
  

Ενυδρίς, Φιλότης & openmeteo.org: 
Ελεύθερο λογισμικό περιβαλλοντικής 

διαχείρισης
Αντώνης Χριστοφίδης, Στέφανος Κοζάνης, 

Γιώργος Καραβοκυρός και Αντώνης Κουκουβίνος

«Ενυδρίς»: Πληροφοριακό σύστημα 
υδρομετεωρολογικών δεδομένων

«Φιλότης»: Πληροφοριακό σύστημα για την Ελληνική 
Φύση
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Συνέδριο ΕΛ/ΛΑΚ 2011 – Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου – Αθήνα 21 Μαΐου 2011

http://itia.ntua.gr/1145/


  

Ερευνητική Ομάδα «ΙΤΙΑ»

http://itia.ntua.gr/

Πεδία δραστηριοτήτων της 
Ομάδας
●Υδρολογία
●Διαχείριση υδροσυστημάτων
●Υδροπληροφορική
●Υδροκλιματική στοχαστική

Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μέλη της ομάδας
●18 επιστήμονες διαφόρων 
ειδικοτήτων
●Συνεργάτες από διάφορα 
μέρη του κόσμου
●Συντονιστής της ομάδας: 
Δημήτρης Κουτσογιάννης, 
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

http://itia.ntua.gr/1145/2

http://itia.ntua.gr/


  

«Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής 
Τράπεζας Υδρολογικής και 

Μετεωρολογικής Πληροφορίας», 
1992-95

http://itia.ntua.gr/el/projinfo/1/ 

Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Γ.Γ.Δ.Ε.

Εθνικό 
Αστεροσκοπείο 

Αθηνών

Γ.Γ.Ε.Τ.

Ε.Μ.Υ. 
(Εθνική 

Μετεωρολογική 
Υπηρεσία)

Δ.Ε.Η. - Διεύθυνση 
Ανάπτυξης 

Υδροηλεκτρικών 
Έργων

Ε.Υ.Δ.Α.Π. Υπουργείο 
Γεωργίας Άλλοι φορείς...
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Τεχνολογίες στο «Υδροσκόπιο 1» 
(1992-95)

● INGRES RDBMS
● INGRES Windows 4GL
● Hardware: HP-UX servers

http://itia.ntua.gr/1145/4



  

Τεχνολογίες στο «Υδροσκόπιο 2»
(1997-2000)

● Microsoft Windows (Λ.Σ. server)
● Borland Delphi, Visual Basic κ.α. (περιβάλλον ανάπτυξης 

εφαρμογών)
● Oracle (RDMS)
● Arc Info (GIS – Γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα)
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Project: Openmeteo (2003 – 2007)

● Εθελοντικό project από τον Αντώνη Χριστοφίδη
● Γλώσσες προγραμματισμού: C / Python
● Πιθανοί χρήστες του project: Ερασιτέχνες μετεωρολόγοι 

που θα διέθεταν τα δεδομένα τους με Creative Commons 
License. Δεν φτάσαμε ποτέ σε αυτό το σημείο!

● Software License: GNU General Public License v2
● Το υλικό του openmeteo 2003-07 είναι αρχειοθετημένο 

στη διεύθυνση: http://itia.ntua.gr/archive/openmeteo/ 
● Μεγάλο τμήμα του κώδικα επαναχρησιμοποιήθηκε στα 

τρέχοντα project που παρουσιάζουμε.

http://itia.ntua.gr/1145/6

http://itia.ntua.gr/archive/openmeteo/


  

«Υδροσκόπιο 3»
● Αναθέτουσα αρχή: ΥΠΕΚΑ – Ε.Γ.Υ. 

(Ειδική Γραμματεία Υδάτων)

● Ανάδοχος: Κοινοπραξία 
Συστημάτων Υδροσκοπίου

● Υλοποίηση 2009-10

● Συμμετοχή Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου στην ανάπτυξη του 
λογισμικού

● Συνεργάτες στην ανάπτυξη 
λογισμικού: Δημήτρης Γλέζος – 
Εταιρεία Indifex
http://www.indifex.com/

● Ιστοχώρος Υδροσκοπίου:
http://www.hydroscope.gr/

Ευρωπαϊκή οδηγία 2000/60, σχετικός Νόμος 
3199/2003, άρθρο 4 παράγραφος 1ζ:

« (η ΚΥΥ)...Διαχειρίζεται βάση υδρολογικών και 
μετεωρολογικών δεδομένων σε εθνικό επίπεδο 
και μεριμνά για τη διαρκή της ενημέρωση...» 
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http://openmeteo.org

Bug Tracking System – Public Repository at:
openmeteo.org/code

Developers /Installation Documentation at:
openmeteo.org/doc
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Εφαρμογή «Ενυδρίς»
●Λογισμικό server
●Λειτουργεί είτε αυτόνομα σε έναν 
 server είτε κατανεμημένα σε
 περισσότερους
●Υποστήριξη επιπέδων ασφαλείας
 από ελεύθερη μέχρι πλήρως 
 διαβαθμισμένη πρόσβαση για 
 την διάθεση ή/και την προσθήκη και 
 διαχείριση  δεδομένων από τους 
 χρήστες.
●Γλώσσες προγραμματισμού: Python/C
●Υποστηριζόμενα Λ.Σ.: GNU Linux / 
 Microsoft Windows.
●Software License: GNU Affero GPL v3

http://itia.ntua.gr/1145/9



  

http://openmeteo.org/db

  

Data License: Creative Commons Attribution – Share Alike
10
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Ενυδρίς και GIS

http://itia.ntua.gr/1145/11



  

Πληροφοριακό σύστημα «Φιλότης»
● Διεύθυνση πρόσβασης:

http://filotis.itia.ntua.gr/
● Περιλαμβάνει 449 Τοπία Ιδιαιτέρου 

Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) του 
προγράμματος «Οριοθέτηση και 
Καθορισμός Μέτρων Προστασίας 
Τοπίων Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους» 
του ΥΠΕΧΩΔΕ (1996-1999) , 430 
ελληνικούς βιότοπους του ευρ. 
προγράμματος CORINE,  206 
πρόσθετους βιότοπους, 5596 είδη και 
υποείδη της ελληνικής χλωρίδας, Όλα 
τα είδη και υποείδη της ελληνικής 
σπονδυλωτής πανίδας, 438 είδη και 
υποείδη της ελληνικής εντομοπανίδας 

● Τους βιότοπους του Ευρωπαϊκού 
δικτύου NATURA 2000.
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«Φιλότης»
Γεωγραφική αναζήτηση βιοτόπων σύμφωνα με είδος 

της χλωρίδας

http://itia.ntua.gr/1145/13



  

       Υδροσκόπιο – http://www.hydroscope.gr

● 2613 σταθμοί (561 
με δεδομένα)

● 10058 όργανα 
μέτρησης

● 6303 χρονοσειρές
● Μέση διάρκεια 

χρονοσειρών:  40 
έτη

● Περίοδος 
εγγραφών: 1960 - 
1999

● Χρονικό βήμα: ετήσιο, μηνιαίο, ημερήσιο, ωριαίο, μισάωρο, 10λεπτο, 
5λεπτο

● Μεταβλητές: βροχόπτωση, θερμοκρασια, άνεμος, ορατότητα κ.ά.
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Data Reporting and Management 
System http://wq-dreams.eu

● Έργο: Συλλογή και επεξεργασία 
περιβαλλοντικών δεδομένων από τις χώρες μέλη 
της Ε.Ε. στα πλαίσια του WISE (Water 
Information System for Europe)

● Φορέας ανάθεσης : European Environment 
Agency

● Ανάδοχος: Διεθνής κοινοπραξία (ETC/W). Το 
ΕΜΠ είναι υπεύθυνο για τα υδρολογικά δεδομένα

http://itia.ntua.gr/1145/15

http://wq-dreams.eu/


  

Ροή δεδομένων http://wq-dreams.eu

XML file

Εθνικοί φορείς (NRC)

Working 
Database

Web Server

XML file

CSV file

wq-dreams.eu

Internet

EEA

16
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http://wq-dreams.eu
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Επέκταση ΒΔ Ενυδρίδας
http://wq-dreams.eu

i d = genti ty_ptr_ id

garea_ptr_id = po l i t ical_d ivision_id

garea_ptr_ id = water_ba sin_ id

garea_ptr_id = water_d ivi si on_ id

id = genti ty_ id

id  = type_id

id = type_id

id  = genti ty_ id

id  = fi le_ type_id

id = genti ty_ id

id  = genti ty_p tr_ id

genti ty_p tr_ id = gpo in t1_ id

genti ty_ptr_id  = gpoin t2_ id

id = genti ty_ptr_id

id  = type_id

gpo in t_p tr_ id = sta tion_id

id  =  lenti ty_p tr_ id

len ti ty_p tr_ id = person_id

gpoint_p tr_id = station_id

id  = l en tity_p tr_id

genti ty_p tr_ id = garea_ptr_id

garea_ptr_id  = paren t_ id

genti ty_ptr_id  = gpoin t_p tr_ id

id  = owner_ id

id  = type_ id

id = g enti ty_ id

id  =  instrum ent_id

id  = tim e_step_id

id  = tim e_zone_ id

id = un i t_of_m easurem ent_ id

id  = variab le_ id

id = un i to fm easurem ent_ id

id = variable_id

genti ty_p tr_ id = garea_ ptr_id

garea_ptr_id = paren t_ id

garea_ptr_ id  = water_d ivision_id

genti ty_p tr_ id = garea_ptr_id

id  = id

gentity_ptr_id = gpoint_id

gpoint_ptr_id = station_id

gentity_ptr_id = gpoint_id

gpoint_ptr_id = station_id

gpoint_ptr_id = station_id

gentity_ptr_id = garea_id

gentity_ptr_id = garea_id

gentity_ptr_id = garea_id id = water_source_id

garea_id = water_abstraction_id

id = variable_id

gentity_ptr_id = gpoint_id

id = ts

id = time_scale

id = resType

id = wb_artif_gw_origin

id = category_id

garea_ptr_id = politicaldivision_ptr_id

hcore_eventtype

id
descr
descr_a l t

i n t4
varchar(200)
varchar(200)

<pk>

hcore_fi letype

id
descr
descr_al t
m ime _type

int4
varchar(200)
varchar(200)
varchar(64)

<pk>

hcore_ga rea

genti ty_p tr_ id
are a

int4
floa t8

<pk,fk>

hcore_genti ty

id
wa ter_basin_ id
wa ter_divi si on_id
pol i tica l_d ivision_ id
nam e
short_nam e
rem arks
nam e_a lt
short_nam e_al t
rem arks_a l t

i n t4
in t4
in t4
in t4
varcha r(200)
varcha r(50)
text
varcha r(200)
varcha r(50)
text

<pk>
<fk2>
<fk3>
<fk1>

hcore_genti tyal tcode

id
genti ty_ id
type_ id
va lue

in t4
in t4
in t4
varchar(100)

<pk>
<fk1>
<fk2>

hcore_genti tya l tcodetype

id
descr
descr_al t

in t4
varchar(200)
varchar(200)

<pk>

hcore_gen ti tyevent

id
genti ty_id
date
type _id
user
report
report_al t

i nt4
int4
d ate
int4
varchar(64)
text
text

<p k>
<fk2>

<fk1>

hcore_genti tyfi le

i d
genti ty_id
date
fil e_type_ id
conten t
descr
rem arks
descr_a l t
rem arks_al t

in t4
in t4
date
in t4
varchar(100)
varchar(100)
text
varchar(100)
text

<pk>
<fk2>

<fk1>

hcore_gl ine

gentity_ptr_id
gpo int1_id
gpo int2_id
length

in t4
in t4
in t4
float8

<pk,fk1>
<fk2>
<fk3>

hcore_gpo in t

gentity_ptr_id
abscissa
ordina te
srid
approxim ate
a l ti tude
asrid

int4
float8
float8
int4
bool
float8
int4

<pk,fk>

hcore_instrum ent

id
stati on_id
type_ id
manufacturer
model
is_a ctive
start_date
end_date
nam e
rem arks
nam e_a lt
rem arks_a l t

int4
int4
int4
varchar(50)
varchar(50)
bool
da te
date
varchar(100)
text
varchar(100)
text

<pk>
<fk2>
<fk1>

hcore_instrum enttype

id
descr
descr_al t

in t4
varchar(200)
varchar(200)

<pk>

hcore_ lenti ty

i d
rem arks
rem arks_a lt

in t4
text
text

<pk>

hcore_organ ization

lenti ty_ptr_id
nam e
acronym
nam e_a lt
acronym _al t

in t4
varchar(200)
varchar(50)
varchar(200)
varchar(50)

<pk,fk>

hcore_overseer

id
sta tion_id
person_id
i s_curren t
sta rt_date
end_date

int4
int4
int4
boo l
date
date

<pk>
<fk2>
<fk1>

hcore_person

len ti ty_p tr_id
last_nam e
first_nam e
m idd le_nam es
ini tia ls
l ast_nam e_al t
first_nam e_al t
m idd le_nam es_a l t
i ni tia ls_al t

int4
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(20)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(20)

<pk,fk>

hcore_po l i ti ca ldi visi on

garea_ptr_ id
parent_ id
code

in t4
in t4
varchar(5)

<pk,fk1>
<fk2>

hcore_sta ti on

gpo int_ptr_id
owner_ id
type_ id
is_acti ve
is_autom atic
sta rt_date
end_date

in t4
in t4
in t4
boo l
boo l
date
date

<pk,fk1>
<fk2>
<fk3>

h core_sta tiontype

id
descr
descr_a l t

i n t4
varchar(2 00)
varchar(2 00)

<pk>

hcore_tim eseries

id
ge nti ty_ id
vari ab le_ id
un it_of_m easurem ent_ id
na me
preci sion
tim e_zone_id
rem arks
instrum ent_ id
tim e_step_ id
no mina l_o ffse t_m inutes
no mina l_o ffse t_m onths
actua l_offset_m inutes
actua l_offset_m onths

int4
int4
int4
int4
varchar(200)
int2
int4
text
i nt4
int4
int4
int2
int4
int2

<pk>
<fk1>
<fk6>
<fk5>

<fk4>

<fk2>
<fk3>

h core_tim estep

id
descr
descr_a l t
leng th_m inutes
length_m onths

in t4
varchar(200)
varchar(200)
in t4
in t2

<pk>

hcore_tim ezone

id
code
utc_offse t

i n t4
varchar(50)
i n t2

<pk>

hcore_un i to fm easurem ent

id
descr
descr_a lt
sym bol

in t4
varchar(200)
varchar(200)
varchar(50)

<pk>

hcore_un ito fm easurem ent_variab les

id
uni tofm easurem ent_id
variable_id

int4
int4
int4

<pk>
<fk1>
<fk2>

hcore_variable

id
descr
descr_a l t

int4
varchar(200)
varchar(200)

<pk>

hcore_waterbasin

g area_ptr_id
p arent_id
water_d ivi si on_id

int4
int4
int4

<pk,fk1>
<fk2>
<fk3>

hcore_waterdi vision

garea_ptr_ id int4 <pk,fk>

ts_records

id
top
m idd le
bottom

int4
text
bytea
text

<pk,fk>

eea_gpo int

gpo int_ id
coord inate_system
projecti on_system

int4
varchar(255)
varchar(255)

<pk,fk>

eea_rain_gauge_sta ti on

sta tion_id
river_basin
river_basin_area
subcatchm ent
subcatchm ent_area
EIONET
WFD
data_period_from
data_period_to
tim e_sca le

in t4
varchar(255)
fl oat8
varchar(255)
fl oat8
bool
bool
in t2
in t2
in t4

<pk,fk1>

<fk2>

eea_reservoir

gpo in t_id
resT ype
storage _cap
YearFrom LTAALevel
YearToLTAALeve l

in t4
in t4
fl oa t8
in t2
in t2

<pk,fk1>
<fk2>

eea_wel l

sta ti on_ id
GWB
GWBOutsideRB
GWBOutsideRBD
MonthMinLeve l
MonthMaxLeve l
YearFrom LTAALeve l
YearToLTAALeve l
LTAA

int4
varchar(255)
boo l
boo l
i nt2
int2
int2
int2
floa t8

<pk,fk>

ee a_stream _flow

sta tion_ id
ri ver
ri ver_basin
ri ver_basin_area
subcatchm ent
subcatchm ent_area
EIONET
WFD
d ata_period_from
d ata_period_to
MinDischarge
MinDischargeDate
MaxDischarge
MaxDischargeDate
l taa
l ta_m onth1
l ta_m onth2
l ta_m onth3
l ta_m onth4
l ta_m onth5
l ta_m onth6
l ta_m onth7
l ta_m onth8
l ta_m onth9
l ta_m onth10
l ta_m onth11
l ta_m onth12
YearFrom LTAA
YearToLTAA

in t4
varchar(255)
varchar(255)
fl oa t8
varchar(255)
fl oa t8
boo l
boo l
in t2
in t2
fl oa t8
varchar(20)
fl oa t8
varchar(20)
fl oa t8
fl oa t8
fl oa t8
fl oa t8
fl oa t8
fl oa t8
fl oa t8
fl oa t8
fl oa t8
fl oa t8
fl oa t8
fl oa t8
fl oa t8
in t2
in t2

<pk,fk>

eea_water_ba lance

garea_ id
wb_l taa_from _year
wb_l taa_to_year
wb_returned_uni t
wb_reused_un i t
wb_im ports_origin
wb_exports_destina ti on
wb_arti f_gw_orig in
wb_rem arks

in t4
in t2
in t2
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
in t4
text

<pk,fk1>

<fk2>

eea_water_abstracti on

garea_id
wa_ltaa_from _year
wa_ltaa_to_year
wa_rem arks

int4
int2
int2
text

<pk,fk>

eea_water_use

garea_ id
wu_ltaa_from _year
wu_ltaa_to_year
wu_rem arks

int4
int2
int2
text

<pk,fk>

eea_water_sources

id
descr
descr_a l t

in t4
varchar(200)
varchar(200)

<pk>

eea_water_abstraction_sources

variable_id
water_abstraction_ id
water_source_ id

in t4
in t4
in t4

<pk,fk3 >
<pk,fk2 >
<pk,fk1 >

eea_water_use_ large_i tem s

gp oint_ id
ca tegory_ id
class

in t4
in t4
in t2

<pk,fk1>
<fk2>

eea_ts_data

id
ts
year
index
val

in t4
in t4
in t2
in t4
fl oa t8

<pk>
<fk>

eea_reservo ir_ type

id
descr
descr_a lt

in t4
varchar(200)
varchar(200)

<pk>

eea_water_use_large_ i tem s_category

id
descr
descr_a l t

int4
varchar(200)
varchar(200)

<pk>

eea_in fo

po l i t ica ld ivision_ptr_ id
responsib le
em ai l
rep_date
rem arks

int4
varchar(255)
varchar(255)
date
text

<pk,fk>

                  Hcore (Enhydris) tables

WQ related tables
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Υδρολογικό Παρατηρητήριο της Αθήνας 
http://hoa.ntua.gr

● Πρωτοβουλία του 
Εργαστηρίου 
Υδρολογίας και 
Αξιοποίησης 
Υδατικών Πόρων 
ΕΜΠ

● Παρέχει ελεύθερα σε 
σχεδόν πραγματικό 
χρόνο:

● Δεδομένα δεκατριών 
αυτόματων 
τηλεμετρικών σταθμών

● Υπηρεσίες π.χ. 
Διαγράμματα 
μετρήσεων, αναλύσεις 
βροχόπτωσης

http://itia.ntua.gr/1145/19

http://hoa.ntua.gr/


  

Υδρολογικό Παρατηρητήριο της Αθήνας 
http://hoa.ntua.gr
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ΥΠΑ Ροή δεδομένων  http://hoa.ntua.gr

HOA Server

DB loggerToDB

Data

loggerNetmount

NTUA Meteonet

Mobile phone
networkLAN NTUA

Procedure 10’ Execution frequency

Last values
Enhydris

Events

10’

2h
-

10’
8h

15’

http://itia.ntua.gr/1145/21

http://hoa.ntua.gr/


  

Ανάλυση γεγονότος βροχόπτωσης
http://hoa.ntua.gr
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Πλεονεκτήματα ανάπτυξης 
ελεύθερου λογισμικού

● Επαναχρησιμοποίηση κώδικα, μεθοδολογιών, εφαρμογών κλπ.
● Συνέργεια: Βελτιώσεις σε μια εγκατάσταση εύκολα 

χρησιμοποιούνται και σε άλλη.
● Διάκριση ιδιαιτεροτήτων μιας εγκατάστασης από τα κοινά μέρη 

(UI template, Βάση δεδομένων κλπ.)
● Πλήρης έλεγχος του λογισμικού: 

– Ανεξαρτησία από τρίτους
– Άμεση δοκιμή και προσαρμογή νέων μεθοδολογιών, 

αλγορίθμων, εφαρμογών, τεχνολογιών κλπ.
● Χαμηλό κόστος αναβάθμισης/επέκτασης και επανεγκατάστασης.

http://itia.ntua.gr/1145/23



  

Μειονεκτήματα ανάπτυξης 
ελεύθερου λογισμικού

● Ενδεχομένως σημαντικό αρχικό κόστος ανάπτυξης
● Χρεώνεσαι τις ανεπάρκειες τρίτων χωρίς εξασφαλισμένη 

υποστήριξη (ιδιαίτερα με χρήση ελεύθερου λογισμικού από 
μικρά project)

● Επιφύλαξη και μειωμένη αποδοχή από τους χρήστες

Υπεργολαβίες - Outsourcing
● Αποτυχημένες προσπάθειες

– Μεταβίβαση ελέγχου στον υπεργολάβο
– Φόρτος εργασίας υπεργολάβου

● Επιτυχημένες προσπάθειες
– Κατευθύνσεις και συνεχής έλεγχος από τη βασική ομάδα
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