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∆οµή παρουσίασης
¾ Τι είναι το Υ∆ΡΟΣΚΟΠΙΟ
¾ Σύγχρονα υδατικά προβλήµατα και φιλοσοφία
αντιµετώπισής τους
¾ Φιλοσοφία σχεδιασµού συστήµατος
¾ Λογισµικό και καινοτοµίες
¾ Επόµενα βήµατα
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Τι είναι το Υδροσκόπιο;
Σύστηµα που λειτουργεί σε δικτυακό περιβάλλον και περιλαµβάνει:
¾βάσεις δεδοµένων υδροµετεωρολογικής και γεωγραφικής πληροφορίας
¾εφαρµογές λογισµικού διαχείρισης και επεξεργασίας της πληροφορίας
¾ψηφιακή βιβλιοθήκη

Με το σύστηµα γίνεται η:
¾συλλογή

¾υδρολογικής

¾διαχείριση

¾µετεωρολογικής

¾οργάνωση

της υφιστάµενης

¾υδρογεωλογικής

¾επεξεργασία

¾περιβαλλοντικής

¾διάχυση

¾γεωγραφικής

πληροφορίας

Χρήστες-Προϊόντα
3

Ποιους αφορά;
Συνήθεις απαιτήσεις χρηστών σε δεδοµένα
Μελετητές και
κατασκευαστές
τεχνικών έργων

• επεξεργασµένες χρονοσειρές συνήθων υδρολογικών
µεταβλητών (π.χ. µηνιαίες βροχοπτώσεις, παροχές,
θερµοκρασίες)
• βασικά γεωγραφικά δεδοµένα (π.χ. ανάγλυφο, λεκάνες)

Υπηρεσίες Υδάτων
(κεντρική και
περιφερειακές)

διάφορα δεδοµένα και διαδικασίες, µε σηµαντικότερες αυτές
που σχετίζονται µε τις δύο Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2000/60/ΕΕ
και 2007/60/ΕΕ (π.χ. δεδοµένα σχετικά µε τον χαρακτηρισµό
των συστηµάτων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της
χώρας, υδρολογικά ισοζύγια)

Ερευνητές και
επιστήµονες

εξειδικευµένες απαιτήσεις (π.χ. πρωτογενή δεδοµένα, µικρή
χρονική κλίµακα, δεδοµένα τηλεµετρικών σταθµών)

Ευρύ κοινό

πληροφορίες γενικότερου ενδιαφέροντος (π.χ. στατιστικά
χαρακτηριστικά, κλιµατικοί χάρτες)
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Σύγχρονα υδατικά προβλήµατα
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Σύγχρονα υδατικά προβλήµατα
Τι θέλουν οι περισσότεροι άνθρωποι να παρέχει η επιστηµονική γνώση;
¾ Μια µέθοδο οργάνωσης και κατηγοριοποίησης πραγµάτων
¾ Προβλέψεις για µελλοντικά γεγονότα
¾ Εξηγήσεις για τα προηγούµενα γεγονότα
¾ Μια αίσθηση της κατανόησης για το τι προκαλεί τα γεγονότα
¾ Τη δυνατότητα ελέγχου των γεγονότων
Reynolds, P.D. 1971. A primer in Theory Construction

Ο έλεγχος των γεγονότων γίνεται:
¾ µε την επέµβαση στο µηχανισµό εξέλιξης του φυσικού φαινόµενου
¾ µε τη τροποποίηση των επιδράσεων του φυσικού φαινόµενου στα ανθρώπινα
συστήµατα
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Φιλοσοφία αντιµετώπισης
Επαναληπτική διαδικασία µάθησης από την επιστήµη: Συλλογισµός-Επαγωγή

Συχνά η επαγωγή προµηθεύει τις βάσεις, οι οποίες στη
συνέχεια χρησιµοποιούνται για συλλογιστικά επιχειρήµατα
∆εδοµένα (γεγονότα, φαινόµενα)

……

Συλλογισµός

Συλλογισµός

Deduction

Deduction

Επαγωγή

Επαγωγή

Induction

Induction

……

Υπόθεση (εικασία, θεωρία, µοντέλο)

Πηγή: Η. Gauch, Scientific Method in Practice, 2003
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Φιλοσοφία αντιµετώπισης
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Συµβολή του Υδροσκοπίου
Συνιστώσα του συλλογισµού
(µοντέλα)

Επαγωγική συνιστώσα
(δεδοµένα)

∆εδοµένα εισόδου
µοντέλων, δεδοµένα
βαθµονόµησης

Φυσικό σύστηµα

∆ηµοσιοποίηση
σχεδίων-µελετών
στο Υδροσκόπιο;
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Φιλοσοφία σχεδιασµού

Η φιλοσοφία του συστήµατος
βασίζεται στο τρίπτυχο

Ελευθερία-Απλότητα-Πληρότητα
Το οποίο επιτυγχάνεται µε τη χρήση
του ∆ιαδικτύου ως βασικού µέσου
επικοινωνίας
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Φιλοσοφία σχεδιασµού: (α) Ελευθερία
Χρήση υποδοµής
από ελεύθερο
λογισµικό

Πρόσβαση από
το ∆ιαδίκτυο σε
ελεύθερα
προϊόντα:

GNU/Linux
PostgreSQL
Python/Django
Mercurial
Bugzilla

Υδρολογικές-γεωγραφικές
εφαρµογές και µοντέλα
¾λογισµικό
¾δεδοµένα εφαρµογής
¾θεωρητική τεκµηρίωση
¾οδηγίες χρήσης
Μελέτες, οδηγίες,
προδιαγραφές, παράγωγη
πληροφορία
Συγκεκριµένες κατηγορίες
γεωγραφικών και υδροµετεωρολογικών δεδοµένων

Οι εφαρµογές που αναπτύσσονται
χαρακτηρίζονται από:
¾τυποποίηση ανάπτυξης
¾διαχρονικότητα
¾µείωση κόστους συντήρησης
¾φειδωλία σε πόρους
¾κοινό όραµα οµάδας ανάπτυξης
Χρήση του λογισµικού από
πολλούς χρήστες και για ποικίλες
εργασίες µε αποτέλεσµα τον
έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση
επεξεργασιών
λογισµικού
µοντέλων

Αξιοποίηση παράγωγης
πληροφορίας (επεξεργασµένες
χρονοσειρές, χάρτες µελέτες)
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Φιλοσοφία σχεδιασµού: (β) Απλότητα

∆ιακίνηση δεδοµένων σε
απλές µορφές (plain text)
Ενσωµάτωση άλλων
δεδοµένων (open meteo)
Αυτονοµία εφαρµογών

Ανανεωσιµότητα
∆ιαχρονικότητα
Επεκτασιµότητα µε βάση µελλοντικές
ανάγκες

(stand-alone)
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Φιλοσοφία σχεδιασµού: (γ) Πληρότητα

Το σύστηµα ενσωµατώνει την
υπάρχουσα εµπειρία
Ο χρήστης έχει διάφορα
επίπεδα εµπλοκής µε το
σύστηµα
Αξιοπιστία εφαρµογών και
δεδοµένων
Το σύστηµα είναι
ολοκληρωµένο αλλά και
επεκτάσιµο

Πρόσβαση στην πρωτογενή πληροφορία
(πρωτογενείς µετρήσεις, σαρωµένες
ταινίες)
Ο χρήστης µπορεί να υλοποιήσει από
πολύ απλές εφαρµογές µέχρι
ολοκληρωµένες επεξεργασίες
Τυποποιηµένη υλοποίηση
συγκεκριµένων επεξεργασιών ευρείας
χρήσης (π.χ. όµβριες καµπύλες)
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Τυποποίηση
Σύγκριση όµβριων καµπυλών
ευρύτερης περιοχής Αθηνών
(Τ=50 έτη)
Η απόκλιση οφείλεται
κυρίως σε τρεις αιτίες:
¾ στη χρήση δειγµάτων από
διαφορετικούς
βροχοµετρικούς σταθµούς
της Αττικής (εξηγεί µικρό
µέρος της διασποράς)
¾ στα διαφορετικά µήκη των
χρονοσειρών µέγιστων
βροχοπτώσεων που
χρησιµοποιήθηκαν
¾ στις διαφορετικές
µεθοδολογίες που
ακολούθησαν οι µελετητές
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Εφαρµογές λογισµικού
Ενυδρίς: ∆ιαχείριση διαδικτυακής βάσης δεδοµένων
Υδρογνώµων: Ανάλυση υδρολογικής πληροφορίας
BoreholeInfo: ∆ιαχείριση υδρογεωλογικών δεδοµένων
RMM-NTUA: Λογισµικό προσοµοίωσης λειτουργίας
ταµιευτήρα πολλαπλού σκοπού
Υδρόγειος: Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής
προσοµοίωσης
SWAT: Μοντέλο ποιοτικής ανάλυσης υδάτινων σωµάτων
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Εφαρµογές λογισµικού - Καινοτοµίες
¾

¾
¾

¾
¾

¾

Καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα προβληµάτων υδατικών πόρων και αποτελούν
προϊόν µακρόχρονης εµπειρίας του ΕΜΠ σε θέµατα υδατικών πόρων, ενώ
έχουν ελεγχθεί σε µεγάλο αριθµό υδροσυστηµάτων, κάθε πολυπλοκότητας.
Συνδυάζουν (α) απλές-σύνθετες και (β) προσδιοριστικές - στοχαστικές
προσεγγίσεις
∆ιατίθεται ελεύθερα µέσω της ιστοσελίδας του Υδροσκοπίου (οι
περισσότερες ως λογισµικό ανοιχτού κώδικα) και υπάρχει ενηµέρωση για την
παραγωγή επικαιροποιηµένων εκδόσεων
Είναι αυτόνοµες – stand alone (π.χ. δεν συνδέονται µε βάσεις δεδοµένων),
ενώ υπάρχει τυποποίηση στη διαχείριση των δεδοµένων.
Αν και υλοποιούν τις πλέον σύγχρονες µεθοδολογικές προσεγγίσεις, είναι
προσαρµοσµένα στις ιδιαιτερότητες των ελληνικών συνθηκών (π.χ.
ανεπάρκεια δεδοµένων).
∆ιορθώνονται, βελτιώνονται και εµπλουτίζονται µέσα από µια διαδραστική
συνεργασία επιστηµόνων, ερευνητών, µελετητών, προπτυχιακών και
µεταπτυχιακών φοιτητών, κτλ.
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Εφαρµογές λογισµικού - Καινοτοµίες
¾

Στα υδρολογικά µοντέλα δίνεται έµφαση:
(α) στην ολιστική αναπαράσταση των φυσικών και ανθρωπογενών
διεργασιών
(β) στην ευελιξία ως προς τη σχηµατοποίηση και παραµετροποίηση
(γ) στην υποστήριξη ΣΓΠ για την επεξεργασία των χωρικών δεδοµένων
(δ) στη χρήση εξελιγµένων τεχνικών βαθµονόµησης.

¾

Ορισµένες εφαρµογές είναι συµβατές µε το πλαίσιο OpenMI, που επιτρέπει
τη συνεργασία διαφόρων καταξιωµένων µοντέλων σε πραγµατικό χρόνο.

¾

Ο σχεδιασµός της βάσης δεδοµένων και των εφαρµογών βασίζεται στις
προδιαγραφές των Οδηγιών-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ και 2007/60/ΕΚ , το GIS
Guidance Document 11/172 του 2002, το Guidance Document 9 και την
Οδηγία Inspire 2007/2/EΚ.
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Επόµενα βήµατα
¾

Ενσωµάτωση υδρολογικών δεδοµένων άµεσης προτεραιότητας
(µεγίστων βροχών, υδροµετρικών, ισοζυγίων)

¾

Συνεχής αναβάθµιση της πλατφόρµας

¾

Ενσωµάτωση πρόσθετων λογισµικών του ΕΜΠ (Κασταλία,
Υδρονοµέας, Υετός)

¾

Ενηµέρωση ψηφιακής βιβλιοθήκης

¾

Συνεργασία µε άλλες βάσεις

¾

Υποστήριξη της προσαρµογής στις απαιτήσεις των ΟδηγιώνΠλαίσιο

¾

∆ηµοσιοποίηση δεδοµένων τα οποία κατά καιρούς έχει συλλέξει
και επεξεργαστεί το ΕΜΠ
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