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Περιγραφή πλατφόρμας

H GlobiLED, στα πλαίσια ανάπτυξης της Πλατφόρμας GSCP, έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε 
ένα σύνολο ειδικών ποιοτικών προδιαγραφών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την 
αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών. Οι γενικές αρχές της πλατφόρμας  GSCP είναι οι 
ακόλουθες:
 Χρησιμοποιεί ανοικτά πρότυπα (σύστημα ανοικτής αρχιτεκτονικής) τα οποία 

διασφαλίζουν:
 Ομαλή λειτουργία του συνόλου των επιμέρους εφαρμογών / υποσυστημάτων 

smart cities .
 Επεκτασιμότητα.
 Εύκολη επικοινωνία, διασύνδεση και ολοκλήρωση με τρίτες εφαρμογές 

ή / και συσκευές / αισθητήρες.
 Έχει αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και 

αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων 
λογισμικού ή εξοπλισμού.

 Οι επιμέρους εφαρμογές / υποσυστήματα smart cities αποτελούν διακριτά τμήματα του 
πληροφοριακού συστήματος / πλατφόρμας, σε ένα ενιαίο web-based περιβάλλον, το 
οποίο αποτελεί το βασικό «χώρο εργασίας» με στόχο την επίτευξη ομοιομορφίας και τον 
φιλικό τρόπο (“user friendly”) παρουσίασης.

 Αξιοποιεί συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την 
ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, όπως αυτά θα παράγονται από την 
εναπόθεση δεδομένων από τους χρήστες και θα διατηρούνται σε βάθος χρόνου, είτε ως 
πρωτόλειο υλικό είτε κατόπιν επεξεργασίας. Επιπλέον, διασφαλίζεται η αυξημένη 
διαθεσιμότητα και πρόσβαση των χρηστών στα διαθέσιμα δεδομένα. 

 Χρησιμοποιείται γραφικό περιβάλλον (GUI) διαχείρισης των εφαρμογών για την 
αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους.

 Διασφαλίζεται η πληρότητα, η ποιότητα, η ακεραιότητα και η ασφάλειας των δεδομένων 
των εφαρμογών.

 Έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με βασική αρχή την οικονομία πόρων αλλά και τη βέλτιστη 
απόδοση των συστημάτων που θα προσφερθούν.
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Χρήση Τεχνολογικών Standards - Portability

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιoύνται για την υλοποίηση του 

συστήματος / πλατφόρμας είναι συμβατές με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. 

Χρήση Σύγχρονων/Δοκιμασμένων Τεχνολογιών

Η σύνδεση της πλατφόρμας με τις εφαρμογές / υποσυστήματα smart cities βασίζεται σε σύγχρονες και 

δοκιμασμένες τεχνολογίες, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο, ανθεκτικότητα στο χρόνο, 

αξιοπιστία και επεκτασιμότητα. Επίσης, η πλατφόρμα  παρέχει την δυνατότητα on-premise 
εγκατάστασης και ενσωματώνει τεχνολογίες νέφους (Cloud) για να μπορεί να εγκατασταθεί πλήρως 

σε ιδεατές μηχανές σε αυτό. 

Υψηλή Διαθεσιμότητα

Σε ότι αφορά στη διασφάλιση της υψηλής διαθεσιμότητας (high availability) των υπηρεσιών της 

Πλατφόρμας GSCP, ο σχεδιασμός αυτής εξασφαλίζει:

α. � ότι δεν υφίσταται «μοναδικό σημείο σφάλματος» (no single point of failure),
β.� την ανταπόκριση σε υψηλό φορτίο διαχείρισης/επεξεργασίας δεδομένων,
γ. � την προστασία από ανθρώπινα λάθη,
δ.� την υψηλή διαθεσιμότητα κατά τη διάρκεια διαδικασιών αναδιοργάνωσης, συντήρησης, λήψης
       αντιγράφων ασφαλείας, με τρόπο διαφανή προς τους χρήστες. 

Απομακρυσμένη παρακολούθηση συσκευών/αισθητήρων

Η Πλατφόρμα προσφέρει πολλαπλούς τρόπους παρακολούθησης τόσο της κατάστασης όσο και των 

παραμέτρων λειτουργίας των επιμέρους συσκευών/αισθητήρων των εφαρμογών smart cities. Η 

άμεση επισκόπηση της κατάστασης των αισθητήρων/συσκευών μπορεί να γίνει από τον χάρτη της 

πλατφόρμας. Αυτή η εύκολη και άμεση απεικόνιση προέρχεται από τη δημιουργία συμβάντων και 

ειδοποιήσεων που προέρχονται από τις συσκευές/αισθητήρες. Ο διαχωρισμός μέσω χρωματισμών 

προσφέρει στον χρήστη μία ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης των συστημάτων των εφαρμογών 

smart cities,  ώστε να προβεί σε στοχευμένες και περαιτέρω έρευνες των εγκαταστάσεων. Επιπλέον 

ο χρήστης έχει δυνατότητα να πραγματοποιήσει πλοήγηση επί του χάρτη, ώστε να πληροφορηθεί 

για την κατάσταση των συσκευών/αισθητήρων, ενώ παράλληλα λαμβάνει και μηνύματα (email, sms, 

κλπ.) για μη-επιτρεπτές καταστάσεις. Επιπρόσθετα, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την 

κατάσταση των συσκευών/αισθητήρων μέσω dashboards τα οποία προσφέρουν μία ολοκληρωμένη 

εικόνα της κατάστασης
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Δυνατότητα ομαδοποίησης των “έξυπνων” συσκευών 

Η Πλατφόρμα επιτρέπει στον χρήστη να ομαδοποιεί τις έξυπνες συσκευές και αισθητήρες 

χωρίς περιορισμούς στα κριτήρια ομαδοποίησης. Η ομαδοποίηση μπορεί (χωρίς να 

περιορίζεται) να αφορά στα ακόλουθα:�
 Στο είδος των συσκευών/αισθητήρων
 Στο συνδυασμό συσκευών (πχ ομαδοποίηση των Κόμβων Τηλεδιαχείρισης 

φωτιστικών σε οδούς)
 Στη γεωγραφική περιοχή
 Στο μέγεθος / πλήθος των συσκευών
 Στα σημεία (sites) των συσκευών

Οι συσκευές/αισθητήρες δύναται να εμφανίζονται στο χάρτη βάσει της ομαδοποίησης τους. 

Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας tags, διευκολύνοντας έτσι τον χρήστη στην 

αναζήτηση τόσο μεμονωμένων συσκευών, όσο και ομάδων συσκευών, π.χ.:
 Ανά γεωγραφική περιοχή,
 Ανά είδος ομάδων (πχ. κόμβοι τηλεδιαχείρισης οδοφωτισμού) 
 Ανά είδος εγκατάστασης (οδοφωτισμός, Wi-Fi, κλπ.)  

Επιπρόσθετα, εμφανίζονται σε χάρτη όλες συνολικά οι συσκευές/αισθητήρες: 
 Mε πληροφορία για τη θέση και την κατάσταση τους
 Ανα εφαρμογή / υποσύστημα που ανήκουν (πχ. φωτισμός, κ.α.)
 Βάσει της ομαδοποίησης τους 

Όπως προαναφέρθηκε, η άμεση επισκόπηση της κατάστασης των αισθητήρων/συσκευών 
μπορεί να γίνει από τον χάρτη της πλατφόρμας.

Ενεργοποίηση Συναγερμών (Alarms)

Η Πλατφόρμα επιτρέπει τη δημιουργία «κανόνων» (rules) όπου ορίζονται τα όρια (thresholds) 

ή οι καταστάσεις όπου θα υπάρχει alarm, πχ. όταν ένα ή περισσότερα φωτιστικά 

παρουσιάζουν βλάβη, κ.α. Επιπρόσθετα, τα alarms δύναται να κατηγοριoποιούνται με 

διαφορικό χρωματισμό.

Τα alarms εμφανίζονται στην πλατφόρμα με τους εξής τρόπους:
   Στον χάρτη
 Στο dashboard 

Παράλληλα, στην περίπτωση που ενεργοποιηθεί κάποιο alarm, υπάρχει άμεση ειδοποίηση 

των αρμοδίων μέσω email & sms. 
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Διασύνδεση με άλλα συστήματα ΙΤ

Η πλατφόρμα διαθέτει τεκμηριωμένα API (Application Programming Interface) τα οποία επιτρέπουν 

την ολοκλήρωση/ διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές και άλλα ΙΤ συστήματα (Work force management, 

Preventive Maintenance, Spare parts Inventory), με σκοπό την κάλυψη ενδεχόμενων μελλοντικών 

αναγκών. Στην περίπτωση που το API δεν καλύπτει τις ανάγκες των (τρίτων) εφαρμογών, υφίσταται 

δυνατότητα ανάπτυξης διασύνδεσης / επικοινωνίας βάσει διεθνών standards.

Πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα.

Η πλατφόρμα διαθέτει δυνατότητα εξαγωγής όλων των μετρήσεων / δεδομένων των συσκευών / 

αισθητήρων των εφαρμογών smart cities, για τη χρονική περίοδο που επιλέγει ο χρήστης (ιστορικά 

δεδομένα). 
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Tα κύρια τμήματα της Πλατφόρμας GSCP είναι: 

1.Τμήμα Συλλογής Δεδομένων

Το συγκεκριμένο τμήμα αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της επικοινωνίας με τις εφαρμογές / υποσυστήματα 

smart cities και τη συλλογή των δεδομένων.  

2.Τμήμα Υπολογισμών 

Οι κύριες αρμοδιότητες του συγκεκριμένου τμήματος είναι:

Η επεξεργασία των δεδομένων

Ο χειρισμός των συμβάντων

Η προετοιμασία αναφορών (reports)

Οι ειδοποιήσεις (alarms)

3.Τμήμα ΙοT Middleware

H Πλατφόρμα είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής και δύναται να διασυνδέεται με αισθητήρες, μετρητές ενέργειας 
και άλλες έξυπνες συσκευές διαφορετικών κατασκευαστών, διασφαλίζοντας την επικοινωνία με ανοιχτά 
πρωτόκολλα. Το σύστημα εξασφαλίζει την κεντροποιημένη διαχείριση των ετερογενών συστημάτων / 
εξοπλισμού μέσα από ένα «ενδιάμεσο επίπεδο» λογισμικού (ΙοΤ Μiddleware), το οποίο παρεμβάλλεται 
μεταξύ του εξοπλισμού (hardware) και των εφαρμογών smart cities. Τα χαρακτηριστικά του IoT Middleware 
είναι τα ακόλουθα:

Το σύστημα Smart City Light Management System της GlobiLED προσφέρει υψηλού επιπέδου 
δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων και διασύνδεσης τόσο με τις επιμέρους μονάδες του όσο και με λύσεις 
τρίτων κατασκευαστών. Η επικοινωνία με τις IoT συσκευές μπορεί να γίνει με ZigBee και ΝΒ-IOT σε 
επίπεδο ασύρματης διασύνδεσης. Η αποστολή δεδομένων γίνεται με χρήση Messaging Brokers και 
RESTfull API. Το API της εφαρμογής έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να προσφέρει την πρόσβαση 
σε πρωτογενή δεδομένα υποστηρίζοντας όλους του τομείς αστικών υπηρεσιών που διαχειρίζεται η 
εφαρμογή. Παρέχεται επίσης περιβάλλον sandbox προς διευκόλυνσης της ανάπτυξης εφαρμογών από 
τρίτους κατασκευαστές. Οι δυνατότητες του API επιτρέπουν ακόμη και τον συνδυασμό λειτουργιών μεταξύ 
διαφορετικών αστικών τομέων, όπου μία αλλαγή κατάστασης μιας συσκευής IoT στον ένα τομέα να 
προκαλεί αλλαγή κατάστασης σε συσκευή IoT άλλου τομέα (π.χ. αλλαγή της έντασης του φωτισμού σε 
χώρο στάθμευσης ανάλογα με την πληρότητα). Για την διευκόλυνση της συνδυαστικής διαχείρισης 
διαφορετικών αστικών τομέων η εφαρμογή εμφανίζει σε Dashboard μια γενική εικόνα βασισμένη στους 
επιμέρους κρίσιμους δείκτες απόδοσης (KPI).

Καθώς η ποιότητα της ασύρματης επικοινωνίας σε συστήματα IoT είναι ευάλωτη σε εξωτερικούς 
παράγοντες (π.χ. καιρός) η εφαρμογή παρέχει εξελιγμένο σύστημα ανάλυσης σφαλμάτων το οποίο 
μποορεί να διασυνδεθεί με ένα συστήματα διαχείρισης δικτύου NMS ώστε να ελέγχει αν κάποιο σφάλμα 
επικοινωνίας οφείλεται στην ποιότητα της ασύρματης σύνδεσης που χρησιμοποιείται. Η διαχείριση 
σφαλμάτων και προβληματικών καταστάσεων περιλαμβάνει εργαλείο τηλεσυνεργασίας το οποίο 
ενημερώνει μέσω SMS τους υπευθύνους και τους παρέχει περιβάλλον αναλλαγής μυνημάτων (chat) μέσω 
της εφαρμογής ώστε να είναι ευκολότερος ο συντονισμός τους για την αντιμετώπιση των κρίσιμων 
καταστάσεων.

Η εφαρμογή παρέχει επίσης εξελιγμένες δυνατότητες παραγωγής αναφορών στατιστικής ανάλυσης. Ως 
πηγή δεδομένων εκτός εφαρμογής μπορούν να χρησιμοποιηθούν RESTful APIs εφαρμογής τρίτου και csv 
αρχεία. Οι δυνατότητες συνδυασμένης ανάλυσης δεδομένων είναι απεριόριστες. Μια αναφορά μπορεί να 
ανακτά δεδομένα από διαφορετικούς αστικούς τομείς που διαχειρίζεται η εφαρμογής, από RESTful APIs 
εφαρμογών τρίτων κατασκευαστών και csv αρχεία.

Η διαχείριση της ασφάλειας των δεδομένων που διαχειρίζεται η εφαρμογή γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο 
GDPR.
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4.Εφαρμογή Web
Πρόκειται για την τελική εφαρμογή που χειρίζεται ο χρήστης (μέσω web browser), μέσω της οποίας 
προβάλλονται και αξιοποιούνται dashboards, reports, οθόνες παραμετροποίησης κ.α.



ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Στην Πλατφόρμα GSCP, συνδέονται οι ακόλουθες εφαρμογές / υποσυστήματα 

έξυπνων πόλεων:

Υποσύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεδιαχείρισης 
Ελέγχου Ενέργειας Δικτύου Οδικού Φωτισμού

Yποσύστημα Έξυπνης Στάθμευσης & Ενημέρωσης Πολιτών

Yποσύστημα Διαχείρισης Κάδων 

Απορριμμάτων 
(έξυπνοι αισθητήρες κάδων)

90%
20%

50%

Έξυπνο σύστημα διαχείρισης κάδων 

απορριμμάτων με έλεγχο

πληρότητας 

Επισήμανση των κενών σημείων στάθμευσης και ενημέρωση των πολιτών και δημοτικών μεταφορών.

Έλεγχος σωστής λειτουργίας και διαχείριση των 

δημοτικών φωτιστικών όπως και των οδοφωτιστικών 

απο κεντρικό σημείο πρόσβασης μέσω ασύρματης 

επικοινωνίας.

Υποσύστημα Διαχείρισης 
Υδάτινων Πόρων

Έλεγχος σωστής και οικονομικής λειτουργίας

δημοτικών αγωγών και ποτιστικών συστημάτων.



Υποσύστημα διαχείρισης Κυκλοφοριακής Ροής 
& Έξυπνων Φαναριών

Υποσύστημα Διαχείρισης Σημείων 

Ελεύθερης Πρόσβασης Wi-Fi

Υποσύστημα Διαχείρισης Σημείων 
Ψηφιακής Σήμανσης

Υποσύστημα Φόρτισης 
Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων

Εύρεση διαθεσιμότητας και διαχείριση των σημείων φόρτισης

ηλεκτρικών αυτοκινήτων τόσο σε δομημένους χώρους

στάθμευσης όσο και σε υπαίθριους.

Σημεία ασύρματης ελεύθερης πρόσβασης WIFI(Public WIFI)

που έχουν την δυνατότητα να παρέχουν υψηλούς 

ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων Internet και να εξυπηρετούν 

και τις πιο απαιτητικές εφαρμογές (video, HD video streaming, κλπ).

Σημεία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με κεντρικό

έλεγχο για ενημέρωση των πολιτών, επείγοντα περιστατικά

και διαφημιστικούς σκοπούς.

Σύστημα καταγραφής του κυκλοφοριακού φόρτου και 

οδικής παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο.






