
 

 

ΓΞΓΑΟΠΕΞΖΜ ΔΜΙΖΗΩΚ ΙΕΑΚΩΚ & ΔΖΑΓΖΞΖΟΕΟ ΓΞΓΩΚ 

ΙΑΘΕΙΑ: ΔΖΑΓΖΞΖΟΕ ΠΓΚΖΗΩΚ ΓΞΓΩΚ - 7ο ΓΛΑΙΕΚΜ ΝΜΘΖΠΖΗΩΚ ΙΕΑΚΖΗΩΚ 

 ΕΘΓΗΠΞΜΚΖΗΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ ΠΕΟ 12ης ΦΓΒΞΜΡΑΞΖΜΡ 2021 – Διάοκεια:  80’ 
 

 

*** Απαληήζεης κε ιαλζαζκέλο Υ, Φ, Ε, W   δελ ζα βαζκοιογεζούλ.  Τποβάιεηε ηης απαληήζεης ζας κε ηε ζεηρά ηωλ ζεκάηωλ (1, 2, …). Αλ δελ 

απαληήζεηε ζε θάποηο ερώηεκα ζα πρέπεη λα βάιεηε κηα θελή ζειίδα κε ηολ αρηζκό ηοσ ζέκαηος ζηελ απάληεζή ζας.  Γελ επηηρέποληαη 

θαη δελ ζα βαζκοιογεζούλ παραποκπές ζε άιιες ζειίδες ηοσ γραπηού ζας. *** 

***  ε θάζε ερώηεκα αθοιοσζήζηε ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ ηο σπόδεηγκα απάληεζες ποσ επηζσλάπηεηαη! Γώζηε ηδηαίηερε ζεκαζία ζηε ζέζε θαη ηε 

κορθοποίεζε ηωλ πηλάθωλ κε ηα θοζηοιογηθά ζηοητεία ηοσ έργοσ ηης επηθεθαιίδες θιπ. Σστόλ ελδηάκεζοη σποιογηζκοί ή αηηηοιογήζεης 

κπορούλ λα γίλοσλ ειεύζερα θαη ζηα ερωηήκαηα ποσ δε δεηείηαη δε τρεηάδεηαη λα αποζηαιούλ κε ηελ απάληεζή ζας.*** 

***  Ποηοηηθές απαληήζεης ή ελδηάκεζοη σποιογηζκοί τωρίς ηειηθό αποηέιεζκα ζηελ επηζσκεηή κορθοποίεζε δελ βαζκοιογούληαη. *** 

***  Σο (5) ζέκα ζα πρέπεη λα απαληεζεί ζε ταρηί κηιιηκεηρέ κε ορζή εκθάληζε δηαθεθοκκέλωλ θαη ζσλετώλ γρακκώλ.  Θα πρέπεη λα εκθαλίδο-

ληαη ηοληζκέλα ηα θρίζηκα ζεκεία από ηα οποία ηοποζεηήζεθε θάζε δραζηερηόηεηα, εθόζολ έτεη εθαρκογή *** 

*** Ζ απάληεζή ζας σποβάιιεηαη ζηο mycourses ζε έλα (1) αρτείο PDF ή Word κέτρη έθδοζε 2010. Άιιες κορθές αρτείωλ, ΤΜΠΙΔΜΔΝΑ 

ΑΡΥΔΙΑ (*.rar, *.zip) ή αρτεία ποσ ζα αποζηαιούλ κε e-maηl ΓΔΝ ΘΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΘΟΤΝ *** Δλαιιαθηηθά θαη ΜΟΝΟ γηα ηελ περίπηωζε ηε-

τληθής δσζθοιίας κε ηο mycourses κπορείηε λα σποβάιεηε ηελ απάληεζε ζας ζε 1 αρτείο κε όλοκα «<ΑΚ>_Δπώλσκο_Ολοκα» (κε ηα δηθά 

ζας ζηοητεία) ζηο MS Teams ζηε ζύλδεζε ποσ ζα βρείηε ζηο mycourses. 

 

Χξεζηκνπνηήζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα γηα λα βξείηε ηα πξνζσπηθά ζαο X θαη Ψ:  

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ  Σ Τ Φ Χ Ψ Ω 

4 2 4 1 3 5 3 1 3 5 2 4 2 4 1 3 5 2 4 1 4 2 5 3 

 

X –  Αληηζηνηρεί ζην πξώην γξάκκα ηνπ επσλύκνπ ζαο (Παράδειγμα: Ισάλλνπ – Χ = 3). 

Φ –  Αληηζηνηρεί ζην πξώην γξάκκα ηνπ νλόκαηόο ζαο, όπσο γξάθεηαη ζηελ ηαπηόηεηά ζαο (Παράδειγμα: Παλαγηώηεο – Ψ = 5). Σε πεξί-

πησζε  πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο νλνκάησλ, επηιέγεηε κε βάζε ην πξώην όλνκα ζαο όπσο γξάθεηαη ζηελ ηαπηόηεηά ζαο. 

 

Τν Ε ππνινγίδεηαη από ην άζξνηζκα ησλ ςεθίσλ ηνπ αξηζκνύ θαηαιόγνπ ζαο (Παράδειγμα: Αλ ν αξηζκόο θαηαιόγνπ (ΑΚ) ζαο είλαη ν 

234, ην άζξνηζκα ησλ ςεθίσλ ηνπ είλαη 2+3+4=9, αλ ν ΑΚ ζαο είλαη 54 – 5+4=9 θη αλ ν ΑΚ ζαο είλαη 9 ην άζξνηζκα ησλ ςεθίσλ ζαο 

είλαη 9 ) θαη ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

5 2 4 1 3 5 3 1 4 2 4 2 5 1 3 5 2 4 3 1 3 

Γηα ην παξαπάλσ παξάδεηγκα πνπ ην άζξνηζκα ησλ ςεθίσλ ήηαλ 9, ην Ζ από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα είλαη ίζν κε 4. 
 

Τν W ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκό θαηαιόγνπ ζαο ζηελ εμέηαζε σο εμήο: 

W -  Αληηζηνηρεί ζε F ή S αλάινγα αλ ν αξηζκόο θαηαιόγνπ ζαο δηαηξείηαη αθξηβώο ή όρη κε ην 2. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ δηαηξείηαη αθξη-

βώο αληηζηνηρεί ζην F, αλ όρη ζην S ((Παράδειγμα: αξηζκόο θαηαιόγνπ 136 -> F, αξηζκόο θαηαιόγνπ 85 -> S). Τν W ρξεζηκνπνηεί-

ηαη γηα ην ζρεκαηηζκό ησλ ζρέζεσλ αιιεινπρίαο ηνπ έξγνπ. 
 

Θέμα  Υροληθός Προγρακκαηηζκός κε ηε κέζοδο MPM – Υροληθή Δπηηάτσλζε Έργοσ – Μέζοδος RSM 

Με βάζη ηα Χ, Ψ, Ζ και W όπτπ ποξζδιξοίζηηκαμ παοαπάμτ, και ηξ παοακάητ δικηρτηό γοάθημα ηξρ έογξρ: 
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Χοηζιμξπξιξύμηαι ξι ζρμβξλιζμξί:  

CE min t CE =   Κόζηορ επιηάσςνζηρ ανά σπονική μονάδα. ( € / ημέπα)

δ C t min t = Ελάσιζηη σπονική διάπκεια ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ (ημέπερ)

ES EF ΔΤ δ= Ονομαζία δπαζηηπιόηηηαρ

LS LF C= Άμεζο κόζηορ δπαζηηπιόηηηαρ ανά σπονική μονάδα (€ / ημέπα)

t= Κανονική σπονική διάπκεια δπαζηηπιόηηηαρ (ημέπερ)

ES, EF, LS, LF = Νωπίηεποι (E) και απγόηεποι (L) σπόνοι έναπξηρ (S) και λήξηρ (F) ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ

ΔΤ = Ολικό σπονικό πεπιθώπιο δπαζηηπιόηηηαρ  
 

Αμηικαηαζηήζηε ηα X, Ψ, Z και W ζηξ παοαπάμτ ζςήμα με ηα δικά ζαπ ζηξιςεία. Θετοήζεηε ηξ έμμεζξ κόζηξπ 

ηξρ έογξρ ίζξ με 30 €/ημέοα. 

 

Δηηούμηαι: 

 

(1)  Η επίλρζη ηξρ δικηρτηξύ γοαθήμαηξπ για ηξρπ καμξμικξύπ ςοόμξρπ ητμ δοαζηηοιξηήητμ και η ζήμαμζη επί 

ηξρ δικηρτηξύ γοαθήμαηξπ ηηπ κοίζιμηπ διαδοξμήπ. Σημειώζηε εμηόπ πλαιζίξρ ζηημ απάμηηζή ζαπ ηη διάο-

κεια ηξρ έογξρ, ηξ ζρμξλικό άμεζξ και έμμεζξ κόζηξπ και ηξ ζρμξλικό κόζηξπ ηξρ έογξρ.  

 

(2)  Η επίλρζη ηξρ ρπεοεμηαηικξύ ποξγοάμμαηξπ καηαζκερήπ και η ζήμαμζη επί ηξρ δικηρτηξύ γοαθήμαηξπ ηηπ 

κοίζιμηπ διαδοξμήπ. Σημειώζηε εμηόπ πλαιζίξρ ζηημ απάμηηζή ζαπ ηη διάοκεια ηξρ έογξρ, ηξ ζρμξλικό άμεζξ 

και έμμεζξ κόζηξπ ηξρ έογξρ και ηξ ζρμξλικό ηξρ κόζηξπ.  

 

--------- μέτρι εδώ 30% 

     

(3)  Η εύοεζη ηηπ ελάςιζηηπ δρμαηήπ αύνηζηπ ηξρ άμεζξρ κόζηξρπ ηξρ έογξρ για ηημ επίηερνη ηξρ ελάςιζηξρ 

δρμαηξύ ςοόμξρ ξλξκλήοτζηπ ηξρ έογξρ. Σημειώζηε εμηόπ πλαιζίξρ ζηημ απάμηηζή ζαπ αμά βήμα επίλσζης 

ηξ min ΔΤξ και ηη ζςεηική δοαζηηοιόηηηα, ηη ζειοά με ηημ ξπξία επιλέγξμηαι ξι δοαζηηοιόηηηεπ για επιηά-

ςρμζη, ηη μέα ηξρπ διάοκεια και ηη μέα ζρμξλική διάοκεια ηξρ έογξρ. Για ηξ ηελικό δικηρτηό γοάθημα ζη-

μειώζηε εμηόπ πλαιζίξρ ηξ ζρμξλικό άμεζξ και έμμεζξ κόζηξπ και ηξ ζρμξλικό κόζηξπ ηξρ έογξρ.   

 

--------- μέτρι εδώ 60% 

     

(4)  Η εύοεζη (με ζύμηανη ζςεηικξύ πίμακα) ηξρ βέληιζηξρ ςοόμξρ πεοαηώζετπ ηξρ έογξρ εάμ ρπάοςει ποιμ 

εμτοίηεοηπ πεοάητζηπ ηξρ έογξρ ποιμ ηημ καμξμική ηξρ λήνη (πξρ αμηιζηξιςεί ζηιπ καμξμικέπ διάοκειεπ ητμ 

δοαζηηοιξηήητμ) ίζξ με 40 € / ημέοα. Σημειώζηε ζηημ απάμηηζή ζαπ ηιπ ζρμηεηαγμέμεπ (ςοόμξπ, κόζηξπ) 

ητμ ζημείτμ Β (ελάςιζηη διάοκεια ηξρ έογξρ), ΟΡ (optimum – ή  βέληιζηη διάοκεια ηξρ έογξρ) και Α (καμξμι-

κή διάοκεια ηξρ έογξρ)  

      

(5)  Σςεδιάζηε ηιπ γοαμμέπ ιζξοοξπίαπ πξρ αμηιζηξιςξύμ ζηξ ρπεοεμηαηικό ποόγοαμμα ηξρ έογξρ (crash pro-

gramme), ηημ κοίζιμη ακξλξρθία και ηιπ κοίζιμεπ από άπξση μέζτμ δοαζηηοιόηηηεπ για 2 επαμαλήσειπ ηξρ 

έογξρ αμ δεμ επιηοέπεηαι διακξπή ητμ δοαζηηοιξηήητμ αθξύ νεκιμήζξρμ αλλά επιηοέπεηαι η ηξμή ηξρπ από 

άλλεπ δοαζηηοιόηηηεπ. Θετοήζηε όηι κάθε δοαζηηοιόηηηα έςει ηξ δικό ηηπ ζρμεογείξ (δηλ. Σρμεογείξ Α, 

Σρμεογείξ Β κλπ) και δεμ ρπάοςξρμ άλλα διαθέζιμα ζρμεογεία. Για ηημ απάμηηζή ζαπ ςοηζιμξπξιείζηε ηεηοα-

γτμιζμέμξ ςαοηί (μιλλιμεηοέ). Σημειώζηε εμηόπ πλαιζίξρ ζηημ απάμηηζή ζαπ πόζξ είμαι ηξ άμεζξ, ηξ έμμεζξ 

και ηξ ζρμξλικό κόζηξπ ηξρ έογξρ ητμ δύξ επαμαλήσετμ;       

--------- μέτρι εδώ 100% 

 

 

Ακολοσθεί σπόδειγμα απάμηηζης ζηημ επόμεμη ζελίδα. Ε απάμηηζή ζας θα πρέπει ΑΝΑΞΑΖΠΕΠΑ μα ακο-

λοσθεί ηο σπόδειγμα ασηό είηε απαμηήζεηε τειρόγραθα είηε εκησπώζεηε ηο παρακάηφ σπόδειγμα 
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ΔΖΑΓΖΞΖΟΕ ΠΓΚΖΗΩΚ ΓΞΓΩΚ / ΓΞΑΝΠΕ ΓΛΓΠΑΟΕ 12ης Φεβροσαρίοσ 2021  
 

Όλοκα: _______________________ Δπίζεηο: ____________________________________ Παηρ/κο: _________________ 

Αρ. Μεηρώοσ: _________________ Αρ. Καη/γοσ: ______________    

 

Η ηαρηόηηηά ζαπ (θξιηηηική ή δύξ όσειπ αζηρμξμικήπ ηαρηόηηηαπ) 

  

 

 (1)  Η επίλρζη ηξρ δικηρτηξύ γοαθήμαηξπ για ηξρπ καμξμικξύπ ςοόμξρπ ητμ δοαζηηοιξηήητμ και η ζήμαμζη επί 

ηξρ δικηρτηξύ γοαθήμαηξπ ηηπ κοίζιμηπ διαδοξμήπ. Σημειώζηε εμηόπ πλαιζίξρ ζηημ απάμηηζή ζαπ ηη διάο-

κεια ηξρ έογξρ, ηξ ζρμξλικό άμεζξ και έμμεζξ κόζηξπ και ηξ ζρμξλικό κόζηξπ ηξρ έογξρ.  
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(2)  Η επίλρζη ηξρ ρπεοεμηαηικξύ ποξγοάμμαηξπ καηαζκερήπ και η ζήμαμζη επί ηξρ δικηρτηξύ γοαθήμαηξπ ηηπ 

κοίζιμηπ διαδοξμήπ. Σημειώζηε εμηόπ πλαιζίξρ ζηημ απάμηηζή ζαπ ηη διάοκεια ηξρ έογξρ, ηξ ζρμξλικό άμεζξ 

και έμμεζξ κόζηξπ ηξρ έογξρ και ηξ ζρμξλικό ηξρ κόζηξπ.  
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(3)  Η εύοεζη ηηπ ελάςιζηηπ δρμαηήπ αύνηζηπ ηξρ άμεζξρ κόζηξρπ ηξρ έογξρ για ηημ επίηερνη ηξρ ελάςιζηξρ 

δρμαηξύ ςοόμξρ ξλξκλήοτζηπ ηξρ έογξρ. Σημειώζηε εμηόπ πλαιζίξρ ζηημ απάμηηζή ζαπ αμά βήμα επίλσζης 

ηξ min ΔΤξ και ηη ζςεηική δοαζηηοιόηηηα, ηη ζειοά με ηημ ξπξία επιλέγξμηαι ξι δοαζηηοιόηηηεπ για επιηά-

ςρμζη, ηη μέα ηξρπ διάοκεια και ηη μέα ζρμξλική διάοκεια ηξρ έογξρ. Για ηξ ηελικό δικηρτηό γοάθημα ζη-

μειώζηε εμηόπ πλαιζίξρ ηξ ζρμξλικό άμεζξ και έμμεζξ κόζηξπ και ηξ ζρμξλικό κόζηξπ ηξρ έογξρ.   
 

Βήμα επιηάςρμζηπ #___    Δοαζηηοιόηηηα ή ζειοά Δοαζηηοιξηήητμ πξρ επιλέγξμηαι __________ 
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Cαμεζο=

Cεμμεζο=

Cζυνολικό=

Δπαζηηπιόηηηα με ηο ελάσιζηο ΔΤο

minΔΤο=

Δραζηηριόηηηα = 

Cαμεζο=

Cεμμεζο=

Cζυνολικό=

Δπαζηηπιόηηηα με ηο ελάσιζηο ΔΤο

minΔΤο=

Δραζηηριόηηηα = 
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Βήμα επιηάςρμζηπ #___    Δοαζηηοιόηηηα ή ζειοά Δοαζηηοιξηήητμ πξρ επιλέγξμηαι __________ 
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Βήμα επιηάςρμζηπ #___    Δοαζηηοιόηηηα ή ζειοά Δοαζηηοιξηήητμ πξρ επιλέγξμηαι __________ 
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ΜΠΟΡΕΘΣΕ ΝΑ ΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΕΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕ ΕΛΘΔΕ, ΑΤΣΗ ΣΗ ΕΛΘΔΑ ΑΝ ΥΡΕΘΑΖΕΣΑΘ 
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minΔΤο=
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Cζυνολικό=

Δπαζηηπιόηηηα με ηο ελάσιζηο ΔΤο

minΔΤο=

Δραζηηριόηηηα = 
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 (4)  Η εύοεζη (με ζύμηανη ζςεηικξύ πίμακα) ηξρ βέληιζηξρ ςοόμξρ πεοαηώζετπ ηξρ έογξρ εάμ ρπάοςει 

ποιμ εμτοίηεοηπ πεοάητζηπ ηξρ έογξρ ποιμ ηημ καμξμική ηξρ λήνη (πξρ αμηιζηξιςεί ζηιπ καμξμικέπ διάοκει-

επ ητμ δοαζηηοιξηήητμ) ίζξ με 40 € / ημέοα. Σημειώζηε ζηημ απάμηηζή ζαπ ηιπ ζρμηεηαγμέμεπ (ςοόμξπ, κό-

ζηξπ) ητμ ζημείτμ Β (ελάςιζηη διάοκεια ηξρ έογξρ), ΟΡ (optimum – ή  βέληιζηη διάοκεια ηξρ έογξρ) και Α 

(καμξμική διάοκεια ηξρ έογξρ)  

 

 
 

CζρμξλικόΒ =   ΤMIN =  

CζρμξλικόOPT =   ΤOPT =  

CζρμξλικόA =   ΤN =  

 

Αιηιξλόγηζη ηηπ απάμηηζήπ ζαπ: 
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(5)  Σςεδιάζηε ηιπ γοαμμέπ ιζξοοξπίαπ πξρ αμηιζηξιςξύμ ζηξ ρπεοεμηαηικό ποόγοαμμα ηξρ έογξρ (crash pro-

gramme), ηημ κοίζιμη ακξλξρθία και ηιπ κοίζιμεπ από άπξση μέζτμ δοαζηηοιόηηηεπ για 2 επαμαλήσειπ ηξρ 

έογξρ αμ δεμ επιηοέπεηαι διακξπή ητμ δοαζηηοιξηήητμ αθξύ νεκιμήζξρμ αλλά επιηοέπεηαι η ηξμή ηξρπ από 

άλλεπ δοαζηηοιόηηηεπ. Θετοήζηε όηι κάθε δοαζηηοιόηηηα έςει ηξ δικό ηηπ ζρμεογείξ (δηλ. Σρμεογείξ Α, 

Σρμεογείξ Β κλπ) και δεμ ρπάοςξρμ άλλα διαθέζιμα ζρμεογεία. Για ηημ απάμηηζή ζαπ ςοηζιμξπξιείζηε ηεηοα-

γτμιζμέμξ ςαοηί (μιλλιμεηοέ). Σημειώζηε εμηόπ πλαιζίξρ ζηημ απάμηηζή ζαπ πόζξ είμαι ηξ άμεζξ, ηξ έμμεζξ 

και ηξ ζρμξλικό κόζηξπ ηξρ έογξρ ηφμ δύο επαμαλήυεφμ;       

 

Cαμεζο=

Cεμμεζο=

Cζυνολικό=  
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