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1.1 Εισαγωγή
 

Για την λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης και παρουσίασης µετεωρολογικών δεδοµένων 
υλοποιήθηκαν αρκετά προγράµµατα, η λειτουργία των οποίων θα παρουσιαστεί και θα τεκµηριωθεί 
αναλυτικά σε αυτό το κεφάλαιο. 
 

1.2 Τεκµηρίωση προγραµµάτων

1.2.1 Βάση δεδοµένων Μετεό
 

Η βάση δεδοµένων έχει υλοποιηθεί σε Oracle8i έκδοση 8.1.5 για Windows ® NT™ Server 
4.0 (Service pack 6a). Η πρόσβαση σε αυτή µπορεί να γίνει εκτός από τα πρόγραµµα διαχείρισης 
που υλοποιήθηκε και µε τα εργαλεία που δίνει η Oracle, όπως είναι ο Instance Manager, ο Schema 
Manager, ο Security Manager, το SQLPlus Worksheet και ο Storage Manager. 

 
Όλα τα εργαλεία διαχείρισης που αναφέρθηκαν, έχουν έναν ενιαίο τρόπο σύνδεσης, µε ένα 

παράθυρο που ζητάει να δοθεί ο κωδικός και το σύνθηµα του χρήστη που θα γίνει η σύνδεση στη 
βάση, καθώς και της υπηρεσίας: 
 

 
 
Στο παραπάνω βλέπουµε το παράθυρο για σύνδεση στη βάση και χρησιµοποίηση κάποιου 
διαχειριστικού εργαλείου. Το επόµενο στάδιο είναι να προχωρήσει την σύνδεση και να παρουσιάσει 
τις πληροφορίες για το κάθε εργαλείο. 
 
 Για το Instance Manager δίνεται παρακάτω η διάρθρωσή του: 
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Με αυτό το εργαλείο µπορούµε να διαχειριστούµε την λειτουργία της βάσης δεδοµένων, να 
ρυθµίσουµε τις παραµέτρους αρχικοποίησης, να δούµε τις ενεργές συνδέσεις και τις αβέβαιες 
συναλλαγές. 
 
 Για αλλαγές στο σχήµα της βάσης, χρησιµοποιούµε τον Schema Manager: 
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Με την χρήση του Schema Manager, µπορούµε να κάνουµε αλλαγές σε κάθε δεδοµένο που αφορά 
το σχήµα της βάσης, όπως είναι οι πίνακες, τα views, τα indexes και οι procedures. 
 
 Για θέµατα ασφάλειας, η Oracle έχει τον Security Manager: 
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Αυτό το εργαλείο χρησιµοποιείται για προσθήκη, ενηµέρωση και διαγραφή χρηστών και ρόλων από 
τη βάση δεδοµένων. 
 
 Απευθείας εκτέλεση SQL δηλώσεων, µπορεί να γίνει µέσω του SQLPlus Worksheet: 
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Σε αυτό το εργαλείο ο χρήστης µπορεί να δώσει στο πάνω µέρος την εντολή SQL που θέλει να 
εκτελέσει στη βάση δεδοµένων και κάτω µπορεί να βλέπει τα αποτελέσµατα. 
 
 Τέλος για την διαχείριση και τον έλεγχο της αποθήκευσης των δεδοµένων από τη βάση, 
χρησιµοποιείται ο Storage Manager: 
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Ο Storage Manager δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ελέγχει τον χώρο που καταλαµβάνει 
στον δίσκο, κάθε datafile για τα αντίστοιχα tablespaces. Του δίνεται η δυνατότητα να ρυθµίσει, 
ανάλογα µε τις δυνατότητες που έχει σε χώρο, το µέγεθος αυτών των αρχείων. 
 

1.2.2 Πρόγραµµα aeolus
 
Ο aeolus είναι το πρόγραµµα διαχείρισης της βάσης δεδοµένων. Οι επιλογές που έχει φαίνονται 

από την παρακάτω σύντοµη βοήθεια που δίνει, όταν το τρέξουµε µε την εντολή “help”: 
 
panos@acheloos:[10] ~ > aeolus help
Starting aeolus version 1.5.8 on acheloos host...

Usage: aeolus <command> [table|file|timeseries] [options]

Command:
show for showing table record
showall for showing all table names
add for adding a table record
delete for deleting a table record
update for updating a table record
load for loading a data file into database
make for <normalised|hourly|daily|monthly|yearly> <n|all> series
execute for executing an SQL statement directly to database
generate for generating <ten-minute|hourly...> <n|all> graphs
help for displaying a brief help

Table name, file or timeseries:
The table name to operate in. You can issue "showall" first
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to get all the available table names in the database. You can also
use a data file with the load command to insert data. Time series
identifier is needed on commands performing action upon them.

Options:
-v <yes|no> toggling verbose mode
-s <service> for giving the DB service to connect to
-u <user>[/<pass>] for supplying database user name and password
-p <pass> for supplying database user password
-l <action> for giving load action to perform (add,delete,update)
-f force inserting values which violate unique constraints
-y commiting database changes without prompting for yes or no
-ny aborting database changes without prompting for yes or no
-ac enable auto commit option
-nac disable auto commit option
-C <config> specify an alterative location for config file
-lC <loadconfig> specify an alternative location for load config
-d <no> setting debug level (valid <no> are from 0 to 5)

 
Για να δει κάποιος όλους του διαθέσιµους πίνακες που βρίσκονται στη βάση, µπορεί να 
χρησιµοποιήσει την εντολή “showall”: 
 
panos@acheloos:[12] ~ > aeolus showall
Starting aeolus version 1.5.8 on acheloos host...
Reading /etc/aeolus/aeolus.conf configuration file...
Connecting to meteo.hydro.civil.ntua.gr database...
Preparing showall query...
Executing SQL statement...
Query statistics: 1 lines, 1 queries, 0:00:00 total time
Rate (1000 queries): 0.0000 secs, 0.0000 mins, 0.0000 hours
Total time: 0 secs, 0.0000 mins, 0.0000 hours
Printing SQL results...
Row: 'DATA_PROC'
Row: 'DATA_RAW'
Row: 'DATA_SYNTH'
Row: 'PHOTO'
Row: 'REASON'
Row: 'SENSOR'
Row: 'SENSOR_NOTAVAIL'
Row: 'SERIES_TYPE'
Row: 'STATION'
Row: 'STATION_TYPE'
Row: 'TIME_SERIES'
Row: 'TIME_STEP'
Row: 'VARIABLE'
Row: 'VIDEO'
Print statistics: 1 lines, 1 queries, 0:00:00 total time
Rate (1000 queries): 0.0000 secs, 0.0000 mins, 0.0000 hours
Total time: 0 secs, 0.0000 mins, 0.0000 hours
Summary statistics: 1 lines, 1 queries, 0:00:00 total time
Rate (1000 queries): 0.0000 secs, 0.0000 mins, 0.0000 hours
Total time: 0 secs, 0.0000 mins, 0.0000 hours
Closing database cursor...
Closing database connection...
Program aeolus finished. Exiting.

 
Η προσθήκη µίας εγγραφής, γίνεται µε την εντολή “add”. Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγµα 
εισαγωγής ενός αισθητήρα: 
 
panos@acheloos:[15] ~ > aeolus add sensor
Starting aeolus version 1.5.8 on acheloos host...
Reading /etc/aeolus/aeolus.conf configuration file...
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Connecting to meteo.hydro.civil.ntua.gr database...
Prepearing add query...
Enter SENSOR_ID: 100
Enter NAME: Temp Sensor
Enter STATION_ID: 1
Enter GR_NAME: Προσωρινός Αισθητήρας
Enter FIRM: Kavalagios LTD
Enter MODEL: 200006A
Enter STATUS: W
Enter START_DATE: 01-Oct-00
Enter COMMENTS: This is a test case
Enter END_DATE:
Enter ACCURACY: 1
Enter GR_COMMENTS: Αυτή είναι µία περίπτωση δοκιµής
Executing SQL statement...
Query statistics: 1 lines, 2 queries, 0:02:11 total time
Rate (1000 queries): 65500.0000 secs, 1091.6667 mins, 18.1944 hours
Total time: 131 secs, 2.1833 mins, 0.0364 hours
Closing database cursor...
Save database changes (YES/no)?
Commiting database changes...
Closing database connection...
Program aeolus finished. Exiting.

Για την ενηµέρωση της εγγραφής που µόλις εισάγαµε, χρησιµοποιούµε την εντολή ‘update’ 
ακολουθούµενη από το όνοµα του πίνακα που έχει τους αισθητήρες, όπως ακριβώς και στην 
εντολή ‘add’: 
 
panos@acheloos:[34] ~ > aeolus update sensor
Starting aeolus version 1.5.8 on acheloos host...
Reading /etc/aeolus/aeolus.conf configuration file...
Connecting to meteo.hydro.civil.ntua.gr database...
Preparing update query...
Enter SENSOR_ID to update: 100
Update NAME ['Temp Sensor']: Stopped Sensor
Update STATION_ID ['1']:
Update GR_NAME ['Προσωρινός Αισθητήρας']: Αισθητήρας εκτός λειτουργίας
Update FIRM ['Kavalagios LTD']:
Update MODEL ['200006A']:
Update STATUS ['W']: S
Update START_DATE ['01-OCT-00']:
Update COMMENTS ['This is a test case']:
Update END_DATE ['']: 17-Oct-00
Update ACCURACY ['1']:
Update GR_COMMENTS ['Αυτή είναι µία περίπτωση δοκιµής']:
Executing SQL statement...
Query statistics: 1 lines, 3 queries, 0:01:09 total time
Rate (1000 queries): 23000.0000 secs, 383.3333 mins, 6.3889 hours
Total time: 69 secs, 1.1500 mins, 0.0192 hours
Closing database cursor...
Save database changes (YES/no)?
Commiting database changes...
Closing database connection...
Program aeolus finished. Exiting.

 
 Για να διαγράψουµε την εγγραφή, χρησιµοποιούµε την εντολή ‘delete’: 
 
panos@acheloos:[35] ~ > aeolus delete sensor
Starting aeolus version 1.5.8 on acheloos host...
Reading /etc/aeolus/aeolus.conf configuration file...
Connecting to meteo.hydro.civil.ntua.gr database...
Preparing delete query...
Do you want to delete all tupples (yes/NO)?
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Enter SENSOR_ID to delete: 100
Executing SQL statement...
Query statistics: 1 lines, 2 queries, 0:00:05 total time
Rate (1000 queries): 2500.0000 secs, 41.6667 mins, 0.6944 hours
Total time: 5 secs, 0.0833 mins, 0.0014 hours
Closing database cursor...
Save database changes (YES/no)?
Commiting database changes...
Closing database connection...
Program aeolus finished. Exiting.

 
 Για να φορτώσουµε ένα αρχείο δεδοµένων στη βάση, χρησιµοποιούµε την εντολή ‘load’: 
 
aeolus load datafile

Το αρχείο περιγραφής το διαβάζει από το τρέχοντα κατάλογο µε το όνοµα datafile.load. Αν έχουµε 
διαφορετικό όνοµα ή βρίσκεται σε διαφορετικό κατάλογο, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την 
επιλογή ‘-lC’: 
 
aeolus load datafile –lC alternative.datafile.load

 Ο έλεγχος των πρωτογενών δεδοµένων και η εισαγωγή τους στη βάση ως ελεγµένα γίνεται 
µε την εντολή ‘make’. Με την ίδια εντολή µπορούµε να µετατρέψουµε τις χρονοσειρές σε άλλο 
βήµα: 
 
aeolus make normalised all
aeolus make hourly all

το all είναι δεσµευµένη λέξη για να εκτελέσει την εντολή σε όλες τις χρονοσειρές που θα βρει στη 
βάση. Εναλλακτικά µπορεί να δοθούν οι αριθµοί των αναγνωριστικών των χρονοσειρών, 
χωριζόµενοι µε κόµµα. Ισχύει και ο τελεστής ‘..’ που δηλώνει τη συνέχεια. 
 
 Για την παραγωγή γραφηµάτων χρησιµοποιείται η εντολή generate χρησιµοποιείται για να 
παράγει τα διαγράµµατα: 
 
aeolus generate ten-minute 108..111,113..119 -y -d 0

αυτή ακριβώς η εντολή εκτελείται στο τέλος του προγράµµατος ενηµέρωσης, για να 
δηµιουργηθούν τα νέα διαγράµµατα σύµφωνα µε τις τελευταίες τιµές που προστέθηκαν στη βάση. 
Ακολουθεί το χρονικό βήµα που θα έχουν τα διαγράµµατα και στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι 
το δεκάλεπτο και οι αριθµοί των χρονοσειρών που έχουν επιλεγεί. Οι επιλογές ‘-y’ είναι για να µην 
ζητήσει επιβεβαίωση για να σώσει τις αλλαγές απαντώντας θετικά στο σώσιµο και το ‘-d’ είναι να 
θέσει το επίπεδο αποσφαλµάτωσης στο 0. 
 
 Απευθείας εκτέλεση εντολών SQL γίνεται µε την εντολή ‘execute’: 
 
aeolus execute "select * from tab"

το SQL statement στέλνεται ακριβώς όπως το έδωσε ο χρήστης για εκτέλεση στη βάση, 
εκτυπώνοντάς του τα αποτελέσµατα. 
 
 Το αρχείο παραµετροποίησης του προγράµµατος, βρίσκεται στο /etc/aeolus/aeolus.conf και 
έχει την ακόλουθη µορφή: 
 
#
# Aeolus configuration
#
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# Database name
DBService="meteo.hydro.civil.ntua.gr"

# Login name
DBLogin=aeolus

# Password
DBPassword=itia

# Options
Verbose=yes
Debug=1
ForceInsert=no
SaveChanges=yes
AutoCommit=no

 
Αυτό το αρχείο περιγράφει το γενικό όνοµα της βάσης δεδοµένων, τον κωδικό και το σύνθηµα του 
χρήστη της βάσης µε τον οποίο θα γίνει η σύνδεση, καθώς και οι επιλογές που δέχεται το 
πρόγραµµα. 
 

1.2.3 Πρόγραµµα dbonline
 
Το πρόγραµµα αυτόµατης ενηµέρωσης dbonline, έχει παρόµοιες λειτουργίες µε το aeolus που 

περιγράφτηκε προηγουµένως. Χρησιµοποιεί λίγο διαφορετική σύνταξη, µιας και η κύρια 
απασχόλησή του είναι η ενηµέρωση της βάση δεδοµένων µε τις τελευταίες µετεωρολογικές 
µετρήσεις, τον έλεγχό τους και την µετατροπή τους σε χρονοσειρές µεγαλύτερου χρονικού 
βήµατος. 

 
Η σύντοµη βοήθεια χρήσης του προγράµµατος είναι: 

 
panos@acheloos:[36] ~ > dbonline -h
Starting dbonline version 1.1.8 on acheloos host...

Usage: dbonline -f <file> [options]

-f <file>:
The file name to operate in order to insert data.

Options:
-v <yes>|<no> toggling verbose mode
-s <service> for giving the DB service to connect to
-u <user>[/<pass>] for supplying database user name and password
-p <pass> for supplying database user password
-d <no> setting debug level (valid <no> are from 0 to 5)
-y commiting database changes without prompting for yes or no
-ny aborting database changes without prompting for yes or no
-C <config> specify an alterative location for config file
-lC <loadconfig> specify an alternative location for load config
-h prints this short help message

 
Η κλήση του γίνεται µέσα από το πρόγραµµα που κατεβάζει από τον σταθµό τις τρέχουσες τιµές 
κάθε 10 λεπτά και καλείται µε τα παρακάτω ορίσµατα: 
 
dbonline –f /home/meteo/data/delta-t.data –lC /home/meteo/etc/delta-t.data.load
–y > /home/meteo/log/dbonline.log &

 
Το αποτέλεσµα της εκτέλεσής του δίνεται παρακάτω: 
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panos@acheloos:[6] ~ > cat /home/meteo/log/dbonline.log
Starting dbonline version 1.1.8 on acheloos host...
Reading /etc/aeolus/dbonline.conf configuration file...
Configuration file was read as following:
DBService=meteo.hydro.civil.ntua.gr (meteo.hydro.civil.ntua.gr)
DBLogin=aeolus (aeolus)
DBPassword=itia (itia)
Verbose=no (no)
Debug=3 (3)
SaveChanges=yes (yes)
Connecting to meteo.hydro.civil.ntua.gr database...
Preparing data line...
Select query to execute in SelectData:
SELECT tname FROM tab WHERE tname='DATA_RAW'
Columns got of DATA_RAW entity: DATA_RAW
Select query to execute in SelectData:
SELECT column_name FROM all_tab_columns WHERE table_name='DATA_RAW'
Columns got of DATA_RAW entity: SERIES_ID,DATA_DATE,STATUS,VALUE
Load configuration file was read as following:
TargetTable=DATA_RAW
Action=add (add)
Delimiter=\s+
FieldNumber=14
function{Data_Date}=to_date
Got last DB record "20001017101000"
Query formed for online data insertion: INSERT INTO
DATA_RAW(Status,Value,Data_Date,Series_ID)
VALUES('U',0.000000,to_date('20001017102000','YYYYMMDDHH24MISS'),12)
Executing SQL statement...
Query formed for online data insertion: INSERT INTO
DATA_RAW(Status,Value,Data_Date,Series_ID)
VALUES('U',2.215686,to_date('20001017102000','YYYYMMDDHH24MISS'),18)
Executing SQL statement...
Query formed for online data insertion: INSERT INTO
DATA_RAW(Status,Value,Data_Date,Series_ID)
VALUES('U',4.000000,to_date('20001017102000','YYYYMMDDHH24MISS'),19)
Executing SQL statement...
Query formed for online data insertion: INSERT INTO
DATA_RAW(Status,Value,Data_Date,Series_ID)
VALUES('U',0.000000,to_date('20001017102000','YYYYMMDDHH24MISS'),8)
Executing SQL statement...
Query formed for online data insertion: INSERT INTO
DATA_RAW(Status,Value,Data_Date,Series_ID)
VALUES('U',25.470000,to_date('20001017102000','YYYYMMDDHH24MISS'),20)
Executing SQL statement...
Query formed for online data insertion: INSERT INTO
DATA_RAW(Status,Value,Data_Date,Series_ID)
VALUES('U',0.621806,to_date('20001017102000','YYYYMMDDHH24MISS'),9)
Executing SQL statement...
Query formed for online data insertion: INSERT INTO
DATA_RAW(Status,Value,Data_Date,Series_ID)
VALUES('U',57.139200,to_date('20001017102000','YYYYMMDDHH24MISS'),11)
Executing SQL statement...
Query formed for online data insertion: INSERT INTO
DATA_RAW(Status,Value,Data_Date,Series_ID)
VALUES('U',19.880000,to_date('20001017102000','YYYYMMDDHH24MISS'),10)
Executing SQL statement...
Query formed for online data insertion: INSERT INTO
DATA_RAW(Status,Value,Data_Date,Series_ID)
VALUES('U',1285.120000,to_date('20001017102000','YYYYMMDDHH24MISS'),15)
Executing SQL statement...
Query formed for online data insertion: INSERT INTO
DATA_RAW(Status,Value,Data_Date,Series_ID)
VALUES('U',378.240000,to_date('20001017102000','YYYYMMDDHH24MISS'),16)
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Executing SQL statement...
Query formed for online data insertion: INSERT INTO
DATA_RAW(Status,Value,Data_Date,Series_ID)
VALUES('U',10.000000,to_date('20001017102000','YYYYMMDDHH24MISS'),14)
Executing SQL statement...
Query formed for online data insertion: INSERT INTO
DATA_RAW(Status,Value,Data_Date,Series_ID)
VALUES('U',997.440000,to_date('20001017102000','YYYYMMDDHH24MISS'),13)
Executing SQL statement...
Query formed for online data insertion: INSERT INTO
DATA_RAW(Status,Value,Data_Date,Series_ID)
VALUES('U',36.174936,to_date('20001017102000','YYYYMMDDHH24MISS'),17)
Executing SQL statement...
Updating normalised, hourly, daily, monthly and yearly time series...
Making normalised ten-minute data...
Producing 101 Sunshine Duration time series: limits 0..10 and difference 10
Finished 101 Normalised time series from 1...
Producing 102 Rainfall time series: limits 0..50 and difference 50
Finished 102 Normalised time series from 2...
Producing 103 Wind Direction time series: limits 0..360 and difference 360
Finished 103 Normalised time series from 3...
Producing 104 Mean Wind Speed time series: limits 0..60 and difference 30
Finished 104 Normalised time series from 4...
Producing 105 Barometric Pressure time series: limits 890..1060 and difference
25
Finished 105 Normalised time series from 5...
Producing 106 Relative Humidity time series: limits 0..100 and difference 30
Finished 106 Normalised time series from 6...
Producing 107 Temperature time series: limits -30..60 and difference 20
Finished 107 Normalised time series from 7...
Producing 108 Rainfall time series: limits 0..50 and difference 50
Value query formed: INSERT INTO data_proc(series_id,data_date,status,value)
VALUES(108,to_date(20001017102000,'YYYYMMDDHH24MISS'),'U',0)
Finished 108 Normalised time series from 8...
Producing 109 Solar Radiation time series: limits -1..1500 and difference 1501
Value query formed: INSERT INTO data_proc(series_id,data_date,status,value)
VALUES(109,to_date(20001017102000,'YYYYMMDDHH24MISS'),'U',.621806)
Finished 109 Normalised time series from 9...
Producing 110 Temperature time series: limits -30..60 and difference 20
Value query formed: INSERT INTO data_proc(series_id,data_date,status,value)
VALUES(110,to_date(20001017102000,'YYYYMMDDHH24MISS'),'U',19.88)
Finished 110 Normalised time series from 10...
Producing 111 Relative Humidity time series: limits 0..100 and difference 30
Value query formed: INSERT INTO data_proc(series_id,data_date,status,value)
VALUES(111,to_date(20001017102000,'YYYYMMDDHH24MISS'),'U',57.1392)
Finished 111 Normalised time series from 11...
Producing 112 Rainfall time series: limits 0..50 and difference 50
Value query formed: INSERT INTO data_proc(series_id,data_date,status,value)
VALUES(112,to_date(20001017102000,'YYYYMMDDHH24MISS'),'U',0)
Finished 112 Normalised time series from 12...
Producing 113 Barometric Pressure time series: limits 890..1060 and difference
25
Value query formed: INSERT INTO data_proc(series_id,data_date,status,value)
VALUES(113,to_date(20001017102000,'YYYYMMDDHH24MISS'),'U',997.44)
Finished 113 Normalised time series from 13...
Producing 114 Sunshine Duration time series: limits 0..10 and difference 10
Value query formed: INSERT INTO data_proc(series_id,data_date,status,value)
VALUES(114,to_date(20001017102000,'YYYYMMDDHH24MISS'),'U',10)
Finished 114 Normalised time series from 14...
Producing 115 Total Solar Radiation time series: limits 0..3000 and difference
3000
Value query formed: INSERT INTO data_proc(series_id,data_date,status,value)
VALUES(115,to_date(20001017102000,'YYYYMMDDHH24MISS'),'U',1285.12)
Finished 115 Normalised time series from 15...
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Producing 116 Diffuse Solar Radiation time series: limits -1..1500 and
difference 1501
Value query formed: INSERT INTO data_proc(series_id,data_date,status,value)
VALUES(116,to_date(20001017102000,'YYYYMMDDHH24MISS'),'U',378.24)
Finished 116 Normalised time series from 16...
Producing 117 Wind Direction time series: limits 0..360 and difference 360
Value query formed: INSERT INTO data_proc(series_id,data_date,status,value)
VALUES(117,to_date(20001017102000,'YYYYMMDDHH24MISS'),'U',36.174936)
Finished 117 Normalised time series from 17...
Producing 118 Mean Wind Speed time series: limits 0..60 and difference 30
Value query formed: INSERT INTO data_proc(series_id,data_date,status,value)
VALUES(118,to_date(20001017102000,'YYYYMMDDHH24MISS'),'U',2.215686)
Finished 118 Normalised time series from 18...
Producing 119 Wind Gust time series: limits 0..60 and difference 30
Value query formed: INSERT INTO data_proc(series_id,data_date,status,value)
VALUES(119,to_date(20001017102000,'YYYYMMDDHH24MISS'),'U',4)
Finished 119 Normalised time series from 19...
Producing 121 Wind Gust time series: limits 0..60 and difference 30
Finished 121 Normalised time series from 21...
Making normalised Hourly data...
Converting 201 Sunshine Duration time series (19991208100000-19991208104000)
Converting 202 Rainfall time series (19991208100000-19991208104000)
Converting 203 Wind Direction time series (19991208100000-19991208104000)
Converting 204 Mean Wind Speed time series (19991208100000-19991208104000)
Converting 205 Barometric Pressure time series (19991208100000-19991208104000)
Converting 206 Relative Humidity time series (19991208100000-19991208104000)
Converting 207 Temperature time series (19991208100000-19991208104000)
Converting 208 Rainfall time series (20001017100000-20001017102000)
Converting 209 Solar Radiation time series (20001017100000-20001017102000)
Converting 210 Temperature time series (20001017100000-20001017102000)
Converting 211 Relative Humidity time series (20001017100000-20001017102000)
Converting 212 Rainfall time series (20001017100000-20001017102000)
Converting 213 Barometric Pressure time series (20001017100000-20001017102000)
Converting 214 Sunshine Duration time series (20001017100000-20001017102000)
Converting 215 Total Solar Radiation time series (20001017100000-20001017102000)
Converting 216 Diffuse Solar Radiation time series (20001017100000-
20001017102000)
Converting 217 Wind Direction time series (20001017100000-20001017102000)
Converting 218 Mean Wind Speed time series (20001017100000-20001017102000)
Converting 219 Wind Gust time series (20001017100000-20001017102000)
Converting 221 Wind Gust time series (19991208100000-19991208104000)
Query statistics: 12 lines, 174 queries, 0:01:14 total time
Rate (1000 queries): 425.2874 secs, 7.0881 mins, 0.1181 hours
Total time: 74 secs, 1.2333 mins, 0.0206 hours
Closing database cursor...
Commiting database changes...
Closing database connection...
Starting aeolus version 1.5.8 on acheloos host...
Connecting to meteo.hydro.civil.ntua.gr database...
Preparing generate command...
Drawing graph for 108 Ten-minute series...
Drawing graph for 109 Ten-minute series...
Drawing graph for 110 Ten-minute series...
Drawing graph for 111 Ten-minute series...
Drawing graph for 113 Ten-minute series...
Drawing graph for 114 Ten-minute series...
Drawing graph for 115 Ten-minute series...
Drawing graph for 116 Ten-minute series...
Drawing graph for 117 Ten-minute series...
Drawing graph for 118 Ten-minute series...
Drawing graph for 119 Ten-minute series...
Query statistics: 1584 lines, 68 queries, 0:00:52 total time
Rate (1000 queries): 764.7059 secs, 12.7451 mins, 0.2124 hours
Total time: 52 secs, 0.8667 mins, 0.0144 hours



 17

Closing database connection...
Program aeolus finished. Exiting.
Aeolus statistics: 12 lines, 174 queries, 0:01:00 total time
Rate (1000 queries): 344.8276 secs, 5.7471 mins, 0.0958 hours
Total time: 60 secs, 1.0000 mins, 0.0167 hours
Summary statistics: 12 lines, 174 queries, 0:02:14 total time
Rate (1000 queries): 770.1149 secs, 12.8352 mins, 0.2139 hours
Total time: 134 secs, 2.2333 mins, 0.0372 hours
Program dbonline finished. Exiting.

 
Το αρχείο παραµετροποίησης των δεδοµένων όπως έρχονται από τον σταθµό είναι το 

παρακάτω: 
 
#
# This is a configuration file for loading delta-t.data
#

# Target table name
TargetTable=data_raw

# What action to perform with the data (add, delete and update)
Action=add

# Value Delimiter
Delimiter=\s+

# How many values per line
FieldNumber=14

# Functions that will be used to insert custom data
Data_Date=Function[to_date]
Data_Date=Format[YYYYMMDDHH24MISS]

# Description of data fields for the add command. The '->' operator assigns
# the right value for the left field. The '#' operator declares that the number
# which follows it, is not a value, but a field position.

Data_Date=Field[0,1..13->#0]
Series_ID=Field[1->12,2->18,3->19,4->8,5->20,6->9,7->11,8->10,9->15,10->16,11-
>14,12->13,13->17]
Status=Field[1..13->U]
#Value=Field[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
Value=Field[1..13]

 
Στο αρχείο παραµετροποίησης των δεδοµένων, βλέπουµε ότι δηλώνεται ο πίνακας στον οποίο θα 
καταλήξουν. Η πράξη που θα γίνει είναι προσθήκη, ο διαχωριστής στηλών και ο αριθµός των 
πεδίων, ακολουθούν την δήλωση του πίνακα. Η ηµεροµηνία δέχεται µορφοποίηση µε την to_date 
συνάρτηση και αυτό ακριβώς δηλώνεται µε τις δύο γραµµές για το πεδίο Data_Date. Τα τελευταία 
πεδία δηλώνουν την θέση και τις τιµές που παίρνουν από το αρχείο δεδοµένων. 

1.2.4 Ιστοσελίδες
 
Η πρόσβαση των ιστοσελίδων γίνεται από το κεντρικό URL http://meteo.ntua.gr. Κάθε 

κατάλογος έχει ως index το index.cgi που είναι ένα απλό Perl CGI script που ελέγχει το hostname 
του µηχανήµατος του χρήστη. Αν αυτό τελειώνει σε .gr, του δίνει το index-gr.shtml, ενώ σε κάθε 
άλλη περίπτωση το index-en.shtml. 

 
Η πλοήγηση γίνεται µε ένα κεντρικό µενού στα αριστερά και η κεντρική σελίδα µε το µενού 

αυτό δίνεται παρακάτω: 
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Όλες οι σελίδες έχουν ένα κεντρικό µενού στα αριστερά τους και στα δεξιά οι πληροφορίες για την 
κατηγορία που επιλέγεται και είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά γραµµένες. Η αγγλική κεντρική 
σελίδα είναι η παρακάτω: 
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Στα επόµενα θα εξαιρεθούν οι αγγλικές σελίδες και θα δοθούν παραδείγµατα µόνο µε τις ελληνικές. 
 

1.2.4.1 Στατιστικά
 

Στην κατηγορία αυτή δίνονται τα στατιστικά του τελευταίου εικοσιτετραώρου για όλες τις 
µετεωρολογικές µεταβλητές. 
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1.2.4.2 ∆ιαγράµµατα
 
Τα διαγράµµατα επιλέγονται από την οµώνυµη επιλογή στο µενού που βρίσκεται αριστερά 

στην κεντρική σελίδα. ∆ίνονται όλα τα διαγράµµατα που υπάρχουν µε µειωµένες τις διαστάσεις 
τους κατά 50%, έτσι ώστε να µην επιβαρύνουν πολύ την σελίδα. 
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Επιλέγοντας κάποιο από τα διαγράµµατα πηγαίνουµε σε άλλο µενού και το αντίστοιχο διάγραµµα 
µεγεθύνεται στις κανονικές του διαστάσεις. 
 



 22  

 
 
Στο διάγραµµα της Θερµοκρασίας έχουµε στον κατακόρυφο άξονα την θερµοκρασία σε βαθµούς 
Κελσίου και στον οριζόντιο τον χρόνο σε λεπτά. Με οριζόντιες µπλε διακεκοµµένες γραµµές, 
δίνονται η µέγιστη, η µέση και η ελάχιστη τιµή που είχε κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
εικοσιτεσσέρων ορών. 

1.2.4.3 Ιστορικά δεδοµένα
 

Για την απόκτηση των δεδοµένων που υπάρχουν στη βάση, ο χρήστης θα πρέπει να 
συµπληρώσει µία αίτηση στην οποία θα προσδιορίζει ακριβώς τα δεδοµένα που χρειάζεται. Αυτή 
ολοκληρώνεται σε 5 βήµατα. 

 
Με την επιλογή της κατηγορίας, ο χρήστης ενηµερώνεται σχετικά µε την κατηγορία. 
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Με το πάτηµα του κουµπιού, βρίσκεται στο πρώτο βήµα που είναι η επιλογή των µεταβλητών που 
τον ενδιαφέρουν. 
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Σε αυτό το βήµα έχει να επιλέξει τις µεταβλητές που θέλει να πάρει τα ιστορικά τους δεδοµένα. Στο 
συγκεκριµένο παράδειγµα, επιλέγεται η θερµοκρασία και η βροχόπτωση. 
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Το χρονικό βήµα αφήνεται στο ωριαίο και το χρονικό διάστηµα ρυθµίζεται για ολόκληρο το µήνα 
∆εκέµβριο. Όταν ολοκληρώσουµε την συµπλήρωση αυτού του βήµατος, προχωράµε στους 
αισθητήρες. 
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Σε αυτό το βήµα εµφανίζονται όλοι οι διαθέσιµοι αισθητήρες που υπάρχουν για τις συγκεκριµένες 
µεταβλητές που επέλεξε ο χρήστης στο προηγούµενο βήµα. Για την θερµοκρασία επιλέγεται ο 
δεύτερος αισθητήρας. 



 27

 
 
Για την βροχόπτωση επιλέγεται ο δεύτερος και ο τρίτος αισθητήρας. Το επόµενο βήµα είναι η 
µορφή του αρχείου. 
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Σε αυτό το βήµα φαίνεται η µορφή του αρχείου. ∆ίνονται οι εξορισµού τιµές και η δυνατότητα του 
χρήστη να τις αλλάξει. 
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Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, αλλάζουµε την µορφή της ηµεροµηνίας και η σειρά των στηλών 
άλλαξε, µε την θερµοκρασία να ακολουθεί την βροχόπτωση. Επιλέγεται και η συµπίεση GZIP, αντί 
της ZIP. 
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Στο τέταρτο βήµα παρουσιάζονται όλες οι επιλογές του χρήστη που έχει κάνει µέχρι τώρα. Αν 
κάποια δεν του αρέσει, µπορεί να πατήσει το κουµπί back του web browser του και να επαναλάβει 
κάποιο από τα προηγούµενα βήµατα. Στο ίδιο βήµα θα χρειαστεί ο χρήστης να βάλει µερικές 
προσωπικές πληροφορίες. 
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Οι πληροφορίες που ζητιούνται είναι το ονοµατεπώνυµό του, η ιδιότητα που έχει, η Εταιρία στην 
οποία δουλεύει, η διεύθυνση e-mail και ο σκοπός που τα χρειάζεται. Αφού τα συµπληρώσει 
προχωράει παρακάτω και διαβάζει τους όρους χορήγησης των δεδοµένων. 
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Αφού ο χρήστης έχει διαβάσει τους όρους χορήγησης δεδοµένων, µε το πάτηµα του κουµπιού 
προχωράει στο τελευταίο βήµα που είναι η επεξεργασία της αίτησης του χρήστη. 
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Στο τελευταίο βήµα, ο χρήστης ενηµερώνεται ότι η αίτησή του έγινε δεκτή µε επιτυχία και θα του 
αποσταλεί ένα ηλεκτρονικό γράµµα µε πληροφορίες για το αρχείο και το από που θα πάρει τα 
δεδοµένα του: 
 
From nobody Tue Oct 17 11:44:35 2000
Return-Path: <nobody>
Received: (from nobody@localhost)

by hydro.ntua.gr (8.9.3/8.9.3) id LAA28331;
Tue, 17 Oct 2000 11:44:34 +0300

Date: Tue, 17 Oct 2000 11:44:34 +0300
Message-Id: <200010170844.LAA28331@hydro.ntua.gr>
Subject: METEO: Η αίτησή σας έγινε δεκτή
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7
To: Πάνος Καβαλαγιός <P.Kavalagios@hydro.ntua.gr>
From: Online Weather Data <meteo@hydro.ntua.gr>
X-Mailer: Online Weather Mailer 1.0.7
Status: RO

Αγαπητέ κύριε/κυρία Πάνος Καβαλαγιός,

Η επεξεργασία των δεδοµένων ολοκληρώθηκε και µπορείτε να τα
παραλάβετε από την ακόλουθη διεύθυνση:

http://meteo.ntua.gr/histdata/data/ntuameteo-200009010000-200009300000-Hourly-
4.gz

Το αρχείο που θα παραλάβετε έχει την ακόλουθη µορφή:

Χρονικό διάστηµα: 00:00 01/09/2000 - 00:00 30/09/2000
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Χρονικό βήµα: Ωριαίο
Μορφή ηµεροµηνίας και ώρας: YYYYMMDDHH24MI
∆ιαχωριστής στηλών: ;
Στήλη 1: Ηµεροµηνία και ώρα
Στήλη 2: Βροχόπτωση Environmental Instruments (ARG100)
Στήλη 3: Θερµοκρασία Skye Instruments (SKH 2011)
Στήλη 4: Βροχόπτωση Pronamic (Rain-O-Matic)
Συµπίεση: Με συµπίεση GZIP

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ:

* Θα διαβάσετε προσεκτικά όλες τις παρατηρήσεις σχετικά µε την αξιοπιστία
των δεδοµένων, οι οποίες ακολουθούν σε παρακάτω κεφάλαια αυτού του
µηνύµατος.

* Σε οποιαδήποτε σχετική έκθεση ή δηµοσίευση θα πρέπει να αναφέρεται η
προέλευση των δεδοµένων.

* Σε περίπτωση που η εργασία σας, που θα έχει γίνει µε χρήση αυτών των
δεδοµένων, δηµοσιευθεί, θα πρέπει να µας ενηµερώσετε.
Αυτή την πληροφορία τη θέλουµε απλώς για το αρχείο µας.

* ∆εν θα χορηγήσετε αυτά τα δεδοµένα σε τρίτους. Αν κάποιος τρίτος
χρειαστεί τα δεδοµένα, θα πρέπει να τα λάβει απευθείας από εµάς.

* Το ΕΜΠ δεν εγγυάται ότι τα δεδοµένα του µετεωρολογικού σταθµού του
ΕΜΠ είναι σωστά ή ότι καλύπτουν τις δικές σας συγκεκριµένες ανάγκες
σας για οποιαδήποτε εφαρµογή. ∆εν πρέπει κανείς να βασιστεί σ' αυτά
τα δεδοµένα για την επίλυση προβλήµατος του οποίου η λανθασµένη λύση
µπορεί να οδηγήσει σε βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα. Αν χρησιµοποιήσετε
τα δεδοµένα µε τέτοιο τρόπο, το κάνετε µε δικιά σας ευθύνη. Το ΕΜΠ
αποποιείται όλη την ευθύνη για άµεση ή έµµεση βλάβη που θα προκύψει
από τη χρήση των δεδοµένων.

Φιλικά,
Μετεωρολογικός Σταθµός ΕΜΠ
 
 Παράλληλα µε αυτό το γράµµα που έλαβε ο χρήστης, το σύστηµα στέλνει και ένα γράµµα 
στην µετεωρολογική οµάδα meteo@meteo.ntua.gr, που ενηµερώνει για την ανάκτηση δεδοµένων: 
 
From nobody Tue Oct 17 11:44:35 2000
Return-Path: <nobody>
Received: (from nobody@localhost)

by hydro.ntua.gr (8.9.3/8.9.3) id LAA28334;
Tue, 17 Oct 2000 11:44:35 +0300

Date: Tue, 17 Oct 2000 11:44:35 +0300
Message-Id: <200010170844.LAA28334@hydro.ntua.gr>
Subject: METEO: Αίτηση δεδοµένων από Πάνος Καβαλαγιός
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7
To: The Meteo Team <meteo@meteo.ntua.gr>
From: Online Weather Data <meteo@hydro.ntua.gr>
X-Mailer: Online Weather Mailer 1.0.7
Status: RO

Αγαπητέ κύριε Μετεό,

Σας στέλνω αυτό το γράµµα, για να σας ενηµερώσω για την αίτηση για
χορήγηση ιστορικών δεδοµένων. Ο/η χρήστης συµπλήρωσε τη φόρµα που
βρίσκεται στη σελίδα http://meteo.ntua.gr/histdata/index-gr.html.
Τα δεδοµένα της φόρµας καθώς και άλλες στατιστικές πληροφορίες είναι:

Χρονικό διάστηµα: 00:00 01/09/2000 - 00:00 30/09/2000
Χρονικό βήµα: Ωριαίο
Μορφή ηµεροµηνίας και ώρας: YYYYMMDDHH24MI
∆ιαχωριστής στηλών: ;
Στήλη 1: Ηµεροµηνία και ώρα
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Στήλη 2: Βροχόπτωση Environmental Instruments (ARG100)
Στήλη 3: Θερµοκρασία Skye Instruments (SKH 2011)
Στήλη 4: Βροχόπτωση Pronamic (Rain-O-Matic)
Συµπίεση: Με συµπίεση GZIP

Όνοµα: Πάνος
Επώνυµο: Καβαλαγιός
Ιδιότητα: Φοιτητής
Εταιρία: ΕΜΠ
∆ιεύθυνση e-mail: P.Kavalagios@hydro.ntua.gr
Σκοπός: Ανάκτηση δεδοµένων για
θερµοκρασία και βροχόπτωση
για τον µήνα Σεπτέµβριο.

Μέσο χρήστη: Mozilla/4.73 [en] (Win98; I)
Αποµακρυσµένος φιλοξενητής: ppp116.dialup.ntua.gr
Αποµακρυσµένη διεύθυνση: 147.102.223.116

Φιλικά,
Μετεωρολογικός Σταθµός ΕΜΠ
 
Σε αυτό το γράµµα δίνονται οι επιλογές που έκανε ο χρήστης για να πάρει δεδοµένα, τις 
πληροφορίες που έβαλε στην αίτηση και µερικές στατιστικές πληροφορίες για τον web browser που 
χρησιµοποίησε και την διεύθυνση IP και το host name που προέρχεται. 
 

1.2.4.4 Γενικές πληροφορίες
 
Σε αυτή την κατηγορία, δίνονται διάφορες γενικές πληροφορίες για τον σταθµό. 
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1.2.4.5 Σύνδεσµοι
 

Σε αυτή την κατηγορία δίνονται διάφοροι άλλοι σύνδεσµοι σε σελίδες µε µετεωρολογικό 
περιεχόµενο. 
 

 
 

1.2.4.6 Φωτογραφίες – Βίντεο
 

Φωτογραφίες ή βίντεο για τον σταθµό, δίνονται σε αυτή την κατηγορία. 
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1.2.4.7 Απαντήσεις ερωτηµάτων
 

Σε αυτή την κατηγορία δίνονται απαντήσεις σε διάφορα συνηθισµένα ερωτήµατα που 
γίνονται από τους χρήστες. 
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1.2.4.8 Επικοινωνία – Οµάδα Έργου
 

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει µε την µετεωρολογική οµάδα του σταθµού, µπορεί να το 
κάνει αντλώντας τις πληροφορίες που χρειάζεται από αυτή την κατηγορία. 
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1.2.4.9 Εξελίξεις
 

Οι αλλαγές που γίνονται στον σταθµό, καταγράφονται σε αυτή τη σελίδα, µε πρώτη κάθε 
φορά την πιο πρόσφατη εξέλιξη. 
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 Σε αυτό το σηµείο ολοκληρώθηκε και ο έλεγχος για τις ιστοσελίδες του σταθµού. Στο 
επόµενο κεφάλαιο θα δοθεί ο επίλογος αυτής της διπλωµατικής εργασίας µε συµπεράσµατα και 
µελλοντικές επεκτάσεις που µπορεί να πάρει το σύστηµα. 
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