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Εισαγωγή

Ο Υδρογνώµονας είναι σύστηµα πρόσβασης σε βάση υδρολογικών και µετεωρολογικών 
δεδοµένων και επεξεργασίας χρονοσειρών. Ο Υδρογνώµων δίνει έµφαση στην ολοκληρωµένη 
αποθήκευση δεδοµένων σε µεγάλη κεντρική βάση, αναγνωρίζοντας ότι η αξία της καλής και 
πλήρους πληροφόρησης του µελετητή για την κατάσταση των δεδοµένων του είναι µεγαλύτερη 
από την αξία του καλύτερου υπολογισµού. ∆ιαθέτει ακόµα τις τυπικές επεξεργασίες των 
υδροµετεωρολογικών δεδοµένων, ενώ σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης µε 
εφαρµογές όπως το ArcView και το Microsoft Excel, που µπορούν να κάνουν επιπλέον 
επεξεργασίες ανάλογα µε τις ανάγκες του χρήστη.

Έτσι, αποθηκεύοντας όχι µόνο τις χρονοσειρές ενός σταθµού, αλλά και το ιστορικό του, 
πληροφορίες για τα όργανα µέτρησης, και σχόλια, αλλά και αντίστοιχες πληροφορίες για 
γεωτρήσεις, ταµιευτήρες, φράγµατα, υδραγωγεία και άλλες οντότητες, όλα καλά οργανωµένα για 
εύκολη πρόσβαση, ο Υδρογνώµων έρχεται να καλύψει ένα κενό και στη µηχανοργάνωση φορέων 
που ασχολούνται µε τέτοια θέµατα αλλά και στην εύκολη εκτέλεση βασικών επεξεργασιών σε 
χρονοσειρές. Η βάση δεδοµένων είναι ειδικά σχεδιασµένη για να µπορεί να προσπελάζεται από 
τον Παγκόσµιο Ιστό, απαντώντας έτσι στις σύγχρονες απαιτήσεις του ∆ιαδικτύου.
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Αρχιτεκτονική Client-Server

Server βάσης δεδοµένων
Όλα τα δεδοµένα αποθηκεύονται εδώ.

∆ίκτυο

Clients

Ο Υδρογνώµων τρέχει σε clients, που συνδέονται µε τη βάση 
δεδοµένων µέσω του δικτύου.

Αν ο server της βάσης δεδοµένων τρέχει Windows, τότε ο 
Υδρογνώµων µπορεί να τρέξει και στον server.
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Σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων
Οι χρήστες συνδέονται µε τη βάση δεδοµένων χρησιµοποιώντας κωδικό και σύνθηµα. ∆ιαφορετικοί 
χρήστες έχουν διαφορετικά δικαιώµατα στη βάση δεδοµένων. Κάποιοι έχουν δικαίωµα ανάγνωσης 
µόνο· άλλοι µπορούν να προσθέσουν ή να τροποποιήσουν δεδοµένα. Λογισµικό της Oracle, όπως το 
Oracle DBA Studio, που περιλαµβάνεται στο server, πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την 
προσθαφαίρεση χρηστών και την χορήγηση δικαιωµάτων πρόσβασης.

Γλώσσες επικοινωνίας
Ο Υδρογνώµων µπορεί εύκολα να µεταφραστεί σε οποιαδήποτε γλώσσα. ∆ιανέµεται σε 
µεµονωµένη έκδοση, που περιέχει όλες τις διαθέσιµες γλώσσες. Όταν τρέχει, αποφασίζει 
αυτόµατα τη γλώσσα που θα χρησιµοποιήσει: αν υπάρχει µετάφραση στη γλώσσα που έχει 
ρυθµιστεί στο λειτουργικό σύστηµα (Control Panel, Regional Settings), τότε χρησιµοποιεί αυτή 
τη µετάφραση· αλλιώς, χρησιµοποιεί αγγλικά. Αυτή τη στιγµή διατίθενται αγγλικά, ενώ έχει 
δροµολογηθεί η ελληνική έκδοση.
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Μετρητικοί σταθµοί
Τα δεδοµένα που αποθηκεύονται για ένα µετρητικό σταθµό περιλαµβάνουν όνοµα, τοποθεσία, 
συντεταγµένες, φορέα στον οποίο ανήκει ο σταθµός, τύπο (µετεωρολογικό, υδροµετρικό, κλπ.), 
περίοδο λειτουργίας, αν είναι ακόµα ενεργός, και αν είναι τηλεµετρικός.

∆ίγλωσσα πεδία
Τα πεδία της βάσης δεδοµένων διατίθενται σε δύο γλώσσες (όπως φαίνεται, για παράδειγµα, στο 
όνοµα του σταθµού παραπάνω). Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο αν η βάση δεδοµένων 
προσπελάζεται από δίγλωσσο web site. Όλα τα πεδία είναι σε δύο γλώσσες, ακόµα κι αν αυτό 
δεν φαίνεται παραπάνω· για παράδειγµα, ο νοµός στην παραπάνω φόρµα φαίνεται µόνο στα 
ελληνικά, γιατί τα ονόµατα των νοµών ρυθµίζονται σε άλλη φόρµα:
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Πλοήγηση στη βάση δεδοµένων
Τα κουµπιά στο πάνω µέρος χρησιµοποιούνται για µετάβαση στον προηγούµενο ή επόµενο σταθµό, και 
για πρόσθεση, αφαίρεση, και τροποποίηση σταθµών. Επίσης, το πεδίο «Μετάβαση» µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για µετάβαση σε συγκεκριµένο σταθµό, εφόσον ο χρήστης θυµάται το id. Εναλλακτικά, 
διατίθεται συνοπτικός πίνακας που παρουσιάζει όλους τους σταθµούς σε αλφαβητική σειρά.

Κωδικοί σταθµών
Οι σταθµοί προσδιορίζονται από οτ id 
τους, που χορηγείται αυτόµατα από το 
λογισµικό όταν εισάγεται νέος σταθµός 
στο σύστηµα. ∆ιατίθενται πρόσθετα 
πεδία για την αποθήκευση 
εναλλακτικών κωδικών, π.χ. ήδη 
υπαρχόντων κωδικών που έχουν δοθεί 
από το φορέα ή από τον WMO.Παρατηρήσεις και πολυµέσα

Οποιαδήποτε πληροφορία δεν µπορεί να ενταχθεί στα υπόλοιπα πεδία, από µικρά σηµειώµατα µέχρι 
κείµενα απεριόριστου µήκους, µπορεί να εισαχθεί στο πεδίο παρατηρήσεων. Επίσης, φωτογραφίες και 
βίντεο των σταθµών µπορεί να εισαχθεί ή να προσπελαστεί παντώντας το κουµπί «Πολυµέσα».
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Γεγονότα

Τα γεγονότα είναι ένα είδος ηλεκτρονικού ηµερολογίου. Οποιοδήποτε γεγονός, όπως βλάβη, 
επισκευή, ή παρατήρηση καιρού, µπορεί να εισαχθεί εδώ. Πατώντας πάνω σε ένα γεγονός, 
εµφανίζονται λεπτοµέρειες στα πεδία παρατηρήσεων. Αυτές οι λεπτοµέρειες µπορούν να 
είναι µικρά σχόλια ή και κείµενα απεριόριστου µήκους.



9

Όργανα
Πατώντας πάνω στο κουµπί «Όργανα» 
εµφανίζονται τα όργανα του σταθµού. 
Υπάρχει και πάλι συνοπτικός πίνακας µε 
όλα τα όργανα σε αλφαβητική σειρά, και 
κάθε όργανο έχει τις δικές του 
παρατηρήσεις και γεγονότα.

Χρονοσειρές
Όταν πατηθεί το κουµπί «Χρονοσειρές» στη φόρµα οργάνων εµφανίζονται οι χρονοσειρές του 
συγκεκριµένου οργάνου· όταν πατηθεί το «Χρονοσειρές» στη φόρµα σταθµών εµφανίζονται όλες οι 
χρονοσειρές του σταθµού, που περιλαµβάνουν και τις χρονοσειρές όλων των οργάνων και χρονοσειρές 
που δεν αντιστοιχίζονται σε κάποιο όργανο (για παράδειγµα, εξατµισοδιαπνοή που έχει προκύψει µε 
Penman).

Για κάθε χρονοσειρά αποθηκεύονται 
γενικές πληροφορίες, όπως όνοµα 
µεταβλητής, όνοµα χρονοσειράς, χρονικό 
βήµα, παρατηρήσεις, και γεγονότα.

Μπορούν επίσης να αποθηκευτούν 
χρονοσειρές που δεν αντιστοιχίζονται σε 
σταθµούς, αλλά σε άλλες γεωγραφικές 
οντότητες, όπως λεκάνες απορροής· αυτό 
είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για επιφανειακές 
βροχοπτώσεις.

∆εδοµένα χρονοσειρών
Αυτό το κουµπί δείχνει τα δεδοµένα της χρονοσειράς.
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∆εδοµένα χρονοσειράς
Η φόρµα αυτή είναι ειδικά σχεδιασµένη για 
εύκολη και αποτελεσµατική οπτικοποίηση και 
διαχείριση χρονοσειρών.

Φίλτρα
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν φίλτρα για 
απόκρυψη κάποιων από τις εγγραφές, ώστε να 
εµφανίζονται µόνο εγγραφές που περνούν από 
το φίλτρο.

Σηµαίες
Οι εγγραφές των χρονοσειρών έχουν 
σηµαίες ώστε να σηµαίνονται λάθη ή 
άλλες αξιοσηµείωτες περιπτώσεις. 
∆ιάφορες σηµαίες διατίθενται για τιµές 
εκτός ορίων, ύποπτες τιµές, χιόνι, τιµές 
που έλλειπαν αλλά συµπληρώθηκαν, κλπ. 
Υπάρχουν επίσης γενικές σηµαίες, χωρίς 
συγκεκριµένη σηµασία, για γενική χρήση. 
Συνολικά υπάρχουν 30 σηµαίες, και κάθε 
εγγραφή µπορεί να έχει οποιονδήποτε 
συνδυασµό αυτών.
Οι χρονοσειρές µπορούν να
οπτικοποιούνται µε ή χωρίς σηµαίες, όπως 
φαίνεται δεξιά.
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Φίλτρα
Όταν έχει οριστεί ένα φίλτρο, µπορεί να 
ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται µε αυτό το 
κουµπί.

Πολλαπλές χρονοσειρές
Περισσότερες από µία χρονοσειρές 
µπορούν να εµφανίζονται ταυτόχρονα. 
Εγγραφές µε την ίδια ηµεροµηνία και ώρα 
εµφανίζονται στην ίδια γραµµή. 
Ηµεροµηνίες και ώρες που υπάρχουν σε µια 
χρονοσειρά αλλά δεν υπάρχουν σε άλλη 
προσδιορίζονται από διαγώνιες γραµµές.

Μπορεί να εµφανίζεται απεριόριστος 
αριθµός χρονοσειρών, η µια δίπλα στην 
άλλη, µε ή χωρίς τις σηµαίες.
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Τροποποίηση δεδοµένων
Οι χρήστες µπορούν να τροποποιούν τις 
χρονοσειρές, τιµές και σηµαίες. Οι τροποποιηµένες 
τιµές εµφανίζονται µε πλάγια γράµµατα. Οι χρήστες 
µπορούν να γράψουν τις αλλαγές στη βάση 
δεδοµένων, υπό τον όρο να έχουν τα κατάλληλα 
δικαιώµατα πρόσβασης.

Επικοινωνία µε άλλες εφαρµογές
Τα δεδοµένα µπορούν να µεταφερθούν προς και από άλλες εφαρµογές µε αντιγραφή και επικόλληση.

Αποθήκευση σε αρχεία
Οι χρονοσειρές µπορούν να γράφονται σε 
αρχεία. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για 
χρήστες που θέλουν να τροποποιήσουν 
χρονοσειρές και δεν θέλουν ή δεν έχουν 
δικαίωµα να τις αποθηκεύσουν στη βάση 
δεδοµένων. Τα αρχεία είναι σε απλή µορφή 
ASCII ώστε να µπορεί κανείς να τα δεί µε απλό 
διορθωτή κειµένου.
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Επεξεργασία χρονοσειρών
Η παρούσα έκδοση περιλαµβάνει έλεγχο ακραίων τιµών, διόρθωση ηµεροµηνίας και ώρας (εντοπισµό και 
αναίρεση διαταραχών στο χρονικό βήµα), συµπλήρωση ελλιπών τιµών, εξαγωγή χρονοσειρών µικρότερου 
χρονικού βήµατος, και υπολογισµό παροχών από στάθµες και καµπύλες στάθµης-παροχής. Έχει 
δροµολογηθεί η ανάπτυξη συστήµατος υποστήριξης αποφάσεων για κατάρτιση καµπυλών στάθµης 
παροχής, και η ανάπτυξη συστήµατος υπολογισµού εξατµίσεων.

Ταµιευτήρες
Εκτός από σταθµούς, στη βάση αποθηκεύεται πληθώρα άλλων τύπων γεωγραφικών οντοτήτων, σε φόρµες 
παρόµοιες µε αυτή των σταθµών. Για τους ταµιευτήρες, εκτός από τα γεωγραφικά στοιχεία, 
αποθηκεύονται καµπύλες στάθµης-επιφάνειας-όγκου, και συντελεστές διαφυγών.
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Φράγµατα
Για τα φράγµατα αποθηκεύονται τεχνικά χαρακτηριστικά του φράγµατος, µεταξύ των οποίων και 
καµπύλες στάθµης-παροχής υπερχειλιστή.

Υδραγωγεία
Για τα υδραγωγεία µεταξύ άλλων αποθηκεύονται σκαριφήµατα διατοµών και καµπύλες 
παροχετευτικότητας.
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Γεωτρήσεις
Για τις γεωτρήσεις µεταξύ άλλων αποθηκεύονται περιγραφή οπής, περιγραφή σωλήνωσης, υδατοπερατά
στρώµατα και λιθολογική τοµή.
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Απαιτήσεις συστήµατος

Server: Oracle 8.1 Server σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα στο οποίο τρέχει η Oracle. Για Windows 
NT4, 2000, ή XP, συνιστάται τουλάχιστον Pentium IV στα 500 MHz µε 512 MB RAM. Ο απαιτούµενος 
χώρος αποθήκευσης σε σκληρό δίσκο εξαρτάται από την ποσότητα των δεδοµένων, αλλά µερικά GB είναι 
αρκετά για τις περισσότερες εφαρµογές.

Clients:Pentium 200 MHz µε 32 MB RAM, 42 MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο (40 MB για Oracle 
Client και 2 MB για Υδρογνώµονα), µε Microsoft Windows 95, 98, ME, NT4, 2000 ή XP (µερικά από 
αυτά τα λειτουργικά συστήµατα έχουν µεγαλύτερες απαιτήσεις σε ταχύτητα επεξεργαστή και RAM). Αν ο 
server τρέχει Windows, τότε η εφαρµογή µπορεί να τρέξει και στο server.

∆ίκτυο: Ο Υδρογνώµων δοκιµάζεται σε δίκτυο 10 MBits. Είναι πιθανό να µπορεί να τρέξει αξιοπρεπώς 
και σε πιο αργές γραµµές, αλλά αυτό πιθανόν να δηµιουργεί καθυστερήσεις στην ανάκτηση µεγάλων 
χρονοσειρών από τη βάση δεδοµένων.


