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Το παραδοτέο 2.1.2 υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «HELPOS - Ελληνικό Σύστημα 
Παρατήρησης Λιθόσφαιρας» (MIS 5002697) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση 
των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Το παρόν Παραδοτέο συνοψίζει την αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήματος 
HELPOS, καθώς και την ενοποιημένη βάση δεδομένων μεταξύ των εταίρων/ φορέων. 
Παρουσιάζει ένα ενδεικτικό σενάριο υλοποίησης μιας απαίτησης μέσω εφαρμογής 
που μπορεί να είναι προσβάσιμη από τους ενδιαφερόμενους ερευνητές. Βασικές 
σχεδιαστικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο νέο σύστημα είναι η ευκολία 
πρόσβασης και άντλησης δεδομένων καθώς και η δυνατότητα υψηλής κλιμάκωσης 
(τόσο σε φορτία/ χρήστες όσο και σε φάσμα εφαρμογών που αξιοποιούν τα ίδια 
δεδομένα). 
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ABSTRACT 
This deliverable summarizes the architecture of HELPOS and the design of the 
consolidated seismological data base. Presents an indicative scenario of the 
development of the HELPOS portal which will finally provide consolidated information 
to the interested research community. Basic requirements that should be satisfied 
throughout system design are the user interface friendliness and data 
access/retrieval easiness as well as system scalability (both in term of the load that 
the system should be able to sustain but also with respect to the portfolio of 
applications that exploit the underlying dataset). 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο παρόν παραδοτέο αναλύεται ο σχεδιασμός του πληροφοριακού συστήματος 
υποστήριξης του HELPOS. Το πληροφοριακό σύστημα HELPOS αποτελεί ένα WWW 
σύστημα το οποίο ενοποιεί ένα σύνολο βάσεων δεδομένων που συντηρούνται σε 
τρεις φορείς της Κοινοπραξίας HELPOS (ΕΚΠΑ, ΙΤΣΑΚ, ΑΠΘ). 

Βασικές απαιτήσεις για την υλοποίηση του συστήματος είναι η δυναμική ενσωμάτωση 
των δεδομένων που υπάρχουν στους αναφερόμενους οργανισμούς, η ικανότητα 
κλιμάκωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου (φορτίο ενημερώσεων, νέες 
εφαρμογές), καθώς και η φιλική προς το χρήστη διεπαφή για την ανάκτηση της 
ενοποιημένης πληροφορίας. Οι απαιτήσεις αυτές καλύπτονται από δύο βασικά 
τεχνολογικά συστατικά – την αξιοποίηση του υπολογιστικού νέφους και την υιοθέτηση 
μίας πλατφόρμας χαρτογραφικών δεδομένων. 

Ενοποίηση βάσεων δεδομένων (ΒΔ). Η WWW πύλη HELPOS θα υλοποιεί ένα σύστημα 
κατανεμημένου replication των ΒΔ των φορέων ΙΤΣΑΚ, ΕΚΠΑ και ΑΠΘ. Η συχνότητα 
επικαιροποίησης των στοιχείων των παραπάνω ΒΔ καθιστά ενδεδειγμένη την κατά 
περίπτωση αντιγραφή του περιεχομένου των επιμέρους ΒΔ όταν προκύπτουν νέες 
καταχωρήσεις ή σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η ενοποίηση αναφέρεται στην ενιαία 
αντιμετώπιση του περιεχομένου των επιμέρους ΒΔ ήτοι την υποβολή επερωτήσεων με 
καθολικό τρόπο μέσω δύο μηχανισμών (διεπαφών). 

Το παραδοτέο οργανώνεται σε τρία διαφορετικά σκέλη. Στο πρώτο σκέλος 
αναπτύσσεται παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήματος  
HELPOS. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η δομή της ενοποιημένης Βάσης 
Δεδομένων των τριών φορέων (ΕΚΠΑ, ΙΤΣΑΚ, ΑΠΘ). Στο τρίτο σκέλος αναπτύσσεται 
ένα ενδεικτικό σενάριο υλοποίησης, με τη δυνατότητα χωρικής αναζήτησης και 
προσδιορισμού επερώτησης μέσω φόρμας κριτηρίων. 
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2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Η αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήματος HELPOS συντηρεί τις υφιστάμενες ΒΔ 
στους συμμετέχοντες φορές. Για την ενημέρωση της κεντρικής ΒΔ στο σύστημα ESRI 
προβλέπεται η εξής τοπική λειτουργικότητα: 

1. Πράκτορας ανάρτησης (upload agent): Ο πράκτορας ανάρτησης αποτελεί 
τοπικό συστατικό της πλατφόρμας ESRI το οποίο θα αναπτυχθεί για τις 
ανάγκες του έργου. Το συστατικό αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει το 
ArcGIS Enterprise, αντλώντας από αρχεία (csv, shapefiles, text, κ.λπ.)  τα 
δεδομένα, μορφοποιώντας τα κατάλληλα και προωθώντας τα κεντρικά (ESRI 
Enterprise) όπου γίνεται η ενοποίηση όλων των δεδομένων. 

2. Προγραμματισμός επιπλέον διαδικασιών: Σε περίπτωση μη ύπαρξης 
κατάλληλων εργαλείων από το ArcGIS για την επεξεργασία των δεδομένων θα 
πραγματοποιηθεί προγραμματισμός και παραμετροποίηση αυτών μέσω της 
ArcPy. 

3. Ενημέρωση ΒΔ από απομακρυσμένες υπηρεσίες: Σε περίπτωση ενημέρωσης 
της ΒΔ από υπάρχοντες υπηρεσίες των φορέων, θα δημιουργηθούν διεπαφές 
προγραμματισμού εφαρμογών (Application Programming Interface – API) με 
σκοπό να ενημερώνονται ταυτόχρονα η υπηρεσία του εκάστοτε φορέα με το 
Πληροφοριακό Σύστημα HELPOS. 

Query 
processor

Geodata
system

Request

Response

Query 
processor

Geodata
system

Request

Response

Simulator

 

Σχήμα 2.1:  Διάγραμμα Ακολουθίας Ενεργειών 

Στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του HELPOS διακρίνονται δύο διαφορετικοί 
τρόποι λειτουργίας. Ο πρώτος αναφέρεται στη στατική εξυπηρέτηση ερωτημάτων τα 
οποία υποβάλλονται είτε μέσω της χαρτογραφικής διεπαφής είτε μέσω φόρμας 
προσδιορισμού στοιχείων (QBE). Στο δεύτερο τρόπο, η κεντρική πλατφόρμα προβαίνει 
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στην εξομοίωση διαφόρων συμβάντων (διαταραχών) και στη μετέπειτα οπτικοποίηση 
των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση αυτή η κεντρική πλατφόρμα θα 
εκτελεί ειδικά στοιχεία λογισμικού (back-end components) τα οποία πυροδοτούνται με 
τη λήψη του κατάλληλου αιτήματος και των παραμέτρων εκτέλεσης. Η πυροδότηση 
αυτή παράγει αποτελέσματα τα οποία συνδυάζονται με πληροφορία της κεντρικής ΒΔ 
και οπτικοποιούνται (ως τελικό αποτέλεσμα) στο χρήστη. 

Η κεντρική υποδομή του HELPOS θα φιλοξενείται σε εικονικές μηχανές σε ερευνητική 
υποδομή υπολογιστικού νέφους, όπως αυτή απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα. Η 
συγκεκριμένη υποδομή ανήκει στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 
ΕΚΠΑ. 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
Το ArcGIS Enterprise είναι μια πλατφόρμα χαρτογράφησης και ανάλυσης που παρέχει 
Web GIS υπηρεσίες στην υποδομή του οργανισμού και επιτρέπει τη δημιουργία, χρήση 
και κοινοποίηση χαρτών από οποιαδήποτε συσκευή, σε οποιοδήποτε μέρος και κάθε 
στιγμή. 

Το Πληροφοριακό Σύστημα HELPOS θα υλοποιηθεί σε PostgreSQL (v10.3) Βάση 
Δεδομένων, καθώς και το λειτουργικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι το Ubuntu Server 
18.04.02 LTS. 

Στους φορείς που εμπλέκονται στο Πληροφοριακό Σύστημα HELPOS θα δοθούν τα 
απαραίτητα δικαιώματα για να μπορούν να συνδεθούν στο Portal και κατ’ επέκταση 
στη Βάση Δεδομένων. 
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Σχήμα 2.2: Ενδεικτικό Διάγραμμα Αρχιτεκτονικής 

Στην τεχνολογία ArcGIS Enterprise διακρίνουμε πλέον τέσσερα συστατικά (ArcGIS GIS 
Server, Portal for ArcGIS, ArcGIS Data Store, ArcGIS Webadaptor), όπως αυτά 
αναλύονται παρακάτω: 

 ArcGIS GIS Server 

Το λογισμικό ArcGIS GIS Server είναι ένα ολοκληρωμένο server-based 
γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (webGIS). Συνδέεται με εφαρμογές και 
υπηρεσίες για διαχείριση χωρικών δεδομένων, οπτικοποίηση και χωρική 
ανάλυση. Το λογισμικό ArcGIS GIS Server παρέχει τη δυνατότητα διάχυσης 
γεωγραφικών δεδομένων με χρήση προηγμένων εργαλείων και μοντέλων. 
Επιπλέον δίνει πρόσβαση σε GIS εφαρμογές και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας 
κοινούς browsers των Desktop PCs ή φορητών συσκευών (mobile clients). 

Με τη χρήση του ArcGIS GIS Server θα δημοσιεύσει ο κάθε φορέας γρήγορα 
χαρτογραφικές Web εφαρμογές και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στο κοινό 
του και θα απλοποιηθεί η πρόσβαση στα γεωγραφικά δεδομένα και στις 
εικόνες. 

 Portal for ArcGIS 

Το Portal for ArcGIS παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας διαδικτυακής πύλης 
για το διαμοιρασμό, την αναζήτηση και τη χρήση GIS περιεχομένου μέσω ενός 
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content management περιεχομένου. Θα λειτουργεί αμιγώς πίσω από το 
firewall των συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στις εγκαταστάσεις μας, 
παρέχοντας έτσι πλεονεκτήματα πλήρους διαχείρισης και υιοθέτησης πολιτικών 
ασφαλείας κατά τα πρότυπα του οργανισμού μας. 

 ArcGIS Data Store 

Το ArcGIS Data Store είναι μια εφαρμογή που θα επιτρέπει στον εκάστοτε 
φορέα να ρυθμίσει εύκολα την αποθήκευση των δεδομένων του που 
χρησιμοποιούνται με το Portal. Επιπλέον θα παρέχεται η δυνατότητα 
δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Μέσω του Portal for ArcGIS map viewer 
θα διατίθενται εργαλεία για ανάλυση (GeoAnalytics Tools). 

 ArcGIS Web Adaptor 

Το Web Adaptor είναι μια εφαρμογή που λαμβάνει τα web service requests 
μέσω ενός κοινού URL και τα στέλνει στα GIS server μηχανήματα που 
υπάρχουν. Προσφέρει δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτους Web Server, εκτελεί 
λειτουργίες Reverse Proxy και παρέχει λειτουργίες διαμοιρασμού φόρτου 
μεταξύ πολλαπλών ArcGIS Server. 

Αναλυτικότερα το Web Adaptor: 

o Επιτρέπει την ενσωμάτωση του ArcGIS GIS Server με τους ήδη 
υπάρχοντες web servers του οργανισμού. 

o Επιτρέπει τη χρήση του ArcGIS GIS Server μέσω της κεντρικής 
ιστοσελίδας και της πόρτας του οργανισμού. Χρησιμοποιείται στην 
περίπτωση που δεν είναι επιθυμητό οι τελικοί χρήστες να βλέπουν την 
προεπιλεγμένη πόρτα 6080 ή το όνομα του προεπιλεγμένου site name 
(arcgis). 

o Επιτρέπει την απενεργοποίηση πρόσβασης των σελίδων ArcGIS Server 
Administrator Directory και ArcGIS Server Manager από εξωτερικούς 
χρήστες. 

o Επιτρέπει την απενεργοποίηση σύνδεσης χρηστών ArcGIS Desktop ως 
administrator ή publisher προς τον ArcGIS GIS Server. 

o Επιτρέπει τη χρήση του identity store και των πολιτικών ασφαλείας του 
οργανισμού σε επίπεδο web-tier. 

2.2  VIRTUALIZATION - HYPERVISOR 

Το πληροφοριακό σύστημα HELPOS θα φιλοξενηθεί σε δύο εικονικές μηχανές, οι 
οποίες θα δημιουργηθούν μέσω του QEMU-KVM. 

Το KVM (Kernel-based Virtual Machine) είναι ένα υποσύστημα virtualization που έχει 
ενσωματωθεί στον πηγαίο κώδικα του πυρήνα του Linux από την έκδοση 2.6.20, το 
οποίο προσφέρει έναν ενιαίο τρόπο για χρήση των virtualization  επεκτάσεων του 
επεξεργαστή. Αποτελείται από δύο modules, το kvm.ko και το kvm_intel.ko ή το 
kvm_amd.ko ανάλογα με το μοντέλο του επεξεργαστή του φυσικού μηχανήματος. 
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Το QEMU (Quick EMUlator) είναι μία πλατφόρμα για τη δημιουργία και διαχείριση 
εικονικών μηχανών. Εκτελείται σε επίπεδο χρήστη και υποστηρίζει virtualization είτε 
αμιγώς μέσω λογισμικού, είτε virtualization μέσω υλικού. Στην πρώτη περίπτωση δεν 
απαιτεί ειδική υποστήριξη από το υλικό αλλά είναι πολύ αργό, ειδικά αν το σύνολο 
εντολών της εικονικής μηχανής διαφέρει από το σύνολο εντολών του φυσικού 
μηχανήματος. Στη δεύτερη περίπτωση, χρησιμοποιεί το KVM που αναφέρθηκε 
προηγουμένως ώστε να έχει πρόσβαση στις επεκτάσεις του επεξεργαστή.  

2.3  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

2.3.1 ARCGIS PORTAL 10.6 

Επεξεργαστής: Τετραπύρηνος για 100 διαφορετικούς χρήστες 
Μνήμη RAM: 8 GB 
Χώρος στον σκληρό δίσκο: 10 GB 

2.3.2 ARCGIS SERVER 10.6 

Επεξεργαστής: Τετραπύρηνος για 100 διαφορετικούς χρήστες 
Μνήμη RAM: 8 GB 
Χώρος στον σκληρό δίσκο: 10 GB 

2.3.3 ARCGIS DESKTOP 10.6 

Λειτουργικό: Windows 
Ταχύτητα Επεξεργαστή: 2.2 GHz 
Μνήμη RAM: 4 GB (Συνιστάται: 8 GB) 
Χώρος στον σκληρό δίσκο: 4 GB (Συνιστάται: 6 GB) 
Ανάλυση οθόνης: 1024x768 
Κάρτα γραφικών: 64 ΜB RAM (Συνιστάται: 256 MB) 

2.3.4 ARCGIS DATA STORE 

Relational data store: 8 GB 
Spatiotemporal big data store: 16 GB 
Tile cache data store: 8 GB 

2.3.5 ARCGIS WEB ADAPTOR 

Web Server: Apache Tomcat 7.0.82, 8.0.47, 8.5.23 

2.3.6 POSTGRESQL 

Έκδοση: PostgreSQL 9.6.8 ή νεότερη 
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2.4 ΡΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

Ο διαχωρισμός του εκάστοτε χρήστη θα πραγματοποιείται με ανάθεση ρόλου, ο 
οποίος θα προσδιορίζει επακριβώς τις ενέργειες που δύναται να εκτελέσει στο 
σύστημα. Οι γενικοί ρόλοι που υφίστανται είναι οι εξής: 

 Viewer  
 User 
 Publisher 
 Administrator  

Αναλυτικότερα οι ενέργειες που θα επιτρέπεται να πραγματοποιεί διαχωρίζονται στις 
εξής: 

 Χρήση και διαμοιρασμός χαρτών και εφαρμογών 
 Δημιουργία αντικειμένων 
 Δημιουργία και συμμετοχή σε groups 
 Επεξεργασία οντοτήτων  
 Χρήση εργαλείων ανάλυσης 
 Διαχείριση οργανισμού και μελών 

2.5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Μια από τις δυνατότητες που παρέχεται από το ArcGIS κατά τη δημιουργία χάρτη είναι 
η προσθήκη επιπέδων πληροφορίας (Layers) μέσω αρχείων που βρίσκονται τοπικά σε 
έναν υπολογιστή ή μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών. 

Οι διαθέσιμοι τύποι αρχείων που δύναται να προστεθούν σαν επίπεδα στον χάρτη μας 
είναι οι εξής: 

 Comma-separated values (CSV) file (.csv) 
 GeoRSS web feed (URL) 
 GPS exchange format file (.gpx) 
 Keyhole markup language (KML) file (.kml, .kmz) 
 Shapefile (.zip) 
 Textfile (.txt) 
 Tile layer (URL) 

2.6 ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Μέσω του ArcGIS παρέχονται εργαλεία για το διαμοιρασμό των περιεχομένων. Αυτά 
τα δεδομένα θα μπορούν να είναι προσπελάσιμα από διάφορες συσκευές και 
εφαρμογές. 

Οι τύποι των περιεχομένων που θα μπορούν να διαμοιραστούν είναι οι εξής: 

 Χάρτες 
 Αρχεία 
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 Layers 
 Εφαρμογές 
 Εργαλεία 

Τα περιεχόμενα θα δύναται να διαμοιραστούν εντός των φορέων του Πληροφοριακού 
Συστήματος HELPOS, εντός του εκάστοτε φορέα ή προς όλους τους απλούς χρήστες. 
Ο κάθε χρήστης μπορεί να διαθέτει περιεχόμενο που να μην είναι προσβάσιμο από 
τον οποιοδήποτε άλλο χρήστη, παρά μόνο από το διαχειριστή του συστήματος. 
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3. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

3.1 POSTGRESQL 
Η PostgreSQL είναι μια σχεσιακή βάση δεδομένων ανοικτού κώδικα η οποία 
χρησιμοποιεί και επεκτείνει τη γλώσσα SQL. Μπορεί να τρέξει σε λειτουργικά 
συστήματα Linux, Mac και Windows, ενώ συμπεριλαμβάνει τους περισσότερους 
τύπους δεδομένων που ορίζουν οι SQL92 και SQL99, καθώς και αποθήκευση μεγάλων 
δυαδικών αντικειμένων (binary), όπως εικόνες, ήχοι ή βίντεο. Ακολουθεί το μοντέλο 
ACID (ατομικότητα, συνέπεια, απομόνωση, μονιμότητα) παρέχοντας εγγυήσεις 
αξιοπιστίας συναλλαγών στη βάση μέσω ελέγχου ταυτοχρονισμού ενώ προσφέρει 
διεπαφές προγραμματισμού για τις περισσότερες σύγχρονες γλώσσες 
προγραμματισμού όπως οι Perl, Python, C/C++, Java κ.α. 

Η PostGIS, αποτελεί μια επέκταση της PostgreSQL που δίνει δυνατότητα υποστήριξης 
χωρικών τύπων δεδομένων όπως σημεία, γραμμές και επιφάνειες σύμφωνα με τα 
πρότυπα που ορίζει το OGC (Open Geospatial Consortium). Προσφέρει ένα σύνολο 
συναρτήσεων, τελεστών, όπως και βελτιωμένες αναζητήσεις με χρήση ευρετηρίου για 
τους τύπους αυτούς δίνοντας τη δυνατότητα διατύπωσης χωρικών επερωτήσεων στη 
βάση. Ακόμα προσφέρει δυνατότητα εισαγωγής - εξαγωγής αρχείων διανυσματικών 
δεδομένων ESRI shapefiles με χρήση γραμμής εντολών ή γραφικής διεπαφής. 

3.2 ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ 
Στο Σχήμα 3.1 απεικονίζεται το ενοποιημένο σχήμα της βάσης δεδομένων του κόμβου 
HELPOS για τις βάσεις του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που περιέχουν δεδομένα μετρήσεων 
σεισμών καθώς και δεδομένα που αφορούν τους σταθμούς και τα δίκτυα στα οποία 
αυτοί υπάγονται. 

 

Σχήμα 3.1: Ενοποιημένο Σχήμα για Δεδομένα Σταθμών και Σεισμών 
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Ο σχεδιασμός της Βάσης Δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος HELPOS 
εμφανίζεται στο Σχήμα 3.1. Με το συγκεκριμένο ενοποιημένο σχήμα ενσωματώνονται 
όλα τα δεδομένα από τους συμμετέχοντες φορείς. 

 

Σχήμα 3.1: Ενοποιημένο Σχήμα Πληροφοριακού Συστήματος HELPOS 
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3.2.1 ΕΚΠΑ 

Στο Σχήμα 3.3 απεικονίζονται οι πίνακες στου οποίους θα αποθηκευτεί η πληροφορία 
που αφορά τους Μηχανισμούς Γένεσης (Genesis Mechanisms), οι μετρήσεις 
σεισμικών πηγών (Earthquake Sources), του Site Amplification, καθώς και τα 
δεδομένα σεισμικού κινδύνου (Seismic Hazards). 

 
Σχήμα 3.3: Πίνακες Αποθήκευσης Δεδομένων Καποδιστριακού                                                  

Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

3.2.2 ΙΤΣΑΚ 

Για την αποθήκευση των δεδομένων σεισμικών μετρήσεων του Ινστιτούτου Τεχνικής 
Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών θα ενοποιηθούν τα δεδομένα σταθμών 
με αυτά των υπόλοιπων βάσεων, ενώ τα υπόλοιπα δεδομένα θα αποθηκευτούν σε 
ένα αντίγραφο του ήδη υπάρχοντος σχήματος. 

 

Σχήμα 3.4: Δεδομένα Σεισμικών Μετρήσεων του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και 
Αντισεισμικών Κατασκευών 
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3.2.3 ΑΠΘ 

Η αποθήκευση των παλαιομαγνητικών και αρχαιομαγνητικών δεδομένων του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα αποθηκευθεί στη βάση δεδομένων 
όπως στο ακόλουθο σχήμα. 

 

Σχήμα 3.5: Παλαιομαγνητικά και Αρχαιομαγνητικά Δεδομένα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 
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4. PYTHON 

4.1 ARCPY 
Το ArcPy είναι ένα πακέτο λειτουργιών που αντικαθιστά το arcgisscripting. Σκοπός του 
είναι η δημιουργία μιας σειράς εντολών που θα δώσουν μεγαλύτερη ευχρηστία στη 
γεωγραφική ανάλυση, μετατροπή και διαχείριση δεδομένων, όπως και στον 
αυτοματισμό δημιουργίας χαρτών μέσα από τη γλώσσα προγραμματισμού Python. 

To ArcPy δίνει άμεση πρόσβαση στα εργαλεία geoprocessing, όπως και σε πρόσθετες 
εντολές και αντικείμενα του ArcGIS με σκοπό τη δημιουργία απλών αλλά και σύνθετων 
διαδικασιών γρήγορα και εύκολα (ESRI 2010-13). 

4.2 NUMPY 
Το NumPy είναι το βασικό πακέτο για επιστημονικούς υπολογισμούς στην Python. Θα 
μπορούσε να παρομοιαστεί με μία βιβλιοθήκη με μια πολύ μεγάλη συλλογή 
συναρτήσεων και τύπων που αποσκοπούν στην επίλυση μαθηματικών 
προβλημάτων. Διαθέτει ένα βασικό τύπο δεδομένων που είναι ο πολυδιάστατος 
πίνακας (multi-dimensional array, ndarray) πάνω στον οποίο είναι βασισμένες 
ρουτίνες για αριθμητική ανάλυση, γραμμική άλγεβρα, μιγαδικούς αριθμούς, ανάλυση 
Fourier, κ.λπ. 

4.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Ένα ενδεικτικό παράδειγμα εφαρμογής της ArcPy σε συνδυασμό με τη NumPy είναι η 
εισαγωγή δεδομένων από το ArcGIS. Στην παρακάτω φωτογραφία παρουσιάζεται η 
δημιουργία ενός εργαλείου με τη χρησιμοποίηση της βιβλιοθήκης ArcPy. 

 

Σχήμα 4.1: Εισαγωγή Δεδομένων από το ArcGIS 
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Αρχικά δηλώνεται ότι η πρώτη παράμετρος που θα εισάγουμε από τη φόρμα στο 
ArcGIS, θα αποθηκευτεί στην πρώτη μεταβλητή input, η οποία θα είναι και η ονομασία 
του shapefile. 

Στη συνέχεια δίνεται η εντολή να παρθούν τα x, y για τα σημεία του shapefile που 
δηλώθηκε πριν, και να εισαχθούν σε ένα NumPy πίνακα με την ονομασία x, y. 
Τροποποιούνται τα στοιχεία των πινάκων σε δεκαδικούς αριθμούς, έτσι ώστε να 
μπορεί το πρόγραμμα να διαχειριστεί τα δεδομένα. 

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται για τρεις ακόμη μεταβλητές, οι οποίες θα 
προέλθουν από τη φόρμα εισαγωγής του ArcGIS. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
μπορούν να πραγματοποιηθούν διάφορες προσεγγίσεις, καθώς έχουμε εισάγει τα 
δεδομένα μας στο πληροφοριακό σύστημα. 

  



 

 

              Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20 

5. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Στο συγκεκριμένο σενάριο παρέχονται τα εξής: 

1. Δυνατότητα προσδιορισμού χωρικής επερώτησης. Ο χρήστης δύναται να 
επιλέγει την περιοχή ενδιαφέροντος στο χαρτογραφικό υπόστρωμα και να 
λαμβάνει, υπό μορφή επιπέδων (layers), την πληροφορία από την υποκείμενη 
ΒΔ. Παρέχονται οι δυνατότητες προσδιορισμού τετράγωνης ή πολυγωνικής 
περιοχής ενδιαφέροντος. 

2. Δυνατότητα προσδιορισμού επερώτησης μέσω φόρμας κριτηρίων. Στην 
περίπτωση αυτή ο χρήστης επιλέγει το τμήμα της ΒΔ στο οποίο αναφέρεται η 
επερώτηση και προσδιορίζει τις τιμές των σχετικών κριτηρίων. Οι τιμές των 
κριτηρίων συνδυάζονται λογικά για την υποβολή της επερώτησης (σύζευξη). 
Τα προκύπτοντα αποτελέσματα παρουσιάζονται υπό μορφή λίστας καθώς και 
επί του χαρτογραφικού υποβάθρου. 

3. Δυνατότητα αναζήτησης σε αποθετήριο υλικού (έγγραφα, εικόνες). 

5.1 ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ 

Τα επίπεδα των δεδομένων που θα παρουσιαστούν στο σενάριο είναι τα εξής: 

 Νομοί Πελοποννήσου (Πολύγωνα) 
 Πόλεις Πελοποννήσου (Σημεία) 

Για κάθε πόλη περιέχονται γεωγραφικές πληροφορίες, καθώς και ο πληθυσμός των 
ετών 1981 και 1991. Στην περίπτωση του Πληροφοριακού Συστήματος HELPOS, οι 
σεισμολογικοί σταθμοί θα μπορούσαν να παρουσιαστούν αντί για τις πόλεις. 

Η αρχική αποτύπωση της δοκιμαστικής εφαρμογής που δημιουργήθηκε για το 
παραδοτέο απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα 5.1. Τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα 
για την επεξεργασία του συγκεκριμένου χάρτη είναι τα εξής: 

 Διάγραμμα απεικόνισης δεδομένων 
 Απεικόνιση δεδομένων με βάση την πλοήγηση του χάρτη 
 Δημιουργία επερωτήματος ενός στοιχείου 
 Σχεδιασμός γραφημάτων 
 Φίλτρο αναζήτησης 
 Επιλογή υποβάθρου 
 Χωρική αναζήτηση με βάση τη σχεδίαση 
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Σχήμα 5.1: Αρχική Απεικόνιση Εφαρμογής 

Για κάθε ένα από τα σημεία-πόλεις έχουν συνδεθεί αρχεία εικόνων, όπως αυτό 
παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.2. 

Σχήμα 5.2: Σύνδεση Εικόνας με Σημείο 
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5.1.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΣ 

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να σχεδιάσει μια 
πολυγωνική περιοχή ενδιαφέροντος, ανεξαρτήτως σχήματος, και στη συνέχεια να του 
παρουσιαστούν τα δεδομένα εντός αυτής. Ένα παράδειγμα για το παραπάνω 
απεικονίζεται στο Σχήμα 5.3. 

 

Σχήμα 5.3: Προσδιορισμός Χωρικής Επερώτησης 

Πέρα από τη χωρική επερώτηση βάσει ενός σχήματος, δημιουργήθηκε ένα εργαλείο 
απεικόνισης συγκεκριμένων στοιχείων με βάση το χάρτη (Σχήμα 5.4) που 
παρακολουθεί ο χρήστης. 

 
Σχήμα 5.4:  Παρουσίαση Στοιχείων ανάλογα με την Περιοχή Εμφάνισης του Χάρτη 
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Έτσι, ανάλογα με το που πλοηγείται ο χρήστης, του εμφανίζονται δεδομένα, τα οποία, 
αν υπάρχει μεταβολή, ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στο συγκεκριμένο 
σενάριο απεικονίζονται τα σημεία συλλογής των δεδομένων, οι μέσοι όροι των 
πληθυσμών δύο ετών, καθώς και το υψόμετρο των σημείων.  

5.1.2 ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μέσω μίας φόρμας, αναζητούνται οι πόλεις οι οποίες 
είχαν πληθυσμό το 1991 μεταξύ 7.000 και 10.000 ατόμων στην περιοχή της 
Πελοποννήσου. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει όποιες τιμές επιθυμεί. Το 
παραπάνω εργαλείο εμφανίζεται στο Σχήμα 5.5. 

 

Σχήμα 5.5:  Επερώτηση μέσω Φόρμας Κριτηρίων 

Τα αποτελέσματα με ταυτόχρονη εστίαση σε αυτά παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.6. 

 

Σχήμα 5.5:  Αποτελέσματα Επερώτησης 
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Όπως μπορεί να διακριθεί στο σχήμα, δημιουργείται ένα καινούργιο επίπεδο 
εμφάνισης. 

5.1.3 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Για το κάθε αρχείο ξεχωριστά υφίσταται ένας σύνδεσμος, με τον οποίο είναι 
προσβάσιμο από τους χρήστες πέραν του οργανισμού (HELPOS). Ένα ενδεικτικό 
παράδειγμα ενός συνδέσμου αποτελεί το: 

https://nkua1837.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/85b7e3a08ac445ae8
9479cfb729643a0/data 

στον οποίο εμφανίζεται μια εικόνα της πόλης των Πατρών. 

Για τους χρήστες εντός του οργανισμού, και εφόσον έχουν δοθεί τα απαραίτητα 
δικαιώματα στα αρχεία, μπορεί να πραγματοποιηθεί αναζήτηση με τη συμπλήρωση 
φόρμας αναζήτησης. Στο Σχήμα 5.6 παρουσιάζεται η συγκεκριμένη φόρμα. 

 

Σχήμα 5.6:  Φόρμα Αναζήτησης Αρχείων 

5.1.4 ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η παραπάνω εφαρμογή είναι ανοιχτή προς χρησιμοποίηση με τη μόνη απαίτηση της 
ύπαρξης σύνδεσης στο διαδίκτυο. Ο σύνδεσμος της εν λόγω εφαρμογής είναι: 

https://nkua1837.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7144a9ca33
2c42d08e25f838a76ee7a1 
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