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Το πληροφοριακό σύστηµα «Φιλότης»
«Φιλότης» είναι η ονοµασία που δόθηκε
στο πληροφοριακό σύστηµα για την Ελληνική
φύση που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στον
Τοµέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος του
Ε.Μ.Π. και περιέχει στοιχεία για τους βιοτόπους,
τα τοπία και τα περισσότερα είδη χλωρίδας και
πανίδας της Ελλάδας.
Το σύστηµα αποτελείται από µία κεντρική
βάση δεδοµένων όπου είναι καταχωρηµένα τα
στοιχεία και από έναν ιστοχώρο µε την
ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://filotis.itia.ntua.gr/ απ΄ όπου και είναι
δυνατή η ανάκτηση και η παρουσίαση των δεδοµένων.
Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στο περιβάλλον επικοινωνίας µε τον χρήστη καθώς
και στην πολυλειτουργικότητα του ιστοχώρου µέσω ιστοσελίδων που επιτρέπουν την
αναζήτηση πληροφορίας µε σύνθετα ερωτήµατα προς την βάση δεδοµένων, την
προβολή των πληροφοριών µε πίνακες δεδοµένων, χάρτες, φωτογραφίες κ.α.

Παρουσίαση των δεδοµένων
Από το 1990 µέχρι σήµερα γίνεται έρευνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο µε
αντικείµενο τη δηµιουργία µιας Τράπεζας Στοιχείων για την Ελληνική Φύση, η οποία
έχει ονοµαστεί «ΦΙΛΟΤΗΣ». Η φιλότης είναι όρος που χρησιµοποίησε ο αρχαίος
φιλόσοφος Εµπεδοκλής για να περιγράψει την ενοποιητική δύναµη της φύσης.
Στα πλαίσια αυτής της έρευνας έχουν ήδη δηµιουργηθεί αρχεία µε τα παρακάτω
στοιχεία:









449 Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ), µε συνολική έκταση 6270
τετραγωνικά χιλιόµετρα ή 4,8% της χερσαίας έκτασης της χώρας,
53 Πρόσθετα τοπία πέρα από τα ΤΙΦΚ,
430 ελληνικοί βιότοποι του ευρωπαϊκού προγράµµατος CORINE, µε συνολική
έκταση 34395 τετραγωνικά χιλιόµετρα ή 26,1% της χερσαίας έκτασης της
χώρας,
206 πρόσθετοι βιότοποι, σηµαντικοί για απειλούµενα είδη της ελληνικής
χλωρίδας και πανίδας, µε συνολική έκταση 4378 τετραγωνικά χιλιόµετρα ή 3,3%
της χερσαίας έκτασης της χώρας,
5596 είδη και υποείδη της ελληνικής χλωρίδας (το σύνολο των ανώτερων
φυτών),
Όλα τα είδη και υποείδη της ελληνικής σπονδυλωτής πανίδας, κυρίως του
χερσαίου χώρου (138 θηλαστικά, 480 πτηνά, 132 ερπετά, 15 αµφίβια, 128
ιχθύες του γλυκού νερού),
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438 είδη και υποείδη της ελληνικής εντοµοπανίδας (λεπιδόπτερα και
ορθόπτερα),
Χάρτες µε τις περιµέτρους των ανωτέρω τόπων (βιότοποι και τοπία),
ψηφιοποιηµένες σε κλίµακα 1:50000.

Τα στοιχεία του προγράµµατος έχουν ερευνητικό χαρακτήρα και πολλοί από τους
τόπους δεν έχουν επίσηµα κηρυχθεί προστατευτέοι.
Η βάση δεδοµένων ΦΙΛΟΤΗΣ στηρίχτηκε στις εξής ερευνητικές δραστηριότητες:





Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα CORINE-Biotopes (1986-1996)
Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα MEDSPA (1990-1994)
Το πρόγραµµα «Οριοθέτηση και Καθορισµός Μέτρων Προστασίας Τοπίων
Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους» του ΥΠΕΧΩ∆Ε (1996-1999)
9 ∆ιπλωµατικές Εργασίες φοιτητών που εκπονήθηκαν στο Ε.Μ.Π.

Τα δεδοµένα των περισσοτέρων βιοτόπων CORINE έχουν ενηµερωθεί µέχρι τις
αρχές της δεκαετίας του '90.
Τα περισσότερα δεδοµένα του αρχείου ΕΙ∆Η έχουν ενηµερωθεί µέχρι τις αρχές
της δεκαετίας του '90. Είχαν συµπληρωθεί καταρχήν στα αγγλικά και στη συνέχεια
έγινε η απόδοση στην ελληνική γλώσσα, εκτός από µερικά στοιχεία που παραµένουν
στα αγγλικά για τεχνικούς λόγους.
Το αρχείο ΑΛΛΟΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ περιλαµβάνει όλους τους βιοτόπους που έχουν
εντοπιστεί και είναι σηµαντικοί για ένα τουλάχιστον απειλούµενο είδος χλωρίδας ή
πανίδας, αλλά δεν περιλαµβάνονται στους βιοτόπους CORINE.
Το αρχείο ΑΛΛΑ ΤΟΠΙΑ περιλαµβάνει τοπία φυσικά και δοµηµένα που δεν είχαν
καταχωρηθεί στα 449 ΤΙΦΚ.
Στον ιστοχώρο περιλαµβάνονται επιπλέον οι βιότοποι του Ευρωπαϊκού δικτύου
NATURA 2000, σύµφωνα µε την επίκαιρη έκδοση της βάσης του Μαρτίου 2010 . Τα
στοιχεία για τους βιότοπους NATURA προέρχονται από στοιχεία
που δίνει το
Υ.Π.Ε.Κ.Α. στο διαδίκτυο:
(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=504&language=el-GR)
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Παρουσίαση του ιστοχώρου
Οι ιστοσελίδες έχουν οµοιόµορφη εµφάνιση και περιλαµβάνουν κοινά στοιχεία
µεταξύ τους (κεφαλή και υποσέλιδο) απ` όπου ο χρήστης µπορεί να µεταβεί στις
επιµέρους σελίδες αναζήτησης τόπων ή ειδών µέσω κοινών επιλογών.

Αρχική Σελίδα «Φιλότης» όπου παρουσιάζονται οι βασικοί σύνδεσµοι στην κεφαλή µε την µορφή “menu”
αλλά και στο κυρίως κείµενο.

Αναζήτηση τόπων
Μέσω της ιστοσελίδας της αναζήτησης τόπων, ο χρήστης µπορεί να εντοπίσει
τοπία σύµφωνα µε κριτήρια που θέτει όπως γεωγραφική περιοχή, είδος τόπων καθώς
και µε άλλα πρόσθετα «φίλτρα».
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Σελίδα αναζήτησης τόπων, γεωγραφικό φίλτρο, άλλα είδη φίλτρων.

Στο
παραπάνω
σχήµα
φαίνεται
το
αποτέλεσµα της αναζήτησης Τόπων στην Κεντρική
Μακεδονία, θέτοντας ως κριτήριο αναζήτησης την
οικολογική αξία του τόπου η οποία θα πρέπει να
αναφέρεται σε κάποιο σηµαντικό οικοσύστηµα.
Τα
αποτελέσµατα
της
αναζήτησης
εµφανίζονται άµεσα σε χάρτη απ` όπου ο χρήστης
µπορεί να µεταβεί κατευθείαν στις πληροφορίες
ενός τόπου, όπως φαίνεται και στο σχήµα δεξιά.
Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται και σε ένα πίνακα
µε τον Κωδικό και το Όνοµα των τόπων καθώς και
µέσω κάποιων χαρακτηριστικών φωτογραφιών από τους τόπους που προκύπτουν από
την αναζήτηση.
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Εναλλακτική εµφάνιση χάρτη µε χρήση ορθοφωτογραφιών υψηλής ευκρίνειας της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Πληροφορίες Τόπου
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Απόσπασµα από τις πληροφορίες του τόπου ΤΙΦΚ µε κωδικό AT2011023.

Κάθε τόπος απεικονίζει τις αναλυτικές πληροφορίες του υπό την µορφή σελίδας
η οποία είναι χωρισµένη σε ενότητες. Στην πρώτη ενότητα εµφανίζονται βασικές
πληροφορίες όπως κατηγορία (π.χ. Natura, Corine, ΤΙΦΚ), ονοµασία, εντοπισµός σε
χάρτη, φωτογραφίες αν υπάρχουν κ.α. Οι φωτογραφίες εµφανίζονται σε µικρογραφίες,
ο χρήστης αν θέλει µπορεί να δει τις φωτογραφίες σε πλήρη ανάλυση.
Στην συνέχεια παρουσιάζονται ειδικά χαρακτηριστικά όπως κλίµα, γεωλογία,
οικολογική αξία, ένταξη σε υπάρχον πλαίσιο προστασίας κ.α. Τα περισσότερα πεδία που
απεικονίζουν ειδικά χαρακτηριστικά είναι παράλληλα και σύνδεσµοι (hyperlinks) που
οδηγούν σε εξειδικευµένες αναζητήσεις τόπων. Για παράδειγµα αν στον παραπάνω
τόπο, ο χρήστης πατήσει τον σύνδεσµο «Σηµαντικό Οικοσύστηµα» στην κατηγορία
«Οικολογική Αξία», τότε θα οδηγηθεί στα αποτελέσµατα της αναζήτησης όλων των
τόπων που πληρούν το παραπάνω κριτήριο, δηλαδή να έχουν το χαρακτηριστικό
«Σηµαντικό Οικοσύστηµα».

Πληροφορίες Είδους
Η τελευταία ενότητα του τόπου περιλαµβάνει τα είδη που εµφανίζονται σε κάθε
τόπο, χωρισµένα σε κατηγορίες (π.χ. Φυτά, Θηλαστικά, Ερπετά κ.α.). Κάθε είδος είναι
ταυτόχρονα και σύνδεσµος και αν επιλεγεί θα οδηγήσει στη σελίδα πληροφοριών κάθε
είδους.

Σελίδα αναζήτησης ειδών χλωρίδας και πανίδας
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Τα είδη µπορούν να εντοπιστούν εκτός από τις σελίδες κάθε τόπου και από την
αυτόνοµη εφαρµογή αναζήτησης που εµφανίζεται στο παραπάνω σχήµα. Οι
πληροφορίες κάθε είδους εµφανίζονται σε µία σελίδα όπως η παρακάτω:

Στην πρώτη ενότητα των πληροφοριών κάθε είδους εµφανίζονται γενικές
πληροφορίες κατάταξης και γενικά χαρακτηριστικά όπως η κοινή ονοµασία, απειλές,
προτεραιότητες προστασίας, ενδιαιτήµατα κ.α. Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται οι
τόποι εµφάνισης του είδους σε χάρτη καθώς και σε πίνακα µε τους σχετικούς τόπους
απ` όπου ο χρήστης µπορεί να µεταβεί.

Εισαγωγή δεδοµένων
Η εισαγωγή δεδοµένων γίνεται µέσω του περιβάλλοντος του Django, όπου
ακόµη και µη εξειδικευµένο προσωπικό σε θέµατα πληροφορικής, µπορεί να καταχωρεί
εύκολα στοιχεία για τους τόπους, τα είδη κ.λ.π. Σύστηµα ασφαλείας µε χρήση
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κρυπτογράφησης διασφαλίζει την καταχώρηση και την τροποποίηση των στοιχείων
µόνο από διαβαθµισµένους χρήστες που έχουν αποκτήσει τα κατάλληλα δικαιώµατα
πρόσβασης.

Ταυτοποίηση χρήστη – διαχείριση ιστοχώρου – επιλογή βιοτόπων για επεξεργασία

Τροποποίηση των στοιχείων ενός τόπου
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Εξαγωγή δεδοµένων
Ο ιστοχώρος έχει τη δυνατότητα προετοιµασίας αναφορών κατάλληλων για
εκτύπωση, για κάθε στοιχείο πληροφορίας όπως οι τόποι και τα είδη. Στο παρακάτω
σχήµα φαίνονται δύο εκτυπώσιµες σελίδες ενός τόπου ΤΙΦΚ.

Προετοιµασία αναφορών κατάλληλων για εκτύπωση

Τεχνικά στοιχεία - τεχνολογίες

Ο ιστοχώρος βασίζεται αποκλειστικά σε τεχνολογίες ελεύθερου λογισµικού.
Μάλιστα ο πηγαίος κώδικας (source code) του ιστοχώρου είναι ελεύθερα διαθέσιµος
µέσω της ιστοσελίδας http://itia.ntua.gr/software/filotis/ . Η επιλογή του
ελεύθερου λογισµικού και η χρήση ανοικτών τεχνολογιών και προτύπων εξασφαλίζει
την απρόσκοπτη λειτουργία του ιστοχώρου µε το ελάχιστο δυνατό κόστος ανάπτυξης
και λειτουργίας. Μερικά από τα προτερήµατα του ελεύθερου λογισµικού για την
περίπτωσή µας είναι:

http://filotis.itia.ntua.gr/

12

Τα εργαλεία ανάπτυξης δεν έχουν κόστος απόκτησης, συνεπώς δεν επιβαρύνουν
τον προϋπολογισµό λειτουργίας του ιστοχώρου, επιπλέον µπορεί να τα αποκτά
ελεύθερα το εκάστοτε προσωπικό που ασχολείται µε την ανάπτυξη και τη
συντήρηση.
 Η συντήρηση των εργαλείων καθαυτών δεν βασίζεται σε κλειστά εταιρικά
σχήµατα αλλά σε ανοικτά κοινοτικά σχήµατα ανάπτυξης, αποτρέποντας
κινδύνους όπως η διακοπή υποστήριξης στο µέλλον από πιθανό κλείσιµο
εταιριών κ.λ.π.
 Το λογισµικό της εφαρµογής «Φιλότης» είναι και αυτό µε άδεια ελεύθερου
λογισµικού – ανοικτού κώδικα, ώστε να είναι πάντα δυνατή η επέκταση και η
συντήρησή του πέρα από το αρχικό σχήµα που το ανέπτυξε.
 Ενθαρρύνονται πηγές ελεύθερων δεδοµένων, π.χ. το χαρτογραφικό υπόβαθρο
του ιστοχώρου προέρχεται από το project Open Street Map
(http://www.openstreetmap.org/).
Η «καρδιά» των εργαλείων είναι το περιβάλλον ανάπτυξης δυναµικών
ιστοσελίδων Django (http://www.djangoproject.com/). Το Django επικοινωνεί µε την βάση
δεδοµένων PostgreSQL (µε γεωγραφικές δοµές PostGIS) και «σερβίρει» τα δεδοµένα
µε χρήση του Apache web server. Η γλώσσα προγραµµατισµού του Django είναι η
Python. Το λειτουργικό σύστηµα που τρέχουν όλες οι παραπάνω εφαρµογές είναι το
GNU Linux. Ο υπολογιστής που υποστηρίζει την εφαρµογή βασίζεται σε
Intel® Core™2 Duo 2.66 GHz µε 4Gb µνήµης και ανήκει στον Τοµέα Υδατικών Πόρων
και Περιβάλλοντος του Ε.Μ.Π.


Επικοινωνία
e-mail: filotis@itia.ntua.gr

