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1 Επιτελική σύνοψη 

Το Παραδοτέο Π1: Έκθεση Προδιαγραφών Ευφυούς Συστήματος περιλαμβάνει την περιγραφή του 

ευφυούς συστήματος λήψης αποφάσεων. Στο συγκεκριμένο παραδοτέο το σύστημα στήριξης 

αποφάσεων προδιαγράφεται με τρόπο που εξασφαλίζει τη δυναμική και σε πραγματικό χρόνο 

λειτουργία, παραθέτοντας δράσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσεων και φυσικών 

καταστροφών. 

Πιο συγκεκριμένα, το παραδοτέο αφορά στις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του ευφυούς 

συστήματος στήριξης αποφάσεων. Παρατίθενται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά της λύσης, 

συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής, οι επιμέρους λειτουργίες των υποσυστημάτων, καθώς και 

εξειδίκευση λεπτομερειών της υλοποίησης, όπως ενδεικτικά η ενσωμάτωση λειτουργίας εκτέλεσης 

προκαθορισμένων σεναρίων και απλοποιημένη έκδοση χαρτογραφικής διεπαφής. 

Το παραδοτέο υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. 

1.1 Αναλυτική Περιγραφή 
Στόχος του Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Σύστηματος είναι η υποστήριξη των εμπλεκόμενων 
φορέων πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Β. Αιγαίου σε καταστάσεις κρίσεων - Φυσικών και 
Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων - μέσω της αποτελεσματικής 
χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Η πλατφόρμα θα δίνει σε όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς μια κοινή επιχειρησιακή εικόνα καθώς και τα εργαλεία για τη συνεργατική 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, των υποδομών και του εξοπλισμού.  

Λόγω του μεγάλου αριθμού των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση μιας κρίσης (φυσική ή 
τεχνολογική/ ανθρωπογενή) μετά την καταστροφή, είναι τεράστιος και ο όγκος των δεδομένων που 
πρέπει να προωθηθεί, να επεξεργαστεί και να είναι προσβάσιμος από φορείς και πολίτες μέσω 
κοινών αποθετηρίων και διαλειτουργικότητας μέσω WEB υπηρεσιών και ανοικτών πρωτοκόλλων (π.χ. 
OGC). Στα πλαίσια αυτά, με τη χρήση της πλατφόρμας, τα δεδομένα θα συλλέγονται, θα ελέγχονται, 
θα αναλύονται και θα παρουσιάζονται μέσα από ένα σύγχρονο χαρτοκεντρικό περιβάλλον. Η 
πλατφόρμα θα παρέχει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για την αποτελεσματική διάχυση της 
πληροφορίας καθώς και για την επικοινωνία των εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο της δημιουργίας 
μιας κοινής επιχειρησιακής εικόνας. Επιπλέον, επεξεργασμένα μέρη από όλη τη ροή πληροφοριών θα 
παρέχονται ελεύθερα στους πολίτες και στις αρμόδιες υπηρεσίες με τη χρήση ανοικτών προτύπων 
και σε πραγματικό χρόνο, με στόχο το συντονισμό, την άμεση ενημέρωση και την προστασία του 
κοινωνικού συνόλου.  

 

Εικόνα 1: Στιγμιότυπο από τις δυνατότητες του συστήματος 

Η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί ακολουθώντας μια ανοικτή/ αρθρωτή αρχιτεκτονική ως αποτέλεσμα 
των εμπειριών από πλήθος αντίστοιχων καταστάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα παρέχεται δε ως 
ελεύθερο λογισμικό – λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στο σύνολο της προσφερόμενης λύσης 
(εκτός του λογισμικού καταγραφής υπαίθρου και της υπηρεσίας δορυφορικών δεδομένων σχεδόν 
πραγματικού χρόνου), γεγονός που θα μεγιστοποιεί την αξιοποίηση και τη μελλοντική αξιοποίηση/ 
επεκτασιμότητα. Επιπλέον θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση της πληροφορίας που πρέπει να 
διαχέεται μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών. Ανάλογα με τους ρόλους και τα 



Π1: Έκθεση Προδιαγραφών Ευφυούς Συστήματος 

GET ΕΠΕ – DOTSOFT ΑΕ 
 6 

δικαιώματα που διαθέτουν, η πλατφόρμα θα εξασφαλίζει την ομαλή ροή της πληροφορίας, από τους 
φορείς μέχρι και τους πολίτες.  

Τα βασικά υποσυστήματα της εφαρμογής που θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί είναι:  

• Πλατφόρμα διαχείρισης κρίσεων  

• Yποδομή γεωχωρικών πληροφοριών  

• Πύλη ανοικτών δεδομένων για το ευρύ κοινό  

• Υπηρεσία πρόσβασης σε δορυφορικά δεδομένα σχεδόν πραγματικού χρόνου  

• Λογισμικό καταγραφής δεδομένων υπαίθρου 

• Υποσύστημα εκτέλεσης σεναρίων (νέα μονάδα) 

 

1.2 Σενάρια φυσικών καταστροφών που θα λαμβάνει υπόψιν της η 

πλατφόρμα διαχείρισης κρίσεων 
Προκειμένου να καταστεί πλήρως αξιοποιήσιμη η πλατφόρμα, ο Ανάδοχος θα προβεί στην υλοποίηση 

υποσυστήματος εκτέλεσης προκαθορισμένων σεναρίων. Τα σενάρια αφορούν στα τρία (3) πιο 

σημαντικά σενάρια φυσικών καταστροφών, δηλαδή κατολίσθηση, πλημμύρα, σεισμός πλέον της 

μεταναστευτικής κρίσης.  

Το κάθε σενάριο περιλαμβάνει:  

• Δεδομένα εκδήλωσης γεγονότος  

• Διαδικασία ενημερώσεων ανά εμπλεκόμενο φορέα  

• Τρόπο άντλησης, καταγραφής, αξιολόγησης δεδομένων γεγονότος  

• Τρόπο αντιμετώπισης γεγονότος (υποδομές/πόροι)  

• Διαδικασία και δεδομένα ενημέρωσης Πολιτείας/ κοινού  

• Κλείσιμο γεγονότος/ αποκατάσταση ομαλότητας  

Από τα σενάρια θα προκύψουν υποσενάρια καταστροφών (που θα αξιοποιεί το Ευφυές Σύστημα 

Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων για τις δύο περιοχές εφαρμογής) τα οποία θα αναπτύσσονται ανά 

υποσενάριο, ως εξής:  

• Καταστροφή (είδος, κατηγορία)  

• Ιεράρχηση και δεδομένα επικοινωνίας  

• Κρίσιμες υποδομές  

• Κρίσιμοι πόροι  

Το σύστημα θα οδηγεί το χρήστη στη διαδοχική επιλογή των προκαθορισμένων παραμέτρων, ώστε να 

οδηγηθεί στην άντληση της απαραίτητης πληροφορίας με την οποία θα έχει τροφοδοτηθεί το 

σύστημα. Για αναλυτικότερη παρουσίαση, βλ. παρ. 2.3.1.  

Τα υποστηριζόμενα στοιχεία θα είναι: 
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* στοιχεία που εξειδικεύονται ανά περιοχή/σενάριο 

 

 

  

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

• Κύπρος (επικράτεια) Περιοχή Σεναρίων 

•Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

• "Newsletter of Environmental Disasters and Crises Management Strategies" του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) "Στρατηγικές Διαχείρισης

•Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

•Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας 

•Απομαγνητοφώνηση της βιντεοσκόπησης της Άσκησης επί Χάρτου (Μυτιλήνη, Λέσβος, 01.03.2019) 

•Διατιθέμενα Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης Βορείου Αιγαίου 

Πηγές Άντλησης 
Δεδομένων 

• Πλημμύρα

• Σεισμός

• Κατολίσθηση

• Μεταναστευτικό γεγονός

Σενάρια

• Δεδομένα εκδήλωσης γεγονότος 

• Διαδικασία ενημερώσεων ανά εμπλεκόμενο φορέα 

• Άντληση, καταγραφή, αξιολόγηση δεδομένων γεγονότος 

• Τρόπος αντιμετώπισης γεγονότος (υποδομές/πόροι) 

• Διαδικασία και δεδομένα ενημέρωσης Πολιτείας/ κοινού Κλείσιμο γεγονότος/ αποκατάσταση ομαλότητας 

• Κλείσιμο γεγονότος/ αποκατάσταση ομαλότητας 

Στοιχεία ανά 
σενάριο

• Ιεράρχηση και δεδομένα επικοινωνίας 

• Κρίσιμες υποδομές 

• Κρίσιμοι πόροι 

• Ιεράρχηση και δεδομένα επικοινωνίας 

• Κρίσιμες υποδομές 

• Κρίσιμοι πόροι 

Στοιχεία υπο-
σεναρίων*
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2 Τεχνική Περιγραφή Συστήματος 
Στη συνέχεια παρατίθενται τα βασικά στοιχεία / χαρακτηριστικά της λύσης η οποία αποτελεί ένα 

προηγμένο πληροφοριακό σύστημα που ανταποκρίνεται πλήρως στις λειτουργικές απαιτήσεις και τις 

ανάγκες των χρηστών. 

2.1 Αρχιτεκτονική Συστήματος 
Η υλοποίηση του προσφερόμενου συστήματος θα βασιστεί σε ανοικτή, πολυεπίπεδη διαδικτυακή 
αρχιτεκτονική. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται η ανάπτυξη και μελλοντική κλιμάκωση του 
συστήματος, ενώ είναι δυνατή η διασύνδεση με άλλα συστήματα, δεδομένου ότι τηρούνται ανοικτά 
πρωτόκολλα και πρότυπα επικοινωνίας σύμφωνα με το πλαίσιο διαλειτουργικότητας. Η αρχιτεκτονική 
του συστήματος εξασφαλίζει ευκολία ανάπτυξης, διασυνδεσιμότητα και βασίζεται στη χρήση διεθνών 
προτύπων. Σημαντικό ρόλο στη δυνατότητα επέκτασης και κλιμάκωσης έχει και η δυνατότητα 
αξιοποίησης της τεχνολογίας των εικονικών μηχανών και γενικά περιβάλλοντος virtualization.  

Προκειμένου το σύστημα να εξυπηρετήσει το σκοπό για τον οποίο δημιουργείται, θα έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά:  

• ευκολία στη χρήση, λειτουργία, συντήρηση 

• ευελιξία στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών  

• χρήση ανοικτών προτύπων 

• επεκτασιμότητα  

• απόδοση  

• διαθεσιμότητα  

• αξιοποίηση υφιστάμενων πόρων τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού και τεχνογνωσίας, 
όσο και σε επίπεδο υλικοτεχνικού εξοπλισμού 

Αναλυτικότερα, οι απαιτήσεις που θα ικανοποιούνται συνολικά από την αρχιτεκτονική είναι οι 
ακόλουθες: 

• Βασίζεται σε υψηλού επιπέδου ολοκλήρωση τεχνολογικά προηγμένων και καταξιωμένων 
λύσεων κορυφαίων στο χώρο κατασκευαστών λογισμικού, βασισμένη σε ανοικτά πρότυπα. 

• Κλιμακώνεται εύκολα ώστε να προσαρμόζεται το προσφερόμενο σύστημα στις απαιτήσεις των 
εφαρμογών. 

• Πληροί τους πολυεπίπεδους κανόνες ασφαλείας που είναι αναγκαίοι για την εύρυθμη 
λειτουργία των σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών και την προστασία του από κακόβουλες 
πρακτικές.  

• Υποστηρίζεται η πρόσβαση στο σύστημα από μεγάλο αριθμό χρηστών. 

• Υποστηρίζεται απομακρυσμένη πρόσβαση  

• Υποστηρίζεται πρόσβαση στο σύστημα με ελεγχόμενο τρόπο, επιτρέποντας διαφορετικά 
επίπεδα διαβάθμισης των χρηστών. 

• Υποστηρίζονται πολλαπλές μέθοδοι πρόσβασης στα δεδομένα τόσο σε απομακρυσμένους όσο 
και σε τοπικούς χρήστες μέσω ασύρματων και ενσύρματων μέσων. 

• Υποστηρίζεται η συμβατότητα με πολλές διαφορετικές μορφές γεωχωρικών δεδομένων και η 
εισαγωγή δεδομένων από πολλές διαφορετικές πηγές. 

• Η λειτουργικότητα της διαδικτυακής εφαρμογής θα είναι συμβατή με τους κυριότερους 
περιηγητές διαδικτύου (Web browsers), όπως λ.χ. οι Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome. 

Στην αρχιτεκτονική του συστήματος θα διακρίνονται πέντε (5) λογικά επίπεδα. Η διάκριση προκύπτει 
από την ομαδοποίηση των σχετικών λειτουργιών που αφορούν το αντικείμενο των επιχειρησιακών 
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λειτουργιών και την απαίτηση για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Τα επίπεδα 
αυτά είναι:  

• Επίπεδο εξωτερικών δεδομένων: Περιλαμβάνει το σύνολο των εξωτερικών δεδομένων που 
διασυνδέονται με το σύστημα. Μεταξύ αυτών είναι και τα δεδομένα Sentinel που θα 
παρέχονται από το σύστημα αξιοποιώντας τη τεχνολογία Sentinel-Hub. 

• Επίπεδο Διαχείρισης / Δεδομένων: Το επίπεδο περιλαμβάνει την υποδομή για την 
αποθήκευση, διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων. 

• Επίπεδο Υπηρεσιών: Στο επίπεδο αυτό ενσωματώνεται όλη η επιχειρησιακή λογική με την 
ανάπτυξη των απαραίτητων εφαρμογών και (δια)δικτυακών υπηρεσιών. 

• Επίπεδο Παρουσίασης: Αποτελεί τη διεπαφή της υποδομής με τους χρήστες του συστήματος. 
Αφορά διαδικτυακές (web) εφαρμογές και εφαρμογές για κινητά / φορητές συσκευές 
(mobile). 

•  Επίπεδο υποστηρικτικών εφαρμογών γραφειου (desktop): Αποτελεί τη διεπαφή των 
διαχειριστών / εσωτερικών χρηστών που πραγματοποιείται με τη χρήση desktop εργαλείων 
που παρέχουν προηγμένες / σύνθετες λειτουργίες. 

Τα δεδομένα και το περιεχόμενο θα αποθηκεύονται σε κατάλληλα σχήματα βάσεων δεδομένων. Οι 
εφαρμογές και οι υπηρεσίες που θα διατίθενται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, θα εκτελούνται 
στους εξυπηρετητές. Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής θα παρέχεται πρόσβαση στις υπηρεσίες.  
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Εικόνα 2: Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική του συστήματος 

Για την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής θα γίνει εφαρμογή των ακολούθων επιπέδων: 

2.1.1 Επίπεδο εξωτερικών δεδομένων 

Το επίπεδο αυτό παρέχει πρόσβαση σε εξωτερικά δεδομένα τα οποία παρέχονται από εξωτερικά / 

τρίτα αποθετήρια με τη μορφή υπηρεσιών ή δεδομένων. Η διασύνδεση με το σύστημα θα 

πραγματοποιείται μέσα από την ανάπτυξη εφαρμογών διασύνδεσης που θα βασίζονται σε ανοικτά 

πρότυπα όπως είναι οι βιβλιοθήκες GDAL και OGR αλλά και με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων 

κυρίως σε python. Σε αυτήν την κατηγορία βρίσκονται και τα δορυφορικά δεδομένα Sentinel του 

αποθετηρίου Copernicus, όπου η πρόσβαση θα πραγματοποιείται με το παρεχόμενο API της 

Υπηρεσίας Sentinel-Hub. Το συγκεκριμένο API δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα δεδομένα 

με βάση τα OGC πρότυπα WMS, WCS. 

2.1.2 Επίπεδο Βάσεων Δεδομένων (Database tier) 

Το Database tier αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο στο φυσικό και λογικό σχεδιασμό. Στο επίπεδο αυτό 

πραγματοποιείται η αποθήκευση του συνόλου των δεδομένων (περιγραφικά, γεωχωρικά, έγγραφα 

κ.λπ.). Η πρόσβαση των χρηστών στα δεδομένα θα είναι δυνατή είτε μέσω των Intranet/ Web clients 

ή/και μέσω των Desktop clients (λ.χ. Desktop GIS) και πάντα μέσω του Service tier. Δυνατότητα 

πρόσβασης στο επίπεδο αυτό χωρίς τη χρήση του Service tier θα έχουν αποκλειστικά οι Διαχειριστές 

του συστήματος για λόγους συντήρησης, επιδιόρθωσης προβλημάτων κ.λπ. Στο επίπεδο αυτό θα 

περιλαμβάνονται τα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) και οι βάσεις των 

περιγραφικών δεδομένων, των γεωχωρικών δεδομένων και των μεταδεδομένων. 

Οι εσωτερικοί χρήστες του συστήματος, μέσω κατάλληλων ρόλων και αντίστοιχων δικαιωμάτων, θα 

έχουν άμεση και απευθείας πρόσβαση στις βάσεις των γεωχωρικών και λοιπών δεδομένων μέσω 

Desktop GIS, θα μπορούν να επεξεργάζονται και να διαχειρίζονται όλα τα δεδομένα, ενώ θα μπορούν 

να προβαίνουν σε σύνταξη, απεικόνιση και εκτύπωση χαρτών κ.λπ. Επιπλέον, θα μπορούν να 

καταχωρούν δεδομένα από τη διαδικτυακή εφαρμογή αξιοποιώντας τα υποστηριζόμενα πρότυπα 

WFS-T. 

2.1.3 Επίπεδο Υπηρεσιών (Application tier) 

Αφορά στο ενδιάμεσο επίπεδο, στο οποίο θα υλοποιηθεί πρακτικά το σύνολο της απαιτούμενης 
λειτουργικότητας (server side) που θα παρέχεται από/ προς τους πελάτες (clients). Η πρόσβαση προς 
αυτό θα είναι εφικτή μέσω των Web και Desktop tiers. Στο Service tier, μεταξύ άλλων, θα γίνεται και 
η εξουσιοδότηση της εισόδου των χρηστών με χρήση μηχανισμού Single Sign On, η απόδοση της 
ομάδας χρήστη (Εσωτερικός/ Εξωτερικός χρήστης, Διαχειριστής Συστήματος/ Χρήστης Εφαρμογών 
κ.λπ.), το επίπεδο ασφαλείας, τα επίπεδα πρόσβασης και χρήσης εφαρμογών, τα επίπεδα ανάγνωσης 
και, γενικά, διαχείρισης δεδομένων, οι δυνατότητες και οι ρόλοι για εισαγωγή και ενημέρωση των 
δεδομένων κ.λπ.  

Στο Service tier θα περιλαμβάνονται όλες οι λειτουργίες των υπηρεσιών που θα τροφοδοτούν τις 
εφαρμογές του παρόντος έργου. Παράλληλα, θα μπορούν να ενσωματωθούν διαθέσιμα δεδομένα 
από άλλους φορείς / συστήματα. Η πρόσβαση σε δεδομένα άλλων φορέων θα εξασφαλίζεται μέσω 
των ανοικτών προτύπων διαδικτυακών υπηρεσιών. 

2.1.4 Επίπεδο Διαδικτύου (Web tier) 

Αποτελεί το ανώτερο επίπεδο το οποίο θα είναι προσβάσιμο μέσω τοπικού εσωτερικού δικτύου και 
του Διαδικτύου. Στο επίπεδο αυτό θα παρέχονται στους χρήστες οι εφαρμογές για την παρουσίαση 
του συνόλου του πληροφοριακού υλικού (περιγραφικά δεδομένα, γεωχωρικά δεδομένα, συνοδευτικά 
έγγραφα κ.λπ.) σε διάφορες μορφές. Τις εφαρμογές θα τις παρέχει ή/και θα αναπτύξει ο Ανάδοχος σε 
περιβάλλον περιηγητή διαδικτύου (web browser). Η πλειοψηφία των εφαρμογών και των διαφόρων 
αυτοματισμών που θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο θα εμπίπτουν σε αυτό το επίπεδο και θα είναι 
ανεξάρτητες και πλήρως αποδεσμευμένες από το λειτουργικό σύστημα του πελάτη. Για την 
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εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (όταν αυτή απαιτείται) θα γίνεται χρήση μηχανισμού Single Sign On σε 
όλα τα συστατικά μέρη εφαρμογών και αυτοματισμών. 

2.1.5 Επίπεδο υποστηρικτικών εφαρμογών γραφείου (Desktop) 

Το επίπεδο αυτό περιλαμβάνει εφαρμογές διαχείρισης (desktop) με τις οποίες έχουν πρόσβαση στα 

δεδομένα και στις υπηρεσίες δεδομένων πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος. Οι εφαρμογές 

αυτές (desktop GIS εφαρμογές) έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα δεδομένα, επεξεργασίας 

των δεδομένων ή και σύνθετων λειτουργιών χαρτογραφικής / χωρικής ανάλυσης. 

2.2 Τεχνολογίες Υλοποίησης 
Για την ολοκληρωμένη λειτουργία του συστήματος προφέρονται εξειδικευμένα λογισμικά που 
αποσκοπούν στο να παρέχουν τη απαραίτητη λειτουργικότητα της διαχείρισης, επεξεργασίας και 
διάχυσης των δεδομένων που συλλέγονται.  

Θα χρησιμοποιηθεί στο σύνολο της λύσης τεχνολογία ελεύθερου λογισμικού – λογισμικού ανοικτού 
κώδικα ΕΛ/ΛΑΚ πλήν των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών (λογισμικό καταγραφής και 
υπηρεσία πρόσβασης σε δορυφορικά δεδομένα). 

Τα μεμονωμένα προσφερόμενα λογισμικά που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη λύση είναι τα 
ακόλουθα: 

• Λογισμικό διαχείρισης κρίσεων: Λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ SAHANA EDEN για απεριόριστο αριθμό 

χρηστών 

• Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Γεωχωρικών Δεδομένων: Λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ PostgreSQL , 
Λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ PostGIS για απεριόριστο αριθμό χρηστών  

• Λογισμικό Διάθεσης Γεωχωρικών Δεδομένων: Λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ GeoServer για 
απεριόριστο αριθμό χρηστών 

• Εφαρμογή γραφείου GIS (Desktop GIS): Λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ QGIS για απεριόριστο αριθμό 
χρηστών 

• Λογισμικό δημιουργία γεωχωρικών εφαρμογών: Λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ GET SDI PORTAL για 
απεριόριστο αριθμό χρηστών 

• Λογισμικό διάχυσης μεταδεδομένων: Λογισμικό Ελ/ΛΑΚ Geonetwork OpenSource για 
απεριόριστο αριθμό χρηστών 

• Λογισμικό υποδομών ανοικτών δεδομένων: Λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ CKAN για απεριόριστο 
αριθμό χρηστών 

• Λογισμικό δημιουργίας εφαρμογών καταγραφής δεδομένων πεδίου: Λογισμικό Mappt 

• Λογισμικό πρόσβασης σε δορυφορικά δεδομένα σχεδόν πραγματικού χρόνου: Λογισμικό 
Sentinel Hub 

 

2.2.1 Λογισμικό διαχείρισης κρίσεων SAHANA  

2.2.1.1 Γενικά 

Για την ανάπτυξη της πλατφόρμας διαχείρισης κρίσεων θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό ανοικτού 
κώδικα Sahana EDEN το οποίο είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως λογισμικό για τη διαχείριση 
ανθρωπιστικών κρίσεων και καταστροφών. Το λογισμικό είναι δομημένο με τη μορφή αρθρωμάτων 
(modules) τα οποία καλύπτουν το σύνολο των αναγκών του κύκλου εκτάκτων καταστάσεων. Τα 
αρθρώματα αυτά ομαδοποιούνται στις παρακάτω γενικές κατηγορίες:  

 

Πυρήνας 

 

Επείγοντα Περιστατικά 
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Υγεία 

 

Εφοδιαστική αλυσίδα 

 

Πληθυσμός 

 
Συνεργασία 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του λογισμικού για κάθε μία από τις 
ανωτέρω ομάδες λειτουργιών. 

 

Πυρήνας 

Οι βασικές λειτουργίες που περιλαμβάνονται είναι: 

 
Οργανόγραμμα 

Δημιουργεί μια βάση δεδομένων των εμπλεκομένων οργανισμών / 
φορέων με στόχο τη διευκόλυνση του συντονισμού. Επιτρέπει στους 
φορείς να καταγράφουν τις υποδομές τους (γραφεία, αποθήκες, κλπ) 
έτσι ώστε αυτές να μπορούν να εμφανιστούν σε χάρτες αλλά και να 
διασυνδεθούν με άλλα modules όπως το ανθρώπινο δυναμικό και το 
απόθεμα υλικών. 

 
Ανθρώπινο Δυναμικό 

Διαχειρίζεται το εμπλεκόμενο προσωπικό. Καταγράφει τη θέση τους, τα 
προσόντα τους και εξασφαλίζει ότι ο καθένας εμπλέκεται με τον πλέον 
αποδοτικό τρόπο σε σχέση με την εργασία που απαιτείται. Στο 
προσωπικό περιλαμβάνεται τόσο το μόνιμο προσωπικό των 
εμπλεκομένων φορέων όσο και οι εθελοντές. 

 
Διαχείριση Έργων 

Γνωρίζοντας ποιος, που και πότε κάνει κάτι οι οργανισμοί που 
εμπλέκονται στη διαχείριση των έκτακτων καταστάσεων μπορούν να 
ανταποκριθούν καλύτερα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και να 
συντονίσουν καλύτερα τις ενέργειες. 

 

 

Επείγοντα Περιστατικά 

Οι βασικές λειτουργίες που περιλαμβάνονται είναι: 

 
Ειδοποιήσεις 

Σχεδιασμένα για διαφορετικά σενάρια, περιλαμβάνουν αναφορές και 
ειδοποιήσεις σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, τα υλικά, τις 
υποδομές και τις ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το 
σχεδιασμό της αντιμετώπισης της κρίσης. 

 
Καταφύγια 

Διαχειρίζεται τη θέση και την κατάσταση των προσωρινών καταφυγίων, 
συμπεριλαμβανομένων των υλικών που απαιτούνται, του προσωπικού 
και των εθελοντών που δραστηριοποιούνται σε αυτά καθώς και ένα 
μηχανισμό διαχείρισης εισόδου / εξόδου όσων φιλοξενούνται σε αυτά. 

 
Συμβάντα 

Διαχείριση των περιστατικών που συμβαίνουν στις εγκαταστάσεις και 
στην περιοχή έκτακτης ανάγκης. Καταγραφή της θέσης, των συνθηκών 
καθώς και των αναγκών σε υλικά και προσωπικό. 

 

 
Υγεία 
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Οι βασικές λειτουργίες που περιλαμβάνονται είναι: 

 
Υποδομές Υγείας 

Καταγραφή των υποδομών υγείας και των χαρακτηριστικών τους 
(κλινικές, κλίνες, εφημερίες κλπ). 

 
Επιδημίες / Ασθένειες 

Καταγραφή των περιστατικών υγείας που εμφανίζονται κατά τη 
διάρκεια ενεργοποίησης του μηχανισμού διαχείρισης κρίσης. 

 
Εντοπισμός ασθενών 

Εντοπισμός του ασθενή κατά τη διάρκεια εξέλιξης του περιστατικού 
(καταφύγιο, νοσοκομείο κλπ). 

 

 

Εφοδιαστική αλυσίδα 

Οι βασικές λειτουργίες που περιλαμβάνονται είναι: 

 
Υλικά 

Διαχειρίζεται υλικά και εξοπλισμό όπως οχήματα, τηλεπικοινωνιακό 
εξοπλισμό, γεννήτριες παραγωγής ρεύματος. Σε κάθε ένα 
καταγράφεται η χρέωση σε προσωπικό καθώς και η κατάσταση στην 
οποία βρίσκονται. 

 
Αποθήκες 

Καταγράφει και διαχειρίζεται κινήσεις για αποστολή και λήψη υλικών. 
Υποστηρίζει πολλαπλούς καταλόγους υλικών καθώς και εναλλακτικά 
υλικά / εξοπλισμό. Επιτρέπει στους οργανισμούς / φορείς να 
διαχειριστούν αιτήματα, δωρεές και αποθήκες υλικών. 

 
Αιτήματα 

Καταγραφή και διαχείριση των αιτημάτων παροχής εξοπλισμού / 
υλικών. 

 

 

Πληθυσμός 

Οι βασικές λειτουργίες που περιλαμβάνονται είναι: 

 
Δημογραφικά Στοιχεία 

Δημογραφικά στοιχεία για τον πληθυσμό της περιοχής έκτακτης 
ανάγκης. 

 
Κίνδυνοι 

Διαχείριση κινδύνων σε σχέση με τον πληθυσμό (μόνιμο και έκτακτο) 
ως αποτέλεσμα φυσικών και ανθρωπογενών πιέσεων. 

 
Ενημέρωση 

Διαχείριση του μηχανισμού ενημέρωσης του πληθυσμού. Δημιουργία 
μηνυμάτων και μηχανισμός προώθησης προς τους τελικούς αποδέκτες. 

 
Αξιολογήσεις 

Συλλέγει και καταγράφει στοιχεία από επιτόπιες αξιολογήσεις για τη 
δημιουργία αναφορών. Τα δεδομένα καταχωρούνται είτε σε μία 
διαδικτυακή εφαρμογή ή σε πρότυπα αρχεία Excel. 

 

 

 
Συνεργασία 

Οι βασικές λειτουργίες που περιλαμβάνονται είναι: 
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Μηνύματα 

Παρέχει υποστήριξη για μηνύματα που αποστέλλονται με email, SMS, 
Twitter και Google Talk. Μπορούν να καθοριστούν ομάδες αποδεκτών 
για να είναι εύκολη η μαζική αποστολή μηνυμάτων. Επιπλέον παρέχει 
μηχανισμό που επιτρέπει στους πολίτες να στέλνουν ένα σύντομο 
μήνυμα και να λαμβάνουν αυτοματοποιημένες πληροφορίες. 

 
Έγγραφα 

Παρέχει την υποδομή για τη διαχείριση εγγράφων. Το κάθε έγγραφο 
έχει δικαιώματα χρήσης / πρόσβασης που συνδέονται με τις ομάδες 
χρηστών και τους χρήστες.  

 
Χάρτες 

Παρέχεται ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον χαρτογραφικής 
παρουσίασης της πληροφορίας. Οι χάρτες είναι απαραίτητοι για τον 
ορθό σχεδιασμό της πρόληψης ή της αντιμετώπισης ενός γεγονότος.  

 

Η πλατφόρμα Sahana EDEN είναι πλήρως διαδικτυακή. Επιπλέον όμως έχει τη δυνατότητα να 
εκτελεστεί τοπικά, από flash disk σε προσωπικό υπολογιστή / laptop εξασφαλίζοντας το συγχρονισμό 
των δεδομένων όταν οι χρήστες συνδέονται στον κεντρικό διακομιστή. 

2.2.1.2 Στοιχεία 

Σε ό,τι αφορά στα στοιχεία που θα ενταχθούν στο σύστημα, η ανάλυση ανέδειξε κατηγορίες, όπως: 

Κρίσιμες Υποδομές, Ανθρώπινο Δυναμικό, Οχήματα: Μηχανήματα, Μεταφοράς, Ειδικά, Μέσα 

Επικοινωνίας, Εξοπλισμός, Υγειονομικό Υλικό, Υλικό Ανάπτυξης Καταυλισμών, Μηχανήματα Έργων 

Ιδιωτών, Χώροι Συγκέντρωσης Πληθυσμού.  

Τα στοιχεία θα χορηγηθούν με περιγραφικά στοιχεία (π.χ. όνομα) αλλά και στοιχεία γεωαναφοράς 

(συντεταγμένες γεωγραφικό μήκος/πλάτος) καθιστώντας εφικτή τη χρήση και την εμφάνισή τους σε 

χαρτογραφικό περιβάλλον. Η απεικόνιση των στοιχείων σε χάρτη, επιτρέπει τη δημιουργία εποπτικής 

εικόνας για τη θέση, την κάλυψη που προσφέρουν κ.λπ. 

Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζονται παραδείγματα απεικόνισης των κρίσιμων υποδομών, 

στο περιβάλλον του προσφερόμενου ΕΛ/ΛΑΚ desktop GIS. Η ίδια πληροφορία θα είναι διαθέσιμη και 

στο διαδίκτυο με την ολοκλήρωση του συστήματος.  
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Εικόνα 3: Παραδείγματα οπτικοποίησης των κρίσιμων υποδομών σε χαρτογραφικό περιβάλλον 

 

2.2.2 Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Γεωχωρικών Δεδομένων: Λογισμικό PostgreSQL  

Tο προσφερόμενο ΕΛ/ΛΑΚ σύστημα διαχείρισης βάσεων γεωχωρικών δεδομένων PostgreSQL (έκδ. 
10.5, 09-08-2018) με τη χωρική επέκταση PostGIS θα χρησιμοποιείται για τη δομημένη αποθήκευση 
όλων των δεδομένων που λαμβάνονται και διατίθενται από το σύστημα καθώς και των επιπέδων 
πληροφορίας που παράγονται κατά την επεξεργασία των δεδομένων αυτών.  

Η προσφερόμενη λύση είναι πολύ διαδεδομένη, αξιόπιστη και κατάλληλη να υποστηρίξει το είδος των 
δεδομένων του συστήματος. Υποστηρίζει, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια, εγγενώς τη 
χωρική διάσταση των αντικειμένων. Διαθέτει χωρικούς τύπους δεδομένων τόσο διανυσματικούς 
(vector) όσο και εικονιστικούς (raster), χωρικούς τελεστές, συστήματα αναφοράς και εξασφαλίζει 
μεγάλο βαθμό διαλειτουργικότητας με διάφορους τρόπους με τα συνήθη λογισμικά GIS ανοιχτού 
κώδικα ή εμπορικά ενδιαμέσων (πχ QGIS, ArcGIS). Επίσης υποστηρίζει την ανάπτυξη εφαρμογών 
επεξεργασίας των δεδομένων με εργαλεία προγραμματισμού. H άδεια χρήσης του προσφερόμενου 
λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ επιτρέπει την εγκατάσταση του λογισμικού σε απεριόριστο αριθμό κόμβων 
(εξυπηρετητών), επιτρέποντας και τη μελλοντική επέκταση και κλιμάκωση του συστήματος.  

Δεδομένου ότι η βάση γεωχωρικών δεδομένων θα αποτελεί τον πυρήνα του συστήματος, το 
προσφερόμενο λογισμικό διαθέτει δοκιμασμένες δυνατότητες υποστήριξης λειτουργιών σε 
επιχειρησιακό περιβάλλον.  

Η PostgreSQL αποτελεί το πιο προηγμένο σύστημα ανοικτού κώδικα της κατηγορίας. Η ανάπτυξή του 
διαρκεί ήδη πάνω από είκοσι (20) χρόνια και βασίζεται σε αρχιτεκτονική η οποία έχει δημιουργήσει 
μια ισχυρή αντίληψη των χρηστών της σχετικά με την αξιοπιστία, την ακεραιότητα των δεδομένων και 
την ορθή λειτουργία. Διαθέτει ταχύτητα και λειτουργίες που το καθιστούν ανταγωνιστικό εμπορικών 
πακέτων όπως είναι η Oracle και Σχεσιακή Βάση Δεδομένων της Microsoft, ενώ χρησιμοποιείται 
επιτυχώς για την υποστήριξη βάσεων δεδομένων που το μέγεθός τους ανέρχεται σε μερικά Terabytes. 
Η λειτουργία του PostgreSQL υποστηρίζεται σε όλα τα βασικά λειτουργικά συστήματα (Windows, 
Linux, UNIX). Το λογισμικό διατίθεται υπό την άδεια PostgreSQL License (TPL) και συνεπώς 
προσφέρεται απεριόριστος αριθμός αδειών, χωρίς να υπεισέρχεται κανένας περιορισμός στον αριθμό 
των αδειών και στον αριθμό των εξυπηρετητών στους οποίους θα μπορεί να εγκατασταθεί έτσι ώστε 
να μην δυσχεραίνεται η δυνατότητα κλιμάκωσης του συστήματος.  

Μερικά μόνο από τα βασικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου πακέτου είναι:  
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Η PostgreSQL αποτελεί ένα πλήρες σχεσιακό σύστημα που υποστηρίζει πολλαπλά σχήματα (schemas) 
σε κάθε βάση, ενώ οι πληροφορίες σχετικά με τους πίνακες, τις στήλες και τις όψεις είναι διαθέσιμες 
μέσω του Information Schema, όπως ορίζεται στο Πρότυπο SQL. Ο καθορισμός των σχημάτων 
(υποστηρίζονται πολλαπλά σχήματα ανά ΒΔ) και η διαχείριση των δεδομένων πραγματοποιείται με 
χρήση ερωτημάτων SQL, καθώς και μέσω γραφικής διεπαφής -χωρίς να απαιτείται φυσική πρόσβαση 
στον εξυπηρετητή που είναι εγκατεστημένο το ΣΔΒΔ. 

Πλέον των παραπάνω, το προσφερόμενο ΣΔΒΔ υποστηρίζει: 

• διεπαφή ODBC 

• όψεις (views) 

• ενσωματωμένες συναρτήσεις επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων 

• triggers, casts 

• διαβαθμισμένη πρόσβαση στα δεδομένα ακόμα και σε επίπεδο εγγραφής 

• ρόλους, κανόνες και χρήστες 

• δυνατότητες κρυπτογράφησης 

• δυνατότητα ορισμού νέων τύπων δεδομένων 

• αναζήτηση "full text search" 

• δυνατότητα localization 

• ευρετήρια για σύνθετα αντικείμενα 

• εργαλεία αυτόματης συντήρησης και βελτιστοποίησης των βάσεων 

• διάφορους τύπους δεδομένων 

• περιορισμούς αναφορικής ακεραιότητας (referential integrity) 

• αλγόριθμους δεικτοδότησης, όπως B-tree, R-tree  

• ενσωματωμένες γλώσσες για τη σύνταξη συναρτήσεων  

• πίνακες ως τύπο δεδομένων 

• κληρονομικότητα πινάκων 

• γεωχωρικά δεδομένα με (βλ. PostGIS) ή χωρίς πρόσθετο λογισμικό (extension, add-on) 

• δεικτοδότηση γεωχωρικών δεδομένων 

• μηχανισμούς ελέγχου δοσοληψιών (transactions) 

• μηχανισμούς ελέγχου επιδόσεων 

• δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς (backup and restore) 

• προγραμματιστικές διεπαφές για γλώσσες, όπως C/C++, Java, .Net, Perl, Python, Ruby 

• δυνατότητα δημιουργίας βάσεων δεδομένων απεριόριστου μεγέθους, με δυνατότητα 
απεριόριστου αριθμού εγγραφών ανά πίνακα. 

συμβατότητα με το πρότυπο ANSI-SQL

υποστήριξη κωδικοποίησης Unicode/ UTF-8, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών

πολύ μεγάλος αριθμός (διαρκώς αυξανόμενος) ενσωματωμένων συναρτήσεων δημιουργίας, 
επεξεργασίας, εξαγωγής γεωμετρίας από γεωχωρικά δεδομένα

δυνατότητα ορισμού νέων (σύνθετων) τύπων δεδομένων

υποστήριξη ευρετηρίων για σύνθετα αντικείμενα

εργαλεία αυτόματης συντήρησης και βελτιστοποίησης της βάσης

διαβαθμισμένη πρόσβαση στα δεδομένα ακόμα και σε επίπεδο εγγραφής
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Προσφέρει επικοινωνία με Desktop και Web GIS λογισμικά, τόσο εμπορικά όσο και ΕΛ/ΛΑΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των Desktop και Web GIS εφαρμογών και λογισμικών που προσφέρονται 
ακολούθως.  

Οι υποστηριζόμενοι τύποι δεδομένων, περιλαμβάνουν ενδεικτικά:  

Name Description 

Bigint signed eight-byte integer 

Bigserial autoincrementing eight-byte integer 

bit [ (n) ] fixed-length bit string 

bit varying [ (n) ] variable-length bit string 

Boolean logical Boolean (true/false) 

Box rectangular box on a plane 

Bytea binary data ("byte array") 

character varying [ (n) ] variable-length character string 

character [ (n) ] fixed-length character string 

Cidr IPv4 or IPv6 network address 

Circle circle on a plane 

Date calendar date (year, month, day) 

double precision double precision floating-point number (8 bytes) 

Inet IPv4 or IPv6 host address 

Integer signed four-byte integer 

interval [ fields ] [ (p) ] time span 

Line infinite line on a plane 

Lseg line segment on a plane 

Macaddr MAC (Media Access Control) address 

Money currency amount 

numeric [ (p, s) ] exact numeric of selectable precision 

Path geometric path on a plane 

Point geometric point on a plane 

Polygon closed geometric path on a plane 

Real single precision floating-point number (4 bytes) 

Smallint signed two-byte integer 

Smallserial autoincrementing two-byte integer 

Serial autoincrementing four-byte integer 

Text variable-length character string 

time [ (p) ] [ without time zone ] time of day (no time zone) 

time [ (p) ] with time zone time of day, including time zone 

timestamp [ (p) ] [ without time zone ] date and time (no time zone) 
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timestamp [ (p) ] with time zone date and time, including time zone 

Tsquery text search query 

Tsvector text search document 

txid_snapshot user-level transaction ID snapshot 

Uuid universally unique identifier 

Xml XML data 

Json JSON data 

 

Επιπρόσθετα, υποστηρίζεται η δημιουργία νέων τύπων δεδομένων ορισμένων από το χρήστη.  

Όσον αφορά στη δεικτοδότηση υποστηρίζει compound, unique, partial, και functional ευρετήρια τα 
οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιονδήποτε από στους B-tree, R-tree, hash, ή GiST (για 
γεωχωρικά δεδομένα) αλγόριθμους, ενώ προσφέρεται και αναζήτηση «full text search».  

Για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα κρυπτογράφησης, παρέχεται το module pgcrypto, το οποίο 
προσφέρει δυαντότητες όπως:  

• General Hashing Functions (hmac(),digest()),  

• Password Hashing Functions (crypt(), gen_salt()),  

• PGP Encryption Functions (pgp_sym_encrypt() κ.ά.),  

• Raw Encryption Functions 

• Random-Data Functions 

 

Χωρική επέκταση PostGIS 

Οι περισσότερες εφαρμογές στο πεδίο των γεωχωρικών πληροφοριών απαιτούν την αποθήκευση 
μεγάλου όγκου αλφαριθμητικών και γεωχωρικών δεδομένων. Τα Αντικειμενοσχεσιακά Συστήματα 
Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Object Relational Database Management Systems -ORDBMS), όπως 
και το προσφερόμενο σύστημα, εκμεταλλευόμενα την πρόοδο στα γενικής χρήσης ΣΔΒΔ, παρέχουν τη 
δυνατότητα αποτελεσματικής αποθήκευσης και διαχείρισης γεωχωρικών (αλλά και αλφαριθμητικών) 
δεδομένων. Μέσω της χρήσης χωρικών δεικτών, επιτρέπουν την αποτελεσματική ανάκτηση 
δεδομένων και εκτέλεση ερωτημάτων σε αυτά. Παρέχουν μηχανισμούς και διαδικασίες μέσω των 
οποίων εξασφαλίζεται η λογική ακεραιότητα (logical integrity) και ασφάλεια των δεδομένων από 
καταστροφή. Επιπλέον, είναι εφικτή η σύνδεσή τους με άλλα συστήματα σε ένα τοπικό ή/και 
παγκόσμιο δίκτυο επικοινωνιών, ενώ παρέχουν κεντρική υποστήριξη πολλαπλών εφαρμογών. Η 
επέκταση της PostGIS αποτελεί ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. 

Η PostGIS ενεργοποιεί χωρικά την PostgreSQL, καθιστώντας την ένα ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης Χωρικών Βάσεων Δεδομένων. Ένα τυπικό Σύστημα Χωρικών Βάσεων Δεδομένων 
ενσωματώνει χωρικούς τύπους δεδομένων στο μοντέλο δεδομένων του, χρησιμοποιεί γλώσσα 
επερωτήσεων που περιλαμβάνει χωρικούς τελεστές και διαθέτει μηχανισμούς δεικτοδότησης 
χωρικών δεδομένων. Επιπλέον, παρέχει μηχανισμούς ελέγχου δοσοληψιών (transactions) και 
επιδόσεων (performance), δημιουργίας αντιγράφων και εισαγωγής δεδομένων. Η PostGIS πληροί όλα 
τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθώς και: 

• υποστηρίζει όλους τους τύπους χωρικών αντικειμένων, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από το Open 
Geospatial Consortium (OGC), προσθέτει ένα τύπο δεδομένων «γεωμετρίας» στους 
συνηθισμένους τύπους των βάσεων δεδομένων (π.χ. VARCHAR, INTEGER, DATE), προσθέτει νέες 
συναρτήσεις που εισάγουν τον τύπο «γεωμετρίας» και επιστρέφουν πίσω χρήσιμες πληροφορίες 
π.χ. απόσταση ST_Distance(geometry, geometry), προσθέτει ένα μηχανισμό χωρικής 
δεικτοδότησης (indexing) κ.λπ. 
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• διαθέτει πλήθος συναρτήσεων και τελεστών (πάνω από 300), επιτρέποντας πρακτικά την εκτέλεση 
του συνόλου των χωρικών λειτουργιών που χρησιμοποιούνται π.χ. διαθέτει συναρτήσεις 
διαχείρισης, δημιουργίας, προσπέλασης επεξεργασίας, εξαγωγής γεωμετρίας, χωρικούς τελεστές, 
σύστημα γραμμικής αναφοράς, ενώ υποστηρίζει την αποθήκευση δεδομένων εικονιστικής μορφής 
(raster). 

Επίσης, η επέκταση PostGIS υποστηρίζεται από άλλα λογισμικά ανοικτού κώδικα, αλλά και εμπορικά 
λογισμικά, εξασφαλίζοντας πολύ μεγάλο βαθμό διαλειτουργικότητας.  

Διαθέτει πλήθος συναρτήσεων και τελεστών (πάνω από 300) επιτρέποντας πρακτικά την εκτέλεση του 
συνόλου των χωρικών λειτουργιών που χρησιμοποιούνται. Αναλυτικότερα, διαθέτει συναρτήσεις 
διαχείρισης, δημιουργίας, προσπέλασης επεξεργασίας, εξαγωγής γεωμετρίας από γεωχωρικά 
δεδομένα, χωρικούς τελεστές, σύστημα γραμμικής αναφοράς, τοπολογία. Επίσης, υποστηρίζει την 
αποθήκευση δεδομένων εικονιστικής μορφής (raster).  

Επίσης, η επέκταση PostGIS υποστηρίζεται από άλλα λογισμικά ανοικτού κώδικα αλλά και εμπορικά 
λογισμικά, εξασφαλίζοντας πολύ μεγάλο βαθμό διαλειτουργικότητας. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι 
ευρέως χρησιμοποιούμενα desktop GIS, όπως το gvSIG Desktop, το Quantum GIS και το uDIG 
υποστηρίζουν την απευθείας επικοινωνία με την PostGIS. Επίσης, εμπορικά λογισμικά όπως το 
AutoCAD Map, το ArcGIS, το Geomedia υποστηρίζουν επικοινωνία με την PostGIS, είτε απυθείας είτε 
με χρήση ενδιάμεσων.  

Επιπρόσθετα, Web GIS λογισμικά όπως το Geoserver και University of Minnesota Mapserver μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν τους χωρικούς πίνακες της PostGIS ως πηγή προέλευσης για τη διάχυση 
δεδομένων στο διαδίκτυο, μέσω υπηρεσιών. Μερικά από τα πλέον γνωστά συνεργαζόμενα λογισμικά, 
εμπορικά και ανοικτού κώδικα είναι:  

• ArcGIS  

• FME (Feature Manipulation Engine) 

• GeoMedia  

• GeoServer 

• GRASS GIS  

• gvSIG  

• Interoperability Extension ESRI 

• Ionic Red Spider 

• Manifold System 

• MapInfo Professional 

• Mapnik  

• MapServer  

• MapGuide  

• OpenJUMP  

• Quantum GIS  

• uDig  
 

Το λογισμικό PostGIS διαθέτει ενσωματωμένο εργαλείου το οποίο επιτρέπει την εισαγωγή αρχείων 
τύπου ESRI shapefile. Επίσης, υποστηρίζεται η ανάπτυξη ιδιοποιημένων (custom) εφαρμογών σε 
γλώσσες προγραμματισμού, Perl, PHP, Python, TCL, C, C++, Java, C# κ.ά.  

Το λογισμικό διατίθεται υπό την άδεια GNU General Public License v3, η οποία είναι εγκεκριμένη από 
το Open Source Initiative (http://www.opensource.org) και με τους όρους της δεν υπεισέρχεται 
κανένας περιορισμός στον αριθμό των αδειών και στον αριθμό των εξυπηρετητών στους οποίους θα 
μπορεί να εγκατασταθεί. Με αυτόν τον τρόπο, δε δυσχεραίνεται η δυνατότητα κλιμάκωσης του 
συστήματος. Προσφέρεται προφανώς απεριόριστος αριθμός αδειών, για απεριόριστους χρήστες.  

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://www.postgresql.org/, http://postgis.net/ 

http://www.opensource.org/
http://www.postgresql.org/
http://postgis.net/
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2.2.3 Λογισμικά διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών (Web Services) - 

GeoServer 

Το προσφερόμενο λογισμικό Geoserver (εκδ. 2.14, 24-09-2018) παρέχει τις δυνατότητες δικτυακού 
εξυπηρετητή χαρτών map server που επιτρέπει τη διάθεση γεωχωρικών δεδομένων σε λογισμικά 
πελατών, περιηγητές διαδικτύου και λογισμικά GIS. Συνεργάζεται με την προσφερόμενη βάση 
γεωχωρικών δεδομένων του συστήματος PostgreSQL/PostGIS, ενώ μπορεί να δημοσιεύει και 
δεδομένα που βρίσκονται σε αρχειακή μορφή. Yποστηρίζει τους τους πιο διαδεδομένους 
μορφότυπους γεωχωρικών δεδομένων, όπως ESRI Shapefile για τα διανυσματικά δεδομένα και TIFF, 
GeoTIFF για τα εικονιστικά.  

Με χρήση του προσφερόμενου λογισμικού, τα δεδομένα θα διατίθενται μέσω ανοικτών και ευρέως 
διαδεδομένων προτύπων διάθεσης και ανταλλαγής γεωχωρικών δεδομένων και χαρτών. Μεταξύ 
άλλων, υποστηρίζει τα πιο διαδεδομένα πρότυπα του OGC, όπως WMS, WMTS, WFS, WFS-T, WPS και 
GML. Επιπρόσθετα, υποστηρίζει όλα τα ευρέως χρησιμοποιούμενα συστήματα αναφοράς, 
συμπεριλαμβανομένου και του ΕΓΣΑ’87, παρέχοντας επιπλέον τη δυνατότητα μετασχηματισμού 
συντεταγμένων σε πραγματικό χρόνο (on the fly projection).  

Παρέχει ακόμη τη δυνατότητα απεικόνισης υποσυνόλου των συνόλων γεωγραφικών δεδομένων, τη 
δυνατότητα δημιουργίας πυραμίδων για ψηφιδωτά δεδομένα (image pyramid), και την δυνατότητα 
δημιουργίας web services από διαφορετικές πηγές δεδομένων. Το λογισμικό υποστηρίζει την διάθεση 
των χαρτών σε JPEG και PNG και επιτρέπει την εξαγωγή δεδομένων σε Shapefile, KML, GML, PDF και 
GeoJSON. Τέλος διαθέτει ενσωματωμένους μηχανισμούς ασφαλείας (διαχείριση χρηστών, ρόλων κτλ). 
Το προσφερόμενο είναι λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ και συνοδεύεται από άδεια χρήσης που δεν έχει κανέναν 
περιορισμό όσον αφορά τον αριθμό των εξυπηρετητών που θα εγκατασταθεί ή τον αριθμό των 
χρηστών που θα εξυπηρετήσει.  

Το λογισμικό διαθέτει μια φιλική και εύκολη στη χρήση διεπαφή με την οποία οι χρήστες / 
διαχειριστές, κατόπιν πιστοποίησης, έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τα δεδομένα, τους 
χρήστες και τα δικαιώματα πρόσβασης σε αυτά. 

 

Εικόνα 4: Διεπαφή λογισμικού GeoServer 

Το λογισμικό GeoServer, συνοδεύεται με το λογισμικό GeoWebCache. Το GeoWebCache αποτελεί 
ΕΛ/ΛΑΚ, γραμμένο σε γλώσσα προγραμματισμού JAVA. Διατίθεται υπό την άδεια GNU Lesser General 
Public License (LGPL) v3. Το λογισμικό χρησιμοποιείται για τον προϋπολογισμό, τη διαχείριση και την 
προσωρινή αποθήκευση κανονικοποιημένων τμημάτων (tiles) των χαρτών που προσφέρονται μέσω 
της διαδικτυακής υπηρεσίας WMS.  

Στην εικόνα που ακολουθεί, εμφανίζεται διαγραμματικά η λειτουργία του GeoWebCache. 
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Εικόνα 5: Λειτουργία του λογισμικού GeoWebCache 

Το λογισμικό υλοποιεί διάφορες διεπαφές υπηρεσιών (service interfaces), όπως WMS-C, WMTS, TMS, 
Google Maps KML, Virtual Earth, ενώ προσφέρεται και εργαλείο διαχείρισης μέσω του GeoServer με 
τον οποίο είναι πλήρως ενοποιημένα.  

 

2.2.4 Εφαρμογή γραφείου GIS (Desktop GIS) 

Για την κάλυψη των αναγκών λογισμικού καταλογοποίησης, προσφέρεται το ΕΛ/ΛΑΚ QUANTUM GIS 
(QGIS, 3.2.3, 14-09-2018). Στόχος της προσφερόμενης από τον Ανάδοχο λύσης είναι να παρέχει στο 
Φορέα, ένα ισχυρό εργαλείο αποτελεσματικής διαχείρισης και επεξεργασίας γεωχωρικών 
πληροφοριών. Οι γεωχωρικές πληροφορίες μπορεί να είναι αποθηκευμένες στη γεωχωρική βάση του 
συστήματος.  

To QGIS αποτελεί λογισμικό Συστημάτων Γεωχωρικών Πληροφοριών ανοιχτού κώδικα. Το λογισμικό 
αναπτύσσεται πάνω μια δεκαετία και συντηρείται από μια πολύ ενεργή κοινότητα χρηστών και 
προγραμματιστών. Αυτού του είδους η ανάπτυξη έχει οδηγήσει στην αδιάκοπη ανανέωση του, με την 
προσθήκη νέων χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων, φτάνοντας αισίως στην έκδοση 3.2.3 που αποτελεί 
και την πλέον ενημερωμένη έκδοση μέχρι σήμερα. Έχει μεταφραστεί σε πάνω από δέκα γλώσσες 
(ανάμεσά τους και η ελληνική) και χρησιμοποιείται ευρύτατα τόσο από ερευνητικούς/ακαδημαϊκούς 
φορείς όσο και στον επιχειρηματικό χώρο. Το λογισμικό διατίθεται υπό την άδεια GNU General Public 
License v2, η οποία είναι εγκεκριμένη από το Open Source Initiative. Συνεπώς, προσφέρεται 
απεριόριστος αριθμός αδειών και δεν υπεισέρχεται κανένας περιορισμός στον αριθμό των αδειών και 
στον αριθμό των εξυπηρετητών στους οποίους θα μπορεί να εγκατασταθεί έτσι ώστε να μην 
δυσχεραίνεται η δυνατότητα κλιμάκωσης του συστήματος. 

Το λογισμικό παρέχει πλήθος μοναδικών χαρακτηριστικών, όπως:  

• δυνατότητες ενός τυπικού πακέτου GIS, σε σχέση με την εκτέλεση βασικών λειτουργιών 
διαχείρισης, ανάλυσης, επεξεργασίας και παρουσίασης γεωχωρικών δεδομένων.  

• εξειδικευμένες δυνατότητες και λειτουργίες, ανάλογα τις ανάγκες του χρήστη 

• δυνατότητα λειτουργίας τουλάχιστον σε λειτουργικά συστήματα Windows, Linux, Unix και 
Macintosh 

• ενσωμάτωση δυνατότητας διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων τύπου εικόνας, μέσω 
βιβλιοθήκης GDAL 

• δυνατότητα χρήσης πρόσθετων (plugins) με απλή ενεργοποίηση από τον χρήστη, 
επιτρέποντας: 

- τη διαρκή βελτίωση του 

- την ανάπτυξη ιδιοποιημένων/παραμετροποιημένων λύσεων 

• επέκταση δυνατοτήτων επεξεργασίας με την προσθήκη του μενού Raster 

• ελεύθερος/ανοικτός κώδικας: επιτρέποντας την ελεύθερη χρήση, διανομή, μελέτη και 
βελτίωση 

• απεριόριστες άδειες χρήσης σε ανεξάρτητες θέσεις εργασίας 

• πολυγλωσσικότητα, όντας μεταφρασμένο σε 13 (δεκατρείς) γλώσσες, περιλαμβανομένων 
των ελληνικών, ορισμένες εκ των οποίων συνεχίζουν να μεταφράζονται από την κοινότητα 

• συμβατότητα με πρότυπα ISO, OGC (WMS, WFS, WMTS, CSW, WFS-T) 

Το QGIS αποτελεί ολοκληρωμένο πακέτο μέσω του οποίου μπορούν να εκτελεσθούν όλες οι βασικές 
λειτουργίες διαχείρισης, ανάλυσης, επεξεργασίας και παρουσίασης γεωχωρικών δεδομένων. Μπορεί 



Π1: Έκθεση Προδιαγραφών Ευφυούς Συστήματος 

GET ΕΠΕ – DOTSOFT ΑΕ 
 23 

να διαχειριστεί δεδομένα τόσο διανυσματικής (vector) όσο και εικονιστικής (raster) μορφής. Οι 
βασικές του δυνατότητες περιλαμβάνουν:  

• Όλες τις συνήθεις λειτουργίες πλοήγησης, διαχείρισης (προσθήκη, αφαίρεση, αναδιάταξη) 
θεματικών επιπέδων (layers) των αντίστοιχων εμπορικών λογισμικών 

• Υποστήριξη διανυσματικών δεδομένων αποθηκευμένων σε αρχεία ή σε χωρικά 
ενεργοποιημένες βάσεις δεδομένων 

• Υποστήριξη εικονιστικών δεδομένων (ανάγνωση, επεξεργασία) 

• Υποστήριξη διαδικτυακών υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων (πρότυπα Open Geospatial 
Consortium)  

• Υποστήριξη ανοικτών και εμπορικών υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων (OpenStreetMap, 
Google Maps, Yahoo, Bing Maps) – Δυνατότητα ταυτόχρονης θέασης με διανυσματικά 
δεδομένα 

• Υποστήριξη πληθώρας συστημάτων αναφοράς (βάση δεδομένων του EPSG) 

• Δημιουργία χαρτών μέσω διαδραστικής, φιλικής προς το χρήστη διεπαφής.  

 

Εικόνα 6: Περιβάλλον εργασίας ελεύθερου λογισμικού QGIS 

Το λογισμικό διαθέτει πολυποίκιλη λειτουργικότητα, ολοκληρώνοντας διάφορα πεδία εφαρμογής των 
Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Μεγάλο τμήμα 
της λειτουργικότητας του λογισμικού προσφέρεται μέσω επεκτάσεων (extensions). Οι σημαντικότερες 
από αυτές είναι:  

Διανυσματικά δεδομένα:  

Πρόσβαση σε διανυσματικούς μορφότυπους, 
πλοήγηση, επιλογή, ανάλυση, γεωπεξεργασία, 
γραφική επεξεργασία, συμβολισμοί, ετικέτες, 
χαρτογραφική σύνθεση, μετατροπή δεδομένων σε 
άλλους μορφότυπους, μετασχηματισμοί 
συστημάτων συντεταγμένων, σχέσεις μεταξύ 
πινάκων, στατιστικά σε επίπεδο πεδίου, 
κανονικοποίηση κ.ά. 
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Εικονιστικά δεδομένα και τηλεπισκόπηση:  

Πρόσβαση σε εικονιστικά δεδομένα και 
τηλεπισκοπικά, πίνακες χρωμάτων και 
διαβαθμίσεων, αποκοπή τμημάτων και καναλιών, 
εξαγωγή, επεξεργασία εικονοστοιχείων, δημιουργία 
πυραμίδων, ραδιομετρική ενίσχυση, ιστογράμματα, 
μετασχηματισμός συστήματος συντεταγμένων, 
γεωαναφορά, διανυσματοποίηση, άλγεβρα 
καναλιών, ορισμός περιοχών ενδιαφέροντος, 
επιβλεπόμενη και μη επιβλεπόμενη ταξινόμηση, 
δέντρα αποφάσεων, συγχώνευση εικόνων, μωσαϊκά 
κ.ά. 

 

Υποδομές Γεωχωρικών Πληροφοριών και Πρότυπα: 

Πρόσβαση σε δικτυακές υπηρεσίες γεωχωρικών 
δεδομένων βάσει προτύπων του OGC (WMS, WMTS, 
WFS, WFS-T, WCS, WMC). 

 

Βασικό χαρακτηριστικό του λογισμικού είναι οι χαμηλές απαιτήσεις υπολογιστικής δύναμης σε σχέση 
με τα περισσότερα εμπορικά λογισμικά Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Με αυτόν τον 
τρόπο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με άλλες εφαρμογές ή σε σταθμούς εργασίας οι οποίοι 
διαθέτουν περιορισμένους υπολογιστικούς πόρους.  

Όντας λογισμικό ανοικτού κώδικα παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες να μελετήσουν ελεύθερα 
τον κώδικα και ενδεχομένως να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις του κώδικα, διόρθωση τυχόν 
σφαλμάτων και δημιουργία επεκτάσεων, εφόσον βέβαια υπάρχει το κατάλληλο υπόβαθρο γνώσης 
της γλώσσας προγραμματισμού και της προγραμματιστής διεπαφής (API) που διαθέτει. Στη συνέχεια, 
ενημερώνοντας την κοινότητα για τις προσθήκες ή τις αλλαγές που πραγματοποίησαν, συμβάλλουν 
στην περεταίρω βελτίωση του λογισμικού.  

Υποστήριξη Γεωχωρικών και Περιγραφικών Δεδομένων 

Η εφαρμογή παρέχει υποστήριξη των πιο διαδεδομένων μορφότυπων στον τομέα των γεωχωρικών 
πληροφοριών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο απεικόνισης (προβολής) με ταυτόχρονη 
πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές δεδομένων. Στις πηγές δεδομένων συμπεριλαμβάνονται οι πλέον 
διαδεδομένοι μορφότυποι στην τεχνολογία των GIS διανυσματικής (vector), εικονιστικής (raster) 
μορφής και αλφαριθμητικής μορφής, καθώς και των πλέον διαδεδομένων προτύπων διάθεσης και 
ανταλλαγής γεωχωρικών δεδομένων και χαρτών μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών αλλά και γεωχωρικά 
δεδομένα τρίτων, όπως για παράδειγμα ΕΚΧΑ (πρώην Κτηματολόγιο) ΑΕ, geodata.gov.gr.  

 

Εικόνα 7: Εργαλειοθήκη προσθήκης επιπέδων 

Το λογισμικό αξιοποιεί βιβλιοθήκες ανοικτού κώδικα για τη μετατροπή γεωχωρικών δεδομένων σε 
άλλους μορφότυπους (formats), προσφέροντας το μέγιστο βαθμό διαλειτουργικότητας. Οι 
βιβλιοθήκες αυτές Gdal (βιβλιοθήκη για μετατροπή raster δεδομένων) και OGR (βιβλιοθήκη για 
μετατροπή vector δεδομένων) υποστηρίζουν πάνω από 120 (π.χ. TIFF, GIF, JPEG, JP2, PNG, ERS, ECW) 
και 50 μορφότυπους αντίστοιχα. Η εύκολη προεπισκόπηση πολλών διανυσματικών και εικονιστικών 
προτύπων ψηφιακών αρχείων ενισχύει την θέση του λογισμικού ως πολυλειτουργικό.  
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Εικόνα 8: Σύνθεση πολλαπλών δεδομένων 

Αναλυτικότερα, υποστηρίζει: 

• Βάσεις Δεδομένων εμπορικού και ανοικτού κώδικα, συμπεριλαμβανόμενης της προσφερόμενης 
PostgreSQL/PostGIS 

• Πληθώρα διανυσματικών προτύπων αρχειακής μορφής όπως: ESRI shapefiles, MapInfo, SDTS και 
GML 

• Εικονιστικά δεδομένα όπως Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους και δορυφορικές εικόνες 

• Πρότυπα του GRASS 

• Διαδικτυακές υπηρεσίες θέασης και μεταφόρτωσης του OGC (WMS, WMTS ή WFS) 

• Aναζήτηση δεδομένων και υπηρεσιών σε καταλόγους μεταδεδομένων βάσει αναγνωρισμένων 
προτύπων όπως ISO 19115 CSW 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι σημαντικότερες μορφές δεδομένων, ανά κατηγορία.  
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Πίνακας 1: Παραδείγματα υποστηριζόμενων μορφότυπων λογισμικού QGIS 

 

Λειτουργικότητα 

Η εφαρμογή παρέχει ένα εύχρηστο περιβάλλον, προσφέροντας μια σειρά χρήσιμων λειτουργιών στον 
χρήστη. Σε σχέση με τα γενικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες που είναι προσβάσιμα μέσω της 
διεπαφής του προσφέρονται λειτουργίες, όπως:  

• Δημιουργία/Αποθήκευση/Εισαγωγή προτύπου/ γεωχωρικού έργου (project) 

• Διαχείριση γεωχωρικού έργου  

• Επιλογή γλώσσας διεπαφής  

• Εμφάνιση/απόκρυψη εργαλειοθηκών 

• Πρόσβαση στη γραμμή εντολών της (commandline) και στον οδηγό βοήθειας  

• Διαχείριση προσθέτων (εγκατάσταση, ενεργοποίηση)  

• Πρόσβαση στο γενικό Οδηγό Βοήθειας 

Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο απεικόνισης (προβολής) γεωχωρικών δεδομένων, 
παρέχοντας τη δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης σε διαφορετικές πηγές δεδομένων. Η διεπαφή 
περιλαμβάνει πληθώρα χειριστηρίων μέσω των οποίων μπορούν να εκτελεσθούν πολλές λειτουργίες:  

• Παράθυρο γενικής επισκόπησης των δεδομένων (overview panel) 

• Εργαλεία μετασχηματισμού συστήματος συντεταγμένων σε υπολογιστικό χρόνο (on the fly) 

• Χειριστήρια αναγνώρισης, επιλογής/αποεπιλογής οντοτήτων, επεξεργασίας των πινάκων 
περιγραφικών χαρακτηριστικών των δεδομένων (attribute data) 

Διανυσματικά 
δεδομένα 

(Αρχειακή 
μορφή)

GeoJSON

ESRI Shapefile

GeoRSS

AutoCAD DXF

Arc/Info ASCII coverage

Διανυσματικά 
δεδομένα 

(Βάσεις 
δεδομένων)

PostGIS

SpatiaLite

MSSQL Spatial

Oracle Spatial

Oracle Georaster

Εικονιστικά 
δεδομένα

GEOTIFF

Erdas Imagine Image

Geospatial PDF

Envisat Image format

Arc/Info ASCII GRID

Διαδικτυακές 
υπηρεσίες OGC

WMS

WMTS

WFS

WFS-T

CSW
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• Προσθήκη/ τροποποίηση συμβολισμού των θεματικών επιπέδων, δημιουργία θεματικών 
χαρτών 

• Δημιουργία και επίθεση (overlay) διαγραμμάτων βάσει των τιμών των περιγραφικών 
χαρακτηριστικών των δεδομένων 

• Δημιουργία εκτυπώσιμων χαρτοσυνθέσεων και εξαγωγή σε μορφή αρχείων τύπου pdf 

• Εκτέλεση ερωτημάτων επί των περιγραφικών χαρακτηριστικών των δεδομένων και επιλογή 
των αντίστοιχων χωρικών αντικειμένων.  

• Πραγματοποίηση χωρικής ανάλυσης (άλγεβρα χαρτών, ανάλυση εδάφους, υδρολογική 
μοντελοποίηση, ανάλυση δικτύων) 

• Αυτόματη στατιστική ανάλυση δεδομένων (μέσος όρος, τυπική απόκλιση, μέγιστη/ελάχιστη 
τιμή, μοναδικές τιμές εύρος) 

• Δυνατότητα σύνδεσης σε επίπεδο πίνακα (layer) με αντικείμενα όπως ιστοσελίδες, αρχεία 
μορφότυπου PDF, εικόνες, ώστε να είναι εφικτή η άμεση συσχέτιση γεωχωρικών δεδομένων 
με πληροφορίες αποθηκευμένες σε αρχεία ή/και ιστοτόπους, διευκολύνοντας την αναζήτηση 
σχετικών πληροφοριών κατά την εκτέλεση των εργασιών διαχείρισης της γεωχωρικής 
πληροφορίας. 

Το περιβάλλον (διεπαφή) απεικόνισης των γεωχωρικών δεδομένων παρέχει δυνατότητες, όπως: 

• Εργαλεία πλοήγησης στο χάρτη:  

o εστίαση  
o αποεστίαση  
o χρήση προηγούμενου βαθμού εστίασης  
o μετατόπιση  
o εστίαση σε επιλεγμένα αντικείμενα  
o εστίαση στην έκταση ενός επιπέδου  
o εστίαση στο σύνολο των δεδομένων 
o αποθήκευση τρέχουσας εστίασης με συγκεκριμένο όνομα και δυνατότητα 

επαναχρησιμοποίησης στη συνέχεια 

 

Εικόνα 9: Εργαλεία πλοήγησης χάρτη 

• Διαχείριση θεματικών επιπέδων:  

o προσθήκη 
o αφαίρεση  
o αναδιάταξη  
o εμφάνιση/απόκρυψη  
o ρύθμιση ως ενεργό/ανενεργό 
o ρύθμιση κλίμακας εμφάνισης των θεματικών επιπέδων 
o εξαγωγή σε shapefile, gml, kml, dxf, postgis  

• Εμφάνιση πίνακα περιγραφικών χαρακτηριστικών, με δυνατότητες:  

o ταξινόμησης των δεδομένων στον πίνακα βάσει πεδίου 
o προσθήκης/διαγραφής πεδίων 
o προσθήκης/διαγραφής εγγραφών 
o επεξεργασίας/μετονομασίας πεδίων 
o αντιγραφής, αποκοπής, επικόλλησης  
o εισαγωγής νέων εγγραφών  
o επιλογής διπλότυπων εγγραφών  
o επιλογής κωδικοσελίδας για αρχεία dbf  
o φιλτραρίσματος δεδομένων με χρήση λογικών τελεστών (AND, OR, NOT) και τελεστών 

σύγκρισης (>, <, !=, >=, <=) 
o ένωσης (join) με άλλο πίνακα βάσει κοινών τιμών σε πεδίο και αφαίρεση ένωσης  
o εισαγωγής πεδίων από άλλο πίνακα  
o εξαγωγής σε μορφή αρχείου dbf και csv xls  



Π1: Έκθεση Προδιαγραφών Ευφυούς Συστήματος 

GET ΕΠΕ – DOTSOFT ΑΕ 
 28 

o εκτύπωσης  

• Εμφάνιση/απόκρυψη εργαλειοθηκών  

• Επιλογή: Η εφαρμογή παρέχει δυνατότητα επιλογής αντικειμένων με γραφικό τρόπο αλλά και 
βάσει περιγραφικών χαρακτηριστικών. Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπει την επιλογή 

• Γραφικά βάσει: 

o σημείου 
o κύκλου 
o ορθογωνίου παραλληλογράμμου  
o πολυγώνου  

 

Εικόνα 10: Γραφική επιλογή αντικειμένων με την χρήση κύκλου 

• Βάσει περιγραφικών κριτηρίων:  

o με χρήση λογικών τελεστών (AND, OR, NOT) και τελεστών σύγκρισης (>, <, !=, >=, <=) 
o επιλογή με πλοήγηση στις εγγραφές σε προηγμένο πίνακα περιγραφικών χαρακτηριστικών 

και δυνατότητα αυτόματης εστίασης στην επιλογή  
o προσθήκη σε ήδη επιλεγμένα 
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Εικόνα 11: Εργαλείο επιλογής βάσει περιγραφικών χαρακτηριστικών 

• Βάσει χωρικών τελεστών μεταξύ θεματικών επιπέδων: 

o ταύτιση 
o επαφή (touch) 
o διάσχιση (cross over) 
o εγκλεισμός (contain και contained in) 
o χωρίς χωρική σχέση (disjoint) 
o δυνατότητα προσθήκης στα επιλεγμένα, επιλογή από τα ήδη επιλεγμένα 

Επίσης, το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα αποεπιλογής των επιλεγμένων αντικειμένων. Σε σχέση 
με τη δυνατότητα αναγνώρισης αντικειμένων παρέχεται η τυπική λειτουργία αναγνώρισης (identify), 
αλλά και χρήσης εργαλείων quickInfo, στα ορατά διανυσματικά θεματικά επίπεδα.  

Εργαλεία μέτρησης 

Το QGIS παρέχει εργαλεία μέτρησης αποστάσεων, με εμφάνιση τόσο του μήκους του τρέχοντος 
τμήματος, όσο και του συνολικού μήκους στην περίπτωση που πραγματοποιείται μέτρηση με χρήση 
τεθλασμένης γραμμής. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα μέτρησης εμβαδών με εμφάνιση τόσο της 
περιμέτρου, όσο και του εμβαδού. Για τα παραπάνω εργαλεία μέτρησης αποστάσεων και εμβαδών, 
δίνεται η δυνατότητα επιλογής μονάδων μέτρησης.  

Επεξεργασία 

Το λογισμικό προσφέρει τη δυνατότητα επεξεργασίας αντικειμένων, τόσο σε επίπεδο επεξεργασίας 
της γεωμετρίας τους με χρήση γραφικών εργαλείων, όσο και σε επίπεδο τροποποίησης των 
περιγραφικών τους χαρακτηριστικών.  

Κατά την επεξεργασία της γεωμετρίας των δεδομένων είναι διαθέσιμα εργαλεία, όπως:  

• αντιγραφή  

• περιστροφή  

• κλίμακα  

• μετακίνηση  

• επεξεργασία κόμβου  

• δημιουργία εσωτερικού πολυγώνου σε άλλο πολύγωνο  

Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής /επεξεργασίας δεδομένων με χρήση εργαλείων 
snapping σε ακμή και κόμβο. Για σημειακές οντότητες δίνεται δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων με 
πληκτρολόγηση συντεταγμένων. Τέλος, διαθέτει εργαλείο GPS για την εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων 
GPX , τον μετασχηματισμό από άλλα πρότυπα GPS σε GPX, ή τη μεταφόρτωση απευθείας αρχείων σε 
δείκτη GPS 
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Συστήματα συντεταγμένων  

Το λογισμικό υποστηρίζει πληθώρα συστημάτων συντεταγμένων, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων που προβλέπονται από την Οδηγία Inspire και προφανώς του ΕΓΣΑ’87. Υποστηρίζονται 
τα συστήματα που περιέχονται στη βάση δεδομένων EPSG, στη βάση δεδομένων της ESRI καθώς και 
συστήματα συντεταγμένων ορισμένα από το χρήστη.  

Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα μετασχηματισμού συστήματος συντεταγμένων (reproject), ο 
οποίος πραγματοποιείται σε υπολογιστικό χρόνο (on the fly) κατά την προσθήκη ενός θεματικού 
επιπέδου, εφόσον το σύστημα συντεταγμένων του είναι διαφορετικό από το σύστημα συντεταγμένων 
του χάρτη. Επίσης, παρέχεται δυνατότητα ‘μόνιμου’ μετασχηματισμού του συστήματος 
συντεταγμένων.  

 

Εικόνα 12: 'Επιλογή Συστήματος Αναφοράς Συντεταγμένων 

Χωρική Ανάλυση – Γεωεπεξεργασία  

Η εφαρμογή προσφέρει ενσωματωμένες λειτουργίες γεωεπεξεργασίας (geoprocessing) και εργαλεία 
χωρικής ανάλυσης:  

• ζώνη επιρροής (buffer)  

• χωρική τομή (intersection)  

• αποκοπή (clip)  

• ένωση (union) 

• χωρική διαφορά (difference)  

• χωρική συσχέτιση (spatial join) 

• περιβάλλον πολύγωνο (convex hull) 

• απαλοιφή ορίων (dissolve) 

• συνένωση (merge) 

• γενίκευση χωρικής πληροφορίας 
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Εικόνα 13: Εργαλεία χωρικής ανάλυσης 

Πέραν των παραπάνω, ο χρήστης διαθέτει στα χέρια του ένα ισχυρό εργαλείο χωρικών αναλύσεων, 
κάνοντας χρήση πρόσθετων τμημάτων όπως το ftools και το GRASS, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους: 

• Άλγεβρας χαρτών 

• Ανάλυσης τοπίου 

• Υδρολογικής μοντελοποίησης 

• Ανάλυσης δικτύων κ.α. 

Χαρτογραφικοί συμβολισμοί & Χαρτοσύνθεση  

To QGIS παρέχει προηγμένες δυνατότητες χαρτοσύνθεσης, δημιουργίας εκτυπώσιμων 
χαρτοσυνθέσεων, εκτύπωσης με επιλογή κλίμακας ή/και μεγέθους χαρτιού, εξαγωγής σε αρχείο 
μορφότυπου PDF. Για τη σύνθεση του χάρτη παρέχει δυνατότητα προσθήκης, επεξεργασίας και 
εμφάνισης της κλίμακας, συμβολισμού του Βορρά, πλαισίων, υπομνήματος, εικόνων και κειμένου, 
ορισμός διάταξης σελίδας, εκτύπωσης 

Αναλυτικότερα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί διάφορους χαρτογραφικούς 
συμβολισμούς κατά την απεικόνιση των θεματικών επιπέδων, ενώ μπορεί να δημιουργεί νέους και να 
εισάγει χαρτογραφικούς συμβολισμούς από βιβλιοθήκες. Τα περιγραφικά δεδομένα είναι δυνατόν να 
απεικονισθούν με τη μορφή διαγραμμάτων (πίτες, μπάρες) ενσωματωμένων στο χάρτη. Επίσης, 
παρέχει τη δυνατότητα, αποθήκευσης/προσθήκης υπομνήματος χάρτη. Επιπρόσθετα, το QGIS 
επιτρέπει την εισαγωγή ετικετών (labels) στα γεωγραφικά αντικείμενα που απεικονίζονται στο χάρτη, 
οι οποίες παραμετροποιούνται (γραμματοσειρά, χρώμα κ.λπ.).  
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Εικόνα 14: Δημιουργία και επίθεση γραφημάτων, βάσει των τιμών των περιγραφικών χαρακτηριστικών των 
γεωχωρικών δεδομένων 

Διαδικτυακές υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων 

Όπως προαναφέρθηκε, το QGIS μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πελάτης (client) υπηρεσιών 
γεωχωρικών δεδομένων, μιας και είναι συμβατή με τα πιο διαδεδομένα πρότυπα του OGC WMS, 
WMT-S, WFS, WFS-T και WCS. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης 
γεωχωρικών δεδομένων από διάφορες πηγές.  

 

Εικόνα 15: Σύνδεση με WM(T)S εξυπηρετητή 
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Εικόνα 16: Εισαγωγή χαρτών της εταιρείας Google στο περιβάλλον του Quantum GIS και επίθεση διανυσματικών 
δεδομένων 

Αναζήτηση δεδομένων 

Η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα αναζήτησης δεδομένων μέσω των μεταδεδομένων αυτών 
ενεργοποιώντας το πρόσθετο εργαλείο «Metasearch Catalog Client», η οποία επικοινωνεί με 
Υπηρεσίες Καταλόγων Μεταδεδομένων (CSW). Οι παράμετροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
όροι αναζήτησης είναι: 

• Λέξεις κλειδιά 

• Προέλευση  

• Γεωγραφικό όριο (Bounding Box) 

• Εγγραφές 

 

Εικόνα 17: Εργαλείο αναζήτησης καταλόγων μεταδεδομένων 
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2.2.5 Λογισμικό δημιουργία γεωχωρικών εφαρμογών GET SDI PORTAL 

Η διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα χαρτογραφικής θέασης θα βασιστεί στο ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικό 
GET SDI Portal.  

Το GET SDI Portal (εκδ. 4, 2014-11-10) αποτελεί ΕΛ/ΛΑΚ, το οποίο αναπτύχθηκε (και εξακολουθεί) 
εξολοκλήρου από τον προσφέρων Geospatial Enabling Technologies, και διατίθεται ελεύθερα υπό 
την άδεια GNU GPL v3. Το λογισμικό έχει γίνει αποδεκτό στο ευρωπαϊκό αποθετήριο λογισμικού 
ανοικτού κώδικα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Joinup (http://joinup.ec.europa.eu/) αλλά και στην 
πλατφόρμα επαναχρησιμοποιήσιμων λογισμικών για την υλοποίηση της Οδηγίας INSPIRE, ARE3NA. 
Το Joinup αποτελεί μία συνεργατική πλατφόρμα μέσω της οποίας προωθείται η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ, με 
κύριο στόχο την υποστήριξη των λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης. 

Το λογισμικό GET SDI Portal® (εκδ. 4, ) εμπλουτίζει τις δυνατότητες των περιηγητών (web browsers) με 
χαρακτηριστικά λογισμικών Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη 
διαδραστικών διαδικτυακών χαρτογραφικών εφαρμογών και διαδικτυακών πυλών γεωχωρικών 
δεδομένων (GeoPortals). Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή διευκολύνει το διαμοιρασμό και την 
αξιοποίηση των γεωχωρικών δεδομένων που διαχέονται μέσω δικτυακών υπηρεσιών γεωχωρικών 
δεδομένων.  

Το λογισμικό αναπτύχθηκε προκειμένου να διευκολύνει την απεικόνιση, την υποβολή ερωτημάτων 
και την ‘αξιοποίηση’ γεωχωρικών δεδομένων, που διαχέονται στο Διαδίκτυο μέσω Υπηρεσιών (Web 
Services) οι οποίες υλοποιούν διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ανταλλαγής γεωχωρικών δεδομένων, 
όπως τα WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service), WMTS. Επιπλέον, μέσω του GET SDI 
Portal ® είναι δυνατή η εκτέλεση αναζητήσεων σε καταλόγους μεταδεδομένων για γεωχωρικά 
δεδομένα και υπηρεσίες, βάσει των Υπηρεσιών Εξεύρεσης. Το λογισμικό GET SDI Portal ® αποτελεί μια 
ολοκληρωμένη πλατφόρμα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εφαρμογή πελάτης (client) κατά την 
ανάπτυξη Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών, σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 3882/2010 και 
της Οδηγίας INSPIRE.  

Βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι: 

✓ Εργαλεία πλοήγησης (εστίαση, αποεστίαση, μετατόπιση, μετατόπιση σε συντεταγμένες)  
✓ Εργαλεία πραγματοποίησης μετρήσεων (αποστάσεων, εμβαδού) 

 

Εικόνα 18: Εργαλειοθήκη 

✓ Υποστήριξη OGC προτύπων: 
o Δυνατότητα ενσωμάτωσης, αξιοποίησης Υπηρεσιών Απεικόνισης (WMS) και (WMTS) 
o Δυνατότητα ενσωμάτωσης, αξιοποίησης Υπηρεσιών Τηλεφόρτωσης (WFS) 
o Δυνατότητα ενσωμάτωσης, αξιοποίησης Υπηρεσιών Καταλόγου (CSW) με 

απλουστευμένη και σύνθετη αναζήτηση σε καταλόγους μεταδεδομένων 
γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών.  

http://joinup.ec.europa.eu/


Π1: Έκθεση Προδιαγραφών Ευφυούς Συστήματος 

GET ΕΠΕ – DOTSOFT ΑΕ 
 35 

 

Εικόνα 19: Υποστηριζόμενες υπηρεσίες και αρχεία στο GET SDI Portal 

✓ Δυνατότητα οπτικοποίησης αρχείων γεωχωρικών δεδομένων, όπως π.χ. shapefile, KML 

Η υπηρεσία KML που παρέχει το GET SDI Portal για την άντληση δεδομένων από KML αρχεία, 
δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να προσπελάσει δεδομένα που υπάρχουν είτε σε τοπικά 
αποθηκευμένο KML αρχείο είτε σε KML αρχείο που υπάρχει στο Διαδίκτυο. 

 

Εικόνα 20: Φόρτωση αρχείου kml 

 Αντίστοιχα δίνεται και η δυνατότητα οπτικοποίησης αρχείων shapefiles. 

✓ Δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων επί των περιγραφικών χαρακτηριστικών των 
διανυσματικών θεματικών επιπέδων  
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Εικόνα 21: Ερωτήματα επί των περιγραφικών χαρακτηριστικών διανυσματικών επιπέδων 

✓ Δυνατότητα αναζήτησης σε διανυσματικά επίπεδα, σε περιοχή που ορίζει γραφικά ο χρήστης 
στο χάρτη.  

✓ Δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων με χρήση χωρικών κριτηρίων: Σχεδιασμό περιοχής 
ενδιαφέροντος γραφικά με χρήση π.χ. ορθογωνίου ή πολυγώνου και επιλογή χωρικού 
τελεστή (π.χ. τομή, εγκλεισμός) μεταξύ του θεματικού επιπέδου και της περιοχής 
ενδιαφέροντος 

Οι δυνατότητες επιλογής μπορούν να τεθούν ως:  

 

Εικόνα 22: Αναζήτηση με γραφικά εργαλεία 

• Επιλογή με πολυγώνο  

• Επιλογή με γραμμή  

• Επιλογή με ορθογώνιο  

Επίσης, ο χρήστης, σε συνδυασμό με τις παραπάνω επιλογές, μπορεί να ορίσει τον χωρικό 
τελεστή που θα χρησιμοποιηθεί στην αναζήτηση. Οι διαθέσιμοι τελεστές είναι: 

• Τέμνονται (INTERSECTS) 

• Διατρέχουν (CROSSES) 

• Εμπεριέχονται (WITHIN) 
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Εικόνα 23: Αναζήτηση σε διανυσματικά επίπεδα, σε περιοχή που ορίζει γραφικά ο χρήστης στο χάρτη 
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✓ Δυνατότητα συνδυαστικής χρήσης χωρικών και περιγραφικών κριτηρίων 

 

 

 

 

Εικόνα 24: Συνδυαστική χρήση χωρικών και περιγραφικών κριτηρίων 

✓ Εμφάνιση αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μορφή πίνακα. 
o Εστίαση του χάρτη στην εγγραφή που επιλέγεται στον πίνακα 

 

Εικόνα 25: Εμφάνιση αποτελεσμάτων σε μορφή πίνακα 
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✓ Δυνατότητα μεταφόρτωσης επιλεγμένων εγγραφών ή του συνόλου ενός διανυσματικού 
θεματικού επιπέδου σε διάφορους μορφότυπους 

 

Εικόνα 26: Μεταφόρτωση επιλεγμένων εγγραφών σε διάφορους μορφότυπους 

Υποστηρίζονται μορφότυποι, όπως: GML2, GML3, Shapefile, JSON, JSONP, CSV 

✓ Δυνατότητα επιλογής γεωγραφικού υποβάθρου αναφοράς. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 
υποβάθρου αναφοράς (τοπογραφικού, δορυφορικού, υψομετρικού, προσαρμοσμένου) 
ανάμεσα σε Google, BING Maps, OpenStreetMaps, ESRI κλπ. καθώς και η δυνατότητα χρήσης 
οποιασδήποτε υπηρεσίας WMS ή WMTS όπως η υπηρεσία ορθοφωτοχαρτών του 
κτηματολογίου. Ο καθορισμός των διαθέσιμων υποβάθρων γίνεται στην αρχικοποίηση της 
εφαρμογής. 

 

Εικόνα 27: Επιλογή χαρτογραφικού Υποβάθρου 

✓ Διαχείριση θεματικών επιπέδων (προσθήκη, αφαίρεση, αναδιάταξη) 
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✓ Ρύθμιση διαφάνειας (transparency) των θεματικών επιπέδων 

 

Εικόνα 28: Ρύθμιση Διαφάνειας 

✓ Ρύθμιση χαρτογραφικού συμβολισμού διανυσματικών επιπέδων που προέρχονται από 
υπηρεσίες θέασης  

 

Εικόνα 29: Ρύθμιση χαρτογραφικού συμβολισμού 

✓ Εμφάνιση πληροφοριών υπομνήματος για τα θεματικά επίπεδα (από υπηρεσίες θέασης) 

 

Εικόνα 30: Εμφάνιση πληροφοριών υπομνήματος 
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✓ Κατηγοριοποίηση/ομαδοποίηση εμφανιζόμενων θεματικών επιπέδων ανά τύπο υπηρεσίας, 
εξυπηρετητή  

✓ Δυνατότητα 3D θέασης 

 

Εικόνα 31: 3D θέαση του χάρτη 

✓ Δυνατότητα εργασίας με θεματικά επίπεδα που εμφανίζουν χρονική μεταβολή (time enabled 
layers). Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του χρόνου ή της διαχρονικής εξέλιξης (time 
animation) 

 

Εικόνα 32: Επιλογή χρονικής στιγμής 

✓ Δυνατότητα εκτύπωσης 
✓ Δυνατότητα εμφάνισης διαδραστικού χάρτη αναφοράς  
✓ Δυνατότητα αποθήκευσης ενεργού χάρτη βάσει του προτύπου WMC 
✓ Δυνατότητα επέκτασης της λειτουργικότητάς της με τη χρήση API 

Το λογισμικό διαθέτει ειδικό άρθρωμα μέσω του οποίου καθορίζονται οι ρυθμίσεις διεπαφής. Πιο 
συγκεκριμένα, μέσω της καρτέλας ‘Ρυθμίσεις’, ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει τη διεπαφή του GET 
SDI Portal, όπως επίσης και να προσθέσει/αφαιρέσει χρηστικές δυνατότητες στο χάρτη. 
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Εικόνα 33: Ρυθμίσεις διεπαφής 

Επίσης, προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες που απαιτείται διαβαθμισμένη πρόσβαση 
των χρηστών. Στην περίπτωση που η υπηρεσία αναμένει πιστοποίηση χρήστη τότε θα εμφανιστεί ένα 
παράθυρο που προτρέπει το χρήστη να πληκτρολογήσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης 
για την υπηρεσία αυτή. 

 

Εικόνα 34: Πρόσβαση σε διαβαθμισμένες υπηρεσίες 
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2.2.6 Λογισμικό διάχυσης μεταδεδομένων Geonetwork OpenSource 

Το λογισμικό Geonetwork OpenSource (v3.4.4, 24/10/2018) προσφέρεται στο πλαίσιο της 

απαιτούμενης από τη Διακήρυξη συμμόρφωσης του προσφερόμενου συστήματος με το Ν.3382/2010 

και την οδηγία INSPIRE, καθώς για τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές απαιτείται η ανάπτυξη της 

Υπηρεσίας Εξεύρεσης (Καταλόγου).  

Το λογισμικό αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις εξυπηρετητών καταλόγου (catalogue 

server) και διεθνώς αναγνωρισμένα λογισμικά, όντας ένα από τα πιο ώριμα ΕΛ/ΛΑΚ παγκοσμίως. Το 

λογισμικό έχει επιλεγεί από πολλούς εθνικούς χαρτογραφικούς οργανισμούς ευρωπαϊκών χωρών για 

την υλοποίηση της Υπηρεσίας Εξεύρεσης. Παραδειγματικά, αναφέρονται και το Dutch National 

Georegistry (http://www.nationaalgeoregister.nl), το SwissTopo geocat.ch (http://www.geocat.ch), ο 

ΟΗΕ (http://www.fao.org/geonetwork, http://vam.wfp.org/geonetwork), ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας (http://www.who.int/geonetwork). Ένας πιο πλήρης κατάλογος μπορεί να βρεθεί εδώ: 

http://geonetwork-opensource.org/gallery/gallery.html. Στον κατάλογο συμπεριλαμβάνεται και ο 

πρώην Ο.Κ.Χ.Ε. (βλ. επόμενη εικόνα).  

 
Εικόνα 35: Χρήση του προσφερόμενου Geonetwork OpenSource από τον Ο.Κ.Χ.Ε. 

Το προσφερόμενο λογισμικό θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της υπηρεσίας Εξεύρεσης 

(Discovery Service), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας INSPIRE και του Ν. 3882/2010.  

Το λογισμικό παρέχεται υπό την άδεια GNU GPL v3. Κατά συνέπεια, προσφέρονται προς το φορέα 

απεριόριστες άδειες χρήσης και εγκατάστασης. Η άδεια είναι εγκεκριμένη από το Open Source 

Initiative (http://www.opensource.org, http://opensource.org/licenses/GPL-3.0) και με τους όρους της 

δεν υπεισέρχεται κανένας περιορισμός στον αριθμό των αδειών και στον αριθμό των εξυπηρετητών 

στους οποίους θα μπορεί να εγκατασταθεί. Με αυτόν τον τρόπο, δε δυσχεραίνεται η δυνατότητα 

κλιμάκωσης του συστήματος. 

http://www.nationaalgeoregister.nl/
http://www.geocat.ch/
http://www.fao.org/geonetwork
http://vam.wfp.org/geonetwork
http://www.who.int/geonetwork
http://geonetwork-opensource.org/gallery/gallery.html
http://www.opensource.org/
http://opensource.org/licenses/GPL-3.0
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Μέσω του λογισμικού είναι δυνατή:  

✓ η δημιουργία  

✓ επεξεργασία  

✓ διαχείριση  

✓ αναζήτηση  

✓ δημοσίευση  

✓ παρουσίαση των μεταδεδομένων 

Με χρήση του λογισμικού καθίσταται εφικτή η δημοσίευση γεωχωρικών -και όχι μόνο- 

μεταδεδομένων μέσω Υπηρεσίας Εξεύρεσης και θα χρησιμοποιηθεί για τη δημοσίευση όλων των 

μεταδεδομένων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο ανάπτυξης της ΥΓεΠ. Επίσης, προσφέρει 

δυνατότητες αποθήκευσης, διαχείρισης και επεξεργασίας μεταδεδομένων σύμφωνα και με τον 

Κανονισμό 1205/2008 της ΕΕ. Το λογισμικό υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση των χρηστών στα 

αρχεία μεταδεδομένων, με ορισμό χρηστών, ομάδων (group), ενώ προσφέρει και δυνατότητα 

ανταλλαγής μεταδεδομένων μεταξύ διαφορετικών κόμβων (εξυπηρετητών καταλόγων) μέσω 

λειτουργίας harvesting. Το λογισμικό διαθέτει φιλική διεπαφή για τη διαχείρισή του.  

Το Geonetwork OpenSource, θα αξιοποιεί το σχήμα της βάσης δεδομένων για μεταδεδομένα, το οποίο 

θα υλοποιηθεί. Μέσω αυτού θα πραγματοποιηθεί η εισαγωγή τους στο σχήμα αυτό, για την καλύτερη 

διαχείριση, αποθήκευση και δυνατότητα αξιοποίησης των μεταδεδομένων από άλλες εφαρμογές 

όπως η Υπηρεσία Εξεύρεσης (Καταλόγου). Το λογισμικό θα συνοδεύεται από μεθοδολογία 

ενημέρωσης των εγγραφών της βάσης σε περίπτωση επικαιροποίησης/τροποποίησης και προσθήκης 

νέων στοιχείων μεταδεδομένων κάποιου αρχείου.  

Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζει την υλοποίηση του σχήματος της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιεί 

για τη λειτουργία του (υπηρεσία εξεύρεσης, αποθήκευση, αναζήτηση, επεξεργασία, διαχείριση κ.λπ.) 

στα πιο διαδεδομένα ΣΔΒΔ, όπως το προσφερόμενο PostgreSQL/PostGIS, αλλά και σε SQL Server, 

Oracle, MySQL,. Το σχήμα αυτό, με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που απαιτηθούν, θα αποτελέσει το 

σημείο αποθήκευσης των μεταδεδομένων που θα παραχθούν στο πλαίσιο του Έργου. Τα αρχεία 

μεταδεδομένων αποθηκεύονται και στο σύνολό τους σε ειδικό πίνακα, ενώ κρίσιμα περιεχόμενα 

στοιχεία μεταδεδομένων αποθηκεύονται και σε άλλους πίνακες. Προκειμένου να εξασφαλισθεί 

ταχύτητα στην απόκριση σε ερωτήματα αναζήτησης, παρέχει ειδικό μηχανισμό δεικτοδότησης του 

περιεχομένου των αρχείων μεταδεδομένων.  

 
Εικόνα 36: Σχήμα της βάσης δεδομένων του λογισμικού Geonetwork OpenSource, υλοποιημένο σε ΣΔΒΔ 
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Το Geonetwork OpenSource υποστηρίζει τα πιο διαδεδομένα πρότυπα μεταδεδομένων για γεωχωρικά 

δεδομένα και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων, όπως ISO19139, ISO19115, ISO19119, ISO19110, 

FGDC, Dublin Core και διεπαφές όπως OGC-CSW2.0.2 ISO profile client και server, Z39.50, GEO 

OpenSearch server και GeoRSS server. Η λειτουργία του υποστηρίζεται σε λειτουργικά συστήματα 

windows και linux.  

Για την αναζήτηση και παρουσίαση των μεταδεδομένων θα αναπτυχθεί ειδική διεπαφή στη 

Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών. Η διεπαφή θα προσφέρει αλληλεπίδραση των χρηστών 

με την Υπηρεσία Καταλόγου, με δυνατότητες αναζήτησης στον κατάλογο μεταδεδομένων του φορέα, 

αλλά και σε καταλόγους μεταδεδομένων τρίτων, βάσει των προβλεπόμενων από την Οδηγία INSPIRE 

κριτηρίων αναζήτησης. Η διεπαφή θα παρέχει τη δυνατότητα δυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της 

λίστας των αποτελεσμάτων αναζήτησης και του χάρτη στον οποίο θα οπτικοποιούνται τα 

περιβάλλοντα ορθογώνια και θέασης των περιεχομένων των αρχείων μεταδεδομένων. 

 

2.2.7 Λογισμικό υποδομών ανοικτών δεδομένων CKAN 

Το λογισμικό CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network, v.2.8.1, 25/7/2018) αποτελεί ένα 

πανίσχυρο σύστημα διαχείρισης δεδομένων που καθιστά εφικτή την πρόσβαση σε δεδομένα. Διαθέτει 

εργαλεία δημοσίευσης, διαμοιρασμού, εξεύρεσης και χρήσης δεδομένων. Απευθύνεται σε κατόχους 

δεδομένων που επιθυμούν να υιοθετήσουν αρχές ανοικτότητας.  

 

Τα βασικά του χαρακτηριστικά και δυνατότητες περιλαμβάνουν:  

• δημοσίευση και διαχείριση δεδομένων 

• αναζήτηση και εξεύρεση 

• μεταδεδομένα συμπεριλαμβανόμενης της άδειας 

• γεωχωρικές δυνατότητες 

• εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης για επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών με το ευρύτερο 

κοινο 

• οπτικοποίηση δεδομένων 

• τήρηση ιστοιρκού 

• επεκτασιμότητα 

• προγραμματιστική διεπαφή εφαρμογών 

To CKAN χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο τον κόσμο. Ενδεικτικά παραδείγματα περιλαμβάνουν τους 

πιο προηγμένους ενδεχομένως καταλόγους, δηλαδή αυτόν του Ηνωμένου Βασιλείου data.gov.uk, των 

ΗΠΑ Data.gov και την πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Αυστραλίας "Gov 2.0".  

http://en.wikipedia.org/wiki/Data.gov.uk
http://en.wikipedia.org/wiki/Data.gov
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Εικόνα 37: Εφαρμογή του CKAN στην πύλη ανοικτών δεδομένων της κυβέρνησης των ΗΠΑ 

Το λογισμικό διατίθεται υπό την άδεια Affero GNU GPL v3.0, επιτρέποντας απεριόριστο αριθμό 

εγκαταστάσεων, για απεριόριστο αριθμό χρηστών.  

 

2.2.8 Λογισμικό δημιουργίας εφαρμογών καταγραφής δεδομένων πεδίου  

Το προσφερόμενο λογισμικό δημιουργίας εφαρμογών καταγραφής πεδίου είναι το 
MapptTM  

 Το λογισμικό Mappt είναι ένα απλό στη χρήση αλλά παράλληλα ισχυρό εργαλείο 
χαρτογράφησης πεδίου με δυνατότητα καταγραφής σε κατάσταση εκτός σύνδεσης 
(offline), δηλαδή και σε περιοχές χωρίς σύνδεση διαδικτύου. Το λογισμικό 
απευθύνεται σε μη επαγγελματίες χρήστες GIS και γι’ αυτό εστιάζει σε ένα απλό και 

φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον εργασίας, το οποίο μπορεί να αντιληφθεί ο χρήστης με ελάχιστη 
εκπαίδευση, χωρίς όμως να συμβιβάζεται ως προς τις παρεχόμενες λειτουργίες / δυνατότητες.  

Το λογισμικό λειτουργεί σε λειτουργικό σύστημα Android και είναι διαθέσιμο μέσα από το Google 
PLAY.  

Χαρακτηριστικά 
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Πλοήγηση σε χάρτη 

Το λογισμικό εμφανίζει ένα δυναμικό χάρτη με 
δυνατότητες εστίασης (zoom in/out, στο 
επίπεδο), μετακίνησης, και περιστροφής. 
Υποστηρίζει θέαση 2D (όρθο) και πλάγιας 
εικόνας (obligue). 

 

  

 

 

Χρήση του GPS 

To λογισμικό χρησιμοποιεί το εσωτερικό GPS της 
συσκευής για τον ενοπισμό της θέσης καθώς και 
για όλες τις λειτουργίες που απαιτούν χρήση / 
καθορισμό της θέσης. Για μεγαλύτερη ακρίβεια 
μπορεί να χρησιμοποιήει και εξωτερικό GPS που 
είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή. 

Γεωαναφερμένες φωτογραφίες 

Οι χρήστες μπορούν να επισυνάψουν 
φωτογραφίες στα δεδομένα που συλλέγουν στο 
πεδίο με τη χρήση της ενσωματωμένης κάμερας 
της συσκευής. Μπορούν επίσης να τη 
συσχετίσουν με επιπρόσθετες πληροφορίες 
που μπορούν να περιληφθούν και στα 
μεταδεδομένα της εικόνας (exif metadata). 

Επιπλέον έχουν και τη δυνατότητα επισύναψης 
πολλαπλών εικόνων. 

 

 

 

Φόρμες καταχώρησης δεδομένων 

Τα περιγραφικά δεδομένα των δεδομένων 
καταγραφής εισάγονται μέσα από φιλικές προς 
το χρήστη φόρμες καταχώρησης. Οι φόρμες 
χρησιμοποιούν τα βέλτιστα πεδία εισαγωγής, 
ανάλογα και με το είδος των δεδομένων, ενώ 
έχουν και τη δυνατότητα επιλογής από λίστες 
τιμών με στόχο τόσο τη διευκόλυνση του χρήστη 
όσο και την ακεραιότητα των δεδομένων. 
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Χρήση του GPS χωρίς σύνδεση στο δίκτυο 

Το λογισμικό κάνει δυνατή την καταγραφή με τη 
χρήση του GPS σε χαρτογραφικό περιβάλλον 
ακόμα και χωρίς σύνδεση στο δίκτυο (WiFi ή 
4G). Η λειτουργία αυτή είναι απαραίτητη σε 
απομακρυσμένες περιοχές χωρίς ή με κακό 
σήμα κινητής τηλεφωνίας.  

Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα συνεχούς 
καταγραφής της θέσης (ακόμα και σε 
κατάσταση αναμονής). 

 

 

Σημεία, πολύγωνα, γραμμές 

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα καταγραφής 
σημείων, πολυγώνων και γραμμών. Τα 
αντικείμενα αυτά μπορούν να μορφοποιηθούν 
ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη (γέμισμα, 
περίγραμμα, διαφάνεια, σύμβολο). Τα χωρικά 
αντικείμενα συνδέονται με περιγραφικά 
δεδομένα που σχετίζονται με αυτά. Με τον 
τρόπο αυτό καταγράφεται τόσο η θέση όσο και 
η κατάσταση ενός αντικειμένου. 

Geofencing 

Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα καθορισμού 
περιοχών στις οποίες δεν είναι επιθυμητή η 
πρόσβαση ή είναι (αποκλειστικά) επιτρεπτή η 
πρόσβαση (exclusion / inclusion zones). Οι 
περιοχές αυτές μπορεί να συνδέονται με ξένη 
ιδιοκτησία ή με περιοχές που υπάρχει κίνδυνος. 
Σε περίπτωση που κατά τη συλλογή ο χρήστης 
εισέρχεται σε μία τέτοια περιοχή το λογισμικό 
τον ειδοποιεί άμεσα (alarm) με ήχο ή/και 
δόνηση ή/και οπτικά. 

 

 

Επισήμανση στο χάρτη 

Οι χρήστες μπορούν να επισημάνουν περιοχές 
στο χάρτη με τη μορφή σχημάτων, σημείων ή 
κειμένου. Ο χάρτης, μαζί με τις επισημάνσεις, 
μπορεί να διαμοιραστεί με email ή να 
αποθηκευθεί ως εικόνα στη συσκευή.  

Υποστήριξη των προτύπων WMS, WFS, WMTS 

To Mappt υποστηρίζει τα OGC πρότυπα WMS 
1.1.1 & 1.3.0, WFS 1.0, 1.1, & 2.0 και WMTS με 
τα οποία χάρτες που παρέχονται στο διαδίκτυο 
με αυτά μπορούν να ενσωματωθούν στην 
εφαρμογή. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
καθορίσει τις παραμετρους επικοινωνίας με 
στόχο να μειώσει το μέγεθος και να αυξήσει την 
ταχύτητα / απόκριση του συστήματος. 
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Street View 

Το λογισμικό υποστηρίζει τη θέαση σε επίπεδο 
δρόμου (Street View). Ο χρήστης μπορεί να 
πλοηγηθεί στην εικόνα, να λάβει ένα 
στιγμιότυπο, να το συνδυάσει με τα εργαλεία 
επισήμανσης καθώς και με τα εργαλεία 
διαμοιρασμού.  

Θεματικοί Χάρτες 

Δημιουργεί θεματικούς χάρτες με βάση τα 
περιγραφικά δεδομένα των αντικειμένων. Η 
δημιουργία των χαρτών είναι απλή καθώς το 
λογισμικό παρέχει αυτοματοποιημένες 
διαδικασίες και πρότυπα χαρτών. Οι χρήστες 
έχουν βέβαια τη δυνατότητα να διαμορφώσουν 
το χάρτη στη μορφή που αυτοί επιθυμούν. 

 

 

Διανομές πινακίδων 

Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιήσει 
πλέγματα αναφοράς ως πρόσθετο επίπεδο στο 
χάρτη. Τα πλέγματα αναφοράς καθιστούν 
δυνατή την εύκολη αναφορά των αντικειμένων. 
Το πλέγμα μπορεί να τροποποιηθεί σε μέγεθος 
ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες 
καταγραφής. Οι κωδικοί του κάθε πλεγματικού 
σημείου εμφανίζονται στο χάρτη προς 
διευκόλυνση των χρηστών. 

Αναζήτηση αντικειμένων 

Το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα εύκολης 
αναζήτησης αντικειμένων με βάση τα 
περιγραφικα τους δεδομένα. Η αναζήτηση 
υποστηρίζεται με λειτουργία auto-complete 
κατά την πληκτρολόγηση του χρήστη. 
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Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων 

Το λογισμικό επιτρέπει την εισαγωγή GIS 
αρχείων για χρήση στην εφαρμογή καταγραφής. 
Τα δεδομένα μπορεί να βρίσκονται στο σύστημα 
αρχείων της συσκευής, στο Google Drive ή 
αποθηκευμένα σε κάποιο διαδικτυακό τόπο. 
Υποστηρίζει μορφότυπα όπως KML/ΚΜΖ, 
Shapefiles, Geojson, GML για διανυσματικά 
αρχεία και ECW, JP2 για εικόνες (με δυνατότητα 
ρύθμισης της διαφάνειας). Τα δεδομένα 
μπορούν να εξαχθούν επίσης στα ανωτέρω 
πρότυπα (καθώς και σε GPX, CSV). 

Υποστήριξη αρχείων GeoPackage 

Το λογισμικό υποστηρίζει την εισαγωγή 
αρχείων GeoPackage τόσο διανυσματικών όσο 
και πλεγματικών (raster, vector). Τα δεδομένα 
που περιέχονται στα αρχεία προστίθενται στα 
επίπεδα του χάρτη. 

 

 

 

Εργαλεία επεξεργασίας αντικειμένων 

Το λογισμικό μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα 
με εντολές εισαγωγής, απαλοιφής, διάσπασης, 
μετακίνησης (insert, delete, split, move). 

Αντίστοιχα μπορεί να επεξεργαστεί αντικείμενα 
σε επίπεδα node. 

 

Δεδομένα μόνο για ανάγνωση 

Το λογισμικό έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει 
μεγάλου μεγέθους αρχεία τύπου kml ή 
Shapefile σε πλεγματικής μορφής. Με τον τρόπο 
αυτό δεν απαιτείται να αποθηκευθούν στη 
συσκευή ενώ είναι ιδιαίτερα γρήγορη η 
λειτυργία της. Η συγκεκριμένη δυνατότητα είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμη όταν τα δεδομένα είναι 
στατικά και δεν μεταβάλονται με βάση την 
καταγραφή του πεδίου. 
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2.2.9 Λογισμικό πρόσβασης σε δορυφορικά δεδομένα σχεδόν πραγματικού χρόνου  

Για την πρόσβαση σε Ανοικτά Δορυφορικά Δεδομένα σχεδόν πραγματικού χρόνου θα προσφερθεί η 

συνδρομητική Υπηρεσία Sentinel-Hub της Sinergise. Η Υπηρεσία αυτή παρέχει μέσω OGC 

διαδικτυακών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω προγραμματιστικού εργαλείου (API) πρόσβαση σε 

δορυφορικά δεδομένα Sentinel 1,2,3, Modis, και Landsat 5,7,8.  

Τα βασικά πλεονεκτήματα της πλατφόρμας παρουσιάζονται στην εικόνα που ακολουθεί: 

 

Εικόνα 38: Τα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας Sentinel-Hub 

Τα βασικά της χαρακτηριστικά συνοψίζονται ως ακολούθως: 

• WMS/WMTS υπηρεσία – για οπτικοποίηση σε εργαλεία desktop ή web GIS 

• WCS υπηρεσία – υπηρεσία άμεσης πρόσβασης σε ακατέργαστα δεδομένα πλήρους ανάλυσης 

• WMS Configurator – προγραμματιστικό εργαλείο (API) πρόσβασης σε δεδομένα και 

τυποποιημένες λειτουργίες (περιοχή ενδιαφέροντος, χρονικό διάστημα αναζήτησης, 

ενεργοποίηση ατμοσφαιρικής διόρθωσης, επιλογή φασματικών καναλιών, ποσοστό 

νεφοκάλυψης, σειρά εμφάνισης μωσαικού, δημιουργία νέων πολυφασματικών προϊόντων). 

• Υπηρεσία στατιστικής πληροφορίας – δεδομένα χρονοσειρών για μια συγκεκριμένη περιοχή 

σε μηχαναγνώσιμη μορφή. 

• Υπηρεσία ενημέρωσης – λήψη ενημέρωσης όταν φτάνουν νέα δεδομένα 

• Δημιουργία μωσαϊκού – για την εύκολη τηλεφόρτωση των απαιτούμενων δεδομένων σε 

μορφή GeoTiff ή σε άλλο μορφότυπο 

Στην εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζεται το περιβάλλον της διαδικτυακής εφαρμογής 

διαμόρφωσης των υπηρεσιών πρόσβασης στα δορυφορικά δεδομένα. Μέσα από αυτό οι χρήστες 

έχουν τη δυνατότητα:  

• Καθορισμού γενικών ρυθμίσεων στιγμιότυπου που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την 

επιλογή του καθολικού πλαισίου οριοθέτησης της περιοχής ενδιαφέροντος (Διοικητικά όρια 

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου), την ποιότητα συμπίεσης και το μορφότυπο των εικόνων, 

καθώς και τα διαθέσιμα συστήματα αναφοράς.  

• Επιλογή περιοχής ενδιαφέροντος μέσω του πλαισίου οριοθέτησης της περιοχής 

ενδιαφέροντος για κάθε επίπεδο πληροφορίας. Η περιοχή αυτή περιέχεται πλήρως στην 

καθολική περιοχή ενδιαφέροντος του στιγμιοτύπου.  
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• Επιλογή χρονικού εύρους αναζήτησης απεικονίσεων για κάθε επίπεδο πληροφορίας, το 

οποίο μπορεί να οριστεί σε απόλυτο χρόνο π.χ. 2018-01-01 έως 2016-03-01 ή σχετικό χρονικό 

διάστημα π.χ. 2 μήνες.  

• Επιλογή ατμοσφαιρικής διόρθωσης που θα μπορεί ο χρήστης να επιλέξει να 

πραγματοποιηθεί στα προσφερόμενα δεδομένα, καθώς και εξομάλυνση της εικόνας με την 

επιλογή κατάλληλων συντελεστών gain, offset και gamma.  

• Επιλογή συννεφοκάλυψης σχετικά με το ποσοστό της μέγιστης επιτρεπόμενης τιμής των 

παρεχόμενων δεδομένων, όπως υπολογίζεται στο πλακίδιο (tile) της κάθε απεικόνισης.  

• Επιλογή σειράς απεικονίσεων στη σύνθεση μωσαϊκού στην περίπτωση κατά την οποία η 

επιλεγμένη περιοχή ενδιαφέροντος καλύπτεται από περισσότερες απεικονίσεις. Οι επιλογές 

είναι:  

o Επιλογή της πιο πρόσφατης απεικόνισης στην κορυφή.  

o Επιλογή της παλαιότερης απεικόνισης στην κορυφή.  

o Επιλογή της απεικόνισης με την ελάχιστη συννεφοκάλυψη στην κορυφή.  

• Επιλογής ή δημιουργία δορυφορικού προϊόντος, σύνθετου RGB ή δείκτη όπως TRUE COLOR, 

FALSE COLOR, NEAR IR, NDVI, NDWI κλπ. 

 

Εικόνα 39: Το περιβάλλον δημιουργίας των δορυφορικών υπηρεσιών 
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Εικόνα 40: Επιλογή προϊόντος και καθορισμός παραμέτρων ατμοσφαιρικής διόρθωσης και εξομάλυνση της 
εικόνας με την επιλογή κατάλληλων συντελεστών gain, offset και gamma.  

To προσφερόμενο API υποστηρίζει τις OGC υπηρεσίες WMS, WMTS, WFS και WCS. Ενδεικτικά οι 

χρήστες μπορούν να ζητήσουν μια δορυφορική εικόνα με τη μορφή png μέσω της διαδικτυακής 

υπηρεσίας WMS με τον παρακάτω τρόπο: 

 

Καθορίζοντας βέβαια επιπλέον και τις υπόλοιπες απαραίτητες παραμέτρους του Service όπως 

REQUEST, TIME, BBOX, CRS, FORMAT, WIDTH, HEIGHT, LAYERS κλπ 

Περισσότερες πληροφορίες για το OGC API παρέχονται στις παρακάτω διαδικτυακές σελίδες:  

https://www.sentinel-hub.com/develop/documentation/api/ogc_api/wms-parameters  

https://www.sentinel-hub.com/develop/documentation/api/ogc_api/wmts-parameters  

https://www.sentinel-hub.com/develop/documentation/api/ogc_api/wfs-request  

https://www.sentinel-hub.com/develop/documentation/api/ogc_api/wcs-request  

Αντίστοιχα παρέχεται το API παροχής στατιστικής πληροφορίας (Feature Info Service – FIS) το οποίο 

δίνει τη δυνατότητα να εκτελούνται στοιχειώδεις στατιστικοί υπολογισμοί στις δορυφορικές εικόνες, 

όπως, μέση τιμή, τυπική απόκλιση και υπολογισμός ιστογράμματος που προσεγγίζει την κατανομή των 

τιμών ανάκλασης, για μια γεωγραφική περιοχή που καθορίζεται σε ένα δεδομένο σύστημα χωρικής 

αναφοράς, σε διαφορετικά κανάλια και χρονικά διαστήματα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

τον τρόπο χρήσης του παρέχονται στο διαδικτυακό τόπο: 

https://www.sentinel-hub.com/develop/documentation/api/fis-request  

Για την αξιολόγηση της λειτουργίας της υπηρεσίας παρέχεται η εφαρμογή Sentinel-Hub playground ( 

https://apps.sentinel-hub.com/sentinel-playground ) όπου οι χρήστες μπορούν να διαπιστώσουν την 

ευκολία με την οποία δίνεται η πρόσβαση στα δορυφορικά δεδομένα. 

https://www.sentinel-hub.com/develop/documentation/api/ogc_api/wms-parameters
https://www.sentinel-hub.com/develop/documentation/api/ogc_api/wmts-parameters
https://www.sentinel-hub.com/develop/documentation/api/ogc_api/wfs-request
https://www.sentinel-hub.com/develop/documentation/api/ogc_api/wcs-request
https://www.sentinel-hub.com/develop/documentation/api/fis-request
https://apps.sentinel-hub.com/sentinel-playground
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Εικόνα 41: H εφαρμογή Sentinel Hub Playground 

 

2.3 Λειτουργικές Προδιαγραφές Εφαρμογών και Υποσυστημάτων 
Η υλοποίηση αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων. Ένα Σύστημα 
Διαχείρισης Κρίσεων αποτελείται από πληροφοριακές μονάδες που λειτουργούν για την 
αντιμετώπιση Έκτακτων Καταστάσεων.  

Το σύστημα θα οδηγεί μέσω δυναμικής επεξεργασίας και σεναρίων χρήσης σε ευφυή στήριξη 
αποφάσεων για καλύτερη διαχείριση κρίσης ή καταστροφής. Το σύστημα θα καλύπτει μεταξύ άλλων 
αντικείμενων:  

- διαχείριση συμβάντων,  
- εκτίμηση ζημιών,  
- δήλωση καταστροφών,  
- δυνατότητα συνδέσεων με άλλα συστήματα,  
- πληροφορίες για το κοινό,  
- επεξεργασία εφαρμογών,  
- διαχείριση ανθρώπινων πόρων,  
- διαχείριση υποδομών,  
- υπηρεσίες αντιμετώπισης,  
- συντονισμός,  
- σχεδιασμός και προγραμματισμός,  
- λειτουργική υποστήριξη.  

Το προτεινόμενο ολιστικό σύστημα διαχείρισης κρίσεων θα συνδυάζει τις δυνατότητες ενός 
Συστήματος Διαχείρισης Μηνυμάτων / Γεγονότων / Συμβάντων, ενός Συστήματος Διαχείρισης 
Πληροφοριών και ενός Συστήματος Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.  

Βασικό πυρήνα του συστήματος θα αποτελεί εξειδικευμένο λογισμικό το οποίο θα προσδίδει στη 
συνολική λύση δυνατότητες παρακολούθησης και διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο όλων των 
ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση 
κινδύνων και ζημιογόνων περιστατικών, όπως, μεταξύ άλλων:  

• καταγραφής και ανάλυσης συμβάντων,  

• δυναμικής διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και εξοπλισμού για την αντιμετώπιση μιας κρίσης 
σε συνάρτηση με την εξέλιξή της, με τη χρησιμοποίηση χαρτών, πάσης φύσεως δεδομένων, 
καθώς και επιχειρησιακής ευφυίας,  

• διασύνδεσης με οποιουδήποτε τύπου άλλη εφαρμογή για την άμεση άντληση ή διοχέτευση 
πληροφοριών (βάσεις δεδομένων, τράπεζες πληροφοριών, GIS προϊόντα και συστήματα 
κ.λπ.),  
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• δημιουργίας Σχεδίων - με αναλύσεις αναφορών και γεωγραφική απεικόνιση των διαθέσιμων 
πόρων - Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων,  

• ταχύτατης τηλεειδοποίησης με τη χρήση σχετικού εξοπλισμού σε μη πεπερασμένο αριθμό 
αποδεκτών (στο πλαίσιο του έργου προτείνεται και η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και sms με την προϋπόθεση ότι υπάρχει τηλεπικοινωνιακή υποδομή) – 
παρουσιάζουμε σε ειδικό κεφάλαιο την διασύνδεση με SMS πλατφόρμα με χρήση web 
service,  

• παραγωγής αναφορών ενημέρωσης. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πλατφόρμα θα υποστηρίζει το πρότυπο CAP (Common Alerting 
Protocol) για την επικοινωνία/ ενημέρωση.  

Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη μέσα από μία διαδικτυακή εφαρμογή, ενώ θα υπάρχει και η 
δυνατότητα εκτέλεσης τοπικά, από flash disk σε προσωπικό υπολογιστή/ laptop. Στην περίπτωση αυτή 
θα εξασφαλίζει το συγχρονισμό των δεδομένων όταν οι χρήστες συνδεθούν στο κεντρικό διακομιστή.  

Τα βασικά υποσυστήματα της εφαρμογής που θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί είναι:  

• Πλατφόρμα διαχείρισης κρίσεων  

• Yποδομή γεωχωρικών πληροφοριών  

• Πύλη ανοικτών δεδομένων για το ευρύ κοινό  

• Υπηρεσία πρόσβασης σε δορυφορικά δεδομένα σχεδόν πραγματικού χρόνου  

• Λογισμικό καταγραφής δεδομένων υπαίθρου 

 

Η πρόσβαση στα υποσυστήματα θα είναι εφικτή μέσα από μια κεντρική σελίδα, η οποία θα κατευθύνει 
τους χρήστες στην αντίστοιχη επιλογή.  

 

Εικόνα 42: Διάταξη υποσυστημάτων 

 

2.3.1 Πλατφόρμα διαχείρισης κρίσεων  

Η πλατφόρμα διαχείρισης κρίσεων που θα αναπτυχθεί θα βασιστεί στο προσφερόμενο λογισμικό 
Sahana EDEN (ελεύθερο λογισμικό – λογισμικό ανοικτού κώδικα ΕΛ/ΛΑΚ, απεριόριστος αριθμός 
αδειών πρόσβασης και χρήσης του συστήματος.) το οποίο θα παραμετροποιηθεί κατάλληλα για τις 
ανάγκες του έργου. Το λογισμικό καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του έργου γεγονός που 

Αρχική Σελίδα

Πύλη Ανοικτών 
Δεδομένων

Πλατφόρμα Διαχείρισης 
Κρίσεων

Εκτέλεση σεναρίων
Υποδομή Γεωχωρικών 

Πληροφοριών

Απλοποιημένη έκδοση 
με βασικές 

πληροφορίες

Λογισμικό καταγραφής 
δεδομένων υπαίθρου

SMS Web Service
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αντικατοπτρίζεται και από τις επιτυχημένες εφαρμογές που έχει σε περισσότερους από 50 φορείς 
παγκοσμίως . 

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που θα ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό του 
συστήματος είναι:  

• Να είναι διαθέσιμη μέσα από μία διαδικτυακή εφαρμογή, ενώ θα πρέπει να υπάρχει και η 
δυνατότητα εκτέλεσης τοπικά, από flash disk σε προσωπικό υπολογιστή / laptop. Η 
πλατφόρμα να εξασφαλίζει το συγχρονισμό των δεδομένων όταν οι χρήστες συνδέονται στον 
κεντρικό διακομιστή.  

• Να αναπτυχθεί με στόχο να είναι απλή και φιλική προς το χρήστη.  

• Να παρέχεται δυνατότητα προβολής εγχειριδίου/οδηγιών στους χρήστες.  

• Οι εντολές στις οθόνες των χρηστών να είναι στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.  

• Το σύστημα να παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης και αποστολής σε πραγματικό χρόνο 
όλων των πληροφοριών που απεικονίζονται, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.  

• Η επιλογή ή εξαίρεση για την προβολή συγκεκριμένων πληροφοριών να εξαρτάται από τα 
δικαιώματα του χρήστη του συστήματος. 

• Η πρόσβαση των χρηστών στο σύστημα με τα σχετικά δικαιώματα χρήσης να 
πραγματοποιείται από οποιοδήποτε σημείο του δικτύου του συστήματος της Περιφέρειας.  

• Το σύστημα να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης:  

o του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας  

o αρχείου οργανώσεων και φορέων  

o συμβάντων  

o χώρων συγκέντρωσης και καταφυγίων  

o χώρων νοσηλείας  

o αποθηκών υλικών και αιτημάτων για διάθεσή τους  

o δημογραφικών στοιχείων πληθυσμού 

• Μέσω του αποθετηρίου να επιτρέπει την πρόσβαση σε όλα τα επιχειρησιακά έγγραφα και 
τις ενέργειες που απαιτείται να διενεργηθούν βάσει του συστήματος διαχείρισης κρίσεων της 
Περιφέρειας αναλόγως του ρόλου κάθε στελέχους.  

• Το σύστημα να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης συμβάντων και γεωγραφικά με χρήση της 
υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.  

• Το σύστημα να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης του εξοπλισμού της Περιφέρειας που θα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των συμβάντων. 

Στη συνέχεια παρατίθενται κάποιες ενδεικτικές εικόνες του συστήματος. 
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Εικόνα 43: Η αρχική οθόνη του συστήματος 

 

 

Εικόνα 44: Διαχείριση προσωπικού 

 

 

Εικόνα 45: Διαχείριση Οργανισμού 
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Εικόνα 46: Διαχείριση Αποθήκης – Χαρτογραφική παρουσίαση 

 

 

Εικόνα 47: Διαχείριση Αιτημάτων 

 

Εικόνα 48: Κατηγορίες Συμβάντων 
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2.3.1.1 Προτεινόμενη Δομή Βάσης Δεδομένων 

Η βάση δεδομένων θα αποτελείται από επιμέρους βάσεις δεδομένων, κάθεμια από τις οποίες 

εξυπηρετεί τη λειτουργία των επιμέρους υποσυστημάτων.  

• ΒΔ γεωχωρικών δεδομένων: περιέχει τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων υποβάθρου 

• ΒΔ μεταδεδομένων: περιέχει τα μεταδεδομένων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών  

• ΒΔ πύλης ανοικτών δεδομένων: περιέχει τα λειτουργικά στοιχεία της Πύλης και τα σύνολα 

δεδομένων που αφορούν στο κοινό. Τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων θα είναι δυναμικά 

συνδεδεμένα με τη ΒΔ γεωχωρικών δεδομένων μέσω παραπομπών στις δικτυακές υπηρεσίες.  

• ΒΔ πλατφόρμας διαχείρισης κρίσεων: περιέχει τα λειτουργικά στοιχεία της πλατφόρμας και 

τα δεδομένα με τα οποία θα τροφοδοτηθεί 

• ΒΔ προκαθορισμένων σεναρίων: περιέχει τα στοιχεία των σεναρίων   

Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα διαγράμματα οντοτήτων συσχετίσεων των επιμέρους 

ΒΔ.  

 

Εικόνα 49: Διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων ΒΔ Πύλης Ανοικτών δεδομένων 
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Εικόνα 50: Διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων ΒΔ Καταλόγου Μεταδεδομένων 

 

Εικόνα 51: Διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων ΒΔ Πλατφόρμας Διαχείρισης Κρίσεων 

2.3.1.2 Χρήστες και Ρόλοι 

Στο σύστημα θα διακρίνονται επιμέρους ρόλοι οι οποίοι θα ανατεθούν σε αντίστοιχους χρήστες. Η 

ανάλυση ανέδειξε την ανάγκη ύπαρξης των εξής ρόλων: 

• Διαχειριστής 

• Ισχυροί χρήστες (ανά Δήμο των 3 Περιφ. Ενοτήτων) με δικαιώματα πρόσβασης και 

επεξεργασίας/επικαιροποίησης στο σύνολο της πληροφορίας.  

• Χρήστες με δικαιώματα θέασης στο σύνολο της πληροφορίας 

• Απλοί χρήστες με δικαιώματα θέασης της δημόσια προσβάσιμης πληροφορίας  

2.3.1.3 Σενάρια Χρήσης πλατφόρμας διαχείρισης κρίσεων 

Προκειμένου να καταστεί πλήρως αξιοποιήσιμη η πλατφόρμα, ο Ανάδοχος θα προβεί στην υλοποίηση 

υποσυστήματος εκτέλεσης προκαθορισμένων σεναρίων. Τα σενάρια αφορούν στα τρία (3) πιο 

σημαντικά σενάρια φυσικών καταστροφών, δηλαδή κατολίσθηση, πλημμύρα, σεισμός πλέον της 

μεταναστευτικής κρίσης.  

Το κάθε σενάριο περιλαμβάνει:  

• Δεδομένα εκδήλωσης γεγονότος  

• Διαδικασία ενημερώσεων ανά εμπλεκόμενο φορέα  

• Τρόπο άντλησης, καταγραφής, αξιολόγησης δεδομένων γεγονότος  

• Τρόπο αντιμετώπισης γεγονότος (υποδομές/πόροι)  

• Διαδικασία και δεδομένα ενημέρωσης Πολιτείας/ κοινού  
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• Κλείσιμο γεγονότος/ αποκατάσταση ομαλότητας  

Από τα σενάρια θα προκύψουν υποσενάρια καταστροφών (που θα αξιοποιεί το Ευφυές Σύστημα 

Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων για τις δύο περιοχές εφαρμογής) τα οποία θα αναπτύσσονται ανά 

υποσενάριο, ως εξής:  

• Καταστροφή (είδος, κατηγορία)  

• Ιεράρχηση και δεδομένα επικοινωνίας  

• Κρίσιμες υποδομές  

• Κρίσιμοι πόροι  

Το σύστημα θα οδηγεί το χρήστη στη διαδοχική επιλογή των προκαθορισμένων παραμέτρων, ώστε να 

οδηγηθεί στην άντληση της απαραίτητης πληροφορίας με την οποία θα έχει τροφοδοτηθεί το 

σύστημα.  

Τα υποστηριζόμενα στοιχεία θα είναι: 

 

* ενδεικτικά στοιχεία που εξειδικεύονται ανά περιοχή/σενάριο 

 

2.3.1.4 Υποδομή φυσικής εγκατάστασης της πλατφόρμας 

Η ανάπτυξη του συστήματος θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον δοκιμών και ανάπτυξης του 

Αναδόχου, αξιοποιώντας τεχνολογίες εικονικών μηχανών. Με την ολοκλήρωση της πλατφόρμας θα 

εγκατασταθεί σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο χώρος μπορεί να είναι είτε 

απομακρυσμένη υποδομή φιλοξενίας, είτε φυσικός εξυπηρετητής.   

Οι προδιαγραφές είναι:  

• OS: Linux (Debian) 

• vCPUs: 4 

• RAM: 16 GB 

• Disk: 512 GB (SDD) 

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

• Κύπρος (επικράτεια) 

Περιοχή 
Σεναρίων 

• Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

• "Newsletter of Environmental Disasters and Crises Management Strategies" του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) "Στρατηγικές Διαχείρισης

• Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

• Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας 

• Απομαγνητοφώνηση της βιντεοσκόπησης της Άσκησης επί Χάρτου (Μυτιλήνη, Λέσβος, 01.03.2019) 

• Διατιθέμενα Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης Βορείου Αιγαίου 

Πηγές Άντλησης 
Δεδομένων 

• Πλημμύρα

• Σεισμός

• Κατολίσθηση

• Μεταναστευτικό γεγονός

Σενάρια

• Δεδομένα εκδήλωσης γεγονότος 

• Διαδικασία ενημερώσεων ανά εμπλεκόμενο φορέα 

• Άντληση, καταγραφή, αξιολόγηση δεδομένων γεγονότος 

• Τρόπος αντιμετώπισης γεγονότος (υποδομές/πόροι) 

• Διαδικασία και δεδομένα ενημέρωσης Πολιτείας/ κοινού Κλείσιμο γεγονότος/ αποκατάσταση ομαλότητας 

• Κλείσιμο γεγονότος/ αποκατάσταση ομαλότητας 

Στοιχεία ανά 
σενάριο

• Ιεράρχηση και δεδομένα επικοινωνίας 

• Κρίσιμες υποδομές 

• Κρίσιμοι πόροι 

• Ιεράρχηση και δεδομένα επικοινωνίας 

• Κρίσιμες υποδομές 

• Κρίσιμοι πόροι 

Στοιχεία υπο-
σεναρίων*
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2.3.2 Yποδομή γεωχωρικών πληροφοριών  

Η δράση αφορά την ανάπτυξη της υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών (Υ.ΓΕ.Π.) μέσω του 
κατάλληλου σχεδιασμού και της διαχείρισης των υπαρχόντων ψηφιακών γεω-αναφερμένων 
δεδομένων του φορέα σε συνδυασμό με ελευθέρα διαθέσιμα γεωχωρικά δεδομένα, καθώς και την 
ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών διαδικτύου για τη διάχυση της γεωπληροφορίας προς την 
υπηρεσία και τρίτους. Οι υπηρεσίες θα τροφοδοτούν σε  

Στην υποδομή θα ενταχθούν δεδομένα υποβάθρου, περιβαλλοντικά δεδομένα, δορυφορικά 
δεδομένα που θα αντλούνται από την υπηρεσία πρόσβασης, θα απεικονίζονται τα δεδομένα 
καταγραφής από τις φορητές συσκευές. Τα δεδομένα θα: 

• Αντλούνται από τη βάση δεδομένων γεωχωρικών δεδομένων 

• Είναι διαθέσιμα μέσω διαλειτουργικών υπηρεσιών 

• Απεικονίζονται πάνω σε χαρτογραφικό υπόβαθρο 

• Συνδυάζονται με τα δορυφορικά δεδομένα  

Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζονται στιγμιότυπα από την απεικόνιση ιστορικών δεδομένων 
πλημμύρας (πηγή ΥΠΕΝ), ως παράδειγμα της υλοποίησης της διαδικτυακής χαρτογραφικής 
εφαρμογής. Η ίδια εφαρμογή αφού απλουστευθεί η διεπαφή, αφαιρώντας λειτουργικότητα, θα 
διατεθεί ως απλοποιημένη έκδοση που θα επιτρέπει την πρόσβαση σε βασικές μόνο πληροφορίες.  

 

Εικόνα 52: Σημαντικές και ιστορικές πλημμύρες 

 

Εικόνα 53: Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 
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Εικόνα 54: Δυναμικός προσδιορισμός περιοχών κινδύνου βάσει ιστορικών συμβάντων (χάρτης έντασης) 

 

2.3.3 Πύλη ανοικτών δεδομένων για το ευρύ κοινό  

Στα πλαίσια του Έργου θα αναπτυχθεί Πύλη Ανοικτών Δεδομένων (ΠΑΔ) μέσω της οποίας θα 
καταστούν δημόσια δεδομένα της Περιφέρειας που θα είναι χρήσιμα για το ευρύ κοινό, ελεύθερα 
και διαθέσιμα, χωρίς περιορισμούς δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και με 
χρήση ανοιχτών, δομημένων και μηχανικά αναγνώσιμων προτύπων. Δεν θα διατίθενται τα έγγραφα, 
οι πληροφορίες και τα δεδομένα της Περιφέρειας που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, άμυνα ή 
δημόσια τάξη καθώς επίσης και δεδομένα για την πρόσβαση στα οποία η πρόσβαση απαγορεύεται 
ή περιορίζεται για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η πύλη θα βασίζεται σε 
τεχνολογία ελευθέρου λογισμικού – λογισμικού ανοικτού κώδικα ΕΛ/ΛΑΚ και συγκεκριμένα στο 
προσφερόμενο λογισμικό CKAN.  

Διεπαφή 

Οι χρήστες θα έχουν στη διάθεσή τους μια εύχρηστη διεπαφή μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η 

αναζήτηση δεδομένων, αλλά και η χρήση πολλαπλών λειτουργιών, οι οποίες θα επιτρέπουν την 

εξαγωγή των επιθυμητών πληροφοριών μέσω χρήσης διαφορετικών τύπων αναπαράστασης των 

δεδομένων.  

Πιστοποίηση 

Η πύλη θα υποστηρίζει τη διαδικασία εγγραφής χρηστών με διαδικασίες αυθεντικοποίησής τους.  

Αναζήτηση 

Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα αναζήτησης δεδομένων ενδιαφέροντος με χρήση διαφορετικών 

εργαλείων. Ενδεικτικά, θα υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης με καταχώρηση ελεύθερου κειμένου, 

επιλογή ομάδας (βάσει της ομαδοποίησης που θα έχει πραγματοποιηθεί κατά την 

καταλογογράφηση), βάσει δημοφιλίας, κ.λπ. Για την επιτάχυνση των αναζητήσεων, το σύστημα θα 

χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνικές δεικτοδότησης. Η δεικτοδότηση θα πραγματοποιείται στα 

μεταδεδομένα των συνόλων δεδομένων.  

Για τα σύνολα δεδομένων που θα επιλέγει ο οποιοσδήποτε χρήστης θα είναι δυνατή η θέαση 

υποσυνόλων των αρχικών δεδομένων με χρήση τεχνικών φιλτραρίσματος και επιλογής. Η δημιουργία 

υποσυνόλων και φιλτραρίσματος των δεδομένων θα επιτρέπει τη συνδυαστική χρήση κριτηρίων.  

Θέαση 

Η πρώτη και σημαντικότερη λειτουργία θα είναι η θέαση του περιεχομένου των δεδομένων σε μορφή 

πίνακα. Η εφαρμογή θα προσφέρει δυνατότητες αντίστοιχες με αυτές λογισμικών επεξεργασίας 

υπολογιστικών φύλλων. Πιο συγκεκριμένα, θα προσφέρονται, κατ’ ελάχιστον, δυνατότητες 

ταξινόμησης των δεδομένων σε αύξουσα/ φθίνουσα σειρά με βάση το περιεχόμενο των στηλών.  
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Επιπρόσθετα, η διαδικτυακή πύλη θα παρέχει τη δυνατότητα θέασης των δεδομένων με 

διαφορετικούς τρόπους. Τα διατιθέμενα εργαλεία θα δημιουργούν διαφορετικού τύπου 

αναπαραστάσεις των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να απαιτείται η επαναποθήκευση των 

δεδομένων. Τέτοιου είδους αναπαραστάσεις μπορούν ενδεικτικά να αφορούν γραφήματα με χρήση 

των οποίων θα είναι δυνατή η εμφάνιση του συνόλου των τιμών που οπτικοποιούνται κάθε φορά.  

Τα δεδομένα που περιέχουν σημειακή πληροφορία θέσης (π.χ. γεωγραφικό μήκος/ πλάτος) θα 

μπορούν να εμφανίζονται σε περιβάλλον διαδικτυακού χάρτη και για το σκοπό αυτό η Υ.ΓΕ.Π. και η 

ΠΑΔ θα είναι διασυνδεδεμένες χρησιμοποιώντας τις ίδιες χωρικά ενεργοποιημένες βάσεις 

δεδομένων.  

Επιπλέον θα υπάρχει διαλειτουργικότητα που να επιτρέπει στο χρήστη να μεταφέρεται από το 

περιβάλλον της ΠΑΔ σε αυτό της Υ.ΓΕ.Π εάν και εφόσον απαιτείται να εκτελέσει ειδικές λειτουργίες, 

όπως παραδειγματικά η μέτρηση αποστάσεων, εμβαδών κ.α. λειτουργιών που η ΥΓΕΠ θα παρέχει.  

Μεταφόρτωση 

Για τα δεδομένα του καταλόγου, θα υπάρχει η δυνατότητα μεταφόρτωσης (download) των δεδομένων 

σε διάφορους μορφότυπους, όπως csv, shapefile, kml.  

Διαχείριση 

Η πύλη ανοικτών δεδομένων θα διαθέτει λειτουργίες που απευθύνονται στους διαχειριστές του 

συστήματος. Στόχος είναι η παροχή των κατάλληλων εργαλείων για τη διαχείριση λειτουργιών και των 

περιεχόμενων συνόλων δεδομένων της Πύλης Ανοικτών Δεδομένων. Οι δυνατότητες διαχείρισης 

αφορούν στη διαχείριση των δεδομένων, χρηστών, στατιστικών, μεταδεδομένων, κατηγοριών.  

Για την εισαγωγή συνόλων δεδομένων στην πύλη δε θα απαιτούνται ιδιαίτερες δεξιότητες. Για το λόγο 

αυτό, θα παρέχεται ένας φιλικός και εύκολος προς το χρήστη οδηγός, μέσω του οποίου θα 

δημοσιεύονται τα σύνολα δεδομένων στην Πύλη. Η εφαρμογή θα καθοδηγεί το χρήστη στα 

απαραίτητα βήματα για τη δημοσίευση των δεδομένων.  

Μέσα από διαδοχικές οθόνες θα ο χρήστης μπορεί:  

• να προσθέτει ετικέτες (tags), 

• να προσθέτει κατηγορίες,  

• να καταχωρίζει στοιχεία σχετικά με την άδεια χρήσης των δεδομένων, 

• να επισυνάπτει σχετιζόμενα αρχεία με το σύνολο δεδομένων ή/και να παρέχει εξωτερικούς 

συνδέσμους.  

Σημειώνεται ότι το σύστημα θα υποστηρίζει τη δημοσίευση συνόλων δεδομένων που είναι αδόμητα 

(δε βρίσκονται σε πινακοποιημένη μορφή), όπως π.χ. έγγραφα, επιτρέποντας τη μελλοντική εξέλιξη 

του συστήματος σε πλήρη κατάλογο ανοικτών δεδομένων της Περιφέρειας. Για κοινούς μορφότυπους 

αδόμητης πληροφορίας, όπως π.χ. αρχεία pdf, θα υποστηρίζεται η προεπισκόπησή τους. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, τα δεδομένα θα περιγράφονται από τα μεταδεδομένα τους. Επιπρόσθετα, αδόμητα 

δεδομένα θα μπορούν να επισυνάπτονται ως συνοδευτικά αρχεία για τα (δομημένα) σύνολα 

δεδομένων που θα δημοσιεύονται. Τέτοιου είδους συνοδευτική πληροφορία μπορεί να είναι η 

τεκμηρίωση ενός συνόλου δεδομένων ή ένα λεξικό δεδομένων.  

Για περιπτώσεις που θα απαιτείται προηγούμενη επικύρωση/έγκριση θα παρέχεται επίσης η 

δυνατότητα ορισμού του συνόλου δεδομένων ως «ιδιωτικό ή δημόσιο». Θα παρέχεται επίσης, η 

δυνατότητα ορισμού μεταδεδομένων επιλογής του διαχειριστή. Για τα μεταδεδομένα θα πρέπει να 

μπορεί να ορίζεται η υποχρεωτική ή μη συμπλήρωσή τους, αν θα υπάρχουν ή όχι ελεγχόμενες τιμές 

κατά τη συμπλήρωση (π.χ. πτυσσόμενες λίστες). Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται η συμπλήρωση 

με ομοιόμορφο τρόπο των πληροφοριών που συνοδεύουν τα δεδομένα που δημοσιεύονται.  
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Οι διαχειριστές του συστήματος θα έχουν στη διάθεσή τους και εργαλεία για τη διαχείριση χρηστών 

και ρόλων. Οι χρήστες ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν (διαχειριστές ή μη) θα μπορούν να 

δημοσιεύουν ή όχι δεδομένα, να διαχειρίζονται άλλους χρήστες, να έχουν δικαιώματα επί των 

συνόλων δεδομένων. 

Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζεται στιγμιότυπο από την πύλη ανοιχτών δεδομένων του 

Δήμου Γορτυνίας, στην οποία έχει ακολουθηθεί αντίστοιχη προσέγγιση με χρήση των ίδιων επακριβώς 

προσφερόμενων λογισμικών.  

 

Εικόνα 55: Παράδειγμα διεπαφής πύλης ανοικτών δεδομένων – Κεντρική οθόνη 
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Εικόνα 56: Παράδειγμα διεπαφής πύλης ανοικτών δεδομένων – Φορείς δεδομένων 
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Εικόνα 57: Παράδειγμα διεπαφής πύλης ανοικτών δεδομένων – Κατηγορίες δεδομένων 

 

 

Εικόνα 58: Παράδειγμα διεπαφής πύλης ανοικτών δεδομένων – Αναζήτηση δεδομένων 

 

2.3.4 Υπηρεσία πρόσβασης σε δορυφορικά δεδομένα σχεδόν πραγματικού χρόνου  

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η συνδρομητική πρόσβαση σε Ανοικτά Δορυφορικά Δεδομένα σχεδόν 
πραγματικού χρόνου μέσω OGC διαδικτυακών υπηρεσιών που θα παρέχονται μέσω 
προγραμματιστικού εργαλείου (API). Μέσω αυτής θα προσφέρονται για κάθε χρήστη (εσωτερικός 
χρήστης περιφέρειας, πολίτης, επαγγελματίας, άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, κ.λπ.) προηγμένες 
υπηρεσίες αναζήτησης, θέασης και τηλεφόρτωσης στα δορυφορικά δεδομένα Sentinel 1,2,3, Modis, 
Landsat, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, μέσω προτυποποιημένων υπηρεσιών διαδικτύου (web 
services).  

Η παρεχόμενη υπηρεσία θα επιτευχθεί μέσω της δυναμικής πρόσβασης σε διαδικτυακές υπηρεσίες 
δορυφορικών δεδομένων Sentinel 1,2,3, Modis, Landsat, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο με τη 
χρησιμοποίηση του προσφερόμενου λογισμικού Sentinel-Hub που έχει παρουσιαστεί αναλυτικά 
παραπάνω.  

Η περιοχή που θα καλύπτει η προδιαγραφόμενη υπηρεσία είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.  

Τα παραδοτέα της υπηρεσίας περιλαμβάνουν:  

• Προγραμματιστική διεπαφή εφαρμογών (Application Programming Interface) που θα επιτρέπει 

την πρόσβαση σε δορυφορικά δεδομένα Sentinel 1,2,3, Modis, Landsat με συνδρομητικό μοντέλο 

χρήσης διάρκειας 12 μηνών μετά την οριστική παραλαβή του έργου.  

• Πρόσβαση στα δορυφορικά δεδομένα Sentinel 1,2,3, Modis, Landsat, σε σχεδόν πραγματικό 

χρόνο, μέσω προτυποποιημένων προηγμένων διαδικτυακών υπηρεσιών αναζήτησης και θέασης, 

σύμφωνα με τα πρότυπα του OGC (OGC Web Services – OWS) και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες 

WMS/WMTS, WCS και WFS. Υποστήριξη τουλάχιστον 2.000.000 map requests ετησίως.  

• Υπηρεσία παροχής στατιστικής πληροφορίας (Feature Info Service – FIS), η οποία θα μπορεί να 
εκτελεί στοιχειώδεις στατιστικούς υπολογισμούς, όπως μέση τιμή, τυπική απόκλιση και 
υπολογισμός ιστογράμματος που προσεγγίζει την κατανομή των τιμών ανάκλασης στις 
δορυφορικές απεικονίσεις για μια περιοχή που καθορίζεται σε ένα δεδομένο σύστημα χωρικής 
αναφοράς σε διαφορετικά κανάλια και χρονικά διαστήματα.  
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• Υπηρεσία ειδοποίησης σε πραγματικό χρόνο, ώστε ο χειριστής του συστήματος να ενημερώνεται 
όταν υπάρχουν νέα διαθέσιμα δεδομένα στην περιοχή ενδιαφέροντος, τα οποία ικανοποιούν τα 
κριτήρια που έχουν καθοριστεί κατά τη διαμόρφωση της υπηρεσίας.  

• Ρύθμιση του τρόπου κτήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών αναζήτησης και θέασης, σύμφωνα με 
τα πρότυπα του OGC, μέσω προγραμματιστικής διεπαφής εφαρμογών (API) σύμφωνα με τις 
δυνατότητες που παρέχει το Sentinel Hub που αναφέρθηκαν ανωτέρω . 

• Εργαλεία λογισμικού  

o Λογισμικό ελεύθερης πρόσβασης σε δορυφορικά δεδομένα. Θα είναι ελεύθερο λογισμικό – 
λογισμικό ανοικτού κώδικα που θα αξιοποιεί πλήρως την προγραμματιστική διεπαφή 
εφαρμογών (Application Programming Interface) της λύσης. Ο χρήστης θα μπορεί να 
πλοηγηθεί σε χάρτη βασισμένο σε ελεύθερα διαθέσιμα δεδομένα και να επιλέξει περιοχή 
ενδιαφέροντος. Με βάσει στοιχεία εισαγωγής της ημερομηνίας και το ποσοστό 
νεφοκάλυψης θα μπορεί να δει π.χ. πολυφασματικές εικόνες Sentinel 2 (οπτικός δέκτης), 
στις οποίες θα μπορεί να εφαρμόσει δυναμικά ατμοσφαιρική διόρθωση και βελτίωση 
εικόνας. Θα μπορεί να επιλέξει από τυποποιημένες συνθέσεις καναλιών ή να εφαρμόσει το 
δικό του συνδυασμό καναλιών.  

 

Εικόνα 59: Παράδειγμα διεπαφής ελεύθερης πρόσβασης / θέασης δορυφορικών δεδομένων 

o Λογισμικό ελεύθερης πρόσβασης σε δορυφορικά δεδομένα για εμφάνιση διαχρονικών 
αλλαγών. Θα είναι ελεύθερο λογισμικό – λογισμικό ανοικτού κώδικα που θα αξιοποιεί 
πλήρως την προγραμματιστική διεπαφή εφαρμογών (Application Programming Interface) 
ώστε να μπορεί ο χρήστης να δει την ίδια περιοχή είτε διαχρονικά μέσω δύο διαφορετικών 
πολυφασματικών απεικονίσεων προκειμένου να εντοπίσει διαφορές. 
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Εικόνα 60: Παράδειγμα διεπαφής παρακολούθησης διαχρονικών αλαγών με τη χρήση δορυφορικών 
εικόνων 

2.3.5 Λογισμικό καταγραφής δεδομένων υπαίθρου 

Το τρίτο βασικό υποσύστημα είναι το λογισμικό καταγραφής δεδομένων υπαίθρου, το οποίο θα 
πρέπει:  

• Να έχει τρεις άδειες χρήσης με συνδρομητικό μοντέλο χρήσης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών 
μετά την οριστική παραλαβή του έργου.  

• Να λειτουργεί σε λειτουργικό Android για φορητές συσκευές.  

• Να μπορεί να διασυνδεθεί σε απομακρυσμένα δεδομένα μέσω OGC: WMS, WFS, WMTS 
διαδικτυακές χαρτογραφικές υπηρεσίες.  

• Να μπορεί να εισάγει δεδομένα σε μορφή: Geopackage, KML/KMZ, Shapefile, GeoJSON, GML.  

• Να μπορεί να εισάγει εικονιστικά δεδομένα σε μορφή: ECW, JP2, και να μπορεί να ρυθμίσει τη 
διαφάνεια τους  

• Να μπορεί να έχει ως υπόβαθρο προ-αποθηκευμένα εικονιστικά δεδομένα (off line raster 
background) σε μορφή: 2D (όρθο), πλάγια εικόνας (obligue)  

• Να μπορεί να ψηφιοποιήσει δεδομένα: σημεία, γραμμές, πολύγωνα στο πεδίο με χρήση του 
ενσωματωμένου GPS, καθώς επίσης και να καταγράψει τη διαδρομή στην οποία θα κινηθεί ο 
χειριστής.  

• Να μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα με εντολές εισαγωγής, απαλοιφής, διάσπασης, 
μετακίνησης (insert, delete, split, move) 

• Nα μπορεί να προβεί σε αναζήτηση δεδομένων βάσει περιγραφικών στοιχείων (attributes 
search).  

• Να μπορεί να συλλέξει γεω-αναφερμένες απλές ή πολλαπλές εικόνες για το ίδιο σημείο μέσω 
της ενσωματωμένης φωτογραφικής μηχανής της συσκευής (geotagged photos).  

• Να μπορεί να εξάγει δεδομένα με ποικίλους τρόπους (π.χ. email) σε διαφόρους μορφότυπους: 
KML, Google Earth ZIP, Shapefile, GeoJSON, CSV, GPX 

• Να μπορεί να καταγράφει τη διαδρομή με χρήση του ενσωματωμένου GPS.  

• Να μπορεί να δημιουργήσει διανομές πινακίδων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ονομαστικά στη διαδικασία αναζήτησης από ομάδες ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη στη 
διαδικασία αναζήτησης και καταγραφής.  

• Nα μπορεί να δημιουργήσει ζώνες αποφυγής η περιγραφής (including & excluding geofence 
zones) ώστε να μπορούν χρησιμοποιηθούν και ληφθούν υπ’ όψη ή δημιουργηθούν στο πεδίο 
ζώνες κινδύνου (π.χ. χαλάσματα) ή ενδιαφέροντος αναζήτησης (π.χ. περιοχή αναζήτησης για 
εντοπισμό ανθρώπων).  

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά υπερκαλύπτονται από το προσφερόμενο λογισμικό Mappt το οποίο 
έχει παρουσιαστεί αναλυτικά σε παραπάνω ενότητα.  

2.3.6 SMS WEB-SERVICE για την αποστολή ενημερωτικών SMS 

H ένωση εταιρειών προσφέρει ολοκληρωμένο API για την αποστολή των ενημερωτικών SMS όπως 
ζητείται από την διακήρυξη. Οι δυνατότητες που διαθέτει το API είναι η υπηρεσία Μαζικής αποστολής 
SMS (1-way). Στέλνουμε στο url που αντιστοιχεί στο 1-way service, τις παρακάτω παραμέτρους με 
HTTPPOST 

(HTTP-GET δεν είναι αποδεκτό) request. 

H απάντηση επιστρέφεται πίσω σε μια γραμμή κι έχει το εξής format: 

{OK | NOK} - tracking_id - περιγραφικό κείμενο. 

Τόσο οι input παράμετροι όσο και το output είναι σε UTF-8 encoding 

Π.χ. με tracking_id=12 

ΟΚ- 12 - ID token not accepted 
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Κατά την παραμετροποίηση της υπηρεσίας καθορίζεται ένα originator id, το οποίο θα φαίνεται στο 
sms, ως ο αποστολέας του μηνύματος. Το originator id μπορεί να έχει μέγεθος ως 11 bytes και είναι 
αλφαριθμητικό, στο οποίο όμως επιτρέπονται μόνο λατινικοί χαρακτήρες. 

Συνολικά οι αποστολές για όλους του χρήστες του API, τοποθετούνται σε μια ουρά, από την οποία 
μαζεύονται και γίνεται προσπάθεια αποστολής τους ανά 15 λεπτά της ώρας. Αυτή η συμπεριφορά 
μπορεί να παρακαμφθεί, θέτοντας την κατάλληλη τιμή στην παράμετρο immediate. 

Υπάρχει η δυνατότητα για ενεργοποίηση χρήσης του SMS API, μόνο από συγκεκριμένες IPs. Εφόσον 
είναι επιθυμητό αυτό, πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με το διαχειριστή, ώστε να καταχωρηθούν 
οι συγκεκριμένες IPs. 

Ιστορικό Αποστολής 

Όταν γίνεται λήψη ιστορικού, το format της απάντησης είναι το κάτωθι: 

• Συνοπτικό ιστορικό (function=101) 

◦ Λίστα χωρισμένη με κόμματα οπού τα entries είναι της ακόλουθης μορφής Κωδικός 

Κατάστασης: Σύνολο παραληπτών με αυτό το κωδικό 

◦ π.χ. 1:2,2:4,3:0,4:0,5:7,6:12,7:0 

• Αναλυτικό ιστορικό (function=110) 

◦ Λίστα χωρισμένη με κόμματα οπού τα entries είναι της ακόλουθης μορφής Αριθμός 
Παραλήπτη:Κωδικός Κατάστασης. 

◦ π.χ. 306973123456:3,306977654321:1 

Οι κωδικοί κατάστασης είναι οι παρακάτω: 

 

Απαντήσεις υπηρεσίας: 

Η απάντηση έχει τη μορφή: 

ΟΚ|ΝΟΚ - tracking_id – κάποια από τις παρακάτω απαντήσεις: 

ΝΟΚ 

• GET access method. 

• mode not supported 

• missing parameters. 

• invalid account. 

• The transmission date is not valid. 

• The transmission date is in the past. 

• ID token not accepted. 

• Invalid Numbers:{comma separated list of invalid numbers} 
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• insufficient credits. Having {αριθμός credits που μένουν στο συγκεκριμένο account},requiring 

{αριθμός credits που απαιτούνται για την αποστολή} 

• There is no active transmission related to the tracking id provided 

• There are more than one active transmissions related to the tracking id provided 

• No tracking id provided or tracking id is the default one 

• Maximum number of recipients when immediate is set, is 70 

• [Caller IP] Access denied. 

• Immediate transmission not allowed. 

• Transmission could not be cancelled 

• Service error 

 

OK 

• Test successful. 

• Transmission was successful, remaining credits:{εναπομείναντα credits μετά την αφαίρεση 

των credits που απαιτεί η αποστολή} 

• immediate transmission not possible. transmission scheduled. remaining credits: 

{εναπομείναντα credits μετά την αφαίρεση των credits που απαιτεί η αποστολή} 

• Transmission successfully cancelled 

• Κάποια από τις απαντήσεις που αναφέρονται στην ενότητα Ιστορικό Αποστολής 
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3 Υπηρεσίες  

3.1 Πιλοτική Εφαρμογή Συστήματος 
Στο πλαίσιο του παραδοτέου θα γίνει εκτενής πιλοτική λειτουργία του συστήματος – στην αρχή με 

βάση ιστορικά δεδομένα όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενο παραδοτέο – και σε συνεργασία με 

τους φορείς - χρήστες θα γίνει προσομοίωση κρίσης και διαχείρισής της - πρόταση αντιμετώπισης - 

μέσω του συστήματος. Ειδικότερα οι ενέργειες που θα παρέχει η Ένωση κατά την περίοδο πιλοτικής 

λειτουργίας του συστήματος περιλαμβάνουν: 

• υποστήριξη του Φορέα στη λειτουργία των εφαρμογών, 

• εκπαίδευση χρηστών - διαχειριστών, 

• επίλυση προβλημάτων - υποστήριξη χρηστών, 

• συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες, 

• διόρθωση/ διαχείριση λαθών, 

• τεκμηρίωση εφαρμογών (εγχειρίδια χρηστών, πηγαίος κώδικας λογισμικού), 

• έλεγχο εφαρμογών βάσει σεναρίων ελέγχου συστήματος (acceptance tests), 

• τελικό έλεγχο συστήματος και τελικές ρυθμίσεις για βελτίωση επίδοσης (fine tuning), 

• βελτιώσεις εφαρμογών. 

3.1.1 Πιλοτική Αξιολόγηση  

Από τη συλλογή των παρατηρήσεων και των εκκρεμοτήτων ενδέχεται να δημιουργηθεί η ανάγκη για 
συγκεκριμένες παρεμβάσεις ή διορθώσεις στη λειτουργία του συστήματος οι οποίες θα 
ολοκληρωθούν μέσα στο χρονικό διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας. 

Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας εμφανιστούν σοβαρά, κατά την 
κρίση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου, προβλήματα ή διαπιστωθεί ότι δεν 
πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, διακόπτεται η περίοδος δοκιμαστικής 
λειτουργίας και η ομάδα υλοποίησης θα αποκαταστήσει το πρόβλημα μέσα στους προβλεπόμενους 
από τους πίνακες συμμόρφωσης χρόνους. 

Με την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας και πριν από την οριστική παραλαβή του έργου 
παραδίδεται επικαιροποιημένη έκδοση του συνόλου της τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης, εφ' 
όσον έχουν υπάρξει αλλαγές και αναθεωρήσεις 

3.2 Υπηρεσίες εκπαίδευσης (τμήμα του Παραδοτέου 5.1.2)  

3.2.1 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

3.2.1.1 Χαρακτηριστικά εκπαίδευσης  

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα παρασχεθούν στο χώρο εργασίας. Ο ακριβής τόπος και χρόνος 
διεξαγωγής της εκπαίδευσης θα καθοριστεί σε συνεννόηση με το Φορέα. 

Κάθε ομάδα χρηστών θα λάβει διαφορετική εκπαίδευση, ανάλογα με το επίπεδο αλληλεπίδρασης με 
τη βασική πλατφόρμα του Έργου. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει το προτεινόμενο Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης, το οποίο θα οριστικοποιηθεί κατά τη φάση της μελέτης εφαρμογής. Στο πρόγραμμα 
περιλαμβάνονται η θεματική ενότητα της εκπαίδευσης, η διάρκεια (ημέρες/ώρες), ο στόχος, το 
αντικείμενο, η ομάδα εκπαιδευομένων προς την οποία απευθύνεται, ο εξοπλισμός που απαιτείται για 
τη διενέργεια κάθε σεμιναρίου, το εκπαιδευτικό υλικό κάθε ενότητα, όπως και οι ώρες και οι μέρες 
εκπαίδευσης για κάθε θεματική ενότητα.  
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Τα προτεινόμενα χαρακτηριστικά του χώρων και του τερματικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί, 
αναλύονται στη συνέχεια:  

 

Περιγραφή Χώρου 

Κάθε αίθουσα που θα χρησιμοποιηθεί για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι 
δυναμικότητας έως 10 ατόμων για κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο. Ο εξοπλισμός της αίθουσας θα 
περιλαμβάνει τραπέζια και καθίσματα για το σύνολο των θέσεων εργασίας. 

Θα διαθέτει επαρκή φωτισμό, θέρμανση και κλιματισμό. 

Περιγραφή Εξοπλισμού ανά Αίθουσα 

Ένας (1) overhead projector ή ένα (1) data display ή Video Projector  

Σταθμοί Εργασίας συνδεδεμένοι σε δίκτυο με εγκατεστημένο το λογισμικό που απαιτείται για κάθε 
σεμινάριο.  

Αναλογία Εκπαιδευτών προς Εκπαιδευόμενους 

Η αναλογία είναι ένας (1) εκπαιδευτής ανά δέκα (10) εκπαιδευόμενους τόσο για το θεωρητικό μέρος 
όσο και για το πρακτικό μέρος. 

Αναλογία Εκπαιδευομένων προς Θέσεις Εργασίας  

Η εμπειρία του υποψήφιου Αναδόχου στον τομέα της κατάρτισης, έχει δείξει ότι για την πρακτική 
άσκηση η αναλογία εκπαιδευομένων: σταθμό εργασίας 2:1 είναι η πλέον ιδανική προκειμένου να 
δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας και αλληλοβοήθειας μεταξύ των εκπαιδευομένων, που οδηγεί σε 
καλύτερη κατανόηση / εμπέδωση της ύλης.  

Αριθμός Εκπαιδευομένων ανά Τμήμα  

Ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά τμήμα, θα είναι έως δέκα (10) άτομα. 

Ημερήσια Διάρκεια της Εκπαίδευσης  

Η εκπαίδευση για κάθε τμήμα θα είναι έξι (6) διδακτικές ώρες. Η εκπαίδευση θα γίνεται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες του Φορέα και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του Φορέα. 

 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

Όπως αναφέρθηκε, η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παράγοντες για τη 
διασφάλιση της απρόσκοπτης και σωστής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος μετά την 
εγκατάστασή του και, κατά συνέπεια, για την επιτυχία του Έργου. Στόχος αυτής της ενέργειας είναι η 
μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας τόσο στους απλούς χρήστες που θα χρησιμοποιούν το 
σύστημα, όσο και στους Διαχειριστές του Συστήματος που θα κληθούν να το υποστηρίξουν. Μέσω της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης θα καλυφθούν οι αναγκαίες γνωστικές περιοχές κάθε κατηγορίας χρήστη, 
τόσο σε τεχνικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. 

Η Εκπαίδευση αφορά τις ακόλουθες Ομάδες – Στόχους: 

• Διαχειριστές του Συστήματος. Εδώ περιλαμβάνεται η εκπαίδευση των διαχειριστών του 
συστήματος που αποτελείται δυνητικά από τις ακόλουθες υπο-ομάδες: 

o Διαχειριστές Λογισμικού Συστήματος – Μηχανικοί Λογισμικού. Παρουσίαση και 
μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά με τα εργαλεία ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκαν , 
καθώς και παρουσίαση όλων των λειτουργιών των εφαρμογών του συστήματος.  

• Απλοί Χρήστες του Συστήματος. Εδώ περιλαμβάνεται η εκπαίδευση των απλών χρηστών του 
Συστήματος, οι οποίοι θα ασχοληθούν κυρίως στον τρόπο λειτουργίας υποσυστημάτων του 
Συστήματος και στη διεκπεραίωση των εργασιών.  
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3.2.1.2 Εκπαιδευτές 

Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί από μέλη της Ομάδας Έργου που θα πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να 
εκπαιδεύσουν τα ενδιαφερόμενα μέλη του φορέα.  

Για το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτές θα είναι στελέχη με σημαντική εμπειρία σε αντίστοιχα αντικείμενα. 
Την ομάδα των εκπαιδευτών θα επιβλέπει, θα διαχειρίζεται και θα αξιολογεί ο Υπεύθυνος 
Εκπαίδευσης. Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης θα είναι ο κύριος υπεύθυνος για τα αντικείμενα της 
εκπαίδευσης, τα οποία θα προκύψουν από την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας 
δομημένης εκπαίδευσης. 

 

3.2.2 Προσφερόμενη Εκπαίδευση 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά το προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης το 
οποίο θα επικαιροποιηθεί στο Σχέδιο Κατάρτισης/Εκπαίδευσης Στελεχών του Φορέα και θα 
οριστικοποιηθεί και εγκριθεί πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης.  

Στόχος του προτεινόμενου πλάνου εκπαίδευσης είναι το σύστημα να καταστεί λειτουργικό και 
βιώσιμο και μετά την ολοκλήρωση του Έργου. Συνεπώς και λόγω της φύσης του συστήματος και της 
σχετικής εξειδίκευσης που απαιτείται για τη διαχείρισή του, το πλάνο περιλαμβάνει θεματικές 
ενότητες εκπαίδευσης, οι οποίες είναι στοχευμένες.  

Στα σεμινάρια καλύπτονται ενότητες που αφορούν:  

• Στην αρχιτεκτονική και στο σχεδιασμό του συστήματος 

• Στη λειτουργία και στον έλεγχο της άρτιας λειτουργίας των λογισμικών και εφαρμογών που 
έχουν εγκατασταθεί . 

• Στις διαδικασίες ενημέρωσης/επεξεργασίας των δεδομένων από τη λήψη τους, μέχρι τη 
δημοσίευσή τους  

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει συνολικά τριάντα (30) ώρες – 5 εργάσιμες μέρες, οι οποίες 
αναλύονται ως εξής:  

• Διαχειριστές:18 ώρες 

• Χρήστες: 12 ώρες 

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί με τον κατάλληλο εκπαιδευτικό εξοπλισμό και με φυσική 

παρουσία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων στην Περιφέρεια
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Τίτλος Σεμιναρίου Εισαγωγή Αρχιτεκτονική Συστήματος Λογισμικά πλατφόρμας Εφαρμογές 

Στόχος Κατανόηση στόχου του 
έργου  

Κατανόηση φυσικής, λογικής και 
λειτουργικής αρχιτεκτονικής Συστήματος  

Κατανόηση τρόπου λειτουργίας λογισμικών  
μονάδων της πλατφόρμας 

Χρήση και διαχείριση εφαρμογών 
συστήματος 

Αντικείμενο – Θεματική 
Ενότητα 

Περιγραφή Συστήματος Παρουσίαση συστατικών μερών 
λογισμικού  

Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Γεωχωρικών 
Δεδομένων 
- Εξοικείωση με τη διεπαφή διαχείρισης 
- Βασικές λειτουργίες  
- Εργασίες συντήρησης 
- Δεδομένα Έργου 
Λογισμικό Διάθεσης Γεωχωρικών Δεδομένων 
- Εξοικείωση με τη διεπαφή διαχείρισης 
- Πηγές δεδομένων 
- Δικτυακές υπηρεσίες Απεικόνισης και 

Τηλεφόρτωσης 
- Δημοσίευση δεδομένων 

Λογισμικό καταλογοποίησης εισαγωγής, 
ενημέρωσης και παρουσίασης των γεωχωρικών 
δεδομένων του συστήματος 
- Εξοικείωση με τη διεπαφή διαχείρισης 
- Βασικές λειτουργίες  
- Διαχείριση & επεξεργασία δεδομένών 
- Χρήση δικτυακών υπηρεσιών 
- Εργαλεία Χωρικής Ανάλυσης 
- Χαρτοσυνθέσεις  

- Πύλη ανοικτών δεδομένων 
- Εφαρμογή καταγραφής 

δεδομένων υπαίθρου 
- Πλατφόρμα διαχείρισης κρίσεων 

Συμμετέχοντες – 
Ομάδα χρηστών 

Διάρκεια 1) Χρήστες  2 ώρες 1) Χρήστες  0 ώρες 1) Χρήστες  5 ώρες 1) Χρήστες  5 ώρες 

2) Διαχειριστές 2 ώρες 2) Διαχειριστές 3 ώρες 2) Διαχειριστές 8 ώρες 2) Διαχειριστές 5 ώρες 

Συνολική Διάρκεια  4 ώρες 3 ώρες 13 ώρες 10 ώρες 

Εκπαιδευτές  Ομάδα υλοποίσης Ομάδα υλοποίησης  Ομάδα υλοποίησης  Ομάδα υλοποίησης  

Εξοπλισμός Powerpoint  
Σύστημα προβολής 

Powerpoint 
Σύστημα προβολής 

Powerpoint 
Σύστημα προβολής 
Σταθμοί εργασίας/2 άτομα ανά σταθμό 

Powerpoint 
Σύστημα προβολής 
 

Υλικό εκπαίδευσης Παρουσίαση  Παρουσίαση  
Τεχνική έκθεση εργασιών 

Παρουσίαση 
Τεχνική έκθεση εργασιών 
Εγχειρίδια  

Παρουσίαση 
Τεχνική έκθεση εργασιών 
Εγχειρίδια  

Προαπαιτούμενα -  Πρόσβαση των σταθμών εργασίας στους 
εξυπηρετητές του έργου 

Πρόσβαση των σταθμών εργασίας στο 
Ιντερνετ 
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3.3 Υπηρεσίες εγκατάστασης (Έκθεση Εργασιών Εγκατάστασης στο Βόρειο 

Αιγαίο) – Παραδοτέο 5.1.4 
Στο πλαίσιο του παραδοτέου θα γίνει εγκατάσταση και καταγραφή της διαδικασίας εγκατάστασης 

όλου του εξοπλισμού, των λειτουργικών συστημάτων και του πληροφοριακού συστήματος. Επίσης, 

θα παραδοθούν και όλα τα εγχειρίδια χρήσης του συστήματος. Με την ολοκλήρωση των επιμέρους 

μελετών θα ξεκινήσει από τον ανάδοχο η εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ο ανάδοχος θα παραδώσει, 

θα εγκαταστήσει και θα παραμετροποιήσει τον αναγκαίο εξοπλισμό πληροφορικής που θα αγοραστεί 

στο πλαίσιο του έργου καθώς και το απαραίτητο λογισμικό για τη λειτουργία όλων των ειδών 

εξοπλισμού. Η ένωση εταιρειών στα πλαίσια της φάσης αυτής θα προβεί και σε λεπτομερείς δοκιμές, 

προκειμένου να διαπιστωθεί η άριστη λειτουργία του υλικού. Τα επιμέρους βήματα υλοποίησης της 

εγκατάστασης και η αλληλουχία τους, παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

 

 

 

Προμήθεια Εξοπλισμού 

Εναρκτήριο βήμα αποτελεί η προμήθεια του εξοπλισμού και του έτοιμου λογισμικού του έργου τα 

οποία παραγγέλλονται και παραλαμβάνονται. Με υπευθυνότητα του Υπεύθυνου Έργου ελέγχεται 

βάσει του Αναλυτικού Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών ως προς την πληρότητα και την αρτιότητά του. 

Προετοιμασία Εξοπλισμού 

Κατόπιν της παραλαβής του από τον Ανάδοχο, ο εξοπλισμός και το έτοιμο λογισμικό του έργου 

προετοιμάζονται από τα αρμόδια μέλη της Ομάδας Έργου. Η προετοιμασία αυτή αφορά στη σύνδεση 

όλων των στοιχείων του εξοπλισμού και στην πραγματοποίηση των απαραίτητων ελέγχων καλής 

λειτουργίας πριν τη παράδοση στον πελάτη. Επιπλέον, πραγματοποιούνται οι κατά περίπτωση 

στοιχείου εξοπλισμού απαραίτητες βασικές παραμετροποιήσεις και λοιπές ρυθμίσεις έτσι ώστε το 

σύνολο του εξοπλισμού να λειτουργεί άρτια. 

Παράδοση και Εγκατάσταση Εξοπλισμού 

Ο εξοπλισμός και το λογισμικό παραδίδονται με ευθύνη του αναδόχου και υπό το συντονισμό και την 

εποπτεία του Υπεύθυνου Έργου και του υπεύθυνου της Ομάδας στις εγκαταστάσεις των αντίστοιχων 

φορέων που έχουν δαπάνες εξοπλισμού και συστημικού λογισμικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

και τις απαιτήσεις που περιγράφονται στους πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών. 

Παραμετροποίηση Εξοπλισμού 
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Εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το προηγούμενο βήμα, τα αρμόδια μέλη της Ομάδας Έργου 

πραγματοποιούν την απαραίτητη παραμετροποίηση των στοιχείων του εξοπλισμού σύμφωνα με τον 

Αναλυτικό Σχεδιασμό του Συστήματος. 

Δοκιμές Εξοπλισμού 

Κατόπιν της ολοκλήρωσης του προηγούμενου βήματος, εκτελούνται οι λεπτομερείς δοκιμές οι οποίες 

αποσκοπούν στη διαπίστωση της άριστης λειτουργίας του συνόλου αλλά και των επιμέρους στοιχείων 

εξοπλισμού του συστήματος. Οποιοδήποτε μη συμμορφούμενο στοιχείο εξοπλισμού επιστρέφεται με 

ευθύνη του Αναδόχου προς επισκευή ή αντικατάσταση στον προμηθευτή του. 

Στη διάρκεια του σταδίου αυτού, εγκαθίσταται το λογισμικό των υποσυστημάτων που απαρτίζουν το 

προσφερόμενο ολιστικό σύστημα διαχείρισης κρίσεων και προσδιορίζεται το είδος των σημείων 

ελέγχων που πρέπει να γίνουν για κάθε δοκιμή και ακολουθεί η σχετική αναγραφή αυτών στον 

Κατάλογο Προγραμμάτων Δοκιμής. 

Οι μέθοδοι ελέγχου κάθε δοκιμής χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: 

Οπτικοί έλεγχοι - Οι οπτικοί έλεγχοι υποδιαιρούνται σε: 

➢ Ελέγχους συμπεριφοράς - Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους συμπεριφοράς πρέπει να διαπιστωθεί ότι η 

λειτουργικότητα του νέου συστήματος είναι ακριβώς όπως έχει προδιαγραφεί. Οπτικοί έλεγχοι 

συμπεριφοράς αφορούν αποκλειστικά on-line διαδικασίες δηλαδή διαδικασίες όπου οι χρήστες έχουν 

άμεση επέμβαση. Παραδείγματα οπτικών ελέγχων είναι οι ενεργοποιήσεις μέσω ειδικών function 

keys, navigation επί της οθόνης, menu επιλογών, επικοινωνία με λίστες τιμών περιφερειακών αρχείων 

δεδομένων κλπ. 

➢ Ελέγχους αποτελέσματος - Οι έλεγχοι των αποτελεσμάτων συνίστανται στην παραγωγή και έλεγχο 

συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Οι οπτικοί έλεγχοι αποτελεσμάτων αναφέρονται σε διαδικασίες 

παρουσίασης στοιχείων (οθόνες αναζήτησης πληροφοριών), σε διαδικασίες on-line καταχωρήσεων 

που αντλούν στοιχεία και από άλλα περιφερειακά αρχεία δεδομένων κλπ. 

Έλεγχοι καταστάσεων - Ο έλεγχος καταστάσεων αφορά σε αποκλειστικά εκτυπωτικά προγράμματα ή 

καταστάσεις και υποδιαιρείται σε: 

➢ Έλεγχο παρουσίασης - Οι έλεγχοι παρουσίασης διαπιστώνουν αν το layout της εκτύπωσης είναι 

ταυτόσημο με τις προδιαγραφές, αν είναι επαρκές το μέγεθος κάθε εκτυπωμένης πληροφορίας 

(κυρίως αριθμητικών πεδίων), αν η σελιδοποίηση των καταστάσεων είναι ικανοποιητική κλπ. Επίσης 

στους ελέγχους παρουσίασης προσδιορίζεται η ορθότητα και η ακρίβεια των παρουσιαζόμενων 

στοιχείων, για τις περιπτώσεις εκείνες όπου οι πληροφορίες προέρχονται από περισσότερα του ενός 

αρχεία δεδομένων. 

➢ Έλεγχο αποτελέσματος - Ο έλεγχος αποτελεσμάτων αφορά την επαλήθευση συνόλων μερικών ή 

γενικών, καθώς και τη μεταφορά στοιχείων από σελίδα σε άλλη σελίδα και τη μεταφορά στοιχείων 

από ιστορικά αρχεία. 

Αυτοματοποιημένοι έλεγχοι - Οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι αφορούν την διαπίστωση της ορθότητας 

αποτελεσμάτων on-line και batch διαδικασιών ή ακόμα και εκτυπωτικών προγραμμάτων τα οποία 

μεταβάλλουν στοιχεία της βάσης δεδομένων. 

 

 

 

  



Π1: Έκθεση Προδιαγραφών Ευφυούς Συστήματος 

GET ΕΠΕ – DOTSOFT ΑΕ 
 78 

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

4.1 Μεθοδολογία Οργάνωσης και Διαχείρισης του Έργου 

Η Ένωση θα εφαρμόσει για το συντονισμό του έργου διαδεδομένες μεθοδολογίες οργάνωσης και 

διαχείρισης έργων (project management), διασφάλισης ποιότητας (quality assurance), διαχείρισης του 

ρίσκου (risk management) και διαχείρισης των αλλαγών (change management) υποβοηθούμενη τόσο 

από τη μεγάλη τεχνογνωσία των στελεχών μας, των συνεργατών μας, όσο και από εξειδικευμένα 

εργαλεία πληροφορικής. 

Οι μεθοδολογίες αυτές, σε συνεργασία με τις μεθοδολογίες ανάλυσης, σχεδίασης και ανάπτυξης 
εφαρμογών, δημιουργούν ένα στιβαρό μηχανισμό σωστού προγραμματισμού, υλοποίησης και 
ελέγχου της πορείας του έργου. Συγκεκριμένα, η Ένωση θα εφαρμόσει τις εξής μεθοδολογίες: 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Διαχείριση ‘Έργου & Διασφάλιση 

Ποιότητας 

PRINCE, ITM, PMM Microsoft Project, Primavera 

Διαχείριση Κινδύνων PRINCE, ITM, PMM Microsoft Project, Primavera 

 

Οι παραπάνω μεθοδολογίες αποτελούν κτήμα και αντικείμενο εφαρμογής της Ένωση για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, και έχουν προσαρμοστεί ειδικά για έργα πληροφορικής. Στο παρόν κεφάλαιο 
περιγράφεται η προσέγγιση που θα εφαρμοστεί από τον Ανάδοχο και αναλύεται η οργάνωση του 
έργου σε επιμέρους εργασίες με βάση τις ακολουθούμενες μεθοδολογίες 

Για τη διαχείριση της υλοποίησης του έργου καθώς και για τη διασφάλιση ποιότητας διαδικασιών και 
παραδοτέων η Ένωση θα εφαρµόσει τη μεθοδολογία PRINCE (Projects in Controlled Environments), με 
τη μορφή ειδικής προσαρμογής. Η PRINCE αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μεθοδολογίες για τη 
διαχείριση έργων (Project Management Methodology) και είναι σχεδιασμένη για έργα 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Η PRINCE προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στην 
διοίκηση του έργου: 

• Έχει συγκεκριμένη δομή. 

• Είναι ένα σύνολο διαδικασιών ελέγχου. 

• Δίνει έμφαση στα παραδοτέα του έργου και διασφαλίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 
ποιότητα του έργου (Quality Assurance & Control). 

Τα στάδια / φάσεις που συνθέτουν τον κορµό ανάπτυξης του λεπτοµερούς σχεδίου διαχείρισης του 
έργου παρουσιάζονται αναλυτικά στο Χρονοδιάγραµµα του Έργου και είναι απόλυτα προσαρμοσμένα 
στις τεχνικές απαιτήσεις της προτεινόμενης λύσης αλλά και στα δεδομένα που περιγράφονται στο 
έργο. 

Η προσέγγιση PRINCE για τη διαχείριση έργων παρέχει ευκολία προσαρμογής και κλιμακούμενη 
μέθοδο για τη διαχείριση κάθε τύπου έργων. Η κάθε διεργασία ορίζεται μαζί με τις βασικές εισόδους 
και εξόδους της και επίσης μαζί με τους συγκεκριμένους στόχους τους οποίους σκοπεύει να επιτύχει 
και τις δραστηριότητες τις οποίες πρόκειται να εκτελέσει. 

Ένα έργο PRINCE έχει ως καθοδηγητική βάση το επιχειρηματικό σενάριο το οποίο περιγράφει την 
αιτιολόγηση, τη δέσμευση και τη λογική που ακολουθούν τα παραδοτέα ή το αποτέλεσμα. Η 
διαχείριση ενός έργου με χρήση της μεθόδου PRINCE βασίζεται στο προϊόν, το οποίο σημαίνει ότι ο 
προγραμματισμός του έργου εστιάζει στην παράδοση αποτελεσμάτων και όχι απλώς στην χρονική 
διευθέτηση της εκτέλεσης των διαφόρων δράσεων του έργου. 



Π1: Έκθεση Προδιαγραφών Ευφυούς Συστήματος 

GET ΕΠΕ – DOTSOFT ΑΕ 
 79 

Η PRINCE, µία μεθοδολογία διοίκησης κατάλληλη για έργα πληροφορικής, αποτελείται από τα µέρη 

που απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα κι εφαρµόζονται για τις διάφορες φάσεις και το σύνολο του 

έργου: 

 

 

4.2 Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου 

Η Ένωση προτείνει το παρακάτω μεθοδολογικό πλαίσιο αναφοράς (έτσι όπως παρουσιάζεται στο 

σχήμα το οποίο ακολουθεί) για την ανάπτυξη και τη διαχείριση του έργου της ως μηχανισμό για την 

εγγύηση της επιτυχίας του, και επιπλέον για να επιτρέψει: 

• Τη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων και την ικανοποίηση των προσδοκιών της 

σε ότι αφορά την εκπλήρωση των παροχών, των προθεσμιών και του κόστους. 

• Την υιοθέτηση μιας κοινής ορολογίας για όλες τις έννοιες οι οποίες σχετίζονται με τη 

διαχείριση και την ανάπτυξη του έργου. 

• Τον καθορισμό μιας πλήρους διαδικασίας ανάπτυξης και διαχείρισης έργου η οποία θα 

διασφαλίζει την καλή του πορεία καθώς και την παρακολούθησή του. 

• Τον καθορισμό ελέγχων για τη διαχείριση του έργου οι οποίοι θα επιτρέπουν μια σαφή 

παρακολούθηση της προόδου του, με σκοπό την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για 

τη διευκόλυνση της λήψης των αποφάσεων με τα κατάλληλα χρονικά περιθώρια πρόβλεψης. 
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Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η εφαρμόσιμη μεθοδολογία διαχείρισης έργου η οποία βασίζεται 
στις κατευθυντήριες γραμμές της Μεθοδολογίας Διαχείρισης Έργου της Ένωσης, με καθορισμένες τις 
φάσεις της έναρξης του έργου (ή φάση της ανάπτυξης του έργου), παρακολούθησης και ελέγχου, και 
κλεισίματος, περιγράφοντας τις δραστηριότητές, τις εργασίες και τα προϊόντα προς παράδοση καθώς 
επίσης και τα κυριότερα προγράμματα τα οποία το συνθέτουν. 

Αυτή η συγκεκριμένη μεθοδολογία διαχείρισης έργου έχει ως κύριο σκοπό το να εγγυηθεί έναν σωστό 
προγραμματισμό, παρακολούθηση και έλεγχο των δραστηριοτήτων των ανθρώπινων και υλικών 
πόρων οι οποίοι παρεμβαίνουν στην ανάπτυξη του νέου συστήματος της . 

Για το σκοπό αυτό, καθ’ όλο τον κύκλο ζωής του έργου (ή φάση της ανάπτυξης) διακρίνονται οι εξής 
τρεις ομάδες σχετιζόμενων δραστηριοτήτων: 

Δραστηριότητες Έναρξης του Έργου 

Στην αρχή του έργου θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες του Εννοιολογικού Σχεδιασμού και του 
Προγραμματισμού του Έργου, από τη στιγμή κατά την οποία θα έχει εξουσιοδοτηθεί η έναρξη της 
φάσης της ανάπτυξης ή το έργου: 

• Εννοιολογικός Σχεδιασμός: συνίσταται στην αρχική παράθεση των απαιτήσεων  

• Προγραμματισμός: περαιτέρω επεξεργασία των πληροφοριών οι οποίες τέθηκαν κατά τη 
φάση της σύλληψης και επεξεργασίας του λεπτομερειακού χρονοδιαγράμματος του έργου (ή 
φάση ανάπτυξης) με προσανατολισμό την εκτέλεσή του. 

Δραστηριότητες Παρακολούθησης και Ελέγχου 



Π1: Έκθεση Προδιαγραφών Ευφυούς Συστήματος 

GET ΕΠΕ – DOTSOFT ΑΕ 
 81 

Εμπεριέχουν από την ανάθεση των εργασιών έως την εσωτερική τους αποδοχή εκ μέρους της ομάδας 
έργου, περιλαμβάνοντας επίσης τη διαχείριση των περιστατικών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του 
έργου και την υποστήριξη μετά την εγκατάσταση, καθώς επίσης και τις αλλαγές στις απαιτήσεις οι 
οποίες είναι δυνατό να προκύψουν και να επηρεάσουν τον προγραμματισμό του έργου κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου. 

• Εκτέλεση: συντονισμός των ανθρώπινων και των υλικών πόρων για την πραγματοποίηση του 
προγράμματος του έργου 

• Έλεγχος: διασφάλιση του ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι του έργου μέσω της συνεχούς 
παρακολούθησης της προόδου τους, για την αναγνώριση ή την πρόβλεψη αποκλίσεων και 
την ανάληψη διορθωτικών δράσεων προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές 
επιπτώσεις. 

Δραστηριότητες Ολοκλήρωσης του Έργου 

Τέλος, με την ολοκλήρωση του έργου θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες κλεισίματος του 
έργου: καταχώρηση του λογισμικού (software) και του εξοπλισμού (hardware) το οποίο έχει 
αναπτυχθεί και των εγγράφων διαχείρισης, της ανάλυσης των αποτελεσμάτων που αποκτήθηκαν, 
επισημοποίηση της παράδοσης και τελική αποδοχή. 

Όλα αυτά τα στάδια διαχείρισης του έργου: Έναρξη, Παρακολούθηση και Έλεγχος του έργου και 
Κλείσιμο θα πραγματοποιηθούν με τρόπο διαδοχικό για όλες και για κάθε μία από τις διαδικασίες 
Ανάλυσης, Σχεδιασμού, Κατασκευής, Εγκατάστασης και Αποδοχής και Συντήρησης του Συστήματος, 
για την επιτήρηση της σωστής ανάπτυξης των καθορισμένων δραστηριοτήτων και εργασιών για την 
ανάπτυξη του έργου. 

Το κλείσιμο της διαδικασίας Σχεδιασμού θα είναι πάντα μεταγενέστερο αυτού της Ανάλυσης και ούτω 
καθ’ εξής έως τη διαδικασία της υποστήριξης μετά την εγκατάσταση. 

 

4.3 Εργαλεία διαχείρισης έργου 
Για την υποστήριξη της μεθοδολογίας διαχείρισης έργου (PMM), η Ένωση προτείνει τα εργαλεία MS 
Project και PM Tools μεταξύ άλλων. Το πρώτο από αυτά συνιστάται για τη διαχείριση του γενικού 
προγραμματισμού και το δεύτερο από αυτά συνιστάται για το συντονισμό των εργασιών, την 
οπτικοποίηση των πληροφοριών του έργου και τις συσκέψεις παρακολούθησης και τις εκθέσεις 
κατάστασης του έργου. 

 

4.4 Πρόγραμμα Απρόοπτων Περιστατικών 

Το πρόγραμμα απρόοπτων περιστατικών του έργου το οποίο προτείνεται από την Ένωση προβλέπει 
μια συστηματική διαδικασία για τη διαχείριση των κινδύνων, έτσι ώστε αυτοί να αναγνωρίζονται, να 
αξιολογούνται και να τίθενται μηχανισμοί για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους.  
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Με τον τρόπο αυτό, θα προσφερθούν λύσεις οι οποίες θα μεγιστοποιούν την πιθανότητα να συμβούν 
θετικά περιστατικά και, αντίθετα, άλλες οι οποίες θα ελαχιστοποιούν τις συνέπειες των αρνητικών 
περιστατικών του έργου. 

Κατά συνέπεια, το Πρόγραμμα Απρόβλεπτων Περιστατικών είναι προσανατολισμένο στη διαχείριση 
των τεχνικών κινδύνων οι οποίοι αποτελούν εμπόδιο για την επίτευξη του στόχου που τίθεται, των 
κινδύνων του χρονοδιαγράμματος και της αβεβαιότητας για την τελική διάρκεια του έργου.Η 
διαδικασία για τον καθορισμό του προγράμματος απρόοπτων περιστατικών του έργου συνιστάται από 
τις παρακάτω φάσεις, έτσι όπως περιγράφονται στην παρακάτω πίνακα: 

Ο κίνδυνος θα αξιολογηθεί, στο βαθμό που αυτό θα είναι δυνατό, σε οικονομικούς όρους εκτιμώντας 
την οικονομική του επίπτωση και την πιθανότητα του να συμβεί. Η αποτροπή κινδύνων θα συνίσταται 
από τη λήψη των πλέον κατάλληλων μέτρων για την ελαχιστοποίησή τους: μείωση των αβεβαιοτήτων, 
μείωση των συνεπειών, αποφυγή των κινδύνων και/ή μεταβίβασής τους σε τρίτους και παράθεση 
εναλλακτικών λύσεων έναντι πιθανών κρίσιμων καταστάσεων που είναι δυνατό να λάβουν χώρα. 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ

• ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

• ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ 

• ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΕΣ ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ

• ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ 

ΚΡΙΣΙΜΗ ΟΔΟ

• ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

• ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤ ΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
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4.5 Πλάνο Επικοινωνίας 

Ένα πρόγραμμα επικοινωνίας προσδιορίζει τις ανάγκες (τι χρειάζεται, πότε και πώς) λήψης 
επικοινωνίας και ενημέρωσης των διαφορετικών απαιτήσεων του έργου, οι οποίες καθορίζονται από 
το πρόγραμμα οργάνωσης του έργου:  

• Ο πελάτης  

• Η Διεύθυνση 

• Τα μέλη της ομάδας έργου 

• Οι οργανωτικές μονάδες οι οποίες συμμετέχουν στο έργο 

• Οι υπεργολάβοι και οι σημαντικοί εξωτερικοί προμηθευτές 

Στο Πρόγραμμα Επικοινωνίας ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο περισυλλέγονται οι πληροφορίες, ο 
τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται οι αρμοδιότητες, το μέσο διανομής (ηλεκτρονική μορφή, 
γραπτώς, συσκέψεις με φυσική παρουσία, βιντεοδιασκέψεις, κλπ. …) και την περιοδικότητά τους 
(ημερήσια, εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη, μηνιαία, κλπ. …).  

Ο προγραμματισμός των πληροφοριών και της ενημέρωσης στο περιβάλλον της ομάδας έργου 
αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική σε περίπτωση που οι διάφορες ομάδες εργασίες είναι 
γεωγραφικά διεσπαρμένες. 

 

4.5.1 Επικοινωνία με την Υπηρεσία 

Η αποτελεσματική Επικοινωνία επιτυγχάνεται με την καθιέρωση συγκεκριμένων διαδικασιών, όπως:  

1. Τακτικές συναντήσεις  

2. Έκτακτες Συναντήσεις 

3. Διακίνηση υλικού το οποίο είναι αποτέλεσμα των συναντήσεων (π.χ. πρακτικά συσκέψεων 
και συνεδριάσεων, αναφορές ελέγχου προόδου και εκθέσεις παραδοτέων). 

Στη συνέχεια αναφέρεται ο προτεινόμενος μηχανισμός Επικοινωνίας μεταξύ της Ένωσης και της 
Υπηρεσίας. 

 

4.5.1.1 Τακτικές Συναντήσεις 

Σύσκεψη Διοίκησης Έργου 

Συμμετέχουν:  

• Διευθυντής Έργου της Ένωσης (ή/ και Αναπληρωτής του) και Διευθυντής Έργου της 
Υπηρεσίας. 

• Υπεύθυνοι Ομάδων (της Ένωση και της Υπηρεσίας) 

• Εξειδικευμένο Προσωπικό (εφόσον απαιτείται)  

Θέματα που εξετάζονται:  

• Πρόοδος του Έργου  

• Έλεγχος της ποιότητας του Έργου  

• Προβλήματα Έργου  

• Τρόπος αντιμετώπισης 

• Προγραμματισμός Εργασιών Επόμενης Περιόδου 

Συσκέψεις Εργασίας 
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Οργανώνονται από το Διευθυντή του Έργου ή / και τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου. 
Συμμετέχουν:  

• Υπεύθυνοι Ομάδων 

• Μέλη των Ομάδων Έργου (όπου απαιτείται) 

Θέματα που εξετάζονται:  

• Συντονισμός Εργασιών Έργου 

• Προγραμματισμός Έργου  

• Πιθανές αναθεωρήσεις χρονοπρογραμματισμού  

• Επίλυση τυχόν προβλημάτων 

 

4.5.1.2 Έκτακτες Συναντήσεις 

Πρόκειται για έκτακτες συναντήσεις που πιθανόν να απαιτηθούν κατά τη διάρκεια του Έργου 
με σκοπό την αντιμετώπιση και την επίλυση προβλημάτων για τα οποία απαιτείται να 
ληφθούν άμεσες ενέργειες. Οι συνεδριάσεις αυτές συγκαλούνται από τον Διευθυντή του 
Έργου ή / και τον Αναπληρωτή του και συμμετέχουν ο Διευθυντής Έργου του Φορέα, καθώς 
και Υπεύθυνοι Ομάδων της Ένωσης ή / και Μέλη Ομάδων Έργου (όπου απαιτείται). 

 

4.5.1.3 Διακίνηση Υλικού 

Μηνιαίες Αναφορές Προόδου Έργου 

Οι αναφορές αυτές θα υποβάλλονται από τον Διευθυντή του Έργου στην αρμόδια Ομάδα Έργου της 
Υπηρεσίας., και θα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που έχουν αναληφθεί 
και πραγματοποιηθεί τον αντίστοιχο μήνα, τις προγραμματισμένες εργασίες του επόμενου μήνα, 
παράθεση των σημείων που προβλέπεται να παρουσιαστούν προβλήματα για την ομαλή ροή των 
εργασιών, τη λήψη απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της 
επόμενης φάσης με τα σχετικά milestones.  

Αλληλογραφία 

Η αλληλογραφία του Έργου θα χρησιμοποιεί προκαθορισμένη μορφή εντύπων για εσωτερικά 
σημειώματα, επιστολές, Πρακτικά Συναντήσεων, Αναφορές Προόδου, εισηγήσεις, παρουσιάσεις κ.λπ. 

 

4.5.2 Εσωτερική Επικοινωνία  

Η δομή της Ομάδας Έργου είναι δεντρική, ήτοι κάθε μέλος της υπάγεται σε μία ομάδα που έχει 
κάποιον επικεφαλής (Υπεύθυνος Ομάδας – Project Leader), ο οποίος υπάγεται στον Διευθυντή Έργου 
ή τον Αναπληρωτή του που λογοδοτούν στην Συντονιστική Επιτροπή του Έργου. 

Κάθε μέλος της ομάδας έργου ενημερώνει (είτε γραπτά είτε προφορικά) για την πρόοδο των 
εργασιών, τυχόν προβλήματα και παρατηρήσεις της αρμοδιότητάς του τον Υπεύθυνο της ομάδας του, 
από τον οποίο παίρνει και τις ανάλογες κατευθύνσεις. Σε επίπεδο ομάδας γίνονται τακτικές 
συναντήσεις (συνήθως σε εβδομαδιαία βάση ή το αργότερο σε δεκαπενθήμερη) ή έκτακτες όταν 
απαιτείται, όπου συζητούνται η πορεία των εργασιών του υποέργου που έχει αναλάβει η ομάδα, τα 
προβλήματα που έχουν προκύψει και οι λύσεις που πρέπει να δοθούν, παρατηρήσεις που 
προέρχονται από την αντίστοιχη ομάδα του πελάτη, μελλοντικές κινήσεις κλπ. 

Ο Υπεύθυνος της Ομάδας αντίστοιχα ενημερώνει τον Διευθυντή Έργου ή / και τον Αναπληρωτή του 
(είτε γραπτά είτε προφορικά) για την πρόοδο του υποέργου που έχει αναλάβει, τυχόν προβλήματα 
και οι λύσεις που έχουν δοθεί ή προτάσεις για το τι πρέπει να γίνει, παρατηρήσεις από την μεριά του 
πελάτη και πως ικανοποιούνται κλπ. Επίσης συντάσσει και την μηνιαία αναφορά προόδου για το 
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υποέργο που έχει αναλάβει και το παραδίδει στον Διευθυντή Έργου και τον Αναπληρωτή του 
σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία που έχει οριστεί. 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως σε εβδομαδιαία βάση ή το αργότερο σε δεκαπενθήμερη) ή 
εκτάκτως όταν απαιτείται, ο Διευθυντής Έργου (με την παρουσία όπου απαιτείται του Αναπληρωτή 
Υπευθύνου Έργου) συγκαλεί συνάντηση με τους Υπευθύνους των Ομάδων εργασίας, όπου 
συζητούνται η πορεία των εργασιών του έργου, τα προβλήματα που έχουν προκύψει και οι λύσεις που 
πρέπει να δοθούν, παρατηρήσεις που προέρχονται από τον πελάτη, μελλοντικές κινήσεις κλπ.  

Τα αποτελέσματα της συνάντησης αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πρακτικά (minutes). 

Σε μηνιαία βάση παραλαμβάνει την μηνιαία αναφορά προόδου και, αφού την εγκρίνει, την προωθεί 
στην Ομάδα Διαχείρισης Έργου του Πελάτη. 

Διαδικασία κλιμάκωσης 

Κάθε μέλος της Ομάδας Έργου μπορεί να θέσει ένα ζήτημα. Το ζήτημα μπορεί να τεθεί στον 
επικεφαλής της Ομάδας (Υπεύθυνος Ομάδας). Αν το ζήτημα δεν μπορεί να επιλυθεί σε αυτό το 
επίπεδο, τότε μπορεί να κλιμακωθεί στον Διευθυντή Έργου. Τα ζητήματα συζητούνται στις τακτικές 
συναντήσεις της Ομάδας Έργου που αναφέρθηκαν ανωτέρω (τόσο σε επίπεδο ομάδας υποέργου όσο 
και σε επίπεδο υπευθύνων υποέργων).  

Η έγκαιρη επίλυση των ζητημάτων είναι κρίσιμος παράγοντας για τη διατήρηση του ελέγχου, την 
επίτευξη των χρονικών και οικονομικών περιορισμών, και την εξασφάλιση της ικανοποίησης της 
Υπηρεσίας. Ο σκοπός της διαδικασίας κλιμάκωσης είναι να εξασφαλίσει ότι τα ζητήματα είναι 
διαχειρίσιμα και επιλύονται εγκαίρως και αποδοτικά, χωρίς να αποδίδεται μομφή. Η διαδικασία 
κλιμάκωσης παρέχει ένα μηχανισμό για να σηματοδοτεί το ενδιαφέρον των υψηλών επιπέδων στην 
ιεραρχία του Έργου στα προβλήματα που δεν έχουν επιλυθεί. 

Τόσο ο Διευθυντής Έργου ή / και ο Αναπληρωτής του, όσο και τα μέλη της Ομάδας Έργου μπορούν να 
θέσουν ένα ζήτημα / πρόβλημα που σχετίζεται με τις δεσμεύσεις. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί εντός 
μίας προκαθορισμένης προθεσμίας ή δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Διευθυντή Έργου, τότε θα 
τεθεί στην Οργανωτική Επιτροπή (Project Steering Committee) για επίλυση. 

 

4.6 Μεθοδολογία Διασφάλισης Ποιότητας Έργου 

Η Ένωση προτείνει μια μεθοδολογική προσέγγιση διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας του έργου, 
η οποία περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους και θα επικαιροποιηθεί κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου. Σε κάθε περίπτωση, θα περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με: 

➢ Κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου. 

➢ Καταγραφή πιθανών προβλημάτων που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη 
διεξαγωγή συγκεκριμένων εργασιών και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

➢ Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με αναφορά στην εργασιακή εμπειρία των αναλυτών - 
προγραμματιστών, που θα διατεθούν από τη Ένωση με σκοπό την ανάπτυξη και μετάπτωση 
των εφαρμογών.  

Η Ένωση θα περιγράψει και θα τεκμηριώσει οποιαδήποτε σημεία της προτεινόμενης λύσης 
παρεκκλίνουν από τις παραπάνω κατευθύνσεις, όπως επίσης και τον τρόπο με τον οποίο δεσμεύεται 
να εξομαλύνει και να επιλύσει τα όποια σχετικά προβλήματα και παρενέργειες. 

 

4.6.1 Μεθοδολογική προσέγγιση Διασφάλισης & Διαχείρισης Ποιότητας  

Η μεθοδολογική προσέγγιση για έργα Πληροφορικής (Information Technology, Project Management, 
ITPM) περιλαμβάνει 4 βήματα, όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί: 
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Όπως δείχνει το διάγραμμα, υπάρχει μία σαφής διάκριση μεταξύ Διασφάλισης Ποιότητας και Έλεγχου 
Ποιότητας. Η Διασφάλιση Ποιότητας είναι μία δραστηριότητα ορισμού της ποιότητας. Ο Έλεγχος 
Ποιότητας ελέγχει τα παραδοτέα, σε σχέση με τα πρότυπα που έχουν τεθεί. Η Διασφάλιση Ποιότητας 
χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα του Έλεγχου, για να αξιολογήσει και να βελτιώσει τις διαδικασίες 
παραγωγής των παραδοτέων. Συνεπώς, η Διασφάλιση Ποιότητας σχετίζεται περισσότερο με τις 
Διαδικασίες, ενώ ο Έλεγχος με τα Παραδοτέα 

Η ITPM προσεγγίζει και τις δύο αυτές έννοιες με ένα πολύ δομημένο τρόπο. Τα οφέλη που προκύπτουν 
από αυτή τη συστηματική και προληπτική αντιμετώπιση της ποιότητας περιλαμβάνουν: 

• ελαχιστοποίηση των κινδύνων του έργου 

• μείωση του κόστους του έργου 

• αυξημένη εμπιστοσύνη των χρηστών 

• ικανοποίηση των μελών της ομάδας έργου 

• παραγωγή παραδοτέων έγκαιρα 

• ελαχιστοποίηση περιττών επαναλήψεων εργασιών 

Η Διαχείριση Ποιότητας περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από έναν απλό Έλεγχο Ποιότητας. Είναι μια 
συνεχής προσπάθεια επίτευξης βέλτιστων αποτελεσμάτων χωρίς σπατάλη χρόνου και πόρων. 
Ελαττώματα στα παραδοτέα που αποκαλύπτονται, ίσως σαν αποτέλεσμα ενός Έλεγχου Ποιότητας, 
πρέπει να θεωρούνται σαν μία ευκαιρία για βελτίωση στα επόμενα στάδια του έργου. 

5 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παραδοτέων 

Η υλοποίηση του Έργου θα γίνει σε 4 φάσεις που αφορούν: 

Φάση Α: Σχεδιασμός του Συστήματος 

Φάση Β: Ανάπτυξη του Συστήματος 

Φάση Γ: Πιλοτική εφαρμογή και Εκπαίδευση 

Φάση Δ: Εγκατάσταση του Συστήματος 

Σύμφωνα με αυτές, το αρχικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου φαίνεται στην εικόνα που 

ακολουθεί: 

 

1 
Γενικός Σχεδιασμός 

Ποιότητας 

1 
Γενικός Σχεδιασμός 

Ποιότητας 
2 

Καθορισμός Πλαισίου 
Διασφάλισης 
Ποιότητας 

2 
Καθορισμός Πλαισίου 

Διασφάλισης 
Ποιότητας 

3 
Εκτέλεση 

 Δραστηριοτήτων 
Ποιοτικού Ελέγχου 

4 
Εκτέλεση 

Διορθωτικών 
Ενεργειών 

4 

Εκτέλεση 
Διορθωτικών 
Ενεργειών 

Οταν απαιτείται 

Οταν απαιτείται 

Περιοδικά 
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Εικόνα 61: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης - Αρχική έκδοση 

Με δεδομένη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προτείνεται το Π2: Ολοκληρωμένο 

Καινοτόμο Ευφυές Σύστημα να παραδοθεί στις 02.11.2019 αντί στις 02.02.2019. Με την εν λόγω 

μετατόπιση τα επόμενα παραδοτέα (Π3: Πιλοτική Εφαρμογή Συστήματος και Π4: Έκθεση Εργασιών 

Εγκατάστασης στο Βόρειο Αιγαίο) τους μήνες Μ9 και Μ14 αντίστοιχα. Τα παραδοτέα του έργου 

εμφανίζονται συγκεντρωτικά στον αναθεωρημένο πίνακα παραδοτέων που ακολουθεί. 

Πίνακας 2: Παραδοτέα – Τελική μορφή Χρονοδιαγράμματος 

Παραδοτέο Φάση Ολοκλήρωση 

Π1: Έκθεση Προδιαγραφών Ευφυούς Συστήματος Φάση Α Μ2 [02.06.2019] 

Π2: Ολοκληρωμένο Καινοτόμο Ευφυές Σύστημα Φάση Β Μ7 [02.11.2019] 

Π3: Πιλοτική Εφαρμογή Συστήματος Φάση Γ Μ9 [02.01.2020] 

Π4: Έκθεση Εργασιών Εγκατάστασης στο Βόρειο Αιγαίο Φάση Δ Μ14 [02.05.2020] 

 

Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ10 Μ11 Μ12 Μ13 Μ14 Μ15 Μ16

Φάση 1: Σχεδισμός Συστήματος

Προδιαγραφές Ευφυούς Συστήματος

Φάση 2: Ανάπτυξη Συστήματος

Πλατφόρμα Διαχείρισης κρίσεων

Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων

Πύλη Ανοικτών δεδομένων 

Υπηρεσία προσβασης σε δορυφορικά 

δεδομένα

Εφαρμογές καταγραφής δεδομένων 

υπαίθρου

Φάση 3: Πιλοτική Λειτουργία και 

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Πιλοτική Λειτουργία

Φάση 4: Εγκατάσταση Συστήματος

Εργασίες Εγκατάστασης


