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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Σε αυτό το τεύχος θα δοθεί περιληπτικά η εργασία που έγινε κατά την εκπόνηση της 

διπλωµατικής εργασίας «Οργάνωση του Μετεωρολογικού Σταθµού του ΕΜΠ σε βάση δεδοµένων 
προσβάσιµη από το Web». Η διπλωµατική κάλυψε τρεις µεγάλες ενότητες οι οποίες θα δοθούν 
παρακάτω ξεχωριστά. Αυτές είναι:  
 

• εγκατάσταση της βάσης δεδοµένων και η δηµιουργία του σχήµατος 
• ανάπτυξη του προγράµµατος διαχείρισής της 
• κατασκευή του web interface για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων 

 
Οι τρεις αυτές ενότητες είναι αλληλένδετες. Υλοποιήθηκαν µε την σειρά που δίνονται και 
αποτελούν όλες µαζί το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μετεωρολογικών ∆εδοµένων (Σ∆Μ∆). 
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2 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

2.1 Εισαγωγή
 

Στο χώρο της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου είναι εγκατεστηµένος ένας αυτόµατος 
τηλεµετρικός µετεωρολογικός σταθµός, η λειτουργία του οποίου συµπλήρωσε ήδη την επταετία. 
Στο σταθµό αυτό έχουν δοκιµαστεί ως τώρα διάφοροι τύποι αισθητήρων, αλλά και τεχνικών 
µέτρησης, καταχώρησης και µεταγωγής δεδοµένων και ενεργειακής τροφοδοσίας. Σηµαντικό βάρος 
έχει δοθεί στην άµεση διαθεσιµότητα και εύκολη πρόσβαση των δεδοµένων, επίκαιρων και 
ιστορικών, σε κάθε ενδιαφερόµενο χρήστη. Για το σκοπό αυτό έχουν χρησιµοποιηθεί οι 
δυνατότητες του ∆ιαδικτύου και αναπτύχθηκαν εφαρµογές πρόσβασης µέσω του Παγκόσµιου 
Ιστού.  

 

2.2 Ιστορικό
 
 Ο Αυτόµατος Τηλεµετρικός Μετεωρολογικός Σταθµός της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου 
βρίσκεται στη νοτιανατολική πλευρά της Πολυτεχνειούπολης, στους πρόποδες του Υµηττού, έξω 
από τα κτιριακά συγκροτήµατα (Σχ. 1), η εγκατάστασή του έχει γίνει σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του World Meteorological Organization. Ο σταθµός λειτούργησε για πρώτη φορά 
στις 30 Σεπτεµβρίου 1993, στέλνοντας µε τηλεµετάδοση στο κτίριο Υδραυλικής, ανά δεκάλεπτο, 
µετρήσεις για έξι µετεωρολογικές µεταβλητές: θερµοκρασία, σχετική υγρασία, διεύθυνση-
ταχύτητα-ριπή ανέµου και βροχόπτωση, ενώ αργότερα ξεκίνησε και η µέτρηση της ατµοσφαιρικής 
πίεσης, της ηλιοφάνειας και της ηλιακής ακτινοβολίας. Για την εξασφάλιση της αδιάκοπης παροχής 
δεδοµένων, χωρίς κενά, προωθείται ήδη η ιδέα της διπλής µέτρησης, δηλαδή της χρήσης δύο 
αισθητήρων για κάθε µεταβλητή, που όπως αποδείχτηκε είναι η µέθοδος που παρέχει τη µέγιστη 
δυνατή αξιοπιστία. 
 Στα κεφάλαια που ακολουθούν δίνεται η τεχνική περιγραφή του σταθµού, από το επίπεδο 
των οργάνων και συσκευών µέχρι το επίπεδο εφαρµογών λογισµικού, και η αξιολόγηση των 
τεχνικών που χρησιµοποιήθηκαν.  
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Σχ. 1: Ο χώρος του σταθµού και τα όργανα µέτρησης. ∆εξιά είναι ο ιστός µε τις συσκευές του σταθµού. Αριστερά είναι ένας
µετεωρολογικός κλωβός µε συµβατικά όργανα, και πίσω του ένα συµβατικό εξατµισίµετρο. Στη µέση ένας συµβατικός
βροχογράφος.

 

2.3 Τα συστήµατα µέτρησης
 

Στο χώρο του σταθµού είναι τοποθετηµένα δύο αυτόµατα τηλεµετρικά υποσύστηµατα, 
καθένα από τα οποία αποτελείται από τους αισθητήρες που πραγµατοποιούν τις µετρήσεις, τη 
µονάδα συλλογής που συγκεντρώνει τις µετρήσεις, το κύκλωµα µετάδοσης και το σύστηµα 
ενεργειακής τροφοδοσίας της µονάδας συλλογής. Οι µονάδες συλλογής είναι τοποθετηµένες πάνω 
στον ιστό ενώ πάνω σε βραχίονες είναι τοποθετηµένοι οι αισθητήρες. 
 

• Το πρώτο υποσύστηµα (Υ1) στέλνει τα δεδοµένα µε τη χρήση ραδιοζεύξης και 
τροφοδοτείται ενεργειακά από ηλιακό συλλέκτη 

• Το δεύτερο (Υ2) χρησιµοποιεί γραµµή δεδοµένων και τροφοδοτείται από γραµµή ρεύµατος 
και εναλλακτικά από συσσωρευτές.  

 
Στον Πίν. 1 παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά του σταθµού. 
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Πίν. 1: Γενικά χαρακτηριστικά του τηλεµετρικού σταθµού.

Γεωγραφικές συντεταγµένες  
Μήκος 23ο47΄16΄΄ ανατολικό 
Πλάτος 37ο58΄26΄΄ βόρειο 
Υψόµετρο 219 µέτρα από τη µέση στάθµη 

θάλασσας 
∆ιαστάσεις περίφραξης 
σταθµού 

5×8 µέτρα 

Μετρούµενες µεταβλητές Θερµοκρασία, σχετική υγρασία, 
διεύθυνση-ταχύτητα-ριπή ανέµου, 
βροχόπτωση, ατµοσφαιρική πίεση, 
ηλιοφάνεια, ηλιακή ακτινοβολία 

Τύποι µονάδων συλλογής Y1: AANDERAΑ-Νορβηγικής 
κατασκευής 
Y2: DELTA-Τ-Αγγλικής κατασκευής 

Μήνες µε περιορισµένη 
διαθεσιµότητα µετρήσεων 

10/93, 9/95, 10/95, 11/95, 
(διαθεσιµότητα 48%, 79%, 29% και 
25% αντίστοιχα) 

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
σταθµού 

 

Σελίδες στα ελληνικά http://www.hydro.ntua.gr/meteo/gr/ 
Σελίδες στα αγγλικά http://www.hydro.ntua.gr/meteo/en/ 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο meteo@hydro.ntua.gr 

 

 Στο χώρο του σταθµού είναι εγκαταστηµένα και συµβατικά µετεωρολογικά όργανα, τα 
οποία δεν χρησιµοποιούνται συστηµατικά για µετρήσεις, αλλά εξυπηρετούν κυρίως εκπαιδευτικές 
ανάγκες (επίδειξη στους φοιτητές). Χρησιµοποιούνται ακόµη για λόγους σύγκρισης µε τα όργανα 
νέας τεχνολογίας. Έτσι, στα πλαίσια διπλωµατικής εργασίας συγκρίθηκαν οι αντίστοιχες µετρήσεις 
των συµβατικών οργάνων και των ψηφιακών αισθητήρων, µε στόχο τον έλεγχο της βαθµονόµησης 
των τελευταίων. 
 

2.4 Το σύστηµα µεταγωγής δεδοµένων
 

Το σύστηµα µεταγωγής δεδοµένων είναι διαφορετικό για τα δύο υποσυστήµατα Υ1 και Υ2. 
Παρακάτω δίνεται η περιγραφή του καθενός: 

 
• Η µονάδα ανάγνωσης αισθητήρων Y1 είναι συνδεδεµένη µε ποµπό VHF και, κάθε φορά που 
διαβάζονται οι µετρήσεις των αισθητήρων, αυτές διαβιβάζονται στον ποµπό. Το σήµα του 
ποµπού λαµβάνεται από δέκτη VHF τοποθετηµένο στην ταράτσα του Εργαστηρίου, και από 
εκεί µεταβιβάζεται µε καλώδιο σε µετατροπέα, ο οποίος µεταβιβάζει τη µέτρηση σε σειριακή 
θύρα υπολογιστή. Η επικοινωνία είναι µονόδροµη: ο ποµπός απλώς εκπέµπει, χωρίς να 
γνωρίζει τι λαµβάνεται στην άλλη άκρη. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατός ο έλεγχος 
σφαλµάτων και έτσι, µερικές φορές οι µετρήσεις λαµβάνονται λανθασµένα. Εξ άλλου, το 
σύστηµα λήψης των δεδοµένων δεν µπορεί να αποφασίσει πότε θα ληφθούν τα δεδοµένα. 
Πρέπει λοιπόν να τρέχει διαρκώς πρόγραµµα στον υπολογιστή το οποίο να περιµένει 
συνεχώς τα δεδοµένα που µπορεί να σταλούν στη σειριακή θύρα. Τέλος, δεν υπάρχει 
τρόπος πρόσβασης σε παλαιότερα δεδοµένα. Αν για κάποιο λόγο χαθεί µια µέτρηση, δεν 
υπάρχει πλέον πρόσβαση σ’ αυτήν (παρά µόνο αν διαβαστεί απ’ τη µονάδα αποθήκευσης). 
Το σύστηµα λαµβάνει σωστά γύρω στο 95% των µετρήσεων όταν η θερµοκρασία δεν είναι 
πολύ ψηλή (µέχρι 30°C). Η άνοδος της θερµοκρασίας επηρεάζει αρνητικά την αξιοπιστία 
της µετάδοσης, µε αποτέλεσµα πάνω από τους 35°C η µετάδοση πρακτικά να σταµατά. 
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• Η επικοινωνία του υποσυστήµατος Υ2 µε το Εργαστήριο γίνεται µέσω σειριακών θυρών σε 
κάθε άκρη. Το µοντέλο της επικοινωνίας φαίνεται στο και είναι τυπική περίπτωση. 
Υπάρχουν δύο τερµατικοί σταθµοί (Data Terminal Equipment ή DTE), ο καταχωρητής 
(logger) και ο υπολογιστής, που χρησιµοποιούν το σύστηµα µετάδοσης (το καλώδιο) µε 
µεσολάβηση Data Circuit-terminating Equipment (DCE), που στην περίπτωσή µας είναι τα 
modem. Η επικοινωνία είναι αµφίδροµη, πράγµα που την απαλλάσσει από σφάλµατα αλλά 
παρουσιάζει και άλλα πλεονεκτήµατα. Ο υπολογιστής µπορεί να δώσει διάφορες εντολές 
στον καταχωρητή, µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή η πρόσβαση σε όλα τα δεδοµένα και η 
πλήρης διαχείριση του τελευταίου από µακριά. 

 

2.5 Σκοπός διπλωµατικής
 

Καθώς περνούν τα χρόνια, όχι µόνο αυξάνεται ο όγκος των µετεωρολογικών δεδοµένων, που 
σιγά σιγά συσσωρεύονται (αυτή τι στιγµή υπάρχουν περίπου 2 εκατοµµύρια µετρήσεις), αλλά 
αυξάνονται και οι απαιτήσεις των επισκεπτών, που ζητούν πιο αναλυτικά διαγράµµατα των 
µετεωρολογικών µεταβλητών. Επιπλέον, οι υδροµετεωρολόγοι του Εργαστηρίου έχουν αντίστοιχες 
απαιτήσεις για αποθήκευση των δεδοµένων σε διάφορες µορφές (πρωτογενή, διορθωµένα, 
επεξεργασµένα) και για τη διαχείρισή τους. Τα αρχεία ASCII που αποθηκεύονται τώρα τα 
δεδοµένα, δεν επαρκούν πλέον για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες και απαιτείται ανάπτυξη βάσης 
δεδοµένων. 

Η διπλωµατική αυτή έχει ως αντικείµενο την εισαγωγή της τεχνολογίας των βάσεων 
δεδοµένων, για την διαχείριση και στατιστική επεξεργασία µετεωρολογικών δεδοµένων. Εκτός από 
την βάση δεδοµένων που υλοποιήθηκε για να κρατήσει τα δεδοµένα των µετεωρολογικών 
µεταβλητών που δίνουν οι αισθητήρες, δηµιουργήθηκε ένα web interface για την παρουσίαση των 
δεδοµένων και πρόγραµµα για την διαχείριση τους. 
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3 ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΕΟ 

3.1 Εισαγωγή
 
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η βάση δεδοµένων. Θα παρουσιαστεί το λογικό και το 

φυσικό επίπεδο. 

3.2 Λογικό Σχήµα
 
Το λογικό επίπεδο της βάσης αποτελείται από τις παρακάτω οντότητες: 
 

• Σταθµός (Station) 
• Βίντεο (Video) 
• Φωτογραφία (Photo) 
• Τύπος Σταθµού (Station Type) 
• Λόγος (Reason) 
• Μη ∆ιαθεσιµότητα Αισθητήρα (Sensor NotAvail) 
• Αισθητήρας (Sensor) 
• Μεταβλητή (Variable) 
• Χρονικό Βήµα (Time Step) 
• Είδος Χρονοσειράς (Series Type) 
• Χρονοσειρά (Time Series) 
• Πρωτογενή ∆εδοµένα (Data Raw) 
• Επεξεργασµένα ∆εδοµένα (Data Proc) 
• Συνθετικά ∆εδοµένα (Data Synth) 
 
Η οντότητα Πρωτογενή ∆εδοµένα, κρατάει τα δεδοµένα όπως καταγράφονται στον σταθµό. 

Επειδή αυτά έχουν σφάλµατα µετάδοσης ή καταγραφής, επεξεργάζονται περνώντας από 
κατάλληλους ελέγχους και τα επεξεργασµένα και ελεγµένα δεδοµένα αποθηκεύονται στην 
οντότητα Επεξεργασµένα ∆εδοµένα. Η οντότητα Συνθετικά δεδοµένα έχει τις χρονοσειρές που 
προκύπτουν µε σύνθεση δύο η περισσότερων µεταβλητών. 
Το σχήµα Οντοτήτων – Συσχετίσεων που προκύπτει για το παραπάνω µοντέλο βάσης 

δεδοµένων που αναφέρθηκε είναι: 
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3.3 Φυσικό σχήµα
 
Στο φυσικό σχήµα της βάσης γίνεται µία ανάλυση των χαρακτηριστικών της κάθε οντότητας 

και παρουσιάζονται τα ονόµατα των πινάκων και των δηλώσεων που έχουν τα χαρακτηριστικά. Οι 
πίνακες που έχει η βάση είναι: 

 
• Station (Station_ID, Name, GR_Name, Position, Type_ID, Comments) 
• Video (Video_ID, Station_ID, Name, GR_Name, Pathname, Comments) 
• Photo (Photo_ID, Station_ID, Name, GR_Name, Pathname, Comments) 
• Reason (Reason_ID, Description, GR_Description, Comments) 
• Sensor_NotAvail (Sensor_ID, Variable_ID, Start_Date, End_Date, Reason_ID, Comments) 
• Sensor (Sensor_ID, Name, GR_Name, Station_ID, Firm, Model, Start_Date, End_Date, Status, 

Accuracy, Comments, GR_Comments) 
• Variable (Variable_ID, Name, GR_Name, Unit, Comments) 
• Series_Type (Type_ID, Name, GR_Name, Comments) 
• Time_Step (Step_ID, Name, GR_Name, Comments) 
• Time_Series (Series_ID, Name, GR_Name, Variable_ID, Step_ID, Type_ID, Sensor_ID, 

Comments) 
• Data_Raw (Series_ID, Data_Date, Status, Value) 
• Data_Proc (Series_ID, Data_Date, Status, Value) 
• Data_Synth (Series_ID, Data_Date, Status, Value) 

 
Παρακάτω δίνεται το διάγραµµα οντοτήτων - συσχετίσεων στο φυσικό επίπεδο της βάσης, 

όπου φαίνονται και οι δηλώσεις των τύπων των αντίστοιχων χαρακτηριστικών: 
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Από το παραπάνω διάγραµµα µπορούµε να δούµε τον τύπο δεδοµένων για κάθε 

χαρακτηριστικών των οντοτήτων και των σχέσεων. Ο πιο σηµαντικός πίνακας, είναι αυτός που 
κρατάει τις χρονοσειρές και συσχετίζει την µετεωρολογική µεταβλητή µε τον αισθητήρα, το 
χρονικό βήµα και τον τύπο. Τα πρωτογενή δεδοµένα φυλάσσονται στον πίνακα data_raw, ενώ τα 
επεξεργασµένα δεδοµένα από έλεγχο, µπαίνουν στο data_proc. 
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4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΟΛΟΣ 
 

4.1 Μοντέλα συστήµατος
 
Ο Αίολος είναι γενικά το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μετεωρολογικών ∆εδοµένων (Σ∆Μ∆). Πιο 

συγκεκριµένα Αίολος (aeolus) έχει ονοµαστεί και το πρόγραµµα διαχείρισης της βάσης δεδοµένων 
Μετεό. Το µοντέλο του Σ∆Μ∆ Αίολος αποτελείται από τρία βασικά µέρη ή στάδια. 
 
• Στάδιο εισαγωγής δεδοµένων 
• Στάδιο επεξεργασίας δεδοµένων 
• Στάδιο παρουσίασης δεδοµένων 
 
Στο πρώτο στάδιο τα δεδοµένα εισάγονται από το αρχείο στο οποίο έχουν φτάσει από τον σταθµό, 
στην βάση δεδοµένων Μετεο στον πίνακα data_raw. Αυτά τα δεδοµένα χαρακτηρίζονται ως 
πρωτογενή. Υπάρχουν τρεις τρόποι µετάδοσης: µε µόνιµη σύνδεση modem, µε ασύρµατη ζεύξη και 
µε άδειασµα της µονάδας αποθήκευσης που έχει ο σταθµός κάθε 60 µέρες περίπου. Στο δεύτερο 
στάδιο το πρόγραµµα επεξεργάζεται τα δεδοµένα περνώντας τα από έλεγχο ακραίων τιµών και 
χρονικής συνέπειας και τα εισάγει πάλι στη βάση ως διαφορετικές χρονοσειρές στον πίνακα 
data_proc. Αυτά είναι τα ελεγµένα δεδοµένα. Στο τελευταίο στάδιο παράγει τα διαγράµµατα για 
την παρουσίαση στο Web.  
Στο παρακάτω σχήµα δίνεται το µοντέλο της αλληλεπίδρασης του Αίολου µε τους άλλους 

παράγοντες. Στο σχήµα αυτό µπορούµε να δούµε τα τρία στάδια που προαναφέρθηκαν και τον 
τρόπο µε τον οποίο γίνονται οι επαφές µε τον εξωτερικό κόσµο. Παρατηρούµε στο πρώτο στάδιο 
τις τρεις διαφορετικές εισόδους δεδοµένων, οι οποίες λαµβάνονται από το σύστηµα, που φροντίζει 
την επεξεργασία τους, την καταχώρηση και τη παρουσίαση στον χρήστη. 
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4.2 Λειτουργίες προγράµµατος
 
∆ίνονται περιληπτικά οι λειτουργίες που εκτελεί το πρόγραµµα διαχείρισης: 

 
• Εµφάνιση εγγραφής 
• Εισαγωγή εγγραφής 
• ∆ιαγραφή εγγραφής 
• Ενηµέρωση εγγραφής 
• Εισαγωγή δεδοµένων από αρχείο 
• Έλεγχος δεδοµένων 
• Μετατροπή δεδοµένων 
• Απευθείας εκτέλεση εντολής SQL 
• Παραγωγή γραφηµάτων 
• Επιλογές χρήστη 

o εκτύπωση ή απόκρυψη µηνυµάτων ελέγχου 
o σύνδεση σε διαφορετική βάση ή µε διαφορετικό κωδικό 
o διάβασµα από εναλλακτικό αρχείο παραµετροποίησης 
o αυτόµατη αποθήκευση ή απόρριψη των αλλαγών 
o σύντοµη τεκµηρίωση προγράµµατος 

 
Το πρόγραµµα αυτό έχει αναπτυχθεί σε γλώσσα προγραµµατισµού Perl 5. Το help του 
προγράµµατος για να φανεί η σύνταξη που ακολουθεί είναι: 
 
panos@hector:[12] ~ > aeolus help
Starting aeolus version 1.5.6 on hector host...

Χρήστης 

Παρουσίαση 
 ∆εδοµένων 

Εισαγωγή 
 ∆εδοµένων 

Επεξεργασία
 ∆εδοµένων 

Web 
Server 

Ελεγµένα  
∆εδοµένα 

 
Πρωτογενή 
∆εδοµένα ∆ιαδικασίες 

Επικύρωσης & 
Κανονικοποίησης 

Βάση ∆εδοµένων 
Μετεό 

 & Πρόγραµµα 
Αίολος 

Όργανα 

Μονάδα 
Αποθήκευσης 
∆εδοµένων 

Modem 

Εκποµπή-Λήψη 

Πρόγραµµα 
Ενηµέρωσης 

Κάθε 60 µέρες 

Internet 

Web 
Client 
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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
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)
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5 WEB INTERFACE 
 
Για την παρουσίαση, χρησιµοποιείται το web interface. Οι γλώσσες που υποστηρίζονται είναι 

αγγλικά και ελληνικά. Οι σελίδες δηµιουργήθηκαν στη σελίδα http://meteo.ntua.gr, καλύπτουν τις 
παρακάτω κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές θα είναι σε ένα µενού στην κεντρική σελίδα και γενικά 
σε κάθε σελίδα είναι: 
 
• Ο καιρός τώρα 
• Στατιστικά 
• ∆ιαγράµµατα 

o θερµοκρασίας 
o βαροµετρικής πίεσης 
o σχετικής υγρασίας 
o βροχόπτωσης 
o ηλιακής ακτινοβολίας 
o διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας 
o ολικής ηλιακής ακτινοβολίας 
o ηλιοφάνειας 
o µέσης ταχύτητας ανέµου 
o ριπής ανέµου 
o διεύθυνσης ανέµου 

• Ιστορικά δεδοµένα 
o µεταβλητές 
o αισθητήρες 
o µορφή αρχείου 
o άδεια χορήγησης 
o παραλαβή δεδοµένων 

• Γενικές πληροφορίες 
• Σύνδεσµοι 
• Φωτογραφίες – Βίντεο 
• Απαντήσεις ερωτηµάτων 
• Επικοινωνία – Οµάδα έργου 
• Εξελίξεις 
 
Το παλιό σύστηµα χρησιµοποιούσε το πρόγραµµα getmet γραµµένο σε C, για την παραγωγή 

των στατιστικών και την δηµιουργία ενός αρχείου αναφοράς µε τις τρέχουσες κλιµατολογικές 
συνθήκες. Το ίδιο πρόγραµµα χρησιµοποιείται και στο νέο σύστηµα. 
Για την συνεχή ενηµέρωση της βάσης κάθε 10 λεπτά έχει δηµιουργηθεί το dbonline. Το 

dbonline Perl script είναι ο κλώνος του aeolus που διαθέτει ένα υποσύνολό των συναρτήσεών του 
ελάχιστα αλλαγµένο και προσανατολισµένο στην ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων µε τις 
καινούργιες µετρήσεις. Αυτό αναλαµβάνει και τον έλεγχο των µετρήσεων καθώς και την εκτέλεση 
ενός shell script για την σµίκρυνση των διαγραµµάτων που φαίνονται όλα µαζί στο κεντρικό µενού 
των διαγραµµάτων. Τα διαγράµµατα κατασκευάζονται από τον aeolus. Καλείται από το dbonline, 
όταν έχει ολοκληρώσει την εισαγωγή των νέων τιµών και την επεξεργασία τους. 
Για τα ιστορικά δεδοµένα έχουν αναπτυχθεί 5 διαφορετικά CGI Perl scripts που αναλαµβάνουν 

να καθοδηγήσουν τον χρήστη και κάνουν τις απαιτούµενες συνδέσεις στη βάση Μετεο, για να 
πάρουν πληροφορίες και να ανακτήσουν τα δεδοµένα που ζητήθηκαν. Αυτά είναι δίγλωσσα, 
δηλαδή χρησιµοποιούν µία παράµετρο για τη γλώσσα και αν αυτή είναι στα ελληνικά ρυθµισµένη 
εκτυπώνουν ελληνικό µήνυµα, ενώ αν είναι για αγγλικά, εκτυπώνουν το αντίστοιχο αγγλικό. 
Οι υπόλοιπες κατηγορίες έχουν µετακοµίσει από το παλιό site µε µικρές αλλαγές. Ακόµα και η 

µορφή των νέων σελίδων, προσπάθησε να µείνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στην παλιά, µιας και 
αυτή έχει σχεδιαστεί από αρχιτέκτονα και είναι απλή και βολική. Μεγάλη αλλαγή έγινε στην δοµή 
των καταλόγων, αφού τώρα χρησιµοποιείται για index.html το index.cgi Perl script που ελέγχει το 
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client host και αν η διεύθυνσή του τελειώνει σε .gr, τότε τον παραπέµπει στην αντίστοιχη index-
gr.shtml σελίδα, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση τον παραπέµπει στο index-en.shtml. Η κεντρική 
σελίδα δίνεται παρακάτω: 
 

 
 
Σε αυτή φαίνεται το µενού µε τις κατηγορίες που περιγράφτηκαν προηγούµενος στα αριστερά της 
σελίδας. 
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