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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Το Σύστηµα Πληροφόρησης Χρηστών της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού 
Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα Σύστηµα Ευφυών Μεταφορών  που στοχεύει στην 
εξυπηρέτηση των πολιτών σε πραγµατικό χρόνο παρέχοντας ενηµέρωση αναφορικά 
µε τις συνθήκες κυκλοφορίας και προηγµένες δυνατότητες ανίχνευσης και 
διαχείρισης συµβάντων. 
Ο παρόδιος εξοπλισµός του Συστήµατος περιλαµβάνει Πινακίδες Μεταβλητών 
Μηνυµάτων, Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης και Εξοπλισµό Ανίχνευσης Συµβάντων 
ενώ στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας είναι εγκατεστηµένο λογισµικό ∆ιαχείρισης 
της Κυκλοφορίας. Το Σύστηµα τροφοδοτεί επίσης διαδικτυακή εφαρµογή 
πληροφόρησης πολιτών. Οι επικοινωνίες του Συστήµατος ικανοποιούνται από 
διατάξεις ασύρµατης επικοινωνίας. 
Στην παρούσα εργασία αναλύονται διεξοδικά, οι λειτουργικές και τεχνικές 
προδιαγραφές του Συστήµατος, η αρχιτεκτονική του και όλα τα συστατικά του 
υποσυστήµατα. Ταυτόχρονα αποτυπώνονται οι εµπειρίες των εµπλεκόµενων 
πλευρών έπειτα από τη σχεδόν διετή επιχειρησιακή λειτουργία ενός από τα πιο 
εξελιγµένα τεχνολογικά Συστήµατα Τηλεµατικής για τις Μεταφορές στην Ελλάδα. 
Λέξεις κλειδιά: παρακολούθηση και διαχείριση της κυκλοφορίας, αυτόµατη ανίχνευση 
συµβάντων, πληροφόρηση µετακινουµένων 



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το “Σύστηµα Πληροφόρησης Χρηστών Ανατολικής Περιφερειακής Οδού 
Θεσσαλονίκης”, προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας -
∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων µε υπεύθυνη υπηρεσία για την υλοποίηση του την 
∆ιεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(∆ΕΣΕ/ΠΚΜ). Το έργο υλοποιήθηκε σε επίπεδο παρεχόµενων υπηρεσιών και 
λογισµικών από την ένωση εταιρειών DELCAN-ΤΡΙΑΣ κατά το διάστηµα Μάρτιος 
2007 – Αύγουστος 2009, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Κοινωνία 
της Πληροφορίας” του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 µε δαπάνες του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων κατά 20% και επιχορήγηση του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80%. Η προµήθεια και 
εγκατάσταση του εξοπλισµού του Συστήµατος πραγµατοποιήθηκε από την εταιρεία 
ΑΚΤΙΣ ΑΤΕ, στα  πλαίσια του ίδιου προγράµµατος, µε το συνολικό καθαρό κόστος 
του έργου να κυµαίνεται περίπου στο ένα εκατοµµύριο ευρώ. Το σύστηµα σήµερα 
ανήκει στην αρµοδιότητα της αιρετής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων (∆ΤΕ/ΠΚΜ). 
 
Το Σύστηµα καλύπτει µήκος 26 περίπου χιλιοµέτρων (12,5 περίπου χιλιόµετρα ανά 
κατεύθυνση) που βρίσκεται µεταξύ των κόµβων Κ5 (σύνδεση µε Εξωτερική 
Περιφερειακή Οδό) και Κ13 προς Φοίνικα (Εικόνα 1). Η πληροφόρηση αφορά στις 
κυκλοφοριακές συνθήκες και τα έκτακτα συµβάντα που τίθενται υπό 
παρακολούθηση µέσα από Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης (CCTV) και 
πραγµατοποιείται για µεν τους χρήστες της οδού από παρόδιες Πινακίδες 
Μεταβλητών Μηνυµάτων (VMS) για δε τους λοιπούς πολίτες από το διαδίκτυο.  

 
Το όλο Σύστηµα συνοπτικά αποτελείται από τα εξής συστατικά µέρη:  

• Το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ), όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
εξοπλισµός των διακοµιστών και των σταθµών εργασίας του Συστήµατος 
και όλα τα απαιτούµενα λογισµικά. Στο ΚΕΚ είναι εγκατεστηµένο το 
λογισµικό Προηγµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης της Κυκλοφορίας 
NETworks© Advanced Transportation Management System (ATMS), 
(DELCAN CORP, 2006 και TRIAS SA, 2009), µέσω του οποίου 
επιτελούνται όλες οι διαδικασίες διαχείρισης του παρόδιου εξοπλισµού 
Τηλεµατικής από εξειδικευµένους χειριστές και επικεφαλείς βάρδιας και 
τροφοδοτείται η διαδικτυακή εφαρµογή µε όλα τα δεδοµένα (εικόνες 
καµερών, µηνύµατα πινακίδων, συµβάντα και ταχύτητες κυκλοφορίας).  

• Τα παρόδια υποσυστήµατα που αποτελούνται από 5 VMS, κύκλωµα 
τηλεόρασης CCTV που περιλαµβάνει 8 κάµερες µε δυνατότητες 
περιστροφής (PTZ) και 9 σταθερές κάµερες οι οποίες συνδέονται µε ειδικό 
Εξοπλισµό Ανίχνευσης Εικόνας (VDS) για την καταγραφή κυκλοφοριακών 
δεδοµένων και ανίχνευση συµβάντων. 

• Το Σύστηµα Επικοινωνιών, το οποίο διαθέτει διατάξεις ασύρµατης 
επικοινωνίας τύπου IEEE 802.11 (WiFi) και ΙΕΕΕ 802.16 (WiMAX) οι 
οποίες διασυνδέουν τις κάµερες είτε απευθείας µε τη µονάδα ελέγχου είτε 
µέσω επαναληπτών παρόµοιας ασύρµατης τεχνολογίας. 



 
Το Σύστηµα λειτούργησε πιλοτικά µέχρι το Μάιο του 2010, περίοδος κατά την 
οποία τελειοποιήθηκαν κύριες διεργασίες, οι οποίες περιελαµβάναν α) τη 
βαθµονόµηση και διαµόρφωση του εξοπλισµού επεξεργασίας εικόνας και του 
σχετικού λογισµικού, β) τη δοκιµή εξειδικευµένων µηνυµάτων πολλαπλών φάσεων 
σε πραγµατικές συνθήκες και τον εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης µηνυµάτων του 
Συστήµατος, γ) την καταγραφή και στοιχειώδη επεξεργασία κύριων κυκλοφοριακών 
παραµέτρων, δ) τη δοκιµή και εκτέλεση σχεδίων απόκρισης σε πραγµατικά 
συµβάντα, ε) τον αυτόµατο εντοπισµό εκτάκτων συµβάντων ζ) την καταγραφή και 
αρχειοθέτηση video, τη δοκιµή τήρησης διαδικασιών λειτουργίας ΚΕΚ και η) τον 
έλεγχο επικοινωνιών υπό δυσµενείς κλιµατικές συνθήκες. 

 
Εικόνα 1. Το Σύστηµα ITS της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης 

 
Από το Μάιο του 2010 και για ένα έτος η λειτουργία του ΚΕΚ του Συστήµατος 
ανατέθηκε σε ανάδοχο στα πλαίσια του έργου “Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία 
του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΟΘ)” το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από τις δαπάνες συντήρησης 
του οδικού δικτύου αρµοδιότητας ∆ΕΣΕ/ΠΚΜ και στο οποίο προδιαγράφονταν το 
ακόλουθο τεχνικό αντικείµενο:  

• Παρακολούθηση της Κυκλοφορίας 
• Ανίχνευση, Εντοπισµός και Επιβεβαίωση Εκτάκτων Συµβάντων 
• Επιλογή και Αποστολή Μηνυµάτων VMS 



• ∆ιαχείριση Συµβάντων και Εφαρµογή Σχεδίων Απόκρισης 
• Συλλογή Κυκλοφοριακών ∆εδοµένων 
• Αξιοποίηση Κυκλοφοριακών ∆εδοµένων 
• ∆ιαµόρφωση και Υποβολή Υποδείξεων προς τον Κύριο του Έργου 
• Επικαιροποίηση / Προσθήκη Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών 
• Συντήρηση Λογισµικού ITS 
• Συντήρηση Εξοπλισµού ΚΕΚ 

 
Όπως προκύπτει από τα προαναφερόµενα το Σύστηµα της ΑΠΟΘ επιτελεί κύριες 
λειτουργίες ευφυών µεταφορών και διαχείρισης της κυκλοφορίας (Transport Canada, 
2009) που περιλαµβάνουν την παρακολούθηση της κυκλοφορίας, την ανίχνευση και 
εντοπισµό συµβάντων και την απόκριση σε αυτά καθώς και την ενηµέρωση των 
χρηστών της οδού. Οι δυνατότητες αυτές το καθιστούν ως µοναδικό στο είδος του 
και πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδοµένα. 
 
 
2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Η Αρχιτεκτονική του Συστήµατος σε επίπεδο λειτουργικών µονάδων και λογισµικών 
υποσυστηµάτων απεικονίζεται στην εικόνα που ακολουθεί: 
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Εικόνα 2. Υποσυστήµατα και λειτουργικές µονάδες Συστήµατος (ΠΚΜ/∆∆Ε, 2006) 
 
 



Το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας βρίσκεται σε κατάλληλα διαµορφωµένο και 
επιπλωµένο χώρο της ∆ΕΣΕ/ΠΚΜ και είναι εξοπλισµένο µε όλα τα απαιτούµενα 
συστήµατα. Πιο συγκεκριµένα είναι εξοπλισµένο µε οκτώ διακοµιστές (servers), 
συµπεριλαµβανοµένων των εφεδρικών, διευθετηµένους σε δύο πλαίσια στήριξης 
εξοπλισµού (rack) που παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες-λειτουργίες ή 
εναλλακτικά υλοποιούν τα ακόλουθα υποσυστήµατα: 

1. Υπηρεσίες-Λειτουργίες ∆ιαχείρισης της Κυκλοφορίας (TMS): 
περιλαµβάνουν κατά κύριο λόγο τις κύριες ITS λειτουργίες που 
επιτελούνται από το Προηγµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Κυκλοφορίας 
Networks© ATMS, όπως παρακολούθηση κυκλοφορίας, πληροφόρηση 
µετακινουµένων, ανίχνευση συµβάντων και οι οποίες αναλύονται στην 
επόµενη παράγραφο 

2. Υπηρεσίες Ιστού (WWW Server): αφορούν λογισµικά τύπου διακοµιστή 
ιστού (JBoss, Apache, IIS) για τη βασισµένη σε φυλλοµετρητή ιστού 
(browser-based) πρόσβαση στις υπηρεσίες 

3. Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (RDBMS): ουσιαστικά 
αποτελεί το υποσύστηµα δεδοµένων της τυπικής αρχιτεκτονικής τριών 
στρωµάτων (Eckerson, Wayne W., 1995) και περιλαµβάνει όλα τα 
σχεσιακά συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (MySQL, SQL 
Server) που τηρούν τα δεδοµένα και θέτουν τη διεπαφή µε τις επεξεργασίες 
ανάκτησης και διαχείρισης δεδοµένων όλων των λογισµικών 
υποσυστηµάτων του Συστήµατος 

4. Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS): αξιοποιεί βασικές 
δυνατότητες όπως τα Συστήµατα Γραµµικής Αναφοράς (ESRI, Inc., 1995 
και Nyerges, T. L., 1990) για τη χωρική αναπαράσταση γραµµικών ή 
σηµειακών γεγονότων, παρέχει τα απαιτούµενα επίπεδα πληροφορίας στη 
διαδικτυακή εφαρµογή πληροφόρησης πολιτών και προσφέρει υψηλού 
επιπέδου παρουσιάσεις του αυτοκινητοδρόµου οπτικοποιώντας τις ανάγκες 
της δικαιούχου Υπηρεσίας σε χαρτογραφικό υλικό. 

5. Λοιπές Λειτουργίες: περιλαµβάνουν λειτουργίες καταγραφής και 
ανάκτησης video από το κύκλωµα CCTV, λειτουργίες λήψης αντιγράφων 
ασφαλείας και άλλες επικουρικές υπηρεσίες που εντάσσονται στο 
λογισµικό του Κέντρου Ελέγχου 

 
Το ΚΕΚ διαθέτει επίσης όλον τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την ολοκληρωµένη 
διαχείριση των παρόδιων υποσυστηµάτων ITS, όπως σταθµούς εργασίας, 
δροµολογητές, συσκευές αδιάλειπτης λειτουργίας, επίτοιχη οθόνη για την 
παρακολούθηση του κυκλώµατος CCTV, δοµηµένη καλωδίωση κ.λπ.  
 
Τα παρόδια υποσυστήµατα ITS περιλαµβάνουν: 

1. Πέντε Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυµάτων VMS (Ortana) που 
σχεδιάστηκαν σύµφωνα µε τους σχετικούς τοπικούς κανονισµούς για 
πινακίδες εθνικών οδών και είναι σύµφωνες µε την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή EN12966-1. Η όψη των πινακίδων αποτελείται από 4 γραµµές 
κειµένου συν ένα πίνακα γραφικών στο αριστερό άκρο. Τα VMS 
συµµορφώνονται µε το αναγνωρισµένο πρωτόκολλο NTCIP και 



συνεργάζονται εξ’ ορισµού µε το λογισµικό διαχείρισης της κυκλοφορίας 
του ΚΕΚ Networks© ATMS. 

2. Οκτώ κάµερες CCTV (Bosch) µε δυνατότητες περιστροφής (PTΖ) για την 
παρακολούθηση της κυκλοφορίας και τον χειροκίνητο εντοπισµό και 
αναγνώριση συµβάντων από τους χειριστές του Συστήµατος στο ΚΕΚ. Ο 
εξοπλισµός είναι ολοκληρωµένος µε σουίτα λογισµικών (Bosch VIDOS) 
για την επισκόπηση, καταγραφή και ανάκτηση video. 

3. Εννέα σταθερές κάµερες CCTV (Bosch) οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί στο 
πεδίο µε ειδικό εξοπλισµό αυτόµατης ανίχνευσης (VIPI/I - T-Box 
Automatic Detection Board, Trafficon), ο οποίος παρέχει δυνατότητες 
υπολογισµού βασικών κυκλοφοριακών παραµέτρων (φόρτο, ταχύτητα, 
πληρότητα) και ανίχνευση µιας σειράς προκαθορισµένων συµβάντων 
(ακινητοποιηµένο όχηµα, κίνηση σε αντίθετη κατεύθυνση κ.λπ) µέσα από 
διαδικασίες επεξεργασίας εικόνας. Οι σταθερές κάµερες έχουν 
ολοκληρωθεί µε το άρθρωµα αυτόµατης ανίχνευσης συµβάντων AID, του 
λογισµικού Networks© ATMS, παρέχοντας τη δυνατότητα εντοπισµού των 
µεταβολών της κυκλοφοριακής κατάστασης και ενεργοποίησης 
συναγερµού προς τους χειριστές του Συστήµατος στο ΚΕΚ.  

4. Το υποσύστηµα τηλεπικοινωνιών υλοποιείται από διατάξεις ασύρµατης 
επικοινωνίας τύπου IEEE 802.11 (WiFi) και ΙΕΕΕ 802.16 (WiMAX) οι 
οποίες διασυνδέουν τις κάµερες και τις ηλεκτρονικές πινακίδες είτε 
απευθείας µε τη µονάδα ελέγχου είτε µέσω επαναληπτών παρόµοιας 
ασύρµατης τεχνολογίας. Η µορφολογία της περιοχής απ’ όπου διέρχεται η 
οδός και τα σηµεία θέασής της από το ΚΕΚ, είχε ως αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία τριών τοµέων και τη συλλογή και αποστολή των σηµάτων όλων 
των συσκευών πεδίου κάθε τοµέα ξεχωριστά προς το Κέντρο Ελέγχου. 
Όλες οι συσκευές στο πεδίο βασίζονται σε πρωτόκολλο διαδικτύου (IP-
based) και εντάσσονται σε δίκτυο Ethernet υψηλής ταχύτητας. 

 
Στην εικόνα που ακολουθεί απεικονίζεται εναλλακτικά η αρχιτεκτονική του 
συστήµατος σε επίπεδο εξοπλισµού Τηλεµατικής και επικοινωνιών. 



 
Εικόνα 3. Αρχιτεκτονική Συστήµατος (ΠΚΜ/∆ΕΣΕ, ΑΚΤΙΣ ΑΤΕ, 2007) 

 
 
Το Σύστηµα είναι επεκτάσιµο τόσο από πλευράς έκτασης οδικού δικτύου όσο και 
από πλευράς δυνατοτήτων και επίσης επιτρέπει την ανάπτυξη διεπαφών µε 
κρατικούς και λοιπούς µηχανισµούς (Τροχαία, ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, κλπ) που 
επιλαµβάνονται εκτάκτων καταστάσεων όπως ατυχήµατα, ακινητοποιηµένα 
οχήµατα κ.λπ.  
Στην επόµενη παράγραφο αναλύονται οι λειτουργίες του Συστήµατος. 
 
3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
3.1. Παρακολούθηση της Κυκλοφορίας 
Η Παρακολούθηση της Κυκλοφορίας αποτελεί µια ιδιαίτερα κρίσιµη λειτουργία του 
Συστήµατος και επιτελείται µέσα από την εποπτεία όλων των καµερών του 
υποσυστήµατος εξοπλισµού τηλεµατικής CCTV, το σήµα των οποίων φθάνει στο 
ΚΕΚ. 
 
Για την Παρακολούθηση της Κυκλοφορίας είναι εγκατεστηµένη σε ∆ιακοµιστή του 
ΚΕΚ η σουίτα σχετικού λογισµικού της Bosch, VIDOS. Στο λογισµικό αυτό εκτός 
των άλλων, έχουν ολοκληρωθεί οι κάµερες του Συστήµατος και σχετικός εξοπλισµός 
(joystick) για την υποβοήθηση του ελέγχου εποπτείας των καµερών. Η 
Παρακολούθηση της Κυκλοφορίας είναι δυνατό να επιτελείται είτε µε εποπτεία 
όλων των καµερών από την επίτοιχη οθόνη του ΚΕΚ, ή µεµονωµένα για 



οποιαδήποτε κάµερα από έναν οποιοδήποτε σταθµό εργασίας του ΚΕΚ, όπως 
απεικονίζεται στην Εικόνα 4. 
 

 

Εικόνα 4. Παρακολούθηση της Κυκλοφορίας µε επιτήρηση των καµερών 

 
 
3.2. Ανίχνευση, Εντοπισµός και Επιβεβαίωση Εκτάκτων Συµβάντων 
Η λειτουργία αυτή αναφέρεται στο σύνολο των ενεργειών που έπονται της 
Παρακολούθησης της Κυκλοφορίας όταν συµβεί κάποιο έκτακτο συµβάν στην οδό. 
Ως τέτοιο νοείται ένα ατύχηµα, ακινητοποιηµένο όχηµα καθώς και κάθε τύπου 
έκτακτο περιστατικό οδηγεί σε µείωση της κυκλοφοριακής ικανότητας της οδού και 
σε µεταβολή των κυκλοφοριακών συνθηκών.  
 
Συνοπτικά οι ενέργειες που εκτελούνται στα πλαίσια της επιχειρησιακής λειτουργίας 
του ΚΕΚ συνοψίζονται στα ακόλουθα βήµατα: 
 
3.2.1 Ανίχνευση και Εντοπισµός Συµβάντος 
Με βάση τον εγκατεστηµένο εξοπλισµό του ΚΕΚ, ένα συµβάν µπορεί να ανιχνευθεί 
και να εντοπιστεί µέσω των εικόνων που λαµβάνονται από το κύκλωµα CCTV των 
καµερών ή µέσω κάποιας ειδοποίησης (συναγερµού) που εγείρεται από το 
υποσύστηµα αυτόµατης ανίχνευσης AID. Το υποσύστηµα αυτό ολοκληρώθηκε µε 
τις µονάδες επεξεργασίας εικόνας VIP που συνδέονται µε τις σταθερές κάµερες του 
κυκλώµατος. Εποµένως, καθ’ όλη τη διάρκεια της βάρδιάς τους οι χειριστές 
εποπτεύουν την οδό µέσω του κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης και 
παρακολουθούν τα λογισµικά των ανιχνευτών εντοπισµού συµβάντων (Networks® 
ATMS AID Module, και εναλλακτικά Traficon t-port). 
 
3.2.2 Επιβεβαίωση Συµβάντος 
Αµέσως µετά την ανίχνευση του συµβάντος και πριν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, το 
συµβάν επαληθεύεται-επιβεβαιώνεται και συλλέγονται οι απαραίτητες πληροφορίες 
για την εκτίµηση της κατάστασης αυτού. Η επιβεβαίωση στο κέντρο ελέγχου 



επιτελείται από το χειριστή που είναι υπεύθυνος για τη συγκεκριµένη περιοχή του 
δρόµου και από τον υπεύθυνο βάρδιας µε χρήση των καµερών του κλειστού 
κυκλώµατος τηλεόρασης. Με την επαλήθευση του συµβάντος πραγµατοποιείται και 
ο ακριβής εντοπισµός του σε περίπτωση που δεν ήταν δυνατός στη φάση της 
ανίχνευσής του. Παράλληλα πραγµατοποιείται και η πρώτη εκτίµηση των 
επιπτώσεων του συµβάντος ώστε να γίνει ο σχετικός χαρακτηρισµός της 
σοβαρότητάς του. Τα συµβάντα βεβαίως από τη φύση τους είναι δυναµικά γεγονότα 
και εποµένως κατά τη διάρκεια της εξέλιξής τους είναι πολύ πιθανόν να 
διαφοροποιηθούν ως προς τη σοβαρότητα των επιπτώσεών τους. Ο τελικός 
χαρακτηρισµός των συµβάντων προκύπτει µετά την ολοκλήρωσή τους και την 
αποτίµηση των επιπτώσεών τους. Μετά την επιβεβαίωση του συµβάντος οι χειριστές 
του συστήµατος ακολουθούν τα σχέδια απόκρισης συµβάντων του ΚΕΚ. 
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται όλες οι κατηγορίες των συµβάντων και 
τα είδη που περιλαµβάνει η κάθε µία από αυτές, που οδηγούν στον τελικό 
χαρακτηρισµό τους. 
  

Πίνακας 1. Κατηγορίες και είδη συµβάντων 
Κωδικός Κατηγορίας Κατηγορία Είδη 
1 Κυκλοφοριακή 

συµφόρηση 
- Μικρή συµφόρηση 
- Μεγάλη συµφόρηση 

2 Ακινητοποιηµένο 
όχηµα 

- Βλάβη σε όχηµα 
- Εγκαταλελειµµένο όχηµα  
- Στάση ή στάθµευση οχήµατος 

3 Τροχαίο ατύχηµα - Ατύχηµα µε υλικές ζηµιές 
- Ατύχηµα µε τραυµατίες 
- Ατύχηµα µε νεκρούς 
- Πυρκαγιά σε όχηµα 

4 Πρόβληµα στο 
οδόστρωµα 

- Εµπόδιο επί της οδού 
- ∆ιαρροή µη επικίνδυνων υγρών στο οδόστρωµα 
- ∆ιαρροή επικίνδυνων υγρών στο οδόστρωµα   
- Κατολίσθηση  
- Κίνηση ζώου/ζώων 

5 Πρόβληµα στην οδική 
υποδοµή / εξοπλισµό 

- Αστοχία στα έργα οδικής υποδοµής  
- Ηλεκτρονική ή Η/Μ βλάβη 

6 Πρόβληµα µε χρήστη - Μη εξουσιοδοτηµένος χρήστης  
- Επικίνδυνη τροχαία παράβαση 

7 Λοιπά συµβάντα 
έκτακτης ανάγκης 

- Εγκληµατικές ενέργειες χωρίς θύµατα 
- Εγκληµατικές ενέργειες µε θύµατα 
- Πυρκαγιά σε παρακείµενη δασική περιοχή 

8 Αντίξοες καιρικές 
συνθήκες  

- Οµίχλη 
- Ισχυρή βροχόπτωση, χαλαζόπτωση 
- Χιονόπτωση 
- Ισχυροί άνεµοι 
- Παγετός 

9 Προγραµµατισµένα 
συµβάντα 

- Ελαφρά έργα  επί της οδού 
- Μεγάλα έργα επί της οδού 
- Ειδικές διελεύσεις   

 
 
3.3. Επιλογή και Αποστολή Μηνυµάτων 
Η Επιλογή και Αποστολή Μηνυµάτων αποτελεί µια ιδιαίτερα κρίσιµη λειτουργία 
που εκτελούν οι χειριστές του Συστήµατος και αφορά στην πληροφόρηση των 



χρηστών (οδηγοί, διαδικτυακοί επισκέπτες) αναφορικά µε τις κυκλοφοριακές 
συνθήκες που επικρατούν στην οδό. Τα κατάλληλα µηνύµατα επιλέγονται από τη 
βιβλιοθήκη µηνυµάτων του λογισµικού του συστήµατος διαχείρισης κυκλοφορίας 
(Networks® ATMS Library Module) όπως φαίνεται στην Εικόνα 5α και 
µεταδίδονται στις πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων µε τη χρήση του σχετικού 
αρθρώµατος του εν λόγω λογισµικού (Networks® ATMS VMS Module), όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 5β. 
 

  
α     β 

Εικόνα 5. α. Βιβλιοθήκη Μηνυµάτων Networks® ATMS Library Module β. 
∆ιαχείριση VMS µέσω Networks® ATMS DMS Module 

 
 
Σε περίπτωση έκτακτου συµβάντος, το οποίο ανιχνεύτηκε αυτόµατα από το 
υποσύστηµα AID, οι χειριστές συµβουλεύονται µια εξειδικευµένη δυναµική διεπαφή 
η οποία απεικονίζει σε πραγµατικό χρόνο τη συσκευή VDS η οποία εγείρει το 
συναγερµό και τον αλληλοσυνδεόµενο µε το συµβάν εξοπλισµό, δηλαδή τις κάµερες 
για την παρακολούθηση και κατηγοριοποίηση του συµβάντος και τις πινακίδες VMS 
για την πληροφόρηση των χρηστών, όπως απεικονίζεται στην εικόνα 6. 
 



 
Εικόνα 6. ∆ιεπαφή Υποβοήθησης Χειριστών για Απόκριση σε Συµβάντα 

 
 
Η ίδια διεπαφή παραθέτει και το τµήµα της βιβλιοθήκης µηνυµάτων που αφορά σε 
συµβάντα που σχετίζονται αποκλειστικά µε µεταβολή της ταχύτητας κυκλοφορίας 
και ανιχνεύονται από τις συσκευές VDS. Κατ’ αυτό τον τρόπο υποβοηθούνται οι 
χειριστές όταν ανατρέχουν στη βιβλιοθήκη µηνυµάτων, από όπου επιλέγουν το 
κατάλληλο για την περίπτωση µήνυµα.  
Για την ακρίβεια οι χειριστές επιλέγουν πρότυπο µηνύµατος το οποίο 
παραµετροποιούν σύµφωνα µε τον ακριβή τύπο του συµβάντος. Η παραµετροποίηση 
βασίζεται στις ακόλουθες τιµές συγκεκριµένων παραµέτρων που σχετίζονται µε το 
συµβάν, όπως απεικονίζεται στον πίνακα 2: 
 



Πίνακας 2: Τιµές Παραµέτρων Συµβάντων 
Παράµετρος Συµβάντος Τιµές Παραµέτρου 
Τύπος Συµβάντος  Τύπος Συµβάντος (Κυκλοφοριακή συµφόρηση, 

Ακινητοποιηµένο όχηµα, Τροχαίο ατύχηµα, 
Πρόβληµα στο οδόστρωµα, Πρόβληµα στην 
οδική υποδοµή / εξοπλισµό, Πρόβληµα µε 
χρήστη, Λοιπά συµβάντα έκτακτης ανάγκης, 
Αντίξοες καιρικές συνθήκες, Προγραµµατισµένα 
συµβάντα) 

Τύπος Λωρίδας  Τύπος Οδού (Περιφερειακή Οδός, Κλάδος 
Εισόδου, Κλάδος Εξόδου, Εθνική Οδός) 

Κατάσταση Λωρίδων  Τύπος Παρεµπόδισης Λωρίδων (Καµία ή µία, 
Μία ή ∆ύο, ∆ύο ή όλες, Όλες) 

Επίπτωση Κριτήρια που τις περισσότερες φορές βασίζονται 
σε εκτίµηση της διάρκειας (Φραγή, Υψηλή, 
Μεσαία, Χαµηλή)  

Εκτροπή ∆ροµολόγηση Εκτροπής (Παθητική, Καµία) 
Έγκυρο Εγκυρότητα Σχεδίου Απόκρισης βάσει 

πληροφοριών (Ψευδές, Αληθές π.χ. Όλες οι 
λωρίδες κλειστές σε συνδυασµό µε Χαµηλή 
επίπτωση ισοδυναµεί µε Ψευδές) 

Μήνυµα Λάθους Βασίζεται στα κριτήρια εγκυρότητας 

 
Τα πρότυπα µηνυµάτων αποτελούνται από τέσσερις γραµµές κειµένου µε στατικό 
και δυναµικό (περικλείεται σε άγκιστρα{}) περιεχόµενο. Σε αρκετά µηνύµατα 
µπορεί να υφίσταται δεύτερη ή και τρίτη φάση µηνύµατος. Παράδειγµα πρότυπου 
µηνύµατος που εφαρµόζεται στο Σύστηµα ITS της ΑΠΟΘ, αποτελεί το ακόλουθο 
για την Περιφερειακή Οδό για συµβάν τύπου Τροχαίο Ατύχηµα, Μεσαίας 
Επίπτωσης, µε Μία ή ∆ύο λωρίδες κλειστές: 
 

{πλευρά} ΛΩΡΙ∆Α ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΚΟΜΒΟ {κόµβος} ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

 
Αφού επιλεγεί το κατάλληλο για την εκάστοτε περίπτωση µήνυµα, αυτό 
αποστέλλεται στην κατάλληλη Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυµάτων (VMS) όπως 
αυτή έχει ήδη προσδιοριστεί. 
 
3.4. Καταγραφή και Αρχειοθέτηση Συµβάντων 
Έπειτα από την περάτωση του συµβάντος αυτό καταγράφεται µε το εργαλείο 
διαχείρισης – καταγραφής συµβάντων (Networks® ATMS Event Module). Με το 
εργαλείο αυτό οι χειριστές καταγράφουν όλα τα απαραίτητα δεδοµένα για την 
περιγραφή του συµβάντος όπως, είδος, θέση, ώρα έναρξης και λήξης, αριθµός 
εµπλεκοµένων οχηµάτων, τυχόν τραυµατίες, περιγραφή, κτλ., όπως αποτυπώνεται 
στην Εικόνα 7. 

  



 
Εικόνα 7. ∆ιαχείριση Συµβάντων µέσω του Networks® ATMS Event Module 

  

3.4 Πληροφόρηση Πολιτών από το ∆ιαδίκτυο 
Πρόκειται για µία Γεωγραφική εφαρµογή ανάδειξης δεδοµένων που αφορούν στην 
περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και απεικονίζει εικόνες από τις κάµερες, τα 
τρέχοντα µηνύµατα των πινακίδων, τα πιθανά συµβάντα και κυκλοφοριακά 
δεδοµένα . Απευθύνεται σε απλούς χρήστες  οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να 
αντλήσουν πληροφορίες αλλά και να ενηµερώνονται για την κατάσταση της 
περιφερειακής οδού.  
 

 

Εικόνα 8. Εφαρµογή Πληροφόρησης Πολιτών 
 
 



4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Όλες οι εµπλεκόµενες πλευρές µε την ανάπτυξη, την πιλοτική και επιχειρησιακή 
λειτουργία καθώς και τη συντήρηση του Συστήµατος Τηλεµατικής της ΑΠΟΘ 
αντιλαµβάνονται την ύπαρξη κρίσιµων ζητηµάτων που ναι µεν αφορούν στο 
συγκεκριµένο Σύστηµα, αλλά ενδεχοµένως διεγείρουν το γενικότερο πλαίσιο στο 
οποίο εντάσσονται τα Συστήµατα Τηλεµατικής στην Ελλάδα, τόσο σε τεχνικό όσο 
και σε θεσµικό επίπεδο: 

• Κατ’ αρχήν τόσο η χωρική επέκταση του Συστήµατος υπό την έννοια της 
διαχείρισης µεγαλύτερου τµήµατος οδικού δικτύου µε την επέκταση στους 
υπόλοιπους αστικούς αυτοκινητοδρόµους αρµοδιότητας Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (Εσωτερική Περιφερειακή, ΕΟ Θεσσαλονίκης - 
Μουδανιών), όσο και η πύκνωση του εξοπλισµού µε την προσθήκη νέων 
συσκευών Τηλεµατικής στο πεδίο αποτελούν εξ’ ορισµού µια πρόκληση για 
το σύνολο των εµπλεκοµένων µε το Σύστηµα ITS της ΑΠΟΘ. 

• Η διαλειτουργικότητα του Συστήµατος µε άλλα υπό ανάπτυξη Συστήµατα 
ITS αποτελεί τεράστια πρόκληση ειδικότερα για τη δικαιούχο υπηρεσία της 
∆ΕΣΕ/ΠΚΜ, η οποία στην παρούσα φάση συντονίζει την ανάπτυξη έργου 
Τηλεµατικής που αφορά στο κέντρο της Πόλης και διερευνά τις 
παραµέτρους που σχετίζονται µε τη συνέργεια του Συστήµατος ITS της 
ΑΠΟΘ µε το υπό ανάπτυξη σύστηµα καθώς και µε άλλα συστήµατα κύριων 
οδικών αξόνων της ευρύτερης περιοχής που εποπτεύονται από άλλους 
φορείς (Εγνατία Οδό, ΠΑΘΕ). 

• Έχει συνταχθεί ένα σχέδιο κανονισµού λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου 
του Συστήµατος προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το οποίο 
τελεί υπό έγκριση καθώς σε αυτό εµπεριέχονται κρίσιµα ζητήµατα που 
αφορούν στη διεπαφή – συνεργασία διαφορετικών φορέων (π.χ. 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΚΑΒ) αναφορικά µε την απόκριση τους σε 
έκτακτα περιστατικά. 

• Τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση της δυνατότητας 
χρηµατοδότησης της λειτουργίας και συντήρησης του Συστήµατος από 
ανταποδοτικές υπηρεσίες. 
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The User Information System in East Ring Road of Thessaloniki is an Intelligent 
Transport System aimimg to serve the citizens on a real-time basis by providing 
information in regard with traffic conditions as well as advanced incident detection 
and management services. Currently the System covers a length of 12,5 kilometers 
for each direction of Thessaloniki East Ring Road.  
Road side equipment comprises 5 Variable Message Signs (VMS), Closed Circuit 
Television (CCTV) with 8 pan-tilt-zoom (PTZ) cameras and 9 fixed cameras 
connected with specialized video detection equipment (VDS) for traffic data 
recording purposes. Inside Traffic Control Center an Advanced Transportation 
Management System (NETworks© ATMS) is installed, providing capabilities of 
managing roadside Telematics equipment by the operators and the on duty 
responsible personnel. NETworks© ATMS also feeds a web citizens information 
system with all relative traffic data (images from cameras, messages on signs and 
traffic speed data) System telecommunications are satisfied by IEEE 802.11 (WiFi) 
and ΙΕΕΕ 802.16 (WiMAX) wireless communication equipment connecting the 
cameras either directly with the control unit or through repeaters of similar wireless 
technology.  
The System was funded on an 80% by European Union - European Regional 
Development Fund and on a 20% by Greek Public Sector, in the framework of 
Operational Program "Information Society", 3rd Community Support Framework 
2000-2006. Owner of the System is the Works Control and Maintenance Directorate 
of Region of Central Macedonia authority. 
The present study intents to provide a thorough analysis of the System's functional 
and technical specifications, its architecture and all of its component subsystems. It 
also depicts the experiences gained by all the involved parties after  
the almost biennial operation of one of the most significant Transport Telematics 
Systems in Greece. 
Key words: traffic control and surveillance, automatic incident detection, traveler 
information systems 
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