώσης και εργασιακού περιβάλλοντος. Επιτυγχάνεται, 
δηλαδή, η μετάδοση ερεθισμάτων που ενισχύουν τη μάθηση στους φοιτητές και, 
παράλληλα, οι εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν προσωπικό το οποίο 
είναι είδη εξειδικευμένο στη χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού. Τέλος, τα 
μοντέλα που «τρέχει» ο προσομοιωτής παράγονται με τη βοήθεια λογισμικού το 
οποίο διατίθεται στο εμπόριο, όπως επίσης και ένα αρχείο της ORCMT’s που 
περιλαμβάνει προσομοιωμένους ελεγκτές και μηχανές. 
 
5.3.3. Εικονικό εργοστάσιο 
 
Το κέντρο σύγχρονης και εφαρμοσμένης Μηχανικής της ORCMT’s ανέπτυξε ένα 
πακέτο λογισμικού εικονικού εργοστασίου, το οποίο χρησιμοποιεί Commercial – Off 
– the – Self εργαλεία λογισμικού για να φτιάξει σχεδιαγράμματα εργοστασίων, να 
διαχειρισθεί την αποδοτικότητα εργοστασίων και να αναπτύξει περιβάλλον 
εργονομικής εργασίας. Με το χαρακτηριστικό γνώρισμα του point – and – click 
(Σχήμα 5-3) παρέχει στο χρήστη σχετικά σχέδια, διαδικασίες, εικόνες, προσομοιώσεις 
και πληροφορίες για το εργοστάσιο. Αυτή η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
κατά το στήσιμο οποιουδήποτε εργοστασίου και θα αποτελούσε ένα πολύτιμο 
εργαλείο για τα περιβάλλοντα παραγωγικών διαδικασιών. 
 Το κέντρο σύγχρονης και εφαρμοσμένης Μηχανικής τροποποίησε το 
εμπορικά διαθέσιμο λογισμικό με το όνομα QUEST/IGRIP σε ένα τρισδιάστατο 
εργαλείο μοντελοποίησης το οποίο προσομοιώνει μία διακριτή και συνεχή διεργασία 
εργοστασίου (Σχήμα 5-4). Αυτό το εργαλείο εκτός του ότι παρέχει ένα εικονικό 
σχεδιάγραμμα του εργοστασίου, επίσης, καταγράφει τους χρόνους των κύκλων 
παραγωγής προκειμένου ο χρήστης να παίρνει δεδομένα για διαφορετικές 
χωροταξικές διευθετήσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ του προσωπικού. Τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως διαστάσεις, ταχύτητες και δυνατότητες ενσωματώνονται μέσα 
στο πακέτο του λογισμικού και μπορούν να αποκτηθούν μέσω της σύνδεσης του 
Netscape. Όπως γίνεται αντιληπτό, ο χρήστης μπορεί να προβλέψει τους χρόνους 
παραγωγής ή μπορεί να έχει πρόσβαση σε εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με 
διεργασίες και δεδομένα εξοπλισμού. Επιπλέον, υλοποιούνται  μοντέλα για τη 
διαχείριση των ανθρώπινων πόρων προκειμένου να καταλήξουμε σε εργονομικές  
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Σχήμα 5-3. Περιγραφή του εικονικού εργοστασίου 
Πηγή: Report of survey conducted at Department of Energy, November 1996. 
Best Manufacturing Practices Center of Excellence. 
 

 
  Σχήμα 5-4. Ολοκληρωμένο εργαλείο λογισμικού 
  Πηγή: Report of survey conducted at Department of Energy, November 1996. 
  Best Manufacturing Practices Center of Excellence. 
 
τοποθετήσεις και να μειώσουμε το στρες της επανάληψης που συνήθως υπάρχει 
στους χώρους εργασίας ενός εργοστασίου. 
 Οι παραπάνω γραμμές σίγουρα θα έχουν εντυπωσιάσει όσους εμπλέκονται σε 
παραγωγικές διαδικασίες και συχνά πρέπει να πάρουν αποφάσεις που σχετίζονται με 
τη βέλτιστη χρήση του εξοπλισμού και των πόρων. Το λογισμικό που περιγράφηκε σε 
αυτή τη παράγραφο επιτρέπει το βέλτιστο σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και μειώνει 
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το κόστος που σχετίζεται με την ανέγερση νέων κτηρίων. Επιπρόσθετα, το λογισμικό 
θα μπορούσε να επανεκτιμήσει, να επεκτείνει ή να επανασχεδιάσει μία υφιστάμενη 
εγκατάσταση προκειμένου να προστεθούν νέες γραμμές παραγωγής.  
 
5.3.4. Προσομοίωση χύτευσης (casting simulation) 
 
Η Oak Ridge National Laboratory (ORNL) έχει προχωρήσει στη κατασκευή μίας 
εγκατάστασης προσομοίωσης χύτευσης και μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον 
αφορά τη κατασκευή χυτών συστατικών. Αυτού του είδους η προσέγγιση συνδυάζει 
τη κατασκευαστική εμπειρία με τη τεχνολογία μοντελοποίησης για να βελτιώσει τη 
κατασκευή ενός χυτού προϊόντος. Η τεχνολογία αιχμής της ORNL εξασφαλίζει 
ισχυρή τεχνική υποστήριξη και κατασκευαστική εμπειρία για να υποστηρίξει 
ολόκληρη τη διεργασία από τη σύλληψη της ιδέας ενός προϊόντος μέχρι τη 
παραγωγή. 
 Η χρήση διαφόρων σχεδιαστικών εργαλείων και εργαλείων CAD δίνει στην 
ORNL την ευελιξία να σχεδιάσει το κομμάτι και να προσομοιώσει αποτελεσματικά 
τη διαδικασία ρίψης. Η ORNL συνδυάζει το δικό της περιβάλλον προσομοίωσης , 
(ProCAST), με διάφορα λογισμικά σχεδιασμού μοντέλων, όπως τα PATRAN, 
IDEAS, IFEM, GFEM, ProEngineer, ANSYS, ARIES και ANVIL. Βασιζόμενο στις 
δικές του τεχνολογίες μοντελοποίησης και κατασκευής, το ORNL παρέχει 
προσομοίωση με ικανότητες ανάλυσης που περιλαμβάνουν στερεοποίηση μέσω 
συζευγμένης μεταφοράς θερμότητας, μεταφορά θερμότητας ακτινοβολίας, 
ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις και επιφανειακή ανίχνευση μορίων. 
    Συνήθως, το ORNL επεξεργάζεται ηλεκτρονικά το κομμάτι προς χύτευση 
για να φτιάξει ένα αναλυτικό μοντέλο. Έπειτα, η προσομοίωση της χύτευσης 
προσδιορίζει τις οριακές συνθήκες για να διασφαλιστεί η βέλτιστη ροή των 
λειωμένων μετάλλων, η κατάλληλη πλήρωση του καλουπιού και η στερεοποίηση του 
χυτού προϊόντος. Αυτή η μέθοδος, συνήθως, μειώνει το διαχωρισμό και τα 
ακτινογραφικά αποτελέσματα σε αποδεκτό επίπεδο. Αρκετά συχνά, η προσομοίωση 
οδηγεί σε ένα καινούριο σχέδιο ή πρωτότυπο ή σε ένα καθαρής μορφής προϊόν 
χύτευσης για να αντικαταστήσει ένα επεξεργασμένο προϊόν. Με τη χρήση αυτής της 
ολοκληρωμένης κατασκευαστικής προσέγγισης το ORNL επιτυγχάνει υψηλής 
ποιότητας χυτεύσεις. 
 Η μοναδική τεχνογνωσία και οι ικανότητες του ORNL οδηγούν το σχεδιασμό 
του κομματιού και τη διαδικασία χύτευσης από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι το τελικό 
προϊόν. Οι δαπανηρές trial – and – error δοκιμές χύτευσης περιορίζονται με τη 
προσομοίωση της διαδικασίας και τη βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων πριν την πραγματική εκτέλεση χύτευσης. Ενδεχομένως, επιτυγχάνεται 
και μείωση στα κόστη, η οποία αγγίζει το 50%.      
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Κεφάλαιο 6ο 

 
6.1. Εισαγωγή 
 
Το λογισμικό που σχετίζεται με τη διαχείριση έργων επιτρέπει στο χρήστη να 
παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τη πρόοδο του έργου κατά τη διάρκεια του κύκλου 
της ζωής του. Το είδος αυτού του λογισμικού αποδεικνύεται πολύ πρακτικό όταν 
κάποιος πρέπει να ελέγξει μεγάλα έργα. Επιπρόσθετα, ο μάνατζερ μπορεί να αναμένει 
βελτίωση της παραγωγικότητας της ομάδας, βελτιστοποίηση του επιπέδου 
επικοινωνίας μεταξύ όλων των μελών της ομάδας, εντοπισμό των προβλημάτων και 
προσαρμογή σε οποιοδήποτε μέγεθος έργου. 
 Ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και το είδος του λογισμικού της 
διαχείρισης έργων, ο μάνατζερ μπορεί να ελπίζει ότι θα αποκομίσει πολλά οφέλη από 
την εφαρμογή του συγκεκριμένου λογισμικού στο εργασιακό περιβάλλον. Μερικά 
από τα πλεονεκτήματα αναφέρονται παρακάτω: 

 
• Έλεγχος του έργου μέσω της παρακολούθησης των διεργασιών 
• Χρήση έτοιμων προτύπων ή δημιουργία νέων για τις ανάγκες του χρήστη 
• Παρακολούθηση των γεγονότων και των κύριων σημείων του έργου 
• Διαγράμματα Gantt για τη παρακολούθηση της προόδου 
• Web ή 32-bit client interface 
• Ανακοινώσεις και συνεργασία με συστήματα αλληλογραφίας 

 
Αυτά είναι μερικά από τα οφέλη που θα αποκομίσει κάποιος εάν εφαρμόσει 

αυτό το είδος λογισμικού στην επιχείρησή του. Από τη στιγμή που είναι διαθέσιμα 
πολλά πακέτα λογισμικού διαχείρισης έργων, θα ήταν χρήσιμο ο υποψήφιος 
αγοραστής να προσδιορίσει τις απαιτήσεις του και να κάνει χρήση μίας δικιμαστικής 
έκδοσης προτού σπεύσει στην επιλογή συγκεκριμένου πακέτου. 

Στις σελίδες που ακολουθούν ο αναγνώστης θα διαβάσει τη περιγραφή 
κάποιων αντιπροσωπευτικών πακέτων λογισμικού από τα οποία κάποιο είναι 
εξειδικευμένο, ενώ τα υπόλοιπα υιοθετούν μία πιο απλή προσέγγιση της διαχείρισης 
των έργων και κατά συνέπεια θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν πιο φιλικά απέναντι 
στο χρήστη. 
 
6.2. Το πρόγραμμα Project-xl 
 
Το Project-xl είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βασίζεται στο πρότυπο του Excel και 
είναι ειδικά σχεδιασμένο για αυτούς που θέλουν να παρακολουθούν και να 
διαχειρίζονται μικρά έργα – μέχρι 100 δραστηριότητες – και δεν επιθυμούν να 
ξοδέψουν μία μικρή περιουσία για την αγορά αντίστοιχου λογισμικού. Με το Project-
xl, η εισαγωγή των δεδομένων είναι πολύ εύκολη και, επίσης, ο χρήστης μπορεί να 
δημιουργήσει με πολύ εύκολο τρόπο διαγράμματα Gantt και αναφορές τόσο 
προϋπολογισμού όσο και απόδοσης. 
 Το Project-xl έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Ικανότητα για 100 δραστηριότητες και 15 πόρους 
• Σχεδιασμό διαγραμμάτων Gantt 
• Ημερήσιο ή εβδομαδιαίο προγραμματισμό 
• Μέχρι 5 προαπαιτούμενες δραστηριότητες για κάθε άλλη δραστηριότητα 
• Ανάλυση κρίσιμου μονοπατιού 
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• Φιλτράρισμα διεργασιών ή πόρων   
• Ανάλυση παραγόμενης αξίας (EVA) 
• Αναφορά προϋπολογισμού 
• Υποβολή εκθέσεων βάσει προτύπου 
• Πίνακας απόδοσης έργου 
• Απλή εισαγωγή δεδομένων 
• Εξαγωγή δεδομένων προς το MS Project 

 
6.2.1. Οι δυνατότητες του προγράμματος 
 
Επειδή το πρόγραμμα μπορεί να διαχειρισθεί μέχρι 100 δραστηριότητες είναι 
κατάλληλο για μικρά και μεσαία έργα και η παραγωγή των διαγραμμάτων Gantt και 
του προϋπολογισμού μπορεί να γίνει με πολύ εύκολο τρόπο. Κάθε δραστηριότητα 
μπορεί να έχει μέχρι πέντε άμεσα προηγούμενες δραστηριότητες και πέντε πόρους για 
την εξυπηρέτησή της. Οι πόροι αντλούνται από μία «δεξαμενή» η οποία 
δημιουργείται από την αρχή και μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 15 ανθρώπους. 
 Από τη στιγμή ο χρήστης έχει περάσει το έργο στο πρόγραμμα, μπορεί να 
παρακολουθεί τη πρόοδό του και να ενημερώνει τις δραστηριότητες με πραγματικούς 
χρόνους έναρξης και ολοκλήρωσης καθώς με τα προκύπτοντα κόστη. Μετά το 
Project-xl θα πραγματοποιήσει μία ανάλυση παραγόμενης αξίας προκειμένου να 
παρέχει στο χρήστη μία αναφορά σχετικά με την εκτέλεση του έργου, καθώς και να 
κάνει μία πρόβλεψη σχετικά με τα τελικά κόστη και τις διάρκειες των επιμέρους 
δραστηριοτήτων του έργου.  

Οι παραπάνω γραμμές βοηθούν να γίνει αντιληπτό ότι με το Project-xl μπορεί 
κάποιος να παρακολουθεί το έργο με πολύ εύκολο τρόπο χωρίς να έχει δαπανήσει 
σημαντικό χρόνο – και όχι αμελητέο κόστος – στην εκμάθηση κάποιου 
εξειδικευμένου πακέτου λογισμικού. Παράλληλα, το πρόγραμμα παράγει αναφορές 
που έχουν το κατάλληλο επαγγελματικό ύφος και μπορούν να παραδοθούν σε όσους 
διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη του έργου (π.χ. stakeholders).  

      Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα της μεταφοράς προγραμματισμών στο MS 
Project και σε άλλα φύλλα του Excel έτσι ώστε να μπορούμε να διαμοιρασθούμε 
πληροφορίες και με άλλους μάνατζερ οι οποίοι χειρίζονται τα συγκεκριμένα 
προγράμματα. 
 
6.2.2. Η χρήση του προγράμματος 
 
Ξεκινώντας κάποιος τη χρήση του Project-xl διαπιστώνει ότι πρόκειται, πράγματι, για 
ένα λογιστικό φύλλο φτιαγμένο στο Excel. Ο χρήστης μπορεί να εισάγει δεδομένα σε 
τέσσερις διαφορετικές οθόνες, όπως μπορείτε να παρατηρήσετε χαμηλά στην οθόνη. 
Θα περιγράψουμε τα επιμέρους μενού ξεκινώντας από αυτό που σχετίζεται με τα 
στοιχεία του έργου. Ανοίγοντας την εφαρμογή είναι πιθανό να πληροφορηθείτε ότι οι 
μακροεντολές είναι απενεργοποιημένες γιατί το επίπεδο ασφαλείας και σας 
προτείνονται λύσεις για να ξεπεράσετε το πρόβλημα και να εκμεταλλευτείτε πλήρως 
την εφαρμογή.  
 
Project Data  
 
Σε αυτό το φύλλο εισάγουμε τις βασικές πληροφορίες για το έργο, όπως είναι το 
όνομα του έργου, ο διαχειριστής του έργου, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης. 
Επίσης, εισάγουμε τον αριθμό των ωρών που προβλέπεται να εργαζόμαστε κατά τη 
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διάρκεια της μέρας (π.χ. οκτάωρο) και σημειώνουμε εάν συμπεριλαμβάνονται τα 
σαββατοκύριακα στο χρόνο εργασίας. 
 Στα κελιά που σχετίζονται με το Project Properties η εισαγωγή των δεδομένων 
είναι απαραίτητη και γίνεται μέσω του πληκτρολογίου. Το ίδιο ισχύει και για τις 
πληροφορίες που έχουν να κάνουν με το σύνολο των κελιών με τίτλο Set – up Data. 
Όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες του λογιστικού φύλλου υπολογίζονται αυτόματα. 
  Στην ανάλυση παραγόμενης αξίας βλέπουμε κελιά με κάποιες 
συντομογραφίες. Εάν μαρκάρουμε καθένα από αυτά μπορούμε να δούμε τη πλήρη 
ονομασία της πληροφορίας που καταχωρείται σε καθένα από τα κελιά ξεχωριστά. 
Ακόμα, στη κορυφή της οθόνης αυτού του μενού υπάρχει μία σειρά από «κουμπιά» 
τα οποία εκτελούν λειτουργίες που σχετίζονται με την εξαγωγή των στοιχείων και σε 
άλλα πακέτα λογισμικού.  
 Στην ίδια οθόνη βλέπουμε ότι παράγεται μία σειρά πληροφοριών που 
προσδιορίζουν τα προβλεπόμενα μεγέθη τα οποία σχετίζονται τη διάρκεια και το 
κόστος του έργου. Επίσης, στο ίδιο φύλλο έχουμε και τη παραγωγή ενός γραφήματος 
το οποίο δείχνει την εξέλιξη των δεικτών απόδοσης κόστους και προόδου έργου. 
Τέλος, μπορούμε να καταγράψουμε τους λόγους που μπορούν να οδηγήσουν σε μία 
πιθανή απόκλιση από τα προβλεπόμενα, τυχόν διορθωτικές ενέργειες για την 
αντιμετώπιση της παρέκκλισης και τις επιπτώσεις στο τελικό κόστος του παραδοτέου.   
 
Schedule 
 
Η βασικές λειτουργίες που εκτελούνται εδώ είναι η προσθήκη ή η διόρθωση 
διεργασιών. Συγκεκριμένα, καταχωρούνται τα εξής: όνομα δραστηριότητας, η 
διάρκειά της, οι δραστηριότητες που προηγούνται της συγκεκριμένης, ο πόρος και η 
προσπάθεια που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας και, 
φυσικά, το αντίστοιχο κόστος. Οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει να εισαχθούν σε 
κάθε περίπτωση, ενώ με τα buttons στη κορυφή του μενού γίνονται η προσθήκη, η 
διόρθωση ή η διαγραφή κάποιας δραστηριότητας. Τέλος, όπως φαίνεται, με κόκκινο 
χρώμα συμβολίζονται οι κρίσιμες δραστηριότητες και με μπλε οι μη κρίσιμες 
δραστηριότητες. 
 
Resource pool  
 
Στη προηγούμενη ενότητα, αναφερθήκαμε στην ανάθεση πόρου ή πόρων για την 
εκτέλεση μίας δραστηριότητας. Για να είναι, όμως, αυτό εφικτό πρέπει να γεμίσουμε 
μία «δεξαμενή» με πόρους, οι οποίοι θα ασχολούνται με την περάτωση των 
δραστηριοτήτων που δημιουργήθηκαν στο μενού schedule.  
 Η εισαγωγή, διαγραφή και επεξεργασία των πόρων γίνεται με τα κουμπιά που 
υπάρχουν ψηλά, στην οθόνη του μενού. Οι πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε 
καταχωρούνται, σε κάθε περίπτωση, στο πίνακα που υπάρχει στα αριστερά. 
 
Budget   
 
Αυτό το φύλλο έχει να κάνει με την καταχώρηση μεγεθών που σχετίζονται με τα 
κόστη κεφαλαίου και πόρων και αφορούν την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 
έργου. Στο πίνακα που εμφανίζεται δεξιά της οθόνης καταχωρούνται τα ονόματα των 
ανθρώπων που εμπλέκονται με τη διαχείριση επιμέρους δραστηριοτήτων του έργου, ο 
ρόλος τους, οι ώρες που προβλέπεται να αφιερώσει ο καθένας από αυτούς και οι 
αντίστοιχες οικονομικές απολαβές τους. Προκειμένου ο υπολογισμός του τελικού 
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Σχήμα 6-1. Φύλλο δεδομένων έργου. Γίνεται χρήση της ανάλυσης παραγόμενης αξίας 
(EVA) για να εκτιμηθεί η απόδοση στη διαχείριση του έργου.  
  
κόστους να είναι όσον το δυνατόν πιο κοντά στη πραγματικότητα γίνεται χρήση 
συγκεκριμένων δεικτών εκφρασμένων επί τοις εκατό. Πιο συγκεκριμένα: 
Contingency amount: εκφράζει τους κινδύνους του έργου οι οποίοι έχουν                              
προσδιορισθεί κατά τη φάση του σχεδιασμού και οι οποίοι εάν κατά συνέπεια 
εκδηλωθούν θα έχουν αρνητική επίδραση στο κόστος του παραδοτέου.  
Management reserve: εκφράζει τις επιδράσεις γεγονότων τα οποία εκδηλώνονται 
κατά τη φάση της εκτέλεσης και τα οποία δεν είχαν προσδιοριστεί ως πιθανοί 
κίνδυνοι κατά τη φάση του σχεδιασμού. Οι κίνδυνοι αυτοί αναφέρονται στη διεθνή 
βιβλιογραφία και ως «unknown unknowns».  
Tax: εκφράζει το νόμιμο ποσοστό φόρου π.χ. 19%. 
Όλα τα παραπάνω οικονομικά μεγέθη αθροίζονται και καθορίζουν το συνολικό 
κόστος του έργου. 
 
Pre-Defined 
 
Αυτό το μενού περιλαμβάνει τέσσερις πίνακες. Αναλυτικότερα: 
Project phases: εδώ καταχωρούμε σε μία λίστα τις φάσεις του έργου με ανώτατο όριο 
τις 38. Όπως είδαμε στο μενού schedule, μπορούμε να φιλτράρουμε τη λίστα των 
διεργασιών προκειμένου να επεξεργαστούμε δραστηριότητες από συγκεκριμένες 
φάσεις. 
Project functions: στο πίνακα αυτό καταχωρούμε το προσωπικό που σχετίζεται με την 
ολοκλήρωση των φάσεων της προαναφερθείσας λίστας. Αυτό δεν σημαίνει 
απαραίτητα ότι αναθέτουμε κάποιον πόρο για την εκτέλεση της επιμέρους 
δραστηριότητας όπως κάναμε στο schedule. 
Chart control limits: εισάγουμε το κατώτερο και το ανώτερο όριο ελέγχου για τους 
δείκτες CPI (Cost Performance Index) και SPI (Schedule Performance Index). Αυτά 
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τα όρια μας βοηθούν στη παρακολούθηση και στον έλεγχο της διαχείρισης του έργου, 
όπως αυτό αποτυπώνεται στο παραγόμενο γράφημα στο μενού project data.  
Red Orange Green (RAG) Indicators: η χρήση τους είναι παρόμοια με αυτή των chart 
control limits και προσδιορίζει με τη βοήθεια χρωμάτων τις τιμές των δεικτών SPI 
και CPI, όπως αυτοί προκύπτουν από την ανάλυση παραγόμενης αξίας (Earned Value 
Analysis). Έτσι, το πράσινο αντιστοιχεί στο καλώς, το πορτοκαλί στο απαιτείται 
προσοχή και το κόκκινο στο κίνδυνος. 
 
6.3. Το πρόγραμμα SmartDraw 
 
Εάν κάποιος επιθυμεί να φτιάξει καλαίσθητα διαγράμματα που σχετίζονται με το 
χρόνο, ημερολόγια εργασιών ή διαγράμματα Gantt και παράλληλα δεν έχει χρόνο να 
αφιερώσει για την εκμάθηση κάποιου δύσκολου προγράμματος τότε το SmartDraw 
είναι η καταλληλότερη επιλογή. 
 Χρησιμοποιώντας κάποιος το SmartDraw επιτυγχάνει τα παρακάτω: 

• Άμεση παραγωγικότητα: με απλά λόγια θα έχει πολύ καλά αποτελέσματα 
ακόμα και αν δεν είχε κάνει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν. 

• Δυνατότητα άμεσης χρησιμοποίησης: με την ιδιότητα drag-and-drop 
μπορείς να έχεις στα δικά σου σχέδια έτοιμα σχήματα και πρότυπα. Εν 
συντομία, εάν κάποιος ξέρει να δουλεύει με το ποντίκι τότε μπορεί να 
εκτελέσει με τον ίδιο τρόπο ότι επιθυμεί. 

• Συνεργάζεται με πολλά ευρέως γνωστά προγράμματα. Τα σχέδια του 
SmartDraw μπορούν να αντιγραφούν και να επικολληθούν σε οποιαδήποτε 
εφαρμογή των Word, Excel και PowerPoint καθιστώντας με αυτό τον τρόπο 
τις εργασίες και τις παρουσιάσεις σας περισσότερο κατανοητές και 
καλαίσθητες.  

• Διαθέτει μία βάση που περιλαμβάνει χιλιάδες, επαγγελματικά σχεδιασμένα 
πρότυπα και σύμβολα, καθώς και αμέτρητα εργαλεία για να δημιουργήσετε 
τα δικά σας σχέδια. Φυσικά, μπορείτε να φτιάξετε τα δικά σας πρότυπα και 
να τα προσθέσετε στη συγκεκριμένη βάση για μελλοντική αναφορά.  

• Οικονομία χρόνου, διότι επιτυγχάνετε ότι με άλλες εφαρμογές θα 
χρειαζόσασταν περισσότερο χρόνο και το αποτέλεσμα, πιθανόν, να μην σας 
ικανοποιούσε. 

• Ποικιλία επιλογών. Περιλαμβάνει περίπου 65.000 εικόνες προκειμένου να 
ανταποκρίνεται σε όλες σχεδόν τις απαιτήσεις σας. 

• Δημιουργία οργανογραμμάτων επιχειρήσεων, σχεδίων ορόφων, 
επιχειρηματικών εγγράφων και πολλά άλλα. 

 
6.3.1. Σε ποιους απευθύνεται 
 
Το συγκεκριμένο λογισμικό απευθύνεται σε μία πλειάδα υποψήφιων χρηστών. Έτσι, 
θα μπορούσε να φανεί ιδιαιτέρως χρήσιμο σε διαχειριστές έργων και δικτύων, σε 
εργαζόμενους που παρέχουν υγειονομική περίθαλψη, σε δασκάλους και, φυσικά, στο 
καθένα που θα ήθελε να παρακολουθεί τις επιμέρους δραστηριότητες ενός έργου και 
να έχει μία εκτίμηση για το συνολικό, τελικό κόστος. Όλοι οι προαναφερόμενοι 
μπορούν εύκολα και γρήγορα να φτιάξουν όμορφα και καλά επεξεργασμένα 
διαγράμματα Gantt, project timeline, διαγράμματα ροής και πολλά άλλα. 
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6.3.2. Τα οφέλη της χρήσης του SmartDraw 
 
Με τη χρήση αυτού του λογισμικού μπορείτε να: 

• Δημιουργήσετε project timelines, διαγράμματα Gantt, σχέδια δικτύων 
υπολογιστών και άλλα πολλά που προαναφέραμε. 

• Εκμεταλλευτείτε τη δυνατότητα Image Plug-In προκειμένου να εισάγετε τις 
δικές σας φωτογραφίες στις δημιουργίες του SmartDraw. 

• Ωφεληθείτε από τα 65.000 περίπου επαγγελματικά σχεδιασμένα γραφικά, 
σύμβολα και πρότυπα τα οποία καλύπτουν μία μεγάλη γκάμα από 
δραστηριότητες, όπως βιομηχανικές, διοίκησης επιχειρήσεων, κατασκευών, 
κλπ. 

• Συμβουλεύεστε και να αξιοποιείται έτοιμα πρότυπα και σχέδια. 
• Περισσότεροι από τριάντα οδηγοί βοήθειας για διάφορες εργασίες. 
• Μπορείτε να αποθηκεύσετε ότι δημιουργείτε στο SmartDraw με επέκταση 

αρχείου jpeg, tiff ή html καθιστώντας την εφαρμογή διαθέσιμη και σε άλλους. 
• Δωρεάν, αλλά και on-line υποστήριξη του λογισμικού. 

 
6.3.3. Σύγκριση των SmartDraw και Visio 
 
Δεν θα ήταν υπερβολικό να υποστηρίξουμε ότι, η πλειοψηφία αυτών που αγοράζουν 
το Visio το πράττουν διότι, συνήθως,  δεν έχουν μάθει να χρησιμοποιούν κάτι άλλο 
πέρα από προϊόντα της Microsoft. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε κάτι που 
τονίστηκε πολλές φορές στα πλαίσια του μαθήματος Ανάλυση και Σχεδιασμός 
Πληροφοριακών Συστημάτων και αυτό είναι να μην εστιάζουμε μόνο στο πως 
συνεργάζονται μεταξύ τους τα διάφορα πακέτα λογισμικού, αλλά και πόσο 
αποδοτικοί είναι οι άνθρωποι με τα συγκεκριμένα προγράμματα. 
 Όσοι έχουν δουλέψει και τα δύο προγράμματα ισχυρίζονται, βάσει των όσων 
υποστηρίζει ο κατασκευαστής του SmartDraw, ότι το SmartDraw πλεονεκτεί από 
άποψη παραγωγικότητας και είναι πολύ πιο οικονομικό, καθώς δεν απαιτούνται 
χρήματα για την εκπαίδευση και η τιμή αγοράς του είναι πολύ μικρότερη συγκριτικά 
από αυτή του Visio. Φυσικά, δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε και τα license renewals τα 
οποία έχουν το δικό τους κόστος. 
 Όλοι θα συμφωνήσουμε ότι το Visio είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, αλλά το 
ίδιο ισχύει και για το SmartDraw το οποίο εκτός των άλλων είναι εύκολο να 
χρησιμοποιηθεί από τον καθένα, είναι οικονομικότερο και παράλληλα συνεργάζεται 
άψογα με όλες τις εφαρμογές του Microsoft Office. Επίσης το SmartDraw περιέχει 
πολλά περισσότερα και πιο προσεκτικά σχεδιασμένα γραφικά τα οποία μπορούν να 
προσαρμοσθούν καλύτερα στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε οργανισμού. 
 Τέλος, το SmartDraw συνεργάζεται άψογα με το Visio, καθώς και τα δυο 
μπορούν να συνυπάρξουν στο ίδιο επιχειρησιακό περιβάλλον και, παράλληλα, αρχεία 
που έχουν δημιουργηθεί στο Visio δύναται να επεξεργασθούν πλήρως και από το 
SmartDraw! 
 
6.3.4. Η χρήση του προγράμματος 
 
Μία δοκιμαστική έκδοση του προγράμματος – με διάρκεια χρήσης για ένα μήνα – 
μπορεί να αποκτηθεί από τη διεύθυνση www.smartdraw.com. Όταν ο χρήστης 
εγκαταστήσει το πρόγραμμα και δημιουργήσει το πρώτο του σχέδιο τότε τις επόμενες 
φορές που θα ανοίξει την εφαρμογή θα ερωτηθεί εάν θέλει να ανοίξει κάποιο σχέδιο 
που έφτιαξε ή αν επιθυμεί να δημιουργήσει ένα νέο σχέδιο ή διάγραμμα. Εάν ζητήσει 
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να φτιάξει ένα καινούριο σχέδιο, τότε θα αντικρύσει την εισαγωγική οθόνη του 
Σχήματος 6-2.  
 

 
Σχήμα 6-2. Οθόνη υποδοχής του SmartDraw. 
 
Το Σχήμα 6-2 θεωρούμε ότι δίνει μία πρώτη εικόνα για τα χαρακτηριστικά του 
λογισμικού και, επίσης, δικαιολογεί τα όσα αναφέρθηκαν σε προηγούμενες γραμμές. 
Βλέπουμε, στη δεξιά στήλη της οθόνης, ότι είναι διαθέσιμη μία σειρά από πρότυπα 
που καλύπτουν μία μεγάλη ποικιλία διαγραμμάτων και σχεδίων που σχετίζονται με τη 
δημιουργία ημερολογίων, δικτύων, χαρτών, φυσικών τοποθεσιών, καθώς επίσης και 
με την εκπαίδευση, την ιατρική, τη μηχανική, την επιστήμη και, φυσικά, την 
διαχείριση έργων. Στην έκδοση που «κατεβάσαμε» από το διαδίκτυο είχαμε στη 
διάθεσή μας μόνο τα πρότυπα που σχετίζονται με το project management. 
 Τα πρότυπα της διαχείρισης των έργων περιλαμβάνουν διαγράμματα 
συγγένειας, Gantt, αιτίου και αιτιατού, αναλυτικά εργαλεία, διαγράμματα 
αλληλεπίδρασης, PERT, timelines, καθώς και διαγράμματα ροής. Επίσης, 
περιλαμβάνονται και πρότυπα παραδείγματα τα οποία σχετίζονται με συγκεκριμένες 
επιχειρησιακές εφαρμογές και τα οποία μπορούν να προσαρμοσθούν στις ανάγκες 
του κάθε χρήστη. Τα πρότυπα παραδείγματα περιλαμβάνουν περιπτώσεις που 
σχετίζονται με τα consulting, τις πωλήσεις, το σχεδιασμό προϊόντων, την παροχή 
υπηρεσιών, κλπ. 
 Προκειμένου να διαπιστώσουμε ότι το πρόγραμμα είναι πράγματι φιλικό προς 
το χρήστη, ξεκινήσαμε να δημιουργήσουμε ένα διάγραμμα Gantt. Για το λόγο αυτό, 
θεωρήσαμε το παράδειγμα HyOMaD της σελίδας 151 από το κεφάλαιο της 
διαχείρισης έργων του βιβλίου για τη Ποσοτική Ανάλυση και τη Λήψη Διοικητικών 
Αποφάσεων, που διδάσκεται στους φοιτητές του πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
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Σχήμα 6-3. Το διάγραμμα Gantt για το παράδειγμα HyOMaD. 
 
Όπως γίνεται φανερό, η προσπάθειά μας διευκολύνθηκε από τον οδηγό που είναι 
διαθέσιμος στη δεξιά στήλη με τον τίτλο Gantt Chart Wizard. Έτσι, πρώτα επιλέξαμε 
από τη προηγούμενη οθόνη ένα πρότυπο που ταίριαζε στο παράδειγμά μας και μετά 
κάναμε τις απαραίτητες διορθωτικές επεμβάσεις – με την παρακολούθηση των 
βημάτων της βοήθειας – ώστε να πάρει τη μορφή που φαίνεται στο Σχήμα 6-3.  
 Διαβάζοντας τη βοήθεια, μπορούμε να πάρουμε ένα πρότυπο, ανάλογα με το 
τι μας ενδιαφέρει, και στη συνέχεια να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε στήλες ή/και 
γραμμές με τη βοήθεια της λειτουργίας format table. Με τον ίδιο εύκολο τρόπο 
μπορούμε να προσαρμόσουμε το χρονικό ορίζοντα στο πάνω μέρος του 
διαγράμματος, ενώ από μία βιβλιοθήκη με σύμβολα μπορούμε να επιλέξουμε τη 
μορφή και το χρώμα των ράβδων, καθώς και των σημείων έναρξης και λήξης στο 
διάγραμμα. 
 Τελειώνοντας την αναφορά μας στο πρόγραμμα, να πούμε πως με ανάλογο 
τρόπο μπορεί κάποιος να προχωρήσει στο σχεδιασμό διαγραμμάτων PERT/CPM. 
Δηλαδή, μπορεί να επιλέξει το είδος του διαγράμματος – και συγκεκριμένα AOA ή 
AON – το σχήμα των δραστηριοτήτων, τη μορφή των βελών που συνδέουν τα 
γεγονότα, να προσθέσει σχόλια, κλπ. 
 
6.4. Το πρόγραμμα ProcessModel 
 
Το πρόγραμμα Project-xl που παρουσιάσαμε στη παράγραφο 6.2 υιοθετεί τη μέθοδο 
CPM, υποθέτει, δηλαδή, ότι οι χρόνοι των δραστηριοτήτων είναι σταθεροί, γεγονός 
που δε συμβαίνει συχνά κατά την εκτέλεση των έργων. Από την άλλη μεριά, όπως 
αναφέρθηκε λεπτομερώς στο πρώτο κεφάλαιο, η PERT εργάζεται πάνω στο δίκτυο 
της μεθόδου CPM, αλλά εισάγει κατανομές που αντιπροσωπεύουν τους χρόνους 
ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων του έργου. Εν συντομία, η PERT θεωρεί ότι οι 
χρόνοι ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων ακολουθούν τη κατανομή βήτα και ότι ο 
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χρόνος ολοκλήρωσης του συνολικού έργου ακολουθεί την κανονική κατανομή. Σε 
κάθε περίπτωση, αυτό είναι καλύτερο από το να υποθέτουμε σταθερούς χρόνους, 
ωστόσο και οι προηγούμενες υποθέσεις δεν παύουν να λειτουργούν περιοριστικά.  
 Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους περιορισμούς χρησιμοποιούμε 
την τεχνική της προσομοίωσης. Σε αυτήν τη παράγραφο, θα παρουσιάσουμε το 
λογισμικό ProcessModel το οποίο επιτρέπει τόσο οι χρόνοι των επιμέρους 
δραστηριοτήτων όσο και ο χρόνος του συνολικού έργου να μπορούν να 
αντιπροσωπευθούν από μία ποικιλία κατανομών. 
 
6.4.1. Εφαρμογή στην περίπτωση της CPM 
 
Ας θεωρήσουμε το έργο που αφορά το σχεδιασμό ενός υπολογιστή (Chase et al. 
2001, page 68) το οποίο μπορεί να χωρισθεί στις παρακάτω επτά δραστηριότητες 
 

        
Πηγή: Chase et al. 2001, σελ.68. 
 
Το δίκτυο που προκύπτει είναι το παρακάτω: 

                                
 
και προσομοιώνοντάς το με τη βοήθεια του ProcessModel παίρνουμε το Σχήμα 6-4. 

          
Σχήμα 6-4. Έξοδος από ProcessModel 

Πηγή: LeRoy F. Simmons, Information Systems and Operations Management, 
Proceedings of the 2002 Winter Simulation Conference. 
 

Από το Σχήμα 6-4 βλέπουμε τους χρόνους έναρξης και λήξης των επιμέρους 
δραστηριοτήτων και πως το συνολικό έργο θα ολοκληρωθεί εντός 38 εβδομάδων. 
Επίσης, παρατηρούμε πως με το που τελειώνει μία δραστηριότητα ξεκινάει μία άλλη, 
εκτός από την δραστηριότητα Ε, της οποίας η ολοκλήρωση δεν συνοδεύεται από την 
από την παράλληλη έναρξη άλλης δραστηριότητας. Επομένως, όλες οι 
δραστηριότητες του έργου είναι κρίσιμες, εκτός από την Ε, η οποία ολοκληρώνεται 
την χρονική στιγμή 36, ενώ η G ξεκινάει τη χρονική στιγμή 36. Άρα η δραστηριότητα 
Ε έχει ένα περιθώριο χρόνου (slack time) της τάξεως των 3 εβδομάδων. Αντιθέτως, 
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όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες εάν καθυστερήσουν πέρα του αναμενόμενου θα 
επιμηκύνουν τη διάρκεια ολοκλήρωσης του συνολικού έργου. 
 
6.4.2. Εφαρμογή στην περίπτωση PERT 
 
 Από την ίδια πηγή, σελίδα 71, έχουμε τον παρακάτω πίνακα: 

         
Πηγή: Chase et al. 2001, σελ.71.  
 
Ζητήσαμε από το ProcessModel να κάνει 500 εκτελέσεις για το δίκτυο PERT και την 
έξοδο την οδηγήσαμε στο Excel το οποίο παρήγαγε το ακόλουθο γράφημα: 
 

                                 
    Σχήμα 6-5. Γράφημα χρόνου ολοκλήρωσης έργου 

Πηγή: LeRoy F. Simmons, Information Systems and Operations Management, 
Proceedings of the 2002 Winter Simulation Conference. 
 
Βασιζόμενοι στην ίδια βιβλιογραφία παρατηρούμε ότι, ενώ η παραδοσιακή μέθοδος 
PERT υπολόγιζε 19% πιθανότητα το έργο να ολοκληρωθεί εντός 35 εβδομάδων και 
την απόκλιση στο χρόνο αυτό να είναι 11.90, τα αποτελέσματα της προσομοίωσης 
από το ProcessModel προτείνουν ως καλύτερες εκτιμήσεις το 15% και το 8.35, 
αντίστοιχα. 
 Τέλος, ο επόμενος πίνακας αποδεικνύει ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου 
εκτιμάται ορθότερα όταν γίνεται χρήση άλλων κατανομών πέραν της κανονικής 
(Normal) κατανομής. 
 

                   
Πηγή: LeRoy F. Simmons, Information Systems and Operations Management, 
Proceedings of the 2002 Winter Simulation Conference. 
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6.4.3. Οδηγίες μοντελοποίησης των CPM/PERT με το ProcessModel 
 
Προκειμένου να μπορούμε να μοντελοποιήσουμε δίκτυα CPM\PERT θα πρέπει να 
ικανοποιούνται οι παρακάτω δύο κανόνες: 

• Κανόνας 1: Όταν από έναν κόμβο εξέρχονται διαδρομές θα λαμβάνεται μόνο 
η μία ως «100%» διαδρομή, ενώ οι υπόλοιπες θα λαμβάνονται ως διαδρομές 
«δημιουργίας». Με απλά λόγια, στο Σχήμα 6-6 όταν ολοκληρωθεί η 
δραστηριότητα του κόμβου 1 τότε οι δραστηριότητες των κόμβων 2 και 4 
δύνανται να ξεκινήσουν. 

 

                                   
                                     Σχήμα 6-6. Υλοποίηση του Κανόνα 1. 
Πηγή: LeRoy F. Simmons, Information Systems and Operations Management, 
Proceedings of the 2002 Winter Simulation Conference. 
 

• Κανόνας 2: Όταν σε έναν κόμβο εισέρχονται περισσότερες από μία διαδρομές 
εφαρμόζεται το «Batching», εννοώντας τον αριθμό των συγκεκριμένων 
διαδρομών. Με απλά λόγια, στο σχήμα 6-7 η δραστηριότητα του κόμβου 5 θα 
ξεκινήσει όταν όλες οι άμεσα προηγούμενα δραστηριότητες είναι 
ολοκληρωμένες. 

               

                               
                                   Σχήμα 6-7. Υλοποίηση του Κανόνα 2. 
Πηγή: LeRoy F. Simmons, Information Systems and Operations Management, 
Proceedings of the 2002 Winter Simulation Conference. 
 
6.4.4. Το περιβάλλον του ProcessModel 
 
Το επόμενο σχήμα δείχνει το περιβάλλον του περιγραφόμενου λογισμικού και, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, έχουν περιληφθεί είκοσι δραστηριότητες. Εάν υπάρχουν 
και άλλες δραστηριότητες τότε μπορούμε να προσθέσουμε και άλλες.  
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                             Σχήμα 6-8. Το περιβάλλον του ProcessModel 
Πηγή: LeRoy F. Simmons, Information Systems and Operations Management, 
Proceedings of the 2002 Winter Simulation Conference. 
 

Προκειμένου να μοντελοποιηθεί το σύστημα θα πρέπει να εισάγουμε 
μεταβλητές, οι οποίες θα χαρακτηρίζουν τη κατάσταση του συστήματος. Επειδή 
ακολουθούμε την υλοποίηση τύπου ΑΟΝ σε κάθε κόμβο αντιστοιχούμε κάποια 
μεταβλητή για να ελέγχουμε την αντίστοιχη δραστηριότητα. Έτσι, στο κόμβο 1 
αντιστοιχούμε τη μεταβλητή graph01, η οποία τίθεται ίση με 1 όταν η δραστηριότητα 
ξεκινάει και μετά επιστρέφει στο 0 όταν ολοκληρωθεί. Με τον ίδιο τρόπο οι 
δραστηριότητες των κόμβων 2 και 3 αντιπροσωπεύονται από τις μεταβλητές graph02, 
graph03, και ούτω καθεξής. Η διάρκεια μίας δραστηριότητας, έστω x, θα 
συμβολίζεται με τη μεταβλητή NodeX_Time. Τα παραπάνω υλοποιούνται στο 
πρότυπο του επόμενου σχήματος. 

                      
                   Σχήμα 6-9. Η δήλωση των μεταβλητών κατάστασης. 
Πηγή: LeRoy F. Simmons, Information Systems and Operations Management, 
Proceedings of the 2002 Winter Simulation Conference. 
 

Η δραστηριότητα end είναι μία εικονική δραστηριότητα, η οποία τερματίζει 
το έργο και επιτρέπει τη καταγραφή του χρόνου υλοποίησης του έργου μέσω της 
μεταβλητής ProjTime. Οι χρόνοι των δραστηριοτήτων αποθηκεύονται στη 
δραστηριότητα Start, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6-11. Οι default τιμές των 
δραστηριοτήτων τίθενται ίσες με μηδέν. Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως, εάν 
αλλάξουμε το μηδέν με σταθερούς αριθμούς θα έχουμε την υλοποίηση του δικτύου 
CPM, ενώ εάν αντικαταστήσουμε τα μηδενικά με κατανομές θα έχουμε υλοποίηση 
του δικτύου PERT. 
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                                   Σχήμα 6-10. Η δραστηριότητα End 
Πηγή: LeRoy F. Simmons, Information Systems and Operations Management, 
Proceedings of the 2002 Winter Simulation Conference. 
 

              
                                 Σχήμα 6-11. Η δραστηριότητα Start 
Πηγή: LeRoy F. Simmons, Information Systems and Operations Management, 
Proceedings of the 2002 Winter Simulation Conference. 
 
Το Σχήμα 6-12 απεικονίζει την υλοποίηση του παραδείγματος των παραγράφων 6.4.1 
και 6.4.2. 

                    
     Σχήμα 6-12. Η υλοποίηση του δικτύου 
Πηγή: LeRoy F. Simmons, Information Systems and Operations Management, 
Proceedings of the 2002 Winter Simulation Conference. 
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Κεφάλαιο 7ο 

 
7.1. Εισαγωγή 
 
Η έννοια της διαχείρισης έργων είναι συνυφασμένη με τις δραστηριότητες του 
ανθρώπου από τους αρχαίους χρόνους. Όλα τα μνημεία της αρχαιότητας τα οποία 
διασώζονται και προκαλούν το θαυμασμό μας είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας 
και εφαρμογής τεχνικών διαχείρισης έργων. Στα χρόνια που ακολούθησαν και ειδικά 
η συσσώρευση των ανθρώπων στα αστικά κέντρα και η πρόοδος της επιστήμης 
έδωσαν ώθηση σε μία επιστημονική προσέγγιση της διαχείρισης έργων. Με τον 
τρόπο αυτό άρχισαν να οργανώνονται με συστηματικότερο τρόπο έργα που 
σχετίζονταν με την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας, το συντονισμό των 
τεχνικών έργων, τα αμυντικά προγράμματα, κλπ.  
 Τα πρώτα μαθηματικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν περιελάμβαναν 
μεθόδους της δικτυωτής ανάλυσης (ή μέθοδος του κρίσιμου μονοπατιού ή CPM) 
καθώς και τεχνικές βελτιστοποίησης της σχέσης κόστους και χρόνου. Ωστόσο, παρά 
τη χρήση των εφαρμοσμένων μαθηματικών και τη συνδρομή των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, τα έργα δεν ολοκληρώνονται πάντα ούτε γρηγορότερα ούτε 
οικονομικότερα επειδή εφαρμόζονταν οι μέθοδοι της δικτυωτής ανάλυσης. 
Παραδείγματα τα οποία επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές υπάρχουν πολλά τόσο 
στη διεθνή όσο και στην ελληνική πραγματικότητα. Η ανάπτυξη του λειτουργικού 
συστήματος των windows και οι εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν με αφορμή τη 
τέλεση των ολυμπιακών αγώνων του 2004 από τη χώρα μας αποτελούν σύγχρονα 
παραδείγματα έργων που κόστισαν και διήρκεσαν αρκετά έως πολύ περισσότερο από 
όσο είχε αρχικά προβλεφθεί. Σε άλλες, δυστυχώς, περιπτώσεις τα έργα παραδόθηκαν 
μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα με εμφανείς ωστόσο τις κακοτεχνίες στην 
υλοποίησή τους. 
 Τα προαναφερόμενα καθιστούν πασιφανές πως τα μαθηματικά δεν είναι 
πάντα αρκετά και πως οι εξελίξεις τόσο στη κοινωνία και στα εργασιακά 
περιβάλλοντα όσο και στη τεχνολογία μας υποχρεώνουν σε αναθεώρηση των 
υφιστάμενων διαδικασιών. Οδηγηθήκαμε έτσι στη δημιουργία διαφόρων 
τυποποιήσεων των διαδικασιών που εμπλέκονται στη διαχείριση των έργων με 
κυριότερους εκπροσώπους τα ISO 10006, PMBOK, BS 6079, DIN 69 900, κλπ. 

Δυστυχώς, δεν υπάρχει ελληνικό πρότυπο όσον αφορά το συγκεκριμένο 
αντικείμενο και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταφύγουν είτε στην ελληνική 
νομοθεσία ή στις διάφορες Κοινοτικές Οδηγίες. Επίσης, το μάθημα διδάσκεται 
ανελλιπώς στα ελληνικά πολυτεχνεία και για το λόγο αυτό πολλοί μηχανικοί 
πληροφορούνται επί του αντικειμένου είτε από άλλες πηγές ή όταν εισέλθουν στην 
αγορά εργασίας. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως λόγω της κρίσης στο 
βιομηχανικό κλάδο και της μεταφοράς πολλών επιχειρήσεων σα βαλκανικές χώρες θα 
πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια όσον αφορά την απορρόφηση των 
κοινοτικών κονδυλίων. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθούν οι υποδομές της χώρας, θα 
αυξηθεί η απασχόληση και θα δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους – νέους – 
μηχανικούς να δραστηριοποιηθούν στο χώρο.  

Η κύρια επαγγελματική ενασχόληση όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο της 
διαχείρισης έργων περιλαμβάνει τη σύνταξη και τη διαρκή ενημέρωση 
χρονοδιαγραμμάτων. Παραπάνω αναφερθήκαμε στην απουσία της τυποποίησης κατά 
τη διαχείριση των διαδικασιών και τα πακέτα λογισμικού που χρησιμοποιούνται 
ευρέως είναι τα Primavera και MS Project. Στο έκτο κεφάλαιο της εργασίας μας 
παρουσιάζονται εναλλακτικά πακέτα λογισμικού. Γενικά, όποιος ασχολείται 
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επαγγελματικά με το αντικείμενο θα διαπιστώσει – όπως και ο συγγραφέας της 
παρούσας διπλωματικής – ότι η ελληνική βιβλιογραφία είναι περιορισμένη καθώς και 
ότι δεν υπάρχει κάποιος επίσημος οργανισμός που θα αναλαμβάνει τη πιστοποίηση 
των όσων επιθυμούν να εμπλακούν στη διαχείριση των έργων. 

Στο εξωτερικό τα πράγματα είναι διαφορετικά τόσο στον πανεπιστημιακό 
χώρο όσο και στην επαγγελματική δραστηριοποίηση. Πλήθος διεθνών συνεδρίων 
οργανώνονται κατά διαστήματα και πολλοί επαγγελματικοί σύλλογοι εμπλέκονται 
στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Για το λόγο αυτό, όποιος αναζητά πληροφορίες για 
θέματα που άπτονται της διαχείρισης των έργων καταφεύγει στο διαδίκτυο όπου 
μπορεί να βρει πληθώρα εργασιών που σχετίζονται τόσο με παραδοσιακές τεχνικές 
(PERT και CPM) όσο και εργασίες που περιγράφουν τη χρήση της προσομοίωσης. 
 Θα πρέπει, επίσης, να αναφέρουμε μία πρωτοβουλία – με τον τίτλο Lean 
Simulation – η οποία έχει εκδηλωθεί στον ευρωπαϊκό χώρο και σχετίζεται με την 
προώθηση της προσομοίωσης σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό 
υπάρχει στενή συνεργασία ανάμεσα σε ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις και 
γίνεται χρήση διανεμημένου λογισμικού προσομοίωσης το οποίο προσαρμόζεται στις 
απαιτήσεις του κάθε οργανισμού. 
 
7.2. Προτάσεις  
 
Από τα παραπάνω αναφερθέντα έχει γίνει κατανοητή από όλους η περιορισμένη 
χρήση της προσομοίωσης και ειδικά στην Ελλάδα, όπου το ευρύτερο αντικείμενο της 
διαχείρισης έργων δεν αντιμετωπίζεται με την απαιτούμενη σοβαρότητα. Ειδικά, οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν εφαρμόζουν τη τεχνική της προσομοίωσης είτε γιατί 
την αγνοούν ή λόγω του κόστους που συνοδεύει τα εργαλεία αυτά και της έντονης 
ανάγκης που υπάρχει για δεδομένα εισόδου. Εκτός φυσικά από το κόστος του 
απαιτούμενου λογισμικού υπάρχει και το κόστος που συνδέεται με τη σύμβαση 
σχέσεως παροχής υπηρεσιών από εξειδικευμένους συμβούλους πάνω στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο. 
 Εδώ, ακριβώς, είναι που γεννιέται η ανάγκη για την υιοθέτηση σύγχρονων 
πρακτικών από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
πολλά ινστιτούτα έχουν δραστηριοποιηθεί σε εφαρμογές της προσομοίωσης σε 
διάφορους χώρους κρίνεται επιβεβλημένη η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
φορέων. Με απλά λόγια, υπάρχει μία συσσωρευμένη εμπειρία την οποία μπορούνε να 
εκμεταλλευτούνε οι επιχειρήσεις χωρίς να απατηθεί να επινοήσουν τον τροχό από την 
αρχή. Σε αυτή τους τη προσπάθεια οι εταιρίες θα βρούνε σύμμαχο το εξειδικευμένο 
προσωπικό που διαθέτουν και το οποίο μέχρι τώρα δεν αξιοποιείται με τον 
αποδοτικότερο τρόπο. Στη συνέχεια, η εμπειρία και η γνώση που θα αποκτά η κάθε 
επιχείρηση θα «αποθηκεύεται» στην υπάρχουσα «αποθήκη» γνώσης για περαιτέρω 
εκμετάλλευση και εξέλιξη από τους ενδιαφερόμενους φορείς. 
 Τα παραπάνω αποκτούν περαιτέρω σημασία εάν σκεφθούμε ότι οι μεγάλες 
επιχειρήσεις – οι οποίες πιθανόν να χρησιμοποιούν λογισμικό προσομοίωσης – δεν 
είναι διατεθειμένες να μοιραστούν τις εμπειρίες και την εξειδίκευση που έχουν 
αποκομίσει. 
    Συνοψίζοντας, τα βασικά οφέλη από τη χρήση αυτής της προσέγγισης για 
την προσομοίωση είναι τα εξής: 

• Μείωση του χρόνου ανάπτυξης του μοντέλου 
• Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών ανάλυσης και υλοποίησης 
• Περιορισμός του κόστους που συνοδεύει την προσομοίωση. 
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7.3. Τάσεις 
 
Πρόσφατα, πολλές επιχειρήσεις εφαρμόζουν την προσομοίωση διακριτού 
γεγονότος προκειμένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό 
καθιερώθηκε γιατί οι μάνατζερ βρίσκουν ιδιαίτερα γοητευτική την ιδέα της 
δοκιμής των αποφάσεων  και των προτάσεων τους σε μοντέλα. Με τον τρόπο 
αυτό δεν χρειάζεται να κάνουν επεμβάσεις στο πραγματικό σύστημα, 
επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο την εύρυθμη λειτουργία του, μειώνουν τους 
κινδύνους και τα κόστη που σχετίζονται με τη δοκιμή εναλλακτικών σεναρίων και 
μπορούν να κάνουν σαφείς προτάσεις προς τη διοίκηση της επιχείρησης. 
 Έτσι, παρατηρείται η τάση πολλοί μηχανικοί και διαχειριστές έργων να 
χρησιμοποιούν εργαλεία προσομοίωσης. Αυτό οδήγησε με τη σειρά του πολλές 
εταιρίες παραγωγής λογισμικού στη δημιουργία πακέτων τα οποία δεν 
απαιτούσαν ιδιαίτερες γνώσεις υπολογιστών και είχαν πολύ φιλικό user interface. 
Με αυτόν τον τρόπο, όμως, υπάρχει ο κίνδυνος άνθρωποι που δεν είναι 
εξοικειωμένοι με το αντικείμενο – κάτι που συμβαίνει συχνά – να μην 
κατορθώνουν να στήσουν σωστά το μοντέλο και κατά επέκταση να μην 
ερμηνεύουν σωστά τα αποτελέσματα της (λανθασμένης) προσομοίωσης. Για το 
λόγο αυτό πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές, 
όπως περιγράφηκε στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας. 
 Σε κάθε περίπτωση, η χρήση της προσομοίωσης αποτελεί ένα συναρπαστικό 
εργαλείο το οποίο, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο εργαλείο της διαχείρισης λειτουργιών και δραστηριοτήτων των 
σύγχρονων επιχειρήσεων εξασφαλίζοντάς τους βέλτιστη απόδοση σε όλες τις 
φάσεις του κύκλου δραστηριοποίησής τους.  
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