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1. Εισαγωγή 

1.1. Το Ι-StudentTrip πρόγραμμα 
 

Το I-StudentTrip είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών 

στα κατά τόπους σχολεία. Η ασφάλεια στην μεταφορά των μαθητών θεωρείται ένας από 

τους σημαντικότερους παράγοντες τόσο για την οικογένεια του μαθητή όσο και για τους 

εταίρους που είναι υπεύθυνοι για τη μεταφορά. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η 

ασφαλής παραλαβή του μαθητή, η μετακίνηση από και προς το σχολείο και η ασφαλής 

παράδοση στον κηδεμόνα. Οι εμπλεκόμενοι φορείς που θα υλοποιήσουν το έργο είναι το 

ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, οι εταιρείες Infotrip, G4S, τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη και τέλος τα Αστικά 

Κτελ Βέροιας.   

 

1.2. Σκοπός 
 

Σκοπός του έργου είναι η εξασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς μαθητών από και προς τη 

σχολική τους μονάδα μέσω της παρακολούθησης της οδικής συμπεριφοράς του οδηγού, η  

ανίχνευση της επιβίβασης/ αποβίβασης μαθητών και η επιβεβαίωση της χρήσης ζωνών 

ασφαλείας. Παράλληλα το έργο θα αποσκοπεί και στην άμεση πληροφόρηση των γονέων 

σχετικά με τη μεταφορά των παιδιών τους από και προς το σχολείο. Τέλος θα υπάρχει μια 

διασύνδεση, σε πραγματικό χρόνο, του  οχήματος με το  κέντρο κλήσεων έκτακτων 

περιστατικών. 

 

1.3. Στόχοι 
 

Οι στόχοι του προγράμματος , αφορούν τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση 

τυχόν προβλημάτων που μπορεί να εμφανιστούν. Επιγραμματικά οι στόχοι είναι οι 

παρακάτω: 

 Μείωση των οδικών ατυχημάτων που εμπλέκουν σχολικά λεωφορεία. 

 Αύξηση της ασφάλειας κατά την πεζή μετακίνηση του μαθητή προς και από τη 
στάση/ σχολείο. 

 Τήρηση των ορίων ταχύτητας από τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων. 

 Άμεση αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών κατά τη σχολική μεταφορά. 

 Άμεση και έγκυρη πληροφόρηση γονέων για τη μετακίνηση του παιδιού τους προς/ 
από το σχολείο. 

 Μείωση των περιβαλλοντικών ρύπων μέσω της βελτιστοποίησης του σχεδιασμού 
δρομολογίων. 
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1.4. Διάρθρωση κειμένου 
 

Στο 1ο  Κεφάλαιο γίνεται μια γενική αποτύπωση του προγράμματος με τον σκοπό και τους 

στόχους. Στο 2ο Κεφάλαιο γίνεται  μια γενική ανάλυση του συστήματος, ορίζονται οι ρόλοι 

των χρηστών, τα φυσικά στοιχεία και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που θα εφαρμοστούν. 

Στο 3ο Κεφάλαιο αναφερόμαστε στα λογικά διαγράμματα των σεναρίων και συνεχίζουμε με 

το 4ο Κεφάλαιο που γίνεται μια λεπτομερής ανάλυση σεναρίων χρήσης, λογικής και 

φυσικής αρχιτεκτονικής. Τέλος στο 5ο Κεφάλαιο εξετάζουμε τα διαφορετικά σενάρια 

υλοποίησης του προγράμματος. 

2. Συνολική Αρχιτεκτονική Συστήματος 
 

2.1.  Συνολική Εικόνα Συστήματος 
 

Η συνολική εικόνα του συστήματος μπορεί να αποτυπωθεί σε δυο βασικά στοιχεία του 
συστήματος. Το ένα στοιχείο είναι το όχημα και το δεύτερο είναι το Κέντρο ελέγχου.  Η 
δόμηση του συστήματος βασίζεται πάνω σε αυτά τα στοιχεία και οι πληροφορίες που 
απαιτούνται για την σωστή λειτουργία του προγράμματος θα λαμβάνονται από τα 
παρακάτω επιμέρους στοιχεία: 

 Όχημα 

 Μονάδα για καταγραφή στοιχείων κίνησης 

 Μονάδα για την παρακολούθηση αποστολών  

 Μονάδα εντοπισμού  

 Μονάδα επιβεβαίωσης ζωνών ασφάλειας 

 Μονάδα για το proof of delivery: έλεγχος επιβίβασης/ αποβίβασης 

μαθητών 

 Κέντρο Ελέγχου 

 Μονάδα δημιουργίας δρομολογίου και παρουσιολογίου 

 Μονάδα παρακολούθησης δρομολογίων, στόλου και οδηγικής 

συμπεριφοράς (real time & reports) 

 Μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων συμβάντων 

 Μονάδα ενημέρωσης κηδεμόνα 

 Μονάδα παρακολούθησης αποβίβασης /επιβίβασης μαθητών 
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2.2. Παρουσίαση Ρόλων 
 

Με την έννοια ρόλος ορίζουμε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο ή σύστημα που ενδέχεται να 

αλληλεπιδράσει με κάποιο στοιχείο του συστήματος. 

 Κέντρο δρομολόγησης 

Το Ινστιτούτο Μεταφορών είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία αλγόριθμου που θα παράγει 

την βέλτιστη δρομολόγηση. 

 Κέντρο Ελέγχου 

Το Κέντρο Ελέγχου το θεωρούμε ως μια οντότητα που εμπλέκονται μέσα οι διαχειριστές 

του κέντρου. Ο έλεγχος αφορά στην οδική συμπεριφορά του οδηγού, την ανίχνευση του 

στίγματος του δρομολογίου και την σωστή επιβίβαση/ αποβίβαση των μαθητών κτλ. 

 Συνοδός 

Η συνοδός είναι το άτομο που είναι υπεύθυνο για το καθημερινό παρουσιολόγιο και την 

ασφαλή επιβίβαση/ αποβίβαση των μαθητών. 

 Οδηγός 

Ο οδηγός είναι το άτομο που είναι υπεύθυνο για την μεταφορά των μαθητών, την 

εκπλήρωση της καθημερινής δρομολόγησης, τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος κτλ. 

 Μαθητής 

Ο μαθητής είναι  το άτομο που αλληλεπιδρά με το σύστημα μέσω της κάρτας RFID/ NFC 

που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό της επιβίβασης και αποβίβασής του. 

 Κηδεμόνας 

Ο κηδεμόνας είναι το άτομο που πληροφορείται μέσω αποστολής sms ή κάποιου αλλού 

τρόπου επικοινωνίας για ενδεχόμενη αλλαγή δρομολογίου ή την  αδικαιολόγητη απουσία 

του μαθητή.  

 Κέντρο Ασφάλειας 

Το Κέντρο ασφάλειας είναι η οντότητα η οποία θα πληροφορηθεί κάποιο έκτακτο συμβάν 

και θα δράσει ανάλογα με συγκεκριμένα προαποφασισμένα σενάρια πχ, φωτιά, ομηρία 

κτλ. 

 Black Box  

Αναφερόμαστε στην αυτόνομη συσκευή που αποστέλλει αυτόματα και σε πραγματικό 

χρόνο πληροφορίες, πχ. για την οδηγική συμπεριφορά του οδηγού, στο κέντρο ελέγχου. 
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2.3. Παρουσίαση εφαρμογών συστήματος 
 

Στο σύστημα που θα παρουσιάσουμε για την υλοποίηση του προγράμματος υπάρχουν 

πολλά επιμέρους στοιχεία που χρησιμοποιούν συγκεκριμένες εφαρμογές. Η επιλογή των 

εφαρμογών θα γίνει με βάση την χρηστικότητα, την διαθεσιμότητα και την λειτουργικότητα 

των στοιχείων αυτών σε σενάρια χρήσης που θα αναπτυχθούν παρακάτω. Επιγραμματικά 

είναι οι εξής: 

 Δρομολόγηση 

Με τον όρο δρομολόγηση αναφερόμαστε στη διαδικασία κατά την οποία υλοποιείται η 

βελτιστοποίηση των δρομολογίων ανάλογα με τις διευθύνσεις, τις περιοχές που μένουν οι 

μαθητές, τη διαθεσιμότητα των δρόμων που θα κινηθεί το όχημα που παραλαμβάνει ή 

παραδίδει τους μαθητές, κτλ. Η αρχικοποίηση της δρομολόγησης θα γίνει στο Κέντρο 

Δρομολόγησης που είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό της βέλτιστης δρομολόγησης 

μέσω αλγόριθμων.  Μετέπειτα παραδίδεται στο κέντρο ελέγχου το οποίο θα διατηρείται 

στο server για την καθημερινή χρήση του προγράμματος δρομολόγησης. 

 Δημιουργία αποστολών /παρουσιολογίου  

Με τον όρο παρουσιολόγιο αναφερόμαστε στην δημιουργία της αντιστοιχίας των στάσεων 

και των παραδόσεων ή απόστολων των μαθητών. Σε κάθε στάση μπορεί να βρίσκεται 

παραπάνω από ένας μαθητής οπότε θα πρέπει να αναφέρεται ότι στην εκάστοτε στάση 

υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός μαθητών με συγκεκριμένη ταυτότητα. 

 Παρακολούθηση στόλου 

Η παρακολούθηση του στόλου είναι μια σημαντική εφαρμογή που περιλαμβάνει την 

τοποθέτηση  συγκεκριμένων συσκευών τόσο στο κέντρο έλεγχου όσο και στο όχημα. Η 

μονάδα στο όχημα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την υλοποίηση που θα αποφασιστεί. 

Μπορεί να περιέχει μια συσκευή on-board ή μια συσκευή GPS μαζί με ένα black box ή απλά 

μια συσκευή black box μαζί με ένα tablet PC. Τα παραπάνω εγκαθίστανται στο εσωτερικό 

του οχήματος. Για την σωστή λειτουργία και παρακολούθηση είναι απαραίτητο να υπάρχει 

ένα σύστημα παρακολούθησης στο κέντρο ελέγχου το οποίο θα αποτελείται από μια 

κεντρική μονάδα υπολογιστή και περιφερειακά που θα διευκολύνουν τη διαδικασία της 

παρακολούθησης ( προβολέας, συστοιχία οθονών). 

 SMS  

Η εφαρμογή SMS χρησιμοποιείται στην περίπτωση που χρειάζεται να ενημερωθεί ο 

κηδεμόνας για ενδεχόμενη αλλαγή δρομολογίου (ώρα, στάση) ή σε ενδεχόμενο έκτακτου 

συμβάντος. Τα κύρια στοιχεία το SMS Center είναι ο Email server, Database server και το 

SMS Gateway τα οποία βρίσκονται στο κέντρο ελέγχου ή νοικιάζονται από κάποιον πάροχο. 
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 Alerting  

Ο όρος Alerting  αναφέρεται στην εφαρμογή με την οποία το κέντρο έλεγχου ενημερώνεται 

για οποιαδήποτε παρεκτροπή από το προκαθορισμένο δρομολόγιο ή υπέρβαση κάποιων 

ορίων σε σχέση με την οδική συμπεριφορά του οδηγού. Τα στοιχεία που απαιτούνται σε 

αυτή την περίπτωση είναι ο server/υπολογιστής στο κέντρο ελέγχου και η ίδια η εφαρμογή 

που θα εφαρμοστεί στην παρακολούθηση δρομολογίου.  

 Αναφορές 

Είναι η εφαρμογή η οποία είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση και την εκτύπωση των 

αναφορών που αποστέλλονται μέσω του Logfile από το όχημα στο κέντρο ελέγχου. 

Απαραίτητο στοιχείο για την υλοποίηση της εφαρμογής είναι μια μονάδα υπολογιστή 

(server) καθώς και ένας εκτυπωτής για  την έντυπη μορφή της αναφοράς. 

 Security  

Είναι  το κέντρο ασφάλειας που θα ενημερώνεται για έκτακτα συμβάντα και θα προχωρεί 

σε προαποφασισμένες ακολουθίες ενεργειών σύμφωνα με τα σενάρια που θα έχουν 

αναλυθεί από τους εταίρους. Στο κέντρο ασφάλειας θα υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο 

που θα μπορεί να επικοινωνεί με την Αστυνομία, Πυροσβεστική κτλ, όπως επίσης και ένας 

server με τον οποίο θα επικοινωνεί με το κέντρο ελέγχου. 

  Επιβεβαίωση ζωνών ασφάλειας  

Η εφαρμογή επιβεβαίωσης ζωνών ασφάλειας χρησιμοποιείται για την άμεση και ασφαλή 

πρόσδεση της ζώνης ασφάλειας πριν την εκκίνηση του οχήματος και κατά την διάρκεια του 

δρομολογίου από την στάση που θα παραλάβει το μαθητή μέχρι το σχολείο και το 

αντίστροφο. Η εφαρμογή βρίσκεται μέσα στο όχημα και αποτελείται από αισθητήρες στις 

ζώνες ασφάλειας που συνδέονται με ένα ταμπλό το οποίο παρουσιάζει την πληροφορία της 

πρόσδεσης ή μη με λαμπτήρες. Αυτή η πληροφορία θα ελέγχεται τόσο από τον οδηγό όσο 

και από τη συνοδό. 

  Έλεγχου Εισόδου/ Εξόδου Μαθητών(RFID) 

Στην εφαρμογή  αυτή ελέγχουμε μέσω καρτών RFID την είσοδο και έξοδο των μαθητών 

ώστε να υπάρχει ένας αυτοματοποιημένος τρόπος καταγραφής παρουσιών ή απουσιών. Τα 

στοιχεία που χρειάζονται είναι οι προσωπικές κάρτες των μαθητών, ένας NFC/RF-ID 

παραλήπτης ο οποίος θα βρίσκεται στην είσοδο του οχήματος κι ένα tablet PC που θα 

χρησιμοποιείται από την συνοδό για την εφαρμογή ενός παρουσιολογίου. Τέλος απαιτείται 

και ένας server στο κέντρο έλεγχου ώστε να δέχεται σαν είσοδο τα στοιχεία των RFID για 

την άμεση παρακολούθηση των παρουσιών των μαθητών. 
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2.4. Φυσικά μέρη συστήματος 
 

Τα φυσικά στοιχεία των μονάδων του συστήματος που μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

χωρίζονται στα στοιχεία που βρίσκονται στο όχημα και στα στοιχεία που βρίσκονται στο 

κέντρο ελέγχου. Παρακάτω αναφέρονται επιγραμματικά. 

Όχημα 

 Ταμπλό LED 

 Αισθητήρες ζωνών ασφάλειας 

 NFC/RFID Δέκτες 

 On board συσκευές 

 Συσκευές PDA 

 Έξυπνα τηλεφωνά(Smart Phones) 

 Υπολογιστές  τύπου tablet 

Κέντρο Ελέγχου 

 Υπολογιστές 

 Εξυπηρετητές(Server) 

 Εκτυπωτές  

 Οθόνες 

 Αποθηκευτική μονάδα 

 

2.5. Σύνδεση μονάδων με τις εφαρμογές  
 

Στην κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τις μονάδες του συστήματος που συνδέονται με τις 

επιμέρους εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν στο όχημα και στο κέντρο ελέγχου. 

 Στο κέντρο ελέγχου θα αναπτυχθούν οι παρακάτω μονάδες με  τις αντίστοιχες εφαρμογές 

του και συγκεκριμένα, η μονάδα δημιουργίας δρομολογίου /παρουσιολογίου  που 

συνδέεται με τις εφαρμογές της δρομολόγησης και του παρουσιολογίου. Η μονάδα 

παρακολούθησης  δρομολογίου, στόλου και οδηγικής συμπεριφοράς που συνδέεται με τις 

εφαρμογές της παρακολούθησης στόλου, την εφαρμογή της αναφοράς και την εφαρμογή 

του Alerting. Η μονάδα έκτακτων συμβάντων που συνδέεται η εφαρμογή Security , η 

μονάδα ενημέρωσης κηδεμόνα που σχετίζεται η εφαρμογή των μηνυμάτων και τέλος η 
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μονάδα παρακολούθησης μαθητών που συνδέεται η εφαρμογή παρακολούθησης 

αποστολών. 

Στο όχημα θα αναπτυχθούν οι παρακάτω μονάδες με τις αντίστοιχες εφαρμογές του και 

συγκεκριμένα, η μονάδα καταγραφής στοιχείων κίνησης  που συνδέεται με την εφαρμογή  

καταγραφής στοιχείων. Η μονάδα παρακολούθησης αποστόλων που συνδέεται με την 

εφαρμογή της παρακολούθησης Αποστόλης, την Μονάδα Επιβεβαίωσης Ζώνης Ασφάλειας 

που συνδέεται Εφαρμογή Επιβεβαίωσης Ζώνης Ασφαλείας και τέλος η μονάδα Proof of  

Delivery που συνδέεται η εφαρμογή ελέγχου εισόδου εξόδου μαθητών. 

Παρακάτω εμφανίζεται ένα σχεδιάγραμμα που εμπεριέχει συνολικά τις μονάδες με τις 

αντίστοιχες εφαρμογές τους. 

 

 

Σχήμα 1 Μονάδες και Εφαρμογές Συστήματος 
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2.6. Επικοινωνιακή Αρχιτεκτονική 
 

Η επικοινωνιακή αρχιτεκτονική του συστήματος θα βασιστεί σε ήδη γνωστές τεχνολογίες 

που  εφαρμόζονται στην επικοινωνία συστημάτων. Παρακάτω θα περιγράψουμε τις 

συγκεκριμένες τεχνολογίες που θα εφαρμόσουμε. 

 CAN BUS 

Το CAN BUS (Controller Area Network) είναι ένα πρότυπο πρωτόκολλο επικοινωνίας που  

επιτρέπει μικροελεγκτές, αισθητήρες και συσκευές να επικοινωνούν μεταξύ τους  ή να 

καταλήγουν σε ένα κεντρικό υπολογιστή που κάνει διαχείριση όλων των σημάτων αυτών. 

To CAN BUS έχει σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η σύνδεση 

της On-board συσκευής με τον εγκέφαλο του οχήματος  μπορεί να επιτευχθεί με αυτό το 

είδος επικοινωνίας. 

 GSM (3G/ 4G) 

To 3G, είναι η τρίτη γενιά της τεχνολογίας της κινητής επικοινωνίας. Τα τηλεπικοινωνιακά 

δίκτυα που υποστηρίζουν 3G υπηρεσίες παρέχουν μια ταχύτητα μεταφοράς πληροφοριών 

τουλάχιστον 200 kbit / s. Ένα ακόμα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι παρέχουν κινητή 

ευρυζωνική πρόσβαση πολλών Mbit / s σε smartphones, φορητούς υπολογιστές ή PDA 

(Personal Digital Assistant). Την συγκεκριμένη δυνατότητα θα εκμεταλλευτούμε για την 

σύνδεση των στοιχείων του οχήματος με το κέντρο έλεγχου 

 RFID 

Eίναι τα αρχικά του όρου Radio Frequency Identification, η απόδοση του στα ελληνικά 

ορίζεται ως «ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων». Τα συστήματα RFID αποτελούν ένα 

υποσύνολο των Συστημάτων Αυτόματου Προσδιορισμού (Automatic Identification 

Systems). Ειδικότερα λειτουργεί ως γενικός όρος των τεχνολογιών που χρησιμοποιούν 

ραδιοκύματα για να προσδιορίσουν αυτόματα ανθρώπους ή αντικείμενα και αποτελεί την 

τεχνολογική εξέλιξη των ραβδωτών κωδικών (barcode) 

 ETHERNET/IP 

Το πρωτόκολλο αυτό θα μας βοηθήσει να συνδέσουμε το κέντρο έλεγχου με τα απαραίτητα 

περιφερειακά που χρειάζεται να συνδεθεί ώστε να αποθηκεύει, εκτυπώνει ή να 

παρακολουθεί κάποιος τις εκάστοτε πληροφορίες. 

 SMS 

Short Message Service γνωστό και ως SMS, είναι υπηρεσία της κινητής τηλεφωνίας, με την 

οποία ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποστείλει ή να παραλάβει σύντομο γραπτό 

μήνυμα από άλλους χρήστες, στην οθόνη του κινητού του τηλεφώνου ή του υπολογιστή.  

Με τον τρόπο αυτό ενδέχεται να επικοινωνεί το κέντρο έλεγχου με το κέντρο ασφάλειας ή 

τον κηδεμόνα του μαθητή για πιθανό πρόβλημα. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B2%CE%B4%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82
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 Ασύρματο(802.11) 

Είναι ένα πρότυπο για την επικοινωνία των ασύρματων δικτύων. Η σύνδεση του 

υπολογιστή με την συσκευή RFID  ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτό το πρότυπο. 
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3. Ροή Εργασιών  
 

3.1. Σχεδιασμός Δρομολόγησης 
 

Ο σχεδιασμός του εκάστοτε δρομολογίου υλοποιείται την καλοκαιρινή περίοδο και ενώ 

έχουν δοθεί όλες οι σχετικές πληροφορίες με τις διευθύνσεις των μαθητών (παλιών/ νέων) 

καθώς και πληροφορίες για τις οδούς που θα γίνουν οι παραλαβές /παραδόσεις των 

μαθητών. Η υλοποίηση θα γίνεται μέσω προγράμματος που θα έχει ως είσοδο τα 

προαναφερθέντα και ως έξοδο την βέλτιστη δρομολόγηση. Στο στάδιο της ανθρώπινης 

παρέμβασης το κέντρο και οι οδηγοί θα μπορούν να επέμβουν για οποιαδήποτε αλλαγή 

στο δρομολόγιο που οι ίδιοι θεωρούν σημαντική. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα 

είναι το παρουσιολόγιο, η αλληλουχία των στάσεων ,οι χρόνοι των στάσεων καθώς και η 

λίστα των ατόμων που θα βρίσκονται στις αντίστοιχες στάσεις. Η συγκεκριμένη διαδικασία 

αφορά τη δρομολόγηση που εμφανίζεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς και όχι τις 

περιπτώσεις που μπορεί να αλλάξει σε καθημερινή βάση για διάφορους λόγους η 

διαδρομή των οχημάτων. 

 

Σχήμα 2 Σχεδιασμός δρομολόγησης
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3.2.  Παραλαβή/ Παράδοση Μαθητών 
 

Στα  διαγράμματα που ακολουθούν εμφανίζονται οι ακολουθίες των ενεργειών που 

απαιτούνται για τη σωστή παράδοση και παραλαβή των μαθητών. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις στο σύστημα τις οποίες πρέπει να 

αναζητήσουμε. Οι χρήστες τους συστήματος είναι: το κέντρο το όποιο λαμβάνει 

πληροφορίες από την OBU ή από το συνοδό/ οδηγό. Ο οδηγός του οχήματος, η συνοδός 

των μαθητών (στις περιπτώσεις που υπάρχει) οι μαθητές με την κάρτα RFID που γίνεται η 

αναγνώριση, οι γονείς που ενημερώνονται για το παιδί τους και τέλος ένα Security_Center 

σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.  Η δρομολόγηση ενημερώνεται, την προηγούμενη μέρα 

κυρίως, ώστε να υπάρχουν οι μικρές αλλαγές που μπορεί να προκύψουν όπως παραλαβή 

από δεύτερη διεύθυνση, ενημέρωση απουσίας του μαθητή λόγω ασθένειας, κτλ. Κατά την 

εκκίνηση θεωρούμε ότι το δρομολόγιο είναι ενημερωμένο και οποιοδήποτε ζητήματα 

προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα αντιμετωπιστούν μεμονωμένα. Θα 

εξεταστούν ξεχωριστά οι περιπτώσεις που ενδέχεται να εμφανιστούν σε μια διαδρομή 

παραλαβής /παράδοσης. Οι περιπτώσεις είναι οι εξής: 

 

 Τυπική Παραλαβή/ Παράδοση 

 Καθυστέρηση Οδηγού 

 Αναμενόμενος αριθμός μαθητών 

 Ανέφικτη στάση 

 Παράκαμψη στάσης 

 Διαχείριση Συμβάντων 

 

3.2.1. Τυπική Παράδοση/ Παραλαβή Μαθητών 

 

Στο παρακάτω λογικό διάγραμμα εμφανίζεται η ακολουθία των ενεργειών στην απλή 

περίπτωση  που δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή το όχημα ξεκινάει τη 

διαδρομή για την πρώτη στάση, αν υπάρχει τυχόν αλλαγή στη λίστα μαθητών 

ενημερώνεται  και συνεχίζει η διαδικασία ειδάλλως συνεχίζεται η διαδικασία χωρίς 

αλλαγές.  Μετέπειτα παραλαμβάνει ή παραδίδει τους μαθητές και στην συνέχεια 

ενημερώνεται αυτόματα το παρουσιολόγιο (κάρτα RFID) ή με την βοήθεια του συνοδού 

(Εισαγωγή Κωδικού ή Ενημέρωση Κέντρου) και επιβεβαιώνεται ότι όλοι οι μαθητές φορούν 

ζώνη ασφαλείας. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται μέχρι το τέλος της διαδρομής όπου εκεί 

ενημερώνεται το κέντρο και αποθηκεύονται οι αναφορές δρομολογίου και 

παρουσιολογίου.  
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Σχήμα 3 Τυπική Παράδοση/ Παραλαβή 

 

3.2.2. Αναμενόμενος αριθμός μαθητών 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα εξετάζουμε την περίπτωση που υπάρχει διαφορά στον αριθμό 

της λίστας των μαθητών και των καταχωρήσεων. Διακρίνουμε δυο περιπτώσεις: Κάποιος 

μαθητής αδικαιολόγητα δεν έχει εμφανιστεί σε μια στάση ή κάποιος μαθητής έχει ανέβει 

από διαφορετική στάση, διαφορετική της αναμενόμενης. Στην πρώτη περίπτωση ο οδηγός/ 

συνοδός ενημερώνει το κέντρο για την απουσία του μαθητή και συνεχίζει το δρομολόγιο. 

Στην περίπτωση που υπάρχει επιπλέον μαθητής στην στάση, απλά ενημερώνεται το 

παρουσιολόγιο και συνεχίζεται το δρομολόγιο. 
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Σχήμα 4 Αναμενόμενος Αριθμός Μαθητών 

 

 

3.2.3. Καθυστέρηση Οδηγού 

 

Στο παρακάτω λογικό διάγραμμα εμφανίζεται η ακολουθία των ενεργειών στην  περίπτωση 

που ο οδηγός καθυστερήσει. Η καθυστέρηση μπορεί να προκληθεί από κυκλοφοριακή 

συμφόρηση, κάποιο ατύχημα στο δρόμο ή μηχανική βλάβη. Στην περίπτωση που υπερβεί 

τα 10 λεπτά η καθυστέρηση, ενημερώνεται το κέντρο ώστε να προβεί στις κατάλληλες 

ενέργειες.  
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Σχήμα 5 Καθυστέρηση Οδηγού 

 

 

3.2.4. Απροσπέλαστη Στάση 

 

Στην περίπτωση αυτή εξετάζονται τα βήματα που θα ακολουθήσουμε όταν η στάση που 

προσεγγίζουμε για κάποιο λόγο, όπως εκτέλεση έργων, διαδήλωση κτλ,  είναι 

απροσπέλαστη.  Κατά την εκκίνηση ενημερώνεται η λίστα μαθητών, ελέγχεται αν είναι 

προσπελάσιμη η στάση αν είναι συνεχίζουμε κανονικά το δρομολόγιο, αν δεν είναι 

ενημερώνουμε το κέντρο ώστε να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες όπως να ενημερώσει 

τους γονείς και να ορίσει νέα στάση και χρόνο προσπέλασης. 
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Σχήμα 6 Απροσπέλαστη στάση 
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3.2.5. Παράκαμψη Στάσης 

 

Στην περίπτωση αυτή εξετάζουμε την διαδικασία κατά την όποια ο οδηγός αδικαιολόγητα 

δεν σταμάτησε σε μια στάση. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω έλλειψης συγκέντρωσης ή κακής 

επικοινωνίας με το κέντρο. Στην περίπτωση αυτή το κέντρο ενημερώνεται αυτόματα για την 

υπερπήδηση της στάσης και ακολουθεί μια σειρά ενεργειών ώστε να ενημερώσει τους 

κηδεμόνες για το λάθος και να επαναπροσδιορίσει την δρομολόγηση ώστε να παραλάβει ή 

να παραδώσει τους μαθητές. 

 

 

Σχήμα 7 Παράκαμψη Στάσης 
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3.2.6. Διαχείριση Συμβάντων 

 

Με την έννοια συμβάν  καλύπτουμε την περίπτωση εκτάκτου ανάγκης όπου  ο οδηγός 

μπορεί να πατήσει το ειδικό κουμπί το όποιο βρίσκεται σε θέση κοντά στον ίδιο η οποία 

είναι δυσδιάκριτη στο υπόλοιπο κοινό πλην του οδηγού, καθώς και ενδεχόμενη κακή 

οδηγική συμπεριφορά του οδηγού. Οι περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μπορούν να 

θεωρηθούν οι πυρκαγιές, η ξαφνική αδιαθεσία του οδηγού, ομηρία κλπ, ενώ στην 

περίπτωση της οδικής συμπεριφοράς μπορούμε να θεωρήσουμε την υπερβολική ταχύτητα, 

την απότομη επιβράδυνση/ επιτάχυνση, κτλ. Τόσο το κουμπί πανικού όσο και η  διαδικασία 

του έλεγχου οδηγικής συμπεριφοράς είναι συνεχόμενη και ενδεχόμενο πυροδότησής της, 

θα αποφέρει την αυτόματη ενημέρωση του κέντρου το όποιο θα προβεί σε συγκεκριμένες 

ενέργειες. 

 

 

Σχήμα 8 Διαχείριση Συμβάντων
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3.3.  Λήξη Δρομολογίου 
 

Στο τέλος κάθε διαδρομής ο οδηγός θα ενημερώνει το κέντρο για την περάτωση του 

δρομολογίου και θα ελέγχει το όχημα για τυχόν τεχνικά ζητήματα (αέρας στα λάστιχα, 

πρόβλημα στην μηχανή, υγρά φρένων). Στην συνέχεια η αναφορά του δρομολογίου με όλα 

τα συμβάντα (απότομη επιτάχυνση/ επιβράδυνση,  φρενάρισμα, επικίνδυνη οδήγηση, 

τεχνικά προβλήματα) θα αποθηκεύεται στον υπολογιστή/server του κέντρου και θα 

εκτυπώνεται αυτόματα  για να υπάρχει και σε τυπωμένο αντίγραφο. Το είδος της 

πληροφορίας που θα έχει η αναφορά, η χρονική διάρκεια που θα είναι αποθηκευμένη η 

πληροφορία θα μπορεί να συζητηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων του προγράμματος. 

 

 

Σχήμα 9 Τέλος Διαδρομής  
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4. Σενάρια Χρήσης και διαφορές αρχιτεκτονικές. 
 

Στο παρών κεφάλαιο θα αναφέρουμε τα πιθανά σενάρια χρήσης μαζί με την λογική και 

φυσική αρχιτεκτονική που απαρτίζεται το αντίστοιχο σενάριο.  Με την έννοια σενάρια 

χρήσης εννοούμε μια σειρά βημάτων που συνήθως καθορίζουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

ενός χρηστή και ενός συστήματος. Τα σενάρια χρήσης επιγραμματικά είναι τα εξής: 

 Σχεδιασμός Δρομολόγησης 

 Παρακολούθηση Δρομολογίου 

 Παράδοση/ Παραλαβή Μαθητή 

 Αλλαγή Δρομολογίου 

 Καθυστερήσεις 

 Διαχείριση Συμβάντων 

 Λήξη Δρομολόγησης 

 

4.1. Σενάριο Χρήσης  «Σχεδιασμός Δρομολόγησης» 
 

Παρακάτω παρατίθεται το σενάριο χρήσης για  την περίπτωση του σχεδιασμού της 

δρομολόγησης. 

Πίνακας 1 Σενάριο Χρήσης "Σχεδιασμός Δρομολόγησης" 

Τίτλος Σχεδιασμός Δρομολόγησης 

Αριθμός 1 

Χρήστες Κέντρο Δρομολόγησης 
Οδηγός 
Κέντρο 

Εκκίνηση-Πυροδότηση Τέλος και αρχή σχολικής περιόδου 

Προαπαιτούμενα 1)Γνώση των πληροφοριών (εγγραφές, οδικοί 
χάρτες) 
2)Εφαρμογή Βέλτιστης Δρομολόγησης 

Δεδομένα Νέες εγγραφές, Παλιές έγγραφες, Νέες 
διευθύνσεις, αλλαγές στον οδικό χάρτη 

Αποτελέσματα Δημιουργία βέλτιστης δρομολόγησης και 
παρουσιολογίου 
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Περιγραφή Γίνεται η εισαγωγή των δεδομένων και με 
ένα πρόγραμμα ( αλγόριθμοι 
βελτιστοποίησης) δημιουργείται η 
δρομολόγηση.  

Εξαιρέσεις Ενδεχόμενο μικρών αλλαγών από το κέντρο ή 
τον επικεφαλής οδηγό στο δρομολόγιο. 

 

 

4.1.1. Λογική Αρχιτεκτονική Συστήματος 

 

Το παρακάτω σχήμα παρέχει το λογικό αρχιτεκτονικό διάγραμμα του σεναρίου χρήσης 

«Βέλτιστη Δρομολόγηση» και περιλαμβάνει  τον χρήστη Κέντρο Δρομολόγησης ο οποίος 

είναι υπεύθυνος για την δημιουργία του προγράμματος. Το πρόγραμμα με την σειρά του 

θα εμφανίσει την βέλτιστη δρομολόγηση καθώς και το παρουσιολόγιο στους χρηστές 

Κέντρο και Οδηγός. Οι τελευταίοι με την σειρά τους μπορούν να επεμβαίνουν στην 

δρομολόγηση σε αναγκαία περίπτωση. 

 

 

Σχήμα 10 Λογική Αρχιτεκτονική Σχεδιασμού Δρομολόγησης 
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4.1.2. Φυσική Αρχιτεκτονική Συστήματος 

 

Στην φυσική αρχιτεκτονική του συστήματος εντοπίζουμε τα στοιχεία που χρειάζονται 

ώστε να εφαρμοστεί ο σχεδιασμός του σεναρίου. Όπως θα δούμε παρακάτω 

απαιτούνται μονάδες κεντρικών υπολογιστών, εξυπηρετητές (servers). 

 

 

Σχήμα 11 Φυσική Αρχιτεκτονική Σχεδιασμού Δρομολόγησης 

 

 

4.2.  Σενάριο Χρήσης «Παρακολούθηση Δρομολογίου» 
 

Παρακάτω παρατίθεται το σενάριο χρήσης για την περίπτωση της παρακολούθησης 

δρομολογίου. 

 

Πίνακας 2 Σενάριο Χρήσης "Παρακολούθηση Δρομολογίου" 

Τίτλος Παρακολούθηση Δρομολογίου 

Αριθμός 2 

Χρήστες Κέντρο 
Black Box 

Εκκίνηση-Πυροδότηση Εκκίνηση Δρομολογίου. 

Προαπαιτούμενα 1)Black Box στο όχημα 
2)Server στο κέντρο ελέγχου 
3) Χάρτης δρομολόγησης 

Δεδομένα Πληροφορίες για στίγμα του οχήματος μέσω 
Black Box, λίστες μαθητών. 

Αποτελέσματα Εντοπισμός και παρακολούθηση του 
δρομολογίου σε πραγματικό χρόνο. 
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Περιγραφή Γίνεται η εκκίνηση του δρομολογίου και το 
κέντρο παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή που 
βρίσκεται το όχημα, αν κάνει σωστή 
παράδοση /παραλαβή ή αν δημιουργήθηκε 
κάποιο πρόβλημα. 

Εξαιρέσεις - 

 

4.2.1. Λογική Αρχιτεκτονική συστήματος 

 

Το παρακάτω σχήμα παρέχει το λογικό αρχιτεκτονικό διάγραμμα του σεναρίου χρήσης 

«Παρακολούθηση Δρομολογίου» και περιλαμβάνει  δυο ρόλους. Τη μονάδα που βρίσκεται 

στο εσωτερικό του οχήματος που δίνει τις πληροφορίες (Black box) που χρειάζεται το 

κέντρο ώστε να γίνει ο εντοπισμός, ο έλεγχος και η παρακολούθηση του οχήματος. Ο 

δεύτερος ρόλος είναι το κέντρο που υλοποιεί τις παραπάνω ενέργειες. 

 

Σχήμα 12 Λογική Αρχιτεκτονική Παρακολούθησης Δρομολογίου 

 

 

4.2.2. Φυσική Αρχιτεκτονική Συστήματος 

 

Στην φυσική αρχιτεκτονική του συστήματος εντοπίζουμε τα στοιχεία που χρειάζονται ώστε 

να εφαρμοστεί ο σχεδιασμός του σεναρίου. Όπως θα δούμε παρακάτω απαραίτητες 

μονάδες για το σύστημα είναι η εσωτερική μονάδα του οχήματος η όποια θα επικοινωνεί 

με τον server μέσω GSM (3G/4G) και ο server με την σειρά του μέσω TCP/IP με το κέντρο 

έλεγχου. 
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Σχήμα 13 Φυσική Αρχιτεκτονική Παρακολούθησης Δρομολογίου 

 

 

4.3. Σενάριο Χρήσης «Παραλαβή/ Παράδοση Μαθητή» 
 

Παρακάτω παρατίθεται το σενάριο χρήσης για  την περίπτωση της παράδοσης/ παραλαβής 

μαθητή. 

Πίνακας 3 Σενάριο Χρήσης "Παράδοση/ Παραλαβή Μαθητή" 

Τίτλος Παραλαβή/ Παράδοση Μαθητή 

Αριθμός 3 

Χρήστες Οδηγός 
Συνοδός 
Κέντρο 
Μαθητής 
Black Box 

Εκκίνηση-Πυροδότηση Εκκίνηση Δρομολογίου 

Προαπαιτούμενα 1)Black Box στο όχημα 
2)Server στο κέντρο ελέγχου 
3) Χάρτης δρομολόγησης 
4) Λίστα μαθητών 
5)Σύστημα έλεγχου εισόδου-εξόδου (RFID) 

Δεδομένα Στάσεις, χρόνοι προσπελάσεις, λίστες 
μαθητών, πληροφορίες για ενδεχόμενα 
συμβάντα (είτε από τον οδηγό ή από το Black 
Box του οχήματος). 

Αποτελέσματα Η σωστή παραλαβή/ παράδοση των μαθητών 
από τις αντίστοιχες στάσεις, από την 
εκκίνηση μέχρι και το πέρας της 
δρομολόγησης. 

Περιγραφή Γίνεται η εκκίνηση του δρομολογίου και το 
όχημα κατευθύνεται στη στάση. Στο σημείο 
αυτό παραλαμβάνει/ παραδίδει τους 
μαθητές, οι μαθητές χρησιμοποιούν την 
κάρτα RFID για την επιβεβαίωση 



  

 28 

παρουσιολογίου, φορούν την ζώνη 
ασφάλειας και το όχημα αναχωρεί για την 
επομένη στάση. Η διαδικασία ολοκληρώνεται 
στο τέλος της διαδρομής. 

Εξαιρέσεις • Καθυστέρηση Οδηγού 
• Αναμενόμενος αριθμός μαθητών 
• Ανέφικτη στάση 
• Παράκαμψη στάσης 
• Διαχείριση Συμβάντων 
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4.3.1. Λογική Αρχιτεκτονική συστήματος 

 

Το παρακάτω σχήμα παρέχει το λογικό αρχιτεκτονικό διάγραμμα του σεναρίου χρήσης 

«Παράδοση/ Παραλαβή Μαθητή» και περιλαμβάνει  τους  ρόλους: οδηγός, μαθητής, 

συνοδός, κέντρο και black box. 

 

 

 

Σχήμα 14 Λογική αρχιτεκτονική Παράδοσης/ Παραλαβής Μαθητή 
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4.3.2. Φυσική Αρχιτεκτονική Συστήματος 

 

Στην φυσική αρχιτεκτονική του συστήματος εντοπίζουμε τα στοιχεία που χρειάζονται ώστε 

να εφαρμοστεί ο σχεδιασμός του σεναρίου. Όπως θα δούμε παρακάτω οι συσκευές αυτές 

είναι: συσκευή GPS, συσκευή RFID, μια συσκευή On-board, μια συσκευή για την εφαρμογή 

του παρουσιολογίου, ένας server και τέλος κεντρικές μονάδες για το κέντρο έλεγχου. Ο 

τρόπος της επικοινωνίας των συσκευών αυτών επίσης αποτυπώνεται στο σχήμα και είναι το 

πρωτόκολλο TCP/IP,  GSM (3G/4G), Can Bus, κτλ. 

 

Σχήμα 15 Φυσική Αρχιτεκτονική Παραλαβής/ Παράδοσης Μαθητή 
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4.4. Σενάριο Χρήσης «Διαχείριση Συμβάντων» 
 

Παρακάτω παρατίθεται το σενάριο χρήσης για την περίπτωση της διαχείρισης συμβάντων. 

Πίνακας 4 Σενάριο Χρήσης "Διαχείριση Συμβάντων" 

Τίτλος Διαχείριση Συμβάντων 

Αριθμός 4 

Χρήστες Οδηγός 
Συνοδός 
Κέντρο 
Black Box 
Μαθητής 
Κηδεμόνας 
Security_Center 

Εκκίνηση-Πυροδότηση Εκκίνηση Δρομολογίου 

Προαπαιτούμενα 1)Black Box στο όχημα 
2)Server στο κέντρο ελέγχου 
3) Χάρτης δρομολόγησης 
4) Λίστα μαθητών 
5)Σύστημα έλεγχου εισόδου(RFID) 

Δεδομένα Στάσεις, χρόνοι προσπελάσεις, λίστες 
μαθητών, πληροφορίες για ενδεχόμενα 
συμβάντα (είτε από τον οδηγό ή από το Black 
Box του οχήματος). 

Αποτελέσματα Η σωστή και άμεση διαχείριση κάποιου 
συμβάντος (Κουμπί Πανικού, Κακή Οδική 
συμπεριφορά). 

Περιγραφή Γίνεται η εκκίνηση του δρομολογίου, το 
όχημα κινείται στον επόμενο προορισμό του. 
Το κέντρο ενημερώνεται για κάποια 
υπέρβαση στα όρια που θεσπίστηκαν (όριο 
ταχύτητας, απότομη επιβράδυνση κτλ.) μέσω 
black box ή συμβαίνει ένα σοβαρό ατύχημα. 
Στην πρώτη περίπτωση γίνεται εσωτερικά η 
διευθέτηση. Στην δεύτερη περίπτωση μέσω 
του κουμπιού πανικού ενημερώνεται το 
Security Center και το κέντρο έλεγχου ώστε 
να προβούν σε κατάλληλες ενέργειες. 

Εξαιρέσεις 

- 
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4.4.1. Λογική Αρχιτεκτονική συστήματος 

 

Το παρακάτω σχήμα παρέχει το λογικό αρχιτεκτονικό διάγραμμα του σεναρίου χρήσης 

«Διαχείριση Συμβάντων» και περιλαμβάνει  τους παρακάτω χρηστές: Οδηγός, Συνοδός, 

Κέντρο, Μαθητής, Κηδεμόνας, Security_Center και Black Box. Στην περίπτωση που 

προκύψει ένα συμβάν (κουμπί πανικού) τότε το κέντρο θα προβεί σε συγκεκριμένες 

ενέργειες όπως ενημέρωση γονέων, επικοινωνία με το Security_Center. Στην περίπτωση της 

απρόσεκτης οδικής συμπεριφοράς θα υπάρξει  επικοινωνία με τον οδηγό ώστε να τον 

επαναφέρει στην πρέπουσα οδική συμπεριφορά. 

 

 

Σχήμα 16 Λογική Αρχιτεκτονική Διαχείρισης Συμβάντων 
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4.4.2. Φυσική Αρχιτεκτονική Συστήματος 

 

Στην φυσική αρχιτεκτονική του συστήματος εντοπίζουμε τα στοιχεία που χρειάζονται ώστε 

να εφαρμοστεί ο σχεδιασμός του σεναρίου. Όπως θα δούμε παρακάτω αυτά είναι: 

συσκευή GPS, συσκευή RFID , μια συσκευή Onboard, μια συσκευή για την εφαρμογή του 

παρουσιολογίου, ένας server και τέλος κεντρικές μονάδες για το κέντρο έλεγχου. Ο τρόπος 

της επικοινωνίας των συσκευών αυτών επίσης αποτυπώνεται στο σχήμα και είναι το 

πρωτόκολλο TCP/IP,   GSM (3G/4G), Can Bus, κτλ. Η ειδοποίηση του Security_Center γίνεται 

από το κέντρο ελέγχου. 

 

 

Σχήμα 17 Φυσική Αρχιτεκτονική Διαχείρισης Συμβάντων 
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4.5.  Σενάριο Χρήσης «Αλλαγή Δρομολόγιου» 
 

Παρακάτω παρατίθεται το σενάριο χρήσης για  την περίπτωση της αλλαγής 

δρομολογίου . 

Πίνακας 5 Σενάριο Χρήσης "Αλλαγή Δρομολογίου" 

Τίτλος Αλλαγή Δρομολόγιου 

Αριθμός 5 

Χρήστες Οδηγός 
Κέντρο 
Συνοδός 
Μαθητής 
Κηδεμόνας 
Black Box 

Εκκίνηση-Πυροδότηση Εκκίνηση Δρομολογίου 

Προαπαιτούμενα 1)Black Box στο όχημα 
2)Server στο κέντρο ελέγχου 
3) Χάρτης δρομολόγησης 
4) Λίστα μαθητών 
5)Σύστημα έλεγχου εισόδου(RFID) 

Δεδομένα Στάσεις, χρόνοι προσπελάσεις, λίστες 
μαθητών, πληροφορίες για ενδεχόμενα 
συμβάντα (είτε από τον οδηγό ή από το Black 
Box του οχήματος). 

Αποτελέσματα Επαναπροσδιορισμός στάσης και χρόνου 
καθώς και ενημέρωση κηδεμόνα για τυχόν 
αλλαγή. 

Περιγραφή Γίνεται η εκκίνηση του δρομολογίου,  κατά 
την διάρκεια της διαδρομής μπορεί μια 
στάση να θεωρηθεί απροσπέλαστη ή να γίνει 
παράκαμψη της στάσης. Σε αυτήν περίπτωση 
το κέντρο ενημερώνεται ώστε να προβεί σε 
καθορισμό νέας στάση και χρόνου 
προσπέλασης. Μετέπειτα ενημερώνεται ο 
κηδεμόνας  για τα νέα δεδομένα. 

Εξαιρέσεις 

- 
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4.5.1. Λογική Αρχιτεκτονική συστήματος 

 

Το παρακάτω σχήμα παρέχει το λογικό αρχιτεκτονικό διάγραμμα του σεναρίου χρήσης 

«Αλλαγή  Δρομολογίου» και περιλαμβάνει  τους ρόλους του οδηγού, μαθητή, συνοδού, 

κέντρο, black box και κηδεμόνα ο οποίος ενημερώνεται για την αλλαγή δρομολογίου. Με 

κόκκινο χρώμα εμφανίζονται οι μετέπειτα κινήσεις που θα εφαρμοστούν στο σενάριο. 

 

 

Σχήμα 18 Λογική Αρχιτεκτονική Αλλαγής Δρομολογίου 
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4.5.2. Φυσική Αρχιτεκτονική Συστήματος 

 

Στην φυσική αρχιτεκτονική του συστήματος εντοπίζουμε τα στοιχεία που χρειάζονται ώστε 

να εφαρμοστεί ο σχεδιασμός του σεναρίου. Όπως θα δούμε παρακάτω 

 

Σχήμα 19 Φυσική Αρχιτεκτονική Αλλαγής Δρομολογίου 

 

 

4.6. Σενάριο Χρήσης «Καθυστερήσεις» 
 

Παρακάτω παρατίθεται το σενάριο χρήσης για την περίπτωση των καθυστερήσεων. 

 

Πίνακας 6 Σενάριο Χρήσης "Καθυστερήσεις" 

Τίτλος Καθυστερήσεις 

Αριθμός 6 

Χρήστες Οδηγός 
Κέντρο 
Συνοδός 
Μαθητής 
Black Box 
Κηδεμόνας 
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Εκκίνηση-Πυροδότηση Εκκίνηση Δρομολογίου 

Προαπαιτούμενα 1)Black Box στο όχημα 
2)Server στο κέντρο ελέγχου 
3) Χάρτης δρομολόγησης 
4) Λίστα μαθητών 
5)Σύστημα έλεγχου εισόδου(RFID) 

Δεδομένα Στάσεις, χρόνοι προσπελάσεις, λίστες 
μαθητών, πληροφορίες για ενδεχόμενα 
συμβάντα (είτε από τον οδηγό ή από το Black 
Box του οχήματος). 

Αποτελέσματα Η ενημέρωση του κέντρου και κατόπιν του 
κηδεμόνα σε περίπτωση καθυστέρησης του 
δρομολογίου.  

Περιγραφή Γίνεται η εκκίνηση του δρομολογίου και κατά 
την διάρκεια προκύπτει μια καθυστέρηση η 
όποια θα αναφερθεί στο κέντρο ώστε να 
επαναπροσδιορίσει το χρόνο 
παραλαβής/παράδοσης του μαθητή στη 
στάση. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται ο 
κηδεμόνας για τα νέα δεδομένα. 

Εξαιρέσεις 

- 
 

 

4.6.1. Λογική Αρχιτεκτονική συστήματος 

 

Το παρακάτω σχήμα παρέχει το λογικό αρχιτεκτονικό διάγραμμα του σεναρίου χρήσης 

«Καθυστερήσεις» και περιλαμβάνει  τους ρόλους του οδηγού, μαθητή, συνοδού, κέντρο, 

black box και κηδεμόνα ο οποίος ενημερώνεται για την καθυστέρηση. 
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Σχήμα 20 Λογική Αρχιτεκτονική Καθυστερήσεων 

 

4.6.2. Φυσική Αρχιτεκτονική Συστήματος 

 

Στην φυσική αρχιτεκτονική του συστήματος εντοπίζουμε τα στοιχεία που χρειάζονται ώστε 

να εφαρμοστεί ο σχεδιασμός του σεναρίου. Όπως θα δούμε παρακάτω είναι κοινά με το 

σενάριο χρήσης  «Αλλαγή Δρομολογίου». 

 

Σχήμα 21 Φυσική Αρχιτεκτονική Καθυστερήσεων 
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4.7. Σενάριο Χρήσης «Λήξη Δρομολογίου» 
 

Παρακάτω παρατίθεται το σενάριο χρήσης για  την περίπτωση του τερματισμού 

δρομολογίου. 

 

Πίνακας 7 Σενάριο Χρήσης  "Λήξη Δρομολογίου" 

Τίτλος Λήξη Δρομολογίου 

Αριθμός 7 

Χρήστες Κέντρο 
Black Box 

Εκκίνηση-Πυροδότηση Το τέλος της διαδρομής 

Προαπαιτούμενα Black Box στο όχημα 
Server και εκτυπωτή στο Κέντρο Ελέγχου 

Δεδομένα Τα δεδομένα παρέχονται από το Black Box 
του οχήματος. Πρέπει να αποφασιστεί το 
είδος της πληροφορίας 

Αποτελέσματα Αποθήκευση και εκτύπωση της αναφοράς 
του δρομολογίου 

Περιγραφή Μετά το πέρας του δρομολογίου γίνεται 
αυτόματη αποστολή των δεδομένων που 
συνέλεξε το black box του οχήματος ώστε να 
αποθηκευτούν στον server και να γίνει 
εκτύπωση ώστε να υπάρχει και σε έντυπο 
αντίγραφο. 

Εξαιρέσεις - 
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4.7.1. Λογική Αρχιτεκτονική συστήματος 

 

Το παρακάτω σχήμα παρέχει το λογικό αρχιτεκτονικό διάγραμμα του σεναρίου χρήσης 

«Λήξη Δρομολογίου» και περιλαμβάνει   δυο ρόλους: Το black box το οποίο ενημερώνει το 

κέντρο ότι έληξε το δρομολόγιο και το κέντρο που χρησιμοποιεί τις πληροφορίες του server 

που είναι υπεύθυνος για την εκτύπωση και αποθήκευση της αναφοράς. 

 

 

 

Σχήμα 22 Λογική Αρχιτεκτονική Λήξης Δρομολογίου 
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4.7.2. Φυσική Αρχιτεκτονική Συστήματος 

 

Στην φυσική αρχιτεκτονική του συστήματος εντοπίζουμε τα στοιχεία που χρειάζονται ώστε 

να εφαρμοστεί ο σχεδιασμός του σεναρίου. Όπως θα δούμε παρακάτω  οι οντότητες αυτές 

είναι: Η onboard συσκευή που συνδέεται με GSM (3G/4G) στον server, ο server που 

συνδέεται μέσω TCP/IP με το κέντρο ελέγχου, με Ethernet/Wireless με την μονάδα 

αποθήκευσης και εκτύπωσης. 

 

Σχήμα 23 Φυσική Αρχιτεκτονική Λήξης Δρομολογίου 

 

 

 

 



  

 42 

 

5. Εξεταζόμενα Σενάρια Υλοποίησης 
 

Οι υλοποιήσεις που θα εφαρμοστούν στο πρόγραμμα I-Student Trip θα διαφέρουν μεταξύ 

τους ανάλογα με τον ενδιαφερόμενο του προγράμματος και τα συστήματα που ίσως ήδη να 

διαθέτει. Οι περιπτώσεις υλοποίησης θα είναι διαφορετικές και με άλλα υποσυστήματα 

κάθε φορά ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συλλογής πληροφοριών κατά περίπτωση. Ο 

τρόπος αυτός θα βοηθήσει στην εξόρυξη ασφαλών συμπερασμάτων για την 

αποτελεσματικότητα και εφαρμοστικότητα του αντίστοιχου υποσυστήματος. Αξίζει να 

αναφερθεί πως ο φορέας Κτελ Βέροιας έχει ήδη ενσωματωμένα συστήματα 

παρακολούθησης διαδρομών με αποτέλεσμα να διευκολύνει την εφαρμογή του 

συστήματος στις παρακάτω περιπτώσεις. 

Στο παραδοτέο Π2.1 «Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος» θα αναλυθούν οι παρακάτω 

περιπτώσεις με συγκεκριμένα μοντέλα συστημάτων, προδιαγραφές και κοστολόγηση των 

συνδυασμένων φυσικών στοιχείων των μονάδων. 

 

5.1. Περίπτωση πρώτη  
 

Τα υποσυστήματα που θα εγκατασταθούν στην πρώτη περίπτωση θα είναι: 

 Μονάδα παρακολούθησης δρομολογίων, στόλου και οδηγικής συμπεριφοράς (real time 

& reports) 

 Μονάδα επιβεβαίωσης ζωνών ασφάλειας 

 Μονάδα παρακολούθησης αποβίβασης /επιβίβασης μαθητών 

 Μονάδα Proof of Delivery (Παρουσιολόγιο) 

 

5.2. Περίπτωση δεύτερη  
 

Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει : 

 Μονάδα παρακολούθησης δρομολογίων, στόλου και οδηγικής συμπεριφοράς (real time 

& reports),  

 Μονάδα παρακολούθησης αποβίβασης /επιβίβασης μαθητών 

 Μονάδα επιβεβαίωσης ζωνών ασφάλειας 
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5.3. Περίπτωση τρίτη 
 

Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει: 

 Μονάδα παρακολούθησης δρομολογίων, στόλου και οδηγικής συμπεριφοράς (real time 
& reports) 

 Μονάδα παρακολούθησης αποβίβασης /επιβίβασης μαθητών 

 Μονάδα Proof of Delivery (Παρουσιολόγιο) 

 

5.4. Περίπτωση τέταρτη 
 

Στη περίπτωση αυτή οι μονάδες θα είναι δυο:  

 Μονάδα παρακολούθησης δρομολογίων, στόλου και οδηγικής συμπεριφοράς (real time 

& reports),  

 Μονάδα παρακολούθησης αποβίβασης /επιβίβασης μαθητών 

 

5.5. Περίπτωση πέμπτη 
 

Στην τελευταία μας περίπτωση θα βρίσκεται η μονάδα παρακολούθησης δρομολογίων, 

στόλου και οδηγικής συμπεριφοράς (real time & reports). 

 

 


