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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ 

– ΕΠΕΤΑΙ» 

 

Σε έναν πίνακα ‘’προηγείται των’’  

  

Αρχικές δραστηριότητες  Οι δραστηριότητες που δεν αναφέρονται καθόλου 

στην στήλη των ‘’προηγείται των’’, αφού δεν υπάρχουν δραστηριότητες που να 

προηγούνται των αρχικών.  

  

Τελικές δραστηριότητες  Οι δραστηριότητες που δεν αναφέρονται καθόλου 

στην στήλη των δραστηριοτήτων (πρώτη στήλη) ή διαφορετικά, οι 

δραστηριότητες που αναφέρονται στην πρώτη στήλη και έχουν – στην δεύτερη 

στήλη των ‘’προηγείται των’’.  

  

Σε έναν πίνακα ‘’έπεται των’’   

  

Αρχικές δραστηριότητες  Οι δραστηριότητες που έχουν – στην στήλη των  

’έπεται των’’, αφού οι αρχικές δραστηριότητες δεν έχουν από ‘’πίσω’’ τους καμία 

δραστηριότητα ή διαφορετικά, οι δραστηριότητες που δεν αναφέρονται καθόλου 

στην στήλη των δραστηριοτήτων (πρώτη στήλη)  

  

Τελικές δραστηριότητες  Οι δραστηριότητες που δεν αναφέρονται καθόλου 

στην στήλη των ‘’έπεται των’’, αφού δεν υπάρχουν δραστηριότητες που να 

έπονται/ακολουθούν τις τελικές δραστηριότητες   
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Προγραμματισμός χρήσης μέσων παραγωγής 

  

    Στις μεθόδους που αναλύσαμε μέχρι τώρα αναλύαμε τον χρονικό 

προγραμματισμό ενός έργου έχοντας υποθέσει ότι τα μέσα παραγωγής 

υπάρχουν σε αφθονία και ότι είναι άμεσα διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Στην 

πραγματικότητα όμως τα μέσα παραγωγής δεν υπάρχουν σε αφθονία και δεν 

είναι πάντα στην διάθεση μας. Για το λόγο αυτό, συχνά απαιτούνται κάποιες 

αλλαγές στον χρονικό προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του έργου έτσι 

ώστε να ικανοποιηθούν οι περιορισμοί αυτοί.   

  

Στον προγραμματισμό χρήσης μέσων παραγωγής διακρίνονται δυο βασικές 

περιπτώσεις:  

  

 Προγραμματισμός μέσων με περιορισμούς χρόνου (έργα όπου ο χρόνος 

αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα) : Τα μέσα παραγωγής υπάρχουν 

σε αφθονία αλλά η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου δεν μπορεί 

να αυξηθεί.   

 Προγραμματισμός με περιορισμούς διαθεσιμότητας μέσων (έργα όπου τα 

μέσα αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα) : Τα μέσα παραγωγής δεν 

υπάρχουν σε αφθονία, αλλά ο χρόνος υλοποίησης του έργου μπορεί να 

αυξηθεί. Στην περίπτωση αυτή, στην ουσία οι περιορισμοί στα μέσα 

καθορίζουν τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου.   

  

  

--Προγραμματισμός μέσων με περιορισμούς χρόνου   

  

   Οι σκοποί του προγραμματισμού μέσων στην περίπτωση αυτή είναι:  

  

 Να υπολογιστούν οι απαιτήσεις σε μέσα ώστε να γίνεται η διάθεση τους την 

κατάλληλη στιγμή  

 Να προγραμματιστεί χρονικά κάθε δραστηριότητα ώστε να υπάρχει 

ομαλοποιημένο διάγραμμα χρήσης των μέσων παραγωγής σε σχέση με τον 

χρόνο. Δηλαδή, τα μέσα να παρέχονται ‘’ομαλά’’ στην αρχή, μετά πιο έντονα 

στην φάση της ‘’κινητοποίησης των μέσων’’ και στο τέλος, προοδευτικά να 

‘’αποχωρούν’’ (δες σχήμα 1, ενότητα 5.1).   

     Η χρήση ενός ομαλοποιημένου διαγράμματος μέσων βοηθάει (α) στο να 
υλοποιήσουμε το έργο χρησιμοποιώντας σταθερό κατά το δυνατόν αριθμό 
μέσων και (β) στο να μειώσουμε τον συνολικό αριθμό ‘’n’’ των μέσων (δλδ τον 
αριθμό των μέσων που χρησιμοποιούνται  στην φάση της κινητοποίησης των 
μέσων) στο ελάχιστο.   
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    Τα βήματα που ακολουθούμε στις ασκήσεις αυτού του τύπου (σειριακός 

ευρετικός αλγόριθμος) είναι:  

  

 Επίλυση του δικτυωτού γραφήματος   

 Δημιουργία πίνακα δραστηριοτήτων. Κατατάσσουμε τις δραστηριότητες 

σύμφωνα α) με τον νωρίτερο χρόνο έναρξης (ES) β) το ολικό χρονικό 

περιθώριο δραστηριότητας {πιο πάνω στην κατάταξη οι δραστηριότητες 

με μικρότερο ΔΤΟij }και γ) τον αργότερο χρόνο ολοκλήρωσης {αν (α) και 

(β) είναι ίδια πιο πάνω στην κατάταξη είναι η δραστηριότητα με τον 

μικρότερο αργότερο χρόνο τέλους(LF) } (πίνακας 3 – παράδειγμα 1) 

{{ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δραστηριότητες μπορούν να καταταχθούν και σε μη 

φθίνουσα σειρά των ολικών τους περιθωρίων. Σε περίπτωση ισοπαλιών 

γίνεται κατάταξη τους σε μη φθίνουσα σειρά των βραδύτερων χρόνων 

πέρατος τους}}  

 Σχεδίαση του γραμμικού γραφήματος του έργου για την νωρίτερη έναρξη 

των δραστηριοτήτων. Σημειώνουμε και τον αριθμό των απαιτούμενων 

μέσων παραγωγής και το ολικό χρονικό περιθώριο της κάθε 

δραστηριότητας (με άλλο χρώμα). (σχήμα 2 πάνω μισό– παράδειγμα 1)  

  
βήμα}(σχήμα 2 κάτω μισό –παράδειγμα 1). Ο τρόπος για την σύνθεση 

του διαγράμματος λέγεται σειριακός γιατί τοποθετούμε κάθε 

δραστηριότητα με τη σειρά της στο διάγραμμα.   

 Μετακίνηση της χρονικής στιγμής έναρξης μιας δραστηριότητας προς τα 

δεξιά (δηλ. αργότερα) μέσα στα ‘’όρια’’ του ολικού χρονικού περιθωρίου 

δραστηριότητας (έτσι ώστε να μην διαταράζονται οι σχέσεις αλληλουχίας 

του έργου) με σκοπό την διαμόρφωση ενός ομαλοποιημένου 

διαγράμματος (σχήμα 3 –παράδειγμα 1). Η διαδικασία αυτή ονομάζεται 

και εξομάλυνση.   

 Κριτική εξέταση του ομαλοποιημένου διαγράμματος χρήσης των μέσων 

παραγωγής σε σχέση με τον χρόνο για την λήψη αποφάσεων.      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σχεδίαση του διαγράμματος χρήσης των μέσων παραγωγής σε σχέση με τον  

χρόνο   { σύμφωνα και με την σειρά κατάταξης που αναφέραμε τρίτο  
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 --Προγραμματισμός με περιορισμούς μέσων   

  

  Οι σκοποί του προγραμματισμού μέσων όταν υπάρχουν περιορισμοί σε αυτά, 

είναι παρόμοιοι με αυτούς που αναφέραμε πριν όταν είχαμε περιορισμό 

χρόνου. Πιο συγκεκριμένα:  

 Να υπολογιστούν οι απαιτήσεις σε μέσα ώστε να γίνεται η διάθεση τους 

την κατάλληλη στιγμή  

 Να προγραμματιστεί χρονικά κάθε δραστηριότητα ώστε να υπάρχει 

ομαλοποιημένο διάγραμμα χρήσης των μέσων παραγωγής σε σχέση με 

τον χρόνο.  

  

   Η μέθοδος που συχνά χρησιμοποιείται σε αυτήν την περίπτωση ονομάζεται 

παράλληλη γιατί εξετάζει παράλληλα (και όχι με την σειρά όπως στην σειριακή 

μέθοδο που αναφέραμε πριν) όλες τις δραστηριότητες του έργου για να 

αποφασίσει σε ποια (ή σε ποιες) θα διαθέσει τα περιορισμένα μέσα 

παραγωγής. Η απόφαση αυτή βασίζεται σε κάποιους κανόνες επιλογής:  

  

 Σε μια χρονική στιγμή που υπάρχουν αδιάθετα μέσα παραγωγής επιλέγουμε από 

τις δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν (βλέπε σχέσεις 

αλληλουχίας) εκείνη με το μικρότερο αργότερο χρόνο έναρξης (min LS). Αν 

υπάρχουν πολλές τέτοιες δραστηριότητες, επιλέγω αυτή με την μικρότερη 

χρονική διάρκεια. Αν και πάλι δεν μπορώ να ‘’ξεχωρίσω’’ μια, επιλέγω εκείνη που 

απαιτεί τα περισσότερα μέσα παραγωγής έτσι ώστε να την ‘’ξεκινήσω’’.  

Δραστηριότητα που έχει ξεκινήσει δεν επιτρέπεται να διακοπεί  

 Τα μέσα παραγωγής δεν πρέπει να παραμένουν αδιάθετα, αν υπάρχει κάποια 

δραστηριότητα η οποία ‘’επιτρέπεται’’ να ξεκινήσει  

 Καμία δραστηριότητα δεν μπορεί να ξεκινήσει με μέρος μόνο των μέσων 

παραγωγής που απαιτεί.   

  

 Τα βήματα που ακολουθούμε στις ασκήσεις αυτού του τύπου (παράλληλος 

ευρετικός αλγόριθμος) είναι:  

  

 Επίλυση του δικτυωτού γραφήματος   

 Δημιουργία πίνακα δραστηριοτήτων. Κατατάσσουμε τις δραστηριότητες 

σύμφωνα με το πρώτο αστεράκι των κανόνων επιλογής που αναφέραμε πιο 

πάνω.   

 

στιγμή ολοκλήρωσης μιας δραστηριότητας (άρα και απελευθέρωσης μέσων) 

βρίσκω τις δραστηριότητες που μπορούν να ξεκινήσουν με βάση τις σχέσεις 

αλληλουχίας και βάση των κανόνων επιλογής που αναφέραμε στην μέθοδο αυτή. 

Συνεχίζω μέχρι να τοποθετηθούν όλες οι δραστηριότητες στο διάγραμμα.   

  Σχεδίαση του διαγράμματος χρήσης των μέσων παραγωγής σε σχέση με τον  

χρόνο .  Την χρονική στιγμή έναρξης του έργου και σε κάθε άλλη χρο νική  
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Επιτάχυνση έργων  

  

Για κάθε δραστηριότητα υπάρχουν 2 τουλάχιστον χρονικές διάρκειες:  

• Κανονική διάρκεια (tN): Εκτέλεση της δραστηριότητας ‘’υπό κανονικές 

συνθήκες’’ με το μικρότερο άμεσο κόστος (CΝ).  

• Ελάχιστη διάρκεια (tMIN):  Εκτέλεση της δραστηριότητας με πρόσθετα 

μέσα, δηλαδή με το μεγαλύτερο άμεσο κόστος (CMAX).  

      

Το κόστος επιτάχυνσης μιας δραστηριότητας (CΕΠ) ισούται με την διαφορά CMAX 

- CΝ  

 Να σημειώσουμε εδώ ότι τα παραπάνω έχουν να κάνουν με το άμεσο κόστος 

το οποίο μειώνεται όσο αυξάνεται ο χρόνος. Αντίθετα, όταν μελετάμε το 

έμμεσο κόστος, όσο αυξάνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης μιας δραστηριότητας 

τόσο αυξάνεται και το έμμεσο κόστος της δραστηριότητας αυτής.  

  

Σε ένα αθροιστικό διάγραμμα άμεσου και έμμεσου κόστους – χρόνου, 

δημιουργείται και η καμπύλη ολικού κόστους, με την βοήθεια της οποίας 

εντοπίζουμε:  

  

 Τον ελάχιστο δυνατό χρόνο (χρονικό σημείο) στον οποίο θα μπορούσαν 

να ολοκληρωθούν όλες οι δραστηριότητες (TMIN). Στο σημείο αυτό θα 

υπάρχει το μέγιστο δυνατό άμεσο κόστος (ΚMAX) και ολικό κόστος και 

μιλάμε για ένα υπερεντατικό πρόγραμμα.   

 Τον βέλτιστο χρόνο ολοκλήρωσης (ΤOPT) του έργου. Στο σημείο αυτό 

αντιστοιχεί το ελάχιστο ολικό κόστος κατασκευής του έργου (ΚOPT)  

Όταν μια άσκηση μας ζητάει να βρούμε τον υπερεντατικό χρόνο υλοποίησης 

ενός έργου (Tmin) και το αντίστοιχο συνολικό κόστος του έργου Kmax που 

αντιστοιχεί σε αυτό τον χρόνο κάνω τα εξής.  

• Επιλύω το δίκτυο για τους ελάχιστους χρόνους (tmin) που θα μου δίνονται 

για την κάθε δραστηριότητα  

• Βρίσκω τον ελάχιστο χρόνο υλοποίησης του έργου Tmin  

• Βρίσκω το άμεσο κόστος κάθε δραστηριότητας με τον τύπο                              

tΝ x CN + (tN-tmin) x CΕΠ  

• Προσθέτω στο συνολικό άμεσο κόστος όλων των δραστηριοτήτων και το 

έμμεσο κόστος και βρίσκω το Kmax  

  

Όταν μια άσκηση μας ζητάει να υπολογίσουμε την μέγιστη δυνατή μείωση του 

συνολικού χρόνου υλοποίησης του έργου με την ελάχιστη δυνατή αύξηση 

κόστους εφαρμόζουμε τον αλγόριθμο (υπολογισμούς) που δίνονται στην 

ενότητα 3.5.2 του τόμου β1.   
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 Συνοπτικά :  

  

• Επιλύουμε το δικτυωτό γράφημα για την κανονική διάρκεια των 

δραστηριοτήτων (tN)   

• Βρίσκουμε ποιο είναι το μικρότερο ολικό περιθώριο των μη κρίσιμων 

δραστηριοτήτων (ΔΤοmin ή minToi).  

• Ο χρόνος της (ή των) κρίσιμης διαδρομής πρέπει να μειωθεί κατά ΔΤοmin. 

Από τις δραστηριότητες της κρίσιμης διαδρομής επιλέγουμε για 

επιτάχυνση την δραστηριότητα με το μικρότερο κόστος επιτάχυνσης η 

οποία μπορεί να επιταχυνθεί κατά ΔΤοmin. (ΠΡΟΣΟΧΗ  α) Αν υπάρχει 

μόνο μια κρίσιμη διαδρομή και η δραστηριότητα με το μικρότερο κόστος 

επιτάχυνσης έχει διάρκεια Τ < ΔΤοmin -δεν μπορεί δηλαδή να εξαντληθεί 

όλος ο διαθέσιμος χρόνος επιτάχυνσης- , τότε ο υπόλοιπος χρόνος Τ - 

ΔΤοmin αφαιρείται από την κρίσιμη δραστηριότητα με το αμέσως 

μεγαλύτερο κόστος επιτάχυνσης β) Αν υπάρχουν παράλληλες κρίσιμες 

δραστηριότητες, μειώνεται κατά  ΔΤοmin η διάρκεια των κρίσιμων 

δραστηριοτήτων με το μικρότερο κόστος επιτάχυνσης σε κάθε κρίσιμη 

διαδρομή)  

• Το δικτυωτό γράφημα επιλύεται εκ νέου με την καινούργια διάρκεια tmin 

της δραστηριότητας που επιταχύνεται.   

• Αν δεν υπάρχει κρίσιμη διαδρομή που όλες της οι δραστηριότητες να 

εκτελούνται στην ελάχιστη δυνατή διάρκεια τους (tmin), ξεκινάω να 

ξανακάνω τα βήματα από την αρχή (δλδ βρίσκουμε ποιο είναι το 

μικρότερο ολικό περιθώριο των μη κρίσιμων δραστηριοτήτων κτλπ.). 

Αλλιώς, έχω βρει την μέγιστη δυνατή μείωση του συνολικού χρόνου 

υλοποίησης του έργου με την ελάχιστη δυνατή αύξηση κόστους.   
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ 

 

Όταν μια άσκηση μας ζητάει να βρούμε τον υπερεντατικό χρόνο (crash 

programme) υλοποίησης ενός έργου (Tmin) και το αντίστοιχο συνολικό κόστος του 

έργου Kmax που αντιστοιχεί σε αυτό τον χρόνο κάνω τα εξής.  

  

• Επιλύω το δίκτυο για τους ελάχιστους χρόνους (tmin) που θα μου δίνονται για την 

κάθε δραστηριότητα  

• Βρίσκω τον ελάχιστο χρόνο υλοποίησης του έργου Tmin  

• Βρίσκω το άμεσο κόστος κάθε δραστηριότητας με τον τύπο                              tΝ x 

CN + (tN-tmin) x CΕΠ  

• Προσθέτω στο συνολικό άμεσο κόστος όλων των δραστηριοτήτων και το έμμεσο 

κόστος και βρίσκω το Kmax  

  

Όταν μια άσκηση μας ζητάει να υπολογίσουμε την μέγιστη δυνατή μείωση 

του συνολικού χρόνου υλοποίησης του έργου με την ελάχιστη δυνατή 

αύξηση κόστους εφαρμόζουμε τον αλγόριθμο (υπολογισμούς) που δίνονται στην 

ενότητα 3.4.2 του τόμου β1. Συνοπτικά θα λέγαμε ότι:  

  

• Επιλύουμε το δικτυωτό γράφημα για την κανονική διάρκεια των δραστηριοτήτων 

(tN)   

• Βρίσκουμε ποιο είναι το μικρότερο ολικό περιθώριο των μη κρίσιμων 

δραστηριοτήτων (ΔΤοmin ή minToi).  

• Ο χρόνος της (ή των) κρίσιμης διαδρομής πρέπει να μειωθεί κατά ΔΤοmin. Από 

τις δραστηριότητες της κρίσιμης διαδρομής επιλέγουμε για επιτάχυνση την 

δραστηριότητα με το μικρότερο κόστος επιτάχυνσης η οποία μπορεί να επιταχυνθεί 

κατά ΔΤοmin. (ΠΡΟΣΟΧΗ  α) Αν υπάρχει μόνο μια κρίσιμη διαδρομή και η 

δραστηριότητα με το μικρότερο κόστος επιτάχυνσης έχει διάρκεια Τ < ΔΤοmin -δεν 

μπορεί δηλαδή να εξαντληθεί όλος ο διαθέσιμος χρόνος επιτάχυνσης- , τότε ο 

υπόλοιπος χρόνος Τ - ΔΤοmin αφαιρείται από την κρίσιμη δραστηριότητα με το 

αμέσως μεγαλύτερο κόστος επιτάχυνσης β) Αν υπάρχουν παράλληλες κρίσιμες 

δραστηριότητες, μειώνεται κατά  ΔΤοmin η διάρκεια των κρίσιμων δραστηριοτήτων 

με το μικρότερο κόστος επιτάχυνσης σε κάθε κρίσιμη διαδρομή)  

• Το δικτυωτό γράφημα επιλύεται εκ νέου με την καινούργια διάρκεια tmin της 

δραστηριότητας που επιταχύνεται.   

• Αν δεν υπάρχει κρίσιμη διαδρομή που όλες της οι δραστηριότητες να εκτελούνται 

στην ελάχιστη δυνατή διάρκεια τους (tmin), ξεκινάω να ξανακάνω τα βήματα από την 

αρχή (δλδ βρίσκουμε ποιο είναι το μικρότερο ολικό περιθώριο των μη κρίσιμων 

δραστηριοτήτων κτλπ.). Αλλιώς, έχω βρει την μέγιστη δυνατή μείωση του συνολικού 

χρόνου υλοποίησης του έργου με την ελάχιστη δυνατή αύξηση κόστους.   

  


