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Περίληψη: 

Στα πλαίσια του ΠΕ4 «Ανάπτυξη υδρο-οικολογικού μοντέλου για ποτάμια», συντάχθηκε η 

μελέτη 4.3 αναφορικά με την ανάπτυξη και την ανάλυση των διαδικασιών του υδρο-

οικολογικού εργαλείου που αναπτύσσεται στα πλαίσια του  ECOFLOW. Το συγκεκριμένο 

παραδοτέο συνδέεται με τα παραδοτέα των πακέτων εργασίας 2 και 3, αξιοποιώντας τα 

αποτελέσματά τους για τον καθορισμό των απαιτήσεων των δεδομένων που θα 

χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των διαδικασιών του υδρο-οικολογικού εργαλείου, 

καθώς επίσης και με όλα τα παραδοτέα του πακέτου εργασίας 4 που αφορούν την ανάπτυξη 

της πλατφόρμας.  

Η μελέτη που ακολουθεί περιγράφει της δύο υπομονάδες λογισμικού που αποτελούν τις 

βασικές λειτουργίες του υδρο-οικολογικού εργαλείου, συνδυαστικά με τα δεδομένα τα οποία 

απαιτούνται για τη λειτουργία τους. Πιο συγκεκριμένα, στο παραδοτέο 4.3 δίνεται ένα 

διάγραμμα ροής των βημάτων που θα ακολουθήσει ο χρήστης για την εκτίμηση της 

βέλτιστης οικολογικής παροχής και αναλύονται τα πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα 

που απαιτούνται για τη λειτουργία των δύο υπομονάδων λογισμικού αναφορικά με την 

εκτίμηση της βέλτιστης οικολογικής παροχής και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων, 

αντίστοιχα. Ακολούθως, περιγράφονται με συνοπτικό τρόπο τα λειτουργικά στάδια των δύο 

υπομονάδων λογισμικού, τα οποία περιλαμβάνουν τον ορισμό των παραμέτρων, τον 

υπολογισμό και τέλος την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ενώ τέλος δίνεται ένα 

διάγραμμα ροής το οποίο παρουσιάζει τον τρόπο που αλληλεπιδρά ο χρήστης με τις 

υπομονάδες λογισμικού, καθώς και η αλληλεπίδραση αυτών με το υπόλοιπο σύστημα. 
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Abstract: 

The aim of the deliverable 4.3 was both to list and describe the procedures and methodologies 

that will be used for the processing of the data needed to assess the optimal ecological flow 

and the description of the actual data required. The software that will be developed during the 

project will be consisted of two modules: a software for assessing the optimal ecological flow 

(WUA module) and a decision support software (DSS module). The DSS supports decisions 

in reference to the water resources management aiming in the optimal ecological flow and 

taking into account the basic needs of water consumption (water supply, irrigation, livestock, 

industry, tourism and hydro-electric production) of every case study. 

Under the scope of WP 4 «Development of an Eco-Hydrological Model for River Systems», 

the deliverable 4.3 was written, in reference to the process and analysis modules development 

of the hydro-ecological tool which will be developed during the ECOFLOW. Deliverable 4.3 

(D.4.3) is associated with the deliverables from WP 2 and 3, as it utilizes their results in order 

to determine the requirements of the data will be used to develop the procedures for the 

hydro-ecological tool and with all deliverables of WP 4 in reference to the development of 

the platform.  

D.4.3 includes a detailed description on one hand of all the primary data, their kind and if 

they are obligatory or not, and on the other hand a brief description of the secondary data and 

the required calculation methodology for both the optimal ecological flow and the application 

of the decision support software. 

Also, the basic steps in reference to the three following sections of each module which are 

presented and described: 

 • Display user parameter selection, 

• Calculation, 

• Presentation of the results 

Finally, two flow diagrams are given. The first one describes the methodology that should be 

followed by the user during the operation of the tool and the second one the manner in which 

the user interacts with both modules, and also the modules with the rest of the system. 
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1 Πίνακας όρων και συντομογραφιών 

Όρος Ερμηνεία 

WPS Web Processing Services. Αποτελούν ένα σύνολο 

από λειτουργίες σε γεωχωρικά δεδομένα που 

μπορεί να καλέσει ο χρήστης, και οι οποίες 

δημιουργούν νέα δεδομένα, γεωχωρικά ή μη. 

RangeLookup Λειτουργία WPS, όπου γίνεται αντικατάσταση 

ενός εύρους τιμών με μία άλλη (πχ, από (1-5]-

>Α, από (5-6] ->Β, κλπ) 

GIS Geographic Information Systems. 

Raster Αρχείο χωρίς διανυσματική πληροφορία 

WUA Weighted Usable Area. Δείκτης υδρολογικής 

παροχής 

DSS Decision Support System. 

JSON JavaScript Object Notation: μορφή αποθήκευσης 

και μετάδοσης δεδομένων. 
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2 Εισαγωγή 

Η παρούσα έκθεση καταγράφει τις διαδικασίες και μεθοδολογίες που εφαρμόστηκαν για την 

επεξεργασία των δεδομένων που απαιτούνται για την εκτίμηση της βέλτιστης οικολογικής 

παροχής, στα πλαίσια του ΠΕ4 – Ανάπτυξη λογισμικού για την εκτίμηση των αποδεκτών 

οικολογικών παροχών και πιο συγκεκριμένα του παραδοτέου 4.3 ‘Ανάπτυξη και ανάλυση 

των διαδικασιών του υδροοικολογικού εργαλείου’. 

Διακρίνονται δύο βασικές λειτουργίες που επιτελεί το λογισμικό: ο υπολογισμός της 

βέλτιστης οικολογικής παροχής (WUA module) και το λογισμικό υποστήριξης λήψης 

αποφάσεων (DSS module). Τα δύο αυτά modules ενσωματώνονται στην ενιαία πλατφόρμα 

Ecoflow, από όπου ο χρήστης μπορεί να τα καλέσει με αντίστοιχα κουμπιά, ενώ είναι δυνατή 

η προαιρετική κλήση του δεύτερου module (DSS module) με τα αποτελέσματα του πρώτου. 

Τα modules δέχονται σαν είσοδο τιμές από τον χρήστη και κάποια πρωτογενή δεδομένα, τις 

οποίες μετασχηματίζουν και στην συνέχεια παρουσιάζουν στον χρήστη, μέσα από χάρτες, 

γραφήματα, και πίνακες με χρωματικούς κώδικες. 

Μια σχηματική ροή της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιεί ο χρήστης, ακόμα και για 

περιοχές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις περιοχές μελέτης, παρουσιάζεται στο παρακάτω 

διάγραμμα: 
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3 Ανάλυση πρωτογενών δεδομένων 

Από τις εργασίες στα πακέτα εργασιών 2 και 3, προέκυψαν οι παρακάτω απαιτήσεις σχετικά 

με τα δεδομένα που χρειάζεται να εισαχθούν στο λογισμικό.  

Για τον υπολογισμό της βέλτιστης οικολογικής παροχής, χρειάζονται τα παρακάτω 

δεδομένα: 

Α.Α. Δεδομένο Είδος Υποχρεωτικό Τρόπος εισαγωγής 

1 Περιοχή εφαρμογής Αρχείο GIS Ναι Για τις περιοχές 

μελέτης 

ενσωμάτωση στο 

λογισμικό, για τις 

περιοχές οι οποίες 

θα προστεθούν 

μελλοντικά από 

τους χρήστες 

ανέβασμα αρχείων 

από τους ίδιους. 

2 Ταχύτητα ροής Αρχείο GIS Ναι Για τις περιοχές 

μελέτης 

ενσωμάτωση στο 

λογισμικό, για τις 

μετέπειτα περιοχές 

ανέβασμα αρχείων 

από τον χρήστη. 

3 Βάθος ροής Αρχείο GIS Ναι Για τις περιοχές 

μελέτης 

ενσωμάτωση στο 

λογισμικό, για τις 

μετέπειτα περιοχές 

ανέβασμα αρχείων 

από τον χρήστη. 

4 Υπόστρωμα ροής Αρχείο GIS Όχι Για τις περιοχές 

μελέτης 

ενσωμάτωση στο 

λογισμικό, για τις 

μετέπειτα περιοχές 

ανέβασμα αρχείων 

από τον χρήστη. 

5 Καμπύλες καταλληλότητας Πίνακες σε βάση 

δεδομένων 

Ναι Ενσωμάτωση 

έτοιμων καμπυλών 

βιβλιογραφίας και 

προσαρμογή 

σύμφωνα με 

μετρήσεις. 

 

Για το λογισμικό υποστήριξης λήψης αποφάσεων, χρειάζονται τα παρακάτω δεδομένα: 
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Α.Α. Δεδομένο Είδος Υποχρεωτικό Τρόπος 

εισαγωγής 

1 Σενάρια παροχής νερού Διακριτές 

αριθμητικές τιμές 

Ναι Επιλογή του 

χρήστη από λίστα 

ή εισαγωγή από 

WUA module 

2 Ωφέλιμος όγκος φράγματος 

(m
3
) 

Αριθμητική τιμή Όχι Εισαγωγή από 

χρήστη 

3 Έκταση επιφάνειας λίμνης 

φράγματος (m
2
) 

Αριθμητική τιμή Ένα εκ των #3, #4 

είναι υποχρεωτικό 

Εισαγωγή από 

χρήστη 

4 Εξάτμιση από την λίμνη 

του φράγματος (m
3
) 

Αριθμητική τιμή Ένα εκ των #3, #4 

είναι υποχρεωτικό 

Εισαγωγή από 

χρήστη 

5 Διαθέσιμος όγκος  νερού 

στο φράγμα, (m
3
) 

Αριθμητική τιμή Ναι Εισαγωγή από 

χρήστη 

6 Πληθυσμός 

εξυπηρετούμενος  από το 

νερό του φράγματος για 

ύδρευση 

Αριθμητική τιμή Ένα εκ των #6, #7 

είναι υποχρεωτικό 

Εισαγωγή από 

χρήστη 

7 Υδρευτική κατανάλωση 

νερού κατά την ξηρή 

περίοδο του έτους (m
3
) 

Αριθμητική τιμή Ένα εκ των #6, #7 

είναι υποχρεωτικό 

Εισαγωγή από 

χρήστη 

8 Αρδευόμενες εκτάσεις από 

την λίμνη του φράγματος 

σε στρέμματα, ανά 

κατηγορία: Κηπευτικά, 

Καλαμπόκι, Δενδρώδεις 

καλλιέργειες, βαμβάκι, 

αμπέλι, μηδική, σιτάρι, 

κτλ) 

Αριθμητική τιμή 

ανά κατηγορία 

Ένα εκ των #8, #9 

είναι υποχρεωτικό 

Εισαγωγή από 

χρήστη 

9 Ανάγκες άρδευσης από την 

λίμνη του φράγματος (m
3
) 

Αριθμητική τιμή  Ένα εκ των #8, #9 

είναι υποχρεωτικό  

Εάν έχει εισαχθεί 

το #8, αυτόματος 

υπολογισμός 

βάσει κανόνων σε 

ΦΕΚ 16/6631, 

ειδάλλως 

εισαγωγή από 

χρήστη  

10 Μέθοδος άρδευσης 

(στάγδην, τεχνητή βροχή, 

επιφανειακές μέθοδοι) 

Επιλογή από λίστα 

κατηγοριών 

Όχι Εισαγωγή από 

χρήστη 

11 Κτηνοτροφικές ανάγκες 

νερού. Αριθμός ζώων ανά 

κατηγορία (Βοοειδή, 

πρόβατα, χοίροι, 

πουλερικά, κτλ) 

Αριθμητική τιμή 

ανά κατηγορία 

Όχι Εισαγωγή από 

χρήστη 

12 Βιομηχανικές ανάγκες 

νερού από την λίμνη του 

φράγματος (m
3
) 

Αριθμητική τιμή Όχι Εισαγωγή από 

χρήστη 

13 Διαθέσιμες τουριστικές 

κλίνες 

Αριθμητική τιμή Όχι, αλλά αν 

συμπληρωθεί θα 

πρέπει να 

Εισαγωγή από 

χρήστη 
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συμπληρωθεί και 

το #14 

14 Ποσοστό πληρότητας 

τουριστικών κλινών 

Αριθμητική τιμή Όχι, αλλά αν 

συμπληρωθεί θα 

πρέπει να 

συμπληρωθεί και 

το #13 

Εισαγωγή από 

χρήστη 

15 Κατανάλωση νερού στον 

Τουριστικό τομέα 

Αριθμητική τιμή Όχι Εισαγωγή από 

χρήστη 

16 Ανάγκες υδροηλεκτρικής 

παραγωγής (m
3
) 

Αριθμητική τιμή Όχι Εισαγωγή από 

χρήστη 

17 Συντεταγμένες βιολογικού 

καθαρισμού που εκρέει 

στην λίμνη ή αμέσως 

κατάντη του φράγματος 

Ζεύγη 

αριθμητικών τιμών 

Όχι Εισαγωγή από 

χρήστη 

18 Δυναμικότητα (m3) 

βιολογικού καθαρισμού 

που εκρέει στην λίμνη ή 

αμέσως κατάντη του 

φράγματος 

Αριθμητική τιμή Όχι Εισαγωγή από 

χρήστη 

19 Συντελεστής βαρύτητας 

αναγκών ύδρευσης 

Αριθμητική τιμή Ναι Εισαγωγή από 

χρήστη 

20 Συντελεστής βαρύτητας 

αναγκών άρδευσης 

Αριθμητική τιμή Ναι Εισαγωγή από 

χρήστη 

21 Συντελεστής βαρύτητας 

αναγκών η/υ παραγωγής 

Αριθμητική τιμή Ναι Εισαγωγή από 

χρήστη 

22 Συντελεστής βαρύτητας 

βιομηχανικών αναγκών 

Αριθμητική τιμή Ναι Εισαγωγή από 

χρήστη 

23 Συντελεστής βαρύτητας 

τουρισμού 

Αριθμητική τιμή Ναι Εισαγωγή από 

χρήστη 
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4 Ανάλυση δευτερογενών δεδομένων 

 

Α.Α Δεδομένο Τρόπος υπολογισμού 

1 Raster τιμών 

καταλληλότητας 

ταχύτητας (ανά 

σενάριο παροχής) 

WPS: Raster process – RangeLookup του επιπέδου ταχύτητας ροής με 

πίνακα τιμών καταλληλότητας ταχύτητας 

2 Raster Τιμών 

καταλληλότητας 

βάθους (ανά 

σενάριο παροχής) 

WPS: Raster process – RangeLookup του επιπέδου βάθους ροής με 

πίνακα τιμών καταλληλότητας βάθους 

3 Raster Τιμών 

καταλληλότητας 

υποστρώματος (ανά 

σενάριο παροχής) 

WPS: Raster process – RangeLookup του επιπέδου υποστρώματος με 

πίνακα τιμών καταλληλότητας υποστρώματος 

4 Τελικό raster 

καταλληλότητας 

(ανά σενάριο 

παροχής) 

WPS: Raster process – multiplication των προηγούμενων τριών 

επιπέδων 

5 Ποσοστό κελιών 

raster με 

καταλληλότητα 

μικρότερη του 0.4 

(Ακατάλληλα) 

WPS: Raster process – area coverage στο τελικό raster καταλληλότητας 

6 Ποσοστό κελιών 

raster με 

καταλληλότητα 

από 0.4 έως 0.6 

(Μετρίως 

κατάλληλα) 

WPS: Raster process – area coverage στο τελικό raster καταλληλότητας 

7 Ποσοστό κελιών 

raster με 

καταλληλότητα 

από 0.6 έως 0.8 

(Κατάλληλα) 

WPS: Raster process – area coverage στο τελικό raster καταλληλότητας 

8 Ποσοστό κελιών 

raster με 

καταλληλότητα 

άνω του 0.8 

WPS: Raster process – area coverage στο τελικό raster καταλληλότητας 

9 Συνολική 

κατάλληλη 

σταθμισμένη 

έκταση 

WPS: Raster process – area coverage στο τελικό raster καταλληλότητας 

10 Ποσοστό 

κατάλληλης 

σταθμισμένης 

έκτασης 
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Τα παρακάτω δεδομένα υπολογίζονται αυτόματα, βάσει των πρωτογενών δεδομένων. Ο 

τρόπος υπολογισμού τους φαίνεται παρακάτω: 

 

Δευτερογενή δεδομένα για WUA module: 
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Δευτερογενή δεδομένα για DSS module: 

Γενική παραδοχή: Εάν ένας τομέας (ύδρευση, άρδευση, κλπ) δεν έχει καθόλου τιμές χρήστη, δεν συμμετέχει στους υπολογισμούς, και οι 

αντίστοιχοι μέσοι όροι προσαρμόζονται ανάλογα. 

Α.Α Δεδομένο Τρόπος υπολογισμού 

1 
Οικολογική παροχή 

έτους 
                                                          

2 
Οικολογική παροχή: 

Δυνητική συνεισφορά 
                          

                                                   

   
 

3 

Οικολογική παροχή: 

Συνεισφορά στο 

έλλειμμα 

                                                        

                                                            
 

ΔΣ: Δυνητική συνεισφορά 

Οικ: Οικολογική παροχή 

Ύδρ: Ύδρευση 

Άρδ: Άρδευση 

Υ/Η: Υδροηλεκτρική παραγωγή 

Βιομ.: Βιομηχανικές ανάγκες 

Τουρ: Τουρισμός 

4 
Οικολογική παροχή: 

Εναπομείναν νερό 
                                                                      

5 
Οικολογική παροχή: 

ποσοστό κάλυψης 
                                                                    

6 
Ανάγκες Ύδρευσης 

έτους 
                                     

7 
Ανάγκες ύδρευσης: 

Δυνητική συνεισφορά 
                         

                                            

   
 

8 

Ανάγκες ύδρευσης: 

Συνεισφορά στο 

έλλειμμα 
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9 
Ανάγκες ύδρευσης: 

Εναπομείναν νερό 
                                                                    

10 
Ανάγκες ύδρευσης: 

Ποσοστό κάλυψης 
                                                             

11 
Ανάγκες άρδευσης 

έτους 

                                  
Ε.Α: Ετήσια άρδευση 

12 
Ανάγκες άρδευσης: 

δυνητική συνεισφορά 
                         

                                            

   
 

13 

Ανάγκες άρδευσης: 

συνεισφορά στο 

έλλειμμα 

                                                       

                                                            
 

 

14 
Ανάγκες άρδευσης: 

Εναπομείναν νερό 
                                                                    

15 
Ανάγκες άρδευσης: 

ποσοστό κάλυψης 
                                                             

16 
Ανάγκες υ/η 

παραγωγής έτους 
                        

17 

Ανάγκες υ/η 

παραγωγής: δυνητική 

συνεισφορά 
                               

                                                 

   
 

18 

Ανάγκες υ/η 

παραγωγής: 

συνεισφορά στο 

έλλειμμα 

                                                            

                                                            
 

 

19 

Ανάγκες υ/η 

παραγωγής: 

Εναπομείναν νερό 

                                                                              

20 

Ανάγκες υ/η 

παραγωγής: ποσοστό 

κάλυψης 

                                                                       

21 
Βιομηχανικές ανάγκες 

έτους 
                       



 

ECOFLOW-11ΣΥΝ_8_917  

04 Μαρτίου 2013 - 31 Οκτωβρίου 2015 

 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

   

17 

 

22 
Βιομηχανικές ανάγκες: 

δυνητική συνεισφορά 
                             

                                                          

   
 

23 

Βιομηχανικές ανάγκες: 

συνεισφορά στο 

έλλειμμα 

                                                           

                                                            
 

 

24 
Βιομηχανικές ανάγκες: 

εναπομείναν νερό 
                                                                            

25 
Βιομηχανικές ανάγκες: 

ποσοστό κάλυψης 
                                                                     

26 Τουρισμός έτους 
                                                  

   
 

27 
Τουρισμός: δυνητική 

συνεισφορά 
                  

                                             

   
 

28 

Τουρισμός: 

συνεισφορά στο 

έλλειμμα 

                                                

                                                            
 

 

29 
Τουρισμός: 

εναπομείναν νερό 
                                                      

30 
Τουρισμός: ποσοστό 

κάλυψης 
                                               

31 

Ετήσια άρδευση 

κατηγορίας (πχ. 

κηπευτικών) 

                                                                                           

ΥΔ: Υδατικό διαμέρισμα. Τα ΥΔ είναι 15: ΥΔ1, ΥΔ2,…ΥΔ14, ΥΔ14Β 

ΠΔ: Ποσοστό δήμου 

Το ποσό των κυβικών ανά μήνα εξαρτάται από την μέθοδο άρδευσης που έχει επιλέξει ο χρήστης. 

Τα υδατικά διαμερίσματα προσδιορίζονται από την περιοχή στην οποία ανήκει ο κάθε δήμος (στον οποίο εντάσσεται η 

περιοχή εφαρμογής) 

Κάθε δήμος μπορεί να έχει διαφορετικό ποσοστό συμμετοχής σε κάθε διαμέρισμα. Πχ. ο δήμος Ανατολικής Μάνης 

συμμετέχει κατά 36% στο ΥΔ 1, και κατά 64% στο ΥΔ 3. 

32 Συνολική ζήτηση 
                                                                                        

                   

33 Επάρκεια νερού                                                                                        
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34 
Ποσοστό κάλυψης 

αναγκών 

                    

                 
 

35 
Ποσότητα που υπάρχει 

διαθέσιμη 
                                   

36 
Τελική βαθμολογία 

οικολογικής παροχής 

                                                                                   

   
 

42 Τελική βαθμολογία 

                                            
 
                                            

 
 

Τ.Β.: Τελική Βαθμολογία 

Π.Κ.Α: Ποσοστό κάλυψης αναγκών 

Ύδρ: Ύδρευσης 

Άρδ: Άρδευσης 

Υ/Η: Υδροηλεκτρικής παραγωγής 

Βιομ: Βιομηχανικές 

Τουρ: Τουρισμού 

Κτην: Κτηνοτροφία 
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5 Λογισμικό υπολογισμού WUA (WUA module) 

To module υπολογισμού WUA χωρίζεται στις εξής ενότητες: 

A. Οθόνη επιλογής παραμέτρων χρήστη, 

B. Υπολογισμός, 

C. Παρουσίαση αποτελεσμάτων. 

Στην οθόνη επιλογής παραμέτρων, ο χρήστης: 

1. Επιλέγει περιοχή εφαρμογής, είτε από μια λίστα των ενσωματωμένων περιοχών 

(περιοχές μελέτης), είτε ανεβάζοντας το δικό του αρχείο GIS. 

2. Για τις υπάρχουσες περιοχές μελέτης, επιλέγει των αριθμό των διαθέσιμων σεναρίων 

παροχής για τα οποία θέλει να δει τους υπολογισμούς. 

3. Για νέα περιοχή εφαρμογής, εισάγει  το σενάριο παροχής (πχ. 1m
3
/s, 3m

3
/s, 5m

3
/s, 

κτλ), και κατόπιν ανεβάζει τα αντίστοιχα αρχεία ταχύτητας, βάθους, και προαιρετικά 

υποστρώματος, για κάθε σενάριο παροχής. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να επιλέξει 

να προχωρήσει στην επόμενη οθόνη. 

4. Επιλέγει κάποια καμπύλη καταλληλότητας ανάλογα με το είδος των ιχθύων που 

υπάρχουν στην συγκεκριμένη περιοχή. Η επιλογή γίνεται μέσω λίστας, ενώ με αντίστοιχο 

κουμπί στην λίστα μπορεί να δει περισσότερες λεπτομέρειες για την συγκεκριμένη καμπύλη.  

 

5. Πατάει το κουμπί υπολογισμού. 

0.0 
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Βάθος (ft) 

Ενήλικη Πέστροφα 

Bovee 
Raleigh 
Studley/Spina 
MF Stan 
SFAR 
NF Kings 
Alt Q's-util 
Alt Q's-pref 
Rush-util 
Rush-pref 
E Sierra 
Bovee (unpublished) 
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Στην φάση υπολογισμού, γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες: 

Οι παράμετροι του χρήστη για την καμπύλη καταλληλότητας στέλνονται μέσω JSON στον 

MyGIS server.  

1. Εντοπίζεται ο τύπος της απαιτούμενης ενέργειας και καλείται το αντίστοιχο Ecoflow 

module, στο οποίο προωθούνται οι παράμετροι του χρήστη. 

2. Το Ecoflow module δημιουργεί τα κατάλληλα ερωτήματα προς την βάση δεδομένων, 

για την άντληση των δεδομένων της καμπύλης καταλληλότητας, και τα επιστρέφει 

στο client module 

3. Το client module δημιουργεί μια σειρά από WPS ερωτήματα προς τον Geoserver για 

τον υπολογισμό των δευτερογενών δεδομένων. 

4. Ο Geoserver επιστρέφει τα δευτερογενή δεδομένα σε JSON μορφή 

5. Το client module τροφοδοτεί το υποσύστημα παρουσίασης αποτελεσμάτων. 

Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων: 

1. Εμφανίζεται μια σειρά από χάρτες καταλληλότητας, σε αντιστοιχία με τον αριθμό 

των σεναρίων που είχε επιλέξει ο χρήστης. 

 

2. Εμφανίζεται γράφημα με την διακύμανση της σταθμισμένης κατάλληλης έκτασης για 

το σύνολο των σεναρίων. 
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3. Εμφανίζεται συγκεντρωτικός πίνακας, με χρωματικό κώδικα, σχετικά με την 

καταλληλότητα των διαφόρων σεναρίων. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα ή παραπάνω 

σενάρια και να καλέσει το DSS module. 
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Καταλληλότητα ενδιαιτημάτων 

   

Πολύ κατάλληλο Κατάλληλο 
Μετρίως 

κατάλληλο 
Ακατάλληλο 

Συνολική 

κατάλληλη 

σταθμισμένη έκταση 

Σειρά 

κατάταξης 

Σενάριο 

παροχής 

(m
3
/s) 

Μέση 

τιμή 

% κελιών με 

καταλληλότητα 

>0.8 

0.8 > % κελιών με 

καταλληλότητα 

>0.6 

0.6>% κελιών με 

καταλληλότητα 

>0.4 

0.4>% κελιών με 

καταλληλότητα 
m

2
 

% της 

συνολικής 

έκτασης 

4 1 0.52 10 15 19 56 13456 54 

6 2 0.47 14 10 8 68 12345 49 

2 3 0.58 15 7 25 53 16890 68 

1 5 0.70 12 19 19 50 18905 76 

3 8 0.55 10 17 14 59 15352 61 

9 15 0.13 7 24 7 62 9870 39 

7 30 0.40 6 13 6 75 10754 43 

5 40 0.49 5 29 30 36 12890 52 

8 50 0.34 2 9 10 79 9990 40 
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6 Λογισμικό λήψης αποφάσεων (DSS module) 

Το DSS module χωρίζεται στις εξής ενότητες: 

A. Οθόνη επιλογής παραμέτρων, 

B. Υπολογισμός, 

C. Παρουσίαση αποτελεσμάτων. 

Στην οθόνη επιλογής παραμέτρων, ο χρήστης εισάγει τα απαιτούμενα δεδομένα (βλ. ενότητα 

ανάλυση πρωτογενών δεδομένων). Η εισαγωγή χωρίζεται σε ενότητες, ανάλογα με την κατηγορία 

των δεδομένων (υδρολογικά, αρδευτικά, υδροηλεκτρικά, βιομηχανικές ανάγκες, τουρισμός), ενώ 

ο χρήστης μπορεί να συμπτύξει/αναπτύξει την κάθε ενότητα για καλύτερη οργάνωση του 

διαθέσιμου χώρου. Η εισαγωγή δεδομένων γίνεται με κατάλληλα controls ανά περίπτωση (πχ. 

όπου ζητείται ποσοστό χρησιμοποιείται slider bar, όπου ζητείται αριθμητική τιμή το πεδίο δέχεται 

μόνο αριθμητικούς χαρακτήρες, όπου ζητείται επιλογή από λίστα χρησιμοποιείται checklist). Οι 

επιλογές του χρήστη αποθηκεύονται σε μορφή JSON στην μνήμη του browser για την μετέπειτα 

χρήση τους. 

Στην φάση υπολογισμού, ανακαλείται το JSON object και οι πράξεις γίνονται με χρήση 

Javascript, στον browser του χρήστη, χωρίς να χρειάζεται κάποια επικοινωνία με τον server. Τα 

ενδιάμεσα αποτελέσματα αποθηκεύονται πάλι in-memory για την επαναχρησιμοποίησή τους. 

Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων, εμφανίζεται πίνακας (με χρήση χρωματικού κώδικα) που 

περιέχει τα αποτελέσματα των υπολογισμών, καθώς και τους συντελεστές βαρύτητας που είχε 

εισάγει ο χρήστης. Ο χρήστης από αυτή την οθόνη μπορεί να τροποποιήσει τους συντελεστές 

βαρύτητας, χωρίς να χρειαστεί να ξανά-εισάγει και τα υπόλοιπα δεδομένα, για να δει δυναμικά 

πώς επηρεάζονται οι επιμέρους βαθμολογίες αλλά και η τελική. 
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7 Διάγραμμα ροής 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται ο τρόπος που αλληλεπιδρά ο χρήστης με τα δύο 

modules, καθώς και η αλληλεπίδραση των modules με το υπόλοιπο σύστημα: 
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Υπόμνημα: 

 


