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1 Εισαγωγή 

1.1 Σύντομη περιγραφή της Ενότητας Εργασίας 

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που αναπτύσσεται στα πλαίσια του έργου 

αποτελεί το κεντρικό σημείο ελέγχου και επεξεργασίας των δεδομένων του συστήματος 

του Real-t-SO. Επίσης, αποτελεί την πλατφόρμα, η οποία φροντίζει για τη συλλογή, την 

επεξεργασία, την αξιολόγηση και την παρουσίαση των δεδομένων, με σκοπό την 

εφαρμογή της λογικής του συστήματος, καθώς και την ενημέρωση των χειριστών για 

την λειτουργική κατάσταση του συστήματος συνολικά. 

Το πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε και περιγράφεται στο παρόν 

παραδοτέο, αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους συστήματα: 

 Το κατανεμημένο πληροφοριακό σύστημα αυτόνομων πρακτόρων. 

 Την εφαρμογή παρακολούθησης του συστήματος για κινητά τηλέφωνα. 

 Την εφαρμογή παρακολούθησης των μετρήσεων μέσω ιστοσελίδας. 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των παραπάνω συστημάτων βασίστηκε στις ανάγκες 

του έργου, όπως αυτές προέκυπταν από τις συναντήσεις της ομάδας υλοποίησης και 

αποτυπώθηκαν στα αντίστοιχα παραδοτέα 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 5.1 και 6.1. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών υπήρχε συνεχής συνεργασία - 

επικοινωνία όλων των φορέων του έργου και παρόλο που οι εργασίες της Ενότητας 

Εργασίας ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2015, προβλέφθηκε στο πλαίσιο του 

Παραδοτέου 7.1 συνεχής επίβλεψη και βελτίωση του συστήματος πολυπρακτόρων. 

Παρακάτω περιγράφονται και επεξηγούνται αναλυτικά (χειρισμός και λογική), οι 

εφαρμογές  που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Παραδοτέου 3.1. 
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2 Κατανεμημένο πληροφοριακό 

σύστημα αυτόνομων πρακτόρων 

Το κατανεμημένο πληροφοριακό σύστημα αυτόνομων πρακτόρων αποτελεί την 

πλατφόρμα, η οποία φροντίζει όχι μόνο για την συλλογή, την επεξεργασία και την 

αξιολόγηση των δεδομένων, αλλά και για την εφαρμογή της λογικής και των κανόνων 

του συστήματος. 

Το σύστημα αποτελείται από ένα σύνολο ανεξάρτητων εφαρμογών, οι οποίες 

επικοινωνούν μέσω της Βάσης Δεδομένων (ΒΔ) του έργου, ανταλλάσουν, 

επεξεργάζονται και μετασχηματίζουν δεδομένα και φροντίζουν για την αδιάλειπτη 

παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σε κάθε τμήμα του συστήματος, ώστε 

να είναι ανά πάσα στιγμή δυνατή η εποπτεία και ο έλεγχος του οποιοδήποτε 

φαινομένου στα πιλοτικά σημεία. 

2.1 Πλατφόρμα ανάπτυξης 

Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος έγινε με χρήση της γλώσσας 

προγραμματισμού Java. Καταβλήθηκε η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για χρήση 

ελάχιστων εξωτερικών βιβλιοθηκών, ώστε να περιοριστεί κάθε πιθανή μελλοντική 

ασυμβατότητα μεταξύ νέων εκδόσεων της γλώσσας προγραμματισμού και των 

βιβλιοθηκών. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω εξωτερικές βιβλιοθήκες – 

προσθήκες: 

 Java Database Connectivity driver for MySQL (MySQL JDBC) 

 BruSoftware Plot4J Graphics Library (com.brusoftware.plot4j) 

Οι εκδόσεις της γλώσσας προγραμματισμού, στην οποία έγινε η μεταγλώττιση του 

συνόλου των εφαρμογών, καθώς και των βιβλιοθηκών που χρησιμοποιήθηκαν 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2.1). 
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Πίνακας 2.1 Εκδόσεις λογισμικού 

Εφαρμογή Έκδοση Ημερομηνία έκδοσης 

Java platform (JDK) Java SE 7 Update 67 4/8/2014 

MySQL JDBC MySQL Connector J 5.1.14 6/12/2010 

Plot4J 1.0 20/8/2010 

2.2 Επιμέρους εφαρμογές 

Το πληροφοριακό σύστημα αποτελείται από τέσσερις (4) ανεξάρτητες εφαρμογές, 

κάθε μία από τις οποίες αναλαμβάνει ένα διακριτό και αυτόνομο  ρόλο στη λειτουργία 

του συστήματος. Οι εφαρμογές και οι βασικές λειτουργίες που επιτελεί η κάθε μία είναι 

οι εξής: 

 Εφαρμογή ανάγνωσης και ελέγχου μετρήσεων (Read Sensor). Η εφαρμογή 

αυτή αναλαμβάνει κατά κύριο λόγο την περιοδική επικοινωνία με τα 

καταγραφικά του έργου, τη λήψη των μετρήσεων καθώς και τον έλεγχο εύρους 

για την αποδοχή τους. 

 Εφαρμογή δημιουργίας «υπολογιζόμενων» παραγόντων (calculator). Η 

εφαρμογή αυτή αναλαμβάνει το μετασχηματισμό των πρωτογενών δεδομένων 

που λαμβάνονται από την εφαρμογή ανάγνωσης και ελέγχου μετρήσεων και τη 

δημιουργία νέων δεδομένων μέσα από μια εκ των προτέρων ορισμένη συλλογή 

μαθηματικών και λογικών μετασχηματισμών. 

 Εφαρμογή αξιολόγησης και κανονικοποίησης μετρήσεων (Evaluator). Η 

εφαρμογή αυτή αναλαμβάνει να υπολογίσει τα κοινωνικοποιημένα πεντάλεπτα 

κάθε μέτρησης, καθώς και να υπολογίσει τους βαθμούς μέλους, με τους 

οποίους η κάθε μέτρηση του κάθε παράγοντα θα ανήκει στα ασαφή σύνολα 

που έχουν οριστεί. 

 Εφαρμογή χειρισμού, ελέγχου και εφαρμογής κανόνων στα θυροφράγματα 

(control). Η εφαρμογή αυτή αναλαμβάνει την επικοινωνία με τους 

Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές (PLC) του έργου με σκοπό τον 

χειροκίνητο ή αυτόματο χειρισμό των θυροφραγμάτων που εγκαταστάθηκαν 

στα πιλοτικά σημεία του έργου. 

Οι εφαρμογές «ανάγνωσης και ελέγχου μετρήσεων», «δημιουργίας υπολογιζόμενων 

παραγόντων» και «αξιολόγησης και κανονικοποίησης μετρήσεων» εκτελούνται σε 
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πολλαπλά στιγμιότυπα ανάλογα με τον αριθμό των καταγραφικών και των 

παραγόντων. Τα στιγμιότυπα μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν ανάλογα με την 

προσθήκη ή αφαίρεση παραγόντων από το σύστημα. Η εφαρμογή «χειρισμού, 

ελέγχου και εφαρμογής κανόνων στα θυροφράγματα» εκτελείται με ένα και μοναδικό 

στιγμιότυπο, το οποίο χειρίζεται τα PLC και εφαρμόζει τον αυστηρά ορισμένο κανόνα 

αυτόματης λειτουργίας των θυροφραγμάτων. 

2.3 Εφαρμογή ανάγνωσης και ελέγχου μετρήσεων 

Η εφαρμογή ανάγνωσης και ελέγχου μετρήσεων έχει ως σκοπό την επικοινωνία με τα 

καταγραφικά του έργου και την αξιολόγηση, τη μεταφορά και την καταγραφή των 

πρωτογενών δεδομένων του έργου. 

Η εφαρμογή πρέπει να εκτελείται σε τόσα στιγμιότυπα όσα και τα καταγραφικά, τα 

οποία απαιτείται να παρακολουθούνται. Κατά την εκτέλεση της εφαρμογής, αυτή 

διαβάζει τα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων καταγραφικών από τον πίνακα 

«data_areas» της ΒΔ. Στον συγκεκριμένο πίνακα τα καταγραφικά διακρίνονται από 

άλλες πηγές εισόδου δεδομένων μέσω του πεδίου «source_type». Η εφαρμογή 

ανάγνωσης και ελέγχου μετρήσεων διαβάζει από τον παραπάνω πίνακα μόνο τις 

εγγραφές, οι οποίες έχουν τις τιμές 1 ή 11 στο πεδίο «source_type». Καταγραφικά 

τύπου 1 ορίζονται αυτά, τα οποία έχουν συνδεδεμένες μόνο αναλογικές εισόδους, ενώ 

καταγραφικά τύπου 11 αυτά που έχουν και ψηφιακά όργανα σε Serial Digital Interface 

(μετεωρολογικοί σταθμοί). 

2.3.1 Εκτέλεση της εφαρμογής 

Η εκτέλεση της εφαρμογής γίνεται μέσω γραμμής εντολών ή με συντόμευση, η οποία 

θα εκτελεί τη γραμμή εντολών. Επιπλέον, μπορεί να γίνει με χρήση του Java Runtime 

σε περιβάλλον κονσόλας1 (command line) ή με χρήση του Windows Java Runtime και 

αποφυγή της κονσόλας. Στην πρώτη περίπτωση, θα εμφανίζονται στην κονσόλα 

διαγνωστικά μηνύματα αποσφαλμάτωσης για το σύνολο των εργασιών της 

εφαρμογής. 

                                                 

1 Η κονσόλα ονομάζεται και γραμμή εντολών (commandline) σε κείμενα γενικής χρήσης 
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Για την καλύτερη λειτουργία της εφαρμογής και για τη βέλτιστη αξιοποίηση 

δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών, τα οποία θα αναφερθούν στη συνέχεια, 

προτείνεται η χρήση του διακόπτη Xms της Java κατά την εκτέλεση της εφαρμογής για 

τη δέσμευση τουλάχιστον 128ΜΒ μνήμης για χρήση ως μνήμη σωρού (Heap 

memory). Οι εντολές εκτέλεσης με ή χωρίς κονσόλα είναι οι παρακάτω: 

 java –Xms 128M sensor_com 

 javaw –Xms 128M sensor_com 

2.3.2 Βασικό γραφικό περιβάλλον 

Με την εκτέλεση της εφαρμογής εμφανίζεται το βασικό γραφικό περιβάλλον της, το 

οποίο παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.1. 

 

Εικόνα 2.1 Αρχικό γραφικό περιβάλλον εφαρμογής 

Το βασικό γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής προσφέρει τις παρακάτω επιλογές 

στο χρήστη, όπως παρουσιάζει ο Πίνακας 2.2. 

Πίνακας 2.2 Βασικές επιλογές αλληλεπίδρασης με τον χρήστη 

 

Πλήκτρο έναρξης λειτουργίας ανάγνωσης μετρήσεων από το 

καταγραφικό, ελέγχου και αποθήκευσης στη ΒΔ 

 

Πλήκτρο προσωρινής παύσης λειτουργίας ανάγνωσης μετρήσεων από 

το καταγραφικό, ελέγχου και αποθήκευσης στη ΒΔ 
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Πλήκτρο διακοπής λειτουργίας ανάγνωσης μετρήσεων από το 

καταγραφικό, ελέγχου και αποθήκευσης στη ΒΔ 

 

Πλήκτρο αρχικοποίησης ή τροποποίησης ρυθμίσεων εφαρμογής 

 

Πλήκτρο πιστοποίησης και σύνδεσης χρήστη 

 

Πλήκτρο εμφάνισης πληροφοριών, ιστορικού ενεργειών και 

καταγραφών της εφαρμογής 

 

Πλήκτρο τερματισμού λειτουργίας της εφαρμογής 

 

Τα παραπάνω πλήκτρα ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται ανάλογα με τις 

λειτουργίες που εκτελεί η εφαρμογή ανά πάσα στιγμή και δεν είναι πάντα διαθέσιμα. Οι 

κανόνες που ισχύουν για τη διαθεσιμότητα και τη δυνατότητα χρήσης των παραπάνω 

πλήκτρων είναι οι εξής: 

 Όλες οι επιλογές πλην αυτής των πληροφοριών απαιτούν πιστοποίηση και 

αυθεντικοποίηση χρήστη. 

 Τροποποίηση των ρυθμίσεων μπορεί να γίνει μόνο αν η λειτουργία της 

εφαρμογής είναι σε παύση ή σε διακοπή. 

 Τερματισμός της εφαρμογής μπορεί να γίνει μόνο αν η λειτουργία της 

εφαρμογής είναι σε διακοπή. 

 Μετά από κάθε μεταβολή λειτουργίας της εφαρμογής (αλλαγή κατάστασης 

μεταξύ των «λειτουργία», «παύση» ή «διακοπή») γίνεται αυτόματη αποσύνδεση 

χρήστη με αποτέλεσμα την απενεργοποίηση όλων των σχετικών δυνατοτήτων 

χειρισμού της εφαρμογής. 

2.3.3 Επιλογή καταγραφικού και βασικών ρυθμίσεων 

Το πλήκτρο αρχικοποίησης ή τροποποίησης ρυθμίσεων εφαρμογής δίνει τη 

δυνατότητα επιλογής καταγραφικού παρακολούθησης, καθώς, επίσης, και την 

ενεργοποίηση ή μη των παρακάτω επιλογών λειτουργίας: 
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 Καταγραφής μηνυμάτων 

 Καταγραφής μηνυμάτων στη ΒΔ 

 Επαναπροώθησης εγγραφών στη ΒΔ 

Το γραφικό περιβάλλον της επιλογής παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.2. 

 

Εικόνα 2.2 Περιβάλλον ρυθμίσεων εφαρμογής 

Η επιλογή της περιοχής μετρήσεων μπορεί να γίνει μόνο μια φορά κατά την αρχική 

εκκίνηση της εφαρμογής και δε μπορεί να αλλάξει παρά μόνο με τερματισμό και 

επανεκκίνηση της εφαρμογής. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι περιοχές 

μετρήσεων που εμφανίζονται προκύπτουν από τις εγγραφές του πίνακα 

«data_areas», οι οποίες έχουν τις τιμές 1 ή 11 στο πεδίο «source_type». 

Περιοχές μετρήσεων τύπου «1» θεωρούνται αυτές, οι οποίες διαθέτουν μόνο 

αναλογικές συσκευές συνδεμένες στο αντίστοιχο καταγραφικό. Σε αυτές τις περιοχές η 

ανάγνωση των μετρήσεων γίνεται σε ένα βήμα και με χρήση της εντολής που 

βρίσκεται στο πεδίο «query_string» του πίνακα περιοχών. 

Περιοχές μετρήσεων τύπου «11» θεωρούνται αυτές, οι οποίες εκτός από αναλογικές 

συσκευές διαθέτουν και ψηφιακές συσκευές μέσω SDI interface ή αθροιστές. Σε αυτές 

τις περιοχές η ανάγνωση των μετρήσεων γίνεται σε τρία βήματα. Η αρχική εντολή είναι 

ίδια με τις περιοχές τύπου «1» και ακολουθούν οι εντολές που βρίσκονται στα πεδία 

«tf1» και «tf2» του πίνακα περιοχών. 
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Με την επιλογή της περιοχής μέτρησης, το σύστημα διαβάζει από τα αντίστοιχα πεδία 

του πίνακα περιοχών τη διεύθυνση IP (Internet Protocol) και τη θύρα σύνδεσης του 

καταγραφικού, στο οποίο θα συνδεθεί. 

Οι τρείς επιλογές που ακολουθούν την λίστα των περιοχών δίνουν στην εφαρμογή τις 

παρακάτω δυνατότητες: 

 Καταγραφής μηνυμάτων: Ενεργοποιείται η καταγραφή (logging) στο 

παράθυρο πληροφοριών των ενημερωτικών και διαγνωστικών μηνυμάτων της 

εφαρμογής. Οι κατηγορίες μηνυμάτων που καταγράφονται είναι οι εξής: 

o Έναρξη εφαρμογής 

o Σύνδεση & αποσύνδεση χρήστη 

o Επιλογή περιοχής 

o Φόρτωση παραγόντων 

o Αναφορά μετρήσεων εκτός ορίων 

o Αδυναμίας σύνδεσης με το καταγραφικό 

o Αδυναμία ανταλλαγής δεδομένων με το καταγραφικό 

o Αδυναμία πρόσβασης στη ΒΔ 

Όλα τα μηνύματα που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες καταγράφονται μαζί με τη 

χρονική στιγμή της εμφάνισης τους. 

 Καταγραφής μηνυμάτων στη ΒΔ: Η επιλογή αυτή προωθεί όλα τα μηνύματα 

που παράγονται από τη διαδικασία της «Καταγραφής μηνυμάτων» στον πίνακα 

«logs» της ΒΔ. Στη ΒΔ, εκτός από το μήνυμα και τη χρονική σήμανση εμφάνισης 

του, καταγράφονται και τα εξής:  

o Η εφαρμογή που παρήγαγε το μήνυμα,  

o Η διεύθυνση IP της εφαρμογής και, 

o Η χρονική σήμανση της βάσης δεδομένων. 

 Επαναπροώθηση εγγραφών στη ΒΔ: Η επιλογή αυτή διατηρεί σε προσωρινή 

μνήμη όλες τις έγκυρες μετρήσεις, οι οποίες δεν μπόρεσαν για οποιονδήποτε 
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λόγο να αποθηκευτούν στη ΒΔ και τις επαναπροωθεί στη βάση σε δεύτερο 

χρόνο. Η επιλογή αυτή δεν καλύπτει την περίπτωση, κατά την οποία δε γίνεται 

αποστολή μετρήσεων από το καταγραφικό, οπότε και δε θα υπάρχουν έγκυρες 

μετρήσεις. 

2.3.4 Αντιστοιχιζόμενοι μετρήσιμοι παράγοντες 

Με την επιβεβαίωση της περιοχής μετρήσεων, η εφαρμογή ανάγνωσης και ελέγχου 

μετρήσεων διαβάζει, από τον πίνακα «measured_factors» της ΒΔ, τους παράγοντες 

που μετρούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. Η επιλογή των παραγόντων γίνεται με 

χρήση και έλεγχο του πεδίου «data_area» του παραπάνω πίνακα. 

Ο αριθμός των παραγόντων και το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι 

δυναμικό και μπορεί να τροποποιείται κατά τις ανάγκες της εφαρμογής μέσω 

πρόσθεσης ή αφαίρεσης εγγραφών στον πίνακα «measured_factors». Το γραφικό 

περιβάλλον μετά την επιλογή περιοχής μεταβάλλεται, όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 

2.3. 

 

Εικόνα 2.3 Γραφικό περιβάλλον εφαρμογής λήψης μετρήσεων 

Γίνεται κατανοητό, ότι στη φόρμα της εφαρμογής προστίθενται τόσες καρτέλες όσοι 

είναι και οι παράγοντες που ανήκουν σε αυτή την περιοχή. Σε κάθε καρτέλα 

(παράγοντα) εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες: 

 Κωδικός παράγοντα: Είναι ο κωδικός του μετρήσιμου παράγοντα στον πίνακα 

«measured_factors», πεδίο «id». 
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 Όνομα παράγοντα: Είναι η ονομασία του παράγοντα, όπως υπάρχει 

καταγεγραμμένη στο πεδίο «name» του πίνακα μετρήσιμων παραγόντων. 

 Μεσοδιάστημα μετρήσεων: Είναι το χρονικό βήμα, κατά το οποίο η εφαρμογή 

θα απευθύνεται στο καταγραφικό για τη λήψη νέας μέτρησης. Η τιμή βρίσκεται 

στο πεδίο «s_interval» του πίνακα μετρήσιμων παραγόντων. 

 Μεθοδολογία μετρήσεων: Εμφανίζει αν για το συγκεκριμένο παράγοντα γίνεται 

χρήση απλής λήψης μέτρησης ή υπάρχει σύνθετο μοντέλο λήψης και 

αποδοχής μέτρησης. Η μεθοδολογία μετρήσεων παρουσιάζεται στη συνέχεια 

του παραδοτέου. 

 Τελευταία έγκυρη μέτρηση: Εμφανίζεται η χρονική σήμανση της τελευταίας 

επιτυχούς λήψης έγκυρης μέτρησης από το συνδεδεμένο καταγραφικό. Μη 

ενημέρωση του συγκεκριμένου πεδίου, πιθανόν συνεπάγεται αδυναμία λήψης 

νέων μετρήσεων από το καταγραφικό. 

 Τελευταία ενημέρωση ΒΔ: Εμφανίζεται η χρονική σήμανση της τελευταίας 

επιτυχούς αποθήκευσης έγκυρης μέτρησης στη ΒΔ.  

 Ώρα συστήματος: Εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα του συστήματος, στο οποίο 

εκτελείται η εφαρμογή. Μη ενημέρωση του συγκεκριμένου πεδίου πιθανόν 

συνεπάγεται αδυναμία λειτουργίας της εφαρμογής και συνίσταται η 

επανεκκίνησή της. 

Επιπλέον, στην ίδια καρτέλα, δίνονται στο χρήστη οι παρακάτω επιλογές: 

 Εμφάνιση πληροφοριών παράγοντα: Εμφανίζει αναδυόμενο παράθυρο με 

επιπλέον πληροφορίες για το συγκεκριμένο παράγοντα. 

 Εμφάνιση πληροφοριών μεθοδολογίας μέτρησης: Εμφανίζει αναδυόμενο 

παράθυρο με επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την μεθοδολογία μετρήσεων 

που υιοθετεί ο συγκεκριμένος παράγοντας. 

 Γράφημα ακατέργαστων μετρήσεων 24ωρών: Είναι το χρονικό βήμα, κατά το 

οποίο η εφαρμογή θα απευθύνεται στο καταγραφικό για τη λήψη νέας 

μέτρησης. Η τιμή βρίσκεται στο πεδίο «s_interval» του πίνακα μετρήσιμων 

παραγόντων. 
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2.3.5 Εμφάνιση πληροφοριών παράγοντα 

Η επιλογή εμφάνισης πληροφοριών παράγοντα, από το αντίστοιχο κουμπί του πάνελ 

κάθε παράγοντα, εμφανίζει αναδυόμενο παράθυρο όμοιο με το παρακάτω (), στο 

οποίο εμφανίζονται επιπλέον πληροφορίες για κάθε παράγοντα. 

 

Εικόνα 2.4 Γραφικό περιβάλλον εφαρμογής λήψης μετρήσεων 

Στο παραπάνω παράθυρο, εκτός από τον κωδικό και το όνομα του παράγοντα από 

τα αντίστοιχα πεδία του πίνακα «measured_factors», εμφανίζονται και τα: 

 Θύρα σύνδεσης: Αφορά τη θύρα (port) σύνδεσης του παράγοντα σε 

περίπτωση που η επικοινωνία με το καταγραφικό χρειάζονταν και διαχωριστή 

θύρας. Δημιουργήθηκε για μελλοντική πιθανή επέκταση της εφαρμογής και 

στην παρούσα φάση δεν χρησιμοποιείται.  

 Συμβολοσειρά διαχωρισμού: Αποτελεί τη συμβολοσειρά, η οποία διαχωρίζει την 

μέτρηση ενός παράγοντα από τους άλλους. Είναι απαραίτητο πεδίο μιας και τα 

καταγραφικά απαντούν για το σύνολο των συνδεδεμένων αισθητηρίων σε 

κάθε ερώτημα. Ενδεικτική απάντηση σε ερώτημα *INALL? σε καταγραφικό με 

αναλογικά όργανα είναι η εξής: 

NOT USED 

IN2=634.843 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

IN8=0.000 

BAT=8.531 

LiBAT=3.644 

OK 
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Στην παραπάνω περίπτωση, ο παράγοντας της περιοχής αυτής, ο οποίος έχει ως 

συμβολοσειρά διαχωρισμού το ΙΝ2 θα πάρει την τιμή 634,843. Η συμβολοσειρά 

διαχωρισμού αποθηκεύεται στο πεδίο «area_divider» του πίνακα «measured_factors», 

και προκύπτει από το πρωτόκολλο επικοινωνίας του κάθε καταγραφικού και δε μπορεί 

να είναι ίδια σε δύο παράγοντες που μετρούνται στο ίδιο καταγραφικό. 

 Αναλυτική περιγραφή – πληροφορίες παράγοντα: Εμφανίζει τα περιεχόμενα 

του πεδίου «info» του πίνακα μετρήσιμων παραγόντων. Το πεδίο έχει μέγιστο 

μήκος 512 χαρακτήρων.  

2.3.6 Μεθοδολογία μετρήσεων 

Η εφαρμογή ανάγνωσης και ελέγχου μετρήσεων υποστηρίζει για κάθε παράγοντα τις 

παρακάτω μεθοδολογίες μετρήσεων: 

 Απλή μέτρηση: Σε αυτή την περίπτωση κάθε ανεξάρτητη τιμή που λαμβάνεται 

από το καταγραφικό απλά ελέγχεται αν βρίσκεται μέσα στα όρια ελάχιστης και 

μέγιστης μέτρησης για το συγκεκριμένο παράγοντα. Αν η τιμή βρίσκεται μέσα 

στα παραπάνω όρια, τότε απευθείας προωθείται στον αντίστοιχο πίνακα της 

ΒΔ. 

 Σύνθετη μέτρηση: Σε αυτή την περίπτωση κάθε ανεξάρτητη τιμή που λαμβάνεται 

από το καταγραφικό και βρίσκεται μέσα στα όρια ελάχιστης και μέγιστης 

μέτρησης για το συγκεκριμένο παράγοντα, αποθηκεύεται προσωρινά στη 

μνήμη της εφαρμογής. Μόλις συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός 

μετρήσεων γίνεται διαγραφή ενός προκαθορισμένου πλήθους μέγιστων ή/και 

ελαχίστων τιμών και υπολογίζεται ο μέσος όρος των εναπομεινάντων 

μετρήσεων. Η τιμή που προκύπτει προωθείται στον αντίστοιχο πίνακα της ΒΔ. 

Η μεθοδολογία μετρήσεων δηλώνεται στο πεδίο «method» του πίνακα 

«measured_factors». Η τιμή «1» στο συγκεκριμένο πεδίο υποδηλώνει απλή μέτρηση για 

το συγκεκριμένο παράγοντα. Η σύνθετη μεθοδολογία δηλώνεται με τη χρήση 

τετραψήφιου αριθμητικού με την ακόλουθη δομή: 

 1ο ψηφίο: ο αριθμός 2 που υποδηλώνει σύνθετη μέτρηση. 

 2ο ψηφίο: Υποδηλώνει το πλήθος των έγκυρων μετρήσεων που πρέπει να 

συγκεντρωθούν πριν ξεκινήσει η επεξεργασία. 
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 3ο ψηφίο: Υποδηλώνει το πλήθος των μέγιστων μετρήσεων που θα 

διαγραφούν από τις συγκεντρωμένες. 

 4ο ψηφίο: Υποδηλώνει το πλήθος των ελάχιστων μετρήσεων που θα 

διαγραφούν από τις συγκεντρωμένες. 

Ως παράδειγμα αναφέρεται το τετραψήφιο 2722, το οποίο υποδηλώνει σύνθετη 

μεθοδολογία, κατά την οποία θα συγκεντρωθούν 7 μετρήσεις, θα αφαιρεθούν οι δύο 

μεγαλύτερες, οι δυο μικρότερες και στη συνέχεια θα υπολογιστεί ο μέσος όρος των 

εναπομεινάντων τριών. 

2.3.7 Εμφάνιση πληροφοριών μεθοδολογίας μέτρησης 

Η ενεργοποίηση της εμφάνισης πληροφοριών μεθοδολογίας μέτρησης από το 

αντίστοιχο κουμπί του πάνελ κάθε παράγοντα, εμφανίζει αναδυόμενο παράθυρο 

όμοιο με το παρακάτω (Εικόνα 2.5), στο οποίο εμφανίζονται επιπλέον πληροφορίες 

για την μεθοδολογία μετρήσεων κάθε παράγοντα. 

 

Εικόνα 2.5 Παράθυρο εμφάνισης μεθοδολογίας μέτρησης 

Στο παραπάνω παράθυρο εκτός από τον κωδικό του παράγοντα εμφανίζονται και τα: 

 Άνω αποδεκτό όριο: Αφορά το αριθμητικό μέγιστο όριο αποδεκτής τιμής. Κάθε 

τιμή που λαμβάνεται από το καταγραφικό και είναι μεγαλύτερη από αυτό το 

όριο διαγράφεται και δεν προωθείται στη ΒΔ, ούτε συμμετέχει σε λοιπούς 

υπολογισμούς. Το όριο αυτό βρίσκεται αποθηκευμένο στο πεδίο «up limit» του 

πίνακα μετρήσιμων παραγόντων. 
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 Κάτω αποδεκτό όριο: Αφορά το αριθμητικό ελάχιστο όριο αποδεκτής τιμής. 

Κάθε τιμή που λαμβάνεται από το καταγραφικό και είναι μικρότερη από αυτό το 

όριο διαγράφεται και δεν προωθείται στην ΒΔ, ούτε συμμετέχει σε λοιπούς 

υπολογισμούς. Το όριο αυτό βρίσκεται αποθηκευμένο στο πεδίο «down limit» 

του πίνακα μετρήσιμων παραγόντων. 

 Κωδικός μεθόδου: Εμφανίζει τα περιεχόμενα του πεδίου «method» του πίνακα 

«measured_factors». Επιπλέον, υπολογίζει και εμφανίζει λεκτικά αν πρόκειται για 

απλή ή σύνθετη μεθοδολογία μετρήσεων. 

 Ελάχιστες μετρήσεις για υπολογισμό μέσου όρου: Αντιπροσωπεύει το πλήθος 

εγκύρων μετρήσεων που πρέπει να συγκεντρωθούν για τη μετέπειτα 

επεξεργασία και υπολογισμό της πραγματικής μέτρησης. Αποτελεί το δεύτερο 

ψηφίο του κωδικού που βρίσκεται στο πεδίο «method» του πίνακα 

«measured_factors». 

 Αριθμός απορριπτέων υψηλών μετρήσεων: Αντιπροσωπεύει το πλήθος των 

μεγαλύτερων μετρήσεων που θα εξαιρεθούν από τον υπολογισμό της τελικής 

μέτρησης. Αποτελεί το τρίτο ψηφίο του κωδικού που βρίσκεται στο πεδίο 

«method» του πίνακα «measured_factors». 

 Αριθμός απορριπτέων χαμηλών μετρήσεων: Αντιπροσωπεύει το πλήθος των 

μικρότερων μετρήσεων που θα εξαιρεθούν από τον υπολογισμό της τελικής 

μέτρησης. Αποτελεί το τέταρτο ψηφίο του κωδικού που βρίσκεται στο πεδίο 

«method» του πίνακα «measured_factors». 

2.3.8 Γράφημα ακατέργαστων μετρήσεων 24ωρών 

Η επιλογή εμφάνισης γραφήματος ακατέργαστων μετρήσεων 24 ωρών, από το 

αντίστοιχο κουμπί του πάνελ κάθε παράγοντα, εμφανίζει αναδυόμενο παράθυρο, 

όμοιο με το παρακάτω (Εικόνα 2.6), με μη κανονικοποιημένο γράφημα των μετρήσεων 

της τελευταίας ημέρας για το συγκεκριμένο παράγοντα.  
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Εικόνα 2.6 Παράθυρο εμφάνισης γραφήματος μετρήσεων 

Στον τίτλο του γραφήματος εμφανίζεται ο παράγοντας και τα όρια της μεγαλύτερης 

και μικρότερης τιμής του γραφήματος. Η εμφάνιση γίνεται σε μορφή «κορδέλας 

ταχογράφου» με την τελευταία μέτρηση να βρίσκεται στα δεξιά του γραφήματος. 

2.3.9 Εμφάνιση ιστορικού ενεργειών και καταγραφών 

Η επιλογή εμφάνισης του ιστορικού ενεργειών και καταγραφών της εφαρμογής, 

εμφανίζει αναδυόμενο παράθυρο, όμοιο με το παρακάτω (Εικόνα 2.7). 

 

Εικόνα 2.7 Παράθυρο εμφάνισης ιστορικού και καταγραφών 

Στο αναδυόμενο παράθυρο εμφανίζονται τα παρακάτω: 

 Η κλάση της εφαρμογής και το όνομα του συστήματος στο οποίο εκτελείται. 

 Ο χρήστης, ο οποίος εκκίνησε την εφαρμογή. 

 Η περιοχή ελέγχου, με την οποία είναι συνδεδεμένη η εφαρμογή. 

 Το σύνολο των παραγόντων που παρακολουθούνται. 

 Η χρησιμοποιούμενη μνήμη σωρού. 
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 Η διαθέσιμη μνήμη σωρού. 

2.3.10 Διαγνωστικές ενδείξεις εφαρμογής 

Κάθε παράγοντας που μετράται από την εφαρμογή ελέγχεται αυτόνομα για πιθανές 

μη ορθές μετρήσεις ή για πιθανή αδυναμία λήψης μετρήσεων. Κάθε αποτυχημένη 

προσπάθεια ανάγνωσης μέτρησης από το συνδεδεμένο καταγραφικό δημιουργεί μια 

νέα εγγραφή στο ιστορικό ενεργειών ή/και στο αρχείο καταγραφών της ΒΔ ανάλογα 

με τις επιλογές που έχουν γίνει στις ρυθμίσεις της εφαρμογής. 

Πέραν της ενημέρωσης του ιστορικού και του αρχείου καταγραφών, η εφαρμογή 

μεταβάλει το χρώμα της επικεφαλίδας κάθε καρτέλας παράγοντα ανάλογα με την 

καθυστέρηση στη λήψη έγκυρης μέτρησης. Μετά από τρείς αποτυχημένες 

προσπάθειες λήψης έγκυρης μέτρησης, η επικεφαλίδα του αντίστοιχου παράγοντα θα 

αλλάξει σε κίτρινο χρώμα, ενώ, όταν και αν οι προσπάθειες γίνουν 6, τότε η 

επικεφαλίδα θα αλλάξει σε κόκκινο χρώμα.  

Η Εικόνα 2.8 παρουσιάζει το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής με δύο παράγοντες 

να παρουσιάζουν 3 με 6 αποτυχημένες προσπάθειες στη λήψη μετρήσεων για δύο 

παράγοντες. 

 

Εικόνα 2.8 Παράθυρο εμφάνισης ιστορικού και καταγραφών 

Με δεδομένο ότι κάθε παράγοντας έχει το δικό του χρόνο ανάγνωσης μέτρησης, είναι 

φυσιολογικό ο χρόνος που χρειάζονται οι τρείς ή οι έξι προσπάθειες να διαφέρει και 

να μην υπάρχει ταυτόχρονη απεικόνιση της αδυναμίας λήξης μετρήσεων σε 

περίπτωση πλήρους απώλειας επικοινωνίας με κάποιο καταγραφικό. 
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2.3.11 Εγγραφή των μετρήσεων στη ΒΔ 

Με τη δημιουργία μιας έγκυρης μέτρησης για οποιονδήποτε παράγοντα, η εφαρμογή 

δημιουργεί μια νέα εγγραφή στον πίνακα «measured_raw». Η εγγραφή περιλαμβάνει 

τον κωδικό του παράγοντα, τη χρονική σήμανση της μέτρησης και την τιμή της. 

Οι μετρήσεις που καταγράφονται στον παραπάνω πίνακα δε χρησιμοποιούνται 

αυτούσιες για την απεικόνιση της κατάστασης του συστήματος, αλλά αποτελούν τα 

πρωτογενή δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζονται και παράγονται 

κανονικοποιημένα και χρονικά ταυτόσημα δεδομένα.  

2.4 Εφαρμογή δημιουργίας υπολογιζόμενων 

παραγόντων 

Η εφαρμογή δημιουργίας υπολογιζόμενων παραγόντων αναλαμβάνει το 

μετασχηματισμό των πρωτογενών δεδομένων που λαμβάνονται από την εφαρμογή 

ανάγνωσης και ελέγχου μετρήσεων και τη δημιουργία νέων δεδομένων μέσα από μια, 

εκ των προτέρων, ορισμένη συλλογή μαθηματικών και λογικών μετασχηματισμών. 

Η εφαρμογή διαβάζει σχεδόν το σύνολο των παραμέτρων και των δεδομένων που 

χρειάζεται για να λειτουργήσει από τον πίνακα «calculated_factors» της ΒΔ του 

συστήματος.  

Η λογική, η δομή και μεγάλο μέρος του γραφικού περιβάλλοντος της εφαρμογής είναι 

κοινό με την εφαρμογή ανάγνωσης και ελέγχου μετρήσεων με σκοπό την ευκολότερη 

χρήση της από τους χειριστές του συστήματος. 

2.4.1 Ομαδοποίηση παραγόντων 

Αντίστοιχα με την εφαρμογή ανάγνωσης και ελέγχου μετρήσεων και η εφαρμογή 

δημιουργίας υπολογιζόμενων παραγόντων μπορεί να εκτελείται σε πολλαπλά 

στιγμιότυπα με διαφορικούς παράγοντες σε κάθε ένα από αυτά.  

Στην περίπτωση της εφαρμογής υπολογισμού παραγόντων δεν υπάρχει ή είναι 

δύσκολο να εφαρμοστεί η λογική σύνδεση μιας περιοχής με ένα στιγμιότυπο 

εκτέλεσης. Αυτό συμβαίνει γιατί αφενός θα υπήρχαν περιοχές με πολλούς 

υπολογιζόμενους παράγοντες, οπότε θα ήταν δύσκολη η απεικόνιση και αφετέρου 
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γιατί μετά από ανάλυση των αναγκών των χειριστών φάνηκε χρησιμότερη η 

ομαδοποίηση των παραμέτρων ανά κατηγορία παρά ανά περιοχή.  

Τα παραπάνω οδήγησαν στη χρήση ενός πεδίου ομαδοποίησης στον πίνακα 

«calculated_factors», καθώς και στη χρήση παραμέτρου ενεργοποίησης της 

εφαρμογής. Με τον τρόπο αυτό, κάθε στιγμιότυπο της εφαρμογής υλοποιεί τους 

παράγοντες που έχουν στο πεδίο «tf1» του πίνακα «calculated_factors» την τιμή της 

παραμέτρου εκκίνησης. Η επιλογή της παραμέτρου και της τιμής του πεδίου 

αποτελούν ελεύθερες επιλογές του διαχειριστή του συστήματος. 

2.4.2 Εκτέλεση της εφαρμογής 

Η εκτέλεση και αυτής της εφαρμογής γίνεται μέσω γραμμής εντολών, με συντόμευση, 

με χρήση του Java Runtime σε περιβάλλον κονσόλας ή με χρήση του Windows Java 

Runtime. Στην πρώτη περίπτωση, στην κονσόλα και στην εφαρμογή αυτή θα 

εμφανίζονται διαγνωστικά μηνύματα αποσφαλμάτωσης για το σύνολο των εργασιών 

της εφαρμογής. 

Η χρήση του διακόπτη Xms της Java, κατά την εκτέλεση της εφαρμογής για τη 

δέσμευση τουλάχιστον 128ΜΒ μνήμης για χρήση ως μνήμη σωρού (Heap memory) 

συνιστάται και σε αυτή την περίπτωση. 

Για την σωστή εκτέλεση της εφαρμογής, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, απαιτείται 

η χρήση μιας παραμέτρου, η οποία υποδηλώνει τους παράγοντες, οι οποίοι θα 

υπολογίζονται από το συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Παράδειγμα από εντολές εκτέλεσης 

με ή χωρίς κονσόλα είναι οι παρακάτω: 

 java –Xms 128M calculator 200 

 javaw –Xms 128M calculator 200 

Οι παραπάνω εντολές θα ξεκινήσουν ένα νέο στιγμιότυπο από την εφαρμογή 

υπολογισμού παραγόντων για τους παράγοντες με πεδίο ομαδοποίησης το 200 

(πεδίο «tf1» του πίνακα «calculated_factors»).  
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2.4.3 Χαρακτηριστικά υπολογιζόμενων παραγόντων 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η εφαρμογή διαβάζει σχεδόν το σύνολο των 

παραμέτρων και των δεδομένων που χρειάζεται για να λειτουργήσει από τον πίνακα 

«calculated_factors» της ΒΔ του συστήματος.  

Στον πίνακα αυτόν πρέπει να υπάρχουν, σωστά συμπληρωμένοι, το σύνολο των 

υπολογιζόμενων παραγόντων της εφαρμογής με τα παρακάτω βασικά στοιχεία: 

 Κωδικός παράγοντα  

 Όνομα παράγοντα 

 Πληροφορίες παράγοντα 

 Μεσοδιάστημα μετρήσεων 

 Κωδικός συνάρτησης υπολογισμού 

 Άνω αποδεκτό όριο 

 Κάτω αποδεκτό όριο 

 Μονάδα μέτρησης 

 Κωδικός ομαδοποίησης 

Από τα παραπάνω πεδία το μόνο διαφορετικό σε σχέση με τους μετρήσιμους 

παράγοντες, είναι ο «Κωδικός συνάρτησης υπολογισμού», ο οποίος υποδηλώνει την 

μαθηματική - λογική συνάρτηση, με την οποία θα γίνει ο υπολογισμός του 

παράγοντα. Οι συναρτήσεις αυτές βρίσκονται σε ενσωματωμένη βιβλιοθήκη που 

κατασκευάστηκε για αυτό το σκοπό και αναλύονται στη συνέχεια. 

Στους υπολογιζόμενους παράγοντες δεν υπάρχει η έννοια του μοντέλου υπολογισμού 

μιας και οι πράξεις υλοποιούνται πάνω σε τιμές και παράγοντες που έχουν ήδη 

επεξεργαστεί από την εφαρμογή ανάγνωσης και ελέγχου μετρήσεων. 

2.4.4 Συναρτήσεις υπολογισμού 

Στη διάρκεια ανάπτυξης του έργου κατεγράφησαν όλες οι αναγκαίες μετατροπές 

δεδομένων και σχεδιάστηκαν οι αντίστοιχες συναρτήσεις και δομές, οι οποίες θα 

δημιουργούσαν, με χρήση των πρωτογενών δεδομένων, το σύνολο των απαραιτήτων 
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παραγόντων. Οι συναρτήσεις αυτές κωδικοποιήθηκαν, υλοποιήθηκαν σε μορφή 

βιβλιοθήκης και ενσωματώθηκαν στην εφαρμογή.  

Ένας μεγάλος αριθμός συναρτήσεων που υλοποιούν μαθηματικές πράξεις ή 

μετασχηματισμούς εξαρτώνται από τη μορφολογία του εδάφους και τις ιδιαιτερότητες 

της εγκατάστασης. Σε αυτές τις συναρτήσεις δόθηκε η δυνατότητα της 

παραμετροποίησης τους, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από 

την περιοχή ή τις συνθήκες. Συνολικά έχουν αναπτυχθεί 11 συναρτήσεις (Πίνακας 2.3). 

Πίνακας 2.3 Συναρτήσεις υπολογισμού  

Κωδικός 

Συνάρτησης 
Όνομα – εργασία 

101 Υπολογισμός απόλυτης στάθμης 

120 Υπολογισμός στάθμης από μέτρηση αισθητήρα 

180 Υπολογισμός μεταβολής παράγοντα 

201 Υπολογισμός βροχόπτωσης λεπτού 

202 Υπολογισμός βροχόπτωσης 5λέπτου 

203 Υπολογισμός βροχόπτωσης 24ωρών 

204 Υπολογισμός βροχόπτωσης ημέρας 

205 Υπολογισμός βροχόπτωσης επεισοδίου 

206 Υπολογισμός βροχόπτωσης ώρας 

211 Υπολογισμός σχετικής διεύθυνσης ανέμου 

300 Υπολογισμός διαφοράς μεταξύ δύο ανεξάρτητων σταθμών 

 

Το σύνολο των συναρτήσεων αντιλαμβάνονται ως έγκυρη την τιμή που υπολογίζουν 

όταν αυτή βρίσκεται μέσα στα όρια της ανώτερης και κατώτερης αποδεκτής τιμής. 

Επιπλέον, πρέπει τα πρωτογενή δεδομένα που βρίσκονται στη ΒΔ και 

χρησιμοποιούνται να έχουν ηλικία το πολύ κατά πέντε λεπτά μεγαλύτερη από την 

αναμενόμενη για κάθε συνάρτηση. 

Η κάθε συνάρτηση εκτελείται σε διαφορετικό χρόνο για κάθε υπολογιζόμενο 

παράγοντα και δημιουργεί τιμές σύμφωνα με την παράμετρο «Μεσοδιάστημα 

μετρήσεων» του κάθε υπολογιζόμενου παράγοντα. Αναλυτικά το μοντέλο λειτουργίας 

της κάθε συνάρτησης φαίνεται στη συνέχεια του παραδοτέου. 

2.4.4.1  Υπολογισμός απόλυτης στάθμης 

Η συνάρτηση αυτή αποτελεί έκφραση του απόλυτου υψομέτρου της στάθμης 

λυμάτων ή θάλασσας στα φρεάτια - πιλοτικά σημεία. Το απόλυτο υψόμετρο εδάφους 

στα πιλοτικά σημεία προσδιορίστηκε μετά από, ειδικές για το έργο, τοπογραφικές 
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μετρήσεις του υψομέτρου εδάφους στα σημεία και συσχέτισή τους με τα πλησιέστερα 

χαρακτηριστικά σημεία (Reper). 

Ο υπολογισμός γίνεται, μέσω της αφαίρεσης από το υψόμετρο εδάφους από το 

άθροισμα της μέτρησης και ένας σταθερού αριθμού (offset) ανά περιοχή. Ο αριθμός 

αυτός αποτελεί πρακτικά το άθροισμα της απόστασης του αισθητήρα από την πλάκα 

οροφής του φρεατίου – πιλοτικού σημείου, το πάχος της εν λόγω πλάκας και το 

πάχος της ασφάλτου πάνω από το φρεάτιο. 

Στις γραμμές του πίνακα «calculated_factors», στις οποίες υλοποιείται αυτή η 

συνάρτηση, ο κωδικός του μετρήσιμου παράγοντα πρέπει να βρίσκεται στο πεδίο 

«tf6», το offset αντίστοιχα στο πεδίο «tf9» και το υψόμετρο εδάφους στο πεδίο «tf10». 

2.4.4.2 Υπολογισμός στάθμης από μέτρηση αισθητήρα 

Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει το βάθος λύματος ή θάλασσας εντός του φρεατίου – 

πιλοτικού σημείου με χρήση της μέτρησης του κενού χώρου από την επιφάνεια του 

λύματος ή της θάλασσας, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό βάθος του φρεατίου και 

τη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα στάθμης. Η μετατροπή αυτή κρίνεται 

απαραίτητη μιας και οι αισθητήρες στάθμης στην ουσία δεν υπολογίζουν την στάθμη 

αλλά το κενό ανάμεσα στη στάθμη και τον αισθητήρα.  

Ο υπολογισμός γίνεται μέσω της αφαίρεσης της μέτρησης από ένα σταθερό νούμερο 

(offset), το οποίο αντιπροσωπεύει τη θέση του αισθητήρα ως προς τον πυθμένα του 

σημείου μέτρησης. 

Στις γραμμές του πίνακα «calculated_factors», στις οποίες υλοποιείται αυτή η 

συνάρτηση, ο κωδικός του μετρήσιμου παράγοντα πρέπει να βρίσκεται στο πεδίο «tf6» 

και το offset στο πεδίο «tf9» αντίστοιχα.  

2.4.4.3 Υπολογισμός μεταβολής παράγοντα 

Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει την μεταβολή της τιμής ενός μετρήσιμου παράγοντα σε 

χρονικό βήμα 5 λεπτών. Για κάθε τιμή του μετρήσιμου παράγοντα η συνάρτηση 

ανατρέχει στην αντίστοιχη μέτρηση του ίδιου παράγοντα 5 λεπτά νωρίτερα και 

υπολογίζει τη διαφορά του νεότερου από τον παλαιότερο. 
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Στις γραμμές του πίνακα «calculated_factors» στις οποίες υλοποιείται αυτή η 

συνάρτηση, ο κωδικός του μετρήσιμου παράγοντα πρέπει να βρίσκεται στο πεδίο 

«tf6». 

2.4.4.4 Υπολογισμός βροχόπτωσης 5λεπτού 

Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει τη συνολική βροχόπτωση ενός 5λέπτου με χρήση του 

προοδευτικού παράγοντα που καταγράφει την αθροιστική βροχόπτωση. 

Ο υπολογισμός γίνεται μέσω της αφαίρεσης από την τρέχουσα μέτρηση της 

αθροιστικής βροχόπτωσης της μέτρησης που έγινε 5 λεπτά νωρίτερα. 

Στις γραμμές του πίνακα «calculated_factors», στις οποίες υλοποιείται αυτή η 

συνάρτηση, ο κωδικός του μετρήσιμου παράγοντα πρέπει να βρίσκεται στο πεδίο 

«tf6». 

2.4.4.5 Υπολογισμός βροχόπτωσης λεπτού 

Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει προσεγγιστικά τη συνολική βροχόπτωση ενός λεπτού 

με χρήση του προοδευτικού παράγοντα που καταγράφει την αθροιστική 

βροχόπτωση. 

Ο υπολογισμός γίνεται μέσω της αφαίρεσης από την τρέχουσα μέτρηση της 

αθροιστικής βροχόπτωσης της μέτρησης που έγινε 5 λεπτά νωρίτερα και στη συνέχεια 

τη διαίρεση του αποτελέσματος με το 5. Η διαδικασία αυτή θεωρεί ότι εντός ενός 

5λέπτου η βροχόπτωση είχε σταθερή ένταση. 

 Στις γραμμές του πίνακα «calculated_factors» στις οποίες υλοποιείται αυτή η 

συνάρτηση, ο κωδικός του μετρήσιμου παράγοντα πρέπει να βρίσκεται στο πεδίο 

«tf6». 

2.4.4.6 Υπολογισμός βροχόπτωσης 24ωρών 

Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει την συνολική βροχόπτωση μεταξύ της τρέχουσας 

χρονική στιγμής και 24 ωρών πριν. 

Ο υπολογισμός γίνεται μέσω της αφαίρεσης από την τρέχουσα μέτρηση της 

αθροιστικής βροχόπτωσης της μέτρησης που έγινε 24 ώρες νωρίτερα. 
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 Στις γραμμές του πίνακα «calculated_factors» στις οποίες υλοποιείται αυτή η 

συνάρτηση, ο κωδικός του μετρήσιμου παράγοντα πρέπει να βρίσκεται στο πεδίο 

«tf6». 

2.4.4.7 Υπολογισμός βροχόπτωσης ημέρας 

Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει τη συνολική βροχόπτωση μεταξύ της τρέχουσας 

χρονική στιγμής και της αρχής της τρέχουσας ημέρας. Ο υπολογισμός γίνεται μέσω 

της αφαίρεσης από την τρέχουσα μέτρηση της αθροιστικής βροχόπτωσης της 

μέτρησης που έγινε στις 00:00:00 τις τρέχουσας ημέρας. 

 Στις γραμμές του πίνακα «calculated_factors» στις οποίες υλοποιείται αυτή η 

συνάρτηση, ο κωδικός του μετρήσιμου παράγοντα πρέπει να βρίσκεται στο πεδίο 

«tf6». 

2.4.4.8 Υπολογισμός βροχόπτωσης επεισοδίου 

Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει τη συνολική βροχόπτωση από την έναρξη ενός 

επεισοδίου βροχής μέχρι την τρέχουσα χρονική στιγμή. Ένα επεισόδιο βροχής 

θεωρείται νέο όταν έχουν μεσολαβήσει περισσότερες από 3 ώρες από προηγούμενο 

επεισόδιο χωρίς ενδιάμεσα να έχει βρέξει καθόλου. Αντίστοιχα ή αντίστροφα, ένα 

επεισόδιο βροχής θεωρείται λήξαν αν τις τελευταίες τρεις ώρες δεν έχει βρέξει. 

Ο υπολογισμός γίνεται μέσω της αφαίρεσης από την τρέχουσα μέτρηση της 

αθροιστικής βροχόπτωσης της μέτρησης που έγινε στην αρχή του επεισοδίου. Αν για 

τρείς συνεχόμενες ώρες δεν υπάρξει μεταβολή στην αθροιστική βροχόπτωση, τότε 

μηδενίζεται η αρχή του επεισοδίου και επαναδημιουργείται με την πρώτη μέτρηση 

αθροιστικής βροχόπτωσης που είναι διαφορετική από την προηγούμενή της. 

 Στις γραμμές του πίνακα «calculated_factors» στις οποίες υλοποιείται αυτή η 

συνάρτηση, ο κωδικός του μετρήσιμου παράγοντα πρέπει να βρίσκεται στο πεδίο 

«tf6». 

2.4.4.9 Υπολογισμός βροχόπτωσης ώρας 

Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει τη συνολική βροχόπτωση μεταξύ της τρέχουσας 

χρονική στιγμής και μίας ώρας πριν. 

Ο υπολογισμός γίνεται μέσω της αφαίρεσης από την τρέχουσα μέτρηση της 

αθροιστικής βροχόπτωσης της μέτρησης που έγινε μία ώρα νωρίτερα. 
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 Στις γραμμές του πίνακα «calculated_factors» στις οποίες υλοποιείται αυτή η 

συνάρτηση, ο κωδικός του μετρήσιμου παράγοντα πρέπει να βρίσκεται στο πεδίο 

«tf6». 

2.4.4.10 Υπολογισμός σχετικής διεύθυνσης ανέμου 

Η συνάρτηση αυτή μετατρέπει τις μετρήσεις της διεύθυνσης ανέμου από κλίμακα και 

ακρίβεια μοίρας στην κατηγοριοποίηση των 16 βασικών διευθύνσεων ανέμου όπως 

αυτές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2.4). 

Πίνακας 2.4 Αντιστοιχήσεις διευθύνσεων ανέμου 

Βασική διεύθυνση ανέμου Ονομασία 

0° Βόρειος 

22,5° Βόρειος-βορειοανατολικός 

45° Βορειοανατολικός 

67,5° Ανατολικός-Βορειοανατολικός 

90° Ανατολικός 

112,5° Ανατολικός-Νότιοανατολικός 

135° Νοτιοανατολικός 

157,5° Νότιος-Νότιοανατολικός 

180° Νότιος 

202,5° Νότιος-Νοτιοδυτικός 

225° Νοτιοδυτικός 

247,5° Δυτικός-Νοτιοδυτικός 

270° Δυτικός 

292,5° Δυτικός-Βορειοδυτικός 

315° Βορειοδυτικός 

337,5° Βόρειος-Βορειοδυτικός 

 

Η συνάρτηση αντιστοιχίζει την κάθε πραγματική μέτρηση στην πλησιέστερη από τις 

παραπάνω 16. Το πεδίο «tf6» του πίνακα «calculated_factors» υποδηλώνει τον κωδικό 

της πραγματικής μέτρησης. 

2.4.4.11 Υπολογισμός διαφοράς μεταξύ δύο ανεξάρτητων σταθμών 

Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ δύο ανεξάρτητων σταθμών. Ο 

υπολογισμός υλοποιείται υπολογίζοντας τη στάθμη του πρώτου παράγοντα, τη 

στάθμη του δευτέρου παράγοντα και στη συνέχεια τη διαφορά τους. 

Στις γραμμές του πίνακα «calculated_factors», στις οποίες υλοποιείται αυτή η 

συνάρτηση, ο κωδικός της πρώτης στάθμης πρέπει να βρίσκεται στο πεδίο «tf6», ενώ 

ο κωδικός της δεύτερος στάθμης στο πεδίο «tf10». 
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2.4.4.12 Βασικό γραφικό περιβάλλον 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο σχεδιασμός του γραφικού περιβάλλοντος της 

εφαρμογής έγινε με τρόπο, ώστε ο χειρισμός της να είναι κοινός με την εφαρμογή 

ανάγνωσης και ελέγχου μετρήσεων. Μεγάλο μέρος των επιλογών είναι όμοια 

σχεδιαστικά και έχουν και κοινή λειτουργικότητα και στις δύο εφαρμογές. 

Οι παρακάτω επιλογές (Πίνακας 2.5) προσφέρουν κοινή λειτουργία και στην 

εφαρμογή δημιουργίας υπολογιζόμενων παραγόντων. 

Πίνακας 2.5 Βασικές επιλογές αλληλεπίδρασης με το χρήστη 

 

Πλήκτρο πιστοποίησης και σύνδεσης χρήστη 

 

Πλήκτρο εμφάνισης πληροφοριών, ιστορικού ενεργειών και 

καταγραφών της εφαρμογής 

 

Πλήκτρο τερματισμού λειτουργίας της εφαρμογής (ενεργοποιείται μόνο 

όταν υπάρχει συνδεδεμένος χρήστης) 

 

Το πλήκτρο εμφάνισης πληροφοριών και ιστορικού ενεργειών εμφανίζει και σε αυτή 

την εφαρμογή αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο καταγράφονται οι παρακάτω 

κατηγορίες μηνυμάτων: 

 Έναρξη εφαρμογής 

 Σύνδεση & αποσύνδεση χρήστη 

 Φόρτωση παραγόντων 

 Αναφορά μετρήσεων εκτός ορίων 

 Αδυναμίας ανάγνωσης πρόσφατης μέτρησης από τη ΒΔ 

 Αδυναμία υπολογισμού παράγοντα 

 Αδυναμία πρόσβασης στη ΒΔ 

Πέραν των κοινών χειρισμών, το βασικό γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής 

εμφανίζει, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 2.9, τους υπολογιζόμενους παράγοντες σε 

μορφή οριζόντιων πάνελ.  
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Εικόνα 2.9 Βασικό γραφικό περιβάλλον εφαρμογής 

Ο αριθμός των πάνελ είναι δυναμικός και προσαρμόζεται στον αριθμό των 

παραγόντων για τους οποίους εκτελείται το κάθε στιγμιότυπο της εφαρμογής 

δημιουργίας υπολογιζόμενων παραγόντων.  

2.4.5 Πάνελ παράγοντα 

Όπως φαίνεται και παραπάνω στην Εικόνα 2.9, κάθε παράγοντας, ο οποίος 

υπολογίζεται από την εφαρμογή δημιουργίας υπολογιζόμενων παραγόντων, 

εμφανίζεται σε ένα οριζόντιο πάνελ, στο οποίο παρουσιάζονται τα εξής: 

 Όνομα παράγοντα 

 Τελευταία έγκυρη τιμή 

 Πλήκτρο πληροφοριών 

 Πλήκτρο γραφήματος 24 ωρών 

 Ένδειξη λειτουργίας 

Τα πλήκτρα πληροφοριών και γραφήματος 24 ωρών έχουν την ίδια λογική και 

λειτουργικότητα με την εφαρμογή ανάγνωσης και ελέγχου μετρήσεων. Η ένδειξη 

λειτουργίας αποτελεί οπτική διαγνωστική ένδειξη καλής λειτουργίας, η οποία αναλύεται 

στη συνέχεια. 
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2.4.6 Διαγνωστικές ενδείξεις 

Κάθε παράγοντας που μετράται από την εφαρμογή ελέγχεται αυτόνομα για πιθανές 

μη ορθές μετρήσεις ή για πιθανή αδυναμία ανάγνωσης πρωτογενών μετρήσεων από 

τη ΒΔ. Κάθε αποτυχημένη προσπάθεια δημιουργίας μέτρησης, παράγει μια νέα 

εγγραφή στο ιστορικό ενεργειών και στο αρχείο καταγραφών της ΒΔ. 

Πέραν της ενημέρωσης του ιστορικού και του αρχείου καταγραφών, η εφαρμογή 

μεταβάλλει τη σήμανση λειτουργίας του αντίστοιχου πάνελ. Μετά από τρείς 

αποτυχημένες προσπάθειες δημιουργίας έγκυρης μέτρησης, η σήμανση θα αλλάξει 

σε πορτοκαλή ένδειξη, ενώ όταν και αν οι προσπάθειες γίνουν 6, η σήμανση θα 

αλλάξει σε κόκκινη ένδειξη. Οι ενδείξεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 

(Πίνακας 2.6). 

Πίνακας 2.6 Απεικόνιση καταστάσεων λειτουργίας 

 

Κανονική λειτουργία υπολογισμού παραμέτρου 

 

Αδυναμία υπολογισμού παραμέτρου για περισσότερες από 3 φορές 

 

Αδυναμία υπολογισμού παραμέτρου για περισσότερες από 6 φορές 

 

2.4.7 Εγγραφή τιμών παραγόντων στη ΒΔ 

Με τη δημιουργία μιας έγκυρης τιμής για οποιονδήποτε παράγοντα, η εφαρμογή 

δημιουργεί μια νέα εγγραφή στον πίνακα «calculated_raw». Η εγγραφή περιλαμβάνει 

τον κωδικό του παράγοντα, τη χρονική σήμανση της μέτρησης και την τιμή της. 

Οι μετρήσεις που καταγράφονται στον παραπάνω πίνακα δεν χρησιμοποιούνται 

αυτούσιες για την απεικόνιση της κατάστασης του συστήματος, αλλά αποτελούν τα 

πρωτογενή δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζονται και παράγουν 

κανονικοποιημένα και χρονικά ταυτόσημα δεδομένα.   
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2.5 Εφαρμογή αξιολόγησης και κανονικοποίησης 

μετρήσεων 

Η εφαρμογή αξιολόγησης και κανονικοποίησης μετρήσεων αναλαμβάνει την 

κανονικοποίηση των τιμών όλων των παραγόντων (μετρήσιμων και υπολογιζόμενων) 

και τη δημιουργία των τελικών δεδομένων – παραγόντων του συστήματος.  

Για κάθε παράγοντα που βρίσκεται στον πίνακα «factors» της ΒΔ, η εφαρμογή διαβάζει 

το σύνολο των ακατέργαστων δεδομένων από τον αντίστοιχο πίνακα (measured_raw 

ή calculated_raw) και παράγει την τελική τιμή πεντάλεπτου, καθώς και τους βαθμούς 

μέλους στα ασαφή σύνολα High και Low. 

Η εφαρμογή αρχικοποιείται διαβάζοντας τα δεδομένα που χρειάζεται για κάθε 

παράγοντα από τον πίνακα «calculated_factors» της ΒΔ του συστήματος, ενώ 

απευθύνεται στους «measured_raw» και «calculated_raw» για τις ακατέργαστες τιμές 

των αρχικών παραγόντων. 

Η λογική, η δομή και μεγάλο μέρος του γραφικού περιβάλλοντος της εφαρμογής είναι 

κοινό με τις υπόλοιπες εφαρμογές του έργου με σκοπό την ευκολότερη χρήση της από 

τους χειριστές του συστήματος. 

2.5.1 Ομαδοποίηση παραγόντων 

Αντίστοιχα με τις υπόλοιπες εφαρμογές και η εφαρμογή δημιουργίας υπολογιζόμενων 

παραγόντων μπορεί να εκτελείται σε πολλαπλά στιγμιότυπα με διαφορικούς 

παράγοντες σε κάθε ένα από αυτά.  

Η εφαρμογή υιοθετεί την ίδια λογική ομαδοποίησης με την εφαρμογή δημιουργίας 

υπολογιζόμενων παραγόντων. Η ομαδοποίηση γίνεται με χρήση του πεδίου «tf1» του 

πίνακα «factors» και χρήση παραμέτρου ενεργοποίησης κατά την εκτέλεση της 

εφαρμογής. 

Με τον τρόπο αυτό κάθε στιγμιότυπο της εφαρμογής υλοποιεί τους παράγοντες που 

έχουν την τιμή της παραμέτρου εκκίνησης στο πεδίο «tf1» του πίνακα «factors». Η 

επιλογή της παραμέτρου και της τιμής του πεδίου αποτελούν ελεύθερες επιλογές του 

διαχειριστή του συστήματος. 
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Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό ομαδοποίησης που υλοποιήθηκε στην εφαρμογή 

αξιολόγησης και κανονικοποίησης μετρήσεων είναι η δυνατότητα ανάθεσης ενός 

παράγοντα (factor) σε ένα στιγμιότυπο, χωρίς όμως ο παράγοντας αυτός να μετέχει 

και να εμφανίζεται στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής.  

Η παραπάνω δυνατότητα κρίθηκε απαραίτητη λόγω του ότι οι συνολικοί παράγοντες 

της εφαρμογής έχουν ήδη ξεπεράσει τους 65, με κάθε στιγμιότυπο της εφαρμογής 

αξιολόγησης να μπορεί να απεικονίζει περί τους 6 με 7 παράγοντες. Ο περιορισμός 

αυτός προκύπτει αποκλειστικά από το μέγεθος της οθόνης και τη δυνατότητα της 

πλήρους εμφάνισης του γραφικού περιβάλλοντος που θα παρουσιαστεί στη 

συνέχεια.  

Με χρήση της δυνατότητας ανάθεσης, χωρίς ενσωμάτωση στο γραφικό περιβάλλον, 

μπορεί ένα στιγμιότυπο της εφαρμογής να αξιολογεί περισσότερους παράγοντες, 

αλλά στο γραφικό περιβάλλον να εμφανίζεται υποσύνολο αυτών για χρηστικούς 

λόγους. 

Η επιλογή της εμφάνισης ή όχι στο γραφικό περιβάλλον γίνεται με αξιοποίηση του 

πεδίου «tf8» του πίνακα «factors». Η τιμή «1» στο συγκεκριμένο πεδίο συνεπάγεται την 

ενσωμάτωση στο γραφικό περιβάλλον του συγκεκριμένου παράγοντα, ενώ η τιμή «0» 

συνεπάγεται τον υπολογισμό του παράγοντα χωρίς γραφικό περιβάλλον. 

2.5.2 Εκτέλεση της εφαρμογής 

Η εκτέλεση και αυτής της εφαρμογής γίνεται μέσω γραμμής εντολών, με συντόμευση, 

με χρήση του Java Runtime σε περιβάλλον κονσόλας ή με χρήση του Windows Java 

Runtime. Στην πρώτη περίπτωση, στην κονσόλα και σε αυτήν την εφαρμογή θα 

εμφανίζονται διαγνωστικά μηνύματα αποσφαλμάτωσης για το σύνολο των εργασιών 

της εφαρμογής. 

Η χρήση του διακόπτη Xms της Java κατά την εκτέλεση της εφαρμογής για τη 

δέσμευση τουλάχιστον 192ΜΒ μνήμης για χρήση ως μνήμη σωρού (Heap memory) 

συνιστάται και σε αυτή την περίπτωση. 

Για τη σωστή εκτέλεση της εφαρμογής, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, απαιτείται η 

χρήση μιας παραμέτρου, η οποία υποδηλώνει τους παράγοντες, οι οποίοι θα 

υπολογίζονται από το συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Παράδειγμα από εντολές εκτέλεσης 

με ή χωρίς κονσόλα είναι οι παρακάτω: 
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 java –Xms 192M evaluator 300 

 javaw –Xms 192M evaluator 300 

Οι παραπάνω εντολές θα ξεκινήσουν ένα νέο στιγμιότυπο από την εφαρμογή 

υπολογισμού παραγόντων για τους παράγοντες με πεδίο ομαδοποίησης το 300 

(πεδίο «tf1» του πίνακα «factors»).  

2.5.3 Χαρακτηριστικά υπολογιζόμενων παραγόντων 

Η εφαρμογή διαβάζει σχεδόν το σύνολο των παραμέτρων και των δεδομένων που 

χρειάζεται για να λειτουργήσει από τον πίνακα «factors» της ΒΔ του συστήματος. Στον 

πίνακα αυτόν πρέπει να υπάρχουν, σωστά συμπληρωμένοι, το σύνολο των 

υπολογιζόμενων παραγόντων της εφαρμογής με τα παρακάτω βασικά στοιχεία: 

 Κωδικός παράγοντα  

 Όνομα παράγοντα 

 Πληροφορίες παράγοντα 

 Τύπος παράγοντα αναφοράς (μετρήσιμος ή υπολογιζόμενος) 

 Κωδικός παράγοντα αναφοράς 

 Μοντέλο ασαφοποίησης 

 Όρια συναρτήσεων υπολογισμού Βαθμού Μέλους 

 Δείκτης ενεργού παράγοντα 

 Ελάχιστα δικαιώματα χρήστη για ανάγνωση μετρήσεων παράγοντα 

 Κωδικός ομαδοποίησης 

 Μονάδα μέτρησης 

 Σημείο εμφάνισης γραμμής «blueline» 

 Σημείο εμφάνισης γραμμής «redline» 

 Δείκτης ενεργοποίησης πάνελ στο γραφικό περιβάλλον 

 Μοντέλο υπολογισμού πεντάλεπτου 
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 Δείκτης εμφάνισης ασαφούς συνόλου στην εφαρμογή για κινητά 

 Όρια άξονα χ και ψ στα γραφήματα της εφαρμογής για κινητά 

Από τα παραπάνω πεδία, ο Κωδικός, το Όνομα και οι Πληροφορίες Παράγοντα, 

καθώς και ο Κωδικός Ομαδοποίησης και η Μονάδα Μέτρησης έχουν κοινή χρήση και 

λογική με τα αντίστοιχα πεδία των πινάκων «measured_factors» και 

«calculated_factors». Η λειτουργία και η ρύθμιση των υπολοίπων πεδίων 

περιγράφεται παρακάτω: 

 Τύπος παράγοντα αναφοράς: Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή της 

εφαρμογής αξιολόγησης και κανονικοποίησης μετρήσεων, μέρος της 

λειτουργίας της εφαρμογής είναι να διαβάζει τις ακατέργαστες τιμές των 

τελευταίων πέντε λεπτών για τον συγκεκριμένο παράγοντα και να υπολογίζει την 

κανονικοποιημένη μέτρηση πεντάλεπτου. Με δεδομένο ότι υπάρχουν δύο τύποι 

ακατέργαστων παραγόντων, η εφαρμογή πρέπει να γνωρίζει αν ο 

συγκεκριμένος παράγοντας απευθύνεται σε μετρήσιμο παράγοντα ή σε 

υπολογιζόμενο. Το πεδίο «factor_type» του πίνακα «factors» προσφέρει αυτή τη 

διάκριση. Η τιμή «0» στο πεδίο αυτό συνεπάγεται μετρήσιμο παράγοντα και οι 

ακατέργαστες μετρήσεις θα προέρχονται από τον πίνακα «mearured_raw», ενώ 

η τιμή «1» συνεπάγεται υπολογιζόμενο παράγοντα και οι ακατέργαστες 

μετρήσεις θα προέρχονται από τον πίνακα «calculated_raw». 

 Κωδικός παράγοντα αναφοράς: Σε άμεση σύνδεση με τον τύπο παράγοντα 

αναφοράς, ο κωδικός παράγοντα αναφοράς υποδηλώνει τον κωδικό του 

ακατέργαστου παράγοντα στον αντίστοιχο πίνακα μετρήσιμων ή 

υπολογιζόμενων παραγόντων (Πεδίο «source_factor_id» του πίνακα «factors»). 

 Μοντέλο ασαφοποίησης: Όπως έχει αναφερθεί και στο Παραδοτέο 4.1, μέρος 

της λογικής της εφαρμογής βασίζεται στη χρήση ασαφούς λογικής για την 

αξιολόγηση των παραγόντων του συστήματος. Στο παραδοτέο αυτό 

περιγράφονται δύο διακριτά μοντέλα μετατροπής των αλγεβρικών μετρήσεων 

σε ασαφή σύνολα. Το πεδίο «fuzzy_model» υποδηλώνει το μοντέλο που θα 

χρησιμοποιηθεί για τον συγκεκριμένο παράγοντα. Η τιμή «0» στο πεδίο αυτό 

συνεπάγεται χρήση του 1ου μοντέλου (με χρήση ημιτραπεζοειδούς 

συναρτήσεων μέλους), ενώ η τιμή «1» συνεπάγεται χρήση του 2ου μοντέλου (με 

χρήση σιγμοειδούς συναρτήσεων μέλους). 



Real-t-SO / ΕΕ3 - Π3.1 

 

39 

 Όρια συναρτήσεων υπολογισμού Βαθμού Μέλους: Αποτελούν τις τέσσερις 

παραμέτρους που περιγράφονται στο Παραδοτέο 4.1 και είναι απαραίτητες για 

την υλοποίηση του κάθε μοντέλου ασαφοποίησης. Πεδία «a/b/c/d_factor» του 

πίνακα «factors».  

 Δείκτης ενεργού παράγοντα: Σημαία της μορφής 0-1 για τη σήμανση του 

παράγοντα ως 1- ενεργού (υπολογίζεται) ή 0- μη ενεργού (δεν υπολογίζεται) 

(Πεδίο «active» του πίνακα «factors»). 

 Ελάχιστα δικαιώματα χρήστη για ανάγνωση μετρήσεων παράγοντα: Τα 

ελάχιστα δικαιώματα που πρέπει να έχει κάθε χρήστης, ο οποίος μέσω της 

ιστοσελίδας ή της εφαρμογής για κινητά θέλει να έχει πρόσβαση στα δεδομένα 

του συγκεκριμένου παράγοντα. Τα δικαιώματα ταξινομούνται από 0 (δημόσια 

δεδομένα) έως το 9 που είναι οι χρήστες με δικαίωμα χειρισμού των 

θυροφραγμάτων (Πεδίο «rights» του πίνακα «factors»). 

 Σημείο εμφάνισης γραμμής «blueline»: Αντιπροσωπεύει το σημείο εμφάνισης 

«μπλε γραμμής» στα γραφήματα της εφαρμογής για κινητά. Εάν η γραμμή είναι 

εκτός των ορίων άξονα χ/ψ ή είναι NULL, τότε η γραμμή δεν εμφανίζεται (Πεδίο 

«tf4» του πίνακα «factors»). 

 Σημείο εμφάνισης γραμμής «redline»: Αντιπροσωπεύει το σημείο εμφάνισης 

«κόκκινης γραμμής» στα γραφήματα της εφαρμογής για κινητά και στην 

ιστοσελίδα. Εάν η γραμμή είναι εκτός των ορίων άξονα χ/ψ ή είναι NULL, τότε η 

γραμμή δεν εμφανίζεται στα γραφήματα των κινητών (Πεδίο «tf5» του πίνακα 

«factors»). 

 Δείκτης ενεργοποίησης πάνελ στο γραφικό περιβάλλον: Όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, η τιμή «1» στο συγκεκριμένο πεδίο συνεπάγεται την ενσωμάτωση 

στο γραφικό περιβάλλον του συγκεκριμένου παράγοντα, ενώ η τιμή «0» 

συνεπάγεται τον υπολογισμό του παράγοντα χωρίς γραφικό περιβάλλον. 

 Μοντέλο υπολογισμού πεντάλεπτου: Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή της 

εφαρμογής αξιολόγησης και κανονικοποίησης μετρήσεων, μέρος της 

λειτουργίας της εφαρμογής είναι να διαβάζει τις ακατέργαστες τιμές των 

τελευταίων πέντε λεπτών για το συγκεκριμένο παράγοντα και να υπολογίζει την 

κανονικοποιημένη μέτρηση πεντάλεπτου. Με δεδομένο ότι μέσα στο πεντάλεπτο 

μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία ακατέργαστες τιμές, η εφαρμογή 
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αξιολόγησης μπορεί να υλοποιήσει τα παρακάτω μοντέλα για να δημιουργήσει 

την κανονικοποιημένη τελική τιμή (Πεδίο «tf7» του πίνακα «factors»): 

o Επιλογή τελευταίας – πιο πρόσφατης μέτρησης 

o Μέγιστης τιμής 

o Ελάχιστης τιμής 

o Μέσος όρος τιμών 

 Δείκτης εμφάνισης ασαφούς συνόλου στην εφαρμογή για κινητά: Για κάθε 

παράγοντα δίνεται η δυνατότητα στην εφαρμογή και κινητά να εμφανίζει ή όχι 

το δείκτη αξιολόγησης της με βάση το βαθμό μέλους στο ασαφές σύνολο High 

της συγκεκριμένης μέτρησης. Το πεδίο «tf8» του πίνακα «factors» λειτουργεί ως 

σημείο μορφής 0-1 για την εμφάνιση (1) ή την μη εμφάνιση (0) του δείκτη 

αξιολόγησης. 

 Όρια άξονα χ και ψ στα γραφήματα της εφαρμογής για κινητά: Αφορά τα 

πεδία «tf9» και «tf10» του πίνακα «factors», οι τιμές των οποίων 

αντιπροσωπεύουν τα όρια των γραφημάτων που εμφανίζονται στην καρτέλα 

κάθε παράγοντα στην εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. 

2.5.4 Βασικό γραφικό περιβάλλον 

Ο σχεδιασμός του γραφικού περιβάλλοντος της εφαρμογής έγινε και για την 

εφαρμογή αξιολόγησης και κανονικοποίησης μετρήσεων με τρόπο ώστε ο χειρισμός 

της να είναι κοινός με τις υπόλοιπες εφαρμογές του έργου. Μεγάλο μέρος των 

επιλογών είναι σχεδιαστικά όμοια και έχουν και κοινή λειτουργικότητα και στις τρεις 

εφαρμογές. Οι παρακάτω επιλογές προσφέρουν κοινή λειτουργία και στην εφαρμογή 

δημιουργίας υπολογιζόμενων παραγόντων (Πίνακας 2.7). 
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Πίνακας 2.7 Βασικές επιλογές αλληλεπίδρασης με τον χρήστη 

 

Πλήκτρο πιστοποίησης και σύνδεσης χρήστη 

 

Πλήκτρο εμφάνισης πληροφοριών, ιστορικού ενεργειών και 

καταγραφών της εφαρμογής 

 

Πλήκτρο τερματισμού λειτουργίας της εφαρμογής (ενεργοποιείται μόνο 

όταν υπάρχει συνδεδεμένος χρήστης) 

 

Το πλήκτρο εμφάνισης πληροφοριών και ιστορικού ενεργειών εμφανίζει και σε αυτή 

την εφαρμογή αναδυόμενο παράθυρο, στο οποίο καταγράφονται οι παρακάτω 

κατηγορίες μηνυμάτων: 

 Έναρξη εφαρμογής 

 Σύνδεση & αποσύνδεση χρήστη 

 Φόρτωση παραγόντων 

 Αδυναμίας ανάγνωσης ακατέργαστων τιμών από τη ΒΔ 

 Αδυναμία υπολογισμού παράγοντα 

 Αδυναμία πρόσβασης στη ΒΔ 

Πέραν των κοινών χειρισμών, το βασικό γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής 

εμφανίζει, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.10, τους υπολογιζόμενους παράγοντες σε 

μορφή οριζόντιων πάνελ.  
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Εικόνα 2.10 Παράθυρο εμφάνισης ιστορικού και καταγραφών 

Ο αριθμός των πάνελ είναι δυναμικός και προσαρμόζεται στον αριθμό των 

παραγόντων, για τους οποίους εκτελείται το κάθε στιγμιότυπο της εφαρμογής 

δημιουργίας υπολογιζόμενων παραγόντων.  

Επιπλέον των παραπάνω επιλογών, η εφαρμογή χρησιμοποιεί το εικονίδιο που 

φαίνεται στην Εικόνα 2.11, για να ενημερώσει ότι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο 

υπολογίζει και παράγοντες, οι οποίοι δεν εμφανίζονται στα πάνελ του βασικού 

γραφικού περιβάλλοντος.  

 

Εικόνα 2.11 Το εικονίδιο που ενημερώνει ότι ένα στιγμιότυπο της εφαρμογής δημιουργίας 

υπολογιζόμενων παραγόντων υπολογίζει και παράγοντες, οι οποίοι δεν εμφανίζονται στα 

πάνελ του βασικού γραφικού περιβάλλοντος 

2.5.5 Πάνελ παράγοντα 

Όπως φαίνεται και στην απεικόνιση του βασικού γραφικού περιβάλλοντος της 

εφαρμογής, κάθε παράγοντας εμφανίζεται σε ένα οριζόντιο πάνελ, στο οποίο 

παρουσιάζονται τα εξής: 

 Όνομα παράγοντα 

 Υπολογιζόμενη τιμή 5λέπτου 

 Πλήκτρο πληροφοριών 
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 Πλήκτρο γραφήματος 24 ωρών 

 Γραφική απεικόνιση αξιολόγησης μέτρησης 

 Βαθμός μέλους στο ασαφές σύνολο High 

 Ένδειξη λειτουργίας 

Τα πλήκτρα πληροφοριών και γραφήματος 24 ωρών έχουν την ίδια λογική και 

λειτουργικότητα με τις υπόλοιπες εφαρμογές του συστήματος. Η ένδειξη λειτουργίας 

αποτελεί οπτική διαγνωστική ένδειξη καλής λειτουργίας, η οποία αναλύεται στη 

συνέχεια. 

2.5.6 Αξιολόγηση μέτρησης παράγοντα 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στο πάνελ κάθε παράγοντα μεταξύ άλλων 

εμφανίζεται και η αξιολόγηση του με βάση το βαθμό μέλους, με τον οποίο ανήκει στα 

ασαφή σύνολα High και Low. Η αξιολόγηση έχει τη μορφή μπάρας σήματος και 

περιλαμβάνει πέντε διαβαθμίσεις, οι οποίες εξαρτώνται από το Βαθμό Μέλους του 

ασαφούς συνόλου High, όπως παρουσιάζει ο Πίνακας 2.8. 

Πίνακας 2.8 Διαβαθμίσεις αξιολόγησης μετρήσεων 

Βαθμός Μέλους Ασαφούς 

συνόλου High 
Εμφανιζόμενες Μπάρες Γραφική απεικόνιση 

0,0 ≤ High < 0,2 1 

 

0,2 ≤ High< 0,4 2 

 

0,4 ≤ High< 0,6 3 

 

0,6 ≤ High< 0,8 4 

 

0,8 ≤ High ≤ 1,0 5 

 

Μη δυνατός υπολογισμός 0 
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2.5.7 Διαγνωστικές ενδείξεις 

Κάθε παράγοντας που υπολογίζεται και αξιολογείται από την εφαρμογή ελέγχεται 

συνεχώς για οποιαδήποτε πιθανή αδυναμία υπολογισμού, καθώς και για αδυναμία 

ανάγνωσης πρωτογενών μετρήσεων από τη ΒΔ. Κάθε αποτυχημένη προσπάθεια 

δημιουργία μέτρησης δημιουργεί μια νέα εγγραφή στο ιστορικό ενεργειών και στο 

αρχείο καταγραφών της ΒΔ. 

Πέραν της ενημέρωσης του ιστορικού και του αρχείου καταγραφών, η εφαρμογή 

μεταβάλλει τη σήμανση λειτουργίας του αντίστοιχου πάνελ. Μετά από τρείς 

αποτυχημένες προσπάθειες δημιουργίας έγκυρης μέτρησης, η σήμανση θα αλλάξει 

σε πορτοκαλή ένδειξη, ενώ όταν και αν οι προσπάθειες γίνουν 6, η σήμανση θα 

αλλάξει σε κόκκινη ένδειξη. Οι ενδείξεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 

(Πίνακας 2.9). 

Πίνακας 2.9 Απεικόνιση καταστάσεων λειτουργίας 

 

Κανονική λειτουργία υπολογισμού παραμέτρου 

 

Αδυναμία υπολογισμού παραμέτρου για περισσότερες από 3 φορές 

 

Αδυναμία υπολογισμού παραμέτρου για περισσότερες από 6 φορές 

2.5.8 Εγγραφή κανονικοποιημένων τιμών στη ΒΔ 

Με τη δημιουργία μιας έγκυρης τιμής 5λέπτου για οποιονδήποτε παράγοντα η 

εφαρμογή ενημερώνει την αντίστοιχη εγράφη του πίνακα «values5m». Να σημειωθεί 

ότι ο παραπάνω πίνακας είναι προδημιουργημένος με όλα τα πεντάλεπτα για όλους 

τους παράγοντες (εγγραφές στον πίνακα «factors») και για χρονικό ορίζοντα δύο 

μηνών. Οι προδημιουργημένες αυτές εγγραφές περιλαμβάνουν συγκεκριμένες τιμές 

και ειδική σήμανση «0» στο πεδίο «valid» του πίνακα αυτού. Με τη δημιουργία μιας 

έγκυρης τιμής 5λέπτου, η εφαρμογή ενημερώνει την αντίστοιχη εγγραφή και 

μεταβάλλει το πεδίο «valid» από «0» σε «1».  

Οι μετρήσεις που καταγράφονται στον παραπάνω πίνακα είναι αυτές που 

χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση της κατάστασης του συστήματος και 



Real-t-SO / ΕΕ3 - Π3.1 

 

45 

λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης των κανόνων 

χειρισμού των θυροφραγμάτων. 

2.6 Εφαρμογή ελέγχου και χειρισμού 

θυροφραγμάτων  

Η εφαρμογή ελέγχου και χειρισμού θυροφραγμάτων έχει ως σκοπό την επικοινωνία με 

τους Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές (PLC) του έργου και κατ’ επέκταση το 

χειρισμό και τον έλεγχο των θυροφραγμάτων που έχουν εγκατασταθεί στα πιλοτικά 

σημεία του έργου. 

Η εφαρμογή έχει διπλό ρόλο στο έργο. Πρώτη της εργασία είναι να λειτουργεί σαν 

πρόγραμμα ανάγνωσης δεδομένων, ώστε να μιμείται τη λειτουργία της εφαρμογής 

ανάγνωσης και ελέγχου μετρήσεων και να μεταφέρει στο σύστημα την κατάσταση και 

τη θέση των θυροφραγμάτων. Δεύτερη εργασία είναι να φροντίζει για τον αυτόματο ή 

χειροκίνητο χειρισμό των θυροφραγμάτων κατά περίπτωση. 

Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες εφαρμογές του συστήματος, η εφαρμογή ελέγχου και 

χειρισμού των θυροφραγμάτων πρέπει να εκτελείται μία μόνο φορά και όχι σε 

πολλαπλά στιγμιότυπα, μιας και από το σχεδιασμό της ενσωματώνει λειτουργίες για το 

χειρισμό και των τριών θυροφραγμάτων.  

Κατά την εκτέλεση της εφαρμογής, αυτή διαβάζει τα χαρακτηριστικά και τις δικτυακές 

ρυθμίσεις των PLC από τον πίνακα «data_areas» της ΒΔ. Στο συγκεκριμένο πίνακα τα 

PLC διακρίνονται από άλλες πηγές εισόδου δεδομένων μέσω του πεδίου 

«source_type». Η εφαρμογή ελέγχου και χειρισμού των θυροφραγμάτων διαβάζει από 

τον παραπάνω πίνακα τις εγγραφές, οι οποίες έχουν τιμή «2» στο πεδίο «source_type».  

2.6.1 Πρωτόκολλο επικοινωνίας 

Με σκοπό την τυποποίηση της επικοινωνίας μεταξύ της εφαρμογής και των PLC 

δημιουργήθηκε απλό πρωτόκολλο επικοινωνίας, το οποίο μεταφέρει τις απαραίτητες 

εντολές από την εφαρμογή στο PLC και στη συνέχεια τις αποκρίσεις των PLC πίσω 

στην εφαρμογή. Οι εντολές που δέχεται το PLC για κάθε θυρόφραγμα ορίστηκαν, 

όπως παρουσιάζει ο Πίνακας 2.10. Στη συνέχεια, ο Πίνακας 2.11 παρουσιάζει την 

απόκριση του PLC ανάλογα με τις εντολές που δέχεται. 
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Πίνακας 2.10 Εντολές χειρισμού θυροφραγμάτων 

Εντολή Θυρόφραγμα Θάλασσας Θυρόφραγμα Αντλιοστασίου 

Άνοιξε O W 

Κλείσε C X 

Σταμάτα S Y 

Κατάσταση T Z 

Θέση A N 

 

Πίνακας 2.11 Απόκριση στις εντολές χειρισμού θυροφραγμάτων 

Εντολή Απόκριση 

Ο 

1 αν η εντολή γίνει αποδεκτή 

19 αν το θυρόφραγμα είναι ήδη ανοιχτό 

29 αν το PLC είναι ρυθμισμένο σε μη αυτόματη λειτουργία 

39 αν το PLC είναι ρυθμισμένο σε θέση «κλειστό» 

W 

1 αν η εντολή γίνει αποδεκτή 

49 αν το θυρόφραγμα είναι ήδη ανοιχτό 

59 αν το PLC είναι ρυθμισμένο σε μη αυτόματη λειτουργία 

69 αν το PLC είναι ρυθμισμένο σε θέση «κλειστό» 

C 

1 αν η εντολή γίνει αποδεκτή 

19 αν το θυρόφραγμα είναι ήδη κλειστό 

29 αν το PLC είναι ρυθμισμένο σε μη αυτόματη λειτουργία 

39 αν το PLC είναι ρυθμισμένο σε θέση «κλειστό» 

X 

1 αν η εντολή γίνει αποδεκτή 

49 αν το θυρόφραγμα είναι ήδη κλειστό 

59 αν το PLC είναι ρυθμισμένο σε μη αυτόματη λειτουργία 

69 αν το PLC είναι ρυθμισμένο σε θέση «κλειστό» 

S 

1 αν η εντολή γίνει αποδεκτή 

29 αν το PLC είναι ρυθμισμένο σε μη αυτόματη λειτουργία 

39 αν το PLC είναι ρυθμισμένο σε θέση «κλειστό» 

Y 

1 αν η εντολή γίνει αποδεκτή 

59 αν το PLC είναι ρυθμισμένο σε μη αυτόματη λειτουργία 

69 αν το PLC είναι ρυθμισμένο σε θέση «κλειστό» 

Α 
0-999 που αντιπροσωπεύει το ποσοστό, κατά το οποίο είναι ανοιχτό το 

θυρόφραγμα από 0% μέχρι 99,9% 

Ν 
0-999 που αντιπροσωπεύει το ποσοστό, κατά το οποίο είναι ανοιχτό το 

θυρόφραγμα από 0% μέχρι 99,9% 

 

Στην εντολή «T», η οποία διαβάζει την πλήρη κατάσταση του θυροφράγματος 

θάλασσας κάθε περιοχής, η απόκριση μπορεί να είναι: 

 11: Θυρόφραγμα σε «auto» από επιλογικό διακόπτη, ανοιχτό 

 12: Θυρόφραγμα σε «auto» από επιλογικό διακόπτη, κλειστό 

 13: Θυρόφραγμα σε «auto» από επιλογικό διακόπτη, ανοίγει  

 14: Θυρόφραγμα σε «auto» από επιλογικό διακόπτη, κλείνει 
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 15: Θυρόφραγμα σε «auto» από επιλογικό διακόπτη, σταματημένο σε 

ενδιάμεση θέση 

 16: Θυρόφραγμα σε «auto» από επιλογικό διακόπτη, Γενικό σφάλμα, ανοιχτό 

 17: Θυρόφραγμα σε «auto» από επιλογικό διακόπτη, Γενικό σφάλμα, κλειστό 

 18: Θυρόφραγμα σε «auto» από επιλογικό διακόπτη, Γενικό σφάλμα, 

σταματημένο σε ενδιάμεση θέση 

 19: Θυρόφραγμα σε «auto» από επιλογικό διακόπτη, Λάθος εντολή 

 

 21: Θυρόφραγμα σε «manual» από επιλογικό διακόπτη, ανοιχτό 

 22: Θυρόφραγμα σε «manual» από επιλογικό διακόπτη, κλειστό 

 23: Θυρόφραγμα σε «manual» από επιλογικό διακόπτη, ανοίγει  

 24: Θυρόφραγμα σε «manual» από επιλογικό διακόπτη, κλείνει 

 25: Θυρόφραγμα σε «manual» από επιλογικό διακόπτη, σταματημένο σε 

ενδιάμεση θέση 

 26: Θυρόφραγμα σε «manual» από επιλογικό διακόπτη, Γενικό σφάλμα, 

ανοιχτό 

 27: Θυρόφραγμα σε «manual» από επιλογικό διακόπτη, Γενικό σφάλμα, κλειστό 

 28: Θυρόφραγμα σε «manual» από επιλογικό διακόπτη, Γενικό σφάλμα, 

σταματημένο σε ενδιάμεση θέση 

 29: Θυρόφραγμα σε «manual» από επιλογικό διακόπτη, Λάθος εντολή 

 

 31: Θυρόφραγμα σε «off» από επιλογικό διακόπτη, ανοιχτό 

 32: Θυρόφραγμα σε «off» από επιλογικό διακόπτη, κλειστό 

 35: Θυρόφραγμα σε «off» από επιλογικό διακόπτη, σταματημένο σε ενδιάμεση 

θέση 
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 36: Θυρόφραγμα σε «off» από επιλογικό διακόπτη, Γενικό σφάλμα, ανοιχτό 

 37: Θυρόφραγμα σε «off» από επιλογικό διακόπτη, Γενικό σφάλμα, κλειστό 

 38: Θυρόφραγμα σε «off» από επιλογικό διακόπτη, Γενικό σφάλμα, 

σταματημένο σε ενδιάμεση θέση 

 39: Θυρόφραγμα  σε «off» από επιλογικό διακόπτη, Λάθος εντολή 

Στην εντολή «Z», η οποία διαβάζει την πλήρη κατάσταση του θυροφράγματος 

αντλιοστασίου κάθε περιοχής, η απόκριση μπορεί να είναι: 

 41: Θυρόφραγμα σε «auto» από επιλογικό διακόπτη, ανοιχτό 

 42: Θυρόφραγμα σε «auto» από επιλογικό διακόπτη, κλειστό 

 43: Θυρόφραγμα σε «auto» από επιλογικό διακόπτη, ανοίγει  

 44: Θυρόφραγμα σε «auto» από επιλογικό διακόπτη, κλείνει 

 45: Θυρόφραγμα σε «auto» από επιλογικό διακόπτη, σταματημένο σε 

ενδιάμεση θέση 

 46: Θυρόφραγμα σε «auto» από επιλογικό διακόπτη, Γενικό σφάλμα, ανοιχτό 

 47: Θυρόφραγμα σε «auto» από επιλογικό διακόπτη, Γενικό σφάλμα, κλειστό 

 48: Θυρόφραγμα σε «auto» από επιλογικό διακόπτη, Γενικό σφάλμα, 

σταματημένο σε ενδιάμεση θέση 

 49: Θυρόφραγμα σε «auto» από επιλογικό διακόπτη, Λάθος εντολή 

 

 51: Θυρόφραγμα σε «manual» από επιλογικό διακόπτη, ανοιχτό 

 52: Θυρόφραγμα σε «manual» από επιλογικό διακόπτη, κλειστό 

 53: Θυρόφραγμα σε «manual» από επιλογικό διακόπτη, ανοίγει  

 54: Θυρόφραγμα σε «manual» από επιλογικό διακόπτη, κλείνει 

 55: Θυρόφραγμα σε «manual» από επιλογικό διακόπτη, σταματημένο σε 

ενδιάμεση θέση 



Real-t-SO / ΕΕ3 - Π3.1 

 

49 

 56: Θυρόφραγμα σε «manual» από επιλογικό διακόπτη, Γενικό σφάλμα, 

ανοιχτό 

 57: Θυρόφραγμα σε «manual» από επιλογικό διακόπτη, Γενικό σφάλμα, κλειστό 

 58: Θυρόφραγμα σε «manual» από επιλογικό διακόπτη, Γενικό σφάλμα, 

σταματημένο σε ενδιάμεση θέση 

 59: Θυρόφραγμα σε «manual» από επιλογικό διακόπτη, Λάθος εντολή 

 

 61: Θυρόφραγμα σε «off» από επιλογικό διακόπτη, ανοιχτό 

 62: Θυρόφραγμα σε «off» από επιλογικό διακόπτη, κλειστό 

 65: Θυρόφραγμα σε «off» από επιλογικό διακόπτη, σταματημένο σε ενδιάμεση 

θέση 

 66: Θυρόφραγμα σε «off» από επιλογικό διακόπτη, Γενικό σφάλμα, ανοιχτό 

 67: Θυρόφραγμα σε «off» από επιλογικό διακόπτη, Γενικό σφάλμα, κλειστό 

 68: Θυρόφραγμα σε «off» από επιλογικό διακόπτη, Γενικό σφάλμα, 

σταματημένο σε ενδιάμεση θέση 

 69: Θυρόφραγμα  σε «off» από επιλογικό διακόπτη, Λάθος εντολή 

Σε κάθε άλλη, άγνωστη εντολή το θυρόφραγμα απαντάει με κωδικό 99.  

Οι παραπάνω εντολές και αποκρίσεις ανταλλάσσονται σε μορφή κειμένου, ενώ η 

σύνδεση της εφαρμογής στο καταγραφικό πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένη θύρα 

ανάλογα με την διεύθυνση IP του υπολογιστή που εκτελεί την εφαρμογή. 

Να αναφερθεί ότι για λόγους ασφαλείας και απλούστευσης του πρωτοκόλλου 

επικοινωνίας, το PLC δέχεται συνδέσεις αποκλειστικά και μόνο από συγκεκριμένους 

συνδυασμούς διεύθυνσης – θύρας. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η σύνδεση από 

οποιονδήποτε Η/Υ, αλλά μόνο από συγκεκριμένους «πιστοποιημένους» υπολογιστές 

και με χρήση διαφορετικής θύρας για τον καθένα. 
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Οι τελικές αντιστοιχίσεις διευθύνσεων και θυρών σύνδεσης θα οριστούν στην πιλοτική 

λειτουργία στην πόλη της Θεσσαλονίκης και θα παραδοθούν στον τελικό χρήστη της 

εφαρμογής. 

2.6.2 Εκτέλεση της εφαρμογής 

Η εκτέλεση της εφαρμογής γίνεται και σε αυτή την περίπτωση μέσω γραμμής εντολών 

ή με συντόμευση, η οποία θα εκτελεί τη γραμμή εντολών. Επιπλέον, μπορεί να γίνει με 

χρήση του Java Runtime σε περιβάλλον κονσόλας (command line) ή με χρήση του 

Windows Java Runtime και αποφυγή της κονσόλας. Στην πρώτη περίπτωση, στην 

κονσόλα θα εμφανίζονται διαγνωστικά μηνύματα αποσφαλμάτωσης για το σύνολο 

των εργασιών της εφαρμογής. 

Η εκτέλεση και χρήση της εφαρμογής έλεγχου και χειρισμού θυροφραγμάτων 

παρουσιάζει σε σχέση με τις υπόλοιπες εφαρμογές του συστήματος τις παρακάτω 

διαφοροποιήσεις: 

 Ανάγκη εκτέλεσης του προγράμματος σε συγκεκριμένους – πιστοποιημένους 

υπολογιστές με εισαγωγή διαφορετικών ρυθμίσεων στη ΒΔ για κάθε 

υπολογιστή ή για μετάβαση από έναν υπολογιστή σε άλλον. 

 Μη εκτέλεση της εφαρμογής, αν δεν αναγνωστούν σωστά από τη ΒΔ όλες οι 

παράμετροι επικοινωνίας των PLC. 

 Μη ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτόματου χειρισμού των καταγραφικών 

αν δεν αναγνωστούν σωστά από τη ΒΔ τα χαρακτηριστικά όλων των 

παραμέτρων των κανόνων αυτόματου χειρισμού. 

Η κάθε μία από τις παραπάνω διαφοροποιήσεις δημιουργεί την ανάγκη για 

συμπλήρωση και έλεγχο συγκεκριμένων εγγραφών στη ΒΔ και συγκεκριμένα για κάθε 

περίπτωση πρέπει να ακολουθούνται οι προδιαγραφές που ακολουθούν: 

 Εκτέλεση του προγράμματος σε συγκεκριμένους Η/Υ: Στο πεδίο «server_path» 

του πίνακα «data_areas» και για τις εγγραφές που αφορούν τα PLC του έργου, 

πρέπει να εισάγεται η θύρα σύνδεσης με το συγκεκριμένο PLC. Να σημειωθεί ότι 

η θύρα δεν είναι σταθερή και μεταβάλεται με βάση την IP του Η/Υ που τρέχει την 

εφαρμογή.  
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 Ανάγνωση των χαρακτηριστικών των PLC από τη ΒΔ: Στις εγγραφές των PLC 

στον πίνακα «data_areas» πρέπει να υπάρχει στο πεδίο «tf3» ο διαχωριστής A 

για το PLC της πιλοτικής περιοχής Φιλοποίμενος και ο διαχωριστής B για το PLC 

της πιλοτικής περιοχής στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης (ΙΟΘ). 

 Εύρεση και ανάγνωση από τη ΒΔ των στοιχείων των παραγόντων που 

απαιτούνται στους κανόνες: Στη συνέχεια του παραδοτέου υπάρχει αναλυτική 

αναφορά στους παράγοντες που απαιτούνται στους κανόνες αυτόματης 

λειτουργίας των θυροφραγμάτων. Το πεδίο «tf3» του πίνακα «factors» πρέπει να 

περιέχει την αντιστοίχηση των πραγματικών παραμέτρων με τις παραμέτρους 

των κανόνων. Τα πεδία της αντιστοίχησης αναφέρονται στη συνέχεια του 

παραδοτέου. 

2.6.3 Λειτουργία ανίχνευσης θέσης θυροφραγμάτων 

Αυτόματα με την εκκίνηση της εφαρμογής ελέγχου και χειρισμού των θυροφραγμάτων 

ξεκινάει και η διαρκής ανάγνωση από τα PLC της θέσης και της κατάστασης των 

θυροφραγμάτων. Οι θέσεις και οι καταστάσεις των θυροφραγμάτων 

αντιμετωπίζονται από το σύστημα σαν οποιοιδήποτε άλλοι μετρήσιμοι παράγοντες. Η 

διαφορά τους είναι ότι αντί να μετρούνται από την εφαρμογή ανάγνωσης και ελέγχου 

μετρήσεων, η οποία διαβάζει μετρήσεις από τα καταγραφικά του έργου, οι θέσεις και 

οι καταστάσεις των θυροφραγμάτων μετρούνται από την εφαρμογή ελέγχου και 

χειρισμού τους. 

Για τη σωστή λειτουργία της διαδικασίας ενημέρωσης των παραμέτρων των 

θυροφραγμάτων θα πρέπει στον πίνακα «measured_factors» να υπάρχουν οι 

αντίστοιχοι παράγοντες (τα τρία θυροφράγματα επί δύο παράγοντες το καθένα) με 

τις πληροφορίες που αναφέρονται παρακάτω:  

 Πεδίο ανίχνευσης παράγοντα: Για να μπορεί η εφαρμογή να διακρίνει κάθε 

εγγραφή που αφορά ένα θυρόφραγμα στον πίνακα «measured_factors», θα 

πρέπει στο πεδίο «area_divider» να υπάρχει για τον κάθε παράγοντα ο 

αντίστοιχος διαχωριστής. Ο Πίνακας 2.12 παρουσιάζει τους διαχωριστές. 
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Πίνακας 2.12 Διαχωριστές παραγόντων θυροφραγμάτων 

Παράγοντας Διαχωριστής 

Θέση θυροφράγματος θάλασσας στη Φιλοποίμενος f1a 

Θέση θυροφράγματος θάλασσας στον ΙΟΘ i1a 

Θέση θυροφράγματος Αντλιοστασίου Φιλοποίμενος f2a 

Κατάσταση θυροφράγματος θάλασσας στη Φιλοποίμενος f1s 

Κατάσταση θυροφράγματος θάλασσας στον ΙΟΘ i1s 

Κατάσταση θυροφράγματος Αντλιοστασίου Φιλοποίμενος f2s 

 

 Μεσοδιάστημα ενημέρωσης γραφικού περιβάλλοντος: Με δεδομένο ότι η 

κατάσταση των θυροφραγμάτων γίνεται γνωστή στο σύστημα μετά από 

ερώτημα της εφαρμογής προς το PLC, πρέπει να οριστεί ο χρόνος, ο ρυθμός 

και η συχνότητα, με την οποία θα γίνεται αυτή η ερώτηση στο PLC. Ο χρόνος 

αυτός καταχωρείται στο πεδίο «tf6» της αντίστοιχης εγγραφής του πίνακα 

«measured_factors». Να σημειωθεί ότι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί 

να οδηγήσει σε πολύ μεγάλο φόρτο του PLC με αποτέλεσμα αυτό να 

εμφανίζεται συνέχεια κατειλημμένο και να μη μπορεί να δεχτεί εντολές. 

 Μεσοδιάστημα αποθήκευσης μέτρησης στη ΒΔ: Στην εφαρμογή ανάγνωσης 

και ελέγχου μετρήσεων το μεσοδιάστημα αποθήκευσης μέτρησης ταυτίζεται με 

το μεσοδιάστημα ανάγνωσης μετρήσεων από το καταγραφικό και το χρόνο 

ενημέρωσης του γραφικού περιβάλλοντος. Στην εφαρμογή ελέγχου των 

θυροφραγμάτων επιλέχτηκε ο χρόνος αυτός να είναι διαφορετικός. Η 

αποθήκευση των μετρήσεων των θυροφραγμάτων σε ρυθμούς 15-20 

δευτερολέπτων που πιθανόν να οριστεί το διάστημα ανάγνωσης των 

μετρήσεων, θα οδηγούσε σε αποθήκευση υπερβολικά μεγάλου όγκου 

παρόμοιων πληροφοριών στη ΒΔ. Το μεσοδιάστημα αποθήκευσης μέτρησης 

αποθηκεύεται στο πεδίο «s_interval» του πίνακα «measured_factors». 

2.6.4 Καταστάσεις λειτουργίας χειρισμού θυροφραγμάτων 

Η εφαρμογή ελέγχου και χειρισμού θυροφραγμάτων προσφέρει δύο τρόπους 

χειρισμού των θυροφραγμάτων. Ο ένας είναι μέσω απευθείας χειρισμού από 

πιστοποιημένους χρήστες της εφαρμογής και ο άλλος μέσω αυτόματης λειτουργίας 

μετά από έλεγχο και εφαρμογή αυτόματων κανόνων. 
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Στη λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου (χειροκίνητη λειτουργία), κάθε 

πιστοποιημένος χρήστης της εφαρμογής μπορεί να χειριστεί πλήρως και ανεξάρτητα 

το κάθε θυρόφραγμα μέσω πλήκτρων - εντολών που υπάρχουν διαθέσιμα στο 

γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής. Στην αυτόματη λειτουργία, η εφαρμογή ελέγχει 

συνεχώς προκαθορισμένες παραμέτρους και με βάση συγκεκριμένους κανόνες 

επιλέγει αν πρέπει να αλλάξει την θέση των θυροφραγμάτων και προωθεί τις 

ανάλογες εντολές στα PLC. 

Η κατάσταση λειτουργίας για κάθε περιοχή είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη, συνεπώς 

μπορεί η μια περιοχή να είναι σε αυτόματη λειτουργία και η άλλη σε λειτουργία 

απομακρυσμένου ελέγχου. Στην πιλοτική περιοχή Φιλοποίμενος, όπου υπάρχουν δύο 

θυροφράγματα, η αυτόματη λειτουργία ελέγχει και χειρίζεται και τα δύο 

θυροφράγματα με βάση συγκεκριμένη λογική. Κάθε πιστοποιημένος χρήστης που έχει 

δικαίωμα χειρισμού του θυροφράγματος έχει και δικαίωμα να τροποποιήσει την 

κατάσταση λειτουργίας από αυτόματη σε λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου και 

αντίστροφα. 

2.6.5 Κανόνες αυτόματης λειτουργίας 

Στην κατάσταση αυτόματης λειτουργίας ο έλεγχος των θυροφραγμάτων κάθε 

περιοχής γίνεται αποκλειστικά από την εφαρμογή με χρήση των κανόνων λειτουργίας 

που έχουν διατυπωθεί από την αρμόδια ομάδα του έργου. 

Η κατάσταση αυτόματης λειτουργίας διακρίνει δύο διαφορετικές – διακριτές 

καταστάσεις για κάθε περιοχή: 

 Την κατάσταση ανοιχτού θυροφράγματος και,  

 την κατάσταση κλειστού θυροφράγματος.  

Η κατάσταση κλειστού θυροφράγματος είναι η φυσιολογική κατάσταση λειτουργίας 

του δικτύου, κατά την οποία το θυρόφραγμα θάλασσας είναι κλειστό, ενώ το 

θυρόφραγμα αντλιοστασίου, όπου υπάρχει, είναι ανοιχτό. Η κατάσταση ανοιχτού 

θυροφράγματος, ή εκτόνωσης, μεταβάλλει τις θέσεις των θυροφραγμάτων, με το 

θυρόφραγμα της θάλασσας να ανοίγει και του αντλιοστασίου αντίστοιχα να κλείνει. 

Οι φυσικοί κανόνες για την επιλογή κάθε κατάστασης είναι οι εξής: 
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 Όταν υπάρχει, σε οποιονδήποτε μετεωρολογικό σταθμό του έργου, ενεργό 

επεισόδιο βροχής με βροχόπτωση τουλάχιστον 6mm, αύξηση της στάθμης 

λυμάτων και ταυτόχρονα η στάθμη λυμάτων να είναι τουλάχιστον 5cm 

υψηλότερη από την στάθμη θάλασσας, τότε η περιοχή περνάει σε κατάσταση 

ανοιχτού θυροφράγματος. 

 Όταν η βροχόπτωση επί μία ώρα δεν ξεπεράσει, σε κανέναν από τους δύο 

μετεωρολογικούς σταθμούς του έργου, το 1mm, τότε η περιοχή περνάει σε 

κατάσταση κλειστού θυροφράγματος. 

Ο ορισμός του επεισοδίου βροχής έγινε από την αρμόδια ομάδα του έργου και 

ορίστηκε χρονικό βήμα 3 ωρών στο οποίο, αν δεν υπάρχει βροχόπτωση, τότε 

τερματίζει το τρέχον επεισόδιο. Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω κανόνων 

δημιουργηθήκαν και οι συναρτήσεις υπολογισμού με κωδικούς 180, 205, 206 και 300. 

Η μετατροπή των δύο παραπάνω φυσικών κανόνων σε λογικούς κανόνες 

παρουσιάζεται στη συνέχεια του παραδοτέου. 

Στα δύο πιλοτικά σημεία (Φιλοποίμενος και ΙΟΘ) οι μετρήσεις στάθμης λύματος είναι 

διπλές, άρα κατ’ επέκταση και η μεταβολή στάθμης και η διαφορά θάλασσας με 

στάθμη αποτελούν διπλούς παράγοντες. Η λογική επιλογής του ενός από τους δύο 

παράγοντες για τους παράγοντες «μεταβολή στάθμης λύματος» και «διαφορά 

στάθμης θάλασσας με στάθμη λύματος» είναι η εξής: 

 Αν διατίθεται έγκυρη τιμή για τη μεταβολή στάθμης λύματος από τον 

αισθητήρα 1, τότε θεωρείται ότι υπάρχει έγκυρη μέτρηση μεταβολής λύματος 

και αυτή είναι η μεταβολή που προκύπτει από τον αισθητήρα 1. Αν δεν υπάρχει 

έγκυρη τιμή για τη μεταβολή στάθμης λύματος από τον αισθητήρα 1, τότε 

ελέγχεται αν υπάρχει έγκυρη τιμή για τη μεταβολή στάθμης λύματος από τον 

αισθητήρα 2. Αν υπάρχει, τότε θεωρείται ότι υπάρχει έγκυρη μέτρηση 

μεταβολής λύματος και αυτή είναι η μεταβολή που προκύπτει από τον 

αισθητήρα 2. Αν δεν υπάρχει έγκυρη τιμή για τη μεταβολή στάθμης λύματος 

ούτε από τον αισθητήρα 2, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει καθόλου έγκυρη τιμή 

και ο κανόνας ανοιχτού θυροφράγματος για τη συγκεκριμένη περιοχή δεν 

εξετάζεται. 

 Αν διατίθεται έγκυρη τιμή για τη διαφορά στάθμης θάλασσας με στάθμη 

λύματος από τον αισθητήρα 1, τότε θεωρείται ότι υπάρχει έγκυρη μέτρηση 
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διαφορά στάθμης θάλασσας με στάθμη λύματος και αυτή είναι η τιμή που 

προκύπτει από την χρήση του αισθητήρα 1. Αν δεν υπάρχει έγκυρη τιμή για τη 

διαφορά στάθμης θάλασσας με στάθμη λύματος από τον αισθητήρα 1, τότε 

ελέγχεται αν υπάρχει έγκυρη τιμή για τη διαφορά στάθμης θάλασσας με 

στάθμη λύματος από τον αισθητήρα 2. Αν υπάρχει, τότε θεωρείται ότι υπάρχει 

έγκυρη μέτρηση διαφοράς στάθμης θάλασσας με στάθμη λύματος και αυτή 

είναι η διαφορά που προκύπτει από τη χρήση του αισθητήρα 2. Αν δεν υπάρχει 

έγκυρη τιμή για τη μεταβολή στάθμης λύματος ούτε από τον αισθητήρα 2, τότε 

θεωρείται ότι δεν υπάρχει καθόλου έγκυρη τιμή και ο κανόνας ανοιχτού 

θυροφράγματος για τη συγκεκριμένη περιοχή δεν εξετάζεται. 

Αντίστοιχα για τους μετεωρολογικούς σταθμούς, όπου υπάρχουν δύο, επίσης, 

μετρήσεις για τη βροχόπτωση επεισοδίου και τη βροχόπτωση ώρας, η λογική επιλογής 

είναι η εξής: 

 Αν διατίθεται έγκυρη τιμή βροχόπτωσης επεισοδίου και από τους δύο 

μετεωρολογικούς σταθμούς, τότε υπάρχει έγκυρη μέτρηση βροχόπτωσης 

επεισοδίου και η τιμή της ισούται με τη μεγαλύτερη από τις δύο τιμές. Εάν 

υπάρχει έγκυρη τιμή βροχόπτωσης επεισοδίου μόνο από τον έναν 

μετεωρολογικό σταθμό, τότε υπάρχει έγκυρη μέτρηση βροχόπτωσης 

επεισοδίου και η τιμή της ισούται με την τιμή μέτρησης του σταθμού αυτού. Αν 

δεν υπάρχει έγκυρη τιμή βροχόπτωσης επεισοδίου από κανέναν μετεωρολογικό 

σταθμό, τότε δεν υπάρχει έγκυρη μέτρηση βροχόπτωσης επεισοδίου και ο 

κανόνας ανοιχτού θυροφράγματος δεν εξετάζεται για καμία περιοχή. 

 Αν διατίθεται έγκυρη τιμή βροχόπτωσης ώρας και από τους δύο 

μετεωρολογικούς σταθμούς, τότε υπάρχει έγκυρη μέτρηση βροχόπτωσης 

ώρας και η τιμή της ισούται με τη μεγαλύτερη από τις δύο τιμές. Εάν υπάρχει 

έγκυρη τιμή βροχόπτωσης ώρας μόνο από τον έναν μετεωρολογικό σταθμό, 

τότε υπάρχει έγκυρη μέτρηση βροχόπτωσης ώρας και η τιμή της ισούται με την 

τιμή μέτρησης του σταθμού αυτού. Αν δεν υπάρχει έγκυρη τιμή βροχόπτωσης 

ώρας από κανέναν μετεωρολογικό σταθμό, τότε δεν υπάρχει έγκυρη μέτρηση 

βροχόπτωσης ώρας και ούτε εξετάζεται, ούτε υλοποιείται κάποιος κανόνας. 

Να σημειωθεί ότι η επιλογή τιμών που περιγράφηκε παραπάνω δεν εφαρμόζεται στις 

αλγεβρικές τιμές – μετρήσεις των παραγόντων, αλλά στα ασαφή σύνολα και τους 
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βαθμούς μέλους του κάθε παράγοντα. Με τον τρόπο αυτό υπάρχουν διαθέσιμα 

άμεσα στην εφαρμογή τα απαραίτητα δεδομένα για να εφαρμόσει και να ελέγξει τους 

κανόνες σε μορφή ασαφούς λογικής. Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα είναι 

ανεξάρτητο από τα πραγματικά – φυσικά όρια των παραμέτρων (6mm ή 1mm ή 5cm) 

και μέσω τροποποίησης των μεταβλητών των συναρτήσεων ασαφοποίησης, 

αλλάζουν τα όρια των κανόνων. Οι κανόνες πλέον μετατρέπονται ως εξής: 

 Αν [(βροχόπτωση επεισοδίου)=high και (μεταβολή στάθμης λυμάτων)=high και 

(διαφορά στάθμης θάλασσας – λύματος)=low], τότε ενεργοποιείται ο κανόνας 

ανοίγματος. 

 Αν [(βροχόπτωση ώρας)=low], τότε ενεργοποιείται ο κανόνας κλεισίματος. 

Κατά την εφαρμογή των κανόνων εξετάζεται πρώτα ο κανόνας κλεισίματος και εάν δεν 

ισχύει, εξετάζεται στη συνέχεια ο κανόνας ανοίγματος. Η σειρά και η λογική εκτέλεσης 

αυτή έχει επιλεγεί για να αποφευχθεί πιθανό και συνεχόμενο «άνοιξε – κλείσε» των 

θυροφραγμάτων στην ολοκλήρωση μιας βροχόπτωσης. Στο τέλος κάθε 

βροχόπτωσης, η βροχόπτωση ώρας θα είναι μικρότερη από 1mm (low), αλλά η 

βροχόπτωση επεισοδίου θα είναι ακόμα ενεργή και high για αρκετές ώρες, δεδομένου 

ότι απατούνται 3 ώρες χωρίς βροχή για να θεωρηθεί ένα επεισόδιο ότι έληξε. 

2.6.6 Ταυτοποίηση παραγόντων αυτόματης λειτουργίας 

Για τη λειτουργία των παραπάνω κανόνων απαιτείται η σωστή ταυτοποίηση και 

αντιστοίχιση των παραγόντων που αποθηκεύονται στη ΒΔ του συστήματος με τους 

παράγοντες που εξετάζουν οι κανόνες. Για να μπορεί, λοιπόν, η εφαρμογή να 

διακρίνει κάθε εγγραφή παράγοντα που αφορά συγκεκριμένο παράγοντα κανόνα, 

γίνεται χρήση συγκεκριμένου πεδίου διαχωρισμού στον πίνακα «factors» της ΒΔ. Πιο 

συγκεκριμένα, θα πρέπει στο πεδίο «tf3» του συγκεκριμένου πίνακα να υπάρχει για 

κάθε παράγοντα, ο αντίστοιχος διαχωριστής. Οι διαχωριστές είναι αυτοί που 

παρουσιάζει ο Πίνακας 2.13. 
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Πίνακας 2.13 Διαχωριστές παραγόντων θυροφραγμάτων 

Παράγοντας Διαχωριστής 

Βροχόπτωση Επεισοδίου @ Interni in_ve 

Βροχόπτωση Επεισοδίου @ 40 Εκκλησιές se_ve 

Βροχόπτωση Ώρας @ Interni in_vo 

Βροχόπτωση Ώρας @ 40 Εκκλησιές se_vo 

Διαφορά στάθμης Θάλασσας -  Λύματος 1 @ ΙΟΘ i_ds1 

Διαφορά στάθμης Θάλασσας -  Λύματος 2 @ ΙΟΘ i_ds2 

Διαφορά στάθμης Θάλασσας -  Λύματος 1 @ Φιλοποίμενος f_ds1 

Διαφορά στάθμης Θάλασσας -  Λύματος 2 @ Φιλοποίμενος f_ds2 

Μεταβολή λύματος 1 @ ΙΟΘ - Κοσμά Αιτωλού i_ml1 

Μεταβολή λύματος 2 @ ΙΟΘ - Κοσμά Αιτωλού i_ml2 

Μεταβολή λύματος 1 @ Φιλοποίμενος f_ml1 

Μεταβολή λύματος 2 @ Φιλοποίμενος f_ml2 

2.6.7 Αυτόματη κίνηση θυροφραγμάτων 

Μετά την επιλογή και την ενεργοποίηση ενός από τους δύο κανόνες, ορίζεται η 

ακολουθία εντολών που θα αποσταλούν στο PLC της κάθε πιλοτικής περιοχής για την 

τροποποίηση της θέσης των θυροφραγμάτων, καθώς και για την επιβεβαίωση των 

εντολών. 

Η εφαρμογή των κανόνων και το σετ εντολών σε καθένα από τα πιλοτικά σημεία 

διαφέρει λόγω της ανάγκης χειρισμού του δευτέρου θυροφράγματος στην περιοχή 

Φιλοποίμενος. Να σημειωθεί ότι οι ρουτίνες ελέγχου και μεταβολής της θέσης των 

θυροφραγμάτων λόγω αυτόματου χειρισμού εκτελούνται στην εφαρμογή κάθε 150 

δευτερόλεπτα. Ο χρόνος αυτός επιλέχτηκε με βάση το χρόνο που χρειάζονται τα 

θυροφράγματα για να ολοκληρώσουν μια πλήρη αλλαγή κατάστασης. Για κάθε 

πιλοτική περιοχή η λογική λειτουργίας για κάθε κανόνα είναι η εξής: 

2.6.7.1 Αυτόματος χειρισμός θέσης στον ΙΟΘ 

Κατά την εφαρμογή του κανόνα ανοίγματος εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες: 

 Εάν δεν υπάρχει λάθος ή πρόβλημα στην ανάγνωση της κατάστασης του 

θυροφράγματος θάλασσας, τότε: 

o Εάν η κατάσταση του θυροφράγματος είναι μία από τις [12,14,17,15], 

τότε αποστέλλεται στο PLC εντολή ανοίγματος του θυροφράγματος. 

o Εάν η κατάσταση του θυροφράγματος είναι η [18] και η θέση του 

θυροφράγματος είναι [λιγότερο από 70% ανοικτό], τότε αποστέλλεται 
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στο PLC εντολή κλεισίματος του θυροφράγματος και μετά από 2,5 

δευτερόλεπτα εντολή ανοίγματος. 

 Εάν υπάρχει λάθος ή πρόβλημα στην ανάγνωση της κατάστασης του 

θυροφράγματος θάλασσας, τότε ενημερώνεται το αρχείο καταγραφών, 

αλλάζει η κατάσταση του εικονιδίου ειδοποιήσεων και δεν εκτελείται καμία 

εργασία μέχρι την επόμενη επανεκτέλεση. 

Κατά την εφαρμογή του κανόνα κλεισίματος εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες: 

 Εάν δεν υπάρχει λάθος ή πρόβλημα στην ανάγνωση της κατάστασης του 

θυροφράγματος θάλασσας, τότε: 

o Εάν η κατάσταση του θυροφράγματος είναι μία από τις [11,13,16,15], 

τότε αποστέλλεται στο PLC εντολή κλεισίματος του θυροφράγματος. 

o Εάν η κατάσταση του θυροφράγματος είναι η [18] και η θέση του 

θυροφράγματος είναι [μεγαλύτερο από 5% ανοικτό], τότε αποστέλλεται 

στο PLC εντολή ανοίγματος του θυροφράγματος και μετά από 2,5 

δευτερόλεπτα εντολή κλεισίματος. 

 Εάν υπάρχει λάθος ή πρόβλημα στην ανάγνωσης της κατάστασης του 

θυροφράγματος θάλασσας τότε ενημερώνεται το αρχείο καταγραφών, 

αλλάζει η κατάσταση του εικονιδίου ειδοποιήσεων και δεν εκτελείται καμία 

εργασία μέχρι την επόμενη επανεκτέλεση. 

2.6.7.2 Αυτόματος χειρισμός θέσης στην Φιλοποίμενος 

Κατά την εφαρμογή του κανόνα ανοίγματος εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες: 

 Εάν δεν υπάρχει λάθος ή πρόβλημα στην ανάγνωση της κατάστασης του 

θυροφράγματος θάλασσας, τότε: 

o Εάν η κατάσταση του θυροφράγματος θάλασσας είναι μία από τις 

[12,14,17,15], τότε αποστέλλεται στο PLC εντολή ανοίγματος του 

θυροφράγματος. 

o Εάν η κατάσταση του θυροφράγματος θάλασσας είναι η [18] και η 

θέση του είναι [λιγότερο από 70% ανοικτό], τότε αποστέλλεται στο PLC 
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εντολή κλεισίματος του θυροφράγματος θάλασσας και μετά από 2,5 

δευτερόλεπτα εντολή ανοίγματος. 

 Εάν υπάρχει λάθος ή πρόβλημα στην ανάγνωσης της κατάστασης του 

θυροφράγματος θάλασσας τότε ενημερώνεται το αρχείο καταγραφών, 

αλλάζει η κατάσταση του εικονιδίου ειδοποιήσεων και δεν εκτελείται καμία 

εργασία μέχρι την επόμενη επανεκτέλεση. 

 Εάν δεν υπάρχει λάθος ή πρόβλημα στην ανάγνωση της κατάστασης και της 

θέσης του θυροφράγματος θάλασσας και δεν υπάρχει λάθος ή πρόβλημα 

στην ανάγνωση της κατάστασης του θυροφράγματος αντλιοστασίου και 

επιπλέον, η θέση του θυροφράγματος θάλασσας είναι [μεγαλύτερη από 60%], 

τότε: 

o Εάν η κατάσταση του θυροφράγματος αντλιοστασίου είναι μία από τις 

[41,43,45,46], τότε αποστέλλεται στο PLC εντολή κλεισίματος του 

θυροφράγματος αντλιοστασίου. 

o Εάν η κατάσταση του θυροφράγματος αντλιοστασίου είναι η [48] και η 

θέση του θυροφράγματος αντλιοστασίου είναι [περισσότερο από 10% 

ανοικτό], τότε αποστέλλεται στο PLC εντολή ανοίγματος του 

θυροφράγματος αντλιοστασίου και μετά από 2 δευτερόλεπτα εντολή 

κλεισίματος. 

Κατά την εφαρμογή του κανόνα κλεισίματος εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες: 

 Εάν δεν υπάρχει λάθος ή πρόβλημα στην ανάγνωση της κατάστασης του 

θυροφράγματος αντλιοστασίου, τότε: 

o Εάν η κατάσταση του θυροφράγματος αντλιοστασίου είναι μία από τις 

[42,44,45,46], τότε αποστέλλεται στο PLC εντολή ανοίγματος του 

θυροφράγματος αντλιοστασίου. 

o Εάν η κατάσταση του θυροφράγματος είναι η [48] και η θέση του 

θυροφράγματος αντλιοστασίου είναι [μικρότερο από 70% ανοικτό], τότε 

αποστέλλεται στο PLC εντολή κλεισίματος του θυροφράγματος και μετά 

από 2 δευτερόλεπτα εντολή ανοίγματος. 
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 Εάν υπάρχει λάθος ή πρόβλημα στην ανάγνωση της κατάστασης του 

θυροφράγματος αντλιοστασίου, τότε ενημερώνεται το αρχείο καταγραφών, 

αλλάζει η κατάσταση του εικονιδίου ειδοποιήσεων και δεν εκτελείται καμία 

εργασία μέχρι την επόμενη επανεκτέλεση. 

 Εάν δεν υπάρχει λάθος ή πρόβλημα στην ανάγνωση της κατάστασης και της 

θέσης του θυροφράγματος αντλιοστασίου και δεν υπάρχει  λάθος ή πρόβλημα 

στην ανάγνωση της κατάστασης του θυροφράγματος θάλασσας και 

επιπλέον, η θέση του θυροφράγματος αντλιοστασίου είναι [μεγαλύτερη από 

70%], τότε: 

o Εάν η κατάσταση του θυροφράγματος θάλασσας είναι μία από τις 

[11,13,15,16], τότε αποστέλλεται στο PLC εντολή κλεισίματος του 

θυροφράγματος θάλασσας. 

o Εάν η κατάσταση του θυροφράγματος θάλασσας είναι η [18] και η 

θέση του θυροφράγματος θάλασσας είναι [περισσότερο από 5% 

ανοικτό], τότε αποστέλλεται στο PLC εντολή ανοίγματος του 

θυροφράγματος θάλασσας και μετά από 2 δευτερόλεπτα εντολή 

κλεισίματος. 

Να επαναληφθεί ότι οι ρουτίνες ελέγχου και μεταβολής της θέσης των 

θυροφραγμάτων λόγω αυτόματου χειρισμού εκτελούνται στην εφαρμογή κάθε 150 

δευτερόλεπτα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχόμενη επανάληψη των κανόνων, εάν 

αυτοί δεν ήταν δυνατό, ωστόσο, να εφαρμοστούν σε χρόνους που δε θα 

προκαλέσουν βλάβη σε μηχανικά μέρη του εξοπλισμού. 

2.6.8 Γραφικό περιβάλλον εφαρμογής 

Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής χειρισμού, ελέγχου και εφαρμογής των 

κανόνων στα θυροφράγματα σχεδιάστηκε με τρόπο  

 να προσεγγίζει στο μέγιστο βαθμό το σχεδιασμό των υπολοίπων εφαρμογών 

του έργου και,  

 να παρουσιάζει συνοπτικά, ευανάγνωστα και άμεσα, κάθε κατάσταση, 

λειτουργία, πρόβλημα ή δυνατή επιλογή χειρισμού των θυροφραγμάτων.  
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Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.12 που 

ακολουθεί. 

 

Εικόνα 2.12 Γραφικό περιβάλλον εφαρμογής 

Το γραφικό περιβάλλον διακρίνεται σε τρία μέρη: 

 Την περιοχή επιλογών λειτουργίας της εφαρμογής,  

 την περιοχή χειρισμού του πιλοτικού σημείου στην Φιλοποίμενος και, 

 την περιοχή χειρισμού του πιλοτικού σημείου στον ΙΟΘ. 

Η περιοχή επιλογών λειτουργίας τη εφαρμογής προσφέρει τις επιλογές στο χρήστη 

που παρουσιάζει ο Πίνακας 2.14. 

Πίνακας 2.14 Βασικές επιλογές αλληλεπίδρασης με τον χρήστη 

 

Πλήκτρο έναρξης λειτουργίας ελέγχου και επικοινωνίας με το PLC 

 

Πλήκτρο προσωρινής παύσης λειτουργίας ελέγχου και επικοινωνίας με 

το PLC 

 

Πλήκτρο διακοπής λειτουργίας ελέγχου και επικοινωνίας με το PLC 
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Πλήκτρο πιστοποίησης και σύνδεσης χρήστη 

 

Πλήκτρο εμφάνισης πληροφοριών, ιστορικού ενεργειών και 

καταγραφών της εφαρμογής 

 

Πλήκτρο τερματισμού λειτουργίας της εφαρμογής 

 

Τα παραπάνω πλήκτρα ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται ανάλογα με τις 

λειτουργίες που εκτελεί η εφαρμογή ανά πάσα στιγμή και δεν είναι πάντα διαθέσιμα. Οι 

κανόνες που ισχύουν για τη διαθεσιμότητα και τη δυνατότητα χρήσης των παραπάνω 

πλήκτρων είναι οι εξής: 

 Όλες οι επιλογές, πλην αυτής των πληροφοριών, απαιτούν πιστοποίηση και 

αυθεντικοποίηση χρήστη. 

 Ο τερματισμός της εφαρμογής μπορεί να γίνει μόνο αν η λειτουργία της 

εφαρμογής είναι σε διακοπή. 

 Οι εντολές χειρισμού των θυροφραγμάτων μεταφέρονται από την εφαρμογή 

στα PLC, μόνο όταν η εφαρμογή είναι σε λειτουργία και όχι σε κατάσταση 

παύσης ή διακοπής λειτουργίας. 

 Η μεταβολή του τρόπου λειτουργίας μίας περιοχής από «αυτόματη» σε 

«απομακρυσμένος έλεγχος» ή αντίστροφα, γίνεται μόνο όταν η εφαρμογή είναι 

σε λειτουργία και όχι σε κατάσταση παύσης ή διακοπής λειτουργίας. 

 Μετά από το πέρας 15 λεπτών από την πιστοποίηση κάποιου χρήστη, γίνεται 

για λόγους ασφάλειας, αυτόματη αποσύνδεση του χρήστη. 

Οι περιοχές χειρισμού των δύο πιλοτικών σημείων του έργου είναι πανομοιότυπες με 

τη μόνη διαφορά ότι για το πιλοτικό σημείο του ΙΟΘ δεν υπάρχει διαθέσιμο πάνελ για 

θυρόφραγμα αντλιοστασίου. Στην Εικόνα 2.13 που ακολουθεί, παρουσιάζεται το 

πάνελ χειρισμού του πιλοτικού σημείου στην Φιλοποίμενος. 
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Εικόνα 2.13 Πάνελ χειρισμού πιλοτικού σημείου στην Φιλοποίμενος 

Το παραπάνω πάνελ παρουσιάζει όλες τις πληροφορίες και παρέχει όλες τις 

δυνατότητες χειρισμού για κάθε περιοχή. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 

1. Όνομα περιοχής ελέγχου 

2. Κατάσταση λειτουργίας περιοχής 

3. Μενού επιλογής τροποποίησης κατάστασης λειτουργίας περιοχής 

4. Σήμανση επιτυχούς επικοινωνίας με το PLC 

5. Όνομα κάθε θυροφράγματος 

6. Σήμανση επιτυχούς ανίχνευσης κατάστασης κάθε θυροφράγματος 

7. Γραφική απεικόνιση θέσης κάθε θυροφράγματος 

8. Χρονική σήμανση ανάγνωσης θέσης θυροφράγματος 

9. Πλαίσιο εμφάνισης τρέχουσας κατάστασης θυροφράγματος 

10. Πλήκτρο εμφάνισης ιστορικού ενεργειών και κατάστασης κάθε 

θυροφράγματος 

11. Πλήκτρα χειροκίνητου ελέγχου θυροφράγματος 

12. Σήμανση αποδοχής ή απόρριψης εντολής προς το PLC για κάθε θυρόφραγμα 

Στην Εικόνα 2.14 που ακολουθεί, απεικονίζονται τα σημεία του γραφικού 

περιβάλλοντος έλεγχου κάθε πιλοτικού σημείου που προσφέρουν την παραπάνω 

διαλειτουργικότητα. 
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Εικόνα 2.14 Σημεία διαλειτουργικότητας πάνελ πιλοτικού σημείου 

Αναλυτικότερα, κάθε σημείο διαλειτουργικότητας προσφέρει τα παρακάτω: 

 Όνομα περιοχής ελέγχου: Αφορά το διακριτικό διαχωρισμό των δύο πιλοτικών 

σημείων. Ως «Φιλοποίμενος» αναφέρεται η πιλοτική περιοχή στην 

Φιλοποίμενος, ενώ η περιοχή του ΙΟΘ, αναφέρεται ως «Όμιλος». 

 Κατάσταση λειτουργίας περιοχής: Αφορά την απεικόνιση της κατάστασης 

λειτουργίας κάθε περιοχής. Οι καταστάσεις λειτουργίας κάθε περιοχής είναι οι 

παρακάτω τρεις: 

o Αυτόματη λειτουργία: Η εφαρμογή εφαρμόζει αυτόματους κανόνες 

χειρισμού των θυροφραγμάτων. 

o Απομακρυσμένος έλεγχος: Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στο χειριστή 

της εφαρμογής να τροποποιήσει κατά βούληση τις θέσεις των 

θυροφραγμάτων μέσω των πλήκτρων χειρισμού κάθε θυροφράγματος. 

o Τοπικός έλεγχος: Η εφαρμογή δεν έχει καμία εξουσιοδότηση στο χειρισμό 

των θυροφραγμάτων της περιοχής μιας και έχει επιλεγεί από τον 

επιλογικό διακόπτη του PLC η κατάσταση «επιτόπιας χειροκίνητης 

λειτουργίας». 

Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση αυτόματης λειτουργίας, η ενεργοποίηση του 

κανόνα ανοίγματος τροποποιεί σε κόκκινο το χρώμα της κατάστασης λειτουργίας, 

ώστε να είναι άμεσα αντιληπτό από το χειριστή ότι έγινε εφαρμογή κανόνα. 
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 Μενού επιλογής τροποποίησης κατάστασης λειτουργίας περιοχής: Το ίδιο 

σημείο απεικόνισης της κατάστασης λειτουργίας μιας περιοχής δίνει και τη 

δυνατότητα τροποποίησης της κατάστασης αυτής. Η δυνατότητα αυτή δίνεται 

με την προϋπόθεση της πιστοποίησης χρήστη και δεδομένου ότι ο επιλογικός 

διακόπτης του PLC είναι στη θέση «auto». Η ενεργοποίηση του μενού επιλογής 

γίνεται με χρήση του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού πάνω στην περιοχή [2&3]. 

Το μενού που εμφανίζεται δίνει τη δυνατότητα μεταβολής της κατάστασης όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 2.15. 

 

Εικόνα 2.15 Μενού αλλαγής κατάστασης λειτουργίας 

 Σήμανση επιτυχούς επικοινωνίας με το PLC: Η σήμανση αυτή αποτελεί οπτική 

ειδοποίηση για την επαναλαμβανόμενη αδυναμία επικοινωνίας με το PLC 

κάποιας περιοχής. Αποτελείται από την πράσινη και κόκκινη σήμανση που 

χρησιμοποιείται σε όλες τις εφαρμογές του συστήματος και μεταβάλετε από 

πράσινη σε κόκκινη όταν το PLC δεν ανταποκριθεί στην ερώτηση για την 

κατάσταση ενός από τα δύο Θυροφράγματα για περισσότερες από 5 

συνεχόμενες φορές. 

 Όνομα κάθε θυροφράγματος: Αφορά τη σήμανση για το διαχωρισμό των δύο 

θυροφραγμάτων. 

 Σήμανση επιτυχούς ανίχνευσης κατάστασης θυροφράγματος: Η σήμανση 

αυτή αποτελεί οπτική ειδοποίηση για την αδυναμία ανάγνωσης της θέσης ή της 

κατάστασης ενός συγκεκριμένου θυροφράγματος. Αποτελείται από την 

πράσινη και κόκκινη σήμανση που χρησιμοποιείται σε όλες τις εφαρμογές του 

συστήματος και μεταβάλλεται από πράσινη σε κόκκινη, όταν το PLC δεν 

ανταποκριθεί στην ερώτηση για την κατάσταση ή τη θέση του συγκεκριμένου 

θυροφράγματος για περισσότερες από 2 συνεχόμενες φορές. 

 Γραφική απεικόνιση θέσης κάθε θυροφράγματος: Αφορά το πάνελ 

απεικόνισης του ποσοστού ανοίγματος κάθε θυροφράγματος. Τα 

θυροφράγματα θάλασσας απεικονίζουν με γκρι απόχρωση το κλειστό τους 

τμήμα και αντίστοιχα με κόκκινο το ανοιχτό τους τμήμα, ενώ το θυρόφραγμα 
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αντλιοστασίου απεικονίζει με πράσινο το ανοιχτό τους τμήμα και αντίστοιχα με 

γκρι το κλειστό τους τμήμα. Η γραφική απεικόνιση ανανεώνεται σε χρονικά 

διαστήματα ίσα με το «Μεσοδιάστημα ενημέρωσης γραφικού περιβάλλοντος» 

που περιγράφηκε στην παράγραφο 2.6.3. 

 Χρονική σήμανση ανάγνωσης θέσης θυροφράγματος: Αφορά την 

ενημερωτική χρονική σήμανση για την τελευταία επιτυχημένη ανάγνωση θέσης 

του συγκεκριμένου θυροφράγματος. 

 Πλαίσιο εμφάνισης τρέχουσας κατάστασης θυροφράγματος: Αφορά το 

πλαίσιο κειμένου, στο οποίο εμφανίζεται συνοπτικά η τρέχουσα κατάσταση του 

θυροφράγματος σύμφωνα με τις διακριτές καταστάσεις που περιγράφηκαν 

στο πρωτόκολλο επικοινωνίας. 

 Πλήκτρο εμφάνισης ιστορικού ενεργειών & κατάστασης: Εμφανίζει αναδυόμενο 

παράθυρο πληροφοριών με όλο το ιστορικό ενεργειών που αφορά το 

συγκεκριμένο θυρόφραγμα. 

 Πλήκτρα χειροκίνητου ελέγχου θυροφράγματος: Αποτελούν πλήκτρα ανόδου, 

καθόδου και διακοπής κίνησης για το χειροκίνητο χειρισμό των 

θυροφραγμάτων. Οι επιλογές αυτές ενεργοποιούνται μόνο σε 

πιστοποιημένους χρήστες και εάν η κατάσταση λειτουργίας της συγκεκριμένης 

περιοχής είναι στην κατάσταση «Απομακρυσμένος έλεγχος». 

 Σήμανση αποδοχής ή απόρριψης εντολής προς το PLC: Αφορά εικονίδιο 

γραφικής σήμανσης αποδοχής ή απόρριψης των εντολών που αποστέλλονται 

για το συγκεκριμένο θυρόφραγμα στο PLC της περιοχής. Δεν απεικονίζονται τα 

αποτελέσματα ερωτημάτων θέσης ή κατάστασης, για τα οποία υπάρχει 

ξεχωριστό εικονίδιο κατάστασης. Το εικονίδιο δύναται να είναι κενό ή να περιέχει 

ένα από τα δύο γραφικά που ακολουθούν (Πίνακας 2.15). 

Πίνακας 2.15 Εικονίδια αποδοχής ή απόρριψης εντολών από το PLC 

 
Εικονίδιο αποδοχής εντολής 

 
Εικονίδιο απόρριψης εντολής 
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Η αποδοχή ή απόρριψη μιας εντολής προκύπτει από την απάντηση του PLC σε κάθε 

εντολή, όπως αυτή ορίζεται στο πρωτόκολλο επικοινωνίας που ορίστηκε και 

περιγράφηκε στην παράγραφο 2.6.1. Η εμφάνιση του αντίστοιχου εικονιδίου γίνεται 

αμέσως μετά την αποστολή της εντολής στο PLC και την παραλαβή απάντησης. Η 

εμφάνιση του εικονιδίου διαρκεί μέχρι την επόμενη αποστολή οποιουδήποτε 

ερωτήματος ή εντολής στο PLC. 

2.6.9 Καταγραφή εντολών στη ΒΔ 

Το σύνολο των εντολών, των μεταβολών κατάστασης λειτουργίας και των συνδέσεων 

και αποσυνδέσεων χρήστη, καταγράφονται στον πίνακα καταγραφών «log_file» της 

ΒΔ του συστήματος. Η καταγραφή αυτή, παρόλο που αυξάνει πολύ το μέγεθος του 

πίνακα, κρίθηκε απαραίτητη λόγω της σημαντικότητας των αποφάσεων ή/και των 

χειρισμών της εφαρμογής. Κρίνεται σκόπιμο να υλοποιείται περιοδικός έλεγχος και 

εκκαθάριση του πίνακα καταγραφών. 
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3 Εφαρμογή παρακολούθησης του 

συστήματος για κινητά τηλέφωνα 

Μια από τις βασικές απαιτήσεις του έργου ήταν η δυνατότητα παροχής άμεσης 

πληροφόρησης στο προσωπικό της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΥΑΘ ΑΕ) σχετικά με την κατάσταση του αποχετευτικού δικτύου, 

ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επέμβασης όταν και εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη.  

Από τον αρχικό σχεδιασμό του έργου η ανάγκη αυτή αποφασίστηκε να καλυφθεί 

μέσω της ανάπτυξης ειδικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα. Η εφαρμογή θα έδινε τη 

δυνατότητα στους χρήστες να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για το σύνολο των 

παραμέτρων και των δεδομένων που καταγράφονται από το Real-t-SO, καθώς και για 

την εξέλιξη του οποιοδήποτε φαινομένου στα πιλοτικά σημεία. 

3.1 Γενικές προδιαγραφές 

Οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που ελήφθησαν υπόψη κατά τον 

σχεδιασμό και ανάπτυξη της εφαρμογής ήταν οι παρακάτω: 

 Εκτέλεση σε πλατφόρμα IOS  

 Συμβατότητα με τουλάχιστον δύο τελευταίες εκδόσεις IOS 

 Δωρεάν διάθεση μέσω του AppStore 

 Σχεδιασμό γραφικών για iPhone και συμβατότητα με iPad 

 Web services ανεξάρτητα της πλατφόρμας της εφαρμογής 

 Ελαχιστοποίηση των μεταφερόμενων δεδομένων 

 Έλεγχος πρόσβασης και πιστοποίηση χρήστη 

 Διαβάθμιση της παρεχόμενης πληροφορίας σε ελεύθερη και μη 

 Παρουσίαση των δεδομένων και των μετρήσεων με μικτό τρόπο (ασαφή 

σύνολά ή/και αλγεβρικές τιμές) 
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 Συνοπτική παρουσίαση εξέλιξης μετρήσεων σε βάθος 24 ωρών 

 Αναλυτική παρουσίαση εξέλιξης μετρήσεων σε βάθος 30 λεπτών 

 Παρουσίαση συνδυαστικής εξέλιξης μετρήσεων  

 Προσαρμοζόμενη, από τη βάση δεδομένων, ομαδοποίηση παραγόντων 

 Δυνατότητα προσθαφαίρεσης παραγόντων με βάση πιθανή επέκταση του 

συστήματος. 

Τα παραπάνω προέκυψαν από το σύνολο των απαιτήσεων που τέθηκαν στην ομάδα 

ανάπτυξης, από τη δομή του κατανεμημένου πληροφοριακού συστήματος, από τα 

χαρακτηριστικά, το σχεδιασμό και τα δεδομένα της ΒΔ, καθώς και από την περιγραφή 

του φυσικού αντικειμένου του έργου.  

3.2 Διασύνδεση εφαρμογής με το πληροφοριακό 

σύστημα 

Για την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών στην εφαρμογή έγινε εγκατάσταση – 

ενεργοποίηση των παρακάτω υπηρεσιών στον NAS Server (διακομιστής) του έργου: 

 PHP Version 5.3.29 και, 

 Apache/2.2.14 (Unix) 

Η μεταφορά των δεδομένων από τον Server του έργου γίνεται μέσω του προτύπου 

JSON και κάθε αίτημα από την εφαρμογή απαντάται από τον Server με ένα μοναδικό 

σύνθετο αντικείμενο. 

Η κάθε σύνδεση – session (πιστοποιημένου ή μη χρήστη) ορίστηκε να διαρκεί μέχρι το 

μέγιστο τις 2 ημέρες και ο χρόνος αυτός δύναται να τροποποιηθεί από τα αντίστοιχα 

web services. 

Η ανάγνωση δεδομένων από τον Server του συστήματος και η ανανέωσή τους στην 

εφαρμογή γίνεται αυτόματα κάθε φορά που πραγματοποιείται η οποιαδήποτε κίνηση 

ή χειροκίνητα κάθε φορά που ο χρήστης θα πραγματοποιήσει ολίσθηση προς τα 

κάτω του γραφικού περιβάλλοντος της εφαρμογής.  
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3.3 Έλεγχος πρόσβασης 

Το σύνολο των δεδομένων του έργου, καθώς και των περιοχών απεικόνισής τους, 

είναι διαβαθμισμένα ως προς το ελάχιστο επίπεδο δικαιωμάτων που πρέπει να έχει 

κάθε χρήστης, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά. Στη λογική αυτή, η εφαρμογή 

προσφέρει δύο επίπεδα πρόσβασης: 

 Το πρώτο επίπεδο είναι το επίπεδο επισκέπτη. Στους επισκέπτες αντιστοιχίζονται 

μηδενικά δικαιώματα και με αυτό τον τρόπο οι χρήστες αποκτούν, για όλη τη 

διάρκεια της σύνδεσης τους, πρόσβαση μόνο σε περιοχές απεικόνισης και σε 

δεδομένα που είναι διαθέσιμα χωρίς διαβάθμιση. 

 Το δεύτερο επίπεδο αφορά τους πιστοποιημένους χρήστες τις εφαρμογής. Οι 

χρήστες αυτοί βρίσκονται στον αντίστοιχο πίνακα «users» της ΒΔ του έργου.  Με 

το που γίνει σύνδεση ενός πιστοποιημένου χρήστη, αυτός αποκτά αυτόματα 

πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, τα οποία έχουν απαίτηση δικαιωμάτων 

μικρότερη ή ίση με τα δικαιώματα που έχουν αποδοθεί σε αυτόν. 

Τα επίπεδα πρόσβασης μπορούν ανά πάσα στιγμή να γίνουν περισσότερα των δύο 

ανάλογα με τις ανάγκες της ΕΥΑΘ - χρήστη της εφαρμογής, δεδομένου ότι έχουν 

προβλεφθεί εννέα επίπεδα.  

Σε κάθε ανταλλαγή δεδομένων και για όλη τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη, γίνεται 

συνεχής έλεγχος της ταυτότητας της συνεδρίας (session) με χρήση σύνθετων κλειδιών. 

Ο έλεγχος αυτός σε συνδυασμό με το μέγιστο όριο λήξης της συνεδρίας, όπως 

αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση της 

ασφαλούς μεταφοράς των δεδομένων από τον server του έργου ως τον τελικό 

χρήστη. 

Στην Εικόνα 3.1 εμφανίζεται η αρχική οθόνη σύνδεσης στην εφαρμογή του Real-t-SO.  



Real-t-SO / ΕΕ3 - Π3.1 

 

71 

 

Εικόνα 3.1 Αρχική οθόνη σύνδεσης εφαρμογής του Real-t-SO 

3.4 Ομαδοποίηση παραγόντων - δεδομένων 

Η οθόνη ομαδοποίησης των παραγόντων που ακολουθεί τη σύνδεση του χρήστη, 

εμφανίζει το σύνολο των περιοχών - ομάδων παραγόντων, στα οποία έχει πρόσβαση 

ο χρήστης. Οι ομάδες αποτελούν τις εγγραφές του πίνακα «visible_areas» και 

εμφανίζονται οι εγγραφές, οι οποίες διαθέτουν αντιστοιχισμένους παράγοντες με 

δικαιώματα πρόσβασης μικρότερα από τα δικαιώματα του χρήστη. Οι περιοχές 

εμφανίζονται ταξινομημένες κατά το πεδίο ταξινόμησης που υπάρχει στον 

προαναφερόμενο πίνακα. 

Κάθε περιοχή εμφανίζεται με το όνομα της, με τη χρονική σήμανση, κατά την οποία 

υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα για το σύνολο των παραγόντων, οι οποίοι ανήκουν 
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στην περιοχή και τέλος με χρωματική σήμανση για τυχόν καθυστέρηση ή διακοπή στη 

λήψη μετρήσεων. Η Εικόνα 3.2 εμφανίζει την οθόνη περιοχών πιστοποιημένου χρήστη. 

 

Εικόνα 3.2 Η οθόνη των ομαδοποιημένων περιοχών των δεδομένων 

Οι χρωματικές σημάνσεις για κάθε ομάδα – περιοχή μπορεί να είναι τρεις και είναι οι 

εξής: 

 Πράσινο χρώμα, όταν το σύνολο των μετρήσεων που ανήκουν στην περιοχή 

αυτή αντιστοιχούν στο τρέχον πεντάλεπτο και δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση 

στη λήψη έγκυρης μέτρησης κανενός παράγοντα. 

 Πορτοκαλί χρώμα, όταν ένας τουλάχιστον παράγοντας από αυτούς που 

ανήκουν στην περιοχή παρουσιάζει καθυστέρηση στη λήψη έγκυρης μέτρησης, 

η οποία όμως δεν ξεπερνάει τα 15 λεπτά. 
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 Κόκκινο χρώμα, όταν ένας τουλάχιστον παράγοντας από αυτούς που ανήκουν 

στην περιοχή παρουσιάζει καθυστέρηση μεγαλύτερη των 15 λεπτών στη λήψη 

έγκυρης μέτρησης. 

Η παραπάνω χρωματική κατάταξη αποτελεί το πρώτο διαγνωστικό κριτήριο 

αξιοπιστίας των μετρήσεων και της καλής – ολοκληρωμένης λειτουργίας του 

συστήματος. 

3.5 Απεικόνιση παραγόντων ομάδας 

Η οθόνη που ακολουθεί μετά την επιλογή ομάδας – περιοχής παραγόντων, είναι η 

οθόνη απεικόνισης παραγόντων ομάδας. Στην οθόνη αυτή η ενεργή ομάδα 

εμφανίζεται πάντα στην κορυφή της οθόνης και επιλέγοντας την εμφανίζονται 

πληροφορίες και η περιγραφή της ομάδας. 

Οι αντιστοιχήσεις μεταξύ περιοχών και παραγόντων αντλούνται από τον πίνακα 

«factor_assignments», ενώ τα πλήρη στοιχεία του κάθε παράγοντα που ανήκει σε αυτή 

την αντιστοίχηση αντλούνται στη συνέχεια από τον πίνακα «factors». Και σε αυτή την 

ανάγνωση δεδομένων εφαρμόζονται τα αντίστοιχα φίλτρα δικαιωμάτων. Η απεικόνιση 

των παραγόντων μπορεί να γίνει μόνο με τις αριθμητικές τιμές των μετρήσεων ή 

προαιρετικά και κατ’ επιλογή και με χρήση ασαφών συνόλων και αξιολόγηση. Κάθε 

παράγοντας εμφανίζεται με το όνομα του, με την τελευταία χρονική σήμανση, κατά 

την οποία υπάρχει διαθέσιμη μέτρηση και τέλος με χρωματική σήμανση για τυχόν 

καθυστέρηση ή διακοπή στη λήψη μετρήσεων. 

Για τον παράγοντα που έχει επιλεχθεί να εμφανίζεται και το ασαφές σύνολο, στο οποίο 

ανήκει η μέτρηση, καθώς και η αξιολόγησή του, εμφανίζονται, επιπλέον, οι αντίστοιχες 

αυτές πληροφορίες. Στην περίπτωση αυτή, η μπάρα αξιολόγησης περιλαμβάνει 5 

διαβαθμίσεις, οι οποίες εξαρτώνται από το Βαθμό Μέλους του ασαφούς συνόλου 

High, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3.1). 
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Πίνακας 3.1 Διαβαθμίσεις αξιολόγησης μετρήσεων 

Βαθμός Μέλους Ασαφούς 

συνόλου High 
Εμφανιζόμενες Μπάρες Γραφική απεικόνιση 

0,0 ≤ High < 0,2 1 

 

0,2 ≤ High < 0,4 2 

 

0,4 ≤ High < 0,6 3 

 

0,6 ≤ High < 0,8 4 

 

0,8 ≤ High ≤ 1,0 5 

 
 

Η Εικόνα 3.3 που ακολουθεί εμφανίζει την οθόνη παραμέτρων με απλή απεικόνιση και 

με χρήση ασαφών συνόλων και αξιολόγησης. 

  
Εικόνα 3.3 Οθόνη παρουσίασης των παραγόντων 
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Κάτω από τη χρονική σήμανση της τελευταίας μέτρησης υπάρχει, αντίστοιχη με την 

απεικόνιση των περιοχών, χρωματική σήμανση για τυχόν καθυστέρηση ή διακοπή στη 

λήψη μετρήσεων του συγκεκριμένου παράγοντα. Συνεπώς, η σήμανση ακολουθεί και 

εδώ το αντίστοιχο μοντέλο της πράσινης, πορτοκαλί και κόκκινης απεικόνισης. 

3.6 Οθόνη δεδομένων παράγοντα 

Επιλέγοντας κάποιον παράγοντα από αυτούς που ανήκουν σε μία ομάδα, εμφανίζεται 

η αναλυτική οθόνη δεδομένων του παράγοντα. Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται για τον 

ενεργό παράγοντα οι παρακάτω πληροφορίες: 

 Όνομα παράγοντα 

 Περιγραφή παράγοντα 

 Μεταβλητές συναρτήσεων ασαφοποίησης (προαιρετικό) 

 Τελευταίες μετρήσεις 

 Γράφημα 24 ωρών 

 Σχετικά γραφήματα (προαιρετικό). 

Το όνομα, η περιγραφή και οι μεταβλητές συναρτήσεων ασαφοποίησης του 

παράγοντα προέρχονται από τον πίνακα «factors». Οι τελευταίες μετρήσεις, καθώς και 

τα γραφήματα, προκύπτουν από επεξεργασία του πίνακα «values5m», ενώ η ύπαρξη 

ή μη σχετικών γραφημάτων εξαρτάται από την τιμή στο αντίστοιχο πεδίο του πίνακα 

«factor_assignment». Η Εικόνα 3.4 εμφανίζει την οθόνη δεδομένων παράγοντα. 
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Εικόνα 3.4 Οθόνη παρουσίασης των δεδομένων ενός παράγοντα 

Σε περίπτωση απώλειας κάποιας από τις έξι (6) τιμές του ιστορικού μετρήσεων, η 

συγκεκριμένη γραμμή εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα, ενώ σε περίπτωση απώλειας 

δεδομένων στο γράφημα, η περιοχή του γραφήματος, για την οποία δεν υπάρχουν 

δεδομένα, θα παραμείνει κενή. Σε κάθε γράφημα δύναται, επίσης, να εμφανιστεί μια 

κόκκινη και μια μπλε γραμμή, τα σημεία εμφάνισης των οποίων ορίζονται στα 

αντίστοιχα πεδία του πίνακα «factors». Επιπλέον, τα όρια του άξονα y ορίζονται εξίσου 

στα αντίστοιχα πεδία του ίδιου πίνακα. 

3.7 Ανάπτυξη και έλεγχος της εφαρμογής 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της εφαρμογής ξεκίνησε ταυτόχρονα με το σχεδιασμό 

της ΒΔ και του πληροφοριακού συστήματος του έργου. Από τον Απρίλιο του 2015, 

οπότε και ολοκληρώθηκε η φάση ανάπτυξης της εφαρμογής, δημιουργήθηκε ομάδα 

ελέγχου, η οποία μετά την εγγραφή της στην πλατφόρμα των δοκιμαστικών εκδόσεων 

της Apple, ξεκίνησε τη δοκιμαστική χρήση και έλεγχο της εφαρμογής. Η ομάδα 

δοκιμών της εφαρμογής εμπλουτίστηκε κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου με 
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προσθήκη υπαλλήλων της ΕΥΑΘ, οι οποίοι είναι και οι επιχειρησιακοί χρήστες της 

εφαρμογής.  

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών δημοσιεύθηκαν 16 υπο-εκδόσεις της εφαρμογής, οι 

οποίες διόρθωναν προγραμματιστικά ή σχεδιαστικά λάθη, τα οποία προέκυπταν από 

την καθημερινή της χρήση. 

3.8 Δημοσίευση της εφαρμογής 

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου, η εφαρμογή υποβλήθηκε για 

οριστική δημοσίευση στο επίσημο κανάλι διανομής της Apple (appStore) στις 19 

Αυγούστου 2015 και η έναρξη διάθεσης, μετά τον έλεγχο της Apple, έγινε στις 26 

Αυγούστου 2015. Η εφαρμογή είναι προς διάθεση στο ευρύ κοινό μέσω του AppStore 

της Apple ή στη διεύθυνση https://itunes.apple.com/us/app/real-

tso/id1032021285?mt=8. 

 

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/real-tso/id1032021285?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/real-tso/id1032021285?mt=8
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4 Εφαρμογή παρακολούθησης των 

μετρήσεων μέσω ιστοσελίδας 

4.1 Γενικές προδιαγραφές 

Οι βασικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που τέθηκαν για την ανάπτυξη της 

εφαρμογής παρακολούθησης μετρήσεων μέσω ιστοσελίδας, συνοψίζονται 

ακολούθως:  

 Προβολή γραφημάτων σε οποιοδήποτε πλοηγό, δίχως να απαιτούνται 

πρόσθετα (plugins κ.λπ.) προς εγκατάσταση. 

 Προβολή των γραφημάτων σε πλήθος συσκευών, ανεξαρτήτως αναλύσεως 

οθόνης. 

 Ευχρηστία στη διαδραστικότητα, ώστε να καθίσταται εύκολη η ιστορική 

αναδρομή στα δεδομένα. 

 Έλεγχος πρόσβασης και πιστοποίηση χρήστη. 

 Διαβάθμιση της παρεχόμενης πληροφορίας σε ελεύθερη και μη. 

 Δυνατότητα προσθαφαίρεσης παραγόντων με βάση πιθανή επέκταση του 

συστήματος (δυναμική παραμετροποίηση δίχως να χρειάζεται παρέμβαση 

στον κώδικα). 

4.2 Διασύνδεση εφαρμογής με το πληροφοριακό 

σύστημα 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω γενικές προδιαγραφές, η δομή της ιστοσελίδας 

δημιουργήθηκε κάνοντας χρήση των γλωσσών προγραμματισμού HTML/CSS3, PHP 

και AJAX (Αsynchronous JavaScript και XML). 

Με τη χρήση της AJAX καθίσταται εφικτή η επικοινωνία του περιβάλλοντος διεπαφής 

του χρήστη με τη ΒΔ, δίχως να απαιτείται η επαναφόρτωση της ιστοσελίδας. 
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Συγκεκριμένα, επερωτήματα στη ΒΔ για αλλαγή του χρονικού βήματος προβολής,  

καθώς και η λήψη και προβολή των εκάστοτε επερωτημάτων πραγματοποιείται στο 

παρασκήνιο, δίχως να γίνεται αντιληπτή από το χρήστη.  

Για να μπορεί να προβληθεί η ιστοσελίδα σε πλήθος συσκευών 

συμπεριλαμβανομένων έξυπνων κινητών τηλεφώνων και tablets, ανεξαρτήτως της 

ανάλυσης της οθόνης, η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε βάσει των τεχνικών του responsive 

web design της CSS3 (Εικόνα 4.1). H προσέγγιση αυτή στο σχεδιασμό ιστοσελίδων 

επιτρέπει τη βέλτιστη προβολή, την εμπειρία αλληλεπίδρασης και την ευκολία στην 

ανάγνωση και πλοήγηση, με ελάχιστη ή καθόλου απαίτηση στη χειροκίνητη αλλαγή 

μεγέθους γραμματοσειρών και μετακίνηση ή/και κύλιση της προβαλλόμενης οθόνης. 

Με αυτόν τον τρόπο, η ιστοσελίδα προσαρμόζει τη διάταξη του περιβάλλοντος 

προβολής με τους ακόλουθους τρόπους:  

 Τα στοιχεία της ιστοσελίδας, όπως τα μεγέθη γραμματοσειράς ή των δομών 

είναι σε σχετικές μονάδες, όπως τα ποσοστά, και όχι σε απόλυτες μονάδες, 

όπως pixels ή σημεία.  

 Οι εικόνες και τα μεγέθη τους είναι, επίσης, σε σχετικές μονάδες, ενώ αν κρίνεται 

απαραίτητο, δεν προβάλλονται, ώστε να μην παρεμποδίζουν την προβολή ή 

την αλληλεπίδραση με την ιστοσελίδα σε συσκευές με μικρή οθόνη.  

 

Εικόνα 4.1 Προβολή της εφαρμογής σε οθόνη κινητού τηλεφώνου με λειτουργικό Android 
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Για την επικοινωνία της ιστοσελίδας με ΒΔ, χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα PHP5 με τη 

χρήση προετοιμασμένων δηλώσεων (prepared statements). Σε σύγκριση με την 

άμεση εκτέλεση ερωτημάτων SQL, οι προετοιμασμένες δηλώσεις αποτελούνται από 

πρότυπα ερωτήματα SQL που έχουν δημιουργηθεί και αποστέλλονται στη ΒΔ, στα 

οποία συγκεκριμένες τιμές, αποκαλούμενες παράμετροι, παραμένουν απροσδιόριστες 

και δεσμεύονται με τη SQL σε μεταγενέστερο χρόνο. Οι προετοιμασμένες δηλώσεις 

έχουν δύο βασικά πλεονεκτήματα: 

 Μειώνουν το χρόνο ανάλυσης, μιας και η προετοιμασία για το ερώτημα γίνεται 

μόνο μία φορά (αν και το ερώτημα εκτελείται πολλές φορές). Συγχρόνως, 

ελαχιστοποιείται το εύρος ζώνης στο διακομιστή (server), καθώς χρειάζεται να 

σταλούν μόνο συγκεκριμένες παράμετροι κάθε φορά και όχι το σύνολο του 

ερωτήματος.  

 Τα προετοιμασμένα ερωτήματα είναι πολύ χρήσιμα κατά των SQL injections, 

επειδή οι τιμές των παραμέτρων δε μεταδίδονται μαζί με τα δεδομένα της ΒΔ. Με 

αυτόν τον τρόπο, παρέχεται ένα επίπεδο ασφαλείας από τη χρήση της 

ιστοσελίδας για την προσβολή της ασφάλειας της ΒΔ.  

Παρακάτω εμφανίζεται τμήμα του πηγαίου κώδικα για τη σύνδεση χρήστη με τις 

προετοιμασμένες δηλώσεις και τις δεσμευμένες παραμέτρους:  

function login($user, $password, $mysqli) { 

// Using prepared statements means that SQL injection is not possible.  

    if ($stmt = $mysqli->prepare("SELECT rights, username, password  

        FROM users 

        WHERE username = ? and active = 1 

        LIMIT 1")) { 

        $stmt->bind_param('s', $user);  // Bind "$user" to parameter. 

        $stmt->execute();    // Execute the prepared query. 

        $stmt->store_result(); 

  

        // get variables from result. 

        $stmt->bind_result($user_id, $user, $db_password); 

        $stmt->fetch(); 

 

            // Check if the password in the database matches 

            // the password the user submitted. 

            if ($db_password == $password) { 

               // Password is correct! 

               // Get the user-agent string of the user. 

               $user_browser = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; 

               // XSS protection as we might print this value 

               $user_id = preg_replace("/[^0-9]+/", "", $user_id); 

                    $_SESSION['user_id'] = $user_id; 

                    $_SESSION['username'] = $user; 

                    $_SESSION['login_string'] = $user_id; 

                    // Login successful. 
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                    return true; 

                } else { 

                    // Password is not correct 

                    return false; 

 

Για την απεικόνιση των γραφημάτων επιλέχθηκε η ελεύθερη προς χρήση βιβλιοθήκη 

γραφημάτων Google Charts. Μέσω αυτής, τα γραφήματα αποδίδονται σε τεχνολογία 

HTML5/SVG, παρέχοντας συμβατότητα με κάθε πλοηγό, αλλά και συσκευή 

(συμπεριλαμβανομένου παλαιών τύπων πλοηγών με μειωμένη υποστήριξη 

διανυσματικών γραφικών). 

4.3 Έλεγχος πρόσβασης 

Η εφαρμογή στην ιστοσελίδα ακολουθεί τους ίδιους κανόνες πρόσβασης, όπως και η 

εφαρμογή για IOS που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Με λίγα λόγια, 

επιτρέπει την είσοδο τόσο σε απλούς χρήστες με πρόσβαση σε δεδομένα μηδενικού 

επιπέδου, όσο και τη σύνδεση χρηστών με διαβαθμισμένα δικαιώματα, όπως 

εμφανίζεται στην Εικόνα 4.2. 

 

Εικόνα 4.2 Οθόνη σύνδεσης στην εφαρμογή μέσω ιστοσελίδας 
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4.4 Οθόνες απεικόνισης 

Το περιβάλλον διεπαφής του χρήστη απεικονίζεται στην Εικόνα 4.3, όπου επεξηγούνται 

τα βασικά τμήματα της δομής της.  

Πιο συγκεκριμένα, η εναλλαγή τόσο των ομαδοποιημένων δεδομένων, όσο και των 

εκάστοτε παραγόντων πραγματοποιείται στον Πίνακα Ελέγχου (βλέπε πάνω αριστερά 

στην Εικόνα 4.3). 

Επιλέγοντας κάποιον παράγοντα από αυτούς που ανήκουν σε μία κοινή ομάδα 

παραγόντων, εμφανίζεται η αναλυτική οθόνη δεδομένων του παράγοντα αυτού 

(Εικόνα 4.4), όπου απεικονίζονται το όνομα του, η περιγραφή του και το γράφημα 

τελευταίων 24 ωρών με πρωτογενή δεδομένα του. 

 

Εικόνα 4.3 Επεξήγηση των διαθέσιμων επιλογών για το χρήστη στον πίνακα ελέγχου της 

εφαρμογής στην ιστοσελίδα 
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Εικόνα 4.4 Οθόνη δεδομένων ενός παράγοντα 

Πέραν του γραφήματος των 24 ωρών που εμφανίζεται από προεπιλογή, υπάρχει η 

δυνατότητα αλλαγής του χρονικού διαστήματος παρουσίασης των δεδομένων (βλέπε 

πάνω δεξιά στην Εικόνα 4.3) με σκοπό τη δημιουργία νέου γραφήματος. Οι επιλογές 

για το χρήστη είναι ποικίλες:  

 Τελευταίες 7 ημέρες 

 Τελευταίος μήνας 

 Τελευταίοι 3 μήνες 

 Παραμετροποιήσιμο (custom) χρονικό διάστημα μέσω χρήσης ημερολογίου 

(βλέπε την «Επιλογή ημερών» που βρίσκεται αριστερά στην Εικόνα 4.3) 

Σε περίπτωση απώλειας δεδομένων στο γράφημα, η περιοχή του γραφήματος, για την 

οποία δεν υπάρχουν δεδομένα, παραμένει κενή, όπως εμφανίζεται στην Εικόνα 4.5. 

Επιπλέον, για την εύκολη προβολή και ανάλυση των δεδομένων στα γραφήματα, 

υφίσταται συσσωμάτωση δεδομένων (aggregation). Έτσι, τα δεδομένα που 

προβάλλονται ακολουθούν την λογική του παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4.1). 
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Πίνακας 4.1 Συσσωμάτωση δεδομένων αναλόγως του χρονικού διαστήματος παρουσίασης 

των δεδομένων ενός παράγοντα 

Χρονικό διάστημα δεδομένων παράγοντα Τύπος συσσωμάτωσης δεδομένων 

Τελευταίες 24 ώρες Πρωτογενή Δεδομένα 

Τελευταίες 7 ημέρες Συσσωμάτωση ώρας 

Τελευταίος μήνας Συσσωμάτωση ώρας 

Τελευταίοι 3 μήνες Συσσωμάτωση ημέρας 

Παραμετροποιήσιμο βήμα Αναλόγως του διαστήματος 

 

 

Εικόνα 4.5 Η περιοχή γραφήματος, για την οποία δεν υπάρχουν δεδομένα, παραμένει κενή 

Αυτό συνεπάγεται ότι για δεδομένα στα χρονικά διαστήματα από 7 ημέρες έως και 3 

μήνες, οι πρωτογενείς τιμές των 5 λεπτών μιας ώρας συναθροίζονται και ο μέσος 

όρος της ώρας είναι αυτός που κρατείται και εμφανίζεται στο γράφημα. Για δεδομένα 

σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών, η συσσωμάτωση γίνεται ημερήσια, 

δηλαδή οι πρωτογενείς τιμές των 5 λεπτών μιας ημέρας συναθροίζονται και ο μέσος 

όρος της ημέρας είναι αυτός που κρατείται και εμφανίζεται στο γράφημα. Ειδικά σε 

αυτά τα γραφήματα με μεγάλα χρονικά διαστήματα απεικόνισης των δεδομένων, ο 

άξονας Χ παρουσιάζει πιο αραιό βήμα απεικόνισης (ανά 15 τιμές), ώστε να 

διευκολύνεται η ανάγνωση του γραφήματος από το χρήστη.  

Επίσης, είναι εμφανές στην Εικόνα 4.3 (κάτω αριστερά), η εφαρμογή της ιστοσελίδας 

επιτρέπει τη λήψη δεδομένων (φυσικά για χρήστες με συγκεκριμένο επίπεδο 

πρόσβασης) για όλο το διάστημα προβολής σε υπολογιστικό φύλλο τύπου CSV για 
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περαιτέρω επεξεργασία ή ανάλυση. Τα δεδομένα προς λήψη είναι τα πρωτογενή 

δεδομένα, δίχως κάποια συσσωμάτωση, ασχέτως του χρονικού διαστήματος προς 

προβολή. 

Μια επιπλέον λειτουργία, όπως εμφανίζεται στην Εικόνα 4.4 και Εικόνα 4.5 (κάτω από 

το γράφημα), είναι ο δυναμικός υπολογισμός και η προβολή του ελάχιστου (Min), του 

μέγιστου (Max) και του μέσου όρου (Avg) των προβαλλόμενων δεδομένων για το 

διάστημα που έχει επιλέξει ο χρήστης. 

Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής συνδυαστικού γραφήματος. Στη ΒΔ 

υφίσταται το πεδίο «tf4» στον πίνακα «factor_assignments», το οποίο αντιστοιχίζει σε 

κάθε παράμετρο, τις αντίστοιχες παραμέτρους που ανήκουν σε άλλες 

ομαδοποιημένες περιοχές και έχουν συνάφεια μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο, 

δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να μπορεί να προβάλλει συνδυαστικά γραφήματα 

των παραμέτρων αυτών στην ίδια οθόνη, κάνοντας εύκολη την άμεση σύγκριση για 

τα ίδια χρονικά διαστήματα, όπως εμφανίζεται στην Εικόνα 4.6. 

 

Εικόνα 4.6 Συνδυαστικό γράφημα δεδομένων ενός παράγοντα 

Τέλος, για συγκεκριμένους τύπους γραφημάτων (όπως η βροχόπτωση), η προβολή 

γραφήματος μεταβάλλεται σε ιστόγραμμα (Εικόνα 4.7), λόγω του τύπου μέτρησης της 

παραμέτρου.  
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Εικόνα 4.7 Προβολή γραφημάτων για τη βροχόπτωση που μεταβάλλονται σε ιστόγραμμα 

Συνοψίζοντας, ο τρόπος προγραμματισμού της εφαρμογής στην ιστοσελίδα είναι 

τέτοιος που επιτρέπει τη δυναμική επέκταση του συστήματος, δίχως την απαίτηση για 

χειροκίνητη μεταβολή στον κώδικα. Συνεπώς, οποιεσδήποτε νέες παράμετροι 

τοποθετηθούν στη ΒΔ, ή νέες ομαδοποιημένες περιοχές ή νέος συσχετισμός μεταξύ 

των παραμέτρων αυτών, η εφαρμογή στην ιστοσελίδα θα απεικονίσει απευθείας τα 

γραφήματα αυτών, συνδυαστικά και μη.  
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4.5 Ανάπτυξη και έλεγχος της εφαρμογής 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της εφαρμογής στην ιστοσελίδα ξεκίνησε ταυτόχρονα 

με το σχεδιασμό της εφαρμογής για κινητά. Από τον Απρίλιο του 2015, οπότε και 

ολοκληρώθηκε η φάση ανάπτυξης της εφαρμογής για την ιστοσελίδα, δημιουργήθηκε 

ομάδα ελέγχου που ξεκίνησε τη δοκιμαστική χρήση και έλεγχο της εφαρμογής με τη 

χρήση του κωδικού χρήσης που της δόθηκε ούτως ή άλλως για τον έλεγχο της 

εφαρμογής για τα κινητά. Η ομάδα δοκιμών εμπλουτίστηκε κατά τη διάρκεια της 

δοκιμαστικής περιόδου με προσθήκη υπαλλήλων της ΕΥΑΘ ΑΕ, οι οποίοι είναι και οι 

επιχειρησιακοί χρήστες της εφαρμογής.  

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, έγιναν όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις, ώστε 

αφενός να διορθωθούν προγραμματιστικά ή σχεδιαστικά λάθη, τα οποία προέκυπταν 

από την καθημερινή της χρήση και αφετέρου να βελτιωθεί η απεικόνιση και να γίνει πιο 

εύχρηστη η παρουσίαση των δεδομένων στην ιστοσελίδα.   

4.6 Πρόσβαση στην εφαρμογή 

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου, η εφαρμογή στην ιστοσελίδα 

ανέβηκε προς διάθεση στο ευρύ κοινό στην επίσημη ιστοσελίδα του Real-t-SO στη 

διεύθυνση http://www.realtso.gr/index.html. Η πρόσβαση γίνεται πιο συγκεκριμένα, 

επιλέγοντας το μενού «ΕΦΑΡΜΟΓΗ», όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 4.8. 

http://www.realtso.gr/index.html
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Εικόνα 4.8 Οθόνη σύνδεσης στην εφαρμογή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Real-t-SO 

 

 



Real-t-SO / ΕΕ3 - Π3.1 

 

89 

5 Ακρωνύμια 

AJAX Asynchronous JavaScript και XML 

IP Internet Protocol 

PLC Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές / Programmable Logic Controller 

SQL Structured Query Language 

ΒΔ Βάση Δεδομένων 

ΕΥΑΘ Α.Ε. Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

ΙΟΘ Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης 
 

 


