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                                                          ΠΡΟΣ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

 

 

Θέμα : «Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ. αριθμ. πρωτ. 20173633/04-07-

2017 Διακήρυξης» 

         

Αναφορικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Ομάδας Ε «Σύστημα Μετρήσεων 

Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων» της υπ. αριθμ. πρωτ.:20173633/04-07-2017 

Διακήρυξης, διευκρινίζονται τα κάτωθι:  

Ως προς το στοιχείο Ε.1.1.1. διευκρινίζεται ότι το λογισμικό διενέργειας 

μετρήσεων που προσδιορίζεται βάσει των προδιαγραφών Ε.1.2.1 - Ε.1.2.10 θα 

πρέπει να εγκαθίσταται σε συσκευή (π.χ. φορητό υπολογιστή) που θα τρέχει τις πιο 

πρόσφατες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων που είναι διαθέσιμες στο εμπόριο 

(Ε1.2.8). 

Το λογισμικό ελέγχου που προσδιορίζεται βάσει των προδιαγραφών Ε.1.3.1 - 

Ε.1.3.5 θα πρέπει να εγκαθίσταται σε κινητή συσκευή τελευταίας τεχνολογίας. 

Τα δύο λογισμικά αποτελούν το ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης και αξιολόγησης.  

Ως προς το στοιχείο Ε.1.1.2. διευκρινίζεται ότι η Ομάδα Ε της εν λόγω διακήρυξης 

δεν αφορά προμήθεια υλικού το οποίο παρέχει επεξεργαστική ισχύ. 

Το ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης της Ομάδας Ε αφορά λογισμικό διενέργειας 

μετρήσεων και λογισμικό ελέγχου και δεν θα πρέπει να υπόκειται σε περιορισμούς 

λόγω επεξεργαστικής ισχύος και υψηλών ρυθμών δεδομένων κατά τη διάρκεια των 

μετρήσεων. 

Ως προς το στοιχείο Ε.1.1.3. διευκρινίζεται ότι όλες οι παράμετροι των μετρήσεων 

(αρχεία μέτρησης) θα πρέπει να παρέχονται σε open ASCII file format. 

Θα χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε third-party εργαλεία ανάλυσης τα οποία μπορούν 

να διαβάσουν αρχεία σε open ASCII file format χωρίς να χρειάζεται μετατροπή. 
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Ως προς το στοιχείο Ε.1.2.2. διευκρινίζεται ότι κάθε ένα από τα κανάλια της 

προδιαγραφής Α/Α. Ε.1.2.4 πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει υπηρεσίες διενέργειας 

κλήσεων φωνής και υπηρεσίες δεδομένων ανάλογα με τη διαμόρφωση που θα 

καθορίζει ο χρήστης κάθε φορά. 

Ως προς το στοιχείο Ε.1.2.3. διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 

προδιαγραφή,  το λογισμικό για τη διενέργεια μετρήσεων θα πρέπει να υποστηρίζει 

δέκτες σάρωσης από τουλάχιστον δύο (2) επιπλέον διαφορετικούς κατασκευαστές.  

Τέλος, ως προς το στοιχείο Ε.1.2.4. διευκρινίζεται ότι στην παρούσα προδιαγραφή 

προσδιορίζεται ότι για το λογισμικό διενέργειας μετρήσεων δεν θα απαιτείται 

αναβάθμιση υλικού (CPU) στη συσκευή που θα τρέχει για την υποστήριξη των εννέα 

(9) καναλιών μέτρησης (βλ. και διευκρίνιση στο στοιχείο Ε.1.1.1.) 

 

    

     Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών   

 

 

              Γεωργία Μέξη  
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