ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ,
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ»
ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΕΠΑ 2007-2013

ΔΡΑΣΗ

«ΑΡΙΣΤΕΙΑ»
1.2 Βάζη δεδομένων
ΑΚΡΩΝΤΜΙΟ/ΚΩΔΙΚΟ:

NOMOTELEIA/2950

ΚΤΡΙΟ ΕΡΕΤΝΗΣΗ:

ΜΑΡΙΑ ΜΙΜΙΚΟΤ

ΦΟΡΕΑ ΤΠΟΔΟΧΗ:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

Περιεχόμενα

1.
2.
3.
4.

Ειςαγωγή
Θεματικζσ ενότητεσ δεδομζνων
Βαςικοί τύποι δεδομζνων
Δομή βάςησ δεδομζνων

3
4
5
5

2

1. Ειςαγωγή
Η παροφςα ζκκεςθ ςυντάχκθκε ςτα πλαίςια τθσ Ενότθτασ Εργαςίασ (ΕΕ) 1 «Συλλογι
δεδομζνων και ποιοτικόσ ζλεγχοσ» του ζργου µε τίτλο: «NOMOTELEIA: Combining
NOvel MOdeling TEchniques and socio-economic considerations for effective, efficient,
and acceptabLE Best Management Practices In Agricultural river basins». Το ζργο
ανετζκθ από τθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου
Παιδείασ, Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ με φορζα υποδοχισ το Εκνικό
Μετςόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και κφρια ερευνιτρια τθν κακθγιτρια ΕΜΠ Μιμίκου
Μαρία.
Το πρόγραμμα NOMOTELEIA προτείνει μια ολοκλθρωμζνθ μεκοδολογικι πλατφόρμα,
που ςυνδυάηει ςφγχρονεσ μεκόδουσ προςομοίωςθσ υδάτων, τθλεπιςκόπθςθσ,
διαχείριςθσ γεωργικϊν υδάτων, αλλάηοντασ το πρότυπο για τον ςχεδιαςμό
αποτελεςματικϊν, αποδοτικϊν και τελικά αποδεκτϊν από τουσ γεωργοφσ Βζλτιςτων
Διαχειριςτικϊν Πρακτικϊν (ΒΔΠ) για τθ διαχείριςθ υδάτων ςε γεωργικζσ λεκάνεσ
απορροισ. Η προτεινόμενθ μεκοδολογία κα εφαρμοςτεί ςτθ λεκάνθ απορροισ του
Πθνειοφ ςτθ κεντρικι Ελλάδα δθμιουργϊντασ ζνα ευζλικτο εργαλείο υποςτιριξθσ
αποφάςεων που κα ενιςχφςει τουσ φορείσ λιψθσ αποφάςεων ςτθν αξιολόγθςθ
εναλλακτικϊν ςτρατθγικϊν κάτω από διαφορετικά κλιματικά και κοινωνικοοικονομικά
ςενάρια. Η γεωγραφικι τοποκζτθςθ και τα όρια τθσ περιοχισ μελζτθσ, ςε ςχζςθ με το
υπόλοιπο υδατικό διαμζριςμα, παρουςιάηονται ςτθν Εικόνα 1.1.

Εικόνα 1.1: Οριοθζτηςη λεκάνησ απορροήσ Πηνειοφ εντόσ του υδατικοφ διαμερίςματοσ
τησ Θεςςαλίασ (Loukas, 2010)
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Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τζςςερα βαςικά μεκοδολογικά βιματα: Αρχικά κα
δθμιουργθκοφν βάςεισ δεδομζνων χριςεων γθσ, εδαφικϊν/γεωλογικϊν τφπων και
αγροτικϊν πρακτικϊν, ωσ αποτζλεςμα ςυνδυαςμοφ δεδομζνων τθλεπιςκόπθςθσ με
παρατθριςεισ ςτο ζδαφοσ. Στθ ςυνζχεια, τα δεδομζνα αυτά κα ειςαχκοφν ςε ζνα
κατανεμθμζνο υδρολογικό μοντζλο (SWAT), προςφζροντασ τθ δυνατότθτα
περιβαλλοντικϊν προβλζψεων ςε μετροφμενα και μθ υδάτινα ςϊματα. Το τρίτο βιμα
αποτελεί μια εξειδικευμζνθ αξιολόγθςθ των ΒΔΠ, που κα περιλαμβάνει μια εκτίμθςθ
κόςτουσ εντόσ και εκτόσ καλλιεργιςιμων εκτάςεων και κα βαςίηεται ςε καταγραφζσ
καλλιεργειϊν, πρόςφατεσ εκνικζσ αγρο-οικονομικζσ μελζτεσ και προθγοφμενεσ
ζρευνεσ. Στο τελευταίο ςτάδιο, το ζργο κα αναπτφξει ζναν χωρικό αλγόρικμο
βελτιςτοποίθςθσ πολλαπλϊν ςτόχων για τθν ενίςχυςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ
εφαρμογισ των κατάλλθλων ΒΔΠ μζςα ςτθ λεκάνθ. Ζνα Σφςτθμα Υποςτιριξθσ
Αποφάςεων (ΣΥΑ) ανοιχτοφ λογιςμικοφ εφοδιαςμζνο με ζνα φιλικό προσ το χριςτθ
γραφικό περιβάλλον κα βοθκιςει τουσ φορείσ λιψθσ αποφάςεων να ερμθνεφςουν τα
παραγόμενα ΒΔΠ κάτω από διαφορετικά ςενάρια. Μια πλατφόρμα «κοινωνικισ
δικτφωςθσ» κα δθμιουργθκεί και κα ςυνδεκεί με το ΣΥΑ για να ενκαρρφνει το διάλογο
μεταξφ των ενδιαφερόμενων φορζων βελτιϊνοντασ τθν αποδοχι και αξιοπιςτία των
προτεινόμενων δράςεων.
Στο παρόν τεφχοσ επιχειρείται θ ςυνοπτικι περιγραφι τθσ δομισ και των περιεχομζνων
τθσ βάςθσ δεδομζνων, που ςυγκροτικθκε ζπειτα από τθ ςυλλογι και επεξεργαςία των
δεδομζνων.

2. Θεματικζσ ενότητεσ δεδομζνων
Ο όγκοσ των δεδομζνων που υπζςτθςαν ςυλλογι και επεξεργαςία είναι πολφ μεγάλοσ
και επομζνωσ το υλικό αυτό ζπρεπε να οργανωκεί με κατάλλθλο τρόπο, ϊςτε να
καταςτεί δυνατι εφκολθ πρόςβαςθ και θ ευχερισ αναηιτθςθ των εκάςτοτε
κατάλλθλων για χριςθ.
Η βαςικι ταξινόμθςθ των δεδομζνων ζγινε με βάςθ τθ κεματικι ενότθτα ςτθν οποία
ανικουν. Στον Πίνακα 1 δίνονται οι 10 κεματικζσ ενότθτεσ για τισ οποίεσ ςυλλζχκθκαν
δεδομζνα.

Πίνακασ 1: Θεματικζσ ενότθτεσ για τισ οποίεσ ςυλλζχκθκαν δεδομζνα
Διοικθτικι διαίρεςθ-Πλθκυςμόσ
ΑΕΠ-Απαςχόλθςθ
Καλφψεισ-Χριςεισ γθσ
Γεωλογία-Υδρογεωλογία
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Υδρομετεωρολογία
Υδρομετριςεισ
Μετριςεισ ποιότθτασ υδάτων
Ζργα υποδομισ
Χριςεισ φδατοσ
Πρακτικι απολιψεων

3. Βαςικοί τύποι δεδομζνων
Τα δεδομζνα γενικϊσ μποροφν να διακρικοφν ςε 3 βαςικοφσ τφπουσ.
Α) Αριθμητικά και Αλφαριθμητικά δεδομζνα (πχ. χρονοςειρζσ, ςτατιςτικά ςτοιχεία): Τα
δεδομζνα αυτά αποκθκεφονται ςε αρχεία τφπου excel (λογιςτικά φφλλα - spreadsheet).
Β) Γεωγραφικζσ Πληροφορίεσ: Τα δεδομζνα αυτά αποκθκεφονται ςε αρχεία τφπου
raster ι shape ςε περιβάλλον Συςτιματοσ Γεωγραφικϊν Πλθροφοριϊν (ΣΓΠ). Πιο
ςυγκεκριμζνα χρθςιμοποιείται το ΣΓΠ ArcGIS, ζκδοςθ 9. Η επεξεργαςία των
γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν γίνεται μζςω των προγραμμάτων ArcMap και ArcCatalog.
Γ) Εκθζςεισ & Τεχνικζσ Αναφορζσ: Τα ςχετικά ςτοιχεία αποκθκεφονται ςε αρχεία τφπου
word και pdf.

4. Δομή βάςησ δεδομζνων
Ο όγκοσ των δεδομζνων που υπζςτθςαν ςυλλογι και επεξεργαςία είναι πολφ μεγάλοσ
και επομζνωσ το υλικό αυτό ζπρεπε να οργανωκεί με κατάλλθλο τρόπο, ϊςτε να
καταςτεί δυνατι εφκολθ και άμεςθ πρόςβαςθ ςε αυτό.
Η οργάνωςθ των ςτοιχείων που ςυλλζχκθκαν πραγματοποιικθκε ςε δφο επίπεδα. Το
πρϊτο επίπεδο είναι τα μεμονωμζνα ανεξάρτθτα αρχεία δεδομζνων τφπου excel, word,
pdf, raster ι shape. Το δεφτερο επίπεδο είναι θ ςυλλογικι οργάνωςθ αυτϊν των
αρχείων ςε υποφακζλουσ, φακζλουσ και ςε γεωβάςθ.
Τα Αρικμθτικά και Αλφαρικμθτικά δεδομζνα και οι Εκκζςεισ & Τεχνικζσ Αναφορζσ
(αρχεία τφπου excel, word και pdf) οργανϊνονται ςε φακζλουσ. Κάκε φάκελοσ
αντιςτοιχεί ςε μια κεματικι ενότθτα δεδομζνων (βλζπε Πίνακασ 1) και λαμβάνει το
αντίςτοιχο όνομα τθσ κεματικισ ενότθτασ. Όπου είναι απαραίτθτο, οι φάκελοι
περιλαμβάνουν και επιπλζον υποφακζλουσ, που μπορεί να αφοροφν κεματικζσ
υποενότθτεσ ι χρονικζσ υποπεριόδουσ. Τα ονόματα των υποφακζλων υποδεικνφουν
άμεςα τθ κεματικι υποενότθτα ι τθ χρονικι υποπερίοδο που καλφπτουν.
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Για παράδειγμα, ο φάκελοσ «05_Υδρομετεωρολογία» περιλαμβάνει τουσ υποφακζλουσ
«Βροχόπτωςθ», «Θερμοκραςία», «Ηλιοφάνεια», «Σχετικι υγραςία» και «Ταχφτθτα
ανζμου».
Οι Γεωγραφικζσ Πλθροφορίεσ (αρχεία τφπου raster και shape) οργανϊνονται ςε
γεωβάςθ ςε περιβάλλον ΣΓΠ (Geodatabase). Το όνομα τθσ γεωβάςθσ είναι
Aristeia_NOMOTELEIA. Η ίδια θ γεωβάςθ δομείται ςε επιμζρουσ κεματικζσ ενότθτεσ
αντίςτοιχεσ με αυτζσ που αναφζρονται ςτον Πίνακα 1. Κάκε κεματικι ενότθτα
περιλαμβάνει γεωγραφικζσ οντότθτεσ τθσ ίδιασ κεματικισ κατθγορίασ. Οι διάφορεσ
γεωγραφικζσ οντότθτεσ ζχουν ονομαςτεί με τρόπο που ςαφϊσ παραπζμπει ςτθν
αγγλικι ονομαςία τθσ πλθροφορίασ που απεικονίηουν. Για παράδειγμα θ οντότθτα με
τισ κζςεισ των γεωτριςεων ονομάηεται boreholes.
Η δομι τθσ γεωβάςθσ και οι γεωγραφικζσ οντότθτεσ που περιλαμβάνονται ςτθ
γεωβάςθ παρζχονται ςτον Πίνακα 2.

Πίνακασ 2: Δομι τθσ γεωβάςθσ και γεωγραφικζσ οντότθτεσ εντόσ τθσ γεωβάςθσ

Administration
Municipalities_before 1998
Municipalities_Kallikratis
Municipalities_Kapodistrias
Settlements
Land Use_Cover
Irrigated fields
LandUse_aggregated
Geomorphology
dem_pinios_rb
dem_rbd_08
Elevation points
Lakes
Pinios RB
Plastiras lake
Rivers
Subbasins1
Subbasins2
Geology-Hydrology
Geological formations
Groundwater bodies
Groundwater_RechargeAbstractions
Hydrolithologic groups
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Soil properties_agricultural land
Soil texture_aggregated
Springs
Thermometal
Stations-Gauges
Groundwater network
Hydrometeorologic stations
Hydrometeorologic stations_SWAT
Hydrometric stations
Surface network
Environment
Natura areas
Infrastructure
Boreholes
Canals
Dams
Future Reservoirs
Industries
Irrigation channels
Power plants
Road network
TOEV-GOEV
Trenches
WWTP

Η βάςθ δεδομζνων εγκαταςτάκθκε ςε αποκθκευτικό χϊρο Η/Υ του Εργαςτθρίου
Υδρολογίασ και Διαχείριςθσ Υδατικϊν Πόρων του ΕΜΠ και επιπλζον ειςιχκθ ςτθν
θλεκτρονικι πλατφόρμα κοινισ χριςθσ δεδομζνων Dropbox. Η επιλογι αυτι
διευκολφνει τθν άμεςθ ανανζωςθ των αρχείων ςτθν τελευταία τουσ ζκδοςθ και
ενιςχφει τθν επικοινωνία τθσ ομάδασ του ζργου.
Λόγω μεγζκουσ των ςχετικϊν αρχείων, θ αποκικευςθ των δορυφορικϊν εικόνων ζγινε
ςε εξωτερικό αποκθκευτικό μζςο και δεν πραγματοποιικθκε ειςαγωγι τουσ ςτθν
πλατφόρμα που δθμιουργικθκε ςτθν υπθρεςία Dropbox.
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