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1. Εισαγωγή 

1.1. Γενικά 

Το κείμενο αυτό αποτελεί μέρος των παραδοτέων του έργου   «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ» που αφορά στον σχεδιασμό την ανάπτυξη και 

την πιλοτική λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος για την  εξασφάλιση της 

ασφαλούς μεταφοράς μαθητών από και προς τη σχολική τους μονάδα μέσω της 

παρακολούθησης της οδικής συμπεριφοράς του οδηγού, την  ανίχνευση της επιβίβασης/ 

αποβίβασης μαθητών και  την επιβεβαίωση της χρήσης ζωνών ασφαλείας. Παράλληλα το 

έργο αποσκοπεί και στην άμεση πληροφόρηση των γονέων σχετικά με τη μεταφορά των 

παιδιών τους από και προς το σχολείο.  

Το παραδοτέο αυτό έχει σκοπό να περιγράψει  τις τεχνικές προδιαγραφές των 

χαρακτηριστικών του εξοπλισμού και του λογισμικού που απαιτούνται στο έργο. Πρέπει να 

αποτυπωθούν με πλήρη σαφήνεια οι απαιτήσεις και η ικανοποίηση τους μέσω των 

τεχνικών προδιαγραφών για κάθε βασική μονάδα του συστήματος στο όχημα όσο και στο 

Κέντρο έλεγχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι στόχοι του πιλοτικού 

προγράμματος. Λαμβάνοντας υπόψη το παραδοτέο Π1.2 ‘Γενική αρχιτεκτονική 

συστήματος’ και τις ανάγκες που καταγράφθηκαν διακρίναμε πέντε περιπτώσεις 

υλοποιήσεων που η καθεμία αξιοποιεί τουλάχιστον μια βασική μονάδα του συστήματος.  

 

1.2. Διάρθρωση κειμένου 

 

Στο 1ο  Κεφάλαιο γίνεται μια γενική αποτύπωση του παραδοτέου με τον σκοπό την 

σύνδεσή του με το προηγούμενο παραδοτέο. Στο 2ο Κεφάλαιο γίνεται  μια γενική ανάλυση 

των μονάδων του συστήματος. Στο 3ο Κεφάλαιο αναφερόμαστε στις απαιτήσεις και  

τεχνικές προδιαγραφές, στο 4ο Κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του εξοπλισμού για τις ανάγκες 

της πιλοτικής υλοποίησης. Τέλος στο 5ο Κεφάλαιο καταλήγουμε σε συγκεκριμένο 

εξοπλισμό για κάθε εφαρμογή και τις αντίστοιχες υλοποιήσεις για τα Εκπαιδευτήρια 

Μαντουλίδη και τα ΚΤΕΛ Βέροιας.  
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2. Βασικές μονάδες 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 τη σωστή λειτουργία του προγράμματος θα λαμβάνονται από τα 

παρακάτω επιμέρους στοιχεία. 

2.1.1. Όχημα 

 Μονάδα Ελέγχου Εισόδου/ Εξόδου Μαθητών 

H υλοποίηση της μονάδας ελέγχου Εισόδου/ Εξόδου μαθητών θα γίνει με τη χρήση της 

τεχνολογίας RFID. Στην πλευρά του οχήματος θα εγκατασταθεί ένας αναγνώστης (RFID 

reader) όπου κατά την είσοδο των μαθητών, οι οποίοι θα έχουν προμηθευτεί την κάρτα 

RFID, θα γίνεται η ανάγνωση του εκάστοτε μαθητή. Η σύνδεση της συσκευής αυτής με 

το υπόλοιπο σύστημα θα γίνει είτε συνδέοντας το black box με τον αναγνώστη RFID είτε 

συνδέοντας το Tablet-PC/ PDA.  

 Μονάδα επιβεβαίωσης ζωνών ασφάλειας 

Η υλοποίηση της μονάδας ζωνών ασφάλειας θα γίνει με τη χρησιμοποίηση νέων ζωνών 

ασφάλειας τριών σημείων (προαιρετική) και την χρήση αισθητήριων που θα βρίσκονται 

πάνω στην ζώνη ασφάλειας. Η τεχνολογία που θα αναπτύξει αυτή τη μονάδα θα είναι  

ένας  προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC ή Programmable Controller). 

Ουσιαστικά είναι ένας ψηφιακός υπολογιστής που χρησιμοποιείται για την 

αυτοματοποίηση των ηλεκτρομηχανολογικών διεργασιών. Τέλος ο οδηγός θα βλέπει τα 

δεδομένα σε ένα ταμπλό τεχνολογίας LED το οποίο θα είναι είτε ενσωματωμένο στο 

ταμπλό είτε φορητό. 

 Υπόλοιπες Μονάδες 

Η υλοποίηση των μονάδων καταγραφής στοιχείων κίνησης, παρακολούθησης 

αποστολών και  έλεγχο επιβίβασης/ αποβίβασης μαθητών (Proof of delivery) μπορεί να 

γίνει με τρεις πιθανούς τρόπους. Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά. 

 

Α) Η πρώτη λύση είναι με μια On-Board συσκευή. Η συσκευή On-Board χρησιμοποιείται 

για τη μονάδα καταγραφής στοιχείων κίνησης καθώς και για τη μονάδα 
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παρακολούθησης αποστόλων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον οδηγό αφού η 

εγκατάσταση θα είναι σταθερή στην πλευρά του οδηγού δίπλα στο τιμόνι. Ένα 

παράδειγμα αυτής της συσκευής είναι το ήδη εγκατεστημένο μοντέλο στο στόλο των 

ΚΤΕΛ Βέροιας. 

 

Β) Μια δεύτερη λύση για τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η χρησιμοποίηση Black box 

που και σε αυτή την περίπτωση ο οδηγός του οχήματος θα είναι ο χρηστής . Η 

ανάπτυξη μπορεί να γίνει με δυο διαφορετικούς τρόπους.  

 Ο πρώτος τρόπος είναι η απλή εφαρμογή του black box ώστε να αποστέλλονται στο 

κέντρο έλεγχου οι πληροφορίες (μονάδα καταγραφής στοιχείων κίνησης) χωρίς τη 

χρήση γραφικού περιβάλλοντος για τον χρήστη(GUI).  

 Η δεύτερη περίπτωση είναι η χρήση black box με διασύνδεση μιας συσκευής 

πλοήγησης (Navigator unit). Σε αυτή την περίπτωση εκτός της μονάδος καταγραφής 

στοιχείων κίνησης υλοποιείται και η μονάδα παρακολούθησης αποστόλων.  

 

Γ) Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιηθεί ένα Tablet- PC ή PDA μαζί με ένα black box. 

Το black box θα είναι υπεύθυνο για τη μονάδα καταγραφής στοιχείων κίνησης, ενώ το 

Tablet- PC / PDA θα είναι υπεύθυνο για τη μονάδα  proof of delivery,  έλεγχο 

επιβίβασης/ αποβίβασης μαθητών καθώς και για τη μονάδα παρακολούθησης 

αποστολών. Εδώ η χρήση θα αλλάζει ανάλογα αν είναι επιβιβασμένος ο συνοδός ή όχι. 

Στην πρώτη περίπτωση το Tablet θα το χειρίζεται ο συνοδός, σε αντίθετη περίπτωση ο 

χειρισμός θα γίνεται από τον οδηγό. 

 

2.1.2. Κέντρου Ελέγχου 

Στο κέντρο ελέγχου από πλευράς εξοπλισμού θα υπάρχουν οθόνες, εξυπηρετητής (server) 

και εκτυπωτές για την υλοποίηση των μονάδων δημιουργίας δρομολογίου και 

παρουσιολογίου, παρακολούθησης δρομολογίων, στόλου και οδηγικής συμπεριφοράς (real 

time & reports),  αντιμετώπισης έκτακτων συμβάντων και τέλος η μονάδα παρακολούθησης 

αποβίβασης /επιβίβασης μαθητών. Μεγάλη βαρύτητα στο κέντρο ελέγχου θα δοθεί στο 

λογισμικό που θα αναπτυχθεί για κάθε μονάδα του συστήματος. Παρακάτω παρουσιάζεται 

η γενική μορφή των θέσεων των μονάδων του συστήματος. 
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Εικόνα 1:  Μονάδες Κέντρου Ελέγχου 

Στο παραπάνω διάγραμμα εμφανίζεται η ροή πληροφορίας του Κέντρου Ελέγχου. Το 

Κέντρο Δρομολόγησης (ΙΜΕΤ) είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία της δρομολόγησης που θα 

δίνει πληροφορία  στη μονάδα Παρακολούθηση, είναι επίσης υπεύθυνο για την 

πληροφορία που θα αποστέλλεται στη μονάδα Παρουσιολόγιο.  Η μονάδα Παρακολούθηση 

είναι υπεύθυνη για την τροφοδότηση της μονάδας Αναφορές και της μονάδας Security. Η 

μονάδα Security και η μονάδα Alerting είναι υπό  την αρμοδιότητα της G4S. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι από το όχημα θα αποστέλλονται δεδομένα τόσο στο Παρουσιολογιο όσο και 

στην Παρακολούθηση. 

 

2.2. Σενάρια Υλοποίησης 

Με βάση το παραδοτέο Π2.1 διακρίναμε 5 περιπτώσεις για την υλοποίηση του 

προγράμματος από τις οποίες κάποιες θα υλοποιηθούν για τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 

και οι υπόλοιπες για το ΚΤΕΛ Βέροιας.  

1. Περίπτωση πρώτη 

 Μονάδα παρακολούθησης δρομολογίων, στόλου και οδηγικής συμπεριφοράς 

(real time & reports) 

 Μονάδα επιβεβαίωσης ζωνών ασφάλειας 

 Μονάδα παρακολούθησης αποβίβασης /επιβίβασης μαθητών 

 Μονάδα Proof of Delivery (Παρουσιολόγιο) 
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2. Περίπτωση δεύτερη 

 Μονάδα παρακολούθησης δρομολογίων, στόλου και οδηγικής συμπεριφοράς 

(real time & reports)  

 Μονάδα παρακολούθησης αποβίβασης /επιβίβασης μαθητών 

 Μονάδα επιβεβαίωσης ζωνών ασφάλειας 

3. Περίπτωση Τρίτη 

 Μονάδα παρακολούθησης δρομολογίων, στόλου και οδηγικής συμπεριφοράς 

(real time & reports) 

 Μονάδα παρακολούθησης αποβίβασης /επιβίβασης μαθητών 

 Μονάδα Proof of Delivery (Παρουσιολόγιο) 

4. Περίπτωση τέταρτη 

 Μονάδα παρακολούθησης δρομολογίων, στόλου και οδηγικής συμπεριφοράς (real 

time & reports) 

 Μονάδα παρακολούθησης αποβίβασης /επιβίβασης μαθητών 

5. Περίπτωση πέμπτη  

 Μονάδα παρακολούθησης δρομολογίων, στόλου και οδηγικής συμπεριφοράς (real 

time & reports). 

 

3. Τεχνικές Προδιαγραφές Μονάδων 

3.1. Τεχνικές Προδιαγραφές Οχήματος 

 

Στην παρούσα παράγραφο θα αναλυθούν οι τεχνικές προδιαγραφές των μονάδων του 

οχήματος με σκοπό την αποτύπωση των αναγκών των αντίστοιχων μονάδων. 

Πίνακας 1 : Τεχνικές Προδιαγραφές Οχήματος 

Αριθμός Περιγραφή-Γενικές Απαιτήσεις Προδιαγραφή 

1 Ο εξοπλισμός  για την μονάδα 

παρακολούθησης δρομολογίων, 

στόλου και οδηγικής 

συμπεριφοράς (real time & 

reports) πρέπει να τροφοδοτείται 

σύμφωνα με τις αντίστοιχες 

προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

Η παροχή ρεύματος γίνεται από 

την μπαταρία του οχήματος. Σε 

διαφορετική περίπτωση από τη 

εσωτερική μπαταρία του 

εξοπλισμού. 

2 Ο εξοπλισμός  για την μονάδα Ο εξοπλισμός τροφοδοτείται μέσω 
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παρακολούθησης αποβίβασης 

/επιβίβασης μαθητών πρέπει να 

τροφοδοτείται σύμφωνα με τις 

αντίστοιχες προδιαγραφές του 

κατασκευαστή. 

της μπαταρίας του οχήματος. 

Εναλλακτική τροφοδότηση η 

εσωτερική μπαταρία. 

4 Πρέπει να υπάρχει συσκευή για την 

ενημέρωση του Κέντρο Ελέγχου για 

έκτακτα συμβάντα  

Υπάρχει ένα κουμπί πανικού το 

οποίο είναι συνδεδεμένο με το 

Black Box 

5 Το κουμπί πανικού πρέπει να είναι 

κρυμμένο και άμεσα προσβάσιμο 

για τον οδηγό 

Το κουμπί πανικού θα τοποθετηθεί 

στην αριστερή πλευρά του 

τιμονιού στον οδηγό για την άμεση 

πυροδότηση ενδεχόμενου 

συμβάντος. 

6 Το κουμπί πανικού πρέπει να 

χρησιμοποιεί αποκλειστικά, για 

λόγους ασφάλειας, μια 

συγκεκριμένη είσοδο της συσκευής 

Black Box 

Θα χρησιμοποιηθεί ένα input pin 

στην συσκευή black box που θα 

οριστεί μοναδικά σαν γεγονός 

(event) 

7 Πρέπει να υπάρχει πρωτόκολλο 

επικοινωνίας μεταξύ τωv 

συσκευών που υλοποιούν τις 

μονάδες 

Τα πρωτόκολλα  θα είναι το FMI, 

GSM, Ethernet, TCP ανάλογα με 

την αντίστοιχη περίπτωση.  

8 Πρέπει να υπάρχει κατάλληλο 

λειτουργικό σύστημα στις 

συσκευές  για συμβατότητα με τον 

υπόλοιπο εξοπλισμό. 

Το λειτουργικό του εξοπλισμού του 

οχήματος στις περιπτώσεις που 

υπάρχει είναι linux based. 

9 Πριν την έναρξη του δρομολογίου 

θα πρέπει να έχουν οριστεί οι 

στάσεις  παραδόσεων/ παραλαβών 

των μαθητών. 

O αλγόριθμος δρομολόγησης θα 

υπολογίζει τη στάση και την σειρά 

των παραδόσεων και θα παράγει 

το χάρτη δρομολόγησης που θα 

εμφανίζεται στην μονάδα 

παρακολούθησης δρομολογίου 

10 Ο οδηγός θα πρέπει να γνωρίζει 

για κάθε στάση τον αριθμό 

O αλγόριθμος δρομολόγησης θα 

υπολογίζει τον αριθμό των 
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παράδοσης / παραλαβής των 

μαθητών. 

παραδόσεων/ παραλαβών για 

κάθε στάση και θα παράγει το 

Παρουσιολόγιο που θα 

εμφανίζεται στην μονάδα 

παρακολούθησης παραλαβών/ 

παραδόσεων 

11 Σε περίπτωση αλλαγής στάσης θα 

πρέπει να γίνεται άμεση 

ενημέρωση του χάρτη 

δρομολόγησης. 

Ο χάρτης δρομολόγησης αλλάζει 

χειροκίνητα από τον διαχειριστή 

του Κέντρου Έλεγχου μέσω του 

λογισμικού της μονάδας 

παρακολούθησης δρομολογίων 

12 Το γραφικό περιβάλλον χρήστη της 

συσκευής του οδηγού / συνοδού 

δεν πρέπει να  αποσπά την 

προσοχή του. 

Το γραφικό περιβάλλον είναι 

κατάλληλα διαμορφωμένο 

εργονομικά σύμφωνα με τις 

αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες 

13 Πρέπει να οριστούν τα 

πρωτόκολλα επικοινωνίας μεταξύ 

των συσκευών του οχήματος και 

του Κέντρου Ελέγχου. 

Το πρωτόκολλο επικοινωνίας του 

Black Box με το Κέντρο Έλεγχου θα 

είναι  το GSM/ GPRS 

14 Πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος 

εξοπλισμός για την σύνδεση στο 

δίκτυο GSM 

Θα χρησιμοποιηθούν κάρτες SIM  

για την σύνδεση με το δίκτυο που 

θα τοποθετηθούν στον εξοπλισμό 

του οχήματος. 

Αριθμός Περιγραφή-Μονάδα 

Παρακολούθησης 

Προδιαγραφή 

1 Η συσκευή πρέπει να συνδέεται 

στο όχημα για την άντληση 

πληροφοριών.(Προαιρετικά) 

To Black Box θα συνδεθεί με  το 

όχημα μέσω RS232 

2 Η συσκευή πρέπει να αποστέλλει 

το στίγμα του οχήματος σε τακτό 

χρονικό διάστημα. 

To Black Box αποστέλλει το στίγμα 

του οχήματος μέσω εσωτερικής 

κεραίας (GPS/ GSM) 

3 Η συσκευή πρέπει να επιτρέπει την 

οπτική παρατήρηση του οδηγού 

για τα δρομολόγια και τις 

Θα υπάρχει οθόνη που θα 

εμφανίζει τις πληροφορίες με 

ελάχιστο μέγεθος 4.3΄΄  



Π2.1: Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος  

 

“ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ”    

11 

παραδόσεις. (Προαιρετικό) 

4 Η συσκευή πρέπει να συνδέεται με 

την πόρτα του οχήματος ώστε να 

διαχωρίσει τη στάση από την 

καθυστέρηση. 

Ένα σήμα  αποστέλλεται από τις 

πόρτες ή την τροφοδοσία για το 

λαμπάκι που βρίσκεται πάνω από 

τις πόρτες του οχήματος στο Black 

box μέσω καλωδίωσης 

5 Η συσκευή πρέπει να αναγνωρίζει 

την ταυτότητα του οδηγού. 

(Προαιρετικό ) 

Η αναγνώριση θα γίνεται μέσω 

RFID κάρτας που θα εισάγεται στο 

εξοπλισμό παρακολούθησης 

δρομολογίου 

6 Πρέπει να υπάρχει σύνδεση με το 

επιταχυνσιόμετρο ώστε να παίρνει 

πληροφορίες ταχύτητας, 

επιβράδυνσης, στάσης κτλ 

(Προαιρετικό) 

Υπάρχει  ενσωματωμένο 

επιταχυνσιόμετρο στο Black box. 

Προαιρετικά η σύνδεση της 

συσκευής Black box και του 

ταχομέτρου θα γίνει μέσω 

σειριακής καλωδίωσης.  

7 Πρέπει να υπάρχει  διεπαφή με 

CAN BUS. (Προαιρετικό) 

Η συσκευή Black Box διαθέτει 

πρωτόκολλο επικοινωνίας για CAN 

BUS 

8 Πρέπει να υπάρχει λογισμικό 

πλοήγησης. 

Το λογισμικό πλοήγησης θα είναι 

προ εγκατεστημένο στον 

εξοπλισμό. 

Αριθμός Περιγραφή-Μονάδα 

Παρουσιολόγιο 

Προδιαγραφή 

1 Πρέπει να υπάρχει συσκευή που να 

φιλοξενεί την εφαρμογή του 

Παρουσιολογίου. 

Θα χρησιμοποιηθεί Tablet PC 

(Windows/ Android/iOS) ή 

PDA/SmartPhone (Windows/ 

Android) 

2 Πρέπει να υπάρχει συσκευή που να 

αναγνωρίζει την ταυτότητα του 

μαθητή μεσω RFID reader. 

Θα υπάρχει NFC/RFID Reader στο 

Tablet PC ή PDA ώστε να σκανάρει  

την κάρτα RFID του μαθητή 

3 Ο μαθητής πρέπει να χει ένα 

μοναδικό κωδικό για την RFID 

κάρτα  

Κατά την έγγραφη του μαθητή στο 

σύστημα θα  του παρέχεται μια 

μοναδική κάρτα RFID 
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4 Σε περίπτωση προβλήματος ο 

συνοδός πρέπει να μπορεί να 

εισάγει χειροκίνητα την 

πληροφορία για την ταυτότητα του 

μαθητή. 

Ο συνοδός πατώντας στην οθόνη 

αφής θα πληκτρολογεί τον κωδικό 

του μαθητή 

5 Ο κωδικός του μαθητή πρέπει να 

είναι συνδεδεμένος με τα στοιχεία 

μαθητή( ονοματεπώνυμο, 

διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία 

κηδεμόνα και τηλέφωνο 

επικοινωνίας). 

Κατά την έγγραφη του μαθητή στο 

σύστημα ο διαχειριστής 

ενημερώνει μια βάση δεδομένων 

με  τα στοιχεία του μαθητή 

6 Η συσκευή πρέπει να είναι 

ανεξάρτητη από την λίστα 

μαθητών που θα εμφανίζει. 

Η συσκευή θα αποθηκεύει στη 

μνήμη της, για κάθε συγκεκριμένη 

διαδρομή, συγκεκριμένη λίστα 

μαθητών 

7 Θα πρέπει να υπάρχει λογισμικό με 

γραφικό περιβάλλον χρηστή για 

την διαχείριση του 

Παρουσιολογίου. 

Το λογισμικό θα εγκατασταθεί στην 

συσκευή Tablet PC ή PDA 

8 Στην συσκευή πρέπει να είναι 

εγκατεστημένα συγκεκριμένα 

προγράμματα για την σωστή 

λειτουργία της μονάδος. 

 Λειτουργικό σύστημα 

Windows Mobile 6.5 ή 

ανώτερο / Android 4.0 ή 

ανώτερο 

 .NET Compact Framework 

3.5 ή ανώτερο 

 Βάση Δεδομένων SQL 

Server CE Version 3.0 ή 

ανώτερη 

Αριθμός Περιγραφή-Μονάδα Ζώνης 

Ασφάλειας 

Προδιαγραφή 

1 To σύστημα πρέπει να αναγνωρίζει 

την πρόσδεση ζώνης. 

Θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο με το 

μπαστούνι της ζώνης ώστε να 

συνδεθεί σε ένα μικρό ελεγκτή.  

2 Το σύστημα πρέπει να πληροφορεί Υπάρχει ταμπλό (LED) 
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τον οδηγό/ συνοδό για την 

πρόσδεση ζώνης ασφαλείας. 

παρακολούθησης ζωνών. 

3 Το σύστημα πρέπει να λειτουργεί 

όταν το όχημα είναι σε λειτουργία.  

Η τροφοδότηση της συσκευής θα 

γίνει μέσω USB ή Φορτιστή 

Αναπτήρα Αυτοκινήτου. 

 

3.2. Τεχνικές Προδιαγραφές Κέντρου Έλεγχου 

Στην παρούσα παράγραφο θα αναλυθούν οι τεχνικές προδιαγραφές των μονάδων του 

Κέντρου Ελέγχου με σκοπό την αποτύπωση των αναγκών των αντίστοιχων μονάδων. 

 

Πίνακας 2 : Τεχνικές Προδιαγραφές Κέντρο Ελέγχου 

Αριθμός Περιγραφή-Γενικές Απαιτήσεις Προδιαγραφή 

1 Πρέπει να υπάρχει 

Υπολογιστής/Εξυπηρετητής 

(Server) στο Κέντρο Ελέγχου για τη 

φιλοξενία των εφαρμογών. 

O Server πρέπει να έχει 

εγκατεστημένα: 

 Windows 7 ή 8 

Windows/Server 2008 ή 

ανώτερο 

 PostgreSQL 

 .ΝΕΤ 4 

 IIS 

 

2 Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος 

αριθμός οθονών ικανές να 

εμφανίζουν τις κατάλληλες 

πληροφορίες των εφαρμογών. 

Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός 

οθονών δυο (2) με διαγώνιο 28΄΄ 

3 Πρέπει να υπάρχει συσκευή για την 

εκτύπωση των αναφορών. 

Θα υπάρχει εκτυπωτής και πρέπει 

να είναι συμβατός με το 

λειτουργικό σύστημα του Server   

4 Στο σύστημα θα πρέπει να έχουν 

πρόσβαση οι χρήστες με 

συγκεκριμένα διαπιστευτήρια. 

Η είσοδος στα προγράμματα που 

βρίσκονται στο Κέντρο Έλεγχου 

είναι σχεδιασμένα ώστε να 

απαιτείται όνομα χρηστή και 

κωδικός πρόσβασης  
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5 Στο σύστημα πρέπει να υπάρχει 

πρόγραμμα περιήγησης στο Web  

Θα υπάρχει πρόγραμμα 

περιήγησης έκδοσης Mozilla 

Firefox v20 ή νεότερη / Google 

Chrome v25 ή νεότερη. 

6 Το σύστημα πρέπει να έχει επαρκή 

ρευματοδότηση ακόμα και σε 

περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

Θα χρησιμοποιηθεί στην 

εγκατάσταση ένας σταθεροποιητής 

τάσης (UPS) 

7 Ο κηδεμόνας πρέπει να 

ενημερώνεται για ενδεχόμενο 

συμβάν. 

Το SMS Center είναι υπεύθυνο για 

την ενημέρωση του κηδεμόνα 

μέσω SMS μηνύματος 

8 Ενδεχόμενη αλλαγή στάσης 

παράδοσης / παραλαβής από τον 

κηδεμόνα πρέπει να 

ανακοινώνεται από την 

προηγούμενη μέρα. 

Ο διαχειριστής εισάγει την αλλαγή 

μέσω της μονάδας Παρουσιολόγιο 

10 Θα πρέπει να οριστεί  δείκτης 

μέγιστης ταχύτητας 

Ο δείκτης μέγιστης ταχύτητας του 

οχήματος θα είναι 70 χλμ/ ώρα. Σε 

περίπτωση παραβίασης 

αποστέλλεται σήμα μέσω του Black 

Box στο Κέντρο Ελέγχου 

11 Θα πρέπει να οριστεί  δείκτης 

απότομης επιβράδυνσης  

Ο δείκτης απότομης επιβράδυνσης 

του οχήματος θα είναι  χχχ. Σε 

περίπτωση παραβίασης 

αποστέλλεται σήμα μέσω του Black 

Box στο Κέντρο Ελέγχου 

13 Πρέπει να υπάρχει εναλλακτική 

διαδρομή  σε περίπτωση 

διαδηλώσεων, εκτέλεση έργων ή 

συμβάντων που δεν έχουν 

εμφανιστεί από την προηγούμενη 

ημέρα  

Το λογισμικό επανακαθορίζει τη 

διαδρομή του οχήματος μέσω του 

αλγόριθμου βέλτιστης 

δρομολόγησης 

Αριθμός Περιγραφή-Παρακολούθηση Προδιαγραφή 

1 Στην οθόνη πρέπει να εμφανίζονται Στην οθόνη παρακολούθησης 
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τα οχήματα που βρίσκονται εν 

κίνηση 

εμφανίζονται πληροφορίες, μέσω 

του στίγματος που θα στέλνει το 

Black Box, για τα αντίστοιχα 

οχήματα που βρίσκονται εν κίνηση 

2 Στην οθόνη πρέπει να εμφανίζονται 

το σύνολο των στάσεων και οι 

διαδρομές 

Το λογισμικό παρακολούθησης 

εμφανίζει στην οθόνη τις 

αντίστοιχες στάσεις και διαδρομή 

του οχήματος 

3 Το σύστημα πρέπει να παρέχει 

απόκριση πραγματικού χρόνου 

Το κέντρο ελέγχου δέχεται τις 

πληροφορίες από το Black Box σε 

λιγότερο από 1sec και το λογισμικό 

Παρακολούθησης τις παρουσιάζει 

αυτόματα 

4 Η ανεύρεση της θέσης οχήματος 

πρέπει να γίνεται σε πραγματικό 

χρόνο 

Η ανεύρεση θέσης γίνεται μεσω 

του συστήματος GPS και 

εμφανίζεται στο λογισμικό του 

Κέντρου Ελέγχου αυτόματα 

5 Πρέπει να γίνεται η απεικόνιση των 

οχημάτων σε χάρτη 

Η απεικόνιση των οχημάτων στο 

χάρτη γίνεται μέσω του λογισμικού 

Παρακολούθησης στο Κέντρο 

Ελέγχου 

6 Πρέπει να εμφανίζονται οι  χρόνοι 

κίνησης, χιλιόμετρα και διάρκεια 

στάσεων. 

Η απεικόνιση των χρόνων κίνησης, 

χιλιόμετρα και διάρκεια στάσεων 

γίνεται μέσω του λογισμικού 

Παρακολούθησης στο Κέντρο 

Ελέγχου 

7 Πρέπει να γίνεται έλεγχος 

κατάστασης οχήματος εξ 

αποστάσεως. 

Υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης 

των τεχνικών πληροφοριών του 

οχήματος στο λογισμικό 

Παρακολούθησης 

8 Πρέπει να γίνεται  αυτόματη 

αποθήκευση πληροφοριών σε 

αναφορά και εκτύπωση. 

Το λογισμικό Παρακολούθησης θα 

αποθηκεύει αυτόματα τις 

πληροφορίες σε ημερήσιες 

αναφορές σε μια βάση δεδομένων 
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και μπορεί να εκτυπώνει την 

ζητούμενη αναφορά σε έντυπη 

μορφή 

Αριθμός Περιγραφή-Παρουσιολόγιο Προδιαγραφή 

1 Ο διαχειριστής πρέπει να μπορεί 

να ελέγξει τον αριθμό των μαθητών 

που βρίσκονται στο όχημα ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα.  

Το λογισμικό που υλοποιεί την 

μονάδα Παρουσιολόγιο στο GUI θα 

εμφανίζει τον αριθμό μαθητών που 

βρίσκονται στο όχημα  

2 Το σύστημα πρέπει να παρέχει 

απόκριση πραγματικού χρόνου. 

Το κέντρο ελέγχου δέχεται τις 

πληροφορίες από τον εξοπλισμό 

που βρίσκεται στο όχημα σε 

λιγότερο από 1sec και το λογισμικό 

του Παρουσιολογίου τις 

παρουσιάζει αυτόματα 

3 Πρέπει να εμφανίζεται ο 

ενδεικτικός χρόνος παράδοσης / 

παραλαβής του μαθητή. 

Ο χρόνος παράδοσης/ παραλαβής 

ορίζεται από την απόσταση της 

στάσης έως την αφετηρία του 

δρομολογίου, την ταχύτητα 

κίνησης του οχημάτων  και 

εμφανίζεται στο λογισμικό μέσω 

της φόρμας πληροφοριών του 

αντιστοίχου μαθητή 

4 Πρέπει να εμφανίζεται ο τόπος 

παράδοσης / παραλαβής του 

μαθητή. 

Ο τόπος παράδοσης/ παραλαβής 

ορίζεται από  την αρχικοποίηση 

του δρομολογίου.  

5 Πρέπει να πιστοποιείται η ορθή 

παράδοση / παραλαβή του 

μαθητή. 

Κατά την παραλαβή/ παράδοση 

αποστέλλεται ένα σήμα (ACK) από 

την συσκευή που βρίσκεται στο 

όχημα στο λογισμικό του Κέντρου 

Ελέγχου 

6 Η καταγραφή της παραλαβής/ 

παράδοσης πρέπει να είναι 

αυτοματοποιημένη. 

Το λογισμικό του Παρουσιολογίου 

καταγράφει αυτόματα την ορθή 

τοποθεσία και τον χρόνο 



Π2.1: Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος  

 

“ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ”    

17 

παράδοσης/ παραλαβής τα οποία 

τα αποθηκεύει σε μια βάση 

δεδομένων για μετέπειτα χρήση 
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4. Πιλοτική Υλοποίηση 

 

4.1. Εξοπλισμός Οχήματος  

Παρακάτω θα γίνει η παρουσίαση των συγκεκριμένων μοντέλων  και χαρακτηριστικών του 

εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των μονάδων του οχήματος. 

 

4.1.1. On Board συσκευή 

Στην περίπτωση του On-Board Unit (OBU) η πρόταση για τον εξοπλισμό είναι το μοντέλο 

RoadRunner της εταιρείας SWARCO το οποίο είναι ήδη εγκατεστημένο σε ένα ποσοστό του 

στόλου των ΚΤΕΛ Βέροιας. Αυτό θα βοηθήσει το έργο από πλευράς συμβατότητας και από 

πλευράς ομοιογένειας.  Το μοντέλο μπορούμε να το χωρίσουμε σε τρία βασικά  μέρη. 

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του.  

RoadRunner Οθόνη 

 Παρέχει όλες τις βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για μια OBU  συσκευή αφιερωμένη 

στα μέσα μαζικής μεταφοράς  για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση του 

στόλου.  

Αυτή η μονάδα διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες:  

 Διεπαφή οδηγού που βασίζεται στην οθόνη LCD TFT 7'', 800 x 480 RGB, οθόνη αφής  

υψηλής φωτεινότητας. 

  Μετάδοση φωνής και δεδομένων μέσω GSM / GPRS. 

  Εντοπισμός μέσω ενσωματωμένου GPS. 

  Διασύνδεση με αναλογική οδόμετρο. 

  Διασύνδεση με ψηφιακό χρονοταχογράφο.  

  Σήματα διεπαφής Εισόδου / Εξόδου (I / O 4 +2). 

 Διεπαφή CAN BUS.  

  Αναγνωριστική συσκευή RFID για τον οδηγό.   

  Δύο σειριακές θύρες για άλλες υπηρεσίες. 

 Υποδοχή για κάρτες Compact Flash Type II.  

 Πιθανή  ενσωμάτωση εσωτερικού WiFi ή συσκευής Bluetooth.  

 Λειτουργικό σύστημα Windows CE.  

 Λογισμικό Διαχείρισης ή / και πλοήγησης. 
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RRPower  Συσκευή 

Η συσκευή παρέχει την τροφοδοσία και έχει εναλλακτική βοήθεια μια μπαταρία. 

Χρησιμοποιούνται κατάλληλες υποδοχές για την σύνδεση με: 

 Τροφοδοσία μπαταρίας. 

 Αναλογικό/ Ψηφιακό οδόμετρο. 

 Can Bus.  

 Ψηφιακά σήματα (άνοιγμα πόρτας, etc.). 

 Εντολές Εξόδου. 

 Συσκευές RS232/485. 

 

RRBox (Black Box) 

Όταν η σύνδεση / λειτουργίες / περιφερειακά που παρέχονται από το RRMonitor δεν είναι 

αρκετά για τη συγκεκριμένη εφαρμογή , προστίθεται η προαιρετική μονάδα RRBox. 

Η μονάδα RRBox αντικαθιστά τη μονάδα RRPower από την εσωτερική τροφοδοσία του , και 

λαμβάνει όλα τα καλώδια για την επικοινωνία με συσκευές επί του οχήματος , για σήματα 

I/O και για την τροφοδοσία . Το λογισμικό εφαρμογής RRMonitor θα διαχειριστεί τα 

περιφερειακά όπως και στην προηγούμενη περίπτωση χάρη σε μια ειδική διεπαφή 

λογισμικού που βρίσκεται ενσωματωμένη  στο RRBox. 

Τόσο το RRMonitor όσο και το RRBox χρησιμοποιούν το ίδιο «πυρήνα»  επεξεργαστή, 

μνήμες, κλπ και τα κοινά στοιχεία μεταξύ των δύο μονάδων ( ελεγκτής CAN ). 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του RRBox είναι : 

 Διασύνδεση με αναλογικό οδόμετρο. 

 Σήματα Interface I / O ( 4 +4 ). 

 Διεπαφή  Can Bus. 

 Πέντε σειριακές θύρες διαθέσιμες για περαιτέρω υπηρεσίες. 

 Υψηλή χωρητικότητα της μνήμης μέσα από τη χρήση του " Secure Digital " 

κάρτες. 

 δεδομένων και φωνητικής επικοινωνίας μέσω GSM / GPRS ενσωματωμένο 

μόντεμ ( προαιρετικά). 

 Δυνατότητα να ενσωματώσει ένα  WiFi ή συσκευή Bluetooth ( προαιρετικό ). 

 προσαρμοζόμενα κάρτα επέκτασης. 

 Τρεις θύρες Ethernet Switch , ενσωματωμένο στην ηλεκτρονική κάρτα. 

 Λειτουργικό σύστημα Windows CE. 
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4.1.2.  Black Box 

Όπως αναφέρθηκε στο Kεφ 2.2 σε αυτή την περίπτωση διαφαίνονται δυο υποπεριπτώσεις. 

Μια με μια συσκευή Black box μεμονωμένη και η δεύτερη υποπερίπτωση είναι ένα 

διασυνδεδεμένο Black Box με Navigator και συγκεκριμένα  μοντέλο της εταιρείας Garmin. 

Ο εξοπλισμός που προτείνεται για το Black Box είναι της εταιρείας GENEKO, το μοντέλο Fox 

Lite 3.0. Τα χαρακτηριστικά του μοντέλου εμφανίζονται παρακάτω: 

 

 Η προτεινόμενη παροχή εισόδου (Input Voltage (recommended)) κυμαίνεται στα7-

36VDC. 

 Δυνατότητα επιπλέον παροχής με εσωτερική μπαταρία. 

 Ύπαρξη  ενσωματωμένης GSM κεραίας. 

 Οι ψηφιακές είσοδοι/ έξοδοι (Digital I/O Pins) είναι 5. 

 Οι αναλογικοί είσοδοι (Analog Input Pins) είναι 3. 

 Η επικοινωνία μπορεί να γίνει με: 

o Connector για PC  

o RS232 

Οι λειτουργίες του μοντέλου αναφέρονται παρακάτω :   

 Χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος με ευφυή κριτήρια για την επιλογή των σημείων στο 

χρόνο για την αποστολή δεδομένων με τη θέση GPS . Ο στόχος αυτού του αλγορίθμου 

είναι να ελαχιστοποιήσει τα δεδομένα GPS που απαιτούνται να σταλθούν, και να δώσει 

τις καλύτερες πληροφορίες για τη μετακίνηση του οχήματος. 

 Υπολογίζεται η απόσταση που διανύεται από το όχημα και  αποστέλλεται  μαζί με  τα 

δεδομένα GPS. 

 Αποστολή γεγονότων που προκαλούνται από ψηφιακές εισόδους ή μεταβολές της 

κατάστασης του οχήματος.  

 Δυνατότητα αποστολής δεδομένων GPRS ή USSD.  

 Ικανότητα καταγραφής (Logger capacity) πάνω από 60.000 εγγραφών. 

 Αποστολή εγγραφών σε πραγματικό χρόνο. 

 Δυνατότητα αποστολής εγγραφών σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ή σε 

προκαθορισμένο χρόνο της ημέρας. 

 Ανάγνωση δεδομένων από CAN bus με πρόσθετη εξωτερική συσκευή. 

 Δυνατότητα ανάγνωσης στάθμης καυσίμου με  υπάρχον αισθητήρα μέτρησης καυσίμου 

ή πρόσθετο αισθητήρα καυσίμου με αναλογική έξοδο. 
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 Δυνατότητα ανάγνωσης στάθμης καυσίμου χρησιμοποιώντας επιπλέον αισθητήρα ροής 

καυσίμου με έξοδο RS232. 

 Μέτρηση RPM του κινητήρα. 

 Αναγνωριστικό οδηγού χρησιμοποιώντας iButton. 

 Αναγνωριστικό οδηγού, χρησιμοποιώντας την κάρτα RFID. 

 Παρακολούθηση της μπαταρίας του αυτοκινήτου. 

 Απομακρυσμένη ικανότητα ρύθμισης, διαχείρισης, αποσφαλμάτωσης και  ενημέρωσης 

firmware της συσκευής. 

 Αποστολή δεδομένων σε XML ή δυαδική ή auth + ack δυαδικό μορφή.  

 Δυνατότητα χρησιμοποίησης καρτών SIM M2M. 

 Προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. 

 

4.1.3. BB και Garmin Navigator 

Στη συγκεκριμένη υλοποίηση θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο Black Box και επιπλέον θα 

χρησιμοποιηθεί η συσκευή πλοήγησης της Garmin. Παρακάτω επισημαίνονται τα 

χαρακτηριστικά της συσκευής καθώς και οι λειτουργίες της συσκευής. 

Οι διαστάσεις της συσκευής θα είναι ανάλογα με την επιλογή του μοντέλου το οποίο θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμο στην αγορά την χρονική περίοδο που θα γίνει η παραγγελιά, θα 

πρέπει να είναι συμβατό με την συσκευή της GENEKO. Οι ελάχιστες προδιαγραφές για την 

συσκευή Garmin πρέπει να είναι: 

 Μέγεθος Οθόνης 4.3" diag (10.9 cm).  

 Ανάλυση οθόνης: 480 x 272 pixels. 

 Καλώδιο τροφοδοσίας για σύνδεση με την μπαταρία του αυτοκίνητου. 

 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου με διάρκεια μέχρι 2.5 ώρες. 

 Σειριακή θύρα για σύνδεση με το Black Box. 

 

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα: 

 Ανακοινώνει το όνομα του δρόμου. 

 Συμβατό με πληροφορίες κίνησης. 

 LANE ASSIST: υποδεικνύει τη σωστή λωρίδα κυκλοφορίας. 

 Junction view (προβολή σημάτων του δρόμου). 

 Αυτόματη δημιουργία πορείας με πολλούς ενδιάμεσους προορισμούς. 

 Επιλογή ρύθμισης πορείας (συντομότερος χρόνος, απόσταση, εκτός δρόμου). 
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 Αποφυγές πορείας: Λειτουργία: «Πού Βρίσκομαι?» (εντοπισμός πλησιέστερης 

διασταύρωσης, διεύθυνσης, νοσοκομείου, βενζινάδικου, αστυνομικού τμήματος). 

 Προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος. 

 Παγκόσμιο ρολόι, μετατροπέας μονάδων και συναλλάγματος, υπολογιστής. 

 Επιλογή μορφής πληκτρολογίου. 

 

Επιπρόσθετα:  

Υποστηρίζει το Garmin Guidance 2, μία εξελιγμένη μηχανή πλοήγησης για πιο γρήγορη 

και εύχρηστη λειτουργία και βέλτιστη ακρίβεια στα αποτελέσματα και στην 

δρομολόγηση σε καθημερινή χρήση.  

 

4.1.4.  Proof of Delivery με Tablet PC ή PDA (Personal Digital Assistant) ή 

SmartPhone 

Το Σύστημα Παρακολούθησης Παραδόσεων – e-POD είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα, 

που έχει ως σκοπό την ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής και παράδοσης σε πραγματικό 

χρόνο, των προκαθορισμένων παραλαβών/ παραδόσεων του πελάτη. Αποσκοπεί τόσο στην 

διευκόλυνση του χρήστη στις καθημερινές εργασίες παράδοσης αλλά και στην έγκυρη και 

αξιόπιστη ενημέρωση του τμήματος διεκπεραίωσης των αποστολών του πελάτη. Το 

σύστημα είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών μέσα 

από μια φιλική εφαρμογή, η οποία εγκαθίσταται στις τερματικές συσκευές, τις οποίες ο 

χρήστης χρησιμοποιεί στις καθημερινές αποστολές παραδόσεων. 

Τα χαρακτηριστικά που θα υπάρχουν στην επιλεγμένη συσκευή ώστε να καλύπτονται οι 

τεχνικές προδιαγραφές είναι τα παρακάτω: 

 Ενσωματωμένο Barcode Reader και εύχρηστο interface 

 Δυνατότητα σύνδεσης μέσω κινητής τηλεφωνίας (GPRS/3G) 

 Δυνατότητα σύνδεσης σε ασύρματα δίκτυα (WIFI) 

 Δυνατότητα ανάγνωσης NFC/ RFID κάρτας 

 Bluetooth 

 Φωτογραφική Μηχανή 

 Σάρωση Εγγράφων 

 Ενσωματωμένο GPS και ηλεκτρονική πυξίδα 

 Επιταχυνσιόμετρο για καταγραφή κραδασμών 

 Χρήση web services για την επικοινωνία τόσο με την βάση του ολοκληρωμένου 

συστήματος όσο και με τις εκάστοτε βάσεις του Κέντρου Ελέγχου 
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 Ανάπτυξη που βασίζεται στα τελευταία standards για εξασφάλιση 

διαλειτουργικότητας και δυνατότητα μελλοντικής επικοινωνίας με τρίτα συστήματα 

 Παρακολούθηση σε επίπεδο λίστας παράδοσης/ παραλαβής μαθητών, αριθμού 

ανά στάση 

 Εύκολη Διασύνδεση με συστήματα 

 

4.1.5. Μονάδα ζωνών ασφαλείας 

Για την υλοποίηση αυτής της εφαρμογής θα χρησιμοποιηθεί είτε ζώνη ασφαλείας 3 

σημείων (ζεύγος: κλασσικό μπαστούνι χωρίς καλώδιο + ιμάντας) είτε ζώνη ασφαλείας 2 

σημείων αυτόματη είτε ζώνη ασφαλείας 2 σημείων απλή. Ο αριθμός έγκρισης τύπου E4 

είναι: 0427166. Για τις ανάγκες του έργου το κλασσικό μπαστούνι χωρίς καλώδιο θα μείνει 

αχρησιμοποίητο, αφού αντί αυτού θα χρησιμοποιηθεί το αντίστοιχο μπαστούνι με 

αναχώρηση καλωδίου ώστε να μπορεί να συνδεθεί με την πλακέτα είσοδο εξόδου. Η 

εφαρμογή για την επιβεβαίωση των ζωνών ασφάλειας θα γίνει μέσω ενός μικροελεγκτή 

από την οικογένεια της ATmega. Παρακάτω στον πίνακα εμφανίζονται τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά για την πλακέτα εισόδων και εξόδων ψηφιακών σημάτων. 

 

Χαρακτηριστικά πλακέτας 

 

 Ο μικροελεγκτής (Microcontroller) είναι της εταιρείας Atmega. 

 Η παροχή (Operating Voltage) πρέπει να είναι στα 5V. 

 Η προτεινόμενη παροχή εισόδου (Input Voltage (recommended)) στα 7-12V. 

 Τα όρια παροχής (Input Voltage (limits) )πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 6-20V. 

 Έχει 54 ψηφιακές είσοδοι/ έξοδοι (Digital I/O Pins). 

 Έχει 16 αναλογικοί είσοδοι (Analog Input Pins). 

 Το συνεχές ρεύμα για κάθε είσοδο / έξοδο (DC Current per I/O Pin) πρέπει να είναι 

στα 40 mA. 

 Το συνεχές ρεύμα για 3.3V εισόδων / εξόδων (DC Current for 3.3V Pin) πρέπει να 

είναι στα50 mA. 

 Η μνήμη Flash είναι στα 256 KB. 

 Η μνήμη SRAM είναι στα 8 KB. 

 Η μνήμη EEPROM είναι στα 4 KB. 

 Η συχνότητα (Clock Speed)  στα 16 MHz. 

 Οι δυνατότητες παροχής ρεύματος (Power) είναι οι εξής: 
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o VIN (external power) 

o 5V (via USB connector). 

o 3V3 

o GND 

o IOREF 

Για το ταμπλό που θα εμφανίζεται η πληροφορία της ζώνης ασφάλειας τα χαρακτηριστικά 

είναι: 

 Αντίσταση 100Ω για κάθε LED 

 LEDs 12 Volt για ένδειξη κάθε θέσης στο λεωφορείο 

Οι απαιτήσεις του λογισμικού καλύπτονται εύκολα αφού προϋποθέτει 2 βασικά πράματα: 

 Java Runtime 1.6 (ελάχιστο). 

 Θύρα USB. 

 

4.2. Λογισμικό οχήματος 

Το λογισμικό που θα εγκατασταθεί στο όχημα θα είναι ενσωματωμένο στις αντίστοιχες 

συσκευές. Στην προκείμενη περίπτωση  για τη μονάδα παρακολούθησης δρομολογίων, 

στόλου και οδηγικής συμπεριφοράς (real time & reports) θα υπάρχει το λογισμικό της 

Garmin – GENEKO, για τη  μονάδα παρακολούθησης αποβίβασης /επιβίβασης μαθητών 

όπως και για τη μονάδα Παρουσιολόγιο θα υπάρχει το λογισμικό του Proof of Delivery στο 

Tablet PC ή PDA. 

 

4.3. Λογισμικό Κέντρου Ελέγχου 

4.3.1. Παρακολούθηση «ΕΡΜΗΣ» 

Ο συνδρομητής του συστήματος διαχείρισης στόλου ΕΡΜΗΣ έχει τη δυνατότητα χρήσης του 

συνόλου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών τηλεματικής. Αυτό επιτυγχάνεται με τη 

χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης, η οποία παρέχει: 

• Δυνατότητες επιχειρησιακής αξιοποίησης των δεδομένων που αποστέλλουν οι 

συσκευές τηλεματικής (εποπτεία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών). 

• Λειτουργίες MIS (Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης) μέσω αναφορών που 

αξιοποιούν τα συσσωρευμένα δεδομένα του συστήματος τηλεματικής. Πρόκειται 

για εξαιρετικά ευέλικτο και ισχυρό εργαλείο αξιολόγησης των δραστηριοτήτων, 

εντοπισμού πιθανών προβλημάτων και λήψης αποφάσεων για τη βελτίωση της 

λειτουργίας του εκπαιδευτήριου Μαντουλίδη και των ΚΤΕΛ Βέροιας. 
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Χαρακτηριστικά του συστήματος 

• Καθιερωμένη Άποψη Χαρτών 

Η καθιερωμένη άποψη χαρτών παρέχει πληροφορίες για βασικούς δρόμους με γραφική 

απεικόνιση. Το επίπεδο των λεπτομερειών εξαρτάται από το αν η άποψη είναι σε κοντινό 

αστικό επίπεδο, προάστιο, πόλη ή επαρχία. 

• Δορυφορική Άποψη Χαρτών 

Η δορυφορική άποψη σας παρέχει πλούσιες φωτογραφικές λεπτομέρειες με σκοπό να σας 

βοηθήσει να προσανατολιστείτε στο ακριβές σημείο που βρίσκονται τα οχήματα σας.   

• Οδόμετρο 

Αυτοματοποιεί τη σύλληψη των ενδείξεων του οδόμετρου του οχήματος σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

• Ταχύτητα 

Αναφέρει τις πραγματικές ταχύτητες που ξεπερνιούνται, σε αντίθεση με άλλες 

καθιερωμένες συσκευές τηλεματικής που μπορούν μόνο να συλλάβουν την ταχύτητα σε 

προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. 

• Χρήση Καυσίμων 

Παρέχει πληροφορίες χρήσης καυσίμων σε τακτικά χρονικά διαστήματα για κάθε όχημα, 

έτσι ώστε οι διαχειριστές στόλου να είναι ενημερωμένοι για την απόδοση των οχημάτων 

τους. 

• Ιστορικό Ταξιδιού 

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει να δείτε το ιστορικό ταξιδιού ενός συγκεκριμένου οχήματος 

του στόλου. 

• Προειδοποιήσεις Οδηγών 

Αποτελεί ένα σπουδαίο εργαλείο για τη βοήθεια επιθεώρησης και διόρθωσης επιθετικής 

οδήγησης που αυξάνει το κόστος και βάζει τους οδηγούς, τον κόσμο και τα οχήματα σε 

κίνδυνο ή για την επιβράβευση της αποδοτικής οδήγησης. 

• Αναφορές 

Προσφέρει μία πλήρη κλίμακα αναφορών που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν την 

επιχείρηση να διαχειρίζεται λειτουργικά κόστη, να ενισχύει την αποδοτικότητα, να βοηθά 

στην υλοποίηση των περιβαλλοντικών πολιτικών και να συμβαδίζει με τους κανονισμούς 

συμμόρφωσης. 
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4.3.2. Εφαρμογή Παρουσιολόγιο «Proof of Delivery» 

Μέσω μίας διαδικτυακής εποπτικής και διαχειριστικής εφαρμογής ο πελάτης μπορεί να έχει 

άμεση και έγκυρη ενημέρωση για την πορεία όλων των παραλαβών/ παραδόσεων. Οι 

εξειδικευμένες αναφορές και αναζητήσεις αποτυπώνουν άμεσα την κατάσταση των 

παραλαβών/ παραδόσεων προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες στην διοίκηση του 

πελάτη. Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής είναι:  

 Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 

 Αυτοματοποίηση διαδικασιών παράδοσης / παραλαβής 

 Κεντρική παρακολούθηση διαδικασιών 

 Αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των κηδεμόνων/ μαθητών 

 Ελαχιστοποίηση εσφαλμένων παραδόσεων/ παραλαβών 

 Καλύτερη οργάνωση μεταφοράς 

 Εύκολη διασύνδεση με συστήματα τρίτων 

 Συνολική μείωση μεταφορικού κόστους για τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη και τα 

ΚΤΕΛ. 

Χαρακτηριστικά του συστήματος 

 Παρακολούθηση 

Μέσω ενός προγράμματος περιήγησης  όπως ο Microsoft Internet Explorer (έκδοση 6.0 ή 

νεότερη έκδοση) ή Mozilla Firefox (7 ή νεότερη έκδοση) γίνεται η σύνδεση  με την 

εφαρμογή, πληκτρολογώντας την ακόλουθη διεύθυνση στο πρόγραμμα περιήγησης στο 

Web  http://server_address/POD_WEB/ . Με βάση τα δικαιώματα των χρηστών  εμφανίζει 

και τις ανάλογες πληροφορίες για την παρακολούθηση των παραλαβών/ παραδόσεων από 

το Κέντρο Ελέγχου. 

 Εμφάνιση Πληροφοριών 

Παρέχει μια γκάμα πληροφοριών από τις οποίες ο χρήστης μπορεί να διαλέξει τι θα 

εμφανίζει στην βασική σελίδα. Μερικές από αυτές είναι η λίστα των οχημάτων, η 

ημερομηνία ενός δρομολογίου ή οι ενημερωμένες πληροφορίες (Αποστόλη /παραλαβή) 

από το PDA ή το Tablet PC κτλ. 

 Λεπτομέρειες για τη λίστα μαθητών 

Παρέχει τις πληροφορίες για το ID του μαθητή, την διεύθυνση παράδοσης/ παραλαβής,  

την τελευταία κατάσταση (παράδοση, σε εξέλιξη) που έχει αποθηκευτεί στον server. 

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα έγγραφης σχολίων καθώς και την ημερομηνία και ώρα που 

έγινε η παράδοση. 

 Λεπτομέρειες για το μαθητή 
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Στις λεπτομέρειες του μαθητή εμφανίζονται τα στοιχεία του μαθητή, οι διευθύνσεις των 

κατοικιών , το όνομα του κηδεμόνα, τηλεφωνά επικοινωνίας και το status των παραδόσεων 

ή των παραλαβών. 

 

4.3.3. Εφαρμογή Δρομολόγησης (ΙΜΕΤ) 

Η εφαρμογή δρομολόγησης θα αποτελείται από λογισμικά-εργαλεία  που θα εκτελούν 

συγκεκριμένες λειτουργικότητας στα διάφορα στάδια της δρομολόγησης μαθητών.  Τα 

εργαλεία αυτά είναι: 

1.  Εργαλείο διαχείρισης μαθητών .   

Στη βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί θα εισάγονται τα στοιχεία των μαθητών δηλαδή 

το ονοματεπώνυμο του ή/και ο κωδικό του, η διεύθυνση αναχώρησης και άφιξης, η 

επιθυμητή ώρα αναχώρησης και άφιξης, η τάξη κ.α.  Η ειδική φόρμα που θα δημιουργηθεί 

για το σκοπό αυτό θα πιστοποιεί αυτόματα τη γεωγραφική θέση αναχώρησης και άφιξης 

κάθε μαθητή ενώ θα μπορεί να διορθώνεται από το διαχειριστή του συστήματος. 

2. Εργαλείο προσδιορισμού στάσης (για μαθητές που δεν παραλαμβάνονται από το 

σπίτι τους). 

Για τους μαθητές που συλλέγονται σε κεντρικές στάσεις για την αναχώρησης και την άφιξη 

τους, θα δημιουργηθεί ειδικό λογισμικό που θα αναθέτει του μαθητές ανά ομάδες σε 

συγκεκριμένες στάσεις στο οδικό δίκτυο.  Έτσι για κάθε στάση θα υπάρχει 

προδιαγεγραμμένη λίστα των μαθητών που τη χρησιμοποιούν, πληροφορία η οποία θα 

χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία του παρουσιολογίου. 

3. Εργαλείο παραγωγής δρομολογίου 

Μετά τον καθορισμό των στάσεων, ο αλγόριθμος της δρομολόγησης θα δίνει την 

αλληλουχία των στάσεων και την ώρα άφιξης σε αυτήν για κάθε προτεινόμενο δρομολόγιο.  

Η αλληλουχία αυτή θα αποτυπώνεται σε ψηφιακό χάρτη κατά την ενσωμάτωση του στο 

σύστημα ΕΡΜΗΣ. 

4. Εργαλείο μεταβολής δρομολογίου 

Στην περίπτωση που κάποιοι μαθητές είναι γνωστό ότι θα απουσιάσουν από το σχολείο την 

επόμενη ημέρα, θα δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιείται διόρθωση της αλληλουχίας 

των στάσεων και παράκαμψη των σημείων όπου θα γινόταν η αναχώρηση και η άφιξη των 

μαθητών αυτών (μόνο για την περίπτωση μαθητών δημοτικού/νηπιαγωγείου).  Η διόρθωση 

αυτή θα πραγματοποιείται για τις περιπτώσεις που η παράκαμψη της στάσης μειώνει 

σημαντικά το χρόνο  και την απόσταση μετακίνησης του οχήματος.   
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5. Εργαλείο παραγωγής λίστας παρουσιολογίου 

Η λίστα των μαθητών που αναμένεται να ανεβούν από κάθε στάση θα δημιουργείται από 

τα εργαλεία προσδιορισμού στάσης και δρομολογίου και θα ενημερώνονται από το 

εργαλείο μεταβολής δρομολογίου.  Τα στοιχεία αυτά θα είναι σε εκτυπώσιμη μορφή και θα 

μπορούν άμεσα να διασυνδεθούν με τις υπόλοιπες εφαρμογές του συστήματος. 

 

4.3.4. Εφαρμογή Security & Alerting Center (G4S) 

Ο σκοπός του Security/Alerting Center στο έργο αφορά την διαχείριση συμβάντων 

ασφαλείας τα οποία σχετίζονται με την ασφαλή μεταφορά των μαθητών. Ως τέτοια θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν τα εξής: 

 Ατύχημα  

 Ομηρία 

 Επικίνδυνη οδήγηση 

Οι λειτουργίες του Security/Alerting Center ή αλλιώς Κέντρου Λήψης και Διαχείρισης 

Περιστατικών περιλαμβάνουν τις εξής διαδικασίες.: 

- Λήψη Συμβάντος Ασφάλειας, 

- Διαχείριση του Συμβάντος σύμφωνα με τις προδιαγεγραμμένες διαδικασίες, και 

τέλος 

- Ολοκλήρωση του συμβάντος.   

  

Η διαχείριση συμβάντων ασφαλείας γίνεται μέσω του Incident Management System (IMS) 

το οποίο μπορεί να δέχεται, να προβάλει και διαχειρίζεται πληροφορίες που σχετίζονται με 

τα περιστατικά, όπως η απεικόνιση της θέσης τους σε χάρτη και η συνεχής ενημέρωση για 

νεότερα δεδομένα που σχετίζονται με το περιστατικό.  

Το IMS ενσωματώνει με μηχανισμό workflow τη ροή διαχείρισης του περιστατικού 

σύμφωνα με τις προκαθορισμένες διαδικασίες και προβάλλει στους χειριστές αναλυτικές 

οδηγίες τις οποίες ακολουθούν από την αρχή έως την ολοκλήρωση του. Δίνει επιπλέον τη 

δυνατότητα για συνεργασία περισσότερων του ενός χρηστών, αυτόματες ενημερώσεις και 

κλιμάκωση περιστατικών σε υψηλότερο επίπεδο επιτυγχάνοντας ένα επίπεδο 

ανεπτυγμένων προδιαγραφών, υπηρεσιών καθώς και συμμόρφωση με προκαθορισμένα 

χρονοδιαγράμματα, τα οποία μπορεί να είναι διαφορετικά ανά τύπο συμβάντος. Στο 

διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται σε υψηλό επίπεδο η πυραμίδα της διαχείρισης 

των περιστατικών και η τοπολογία του IMS. 
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Το σύστημα μπορεί να λάβει έξυπνες αποφάσεις μέσω προδιαγεγραμμένων κανόνων και 

να αποφασίσει μόνο του τι πρέπει να κάνει με κάθε περιστατικό. Έτσι, μπορεί η 

κρισιμότητα ενός περιστατικού να αλλάξει ανάλογα με τη θέση του συμβάντος, τον πελάτη 

τον οποίο αφορά, την ώρα που αυτό συνέβη ή σύμφωνα με άλλες παραμέτρους. Θα 

μπορούσε επίσης η ανάθεση να γίνει σε άλλους χειριστές, σε άλλη χώρα ή άλλη πόλη, 

ανάλογα με το που συνέβη το συμβάν. 

Τέλος μπορεί να επικοινωνεί και να αλληλεπιδρά εύκολα με τρίτα συστήματα που μπορεί 

να υπάρχουν (ERP / CRM / CTI / email / συστήματα αναγνώρισης χρηστών).     

 

 

Εικόνα 2:  Ροή Πληροφορίας 

 

 



Π2.1: Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος  

 

“ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ”    

30 

Τεχνολογίες IMS και διασύνδεση με τρίτα συστήματα 

Ο περιβάλλον του IMS βασίζεται στις τεχνολογίες της .Net της Microsoft και η διασύνδεση 

του με τρίτα συστήματα θα γίνει με τη χρήση web service παρέχοντας τη δυνατότητα για 

προώθηση πληροφορίας.  

Οι μέθοδοι που παρέχονται δίνουν τη δυνατότητα για αυτόματη δημιουργία συμβάντων 

στην οθόνη του χειριστή. Ενδεικτικά οι πληροφορίες που θα παρέχονται θα σχετίζονται με 

τη γεωγραφική θέση του οχήματος, το χρονικό του αποτύπωμα κ.α..  

 

Η φυσική αρχιτεκτονική του συστήματος αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

 

Εικόνα 3: Φυσική Αρχιτεκτονική 

Η πληροφορία του συμβάντος ασφάλειας δημιουργείται από τον τηλεματικό εξοπλισμό των 

οχημάτων. Θέτοντας κατάλληλα κριτήρια σχετικά με την «ταυτότητα» της πληροφορίας 

όπως για παράδειγμα ένα από τα ακόλουθα: 

- Ενεργοποίηση του Κουμπιού Πανικού 

- Ανίχνευση Ατυχήματος 

- Υπερβολική Ταχύτητα 

- Απότομη επιτάχυνση 

- Έλλειψη επικοινωνίας με τηλεματική συσκευή   

ενεργοποιείται ο μηχανισμός δημιουργίας συμβάντος Ασφαλείας στο IMS και οι 

πληροφορίες που απεικονίζονται στην οθόνη του χειριστή όπως φαίνεται στο παράδειγμα 

που ακολουθεί. 
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Εικόνα 4: Οθόνη Χειριστή 

 

Διαδικασίες Διαχείρισης Περιστατικού 

Οι διαδικασίες διαχείρισης κάθε περιστατικού θα καθοριστούν κατά τη φάση 

οριστικοποίησης των σεναρίων χρήσης. Ενδεικτικά, οι διαδικασίες θα μπορούσαν να 

περιλαμβάνουν για: 

- Ατύχημα, την ειδοποίηση και ενεργοποίηση των σωστικών αρχών παρέχοντας 

πληροφορίες θέσης και στοιχείων οχήματος είτε τηλεφωνικά είτε μέσω internet.  

- Επικίνδυνη οδήγηση, την ειδοποίηση του Κέντρου Ελέγχου με σκοπό να προβούν 

σε κατάλληλες συστάσεις προς τους οδηγούς. 
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5. Τελική Επιλογή Εξοπλισμού 

Η τελική επιλογή του εξοπλισμού θα γίνει με βάση τις εφαρμογές που θα υλοποιηθούν από 

τους δυο εταίρους του πιλοτικού έργου. 

 

5.1. ΚΤΕΛ Βέροιας 

Στην περίπτωση των ΚΤΕΛ Βέροιας θα χρησιμοποιηθεί On Board Unit (OBU) Road Runner 

για την εφαρμογή της Μονάδας παρακολούθησης δρομολογίων, στόλου και οδηγικής 

συμπεριφοράς (real time & reports). Στον στόλο των ΚΤΕΛ Βέροιας  είναι ήδη 

εγκατεστημένος ένας αριθμός παρόμοιων συσκευών ο οποίος θα αυξηθεί με την πιλοτική 

λειτουργία.  Επιπλέον για την πιλοτική λειτουργία του έργου θα εγκατασταθεί ένα black box 

σε όχημα για την υλοποίηση επιπλέον εφαρμογών. 

 

5.2. Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 

Στην περίπτωση των εκπαιδευτήριων Μαντουλίδη θα υλοποιηθούν οι εξής μονάδες: 

 Μονάδα παρακολούθησης δρομολογίων, στόλου και οδηγικής συμπεριφοράς (real 

time & reports) 

Για την παραπάνω μονάδα η υλοποίηση στην πλευρά του Κέντρου Ελέγχου θα γίνει με το 

λογισμικό παρακολούθησης ¨ΕΡΜΗΣ¨ της εταιρείας Infotrip. Ο εξοπλισμός του οχήματος θα 

είναι το Black Box της Geneko για την επικοινωνία του οχήματος με το Κέντρο Ελέγχου και 

την συλλογή πληροφοριών. Το κόστος του εξοπλισμού και εγκατάστασης της συσκευής 

καθώς και  του λογισμικού θα προκύψει από : 

 Geneko Fox lite 3.0 

 Λογισμικό ΕΡΜΗΣ 

 

 Μονάδα επιβεβαίωσης ζωνών ασφάλειας 

Η μονάδα αυτή θα υλοποιηθεί όπως αναφέρθηκε στο 4.1.5 με τις νέες ζώνες ασφάλειας 

καθώς και την πλακέτα ψηφιακών και αναλογικών σημάτων. Το κόστος για τον εξοπλισμό 

και την εγκατάσταση θα προκύψει από: 

 Ζώνη /ανά θέση 

 Κόστος Ταμπλό LED 

 Κόστος Αισθητήρα 
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 Μονάδα παρακολούθησης αποβίβασης /επιβίβασης μαθητών και Μονάδα Proof of 

Delivery (Παρουσιολόγιο) 

Για την παραπάνω μονάδα η υλοποίηση στην πλευρά του Κέντρου Ελέγχου θα γίνει με το 

λογισμικό “Proof of Delivery” της εταιρείας Infotrip. Η υλοποίηση των δυο μονάδων μπορεί 

να υλοποιηθεί με δυο τρόπους οι οποίοι είναι παρόμοιοι, tablet pc ή PDA. Οι δυο συσκευές 

έχουν τις ίδιες λειτουργίες και χαρακτηριστικά. Η απόφαση θα παρθεί κατόπιν μελέτης του 

προϋπολογισμού. Το κόστος για τον εξοπλισμό και την εγκατάσταση θα προκύψει από: 

 Tablet- PC/ SmartPhone 

 Κάρτες RFID ανά μαθητή  

 

5.3. Σενάρια υλοποίησης και κόστος 

 

Πρώτη Περίπτωση 

Στην περίπτωση αυτή θα υλοποιηθεί μόνο η μονάδα καταγραφής. Ο εξοπλισμός 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Εξοπλισμός Κόστος (Ευρώ) 

Geneko Fox lite 3.0 200 

Κάρτα SIM (8 Μήνες) 40 

Σύνολο εξοπλισμού ενός οχήματος 240 

 

Δεύτερη Περίπτωση 

Στην περίπτωση αυτή θα υλοποιηθεί η μονάδα καταγραφής, μονάδα παρακολούθησης 

αποβίβασης /επιβίβασης μαθητών και μονάδα Proof of Delivery (Παρουσιολόγιο). Ο 

εξοπλισμός παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Εξοπλισμός Κόστος (Ευρώ) 

Geneko Fox lite 3.0 200 

Tablet-PC 300 

RFID Κάρτες (60 κομμάτια) 180 
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Κάρτα SIM (8 Μήνες)Χ2 80 

Σύνολο εξοπλισμού ενός οχήματος 760 

 

Τρίτη Περίπτωση 

Στην περίπτωση αυτή θα υλοποιηθεί η μονάδα καταγραφής και η μονάδα παρακολούθησης 

αποβίβασης/ επιβίβασης μαθητών. Ο εξοπλισμός παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Εξοπλισμός Κόστος (Ευρώ) 

Geneko Fox lite 3.0 200 

RFID Reader 150 

RFID Κάρτες (60 κομμάτια) 180 

Κάρτα SIM (8 Μήνες) 40 

Σύνολο εξοπλισμού ενός οχήματος 570 

 

Τέταρτη Περίπτωση 

Στην περίπτωση αυτή θα υλοποιηθεί η μονάδα καταγραφής, η μονάδα παρακολούθησης 

αποβίβασης/ επιβίβασης μαθητών, μονάδα Proof of Delivery (Παρουσιολόγιο) και η 

μονάδα επιβεβαίωσης ζωνών ασφαλείας. Ο εξοπλισμός παρουσιάζεται στον παρακάτω 

πίνακα. 

Εξοπλισμός Κόστος (Ευρώ) 

Black Box Geneko Fox lite 3.0 
200 € 

Ζώνες ασφαλείας 371 € 

Πλακέτα για σύνδεση ζωνών 

ασφαλείας 
54 € 

PLC 50 € 

LED 10 € 

Tablet* 300 € 

RFID 180 € 
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Εγκατάσταση ζωνών ασφαλείας 230 € 

Σύνολο 1.395 € 

* Οι επιλογές για το Tablet-PC/Smartphone 5’’ είναι : Nokia 1520 / HTC Windows Phone 8x/ 

LG Nexus 5. 


