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Αρ. ∆ιακήρυξης 14/2012
Αρ. Πρωτ.: 2814/2012

∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:
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Εξοµοίωσης"
Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Καβάλας
Προϋπολογισµός: 103.829,27 (χωρίς ΦΠΑ)
127.710,00€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)
∆ιάρκεια: 13 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός
με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά
Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 12/12/2012
Κωδικός ΟΠΣ:

304282

Ηµεροµηνία αποστολής στο ΦΕΚ ∆ηµοσίων Συµβάσεων:

06/11/2012

Ηµεροµηνία αποστολής στον ελληνικό τύπο:

12/11/2012

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ ∆ηµοσίων Συµβάσεων:

09/11/2012

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον ελληνικό τύπο:

13/11/2012
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Συνοπτικά στοιχεία Έργου
Η πράξη "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια" αφορά στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση
σε

λειτουργία

µιας

σειράς

εικονικών

εργαστηρίων

εξοµοίωσης

&

προσοµοίωσης

µηχανολογικών συστηµάτων σε συγκεκριµένους τοµείς του Τµ. Μηχανολογίας του ΤΕΙ
Καβάλας και θα χρησιµοποιηθούν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Η παρούσα διακήρυξη αναφέρεται στο Υποέργο 3 της Πράξης. Τα συστήµατα που αφορούν
στην παρούσα διακήρυξη, είναι:

Λειτουργική Ενότητα: Ανάπτυξη Εφαρµογών
• «Ανάπτυξη εφαρµογών προσοµοίωσης»
• «Ανάπτυξη εφαρµογών αποµακρυσµένου ελέγχου»
• «Ανάπτυξη εφαρµογής διαχείρισης»
Λειτουργική Ενότητα: ∆ιατάξεις Εξοµοίωσης
• «Κατασκευή - εγκατάσταση διατάξεων εξοµοίωσης»
Λειτουργική Ενότητα: Ολοκλήρωση Συστηµάτων
• «Ολοκλήρωση - θέση σε λειτουργία»
Λειτουργική Ενότητα: Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
• «Εκπαίδευση διαχειριστών»
• «Εκπαίδευση χρηστών στον εξοπλισµό ΤΠΕ»
Λειτουργική Ενότητα: Υπηρεσίες υποστήριξης έναρξης λειτουργίας
• «Εγκατάσταση εξοπλισµού ΤΠΕ»
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ
Καβάλας
«ΥE3
Ανάπτυξη
Συστηµάτων
Προσοµοίωσης
–
Εξοµοίωσης»
Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ
Καβάλας
Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ
Καβάλας
Σύµβαση ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών. Ταξινόµηση
κατά CPV: 72.00.00.00-5 «Υπηρεσίες Πληροφορικής και
συναφείς υπηρεσίες»
∆ηµόσιος Ανοικτός ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά
Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των
εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ
(127.710,00€)
συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ:
23%
(προϋπολογισµός
χωρίς
ΦΠΑ:
103.829,27€
ΦΠΑ:23.880,73€)
Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους. Οι
δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων και συγκεκριµένα τον κωδικό πράξης (ΟΠΣ
ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 304282 µε ΣΑΕ 3458
13 µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης
__/__/2012

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται. μέχρι και την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, στις __/__2012,
ώρα __.00 π.μ ή να αποστέλλονται, με την προϋπόθεση
ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την
προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η έδρα του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας
(ΕΛΚΕ) /ΤΕΙ Καβάλας, Άγιος Λουκάς – Καβάλας 65404

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

__/__/2012 και ώρα __:00
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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
Συντοµογραφίες - γενικά
ΕΕ
ΕΠ ΨΣ
ΕΥ∆ ΨΣ
ΚΠΣ
ΝΠ∆∆
ΝΠΙ∆
ΣΑΕ
ΤΠΕ
ΕΣΠΑ
Ο∆Ε
ΨΣ
WS
ΑΑ
ΕΕΕΚ
ΕΠΠΕ
ΥΠ∆ΒΜΘ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ψηφιακή Σύγκλιση
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ψηφιακή
Σύγκλιση"
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης/ πακέτο εθνικών προγραµµάτων κοινοτικού
ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα)
Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο
Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο
Συλλογική Απόφαση Έργου
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου
Ψηφιακή Σύγκλιση
Web Services
Αναθέτουσα Αρχή
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου
Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Συντοµογραφίες Έργου
ΠΕΣ
ΤΕΙ
ΕΕ
ΕΛΚΕ
∆ΕΠ
ΕΠ
ΕΣ
ΕΤΕΠ
ΕΤΠ
ΛΕ
ΛΣ
ΟΠΣ
Ε∆∆ΑΠ
Π∆Ε
Π∆Η∆
Σ∆ΠΕ
ΦΕΚ
AS
DΒ
ΠΣ
VDI

Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
Επιτροπή Ερευνών
Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας
Μέλη ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Μέλη Επιστηµονικού Προσωπικού
Ελεγκτικό Συνέδριο
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό
Λειτουργική Ενότητα
Λειτουργικό Σύστηµα
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
Σχέδιο ∆ιαχείρισης και Ποιότητας Έργου
Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
Application Server
Βάση ∆εδοµένων / Data Base
Πληροφοριακό Σύστηµα
Virtual Desktop Infrastrucure
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Ορισµοί διακηρύξεων
Ανάδοχος
Αναθέτουσα Αρχή
Αντίκλητος

Αρµόδια Επιτροπή
∆ιακήρυξη

ΕΠΠΕ
Επίσηµη γλώσσα του
∆ιαγωνισµού και της
Σύµβασης

Έργο
Κύριος του Έργου
Προϋπολογισµός Έργου
Σύµβαση

Συµβατικά τεύχη

Συµβατικό Τίµηµα
Φορέας Λειτουργίας
Φορέας Υλοποίησης

Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και
θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου.
Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ Καβάλας που θα
υπογράψει µε τον ανάδοχο τη Σύµβαση για την εκτέλεση του έργου
Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του,
στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου
(ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.)
ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της
Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν.
Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου
Του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Καβάλας
Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ υποψηφίους
διαγωνιζόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του
αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο
∆ιαγωνισµός.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου
Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα ∆ιακήρυξη, τα
έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η/οι Σύµβαση/εις είναι
συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές
των διαγωνιζοµένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην ελληνική
γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που µπορεί να είναι στην
αγγλική γλώσσα.
Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου.
Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ Καβάλας
Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του
Έργου (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).
Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για
το σύνολο του Έργου, δηλαδή µεταξύ του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Καβάλας ως
Αναθέτουσα Αρχή και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί.
Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου,
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και
περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος :
α. τη Σύµβαση,
β. τη ∆ιακήρυξη,
γ. την Προσφορά του Αναδόχου.
Το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).
ΤΕΙ Καβάλας
Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ Καβάλας
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Α1.

Περιβάλλον του Έργου

Α1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του αντικειµένου του Έργου
Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας ∆ιακήρυξης εµπλέκονται οι ακόλουθοι:
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ

ΕΥ∆ ΨΣ

http://www.digitalplan.gov.gr/portal/

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ –ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ειδικός Λογαριασµός
Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ
Καβάλας
ΤΕΙ Καβάλας
Υπουργείο Παιδείας ∆ια
Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων

http://ee.teikav.edu.gr

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

http://www.teikav.gr
http://www.minedu.gov.gr/

Ε∆∆ΑΠ - Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης
Προσφορών
ΕΠΠΕ - Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής του Έργου
O∆ΣΕ-Οµάδα ∆ιοίκησης και
Συντονισµού Έργου

Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας
Το ΤΕΙ Καβάλας ιδρύθηκε ως Κέντρο Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕ) το ακαδ. έτος 1976-77,
εντάχθηκε την τριτοβάθµια εκπαίδευση από το ακαδ. έτος 1983-84 και την τελευταία δεκαετία αποτελεί τον
τεχνολογικό κλάδο (παράλληλα µε τον πανεπιστηµιακό) της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα µας.
Περιλαµβάνει:
Τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (ΣΤΕΦ) µε τα Τµήµατα Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Τεχνολογίας
Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, Βιοµηχανικής Πληροφορικής και το Γενικό Τµήµα Θετικών Επιστηµών
Τη Σχολή ∆ιοίκησης & Οικονοµίας (Σ∆Ο) µε τα Τµήµατα Λογιστικής, ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και
∆ιαχείρισης Πληροφοριών
Τη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) µε τα Τµήµατα ∆ασοπονίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου (∆ράµα)
Τα µεµονωµένα Τµήµατα της Νοσηλευτικής (∆ιδυµότειχο) και Οινολογίας- Τεχνολογίας Ποτών (∆ράµα)
Η έδρα του είναι στην Καβάλα, διεύθυνση Άγιος Λουκάς, 65404. ∆ιαθέτει κτιριακό συγκρότηµα (campus) που
2

2

2

καταλαµβάνει έκταση 132.000 m µε συνολική κτισµένη επιφάνεια 36.000 m , από τα οποία 11.000 m σε
2

2

αίθουσες διδασκαλίας 11.000 m σε εργαστήρια (ΤΟΛ και Συνεργεία), 11.000 m σε 3 φοιτητικές εστίες
2

δυναµικότητας 460 κλινών και 3.000 m στο κτίριο Βιβλιοθήκης. Επίσης διαθέτει και κτίριο παραρτήµατος
∆ράµας 6.000 m

2
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Στελεχώνεται από 90 µόνιµα µέλη ΕΠ υψηλών ακαδηµαϊκών προσόντων και αξιόλογης επαγγελµατικής
εµπειρίας, έκτακτους εκπαιδευτικούς, 7 µόνιµους τεχνικούς εργαστηρίων και

18 ΕΤΠ, καθώς και 78

διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Ο αριθµός των εγγεγραµµένων σπουδαστών του ΤΕΙ Καβάλας είναι
περίπου 12.500.
Ειδικότερα το Τµήµα Μηχανολογίας αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά Τµήµατα του ΤΕΙ. Λειτούργησε αρχικά το
ακαδ. έτος 1976-77, ως Τµήµα της ΑΣΤΕΜ του ΚΑΤΕ Καβάλας, µε το Π∆ 748/76, κατά το Ν. 652/70. Από το
ακαδ. έτος 1983-84 λειτούργησε ως Τµήµα της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Καβάλας, ενταγµένο στο πεδίο της ενιαίας
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µε βάση το Ν. 1404/83. Σήµερα υπάγεται στην Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας
µας, στον τεχνολογικό της τοµέα (παράλληλος του πανεπιστηµιακού), σύµφωνα µε τους Ν. 2916/2001, Ν.
3549/2007 και πρόσφατα το Ν. 4009/2011.
Είναι εγκατεστηµένο στο campus του ΤΕΙ Καβάλας όπου για τις εκπαιδευτικές του (ίδιες) ανάγκες διατίθενται
τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας συνολικής επιφάνειας 195 τµ, ένα (1) αµφιθέατρο επιφάνειας 75 τµ και 72
θέσεων, ένα (1) σχεδιαστήριο επιφάνειας 130 τµ, ένα (1) κτίριο ελαφρών εργαστηρίων επιφάνειας 1950 τµ
και δυο (2) κτίρια συνεργείων συνολικής επιφάνειας 3350 τµ. Συνολικά διατίθενται 5.700 τµ για το Τµήµα
Μηχανολογίας, από την ωφέλιµη (κτισµένη) επιφάνεια των 36.000 τµ του Ιδρύµατος.
∆ιαθέτει είκοσι δύο (22) οργανωµένα εργαστήρια προς εκπλήρωση του τεχνολογικού προορισµού του,
ορισµένα µε εξοπλισµό κατάλληλο για κάλυψη και ερευνητικών σκοπών, πέραν των εκπαιδευτικών.

Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης
Σκοπός του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων και Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που
προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που
είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και
έργων συνεχιζόµενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστηµονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών
υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών µελετών, την εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων
και αναλύσεων, την παροχή γνωµοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασµό τρίτων, ως και
άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συµβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της
έρευνας µε την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστηµονικό προσωπικό των ΑΕΙ ή ΤΕΙ και
µε τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστηµόνων.
Οργανόγραµµα Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ Καβάλας
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Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εµπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου
∆εν εµπλέκονται λοιποί εξωτερικοί φορείς στην υλοποίηση του έργου.

Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (∆ιακυβέρνηση του Έργου)
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου
Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας ∆ιακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)» από την ΕΕ του ΤΕΙ Καβάλας. Αρµοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τµηµατική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου.
Οµάδα ∆ιοίκησης & Συντονισµού Έργου
Για τις ανάγκες διοίκησης – παρακολούθησης και Συντονισµού του Έργου θα οριστεί από την ΕΕ του ΤΕΙ
Καβάλας Οµάδα ∆ιοίκησης και Συντονισµού η οποία θα παίρνει στρατηγικές αποφάσεις για την διοίκηση και
τον Συντονισµό του έργου.

Α1.2 Υφιστάµενη κατάσταση
Το ΤΕΙ Καβάλας διαθέτει οργανωµένο Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύου - ΚΕ∆ το οποίο λειτουργεί στο Τµήµα
Πληροφορικής της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πληροφορικής του ΤΕΙ Καβάλας. Το προσωπικό του
διαχειρίζεται και λειτουργεί πληθώρα δικτυακών υπηρεσιών, συσκευών και servers, διαθέτει δε πολυετή
εµπειρία από συµµετοχή σε έργα σχετικά µε τα δίκτυα. Το Τµ. Μηχανολογίας διαθέτει κατάλληλους τεχνικούς
µε εµπειρία σε ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα (συντήρηση & λειτουργία). Συνολικά ο Φορέας διαθέτει όλες
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τις απαραίτητες υποδοµές για την αποτελεσµατική υποστήριξη της υλοποίησης και λειτουργίας των
υπηρεσιών του Έργου, κατόπιν βέβαια και της σχετικής εκπαίδευσης από τον Ανάδοχο.

Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή υπηρεσιών και λειτουργίας του Φορέα
Λειτουργίας
∆ΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ
Τα Όργανα ∆ιοίκησης του ΤΕΙ είναι: Συνέλευση, Συµβούλιο, Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι
Η οργάνωση των ΤΕΙ δοµείται ιεραρχικά σε τέσσερα επίπεδα:
• Το Ίδρυµα.
• Η Σχολή.
• Το Τµήµα.
• Ο Τοµέας
Οι αρµοδιότητες των οργάνων διοίκησης καθορίζονται από τον Ν1404/83 και τον Εσωτερικό Κανονισµό
Ειδικότερα στο Τµήµα Μηχανολογίας:
Με την αριθµ. 45079/Ε5/2003 απόφαση του ΥΠΕΠΘ δηµιουργήθηκαν οι εξής Τοµείς Μαθηµάτων, όπου
εντάχθηκαν τα µαθήµατα του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών (ΠΠΣ):
•
•
•

Τοµέας Μαθηµάτων Υποδοµής και Μηχανικής
Τοµέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Τοµέας Κατασκευών, Εγκαταστάσεων και Παραγωγής

Οι ανωτέρω Τοµείς αναπροσαρµόστηκαν ως προς το περιεχόµενό τους το ακαδ. έτος 2009-10 µε την
εφαρµογή νέου ΠΠΣ, µε απόφαση Γενικής Συνέλευσης.
Όργανα διοίκησης-Επιτροπές Τµήµατος
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 8, του Ν 1404/83 στο Τµήµα λειτουργούν ως όργανα διοίκησης Τοµέα
Μαθηµάτων: i)Γενική Συνέλευση Τοµέα, ii)Υπεύθυνος Τοµέα
2. Σύµφωνα µε το άρθρο 9, του Ν. 1404/83 στο Τµήµα λειτουργούν ως όργανα διοίκησής του: i)Γενική
Συνέλευση Τµήµατος, ii)Συµβούλιο Τµήµατος, iii)Προϊστάµενος Τµήµατος (µε αναπληρωτή του έναν
Υπεύθυνο Τοµέα)
3. Ο Προϊστάµενος και ο Υπεύθυνος Τοµέα είναι αιρετά ατοµικά όργανα διοίκησης, βαθµίδας Καθηγητή ή
Αναπληρωτή Καθηγητή
4. Στο Τµήµα λειτουργούν επιτροπές πρακτικής άσκησης, αξιολόγησης επιστηµονικών και
εργαστηριακών συνεργατών, εξέτασης πτυχιακών εργασιών, κατατάξεων, παραλαβής υλικών κ.ά.
Περαιτέρω έχουν οριστεί µε απόφαση Γενικής Συνέλευσης, Υπεύθυνοι Εργαστηρίων, Υπεύθυνος
Ποιότητας και Υπεύθυνος Erasmus
Συνοπτική περιγραφή υπηρεσιών
I. Κατά το Ν. 2817/2000 (άρθρ. 16, παρ. 3) και το Ν. 2916/2001 (άρθρ. 1,παρ. 2), το Τµήµα Μηχανολογίας
υπαγόµενο στα θεµελιώδη Τµήµατα των ΤΕΙ "µεταφέρει, χρησιµοποιεί και προάγει σύγχρονη τεχνολογία,
καθώς επίσης και µεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στο χώρο των εφαρµογών" και παράλληλα "διεξάγει
τεχνολογική έρευνα και αναπτύσσει τεχνογνωσία και καινοτοµίες στα αντίστοιχα επαγγελµατικά πεδία"
II. Με τα ανωτέρω νοµικά δεδοµένα κυρίως από Ν. 3549/2007, πρόσφατα µε το Ν. 4009/2011, µε
θεσµοθετηµένο ήδη το δικαίωµα στην έρευνα κατά το Ν. 3653/2008, καθώς και µε την υφιστάµενη
θεσµική δυνατότητα µιας αυτοδύναµης πλέον οργάνωσης και λειτουργίας Μεταπτυχιακών
Προγραµµάτων Σπουδών, το Τµήµα Μηχανολογίας προσανατολίζει και ενισχύει τις δράσεις του προς
µια ουσιαστική καταξίωσή του στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, οπότε:
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•

∆ιευρύνει τη συµµετοχή των µελών του σε ερευνητικά προγράµµατα µε υποστήριξη των
δηµοσιεύσεών τους (σε ξένα περιοδικά/συνέδρια µε κριτές)

•

Προωθεί ακαδηµαϊκές δράσεις προσανατολισµένες στην αυτοδύναµη ανάπτυξη και λειτουργία
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος σπουδών (ΜΠΣ), ως συγκεκριµένα του προγράµµατος
«Μηχανολογικά Συστήµατα Προηγµένης Τεχνολογίας» που ήδη εγκρίθηκε από τη Συνέλευση Ειδικής
Σύνθεσης ΤΕΙ Καβάλας

•

Αναβαθµίζει την εκπαιδευτική διαδικασία µε αποτελεσµατικότερη χρήση των ΤΠΕ, ανάπτυξη
σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού, ύστερα από στελέχωση µε διδάσκοντες υψηλών προσόντων και
αναµόρφωση ΠΠΣ ως προς την επιστηµονική και τεχνολογική εξέλιξη

•

Εκσυγχρονίζει και εµπλουτίζει τον εξοπλισµό του (εκπαιδευτικό, ερευνητικό) για πληρέστερη
ανταπόκριση στον τεχνολογικό προορισµό, επιτυχέστερη εφαρµοσµένη έρευνα, αποδοτικότερη
παροχή υπηρεσιών επιστήµης και τεχνολογίας, όπως πρόσφατα την επικείµενη προµήθεια
εξοπλισµού αξίας 2.225.000,00€ από περατωθέντα ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό

•

Ενισχύει τις απαιτούµενες δράσεις του προς άρτια ανάπτυξη και κοινωνικά επωφελέστερη λειτουργία
τη ∆ια Βίου Εκπαίδευση

•

Αναπτύσσει συνεργασίες µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας και του εξωτερικού, για
συντονισµό στις εξελίξεις και προοπτικές του ακαδηµαϊκού χώρου της Ε.Ε.

•

Σχεδιάζει και υλοποιεί την κοινωνική και οικονοµική συµβολή του σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο

•

Μεριµνά συστηµατικά και οργανωµένα για τη βελτίωση του βαθµού απασχολησιµότητας των
αποφοίτων του

•

Ενισχύει και υποστηρίζει την ανθρωπιστική και πολιτισµική συνιστώσα της αποστολής του

Α1.2.2 Οργανωτική ∆οµή και Στελέχωση του Φορέα
Οι δοµές που σχετίζονται µε το έργο είναι:
Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύου - ΚΕ∆ το οποίο λειτουργεί στο Τµήµα Πληροφορικής της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών & Πληροφορικής του ΤΕΙ Καβάλας. Το προσωπικό του διαχειρίζεται και λειτουργεί πληθώρα
δικτυακών υπηρεσιών, συσκευών και servers, διαθέτει δε πολυετή εµπειρία από συµµετοχή σε έργα σχετικά
µε τα δίκτυα.
Εργαστήριο Νο1 Ήπιων Μορφών Ενέργειας: Θα εγκατασταθεί (από προηγούµενη διακήρυξη) ένας rack
server µε UPS, µία Bluetooth Gateway, 10 thin clients, όλα συνδεδεµένα στο δίκτυο του ΤΕΙ, ένας DAQ,
ηλιακός ιχνηλάτης, σύστηµα Φ/Β πλαισίων, pan-tilt-zoom web camera και µετεωρολογικός σταθµός.
Εργαστήριο Νο2 Μηχανικής Ρευστών: Θα εγκατασταθεί (από προηγούµενη διακήρυξη) ένας rack server µε
UPS, µία Bluetooth Gateway, 10 thin clients, όλα συνδεδεµένα στο δίκτυο του ΤΕΙ, ένας DAQ, pan-tilt-zoom
web camera και σε υπάρχουσα εργαστηριακή συσκευή θα προσαρµοστούν δύο ηλεκτροβάνες και
αισθητήρες πίεσης.
Εργαστήριο No3 Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Θα εγκατασταθεί (από προηγούµενη διακήρυξη) ένας
rack server µε UPS, µία Bluetooth Gateway, µία GSM (SMS) gateway, 10 thin clients, όλα συνδεδεµένα στο
δίκτυο του ΤΕΙ, ένας DAQ, pan-tilt-zoom web camera και σε υπό ανάπτυξη εργαστηριακή συσκευή θα
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προσαρµοστούν ένας µαγνητορεολογικός αποσβεστήρας, ελεγκτής (driver) DC σερβοκινητήρα και
αισθητήρες θέσης - επιτάχυνσης.
Όλα

τα

παραπάνω

εργαστήρια

διαθέτουν

εκπαιδευτικό

προσωπικό

και

τεχνικούς

υποστήριξης

εργαστηριακών µαθηµάτων.

Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών
Το πρόγραµµα σπουδών του Τµ. Μηχανολογίας περιλαµβάνει τριάντα (32) εργαστηριακά µαθήµατα, όπως
έχει προαναφερθεί. Κατόπιν σχετικής µελέτης προέκυψε η ανάγκη να αναπτυχθούν εφαρµογές
προσοµοίωσης – εξοµοίωσης σε επιλεγµένα δώδεκα (12) εξ αυτών, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις,
τόσο από εκπαιδευτικής άποψης όσο και αναφορικά µε τις δυνατότητες εφαρµογής νέων τεχνολογιών στην
εργαστηριακή διδασκαλία. H εµπειρία του Τµήµατος στο αντικείµενο "Εικονικά Εργαστήρια" συνίσταται σε
χρήση διάφορων πακέτων προσοµοίωσης (FlowLAB, LabView, MatLAB, κτλ), από µέλη ΕΠ για ερευνητικούς
σκοπούς

και

σε

Εργαλειοµηχανών

περιορισµένο
το

Τµήµα

εξειδικευµένο

διαθέτει

συσκευές

εργαστηριακό

εξοπλισµό,

(hardware-software)

π.χ.

στο

προσοµοίωσης

εργαστήριο
του

ελεγκτή

εργαλειοµηχανής.
Σύµφωνα µε τον κανονισµό σπουδών ο φοιτητής έχοντας ως εφαλτήριο τις θεωρητικές γνώσεις, κατά την
υποχρεωτική εργαστηριακή του εξάσκηση γνωρίζει και µελετά τόσο σε θεωρητικό κυρίως όµως σε πρακτικό
επίπεδο

το

γνωστικό αντικείµενο του εκάστοτε µαθήµατος. Το Εργαστήριο δηλαδή, λειτουργεί

συµπληρωµατικά

και

αδήριτα

στην

εκπαιδευτική

διαδικασία

προσφέροντας

ένα

σύγχρονο

και

αλληλεπιδραστικό “εξοµοιωµένο” περιβάλλον εργασίας, στο οποίο ο φοιτητής µε µια σειρά ασκήσεων
εξοικειώνεται µε όργανα και συσκευές, εφαρµόζει µεθόδους τεχνολογίας, επεξεργάζεται µετρήσεις,
επισηµαίνει σφάλµατα και αντιλαµβάνεται µε πραγµατικά δεδοµένα τις διεργασίες, υπό την επίβλεψη
εξειδικευµένου εκπαιδευτικού προσωπικού υψηλών ακαδηµαϊκών προσόντων.
Κατά τη διδασκαλία των εργαστηριακών µαθηµάτων, η συνήθης τρέχουσα

πρακτική είναι να

συγκεντρώνονται οι φοιτητές γύρω από µια εργαστηριακή συσκευή για να εκτελέσουν τις ασκήσεις τους σε
οµάδες. Η

χρήση εφαρµογών προσοµοίωσης-εξοµοίωσης εισάγοντας ηλεκτρονικά µέσα και νέες

τεχνολογίες πληροφορικής στη διδασκαλία, επιτυγχάνει την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της δια βίου
µάθησης.
Κυρίως όµως, τα εικονικά εργαστήρια θα ενσωµατωθούν σε καθηµερινή βάση στην υπάρχουσα εκπαιδευτική
διαδικασία, στα εργαστηριακά µαθήµατα, εµπλουτίζοντας τις ήδη υπάρχουσες οµαδικές ασκήσεις και
διευρύνοντας τες σε ατοµικές πειραµατικές εργασίες προσοµοίωσης.

Όσα από αυτά

αφορούν σε

εξοµοίωση συστηµάτων θα περιλαµβάνουν πραγµατικά µοντέλα (physical models) µε τη µορφή ψηφιακά
ελεγχόµενων εργαστηριακών συσκευών ώστε να µπορούν να διεξάγονται πειράµατα µε αποµακρυσµένο
έλεγχο (web-based) και χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των φοιτητών στο χώρο του
εργαστηρίου.
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Α1.2.4 Ανάλυση υποδοµών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Το ΤΕΙ Καβάλας διαθέτει οργανωµένο Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύου - ΚΕ∆ (http://www.noc.teikav.edu.gr) το
οποίο λειτουργεί στο Τµήµα Πληροφορικής της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πληροφορικής του ΤΕΙ
Καβάλας. Το ΚΕ∆ δηµιουργήθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο του GUNet (Ελληνικό Ακαδηµαϊκό ∆ιαδίκτυο)
και το προσωπικό του διαχειρίζεται και λειτουργεί πληθώρα δικτυακών υπηρεσιών, συσκευών και servers,
διαθέτει δε πολυετή εµπειρία από συµµετοχή σε έργα σχετικά µε τα δίκτυα.
Τα εργαστήρια στα οποία θα εγκατασταθούν τα υπό προµήθεια συστήµατα, διαθέτουν τις απαιτούµενες
υπολογιστικές & δικτυακές υποδοµές (δοµηµένη καλωδίωση) για τη φιλοξενία τους.
Συγκεκριµένα, µετά την υλοποίηση του Υποέργου 2 της πράξης που αφορά σε προηγούµενη
προκήρυξη:
Α. Θα είναι εγκατεστηµένες σε τρεις διαφορετικούς εργαστηριακούς χώρους, οι παρακάτω υποδοµές (σε
κάθε χώρο): Εξυπηρετητής VDI & 2 τουλάχιστον Virtual Servers, Rack, UPS, Gigabit Switch 18 ports,
Πολυµηχάνηµα δικτυακό. Ο ένας Virtual Server θα τρέχει Open Source λογισµικό web-services (ApacheMySQL-PHP ή ισοδύναµο) και θα είναι συνδεδεµένος σε κάρτα DAQ. Οι υπόλοιποι Virtual Servers θα
εξυπηρετούν τους Thin Clients (βλ. παρακάτω) για VDI
Β. Θα είναι εγκατεστηµένοι σε τρεις διαφορετικούς εργαστηριακούς χώρους 10 Thin Clients µε οθόνες 19"
και λογισµικό VDI Client (σε κάθε χώρο, σύνολο 30 Thin Clients) και θα συνδεθούν στους εξυπηρετητές
Γ. Θα είναι εγκατεστηµένα στους εξυπηρετητές, λογισµικά πακέτα ανάπτυξης των εικονικών εργαστηριακών
ασκήσεων, ως εξής:
•

Server

Νο1

θα

έχει

εγκατεστηµένα

τα

εξής

λογισµικά:

METEONORM,

TRNSYS,

ADAMS/CONTROLS, MATLAB/SIMULINK, .NET, JAVA, SIMMECHANICS.
•

Server Νο2 θα έχει εγκατεστηµένα τα εξής λογισµικά: MATLAB/SIMULINK, .NET, JAVA,
MODELICA/DYMOLA, LABVIEW, FLOWLAB.

•

Server Νο3 θα έχει εγκατεστηµένα τα εξής λογισµικά: ADAMS/CAR, MATLAB/SIMULINK, .NET,
JAVA, MODELICA/DYMOLA, TRNSYS.

∆. Θα είναι εγκατεστηµένο Εργαστηριακό Φωτοβολταϊκό Σύστηµα ηλεκτρονικά ελεγχόµενο µε λογισµικό
συλλογής και απεικόνισης µετρήσεων µέσω του αναστροφέα, αποτελούµενο από: Φωτοβολταϊκά πλαίσια
ονοµαστικής ισχύος > 150 Wp, Ιχνηλάτη ηλιακό ηλεκτρονικά ελεγχόµενο, Συσσωρευτές 12V, Αναστροφέα
Ισχύος αυτόνοµου δικτύου, Μετεωρολογικό σταθµό, Αισθητήρα Θερµοκρασίας, Αισθητήρες Ηλιακής
ακτινοβολίας, Αισθητήρα ταχύτητας ανέµου
Ε. Θα είναι εγκατεστηµένο Εργαστηριακό Σύστηµα Μετρητών Παροχής Ρευστών ηλεκτρονικά ελεγχόµενο,
αποτελούµενο από: Ηλεκτρονικούς ρυθµιστές παροχής, Ηλεκτρονικούς αισθητήρες πίεσης
ΣΤ. Θα είναι εγκατεστηµένο Εργαστηριακό Σύστηµα Ενεργού Αποσβεστήρα Κραδασµών ηλεκτρονικά
ελεγχόµενο, αποτελούµενο από: Μαγνητορεολογικό Αποσβεστήρα - MR Damper kit, Αισθητήρες θέσης
(περιστροφικοί), Αισθητήρες θέσης (γραµµικοί), Αισθητήρες επιτάχυνσης, Τροφοδοτικό Εργαστηριακό δύο
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εξόδων 0-30VDC, Τροφοδοτικό Εργαστηριακό εξόδου 0-30VDC, Τροφοδοτικό ισχύος σταθεροποιηµένης
εξόδου
Ζ. Θα είναι εγκατεστηµένο Σύστηµα Ελέγχου & Συλλογής ∆εδοµένων που θα αποτελείται από (α) τρεις
αναλογικο-ψηφιακούς µετατροπείς (DAQ), (β) Συνοδευτικό λογισµικό (1 άδεια χρήσης) γραφικής ανάπτυξης
εφαρµογών DAQ, (γ) Συνοδευτικό λογισµικό (1 άδεια χρήσης) Virtual Instruments, (δ) Συνοδευτικούς
οδηγούς για LabVIEW™, MATLAB®, .ΝΕΤ, (ε) δοκιµαστικές εφαρµογές (3) σε LabVIEW™, MATLAB®, .ΝΕΤ
αντίστοιχα.
Η. Θα είναι εγκατεστηµένο Σύστηµα Οπτικής Παρακολούθησης» αποτελούµενο από τέσσερις (4) web-based
(IP) κάµερες µε δυνατότητες αποµακρυσµένου ελέγχου pan-tilt-zoom µέσω web-browser, οι δύο εξ αυτών
εξωτερικού χώρου.
Θ. Θα είναι εγκατεστηµένο Σύστηµα Επικοινωνίας Bluetooth – GSM αποτελούµενο από τέσσερις (4) πύλες
επικοινωνίας (hardware gateways), οι τρεις (3) µε ενσωµατωµένο Bluetooth Tranceiver & λογισµικό API-SDK
για ανάπτυξη εφαρµογών επικοινωνίας Bluetooth σε γλώσσες υψηλού επιπέδου (π.χ. Java, .ΝΕΤ κτλ.) και η
τέταρτη µε δυνατότητες GSM Modem & λογισµικό API-SDK για ανάπτυξη εφαρµογών αποστολής – λήψης
SMS σε γλώσσες υψηλού επιπέδου (π.χ. Java, .ΝΕΤ κτλ.) ή άλλο ελεύθερο (open source) λογισµικό
αποστολής – λήψης SMS.

Α1.2.5 Επίπεδο Ωριµότητας του παρόντος Έργου
Υπάρχουν ήδη οι απαραίτητες υποδοµές που κρίνονται σκόπιµες και (προ)απαιτούνται για το
περιγραφόµενο έργο (υπολογιστικές & δικτυακές υποδοµές, χώροι, κτιριακά, συνδέσεις, τηλεπικοινωνιακές
υποδοµές, ασφάλεια κτιρίου εγκατάστασης, κλιµατισµός και ηλεκτροµηχανολογική υποδοµή). ∆εν
απαιτούνται λοιπές παρεµβάσεις (π.χ. µελέτες, άδειες κτλ.) από πλευράς Αναδόχου και Φορέα για την
υλοποίηση του έργου. της παρούσας διακήρυξης.

Α2.

Αντικείµενο, στόχοι και κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας

Α2.1 Αντικείµενο του Έργου
Η παρούσα διακήρυξη αναφέρεται στο Υποέργο 3 της Πράξης "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια"
(MIS304282) και αφορά σε: (α) Ανάπτυξη εφαρµογών προσοµοίωσης, (β) Ανάπτυξη εφαρµογών
αποµακρυσµένου ελέγχου, (γ) Εγκατάσταση εξοπλισµού ΤΠΕ, (δ) Κατασκευή - εγκατάσταση διατάξεων
εξοµοίωσης, (ε) Ανάπτυξη εφαρµογής διαχείρισης, (στ) Ολοκλήρωση - θέση σε λειτουργία, (ζ) Εκπαίδευση
διαχειριστών, (η) Εκπαίδευση στον εξοπλισµό ΤΠΕ.

Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου Πράξης
Η πράξη "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια" (MIS304282) αφορά στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και
θέση σε λειτουργία µιας σειράς εικονικών εργαστηρίων εξοµοίωσης & προσοµοίωσης µηχανολογικών
συστηµάτων. Τα εικονικά εργαστήρια που θα αναπτυχθούν, θα αφορούν σε συγκεκριµένους και
επιλεγµένους τοµείς του Τµ. Μηχανολογίας του ΤΕΙ Καβάλας και θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά στο
πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
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Θα αναπτυχθούν τα εξής συστήµατα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΜΧ-01. Προσοµοίωση Συστηµάτων ΑΠΕ
ΜΧ-02. Εξοµοίωση – Μοντελοποίηση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος
ΜΧ-03. Προσοµοίωση Ανεµογεννήτριας
ΜΧ-04. Εξοµοίωση – Μοντελοποίηση Μετρητών Παροχής Ρευστών
ΜΧ-05. Προσοµοίωση Υδροστροβίλου Kaplan
ΜΧ-06. Εικονική Αεροσήραγγα
ΜΧ-07. Προσοµοίωση Ευέλικτης Παραγωγικής ∆ιαδικασίας
ΜΧ-08. Εξοµοίωση – Μοντελοποίηση Ενεργής Ανάρτησης Οχήµατος
ΜΧ-09. Προσοµοίωση Συστηµάτων Θέρµανσης – Ψύξης – Αερισµού (ΘΨΑ)
ΜΧ-10. Προσοµοίωση Ροµποτικών Βραχιόνων

Σηµ.: Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των συστηµάτων επισυνάπτεται σε ξεχωριστό ειδικό έντυπο αναρτηµένη
και στο http://axis.teikav.edu.gr/211/tech_specs.pdf

Η πράξη "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια" (MIS304282) στοχεύει στην ανάπτυξη εξειδικευµένων
εφαρµογών προσοµοίωσης & εξοµοίωσης εργαστηριακών συσκευών και συστηµάτων µηχανολογίας, που θα
υποστηρίξουν την ενηµέρωση, θα ενισχύσουν την κατάρτιση, την εκπαίδευση και τη ∆ια Βίου Μάθηση. Τα
εικονικά εργαστήρια θα ενσωµατωθούν σε καθηµερινή βάση στην υπάρχουσα εκπαιδευτική διαδικασία, στα
εργαστηριακά µαθήµατα που διδάσκονται στο Τµ. Μηχανολογίας (σε 12 από τα συνολικά 32).

Τα συστήµατα που αφορούν στην παρούσα διακήρυξη, είναι:

Λειτουργική Ενότητα: Ανάπτυξη Εφαρµογών
«Ανάπτυξη εφαρµογών προσοµοίωσης»
µε βάση µελέτη σχεδιασµού που έχει προηγηθεί, θα αναπτυχθούν οι εφαρµογές προσοµοίωσης στα
κατάλληλα λογισµικά, υλοποιώντας πλέον τα θεωρητικά µοντέλα της πρώτης φάσης. Τα πακέτα λογισµικών
και οι γλώσσες προγραµµατισµού που θα χρησιµοποιηθούν ανά σύστηµα έχουν ως εξής:

Σύστηµα

Γλώσσα – Λογισµικό

METEONORM & TRNSYS
ADAMS/Controls & MATLAB/Simulink
.ΝΕΤ, JAVA & SimMechanics (MatLAB/Simulink) &
ΜΧ-03. Ανεµογεννήτρια
TRNSYS
ΜΧ-04. Μετρητές Παροχής Ρευστών MATLAB/Simulink
Modelica/Dymola
ΜΧ-05. Υδροστρόβιλος Kaplan
.NET – Java – LabView - FlowLAB
ΜΧ-06. Εικονική Αεροσήραγγα
ΜΧ-07.
Ευέλικτη
Παραγωγική .ΝΕΤ – JAVA
∆ιαδικασία
ΜΧ-08. Ενεργή Ανάρτηση Οχήµατος ADAMS/Car & MATLAB/Simulink
Modelica/Dymola & TRNSYS
ΜΧ-09. Συστήµατα ΘΨΑ
Modelica
ΜΧ-10. Ροµποτικοί Βραχίονες
ΜΧ-01. Συστήµατα ΑΠΕ
ΜΧ-02. Φωτοβολταϊκό Σύστηµα

«Ανάπτυξη εφαρµογών αποµακρυσµένου ελέγχου»
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Επίσης µε βάση τη µελέτη σχεδιασµού που έχει προηγηθεί, θα αναπτυχθούν οι εφαρµογές αποµακρυσµένου
ελέγχου στις κατάλληλες γλώσσες προγραµµατισµού, για τις διατάξεις των ΜΧ-02, ΜΧ-04 & ΜΧ-08.
«Ανάπτυξη εφαρµογής διαχείρισης»
Η εφαρµογή θα είναι ενιαία για όλα τα συστήµατα και θα επιτρέπει την εγγραφή νέων χρηστών (φοιτητές,
διδάσκοντες, τεχνικοί) και την εξουσιοδότηση για τη λειτουργία των εργαστηριακών συσκευών εξοµοίωσης
και των ασκήσεων προσοµοίωσης. Περιλαµβάνεται και η ανάπτυξη εφαρµογής επικοινωνίας µέσω SMS &
Bluetooth, όπως περιγράφεται αναλυτικά σε σχετική παράγραφο.

Λειτουργική Ενότητα: ∆ιατάξεις Εξοµοίωσης
«Κατασκευή - εγκατάσταση διατάξεων εξοµοίωσης»
Αφορά σε εργασίες (α) µετατροπής & προσαρµογής της εγκατάστασης της διάταξης του ΜΧ-02
(φωτοβολταϊκό µε ιχνηλάτη), (β) µετατροπής – αυτοµατοποίησης της διάταξης του ΜΧ-04 (µετρητής
παροχής Venturi) και (γ) κατασκευής – συναρµολόγησης της διάταξης του ΜΧ-08 (ενεργή ανάρτηση
οχήµατος). Ειδικά για την ΜΧ-08, περιλαµβάνεται και κατασκευή των custom-made εξαρτηµάτων σε µηχανή
ταχείας προτυποποίησης.

Λειτουργική Ενότητα: Ολοκλήρωση Συστηµάτων
«Ολοκλήρωση - θέση σε λειτουργία»
Ενοποίηση και ολοκλήρωση όλων των πληροφοριακών, ηλεκτροµηχανολογικών και ηλεκτρονικών
συστηµάτων που θα αναπτυχθούν. Έλεγχος και δοκιµές για τη σωστή λειτουργία τους, τελικές ρυθµίσεις και
θέση σε λειτουργία. Περιλαµβάνεται και η ολοκλήρωση - λειτουργία όλων των µηχανολογικών και λοιπών
εργαστηριακών κατασκευών.

Λειτουργική Ενότητα: Υπηρεσίες υποστήριξης έναρξης λειτουργίας
«Εγκατάσταση εξοπλισµού ΤΠΕ»
Εργασίες παραµετροποίησης και προσαρµογής της εγκατάστασης των δικτυακών και υπολογιστικών
υποδοµών της πράξης. Κατάλληλη διαµόρφωση χώρων στα εργαστήρια, τοποθέτηση σε racks και σύνδεσή
τους στο Intranet του ΤΕΙ Καβάλας. ∆ιαµόρφωση (configuration) και παραµετροποίηση των servers & thin
clients.

Λειτουργική Ενότητα: Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
«Εκπαίδευση διαχειριστών»
Βλ. παρακάτω συνολικά για "Εκπαίδευση χρηστών"
«Εκπαίδευση χρηστών στον εξοπλισµό ΤΠΕ»
Εκπαίδευση των χρηστών (διαχειριστές, υπεύθυνοι λειτουργίας, τεχνικοί) στη λειτουργία, παραµετροποίηση,
χρήση και συντήρηση των servers, thin-clients και του λογισµικού ΤΠΕ (λειτουργικά συστήµατα, εφαρµογή
διαχείρισης, SMS-Bluetooth gateway, virtualization).
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Α2.2 Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη
Σκοπός του παρόντος έργου είναι η δηµιουργία της τεχνολογικής πλατφόρµας πάνω στην οποία θα
µπορούν να αναπτυχθούν εργαστηριακές ασκήσεις προσοµοίωσης και εξοµοίωσης των µηχανολογικών
διατάξεων που περιγράφονται στην παράγραφο Α.2.1. Η τεχνολογική πλατφόρµα θα αποτελείται (α) από µια
σειρά εφαρµογών προσοµοίωσης των διατάξεων, (β) από µία σειρά εφαρµογών αποµακρυσµένου ελέγχου
τριών διατάξεων και (γ) από την εφαρµογή διαχείρισης για την εξουσιοδοτηµένη λειτουργία των συστηµάτων.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του παρόντος έργου θα επιτρέψει δηλαδή στο εκπαιδευτικό προσωπικό του ΤΕΙ
Καβάλας, να αναπτύξει και να διδάξει νέες εργαστηριακές ασκήσεις µε χρήση Η-Υ (προσοµοίωση –
εξοµοίωση) σε εικονικά µηχανολογικά συστήµατα. Περαιτέρω, η τεχνολογική πλατφόρµα θα είναι διαθέσιµη
και στους φοιτητές για πρόσβαση στις εικονικές συσκευές εκτός ωρών διδασκαλίας.
Το άµεσο όφελος από το παρόν έργο είναι ο εκσυγχρονισµός, ο εµπλουτισµός και η αναβάθµιση των
εργαστηριακών εκπαιδευτικών υποδοµών που θα έχει στη διάθεσή του το ΤΕΙ Καβάλας και µάλιστα
αξιοποιώντας Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Τέλος, µε τη χρήση εικονικών αντί πραγµατικών
εργαστηριακών διατάξεων, περισσότεροι φοιτητές θα µπορούν να εκτελούν πειράµατα στις εικονικές
συσκευές µόνοι τους και όχι σε οµάδες, και µάλιστα σε συνθήκες ασφάλειας και προστασίας από ατυχήµατα.

Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου
Ο βασικός στόχος του έργου είναι να αναπτυχθούν, να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν όλες οι
απαραίτητες

υποδοµές

λογισµικού

προσοµοίωσης

–

εξοµοίωσης

-

διαχείρισης

των

δέκα

(10)

προαναφερόµενων εικονικών εργαστηρίων (ΜΧ01 έως ΜΧ10), προκειµένου να µπορέσουν να αναπτυχθούν
από την φάση 1.5 του ΥΕ1, οι εργαστηριακές ασκήσεις που θα διδάσκονται στους φοιτητές του
Τµ.Μηχανολογίας.

Μετρήσιµος Στόχος

Τιµή

Αριθµός (#) εφαρµογών διαχείρισης εικονικών εργαστηρίων

>= 1

Αριθµός (#) διατάξεων εξοµοίωσης εργαστηριακών συσκευών

>= 3

Αριθµός (#) εφαρµογών αποµακρυσµένου ελέγχου εργαστηριακών συσκευών

>= 3

Αριθµός (#) εφαρµογών προσοµοίωσης εργαστηριακών ασκήσεων

>= 10

Πίνακας 1: Ποσοτικοποίηση των Στόχων του Έργου
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Α2.4 Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους παρακάτω εξωγενείς παράγοντες που είναι
κρίσιµοι για την επιτυχή υλοποίηση του παρόντος έργου:
•

Οι εφαρµογές θα αναπτυχθούν σε λογισµικά πακέτα προσοµοίωσης τα οποία θα προϋπάρχουν και θα
διαθέσει το ΤΕΙ Καβάλας, ως ακολούθως: (α) για τις εφαρµογές προσοµοίωσης όπως περιγράφονται
στην παράγραφο Α.2.1, (β) για τις εφαρµογές αποµακρυσµένου ελέγχου και διαχείρισης σε πακέτο
Visual Studio 2010 Professional και Java.

•

Οι εφαρµογές θα εγκατασταθούν σε υλικό (hardware) όπως περιγράφεται στην παράγραφο Α.1.2.4, το
οποίο θα προϋπάρχει και θα διαθέσει το ΤΕΙ Καβάλας. Τα ανωτέρω λογισµικά πακέτα προσοµοίωσης
θα είναι επίσης εγκατεστηµένα στους εξυπηρετητές (βλ. παρ. Α.3.2) µε ευθύνη του ΤΕΙ Καβάλας.

•

Η λειτουργική ενότητα 2 (βλ. παρ. Α.3.4.2) θα υλοποιηθεί σε εξοπλισµό όπως περιγράφεται στην
παράγραφο Α.1.2.4, ο οποίος θα προϋπάρχει και θα διαθέσει το ΤΕΙ Καβάλας,

Ως εκ τούτου, για την επιτυχή ολοκλήρωση του παρόντος έργου, απαιτείται (α) η ύπαρξη των ανωτέρω
υποδοµών (υλικό και λογισµικό) και (β) η απρόσκοπτη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια του παρόντος έργου.
Προκειµένου να εξασφαλιστούν τα ανωτέρω, το ΤΕΙ Καβάλας θα προβεί στις κάτωθι ενέργειες:
•

Πριν την έναρξη του έργου θα εξασφαλίσει ότι οι ανωτέρω υποδοµές σε υλικό & λογισµικό είναι
διαθέσιµες και πλήρως λειτουργικές

•

Κατά την υλοποίηση του έργου θα εξασφαλίσει ότι (α) οι ανωτέρω υποδοµές είναι προσβάσιµες από τον
ανάδοχο και (β) καλύπτονται από κατάλληλη τεχνική υποστήριξη για τυχόν βλάβες και δυσλειτουργίες
που δεν οφείλονται στον ανάδοχο

•

Κατά την υλοποίηση του έργου θα διαθέσει στον ανάδοχο κατάλληλο τεχνικό προσωπικό που θα
συνεπικουρεί τον ανάδοχο στη χρήση και λειτουργία των ανωτέρω υποδοµών, ώστε να εξασφαλιστεί ο
σωστός χειρισµός τους

Από την πλευρά του, κατά την υλοποίηση του έργου ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη της σωστής χρήσης
των ανωτέρω υποδοµών, υπό την επίβλεψη τεχνικού του ΤΕΙ καβάλας, ώστε να µην προκαλέσει βλάβη ή
ζηµιά.

Κρίσιµος Παράγοντας Επιτυχίας Τύπος1
Ανάπτυξη Εφαρµογών

T

Κατασκευή - εγκατάσταση διατάξεων
εξοµοίωσης

T

1

Σχετικές Ενέργειες Αντιµετώπισης
(µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν από το
ΤΕΙ Καβάλας)
Προµήθεια Πακέτων Λογισµικού Προσοµοίωσης &
Γλώσσας Προγραµµατισµού
Παροχή σχετικής σχεδιοµελέτης από τον Φορέα
Λειτουργίας

Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός
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Ανάπτυξη Εφαρµογών

Ο

Κατασκευή - εγκατάσταση διατάξεων
εξοµοίωσης

Ο

Ολοκλήρωση - θέση σε λειτουργία

Ο

Εκπαίδευση διαχειριστών

Ο

Εκπαίδευση στον εξοπλισµό ΤΠΕ

Ο

Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης για τη Λειτουργία &
Χρήση των Υποδοµών
Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης για τη Λειτουργία &
Χρήση των Υποδοµών
Εξασφάλιση πρόσβασης στους εργαστηριακούς
χώρους
Παροχή κατάστασης εκπαιδευοµένων & εξασφάλιση
χώρου εκπαίδευσης από τον Φορέα Λειτουργίας
--- '' ----

Πίνακας 2: Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου
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Α3.

Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου

Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Οι (ηλεκτρονικές) υπηρεσίες που θα παρέχονται µέσω του υλικού και λογισµικού που θα αναπτυχθεί στο
πλαίσιο του παρόντος Έργου και συντελούν άµεσα στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει το ΤΕΙ
Καβάλας να επιτευχθούν µέσω του Έργου, είναι:

Περιγραφή
Υπηρεσίας

Απαιτούµενα
στοιχεία
(δεδοµένα
εισόδου)

Στοιχεία
αποτελέσµατος
(δεδοµένα εξόδου)

Πρόσβαση σε Κεντρική
Ιστοσελίδα

URL ιστοσελίδας

Πρόσβαση σε Εφαρµογές
Προσοµοίωσης

Στοιχεία
ταυτοποίησης
φοιτητή

Κατάλογος ∆ιαθέσιµων
Εικονικών Εργαστηρίων
Αποµακρυσµένη εκτέλεση
εφαρµογών
προσοµοίωσης

Εκτέλεση Εικονικού
Εργαστηρίου ΜΧ01 έως
ΜΧ10

Παράµετροι
Πειράµατος

Αποτελέσµατα Εικονικού
Πειράµατος

Παρατηρήσεις (π.χ.
επίπεδο
«ηλεκτρονικοποίησ
ης», επίπεδο
Υπηρεσίας κλπ.)
Επίπεδο 1ο –
Πληροφοριακό
Επίπεδο 2ο –
Επικοινωνιακό
Επίπεδο 3ο – ∆ιαδραστικό

Πίνακας 3: Περιγραφή Υπηρεσιών Έργου

Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήµατος
Το υλικό και λογισµικό θα εγκατασταθεί σε 3 ξεχωριστούς εργαστηριακούς χώρους, ως εξής:
Α. Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας: Θα εξυπηρετεί τα εικονικά εργαστήρια ΜΧ-01, ΜΧ-02 & ΜΧ-03
και θα είναι συνδεδεµένος µε τα συστήµατα ψηφιακού ελέγχου των συσκευών του "ΜΧ-02. Εξοµοίωση –
Μοντελοποίηση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος".

Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας

MX-02 Φωτοβολταϊκό
Σύστηµα
(Remotly Operated)

Thin Client (10X)
DAC System
Server

Bluetooth Gateway

ΜΧ-01. Προσοµοίωση Συστηµάτων ΑΠΕ(Virtualization)
Internet

ΜΧ-02. Εξοµοίωση - Μοντελοποίηση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος (Web-services)
ΜΧ-03. Προσοµοίωση Ανεµογεννήτριας (Virtualization)
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Β. Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών: Θα εξυπηρετεί τα εικονικά εργαστήρια ΜΧ-04, ΜΧ-05 & ΜΧ-06 και θα
είναι συνδεδεµένος µε τα συστήµατα ψηφιακού ελέγχου των συσκευών του "ΜΧ-04. Εξοµοίωση –
Μοντελοποίηση Μετρητών Παροχής Ρευστών".

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών

MX-04Συσκευή Μετρητών
Παροχής Ρευστών
(Remotly Operated)

Thin Client (10X)
DAC System
Server

Bluetooth Gateway

ΜΧ-04. Εξοµοίωση - Μοντελοποίηση Μετρητών Παροχής Ρευστών (Web-services)
Internet

ΜΧ-05. Προσοµοίωση Υδροστροβίλου Kaplan (Virtualization)
ΜΧ-06. Εικονική Αεροσήραγγα (Virtualization)

Γ. Εργαστήριο Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Θα εξυπηρετεί τα εικονικά εργαστήρια ΜΧ-07, ΜΧ-08, ΜΧ09 & ΜΧ-10 και ο server θα είναι συνδεδεµένος µε τα συστήµατα ψηφιακού ελέγχου των συσκευών του "ΜΧ08. Εξοµοίωση – Μοντελοποίηση Ενεργής Ανάρτησης Οχήµατος".

Εργαστήριο Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου

MX-08 Συσκευή Ενεργής
Ανάρτησης Οχήµατος
(Remotly Operated)

Thin Client (10X)
DAC System
Server

GSM-Bluetooth Gateway
ΜΧ-07. Προσοµοίωση Ευέλικτης Παραγωγικής ∆ιαδικασίας (Virtualization)
Internet

ΜΧ-08. Εξοµοίωση - Μοντελοποίηση Ενεργής Ανάρτησης Οχήµατος (Web-services)
ΜΧ-09. Προσοµοίωση Συστηµάτων Θέρµανσης - Ψύξης (Virtualization)
ΜΧ-10. Προσοµοίωση Ροµποτικών Βραχιόνων (Virtualization)
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Η συνολική αρχιτεκτονική του συστήµατος έχει ως εξής:
Α. στον server του εργαστηρίου Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου εκτελείται η κεντρική εφαρµογή διαχείρισης
η οποία εξυπηρετεί:
•

Εγγραφή νέων χρηστών και εξουσιοδότηση ήδη εγγεγραµµένων

•

∆ιαχείριση αιτήσεων από τους φοιτητές για εκτέλεση ασκήσεων αποµακρυσµένου ελέγχου των ΜΧ02, ΜΧ-04 & ΜΧ-08

•

Μενού επιλογής ασκήσεων µε κατάλληλη ανακατεύθυνση (redirection) του χρήστη στην αντίστοιχη
εφαρµογή

•

Επικοινωνία µε GSM Gateway για αποστολή ενηµερωτικών SMS

Β. στους servers του κάθε εργαστηρίου εκτελούνται οι αντίστοιχες εφαρµογές προσοµοίωσης – εξοµοίωσης
σε περιβάλλον web-services ή virtualization, όπως το παρακάτω σχήµα

Ethernet ΤΕΙ Καβάλας

Thin Client Εργαστηρίων

Router

ΜΧ-07. Ευέλικτη
Παραγωγική ∆ιαδικασία
ΜΧ-08. Ενεργή Ανάρτηση
Οχήµατος

Virtual Server

Web Services

Web PC

ΜΧ-09. Συστήµατα ΘΨΑ
ΜΧ-10. Ροµποτικοί
Βραχίονες

ServerΣυστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου

Προς Thin Clients ή Web PCs

Ethernet ΤΕΙ Καβάλας

Server Μηχανικής Ρευστών

ΜΧ-05. Υδροστρόβιλος
Kaplan

Virtual Server

Web Services

ΜΧ-04. Μετρητές Παροχής
Ρευστών
ΜΧ-06. Εικονική
Αεροσήραγγα

ServerΉπιων Μορφών Ενέργειας

ΜΧ-01. Συστήµατα ΑΠΕ

Virtual Server

Web Services

ΜΧ-02. Φωτοβολταϊκό
Σύστηµα
ΜΧ-03. Ανεµογεννήτρια

Εφαρµογή ∆ιαχείρισης

Προς Thin Clients ή Web PCs

Σχηµατική Παράσταση Αρχιτεκτονικής Εφαρµογών
Ο στόχος είναι, κάθε φορά που διδάσκεται ένα εργαστηριακό µάθηµα, να µπορούν να συνδέονται
ταυτόχρονα µέχρι 10 χρήστες (φοιτητές) του εργαστηρίου, στον αντίστοιχο server µέσω των thin clients και
να µπορούν να εκτελούν τις εφαρµογές που είναι εγκατεστηµένες στον server, µε Virtualization και Cloud
Computing.
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Αναλυτικές τεχνικές απαιτήσεις των συστηµάτων καθώς και χαρακτηριστικά και προδιαγραφές των
επιµέρους λειτουργικών ενοτήτων, παρουσιάζονται παρακάτω, καθώς και στους Πίνακες Συµµόρφωσης στο
Παράρτηµα Γ.

Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου
Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην προσφορά του καλείται να περιγράψει την τεχνολογική πλατφόρµα της λύσης
του και τον τρόπο που η τεχνολογία αυτή αξιοποιείται στην περίπτωση του παρόντος έργου. Στη συνέχεια,
παρατίθενται οι ελάχιστες και επιθυµητές γενικές τεχνικές/τεχνολογικές προδιαγραφές µε τις οποίες θα
πρέπει να συµµορφώνονται οι προσφερόµενες λύσεις:
Σηµείωση: όπου παρακάτω αναφέρεται η χρήση SMS, αυτή εννοείται ότι θα παρέχεται µε τις εξής
τεχνολογίες – πρωτόκολλα (ανάλογα µε την επιλογή του σπουδαστή): (α) GSM SMS για λήψη από κινητά
τηλέφωνα, (β) Bluetooth Messaging για χρήση από Bluetooth-enabled συσκευές και (γ) e-mail σε περίπτωση
που ο σπουδαστής δεν διαθέτει συσκευή GSM ή Bluetooth
Οι εφαρµογές που θα αναπτυχθούν για αποµακρυσµένο έλεγχο των συστηµάτων (συστήµατα MX-02, MX04 & MX-08), θα έχουν την εξής λειτουργικότητα:
•

Ο φοιτητής θα εγγράφεται στο σύστηµα και θα αποκτά κωδικούς πρόσβασης

•

Όταν θελήσει να εκτελέσει το πείραµα, θα υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση για την ηµεροµηνία – ώρα
διεξαγωγής που επιθυµεί.

•

Όλες οι αιτήσεις θα καταγράφονται και θα εγκρίνονται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Ο καθηγητής θα
ειδοποιείται µε SMS για νέες αιτήσεις.

•

Μόλις ο καθηγητής εγκρίνει µία αίτηση, ο φοιτητής θα παραλαµβάνει SMS µε κωδικούς ενεργοποίησης.

•

Κατά τη διάρκεια του πειράµατος, ο φοιτητής θα µπορεί να εκτελέσει το πείραµα και να καταγράψει όλες
τις παραµέτρους του πειράµατος µέσα στην εφαρµογή

•

Μετά το τέλος του πειράµατος, η εφαρµογή θα στέλνει µε SMS στον σπουδαστή τη διεύθυνση που θα
είναι αποθηκευµένα τα αποτελέσµατα, ώστε αυτός να µπορεί να τα κατεβάσει σε µορφή συµβατή µε
εφαρµογές γραφείου (π.χ. MS Excel)

Οι εφαρµογές που θα αναπτυχθούν για web-based προσοµοίωση των συστηµάτων, θα έχουν την εξής
λειτουργικότητα:
•

Ο φοιτητής θα έχει πρόσβαση και θα εκτελεί την εφαρµογή µέσω οποιοδήποτε φυλλοµετρητή.

•

Ο φοιτητής θα εισάγει τα δεδοµένα είτε χειροκίνητα, είτε µέσω αρχείου και θα εκτελεί την προσοµοίωση

•

Θα παρουσιάζεται ένα σχεδιάγραµµα - σκαρίφηµα της πειραµατικής διάταξης ώστε ο φοιτητής να δίνει
τις παραµέτρους σε εικονικό και φιλικό προς τον χρήστη (user-friendly) περιβάλλον
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•

Η εφαρµογή θα είναι συµβατή µε αυτήν που θα αναπτυχθεί για τον αποµακρυσµένο έλεγχο, ώστε να
µπορεί να εισάγει τα αρχεία που έχουν παραχθεί από την τελευταία.

•

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιάζονται µε µορφή αναφορών αλλά και γραφικό τρόπο (διαγράµµατα). Θα
υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης των αναφορών και γραφηµάτων.

•

Μετά το πέρας της προσοµοίωσης, η εφαρµογή θα στέλνει στον σπουδαστή µε SMS τη διεύθυνση που
θα είναι αποθηκευµένα τα αποτελέσµατα, ώστε ο φοιτητής να τα κατεβάσει σε µορφή συµβατή µε
εφαρµογές γραφείου (π.χ. MS Excel)

•

Θα υπάρχει καταγραφή των χρηστών ώστε ο καθηγητής να γνωρίζει ποιος φοιτητής και πότε εκτέλεσε
κάθε πείραµα καθώς και τα αποτελέσµατα που έβγαλε.

Οι εφαρµογές που θα αναπτυχθούν για stand-alone (µέσω virtualization) προσοµοίωση των συστηµάτων, θα
έχουν την εξής λειτουργικότητα:
•

Ο φοιτητής θα έχει πρόσβαση και θα εκτελεί την εφαρµογή µέσω thin clients & application server στο
αντίστοιχο εργαστήριο. Θα εγγράφεται στο σύστηµα και θα αποκτά κωδικούς πρόσβασης µε SMS.

•

Με χρήση του κωδικού, θα συνδέεται στο σύστηµα, θα επιλέγει από ένα µενού την προκαθορισµένη
άσκηση που θέλει να εκτελέσει, θα εισάγει τα παραµετρικά δεδοµένα είτε χειροκίνητα, είτε µέσω αρχείου
και θα εκτελεί την προσοµοίωση

•

Θα παρουσιάζεται ένα σχεδιάγραµµα - σκαρίφηµα της πειραµατικής διάταξης ώστε ο φοιτητής να δίνει
τις παραµέτρους σε εικονικό και φιλικό προς τον χρήστη (user-friendly) περιβάλλον

•

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιάζονται µε µορφή αναφορών αλλά και γραφικό τρόπο (διαγράµµατα). Θα
υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης των αναφορών και γραφηµάτων.

•

Μετά το πέρας της προσοµοίωσης, η εφαρµογή θα στέλνει στον σπουδαστή µε SMS τη διεύθυνση που
θα είναι αποθηκευµένα τα αποτελέσµατα, ώστε ο φοιτητής να τα κατεβάσει σε µορφή συµβατή µε
εφαρµογές γραφείου (π.χ. MS Excel)

Τα συστήµατα θα έχουν τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:
•

Κάποια εξ αυτών θα λειτουργούν σε περιβάλλον Εικονικών Μηχανών (Virtualization) σε thin-clients εντός
των εργαστηρίων του Τµ. Μηχανολογίας, ενώ τα υπόλοιπα θα λειτουργούν σε δικτυακή (web-based)
µορφή µέσω Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (Web Services)

•

Τα συστήµατα που θα λειτουργούν µε Virtualization θα είναι διαθέσιµα καθ'όλη τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής λειτουργίας του Ιδρύµατος και µάλιστα µε εκτεταµένο ωράριο λειτουργίας, ενώ τα
συστήµατα που θα βασίζονται σε Web Services θα είναι διαθέσιµα συνεχώς, όλο το έτος.

•

Θα έχουν τη δυνατότητα αποστολής GSM & Bluetooth Messages σε κινητά τηλέφωνα για πληροφόρηση
και ενηµέρωση των χρηστών, κυρίως αναφορικά µε τη διαχείριση του συστήµατος (π.χ. αποστολή
κωδικών χρήσης, ενηµέρωση για διαθεσιµότητα, alerting διαχειριστών για δυσλειτουργίες και βλάβες
κτλ.)
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•

Το ΤΕΙ Καβάλας θα έχει το δικαίωµα αντιγραφής, τροποποίησης και αναδιανοµής του κώδικα που θα
αναπτυχθεί και ο οποίος θα είναι δωρεάν διαθέσιµος (GPL ή Creative Commons) για χρήση από άλλα
εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

•

Κατά το σχεδιασµό θα υιοθετηθεί η αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» και συγκεκριµένα οι οδηγίες
WAI/WCAG

Σε κάθε περίπτωση, οι τεχνολογικές πλατφόρµες στις οποίες θα βασιστεί η υλοποίηση του συστήµατος,
πρέπει να εξασφαλίζουν την πλήρωση βασικών τεχνικών απαιτήσεων, όπως:
•

Ασφάλεια (Security): προστασία από κινδύνους, ιούς, παραβίαση πρόσβασης, δηµοσίευση εσφαλµένων
δεδοµένων, παρουσίαση δεδοµένων ανάλογα µε το επίπεδο πρόσβασης του εκάστοτε χρήστη.

•

Αξιοπιστία (Reliability): ακρίβεια και συνέπεια παρεχόµενων υπηρεσιών.

•

Επεκτασιµότητα (Scalability): ικανότητα δυναµικής ικανοποίησης πρόσθετων απαιτήσεων χωρίς διακοπή
της κανονικής λειτουργίας του συστήµατος.

•

Ευκολία διαχείρισης (Manageability): παρακολούθηση των διαδικασιών για διασφάλιση ποιοτικής
παροχής υπηρεσιών.

•

Υποστήριξη ανοικτών προτύπων (Openess): εξασφάλιση της βιωσιµότητας και της µελλοντικής
επέκτασης του συστήµατος, µέσα από τη χρήση ανοικτών προτύπων.

Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων
Ακολουθούν οι ελάχιστες διακριτές λειτουργικές ενότητες µε χρήση µετρικών ποιότητας (αποδοτικότητας,
συνέπειας και ανταπόκρισης) µε αναφορά και ολοκλήρωση στην παραπάνω αρχιτεκτονική που επιτελούν το
συνολικό επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Αναφέρονται τα απαιτούµενα γνωστά τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε
υποσυστήµατος, καθώς και οι ιδιαίτερες τεχνικές προδιαγραφές (όπου έχουν προ-αποφασιστεί) µε τις οποίες
θα πρέπει να συµµορφώνεται κατ’ ελάχιστον κάθε λειτουργική µονάδα (π.χ. υποσύστηµα). Εξηγείται πώς
κάθε λειτουργική ενότητα συνεισφέρει στις παρεχόµενες Υπηρεσίες.

Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα 1 «Ανάπτυξη Εφαρµογών»
Περιλαµβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:
•

Ανάπτυξη εφαρµογών προσοµοίωσης

•

Ανάπτυξη εφαρµογών αποµακρυσµένου ελέγχου

•

Ανάπτυξη εφαρµογής διαχείρισης

Οι εφαρµογές προσοµοίωσης περιλαµβάνουν:
ΜΧ-01. Προσοµοίωση Συστηµάτων ΑΠΕ: ανάπτυξη µιας εφαρµογής προσοµοίωσης της απόδοσης
συστηµάτων ΑΠΕ, µέσω ειδικού λογισµικού (TRNSYS) και µε στοιχεία από βάση µετεωρολογικών
δεδοµένων (METEONORM µε κλιµατολογικά στοιχεία για το διάστηµα 1981-2000 και για 8.055 σταθµούς
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παγκοσµίως). Οι εφαρµογές θα αφορούν σε (α) ανεµογεννήτριες, (β) φωτοβολταϊκά (γ) ηλιακά συστήµατα
ζεστού νερού και (δ) υβριδικά συστήµατα.
ΜΧ-02. Εξοµοίωση – Μοντελοποίηση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος: Ανάπτυξη (α) εφαρµογής
προσοµοιωτή & (β) εφαρµογής εξοµοιωτή (πραγµατικό εργαστηριακό µοντέλο µε Φ/Β πλαίσια τοποθετηµένα
σε ψηφιακά ελεγχόµενο ιχνηλάτη (tracker) καµπυλών I-U και ψηφιακό µετεωρολογικό σταθµό). Μέσω του
web-based λογισµικού ελέγχου, ο χρήστης θα µπορεί (α) να παρακολουθεί τα µετεωρολογικά δεδοµένα τη
στιγµή του πειράµατος (φωτεινότητα, διαύγεια, γωνίες ηλιακής ακτινοβολίας κτλ.), (β) να καθοδηγεί - στρέφει
τον ιχνηλάτη (να αλλάζει την κλίση του) και (γ) να λαµβάνει µετρήσεις πραγµατικού χρόνου για να τις
επεξεργαστεί και να εκπονήσει µία µελέτη ή εργασία.
ΜΧ-03. Προσοµοίωση Ανεµογεννήτριας: αφορά (α) στην ανάπτυξη ενός αναλυτικού object-oriented
µοντέλου των 3∆ αεροδυναµικών χαρακτηριστικών µιας ανεµογεννήτριας (Α/Γ), (β) στην ανάπτυξη ενός
ηλεκτροµηχανολογικού (Η/Μ) µοντέλου Α/Γ, (γ) τη σύνδεση των δύο µοντέλων µεταξύ τους και (δ) την
ανάπτυξη εφαρµογής προσοµοίωσης. Με τον τρόπο αυτό θα προκύψει ένα πλήρες σύστηµα προσοµοίωσης
της ανεµογεννήτριας, µε έµφαση όµως στην αεροδυναµική της απόδοση και συµπεριφορά.
ΜΧ-04. Εξοµοίωση – Μοντελοποίηση Μετρητών Παροχής Ρευστών: Μετατροπή µιας υπάρχουσας
εργαστηριακής συσκευής σε ψηφιακά ελεγχόµενη και ανάπτυξη (α) εφαρµογής αποµακρυσµένου ελέγχου
και (β) εφαρµογής προσοµοιωτή. Μέσω Web-services θα είναι δυνατή η εκτέλεση πειραµάτων από
απόσταση (µετρήσεις παροχής) αλλά και η προσοµοίωση της εργαστηριακής συσκευής.
ΜΧ-05. Προσοµοίωση Υδροστροβίλου Kaplan: Αφορά (α) στην ανάπτυξη ενός object-oriented µοντέλου
υδροστροβίλου Kaplan, (β) στην εφαρµογή του για προσοµοίωση ελέγχου & ροής φράγµατος σε συστήµατα
παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας (ΥΗΕ) και (γ) στην ανάπτυξη 10 χαρακτηριστικών σεναρίων
λειτουργίας. Θα αναπτυχθεί ένα πλήρες µοντέλο του συστήµατος παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργεια µε
βάση τις επιµέρους συνιστώσες και εφαρµόζοντας & αξιολογώντας στρατηγικές ελέγχου φράγµατος.
ΜΧ-06. Εικονική Αεροσήραγγα: Ανάπτυξη µιας εικονικής αεροσήραγγας για προσοµοίωση ροών 2∆
χαµηλής ταχύτητας, κυρίως γύρω από πτερύγια, για εκπαιδευτική παρουσίαση θεµάτων υπολογιστικής
ρευστοµηχανικής (Computational Fluid Dynamics – CFD) και οπτικοποίησης ροής (Flow Visualization) και
την εξοικείωση των φοιτητών µε τα θέµατα αυτά.
ΜΧ-07. Προσοµοίωση Ευέλικτης Παραγωγικής ∆ιαδικασίας: Ανάπτυξη ενός παραστατικού (visual)
προσοµοιωτή παραγωγικών διαδικασιών οι οποίες θα χρησιµοποιούν ευφυή έλεγχο για βελτιστοποίηση και
ευέλικτο προγραµµατισµό της παραγωγής. Προκειµένου να πετύχει το δυναµικό επαναπρογραµµατισµό της
παραγωγής, η εφαρµογή θα χρησιµοποιεί τρία µοντέλα ευφυούς ελέγχου: (α) τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, (β)
ασαφή λογική και (γ) έµπειρα συστήµατα.
ΜΧ-08. Εξοµοίωση – Μοντελοποίηση Ενεργής Ανάρτησης Οχήµατος: Ανάπτυξη (α) εφαρµογής
προσοµοιωτή και (β) εφαρµογής εξοµοιωτή (πραγµατικό εργαστηριακό µοντέλο) µιας ενεργής (semi-active)
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ανάρτησης οχήµατος µε µηχανισµό (ψαλίδια ανάρτησης) και έναν ψηφιακά ελεγχόµενο µαγνητορεολογικό
αποσβεστήρα (MR Damper) συνδεδεµένο σε εφαρµογή αποµακρυσµένου ελέγχου, καταγραφής µετρήσεων
& οπτικής παρακολούθησης µε web-camera και προσοµοίωσης του συστήµατος.
ΜΧ-09. Προσοµοίωση Συστηµάτων Θέρµανσης – Ψύξης – Αερισµού (ΘΨΑ): Ανάπτυξη µιας εφαρµογής
προσοµοίωσης για τα εξής: (Α) Προσοµοίωση υπό προµήθεια εργαστηριακών συσκευών του εργαστηρίου
ΘΨΑ. (Β) Προσοµοίωση Συστηµάτων ΘΨ: Σύστηµα παραγωγής ζεστού νερού για θέρµανση οικίας
(επιδαπέδια) σε συνδυασµό µε λέβητα πετρελαίου, Θέρµανση Κολυµβητήριου µε Ηλιακή Ενέργεια,
Θέρµανση - Ψύξη Κολυµβητήριου µε σύστηµα Air-Conditioner, κτλ.
ΜΧ-10. Προσοµοίωση Ροµποτικών Βραχιόνων: ανάπτυξη εφαρµογής προσοµοίωσης για µια σειρά υπό
προµήθεια ροµποτικών βραχιόνων και που θα χρησιµοποιηθούν για εργαστηριακές ασκήσεις και λοιπές
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες: (α) Αρθρωτός Υψηλής Ακρίβειας 6 αξόνων (2m έκταση 30kg
φορτίο), (β) Αρθρωτός Υψηλής Ταχύτητας 6 αξόνων (0.65m 5kg), (γ) Αρθρωτός Ελεγχόµενης Ενδοτικότητας
6 αξόνων εύρους 360° (0.85m 5kg), (δ) Αρθρωτός Μικρής Κλίµακας 7 αξόνων ελαφρού τύπου (0.4m 1kg)
Η εφαρµογή διαχείρισης θα εξυπηρετεί:
•

Εγγραφή νέων χρηστών και εξουσιοδότηση ήδη εγγεγραµµένων

•

∆ιαχείριση αιτήσεων από τους φοιτητές για εκτέλεση ασκήσεων αποµακρυσµένου ελέγχου των ΜΧ02, ΜΧ-04 & ΜΧ-08

•

Μενού επιλογής ασκήσεων µε κατάλληλη ανακατεύθυνση (redirection) του χρήστη στην αντίστοιχη
εφαρµογή

•

Επικοινωνία µε SMTP – GSM - Bluetooth Gateway για αποστολή ενηµερωτικών SMS

Σηµείωση: όπου παραπάνω αναφέρεται η χρήση SMS, αυτή εννοείται ότι θα παρέχεται µε τις εξής
τεχνολογίες – πρωτόκολλα (ανάλογα µε την επιλογή του χρήστη): (α) GSM SMS για λήψη από κινητά
τηλέφωνα, (β) Bluetooth Messaging για χρήση από Bluetooth-enabled συσκευές και (γ) e-mail σε περίπτωση
που ο χρήστης δεν διαθέτει συσκευή GSM ή Bluetooth
Αναλυτικές απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών παρατίθενται στους Πίνακες Συµµόρφωσης
του Μέρους Γ της παρούσας διακήρυξης.

Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα 2 «∆ιατάξεις Εξοµοίωσης»
Αφορά σε εργασίες (α) µετατροπής & προσαρµογής της εγκατάστασης της διάταξης του ΜΧ-02
(φωτοβολταϊκό µε ιχνηλάτη), (β) µετατροπής – αυτοµατοποίησης της διάταξης του ΜΧ-04 (µετρητής
παροχής Venturi) και (γ) κατασκευής – συναρµολόγησης της διάταξης του ΜΧ-08 (ενεργή ανάρτηση
οχήµατος). Ειδικά για την ΜΧ-08, περιλαµβάνεται και κατασκευή των custom-made εξαρτηµάτων σε µηχανή
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ταχείας προτυποποίησης. Σηµ.: τα επιµέρους εξαρτήµατα υπάρχουν ήδη και η προµήθειά τους δεν αποτελεί
αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού.
Αναλυτικές απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών παρατίθενται στους Πίνακες Συµµόρφωσης
του Μέρους Γ της παρούσας διακήρυξης.

Α3.4.3 Λειτουργική Ενότητα 3 «Ολοκλήρωση Συστηµάτων»
Ενοποίηση και ολοκλήρωση όλων των πληροφοριακών, ηλεκτροµηχανολογικών και ηλεκτρονικών
συστηµάτων που θα αναπτυχθούν. Έλεγχος και δοκιµές για τη σωστή λειτουργία τους, τελικές ρυθµίσεις και
θέση σε λειτουργία. Περιλαµβάνεται και η ολοκλήρωση - λειτουργία όλων των µηχανολογικών και λοιπών
εργαστηριακών κατασκευών.
Αναλυτικές απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών παρατίθενται στους Πίνακες Συµµόρφωσης
του Μέρους Γ της παρούσας διακήρυξης.

Α3.4.4 Λειτουργική Ενότητα 4 «Υποστήριξη Έναρξης Λειτουργίας»
Εργασίες παραµετροποίησης και προσαρµογής της εγκατάστασης των δικτυακών και υπολογιστικών
υποδοµών της πράξης. Κατάλληλη διαµόρφωση χώρων στα εργαστήρια, τοποθέτηση σε racks και σύνδεσή
τους στο Intranet του ΤΕΙ Καβάλας. ∆ιαµόρφωση (configuration) και παραµετροποίηση των servers & thin
clients. Σηµ.: τα επιµέρους εξαρτήµατα & εξοπλισµός ΤΠΕ υπάρχουν ήδη και η προµήθειά τους δεν αποτελεί
αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού.
Αναλυτικές απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών παρατίθενται στους Πίνακες Συµµόρφωσης
του Μέρους Γ της παρούσας διακήρυξης.

Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών
Τα υπό προµήθεια υποσυστήµατα θα εγκατασταθούν από έναν µόνο προµηθευτή για το σύνολο του έργου,
ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την ενοποίηση και ολοκλήρωσή τους. Τα υπό προµήθεια υποσυστήµατα
είναι αυτόνοµα και ανεξάρτητα από άλλες υφιστάµενες υποδοµές και πληροφοριακά συστήµατα και δεν
απαιτούνται επιπρόσθετες δράσεις – ενέργειες οριζόντιων λειτουργιών από τον ανάδοχο του έργου.
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Α3.6 ∆ιαλειτουργικότητα
Η διαλειτουργικότητα που απαιτείται από τα υπό προµήθεια υποσυστήµατα έχει ως εξής:
-

Οριζόντια: Η εφαρµογή διαχείρισης θα πρέπει σε επίπεδο πρόσβασης να διαθέτει ενιαία βάση
δεδοµένων χρηστών, ώστε οι διαδικασίες AAA (Authentication – Authorization – Accounting) να
υλοποιούνται κεντρικά και ενιαία και για τις 10 επιµέρους εφαρµογές προσοµοίωσης καθώς και για τις 3
εφαρµογές αποµακρυσµένου ελέγχου

-

Κάθετη: ∆εν υπάρχουν απαιτήσεις διαλειτουργικότητας µε άλλες ψηφιακές υπηρεσίες του ΤΕΙ Καβάλας.

-

Εξωτερική: ∆εν υπάρχουν απαιτήσεις διαλειτουργικότητας µε άλλες ψηφιακές υπηρεσίες του ∆ηµοσίου
και λοιπών εξωτερικών φορέων.
(Υπο)συστήµατα/Υπηρεσίες που
οφείλουν να διαλειτουργούν
"Εφαρµογή ∆ιαχείρισης" και "Εφαρµογές
Προσοµοίωσης & Αποµακρυσµένου
Ελέγχου" µεταξύ τους
"Εφαρµογές Προσοµοίωσης &
Αποµακρυσµένου Ελέγχου"

Πληροφορίες που
ανταλλάσσονται

Παρατηρήσεις

Στοιχεία Εισόδου
Χρήστη

Ενιαία βάση δεδοµένων
χρηστών

Στοιχεία Εισόδου
Χρήστη

Πρόσβαση µε VDI

Πίνακας 4: Πίνακας (υπο)συστηµάτων ή/και λειτουργικών µονάδων που πρέπει να διαλειτουργούν

Α3.7 Πολυκαναλική προσέγγιση
Το παρόν έργο περιλαµβάνει ανάπτυξη υπηρεσιών πολυκαναλικής διάθεσης περιεχοµένου, µέσω Web
Services, VDI, Bluetooth και GSM. Βλέπε αναλυτικά το «Σύστηµα Επικοινωνίας Bluetooth - GSM» στην
ενότητα Α.3.

Υπηρεσία
#1: Πρόσβαση σε Εφαρµογή ∆ιαχείρισης
#2: Πρόσβαση σε Εφαρµογές Προσοµοίωσης &
Αποµακρυσµένου Ελέγχου
#3: Αίτηµα Κωδικού Πρόσβασης

Τρόποι
Αλληλεπίδρασης

Τερµατικό
Πρόσβασης

Web Browser

PC / Laptop

Web Browser

PC / Laptop

Μήνυµα SMS Bluetooth

Κινητό Τηλέφωνο

Πίνακας 5: Μέσα Πρόσβασης (κανάλια) ανά παρεχόµενη υπηρεσία

Α3.8 Ανοιχτά δεδοµένα
Το παρόν έργο δεν αφορά σε παραγωγή ανοιχτών δεδοµένων.
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Α3.9 Απαιτήσεις Ασφάλειας
Οι απαιτήσεις ασφάλειας του έργου είναι:
Α. Ταυτοποίηση χρηστών και εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στις 10 επιµέρους εφαρµογές προσοµοίωσης
καθώς και στις 3 εφαρµογές αποµακρυσµένου ελέγχου, σε δύο επίπεδα: (α) απλοί χρήστες (φοιτητές) και (β)
διαχειριστές. Οι απλοί χρήστες θα έχουν δικαιώµατα να εκτελούν προσοµοιώσεις αλλάζοντας µόνο τις
παραµέτρους των πειραµάτων, ενώ οι διαχειριστές θα έχουν πλήρη δικαιώµατα τροποποίησης των
εφαρµογών.
Οι διδάσκοντες θα έχουν πρόσβαση σε επίπεδο απλού χρήστη. Μετά την αρχικοποίηση των συστηµάτων
και την εγκατάσταση των εργαστηριακών ασκήσεων, δεν θα απαιτούνται επεµβάσεις από µέρους των
διδασκόντων στα συστήµατα. Σε περίπτωση που θα αναπτυχθούν µελλοντικά νέες εργαστηριακές ασκήσεις
και προσοµοιώσεις, αυτές θα εισαχθούν στο σύστηµα από τους κατάλληλα εκπαιδευµένους διαχειριστές.
Β. Αντίγραφα ασφαλείας (back-up) των εφαρµογών.
Κατά την υλοποίηση του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να δροµολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για :
-

την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιµότητας των πληροφοριών

-

την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευµένων προσωπικών δεδοµένων

Για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση των τεχνικών µέτρων ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να
λάβει υπόψη του :
-

το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών δεδοµένων Ν. 2472/97,
προστασία των προσωπικών δεδοµένων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα Ν. 2774/99)

-

τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ

-

τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices)

-

τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα

Ο Ανάδοχος καλείται στην Τεχνική του Προσφορά να περιγράψει τον τρόπο µε τον οποίο θα επιτύχει τα
παραπάνω.

Α3.10 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήµατος
Ένα από τα σηµαντικότερα τµήµατα ενός πληροφοριακού συστήµατος είναι η διεπαφή χρήστη (users
interface). Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασµένη ώστε να επιτρέπει στους χρήστες
να αξιοποιήσουν τις λειτουργίες του πληροφοριακού συστήµατος, διαφορετικά το σύστηµα κινδυνεύει να µην
είναι λειτουργικό. Στο πληροφοριακό σύστηµα που θα αναπτυχθεί οι χρήστες θα έρχονται σε επαφή µε το
σύστηµα µέσω της εφαρµογής διαχείρισης. Οι εφαρµογές που θα αναπτυχθούν, θα πρέπει να ακολουθούν
τις εξής σχεδιαστικές αρχές:
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•

Γραφική διεπαφή χρήστη: Το περιβάλλον εργασίας του χρήστη θα είναι πλήρως γραφικό (GUI)
χρησιµοποιώντας όλα τα γνωστά χαρακτηριστικά (ποντίκι, παράθυρα, µενού λειτουργιών, κουµπιά
λειτουργιών, λίστες επιλογής κλπ).

•

Πολυµεσική διεπαφή χρήστη: Εκτός από το κείµενο, το περιβάλλον εργασίας του χρήστη θα πρέπει να
αξιοποιεί και άλλες µορφές περιεχοµένου, όπως εικόνες, ήχο και βίντεο.

•

∆ιεπαφή βασισµένη σε τεχνολογίες ∆ιαδικτύου & VDI: Όλες οι λειτουργίες θα πρέπει να προσφέρονται
µέσω web interface ή VDI. Η πρόσβαση στις web-based εφαρνογές θα γίνεται µέσω όλων των
διαδεδοµένων προγραµµάτων πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome
κλπ) χωρίς να απαιτείται επιπλέον εγκατάσταση εφαρµογών µε εξαίρεση εφαρµογές που επαυξάνουν τη
λειτουργικότητα των προγραµµάτων πλοήγησης (plug ins). Θα πρέπει επίσης να υπάρχει πλήρης
συµβατότητα µε τα πρότυπα του WWW Consortium (W3C).

•

∆ιαφάνεια: Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να κρύβει από τους χρήστες τις τεχνικές λεπτοµέρειες του
πληροφοριακού συστήµατος.

•

Συνέπεια: Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να έχει ενιαία σχεδιαστική φιλοσοφία ώστε να µην µπερδεύεται ο
χρήστης. Αυτό αφορά τόσο τη χρήση κοινής χρωµατικής παλέτας όσο και τη χρήση κοινών
συµβολισµών για οµοειδείς και παρόµοιες λειτουργίες.

•

Απόκριση: Ο χρόνος απόκρισης του πληροφοριακού συστήµατος θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος
δυνατός, ώστε ο χρήστης να µην αναγκάζεται να κοιτάζει την οθόνη του υπολογιστή περιµένοντας τα
αποτελέσµατα. Στην περίπτωση χρονοβόρων λειτουργιών, ο χρήστης θα πρέπει να ενηµερώνεται µε
κατάλληλα οπτικά µέσα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επεξεργασία ώστε να µην νοµίσει ότι το σύστηµα δεν
αποκρίνεται.

•

Ενοποίηση των βάσεων δεδοµένων των χρηστών όλων των προσφερόµενων συστηµάτων µέσω Single
Sign-On: Η εφαρµογή διαχείρισης θα πρέπει να αποτελεί το µοναδικό σηµείο εισόδου για όλες τις
προσφερόµενες υπηρεσίες (ανάλογα µε τα δικαιώµατα που έχουν οριστεί). Στην Κεντρική Σελίδα του
έργου θα υπάρχει ειδικός σύνδεσµος που θα κατευθύνει τον χρήστη στην εφαρµογή διαχείρισης. Με την
πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη θα επιτρέπεται πλέον οι πρόσβαση στις ανάλογες υπηρεσίες
(single sign-on) χωρίς να απαιτείται η πιστοποίηση του χρήστη για κάθε υπηρεσία ξεχωριστά.

•

Φιλικότητα: Όταν σχεδιάζεται η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι απευθύνεται σε
όλες τις κατηγορίες ατόµων, ακόµα και εκείνων που δεν είναι εξοικειωµένοι µε την τεχνολογία. Θα πρέπει
να καταβληθεί προσπάθεια το περιβάλλον εργασίας να είναι όσο το δυνατό πιο απλό στη χρήση. Για το
σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι καλά σχεδιασµένες οι διάφορες λειτουργίες ώστε να είναι λογική η
αλληλουχία των βηµάτων, να ελαχιστοποιηθούν τα βήµατα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση µια
λειτουργίας, να υπάρχει σαφή ένδειξη σε πιο βήµα µιας λειτουργίας βρίσκεται ο χρήστης και πως µπορεί
να προχωρήσει στο επόµενο ή προηγούµενο βήµα, να υπάρχει σαφή ένδειξη σε ποια σελίδα της
διαδικτυακής πύλης βρίσκεται ο χρήστης και ποια ήταν η διαδροµή που ακολούθησε για να φτάσει
καθώς και σε ποιες σελίδες ανώτερου ή κατώτερου επιπέδου µπορεί να µετακινηθεί.
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Α3.11 Απαιτήσεις Προσβασιµότητας
Οι προδιαγραφές προσβασιµότητας των υπό προµήθεια συστηµάτων προκειµένου να διασφαλίζεται η
πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στο σύνολο των προσφερόµενων ηλεκτρονικών εφαρµογών του
Έργου, έχουν ως εξής:
Α. ∆ιαδικτυακές εφαρµογές και υπηρεσίες: θα πρέπει να συµµορφώνονται πλήρως µε τις ελέγξιµες Οδηγίες
για την Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιµότητας τουλάχιστον
«ΑΑ» (W3C WAI/WCAG 2.0 level AA)
Β. Λοιπές Εφαρµογές: Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εφαρµογών µε «ισχυρά διαδραστικό χαρακτήρα» που
δεν εµπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών υπηρεσιών, είναι απαραίτητη αναλυτική τεκµηρίωση από τον
Ανάδοχο της εξασφάλισης της προσβασιµότητας βάσει διεθνών προτύπων και οδηγιών προσβασιµότητας
και ευχρηστίας εφαρµογών πληροφορικής (π.χ. συµβατότητα ή συµµόρφωση µε Section 508 of the
Rehabilitation Act (http://www.access-board.gov/508.htm) µέρος "1194.21 Software applications and
operating systems")
Σηµειώνεται ότι η συµµόρφωση µε τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές ανά περίπτωση θα πρέπει να
ελεγχθεί µε συστηµατικό τρόπο µε ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να παραδώσει σχετικό
παραδοτέο στο οποίο να αναφέρονται επακριβώς οι πρόνοιες που ακολουθήθηκαν για την τήρηση των
προδιαγραφών προσβασιµότητας και τα αποτελέσµατα των ελέγχων. Η συµµόρφωση και τα αποτελέσµατα
αυτά θα ελέγχουν για την ορθότητά τους προ της οριστικής παραλαβής των παραδοτών του Έργου
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Α3.12 Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις Έργου
Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα δεκατριών (13) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης,
ως εξής:
Α/Α
Φάσης
Φ1
Φ2
Φ3
Φ4
Φ5
Φ6
Φ7
Φ8
Φ9
Φ10
Φ11

Τίτλος Φάσης

Μήνας

Μήνας Λήξης

Έναρξης

(παράδοσης)

Αρχική µελέτη καλής προσαρµογής
Ανάπτυξη εφαρµογών προσοµοίωσης
Εγκατάσταση εξοπλισµού ΤΠΕ
Κατασκευή - εγκατάσταση διατάξεων εξοµοίωσης
Ανάπτυξη εφαρµογών αποµακρυσµένου ελέγχου
Ανάπτυξη εφαρµογής διαχείρισης
Ολοκλήρωση - θέση σε λειτουργία
Εκπαίδευση διαχειριστών
Εκπαίδευση χρηστών στον εξοπλισµό ΤΠΕ
∆οκιµαστική Πιλοτική Λειτουργία
∆ιάχυση αποτελεσµάτων - ευαισθητοποίηση

1
1
3
5
7
9
9
10
10
13
13

1
13 *
6
9
13 *
10
13
11
11
13 **
13

* Οι Φ2 & Φ5 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του µήνα 8 & 10 αντίστοιχα (BETA εκδόσεις,
βλ. παράγραφο Α.3.13), αλλά µπορούν να συνεχιστούν στους επόµενους µήνες για λόγους
αποσφαλµάτωσης (debugging) των εφαρµογών, αν τυχόν χρειαστεί κατά τη φάση Φ10
** Η διάρκεια της Φ10 καθορίζεται επακριβώς στην παράγραφο Α.4.3
Πίνακας 6: Πίνακας Φάσεων Έργου
Οι χρόνοι υλοποίησης των Φάσεων που αναφέρονται ανωτέρω είναι ενδεικτικοί. Η περίπτωση κατά την
οποία ο Ανάδοχος, στον φάκελο προσφοράς του, προτείνει συνολικό χρόνο υλοποίησης µικρότερο ή ίσο του
χρόνου που ορίζεται στο παρόν τεύχος προκήρυξης, θεωρείται αποδεκτή. Η αντίθετη περίπτωση (συνολικός
χρόνος µεγαλύτερος του οριζόµενου από το παρόν τεύχος προκήρυξης) δεν θεωρείται αποδεκτός και η
προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου θα απορρίπτεται.

Α/Α Φάσης:
Μήνας Έναρξης
Μήνας Λήξης
Τίτλος Φάσης
Στόχοι Φάσης:
Στόχος 1:
.....
Περιγραφή Φάσης (µε ανάλυση σε δραστηριότητες):
Παραδοτέα (για κάθε παραδοτέα να δοθεί σύντοµη περιγραφή και µήνας παράδοσης):
Π1:
.....
Πίνακας 7 Ενδεικτική Περιγραφή Φάσης (Συµπληρώνεται από τον Υποψήφιο Ανάδοχο στην τεχνική
προσφορά του)
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Α3.13 Πίνακας Παραδοτέων

Α/Α

Τίτλος Παραδοτέου

Τύπος
2
Παραδοτέου

Μήνας
3
Παράδοσης

Μελέτη

Μ1

1

Μελέτη καλής προσαρµογής

2

ALPHA έκδοση εφαρµογών προσοµοίωσης

Λογισµικό

Μ4

3

Αναφορά Εγκατάστασης εξοπλισµού ΤΠΕ

Αναφορά

Μ6

4

BETA έκδοση εφαρµογών προσοµοίωσης

Λογισµικό

Μ8

5

Πρακτικό Παράδοσης διατάξεων εξοµοίωσης

Υλικό

Μ9

6

Τελική Έκδοση εφαρµογής διαχείρισης

Λογισµικό

Μ10

7

BETA έκδοση εφαρµογών αποµακρυσµένου ελέγχου

Λογισµικό

Μ10

8

Ολοκλήρωση – Αρχική Λειτουργία

Υπηρεσία

Μ11

9

Εκπαιδευτικό Υλικό & Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ∆ιαχειριστών

Άλλο

Μ11

10

Εκπαιδευτικό Υλικό & Πρόγραµµα Εκπαίδευσης χρηστών
στον εξοπλισµό ΤΠΕ

Άλλο

Μ11

11

Τελική Έκδοση εφαρµογών προσοµοίωσης

Λογισµικό

Μ13

12

Τελική Έκδοση εφαρµογών αποµακρυσµένου ελέγχου

Λογισµικό

Μ13

13

Ολοκλήρωση – Πλήρης Λειτουργία

Υπηρεσία

Μ13

14

∆οκιµαστική Πιλοτική Λειτουργία

Υπηρεσία

Μ13

15

∆ιάχυση αποτελεσµάτων - ευαισθητοποίηση

Υπηρεσία

Μ13

Πίνακας 8: Πίνακας Παραδοτέων Έργου

Α3.14 Σηµαντικά Ορόσηµα υλοποίησης Έργου

Α/Α

Τίτλος Ορόσηµου

1
2
3

Μελέτη καλής προσαρµογής
ALPHA έκδοση εφαρµογών προσοµοίωσης
ΒΕΤΑ έκδοση εφαρµογών προσοµοίωσης
Λειτουργία Εξοπλισµού ΤΠΕ & ∆ιατάξεων
Εξοµοίωσης
Ολοκλήρωση - Αρχική Λειτουργία
Ολοκλήρωση Εκπαίδευσης
Πιλοτική Λειτουργία Συστηµάτων

4
5
6
7
8

Ολοκλήρωση – Πλήρης Λειτουργία

Μήνας
Επίτευξης

Μέθοδος µέτρ.
της επίτευξης

Μ1
Μ4
Μ8

Παραδοτέο Νο1
Παραδοτέο Νο2
Παραδοτέο Νο4
Παραδοτέα Νο3 &
Νο 5
Παραδοτέο Νο8
Παραδοτέο Νο5
Παραδοτέο Νο7
Παραδοτέο Νο13

Μ9
Μ11
Μ11
Μ13
Μ13

Πίνακας 9: Πίνακας Ορόσηµων Έργου

2

Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισμός), Υ (Υπηρεσία), Σ (Σύστημα), ΑΛ
(Άλλο)
3
Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος μήνας (δηλ. μήνας έναρξης) του
Έργου
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Α4.

Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών

Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει ολοκληρωµένη πρόταση για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης των
διαχειριστών και των χρηστών των συστηµάτων µε στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρµογών αλλά
και τη διαρκή αξιοποίησή τους στο µέλλον από το φορέα.
Η εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί σε χώρο της αναθέτουσας αρχής, µε τον κατάλληλο εκπαιδευτικό
εξοπλισµό, µε φυσική παρουσία εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενων. Οι εκπαιδευόµενοι θα επιλεγούν από την
αναθέτουσα αρχή.
Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα θα πρέπει να είναι κατ’ελάχιστον τα εξής:
1. Εκπαίδευση διαχειριστών (>= 24 ώρες, 1-5 άτοµα): Αφορά στην κατάρτιση / εκπαίδευση ολιγοµελούς
οµάδας που θα αναλάβει στη συνέχεια την παραγωγική λειτουργία (διαχείριση, συντήρηση, εξέλιξη) των
εφαρµογών προσοµοίωσης-εξοµοίωσης και θα επιτελέσει βασικό ρόλο στην εκπαίδευση των υπολοίπων
χρηστών. Η εκπαίδευση θα είναι πολλαπλών επιπέδων (cascade training), π.χ. οι προγραµµατιστές θα
εκπαιδεύσουν τους διαχειριστές & τους υπεύθυνους λειτουργίας, αυτοί τα µέλη ΕΠ και τα µέλη ΕΠ τους
τεχνικούς υποστήριξης.
2. Εκπαίδευση χρηστών στον εξοπλισµό ΤΠΕ (>= 12 ώρες 5-10 άτοµα): Αφορά στην κατάρτιση / εκπαίδευση
της οµάδας που θα αναλάβει τη συντήρηση του εξοπλισµού (servers, thin-clients) και του λογισµικού ΤΠΕ
(λειτουργικά συστήµατα, εφαρµογή διαχείρισης, SMS-Bluetooth gateway, virtualization).
Οι συµµετέχοντες θα καθοριστούν από το φορέα και θα πρέπει διενεργηθεί ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών
µε βάση την οποία θα οριστικοποιηθεί το τελικό σχέδιο κατάρτισης.
Ο ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα πρέπει να παραδώσει την προτεινόµενη µεθοδολογία
εκπαίδευσης και να ορίσει έµπειρους εκπαιδευτές.
Παραδοτέα της ενέργειας είναι:
•

Οριστικοποιηµένο Σχέδιο Κατάρτισης

•

Εκπαιδευτικό Υλικό που θα χρησιµοποιηθεί

•

Τα βιογραφικά σηµειώµατα των εκπαιδευτών

Το εκπαιδευτικό υλικό θα παραδοθεί σε ηλεκτρονική µορφή, ταξινοµηµένο και κατάλληλα διαρθρωµένο σε
εκπαιδευτικές

ενότητες.

Προτείνεται το

εκπαιδευτικό υλικό να είναι αναρτηµένο σε πλατφόρµα

τηλεκπαίδευσης.
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Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης
Οι ελάχιστες απαιτούµενες υπηρεσίες ευαισθητοποίησης από τον ανάδοχο αφορούν σε: (α) δηµιουργία
ιστοσελίδας µε συνοπτική περιγραφή των υποσυστηµάτων που θα εγκατασταθούν και των λειτουργικών
τους χαρακτηριστικών, (β) δηµιουργία newsletter µε περιεχόµενο παρόµοιο µε την ιστοσελίδα, (γ) αποστολή
του newsletter µε e-mail, σε αποδέκτες που θα υποδειχθούν από την αναθέτουσα αρχή και (δ) ανάρτηση
σχετικού συνδέσµου ή άρθρου στην ιστοσελίδα του αναδόχου.
Οι υπηρεσίες ευαισθητοποίησης θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο χωρίς κόστος για το έργο.

Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και ∆οκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας
Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του συστήµατος, ο Ανάδοχος πρέπει να θέσει το Σύστηµα σε
Πιλοτική Λειτουργία κάτω από πραγµατικές συνθήκες για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών.
Η πιλοτική Λειτουργία αναφέρεται στο στάδιο της πραγµατικής λειτουργίας του συστήµατος και θα πρέπει να
πραγµατοποιηθεί:
•

για το προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα.

•

µε τη συµµετοχή µιας περιορισµένης, αλλά αντιπροσωπευτικής οµάδας χρηστών, καλύπτοντας το
σύνολο των επιχειρησιακών διαδικασιών.

•

καλύπτοντας το σύνολο των λειτουργιών του συστήµατος.

•

χρησιµοποιώντας αντιπροσωπευτική πληροφορία για τον ενδελεχή έλεγχο του συστήµατος.

Ο Ανάδοχος, κατά την περίοδο της Πιλοτικής Λειτουργίας του Συστήµατος, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
•

Επίλυση προβληµάτων

•

∆ιόρθωση / ∆ιαχείριση λαθών

•

Υποστήριξη χρηστών (συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες, υποστήριξη στο χειρισµό και
λειτουργία των υπολογιστών, εφαρµογών, κλπ.)

•

Αναβαθµίσεις λογισµικού (updates).

Μετά την ολοκλήρωση της Πιλοτικής Λειτουργίας του συστήµατος, ο Ανάδοχος προαιρετικά δύναται να θέσει
το Σύστηµα σε Παραγωγική Λειτουργία και να παρακολουθήσει την καλή λειτουργία αυτού για το χρονικό
διάστηµα που ορίζεται από την εγγύηση καλής λειτουργίας.
Οι υπηρεσίες Πιλοτικής και ∆οκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο ως
µέρος της ολοκλήρωσης των εφαρµογών και θα καταχωρηθούν στην παράγραφο «C4.1.2 Υπηρεσίες
Ολοκλήρωσης Εφαρµογών».
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Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»
Η Περίοδος Εγγύησης έχει έναρξη την οριστική παραλαβή του Έργου και χρονική διάρκεια έξι (6) µήνες. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Εγγύησης του προσφερόµενου λογισµικού, εφαρµογών και
υλικών καθ’ όλη τη διάρκεια αυτή, εκτός αν από τον πίνακα συµµόρφωσης απαιτείται εγγύηση πλέον αυτής.
Ο Ανάδοχος, κατά την περίοδο αυτή, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
•

Επίλυση προβληµάτων και επιδιόρθωση – αντικατάσταση ελαττωµατικών εξαρτηµάτων

•

∆ιόρθωση / ∆ιαχείριση λαθών

•

Υποστήριξη χρηστών (συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες, υποστήριξη στο χειρισµό και
λειτουργία των υπολογιστών, εφαρµογών, κλπ.)

•

Αναβαθµίσεις λογισµικού (updates)

Οι υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο χωρίς κόστος για το έργο.

Α4.5 Υπηρεσίες Συντήρησης
Η παρούσα διακήρυξη δεν περιλαµβάνει υπηρεσίες συντήρησης πέραν αυτών που αφορούν στο
χρονικό διάστηµα εγγύησης καλής λειτουργίας, όπως παραπάνω.

Α4.6 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνεται η οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης το
οποίο θα είναι διαθέσιµο προς το προσωπικό και τα στελέχη του φορέα, το οποίο αναλαµβάνει την επίλυση
προβληµάτων που αφορούν στα υπό προµήθεια συστήµατα.
Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιµότητα τεχνικό προσωπικό η εµπειρία του οποίου είναι ευθύνη του
Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει την αποκατάσταση προβληµάτων, για τα οποία έχει αναλάβει ευθύνη.
Οι υπηρεσίες του Γραφείου Υποστήριξης θα παρέχονται κατά τη διάρκεια της Περιόδου (α) Εγγύησης, (β)
Συντήρησης και (γ) Πιλοτικής και ∆οκιµαστικής. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι σε µορφή (α) τηλεφωνική τύπου
HelpDesk, (β) τηλεδιάσκεψης τύπου Skype και (γ) επιτόπου επίσκεψης, όταν κριθεί απαραίτητο.
Οι υπηρεσίες του Γραφείου Υποστήριξης θα παρέχονται τις εργάσιµες µέρες και ώρες. Να δοθεί ο ΧΑΠ (βλ.
παρακάτω), ο οποίος δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των 2 εργάσιµων ηµερών.
Να περιγραφούν στην τεχνική προσφορά, αναλυτικά οι προδιαγραφές ποιότητας των υπηρεσιών σε
κατάλληλα για το έργο, επίπεδα (π.χ. ελάχιστος χρόνος απόκρισης, τρόπος απόκρισης, τρόπος χειρισµού
περιστατικών) σε ένα συνεκτικό πλαίσιο τύπου «συµφωνητικό τήρησης προδιαγραφών ποιότητας
υπηρεσιών σε επίπεδα» (Service Level Agreement).
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Ορισµοί:
Εργάσιµες Μέρες (ΕΜ): Οι καθηµερινές, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, ηµέρες της εβδοµάδας, εκτός
Αργιών. Ως µη Εργάσιµες Μέρες (µΕΜ) ορίζονται το Σάββατο και η Κυριακή, καθώς και οι Αργίες
Εργάσιµες Ώρες (ΕΩ): Οι ώρες από 09:00 έως 17:00 των Εργάσιµων Ηµερών. Ως µη Εργάσιµες Ώρες (µΕΩ)
ορίζονται οι από 00:00 έως 09:00 και οι από 17:00 έως 24:00 ώρες των εργάσιµων ηµερών, και το σύνολο
των ωρών των µη εργάσιµων ηµερών.
Χρόνος αποκατάστασης προβλήµατος (ΧΑΠ): ορίζεται ο χρόνος που µεσολαβεί από την αποδοχή και
ανάληψη της ευθύνης από τον Ανάδοχο, του προβλήµατος που του γνωστοποιήθηκε, µέχρι την
αποκατάστασή του.
Ελαττωµατικός εξοπλισµός θεωρείται η µονάδα εξοπλισµού, που δεν έχει αποκατασταθεί η ορθή λειτουργία
της λόγω µη αποκατάστασης βλάβης/ών µέρους ή συνόλου των µερών που την αποτελούν.

Α5.

Μεθοδολογία ∆ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου

Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά στην τεχνική του προσφορά τη µεθοδολογία και τις τεχνικές
υλοποίησης και υποστήριξης για την επιτυχή ολοκλήρωση των φάσεων ή/και των παραδοτέων του Έργου
(πχ. αποτελεσµατικότητα µεθόδου οριστικοποίησης απαιτήσεων του Έργου, µέθοδος διαχείρισης των
αλλαγών, καταλληλότητα οργάνωσης και ανταπόκρισης helpdesk).
Η µεθοδολογία που θα προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτές
πρακτικές, µεθόδους και πρότυπα, τα οποία µπορούν να συµβάλλουν στην αποτελεσµατική υλοποίηση &
παρακολούθηση του έργου.
Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, όπως αναλυτικά
προδιαγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, και ο προσφέρων υποχρεωτικά να τοποθετηθεί στο σύνολο
αυτών.
Συγκεκριµένα ζητείται :
•

Προτεινόµενη µεθοδολογία και σχετικές διαδικασίες αυτής για την υλοποίηση του έργου.

•

Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση κάθε φάσης του έργου σε επιµέρους δραστηριότητες, όπως αυτές
αναφέρονται στις προδιαγραφές του έργου.

•

Προσδιορισµός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου όπως αυτά προκύπτουν από τις
απαιτήσεις των προδιαγραφών του διαγωνισµού.

•

Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου (διάγραµµα GANTT) όπου θα απεικονίζονται οι
φάσεις υλοποίησης, οι δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσηµα και τα παραδοτέα του έργου.
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Α5.2 Σχήµα ∆ιοίκησης, σχεδιασµού και υλοποίησης του Έργου
∆ύο φορείς συµµετέχουν µε διακριτούς ρόλους ο καθένας στην υλοποίηση του έργου: 1) Ο
Ανάδοχος του Έργου και 2) Η Αναθέτουσα Αρχή.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης
και υλοποίησης του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την έχει ο
Ανάδοχος, όπως προσδιορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην τεχνική προσφορά του ολοκληρωµένη
πρόταση για το σχήµα διοίκησης και υλοποίησης του έργου περιγράφοντας µε σαφήνεια την
οργάνωση και το προσωπικό που θα διαθέσει, µε αναλυτική αναφορά του αντικείµενου
απασχόλησης τους στο έργο.
Συγκεκριµένα απαιτείται να υπάρχουν τα εξής ελάχιστα χαρακτηριστικά:
Καθοδηγητική Επιτροπή Έργου
Η Καθοδηγητική Επιτροπή Έργου (Project Steering Committee) θα πρέπει να εκπροσωπεί σε
διοικητικό επίπεδο τα επιχειρησιακά συµφέροντα του ΤΕΙ Καβάλας και των χρηστών. Είναι
αναγκαίο να υπάρχει εκπροσώπηση εκείνων που θα χρησιµοποιούν τα τελικά προϊόντα, καθώς
και του οικονοµικού φορέα (Αναδόχου) που παρέχει όλους τους αναγκαίους πόρους και τις
δεξιότητες για τη δηµιουργία των τελικών προϊόντων.
Η συµµετοχή του Εκπροσώπου του Αναδόχου στην Καθοδηγητική Επιτροπή Έργου κρίνεται
αναγκαία προκειµένου η Επιτροπή να µπορεί να λαµβάνει πλήρως εφαρµόσιµες αποφάσεις
(κύριοι στόχοι είναι η πλήρης επικοινωνία και η συµφωνία των αποφάσεων από όλα τα µέρη). Η
συµµετοχή του Εκπροσώπου του Αναδόχου αποτελεί συνήθη πρακτική µόνο στις συναντήσεις
της Καθοδηγητικής Επιτροπής κατά τις οποίες λαµβάνονται αποφάσεις σχετικά µε τη σύµβαση.
Υπεύθυνος Συντονιστής (µέλος του Αναδόχου)
Ο Υπεύθυνος Συντονιστής καθοδηγεί και διευθύνει την Οµάδα Έργου, έχοντας την αρµοδιότητα
και την ευθύνη της λειτουργίας του Έργου σε καθηµερινή βάση. Κύρια αρµοδιότητά του είναι να
διασφαλίζει ότι το Έργο παράγει τα απαιτούµενα παραδοτέα, µε το απαιτούµενο επίπεδο
ποιότητας και στα πλαίσια των προκαθορισµένων περιορισµών χρόνου και κόστους.
Γραφείο Υποστήριξης (Γραµµατεία) Έργου (µέλος του Αναδόχου)
Οι ακριβείς αρµοδιότητες του Γραφείου Υποστήριξης Έργου είναι:
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·

Λειτουργία κεντρικού συστήµατος αρχειοθέτησης για το Έργο.

·

Παροχή ειδικής εµπειρίας σχετικά µε το χρησιµοποιούµενο λογισµικό σχεδιασµού,

παρακολούθησης και ελέγχου του Έργου.
·

Ενηµέρωση των σχεδίων του Έργου µε τρέχοντα στοιχεία προόδου.

·

Παραγωγή διοικητικών εκθέσεων.

·

∆ιοργάνωση επικοινωνιακών εκδηλώσεων.

Σηµείωση: ο έλεγχος των υποψηφίων αναδόχων όσον αφορά στην εµπειρία και καταλληλότητα
της Οµάδας Έργου θα γίνει σύµφωνα µε την παράγραφο Β2.6 "Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής" κατά
τη διαδικασία ελέγχου των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί
υπό την έγκριση του ΤΕΙ Καβάλας µετά από σχετική εισήγηση της ΕΠΠΕ.
Σχετικά µε τις δεξιότητες ανά ρόλο, προτείνεται να ληφθεί υπόψη το European e-Competence
Framework 2.0
Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναµία συγκεκριµένων στελεχών να επιτελέσουν
επιτυχώς τον προβλεπόµενο υποστηρικτικό τους ρόλο, ακολουθώντας τα προβλεπόµενα από τη διαδικασία
παρακολούθησης του έργου, ζητά την άρση της µη συµµόρφωσης µε την αντικατάστασή τους από νέα
στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή της.

Α5.3 Σχέδιο και Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας
Το Έργο πρέπει να περιλαµβάνει απαραίτητα και ένα ολοκληρωµένο σχέδιο έλεγχου ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών και των αποτελεσµάτων του.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµπεριλάβει στην προσφορά του λεπτοµερές
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης µε τις κύριες φάσεις υλοποίησης, περιγραφές εργασιών και παραδοτέων,
αναλυτικές χρονικές περιόδους υλοποίησης, ανθρώπινους πόρους (ρόλοι / οµάδες έργου) και αρµοδιότητες,
καθώς και τα κύρια ορόσηµα του Έργου.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Συστήµατος, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Μηνιαίες Αναφορές Προόδου
(progress reports) σχετικά µε τις δράσεις του και τις διαδικασίες εκτέλεσης του Έργου, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται:
-

η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος του Έργου

-

η ορθή, και συµβατή µε τις προδιαγραφές, εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τη Μεθοδολογία, το Σχήµα ∆ιοίκησης Έργου και γενικά όλες τις
ενέργειες και τα µέτρα που θα λαµβάνει καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, προκειµένου να
εξασφαλιστεί η άρτια και έγκαιρη υλοποίηση του.

Α5.4 Σχέδιο και Σύστηµα ∆ιαχείρισης Κινδύνων
Ως Κίνδυνος ή αλλιώς Επικινδυνότητα (Risk) ορίζεται «η πιθανότητα έκθεσης σε δυσµενείς συνέπειες από
µελλοντικά γεγονότα». Από τη φύση τους τα έργα όπως το παρόν οργανώνονται για να αντιµετωπίσουν την
αλλαγή και ως εκ τούτου το µέλλον τους είναι λιγότερο προβλέψιµο από µια συνήθη εργασία.
Κατά συνέπεια, ο κίνδυνος είναι ένας βασικός παράγοντας που πρέπει να εξετάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια
ενός έργου. Βασικό χαρακτηριστικό των κινδύνων είναι ότι η εµφάνισή τους µπορεί να προκαλέσει
προβλήµατα στην οµαλή εκτέλεση ενός έργου. Εποµένως η έγκαιρη αντιµετώπισή τους έχει µεγάλη
σηµασία. Υπάρχουν δύο είδη κινδύνου:
-

Ο επιχειρησιακός κίνδυνος, που αφορά την πιθανότητα – απειλή να µην επιτευχθούν τα επιθυµητά
οφέλη του έργου (κυρίως λόγω λαθών διαχείρισης)

-

Ο κίνδυνος έργου, που αφορά απειλές σχετικά µε την διαδικασία υλοποίησης του έργου και ως εκ τούτου
την επίτευξη των στόχων του έργου µέσα στα όρια κόστους και χρόνου. Αυτές οι απειλές είναι ποικίλες
και περιλαµβάνουν και εξωτερικούς παράγοντες (δηλαδή παράγοντες έξω από τον έλεγχο της οµάδας
έργου).

Ο Ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τη Μεθοδολογία, το Σχήµα
∆ιοίκησης Έργου και γενικά όλες τις ενέργειες και τα µέτρα που θα λαµβάνει καθ’ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης του Έργου, προκειµένου να εξασφαλιστεί η άρτια και έγκαιρη υλοποίηση του.

Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - ∆ιαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας
συστηµάτων και Έργου
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούµενου
εξοπλισµού στην έδρα του ΤΕΙ Καβάλας, στο κτιριακό συγκρότηµα Αγ.Λουκά και συγκεκριµένα, στα
εργαστήρια του Τµ.Μηχανολογίας.
Για να διαπιστωθεί ότι το έργο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των προδιαγραφών και εκπληρώνει
τους σκοπούς για τους όποιους δηµιουργήθηκε, ο ανάδοχος υποχρεούται να προχωρήσει στη διενέργεια
ελέγχων για την ορθή λειτουργία του συστήµατος.
Για την επίτευξη αυτής της υποχρέωσης, ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί µε την Επιτροπή
Παρακολούθησης

και

Παραλαβής

Έργου

και

να

εφαρµόσει

µεθοδολογία

ελέγχου

συστηµάτων

πληροφορικής, σε επίπεδο ολοκληρωµένων συστηµάτων και να τεκµηριώσει τα αποτελέσµατα του ελέγχου.
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Η µεθοδολογία που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος δεν θα διαφέρει από αυτή που θα παρουσιάσει στην
προσφορά του, και πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
-

τον προγραµµατισµό του ελέγχου

-

την διεκπεραίωση του ελέγχου

-

την τεκµηρίωση των αποτελεσµάτων του ελέγχου

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής Έργου, γίνονται υποχρεωτικά µέσα στις προθεσµίες που θα οριστούν στη Σύµβαση, για κάθε
Φάση ξεχωριστά σε επίπεδο Παραδοτέων. Η παραλαβή της καταληκτικής Φάσης του Έργου
πραγµατοποιείται µε την Οριστική Παραλαβή του Έργου.
Τα παραδοτέα του έργου πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική Γλώσσα σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη και
ηλεκτρονική µορφή. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής µπορεί:
1. να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους
όρους της παρούσας,
2. να απορρίψει το παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας που
επηρεάζουν την καταλληλότητά του να χρησιµοποιηθεί από το Ίδρυµα.
Η µη γνωστοποίηση παρατηρήσεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προς τον
Ανάδοχο εντός της παραπάνω προθεσµίας των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, συνεπάγεται και αποδοχή των
παραδοτέων.
Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εµπρόθεσµη παράδοση, 2ον) την ολοκλήρωση του έργου και
αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγµατοποίηση των τυχόν διορθώσεων ή
συµπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβληµάτων που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή
του έργου, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου:
1. µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, το Ίδρυµα επιβάλλει κυρώσεις σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα.
2. µε αποδεδειγµένη υπαιτιότητα της Υπηρεσίας µετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος παράδοσης.
Ο Ανάδοχος στα σηµεία εγκατάστασης εξοπλισµού υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία
απαιτείται για την εγκατάσταση και καλή λειτουργία του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.
Την ευθύνη για κάθε βλάβη φθορά ή απώλεια του εξοπλισµού και κάθε τµήµατός του, φέρει µέχρι την
εγκατάσταση του ο Ανάδοχος.
Η διαµόρφωση των χώρων εγκατάστασης δεν αποτελεί αντικείµενο του Αναδόχου.
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