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1 Εισαγωγή 

1.1 Σύντομη περιγραφή της Ενότητας Εργασίας 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου υπάρχει η ανάγκη 

για την υλοποίηση των εξής δύο επιμέρους εργασιών: 

1. Σχεδιασμός και υλοποίηση δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των σημείων 

επέμβασης, των σημείων λήψης μετρήσεων και του κεντρικού σταθμού 

ελέγχου. 

2. Σχεδιασμός και υλοποίηση σχεσιακής βάσης δεδομένων, η οποία εκτός από τη 

καταγραφή των μετρήσεων θα εξυπηρετεί και το πολυπρακτορικό σύστημα 

που αναπτύσσεται στο παραδοτέο στην Ενότητα Εργασίας 3.  

Ο σχεδιασμός των παραπάνω εργασιών βασίστηκε στις ανάγκες του έργου, όπως 

αυτές προέκυψαν από τις συναντήσεις της ομάδας υλοποίησης και περιγράφονται 

αναλυτικά στα παραδοτέα 2.1, 2.2, 4,1, 4.2 και 3.1, καθώς και στις δυνατότητες 

επέμβασης στις περιοχές επέμβασης (όπως περιγράφονται στο Παραδοτέο 6.1). 

Για την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών υπήρξε συνεχής συνεργασία - 

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

ΕΕ ολοκληρώθηκαν το Φεβρουάριο του 2015, υπάρχει στα πλαίσια του παραδοτέου 

7.1 συνεχής επίβλεψη του πιλοτικού συστήματος και βελτιστοποίηση των παραμέτρων 

σχεδιασμού και λειτουργίας του. 

1.2 Γενικά για τη συλλογή δεδομένων 

Ο σχεδιασμός, η μελέτη, ο υπολογισμός και η κατασκευή κάθε τεχνικού έργου 

βασίζεται, εκτός από τη θεωρία, την εμπειρία και τις διάφορες μεθοδολογίες μελέτης 

και κατασκευαστικές τεχνικές, πρώτα-πρώτα σε μετρήσεις και ακριβή αριθμητικά 

δεδομένα. Η λειτουργία, παρακολούθηση, έλεγχος, αξιολόγηση και ανακατασκευή 

κάθε έργου, απαιτεί, επίσης, εξειδικευμένα δεδομένα από το ίδιο το έργο. Τα 

παραπάνω, συνήθως, χαρακτηρίζονται ως «ιστορικά» δεδομένα, αφού η συλλογή 

τους είναι συχνά ανεξάρτητη από τη λειτουργία του έργου και η ανάλυσή τους γίνεται 
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σε χρόνο αρκετά μεταγενέστερα από τη συλλογή και την καταχώρησή τους σε βάση 

δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι «χρονοσειρές ιστορικών 

δεδομένων». 

Έργα με δυναμικό χαρακτήρα και συνεχή ρύθμιση κατά τη λειτουργία τους, 

χρησιμοποιούν πραγματικά στιγμιαία δεδομένα και συστήματα αυτομάτου ελέγχου για 

τη λήψη αποφάσεων και υλοποίηση ενεργειών.  

Τέλος, έργα μεγάλης κλίμακας όπου η καλή λειτουργία τους εξασφαλίζει την 

λειτουργία ή την ασφάλεια μεγάλων συστημάτων, όπως κυκλοφοριακών, 

αποχετεύσεως, συστημάτων φραγμάτων/ταμιευτήρων κ.λπ. απαιτούν συστήματα 

προσομοιώσεως για την παραγωγή συνθετικών δεδομένων για μελλοντικούς 

χρόνους, προσπαθώντας να προλάβουν με ρυθμίσεις εκ των προτέρων την καλή 

λειτουργία των αντιστοίχων συστημάτων. 

Η συλλογή δεδομένων μπορεί να φαίνεται μια απλή διαδικασία, ιδιαίτερα σήμερα που 

προσφέρεται στην αγορά μεγάλη ποικιλία αυτομάτων ηλεκτρονικών οργάνων 

προσιτού κόστους, με καλά τεχνικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, στην πραγματικότητα 

είναι μια δύσκολη υπόθεση, ιδιαίτερα όσον αφορά την επιλογή, την εγκατάσταση, τη 

ρύθμιση και την αρχική λειτουργία του κάθε συστήματος μετρήσεων. Στη συνέχεια, η 

εξασφάλιση της ποιότητας των μετρήσεων και η διατήρηση της αξιοπιστίας των 

συστημάτων μετρήσεων απαιτούν συνεχή φροντίδα, επαγρύπνηση και αρκετές 

δαπάνες για αναλώσιμα, ανταλλακτικά και ανανέωση του εξοπλισμού. 

Από το φυσικό φαινόμενο μέχρι την αξιοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται 

μεσολαβεί μια μεγάλη αλυσίδα διαδικασιών. Κάθε κρίκος αυτής της αλυσίδας πρέπει 

να ταιριάζει με τους υπόλοιπους και η λειτουργία του να είναι καθοριστική του τελικού 

αποτελέσματος.  

Η αλυσίδα διαδικασιών για την απόκτηση δεδομένων από μετρήσεις φυσικών 

φαινομένων περιλαμβάνει γενικά τους ακολούθους κρίκους (στάδια): 

 Φυσικό φαινόμενο 

 Μεταβλητή 

 Αισθητήρας 

 Μετάδοση προς το καταγραφικό 



Real-t-SO / ΕΕ5 - Π5.1 

 

7 

 Μετατροπή A/D 

 Καταχώρηση στο καταγραφικό 

 Επεξεργασία/αρχειοθέτηση στο καταγραφικό 

 Δευτερεύουσα επεξεργασία/αρχειοθέτηση στο καταγραφικό 

 Τηλεμετάδοση 

 Καταχώρηση στη βάση δεδομένων πρωτογενών δεδομένων πριν από έλεγχο. 

 Έλεγχος, αποδοχή και καταχώρηση στη βάση δεδομένων. 

 Επεξεργασία, παράγωγα δεδομένα, αρχειοθέτηση στη βάση. 

 Μετάδοση, χρήση και παραγωγή αρχείων για διάφορες χρήσεις. 

Προκειμένου τα δεδομένα να είναι αξιόπιστα, ακριβή και αντιπροσωπευτικά για το 

φαινόμενο που αφορούν, είναι απαραίτητη μια αλυσίδα ελέγχων των σχετικών 

διαδικασιών που απαιτούνται όπως: 

 Η γνώση του φαινομένου. 

 Η επιλογή αντιπροσωπευτικών μεταβλητών 

 Η επιλογή αισθητήρων και λοιπού εξοπλισμού. 

 Η εγκατάσταση και έλεγχος αισθητήρων. 

 Οι συνδέσεις με καταγραφικό. 

 Ο έλεγχος και ρύθμιση αισθητήρων. 

 Ο έλεγχος και ρύθμιση καταγραφικού. 

 Η ρύθμιση μετατροπής A/D 

 Η επιλογή παραμέτρων για την καταγραφή (χρονικό βήμα, στιγμιαίες ή μέσες 

τιμές κ.λπ.) 

 Η εξασφάλιση επικοινωνίας και αξιολόγηση του συστήματος τηλεμετάδοσης. 

 Η οργάνωση και έλεγχος της βάσεως δεδομένων. 
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 Οι δοκιμές τηλεμετάδοσης και καταχωρήσεων στη βάση δεδομένων. 

 Η ανάπτυξη και δοκιμή του παράγωγου λογισμικού για την επεξεργασία των 

δεδομένων, αξιολόγηση και δημιουργία παράγωγων δεδομένων. 

 Η ανάλυση δεδομένων και αξιοποίηση αποτελεσμάτων. 

 Εάν υπάρξουν παραλείψεις ή αμέλεια στα παραπάνω είτε θα έχουμε διαλείψεις 

στην συλλογή των δεδομένων, είτε θα συλλέγουμε δεδομένα που θα περιέχουν 

σοβαρά σφάλματα, θα είναι παραπλανητικά και τελικά άχρηστα, αν όχι 

επικίνδυνα. 
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2 Μεταβλητές ενδιαφέροντος του 

Real-t-SO 

Το Real-t-SO στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των δυσμενών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των συστημάτων υπερχείλισης παντορροϊκών δικτύων 

αποχέτευσης παράκτιων πόλεων. Τα προβλήματα αυτά συνοπτικά είναι:  

 Η διείσδυση της θάλασσας στο δίκτυο. 

 Η υπερχείλιση λυμάτων στη θάλασσα κατά τη διάρκεια απρόβλεπτης έμφραξης 

αγωγών σε συνθήκες ξηρού καιρού. 

 Η υπερχείλιση μικτών ροών (ομβρίων/λυμάτων) στη θάλασσα κατά τη διάρκεια 

επεισοδίων βροχοπτώσεων. 

Συνεπώς, οι μεταβλητές για τις οποίες απαιτείται συλλογή δεδομένων μπορούν να 

χωριστούν σε πέντε κατηγορίες: 

 Περιβαλλοντικά δεδομένα: 

o Μετεωρολογικά δεδομένα 

o Στάθμη θάλασσας 

 Υδραυλική κατάσταση δικτύου: 

o Στάθμες/παροχές σε διάφορα σημεία αγωγών του δικτύου. 

o Στάθμες σε φρεάτια του δικτύου. 

 Δεδομένα καταστάσεως/λειτουργίας αυτομάτων θυροφραγμάτων. 

 Δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία των διαφόρων μηχανισμών, συσκευών, 

συστημάτων πληροφορικής, συστημάτων τροφοδοσίας κ.λπ. 

Σε κάθε σταθμό μετρήσεων του Real-t-SO υπάρχει μια μονάδα ελέγχου των 

αισθητήρων και καταγραφής δεδομένων (Data Logger) που επιπλέον αποθηκεύει 

τοπικά τα πρωτογενή δεδομένα, κάνει κάποιες βασικές επεξεργασίες (κυρίως χρονική 
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ολοκλήρωση) και επικοινωνεί αμφίδρομα με το κεντρικό σύστημα μέσω του δικτύου 

τηλεμετάδοσης. Το κάθε καταγραφικό αποτελεί και μια τοπική μονάδα βάσεως 

δεδομένων και εξασφαλίζει, μέσα σε κάποια όρια της μνήμης του, αντίγραφα 

ασφαλείας των δεδομένων. 

2.1.1 Περιβαλλοντικά δεδομένα 

Κάθε δίκτυο αποχετεύσεως είναι ανεπτυγμένο χωρικά σε μεγάλη έκταση και έχει ως 

σκοπό να αντιμετωπίσει την ασφαλή απομάκρυνση λυμάτων και ομβρίων, η 

ποσότητα των οποίων εξαρτάται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Οι 

διάφορες μετεωρολογικές παράμετροι και κυρίως η βροχή παρουσιάζουν μεγάλη 

χωρική μεταβλητότητα και ετερογένεια και για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο στα 

σύγχρονα αποχετευτικά δίκτυα να υπάρχει ένα εκτεταμένο δίκτυο μετεωρολογικών και 

βροχομετρικών σταθμών ακριβείας για την ασφαλή και πλήρη γνώση των συνθηκών 

που επικρατούν κάθε στιγμή στην περιοχή που εξυπηρετεί το κάθε δίκτυο. Η πυκνότητα 

του δικτύου προσδιορίζεται από μια ποικιλία παραμέτρων με κυριότερα το ανάγλυφο 

του εδάφους και τις υπάρχουσες οικονομικές δυνατότητες, δεδομένου ότι τόσο η 

εγκατάσταση ενός δικτύου περιβαλλοντικών δεδομένων όσο και η λειτουργία και 

συντήρησή του είναι πάντα πολυδάπανη. 

Το σύστημα συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων του Real-t-SO καλύπτει τις 

αναγκαίες μετεωρολογικές/κλιματικές παραμέτρους για τη λειτουργία και βελτίωση του  

συστήματος. Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής, χρησιμοποιούνται δύο 

μετεωρολογικοί σταθμοί, ένας στη θέση Interni και ένας στις 40 Εκκλησιές, σημεία που 

είναι αντιπροσωπευτικά γεωγραφικά για την παράκτια περιοχή και για τις μεγαλύτερου 

υψόμετρου περιοχές της πόλης της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Το δίκτυο μπορεί να 

συμπληρωθεί με επιπλέον μετεωρολογικούς και βροχομετρικούς σταθμούς στο 

μέλλον. 

Οι μετεωρολογικές παράμετροι (μεταβλητές) που παρακολουθούνται είναι: 

 Κατακρημνίσεις (βροχή) 

 Θερμοκρασία 

 Υγρασία 

 Ταχύτητα ανέμου 
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 Διεύθυνση ανέμου 

 Ατμοσφαιρική πίεση 

 Ηλιακή ακτινοβολία 

Τα μετεωρολογικά δεδομένα είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση υδραυλικού έργου 

για την παρακολούθηση και αξιολόγησή του. Στο Real-t-SO τα δεδομένα που 

αφορούν την ένταση της βροχής και τον άνεμο σε πραγματικό χρόνο είναι 

απαραίτητα για την εγρήγορση και συνεχή ρύθμιση του συστήματος. Επιπλέον 

δεδομένα, όπως η ατμοσφαιρική υγρασία, η θερμοκρασία αέρα, η ατμοσφαιρική 

πίεση και η ηλιακή ακτινοβολία είναι χρήσιμα σε δεύτερο χρόνο για τη μελέτη της 

λειτουργίας και αποδόσεως του συστήματος γιατί σχετίζονται με το μικροκλίμα της 

περιοχής όπου έχει εγκατασταθεί το σύστημα.   

Από τις παραπάνω μεταβλητές,  

 οι κατακρημνίσεις είναι απαραίτητες για την πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο 

των επερχομένων παροχών ομβρίων μέσα στο δίκτυο, ενώ  

 η θερμοκρασία και υγρασία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση 

του συντελεστού απορροής, που, επίσης, διαμορφώνει τα επίπεδα παροχών 

μέσα στο δίκτυο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις καταιγίδων.  

Όλες οι μεταβλητές είναι απαραίτητες ως “ιστορικά δεδομένα” για την ανάλυση, 

προσομοίωση, αξιολόγηση και βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου σε μελλοντικό 

χρόνο. Ενώ θεωρείται απαραίτητο κάθε σύγχρονο αποχετευτικό δίκτυο να διαθέτει το 

δικό του σύστημα συλλογής μετεωρολογικών δεδομένων, είναι χρήσιμο να γίνεται 

διασύνδεση και αξιοποίηση και άλλων πηγών συλλογής παρόμοιων δεδομένων που 

είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. 

Οι διάφορες μετεωρολογικές παράμετροι παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα στο 

χώρο και το χρόνο. Χρονικά η μεταβλητότητα αντιμετωπίζεται με συνεχείς μετρήσεις 

από αυτόματους σταθμούς με καταγραφικά συστήματα. Χωρικά, ωστόσο, η 

συνηθισμένη αντιμετώπιση απαιτεί την ύπαρξη πολλών σταθμών σημειακών 

μετρήσεων διασκορπισμένων ώστε να καλύπτουν με ικανοποιητική, για την 

ετερογένεια του φαινομένου, πυκνότητα την περιοχή ενδιαφέροντος. Η χωρική 

ετερογένεια των μετεωρολογικών παραμέτρων που συλλέγονται είναι διαφορετική για 

κάθε παράμετρο με μικρή σχετικά ετερογένεια για την ατμοσφαιρική πίεση (για το 
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μέγεθος ακόμη και μιας μεγάλης πόλεως), σημαντικότερη για τη θερμοκρασία αέρα 

και εξαιρετικά σημαντική για τις ραγδαίες βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας (καταιγίδες). 

Για τον λόγο αυτό σε πλήρη δίκτυα συνήθως υπάρχουν μερικοί πλήρεις 

μετεωρολογικοί σταθμοί βάσεως και αρκετοί σταθμοί με περιορισμένο αριθμό 

αισθητήρων, συνήθως θερμοκρασίας και βροχής, ή μόνο βροχής (βροχογράφοι). Η 

πυκνότητα του δικτύου εξαρτάται: 

 Από τη χρονική κλίμακα των μετρήσεων (αραιότερες μετρήσεις και μεγαλύτερα 

χρονικά διαστήματα, απαιτούν λιγότερα σημεία μετρήσεων). 

 Από το ανάγλυφο του εδάφους και τις χρήσεις γης. Μεγαλύτερη ομοιομορφία 

με πλέον ήπιες αλλαγές από περιοχή σε περιοχή προκαλούν λιγότερες 

μεταβολές στα πεδία μετρήσεων. 

 Από τη διαθεσιμότητα χώρων για την εγκατάσταση των οργάνων μετρήσεως. 

 Από τους στόχους που θα ικανοποιήσουν οι μετρήσεις, που μπορεί να 

απαιτούν μεγαλύτερη ή μικρότερη ακρίβεια. 

 Από τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους και την ανταποδοτικότητα των 

μετρήσεων. 

Το πιλοτικό σύστημα του Real-t-SO περιλαμβάνει δύο πλήρεις μετεωρολογικούς 

σταθμούς τοποθετημένους ο ένας στην παράκτια περιοχή της Θεσσαλονίκης και ο 

άλλος στα όρια της οικοδομημένης περιοχής της πόλεως και πιο συγκεκριμένα στους 

λόφους που την περιβάλλουν. Τα τρία σημεία πιλοτικής εφαρμογής του δικτύου 

αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό τμήμα του αποχετευτικού δικτύου της πόλης, οπότε 

οι δύο σταθμοί καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του έργου. Οι ακριβείς προδιαγραφές 

για την επιλογή και προμήθεια των μετεωρολογικών σταθμών παρουσιάζονται στο 

Παράρτημα 6.1. Οι προδιαγραφές αυτές καλύπτουν τις απαιτήσεις για σοβαρά τεχνικά 

έργα και ερευνητικά δίκτυα και εξασφαλίζουν πλήρως αποδεκτές μετρήσεις για 

επιστημονικούς και επιχειρησιακούς σκοπούς, ενώ είναι πολύ ανώτερες από 

εξελιγμένους ερασιτεχνικούς σταθμούς, όμως σαφώς κατώτερες των προδιαγραφών 

μετεωρολογικών σταθμών 1ης τάξεως (ΕΜΥ) που όμως έχουν και σημαντικά 

πολλαπλάσιο κόστος. 
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2.1.2 Δεδομένα για την κατάσταση του δικτύου 

Η υδραυλική κατάσταση του δικτύου προσδιορίζεται από τις παροχές και στάθμες σε 

διάφορα σημεία του δικτύου, που είναι αποτέλεσμα: 

 Της κατασκευαστικής διαμόρφωσης του δικτύου που προσδιορίζει και την 

υδραυλική συμπεριφορά του, δηλαδή των χαρακτηριστικών των σωλήνων, των 

φρεατίων και λοιπόν ειδικών κατασκευών. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι 

σταθερά στον χρόνο ή μεταβάλλονται με αρκετά βραδύ ρυθμό, σε ένα 

συντηρούμενο δίκτυο. 

 Των συνθηκών τροφοδοσίας του δικτύου με παροχές λυμάτων και ομβρίων 

που είναι μεταβαλλόμενες τόσο στη διάρκεια μιας ημέρας όσο και διαχρονικά. 

 Της καταστάσεως των αγωγών και φρεατίων που ελέγχονται από 

θυροφράγματα ή άλλους παρόμοιους μηχανισμούς και που ενδεχομένως 

μπορούν να παρουσιάσουν προβλήματα και απρόβλεπτες εμφράξεις από την 

παρουσία ανεπιθύμητων ξένων σωμάτων μέσα στο δίκτυο. 

 Της λειτουργίας αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών, όταν υπάρχουν. 

Η σύγχρονη τεχνολογία για τη μέτρηση στάθμης προσφέρει τρεις κύριες εναλλακτικές 

λύσεις: 

 Κλασσική λύση σταθμηγράφου με πλωτήρα. 

 Σταθμηγράφος με βυθισμένο αισθητήρα πιέσεως. 

 Σταθμηγράφος με αισθητήρα υπερήχων επάνω από την ανώτατη στάθμη του 

νερού. 

Οι δύο πρώτες λύσεις που βασίζονται σε απλούστερες τεχνολογίες και είναι επίσης πιο 

απλές στην εγκατάσταση, ρύθμιση και λειτουργία, έχουν το μειονέκτημα ότι σε 

περιπτώσεις που το νερό δεν είναι καθαρό, κάτι που αποτελεί κανόνα στα 

αποχετευτικά δίκτυα, παρουσιάζουν δυσλειτουργίες και βλάβες και απαιτούν συνεχή 

παρακολούθηση, καθαρισμό και συντήρηση. Η τρίτη λύση, ή πλέον σύγχρονη, 

εφόσον η αρχική εγκατάσταση και ρύθμιση γίνουν όπως πρέπει, μπορεί να 

λειτουργήσει χωρίς καμία απαίτηση για τακτική συντήρηση, πέρα από κάποιους 

ελάχιστους περιοδικούς ελέγχους και επαληθεύσεις. Το μόνο πρόβλημα που 
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παρουσιάζουν οι μετρήσεις με αισθητήρα υπερήχων σε αποχετευτικά δίκτυα είναι ότι, 

εάν δεν γίνει εγκατάσταση τους μέσα σε ειδικό σωλήνα, μπορεί να δώσουν σε κάποιες 

περιπτώσεις που η επιφάνεια τους νερού καλύπτεται από αφρούς ή επιπλέοντα 

στερεά, αυξημένες ενδείξεις στάθμης. 

Στην πιλοτική εφαρμογή του Real-t-SO εγκαταστάθηκαν αισθητήρες στάθμης 

υπερήχων στα τρία πιλοτικά φρεάτια ελέγχου. Οι ακριβείς προδιαγραφές για την 

επιλογή και προμήθεια των αισθητήρων στάθμης υπερήχων παρουσιάζονται στο 

Παράρτημα 6.2. 

2.1.3 Δεδομένα για τα θυροφράγματα 

Τα αυτοματοποιημένα θυροφράγματα δέχονται εντολές και απαντούν με σήματα που 

πληροφορούν σχετικά με την εκτέλεση των εντολών προς αυτά ή γενικότερα 

πληροφορούν σχετικά με την παρούσα κατάστασή τους. Οι πληροφορίες αυτές είναι 

σημαντικές για τη λήψη αποφάσεων και τη ρύθμιση του συστήματος. Οι 

προδιαγραφές των θυροφραγμάτων παρουσιάζονται στο Παράρτημα 6.3. 

Κατά τον αρχικό σχεδιασμό, υπήρχε σκέψη για τη λειτουργία των θυροφραγμάτων με 

ενδιάμεσες θέσεις λειτουργίας, μεταξύ του πλήρως ανοικτού και του κλειστού 

θυροφράγματος. Κατά την πιλοτική εφαρμογή, όμως, η λειτουργία των 

θυροφραγμάτων απλοποιήθηκε σε δύο μόνο θέσεις ηρεμίας, δηλαδή πλήρως 

ανοικτό ή πλήρως κλειστό θυρόφραγμα. Αυτό έγινε αφ' ενός για να αποφευχθεί η 

παγίδευση ξένων σωμάτων στο θυρόφραγμα, και η επακόλουθη δυσλειτουργία του 

όταν αυτό αφήνει μικρό άνοιγμα για την διοχέτευση της παροχής και αφετέρου για την 

εξασφάλιση επαρκούς αραιώσεως των λυμάτων, σύμφωνα με τα νομοθετημένα όρια 

για την ΕΥΑΘ, σε περιπτώσεις υγρού καιρού. 

2.1.4 Λοιπά δεδομένα συστήματος 

Ένα σύνθετο και πολύπλοκο σύστημα με πολλά ηλεκτρομηχανολογικά, ηλεκτρονικά, 

τηλεπικοινωνιακά και πληροφοριακά υποσυστήματα, είναι σίγουρο ότι θα 

παρουσιάζει, όσο και καλά σχεδιασμένο και υψηλών προδιαγραφών σύστημα να 

είναι, διάφορα μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα σε μακροχρόνια συνεχή λειτουργία. 

Συνεπώς, είναι απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας των 

διαφόρων υποσυστημάτων, ώστε αφ' ενός να αποφεύγονται η απώλεια δεδομένων 
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και οι συνεπακόλουθες δυσλειτουργίες και αφ' ετέρου να υπάρχει ιστορικό της 

λειτουργίας του όλου συστήματος για αξιολόγηση και τυχόν βελτιώσεις. 

Οι κύριες παράμετροι που είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται είναι: 

 Η ηλεκτρική τροφοδοσία όλων των υποσυστημάτων. 

 Τα σήματα ελέγχου/σφαλμάτων των διαφόρων υποσυστημάτων. 

 Η ποιότητα τηλεμετάδοσης του δικτύου δεδομένων. 

 Τα σήματα ελέγχου από την κεντρική μονάδα προς τις περιφερειακές και τα 

στοιχεία από την ανταπόκρισή και λειτουργία τους. 

 Οι παράμετροι που υπολογίζονται και ρυθμίζουν τη λειτουργία του δικτύου. 

 Οι “χειρόγραφες” παρατηρήσεις κάθε είδους που κρίνονται απαραίτητες από 

τους διαχειριστές του δικτύου για το ιστορικό λειτουργίας του. 
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3 Σχεδιασμός και υλοποίηση δικτύου 

επικοινωνίας 

Με την έναρξη του έργου ορίστηκαν οι περιοχές επέμβασης καθώς και τα σημεία στα 

οποία θα γίνονταν η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης. Τα σημεία αυτά, στην αρχική φάση σχεδιασμού του έργου, ήταν: 

 Φρεάτιο που βρίσκεται στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης (Σημείο Α). 

 Φρεάτιο που βρίσκεται στην οδό Φιλοποίμενος, απέναντι από το ξενοδοχείο 

Macedonia Palace (Σημείο Β). 

 Φρεάτιο που βρίσκεται στη Νέα Παραλία στον ΙΟΘ (Ιστιοπλοϊκός Όμιλος 

Θεσσαλονίκης), στην προέκταση της οδού Κοσμά Αιτωλού (Σημείο Γ). 

 Κέντρο Ελέγχου Αποχετευτικού Δικτύου (ΚΕΑΔ) επί της Νέας Παραλίας, 

αναφερόμενο ως “Interni” (Σημείο Δ). 

Οι  τοποθεσίες των παραπάνω σημείων απεικονίζονται στην Εικόνα 3.1. 

 

Εικόνα 3.1 Περιοχές επέμβασης – εγκατάστασης εξοπλισμού 

Βασική ανάγκη του έργου ήταν ο σχεδιασμός ενός δικτύου επικοινωνίας, το οποίο θα 

μπορούσε να συνδέσει τις περιοχές αυτές σε ένα ιδιωτικό δίκτυο με αυξημένο βαθμό 

ασφάλειας και διαθεσιμότητας. Με δεδομένο ότι στα περισσότερα σημεία επέμβασης 

δεν ήταν δυνατό να καταλήξουν ενσύρματα κυκλώματα (Λιμάνι, ΙΟΘ, Φιλοποίμενος) 

προκρίθηκε η λύση της δημιουργίας ενός ασύρματου δικτύου μεταξύ των σημείων 

αυτών. 
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Στην πορεία υλοποίησης του έργου προέκυψε η ανάγκη διασύνδεσης και ενός 

επιπλέον σημείου (περιοχή 40 Εκκλησιών), στο οποίο εγκαταστάθηκε ο δεύτερος 

μετεωρολογικός σταθμός του έργου. Λόγω του ότι το σημείο αυτό δεν είχε επιλεγεί 

κατά την φάση σχεδιασμού του δικτύου, δεν θα μπορούσε να αποτελεί και 

παράγοντα, ο οποίος λήφθηκε υπ’ όψη κατά τον σχεδιασμό. Η σύνδεση του με το 

υπόλοιπο δίκτυο μελετήθηκε μετά την ανάπτυξη του αρχικού δικτύου και περιγράφεται 

στη συνέχεια.  

Λόγω της φύσης του έργου, γίνεται αντιληπτό ότι οι κρισιμότερες στιγμές κατά τις 

οποίες πρέπει να αποφευχθεί η οποιαδήποτε αστοχία του υλικού και του λογισμικού 

του έργου είναι αυτές κατά τις οποίες παρουσιάζονται έντονα καιρικά φαινόμενα και 

το σύστημα θα πρέπει να αποφασίσει για το χειρισμό των θυροφραγμάτων. Οι ίδιες 

στιγμές όμως είναι και αυτές κατά τις οποίες το δίκτυο θα αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα 

προβλήματα λόγω υγρασίας, ανέμων και πιθανών μεταβολών τάσης στο ηλεκτρικό 

δίκτυο. Για την εξασφάλιση της βέλτιστης δυνατής διαθεσιμότητας του δικτύου, μιας 

και αυτή όπως αναφέρθηκε είναι κρίσιμη για τη σωστή λειτουργία του έργου, 

αποφασίστηκε η διπλή διασύνδεση κάθε σημείου με τη χρήση εναλλακτικών «backup» 

συνδέσεων για κάθε σημείο. Η χρήση των επιπλέον αυτών διασυνδέσεων θα επιτρέπει 

τη μη διακοπή της επικοινωνίας με μία μονή αστοχία ενός τμήματος του δικτύου. 

3.1 Μελέτη διαθέσιμου εύρους και κορεσμού 

συχνοτήτων  

Λόγω της τοποθεσίας των παραπάνω σημείων (εντός πυκνοκατοικημένης περιοχής 

στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης) κρίθηκε απαραίτητη η διενέργεια μελέτης 

διαθέσιμου εύρους και κορεσμού συχνοτήτων στην περιοχή του ελεύθερου φάσματος 

των 2,4Ghz. Για τη διενέργεια της μελέτης αυτής αποφασίστηκε η αρχική καταγραφή 

διαθέσιμου – χρησιμοποιούμενου εύρους συχνοτήτων στα σημεία ενδιαφέροντος με 

χρήση Laptop και προγραμμάτων καταγραφής ασυρμάτων δικτύων και ανάλυσης 

συχνοτήτων. 

Σε περίπτωση που η αρχική αυτή καταγραφή δώσει δεδομένα που επιτρέπουν την 

ασφαλή χρήση εξοπλισμού στην περιοχή του ελεύθερου φάσματος των 2,4Ghz, τότε 

θα ακολουθήσει μελέτη με χρήση φασματογράφου. 
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Η καταγραφή των δικτύων και των συχνοτήτων έγινε στις περιοχές Α, Β, Γ και Δ με 

χρήση φορητού υπολογιστή και του ενσωματωμένου κυκλώματος Wifi. Τα αναλυτικά 

αποτελέσματα της μελέτης επισυνάπτονται για κάθε περιοχή στο Παράρτημα 6.4. 

Ενδεικτικά παρουσιάζονται για τις τέσσερις περιοχές τα διαγράμματα (Διάγραμμα 3.1 

έως Διάγραμμα 3.8) με τα φασματογράμματα χρήσης καναλιών 802.11 Chanel usage 

Heatmap και 802.11 Chanel usage spectrogram. 

 

Διάγραμμα 3.1 Χρήση καναλιών περιοχή Λιμάνι 

 

Διάγραμμα 3.2 Φασματόγραμμα περιοχή Λιμάνι 
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Διάγραμμα 3.3 Χρήση καναλιών περιοχή Φιλοποίμενος 

 

 Διάγραμμα 3.4 Φασματόγραμμα περιοχή Φιλοποίμενος 
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 Διάγραμμα 3.5 Χρήση καναλιών περιοχή ΙΟΘ 

 

 Διάγραμμα 3.6 Φασματόγραμμα περιοχή ΙΟΘ 
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 Διάγραμμα 3.7 Χρήση καναλιών περιοχή Interni 

 

Διάγραμμα 3.8 Φασματόγραμμα περιοχή Interni 

Επιπρόσθετα των παραπάνω διαγραμμάτων, ακολουθεί (Πίνακας 3.1) και αριθμητική 

παρουσίαση των ασυρμάτων δικτύων που εντοπίστηκαν σε κάθε περιοχή 

ακολουθούμενα από αυτά τα οποία βρίσκονταν στο όριο σύνδεσης των -100dBm 

(RSSI, δείκτης έντασης λήψης σήματος). 

Πίνακας 3.1 Κατανομή ασύρματων δικτύων καταγραφής 

Περιοχή Συνολικά Δίκτυα Δίκτυα στο όριο των -100dBm 

Λιμάνι 99 70 

Φιλοποίμενος 45 30 

ΙΟΘ 24 18 

Interni 33 25 

Σύνολο 201 143 
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Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται αντιληπτό ότι σε πραγματικές συνθήκες (οπότε και 

θα χρησιμοποιηθεί ασύρματος εξοπλισμός με κεραίες που θα διαθέτουν ενίσχυση της 

τάξης των 14 με 18dBi) τα ανιχνεύσιμα δίκτυα θα πολλαπλασιαστούν και το σύνολο 

των δικτύων που βρίσκονται στο όριο σύνδεσης (RSSI -100dBm) θα αποκτήσουν δείκτη 

βελτιωμένο κατά τουλάχιστον 10 με 15dBm. 

Τα δεδομένα που συλλέχτηκαν αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι στα συγκεκριμένα σημεία 

το εύρος των 2,4Ghz είναι ιδιαίτερα βεβαρημένο και η χρήση εξοπλισμού σε αυτή τη 

συχνότητα δεν θα μπορούσε να εξασφαλίσει την ύπαρξη ενός αξιόπιστου δικτύου. 

Μετά την επεξεργασία του συνόλου των δεδομένων αποφασίστηκε να επιλεγεί η 

μπάντα των 5,4Ghz αντί των 2,4Ghz και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επίτευξη 

καθαρής οπτικής μεταξύ των σημείων. 

3.2 Αποστάσεις σημείων 

Με δεδομένη πλέον τη χρήση εξοπλισμού στην μπάντα των 5,4Ghz έγινε μελέτη 

οπτικής επαφής και αποστάσεων μεταξύ των σημείων. Η απόσταση, σε μέτρα, των 

σημείων μεταξύ τους φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3.2). 

Πίνακας 3.2 Αποστάσεις των σημείων διασύνδεσης 

Σημείο Διασύνδεσης Λιμάνι Φιλοποίμενος ΙΟΘ Interni 

Λιμάνι  2.055 2.927 2.364 

Φιλοποίμενος 2.055  1.156 454 

ΙΟΘ 2.967 1.156  702 

Interni 2.364 454 702  

 

Οι παραπάνω αποστάσεις είναι τέτοιες που μπορούν να δημιουργήσουν πολύ 

σταθερές και αξιόπιστες συνδέσεις με μόνη υποσημείωση την ανάγκη ελάττωσης της 

ισχύος στις κοντινές ζεύξεις (μικρότερες του ενός χιλιομέτρου) ώστε να μην υπάρχει 

θόρυβος από τα ίδια τα ασύρματα της ζεύξης. 

3.3 Διασύνδεση σημείων 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των ασύρματων που λειτουργούν στην μπάντα των 

5,4Ghz είναι η ανάγκη απόλυτης και καθαρής οπτικής επαφής μεταξύ των σημείων. 

Ακόμα και τα μικρότερα εμπόδια, όπως τα δέντρα, μπορεί να προκαλέσουν διακοπή 
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σήματος. Με βάση την μορφολογία του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης και 

λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα από αυτοψίες στα σημεία αποφασίστηκε: 

Α) Η δημιουργία κυρίων συνδέσεων με χρήση του σημείου Λιμάνι ως κεντρικό κόμβο, 

στον οποίο θα συνδέονται τα υπόλοιπα τρία σημεία. 

Β) Η δημιουργία βοηθητικών συνδέσεων με χρήση του σημείου Interni ως κόμβο, στον 

οποίο θα συνδέονται τα σημεία Φιλοποίμενος και ΙΟΘ. Λόγω μορφολογίας 

δημιουργείται και μια απευθείας σύνδεση μεταξύ των Φιλοποίμενος και ΙΟΘ, η οποία 

προσθέτει ακόμα μία εναλλακτική όδευση.  

Στις παρακάτω εικόνες (Εικόνα 3.2 και Εικόνα 3.3) παρουσιάζονται αντίστοιχα οι κύριες 

και οι βοηθητικές συνδέσεις. 

 

Εικόνα 3.2 Κύριες συνδέσεις μεταξύ των σημείων 

 

Εικόνα 3.3 Εναλλακτικές συνδέσεις μεταξύ σημείων 

Η Εικόνα 3.4 παρουσιάζει τη συνολική δομή του δικτύου συνδυάζοντας τις κύριες και 

τις εναλλακτικές διασυνδέσεις. 
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Εικόνα 3.4 Συνολικές συνδέσεις μεταξύ σημείων 

Το δίκτυο που περιγράφεται στην Εικόνα 3.4 μπορεί να διατηρήσει τη λειτουργικότητα 

του μετά τη διακοπή δύο οποιονδήποτε συνδέσεων, ενώ μπορεί να λειτουργήσει 

πλήρως και σε κάποιες περιπτώσεις διακοπής τριών συνδέσεων (π.χ. των συνδέσεων 

ΑΒ, ΑΔ και ΓΔ). 

3.4 Χωροθέτηση & οπτική επαφή μεταξύ των 

σημείων 

Ένα βασικό πρόβλημα κατά το σχεδιασμό του δικτύου ήταν η αδυναμία επακριβούς 

χωροθέτησης των σημείων εγκατάστασης του εξοπλισμού στα σημεία Λιμάνι, 

Φιλοποίμενος και ΙΟΘ. Στα τρία αυτά σημεία οι κεραίες των ασυρμάτων 

εγκαταστάθηκαν σε χώρο, ο οποίος δεν ανήκει στην ΕΥΑΘ και ως εκ τούτου 

απαιτούνταν ειδική συνεννόηση με τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα για την χορήγηση 

άδειας χρήσης υπάρχουσας υποδομής ή για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης 

πυλώνα. Αναλυτικά η τελική εγκατάσταση του εξοπλισμού περιγράφεται στο 

Παραδοτέο 6.1.  

Κατά τον σχεδιασμό όμως του έργου οι πιθανές θέσεις εγκατάστασης του εξοπλισμού 

ανά σημείο καθώς και οι θέσεις, στις οποίες τελικά αυτός εγκαταστάθηκε είναι οι εξής: 

Α) Περιοχή Λιμάνι:  

Στην περιοχή αυτή ζητήθηκε άδεια εγκατάστασης ιστού ύψους 4-5m στο σημείο Α 

(Εικόνα 3.5). Εν τέλει δόθηκε άδεια χρήσης υφιστάμενου ιστού ύψους 1m πάνω σε 

κτίριο ύψους 3m (σημείο Β), ώστε το συνολικό ύψος να ανέλθει στα 4m. Η απόσταση 

μεταξύ των σημείων Α και Β ανέρχεται στα 13m και λόγω της απόστασης του σημείου 

από τα υπόλοιπα δε θεωρήθηκε ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στην κάλυψη του 
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δικτύου στην απέναντι πλευρά της παραλίας που βρίσκονται τα υπόλοιπα σημεία. Τα 

σημεία Α και Β φαίνονται στην Εικόνα 3.5. 

 

Εικόνα 3.5 Θέσεις εγκατάστασης περιοχής Λιμάνι 

Β) Περιοχή Φιλοποίμενος:  

Στην περιοχή Φιλοποίμενος ο εξοπλισμός του έργου εγκαταστάθηκε στο σημείο Α 

(Εικόνα 3.6). Οι πιθανές περιοχές εγκατάστασης της κεραίας ήταν σε πυλώνα του 

Δήμου Θεσσαλονίκης στο σημείο Β ή σε νέο πυλώνα εντός του πάρκου που 

σημειώνεται σκιασμένο ως σημείο Γ.  Τα παραπάνω σημεία φαίνονται στην Εικόνα 3.6 

που ακολουθεί. 
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Εικόνα 3.6 Θέσεις εγκατάστασης περιοχής Φιλοποίμενος 

Βασικό πρόβλημα στην περιοχή αυτή είναι η ύπαρξη του ξενοδοχείου Μακεδονία 

Παλλάς που αποτελεί ένα πολυώροφο κτίριο στο ενδιάμεσο του σημείου αυτού με το 

σημείο Interni. Σε περίπτωση εγκατάστασης της κεραίας στο σημείο Β, υπάρχει μεγάλη 

πιθανότητα να μην υφίσταται επαφή με το σημείο Interni. Σε αντίθετη περίπτωση αν 

γίνει εγκατάσταση της κεραίας σε νέο ιστό εντός της περιοχής Γ, μειώνεται ο κίνδυνος 

παρεμβολών του ξενοδοχείου, αλλά εμφανίζεται πιθανότητα παρεμβολών λόγω 

δέντρων με το σημείο Λιμάνι. Η πιθανότητα προβλημάτων λόγω δέντρων υπάρχει και 

στη σύνδεση με την περιοχή Interni και φαίνεται και στην Εικόνα 3.7 που ακολουθεί. 
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Εικόνα 3.7 Σύνδεση Φιλοποίμενος με Interni 
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Όπως φαίνεται παραπάνω για να μπορέσει να υπάρξει σύνδεση μεταξύ Φιλοποίμενος 

και Ιnterni, χωρίς να υπάρχει ενδιάμεσα το εμπόδιο του ξενοδοχείου, η κεραία στην 

περιοχή Φιλοποίμενος πρέπει να τοποθετηθεί εντός του πάρκου και μάλιστα στο 

νοτιοδυτικό του τμήμα. Στην περίπτωση αυτή ο νέος πυλώνας θα έπρεπε να έχει ύψος 

τουλάχιστον 9,5m μιας και σε αντίθετη περίπτωση τα υπάρχοντα δέντρα δε θα 

επιτρέπουν την σύνδεση με το Λιμάνι. Με βάση τα παραπάνω και μετά από άδεια του 

Δήμου Θεσσαλονίκης αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί υπάρχουσα δημοτική 

κολώνα, ώστε να επιτευχθεί μία σίγουρα αξιόπιστη ζεύξη με το Λιμάνι και σε 

περίπτωση προβλήματος στη σύνδεση με Interni, θα εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια. 

Γ) Περιοχή IOΘ:  

Στην περιοχή του ΙΟΘ υπήρχε πρόβλεψη για χρήση της υπάρχουσας κολώνας 

φωτισμού του Δήμου (σημείο Α - Εικόνα 3.8), η οποία όμως στην πορεία των έργων 

ανάπλασης της παραλίας κατεδαφίστηκε. Μετά από αυτό εγκαταστάθηκε στο σημείο 

Β, 35m μακριά από το σημείο Α, νέα κολώνα ύψους 6m. Τα σημεία Α και Β 

παρουσιάζονται παρακάτω στην Εικόνα 3.8. 
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Εικόνα 3.8 Θέσεις εγκατάστασης περιοχής ΙΟΘ 

Και στην περιοχή αυτή προκύπτει, όπως φαίνεται και από την Εικόνα 3.9 που 

ακολουθεί, το ίδιο θέμα με τα ενδιάμεσα εμπόδια ύψους έως και 9,5m στη διαδρομή 

μεταξύ IOΘ και Interni. 

Δ) Περιοχή Interni:  

Στην περιοχή Interni εγκαταστάθηκε στην οροφή του Κέντρο Ελέγχου Αποχετευτικού 

Δικτύου (ΚΕΑΔ) της ΕΥΑΘ κεραία σε ιστό 3m. Στην περιοχή αυτή λόγω της 

προϋπάρχουσας υποδομής και του κτιρίου της ΕΥΑΘ δεν εξετάστηκαν εναλλακτικά 

σενάρια εγκατάστασης. 
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Εικόνα 3.9 Σύνδεση ΙΟΘ με Interni 
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3.5 Επιλογή & προδιαγραφές εξοπλισμού 

Μετά τη χωροθέτηση των σημείων εγκατάστασης του εξοπλισμού, οι γωνίες με τις 

οποίες έπρεπε να μπορεί να λειτουργήσει το κάθε ασύρματο δίκτυο απεικονίζονται 

στην Εικόνα 3.10. 

 

Εικόνα 3.10 Γωνίες σύνδεσης κάθε σημείου 

Λόγω της μη επακριβούς οριοθετημένης επιλογής των σημείων εγκατάστασης τη 

στιγμή της επιλογής του εξοπλισμού, προστέθηκε σε κάθε σημείο ένα περιθώριο 

ασφαλείας ώστε πιθανή μικρή μετακίνηση των ασυρμάτων να μη δημιουργήσει 

πρόβλημα στην λειτουργία του δικτύου. Στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 3.3) 

παρουσιάζονται για κάθε σημείο οι υπολογιζόμενες γωνίες, η προσθήκη ασφαλείας 

για κάθε σημείο και τέλος η επιλογή γωνίας που ζητήθηκε με βάση τη διαθεσιμότητα 

κεραιών στο εμπόριο. 

Πίνακας 3.3 Γωνίες μεταξύ των σημείων διασύνδεσης 

Σημείο Υπολογιζόμενη 

γωνία (ο) 

Προσθήκη 

ασφαλείας (ο) 

Τελική επιλογή (ο) 

Λιμάνι 20 5 25 

Φιλοποίμενος 130 10 (2x)25* 

ΙΟΘ 32 10 60 

Interni 185 10 360 

*Στην περιοχή Φιλοποίμενος αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν δύο κατευθυντικά ασύρματα 

με κεραίες των 25ο έκαστη αντί ασυρμάτου με κεραία της τάξης των 140ο 

Να σημειωθεί ότι στην περιοχή Φιλοποίμενος αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν δύο 

κατευθυντικά ασύρματα με κεραίες των 25ο έκαστη αντί ασυρμάτου με κεραία της 

τάξης των 140ο. Στην περίπτωση που επιλέγονταν η δεύτερη λύση, ο 

προσανατολισμός της κεραίας θα έπρεπε να είναι ακριβώς πάνω στο ξενοδοχείο και 

τα ασύρματα στο Λιμάνι και Ιnterni να βρίσκονται στα όρια των δυνατοτήτων της 

κεραίας. Αυτό σε συνδυασμό με τις οριακές (όπως υπολογίστηκαν) δυνατότητες 
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επικοινωνίας μεταξύ Φιλοποίμενος και Ιnterni θα μείωνε ακόμα περισσότερο τις 

πιθανότητες αξιόπιστης σύνδεσης, ενώ ταυτόχρονα θα μείωνε και την ποιότητα 

σύνδεσης μεταξύ Φιλοποίμενος και Λιμάνι. 

Οι προδιαγραφές του εξοπλισμού που ζητήθηκε αναφέρονται στο Παράρτημα 6.5, 

ενώ στο Παράρτημα 6.6 βρίσκονται τα αναλυτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που 

επιλέχτηκε και αναφέρεται συνοπτικά παρακάτω (Πίνακας 3.4). 

Πίνακας 3.4 Χαρακτηριστικά ασύρματου εξοπλισμού 

Τύπος Μοντέλο Ισχύς 

ασυρμάτου 

Ευαισθησία Ενίσχυση 

κεραίας 

Γωνία 

κεραίας 

Ασύρματο router Metal 

5SHPn 

3dBm @ 

6Mbps 

-93dBm @ 

6Mbps 
  

Κεραία NT-HOR-

12/54-V 
  12dBi 360ο 

Κεραία    18dBi 60ο 

Ασύρματο router με 

κεραία 

SXT 5HPnD 

 

3dBm @ 

6Mbps 

-93dBm @ 

6Mbps 
16dBi 25ο 

3.6 Εγκατάσταση εξοπλισμού 

Η διαδικασία εγκατάστασης του εξοπλισμού (πυλώνες, οδεύσεις καλωδίων, κυτία 

κ.τ.λ.) στα σημεία Λιμάνι, Φιλοποίμενος, ΙΟΘ και Ιnterni περιγράφεται αναλυτικά στο 

Παραδοτέο 6.1. Τα ασύρματα που τοποθετήθηκαν στην πρώτη φάση εγκατάστασης 

στα σημεία αυτά είναι τα εξής: 

Α) Περιοχή Λιμάνι 

 Ασύρματο router Mikrotik Metal 5SHPn με αυτόνομη κεραία 60ο, διόπτευση στις 

149ο και αποτύπωμα, το οποίο περιλαμβάνει πλήρως τα σημεία Φιλοποίμενος, 

ΙΟΘ και Interni. 

B) Περιοχή Φιλοποίμενος  

 Ασύρματο router Mikrotik SXT 5HPnD με διόπτευση στις 318ο, ώστε το 

αποτύπωμα του να διχοτομείται από το σημείο Λιμάνι. 

 Ασύρματο router Mikrotik SXT 5HPnD με διόπτευση στις 190ο, ώστε το 

αποτύπωμα του να διχοτομείται από το σημείο Interni. 
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Γ) Περιοχή ΙΟΘ  

 Ασύρματο router Mikrotik Metal 5SHPn με κεραία 60ο και  διόπτευση στις 350ο 

και αποτύπωμα, το οποίο περιλαμβάνει πλήρως τα σημεία Λιμάνι,  

Φιλοποίμενος και Interni. 

Δ) Περιοχή Interni 

 Ασύρματο router Mikrotik Metal 5SHPn με κεραία 360ο και αποτύπωμα, το 

οποίο περιλαμβάνει πλήρως τα σημεία Λιμάνι, Φιλοποίμενος και Interni. 

3.7 Προγραμματισμός και ρυθμίσεις εξοπλισμού 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, κάθε σημείο θα επικοινωνεί με δύο τουλάχιστον 

σημεία ώστε να υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικών δρομολογήσεων σε περίπτωση 

διακοπής μιας σύνδεσης. Τυποποιημένη διαδικασία για τον προγραμματισμό αυτής 

της δομής είναι η χρήση Bridge Mode με ενεργοποιημένο το πρωτόκολλο rtsp (Real 

Time Streaming Protocol) για την επιλογή της καλύτερης διαδρομής. Ο συγκεκριμένος 

εξοπλισμός, όμως, διαθέτει μία ακόμα επιλογή, τη δημιουργία με χρήση του HWMP 

(Hybrid Wireless Mesh Protocol) plus πρωτοκόλλου, ενός πλήρους Mesh, στο οποίο 

κάθε στιγμή όλες οι εναλλακτικές διαδρομές είναι ενεργές και με χρήση της τεχνικής 

«κόστους» επιλέγεται κάθε φορά η καλύτερη. Το πρωτόκολλο αυτό επιτρέπει την πολύ 

εύκολη σύνδεση επιπλέον κόμβων και επέκταση του δικτύου και γι’ αυτό το λόγο 

επιλέχθηκε. 

Όπως αναφέρεται και στο Παραδοτέο 3.1, σε όλο το δίκτυο που εγκαταστάθηκε για τις 

ανάγκες του έργου δόθηκαν ιδιωτικές εσωτερικές διευθύνσεις IP της κλάσης 10.χ.χ.χ, 

ενώ ο εξοπλισμός για τον οποίo κρίθηκε ότι υπάρχει ανάγκη για πρόσβαση από 

εξωτερικές διευθύνσεις αντιστοιχίστηκε στις 16 πραγματικές IP διευθύνσεις που 

προμηθεύτηκε η εταιρεία μαζί με την σύνδεση στο internet. Όλα τα ασύρματα 

ρυθμίστηκαν ώστε να διαθέτουν: 

 ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, 

 λίστες αποκλειόμενων χρηστών, οι οποίες αυτόματα προσθέτουν στις 

εγγραφές χρήστες και διευθύνσεις, οι οποίες προσπαθούν να παραβιάσουν το 

σύστημα, 
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 αποκλειστικές λίστες επιτρεπτών ασύρματων συνδέσεων και, 

 αναλυτικά αρχεία καταγραφής (SysLog), στα οποία καταγράφεται πλήρως η 

λειτουργία τους και οι προσπάθειες παραβίασης της ασφάλειας τους. 

Τα παραπάνω έχουν δοθεί με κάθε λεπτομέρεια στα αρμόδια τμήματα της ΕΥΑΘ και 

δεν αναπτύσσονται αναλυτικότερα, γιατί κάτι τέτοιο θα δημοσιοποιούσε τις 

λεπτομέρειες των τεχνικών ασφαλείας, οι οποίες υιοθετήθηκαν. 

Κατά την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία τα ασύρματα ρυθμίστηκαν στην 

συχνότητα των 5320Mhz και μέσα από διαδικασία μετρήσεων και δοκιμών 

επαναρυθμίστηκαν στη συχνότητα των 5220Mhz με εύρος καναλιού 20/40Mhz και 

μπάντα 5Ghz-A/N. 

3.8 Λειτουργία και αρχική αξιολόγηση δικτύου 

Ο ασύρματος εξοπλισμός κάθε σημείου ενεργοποιήθηκε άμεσα μετά την 

εγκατάσταση του και μόλις δημιουργήθηκε μία ζεύξη, αυτή παρακολουθούνταν όσο 

αφορά την αξιοπιστία και την απόδοση της.  

Συνολικά με βάση το σχεδιασμό που παρουσιάστηκε στην Εικόνα 3.2, 

δημιουργήθηκαν έξι συνδέσεις μεταξύ των τεσσάρων σημείων. Συνοπτικά για κάθε μία 

από αυτές τις συνδέσεις η αρχική αξιολόγηση με την εγκατάσταση του συνόλου του 

εξοπλισμού παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν (Πίνακας 3.5 έως Πίνακας 

3.7). 

i) Σύνδεση Λιμάνι - Φιλοποίμενος: 

Πίνακας 3.5 Αξιολόγηση ζεύξης Λιμάνι - Φιλοποίμενος 

Μέσο συνολικό Tx / Rxstrength -62/-6dBm 

Μέσο SNR 56db 

Μέσο Tx/Rx CCQ 75/70% 

Μέσο Tx/Rx Rate 243/112,5Mbps 

Μέγιστο Tx/Rx Rate 305/305Mbps 

Ελάχιστο Tx/Rx Rate 120/6Mbps 

Υπολογιζόμενη Απόσταση 2Km 
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ii) Σύνδεση Λιμάνι - ΙΟΘ:  

Πίνακας 3.6 Αξιολόγηση ζεύξης Λιμάνι - ΙΟΘ 

Μέσο συνολικό Tx / Rxstrength -69/-70dBm 

Μέσο SNR 50db 

Μέσο Tx/Rx CCQ 67/70% 

Μέσο Tx/Rx Rate 90/90Mbps 

Μέγιστο Tx/Rx Rate 121,5/112,5Mbps 

Ελάχιστο Tx/RxRate 54/6Mbps 

Υπολογιζόμενη Απόσταση 6Km 

 

iii) Σύνδεση Λιμάνι – Interni:  

Πίνακας 3.7 Αξιολόγηση ζεύξης Λιμάνι - Interni 

Μέσο συνολικό Tx / Rxstrength -68/-67dBm 

Μέσο SNR 52db 

Μέσο Tx/Rx CCQ 79/74% 

Μέσο Tx/Rx Rate 121,5/121,5Mbps 

ΜέγιστοTx/Rx Rate 150/150Mbps 

ΕλάχιστοTx/Rx Rate 54/54Mbps 

ΥπολογιζόμενηΑπόσταση 3Km 

 

iv) Σύνδεση Φιλοποίμενος - ΙΟΘ:  

Με την ενεργοποίηση των δύο ασυρμάτων διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλήρης 

αδυναμία επικοινωνίας μεταξύ των σημείων αυτών. Κανένα από τα δύο ασύρματα δεν 

μπορούσε να ανιχνεύσει την εκπομπή του άλλου. 

v) Σύνδεση Φιλοποίμενος - Interni: 

Με την ενεργοποίηση των ασυρμάτων διαπιστώθηκε ότι η ποιότητα επικοινωνίας ήταν 

ιδιαίτερα χαμηλή με πολύ συχνά και μεγάλα διαστήματα πλήρους αδυναμίας 

σύνδεσης. Στο Παράρτημα 6.7 παρουσιάζονται στοιχεία από το σύστημα 

καταγραφών του συστήματος για τη συγκεκριμένη ζεύξη. 

vi) Σύνδεση Interni - ΙΟΘ:  

Με την ενεργοποίηση των ασυρμάτων διαπιστώθηκε υψηλή στάθμη σήματος, αλλά 

παρουσιάστηκαν επαναλαμβανόμενες και πολύ συχνές διακοπές και επανασυνδέσεις, 

οι οποίες πολλές φορές δεν διαρκούσαν περισσότερο από λίγα δευτερόλεπτα. Μετά 
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από συνεχή παρακολούθηση διαπιστώθηκε ότι το φαινόμενο οφείλονταν στην κίνηση 

των δέντρων που παρεμβάλλονταν μεταξύ των δύο σημείων. Με δεδομένο ότι η 

εγκατάσταση και οι μετρήσεις έγιναν σε περίοδο που δεν υπήρχε φύλλωμα στα δέντρα 

κρίθηκε ότι σε λειτουργικές συνθήκες δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί αξιόπιστη 

επικοινωνία.  

Με βάση τα παραπάνω κρίθηκε ότι το σύνολο των συνδέσεων του σημείου Λιμάνι 

είναι αξιόπιστες και με βάση αυτές μπορεί να ξεκινήσει η επιχειρησιακή λειτουργία του 

έργου αλλά οι υπόλοιπες ζεύξεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ούτε ως 

εναλλακτικές και θα αναζητηθεί νέος σχεδιασμός για αυτές. 

3.9 Διασύνδεση σημείου 40 Εκκλησιές 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στην πορεία υλοποίησης του έργου, προέκυψε η 

ανάγκη διασύνδεσης και ενός επιπλέον σημείου (περιοχή 40 Εκκλησιές), στο οποίο 

εγκαταστάθηκε ο δεύτερος μετεωρολογικός σταθμός του συστήματος. Η τοποθεσία 

του σημείου αυτού σε σχέση με τα υπόλοιπα σημεία του έργου, απεικονίζεται ως 

σημείο Ε στην Εικόνα 3.11. 

 

Εικόνα 3.11 Περιοχή 40 Εκκλησιές (σημείο Ε) 
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Το συγκεκριμένο σημείο παρόλο που είναι σε υψόμετρο περίπου 140m από το επίπεδο 

της θάλασσας αδυνατεί να επικοινωνήσει με τα σημεία Α, Β, Γ και Δ λόγω των 

πολυώροφων κτιρίων που υπάρχουν στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Για 

τον λόγο αυτό αναζητήθηκαν άλλα πιθανά σημεία, τα οποία θα μπορούσαν να 

λειτουργήσουν ως σημεία «γέφυρας» μεταξύ των 40 Εκκλησιών και κάποιου / κάποιων 

σημείων του έργου.  

Μετά από αυτοψία στα κτίρια της ΕΥΑΘ διαπιστώθηκε ότι το δώμα του κτιρίου της 

εταιρείας επί της κεντρικής οδού Τσιμισκή έχει οπτική επαφή με τις 40 Εκκλησιές αλλά 

και με τα σημεία Β, Γ και Δ του έργου. Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο σημείο εκτός 

από την απαραίτητη γέφυρα μπορεί να προσφέρει και τις εναλλακτικές – εφεδρικές 

συνδέσεις, οι οποίες δεν λειτούργησαν με τον προηγούμενο σχεδιασμό του δικτύου.  

Η τοποθεσία του κτιρίου της ΕΥΑΘ επί τις οδού Τσιμισκή (σημείο ΣΤ) καθώς και οι 

ζεύξεις που θα δημιουργηθούν φαίνονται στην Εικόνα 3.12. 

 

Εικόνα 3.12 Τελική διασύνδεση σημείων 

Οι απαραίτητες γωνίες των ασύρματων κεραιών μετά την αλλαγή του σχεδιασμού 

παρουσιάζονται παρακάτω (Πίνακας 3.8). 
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Πίνακας 3.8 Γωνίες μεταξύ των τελικών σημείων διασύνδεσης 

Σημείο Υπολογιζόμενη γωνία (ο) Προσθήκη 

ασφαλείας (ο) 

Τελική επιλογή 

(ο) 

Λιμάνι 20 5 25 

Φιλοποίμενος 18 5 (2x)25* 

ΙΟΘ 16 5 25 

Interni 18 5 360 

Τσιμισκή 16 (ως προς Β, Γ, Δ) 

97 (ως προς Β, Γ, Δ, Ε) 

5 

5 
2x25 

40 Εκκλησίες Ευθεία 

*Στην περιοχή Φιλοποίμενος αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν δύο κατευθυντικά ασύρματα 

με κεραίες των 25ο έκαστη αντί ασυρμάτου με κεραία της τάξης των 140ο 

3.10  Τελική εγκατάσταση εξοπλισμού 

Μετά την τροποποίηση στο σχεδιασμό του δικτύου ακολούθησαν και οι παρακάτω 

τροποποιήσεις – προσθήκες στα σημεία του έργου. 

Α) Περιοχή Φιλοποίμενος 

 Αλλαγή της γωνίας διόπτευσης του πρώτου MikrotikSXT 5HPnD από 318ο σε 

327ο ώστε το αποτύπωμα του να περιλαμβάνει πλήρως τα σημεία Λιμάνι και 

Τσιμισκή. 

 Αφαίρεση του δευτέρου MikrotikSXT 5HPnD λόγω αδυναμίας δημιουργίας 

ζεύξης με το σημείο Interni. 

Β) Περιοχή ΙΟΘ  

 Αντικατάσταση του MikrotikMetal 5SHPn και της ανεξάρτητης  κεραίας 60ο με 

MikrotikSXT 5HPnD σε διόπτευση στις 344ο και αποτύπωμα, το οποίο 

περιλαμβάνει πλήρως τα σημεία Λιμάνι  και Τσιμισκή. 

Γ) Περιοχή Interni  

 Παρόλο που με βάση το νέο σχεδιασμό του δικτύου δεν απαιτείται πλέον 

άνοιγμα γωνίας μεγαλύτερης των 25ο, δεν υλοποιήθηκε καμία τροποποίηση 

του εξοπλισμού. Η διατήρηση του εξοπλισμού αποφασίστηκε γιατί θα 

απαιτούνταν προμήθεια νέου, τη στιγμή που ο εξοπλισμός που έχει ήδη 

εγκατασταθεί παρουσιάζει υψηλές επιδόσεις. 
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Δ) Περιοχή 40 Εκκλησίες 

 Ασύρματο router MikrotikSXT 5HPnD με διόπτευση στις 255ο, ώστε το 

αποτύπωμα του να διχοτομείται από το σημείο Τσιμισκή. 

Ε) Περιοχή Τσιμισκή  

 Ασύρματο router MikrotikSXT 5HPnD με διόπτευση στις 75ο, ώστε το αποτύπωμα 

του να διχοτομείται από το σημείο 40 Εκκλησίες. 

 Ασύρματο router MikrotikSXT 5HPnD με διόπτευση στις 165ο, ώστε το 

αποτύπωμα του να περιλαμβάνει πλήρως τα σημεία Φιλοποίμενος, ΙΟΘ και 

Interni. 

3.11 Τροποποιήσεις προγραμματισμού και 

ρυθμίσεων 

Το σύνολο των ασυρμάτων που χρησιμοποιούνται για τις διασυνδέσεις των σημείων 

Α, Β, Γ, Δ και ΣΤ (Εικόνα 3.12) διατήρησε τον αρχικό προγραμματισμό με βάση το 

πρωτόκολλο HWMPplus δημιουργώντας πλέον ένα πλήρες Mesh έξι ζεύξεων μεταξύ 

των οποίων δεν υπάρχει η έννοια της κύριας και της εφεδρικής. Όλες λειτουργούν 

παράλληλα και ταυτόχρονα και το πρωτόκολλο αποφασίζει δυναμικά τη ζεύξη, η 

οποία θα χρησιμοποιηθεί κάθε φορά.  

Τα δύο ασύρματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διασύνδεση μεταξύ των σημείων 

Τσιμισκή και 40 Εκκλησίες ρυθμίστηκαν σε σύνδεση γέφυρας «σημείο προς σημείο», 

PointtoPointBridge, και σε διαφορετική συχνότητα, 5320Mhz, για να μη δημιουργούνται 

παρεμβολές στο κύριο δίκτυο του συστήματος. 

3.12  Λειτουργία και αξιολόγηση δικτύου 

Συνολικά με βάση τον τελικό σχεδιασμό δημιουργήθηκαν επτά συνδέσεις μεταξύ των 

έξι σημείων. Συνοπτικά στους πίνακες που ακολουθούν (Πίνακας 3.9 έως Πίνακας 

3.15) παρουσιάζεται η αξιολόγηση για κάθε μία από αυτές τις συνδέσεις. 
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i) Σύνδεση Λιμάνι – Φιλοποίμενος:  

Πίνακας 3.9 Αξιολόγηση ζεύξης Λιμάνι - Φιλοποίμενος 

Μέσο συνολικό Tx / Rxstrength -58/-58dBm 

Μέσο SNR 60db 

Μέσο Tx/Rx CCQ 80/78% 

Μέσο Tx/Rx Rate 270/243Mbps 

Μέγιστο Tx/Rx Rate 300/300Mbps 

Ελάχιστο Tx/Rx Rate 150/90Mbps 

Υπολογιζόμενη Απόσταση 2Km 

 

ii) Σύνδεση Λιμάνι – ΙΟΘ:  

Πίνακας 3.10 Αξιολόγηση ζεύξης Λιμάνι – ΙΟΘ 

Μέσο συνολικό Tx / Rxstrength -67/-67dBm 

Μέσο SNR 51db 

Μέσο Tx/Rx CCQ 70/67% 

Μέσο Tx/Rx Rate 150/112,5Mbps 

Μέγιστο Tx/Rx Rate 270/270Mbps 

Ελάχιστο Tx/Rx Rate 90/54Mbps 

Υπολογιζόμενη Απόσταση 3Km 

 

iii) Σύνδεση Λιμάνι – Interni:  

Πίνακας 3.11 Αξιολόγηση ζεύξης Λιμάνι – Interni 

Μέσο συνολικό Tx / Rxstrength -65/-65dBm 

Μέσο SNR 53db 

Μέσο Tx/Rx CCQ 81/80 % 

Μέσο Tx/Rx Rate 150/121Mbps 

Μέγιστο Tx/Rx Rate 243/180Mbps 

Ελάχιστο Tx/Rx Rate 81/54Mbps 

Υπολογιζόμενη Απόσταση 3Km 

 

iv) Σύνδεση Τσιμισκή – Φιλοποίμενος:  

Πίνακας 3.12 Αξιολόγηση ζεύξης Τσιμισκή – Φιλοποίμενος 

Μέσο συνολικό Tx / Rxstrength -60/-60dBm 

Μέσο SNR 58db 

Μέσο Tx/Rx CCQ 80/70% 

Μέσο Tx/Rx Rate 243/121Mbps 

Μέγιστο Tx/Rx Rate 300/270Mbps 

Ελάχιστο Tx/Rx Rate 90/6Mbps 

Υπολογιζόμενη Απόσταση 2Km 
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v) Σύνδεση Τσιμισκή – ΙΟΘ: 

Πίνακας 3.13 Αξιολόγηση ζεύξης Τσιμισκή – ΙΟΘ 

 Μέσο συνολικό Tx / Rxstrength -72/-71dBm 

Μέσο SNR 46db 

Μέσο Tx/Rx CCQ 65/00% 

Μέσο Tx/Rx Rate 120/90Mbps 

Μέγιστο Tx/Rx Rate 154/120Mbps 

Ελάχιστο Tx/Rx Rate 54/6Mbps 

Υπολογιζόμενη Απόσταση 3Km 

 

vi) Σύνδεση Τσιμισκή – Interni:  

Πίνακας 3.14 Αξιολόγηση ζεύξης Τσιμισκή – Interni 

Μέσο συνολικό Tx / Rxstrength -68/-67dBm 

Μέσο SNR 50db 

Μέσο Tx/Rx CCQ 77/75% 

Μέσο Tx/Rx Rate 154/120Mbps 

Μέγιστο Tx/Rx Rate 240/240Mbps 

Ελάχιστο Tx/Rx Rate 81/39Mbps 

Υπολογιζόμενη Απόσταση 2Km 

 

vii) Σύνδεση Τσιμισκή – 40 Εκκλησίες:  

Πίνακας 3.15 Αξιολόγηση ζεύξης Τσιμισκή – 40 Εκκλησίες 

Μέσο συνολικό Tx / Rxstrength -68/-65dBm 

Μέσο SNR 52db 

Μέσο Tx/Rx CCQ 82/80% 

Μέσο Tx/Rx Rate 150/135Mbps 

Μέγιστο Tx/Rx Rate 270/240Mbps 

Ελάχιστο Tx/Rx Rate 81/81Mbps 

Υπολογιζόμενη Απόσταση 2Km 

 

Με βάση τα παραπάνω κρίθηκε ότι το σύνολο των συνδέσεων όλων των σημείων 

διαθέτει αξιοπιστία και καλύπτεται και η ανάγκη για διπλές ζεύξεις μεταξύ των κυρίων 

σημείων. Η περιοχή 40 Εκκλησίες είναι η μόνη, η οποία εξαρτάται από ένα σημείο, 

αλλά αυτό δε θεωρείται κρίσιμο για το σύστημα αφού ο συγκεκριμένος σταθμός είναι 

δευτερεύων και βοηθητικός. Αναλυτική αναφορά για την λειτουργία του δικτύου κατά 

την πιλοτική λειτουργία του έργου θα υπάρξει στα πλαίσια των παραδοτέων της 

Ενότητας Εργασίας 7. 
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4 Σχεδιασμός και υλοποίησης 

Συστήματος Διαχείρισης Βάσης 

Δεδομένων 

Ιδιαίτερα σημαντικό δομικό στοιχείο του προς ανάπτυξη συστήματος είναι το Σύστημα 

Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (ΣΔΒΔ) που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και ο 

σχεδιασμός της βάσης δεδομένων (ΒΔ) αυτής καθ’ αυτής. 

Το μεν πρώτο θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα και χωρίς προβλήματα και 

μηχανικές καθυστερήσεις, στις απαιτήσεις για υψηλή διαθεσιμότητα, δυνατότητα 

επαναφοράς από διακοπή λειτουργίας, υψηλό φόρτο χρήσης κ.τ.λ. Από την άλλη η 

ΒΔ θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποθηκεύσει το μέγιστο αριθμό δεδομένων, 

όχι μόνο για τις ανάγκες της εφαρμογής αλλά και για μελλοντική μελέτη και 

κατανόηση του φαινομένου, να αποτελεί τη γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των 

επιμέρους εφαρμογών και συστατικών του συστήματος και τέλος να μπορεί να 

ικανοποιήσει σύνθετα ερωτήματα σε μικρό χρόνο, ώστε το σύστημα να μπορεί να 

λάβει αποφάσεις εντός χρονικών περιορισμών. 

4.1 Επιλογή εξοπλισμού 

Με βάση τον προϋπολογισμό και την ανάλυση του φυσικού αντικειμένου που 

περιγράφεται στα Παραδοτέα 4.1 και 4.2, αποφασίστηκε η προμήθεια ανεξάρτητου 

συστήματος για την λειτουργία της ΒΔ με τις εξής ελάχιστες, συνοπτικές, 

προδιαγραφές: 

 Υπολογιστικό σύστημα τύπου NAS 

 Ωφέλιμο αποθηκευτικό χώρο ελάχιστο 1TB 

 Ενεργή συστοιχία RAID1 

 Κάρτα δικτύου 2x1Gbps 

 Υποστήριξη MySQL  
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 Υποστήριξη web Server 

Οι αναλυτικές περιγραφές καθώς και ο εξοπλισμός που έχει επιλεχτεί αναφέρονται στο 

Παράρτημα 6.8.  

Ο διακομιστής που επιλέχτηκε εκτός από το ΣΔΒΔ θα φιλοξενεί και τον καταγραφέα 

συμβάντων (SysLog) του συστήματος καθώς και τα webservices για τα τμήματα της 

εφαρμογής, στα οποία είναι απαραίτητα.  

4.2 Σχεδιασμός ΒΔ 

Ο σχεδιασμός της ΒΔ του συστήματος έγινε με βάση τις προδιαγραφές, τις ανάγκες 

και τις απαιτήσεις που τέθηκαν στα Παραδοτέα 4.1, 4.2 και 3.1. Οι σημαντικότερες από 

τις απαιτήσεις συνοπτικά είναι οι εξής: 

 Η δυνατότητα καταγραφής των φαινομένων με τη μέγιστη δυνατή συχνότητα. 

 Η καταγραφή των φαινομένων σε κοινό χρόνο, 5 λεπτά, ώστε να υπάρχει κοινή 

παρουσίαση της κατάστασης στο περιβάλλον. 

 Η καταγραφή μετρήσιμων και υπολογίσιμων παραγόντων. 

 Η αποθήκευση δεδομένων, μεταβλητών και παραμέτρων της εφαρμογής, έτσι 

ώστε αυτή να μπορεί να τροποποιήσει τη λογική της σε περίπτωση 

τροποποίηση των συνθηκών του περιβάλλοντος. 

 Η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον σημείων λήψης δεδομένων χωρίς 

επέμβαση στην εφαρμογή. 

 Η δυνατότητα προσθήκης παραμέτρων προς αποθήκευση χωρίς επέμβαση 

στην εφαρμογή. 

 Η υποστήριξη επιπέδων πρόσβασης σε επίπεδο χρήστη και παράγοντα. 

Αναλυτικά οι πίνακες που δημιουργήθηκαν περιγράφονται στο Παράρτημα 6.9, ενώ η 

αναλυτική περιγραφή των πινάκων ακολουθεί στις επόμενες παραγράφους. Να 

σημειωθεί ότι κατά το σχεδιασμό του κάθε πίνακα δημιουργήθηκαν δέκα πεδία 

μπαλαντέρ (tf1 έως tf10) με σκοπό την κάλυψη μελλοντικών αναγκών του 

συστήματος. Στην αναφορά που ακολουθεί παρουσιάζονται μόνο τα πεδία 

μπαλαντέρ, τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί. 
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4.2.1 Πίνακας users 

Μία από τις πρώτες προδιαγραφές του έργου ήταν η ανάγκη θέσπισης 

πιστοποιημένης, περιορισμένης πρόσβασης του κάθε χρήστη στα δεδομένα και τις 

λειτουργίες του συστήματος. Με βάση το παραπάνω δημιουργήθηκε πίνακας 

χρηστών, στον οποίο αποθηκεύονται οι χρήστες του συστήματος μαζί με τις 

απαραίτητες ιδιότητες τους (Πίνακας 4.1).  

Πίνακας 4.1 Δομή πίνακα users 

Στήλη Τύπος Σχόλια 

id int(11)   

username varchar(20) Το username του χρήστη  

password varchar(32) Το password του χρήστη σε MD5  

lname varchar(45) Το πραγματικό όνομα του χρήστη  

fname varchar(45) Το πραγματικό επίθετο του χρήστη  

active bit(1) Λογική τιμή. 1= Ενεργός χρήστης, 0= Μη ενεργός  

expires bit(1) 

Λογική τιμή. 1= Ο λογαριασμός απενεργοποιείτε στην 

ημερομηνία που ακολουθεί, 0= Ο λογαριασμός δεν 

ενεργοποιείτε ποτέ  

exp_date date Ημερομηνία απενεργοποίησης λογαριασμού  

rights tinyint(4) 

Δείκτης δικαιωμάτων λογαριασμού. Τιμή από το 0 μέχρι το 

9. Το 0 αντιστοιχεί στα δικαιώματα του guest το 9 στα 

δικαιώματα του admin. Κάθε επίπεδο κληρονομεί τα 

δικαιώματα του προηγούμενου.  

4.2.2 Πίνακας data_areas 

Ο πίνακας data_areas περιγράφει τις φυσικές περιοχές λήψης πάσης φύσεως 

δεδομένων. Είναι συνδεδεμένος με την εφαρμογή ανάγνωσης μετρήσεων του 

συστήματος και περιέχει όλα τα δεδομένα, τα οποία χρειάζεται η εφαρμογή για να 

αποκτήσει πρόσβαση σε κάποια πηγή δεδομένων. Προσθήκη εγγραφών στον πίνακα 

αντιστοιχεί σε προσθήκη πηγών δεδομένων (καταγραφικών ή άλλων που 

υποστηρίζονται από το σύστημα (Πίνακας 4.2). 

Πίνακας 4.2 Δομή πίνακα data_areas 

Στήλη Τύπος Σχόλια 

id int(11) Κωδικός εγγραφής  

name varchar(32) Όνομα Περιοχής  

info varchar(255) Σχόλια - πληροφορίες περιοχής  

source_type tinyint(4) 

Τύπος εισόδου δεδομένων. 1= datalogger, 11=data 

logger μετεωρολογικού, 2= PLC, 3= αρχείο. Οι τύποι 

περιγράφονται και υλοποιούνται στην αντίστοιχη 

βιβλιοθήκη της εφαρμογής.  

multi_data tinyint(4) 
Αριθμός παραγόντων που μετρούνται στη 

συγκεκριμένη μηχανική περιοχή  

server_ip varchar(45) Διεύθυνση του διακομιστή (source)  
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server_path varchar(45) Διαδρομή – πόρτα επικοινωνίας με το διακομιστή  

query_string varchar(45) Συμβολοσειρά ερωτήματος προς το διακομιστή  

active bit(1) Λογική τιμή. 1= Ενεργή περιοχή, 0= Μη ενεργή περιοχή  

tf1 varchar(45) 

Συμβολοσειρά ερωτήματος για πρόσβαση στα sdi 

κανάλια των καταγραφικών (όταν ο τύπος εισόδου 

είναι «11»  

tf2 varchar(45) 
Συμβολοσειρά ερωτήματος για ανάγνωση αθροιστή ή 

άλλου δεδομένου με μοναδική απάντηση.  

4.2.3 Πίνακας measured_factors 

Ο πίνακας measured_factors περιγράφει τους παράγοντες του συστήματος, οι οποίοι 

προέρχονται από μετρήσεις στις περιοχές του πίνακα data_area (Πίνακας 4.3). 

Πίνακας 4.3 Δομή πίνακα measured_factors 

Στήλη Τύπος Σχόλια 

id int(11) Κωδικός εγγραφής  

name varchar(32) Όνομα μετρήσιμου παράγοντα  

info varchar(255) Σχόλια – πληροφορίες μετρήσιμου παράγοντα  

data_area int(11) 
Περιοχή (συσκευή) η οποία δίνει τη τιμή. Κωδικός από τον 

πίνακα data_areas  

area_divider varchar(45) 
Συμβολοσειρά διαχωρισμού σε περίπτωση που το data_area 

μετράει πολλές τιμές  

s_interval bigint(20) Ελάχιστος χρόνος μεταξύ μετρήσεων (Specsbased)  

method varchar(16) Μεθοδολογία – κανονικοποίηση μέτρησης  

uplimit float Άνω όριο αποδεκτών τιμών  

downlimit float Κάτω όριο αποδεκτών τιμών  

unit varchar(16) Μονάδα μέτρησης  

4.2.4 Πίνακας calculated_factors 

Ο πίνακας calculated_factors περιγράφει τους παράγοντες του συστήματος, οι 

οποίοι προέρχονται από μετασχηματισμούς – υπολογισμούς και όχι από μετρήσεις 

στις περιοχές μετρήσεωνμ (Πίνακας 4.4). Οι συναρτήσεις υπολογισμού περιγράφονται 

στις αντίστοιχες βιβλιοθήκες τις εφαρμογής. 

Πίνακας 4.4 Δομή πίνακα calculated_factors 

Στήλη Τύπος Σχόλια 

id int(11) Κωδικός εγγραφής  

name varchar(48) Όνομα υπολογίσιμου παράγοντα  

info varchar(255) Σχόλια – πληροφορίες υπολογίσιμου παράγοντα  

s_interval bigint(20) Ελάχιστος χρόνος μεταξύ μετρήσεων (Specsbased)  

function_id int(11) 

Κωδικός συνάρτησης υπολογισμού παράγοντα. Οι 

συναρτήσεις περιγράφονται στην αντίστοιχη βιβλιοθήκη 

του προγράμματος  

uplimit float Άνω όριο αποδεκτών τιμών  

downlimit float Κάτω όριο αποδεκτών τιμών  

unit varchar(16) Μονάδα μέτρησης  
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4.2.5 Πίνακας measured _raw 

Ο πίνακας measured_raw καταγράφει τις πρωτογενείς τιμές των παραμέτρων του 

πίνακα measured_factors (Πίνακας 4.5). Η συχνότητα καταγραφής είναι διαφορετική 

για κάθε παράγοντα και ίση με την τιμή στο πεδίο «Ελάχιστος χρόνος μεταξύ 

μετρήσεων» στον πίνακα measured_factors. 

Πίνακας 4.5 Δομή πίνακα measured_raw 

Στήλη Τύπος Σχόλια 

factor_id int(11) Κωδικός υπολογίσιμου παράγοντα  

tstamp timestamp Χρονική σήμανση μέτρησης  

value float Πραγματική τιμή της παράγοντα  

4.2.6 Πίνακας calculated_raw 

Ο πίνακας calculated_raw καταγράφει τις πρωτογενείς τιμές των παραμέτρων του 

πίνακα calculated_factors (Πίνακας 4.6). Η συχνότητα καταγραφής είναι διαφορετική 

για κάθε παράγοντα και ίση με την τιμή στο πεδίο «Ελάχιστος χρόνος μεταξύ 

μετρήσεων» στον πίνακα calculated _factors. 

Πίνακας 4.6 Δομή πίνακα calculated_raw 

Στήλη Τύπος Σχόλια 

factor_id int(11) Κωδικός υπολογίσιμου παράγοντα  

tstamp timestamp Χρονική σήμανση μέτρησης  

value float Πραγματική τιμή της παράγοντα  

4.2.7 Πίνακας factors 

Ο πίνακας factors περιλαμβάνει τους τελικούς, συνολικούς, παράγοντες που 

καταγράφει το σύστημα (Πίνακας 4.7). Η λίστα τον παραγόντων που υπάρχουν στον 

πίνακα αυτόν είναι και οι παράγοντες, για τους οποίους υπολογίζονται 5λεπτες τιμές 

και αποθηκεύονται στον πίνακα values5m που θα αναφερθεί στη συνέχεια. Στον 

πίνακα factors λογικά υπάρχουν το άθροισμα των παραγόντων των πινάκων 

calculated_factors και measured _factors, χωρίς όμως αυτό να είναι υποχρεωτικό. 

Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κάποιος παράγοντας που δε λαμβάνεται υπόψη στη 

λογική των αποφάσεων αλλά ούτε να μας ενδιαφέρει να καταγράφουμε 5λεπτες τιμές, 

οπότε αρκούμαστε στην καταγραφή των raw (πρωτογενών) τιμών (πχ τάσεις 

τροφοδοσίας). Επίσης υπάρχουν πρωτογενείς τιμές που απλά χρησιμοποιούνται για 

τον υπολογισμό δευτερογενών παραγόντων και δεν υπάρχει λόγος να καταγραφούν 
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και σαν 5λεπτα. Και σε αυτή την περίπτωση αρκούμαστε στην καταγραφή των 

πρωτογενών τιμών. 

Στον πίνακα αυτόν για κάθε παράγοντα καταγράφεται και σειρά παραμέτρων, οι 

οποίες καθορίζουν τα χαρακτηριστικά και την επίδραση του κάθε παράγοντα στις 

αποφάσεις του συστήματος (Πίνακας 4.7). Τέτοιες παράμετροι είναι: 

 Το μοντέλο ασαφούς λογικής 

 Τα όρια των συναρτήσεων μέλους 

 Το μοντέλο υπολογισμού 5λέπτου 

Πίνακας 4.7 Δομή πίνακα factors 

Στήλη Τύπος Σχόλια 

id int(11) Κωδικός εγγραφής  

name varchar(48) Όνομα παράγοντα  

info varchar(255) Σχόλια – πληροφορίες παράγοντα  

factor_type bit(1) 0= Μετρήσιμος, 1=Υπολογιζόμενος  

source_factor_id int(11) 

Κωδικός παράγοντα από τον αντίστοιχο πίνακα 

measured_factors ή calculated_factors, ανάλογα με 

τον τύπο του  

fuzzy_model tinyint(4) 
Κωδικός ασαφούς μοντέλου το οποίο θα εφαρμοστεί 

στον συγκεκριμένο παράγοντα  

a_factor float Όρια συναρτήσεων υπολογισμού ΒΜ  

b_factor float Όρια συναρτήσεων υπολογισμού ΒΜ  

c_factor float Όρια συναρτήσεων υπολογισμού ΒΜ  

d_factor float Όρια συναρτήσεων υπολογισμού ΒΜ  

active bit(1) 
Λογική τιμή. 1= Ενεργός παράγοντας, 0= Μη ενεργός 

παράγοντας  

rights tinyint(4) 
Ελάχιστα δικαιώματα χρήστη για εμφάνιση του 

συγκεκριμένου παράγοντα  

tf1 varchar(45) 
Διαχωριστικό ομάδας για εκτέλεση των evaluators σε 

ομάδες  

tf2 varchar(45) 
Μονάδα μέτρησης για χρήση στον evaluator και 

μείωση των queries  

tf6 int(11) 

Δίκτης εμφάνισης για παράγοντες που θα 

υπολογίζονται αλλά χωρίς panel στον αντίστοιχο 

evaluator. 1= visible, 0= nonvisible.  

tf7 int(11) 
Μοντέλο υπολογισμού 5λέπτου. 1last value, 2max 

value, 3min value, 4avg value  

4.2.8 Πίνακας tstamp 

Ο πίνακας tstamp έχει προ αποθηκευμένα όλα τα 5λεπτα μεταξύ 1/11/2014 00:00:00 

και 31/12/2039 23:55:00. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται σαν πίνακας δεικτών για 

να υπάρχουν στο σύστημα προ δημιουργημένες οι αναμενόμενες χρονικές στιγμές, 

στις οποίες πρέπει για κάθε παράγοντα να υπάρχει κανονικοποιημένη 5λεπτη 
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μέτρηση. Με τη δημιουργία του, εισήχθησαν στον πίνακα 2647301 εγγραφές που 

αντιστοιχούν στα παραπάνω 5λεπτα, ενώ το εύρος ημερομηνιών μπορεί να 

τροποποιηθεί με απλή εισαγωγή – διαγραφή γραμμών από τον πίνακα.  

Στη δομή του πίνακα υπάρχουν ανεξάρτητα πεδία, τα οποία δημιουργήθηκαν με 

σκοπό την απλοποίηση μελλοντικών – πιθανών ερωτημάτων. Τέτοια πεδία είναι η 

ημέρα της εβδομάδας στην οποία αναφέρεται η μέτρηση, ο μήνας, η ώρα κ.τ.λ. 

(Πίνακας 4.8). 

Πίνακας 4.8 Δομή πίνακα tstamp 

Στήλη Τύπος Σχόλια 

id int(11) Κωδικός εγγραφής  

full_date date Η ημερομηνία μέτρησης σε μορφή YYYY-MM-DD  

full_time time Η ώρα μέτρησης σε μορφή HH:MM:SS  

s_year smallint(6) Το έτος μέτρησης σε αριθμητική μορφή  

s_month smallint(6) Ο μήνας μέτρησης σε αριθμητική μορφή  

s_day smallint(6) Η μέρα μέτρησης σε αριθμητική μορφή  

s_hour smallint(6) Η ώρα μέτρησης σε αριθμητική μορφή  

s_minute smallint(6) Τα λεπτά της ώρας μέτρησης σε αριθμητική μορφή  

s_weekday tinyint(4) 
Η ημέρα της εβδομάδας της μέτρησης σε αριθμητική μορφή. 

0= Κυριακή  

stamp datetime Πλήρη χρονοσήμανση  

4.2.9 Πίνακας values 5m 

Στον πίνακα αυτό αποθηκεύονται οι κανονικοποιημένες 5λεπτες μετρήσεις κάθε 

παράγοντα του πίνακα factors για κάθε μέτρηση που υπάρχει στον πίνακα tstamp 

(Πίνακας 4.9). Πρόκειται στην ουσία για μία ένωση (union) των εγγραφών (κυρίων 

κλειδιών) των δύο αυτών πινάκων, στην οποία συμπληρώνονται τα δεδομένα της 

μέτρησης. Με δεδομένο ότι ο πίνακας tstamp έχει 2.647.301 εγγραφές και εάν 

υποθέσουμε ότι ο πίνακας factors έχει 15 παράγοντες, τότε ο πίνακας values5m θα 

περιέχει 15 επί 2.647.301 = 39.709.515 εγγραφές. 

Η πιο πάνω διάρθρωση του πίνακα επιλέχθηκε να μην γίνει εξαρχής όπως στον 

πίνακα tstamp (χειροκίνητη μαζική εισαγωγή) μιας και σε αυτήν την περίπτωση δε θα 

μπορούσαν να εισαχθούν αυτόματα στον πίνακα τιμές για νέους παράγοντες. Για να 

ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο έχει ενσωματωθεί στο ΣΔΒΔ ρουτίνα, η οποία κάθε ημέρα 

ελέγχει τον πίνακα factors και σε περίπτωση που ανιχνεύσει νέο παράγοντα 

ενημερώνει τον πίνακα values5m με τις νέες εγγραφές που χρειάζονται. Κατά τη νέα 

ενημέρωση του πίνακα δημιουργούνται οι εγγραφές του κάθε παράγοντα για τους 

επόμενους 3 μήνες και κάθε ημέρα που ξαναεκτελείται η ρουτίνα φροντίζει για τη 
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συνεχόμενη επέκταση των προ δημιουργημένων εγγραφών. Όταν δημιουργείται μια 

εγγραφή για μία μέτρηση αυτή αυτόματα σημειώνεται ως «μη σωστή μέτρηση», αλλά 

όταν στη συνέχεια προκύψει τιμή γι αυτή την εγγραφή, τότε διορθώνεται και 

σημειώνεται ως έγκυρη.  

Πίνακας 4.9 Δομή πίνακα values5m 

Στήλη Τύπος Σχόλια 

factor_id int(10) Ο κωδικός του παράγοντα από τον πίνακα factors  

tstamp_id int(10) 
Ο κωδικός χρονικής σήμανσης της μέτρησης από τον πίνακα 

tstamps  

crisp float(7,2) Η αλγεβρική τιμή της μέτρησης (πραγματική τιμή)  

fuzzy_set bit(1) 
Το κύριο ασαφές σύνολο στο οποίο ανήκει η μέτρηση (0=low, 

1=high)  

mv float 
Ο βαθμός μέλους με τον οποίο η μέτρηση ανήκει στο κύριο 

ασαφές σύνολο  

high_mv float 

Ο βαθμός μέλους με τον οποίο η μέτρηση ανήκει στο ασαφές 

σύνολο high (χρήση στη γραφική απεικόνιση. -1 σε nonvalid 

μετρήσεις)  

valid bit(1) Λογική τιμή. 1= ορθή μέτρηση, 0= βλάβη  

4.2.10 Πίνακας visible_areas 

Ο πίνακας αυτός χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση των παραγόντων κατά την 

παρουσίαση τους στην ιστοσελίδα και στην εφαρμογή για κινητά. Με χρήση του 

πίνακα αυτού δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθεί η απαραίτητη ομαδοποίηση των 

παραμέτρων και να επιλεγεί η βέλτιστη κατηγοριοποίησή τους, ώστε να υπάρχει άμεση 

και εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία από τους τεχνικούς της εταιρείας. 

Στον πίνακα αυτό έχει ενσωματωθεί και η δυνατότητα χαρακτηρισμού της 

επικινδυνότητας της κάθε περιοχής, ώστε το σύστημα να μπορεί να προσδιορίζει 

μονοσήμαντα το αν κάποια περιοχή απαιτεί άμεση επέμβαση τεχνικού (Πίνακας 4.10). 

Το χαρακτηριστικό αυτό δεν χρησιμοποιείται στην παρούσα φάση μιας και δεν έχουν 

οριστεί ακόμα κανόνες ορισμού επικινδυνότητας περιοχών.   

Πίνακας 4.10 Δομή πίνακα visible_areas 

Στήλη Τύπος Σχόλια 

id int(11)   

name varchar(32) Όνομα Περιοχής  

info varchar(255) Σχόλια - πληροφορίες περιοχής  

function_id tinyint(4) 

Κωδικός συνάρτησης υπολογισμού συνολικής 

επικινδυνότητας. Οι συναρτήσεις περιγράφονται στην 

αντίστοιχη βιβλιοθήκη του προγράμματος  

area_type tinyint(4) 
Τύπος περιοχής. 1= informing only, 2= acting only, 3= 

mixed  

active bit(1) Λογική τιμή. 1= Ενεργή περιοχή, 0= Μη ενεργή περιοχή  
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4.2.11 Πίνακας factor_assignment 

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνει τον προαναφερόμενο πίνακα visible_areas 

δημιουργώντας την αντιστοίχιση του μεταξύ παράγοντα και περιοχής εμφάνισης. Να 

σημειωθεί ότι με βάση το σχεδιασμό του συστήματος κάποιος παράγοντας μπορεί να 

ανήκει σε πολλές περιοχές με διαφορετική συμπεριφορά και βαρύτητα κάθε φορά 

(Πίνακας 4.11).  

Πίνακας 4.11 Δομή πίνακα factor_assignment 

Στήλη Τύπος Σχόλια 

area_id int(10) Ο κωδικός της περιοχής απο τον πίνακα visible_areas  

factor_id int(10) Ο κωδικός του παράγοντα από τον πίνακα factor  

info varchar(255) Σχόλια - πληροφορίες αντιστοίχησης  

visible bit(1) 
Λογική τιμή. 1= Η παράμετρος εμφανίζεται στις ιδιότητες της 

περιοχής, 0= Η παράμετρος δεν εμφανίζεται  

active bit(1) 
Λογική τιμή. 1= Ενεργή αντιστοίχηση, 0= Μη ενεργή 

αντιστοίχηση  

calculated bit(1) 
Λογική τιμή. 1= Η παράμετρος παίρνει μέρος στον 

υπολογισμό της επικινδυνότητας, 0= Δεν πέρνει μέρος  

tf1 varchar(45) Visible στο site  

tf2 varchar(45) Visible στο κινητό  

tf3 varchar(45) Threshold  

4.2.12 Πίνακας logs 

Ο πίνακας logs καταγράφει όλες τις ενέργειες, αποφάσεις και προβλήματα του 

συστήματος (Πίνακας 4.12). Προσφέρεται σαν εργαλείο παρακολούθησης και 

αποσφαλμάτωσης. 

Πίνακας 4.12 Δομή πίνακα logs 

Στήλη Τύπος Σχόλια 

id bigint(20) Κωδικός εγγραφής  

tstamp timestamp Χρονοσήμανση βάσης δεδομένων  

agent varchar(50) Υποπρόγραμμα που κάνει την εγγραφή  

agent_ip varchar(15) Ip διεύθυνση συστήματος που κάνει την εγγραφή  

agent_tstamp timestamp Χρονοσήμανση εφαρμογής  

msg varchar(256) Κείμενο καταγραφής  
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5 Ακρωνύμια 

EMY Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 

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

ΙΟΘ Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης 

Η/Υ Ηλεκτρονικός υπολογιστής 

ΚΕΑΔ Κέντρο Ελέγχου Αποχετευτικού Δικτύου  

ΣΔΒΔ Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων 

ΒΔ Βάση δεδομένων 

RSSI Δείκτης έντασης λήψης σήματος 

RTSP  Real Time Streaming Protocol 

HWMP Hybrid Wireless Mesh Protocol 
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6 Παράρτημα 

6.1 Προδιαγραφές μετεωρολογικών σταθμών 
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6.2 Προδιαγραφές αισθητήρων στάθμης υπερήχων 
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6.3 Προδιαγραφές αυτοματισμών θυροφραγμάτων 
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6.4 Μελέτη διαθέσιμου εύρους και κορεσμού 

συχνοτήτων 
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6.5 Οι προδιαγραφές του εξοπλισμού δικτύου 

ασύρματης τηλεμετάδοσης 

6.5.1 Αδιάβροχος ασύρματος πομποδέκτης 5Ghz 

Επεξεργαστής Atheros AR7241 400MHz  

Μνήμη RAM 64MB DDR SDRAM onboard  

Lan Port 1x 10/100 Mbit/s Fast Ethernet port  

Wireless Built-in 5GHz 802.11a/n 1x1 MIMO 

Output Power More than 1.2W output power 

Tx Power 
31dBm@6Mbps, 27dBm@54Mbps (802.11a) 

30dBm @ MCS0 to 26dBm @ MCS7 (802.11n) 

RX sensitivity 
–93dBm@6Mbps, -77 dBm@54 Mbps (802.11a) 

–93dBm@MCS0, –71dBm@MCS7 (802.11n) 

Modulations 
OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM 

DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK 

Antenna Connector 
N-male connector, attached on main body με 

ESD protection 16KV  

Τροφοδοσία 
PoE 8-30V passive (PoE τροφοδοσία να 

περιλαμβάνεται) 

Συνθήκες λειτουργίας από -30C μέχρι +70C 

Διαθέσιμες καταστάσεις λειτουργίας: 
Access Point, Point to Point, Station, CPE point to 

multipoint 

Λειτουργικό σύστημα 

RouterOS v5.x Level 4 license ή αντίστοιχο με 

ελάχιστα χαρακτηριστικά τα: 

Wireless AP mode. 

Wireless Client and Bridge mode. 

WDS support 

RIP, OSPF, BGP protocols support. 

EoIP, PPPoE, PPTP, L2TP, OVPN tunneling with 

minimum 20 simultaneous connections. 

VLAN support with minimum7 20 Vlans. 

RADIUS client 

STP , RSTP Spanning Protocols 

HWMP+ support 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά  

Μεταλλική αδιάβροχη εξωτερική κατασκευή  

Τουλάχιστον 3 LED ένδειξης σήματος. 

Κατανάλωση μικρότερη από 15V σε πλήρη ισχύ 

Έλεγχο θερμοκρασίας λειτουργίας 

Έλεγχο τάσης λειτουργίας 

Υλικά στερέωσης (mounting rings / loops) 

Εγγύηση  Ελάχιστη 1 Έτος. 
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6.5.2 Ασύρματος πομποδέκτης 5Ghz ενσωματωμένος σε 

κατάλληλη αδιάβροχη εξωτερικού χώρου θήκη – κεραία 

Επεξεργαστής Atheros AR7241 400MHz  

Μνήμη RAM 32MB DDR SDRAM onboard  

Lan Port 1x 10/100/1000 Mbit/s Fast Ethernet port  

Wireless Built-in 5GHz 802.11a/n Dual Chain 

Antenna Dual polarization 5GHz antenna 

Antenna Gain 16 ±2 dBi, - 35 dB port to port isolation 

Antenna Beamwidth 
3 dB Beam-Width, H-Plane, typ. 25 ° 

3 dB Beam-Width, E-Plane, typ. 25 ° 

Tx Power 
26dBm@6Mbps, 22dBm@54Mbps (802.11a) 

25dBm @ MCS0 to 18dBm @ MCS7 (802.11n) 

Modulations 
OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM 

DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK 

Antenna protection ESD protection 10KV σε κάθε RF πόρτα 

Τροφοδοσία 
PoE 8-30V passive (PoE τροφοδοσία να 

περιλαμβάνεται) 

Συνθήκες λειτουργίας από -30C μέχρι +70C (minimum) 

Διαθέσιμες καταστάσεις λειτουργίας: 
Access Point, Point to Point, Station, CPE point to 

multipoint 

Λειτουργικό σύστημα 

RouterOS v5.x Level 4 license ή αντίστοιχο με 

ελάχιστα χαρακτηριστικά τα: 

Wireless AP mode. 

Wireless Client and Bridge mode. 

WDS support 

RIP, OSPF, BGP protocols support. 

EoIP, PPPoE, PPTP, L2TP, OVPN tunneling with 

minimum 20 simultaneous connections. 

VLAN support with minimum7 20 Vlans. 

RADIUS client 

STP , RSTP Spanning Protocols 

HWMP+ support 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά  

Μεταλλική αδιάβροχη εξωτερική κατασκευή  

Τουλάχιστον 3 LED ένδειξης σήματος. 

Κατανάλωση μικρότερη από 10V σε πλήρη ισχύ 

USB Port 

Έλεγχο θερμοκρασίας λειτουργίας 

Έλεγχο τάσης λειτουργίας  

Υλικά στερέωσης (Pole mounting bracket, 

mounting ring) 

Εγγύηση  Ελάχιστη 1 Έτος. 
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6.5.3 Omni Directional Κεραία 5Ghz 

Frequency  5400-5850MHz (minimum range) 

 Gain  >=12dBi 

 Polarization  Vertical 

 Vertical Beamwidth  5 - 10o 

 Horizontal Beamwidth  360o 

 Impedance  50 Ohm 

 Max Input Power  100 Watts 

 VSWR  <1.5:1 avg. 

 Weight  <0.7 Kg (with bracket) 

 Body Length  500 - 700mm 

 Body Diameter  15 – 25 mm 

 Radome Material  UV-Inhibited Polymer 

 Mounting Bracket  25mm to 50mm 

 Connector  N-Type Female (embedded) 

 Rated Wind Velocity  Up to 60m/s 

6.5.4 Directional (panel ή sector) Κεραία 5Ghz 

Frequency  5400-5850MHz (minimum range) 

 Gain >= 18dBi 

 Polarization  Vertical or Horizontal  

 Beamwidth (on polarization axes)  Between 35 and 45 Degrees 

 Max Input Power  100 Watts 

 VSWR  <1.5:1 avg. 

 Weight  <2.5 Kg (with bracket) 

 Mounting Bracket  25mm to 50mm 

Mounting tilt +-20 Degrees minimum 

 Connector  N-Type Female (embedded) 

 Rated Wind Velocity  Up to 60m/s 

6.5.5 Directional (panel ή sector) Κεραία 5Ghz  

Frequency  5400-5850MHz (minimum range) 

 Gain  >= 18dBi 

 Polarization  Vertical or Horizontal  

 Beamwidth (on polarization axes)  Between 55 and 65 Degrees 

 Max Input Power  100 Watts 

 VSWR  <1.5:1 avg. 

 Weight  <2.5 Kg (with bracket) 

 Mounting Bracket  25mm to 50mm 

Mounting tilt +-20 Degrees minimum 

 Connector  N-Type Female (embedded) 

 Rated Wind Velocity  Up to 60m/s 

6.5.6 Ethernet Switch - Ποσότητα 3 

Τύπος Ethernet Gigabit Switch (IEEE 802.1x.) 

Θύρες  Τουλάχιστον 8x RJ45  

Ταχύτητα 100/1000 Mbps Auto-MDI/MDIX 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά WEB Based management 

Εγγύηση  Ελάχιστη 2 Έτη. 
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6.5.7 Ethernet Router - Ποσότητα 2 

Τύπος Ethernet SOHO router 

Θύρες  5x RJ45 Ethernet ports με switch chip 

Ταχύτητα 100/1000 Mbps Auto-MDI/MDIX 

CPU AR7240 400MHz CPU 

Memory 32MB DDR SDRAM onboard memory 

Λειτουργικό σύστημα RouterOS v5.x Level 4 license ή αντίστοιχο με 

ελάχιστα χαρακτηριστικά τα: 

Wireless AP mode. 

Wireless Client and Bridge mode. 

RIP, OSPF, BGP protocols support. 

EoIP, PPPoE, PPTP, L2TP, OVPN tunneling with 

minimum 20 simultaneous connections. 

VLAN support with minimum7 20 Vlans. 

RADIUS client 

Web proxy 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά PoE support. 

Reset switch. 

Plastic case. 

Εγγύηση  Ελάχιστη 1 Έτος. 

6.6 Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού 
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6.7  Στοιχεία από το σύστημα καταγραφών του 

συστήματος 
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6.8  Εξοπλισμός Συστήματος Διαχείρισης Βάσης 

Δεδομένων 

6.8.1 Δικτυακός Δίσκος (NAS – Network Attached Storage) με 

συνοδευόμενους σκληρούς δίσκους 

Επεξεργαστής Atom 1.8Ghz Dual Core (minimum) 

Μνήμη RAM 1GB (minimum) 

Flash Memory – ROM 512MB (minimum) 

Θήκες για σκληρούς δίσκους 

 (HDD Tray) 

2 Hot-swappable με δυνατότητα τοποθέτησης 2.5 

ή 3.5’’ SATA 2 HDD 

Θύρες Δικτύου 2 x Gigabit RJ-45 Ethernet 

Άλλες θύρες επέκτασης 
1x eSATA port (minimum) 

3x USB 2.0 port (minimum) 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά  

Wake on LAN 

Automatic Power on after Power Recovery 

RAID 0, RAID 1, Single Disk Operation 

Online RAID Capacity Expansion 

Online RAID Level Migration 

RAID Recovery 

Embedded OS 

DHCP Client 

DHCP Server 

FTP Server 

VPN Server 

SSH Administrator 

Web Administration (through HTTP/HTTPS) 

Web File Manager 

Apache Web Server 

MySQL Server 

phpMyAdmin 

PHP Server  

Java Runtime Environment 

Live Firmware update support 

DDNS Support 

UPS Support with SNMP Management  via USB 

Alert Notification (Email ή SMS) 
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IP Filter & Policy-based Automatic IP Blocking 

Network Access Protection with Auto-blocking

  

Εγγύηση NAS Ελάχιστη 2 Έτη. 

Σκληροί δίσκοι  

2x 1TB (τουλάχιστον) 3.5’’ HDD SATA2 ή SATA3 

πρωτοκόλλου. 

Το ακριβές μοντέλο των δίσκων (Full Model 

Number) πρέπει να είναι χωρίς καμία 

υποσημείωση πιστοποιημένο κατά 24/7 

(enterprise) δυνατότητα λειτουργίας για το 

συγκεκριμένο μοντέλο NAS που προσφέρεται. 

Η παραπάνω πιστοποίηση θα αποδεικνύεται από 

προσκόμιση της λίστας συμβατότητας του 

κατασκευαστή του NAS (φυσική λίστα ή αναφορά 

στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή). 

Εγγύηση Σκληρών δίσκων Ελάχιστη 3 Έτη. 
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6.9  Πίνακες της ΒΔ 
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