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1 Εισαγωγή
Σκοπός του παραδοτέου είναι να καθοριστεί η πραγματοποίηση του εργαστηριακού ελέγχου λειτουργίας
του συστήματος και καταγραφή όλων των προβλημάτων/θεμάτων που προκύπτουν. Για κάθε σενάριο του
παραδοτέου 4.4 επισυνάπτονται εικόνες από το σύστημα που παρουσιάζουν την εκάστοτε λειτουργία.

2 Χρήστες Πλατφόρμας
ΣΥΛΕ

Υπεύθυνοι τεχνικής διαχείρισης συστήματος

ΣΥΛΑ

Υπεύθυνοι τεχνικής διαχείρισης συστήματος

ΤΑΥ

Υπεύθυνοι τεχνικής διαχείρισης συστήματος και
προγραμματισμού, Ανώτεροι Εκτελεστικοί Μηχανικοί

ΔΕΥΑΜ

Υπεύθυνοι τεχνικής διαχείρισης συστήματος

ΠΚ

Διαχειριστές Συστήματος

ΙΤΕ

Διαχειριστές Συστήματος

Σολωμός Χαραλάμπους
Ερμιόνη Σοφοκλέους
Αργύρω Φιλαρέτου
Έλενα Φοινικαρίδου
Αντώνης Αντωνίου
Ευριπίδης Κυριακίδης

Παύλος Παύλου
Μάριος Κυριάκου
Γιώργος Τζαγκαράκης
Στέλιος Ρουμπάκης
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3 Σενάρια
3.1 Login

Τίτλος σεναρίου

1. Login

Περιγραφή σεναρίου

Είσοδος του χρήστη στη πλατφόρμα του SmartWater2020

Είσοδος

Εισαγωγή σε browser του domain name της πλατφόρμας, και εισαγωγή του username & password

Δεδομένα συστήματος

Δεδομένα οργανισμού και χρήστη αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων

Έξοδος

Προβολή του main dashboard

Έλεγχος λειτουργίας

Εισαγωγή στοιχείων όλων των χρηστών και άμεση μεταφορά στη
κεντρική οθόνη, ανάλογα με τον οργανισμό του χρήστη

Δημιουργήθηκαν τρεις ξεχωριστοί κεντρικού πίνακες προσβάσιμοι μόνο από τους χρήστες του κάθε οργανισμού. Στις εικόνες Εικόνα 3, Εικόνα 4 και Εικόνα 5 παρουσιάζονται οι κεντρικοί πίνακες του ΣΥΛΑ,
ΣΥΛΕ και ΤΑΥ αντίστοιχα. Σε κάθε κεντρικό πίνακα υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς σε επιπρόσθετους
πίνακες όπου παρουσιάζονται αναλύσεις και επιπρόσθετα δεδομένα. Τα στοιχεία κάθε χρήστη είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων έτσι ώστε μετά τη διαδικασία εισαγωγής στη πλατφόρμα - login να μεταφέρεται αυτόματα στον αντίστοιχο πίνακα του οργανισμού του (Εικόνα 1, Εικόνα 2).
Προβλήματα:
Λόγω αναβάθμισης κάποιων browser (Chrome, Microsoft Edge, Mozzila κλπ ) και ταυτόχρονης αναβάθμισης του συστήματος “Grafana” πάνω στην οποία χτίστηκε η πλατφόρμα SmartWater2020, σε κάποιες
περιόδους τα δυο λογισμικά δεν είναι συμβατά οπόταν δεν μπορεί ο χρήστης να συνδεθεί.
Επίλυση:
Χρήση διαφορετικού browser. Η σύνδεση μέσω Microsoft Edge δεν παρουσίασε οποιοδήποτε πρόβλημα.
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Εικόνα 1: Πίνακας με τα στοιχεία κάθε οργανισμού και των χρηστών που έχουν πρόσβαση

Εικόνα 2: Στοιχεία χρηστών με πρόσβαση στα δεδομένα και τους πίνακες του οργανισμού ΣΥΛΕ.
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Εικόνα 3: Κεντρικός πίνακας ΣΥΛΑ

Εικόνα 4: Κεντρικός πίνακας ΣΥΛΕ
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Εικόνα 5: Κεντρικός πίνακας TAY.

3.2 View sensor timeseries

Τίτλος σεναρίου

2. View sensors timeseries

Περιγραφή σεναρίου

Προβολή της χρονοσειράς κάθε αισθητήρα

Είσοδος

Επιλογή αισθητήρα και χρονικής περιόδου από drop-down λίστες

Δεδομένα συστήματος

-

Έξοδος

Εμφάνιση γραφήματος με χρονοσειρά (timeseries) αισθητήρα

Έλεγχος λειτουργίας

Επιλογή δέκα τυχαίων αισθητήρων και χρονικών περιόδων για
επαλήθευση των αποτελεσμάτων του γραφήματος

Στις εικόνες 6-15 παρουσιάζονται οι χρονοσειρές διάφορων αισθητήρων από τους 3 οργανισμούς. Στις
εικόνες 6-9 παρουσιάζονται οι χρονοσειρές για διαφορετικές περιόδους 4 μετρητών εγκατεστημένων στο
δίκτυο του ΣΥΛΑ οι οποίοι καταγράφουν τη ροή νερού κάθε ώρα. Στις εικόνες 10-13 παρουσιάζονται
μετρήσεις από διάφορους μετρητές εγκατεστημένους στο δίκτυο του ΣΥΛΕ. Οι μετρητές αυτοί καταγράφουν πίεση (Εικόνα 10, Εικόνα 12, Εικόνα 13) , ροή νερού (Εικόνα 10, Εικόνα 12) και συγκέντρωση
χλωρίνης (Εικόνα 11). Στις εικόνες 14-15 παρουσιάζονται μετρήσεις από διάφορους μετρητές εγκατεστημένους στο δίκτυο του ΤΑΥ. Οι μετρητές αυτοί καταγράφουν πίεση (Εικόνα 14) και ροή νερού (Εικόνα
15).
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Εικόνα 6: Χρονοσειρά μετρητή 346 από ΣΥΛΑ για τη περίοδο 5/5/2020-13/11/2020.

Εικόνα 7: Χρονοσειρά μετρητή 266 από ΣΥΛΑ για τη περίοδο 13/8/2020-8/9/2020.

Εικόνα 8: Χρονοσειρά μετρητή 7 από ΣΥΛΑ για τη περίοδο 17/8/2020-24/8/2020.
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Εικόνα 9: Χρονοσειρά μετρητή 11 από ΣΥΛΑ για τη περίοδο 4/12/2019-16/12/2019.

Εικόνα 10: Χρονοσειρές μετρητών Pres133 (πίεση) και Flow133 (ροή νερού) από ΣΥΛΕ για τη περίοδο 2/4/202021/4/2020.

Εικόνα 11: Χρονοσειρά μετρητή Chlor133P4 (χλώριο) από ΣΥΛΕ για τη περίοδο 2/4/2020-21/4/2020.
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Εικόνα 12: Χρονοσειρές μετρητών Pres136 (πίεση), Flow136 (ροή νερού) και FlowKEAN (ροή νερού)από ΣΥΛΕ για
τη περίοδο 7/9/2020-24/9/2020.

Εικόνα 13: Χρονοσειρά μετρητή Pres133P5 (πίεση) από ΣΥΛΕ για τη περίοδο 9/7/2020-24/9/2020.
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Εικόνα 14: Χρονοσειρές μετρητών B20-LIVA-SP και B20-LIVA-PS (πίεση) από ΤΑΥ για τη περίοδο 1/9/20208/9/2020.

Εικόνα 15: Χρονοσειρά μετρητή W001(ροή και όγκος νερού) από ΤΑΥ για τη περίοδο 1/9/2020-8/9/2020.
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3.3 Alarm

Τίτλος σεναρίου

3. Alarm

Περιγραφή σεναρίου

Προβολή ειδοποιήσεων/ενημερώσεων σχετικά με την λειτουργία
της πλατφόρμας (missing data, database connection problems)

Είσοδος

-

Δεδομένα συστήματος

Δεδομένα από αισθητήρες

Έξοδος

Πίνακας με ειδοποιήσεις

Έλεγχος λειτουργίας

Δοκιμή διακοπής δεδομένων και έλεγχος ότι προβάλλονται τα
σωστά μηνύματα

Διάφοροι αλγόριθμοι οι οποίοι καταγράφουν τη ροή των δεδομένων δημιουργήθηκαν και ενσωματώθηκαν
στη πλατφόρμα. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν το χρήστη σε περίπτωση που η ροή δεδομένων σταματά
ή σε περιπτώσεις που η ροή των δεδομένων δεν είναι ικανοποιητική – απουσία δεδομένων (Εικόνα 16,
Εικόνα 17).

Εικόνα 16: Πίνακας αναφοράς μετρητών ΣΥΛΑ με ελλιπή δεδομένα.
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Εικόνα 17: Τοποθεσία πινάκων αναφοράς δεδομένων στον κεντρικό πίνακα του οργανισμού ΣΥΛΑ.

3.4 Data refresh rate

Τίτλος σεναρίου

4. Data refresh rate

Περιγραφή σεναρίου

Αλλαγή του ρυθμού προβολής των δεδομένων στην οθόνη

Είσοδος

Επιλογή του χρόνου ανανέωσης των δεδομένων από την οθόνη

Δεδομένα συστήματος

-

Έξοδος

Ανανέωση των γραφικών παραστάσεων

Έλεγχος λειτουργίας

Έλεγχος ότι γίνεται ορθά η ανανέωση των δεδομένων όταν αλλάζει ο χρόνος

Η πλατφόρμα Grafana στην οποία δημιουργήθηκαν οι πίνακες δεδομένων του SmartWater2020 δίνει τη
δυνατότητα ανανέωσης των δεδομένων για ένα ευρύ χρονικό περιθώριο από 5 δευτερόλεπτα μέχρι 1 μέρα
(Εικόνα 18). Η επιλογή αυτή βρίσκεται στο πάνω δεξιά σημείο της πλατφόρμας. Με την επιλογή αυτή ο
χρήστης μπορεί να ρυθμίσεις πόσα συχνά θα ανανεώνονται τα υφιστάμενα δεδομένα με τη προσθήκη καινούργιων. Έγινε έλεγχος για διάφορα χρονικά βήματα (timesteps) και η ανανέωση δεδομένων ήταν ορθή.
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Εικόνα 18: Ρύθμιση ανανέωσης δεδομένων

3.5 Zoom-in

Τίτλος σεναρίου

5. Zoom-in

Περιγραφή σεναρίου

Προβολή των χρονοσειρών στις γραφικές παραστάσεις σε πιο μεγάλη ανάλυση

Είσοδος

Επιλογή σε μια χρονοσειρά μιας περιόδου, με την χρήση του ποντικιού

Δεδομένα συστήματος

Δεδομένα από αισθητήρες

Έξοδος

Ανανέωση των γραφικών παραστάσεων με βάση το νέο χρόνο

Έλεγχος λειτουργίας

Δοκιμή επιλογής νέας περιόδου και επαλήθευση ότι οι άλλες γραφικές έχουν ανανεωθεί

Όλες οι γραφικές παραστάσεις σε ένα πίνακα – dashboard ανανεώνονται αυτόματα βάση της περιόδου που
επιλέγεται σε μια από αυτές. Στη περίπτωση αυτή η επιλογή της περιόδου μπορεί να γίνει με τη χρήση του
ποντικιού απευθείας πάνω στη χρονοσειρά. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 19 μετά τη χρήση του ποντικιού
– zoom in στη πάνω γραφική ανανεώθηκε η χρονική περίοδος και στις υπόλοιπες γραφικές όπως στο παράθυρο επιλογής περιόδου πάνω δεξιά.
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Εικόνα 19: Πίνακες δεδομένων και χρονοσειρών μετρητών δικτύου ΣΥΛΕ για την ίδια χρονική περίοδο.

3.6 Leakage warning

Τίτλος σεναρίου

6. Leakage warning

Περιγραφή σεναρίου

Προβολή ειδοποιήσεων σε περίπτωση που έχει ανιχνευθεί αυξημένη κατανάλωση νερού

Είσοδος

Επιλογή αισθητήρα ή περιοχής αισθητήρων και χρονική περίοδος

Δεδομένα συστήματος

Δεδομένα από αισθητήρες, δεδομένα από αλγόριθμο ανίχνευσης
αυξημένης κατανάλωσης, ιστορικά όρια που υπολογίζονται από
αλγόριθμο

Έξοδος

1. Πίνακας από JSON που να αναφέρει σε σειρά τις περιοχές/αισθητήρες με τις πιθανές διαρροές
2. Προβολή γραφικής παράστασης με τα ιστορικά όρια

Έλεγχος λειτουργίας

Δοκιμή με δεδομένα από τεχνητές διαρροές

Για κάθε οργανισμό αναπτύχθηκαν διάφοροι αλγόριθμοι με στόχο των εντοπισμών διαρροών ή αυξημένης
κατανάλωσης. Ανάλογα με το είδος της μέτρησης, πίεση ή ροή νερού, οι αλγόριθμοι εντοπίζουν ασυνήθιστες ενδείξεις πίεσης και κατανάλωσης/ροής νερού. Για τον οργανισμό ΣΥΛΑ δημιουργήθηκαν 2 αλγόριθμοι που εντοπίζουν ασυνήθιστες καταναλώσεις νερού αναλύοντας δεδομένα ροής νερού και συνολικού
όγκου κατανάλωσης (Εικόνα 20, Εικόνα 21, Εικόνα 22). Οι αλγόριθμοι αυτοί δημιουργούν ειδοποιήσεις
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που περιέχουν τη τοποθεσία του μετρητή, ιστορικά όρια κατανάλωσης και ημερομηνία και ώρα καταγραφής της ασυνήθιστης κατανάλωσης. Για τον οργανισμό ΣΥΛΕ δημιουργήθηκαν 3 αλγόριθμοι που εντοπίζουν ασυνήθιστες καταναλώσεις νερού και πίεσης αναλύοντας δεδομένα ροής νερού και πίεσης (Εικόνα
23). Δύο αλγόριθμοι αφορούν ανάλυση δεδομένων ροής νερού και ένας δεδομένων πίεσης. Οι αλγόριθμοι
αυτοί δημιουργούν ειδοποιήσεις που περιέχουν τη τοποθεσία του μετρητή, ιστορικά όρια κατανάλωσης
και πίεσης, ημερομηνία και ώρα καταγραφής της ασυνήθιστης κατανάλωσης/πίεσης. Τα δεδομένα αυτά
μπορούν να εξαχθούν και υπό μορφή αρχείων EXCEL και JSON (βλ. 3.8).

Εικόνα 20: Πίνακας μετρητών με ασυνήθιστη κατανάλωση νερού στο δίκτυο ΣΥΛΑ. Περιέχονται πληροφορίες για τα
ιστορικά όρια κατανάλωσης και την ημερομηνία αρχικής καταγραφής της ασυνήθιστης κατανάλωσης.

Εικόνα 21: Χρονοσειρά μετρητή με ασυνήθιστη κατανάλωση (όγκος) νερού στο δίκτυο ΣΥΛΑ και η αντίστοιχη ειδοποίηση.
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Εικόνα 22: Χρονοσειρά μετρητή με ασυνήθιστη κατανάλωση (ροή) νερού στο δίκτυο ΣΥΛΑ και η αντίστοιχη ειδοποίηση

Εικόνα 23: Κεντρικός πίνακας δικτύου ΣΥΛΕ. Εμφανίζονται οι τοποθεσίες, τα ιστορικά όρια και η ημερομηνία καταγραφής ασυνήθιστων καταναλώσεων νερού και πιέσεων.
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3.7 View quality

Τίτλος σεναρίου

7. View quality

Περιγραφή σεναρίου

Προβολή χρονοσειράς αισθητήρων που σχετίζονται με την ποιότητα νερού

Είσοδος

Επιλογή αισθητήρων ποιότητας νερού και χρονικής περιόδου
από drop-down λίστα

Δεδομένα συστήματος

-

Έξοδος

Προβολή γραφήματος που παρουσιάζει την χρονοσειρά του αισθητήρα ποιότητας νερού

Έλεγχος λειτουργίας

Επιλογή τυχαίων αισθητήρων και χρονικών περιόδων για επαλήθευση των αποτελεσμάτων

Όπως και με τα δεδομένα πίεσης και κατανάλωσης νερού έτσι και με τους μετρητές χλωρίνης δημιουργήθηκαν οι αντίστοιχοι πίνακες και χρονοσειρές. Στην Εικόνα 24 εμφανίζεται πίνακας και χάρτης με πληροφορίες σχετικά με τους εγκατεστημένους αισθητήρες χλωρίνης του δικτύου του ΣΥΛΕ. Στην Εικόνα 26
παρουσιάζεται η χρονοσειρά συγκεκριμένου αισθητήρα χλωρίνης. Δημιουργήθηκε drop-down επιλογή και
ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το μετρητή και την αντίστοιχη περίοδο για την οποία επιθυμεί να παρουσιαστούν τα δεδομένα σε μορφή χρονοσειράς. Πολυπαραμετρικοί αισθητήρες με δεδομένα χλωρίνης, αγωγιμότητας, θερμοκρασίας και pH εγκαταστάθηκαν στο δίκτυο του ΤΑΥ με τις αντίστοιχες χρονοσειρές τους
να εμφανίζονται στην Εικόνα 25.

Εικόνα 24: Πίνακας πληροφοριών και τοποθεσίας αισθητήρων χλωρίνης στο δίκτυο του ΣΥΛΕ.
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Εικόνα 25: Χρονοσειρές παραμέτρων χλωρίνης, pH, αγωγιμότητας και θερμοκρασίας από πολυπαραμετρικούς αισθητήρες εγκατεστημένους στο δίκτυο του ΤΑΥ.
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Εικόνα 26: Χρονοσειρά μετρητή χλωρίνης στο δίκτυο ΣΥΛΕ.

3.8 Export

Τίτλος σεναρίου

8. Export

Περιγραφή σεναρίου

Εξαγωγή αποτελεσμάτων κάθε γράφημα σε μορφή CSV ή JSON

Είσοδος

Γραφήματα

Δεδομένα συστήματος

-

Έξοδος

CSV ή JSON

Έλεγχος λειτουργίας

Επαλήθευση CSV ή JSON με τα αποτελέσματα του γραφήματος

Σε κάθε πίνακα και γραφική παράσταση μέσα στη πλατφόρμα υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων της επιλεγμένης περιόδου σε άλλες μορφές όπως CSV ή JSON. Στις εικόνεςΕικόνα 27 και Εικόνα
28 επισυνάπτονται στιγμιότυπα από τη πλατφόρμα με τη διαδικασία εξαγωγής αποτελεσμάτων σε άλλες
μορφές. Στην Εικόνα 29 παρουσιάζεται παράδειγμα εξαγωγής των δεδομένων της Εικόνα 28 σε μορφή
CSV.
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Εικόνα 27: Επιλογή εξαγωγής αποτελεσμάτων – Inspect- από το drop-down menu κάθε πίνακα ή γραφικής παράστασης.

Εικόνα 28: Επιλογή εξαγωγής αποτελεσμάτων υπό τη μορφή CSV ή JSON.
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Εικόνα 29: Παράδειγμα εξαγωγής αποτελεσμάτων υπό τη μορφή CSV.

3.9 Quality warning

Τίτλος σεναρίου

9. Quality warning

Περιγραφή σεναρίου

Προβολή ειδοποιήσεων σε περίπτωση που έχει ανιχνευθεί αλλαγή στην ποιότητα του νερού

Είσοδος

Επιλογή αισθητήρα ή περιοχής αισθητήρων και χρονική περίοδος

Δεδομένα συστήματος

Δεδομένα από αισθητήρες, δεδομένα από αλγόριθμο ανίχνευσης
αυξημένης κατανάλωσης, ιστορικά όρια που υπολογίζονται από
αλγόριθμο

Έξοδος

1. Πίνακας από JSON που να αναφέρει σε σειρά τις περιοχές/αισθητήρες με αλλαγές στην ποιότητα
2. Προβολή γραφικής παράστασης με τα ιστορικά όρια

Έλεγχος λειτουργίας

Δοκιμή με δεδομένα από τεχνητές μολύνσεις

Για τους οργανισμούς που εγκαταστάθηκαν αισθητήρες χλωρίνης ενσωματώθηκε αλγόριθμος εντοπισμού
μολύνσεων/ασυνήθιστων συγκεντρώσεων χλωρίνης. Ο αλγόριθμος δημιουργεί ειδοποιήσεις που περιέχουν
τη τοποθεσία του μετρητή, ιστορικά όρια καθώς και την ημερομηνία και ώρα καταγραφής της ειδοποίησης
(Εικόνα 23, Εικόνα 30). Τα δεδομένα αυτά μπορούν να εξαχθούν και υπό μορφή αρχείων EXCEL και
JSON (βλ. 3.8).
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Εικόνα 30: Χρονοσειρά μετρητή με ασυνήθιστη συγκέντρωση χλωρίνης στο δίκτυο ΣΥΛΑ και η αντίστοιχη ειδοποίηση. Εμφανίζονται τα ιστορικά όρια και η ημερομηνία καταγραφής ασυνήθιστη συγκέντρωση χλωρίνης.
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4 Πλατφόρμα SmartWater2020 – ΣΥΛΑ

Εικόνα 31: Κεντρικός Πίνακας ΣΥΛΑ

Εικόνα 32: Πίνακας Πληροφοριών Μετρητών ΣΥΛΑ
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Εικόνα 33: Πίνακας Πληροφοριών Gateways ΣΥΛΑ

Εικόνα 34: Πίνακας δεδομένων μετρητών ΣΥΛΑ
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Εικόνα 35: Πίνακας δεδομένων metadata μετρητών ΣΥΛΑ

Εικόνα 36: Πίνακας δεδομένων metadata Gateways ΣΥΛΑ
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Εικόνα 37: Πίνακας δεδομένων metadata ψηφιακών μετρητών (digital meters) ΣΥΛΑ

Εικόνα 38: Πίνακας δεδομένων ανά κατηγορία (Gateway, Port) ΣΥΛΑ.
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5 Πλατφόρμα SmartWater2020 – ΣΥΛΕ

Εικόνα 39: Κεντρικός πίνακας ΣΥΛΕ.

Εικόνα 40: Πίνακες δεδομένων περιοχής 131 ΣΥΛΕ.
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Εικόνα 41: Πίνακες δεδομένων περιοχής 133 ΣΥΛΕ.

Εικόνα 42: Πίνακες δεδομένων περιοχής 136 ΣΥΛΕ.
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Εικόνα 43: Συγκεντρωτικός πίνακας δεδομένων πίεσης ΣΥΛΕ.

Εικόνα 44: Συγκεντρωτικός πίνακας δεδομένων κάθε περιοχής ΣΥΛΕ.
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6 Πλατφόρμα SmartWater2020 – ΤΑΥ

Εικόνα 45: Κεντρικός πίνακας ΤΑΥ.

Εικόνα 46: Πίνακας δεδομένων κεντρικού σωλήνα ΤΑΥ.
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Εικόνα 47: Πίνακας δεδομένων Τερσεφάνου ΤΑΥ.

Εικόνα 48: Πίνακας πληροφορίων μετρητών ΤΑΥ.
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Εικόνα 49: Πίνακας με χρονοσειρές παραμέτρων χλωρίνης, pH, αγωγιμότητας και θερμοκρασίας από πολυπαραμετρικούς αισθητήρες εγκατεστημένους στο δίκτυο του ΤΑΥ.
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