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ΓΕΝΙΚΑ

Η εργασία αυτή παρουσιάζει έναν αλγόριθμο που ελέγχει πλήρως τον 
στόχο που τίθεται για την βελτίωση ενός δείκτη ποιότητας παρεχομένων 
υπηρεσιών δικτύου σε τηλεπικοινωνιακές μονάδες και έχει σχέση με την 
αποκατάσταση βλαβών σε χρόνο 0-24 ώρες.

Επι πλέον καταγράφεται ένας ευρετικός^οιαπεΟο) αλγόριθμος που 
βρίσκει τον ελάχιστο αριθμό των συνεργείων αποκατάστασης βλαβών που 
ξεκινούν από μια αφετηρία, επισκέπτονται κόμβους προκαθορισμένης 
βαρύτητας πραγματοποιώντας ελάχιστη συνολική διαδρομή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενας απο τους δείκτες ποιότητας στον οποίο δίνεται μεγάλη βαρύτητα 

απο τον ΟΤΕ είναι και αριθμός αποκατάστασης συνδρομητικών βλαβών στην 

επόμενη εργάσιμη ημέρα (Δβΐ).

1994: 56,8%

1995: 59%

1996: στόχος 62%

Οι στόχοι του ΟΤΕ για τον δείκτη ποιότητας Δβΐ όπως αναφέρονται 

στην κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου για το διάστημά 1996-2000 είναι 

οι παρακάτω:

το 1998 85% 

το 2000 90%

Ο έλεγχος του δείκτη αυτού έχει μεγάλες δυσκολίες όσο ο δείκτης 

ανεβαίνει. Αυτό είναι φανερό αν αναλογισθεί κανείς τους αστάθμιτους 

παράγοντες (καιρικές συνθήκες, απεργίες, αριθμός εργαζομένων) που 

υπεισέρχονται στη διαδικασία αυτή. Θεωρητικά βέβαια θα μπορούσε να 

βελτιωθεί με τη χρησιμοποίηση ικανού αριθμού εργαζομένων. Στην πράξη
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όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί είναι πολλές οι υπόλοιπες εργασίες που 

πρέπει να εκτελεσθούν στη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.

Παρατηρώντας τον δείκτη για όλες τις Περιφέρειες της χώρας 

διαπιστώνουμε οτι υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις (βλέπε Παράρτημα). Αυτό 

επιβεβαιώνει τη θεωρία μας οτι είναι απόλυτη ανάγκη η κάθε υπηρεσία να έχει 

στα χέρια της ένα εργαλείο που θα την καθοδηγεί στην επίτευξη του στόχου 

της.

Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό να δείξει πως μπορεί να ελέγχεται ο 

δείτης ποιότητας Δβΐ σε συνδυασμό με την αύξηση της παραγωγικότητας μέσα 

απο προγράμματα βέλτιστων διαδρομών.

Η διαδικασία σε γενικές γραμμές είναι η εξής:

Α) Απο τον ημερήσιο αριθμό βλαβών καθορίζονται αυτές που θα ικανοποιούν 

το στόχο.

Β) Θεωρώντας ενα μέσο χρόνο αποκαστάστασης βλάβης μ (γνωστού από 

στατιστικά στοιχεία), προχωρούμε στον υπολογισμό του συνολικού χρόνου 

που θα απαιτηθεί για την εργασία αυτή με δεδομένο τον περιορισμό οτι στο 

τέλος του 8ωρου να έχουν επιστρέφει στην αφετηρία τους.

Υπόψη οτι το μ περιλαμβάνει πέρα απο την διόρθωση της βλάβης και το 

χρόνο της διαδρομής.

Γ) Σχηματίζονται τα συνεργεία και κατασκευάζονται τα δρομολόγιά τους.

Α) Βρίσκονται οι ελάχιστες διαδρομές μεταξύ των κόμβων.

Ε) Το να επιτευχθεί ο στόχος σε ημερήσια βάση είναι θεωρητικά εφικτό αλλά, 

στην πράξη υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες (καιρικές συνθήκες, 

απεργίες, άδειες κ.λ.π) που προκαλούν μικρές ή και μεγάλες αποκλίσεις.

Για το λόγο αυτό κατασκευάσθηκε ένας αλγόριθμος με σκοπό να διορθώνει τον 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα στη διάρκεια του έτους.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Αλγόριθμος είναι μια ακολουθία βημάτων που οδηγούν στην λύση ενός 

προβλήματος. Ο αλγόριθμος πρέπει να δουλεύει σωστά σε κάθε περίπτωση του 

προβλήματος. Η απόδειξή του συχνά είναι πολύ δύσκολη. Το μέγεθος μιας 

περίπτωσης απο ένα πρόβλημα είναι ο αριθμός των bits που απαιτούνται για 

την αναπαράστασή του στον Η/Υ.

Στα προβλήματα ελαχιστοποίησης υπάρχει ένας ακριβής αλγόριθμος 

που μας οδηγεί στην βέλτιστη λύση να αυτή υπάρχει. Ο αλγόριθμος Simplex 

είναι ένας ακριβής αλγόριθμος.

Ο ευρετικός αλγόριθμος είναι αυτός που παράγει μια αποδεκτή λύση, 

που συνήθως είναι πολύ καλή αλλά όχι απαραίτητα την βέλτιστη. Γενικά οι 

ευρετικοί είναι πολύ γρήγοροι και ικανοποιητικοί και χρησιμοποιούνται όταν 

δεν μπορεί να βρεθεί ένας ακριβής αλγόριθμος ή όταν ο ακριβής μας οδηγεί σε 

πολύ μεγάλους υπολογιστικά χρόνους (computer time).

Τα προβλήματα TSP (Traveling Salesman Problem) θεωρούνται από τα 

πιο δύσκολα κι έχουν βασανίσει δεκαετίες ολόκληρες πολλούς επιστήμονες 

στην αναζήτηση κατάλληλων αλγόριθμων. Ο υπολογιστικός χρόνος είναι πολύ 

μεγάλος πράγμα που καθιστά τους ακριβείς αλγόριθμους πρακτικά 

ανέφικτους.

Τα τελευταία χρόνια πολλοί έχουν ασχοληθεί με στοχαστικές ζητήσεις 

και/ή στοχαστικούς πελάτες. Η ζήτηση στην περίπτωση αυτή είναι γνωστή 

μόνο όταν το συνεργείο φθάνει στον πελάτη. Ο στοχαστικός πελάτης έχει 

πιθανότητα να βρίσκεται ή να μη βρίσκεται στον κόμβο.

3



Γράφημα (Graph) ονομάζεται ενα ζεύγος πεπερασμένων συνόλων:

G = ( V, A )

Το μεν σύνολο V περιέχει τις “κορυφές” ή “κόμβους” του G, το δε Α τις 

“ακμές” ή “τόξα” ή “πλευρές” του.

Για τις κορυφές θα γράφουμε V = { VI, V2, ... ,Vm} και m<co θα 

συμβολίζει πάντα το πλήθος τους.

Τα στοιχεία του συνόλου Α θα τα συμβολίζουμε με αή, όπου οι δείκτες 

i, j ανήκουν στο {1,2,3,...,m}, χωρίς κατ’ ανάγκη να έχουμε aij G Α για όλα 

τα i,j.

Αν για κάποιο ζεύγος (i, j) υπάρχει αή που να ανήκει στο Α τότε λέμε 

οτι υπάρχει ακμή που συνδέει την κορυφή Vi με την κορυφή Vj. Στην 

περίπτωση αυτή οι Vi, Vj λέγονται γειτονικές ή προσκείμενες, ενώ η ακμή αή 

λέμε οτι συντρέχει στις κορυφές Vi και Vj. Πλευρές που συντρέχουν στην ίδια 

κορυφή καλούνται επίσης γειτονικές ή προσκείμενες.

Αν οι ακμές έχουν φορά απο την μια κορυφή στην άλλη τότε το 

γράφημα λέγεται διευθυνόμενο (directed graph). Την φορά τη σημειώνουμε με 

ενα βέλος πάνω στην ακμή.

Αν οι ακμές δεν έχουν φορά τότε το γράφημα λέγεται μη διευθυνόμενο 

(nondirected graph).

Βαθμός της Vi λέγεται το πλήθος των πλευρών που συνδέουν την Vi με 

άλλες κορυφές. Ανάλογα ο βαθμός διακρίνεται σε βαθμό εισόδου και βαθμό 

εξόδου.

Βαθμός εισόδου είναι ο αριθμός των πλευρών που φθάνουν στην Vi, 

ενώ βαθμός εξόδου είναι ο αριθμός των πλευρών που φεύγουν απο την Vi.
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Βρόγχος (loop) είναι μια ακμή της οποίας η αρχική και η τελική 

κορυφή ταυτίζονται.

Μια ακολουθία που αρχίζει με κορυφή, τελειώνει σε κορυφή και 

ανάμεσα απο δυο κορυφές περιέχεται ακμή που τις ενώνει ( και που πρέπει η 

ακμή να υπάρχει, δηλ. να είναι στοιχείο του Α), λέγεται διαδρομή (path) απο 

την πρώτη προς την τελευταία κορυφή.

Ενα γράφημα λέγεται πλήρες (complete) αν για κάθε ζεύγος κορυφών 

Vi και Vj υπάρχει μια τουλάχιστον ακμή που τις ενώνει.

Ενα γράφημα λέγεται συμμετρικό αν στο σύνολο των ακμών ανήκει και 

η ακμή (xi, xj) και η ακμή (xj, xi).

Ενα γράφημα λέγεται αντισυμμετρικό αν, όποτε υπάρχει η ακμή (χί , 

xj) e Α, η αντίθετη ακμή (xj, xi) £ Α. Με άλλα λόγια τα αντισυμμετρικά 

γραφήματα δεν περιλαμβάνουν βρόγχους.
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ΑΝΑΛΥΣΗ

Α) Εστω οτι ο στόχος έχει καθορισθεί σαν Δβΐ, τότε α = Βλ*Δβ1 είναι ο 

αριθμός των βλαβών που πρέπει να αποκατασταθούν την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα.

Π.χ. αν Βλ = 27 ο αριθμός των δηλωθέντων βλαβών και Δβΐ = 80% 

τότε:

α = [27*80%] = [21,6] « 22

Β) Σύνολο απαιτουμένων ωρών εξυπηρέτησης: 

α · μ = 22 · 1,1 «24,2

Η εντολή προς τα συνεργεία είναι πάντα η αποκατάσταση όλων των βλαβών 

σε απομακρυσμένους κόμβους έστω και με υπερωριακή απασχόληση αναλογα 

με την περίπτωση και σε συνεννόηση με την βάση, γιατί κοστολογικά 

θεωρείται ασύμφορο να μένουν υπόλοιπα απο τον κόμβο αυτό για την επόμενη 

μέρα.

Γ) Με το αποτέλεσμα του αλγορίθμου σάρωσης και σε συνδυασμό με τα 

δεδομένα του (Β) σχηματίζονται τα συνεργεία με τα δρομολόγιά τους.

Δ) Σχηματίζεται μια βάση δεδομένων οπού καταχωρούνται οι αποστάσεις όλων 

των δυνατών διαδρομών μεταξύ των κόμβων της περιοχής και στη συνέχεια με 

τη χρήση του αλγορίθμου FLOYD υπολογίζονται οι ελάχιστες διαδρομές 

μεταξύ όλων των κόμβων. Τα αποτελέσματα αυτά χρησιμοποιούνται στην 

κατασκευή των δρομολογίων.
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Ε) με v ορίζουμε μια μεταβλητή που μετράει τον χρόνο σε μέρες. ν=1,2,... ,365

Βημαί

Βρίσκεται το σύνολο των δηλωθέντων βλαβών μέχρι την ν-οστή ημέρα

βήμα2

Υπολογίζονται οι εκκρεμότητες (μη διορθωμένες βλάβες) ανα κατηγορία.

Οι εκκρεμότητες αναφέρονται στην ν-οστή μέρα, στην (ν-1), στις παλιότερες 

από (ν-1).

βήμα 3

Υπολογίζεται το σύνολο των εκκρεμοτήτων.

βημα4

Βρίσκονται οι βλάβες που διορθώθηκαν σε χρόνο 0-24, σε 24-48, σε Τ> 48 

ωρών από την στιγμή της δήλωσής τους.

βήμα 5

Βρίσκεται ο αριθμός των βλαβών x, y, z που πρέπει να διορθωθούν σήμερα 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι, 

χ = Δβΐ *Σβ - Αρί 

y = Δβ2*Σβ - Αρ2 

ζ = Δβ3*Σβ - Αρ3 

οπού

Σβ = αριθμός συνολικών δηλωθέντων βλαβών 

Αρί = αριθμός βλαβών που διορθώθηκαν σε 0-24 ώρες 

Αρ2 = αριθμός βλαβών που διορθώθηκαν σε 24-48 ώρες 

Αρ3 = αριθμός βλαβών που διορθώθηκαν σε t>48
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ΑΛΓΌΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ TOY FLOYD

Ενας τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα του προσδιορισμού των 

συντομότερων μονοπατιών για κάθε ζεύγος κορυφών ενός γραφήματος θα ήταν 

να εφαρμόσουμε m φορές εναν σχετικό αλγόριθμο (π.χ. τον αλγόριθμο του 

Floyd) κάθε φορά για μια διαφορετική κορυφή.

Σε γενικές γραμμές ο αλγόριθμος Floyd στηρίζεται σε m τροποποιήσεις 

(επαναλήψεις) του πίνακα γειτνιάσεως με βάρη D, έτσι ώστε στην κ 

επαναλήψη ο πίνακας να δίνει το μήκος των συντομότερων μονοπατιών για 

κάθε ζεύγος κορυφών.

Αριθμούμε τις κορυφές l,2,3,...,m. Με dk σημειώνουμε το μήκος

τηςσυντομότερης διαδρομής απο την κορυφή i στην j με δεδομένο οτι μόνο οι 

k πρόκες κορυφές επιτρέπεται να είναι ενδιάμεσες, (με τον ορο ενδιάμεση 

εννοούμε κάθε κορυφή εκτός απο την αρχική και την τελευταία του

μονοπατιού). Αν δεν υπάρχει κανένα τέτοιο μονοπάτι τότε θέτουμε dk = α>.

Απο τον ορισμό αυτό του dk συνεπάγεται οτι το d® παριστά το μήκος του

συντομότερου μονοπατιού απο το ί στο j που δεν χρησιμοποιεί ενδιάμεσες 

κορυφές.

Θεωρούμε οτι d® = 0 για όλες τις κορυφές ί.

To d™ παριστά το μήκος του συντομότερου μονοπατιού απο το ι στο j.

Με Dk συμβολίζουμε την μήτρα m x m που το στοιχείο της i, j είναι το dk .

Αν γνωρίζουμε το μήκος κάθε ακμής του γραφήματος, τότε σχηματίζουμε τη 

μήτρα D0.
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Τελικά προσδιορίζουμε την Dm, που είναι η μήτρα που περιέχει τις 

συντομότερες διαδρομές.

Ο αλγόριθμος του Floyd ξεκινά με την Ζ)0 και υπολογίζει την απο αυτήν. 

Στη συνέχεια υπολογίζει την D2 απο την D1. Αυτό επαναλαμβάνεται μέχρις 

ότου υπολογισθεί η Dm.

Ετσι λοιπόν:

Βήμα 1. Αριθμούμε τις κορυφές του γραφήματος 1,2,3,·.. ,m.

Θέτουμε κ = 0

Προσδιορίζουμε την μήτρα DO της οποίας το στοιχείο i, j είναι ίσο με το μήκος 

της μικροτέρης ακμής απο την κορυφή i στην κορυφή j, αν υπάρχει. Εαν δεν

υπάρχει τέτοια ακμή, τότε d® = °ο. Θεωρούμε επίσης οτι d® = 0 για όλες τις

κορυφές ϊ.

Βήμα 2. Για k = l,2,3,...,m, προσδιορίζουμε τα στοιχεία της μήτρας Dk απο 

τα στοιχεία της Dk_l χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο:

4= mm

Με τον προσδιορισμό κάθε στοιχείου, καταγράφεται το μονοπάτι που παριστά. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το i, j στοιχείο της μήτρας Dm μας 

δείχνει το μήκος της συντομότερης διαδρομής απο την κορυφή i στην κορυφή 

Τ

Επειδή d^ = 0 για Vi, k όλα τα διαγώνια στοιχεία των πινάκων Dk, 

k = 1, ... ,m θα είναι ίσα με μηδέν.

1 1 Ί jk~\
Επίσης θα είναι dik — dik και dkj — dkj για κάθε i = 1, ... ,m.
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Αυτό είναι συνέπεια του γεγονότος οτι η κορυφή k δεν θα είναι 

ενδιάμεση κορυφή σε καμιά απο τις συντομότερες διαδρομές που αρχίζουν ή 

περνά απο την κορυφή k, δεδομένου οτι δεν υπάρχουν κύκλοι με αρνητικά 

μήκη. Επομένως στον υπολογισμό του πίνακα Dk, η σειρά k και η στήλη k 

δεν χρειάζεται να υπολογισθούν. Δηλαδή σε κάθε πίνακα Dk θα 

υπολογίζονται μόνο (m-l)(m-2) στοιχεία.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Για την καλύτερη κατανόηση του αλγόριθμου του Floyd δίνουμε ενα 

παράδειγμα.

Εστω το γράφημα του σχ. 3

»
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Η μήτρα DO με στοιχεία τα μήκη των ακμών είναι

vl v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8

vl 0 00 15 oo 20 oo 00 13

v2 OO 0 oo 00 00 00 20 oo

v3 OO 7 0 00 00 4 oo oo

v4 OO 00 00 0 00 18 00 00

v5 OO 00 12 00 0 00 oo 19

v6 10 00 00 00 9 0 oo 13

v7 oo 00 oo 00 oo 00 0 13

v8 00 00 16 00 oo 00 00 0

Τα στοιχεία της D1 και τα αντίστοιχα συντομότερα μονοπάτια υπολογίζονται 

ως εξής:

Θέσε κ = 1

dij = min{dil+ dlj, dij} Αντίστοιχη διαδρομή

dll =0

d 12 = min(dl 1 + dl2, dl2) = min(0 + oo, oo) = oo

d 13 = min(dl 1 + dl3, dl3) - min(0 + 15, 15)= 15 (1,3)

dl4 = min(dl 1 + d 14, dl4) = min(0 + oo, oo) = oo

dl5=min(dll + d 15, d 15) = min(0 + 20, 20) = 20 (1,5)

d 16 = min(dl 1 + d 16, d 16) = min(0 + oo, oo) = oo

d 17 = min(dl 1 + d 17, d 17) = min(0 + oo, oo) = oo

d 18 = min(dl 1 + dl8, dl8) = min(0 + 13, 13)= 13 (1,8)

13



d21 = min(d21 + dl 1 ,d21) = min(oo + oo, oo) = oo 

d22 = 0

d23 = min(d21 + dl3,d23) = min(oo + 15, oo) = oo

d24 = min(d21 + dl4,d24) = min(oo + oo, oo) = oo

d25 = min(d21 + d 15,d25) = min(oo + 20, oo) = oo

d26 = min(d21 + dl6,d26) = min(oo + oo, oo) = oo

d27 = min(d21 + d 17,d27) = min(oo + oo, 20) = 20 (2,7)

d28 = min(d21 + dl8,d28) = min(oo + 13, oo) = oo

d31 = min(d31 + d 11 ,d31) = min(oo + 0, oo) = oo

d32 = min(d31 + dl2,d32) = min(oo + oo, 7) = 7 (3,1)

d33 = 0

d34 = min(d31 + dl4,d34) - min(oo + oo, oo) = oo

d35 = min(d31 + d 15,d35) = min(oo +20, oo) = oo

d36 = min(d31 + dl6,d36) = min(oo + oo, 4) = 4 (3,6)

d37 = min(d31 + d 17,d37) = min(co + oo, oo) = oo

d38 - min(d31 + d 18,d38) = min(oo + 13, oo) = oo

d41 = min(d41 + d 11 ,d41) = min(oo + 0, oo) = oo 

d42 = min(d41 + dl2,d42) = min(oo + oo, oo) = oo 

d43 = min(d41 + d 13,d43) = min(oo + 15, oo) = oo 

d44 = 0

d45 = min(d41 + d 15,d45) = min(oo + 20, oo) = oo

d46 = min(d41 + dl6,d46) = min(oo + oo, 18)= 18 (4,6)

d47 = min(d41 + dl7,d47) = min(oo + oo, oo) = oo

d48 = min(d41 + d 18,d48) = min(oo + 13, oo) = oo
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d53 = min(d51 + dl3,d53) = min(oo + 15, 12) = 12 (5,3)

d54 = min(d51 + d 14,d54) = min(oo + oo, oo) = oo 

d55 = 0

d56 = min(d51 + dl6,d56) = min(oo + oo, oo) = oo 

d57 = min(d51 + d 17,d57) = min(oo + oo, oo) = oo

d51 = min(d51 + d 11 ,d51) = min(oo + oo, oo) = oo

d52 = min(d51 + d 12,d52) = min(oo + oo, oo) = oo

d58 = min(d51 + d 18,d58) = min(oo + 13, 19) = 19 (5,8)

d61 = min(d61 + dl l,d61) = min(10 + 0, 10)= 10 (6,1)

d62 = min(d61 + d 12,d62) = min( 10+ oo, oo) = oo

d63=min(d61+dl3,d63) = min(10+ 15,oo) = 25 (6,1),(1,3)

d64 = min(d61 + d 14,d64) = min( 10+ oo, oo) = oo

d65 = min(d61 + dl5,d65) = min(10 + 20, 9) = 9 (6,5)

d66 = 0

d67 = min(d61 + d 17,d67) = min( 10 + oo, oo) = oo

d68 = min(d61 + dl8,d68) = min(10 + 13, 13) = 13 (6,8)

d71 = min(d71 + dl l,d71) = min(oo + 0, oo) = oo 

d72 = min(d71 + d 12,d72) = min(oo + oo, oo) = oo 

d73 = min(d71 + d 13,d73) = min(oo + 15, oo) = oo 

d74 = min(d71 + dl4,d74) = min(oo + oo, oo) = oo 

d75 = min(d71 + d 15,d75) = min(oo + 20, oo) = oo 

d76 = min(d71 + dl6,d76) = min(oo + oo, oo) = oo 

d77 = 0

d78 = min(d71 +dl8,d78) = min(oo+ 13, 13)= 13 (7,8)
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d83 = min(d81 + dl3,d83) = min(oo + 15, 16) = 16 (8,3)

d84 = min(d81 + dl4,d84) = min(oo + oo, oo) = oo 

d85 = min(d81 + dl5,d85) - min(oo + 20, oo) = oo

d81 = min(d81 + d 11 ,d81) = min(oo + 0, oo) = oo

d82 = min(d81 + dl2,d82) = min(oo + oo, oo) = oo

d86 = min(d81 + dl6,d86) = min(oo + oo, oo) = oo 

d87 = min(d81 + dl7,d87) = min(oo + oo, oo) = oo 

d88 = 0

vl v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8

vl 0 00 15 00 20 oo 00 13

v2 oo 0 oo 00 00 00 20 00

v3 OO 7 0 00 oo 4 00 oo

v4 OO 00 00 0 oo 18 00 oo

v5 OO 00 12 oo 0 oo 00 19

v6 10 00 25 oo 9 0 00 13

v7 00 00 oo 00 oo oo 0 13

v8 oo
L

00 16 00 oo oo 00 0

για κ = 2 (

dll =0

dl2 = min(dl2 + d22, dl2) = min(oo + 0, oo) = oo 

d 13 = min(d 12 + d23, d 13) = min(oo + oo, 15)= 15 

d 14 = min(dl2 + d24, d 14) = min(oo + oo, oo) = oo 

d 15= min(dl2 + d25, d 15) = min(oo + oo, 20) = 20 

d 16 = min(dl2 + d26, d 16) = min(oo + oo, oo) = oo 

d 17 = min(dl2 + d27, d 17) = min(oo + 20, oo) = oo 

d 18 = min(dl2 + d28, d 18) = min(oo + oo, 13) = 13

(1,3)

(1,5)

(1,8)
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d21

d22

d23

d24

d25

d26

d27

d28

d31

d32

d33

d34

d35

d36

d37

d38

d41

d42

d43

d44

d45

d46

d47

d48

min(d22 + d21 ,d21) = min(0 + oo, oo) = oo 

0

min(d22 + d23,d23) = min(0 + oo, oo) = oo

min(d22 + d24,d24) = min(0 + oo, oo) = oo

min(d22 + d25,d25) = min(0 + oo, oo) = oo

min(d22 + d26,d26) = min(0 + oo, oo) = oo

min(d22 + d27,d27) = min(0 + 20, 20) = 20 

min(d22 + d28,d28) = min(0 + oo, oo) = oo

(2,7)

min(d32 + d21 ,d31) = min(7 + oo, oo) = oo

min(d32 + d22,d32) = min(7 + 0, 7) = 7 

0

min(d32 + d24,d34) = min(7 + oo, oo) = oo

(3,2)

min(d32 + d25,d35) - min(7 +oo, oo) = oo 

min(d32 + d26,d36) = min(7 + oo, 4) = 4 (3,6)

min(d32 + d27,d37) = min(7 + 20, 27) = 27 (3,7)

min(d32 + d28,d38) = min(7 + oo, oo) = oo

min(d42 + d21 ,d41) = min(oo + oo, oo) = oo 

min(d42 + d22,d42) = min(oo + 0, oo) = oo 

min(d42 + d23,d43) = min(oo + oo, oo) = co 

0

min(d42 + d25,d45) = min(oo + oo, oo) = oo

min(d42 + d26,d46) = min(co + oo, 18)= 18 (4,6)

min(d42 + d27,d47) = min(oo + oo, oo) = oo

min(d42 + d28,d48) = min(oo + oo, oo) = oo
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d52 = min(d52 + d22,d52) = min(oo + 0, oo) = oo

d53 = min(d52 + d23,d53) = min(oo + oo, 12) = 12 (5,3)

d54 = min(d52 + d24,d54) = min(oo + oo, oo) = oo

d55 = 0

d56 = min(d52 + d26,d56) = min(oo + oo, oo) = oo 

d57 - min(d52 + d27,d57) = min(oo + 20, oo) = oo

d51 = min(d52 + d21 ,d51) = min(oo + oo, oo) = oo

d58 - min(d52 + d28,d58) = min(oo + oo, 19) = 19 (5,8)

d61 =min(d62 + d21,d61) = min(oo+ oo,10)= 10 (6,1)

d62 = min(d62 + d22,d62) - min(oo + 0, oo) = oo

d63 = min(d62 + d23,d63) = min(oo + oo, 25) = 25 (6,3)

d64 = min(d62 + d24,d64) = min(oo + oo, oo) = oo 

d65 = min(d62 + d25,d65) = min(oo + oo, 9) = 9 (6,5)

d66 = 0

d67 - min(d62 + d27,d67) - min(oo + 20, oo) = oo

d68 = min(d62 + d28,d68) = min(oo + oo, 13)= 13 (6,8)

d71 = min(d72 + d21,d71) = min(oo + oo, oo) = oo 

d72 - min(d72 + d22,d72) = min(oo + 0, oo) = co 

d73 = min(d72 + d23,d73) - min(oo + oo, oo) = oo 

d74 = min(d72 + d24,d74) = min(oo + oo, oo) = oo 

d75 = min(d72 + d25,d75) = min(oo + oo, oo) = oo 

d76 = min(d72 + d26,d76) = min(oo + oo, oo) = oo 

d77 = 0

d78 = min(d72 + d28,d78) = min(oo + oo, 13) = 13 (7,8)
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d81 = min(d82 + d21 ,d81) = min(oo + oo, oo) = oo 

d82 = min(d82 + d22,d82) = min(oo + 0, oo) = oo 

d83 = min(d82 + d23,d83) = min(oo + oo, 16) = 16 

d84 = min(d82 + d24,d84) = min(oo + oo, oo) = oo 

d85 = min(d82 + d25,d85) = min(oo + oo, oo) = oo 

d86 = min(d82 + d26,d86) = min(oo + oo, oo) = oo

d87 = min(d82 + d27,d87) = min(oo + 20, oo) = qo 

d88 = 0

(8,3)

vl v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8

vl 0 oo 15 00 20 oo oo 13

v2 OO 0 00 oo 00 oo 20 00

v3 00 7 0 00 00 4 27 00

v4 00 oo 00 0 00 18 oo oo

v5 00 00 12 00 0 oo oo 19

v6 10 oo 25 oo 9 0 oo 13

v7 00 oo 00 00 oo 00 0 13

v8 00 oo 16 oo 00 00 00 0

για κ — 3 

dll =0

d 12= min(d 13+ d32, d 12) = min( 15 + 7, oo) = 22 

d 13 = min(dl3 + d33, d 13) = min(15 +0, 15) = 15 

d 14 = min(dl3 + d34, d 14) = min(15 + oo, oo) = oo 

d 15 = min(d 13 + d35, d 15) = min( 15 + oo, 20) = 20 

dl6=min(dl3+ d36, d 16) = min(15 + 4, oo) = 19 

dl7=min(dl3+ d37, d 17) = min(15 + 27, oo) = 42 

d 18 = min(dl3 + d38, d 18) = min(15 + oo, 13) = 13

(1.3) ,(3,2)

(1,3)

(1,5)

(1.3) ,(3,6)

(1.3) ,(3,7> 

(1,8)
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d21 = min(d23 + d31,d21) = min(oo + oo, oo) = oo 

d22 = 0

d23 = min(d23 + d33,d23) = min(oo + 0, oo) = oo 

d24 = min(d23 + d34,d24) = min(oo + oo, oo) = oo 

d25 = min(d23 + d35,d25) = min(oo + oo, oo) = oo 

d26 = min(d23 + d36,d26) = min(oo + 4, oo) = oo 

d27 = min(d23 + d37,d27) = min(oo + 27, 20) = 20 

d28 = min(d23 + d38,d28) = min(oo + oo, oo) = oo

d31 = min(d33 + d31 ,d31) = min(0 + oo, oo) = oo 

d32 = min(d33 + d32,d32) = min(0 + 7, 7) = 7 

d33 = 0

d34 = min(d33 + d34,d34) = min(0 + oo, oo) = oo 

d35 = min(d33 + d35,d35) = min(0 + oo, oo) = oo 

d36 = min(d33 + d36,d36) = min(0 + 4, 4) = 4 

d37 = min(d33 + d37,d37) = min(0 + 27, 27) = 27 

d38 = min(d33 + d38,d38) = min(0 + oo, oo) = oo

d41 = min(d43 + d31 ,d41) = min(oo + oo, oo) = oo 

d42 = min(d43 + d32,d42) = min(oo + 7, oo) = oo 

d43 = min(d43 + d33,d43) = min(oo + 0, oo) = oo 

d44 = 0

d45 = min(d43 + d35,d45) = min(oo + oo, oo) = oo 

d46 = min(d43 + d36,d46) = min(oo + 4, 18)= 18 

d47 = min(d43 + d37,d47) = min(oo + 27, oo) = oo 

d48 = min(d43 + d38,d48) = min(oo + oo, oo) = oo

(2,7)

(3,2)

(3.6)

(3.7)

(4,6)
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d51 = min(d53 + d31 ,d51) = min( 12 + oo, oo) = oo

d52= min(d53 + d32,d52) = min(12 + 7, oo) = 19 (5,3),(3,2)

d53 = min(d53 + d33,d53) = min(12 + 0, 12) = 12 (5,3)

d54 = min(d53 + d34,d54) = min(12 + oo, oo) = oo 

d55 = 0

d56=min(d53 + d36,d56) = min(12 + 4, oo) = 16 (5,3),(3,6)

d57=min(d53 + d37,d57) = min(12 + 27, oo) = 39 (5,3),(3,7)

d58 = min(d53 + d38,d58) = min(12 + oo, 19) = 19 (5,8)

d61 =min(d63 + d31,d61) = min(25+ oo,10)= 10 (6,1)

d62=min(d63+ d32,d62) = min(25 + 7, oo) = 32 (6,3),(3,2)

d63 = min(d63 + d33,d63) = min(25 + 0, 25) = 25 (6,3)

d64 = min(d63 + d34,d64) = min(25+ oo, oo) = oo 

d65 = min(d63 + d35,d65) = min(25+ oo, 9) = 9 (6,5)

d66 = 0

d67= min(d63 + d37,d67) = min(25+ 27, oo) = 52 (6,3),(3,7)

d68 = min(d63 + d38,d68) = min(25+ oo, 13) = 13 (6,8)

d71 = min(d73 + d31 ,d71) = min(oo + oo, oo) = oo 

d72 = min(d73 + d32,d72) = min(oo + 7, oo) = oo 

d73 = min(d73 + d33,d73) = min(oo + 0, oo) = oo 

d74 = min(d73 + d34,d74) = min(oo + oo, oo) = oo 

d75 = min(d73 + d35,d75) = min(oo + oo, oo) = oo 

d76 = min(d73 + d36,d76) = min(oo + 4, oo) = oo 

d77 = 0

d78 = min(d73 + d38,d78) = min(oo + oo, 13) = 13 (7,8)

21



d81 = min(d83 + d31 ,d81) = min( 16 + oo, oo) = oo 

d82=min(d83 + d32,d82) = min(16 + 7, oo) = 23 

d83 = min(d83 + d33,d83) = min(16 + 0, 16) = 16 

d84 = min(d83 + d34,d84) = min(16 + oo, oo) = oo 

d85 = min(d83 + d35,d85) = min(16 + oo, oo) = oo 

d86 = min(d83 + d36,d86) = min(16 + 4, oo) = oo

d87=min(d83+ d37,d87) = min(16 + 27, oo) = 43 

d88 = 0

vl v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8

vl "o 22 15 00 20 19 42 13

v2 OO 0 oo oo 00 oo 20 00

v3 OO 7 0 00 00 4 27 oo

v4 00 oo 00 0 00 18 oo oo

v5 00 19 12 00 0 16 39 19

v6 10 32 25 oo 9 0 52 13

v7 00 oo oo oo oo oo 0 13

v8 oo 23 16 oo oo 20 43 0

(8,3),(3,2)

(8,3)

(8,3),(3,7)
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Συνεχίζοντας κατα τον ίδιο τρόπο, μετά την 8η επανάληψη λαμβάνουμε 

τον τελικό πίνακα, που είναι ο παρακάτω:

νΐ ν2 ν3 ν4 ν5 ν6 ν7 ν8

νΐ 0 22 15 οο 20 19 42 13

ν2 63 0 49 οο 62 53 20 33

ν3 14 7 0 00 13 4 27 17

ν4 28 46 39 0 27 18 66 31

ν5 26 19 12 οο 0 16 39 19

ν6 10 28 21 οο 9 0 48 13

ν7 43 36 29 00 42 33 0 13

ν8 30 23 16 οο 29 23 43 0
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ΖΗΤΗΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΝΩΣΤΗ

Το πρόβλημα τίθεται ως εξής: ένας αριθμός κόμβων που βρίσκονται σε 

διαφορετικές θέσεις (τοποθεσίες) έχουν ανάγκη απο ορισμένη ποσότητα 

εργασίας που μπορεί να διατεθεί απο μια μόνο βάση εφοδιασμού.

Ενα συνεργείο (1 αυτοκίνητο + 2 άτομα) μπορεί να μη φθάνει για την 

κάλυψη των αναγκών όλων των κόμβων εξ αιτίας δύο περιορισμών:

-τη συγκεκριμένη χωρητικότητα εργασίας

-την απόσταση που πρέπει να διανύσουν

Το πρόβλημα λοιπόν πρέπει να βρεί τον αριθμό διαδρομών σε κάθε 

δρομολόγιο που θα ελαχιστοποιεί την συνολική απόσταση που διανύεται απο 

όλα τα συνεργεία, με δεδομένους τους περιοριοσμούς στην χωρητικότητα και 

στην απόσταση του κάθε συνεργείου.

Ο περιορισμός της απόστασης μπορεί να αντικατασταθεί απο τον 

περιορισμό σε χρόνο.

Βασικά υπάρχουν δυο τύποι αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για τη 

λύση των προβλημάτων με δρομολόγια αυτοκινήτων (Vehicle Routing 

Problem): ο ακριβής (exact) και ο ευρετικός (heuristic).

Ο αλγόριθμος των Gillet-Miller(8) που αναπτύσσεται παρακάτω χωρίζει 

τους κόμβους σε ενα αριθμό δρομολογίων και στη συνέχεια λειτουργεί σε κάθε 

δρομολόγιο ξεχωριστά μέχρι που να βρεθεί η βέλτιστη ή λύση κοντά στη 

βέλτιστη. Με το σπάσιμο του προβλήματος σε ενα αριθμό μικρότερων 

υποπροβλημάτων, ο χρόνος υπολογισμού αυξάνει σχεδόν γραμμικά παρά 

εκθετικά.
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ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (SWEEP ALGORITHM)

Ο αλγόριθμος αυτός μας δίνει μια βέλτιστη ή κοντά στη βέλτιστη λύση 

στο πρόβλημα δρομολογίων με μια βάση εκκίνησης.

Ν = αριθμός των κόμβων συμπεριλαμβανομένης της βάσης (η βάση έχει Ν=0 

ενώ ο κόμβος βάσης Ν=1)

Q(I) = η ζήτηση στον κόμβο I, 1=1,2,3,... ,Ν

Χ(Ι), Y(J) = ορθογώνιες συντεταγμένες του κόμβου I 

C = η χωρητικότητα κάθε αυτοκινήτου 

A (I, J ) = απόσταση μεταξύ των κόμβων I και J

Αη(Ι) = πολική συντεταγμένη (γωνία) του κόμβου I, 1=1,2,3,... ,Ν

που ορίζεται σαν An(I) = arctan [(Υ(Ι) - Υ(0)/ Χ(Ι) - Χ(0))]

όπου -π < Αη(Ι) < 0 αν Υ(Ι) - Υ(0) < 0 και

0 < Αη(Ι) < π αν Υ(Ι) - Υ(0) > 0

R(I) = ακτίνα απο τον κόμβο 0 στον κόμβο I, 1=1,2,3,... ,Ν

Q(I) < C, για όλα τα I 

A(I,J) > 0 για όλα τα I φ J
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A(I,I) = Ο

Α(Ι,Ο) + Α(Ο,Ι) < D για όλα τα I

Υποθέτουμε οτι οι κόμβοι επαναριθμούνται σύμφωνα με το μέγεθος της 

πολικής συντεταγμένης (γωνίας)

Αη(Ι) < An(I + 1), για κάθε I

Αν υπάρχει ένας συνδυασμός I και J έτσι ώστε 

An (I) = An(J) τότε I<J αν Α(Ο,Ι) < Α(0, J)

Αυτό προσδιορίζεται με μοναδική σειρά.

Το πρόβλημα των δρομολογίων αυτοκινήτων είναι να ελαχιστοποιηθεί η 

συνολική διαδρομή καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις των κόμβων με 

παράλληλη ικανοποίηση των περιορισμών.

Οι κόμβοι χωρίζονται σε δρομολόγια αρχίζοντας απο τον κόμβο με τη 

μικρότερη γωνία, έστω τον κόμβο 1.

Το πρώτο δρομολόγιο αποτελείται απο τους κόμβους 1,2,..., J όπου J 

είναι ο τελευταίος κόμβος που μπορεί να προστεθεί χωρίς να γίνει υπέρβαση 

της χωρητικότητας του αυτοκινήτου ή του περιορισμού της απόστασης.

Το δεύτερο δρομολόγιο περιλαμβάνει τους κόμβους J+l, J+2, ..., L 

όπου L είναι ο τελευταίος κόμβος που μπορεί να προστεθεί στο δεύτερο 

δρομολόγιο με τους γνωστούς φυσικά περιορισμούς.

Τα υπόλοιπα δρομολόγια σχηματίζονται κατά τον ίδιο τρόπο.
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Η συνολική διαδρομή τότε είναι το άθροισμα των διαδρομών κάθε 

δρομολογίου.

Η διαδικασία τότε τροποποιείται ως εξής: 

αντικαθίσταται ένας κόμβος στο δρομολόγιο Κ με έναν ή περισσότερους 

κόμβους του δρομολογίου Κ+1 για Κ = όπου m = 0 αριθμός των

δρομολογίων που σχηματίστηκαν.

Ο αντικατασταθείς κόμβος κατ’ αρχήν αφήνεται αδιάθετος για να 

ενσωματωθεί αργότερα σε κάποιο άλλο δρομολόγιο. Φυσικά μια 

αντικατάσταση γίνεται μόνο αν η συνολική απόσταση ελαττώνεται.

Ο κόμβος που διαγράφεται απο το δρομολόγιο Κ λαμβάνεται απο την 

ελαχιστοποίηση μιας συνάρτησης της ακτίνας R(I) και της γωνίας Αη(Ι) κάθε 

κόμβου στο δρομολόγιο Κ. Αυτό μας δίνει ενα κόμβο που είναι κοντά στη βάση 

καθώς επίσης και κοντά στο επόμενο δρομολόγιο. Μια συνάρτηση που 

δουλεύει πολύ καλά είναι:

R(I) + An(I) · AVR, όπου AVR είναι η μέση τιμή των ακτινών 

όλων των κόμβων.

Ο πρώτος κόμβος, έστω οτι είναι ο ρ, που θεωρούμε οτι θα 

συμπεριληφθεί στο δρομολόγιο Κ, είναι ο κόμβος του δρομολογίου Κ+1 που 

είναι πλησιέστερα στον τελευταίο κόμβο που προστέθηκε στο δρομολόγιο Κ.

Ο δεύτερος κόμβος που θεωρούμε οτι θα συμπεριληφθεί στο δρομολόγιο 

Κ, είναι ο κόμβος του δρομολογίου Κ+1 που είναι πλησιέστερα στον ρ.
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Κατ’ αυτό τον τρόπο αν ένας ή περισσότεροι κόμβοι προστεθούν στο 

δρομολόγιο Κ, τότε ο επόμενος κόμβος του Κ+1 εξετάζεται επίσης για να 

διαπιστωθεί αν μπορεί να συμπεριληφθεί στο δρομολόγιο Κ.

Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι που ο J να είναι ο τελευταίος 

κόμβος του Κ+1 που μπορεί να προστεθεί στο Κ.

Διαλέγοντας τους κόμβους με τον τρόπο αυτό μπορεί να μή βρεθεί η 

βέλτιστη λύση αλλά σίγουρα θα είναι μια πολύ γρήγορη διαδικασία που θα μας 

δίνει καλές λύσεις.

Η διαδικασία της πρόσθεσης ενός ή περισσοτέρων κόμβων στο 

δρομολόγιο Κ με αφαίρεση άλλου κόμβου, συνεχίζεται μέχρις ότου δεν 

επέρχεται καμία βελτίωση (Κ = 1,2,... ,πι).

Τότε οι αξόνες X και Υ στρέφονται κατά τη φορά των δεικτών του 

ρολογιού, έτσι ώστε ο πρώτος κόμβος να γίνει τελευταίος, ο δεύτερος πρώτος, 

κ.ο.κ. Η παραπάνω διαδικασία χωρισμού των δρομολογίων με ανταλλαγή 

κόμβων μεταξύ των δρομολογίων, επαναλαμβάνεται ξανά, οπότε βρίσκεται μια 

νεα ελάχιστη απόσταση. Και πάλι περιστρέφονται οι άξονες X και Υ μέχρις 

ότου εξαντληθούν όλες οι δυνατές περιπτώσεις.

Κάθε φορά βρίσκεται μια ελάχιστη συνολική απόσταση. Η μικρότερη 

απο αυτές τις ελάχιστες αποτελεί μια καλή ευρετική λύση στο πρόβλημα των 

δρομολογίων αυτοκινήτων.

Ο αλγόριθμος αυτός χρησιμοποιείται στη λύση τέτοιων προβλημάτων 

που οι κόμβοι κυμαίνονται απο 10 μέχρι 250. Ο χρόνος για να λυθεί ενα τέτοιο 

πρόβλημα, εξαρτάται απο τον αριθμό των δρομολογίων και τον αριθμό των
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κόμβων σε κάθε δρομολόγιο. Ειδικά ο αριθμός των κόμβων ανα δρομολόγιο 

έχει την μεγαλύτερη επίδραση στον συνολικό υπολογιστικό χρόνο.

Αν έχουμε 8 δρομολόγια με 5 κόμβους το καθένα η λύση μπορεί να 

δοθεί σε 1 Osec, ενω αν έχουμε 2 δρομολόγια με 20 κόμβους το καθένα, τότε ο 

χρόνος μπορεί να είναι 50sec.

Για τον αλγόριθμο αυτό το μόνο σημαντικό μέγεθος χρόνου στη λύση 

τέτοιων προβλημάτων είναι το άθροισμά των χρόνων υπολογισμού του κάθε 

δρομολογίου. Η αρχική τοποθέτηση των κόμβων σε δρομολόγια είναι χρονικά 

ασήμαντη.

Ο χρόνος tK που σχετίζεται με δρομολόγιο Κ, είναι ο χρόνος που 

απαιτείται στον έλεγχο, αν ένας κόμβος πρέπει να αφαιρεθεί απο το δρομολόγιο 

Κ και/ή αν άλλοι κόμβοι του Κ+1 πρέπει να προστεθούν στο Κ., Κ = l,2,..,m-l.

Η μέθοδος αυτή λύνει το Traveling Salesman Problem (TSP) κάθε φορά 

που γίνεται ο έλεγχος. Αν το δρομολόγιο περιλαμβάνει λίγους κόμβους, τότε ο 

χρόνος tK είναι μικρός. Αντίθετα το tK αυξάνει ραγδαία καθώς ο αριθμός των 

κόμβων αν δρομολόγιο αυξάνει. Ο χρόνος υπολογισμού (computer time) που 

απαιτείται για τη λύση του TSP είναι ανάλογος του τετραγώνου του αριθμού 

των κόμβων.

Αν υποθέσουμε οτι ο αριθμός των κόμβων ανα δρομολόγιο είναι 

σταθερός, έστω h, τότε tK = b = σταθερός για όλα τα Κ = l,2,...,m και, ο 

συνολικός χρόνος υπολογισμού του αλγορίθμου θα είναι:

Σ'*
Κ= 1
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Ετσι αν h επιπλέον κόμβοι προστεθούν στο αρχικό πρόβλημα, αυτό 

απαιτεί κατά προσέγγιση b πρόσθετες μονάδες χρόνου για τη λύση του νέου 

προβλήματος.

Στην πραγματικότητα, αν ένας αριθμός κόμβων, έστω ρ, προστίθενται 

στο αρχικό πρόβλημα, ο προσεγγιστικός χρόνος για τη λύση του νέου 

προβλήματος είναι ο χρόνος που απαιτείται για τη λύση του αρχικού συν τον 

χρόνο για τη λύση ενός ξεχωριστού προβλήματος με ρ κόμβους.

Ο χάρτης του νομού που παρατίθεται στο παράρτημα είναι σχεδιασμένος 

με σύστημα GIS πράγμα που καθιστά εύκολο τον προσδιορισμό των πολικών 

συντεταγμένων όλων των κόμβων.
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Μια παρουσίαση βιίιια προς βήμα του αλγόριθμου Σάρωστκ

Αν ο κόμβος J ανήκει σε ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο και ο κόμβος 

J+1 δεν μπορεί να προστεθεί σ’ αυτό, τότε δεν γίνεται έλεγχος για τον κόμβο 

J+2.

Εστω οτι με Κ(1) παριστούμε τον κόμβο με την μικρότερη γωνία, με 

Κ(2) τον κόμβο με την δεύτερη μικρότερη γωνία, κ.ο.κ.

ΒΗΜΑ 1. Υπολογίζουμε τις πολικές συντεταγμένες του κάθε κόμβου 

θεωρώντας τη βάση στο (0, 0). Εστω Αη(Ι) παριστά τη γωνία και R(I) την 

ακτίνα των κόμβων I, I = 1,2,3,... ,Ν.

ΒΗΜΑ 2. Υπολογίζουμε το Κ(Ι) για I = 1,2,3,. . . ,Ν έτσι ώστε Αη(Κ(Ι)) 

να είναι μικρότερη ή ίση με Απ(Κ(Ι+1)).

ΒΗΜΑ 3 Ξεκίνα το πρώτο δρομολόγιο με J = 1 και SUM = Q(K( 1)).

ΒΗΜΑ 4. Αύξησε τη γωνία κάνοντας J = J+1.

ΒΗΜΑ 5. Αν SUM + Q(K(J)) > C, πήγαινε στο βήμα 7.

ΒΗΜΑ 6. Αύξησε το δρομολόγιο με τον κόμβο K(J) κάνοντας 

SUM = SUM + Q(K(J)). Αν J = Ν, τότε πήγαινε στο βήμα 16. Αν J φ Ν, 

πήγαινε στο βήμα 4.

ΒΗΜΑ 7. Υπολόγισε την ελάχιστη απόσταση Di του δρομολογίου με 

την βοήθεια ενός αλγορίθμου TSP. Ελεγξε τον περιορισμό για την απόσταση. 

Αν η χωρητικότητα της απόστασης ξεπεράστηκε, τότε αφαίρεσε τον κόμβο 

K(J-l) απο το δρομολόγιο. Κάνε SUM = SUM - Q(K(J-1)) και J = J-1. Ελεγξε
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τον περιορισμό της απόστασης ξανά. Συνέχισε αυτή τη διαδικασία μέχρι που να 

ικανοποιηθεί ο περιορισμός της απόστασης.

ΒΗΜΑ 8. Προσδιόρισε το JJX έτσι ώστε K(JJX) να είναι ο 

πλησιέστερος κόμβος προς τον K(J-l) και που ταυτόχρονα δεν ανήκει σε 

δρομολόγιο. Βρες JII έτσι ώστε ο K(JII) να είναι ο πλησιέστερος κόμβος προς 

τον K(JJX) και όχι σε δρομολόγιο. Παρόμοια προσδιόρισε το I έτσι ώστε 

R(K(I)) + An(K(I))«AVR να είναι ελάχιστο για όλους τους κόμβους του 

δρομολογίου. Εστω το ΚΙΙ συμβολίζει αυτό το I. Προσδιόρισε την ελάχιστη 

απόσταση D2 για το δρομολόγιο με τον κόμβο K(JJX) προστιθέμενο στο 

δρομολόγιο και τον κόμβο Κ(ΚΙΙ) αφαιρούμενο απο αυτό.

ΒΗΜΑ 9. Αν D2 < D και ο περιορισμός της χωρητικότητας του 

αυτοκινήτου ικανοποιείται, τότε πήγαινε στο βήμα 11. Αλλοιώς πήγαινε στο 

βήμα 10.

ΒΗΜΑ 10. Κατέγραψε το δρομολόγιο αυτό και ξεκίνα ενα νέο 

δρομολόγιο θέτοντας SUM = Q(K(J)). Πήγαινε στο βήμα 4.

ΒΗΜΑ 11. Υπολόγισε την ελάχιστη απόσταση D3 ξεκινώντας απο το 0, 

ακολουθώντας τη διαδρομή μέσω των κόμβων K(J), K(J+1), ..., K(J+4) και 

τερματίζοντας στον K(J+5). Προσδιόρισε την απόσταση D4 ακολουθώντας την 

διαδρομή μέσοι των ίδιων κόμβων, αφαιρώντας τον K(JJX) και 

παρεμβάλλοντας τον Κ(ΚΙΙ). Αν ο K(JJX) δεν είναι ο K(J), K(J+1), ..., ή ο 

K(J+4) τότε πήγαινε στο βήμα 10. Αν Dj + D3 < D2 + D4, τότε πήγαινε στο 

βήμα 13. Αλλοιώς, πήγαινε στο βήμα 12.

ΒΗΜΑ 12. Τοποθέτησε τον κόμβο K(JJX) στο δρομολόγιο και 

αφαίρεσε τον κόμβο Κ(Κ1Ι). Πήγαινε στο βήμα 4.
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ΒΗΜΑ 13. Υπολόγισε την ελάχιστη απόσταση D5 για το δρομολόγιο με 

τον K(JJX) και τον K(JII) υποκαθιστώντας τον Κ(ΚΙΙ). Αν ο K(JJX) και ο 

K(JII) δεν είναι ο K(J), K(J+1), ..., ή ο K(J+4) τότε πήγαινε στο βήμα 10. Αν 

D5 < D και ο περιορισμός του φορτίου ικανοποιείται, τότε πήγαινε στο βήμα

14. Αλλοιώς πήγαινε στο βήμα 10.

ΒΗΜΑ 14. Προσδιόρισε την ελάχιστη απόσταση D6 ξεκινώντας απο 

τον 0 και ακολουθώντας το δρομολόγιο μέσο) των κόμβων K(J), K(J+1), ..., 

K(J+4) και τερματίζοντας στον K(J+5) με τους K(JJX) και K(JII) 

αποκλεισμένους και τον Κ(ΚΙΙ) συμπεριλαμβανόμενο. Αν D! + D3 < D5 + D6 

τότε πήγαινε στο βήμα 10. Αλλοιώς πήγαινε στο βήμα 15.

ΒΗΜΑ 15. Τοποθέτησε τους κόμβους K(JJX) και K(JII) στο 

δρομολόγιο και αφαίρεσε τον κόμβο Κ(ΚΙΙ). Πήγαινε στο βήμα 4.

ΒΗΜΑ 16. Υπολόγισε την ελάχιστη απόσταση για το δρομολόγιο και 

έλεγξε τον περιορισμό της απόστασης. Αν δεν ικανοποιείται, τότε πήγαινε στο 

βήμα 17. Αν ικανοποιείται, τότε το σύνολο αυτών των δρομολογίων έχει 

συμπληρωθεί. Ελεγξε αν χρειάζεται χρειάζεται ένα άλλο σύνολο δρομολογίων. 

Αν δεν χρειάζεται, τότε πήγαινε στο βήμα 19. Αλλοιώς πήγαινε στο βήμα 18.

ΒΗΜΑ 17. Αφαίρεσε εναν απο το δρομολόγιο (J = J-1). Πήγαινε στο 

βήμα 10.

ΒΗΜΑ 18. Αύξησε τη γωνία κατά ένα κόμβο [π.χ. άρχισε με τον κόμβο 

Κ(2) για το δεύτερο σύνολο δρομολογίων]. Πήγαινε στο βήμα 2.

ΒΗΜΑ 19 Stop
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1995



ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΤΗ Δα Δβΐ Δβ2 Δβ3 Δβ

1984 57,5 47,8 33,5 18,7

1985 64,9 43,6 35,7 20,7

1986 62,5 49,9 32,2 17,9 34,3

1987 61,3 55,6 27,7 16,6 35,9

1988 59,3 57,9 26,5 15,6 34,4

1989 55,0 59,0 25,7 15,3 35,4

1990 55,1 59,8 25,1 15,1 32,4

1991 59,4 60,9 25,6 13,5 31,9

1992 53,7 58,6 24,6 16,8 21,8

1993 51,3 58,9 25,6 15,5 19,6

1994 50,9 56,8 24,3 19,0 19,0

1995 43,4 58,4 26,1 15,5 28,8

1996

Δα = Πλήθος Βλαβών ανα 100 Τηλεφωνικές συνδέσεις

Δβΐ = Ποσοστά βλαβών που αίρονται απο 0-24 ώρες

Δβ2 = Ποσοστά βλαβών που αίρονται απο 24-72 ώρες

Δβ3 = Ποσοστά βλαβών που αίρονται σε περισσότερο απο 72 ώρες

Δβ = Μέσος χρόνος αδράνειας ανα βλαμμένη τηλεφων. σύνδεση (σε ώρες)



ΠΙΝΑΚΑΣ 1995

ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δα Δβΐ Δβ2 Δβ3 Δβ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ 57,7 58,6 25,0 16,4 18,7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 45,2 52,8 33,7 13,4 34,1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 46,0 46,8 32,2 21,0 34,5

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 38,0 68,4 19,9 11,8 35,4 ■

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 33,6 88,7 9,2 2,2 11,4

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 31,9 59,8 25,2 15,0 25,7

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 37,8 55,1 27,3 17,6 20,6

ΗΠΕΙΡΟΥ 44,4 52,7 27,7 19,6 32,1

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 42,1 65,5 23,0 11,5 24,2

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 32,2 53,5 26,6 19,8 31,2

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 42,1 57,3 26,9 15,8 32,8

ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ 43,9 63,9 24,3 11,8 18,6

ΝΗΣΩΝ 57,8 45,7 31,4 22,9 30,5

ΑΝΑΤ.ΚΡΗΤΗΣ 32,5 48,8 26,8 24,5 37,6

ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 39,2 62,7 23,0 14,4 25,9



ΠΙΝΑΚΑΣ 1993
ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δα Δβΐ Δβ2 Δβ3 Δβ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ 66,4 53,6 29,5 16,2 21,3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 54,9 56,5 30,1 13,4 20,8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 61,0 56,9 24,6 18,5 16,6

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 44,6 63,6 22,0 14,2 14,5

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 37,6 83,7 14,0 2,3 10,5

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 32,0 64,0 24,9 11,1 19,2

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 47,7 49,7 27,5 22,4 24,0

ΗΠΕΙΡΟΥ 50,1 59,5 27,5 13,0 23,9

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 49,9 62,9 22,5 14,5 20,8

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 47,3 68,4 18,9 12,7 22,1

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 49,7 54,7 26,8 18,5 22,8

ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ 56,4 61,6 23,1 15,2 18,6

ΝΗΣΩΝ 62,3 47,1 29,0 23,9 20,6

ΑΝΑΤ.ΚΡΗΤΗΣ 34,3 47,6 33,0 19,4 23,3

ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 21,3 59,0 25,2 15,8 28,9



ΠΙΝΑΚΑΣ 1992
ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δα Δβΐ Δβ2 Δβ3 Δβ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ 64,1 53,8 24,5 21,7 20,7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 54,6 61,3 25,4 13,3 22,8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 64,2 56,7 25,3 18,0 18,8

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 45,7 64,9 19,5 15,6 .16,6

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 44,3 74,7 19,8 5,6 14,3

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 36,4 59,2 25,7 15,2 22,4

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 49,0 46,4 28,8 24,7 31,3

ΗΠΕΙΡΟΥ 56,3 57,7 29,9 12,5 26,2

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 52,4 62,6 23,5 13,9 20,7

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 45,3 61,6 23,8 14,6 27,2

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 56,6 56,5 24,8 18,8 22,1

ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ 65,3 64,7 23,7 11,6 13,5

ΝΗΣΩΝ 56,1 45,2 29,2 25,6 32,1

ΚΡΗΤΗΣ 43,9 56,0 28,3 15,7 30,6



ΠΙΝΑΚΑΣ 1991
ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δα Δβΐ Δβ2 Δβ3 Δβ

ΑΤΤΙΚΗΣ 72,3 63,0 26,1 10,9 20,9

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 46,9 63,4 23,1 13,5 48,3

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 43,3 77,4 17,9 4,6 19,0

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 37,4 63,7 24,1 12,2 43,0

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 52,6 50,4 27,7 21,9 57,9

ΗΠΕΙΡΟΥ 55,0 58,4 29,8 11,8 38,7

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 54,4 62,2 23,7 14,0 38,8

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 45,7 54,4 26,6 19,1 48,6

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 53,5 50,0 26,0 24,1 40,6

ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ 63,5 50,8 28,9 20,3 33,0

ΝΗΣΩΝ 55,4 54,5 26,9 18,6 54,1

ΚΡΗΤΗΣ 47,1 59,1 25,8 15,1 44,0



ΠΙΝΑΚΑΣ 1990
ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δα Δβΐ Δβ2 Δβ3 Δβ

ΑΤΤΙΚΗΣ 63,7 60,2 25,2 14,5 20,1

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 43,8 66,5 22,3 11,2 41,1

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 45,8 77,7 16,9 5,4 22,4

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 37,4 63,6 21,8 14,6 46,2

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 54,4 48,8 28,3 22,9 52,8

ΗΠΕΙΡΟΥ 55,1 58,6 27,4 14,0 47,1

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 53,1 63,1 24,7 12,2 37,5

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 46,3 49,2 30,6 20,1 54,6

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 50,4 57,8 22,6 19,6 62,4

ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ 57,1 57,0 27,3 15,7 21,5

ΝΗΣΩΝ 53,6 47,4 28,7 23,9 63,4

ΚΡΗΤΗΣ 48,4 54,5 28,6 16,8 44,1



ΠΙΝΑΚΑΣ 1989
ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

*

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δα Δβΐ Δβ2 Δβ3 Δβ

ΑΤΤΙΚΗΣ 60,7 60,3 26,0 13,8

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 46,7 59,0 24,4 16,7 58,1

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 46,3 77,1 18,1 4,8 20,6

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 37,4 64,0 22,9 13,1 39,9

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 54,5 48,0 31,8 20,2 47,6

ΗΠΕΙΡΟΥ 64,3 58,2 26,0 15,8 49,1

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 53,0 62,2 22,9 15,0 38,3

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 42,2 53,9 28,4 17,8 44,9

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 52,7 58,2 25,1 16,7 25,4

ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ 57,6 60,7 26,6 12,7 17,1

ΝΗΣΩΝ 54,7 51,0 25,5 23,5 65,4

ΚΡΗΤΗΣ 58,1 52,4 26,7 20,9 51,0
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
MAIN.PRG
19-1-97

parameters epil_no,epil_menu,epil_tel

local main_box[4],ar_sel[4],key_pres:=0,epilogh,existjist:=.f.,scr1,scr2, 
lastscreen:=savescreen(0,0,24,79),screen[4],in_item:=0,keyb_mem  
key_mem:="",lastcolor:=setcolor(),arr_end:={" NAI"" OXI "}

set date to Italian
set wrap on
set scoreboard off
set deleted on
set softseek on
set procedure to themlib
set confirm on

colst="w/n, n/w,, ,w+/n"
colwind="l,W/N,,,N/W+"
colmenu="n/w,w+/gr,, ,n/w"
colund="W/N,N/W,,,W+/N"
colhi="W+/n"
coldbedit:="n/w,w+/n"
bold=chr(27)+chr(69)
canbold=chr(27)+chr(70)
udl=chr(27)+chr(45)+chr(1)
dblwidt=chr(27)+chr(87)+chr(1)
bip=chr(7)

setcolor(colst)

////////////////////// Ελεγχος ύπαρξης Αρχείων /////////////////////////// 

if .not. filefdamages.dbf)
wait_msg(" ==== Δημιουργία αρχείου Δηλώσεων Βλαβών ==== ") 
adbf:={}
aadd(adbf,{"artel" "c",5,0}) 
aadd(adbf,{"date_ded","d",8,0}) 
dbcreate("damages",adbf) 

endif

use damages shared 
if not. file("ind_dmg.ntx") 

index on artel to ind_dmg 
endif
if .not. file("ind_hm_decl.ntx") 

index on dtos(date_decl)+artel to ind_hm_decl 
endif



close damages

if not. file("fixdmg.dbf)
wait_msg(" ==== Δημιουργία αρχείου Αρσης Βλαβών ==== ") 
adbf:={}
aadd(adbf,{"ar1el","c"1510})
aadd(adbf,{"date_ded","d",8,0})
aadd(adbf,{"date_ars","d",8,0})
aadd(adbf,{"eidos","c",2,0})
dbcreate("fixdmg",adbf)

endif

use fixdmg shared 
if .not. file("ind_fix.ntx") 

index on artel to ind_fix 
endif
if'.nut. file("ind_hm_ars.ntx") 

index on dtos(date_ars)+artel to ind_hm_ars 
endif

close fixdmg

private item,box1[4],top_screen

main_box[1]= "Αρχείο Βλαβών" 
main_box[2]= "Συντελεστής ΔβΓ 
main_box[3]= "Εκτυπώσεις" 
main_box[4]= "Βοηθητικά"

box1[1]:={" Δήλωση Βλάβης "," Αρση Βλάβης "} 
άοχ1[2]:={"Υπολογισμός του Δβΐ ",;

"Βλάβες προς άρση για επίτευξη στόχου "} 
άοχ1[3]:={"Συνδέσεων σε Βλάβη ",;

"Συνδέσεων που διορθώθηκαν"}
box1[4]:={" Καταχώρηση Στόχου "," Ορισμός Αστικών Κέντρων "," Ημερομηνία Ωρα 
"}

for i=1 to len(boxl) 
ar_sel[i]:={} 
for j=1 to len(box1[i]) 

aadd(ar_sel[i],.t.) 
next j 

next i

//ar_sel[1,3]:=.f.
//ar_sel[1,6]:=.f.

@ 0,0,2,79 box L|" color "n/i"
//@ 3,0,21,79 box "-------- " color "w/n"
@ 3,0 clear to 21,79



@ 22,0,24,79 box "-->!-L| " color "w/gr"

@ 24,30 say " Damages -1.0" color "w+/gr"
@ 24,60 SAY " "+cdow(date())+" "+DTOC(DATE())+"" color "w/gr"

@1,3 say main_box[1]
@ 1,23 say main_box[2]
@ 1,43 say main_box[3]
@ 1,63 say main_box[4]

tickets(13,8) 
frufru2() && ΒΕΛΗ

if !file("stoxos.mem") 
dmg4100() 

else
arr_dir:=directory("stoxos.mem") 
if arr_dir[1,2]<10 
stoxos1:=0 
stoxos2:=0 
dmg4100() 

else
restore from stoxos additive 

endif 
endif

do while t.
keyboard(keyb_mem)
setcolor(colmenu)
@ 1,3 prompt main_box[1]
@ 1,23 prompt main_box[2]
@ 1,43 prompt main_box[3]
@ 1,63 prompt main_box[4]

menu to epilogh

top_screen:=savescreen(2,0,16,79)

do while .t. 
in_item:=item

do case

case epilogh=0
if alert(" Τέλος Προγράμματος ",arr_end)=1 

set cursor off 
set color to
clearslow(20,0,0,24,79)
@ 10,10,14,69 box "

@ 12,14 say padc(" Τέλος Προγράμματος
"w+/n"

",50) color

3



@7,18 say =====================================
@ 8,18 say"! Πήρατε αντίγραφα των αρχείων σας ;;;;;;
@9,18 say "|_=====================================
@ 15,18 say "-=====================================
@16,18 say"! Πήρατε αντίγραφα των αρχείων σας ;;;;;; ί"
@ 17,18 say ============================= ======
inkey(2)
set color to "w/n" 
set cursor on 
clear screen 
return 

else 
exit 

endif

case epilogh=1

if (item:=open_menu(2,3,box1[1],ar_sel[1],@key_pres,injtem))#0 
@ row(),4 say box1[1,item] color "w+/gr" 
do case 

case item=1 
dmgl 100() 

case item=2 
dmg1200() 

endcase 
endif

case epilogh=2

if (item:=open_menu(2,18,box1[2],ar_sel[2],@key_pres,in_item))#0 
@ row(),19 say box1[2,item] color "w+/gr" 
do case 

case item=1 
save screen 
dmg2100() 
restore screen

case item=2 
save screen 
n_row:=row() 
n_col:=col()-8 
setcolor(colst)
box_get(iT_row+1 ,n_col+5,n_row+4,n_col+18,2,"w/n") 
disp_where:=1
@ n_row+2,n_col+7 prompt "Οθόνη "
@ n_row+3,n_col+7 prompt "Εκτυπωτής" 
menu to disp_where 
setcolor(lastcolor) 
if disp_where=1 
dmg2200() 

endif
restore screen



endcase
endif

case epilogh=3
if (item:=open_menu(2t43,box1[3],ar_sel[3],@key_pres,in_item))#0 

@ row(),44 say box1[3,item] color "w+/gr" 
do case 

case item=1 
save screen 
n_row:=row() 
n_col:=col()-8 
setcolor(colst)
box_get(n_row+1 ,n_col+5,n_row+4,n_col+18,2,"w/n") 
disp_where:=1
@ n_row+2,n_col+7 prompt "Οθόνη "
@ n_row+3,n_col+7 prompt "Εκτυπωτής" 
menu to disp_where 
setcolor(lastcolor) 
if disp_where=1 
dmg3100() 

elseif disp_where=2 
dmg3200() 

endif
restore screen

case item=2 
save screen 
n_row:=row() 
n_col:=col()-28 
setcolor(colst)
box_get(n_row+1 ,n_col+5,n_row+4,n_col+38,2,"w/n") 
start_date:=date()-1 
end_date:=date()-1 
@ n_row+2,n_col+27 say "Οθόνη "
@ n_row+3,n_col+27 say "Εκτυπωτής"
@ n_row+2,n_col+7 say "Από get start_date 
@ n_row+3,n_col+7 say "Μέχρι get end_date 
read
if lastkey()=27 

exit 
endif
disp_where:=1
@ n_row+2,n_col+27 prompt "Οθόνη "
@ n_row+3,n_col+27 prompt "Εκτυπωτής" 
menu to disp_where 
if disp_where-1
dmg3200(start_date,end_date,disp_where)

endif
setcolor(lastcolor) 
restore screen

endcase
endif
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case epilogh=4

if (item:=open_menu(2,52,box1[4],ar_sel[4],@key_pres,in_item))#0 
@ row(),53 say box1[4,item] color "w+/gr" 
do case 

case item=1 
dmg4100() 

case item=2
alt(box1 [epilogh.item]) 

case item=3 
dmg4300() 

endcase 
endif

endcase
setcolor(colmenu) 
restscreen(2,0,16,79,top_screen)

do case
case key_pres=4 // right arrow 

keyb_mem=chr(4)+chr(13) 
exit

case key_pres=19 // left arrow 
keyb_mem=chr( 19)+chr( 13) 
exit

case key_pres=27 
keyb_mem="" 
exit

endcase

enddo
restscreen(2,0,16,79,top_screen) 

enddo

setcolorf'i")
clearslow(10,0,0,21,79,177) 

return

************************************************************ 
procedure frufru2

for j=10 to 50 step 20 
for i=1 to 8

saydown("---------",1,8-i,j+i)
next
for i=1 to 8

saydown("--------",1 ,i,8+j+i)
next 

next j
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return

function open_menu(ro,co,arJtems,ar_log,keyb,init) 
local item j,max jtem:=0,lasiscreen

for i=1 to len(ar_items) 
if len(ar_items[i])>maxjtem 

max_item=len(ar_items[i]) 
endif 

next i

box_get(ro,co,ro+len(ar_items)+1 ,co+maxJtem+1,2,"i")

item:=achoice(ro+1 ,co+1 ,ro+len(ar_items),co+max_item,ar_items,ar_log,"win_func" 
nit)

keyb=lastkey() 

return item

★★**★*★★**★***★★*★★*★★★★*★★★★*★★★★★*★★★*★★★★★★*★★★**★*★★**★★**★★**★★★★★*★
function win_func(mode) 

local key_pres:=lastkey(),ret_value:=0

do case
case key_pres=4 .or. key_pres=19 .or. key_pres=27 //right-left-esc 

ret_value=0

case key_pres=13 // < ENTER > 
ret_value=1

case key_pres=5 .or. key_pres=24 
ret_value=2

otherwise
ret_value=2

endcase

return ret_value

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★it*

procedure tickets(r.l)

@r,l say "------- -----
@r+1,lsay "-- -- .........................
@ r+2,1 say "...................... - -
@ r+3,1 say "-—.............. -..................... ...... ..........-— "
@ r+4,1 say ".....................— -- ........... -
@ r+5,1 say - - ----- - ..............- -
@ r+6,1 say ................................- .....................
@ r+7,1 say ............- - —........... -........................... "



@ r+8,1 say 
return
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************

* Program....: Διαχείριση Βλαβών
* Filename...: dmgllOO.PRG
* Date...... : 12-2-97
* Purpose....: Δήλωση Καταχώρηση Βλαβών

************

local lastcolor:=setcolor(),lastscreen:=savescreen(0,0,24,79)

set key 28 to helpl 100()
SET COLOR TO (COLst)

set softseek on

select a
use damages alias DAMAGES shared 
if neterr()
alt("... Πρόβλημα δικτύου ... δοκιμάστε σε λίγο ... ") 
the_end(lastcolor,lastscreen) 
return 

endif

set index to ind_dmg,ind_hm_decl 

//select b
//use fixdmg alias FIXDMG shared 
//if neterr()
// alt(" ... Πρόβλημα δικτύου ... δοκιμάστε σε λίγο ... ")
// the_end(lastcolor,lastscreen)
// return 
//endif
//set index to ind_fix

firma(" Καταχωρήσεις Βλαβών ")
@ 9,1 to 9,78
centerf # Ιστορικό Βλαβών Σύνδεσης #",11 ,-

do while .t.

@ 3,1 clear to 8,78

SELECT DAMAGES

store space(len(artel)) to martel 
store date() to mdate_decl
///////////////////// Ελεγχος για ορθότητα και διπλή καταχώρηση 
@ 5,5 say "Αριθμός Τηλεφώνου :" get martel valid val_artel(martel) 
@ 7,5 say mdate_decl 
read

if lastkey()=27
the_end(lastcolor,lastscreen)
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return
else

if msg(" ‘',2,{"ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ","ΑΚΥΡΟ"},2,5)=1
center(" Καταχωρήθηκε ",23,"w+/n")
select DAMAGES
append blank
replace artel with martel,;

date_decl with mdate_decl 
commit 
tone(300,1) 
clrmsg("w/gr") 

else
center(" Δεν καταχωρήθηκε ",23,"w+/n") 
tone(150,18) 
clrmsg("w/gr") 

endif 
endif

ENDDO

it*******************************************************************************

procedure helpl 100()
local lastcolor:=setcolor(),lastscreen:=savescreen(0,0,24,79)

clear screen
firmaf Πληροφορίες για τις Καταχωρήσεις ")

@6,4 Say " Σε περιπτώσεις βλαβών που δεν λαμβάνονται υπόψη" 
@ 7, 4 Say ""
@ 8, 4 Say ""
@ 9, 4 Say ""
@ 11, 4 Say ""

alt(" Πλήκτρο γιά επιστροφή στο πρόγραμμα ") 
setcolor(lastcolor)

restscreen(0,0,24,79,lastscreen)
return

A******·*·**·*'*·*·*·*·***·*#·*#*·*·*·******************#·******·*******·*****·******·****
function val_artel(tlf)

if .not. isnumber(tlf) 
?? chr(7) 
return ,f. 

endif

seek tlf 
if found()
center_down_msg(" Για το τηλέφωνο αυτό, δηλώθηκε βλάβη την 

"+dtoc(date_decl))



return .f. 
endif

return t.
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************

* Program....: Διαχείριση Βλαβών
* Filename...: dmg1200.PRG
* Date...... : 12-2-97
* Purpose....: Αρση Βλάβης

local lastcolor:=setcolor(),lastscreen:=savescreen(0,0,24,79) 

SET COLOR TO (COLst) 

set softseek on 

select a
use damages alias DAMAGES shared 
if neterr()
alt("... Πρόβλημα δικτύου ... δοκιμάστε σε λίγο ... ") 
the_end(lastcolor,lastscreen) 
return 

endif

locate for !deleted() 
if !found()
center_down_msg("... Δεν υπάρχει καμμία δηλωμένη βλάβη . 
close databases 
return 

endif

set index to ind_dmg,ind_hm_decl 

select b
use fixdmg alias FIXDMG shared 
if neterr()
alt("... Πρόβλημα δικτύου ... δοκιμάστε σε λίγο ... ")
the_end(lastcolor,lastscreen)
return

endif . .,
set index to ind_fix,ind_hm_ars

firma(" Αρσεις Βλαβών ")

store date() to mdate_ars 

do while ,t.

@ 3,1 clear to 21,78 

SELECT DAMAGES

store space(len(artel)) to martel



store date()-1 to mdate_decl

store " " to meidos

@ 5,5 say "Αριθμός Τηλεφώνου 
@ 7,5 say "Ημερομηνία Αρσης Βλάβης 
@ 9,5 say "Κώδικας είδους Βλάβης "

wind()

@ 5,31 get martel valid val_find_artel(martel,@mdate_decl)
@ 7,31 get mdate_ars valid val_date(mdate_ars,mdate_decl)
@ 9,31 get meidos valid val_eidos(@meidos) 
read

if meidos="00" 
if rlock()
center(" Καταχωρήθηκε ",23,"w+/n") 
tone(300,0.5) 
clrmsg("w/gr") 
delete 
commit 

else
center_down_msg(" Πρόβλημα δικτύου η εργασία δεν ολοκληρώθηκε ") 

endif 
loop 

endif

if lastkey()=27
the_end(lastcolor,lastscreen)
return

else

if msg(" ",2,{"ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ" "AKYPO"},2,5)=1
clrmsgO
center(" Καταχωρήθηκε ",23,"w+/n")

///////////////// Διαγραφή από το αρχείο δήλωσης ////////////////// 
if rlock() 

delete 
else

center_down_msg(" Πρόβλημα δικτύου η εργασία δεν ολοκληρώθηκε 
loop 

endif

///////////////// Προσθήκη στο αρχείων άρσεων
select fixdmg
append blank
replace artel with martel,,

date_decl with mdate_decl,, 
date_ars with mdate_ars,, 
eidos with meidos 

commit 
tone(300,0.5)



clrmsg("w/gr")
else

center(" Δεν καταχωρήθηκε "+chr(7),23,"w+/n") 
TONE(200,1) 
clrmsg("W/GR") 

endif 
endif

ENDDO

****★**★*★********★★*★★**★★★★★*★************★*★★*★**★**★★*★★+**★★★*******★******

procedure help1200()
local lastcolor:=setcolor(),lastscreen:=savescreen(0,0,24,79)

clear screen
firma(" Πληροφορίες για τις Καταχωρήσεις ")

@6,4 Say " Σε περιπτώσεις βλαβών που δεν λαμβάνονται υπόψη" 
@ 7, 4 Say ""
@ 8, 4 Say ""
@ 9, 4 Say ""
@ 11, 4 Say ""

alt(" Πλήκτρο γιά επιστροφή στο πρόγραμμα ") 
setcolor(lastcolor)

restscreen(0,0,24,79,lastscreen)
return

function val_find_artel(tlf, hmer_decl)

if not. isnumber(tlf)
?? chr(7) 
return .f. 

endif

seek tlf 
if !found()
center_down_msg(" Δεν δηλώθηκε βλάβη στο τηλέφωνο "+tlf) 
return .f. 

else
hmer_decl:=dateT_decl

endif

return .t.

****************************************** ********************************** 
function val_date(arsh,decl)

if arsh<decl



center_down_msg(" Δηλώσατε ημερομηνία άρσης της βλάβης μικρότερη από 
• αυτήν της δήλωσης ") 

return .f. 
endif

return .t.

**************************************************************************** 
function val_eidos(eidow_ars)

return .t.

******** *********************************************

procedure windQ
local ar_titl[1],ar_field[1],lastcolor:=setcolor() 

if !alias()="DAMAGES"
RETURN

endif

set index to ind_hm_decl,ind_dmg 

go top

locate for !deleted() 
if !found()
center_down_msg("... Δεν υπάρχει καμμία δηλωμένη βλάβη ... ") 
set index to ind_dmg,ind_hm_decl 
setcolor(lastcolor) 
return 

endif

@ 6,43,22,75 BOX "?-?!?-?[ " COLOR "w+/w"

SET COLOR TO "n/w,w+/n,N/W"

ar_titl[1]=" Τηλέφωνο \ Ημερ.Βλάβης " 
ar_field[1]=........+artel+" | "+dtoc(date_decl)+........

dbedit(7,44,21,74,ar_field,,,ar_titl)

if lastkey()=13 
martel:=artel 

endif
set index to ind_dmg,ind_hm_decl 
setcolor(lastcolor) 

return
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************

* Program....: Διαχείριση Βλαβών
* Filename...: dmg2100.PRG
* Date...... : 12-2-97
* Purpose....: υπολογισμός Δβΐ

local lastcolor:=setcolor(),lastscreen:=savescreen(0,0,24,79),;
vl_ekr:=0,syn_ars:=0,ars1 :=0,ars2:=0,ars3:=0,;

; ekr0:=0,ekr1 :=0,ekr2:=0,ekr3:=0,ekr:=0,; 
pr_ars1 :=0,pr_ars2:=0,pr_ars3:=0

stoxos3=100-stoxos 1 -stoxos2

SET COLOR TO (COLst)

date_exam:=date()
@2,45 to 4,70
@ 3,46 say " Ημερομηνία : " get date_exam 
read

if lastkey()=27 
return 

endif

center(" .. Παρακαλώ περιμένετε .. γίνεται υπολογισμός του Δβΐ .. ",23,"w+/n") 

set softseek on 

select a
use damages alias DAMAGES exclusive 
if neterr()

alt(" ... Πρόβλημα δικτύου ... δοκιμάστε σε λίγο ... ") 
the_end(lastcolor,lastscreen) 
return 

endif

set index to ind_hm_decl,ind_dmg

///////////////// Ξεκαθάρισμα αρχείου από άρσεις και ...
Illllliill έρευνα τι βλάβες εκκρεμούν

pack 
go top
do while ! eof() 

dif := date()-date_decl 
if dif > 2

ekr3 += 1 
elseif dif = 2

//// εκκρεμ > 2 ημέρες

ekr2 += 1 //// εκκρεμ 2 ημέρες
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elseif dif = 1
ekrl += 1 //// εκκρεμ 1 ημέρα

else
ekrO+='l //// εκκρεμ σήμερα

endif 
skip 

enddo

///////////// Υπολογισμός των εκκρεμοτήτων ( vl_ekr)

vl_ekr:=lastrec() //// Εκκρεμούν συνολικά

//////////// μείον αυτές που δηλώθηκαν σήμερα 
seek dtos(date())
■if found() III άν βρεί σημερινές δηλώσεις να τις αφαιρέσει 

do while ! eof() 
vl_ekr:=vl_ekr-1 
skrp 

enddo 
endif
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////// Τελικά εκκρεμούν vl_ekr βλάβες 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
/////////////// To αρχείο fixdmg περιέχει τις άρσεις μέχρι και χθές
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

select b
use fixdmg alias fixdmg shared

do while !eof() 
if date_exam - date_ars < 1 

skip 
loop 

else
syn_ars += 1 III syn_ars => συνολικός αριθμός άρσεων μέχρι την date_exam 

endif

dif:=date_ars-date_decl 
if dif>2

ars3 += 1 //// άρση μετά την μεθεπόμενη ημέρα
elseif dif>1
ars2 += 1 lllll άρση την μεθεπόμενη ημέρα

else
arsl += 1 lllll άρση την επόμενη και αυθημερόν

endif

skip
enddo

clrmsg("w/gr")



ekr:=ekr2+ekr3 ////// οι εκκρεμότητες

db1_now:=(ars1/(syn_ars+ekr))*100 ΙΙΙΙΙ Δβΐ 
db2_now:=(ars2/(syn_ars+ekr))*100 ΙΙΙΙΙ Δβ2 
db3_now:=(ars3/(syn_ars+ekr))*100 ΙΙΙΙΙ Δβ3

///////////////////////// Προτεινόμενες άρσεις για την επίτευξη στόχων

pr_ars1:=round((stoxos1/100)*(syn_ars+vl_ekr)-ars1,0) 
pr_ars2:=round((stoxos2/100)*(syn_ars+vl_ekr)-ars2,0) 
pr_ars3:=round((stoxos3/100)*(syn_ars+vl_ekr)-ars3,0)

/////////////////// Διόρθωση των προτεινομένων λαμβάνοντας υπόψη 
//////////////////////////////// τις εκκρεμότητες 
if pr_ars1 < 0 

pr_ars1 :=0
elseif pr_ars1 >= ekrl 
pr_ars1 := ekrl 

endif

if pr_ars2 < 0 
pr_ars2:=0

elseif pr_ars2 >= ekrl 
pr_ars2 := ekr2 

endif

if pr_ars3 < 0 
pr_ars3:=0

elseif pr_ars3 >= ekr3 
pr_ars3 := ekr3 

endif

//////////////////////////// Αποτελέσματα ελέγχου στην οθόνη

@ 5,5 clear to 21,75 
@5,5 to 21,75
@ 6, 7 say "Αποτελέσματα ελέγχου μέχρι την "+dtoc(date_exam-1) color "w+/n" 
@7,6 to 7,74
@ 8,7 say "Ανάλυση εκκρεμοτήτων" color "w+"
@ 8,41 say "Ανάλυση άρσεων βλαβών" color "w+"
@ 9,6 to 9,74

@ 10,6 say "Δηλώθηκαν χθές 
@ 10,24 say str(ekr1,5) color "W+"
@11,6 say" προχθές:"
@ 11,24 say str(ekr2,5) color "W+"
@ 12,6 say " παλαιότερα 
@ 12,24 say str(ekr3,5) color "W+"
@13,6 say"-----------------------------------------" “
@ 14,6 say " Σύνολο :"+str(vl_ekr,5) color "w+"

@ 10,41 say "Αυθημερόν-επόμενη μέρα
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@ 10,65 say str(ars1,5) color "w+"
@ 11,41 say "Την μεθεπόμενη 
@ 11,65 say str(ars2,5) color "w+"
@ 12,41 say "Μετά την μεθεπόμενη 
@ 12,65 say str(ars3,5) color "w+"
@ 13,41 say "--------------------------------------- "
@ 14,41 say " Σύνολο :"+str(syn_ars,5) color "w+"

@ 16,56 say "Παρούσα κατάσταση" color "w+"
@ 17,55 to 17,74
@ 18,57 say " Δβΐ : "+str(db1_now,6,2)+"%" color "w+/n"
@ 19,57 say " Δβ2 : "+str(db2_now,6,2)+"%" color "w+/n"
@ 20,57 say " Δβ3 : "+str(db3_now,6,2)+"%" color "w+/n"

@ 16,6 say " Προτεινόμενες άρσεις προς επίτευξη στόχου" color "w+" 
@ 17,6 to 17,48
@ 18,7 say "Πρώτης κατηγορίας 
@ 18,28 say pr_ars1 picture "9999" color "w+"
@ 19,7 say "Δευτέρας κατηγορίας 
@ 19,28 say pr_ars2 picture "9999" color "w+"
@ 20,7 say "Τρίτης κατηγορίας:"
@ 20,28 say pr_ars3 picture "9999" color "w+"

center(" .. Οι τιμές είναι προτεινόμενες ... ",23,"w+/gr")

////////////// Χειρισμός των τιμών Manually

@ 18,28 get pr_ars1 picture "9999" valid pr_ars1<=ekr1 
@ 19,28 get pr_ars2 picture "9999" valid pr_ars2<=ekr2 
@ 20,28 get pr_ars3 picture "9999" valid pr_ars3<=ekr3 
read

if lastkey()=27 
close databases 
return 

endif

clrmsg("w/gr") 

clear typeahead

tone(0,15)

if msg(" .. Θα τυπώσετε κατάσταση βλαβών ;; ",10,{" ΝΑΙ "," ΟΧΙ "},2,4)=1

select damages
set index to ind_hm_decl
ektyp_katastashs(pr_ars1 ,pr_ars2,pr_ars3)

endif
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dose databases

procedure ektyp_katastashs(a,b,c) 

arr_ektyp:={} 

if a>0
seek dtos(date()-1) 
if foundQ 
fori=1 to a

aadd(arr_ektyp," "+artel+" "+dtoc(date_decl)+" ") 
skip 

next i 
endif 

endif

if b>0
seek dtos(date()-2) 
if found() 
for i=1 to b

aadd(arr_ektyp," "+artel+" "+dtoc(date_decl)+" ") 
skip 

next i 
endif 

endif

if c>0
seek dtos(date()-3) 
if date()-date_decl>2 
for i=1 to c

aadd(arr_ektyp," "+artel+" "+dtoc(date_decl)+" ") 
skip 

next i 
endif 

endif

@ 3,50 clear to 22,73 
@ 3,50 to 22,73 double 
@ 4,52 say "Βλάβες προς άρση"
@ 5,51 to 5,72
achoice(6,51,21,72,arr_ektyp)

return



************

* Program....: Διαχείριση Βλαβών
* Filename...: dmg2100.PRG
* Date....... : 12-2-97
* Purpose....: Βλάβες προς άρση για επίτευξη του στόχου

local lastcolor:=setcolor(),lastscreen:=savescreen(0,0,24,79),; 
vl_ekr:=0,vl_ars:=0,arr_vl:={}

' 'centerC .. Παρακαλώ περιμένετε .. ",23,"w+/n")

SET COLOR TO (COLst)

set softseek on

select a
use damages alias DAMAGES exclusive 
if neterr()

alt(" ... Πρόβλημα δικτύου ... δοκιμάστε σε λίγο ... ") 
the_end(lastcolor,lastscreen) 
return 

endif

set index to ind_hm_decl,ind_dmg

///////////////// Ξεκαθάρισμα αρχείου από άρσεις 
pack

///////////// Υπολογισμός των εκκρεμοτήτων ( vl_ekr)

vl_ekr:=lastrec() //// Εκκρεμούν συνολικά

//////////// μείον αυτές που δηλώθηκαν σήμερα 
seek dtos(date())
if found() III άν βρεί σημερινές δηλώσεις να τις αφαιρέσει 

do while ! eof() 
vl_ekr:=vl_ekr-1 
skip 

enddo 
endif

///////// Τελικά εκκρεμούν vl_ekr βλάβες

/////////////// To αρχείο fixdmg περιέχει τις άρσεις μέχρι και χθές

select b
use fixdmg alias fixdmg shared
vl_ars:=lastrec()
close fixdmg

/////////////// vl_ars οι συνολικές βλάβες που διορθώθηκαν μέχρι χθές



clrmsg("w/gr")

db1_now:=(vl_ars/(vl_ekr+vl_ars))*100

vl_stox:=(stoxos/100)*(vl_ekr+vl_ars)-vl_ars

select a 
go top
for i=1 to int(vl_stox)+1 

aadd(arr_vl," "+artel+" "+dtoc(date_decl)+ 
skip 

next i

@ 5,50 clear to 21,74 
@ 5,50 to 21,74 double 
@•6.52 say "Βλάβες γιά διόρθωμα"
@ 7,51 say "Τηλέφωνο Δηλώθηκε την"
@ 8,51 to 8,73

achoice(9,51,20,73,arr_vl)

close databases



************

* Program....: Διαχείριση Βλαβών
* Filename...: dmg3100.PRG
* Date....... : 12-2-97
* Purpose....: ektypvsh sthn ouonh

local lastcolor:=setcolor(),lastscreen:=savescreen(0,0,24,79),; 
ar_titl[1],ar_field[1]

SET COLOR TO (COLst)

set softseek on

select a
use damages alias DAMAGES shared 
if neterrQ
alt("... Πρόβλημα δικτύου ... δοκιμάστε σε λίγο ... ") 
the_end(lastcolor,lastscreen) 
return 

endif

set index to ind_hm_decl

locate for IdeletedQ 
if !found()
center_down_msg(" ... Δεν υπάρχει καμμία δηλωμένη βλάβη ... ") 
close databases 
return 

endif

@ 6,39,22,71 BOX "?-?|?-?| " COLOR "w+/w"

SET COLOR TO "n/w,w+/n,N/W"

ar_titl[1]=" Τηλέφωνο | Ημερ.Βλάβης " 
ar_field[1]=.........+artel+" | "+dtoc(date_decl)+.........

dbedit(7,40,21,70,ar_field,,,ar_titl)

close databases
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************
*

* Program....: Διαχείριση Βλαβών
* Filename...: dmg3200.PRG
* Date....... : 12-2-97
* Purpose....: ektypvsh STON RPINTER

************

parameters start_date,end_date,disp_where

local lastcolor:=setcolor(),lastscreen:=savescreen(0,0,24,79),arr:={}

SET COLOR TO (COLst) 

set softseek on 

select a
use fixdmg alias fixdmg shared 
if neterrQ
alt("... Πρόβλημα δικτύου ... δοκιμάστε σε λίγο ... ") 
the_end(lastcolor, lastscreen) 
return 

endif

set index to ind_hm_ars

seek dtos(start_date) 
if date_ars>end_date

center_down_msg(".. Δεν διορθώθηκε καμμιά βλάβη στο διάστημα αυτό .. ") 
return 

endif

centerf .. Παρακαλώ περιμένετε .. γίνεται επεξεργασία στοιχείων .. ",23,"w+/n")

do while date_ars>start_date-1 .and. date_ars<end_date+1 
if inkey()=27 

close databases 
return 

endif
aadd(arr," "+artel+" "+dtoc(date_decl)+" "+dtoc(date_ars)+" "+eidos) 
skip 

enddo

clrmsg("w/gr")

@ 3,25 clear to 22,70 
@ 3,25 to 22,70 double 
@ 4,27 say "Αρσεις Βλαβών από "
?? start_date,'^u^",end_date 
@ 5,26 to 5,69
@ 6,27 say " Τηλέφωνο Δηλώθηκε Διορθώθηκε Είδος"
@ 7,26 to 7,69
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achoice(8,28,21,68,arr)

close databases



★★*★*★★★★***

* Program....: vlaves
* Filename...: DMG4100.PRG
* Date....... : 18-9-1992
* Purpose....: Δήλωση στόχου

local mdate:=date(),mtime:=time(),lastscreen:=savescreen(0,0,24,79)

@ 6,30 clear to 9,60 
@ 6,30 to 9,60 double

if filefstoxos.mem") 
restore from stoxos additive 

else
stoxosl :=0 
stoxos2:=0 

endif

while t.

@ 7,32 say "Στόχος Δβΐ (Ποσοστό) :" get stoxosl picture "99"
@ 8,32 say "Στόχος Δβ2 (Ποσοστό) :" get stoxos2 picture "99"

read

if lastkey()=27
restscreen(0,0,24,79,lastscreen)
return

endif

if stoxos 1 +stoxos2> 100
center_down_msg(".. Δηλώστε προσεκτικά τα ποσοστά .. ") 
loop 

else 
exit 

endif
end III while 

if stoxosl =0
center_down_msg("... Δηλώσατε στόχο ΜΗΔΕΝ ... Έτσι θα πάει μπροστά 

μαγαζί;; ") 
endif

save all like stoxos* to stoxos 
restscreen(0,0,24,79,lastscreen)



************

* Program....: vlaves
* Filename...: 4300.PRG
* Date....... : 18-2-1997 .
* Purpose....: Τροποποίηση Ημερομηνίας - Ωρας του συστήματος

local mdate:=date(),mtime:=time()

@ 6,30 clear to 9,60 
@ 6,30 to 9,60 double

@ 7,33 say "Νέα Ημερομηνία " get mdate picture "@k" valid val_date4(mdate) 
@ 8,33 say "Νέα Ωρα " get mtime picture "@K" valid val_time4(mtime) 
read

if lastkey()=27 
return 

endif

****************************************************************************** 

function val_date4(x)

if isat()
if! setdate(x,.t.)

@ 23,15 say " Μη αποδεκτή τιμή ημερομηνίας από το σύστημα ... " 
?? chr(7) 
inkey(3) 
clrmsgO 
return .f. 

endif 
else

setdate(mdate)
endif

@ 24,40 SAY " "+cdow(date())+" "+DTOC(DATE())+"" color "w+/gr" 
return .t.

*************************************************************************** 

function val_time4(x)

if isat()
if I settime(x,.t.)

@ 23,8 say " Μη αποδεκτή τιμή Ωρας από το σύστημα ... δώστε π.χ. 19 15 00 
?? chr(7) 
inkey(3) 
clrmsgO 
return .f. 

endif
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else
settime(mdate)

endif

showtime(24,65I1"w+/gr") 

return t.
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ft**********************************************************************-******
************** My Library Jr********************************************
******************************************************************************
procedure firma(tittle) 

local lastcolor:=setcolor()

setcolor("w/n") 
clear screen

@ 22,0,24,79 box "---|~L|" color "w/gr"
@ 24,30 say " Damages - 1.0 " color "w+/gr"
@ 24,60 SAY " "+cdow(date())+" "+DTOC(DATE())+"" color "w/gr"

@ 1,0 to 21,79

@ 0,40-int(len(tittle)/2)-2 clear to 2,40+int(len(tittle)/2)+2 
@ 0,40-int(len(tittle)/2)-2 to 2,40+int(len(tittle)/2)+2 
@ 1,40-int(len(tittle)/2)-2 say "+"
@ 1,40+int(len(tittle)/2)+2 say "+"
@ 1,40-int(len(tittle)/2) say tittle color "w+"

setcolor(lastcolor)
return

*******************************************************************************

procedure alt(msg)
local lastcolor:=setcolor(),lastmsg:=savescreen(23,1,23,78)
set cursor off
clrmsgO
@ 23,40-len(msg)/2 say msg color "w+*/gr" 
tone(120,1) 
tone(120,1) 
inkey(O) 
set cursor on 
setcolor(lastcolor) 
restscreen(23,1,23,78,lastmsg) 

return
****************************************************************************
function isnumber(string) 

local i:=1 ,apotel:=.t.,len_str:=len(string)

for i:=1 to len_str 
if! isdigit(substr(string,i, 1)) 
apotel:=.f. - 
i:=len_str+1 

endif 
next i

return apotel
**************************************************************************** 

procedure center_down_msg(msg,beep,duration)

local down_message:=savescreen(23,1,23,78),MELODY:-1" 

if beep=NIL
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beep=.t.
endif

set cursor off 
clrmsgO
@ 23,40-len(msg)/2 say msg color "w+/n" 
if beep 
tone(720,2) 
tone(720,2) 
inkey(2) 
tone(720,2) 
tone(720,2) 
inkey(0.5) 

else
inkey(duration)

endif
restscreen(23,1,23,78,down_message) 
set cursor on 

return
★ ★★★★★★it********************************************'

procedure center(lektiko,line,colors) 
local width:=len(lektiko)

@ line,40-int(width/2) say lektiko color colors

return
******************************************************************
function the_end(a,b) 

setcolor(a)
restscreen(0,0,24,79,b) 
close databases 

return

function olografws(axia) 
***************************************

local lectiko,axial ,axia2

axial =substr(axia, 1,3) 
axia2=substr(axia,4,3)

if empty(axial) 
mil=""
lectiko= olograf(axia2)+" ΔΡΑΧΜΕΣ" 

else
if val(axia1)=1

lectiko= "ΧΙΛΙΕΣ "+olograf(axia2)+" ΔΡΑΧΜΕΣ" 

else
if val(axia1)=100
lectiko= "ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ "+olograf(axia2)+" ΔΡΑΧΜΕΣ" 

else
mil-' ΧΙΛΙΑΔΕΣ "
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lectiko=olograf(axia1)+mil+olograf(axia2)+” ΔΡΑΧΜΕΣ" 
endif 

endif 
endif

return lectiko

function olograf(poso)

local lectiko.nl,n2,a[10],b[10],c[10]

a[1]="MIA"
a[2]="AYO"
a[3]="TPEIZ"
a[4]="TEIIEPIZ"
3[5]="ΠΕΝΤΕ"
a[6]="EEI"
a[7]="EI1TA"
a[8]="OKTQ"
a[9]="ENNEA"
a[10]=""
b[1]="AEKA"
b[2]="EIKOZI"
b[3]="TPIANTA"
b[4]="ZAPANTA"
b[5]="nENHNTA"
b[6]="EEHNTA"
b[7]="EBAOMHNTA"
b[8]="OrAONTA"
b[9]="ENENHNTA"
b[10]=""
c[1]="EKATON"
ο[2]="ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ"
ο[3]="ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ"
ο[4]="ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ"
ο[5]="ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ"
ο[6]="ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ"
ο[7]="ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ"
ο[9]="ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ"
ο[8]="ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ"
c[10]=""

n1=int(val(ps)/100) 
if η1=0 

η 1=10 
endif

n2=int(val(substr(ps,2,2))/10) 
if n2=0



n2=10
endif

n3=val(substr(ps,3,1)) 
if n3=0 

n3=10 
endif

if val(substr(ps,2,2))=11 
lectiko=c[n1]+" ΕΝΔΕΚΑ" 

else
if val(substr(ps,2,2))=12 

lectiko=c[n1]+" ΔΩΔΕΚΑ" 
else

lectiko=c[n1]+" "+b[n2]+" "+a[n3] 
endif 

endif

return lectiko

***************************************************************************+
function clrmsg(colr)

@ 23,1 say replicatef ",78) color coir 
return .t.

******************************************************************************* 

function box_get(a,b,c,d,e,clr)

local lastcolor:=setcolor()

set color to "w/n"
@ a+1,b+1,c+1,d+1 box replicatef-",9) 
set color to "n/w" 
if .not. empty(clr) 
setcolor(clr) 

endif
@ a,b clear to c,d

do case 
case e=1 

@ a,b to c,d 
case e=2

@ a,b to c,d double 
endcase

setcolor(lastcolor) 
return nil
*********************************** ********** ************** **********

function msg(message,left,epiloges,init,kena,bep,blink) 

local lastscreen:=savescreen(23,0,23,79),lastcolor:=setcolor() 

SET COLOR TO "W+/QR"
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set cursor off

@ 23,1 clear to 23,78 
if .not. empty(blink)

@ 23,left say message color "w+*/gr" 
else

@ 23,left say message 
endif

if .not. empty(bep)
?? chr(7) 

endif
position=left+len(message)+kena 
SET COLOR TO "W/gr"

if not. empty(epiloges) 
if empty(epiloges[1]) 

inkey(O) 
else
for i=1 to len(epiloges)

@ 23,position prompt epilogesfi] 
position=position+len(epiloges[i])+kena 

next i
menu to init 

endif 
endif

set color to (lastcolor) 
set cursor on
restscreen(23,0,23,79,lastscreen) 

return init

function get_val_arr(r1,c1,r2,c2,arr,init) 
local lastcolor:=setcolor(),lastscreen:=savescreen(r1-1 ,c1-1 ,r2+1 ,c2+1),; 

item,ret_value,down_msg:=savescreen(23,1,23,78)

setcolor(coldbedit)
@ 23,1 say padc("Eπιλέξτε τιμή από τον πίνακα και πατήστε <ENTER>",78) color 

"w+/gr" '

@r1-1,c1-1 clear tar2+1,c2+1 
@ r1-1,c1-1 to r2+1,c2+1

item:= achoice(r1 ,c1 ,r2,c2,arr) 
if item#0

ret_value:=arr[item]
else

ret_value:=0 —
endif

setcolor(lastcolor)
restscreen(r1-1 ,c1-1 ,r2+1 ,c2+1 Jastscreen) 
restscreen(23,1,23,78,down_msg)
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return ret value

*******************************************************************************
* Μύνημα σε περιπτώσεις επεξεργασίας στοιχείων που απαιτούν χρόνο 
*******************************************************************

procedure wait_msg(message) 
local len_msg:=len(message),lastcolor:=setcolor()

clrmsgO
@ 23,(37-int(len_msg/2)) say message color "w+/gr" 
setcolor("w+7i")

Μ M

setcolor(lastcolor)

return


