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Περίληψη 

 Η ανάγκη της συνεχούς παρακολούθησης και βελτίωσης του περιβάλλοντος 

ώστε να γίνουν οι συνθήκες διαβίωσης των ζωντανών οργανισμών καλύτερες, αλλά 

και εν αρμονία με τη φύση, είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Δεδομένα λαμβάνονται 

καθημερινά και συνεχόμενα ώστε η εικόνα των συνθηκών που επικρατούν και οι 

αλλαγές που παρουσιάζονται σε αυτή, να μπορούν να αναλύονται από του 

επιστήμονες. Είναι ζητούμενο το παραπάνω γιατί οφείλουμε να γνωρίζουμε το 

«φυσιολογικό» ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απόκλιση από 

αυτό. Το ζήτημα είναι αν μπορούμε με τη χρήση νέων τεχνολογιών να γίνει εφικτή και 

πιο αποτελεσματική η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των περιβαλλοντικών 

δεδομένων για την αρτιότερη διαχείριση ζητημάτων που έχουν να κάνουν με το 

περιβάλλον. 

 Για να γίνει αυτό πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα, είναι εφικτή η 

«συνεργασία» τεχνολογίας και επιστήμης ώστε να βρεθεί ένας άμεσος, οικονομικός 

και αποτελεσματικός τρόπος ώστε οι επιστήμονες να μπορούν να εξάγουν 

αποτελέσματα που ανταποκρίνονται στις μετρήσεις; Προς απάντηση του παραπάνω 

ερωτήματος, συγκρίνουμε δύο από τα πιο δημοφιλή ελεύθερα λογισμικά – λογισμικά 

ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στην συλλογή και 

επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων. Το λογισμικό αυτού του είδους 

δημιουργείται και εξελίσσεται ευκολότερα και σε μεγαλύτερη κλίμακα από λογισμικά 

ιδιωτών καθώς προσαρμόζεται στις ανάγκες των χρηστών οι οποίοι είναι και αυτοί που 

το παραμετροποιούν. Σε συνεργασία με τις νέες τεχνολογίες των drones, arduino και 

μικροϋπολογιστικών συστημάτων μπορεί το λογισμικό αυτό να αποτελέσει ένα ισχυρό 

εργαλείο για τους επιστήμονες. 
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Abstract 

 The need to continuously monitor and improve the environment for making 

living conditions of organisms better, but also in harmony with nature, is greater than 

ever. Environmental data are collected daily and continuously so the prevailing 

conditions and the changes presented in it can be analyzed by the scientists. We need 

to know the "normal" so we can face any deviation from it. The question is whether we 

can, with the use of new technologies, make it possible and more efficient to collect, 

process and analyze environmental data to manage environmental issues. 

 To work through with this situation, we have to answer the following question, 

is it possible to "co-operate" technology and science to find a direct, economical and 

effective way for scientists, to be able to derive results that are responsive to 

measurements? In order to answer this question, we compare two of the most popular 

free software - open source software (FS/OSS) that are widely used in the collection 

and processing of environmental data. Such software is created and evolves more easily 

on a larger scale than private software as it adapts to the needs of the users who are also 

the ones who parameterize it. In collaboration with the new technologies of drones, 

Arduino’s and small-scale systems, this software can be a powerful tool for scientists.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Εισαγωγή 

1.1. Περιγραφή του προβλήματος 

 Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας και η ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για 

βελτίωση των συνθηκών ζωής των ανθρώπων στον πλανήτη δημιουργούν στους 

επιστήμονες την ανάγκη για περισσότερη μελέτη και αναλύσεις για την πρόβλεψη και 

βελτίωση των  συνθηκών διαβίωσης. Ακόμη τα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα, 

όπως οι μεγάλοι ανεμοστρόβιλοι, τα τσουνάμι και οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις που 

πλήττουν ολοένα και περισσότερο τον πλανήτη μας, είναι αναγκαίο να προβλέπονται 

και να αντιμετωπίζονται άμεσα. 

 Τα δεδομένα που μπορούν να ληφθούν με τη χρήση των νέων τεχνολογιών είναι 

τεράστια αλλά παράλληλα και χρήσιμη για την πιο ορθή εξαγωγή συμπερασμάτων. Η 

ανάγκη για την ευκολότερη συλλογή και επεξεργασίας  των δεδομένων που οι 

επιστήμονες μπορούν να έχουν στην κατοχή τους είναι πιο μεγάλη από ποτέ. Επίσης η 

αποτελεσματική σύνδεση μεταξύ δεδομένων δειγμάτων και πειραματικών 

αποτελεσμάτων είναι απολύτως σημαντική για την επιτυχή έκβαση ενός συνεργατικού 

σχεδίου(Singh et al, 2015). 

 

1.2. Αντικείμενο και στόχοι της μελέτης 

 Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού είναι επιτακτική η χρήση ευέλικτου 

λογισμικού και εξοπλισμού, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να συλλέγει 

περιβαλλοντικά δεδομένα, να μπορεί να τα αποθηκεύει, να τα διαμοιράζει μέσω  

διαδικτύου και να τα επεξεργάζεται, με μικρή ή καθόλου συμμετοχή του χρήστη. 

 Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα (Open Source Software - OSS) είναι το εργαλεία 

που πιστεύεται ότι θα συντελέσει στη διευκόλυνση των περιβαλλοντικών αναλύσεων 

και θα συμβάλλει στην πιο  εύκολη συλλογή και επεξεργασία και στην εξαγωγή πιο 

έγκυρων αποτελεσμάτων στην περιβαλλοντική επιστήμη. 

 Η παρούσα εργασία παρουσιάζει εργαλεία που βασίζονται στο λογισμικό 

ανοιχτού κώδικα και βοηθούν τους επιστήμονες στην αναλυτική  διαδικασία, μέσω της 

συλλογής και επεξεργασίας δειγμάτων δεδομένων. Αναλύονται τα Tethy’s και 

OpenAir μέσα από τη χρήση τους σε ερευνητικά προγράμματα που βρέθηκαν 
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δημοσιευμένα. Μέσα από τη μελέτη των δύο αυτών ελεύθερων λογισμικών, θα 

συγκρίνουμε τα εργαλεία και θα αξιολογήσουμε τις δυνατότητες που μας προσφέρουν. 

Έτσι θα απαντήσουμε στο ερώτημα, αν μπορούν λογισμικά ανοιχτού κώδικα να 

«τρέξουν» αποτελεσματικά και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αναλυτικής 

διαδικασίας. 

 

1.3. Περιεχόμενα της μελέτης 

 Στην παρούσα εργασία αρχικά παρουσιάζεται το Ελεύθερο Λογισμικό / 

Λογισμικό  Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Αναλύουμε τα στάδια δημιουργίας του, τις 

χρήσεις του, σε ποιους απευθύνεται και τα πλεονεκτήματα του. Έτσι μπορεί 

οποιοσδήποτε δεν έχει  επαφή με τέτοιου είδους λογισμικό να μάθει αρκετά πράγματα 

για αυτό. 

 Εν συνεχεία αναλύεται η περιβαλλοντική ρύπανση. Διαχωρίζουμε τα είδη τις 

περιβαλλοντικής ρύπανσης τα οποία είναι η ρύπανση των εδαφών, η ρύπανση των 

υδάτων και η ατμοσφαιρική ρύπανση και αναφέρουμε τις πηγές από τις οποίες 

δημιουργείται καθώς και τι προκαλεί. Με τον τρόπο αυτό ο αναγνώστης κατανοεί την 

αναγκαιότητα του ελέγχου της ρύπανσης και της αντιμετώπισης της. 

 Τέλος αναλύονται δύο από τα δημοφιλέστερα λογισμικά ανοιχτού κώδικα, το 

Tethys Software και το OpenAir. Το OpenAir έχει διαμορφωθεί στην πλατφόρμα R 

Project που αποτελεί ένα από τα πιο χρήσιμα λογισμικά ανοιχτού κώδικα και για αυτό 

το λόγο αναλύεται περαιτέρω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 

2.1. Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) 

2.1.1. Τι είναι το ΕΛ/ΛΑΚ 

 Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα (Open Source Software - OSS) είναι λογισμικό 

υπολογιστή με τον πηγαίο κώδικα του, που διατίθεται με άδεια στην οποία ο κάτοχος 

των πνευματικών δικαιωμάτων παρέχει τα δικαιώματα για μελέτη, αλλαγή και διανομή 

του λογισμικού σε οποιονδήποτε χρήστη και για οποιονδήποτε σκοπό (St. Laurent, 

2008). Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα θα αναφέρεται και ως ελεύθερο λογισμικό ή εν 

συντομία ΕΛ/ΛΑΚ. 

 Η ανάπτυξη λογισμικού ανοιχτού κώδικα ή η συνεργατική ανάπτυξη από 

πολλαπλές ανεξάρτητες πηγές δημιουργεί όλο και πιο διαφορετικό πεδίο σχεδιαστικής 

προοπτικής από ό, τι μια εταιρεία είναι σε θέση να αναπτύξει και να διατηρήσει 

μακροπρόθεσμα. Μια έκθεση της Standish Group που έγινε το 2008, αναφέρει ότι η 

υιοθέτηση μοντέλων λογισμικού ανοιχτού κώδικα έχει οδηγήσει σε εξοικονόμηση 

περίπου 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως στους καταναλωτές[(Rothwell R,  

2008), (Standish Newsroom — Open Source", 2008)] . 

 Οι εφαρμογές Ελεύθερου Λογισμικού καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος αναγκών 

της «ψηφιακής ζωής» όπως φυλλομετρητές (Mozilla Firefox), ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (Thunderbird), εξυπηρετητές διαδικτύου (Apache), εκπαίδευση 

(Moodle), κατασκευή ιστοσελίδων (Wordpress), λογιστική (GnuCash), σουίτες 

γραφείου (OpenOffice), λογισμικό υπολογιστών (Ubuntu) και πολλές άλλες υπηρεσίες 

που βοηθούν τους χρήστες στη καθημερινότητα τους. Το ΕΛ/ΛΑΚ χρησιμοποιεί νέους 

τύπους διαδικασιών κοινωνικοποίησης, αναπτυξιακές πρακτικές, κοινωνική δικτύωση, 

επιχειρηματικά μοντέλα, οργανωτική δομή, και νομιμότητα(Scacchi et al., 2007).  

 

2.1.2. Θεμελιώδης αρχή του ΕΛ/ΛΑΚ - Ελευθερία 

 Το ΕΛ/ΛΑΚ σαν θεμελιώδη του αρχή έχει την ελευθερία. Ελευθερία στην 

χρήση, την τροποποίηση, την βελτιστοποίηση – αλλαγή του πηγαίου κώδικα και την 

προώθηση του προς τους υπόλοιπους χρήστες δωρεάν. Η παραπάνω δυνατότητα είναι 
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και αυτή που κάνει το ελεύθερο λογισμικό πρωτοποριακό. Σε αντίθεση με 

προγράμματα ιδιωτών που ο κώδικας προστατεύεται και έτσι απαγορεύεται 

οποιαδήποτε αλλαγή του παρά μόνο προτάσεις στο δημιουργό του λογισμικού, το 

λογισμικό ανοιχτού κώδικα έχει δημιουργούς όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν και 

να το εξελίξουν. Έτσι δημιουργείται ένα λογισμικό με περισσότερες δυνατότητες αφού 

«εργάζονται» περισσότεροι πάνω σε αυτό.  

 Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation – FSF) έχει 

ταξινομήσει τέσσερις ελευθερίες στο Ελεύθερο Λογισμικό : 

❖ Ελευθερία 0. Οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογισμικό για 

οποιονδήποτε σκοπό. 

❖ Ελευθερία 1. Η κατανόηση της λειτουργία του προγράμματος καθώς και η 

προσαρμογή αυτού στις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την παραπάνω πρόταση είναι η πρόσβαση του χρήστη στον 

πηγαίο κώδικα του λογισμικού. 

❖ Ελευθερία 2. Η διανομή αντιγράφων του λογισμικού, η οποία έχει ως στόχο 

την βοήθεια των υπόλοιπων μελλοντικών χρηστών του. 

❖ Ελευθερία 3. Η παραμετροποίηση και βελτίωση του αρχικού λογισμικού και η 

δημοσιοποίηση των αλλαγών αυτών ώστε να επωφελείται όλη η κοινότητα των 

χρηστών του. 

 

2.1.3. Προϋποθέσεις 

 Για να θεωρείτε κάποιο λογισμικό, Open Source θα πρέπει να πληροί κάποιες 

προϋποθέσεις (opensource.org) και οι οποίες αναφέρονται παρακάτω : 

❖ Δωρεάν αναδιανομή 

 Η άδεια χρήσης του λογισμικού δεν πρέπει να πωλείται ή να διατίθεται ως 

συνιστώσα μιας συνολικής διανομής λογισμικού που περιέχει προγράμματα από 

διαφορετικές πηγές. Η άδεια δεν πρέπει να απαιτεί δικαιώματα ή άλλα τέλη για την 

πώληση. 
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❖ Πηγαίος κώδικας 

 Το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει τον πηγαίο κώδικα και πρέπει να 

επιτρέπει τη διανομή του πηγαίου κώδικα καθώς και της μεταγλωττισμένης φόρμας. 

Σε περίπτωση που κάποια μορφή προϊόντος δεν διανέμεται με τον πηγαίο κώδικα, 

πρέπει να υπάρχει ένα δημοσιευμένο μέσο για την απόκτηση του πηγαίου κώδικα, κατά 

προτίμηση το κατέβασμα μέσω Internet χωρίς χρέωση. Ο πηγαίος κώδικας πρέπει να 

είναι η προτιμώμενη μορφή στην οποία ένας προγραμματιστής θα τροποποιήσει το 

πρόγραμμα. Δεν επιτρέπεται σκόπιμα κωδικοποιημένος πηγαίος κώδικας. Δεν 

επιτρέπονται ενδιάμεσες μορφές όπως το αποτέλεσμα του προπαρασκευαστή ή του 

μεταφραστή. 

❖ Παραγόμενα έργα 

 Η άδεια χρήσης πρέπει να επιτρέπει τροποποιήσεις και παραγόμενα έργα και 

πρέπει να επιτρέπει την κατανομή τους υπό τους ίδιους όρους με την άδεια του αρχικού 

λογισμικού. 

❖ Ακεραιότητα του πηγαίου κώδικα του συγγραφέα 

 Η άδεια μπορεί να περιορίσει την κατανομή του πηγαίου κώδικα σε 

τροποποιημένη μορφή μόνο εάν η άδεια επιτρέπει τη διανομή των "αρχείων patch" με 

τον πηγαίο κώδικα με σκοπό την τροποποίηση του προγράμματος κατά την κατασκευή. 

Η άδεια πρέπει να επιτρέπει ρητά τη διανομή λογισμικού που έχει κατασκευαστεί από 

τροποποιημένο πηγαίο κώδικα. Η άδεια μπορεί να απαιτεί από παραγόμενα έργα να 

φέρουν διαφορετικό όνομα ή αριθμό έκδοσης από το αρχικό λογισμικό. 

❖ Καμία διάκριση εις βάρος προσώπων ή ομάδων 

 Η άδεια δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις εις βάρος προσώπων ή ομάδων 

προσώπων. 

❖ Καμία διάκριση εις βάρος νέων εγχειρημάτων σε οποιοδήποτε τομέα 

 Η άδεια δεν πρέπει να περιορίζει κανέναν να κάνει χρήση του προγράμματος 

σε ένα συγκεκριμένο πεδίο προσπάθειας. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να περιορίσει το 

πρόγραμμα από τη χρήση του σε μια επιχείρηση ή από το να χρησιμοποιηθεί για μια 

γενετική έρευνα. 
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❖ Διανομή άδειας 

 Τα δικαιώματα που συνοδεύουν το πρόγραμμα πρέπει να ισχύουν σε όλους 

όσους αναδιανέμεται το πρόγραμμα χωρίς να απαιτείται η εκτέλεση πρόσθετης άδειας 

από αυτά τα μέρη. 

❖ Η άδεια χρήσης δεν πρέπει να είναι συγκεκριμένη για ένα προϊόν 

 Τα δικαιώματα που συνοδεύουν το πρόγραμμα δεν πρέπει να εξαρτώνται από 

το γεγονός ότι το πρόγραμμα αποτελεί μέρος μιας συγκεκριμένης διανομής 

λογισμικού. Εάν το πρόγραμμα εξάγεται από αυτή τη διανομή και χρησιμοποιείται ή 

διανέμεται σύμφωνα με τους όρους της άδειας του προγράμματος, όλα τα μέρη στα 

οποία αναδιανέμεται το πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με αυτά 

που χορηγούνται σε συνδυασμό με την αρχική διανομή του λογισμικού. 

❖ Η άδεια χρήσης δεν πρέπει να περιορίζει άλλο λογισμικό 

 Η άδεια χρήσης δεν πρέπει να θέτει περιορισμούς σε άλλο λογισμικό που 

διανέμεται μαζί με το λογισμικό με τη συγκεκριμένη άδεια. Για παράδειγμα, η άδεια 

χρήσης δεν πρέπει να επιμένει ότι όλα τα άλλα προγράμματα που διανέμονται στο ίδιο 

μέσο πρέπει να είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. 

❖ Η άδεια χρήσης πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη 

 Καμία διάταξη της άδειας χρήσης δεν μπορεί να βασίζεται σε κάποια 

μεμονωμένη τεχνολογία ή στυλ διεπαφής. 

 

2.1.4. Κύκλος ζωής ενός ΕΛ/ΛΑΚ 

 Υπάρχει ένας κύκλος ζωής του ΕΛ/ΛΑΚ που παρουσίασε ο Donald Wynn το 

2004. Οι φάσεις αυτού  του κύκλου είναι τέσσερις και είναι οι παρακάτω : 

❖ Φάση εισαγωγής 

 Ένας προγραμματιστής ή μια ομάδα προγραμματιστών αναζητώντας ένα 

εργαλείο για τη δουλειά τους που δεν υπάρχει ήδη, δημιουργούν την αρχική έκδοση 

της εφαρμογής του λογισμικού. Έπειτα ακολουθεί η επικοινωνία του λογισμικού σε 

ιστοσελίδες, όπως για παράδειγμα το SourceForge δίνοντας τη δυνατότητα απόκτησης 

του και σε άλλους χρήστες. 
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❖ Φάση ανάπτυξης 

 Η ανάπτυξη και η εξέλιξη του λογισμικού έρχεται, καθώς περισσότεροι χρήστες 

το χρησιμοποιούν. Αποτέλεσμα της ανάπτυξης του λογισμικού είναι να μεγαλώνουν οι 

διαχειριστικές ανάγκες του έργου. Το παραπάνω γίνεται γιατί υπάρχει ανάγκη για 

βελτιώσεις και καινούργια χαρακτηριστικά που οι χρήστες επισημαίνουν. Φυσικά οι 

χρήστες με γνώσεις προγραμματισμού μπορούν οι ίδιοι να συμβάλλουν στη βελτίωση 

του λογισμικού. 

 Ευθύνη της διαχειριστικής ομάδας που δημιούργησε το λογισμικό είναι να 

αξιολογήσει τον κώδικα και αν κρίνει ότι είναι χρήσιμες οι βελτιώσεις να τον 

προσθέσει σε μια επόμενη έκδοση του λογισμικού. Στη φάση αυτή μπορούν να 

προστεθούν στη διαχειριστική ομάδα και χρήστες που συμβάλλουν στη βελτίωση του 

λογισμικού. Ως αποτέλεσμα έχουμε πολλές νέες εκδόσεις λογισμικού με βελτιώσεις  

και διορθώσεις σφαλμάτων. 

❖ Φάση ωριμότητας 

 Η φάση αυτή χαρακτηρίζεται από την ευρεία χρήση του λογισμικού από μεγάλη 

μάζα χρηστών. Έτσι η διαχειριστική ομάδα επικεντρώνεται στην αξιολόγηση του 

κώδικα τρίτων καθώς και την υποστήριξη των χρηστών. Το μέγεθος του κώδικα μπορεί 

να γίνει τόσο μεγάλο ώστε να δημιουργηθούν πολλές εκδόσεις του αρχικού έργου. 

❖ Πτώση ή Αναγέννηση 

 Το  λογισμικό μπορεί να φθίνει αν χαθεί το ενδιαφέρον για το λογισμικό καθώς 

οι χρήστες βρουν άλλο λογισμικό και οι διαχειριστές δεν συνεχίσουν την υποστήριξη 

και βελτίωση του λογισμικού τους. Έτσι οι λήψεις του λογισμικού θα μειωθούν  και η 

υποστήριξη από την ομάδα των δημιουργών του θα ελαχιστοποιηθεί. 

 Από την αντίπερα όχθη αν το λογισμικό συνεχίσει  να εξελίσσεται μέσα από 

την κοινότητα των χρηστών αλλά και τη διαχειριστική ομάδα και συνεχίσει να είναι 

πρωτοπόρο τότε αναπτύσσεται και μεγαλώνει.  
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2.1.5. Σε ποιους απευθύνονται 

 Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς σκοπούς 

και από πολλούς και διάφορους χρήστες ανάλογα τις ανάγκες τους. Παρακάτω 

αναφέρονται μερικοί από αυτούς όπως τους βρίσκουμε στο opensource.org : 

❖ Χρήστες 

 Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι λογισμικό που αναπτύχθηκε από και για 

την κοινότητα των χρηστών. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία εφαρμογών ανοιχτού κώδικα, 

από εφαρμογές παραγωγικότητας έως λογισμικό ημερολογίου ή ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που μπορούν να διευκολύνουν και να απλοποιήσουν τη καθημερινότητα 

του χρήστη. 

❖ Προγραμματιστές 

 Τα έργα ανοιχτού κώδικα παρέχουν τεράστιες ευκαιρίες στους 

προγραμματιστές να μοιράζονται και να μαθαίνουν μέσω της συνεργασίας. Μπορούν 

να γνωριστούν άνθρωποι με κοινά ενδιαφέροντα μέσα από την ανάπτυξη λογισμικού  

ανοιχτού κώδικα για τα πράγματα που τους ενδιαφέρουν και να συνεργαστούν για να 

παράγουν. Οι συνεισφορές δεν περιορίζονται στον κώδικα, καθώς τα έργα χρειάζονται 

ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων. 

❖ Εργασία 

 Οι επιχειρήσεις αναζητούν υψηλότερη ποιότητα, μεγαλύτερη αξιοπιστία, 

μεγαλύτερη ευελιξία και χαμηλό κόστος παραγωγής. Όλα αυτά μπορεί να τα προσφέρει 

η χρήση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Με τη χρήση του προωθείτε η καινοτομία 

και μέσω αυτής η εξέλιξη της επιχείρησης. 

❖ Εκπαίδευση 

 Πολλά από τα πιο επιτυχημένα λογισμικά ανοιχτού κώδικα στον κόσμο, έχουν 

ρίζες ακαδημαϊκές. Η συμμετοχή εκτείνεται πέραν της υιοθεσίας και της ανάπτυξης, 

και τώρα περιλαμβάνει μια ευρεία ποικιλία ακαδημαϊκών προγραμμάτων και έρευνας. 

Μπορούν να επωφεληθούν πολλές ακαδημαϊκές δραστηριότητες με τη χρήση 

λογισμικού ανοιχτού κώδικα. 
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❖ Κυβέρνηση 

 Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο μπορούν να εκμεταλλευτούν την αξία της 

ανοικτής πηγής ως τεχνολογική λύση η οποία θα προσφέρει αξία στο κοινό που 

εξυπηρετεί, καθώς και μια προσέγγιση για την ανάπτυξη που επιστρέφει τις επενδύσεις 

των φορολογουμένων πίσω στην κοινωνία που εκπροσωπούν. 

 

2.1.6. Πλεονεκτήματα των ΕΛ/ΛΑΚ 

 Η συνεχής διάδοση και η ευελιξία στη χρήση, καθώς και η άμεση διόρθωση 

των σφαλμάτων του, κάνουν το ΕΛ/ΛΑΚ ολοένα και πιο δημοφιλές στους χρήστες 

υπολογιστών. Η δυνατότητες που προσφέρει μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του 

απλού χρήστη και φτάνουν έως και τις απαιτητικές μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Τα 

πλεονεκτήματα του ελεύθερου και του παραμετροποιήσιμου λογισμικού ανοιχτού 

κώδικα είναι σίγουρα τα πιο σημαντικά. Υπάρχει όμως πληθώρα πλεονεκτημάτων στη 

χρήση του(Νώττας, 2008, Μάνος, 2011). Μερικά από τα κυριότερα των οποίων είναι: 

❖ Άμεση διόρθωση λαθών. Η χρήση του λογισμικού από πολλούς χρήστες κάνει 

ευκολότερη την εύρεση και πιο άμεση την διόρθωση λαθών (bugs).  

❖ Χαμηλό κόστος. Το κόστος των ελεύθερων λογισμικών είναι πολύ 

χαμηλότερο, τις περισσότερες φορές ακόμη και μηδενικό, σε σύγκριση με τα 

προγράμματα ιδιωτών. 

❖ Προσαρμοστικότητα και ευελιξία στις ανάγκες του χρήστη. Ο χρήστης του 

ΕΛ/ΛΑΚ μπορεί μέσω της εκμάθησης προγραμματισμού να τροποποιήσει τον 

πηγαίου κώδικα του λογισμικού σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες. 

❖ Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών. Λόγω της συνεχούς χρήσης τους σε 

διάφορα περιβάλλοντα, τα ΕΛ/ΛΑΚ ενσωματώνουν διαδικασίες και πρακτικές 

που είναι ευρέως αναγνωρισμένες και αποδίδουν αποτελεσματικά. 

❖ Αξιοπιστία. Καθώς το λογισμικό έχει χρησιμοποιηθεί και δοκιμαστεί από 

πληθώρα χρηστών, ο κίνδυνος δυσάρεστων εκπλήξεων μειώνεται. 

❖ Ασφάλεια. Η μελέτη του κώδικα από τους χρήστες των ΕΛ/ΛΑΚ βοηθάει  στον 

άμεσο εντοπισμό και επιδιόρθωση λαθών και σφαλμάτων του πηγαίου κώδικα 

του λογισμικού. 

 



10 

 

2.1.7. Συγκριτικές μελέτες 

 Υπάρχει πληθώρα μελετών πάνω στο ελεύθερο λογισμικό και πως αυτό μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί στην περιβαλλοντική  επιστήμη. Οι μελέτες αυτές χρησιμοποιούν 

και άλλα εργαλεία που μας προσφέρει η τεχνολογία όπως το σύννεφο και το διαδίκτυο 

έτσι ώστε να γίνει ακόμη πιο  εύκολη η διαδικασία της μετάδοσης των 

περιβαλλοντικών μετρήσεων. Θα μπορούσαμε να κατηγοριοποιήσουμε αυτές τις 

μελέτες σε τρεις κατηγορίες. 

2.1.7.1. Λογισμικό ανοιχτού κώδικα βασισμένο σε Cloud 

 Το ελεύθερο λογισμικό που μπορεί να χτιστεί έτσι ώστε να επικοινωνεί 

διαδικτυακά με κάποιο σύννεφο, στο οποίο ο ερευνητής θα έχει άμεση πρόσβαση είναι 

ένας από τους καλύτερους συνδυασμούς για αποδοτικότερη συλλογή δεδομένων. Οι 

ανάγκες που υπάρχουν είναι να υπάρχει ταυτόχρονη και συνεχόμενη μέτρηση πολλών 

σημείων για μεγάλα χρονικά διαστήματα, να συγκεντρωθούν οι μετρήσεις σε ένα 

αποθετήριο εύκολης πρόσβασης και να επεξεργαστούν τα δεδομένα που έχουν 

συλλεχθεί τόσο σε πραγματικό χρόνο, όσο και εκτός σύνδεσης όποτε απαιτηθεί, για 

τον ποιοτικό έλεγχο και την ανίχνευση τυχόν μη φυσιολογικών συνθηκών. 

 Οι παραπάνω ανάγκες μπορούν να καλυφθούν με τη χρήση δικτύου 

αισθητήρων οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι σε συσκευή συγκέντρωσης αποτελεσμάτων 

η οποία στέλνει τα αποτελέσματα σε κάποιο σύννεφο(Akyildiz et al., 2002). Το δίκτυο 

αυτό είναι γνωστό ασύρματο δίκτυο αισθητήρων (Wireless Sensor Network – WSN). 

Οι περισσότερες δημοσιευμένες εργασίες επικεντρώνονται στο σχεδιασμό αυτών των 

δικτύων και όχι στην ακρίβεια και την αξιοπιστία των μετρούμενων δειγμάτων. 

 Οι πιο πρόσφατες λύσεις που έχουν αναπτυχθεί για την εφαρμογή κατάλληλων 

αρχιτεκτονικών βασισμένων σε cloud, για τη διαχείριση συστημάτων μέτρησης με 

διαφορετική πολυπλοκότητα είναι το Cloudino(cloudino.io) και το 

Azure(azure.microsoft.com). Το πιο πρόσφατο ολοκληρωμένο σύστημα 

παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων έχει αναπτυχθεί και βρίσκεται προς 

δημοσίευση από τους Corbellini et al. 2017 και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων, το οποίο έχουν εφαρμόσει σε ένα μουσείο 

συλλέγοντας δεδομένα από τον Ιούλιο του 2016 και για έναν χρόνο. 
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 Το σύστημα αυτό αποτελείται από έναν ασύρματο δέκτη χαμηλής ισχύος 

βασισμένος σε σύστημα Arduino και το οποίο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο μέσω 

ενός GPRS modem. Μέσα σε αυτό τον χρόνο το σύστημα αυτό έχει συλλέξει 10MB 

αρχείων. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι άμεσα διαθέσιμα για παρακολούθηση και 

επεξεργασία, χάρη στο modem και αποθηκεύονται στο σύννεφο από το οποίο μπορούν 

να ανακτηθούν και να μελετηθούν ανά πάσα στιγμή (Corbellini et al., 2017). 

2.1.7.2. Λογισμικό ανοιχτού κώδικα βασισμένο στο Web 

 Λίγο μετά την παρουσίαση της πρόκλησης για τη δημιουργία του Digital Earth 

από τον Al Gore, πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το 1998 οι υπηρεσίες 

ιστού άρχισαν να εγκαθίστανται εξαλείφοντας τις διαφορές που είχαν. Με τις 

υπηρεσίες web, ο ιστός ήταν στο επόμενο στάδιο εξέλιξής του, καθώς τα συστατικά 

του λογισμικού θα μπορούσαν να ανακαλύψουν και άλλα συστατικά λογισμικού (Roy 

et al., 2001). Η Κοινοπραξία World Wide Web (W3C) κατηγοριοποιεί τις υπηρεσίες 

web σε δύο γενικές κατηγορίες, τις αυθαίρετες υπηρεσίες web και τις υπηρεσίες REST. 

 Οι αυθαίρετες υπηρεσίες ιστού αποτελούνται από υπηρεσίες μέσω ενός ενιαίου 

σημείου πρόσβασης. Όλες οι λειτουργίες της υπηρεσίας ιστού εκτελούνται μέσω αυτού 

του μοναδικού τελικού σημείου. Σχεδόν όλες οι αυθαίρετες υπηρεσίες ιστού 

χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο πρόσβασης απλού αντικειμένου για τυποποίηση 

(SOAP). Τα πρότυπα SOAP αναπτύχθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και έγιναν 

de facto πρότυπα για αυθαίρετες υπηρεσίες στις αρχές του 2000. 

 Αντίθετα, οι υπηρεσίες REST επιτυγχάνουν την ενσωμάτωση με πιο ελαφρύ 

και απλούστερο τρόπο και επικεντρώνονται σε πόρους. Η έννοια της υπηρεσίας web 

REST, εισήχθη το 2000 από τον Roy Fielding. Το REST χρησιμοποιεί τον άστατης 

φύσης χαρακτήρα του HTTP (Guinard & Trifa, 2009). Το πρωτόκολλο HTTP (Hyper 

Text Transfer Protocol) προοριζόταν αρχικά να μεταφέρει σελίδες δεδομένων σε 

προγράμματα περιήγησης ιστού που θα παρουσιάζονται για ανθρώπους. Ωστόσο, 

αναπτύσσεται ως ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση δεδομένων 

μεταξύ εφαρμογών, με τη μορφή υπηρεσιών διαδικτύου, οι οποίες πλημμυρίζονται από 

άλλες υπηρεσίες δικτύου(Rettig et al., 2015). 

 Το λογισμικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση 

του. Είναι λειτουργικό και χρησιμοποιείται μέσα από τον φυλλομετρητή μας (Web 
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Browser) που μπορεί να είναι ο Chrome ή ο Mozilla. Ένα τέτοιο λογισμικό είναι το 

Tethys που αναλύεται παρακάτω. 

2.1.7.3. Λογισμικό ανοιχτού κώδικα που εγκαθίσταται 

 Υπάρχουν και τα ΕΛ/ΛΑΚ που είναι διαμορφωμένα σαν αρχεία προγράμματος, 

έτοιμα για άμεση εγκατάσταση σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα. Είναι 

παραμετροποιήσιμα και μπορούν να αποτελούν θεμέλιο ώστε να αναπτυχθούν μέσα σε 

αυτά διάφορα εργαλεία με διαφορετικές χρήσεις το καθένα και για συγκεκριμένο 

σκοπό. 

 Ένα τέτοιο λογισμικό ανοιχτού κώδικα αναλύεται παρακάτω  και αποτελεί μια 

από τις πιο γνωστές πλατφόρμες. Το R Project έχει δημιουργηθεί κυρίως για τη 

στατιστική επεξεργασία δεδομένων. Πάνω σε αυτό έχουν φτιαχτεί  επιμέρους εργαλεία 

με μεγαλύτερη εξειδίκευση ως προς τον σκοπό τους. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι το 

OpenAir με το οποίο ασχολούμαστε στη παρούσα εργασία επίσης. 

 

2.2. Περιβαλλοντική Μελέτη 

2.2.1. Εισαγωγή 

 Η παρουσία ανθρώπων στο πλανήτη δημιουργεί πολλές φορές προβλήματα σε 

αυτών. Όταν δε οι άνθρωποι δε σέβονται αυτά που η φύση μας χαρίζει απλόχερα και 

ξεχνούν το πόσο σημαντική είναι για την ύπαρξη μας τότε δημιουργούνται 

προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά καλούμαστε εμείς, οι δημιουργοί τους να τα 

αντιμετωπίσουμε και να τα εξαλείψουμε. Για να γίνει η συμβίωση μας με τη φύση 

περισσότερο αρμονική. Ευτυχώς με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την απόκτηση της 

νοοτροπίας της πρόληψης, τείνουμε με τα χρόνια να προσπαθούμε όχι απλά να 

αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα αλλά να προλαμβάνουμε για να μη δημιουργηθούν 

και άλλες πληγές στη φύση όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η τρύπα του 

όζοντος. Η περιβαλλοντική ρύπανση λοιπόν αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο μελετάται 

και εξελίσσεται στο πέρας του χρόνου (Wynn, 2004). 
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Εικόνα 1. Επιβάρυνση του πλανήτη μας από την ανθρώπινη δραστηριότητα. (Πηγή : LORELYN 

MEDINA/SHUTTERSTOCK) 

 

2.2.2. Ορισμός 

 Με τον όρο «ρύπανση» εννοούμε την παρουσία ρύπων στο περιβάλλον σε 

ποσότητα, διάρκεια ή συγκέντρωση που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές 

επιπτώσεις στην υγεία των ζωντανών οργανισμών καθώς και των οικοσυστημάτων ή 

υλικές ζημιές και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο. Με τον όρο 

«ρύποι» αναφερόμαστε στα χημικά, γεωργικά και βιομηχανικά απόβλητα που 
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συναντώνται κυρίως στα αστικά κέντρα. Οι ρύποι αυτοί συναντώνται σε τρεις μορφές, 

στους αέριους, τους υγρούς και τους στερεούς (Εγκυκλοπαίδεια του περιβάλλοντος. 

Ρύπανση. National Geographic, 2013). 

 Οι επιπτώσεις της ρύπανσης πολλές και σε πολλά επίπεδα. Το μεγαλύτερο κακό 

προκαλείται φυσικά στον άνθρωπο και αφορά ασθένειες όπως ο καρκίνος και το 

άσθμα. Επιπροσθέτως με την κατανάλωση τροφίμων που έχουν επιμολυνθεί μπορεί να 

προκληθούν πονοκέφαλοι, ναυτίες, εγκεφαλικές βλάβες καθώς και βλάβες στο συκώτι. 

 Με την εξέλιξη της τεχνολογίας δίνεται η ευκαιρία στους επιστήμονες να  

μπορούν να παρακολουθούν, να βελτιώνουν και να προλαμβάνουν την δημιουργία 

ρύπων στο φυσικό περιβάλλον. Αυτό μπορεί να γίνει με τη παρακολούθηση της 

συμπεριφοράς στοιχείων που είναι υπεύθυνα για τη ρύπανση αλλά και άλλων που σε 

μεγάλες συγκεντρώσεις είναι ανεπιθύμητα. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να 

διαμορφώσουν τρόπους αντιμετώπισης εργαστηριακά και να τους εφαρμόσουν στο 

περιβάλλον κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Επίσης μπορούν να βελτιστοποιήσουν 

προϊόντα που επιβαρύνουν το περιβάλλον όπως παραδείγματος χάριν  τα λιπάσματα 

και να τα κάνουν πιο φιλικά προς αυτό. 

 

2.2.3. Ρύπανση Εδαφών 

 Όταν η συγκέντρωση ρυπογόνων ουσιών στο έδαφος είναι καταστροφική για 

τους οργανισμούς και το οικοσύστημα μιλάμε για ρύπανση εδαφών. Οι κυριότερες 

πηγές ρύπανσης των εδαφών είναι (Πασιγιάννη, 2013): 

❖ Λιπάσματα – Φυτοφάρμακα. Μερικά από τα πιο επιβαρυντικά συστικά για το 

περιβάλλον που βρίσκουμε σε λιπάσματα και φυτοφάρμακα είναι το νιτρικό 

και θειικό αμμώνιο, η ουρία, τα φωσφορικά άλατα και τα άλατα του καλίου. 

❖ Υγρά και στερεά απόβλητα χημικών βιομηχανιών. Συστατικά όπως 

αλογονομένες ουσίες, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες και τοξικοί 

διαλύτες είναι μερικά από αυτά που συνεισφέρουν στην μόλυνση του εδάφους. 

❖ Αστικά και νοσοκομειακά απόβλητα που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής 

ταφής και αποτέφρωσης σε υψηλές  θερμοκρασίες. 

❖ Ρύποι προερχόμενοι από την εκμετάλλευση πετρελαίου, λιπαντικών υλών και 

ελαστικών. 



15 

 

❖ Απόβλητα προερχόμενα από μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες. 

❖ Βαρέα μέταλλα. Τα πιο ισχυρά και υπεύθυνα για τη μόλυνση του 

περιβάλλοντος είναι το κάδμιο(Cd), ο μόλυβδος(Pb), ο υδράργυρος(Hg), το 

αρσενικό(As) και το θάλλιο(Tl), ο ψευδάργυρος(Zn), ο χαλκός(Cu) και το 

νικέλιο(Ni). 

❖ Ραδιενεργά κατάλοιπα. Προέρχονται από πυρηνικές δοκιμές και πυρηνικές 

εγκαταστάσεις. Η βιολογική συσσώρευση τους είναι μεγάλη και προκαλεί 

ανεπανόρθωτες βλάβες στους ζωντανούς οργανισμούς. 

 

2.2.4. Ρύπανση υδάτων 

 Η ρύπανση των υδάτων είναι η μόλυνση των υδάτινων σωμάτων (π.χ. λίμνες, 

ποτάμια, ωκεανοί και υπόγεια ύδατα). Αυτή η μορφή περιβαλλοντικής υποβάθμισης 

συμβαίνει όταν ρυπαντές εκφορτώνονται άμεσα ή έμμεσα σε υδατικά συστήματα χωρίς 

επαρκή επεξεργασία για την απομάκρυνση επιβλαβών ενώσεων. Η ρύπανση των 

υδάτων επηρεάζει ολόκληρη τη βιόσφαιρα φυτών και οργανισμών που ζουν σε αυτά 

τα υδατικά συστήματα, καθώς και οργανισμούς και φυτά που ενδέχεται να εκτεθούν 

στο νερό. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι επιζήμιο όχι μόνο για 

μεμονωμένα είδη και πληθυσμούς αλλά και για τις φυσικές βιολογικές κοινότητες 

(“Water Pollution”, Wikipedia). 

 Κυριότεροι παράγοντες που προκαλούν τη ρύπανση των υδάτων είναι οι 

παρακάτω: 

❖ Απόβλητα 

 Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) από 

έρευνες που έγιναν τις χρονιές 2015 και 2016, 663 εκατομμύρια άνθρωποι, αριθμός 

που αντιπροσωπεύει το 9% του παγκόσμιου πληθυσμού, δεν έχουν πρόσβαση σε 

πόσιμο νερό, ενώ 2,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι (δηλαδή το 40% του παγκόσμιου 

πληθυσμού) δεν έχουν σωστό σύστημα αποχέτευσης. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν το 

πρόβλημα της διάθεσης των αποβλήτων, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν 

χρησιμοποιούμε το καζανάκι της τουαλέτας, τα απόβλητα πρέπει να πάνε σε 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και έπειτα όχι να απορριφθούν αλλά να 

επεξεργαστούν περαιτέρω γιατί θα υπάρξουν και άλλα απορρίμματα για επεξεργασία. 
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 Πολλές φορές απόβλητα λυμάτων απορρίπτονται ακατέργαστα ή με ελάχιστη 

κατεργασία στη θάλασσα. Θεωρητικά τα λύματα μπορεί να θεωρηθούν μια απόλυτα 

φυσική ουσία που μπορεί να απορριφθεί στο περιβάλλον. Όμως πρακτικά τα λύματα 

αυτά περιέχουν χημικές ουσίες προερχόμενες από τα φάρμακα που μπορεί να 

λαμβάνουν οι άνθρωποι έως και πλαστικά ή χαρτικά και άλλα απόβλητα που 

προκύπτουν από το νερό που απορρίπτεται από τις τουαλέτες. Όταν οι άνθρωποι έχουν 

προσβληθεί από κάποιον ιό, αυτός μεταφέρεται μέσω των λυμάτων που απορρίπτονται 

στο περιβάλλον. Είναι δυνατή η μετάδοση ασθενειών όπως η ηπατίτιδα από το νερό 

ποταμών και θαλασσών. 

❖ Θρεπτικές ουσίες 

 Υπό την προϋπόθεση της κατάλληλης επεξεργασίας και της σωστής χρήσης 

τους, τα λύματα μπορούν να λειτουργήσουν για το περιβάλλον ως λίπασμα. Είναι ικανά 

να προσφέρουν θρεπτικά για αυτό συστατικά όπως άζωτο και φώσφορο, βοηθώντας 

έτσι στην ανάπτυξη τους τα φυτά και τα ζώα. Συχνά όμως απελευθερώνονται σε πολύ 

μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που το περιβάλλον μπορεί να «διαχειριστεί». Την 

ποσότητα του λιπάσματος για τη φύση αυξάνουν και τα χημικά λιπάσματα που 

χρησιμοποιούν οι αγρότες και τα οποία προσθέτουν και αυτά θρεπτικά, για το έδαφος, 

συστατικά μέσω της εκροής τους σε ποτάμια και θάλασσες. Τα παραπάνω μπορούν να 

προκαλέσουν ανάπτυξη φυκών ή πλαγκτόν τα οποία θα καταλάβουν τεράστιες 

περιοχές στους ωκεανούς, στις λίμνες ή και στα ποτάμια. Είναι επιβλαβής λοιπόν γιατί 

αφαιρεί το οξυγόνο από το νερό και έτσι θανατώνονται διάφορες μορφές ζωής. 

❖ Υγρά απόβλητα 

 Τα ξεπλύματα των βιομηχανικών μονάδων και των εργοστασίων αποτελούν 

ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος της ρύπανσης των υδάτων. Στην κατηγορία αυτή 

βέβαια εντάσσονται και απορρυπαντικά που χρησιμοποιούμε στα πλυντήρια ρούχων 

και πιάτων στα σπίτια μας. Μεγάλες καταιγίδες ξεπλένουν στέλνοντας στις 

αποχετεύσεις και έπειτα σε ποτάμια και θάλασσες πολλές χημικές ουσίες που υπάρχουν 

σε δρόμους όπως λάδια φρένων, καθώς και σε χωράφια από τη χρήση φυτοφαρμάκων. 

❖ Χημικά απόβλητα 

 Χημικά απόβλητα όπως τα πολυχλωροδιφαινύλια (PCBs) που 

χρησιμοποιήθηκαν παλαιότερα ευρέως για την κατασκευή ηλεκτρονικών 
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κυκλωμάτων, αποτελούν απόβλητα που έχουν εναποτεθεί στο περιβάλλον σε τεράστιες 

συγκεντρώσεις. Ακόμη μια τοξική χημική ουσία που ξεκίνησε ως πρόσθετο σε 

χρώματα για βαφή σκαφών, καθώς τα προστάτευε από τις διαβρώσεις χαρακτηρίστηκε 

ως επικίνδυνη αφού προκάλεσε ζημιά σε θάλασσες. Ο λόγος για τον 

τριβουτυλοκασσίτερο (TBT). Ένα από τα πιο διαδεδομένα περιστατικά ρύπανσης 

ωκεανού αποτελεί η μόλυνση του κόλπου Minimata, της Ιαπωνίας όταν το 1938 ένα 

εργοστάσιο έριξε μια σημαντική ποσότητα αποβλήτων που περιείχαν υδράργυρο, 

μολύνοντας έτσι όλη την υδρόβια ζωή. Για να αντιληφθούν το πρόβλημα χρειάστηκε 

να περάσουν σχεδόν δέκα χρόνια και μέχρι να γίνει αντιληπτό είχαν δηλητηριαστεί 

πάνω από δύο χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έτρωγαν ψάρια από τον κόλπο (Mishima et 

al., 1982). 

❖ Ραδιενεργά απόβλητα 

 Τα απόβλητα αυτά σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορούν να προκαλέσουν 

θανάτους ενώ σε χαμηλότερες καρκίνο και πολλές ακόμη ασθένειες. Στην Ευρώπη οι 

μεγαλύτερες πηγές ραδιενεργών αποβλήτων προέρχονται από δύο πυρηνικούς 

σταθμούς  ηλεκτροπαραγωγής. Ο ένας βρίσκεται στη βορειοδυτική ακτή της Μεγάλης 

Βρετανίας  και λέγεται Sellafield και ο δεύτερος στη βόρεια ακτή της Γαλλίας και 

ονομάζεται Cap La Hague. Και οι δύο σταθμοί εκλύουν ραδιενεργά απόβλητα στη 

θάλασσα. 

❖ Πλαστικά 

 Η απόρριψη πλαστικών από τους ανθρώπους είναι μια αδιαμφισβήτητη κακή 

συνήθεια η οποία γίνεται σε βαθμό πολύ επικίνδυνο. Λόγο της ελάχιστης 

βιοαποικοδόμησης τους, τα πλαστικά συσσωρεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε 

ακτές αλλά και μέσα σε θάλασσες και ωκεανούς. Ένα απλό παράδειγμα αποτελεί ένα 

πλαστικό μπουκάλι το οποίο μπορεί να «επιβιώσει» στον ωκεανό έως και 450 χρόνια! 

Μπορεί λοιπόν να μην είναι τόσο τοξικά  όσο άλλοι ρύποι που αναφέρθηκαν παραπάνω 

όμως περιέχουν ενώσεις όπως η δισφαινόλη Α που ανήκουν στην κατηγορία των 

ενδοκρινικών διαταρακτών. Οι ενώσεις της κατηγορίας αυτής εισέρχονται στον  

ανθρώπινο οργανισμό και προκαλούν ορμονικές διαταραχές. Από την άλλη πλαστικά 

που υπάρχουν σε μικρά κομμάτια στις θάλασσες μπορεί να αποτελέσουν τροφή για 

τους θαλάσσιους οργανισμούς όπως τα ψάρια και τα θαλασσοπούλια με άσχημες 

συνέπειες για την υγεία τους. 
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2.2.5. Ατμοσφαιρική ρύπανση 

 Ατμοσφαιρική ρύπανση καλείται, η παρουσία στην ατμόσφαιρα κάθε είδους 

ουσιών, σε συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές 

επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα και 

γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του. 

Κάτω από ορισμένες συνθήκες, η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να φτάσει σε επίπεδα 

που μπορεί να δημιουργήσουν ανεπιθύμητες συνθήκες διαβίωσης. Σε αυτήν την 

περίπτωση έχει επικρατήσει να λέγεται ότι έχουμε «Νέφος». Το «Νέφος» 

παρουσιάζεται με δύο μορφές (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 

www.ypeka.gr): 

❖ Νέφος καπνομίχλης. Σχηματίζεται όταν έχουμε υψηλή συγκέντρωση ρύπων, 

όπως μονοξειδίου του άνθρακα, διοξείδιο του θείου και αιωρούμενα σωματίδια, 

σε συνδυασμό με σχετικά χαμηλή θερμοκρασία και μεγάλη σχετική υγρασία. 

❖ Φωτοχημικό νέφος. Παρουσιάζεται όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, 

μεγάλη ηλιοφάνεια σε ένταση και διάρκεια, μικρή σχετική υγρασία και υψηλή 

συγκέντρωση οξειδίων του αζώτου, υδρογονανθράκων, και δευτερογενών 

προϊόντων τους. 

2.2.5.1. Πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

 Οι πηγές της ρύπανσης της ατμόσφαιρας είναι κυρίως ανθρωπογενούς φύσης 

και δευτερευόντως φυσικής προέλευσης και είναι οι παρακάτω σύμφωνα με τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (www.eea.europa.eu): 

❖ Καύση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι 

μεταφορές, η βιομηχανία και τα νοικοκυριά. 

❖ Βιομηχανικές διεργασίες και χρήση διαλυτών, για παράδειγμα σε βιομηχανίες 

χημικών και ορυκτών. 

❖ Γεωργικές και αγροτικές πηγές όπως για παράδειγμα καύσεις για εκχέρσωση 

γης, καύση αγροτικών αποβλήτων, ψεκασμοί με αεροπλάνα και αποσύνθεση 

αποβλήτων. 

❖ Διαχείριση αποβλήτων. 

❖ Ηφαιστειογενείς εκρήξεις, κονιορτός, εκνέφωση θαλάσσιου άλατος και 

εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων από εργοστάσια είναι παραδείγματα 

φυσικών πηγών εκπομπών. 
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2.2.5.2. Είδη ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

 Με γνώμονα τον τρόπο παραγωγής τους, οι ρύποι που συναντάμε στην 

ατμόσφαιρα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

❖ Πρωτογενείς ρύποι. Εκπέμπονται απευθείας από τις διάφορες πηγές που τις 

δημιουργούν στην ατμόσφαιρα και οι σημαντικότεροι είναι: 

✓ Αιωρούμενα σωματίδια. Τα αιωρούμενα σωματίδια είναι ουσίες που 

βρίσκονται στον ατμοσφαιρικό αέρα ως διακριτά σωματίδια σε υγρή ή 

στερεή μορφή όπως σκόνη, καπνός, υδρογονάνθρακες, σωματίδια 

βαρέων μετάλλων [όπως για παράδειγμα αυτά του μολύβδου (Pb) και 

του νικελίου (Ni)]. Μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στο 

αναπνευστικό σύστημα και μειώνουν την ορατότητα της ατμόσφαιρας. 

✓ Μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Άχρωμο και άοσμο αέριο, προϊόν 

ατελούς καύσης πάσης φύσεως μηχανών όπως για παράδειγμα αυτές 

των αυτοκινήτων. Μειώνει την ικανότητα του αίματος να μεταφέρει 

οξυγόνου στους ιστούς, προκαλεί ζαλάδες, πονοκεφάλους και σωματική 

κόπωση. 

✓ Υδρογονάνθρακες. Έχουν καρκινογόνο δράση. 

✓ Χλώριο (Cl2). 

✓ Φθόριο (F2). 

❖ Δευτερογενείς ρύποι. Σχηματίζονται στην ατμόσφαιρα από τους πρωτογενείς 

ρύπους μέσα από χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα είτε μεταξύ τους 

είτε με τα φυσικά συστατικά της ατμόσφαιρας, με τη βοήθεια της ηλιακής 

ακτινοβολίας, της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και της υγρασίας που 

επικρατεί. Οι κυριότεροι είναι: 

✓ Μονοξείδιο του αζώτου (NO). Άχρωμο αέριο. Παράγεται κυρίως από 

τους κινητήρες των οχημάτων και τους βιομηχανικούς καυστήρες. 

Ισχυρό αγγειοδιασταλτικό, επηρεάζει το ήπαρ. 

✓ Διοξείδιο του αζώτου (NO2). Αέριο με ιδιάζουσα μυρωδιά χρώματος 

καφέ. Δημιουργείται από χημικές αντιδράσεις του μονοξειδίου του 

αζώτου παρουσία ηλιακής ακτινοβολίας. Βασικός ρύπος του νέφους και 

της όξινης βροχής. Προκαλεί αναπνευστικά προβλήματα. 

✓ Όζον (O3). Αέριο άχρωμο και άοσμο. Εξαιρετικά τοξικό προκαλεί ζάλη, 

εμετούς, προβλήματα στους ιστούς των πνευμόνων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. Μεθοδολογία 

 Τα τελευταία χρόνια θα βρούμε στη βιβλιογραφία αρκετές αναφορές σε 

ΕΛ/ΛΑΚ, με τη χρήση του να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων. Όσον 

αφορά τη περιβαλλοντική μελέτη τις περισσότερες δημοσιεύσεις θα τις βρούμε να 

αναφέρονται στο λογισμικό GIS του οποίου η χρησιμότητα είναι μεγάλη. 

 Δυστυχώς, συγκριτικές αναφορές μεταξύ λογισμικών ανοιχτού κώδικα που 

επικεντρώνονται στη συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων δεν υπάρχουν,  παρά μόνο 

μεμονωμένες παρουσιάσεις λογισμικών που προσανατολίζονται στη περιβαλλοντική 

ανάλυση. Οι δημοσιευμένες εργασίες επικεντρώνονται στη παρουσίαση και τον τρόπο 

λειτουργίας και δόμησης των λογισμικών ανοιχτού κώδικα και όχι τόσο στη σύγκριση 

μεταξύ τους για την σύγκριση τους και από πλευράς δομής λογισμικού και από πλευράς 

λειτουργιών αλλά και από πλευράς αποτελεσμάτων. Έτσι δεν μπορούμε να έχουμε στη 

παρούσα εργασίες παρόμοιες μελέτες.  

 

3.1. Στάδια επιλογής λογισμικού 

❖ 1ο Στάδιο  

 Αρχικά επικεντρωθήκαμε στην εύρεση λογισμικού ανοιχτού κώδικα στο 

διαδίκτυο. Έγινε αναζήτηση με τη χρήση του Google ώστε να εμφανιστούν οι πιο 

δημοφιλείς ιστοσελίδες για λογισμικά ανοιχτού κώδικα, τα οποία είχαν τις δικές τους 

ιστοσελίδες. Επίσης μας εμφανίστηκαν και εργασίες που αναφέρονταν σε κάποια 

ΕΛ/ΛΑΚ. Έπειτα ακολούθησε η διαδικασία επιλογής λογισμικών που σχετίζονταν 

περισσότερο με το αντικείμενο της έρευνας μας. Υπήρχαν πολλά λογισμικά  που είχαν 

παρεμφερές περιεχόμενο ή εξυπηρετούσαν έναν συγκεκριμένο σκοπό και δεν 

προσέφεραν  παραπάνω εργαλεία. 

❖ 2ο Στάδιο 

 Αφού επιλέχθηκαν τα πιο συναφή με το αντικείμενο μελέτης της παρούσας 

εργασίας λογισμικά, έπρεπε να ανακαλύψουμε περισσότερα πράγματα για αυτά. Έγινε 

μια πρώτη διερεύνηση των λειτουργιών τους μέσα από τις ιστοσελίδες που προσέφεραν 

εγχειρίδια χρήσης καθώς και μέσα από δημοσιευμένες εργασίες που ασχολούνταν με 

αυτά. 
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 Κριτήρια για την τελική επιλογή των λογισμικών που θα αναλυθούν ήταν:  

✓ η ευκολία στη χρήση τους 

✓ οι δυνατότητες που παρείχαν στο χρήστη 

✓ η δημοτικότητα τους στην επιστημονική κοινότητα 

✓ η λειτουργία τους να εξυπηρετεί σκοπούς περιβαλλοντικής 

 Στα λογισμικά που τελικά επιλέχθηκαν θα συγκριθούν οι παρακάτω 

δυνατότητες: 

✓ η ευκολία στη χρήση 

✓ η δυνατότητα συλλογής δειγμάτων 

✓ η δυνατότητα επεξεργασίας δειγμάτων 

✓ η δυνατότητα μετάδοσης τους σε σύννεφο ή ιστολόγιο 

✓ η δυνατότητα παραμετροποίησης 

 

❖ 3ο Στάδιο 

 Στο τελικό στάδιο μελετήθηκαν δημοσιευμένες εργασίες των οποίων η 

αναζήτηση έγινε μέσω του  http://www.sciencedirect.com/ με τη χρήση των παρακάτω 

λέξεων – κλειδιά (keywords):  

 

Πίνακας 1. Λέξεις κλειδιά (keywords) που χρησιμοποιήθηκαν στην αναζήτηση εργασιών μέσω του 

sciencedirect.com. 

 Επιλέχθηκαν και αναλύθηκαν εργασίες που αφορούσαν κυρίως το R Project, το 

OpenAir το οποίο είναι δομημένο πάνω στο R Project καθώς και ένα ΕΛ/ΛΑΚ που 

είναι δομημένο σε περιβάλλον Web το οποίο είναι το Tethy’s Software. 

Open Source 

Software

Open Source

Environmental 
Analysis

Open Source

Environmental 
Monitoring

Open Source

Application 

Keywords
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. Αποτελέσματα 

4.1. Tethys Platform 

4.1.1. Εισαγωγή 

 Σε ένα περιβάλλον web, οι περιβαλλοντικές εφαρμογές ιστού μπορούν να 

φιλοξενούνται σε απομακρυσμένο διακομιστή που μπορεί να προσπελαστεί 

ταυτόχρονα από πολλούς χρήστες μέσω περιβάλλον ιστού. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη 

για τον τελικό χρήστη, στην περίπτωση μας τον ερευνητή, να προμηθεύει και να 

διατηρεί το υλικό υψηλής απόδοσης που απαιτείται από τα μοντέλα, να ασχολείται με 

ζητήματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση λογισμικού και τις ασυμβατότητες του 

λειτουργικού συστήματος ή να παρακολουθεί και να εγκαθιστά ενημερώσεις 

λογισμικού. Το μόνο που χρειάζεται για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ιστού είναι 

μια σύνδεση στο διαδίκτυο και ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού. 

 Ένα εμπόδιο είναι η ανάγκη να ανακαλυφθούν και να επιλεγούν πακέτα 

λογισμικού που να ανταποκρίνονται στις χωρικές ανάγκες των περιβαλλοντικών 

εφαρμογών ιστού. Αυτές οι χωρικές ανάγκες μπορούν να αντιμετωπιστούν 

χρησιμοποιώντας το υπάρχον δωρεάν λογισμικό ανοικτού κώδικα (FOSS) για 

γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (FOSS4G), αλλά η αφθονία των διαθέσιμων 

FOSS4G μπορεί να είναι συντριπτική για τους νέους προγραμματιστές. Συνεπώς, η 

δημιουργία μιας περιβαλλοντικής εφαρμογής ιστού χρησιμοποιώντας το FOSS4G 

απαιτεί συνήθως από τον προγραμματιστή να συνθέσει διάφορα πακέτα και να 

ενορχηστρώσει τη χρήση τους μέσω κώδικα (Nathan et al., 2016).  

Προκλήσεις Περιγραφή 

Εμπόδιο λογισμικού 

Επιλέγοντας από πολλά διαθέσιμα FOSS 

και FOSS4G που παρέχουν τις χωρικές 

και υπολογιστικές δυνατότητες που 

απαιτούνται από τις περιβαλλοντικές 

εφαρμογές ιστού 

Ερμηνευτικό εμπόδιο 

Σύνθεση πολλών FOSS και FOSS4G για 

την προσφορά ενός μεγάλου φάσματος 

δυνατοτήτων 
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Εμπόδιο ανάπτυξης εφαρμογών ιστού 

Εκμάθηση γλωσσών, όπως HTML, CSS, 

JavaScript, Python, PHP, Ruby και την 

προσέγγιση διαχείρισης κώδικα 

Εμπόδιο εξάπλωσης 

Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών 

ιστού με τρόπο ασφαλή σε διάφορα 

περιβάλλοντα υλικού και κέντρων 

δεδομένων 

Πίνακας 2. Εμπόδια που καλούνται να ξεπεράσουν οι ερευνητές στη χρήση προγραμμάτων ανοιχτού κώδικα 

 Η προσέγγισή μας μειώνει το φραγμό στην ανάπτυξη ιστού των υδατικών 

πόρων αντιμετωπίζοντας κάθε ένα από τα τέσσερα εμπόδια: 

❖ Λογισμικό ανοικτής πηγής που πληροί τις χωρικές και υπολογιστικές 

δυνατότητες που απαιτούνται για την περιβαλλοντική μοντελοποίηση. 

❖ Ένα προγραμματιστικό μέσο για τη χρήση καθενός από τα συνιστάμενα 

εργαλεία λογισμικού σε μια ενιαία γλώσσα προγραμματισμού. 

❖ Μείωση των δεξιοτήτων ανάπτυξης ιστού που απαιτούνται για την ανάπτυξη 

εφαρμογών ιστού. 

❖ Ασφαλές μηχανισμό για την ανάπτυξη των ολοκληρωμένων εφαρμογών ιστού 

που είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να λειτουργούν με το πιο συνηθισμένο υλικό 

(π.χ. πανεπιστημιακό σύννεφο, εμπορικό νέφος, κέντρα ιδιωτικών δεδομένων). 

 Ως μέσο απεικόνισης αυτής της προσέγγισης, παρουσιάζουμε την υλοποίηση 

αυτής της προσέγγισης, ενός περιβάλλοντος ανάπτυξης και φιλοξενίας για web 

περιβαλλοντικές εφαρμογές που ονομάζεται Tethys Platform. 

4.1.2. Περιγραφή λογισμικού 

 Η πλατφόρμα Tethys είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης και φιλοξενίας για 

περιβαλλοντικές εφαρμογές ιστού. Στοχεύει σε επιστήμονες και μηχανικούς που έχουν 

κάποια επιστημονική εμπειρία προγραμματισμού, αλλά όχι απαραίτητα εμπειρία 

ανάπτυξης ιστού. 

 Αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία: το Tethys Software Suite, το Tethys 

Software Development Kit (SDK) και το Tethys Portal. Κάθε στοιχείο σχεδιάστηκε για 

να αντιμετωπίσει ένα ή περισσότερα από τα τέσσερα εμπόδια και να μειώσει 

αποτελεσματικά το εμπόδιο για την ανάπτυξη. Το Tethys Software Suite ξεπερνά το 
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εμπόδιο λογισμικού, παρέχοντας σουίτα εργαλείων λογισμικού FOSS τρίτου μέρους 

και λογισμικού FOSS4G για την αντιμετώπιση πολλών από τις κοινές ανάγκες που 

παρουσιάζονται στην ανάπτυξη εφαρμογών για χρήση σε περιβαλλοντικές διαδικασίες. 

Το Tethys SDK αντιμετωπίζει τόσο το εμπόδιο ανάπτυξης ιστού όσο και το εμπόδιο 

ενοποίησης παρέχοντας ένα πλαίσιο Python MVC για βελτιωμένη ανάπτυξη των 

εφαρμογών ιστού και των API Python που επιτρέπουν τον προγραμματικό έλεγχο σε 

κάθε τμήμα της σουίτας λογισμικού. Το Tethys Portal ξεπερνά το εμπόδιο ανάπτυξης, 

παρέχοντας το πρωτεύον περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης για τις εφαρμογές ιστού της 

πλατφόρμας Tethys. 

4.1.3. Tethys Software Suite 

 Το Tethys Software Suite είναι το στοιχείο της πλατφόρμας Tethys που παρέχει 

πρόσβαση σε πόρους και λειτουργίες που απαιτούνται συνήθως για την ανάπτυξη 

περιβαλλοντικών εφαρμογών ιστού. Οι άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα δεν εγγυώνται 

μόνο την ελεύθερη πρόσβαση στον κώδικα αλλά περιλαμβάνουν και την ελευθερία να 

αναδιανέμεται ελεύθερα το λογισμικό ως μέρος άλλων διανομών λογισμικού, όπου 

βέβαια η άδεια διανομής λογισμικού δεν έρχεται σε αντίθεση με τους όρους της άδειας 

ανοικτού κώδικα (Open Source Initiative, 2016). 

4.1.4. Χωρική βάση δεδομένων 

 Επιλέξαμε να συμπεριλάβουμε τη βάση δεδομένων PostgreSQL (Άδεια 

PostgreSQL) με την επέκταση της χωρικής βάσης δεδομένων PostGIS (General Public 

License) (Holl and Plum, 2009, Nguyen, 2009) για την παροχή δυνατοτήτων 

αποθήκευσης χωρικών δεδομένων για τις εφαρμογές ιστού του Tethys. Έχει τα 

περισσότερα χαρακτηριστικά των υλοποιήσεων χωρικής βάσης δεδομένων ανοιχτού 

κώδικα και είναι η προτιμώμενη λύση χωρικής βάσης δεδομένων ανοικτής πηγής για 

εφαρμογές ιστού της επιστήμης της γης (Swain et al., 2015). 

4.1.5. Γεοεπεξεργασία 

 Το 52ο North WPS (γενική δημόσια άδεια) περιλαμβάνεται στην σουίτα 

λογισμικού Tethys ως ένα μέσο για την υποστήριξη των αναγκών γεωπροεπεξεργασίας 

στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών εφαρμογών ιστού. 
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4.1.6. Χαρτογράφηση 

 Το GeoServer (γενική δημόσια άδεια) περιλαμβάνεται για τη δημοσίευση 

χωρικών δεδομένων ως υπηρεσιών διαδικτύου. Ο ρόλος ενός διακομιστή χάρτη είναι 

να καταστήσει τα χωρικά δεδομένα σε φιλικά προς το web μορφή, π.χ. PNG, KML, 

GML και GeoJSON) και να δημοσιεύσει τα δεδομένα ως τυποποιημένες υπηρεσίες 

ιστού. 

4.1.7. Απεικόνιση (visualization) 

 Δύο εναλλακτικές λύσεις για την αλληλεπιδραστική απεικόνιση των χωρικών 

δεδομένων σε εφαρμογές ιστού : 

❖ OpenLayers 3 (Άδεια BSD 2-Clause) 

❖ Google Maps ™ (όχι ανοιχτού κώδικα) 

 Και οι δύο εξίσου προτιμήθηκαν για την ανάπτυξη εφαρμογών ιστού της 

επιστήμης της γης στην επισκόπηση μας (Swain et al., 2015). Το OpenLayers είναι μια 

βιβλιοθήκη πελάτη web-mapping JavaScript (Steiniger and Hunter, 2013) για την 

απόδοση διαδραστικών χαρτών που επιτρέπουν στους χρήστες να πατούν, να 

μεγεθύνουν και να επιλέγουν χαρακτηριστικά σε μια ιστοσελίδα (Hazzard, 2011). Είναι 

σε θέση να εμφανίζει 2D χάρτες των υπηρεσιών web OGC και άλλων χωρικών 

μορφών.  

 Το Google Maps ™ παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης χωρικών δεδομένων σε 

ένα περιβάλλον χαρτογράφησης 2D παρόμοιο με το OpenLayers (Google, 2014), αλλά 

υποστηρίζει μόνο την εμφάνιση δεδομένων σε μορφή KML και δεδομένων που 

προστίθενται μέσω του API JavaScript. 

 Και οι δύο βιβλιοθήκες χαρτών παρέχουν διαδραστικές δυνατότητες σχεδίασης 

για να επιτρέπουν στους χρήστες να σχεδιάζουν λειτουργίες στο χάρτη ως μέσο λήψης 

χωρικών δεδομένων για εφαρμογές ιστού. 

4.1.8. Διαμοιραστής 

 Για να διευκολυνθεί ο μεγάλης κλίμακας υπολογισμός που συχνά απαιτείται 

από περιβαλλοντικές εφαρμογές, η Tethys Software Suite αξιοποιεί το λογισμικό 

διαχείρισης υπολογιστών HTCondor (άδεια Apache). Το HTCondor είναι λογισμικό 

διαχείρισης πόρων και λογισμικό προγραμματισμού εργασιών. Είναι ένα ευέλικτο και 
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ισχυρό σύστημα διαχείρισης υπολογιστικών πόρων που μπορεί να κάνει χρήση 

υπερυπολογιστών, δικτύων υπολογιστών και cloud computing. Το HTCondor 

διευκολύνει τον υπολογισμό υψηλής απόδοσης (HTC - παρέχει μια μεγάλη ποσότητα 

υπολογιστικής ισχύος για μεγάλο χρονικό διάστημα, ημέρες έως μήνες.). 

4.1.9. Εγκατάσταση Docker 

 Τα third-party εργαλεία λογισμικού που περιλαμβάνονται στην Tethys 

Software Suite έχουν το καθένα τις δικές τους μοναδικές οδηγίες εγκατάστασης, οι 

οποίες θα μπορούσαν να καταστήσουν την εγκατάσταση της πλατφόρμας Tethys μια 

επιβάρυνση. Για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, αναπτύχθηκαν εικόνες Docker που 

απλοποιούν την εγκατάσταση. Το Docker βασίζεται στις δυνατότητες εικονικοποίησης 

Linux για να παρέχει έναν ελαφρύ μηχανισμό για τη συσκευασία και τη διανομή 

εφαρμογών ιστού (Docker Inc., 2015). Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν εικόνες Docker 

για την PostgreSQL με την επέκταση PostGIS, το GeoServer και το 52ο North WPS. 

Ωστόσο, οι χρήστες ενδέχεται να εγκαταστήσουν τα εργαλεία λογισμικού third-party 

χωρίς το Docker και να τα χρησιμοποιήσουν με την πλατφόρμα Tethys. 

4.1.10. Tethys Softare Development Kit 

 Το Tethys SDK σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει τα εμπόδια στην ανάπτυξη 

ιστοσελίδων και την ενορχήστρωση λογισμικού. Περιλαμβάνει ένα πλαίσιο για την 

ανάπτυξη εφαρμογών ιστού, μια διεπαφή γραμμής εντολών (CLI) για απλοποίηση 

κοινών εργασιών διαχείρισης και διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (API) για 

κάθε στοιχείο της Tethys Software Suite. Υποθέσαμε ότι οι κύριοι προγραμματιστές 

που θα χρησιμοποιούσαν την πλατφόρμα Tethys θα είναι επιστήμονες και μηχανικοί 

με κάποια εμπειρία σεναρίου αλλά με περιορισμένη εμπειρία στην ανάπτυξη ιστού. Ως 

εκ τούτου, επιλέξαμε την Python ως γλώσσα της Tethys SDK, λόγω της αυξανόμενης 

δημοτικότητάς της μέσα στις επιστημονικές και μηχανικές κοινότητες (Swain et al., 

2015). 

4.1.11. APIs λογισμικού 

 Το Tethys SDK αντιμετωπίζει το εμπόδιο ενορχήστρωσης λογισμικού 

παρέχοντας Python API για κάθε λογισμικό στη σουίτα λογισμικού. Αυτό επιτρέπει 

στους προγραμματιστές εφαρμογών να ενορχηστρώσουν τη λειτουργικότητα του 

λογισμικού στα σενάρια τους, χρησιμοποιώντας μια κοινή γλώσσα προγραμματισμού. 
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4.1.12. Πλαίσιο ανάπτυξης εφαρμογών 

 Το Tethys SDK αντιμετωπίζει το εμπόδιο ανάπτυξης ιστού παρέχοντας ένα 

πλαίσιο ανάπτυξης εφαρμογών και το API Template Gizmos. Αντί να ξεκινά από το 

μηδέν, το πλαίσιο ανάπτυξης της εφαρμογής Tethys επεκτείνει το Django, ένα 

δημοφιλές πλαίσιο ιστού Python (Django Software Foundation, 2015), για να του 

δώσει τις βασικές δυνατότητες ιστού που απαιτούνται για εφαρμογές ιστού. Το πλαίσιο 

απλοποιεί την ανάπτυξη ιστού παρέχοντας μια δομημένη προσέγγιση για την 

κατασκευή και τη διαμόρφωση των εφαρμογών. 

 Μια σημαντική απλούστευση που παρέχεται από το Tethys web framework 

είναι ότι παρέχει ένα βασικό πρότυπο που περιλαμβάνει μια τυποποιημένη διάταξη για 

σελίδες εφαρμογών που οριοθετούνται σε περιοχές για μια κεφαλίδα, συνδέσμους 

πλοήγησης, κουμπιά δράσης και πρωταρχικό περιεχόμενο. 

 

Εικόνα 2. Απεικόνιση της διάταξης που παρέχεται από το βασικό πρότυπο για εφαρμογές, η οποία περιλαμβάνει 

περιοχές για (α) μια κεφαλίδα, (β) συνδέσμους πλοήγησης, (γ) κύριο περιεχόμενο και (δ) κουμπιά δράσης. (Πηγή: 

Swain et al, 2006) 
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4.1.13. Γραμμή εντολών 

 Το Tethys SDK παρέχει μια διεπαφή γραμμής εντολών για την αυτοματοποίηση 

ορισμένων από τις κοινές εργασίες διαχείρισης που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

εφαρμογών ιστού με την πλατφόρμα Tethys. Για παράδειγμα, περιλαμβάνει μια εντολή 

για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων εφαρμογών, εντολές για την εγκατάσταση και την 

ενημέρωση της πλατφόρμας Tethys και εντολές για τη διαχείριση των εικόνων και των 

περιεχομένων της σουίτας Docker. 

4.1.14. Tethys Portal 

 Το Tethys Portal σχεδιάστηκε για να ξεπεράσει το εμπόδιο ανάπτυξης 

εφαρμογών. Εφαρμόζεται ως σχέδιο ιστοτόπου Django και αξιοποιεί τις δυνατότητες 

του Django για να παρέχει τη βασική λειτουργικότητα του ιστοτόπου που συχνά 

θεωρείται δεδομένη στις σύγχρονες εφαρμογές ιστού. Περιλαμβάνει ένα πλήρες 

σύστημα λογαριασμού χρήστη με προφίλ χρηστών και έναν μηχανισμό επαναφοράς 

κωδικού πρόσβασης για ξεχασμένους κωδικούς πρόσβασης. Οι λογαριασμοί χρηστών 

είναι απαραίτητοι για να επιτρέπουν στους προγραμματιστές εφαρμογών να 

προσαρμόζουν την εμπειρία των χρηστών, να χορηγούν ή να περιορίζουν την 

πρόσβαση σε δεδομένα ή λειτουργίες που παρέχονται από την εφαρμογή και να 

προστατεύουν τα δικαιώματα απορρήτου των χρηστών. Το σύστημα λογαριασμού 

χρήστη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το πρότυπο OAuth 2.0 για 

να επιτρέπουν στους χρήστες να συνδεθούν με λογαριασμούς κοινωνικών μέσων όπως 

το Google, το Facebook και το LinkedIn. 

 Μια σημαντική σημείωση σχετικά με το σύστημα λογαριασμού χρήστη είναι 

ότι χρησιμοποιείται μόνο για την εξουσιοδότηση και τη χορήγηση δικαιωμάτων 

πρόσβασης στην ίδια την πύλη και όχι σε κάθε υποκείμενο στοιχείο λογισμικού (π.χ.: 

GeoServer, PostGIS). Τα δικαιώματα πρόσβασης στα στοιχεία λογισμικού διέπονται 

από τον υπεύθυνο ανάπτυξης εφαρμογών και τον διαχειριστή της πύλης με ασφαλή 

τρόπο. Κατά την ανάπτυξη του Tethys Portal, κάθε ένα από τα στοιχεία του λογισμικού 

εγκαθίσταται ως ανεξάρτητη υπηρεσία, το καθένα με τα δικά του στοιχεία ελέγχου ή 

την πρόσβαση, από τον διαχειριστή της πύλης. Το Tethys Portal παρέχει επίσης μια 

σελίδα προορισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση των δυνατοτήτων 

της παρουσίας της πλατφόρμας Tethys και μιας σελίδας βιβλιοθήκης εφαρμογών που 

χρησιμεύει ως σημείο πρόσβασης για εγκατεστημένες εφαρμογές. 
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Εικόνα 3. Το Tethys Portal περιλαμβάνει σελίδες βιβλιοθήκης εφαρμογών, το οποίο χρησιμεύει ως σημείο 

εκκίνησης για εγκατεστημένες εφαρμογές. (Πηγή: Swain et al, 2006) 

4.1.15. Συμπεράσματα λογισμικού Tethys 

 Η πλατφόρμα Tethys σχεδιάστηκε για να μειώσει το εμπόδιο της ανάπτυξης, 

για επιστήμονες και μηχανικούς που επιθυμούν να μεταφέρουν τα δεδομένα και τα 

μοντέλα τους μέσω διαδραστικών εφαρμογών ιστού. 

 Μέχρι σήμερα, η πλατφόρμα Tethys έχει χρησιμοποιηθεί για να αναπτύξει 

τουλάχιστον 24 γνωστές περιβαλλοντικές εφαρμογές ιστού. Αυτές οι υπάρχουσες 

εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του Μηχανικού 

Στρατού των ΗΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Brigham Young, στο Πανεπιστήμιο του Τέξας 

στο Austin, στο CUAHSI, και από μία τουλάχιστον ιδιωτική εταιρεία συμβούλων 

(Aquaveo). Αυτές οι εφαρμογές Tethys έχουν αναπτυχθεί για να υποστηρίξουν μια 

ποικιλία εμπορικών, κυβερνητικών και ακαδημαϊκών έργων, όπως το HydroShare, το 

CI-Water και το CUAHSI Water Data Center. 
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 Η κονσόλα Web app GSSHA αναπτύχθηκε για να αποδείξει τη μέθοδο 

κονσερβοποίησης μοντέλων πρόγνωσης πλημμυρών (Dolder et al., 2015). Η αφορμή 

για την ανάπτυξη της μεθόδου κονσερβοποιημένου μοντέλου είναι ότι όταν πλησιάζει 

ένα γεγονός πλημμύρας, υπάρχει περιορισμένος χρόνος εκτέλεσης του υδρολογικού 

μοντέλου σε μια προσπάθεια να προβλεφθεί η έκβαση του συμβάντος πλημμύρας. 

 Η λύση που παρέχεται από τη μέθοδο Canned Modeling είναι η προετοιμασία 

μεγάλου αριθμού μοντέλων με ποικίλες παραμέτρους εισόδου, που ονομάζονται 

"σενάρια", και η αποθήκευση τους ώστε κατά της διάρκεια της κρίσης να  αναζητηθεί 

εκεί η λύση. Όταν συμβεί ένα πιθανό συμβάν πλημμύρας, η κονσερβοποιημένη βάση 

δεδομένων μοντέλου ερωτάται χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ή προβλεπόμενες 

συνθήκες και το μοντέλο που τρέχει με την πλησιέστερη αντιστοίχιση επιστρέφει 

αμέσως. Η μέθοδος κονσερβοποιημένης μοντελοποίησης μπορεί να εφαρμοστεί σε 

οποιοδήποτε υδρολογικό μοντέλο ή ακόμα και σε οποιοδήποτε συνδυασμό 

διαφορετικών υδρολογικών μοντέλων. 

 Η εφαρμογή Canned GSSHA παρέχει μια διεπαφή χρήστη μιας σελίδας που 

επιτρέπει στους χρήστες να αλλάζουν τις παρατηρούμενες ή προβλεπόμενες 

παραμέτρους εισόδου και να βλέπουν την υπολογισμένη υδρογραφία της πλησιέστερης 

αντιστοίχισης όπως μπορούμε να διακρίνουμε στην Εικόνα 4. Μια ομάδα συρόμενων 

γραμμών στην αριστερή πλευρά της οθόνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

τροποποιήσει τις παραμέτρους εισόδου. Το πολικό διάγραμμα στο κέντρο δείχνει 

κανονικοποιημένες τιμές των παραμέτρων που επιλέγει ο χρήστης με κίτρινο χρώμα 

και οι κανονικοποιημένες τιμές των παραμέτρων από το προ-υπολογισμένο μοντέλο 

που ταιριάζει περισσότερο με την είσοδο του χρήστη με πράσινο χρώμα. Το οικόπεδο 

στη δεξιά πλευρά της οθόνης εμφανίζει το υδρογράφημα του πλησιέστερου μοντέλου 

που ταιριάζει. Κάθε φορά που ο χρήστης αλλάζει την τιμή οποιουδήποτε από τα 

ρυθμιστικά, η αναζήτηση είναι σχεδόν στιγμιαία και η επικαιροποίηση του πολικού 

ορίζοντα και της υδρογραφίας αμέσως. 



31 

 

 

Εικόνα 4. Η εφαρμογή ιστού Canned GSSHA για τη διερεύνηση προ-υπολογισμένων υδρογραφιών για 

καθορισμένες συνθήκες. (Πηγή: Swain et al, 2006) 

 Έχουμε παρουσιάσει μια προσέγγιση για την υπέρβαση αυτών των εμποδίων, 

η οποία περιλαμβάνει την παροχή: 

❖ Λογισμικού που πληροί τις χωρικές και υπολογιστικές δυνατότητες που 

απαιτούνται συνήθως για την περιβαλλοντική μοντελοποίηση. 

❖ Ένα προγραμματικό μέσο για τη χρήση κάθε συνιστώμενου λογισμικού σε μια 

ενιαία γλώσσα προγραμματισμού. 

❖ Μείωση των δεξιοτήτων ανάπτυξης ιστού που απαιτούνται για την ανάπτυξη 

εφαρμογών ιστού. 

❖ Ασφαλές μηχανισμό για την ανάπτυξη των ολοκληρωμένων εφαρμογών ιστού 

που είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να λειτουργούν με τα πιο συνηθισμένα μέσα 

για την απόκτηση υλικού (π.χ. πανεπιστημιακό σύννεφο, εμπορικό νέφος, 

κέντρα ιδιωτικών δεδομένων).  

 Αυτή η δικτυακή πύλη μπορεί εύκολα να επανασχεδιαστεί και να προσαρμοστεί 

ώστε να ταιριάζει με την οργάνωση που τη φιλοξενεί. Η πλατφόρμα Tethys διευκολύνει 

την πιο συνηθισμένη χρήση των περιβαλλοντικών εφαρμογών ιστού, οι οποίες θα 

συμβάλλουν στη μείωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και πρακτικής. 
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4.2. OpenAir 

 Το OpenAir είναι ένα πακέτο R που αναπτύχθηκε κυρίως για την ανάλυση 

δεδομένων μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αλλά το οποίο είναι επίσης 

γενικότερης χρήσης στις επιστήμες της ατμόσφαιρας. Το πακέτο αποτελείται από 

πολλά εργαλεία για την εισαγωγή και τον χειρισμό δεδομένων και την πραγματοποίηση 

ευρέος φάσματος αναλύσεων για την καλύτερη κατανόηση των δεδομένων σχετικά με 

την ατμοσφαιρική ρύπανση. 

4.2.1. Εισαγωγή 

 Σε όλο τον κόσμο συλλέγονται τεράστια και συνεχώς αυξανόμενα δεδομένα 

σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, η βάση 

δεδομένων Airbase αποτελείται από περισσότερους από 7000 τόπους 

παρακολούθησης, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού 

αριθμού των διαθέσιμων δεδομένων (http://www.eea.europa.eu/themes/air/airbase). 

Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων είναι η παροχή 

πληροφοριών για τη δοκιμή συμμόρφωσης με τα πρότυπα ποιότητας του αέρα, τις 

κατευθυντήριες γραμμές και τους κανονισμούς και για ερευνητικούς σκοπούς. Τα 

περισσότερα δεδομένα συλλέγονται για την παρακολούθηση της προόδου προς την 

επίτευξη των νομοθετικών ορίων, όπως εκείνα που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Πολλά, αν όχι τα περισσότερα από τα δεδομένα αναλύονται με επιφανειακούς 

τρόπους, π.χ. για να επιβεβαιωθεί αν μια ετήσια μέση συγκέντρωση είναι πάνω ή κάτω 

από μια καθορισμένη τιμή κατωφλίου. Αυτή η κατάσταση αντιπροσωπεύει μια 

σημαντικά χαμένη ευκαιρία. Η εμπειρία δείχνει ότι μπορούν να συλλεχθούν 

περισσότερες πληροφορίες από την ανάλυση των δεδομένων μέσω της εφαρμογής 

καινοτόμων τεχνικών ανάλυσης δεδομένων (Carslawa et al., 2012). 

 Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά εμπόδια που εμποδίζουν τη γενίκευση της πιο 

εμπεριστατωμένης ανάλυσης. Πρώτον, δεν υπάρχει ένα συνεκτικό σύνολο εργαλείων 

ανάλυσης δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Δεύτερον, πολλοί χρήστες δεν 

γνωρίζουν τα διαθέσιμα εργαλεία ή τον τρόπο εφαρμογής τους. Τρίτον, ακόμη και όταν 

αυτά τα εργαλεία είναι διαθέσιμα, συχνά είναι προσβάσιμα μόνο μέσω ποικίλων 

δαπανηρών, εξειδικευμένων ιδιόκτητων λογισμικών, με αποτέλεσμα μια ασυνεπή και 

κατακερματισμένη προσέγγιση στην ανάλυση δεδομένων. Αν μπορούν να 

ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, υπάρχουν πολλά πιθανά οφέλη, όπως: μια πληρέστερη 
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βάση τεκμηρίωσης για τη στήριξη της λήψης αποφάσεων, τον εντοπισμό των 

παραγόντων που ελέγχουν τις συγκεντρώσεις ρύπων, τη βελτίωση της ποιότητας των 

αναλύσεων που αναλαμβάνονται και την ενισχυμένη επικύρωση των περιβαλλοντικών 

μοντέλων. Υπάρχουν επίσης πιθανά οικονομικά οφέλη μέσω της καλύτερης λήψης 

αποφάσεων και των στοχοθετημένων δράσεων για τη διαχείριση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης. 

4.2.2. Χαρακτηριστικά και περιβάλλον του λογισμικού 

4.2.2.1. Στόχοι ανάπτυξης 

 Η χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα ήταν σημαντική από την άποψη της 

διαφάνειας και θεωρήθηκε ότι οι χρήστες και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής θα 

προτιμούσαν ένα ανοιχτό σύστημα όπου ο κώδικας και οι τεχνικές ήταν ανοικτές σε 

πλήρη έλεγχο. Η άλλη σημαντική πτυχή της χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα είναι 

ότι είναι πιθανότερο η διεθνής κοινότητα ατμοσφαιρικής ρύπανσης να συμμετάσχει 

στην ανάπτυξή της και να συμβάλει στην επέκταση των δυνατοτήτων της. 

4.2.2.2. Το R project 

 Το R (www.r-project.org) είναι ένα περιβάλλον προγραμματισμού ανοιχτού 

κώδικα, το οποίο αποκτά γρήγορα χρήση σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων (R Development 

Core Team, 2011). Πρόκειται για μια ερμηνευμένη γλώσσα που προσφέρει εξαιρετικές 

δυνατότητες διαδραστικής ανάλυσης και είναι ιδανική για την ταχεία ανάπτυξη 

εφαρμογών στατιστικής και ανάλυσης δεδομένων. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα 

του R για το openair project είναι ότι είναι ελεύθερο και ανοιχτό. Είναι πολύ ισχυρή 

και λειτουργεί σε ένα ευρύ φάσμα πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft 

Windows, Apple OS X και Linux. 

 Για σκοπούς ρύπανσης της ατμόσφαιρας, το R αντιπροσωπεύει το ιδανικό 

σύστημα με το οποίο θα εργαστούμε. Βασικά χαρακτηριστικά όπως ο αποτελεσματικός 

χειρισμός δεδομένων, τα δεδομένα / στατιστική ανάλυση, τα γραφικά υψηλής 

ποιότητας και η οπτικοποίηση προσφέρονται για την ανάλυση δεδομένων σχετικά με 

την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ενώ άρχισε η R και είναι πιθανότατα περισσότερο γνωστή 

ως γλώσσα στατιστικής προγραμματισμού, η ισχυρή της ικανότητα να δουλεύει με 

δεδομένα γενικά σημαίνει ότι έχει πολύ ευρύτερο αντίκτυπο, καλύπτοντας ένα πολύ 

ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων. Η ικανότητα ανάπτυξης αναλύσεων, εφευρέσεων 
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νέων προσεγγίσεων κ.λπ. με χρήση R σημαίνει ότι τα προηγμένα εργαλεία μπορούν να 

αναπτυχθούν γρήγορα για συγκεκριμένους σκοπούς. Η χρήση του R διασφαλίζει ότι οι 

αναλύσεις και τα γραφικά δεν περιορίζονται στα εργαλεία "από το ράφι". Αυτά τα 

εργαλεία θα περιέχουν συχνά λειτουργίες που είτε αποτελούν μέρος του συστήματος 

βάσης R είτε υπάρχουν μέσω συγκεκριμένων πακέτων. 

 Μια άλλη βασική δύναμη του R είναι το πακέτο του συστήματος. Το βασικό 

λογισμικό, το οποίο είναι από μόνο του πολύ ικανό (π.χ. προσφέροντας γραμμικά και 

γενικευμένα γραμμικά μοντέλα, μη γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης, ανάλυση 

χρονοσειρών, κλασσικές παραμετρικές και μη παραμετρικές δοκιμές, ομαδοποίηση και 

εξομάλυνση), επεκτάθηκε σε μεγάλο βαθμό με πρόσθετες λειτουργίες. Τα πακέτα είναι 

διαθέσιμα για να διεξάγουν ένα ευρύ φάσμα αναλύσεων που περιλαμβάνουν: 

γενικευμένα μοντέλα προσθετικών, γραμμική και μη γραμμική μοντελοποίηση, δέντρα 

παλινδρόμησης, Bayesian στατιστικές κλπ. 

 Επί του παρόντος υπάρχουν διαθέσιμα περισσότερα από 2500 πακέτα και ο 

αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται. Αυτά τα πακέτα είναι άμεσα διαθέσιμα μέσω 

ενός παγκόσμιου δικτύου αποθεμάτων που ονομάζεται Comprehensive R Archive 

Network (CRAN). 

4.2.2.3. Τι είναι το R 

 Είναι μια γλώσσα προγραμματισμού, η οποία δημιουργήθηκε για συγκεκριμένο 

σκοπό, ο οποίος είναι η ανάλυση δεδομένων. Γενικά μπορούμε να το περιγράψουμε 

σαν ένα στατιστικό σύστημα. Με αυτό μπορούμε να τελέσουμε στατιστικούς 

υπολογισμούς, γραφήματα και μας προσφέρει ένα περιβάλλον για να αναλύουμε 

γενικότερα δεδομένα που έχουμε συλλέξει. 

 Είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα το οποίο προσφέρεται δωρεάν και 

υπακούει στους κανόνες του Free Software Foundation’s GNU General Public License. 

Οι δυνατότητες που προσφέρει το συγκεκριμένο project είναι πολλές καθώς με αυτό 

μπορούμε να έχουμε γραμμικά και μη γραμμικά μοντέλα ανάλυσης, ανάλυση 

χρονοσειρών (time series analysis), κλασσικά παραμετρικά και μη παραμετρικά τεστ, 

ομαδοποίηση (clustering), λείανση (smoothing). Τα πακέτα που μπορούν να 

προστεθούν στο project προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα αναλύσεων όπως γενικευμένα 

μοντέλα (generalized additive models), γραμμική και μη γραμμική μοντελοποίηση 
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(linear and non-linear modelling), δέντρα παλινδρόμησης (regression trees), 

προσεγγίσεις Bayesian κ.α. 

 Πιο συγκεκριμένα για η χρήση του R στην ανάλυση περιβαλλοντικών 

δεδομένων και κυρίως ατμοσφαιρικής ρύπανσης μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε 

αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων που συλλέγουμε, στατιστική ανάλυση τους 

καθώς και υψηλής ποιότητας γραφήματα. Αν και το R για τους περισσότερους αποτελεί 

μια εύκολη γλώσσα προγραμματισμού σε σχέση με άλλες, όπως για παράδειγμα η C++, 

για τους απλούς χρήστες υπάρχει η δυσκολία λόγο έλλειψης ενός ωραίου 

περιβάλλοντος χρήστη (GUI). 

4.2.2.4. Βασική χρήση του R 

 Το R μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τελέσει απλές μαθηματικές πράξεις όπως 

για παράδειγμα «5+4». Επίσης με το R μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διανύσματα 

και διαφορετικές μεταβλητές. Ακόμη μια ενδιαφέρουσα λειτουργία του, αποτελεί η 

γεννήτρια αλληλουχίας αριθμών που υπάρχει στο πρόγραμμα.  

 Ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά του R Project είναι η καταγραφή των 

γραφημάτων. Σχεδόν όλα τα γραφήματα χρησιμοποιούν τη τεχνική «Ink on paper» και 

έτσι όταν καταγράφεται δεν μπορεί να μεταβληθεί. Ως στατιστικό εργαλείο, το R, 

προσφέρει στατιστικά και δημιουργεί σχεδιαγράμματα με μεγάλη ευκολία. Ο χρήστης 

μπορεί να λάβει βοήθεια για κάθε ένα από τα ξεχωριστά κομμάτια του R μέσα από 

αυτό χρησιμοποιώντας απλές εντολές που δίνει στο πρόγραμμα. 

4.2.2.5. Εισαγωγή δεδομένων στο R 

 Είναι λογικό να έχουμε ήδη συλλέξει τα δεδομένα μας και να τα έχουμε 

αποθηκευμένα σε προγράμματα όπως το excel. Η εισαγωγή αυτών των δεδομένων στο 

R είναι εύκολη αρκεί να προσέξουμε κάποιες μεταβλητές. Καταρχάς ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί στο όνομα του αρχείου. Προτιμότερο είναι ένα όνομα χωρίς 

κενά διαστήματα ανάμεσα στις λέξεις. Δεύτερον, το όνομα του αρχείου να γράφεται 

με μικρά γράμματα και όχι με κεφαλαία, κάτι που κάνει την ανάγνωση του αρχείου 

δυσκολότερη. Τέλος, τα ονόματα των μεταβλητών που περιέχει το αρχείο μας να είναι 

εύκολα ώστε να μπορούμε να ανατρέξουμε ή και να τα αναζητήσουμε αργότερα 

ευκολότερα. Ο ευκολότερος τρόπος για να δουλέψουμε με ένα αρχείο είναι το 

τοποθετήσουμε στον ίδιο προορισμό με το R. Μέσα από εντολές και πάλι ανοίγουμε 
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το αρχείο. Υπάρχει και το πακέτο «Openair», το οποίο περιέχει εργαλεία που 

διευκολύνουν ακόμη περισσότερο το άνοιγμα ενός αρχείου. 

 Το R μας προσφέρει τη δυνατότητα εμφάνισης μεταβλητών που είναι χρήσιμες 

για να βγάλουμε συμπεράσματα για το δείγμα μας, απλά και μόνο δίνοντας του την 

εντολή summary. Οι μεταβλητές αυτές είναι : 

❖ Το ελάχιστο 

❖ Το μέγιστο 

❖ Το μέσο 

❖ Το ενδιάμεσο 

❖ Το πρώτο και το τρίτο τεταρτημόριο των τιμών 

❖ Μια τιμή που μας δείχνει τα δεδομένα που λείπουν (NA’s) 

 Με τη χρήση του R για τη δημιουργία γραφημάτων, μας δίνεται η δυνατότητα 

μορφοποίησης τους ανάλογα με το πώς επιθυμούμε να είναι, όπως φαίνεται στα 

παρακάτω σχήματα. 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1. Ιστόγραμμα με μπάρες     (Πηγή: Carslaw, 2015)   Σχήμα 2. Ιστόγραμμα χωρίς μπάρες 

 Μπορούμε επιπροσθέτως να δημιουργήσουμε διαγράμματα χρονοσειρών με 

διαφορετικούς κατά μέσο όρο χρόνους, όπως για παράδειγμα ένα διάγραμμα με τα 

εβδομαδιαία μέσα. Στο παρακάτω σχήμα έχουμε την ωριαία συγκέντρωση ενός 

στοιχείου (NOx). 
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Σχήμα 3. Διάγραμμα απεικόνισης συγκέντρωσης NOx σε ωριαία βάση (Πηγή: Carslaw, 2015) 

 Να σημειωθεί πως με τη χρήση του πακέτου Openair η διαδικασία δημιουργίας 

διαγραμμάτων γίνεται ακόμη ευκολότερη. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να 

διαλέξουμε  εμείς το εύρος των τιμών που θα συμπεριληφθούν στο διάγραμμα μας. 

Έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε διαγράμματα όπως αυτό του σχήματος 4. 

 

Σχήμα 4. Διάγραμμα συγκέντρωσης NOx σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (Πηγή: Carslaw, 2015) 

 Τα παραπάνω διαγράμματα δημιουργούνται με τη χρήση μόνο λίγων σειρών 

κώδικα. Υπάρχει η δυνατότητα όμως με περισσότερες γραμμές κώδικα να 

δημιουργήσουμε διαγράμματα πολύ πιο εξειδικευμένα. 

4.2.2.6. Συνοψίζοντας τα δεδομένα χρονοσειρών 

 Υπάρχουν διάφοροι τρόπου για να συνοψίσουμε τα δεδομένα μας, βάζοντας τα 

σε διαγράμματα με διαφορετικές χρονικές κλίμακες όπως για παράδειγμα στο χρόνο, 

στον μήνα ή στην βδομάδα. Ο τρόπος με τον οποίο οι συγκεντρώσεις των ρύπων 

ποικίλουν μέσα στις διάφορες χρονικές κλίμακες , μας προσφέρει μερικές χρήσιμες 

πληροφορίες για το ποιες πηγές είναι σημαντικές.  

 Ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία γραφήματα που είναι διαθέσιμα μέσω του R 

είναι το “box and whisker” γράφημα, το οποίο ένας από τους πιο αποτελεσματικούς 
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τρόπους για να συνοψίσουμε μεγάλο όγκο δεδομένων σε ένα γράφημα. Ένα 

παράδειγμα αποτελεί το διάγραμμα που απεικονίζεται στο Σχήμα 5 και μας δείχνει τη 

ποικιλία στις συγκεντρώσεις του όζοντος κατά τη διάρκεια των μηνών ενός χρόνου.  

 

Σχήμα 5. Μηνιαίο “box and whisker” γράφημα του όζοντος (Πηγή: Carslaw, 2015) 

 Οι μαύρες γραμμές του παραπάνω σχήματος δείχνουν τη διάμεση 

συγκέντρωση, η οποία παρουσιάζει μέγιστο τον Μάιο. Από την άλλη πλευρά, η μέγιστη 

ωριαία συγκέντρωση παρουσιάζεται τον μήνα Αύγουστο, πιθανόν λόγο επεισοδίων 

φωτοχημικής ρύπανσης. 

4.2.2.7. Σχέση μεταξύ μεταβλητών 

 Η εύρεση της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών και των δεδομένων που έχουμε 

στη διάθεση μας είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της ανάλυσης το οποίο μπορεί να 

μας δώσει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα. Η εύρεση των σχέσεων μεταξύ των 

μεταβλητών ωστόσο μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη εργασία. 

 Για τη δύσκολη αυτή εργασία το R προσφέρει μερικά χρήσιμα εργαλεία ώστε 

να την κάνει πιο απλή υπόθεση για τους χρήστες. Έτσι με τη χρήση του pairs μπορούμε 

να φτιάξουμε διαγράμματα των μεταβλητών μας ανά ζευγάρια. Πληκτρολογώντας 

pairs(mydata) δημιουργούνται αυτόματα διαγράμματα για κάθε μια μεταβλητή σε 

σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη πληροφορία έχουμε. 

 Με τη χρήση του pairs όμως και εφόσον τα δεδομένα μας είναι πολλά μπορεί 

να δημιουργηθούν μακροσκελή διαγράμματα που θα περιέχουν άχρηστες για εμάς 

πληροφορίες και επί πλέον θα είναι δυσανάγνωστα. Σε αυτή τη περίπτωση θα είναι 

χρήσιμο το εργαλείο sample. Έστω για παράδειγμα ότι θέλουμε να διαλέξουμε τυχαία 
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500 αριθμούς από το δείγμα μας. Πληκτρολογώντας την εντολή 

sample(1:nrow(mydate), 500) το R επιλέγει τυχαία 500 αριθμούς από το δείγμα μας. 

Μπορούμε να επιλέξουμε και ποιες θα είναι οι κατηγορίες των μεταβλητών από τις 

οποίες θα επιλέξει το τυχαίο δείγμα, όπως για παράδειγμα ημερομηνία ή συγκέντρωση 

ΝΟx ή μέση συγκέντρωση κ.ο.κ. 

 Στο Σχήμα 6 μπορούμε να δούμε την χρησιμότητα του εργαλείου pairs σε 

συνδυασμό με το sample. Στη πρώτη σειρά βλέπουμε την ημερομηνία και τα 

διαγράμματα δείχνουν ότι για παράδειγμα δεν αλλάζει η ταχύτητα του ανέμου ή την 

μικρή κάθοδο της κατεύθυνσης του ανέμου, την πτώση της συγκέντρωσης των NOx το 

έτος 2001 και την άνοδο της συγκέντρωσης του NO2 από το 2003 περίπου. Ακόμη 

φαίνεται ότι οι συγκεντρώσεις των NOx και ΝΟ2 δεν παρουσιάζουν μεγάλη αλλαγή σε 

σχέση με τη ταχύτητα του ανέμου (street canyon εφέ). Επίσης οι μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις έχουν καταγραφεί όταν ο άνεμος κινείται προς τα δυτικά. Διαγράμματα 

όπως αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμα και η ανάγνωση και η εξαγωγή 

συμπερασμάτων να γίνει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. 

 

Σχήμα 6. Διάγραμμα ζευγών 500 τυχαίων επιλεγμένων ωρών από ένα δείγμα (Πηγή: Carslaw, 2015) 
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4.2.2.8. Ανοικτότητα και αναπαραγωγιμότητα 

 Ένα βασικό χαρακτηριστικό της προσέγγισής μας ήταν να διασφαλίσουμε ότι 

το λογισμικό ήταν πλήρως ανοικτό σε έλεγχο. Υπήρχαν πολλοί λόγοι για αυτήν την 

απόφαση. Πρώτον, είναι πιθανό μακροπρόθεσμα να αναπτυχθεί αξιόπιστο λογισμικό 

αν είναι πλήρως ανοικτό σε έλεγχο. Δεύτερον, ένα ανοικτό σύστημα ενθαρρύνει 

άλλους προγραμματιστές να συνεισφέρουν στο έργο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και την 

Ευρώπη υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από ιδιόκτητο λογισμικό για περιβαλλοντική 

μοντελοποίηση και αξιολόγηση. Πολλοί υποστηρίζουν ότι τα ιδιόκτητα μοντέλα πρέπει 

να αποθαρρύνονται στην περιβαλλοντική νομοθεσία, πιστεύοντας ότι εκείνοι που 

επηρεάζονται από αποφάσεις όπου χρησιμοποιούνται περιβαλλοντικά μοντέλα και 

εργαλεία θα πρέπει να είναι σε θέση να τα ελέγχουν (NAS, 2007). Η ανάπτυξη του 

openair είναι σε μεγάλο βαθμό σε αυτό το πνεύμα. Η επιλογή του R ως πλατφόρμας 

ανάπτυξης είναι επίσης ιδιαίτερα κατάλληλη επειδή το ίδιο το R και όλα τα πακέτα R 

είναι ανοιχτού κώδικα. 

 Η εξασφάλιση ότι όλα τα παραδείγματα σε ένα πακέτο R εκτελούνται όπως 

αναμένεται, αποτελεί μέρος του συστήματος ανάπτυξης πακέτων και δοκιμών στη 

συσκευασία R. Τα πακέτα που υποβάλλονται στην CRAN πρέπει να διενεργούν 

εκτενείς ελέγχους τόσο του κώδικα όσο και της τεκμηρίωσης και να διασφαλίζουν όλες 

υπό την προϋπόθεση ότι τα παραδείγματα λειτουργούν όπως αναμένεται Οι έλεγχοι 

αυτοί γίνονται σε καθημερινή βάση. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ότι όλος ο κώδικας 

εκτελείται ακριβώς όπως προβλέπεται. Η ανάπτυξη του πακέτου επίσης ενθαρρύνει τη 

χρήση ολοκληρωμένων αρχείων βοήθειας, με αποτέλεσμα να επισημοποιείται και να 

διαρθρώνεται οι διάφορες λειτουργίες που περιέχονται σε ένα πακέτο. 

4.2.3. Χρήση και ικανότητα του OpenAir 

 Αυτή η ενότητα καταδεικνύει τη χρήση μερικών λειτουργιών του OpenAir. Το 

ίδιο το R λειτουργεί καλά με έναν διαδραστικό τρόπο, π.χ. μια ανάλυση παράγεται και 

τα αποτελέσματα από αυτή υποδηλώνουν μια βελτίωση ή κάποιο σημείο για τη χρήση 

μιας άλλης λειτουργίας. Επειδή η ανατροφοδότηση προς το χρήστη είναι σχεδόν 

άμεση, μπορεί να διεξαχθεί γρήγορα μια πολύ χρήσιμη ανάλυση - απελευθερώνοντας 

χρόνο για να σκεφτείς το πρόβλημα. 
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4.2.3.1. Εισαγωγή δεδομένων 

 Τα αντικείμενα .RData είναι συμπιεσμένα και είναι περίπου τέσσερις φορές 

μικρότερα από τα αρχεία .csv και τυπικά δέκα φορές μικρότερα από τα αρχεία του 

Microsoft Excel. Επομένως, είναι γρήγορο να γίνει λήψη δεδομένων μέσω του 

διαδικτύου. 

 Η λειτουργία importKCL έχει την δυνατότητα εισαγωγής μετεωρολογικών 

δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων μετρήσεων ταχύτητας ανέμου, κατεύθυνσης 

ανέμου, ηλιακής ακτινοβολίας, βροχόπτωσης, ατμοσφαιρικής πίεσης και σχετικής 

υγρασίας. Η διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας μετεωρολογικών δεδομένων για την 

ανάλυση των δεδομένων σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση ενισχύει σημαντικά 

τις ευκαιρίες για διορατική ανάλυση δεδομένων, αλλά δυστυχώς είναι συχνά δύσκολο 

να επιτευχθεί. 

4.2.3.2. Διαζευγμένα πολικά οικόπεδα 

 Τα διαιρετά πολικά οικόπεδα έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμα για τον 

εντοπισμό και την κατανόηση των πηγών της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (Carslaw et al., 

2006, Westmoreland et al., 2007). Αυτά τα οικόπεδα δείχνουν πως η συγκέντρωση ενός 

ρύπου ποικίλλει ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου και την ταχύτητα του ανέμου 

σε έναν δέκτη. 

 Οι Jones et αl. (2010) εξέτασαν ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων και ειδών, 

συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρώσεων χλωριούχων και νιτρικών, καθώς και 

αστικών συγκεντρώσεων πρωτογενών ρύπων αστικής κλίμακας και ανέπτυξαν 

αναλυτικές εκφράσεις για να περιγράψουν την εξάρτηση από την ταχύτητα του ανέμου. 

Οι Carslaw et αl. (2006) ανέλυσαν με ιδιαίτερη λεπτομέρεια την ειδική κατάσταση των 

αεριωθουμένων αεροσκαφών και έδειξαν πως η εξάρτηση από τις ταχύτητες ανέμου 

των συγκεντρώσεων κατέστησε δυνατή την ανίχνευση των περιστροφών των 

αεροσκαφών στους υποδοχείς και του βαθμού στον οποίο η πλευστότητα των ζυμών 

επηρεάζει τη διασπορά. Σε αστικές καταστάσεις, τα διαιρεμένα πολικά οικόπεδα έχουν 

αποδειχθεί πολύ χρήσιμα για την κατανόηση των συνθηκών διασποράς στα φαράγγια 

του δρόμου και γύρω από τις διασταυρώσεις (Tomlin et al., 2009, Westmoreland et al., 

2007). Αυτά τα οικόπεδα είναι ένα χρήσιμο πρώτο βήμα στην ανάλυση δεδομένων, 

επειδή παρέχουν μια καλή εικόνα για διαφορετικούς τύπους πηγών. Ένα υποσύνολο 

πληροφοριών που περιέχεται σε αυτά τα οικόπεδα μπορεί να εξαχθεί και να αναλυθεί 
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χρησιμοποιώντας άλλες λειτουργίες π.χ. να προσδιορίσουμε ποσοτικά τις τάσεις ή να 

κατανοήσουμε τις χρονικές παραλλαγές. 

 Το Σχήμα 7 δείχνει ότι υπάρχουν ενδείξεις αυξανόμενων συγκεντρώσεων PM10 

καθώς η ταχύτητα ανέμου αυξάνεται από τα ανατολικά και τα βορειοανατολικά. 

Υπάρχουν επίσης στοιχεία για μια πηγή για το NNE, για μια σειρά από ταχύτητες 

ανέμου. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι τα πιο προφανή και θα μπορούσαν να 

αναλυθούν περαιτέρω εξάγοντας τις σειρές ανέμου και ταχύτητας ανέμου που 

καλύπτουν. Ακολούθως θα μπορούσε να γίνει και άλλη ανάλυση για να διερευνηθούν 

λεπτομερέστερα τα χαρακτηριστικά αυτών των ευρημάτων, π.χ. εξετάζοντας τις 

ημερήσιες ή τις ημέρες της εβδομάδας επιρροές στη συγκέντρωση των PM10. 

 

Σχήμα 7. Διαζευκτική πολική απεικόνιση των συγκεντρώσεων των PM10 (μg m-3) στο αστικό ιστορικό σημείο 

του Thurrock ανατολικά του Λονδίνου. Το κέντρο κάθε σχεδίου αντιπροσωπεύει μια ταχύτητα ανέμου μηδέν, η 

οποία αυξάνει ακτινικά προς τα έξω. Η συγκέντρωση των PM10 φαίνεται από την κλίμακα χρώματος. (Πηγή : 

Carslaw & Ropkins, 2012) 
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 Η βασική διμερής γραφική παράσταση αναπτύχθηκε περαιτέρω σε openair για 

να παράσχει ένα σύνολο λειτουργιών που επιτρέπουν πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στη 

χρήση, όπως θα παρουσιαστεί στη συνέχεια. 

 Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μια μεταβλητή (π.χ. μια συγκέντρωση 

ρύπων) εξαρτάται από την τιμή μιας ή περισσοτέρων άλλων μεταβλητών είναι 

απαραίτητη εάν ο στόχος είναι να κατανοηθούν οι επιδράσεις της εν λόγω μεταβλητής. 

Στο openair υπάρχουν διάφοροι ενσωματωμένοι τρόποι ρύθμισης των δεδομένων, δύο 

από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην κλήση polarPlot παραπάνω ("εποχή" και 

"σαββατοκύριακο"). Άλλοι τύποι περιλαμβάνουν την "ώρα" (για την ώρα της 

εξάρτησης της ημέρας), "έτος" και "εβδομάδα" (όλες τις επτά ημέρες της εβδομάδας), 

για παράδειγμα. Ακόμη, όπως στο παράδειγμα που χρησιμοποιείται εδώ, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν δύο μεταβλητές ρύθμισης. Επιπλέον, μπορεί να ληφθεί υπόψη 

οποιαδήποτε άλλη μεταβλητή σε ένα σύνολο δεδομένων. 

 Το πρώτο χαρακτηριστικό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η συγκέντρωση 

των PM10 εξαρτάται από την ταχύτητα και την διεύθυνση του ανέμου. Εάν ληφθεί 

υπόψη η εποχιακή εξάρτηση (εξετάζοντας καθεμία από τις τέσσερις στήλες), υπάρχει 

κάποια ενδιαφέρουσα μεταβλητότητα. Οι συγκεντρώσεις είναι γενικά υψηλότερες για  

μεγάλες ταχύτητες ανέμου την άνοιξη και το χειμώνα από τις αυξημένες 

συγκεντρώσεις των PM10 στα ανατολικά. Ωστόσο, τα πρότυπα συγκέντρωσης είναι 

διαφορετικά. Για τις υψηλές ταχύτητες του ανέμου (> 5ms-1) υπάρχουν περισσότερες 

ενδείξεις υψηλών συγκεντρώσεων PM10 κατά την διάρκεια της άνοιξης σε σχέση με 

τον χειμώνα. Η μεταγενέστερη ανάλυση δείχνει ότι αυτές οι συγκεντρώσεις 

επηρεάζονται έντονα από εαρινά επεισόδια διασυνοριακών δευτερογενών σωματιδίων. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν αποκαλύπτονται από το βασικό πολικό σχέδιο που 

απεικονίζεται στο σχήμα 7. 

 Υπάρχει η δυνατότητα να αναλύσουμε τα δεδομένα με άλλους τρόπους και να 

πάμε την ανάλυση και μετέπειτα την εξαγωγή συμπερασμάτων, ένα βήμα παραπέρα. 

Ένα υποσύνολο συνθηκών ταχύτητας και κατεύθυνσης ανέμου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την απομόνωση διαφόρων χαρακτηριστικών για περαιτέρω 

ανάλυση. Οι χρονικές παραλλαγές των διαφόρων χαρακτηριστικών θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν στο να δείξουν για παράδειγμα ότι ένα χαρακτηριστικό τείνει να ποικίλλει 

με έναν ξεχωριστό τρόπο που υποδηλώνει έντονα μια βιομηχανική πηγή. Ο 
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διαδραστικός χαρακτήρας του R λειτουργεί καλά από την άποψη αυτή, διότι μια 

ανάλυση ενημερώνει το επόμενο και ούτω καθεξής. Αυτό σημαίνει επίσης ότι, ενώ μια 

ενιαία ανάλυση δεν μπορεί να δώσει μια οριστική απάντηση, ένα σύνολο αποδεικτικών 

στοιχείων μπορεί να αυξήσει σε μεγάλο βαθμό το βαθμό στον οποίο μπορούν να 

αντληθούν συμπεράσματα από τα δεδομένα. 

4.2.3.3. Ανάλυση τάσεων 

 Η κατανόηση και η ποσοτικοποίηση των τάσεων είναι πολύ σημαντική για την 

ατμοσφαιρική ρύπανση και το openair παρέχει δύο κύριες λειτουργίες για το σκοπό 

αυτό: τις λειτουργίες MannKendall και smoothTrend. Παρακάτω θα αναφέρουμε ένα 

παράδειγμα της λειτουργίας MannKendall, επισημαίνοντας τα οφέλη από τη χρήση του 

R ως βάση για την ανάπτυξη των λειτουργιών και την απεικόνιση του τρόπου με τον 

οποίο ο κλιματισμός μπορεί να αποτελέσει μια πλουσιότερη πηγή πληροφορίας τάσεων 

για τα δεδομένα ποιότητας του αέρα. 

 Η μη παραμετρική προσέγγιση ManneKendall στην ανίχνευση τάσεων 

χρησιμοποιείται ευρέως στις περιβαλλοντικές επιστήμες (Hirsch et αl., 1982). Η 

λειτουργία MannKendall υιοθετεί τη βασική προσέγγιση της ανίχνευσης τάσεων με 

διάφορες βελτιώσεις.  Στην προεπιλεγμένη χρήση της, η συνάρτηση MannKendall 

υπολογίζει τις κλίσεις και τις στατιστικές σχετικά με τις μηνιαίες μέσες εκτιμήσεις. 

Επειδή πολλοί ατμοσφαιρικοί ρύποι εμφανίζουν ισχυρές εποχιακές διακυμάνσεις, το 

openair επιτρέπει στον χρήστη να εφαρμόζει την εποχική αποσύνθεση της τάσης στα 

δεδομένα για να αφαιρέσει τις εποχιακές επιπτώσεις πριν υπολογιστούν οι εκτιμήσεις 

κλίσης κ.α.. 

 Στο σχήμα 8 βλέπουμε ένα παράδειγμα εφαρμογής της τεχνικής MannKendall. 

Το σχήμα απεικονίζει τα αποτελέσματα έρευνας που έγινε σε αγροτικό μέρος του 

νοτιοδυτικού  Λονδίνου (Teddington Site) και αφορά συγκεντρώσεις Ο3. Εισήχθησαν 

δεδομένα στο OpenAir που αφορούν δειγματοληψίες των ετών 1996 έως 2009, ως 

ετήσια μέσα. Επίσης στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων λήφθηκε υπόψη και ο 

άνεμος ώστε να δούμε πως σχετίζεται με τα δεδομένα μας. 

 Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι το openair αναγνωρίζει 

την μεταβλητή ρύθμισης που είναι η κατεύθυνση του ανέμου και θέτει τους πίνακες 

έξω σε μία λογική σειρά π.χ. με το βορρά (337.5o - 22.5o) στην κορυφή και ούτω 

καθεξής, γεγονός που βοηθά την ερμηνεία. Κάθε πάνελ περιέχει βασικές πληροφορίες 
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σχετικά με τις εκτιμήσεις τάσεων. Λαμβάνοντας ως παράδειγμα τον τομέα του βόρειου 

ανέμου, η σταθερή κόκκινη γραμμή δείχνει την καλύτερη εκτίμηση της κλίσης του 

Sen-Theil με τις διακεκομμένες γραμμές να δείχνουν τις υψηλότερες και κατώτερες 

εκτιμήσεις διαστήματος εμπιστοσύνης 95%. Το κείμενο παρέχει μια αριθμητική 

περίληψη της εκτίμησης κλίσης, η οποία στην περίπτωση αυτή δείχνει την τάση να 

είναι +0,86 μg m-3 /έτος με το κατώτερο και ανώτερο διάστημα εμπιστοσύνης 95% από 

-0,09 - 1,51 μg m-3 /έτος. Το σύμβολο '*' δείχνει ότι η εκτίμηση της κλίσης είναι 

στατιστικά σημαντική στο επίπεδο εμπιστοσύνης p = 0,10. 

 

Σχήμα 8. Εκτιμήσεις τάσεων των συγκεντρώσεων Ο3 στη θέση Teddington του Λονδίνου που ρυθμίζονται από 

την κατεύθυνση του ανέμου (μg m-3). Σε κάθε πίνακα η γραμμή τάσης εμφανίζεται από τη συνεχή γραμμή και τα 

διαστήματα εμπιστοσύνης 95% από τη διακεκομμένη γραμμή. Το πράσινο κείμενο δείχνει την εκτίμηση τάσης μαζί 

με τα κατώτερα και ανώτερα διαστήματα εμπιστοσύνης 95% στην κλίση. Σημειώστε επίσης ότι τα σύμβολα που 

εμφανίζονται δίπλα σε κάθε εκτίμηση τάσης σχετίζονται με το πόσο στατιστικά σημαντική είναι η εκτίμηση τάσεων: 

p < 0,001 = ***, p < 0,01 = **, p < 0,05 = * και p < 0,1 = +. Η απουσία ενός συμβόλου σημαίνει ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική ανίχνευση κλίσης. Σημειώστε ότι μπορεί να εμφανιστούν περιστασιακές ασυνέπειες μεταξύ 

της εξέτασης Mann-Kendall για την τάση (από την οποία προέρχονται οι τιμές p) και των αβεβαιώσεων στην 

εκτίμηση της κλίσης μέσω των υπολογισμών Sen-Theil, εν μέρει λόγω της επαναδειγματοληψίας του bootstrap. 

(Πηγή : Carslaw & Ropkins, 2012) 
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 Η προσαρμογή των δεδομένων από τον αιολικό τομέα παρέχει κάποιες 

χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις της Ο3 που δεν θα είχαν ανακαλυφθεί εάν 

δημιουργούσαμε ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων. Για παράδειγμα, το Σχήμα 8 δείχνει 

ότι υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία για οποιαδήποτε μεταβολή στις συγκεντρώσεις Ο3 για 

τους τομείς των νοτίων ανέμων τα τελευταία 15 χρόνια. Αντίθετα, υπάρχουν 

ισχυρότερες ενδείξεις ότι οι συγκεντρώσεις Ο3 έχουν αυξηθεί για τους περισσότερους 

άλλους αιολικούς τομείς (ιδιαίτερα για τους ανατολικούς και βορειοανατολικούς 

ανέμους). Η ισχυρότερη αύξηση των θετικών τάσεων του Ο3 για τους τομείς Ν και ΝΑ 

μπορεί να αποδοθεί στη θέση αυτού του τόπου σε σχέση με το Λονδίνο. Ο κύριος όγκος 

του αστικού κέντρου του Λονδίνου είναι στα ανατολικά / βορειοανατολικά της 

περιοχής. Μπορεί να αποδειχθεί ότι οι συγκεντρώσεις NOx από αυτούς τους αιολικούς 

τομείς έχουν μειωθεί. Επειδή το Ο3 αντιδρά με ΝΟ για να σχηματίσει NO2, η μείωση 

των ολικών συγκεντρώσεων ΝΟx για αυτούς τους αιολικούς τομείς έχει μειώσει την 

εξάντληση του Ο3 μέσω της αντίδρασής του με ΝΟ. Συνεπώς, η μείωση των 

συγκεντρώσεων ΝΟx έχει οδηγήσει σε αύξηση των συγκεντρώσεων Ο3 από αυτές τις 

κατευθύνσεις ανέμου. 

 Αν και δεν παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, η προσαρμογή από άλλες 

μεταβλητές μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις. Για 

παράδειγμα, η ημέρα της εβδομάδας και η ώρα της ημέρας μπορούν να παρέχουν 

πληροφορίες για το πώς οι αλλαγές στις πηγές εκπομπών επηρεάζουν τις τάσεις. Οι 

εποχιακές τάσεις μπορεί να αποκαλύψουν περισσότερες περιφερειακές επιρροές όπως 

η επίδραση των ευρωπαϊκών καλοκαιρινών επεισοδίων O3 ή των κορυφαίων βόρειων 

ημισφαιρικών μεγίστων (Monks et al., 2000). Παρομοίως, σε openair είναι εύκολο να 

ληφθούν υπόψη στατιστικά στοιχεία διαφορετικά από το μέσο, π.χ. υψηλές τιμές 

εκατοστημορίου. 

 Για μια πιο ευέλικτη προσέγγιση των εκτιμήσεων των τάσεων, η λειτουργία 

smoothTrend παρέχει μια μη παραμετρική εκτίμηση ομαλής τάσης. Το smoothTrend 

είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου οι τάσεις στο χρόνο είναι σαφώς μη γραμμικές και 

το σχήμα της τάσης παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τους τύπους αλλαγών που έχουν 

συμβεί. Για παράδειγμα, αν η συγκέντρωση ενός ρύπου ήταν σταθερή για πολλά 

χρόνια, υποβλήθηκε σε μείωση και στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε και πάλι, η 

λειτουργία smoothTrend θα βοηθήσει να αποκαλυφθούν αυτά τα χαρακτηριστικά. 
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4.2.3.4. Αξιολόγηση μοντέλου 

 Η αξιολόγηση της απόδοσης του μοντέλου αποτελεί όλο και πιο σημαντικό 

ζήτημα λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των μοντέλων. Η αξιολόγηση 

μοντέλου μπορεί να λάβει πολλές μορφές, από απλές αριθμητικές μετρήσεις μέχρι 

πολύπλοκες προσεγγίσεις χρησιμοποιώντας προηγμένες στατιστικές τεχνικές. 

 Η διαδικασία αξιολόγησης μοντέλου περιγράφεται λεπτομερώς από τους 

Dennis et αl. (2010). Διακρίνονται μεταξύ διαφόρων τύπων αξιολόγησης: 

επιχειρησιακή αξιολόγηση στην οποία οι προβλέψεις μοντέλων συγκρίνονται με τα 

δεδομένα σε μια γενική έννοια χρησιμοποιώντας μια ποικιλία στατιστικών μέτρων. 

Διαγνωστική αξιολόγηση στην οποία αναλύεται η σχετική αλληλεπίδραση χημικών και 

φυσικών διεργασιών που συλλαμβάνονται από το μοντέλο για να εκτιμηθεί εάν η 

συνολική λειτουργία του μοντέλου είναι σωστή. Δυναμική αξιολόγηση στην οποία 

αναλύεται η ικανότητα του συστήματος προσομοίωσης να καταγράψει τις 

παρατηρούμενες αλλαγές εκπομπών ή μετεωρολογία και αξιολόγηση στην οποία 

χρησιμοποιούνται διάφορες στατιστικές τεχνικές για την καταγραφή κοινής 

αβεβαιότητας στις πρότυπες προβλέψεις και τις παρατηρήσεις. Το R είναι κατάλληλο 

για την παροχή εργαλείων για όλους αυτούς τους τύπους αξιολόγησης και ορισμένα 

παραδείγματα είναι διαθέσιμα (Appel και Gilliam, 2008). Στο πλαίσιο αυτό, το openair 

παρέχει σήμερα πληροφορίες που σχετίζονται κυρίως με την επιχειρησιακή και 

διαγνωστική αξιολόγηση και λιγότερο με τη δυναμική. 

4.2.3.5. Μελλοντικές εξελίξεις 

 Το ανοικτό πακέτο μέχρι σήμερα έχει επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στη 

χρήση δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά χρησιμοποιείται ευρέως διεθνώς παρά 

το γεγονός ότι είναι διαθέσιμο μόνο για CRAN εδώ και αρκετούς μήνες. Υπάρχουν 

σαφείς τομείς στους οποίους απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη. Όσον αφορά τα φίλτρα 

εισαγωγής δεδομένων, διαπιστώσαμε ότι η διαθεσιμότητα εύχρηστων, εύκαμπτων 

λειτουργιών στο R βελτιώνει σημαντικά τη διαχείριση των δεδομένων. Μεταξύ των 

πλεονεκτημάτων είναι ότι η μορφή των δεδομένων είναι συνεπής με όλες τις openair 

λειτουργίες και αυτό αποφεύγει πολλά ζητήματα ad-hoc δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, 

θα ήταν ευπρόσδεκτη η επέκταση των εγκαταστάσεων αυτών σε άλλες βάσεις 

δεδομένων στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές. Το ίδιο το R έχει άλλα πακέτα όπως 

το πακέτο RNetCDF για εργασία με αρχεία NetCDF που χρησιμοποιούνται συνήθως 
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στις επιστήμες της ατμόσφαιρας και τα οποία συνεργάζονται με openair (Michna et al., 

2011). 

 Η έλλειψη γραφικού περιβάλλοντος χρήστη (GUI) έχει αναφερθεί από 

ορισμένους χρήστες ως μειονέκτημα του R και του openair ειδικότερα. Επί του 

παρόντος, ωστόσο, δεν υπάρχουν σχέδια για διάθεση μιας GUI. Ενώ πολλοί χρήστες 

αρχικά αντιπαθούν τη διεπαφή γραμμής εντολών, οι περισσότεροι εκτιμούν ότι 

υπάρχουν οφέλη. Μεταξύ των σημαντικότερων πλεονεκτημάτων είναι ότι όλες οι 

εντολές μπορούν να καταγραφούν ή να αποθηκευτούν σε ένα αρχείο δέσμης ενεργειών, 

πράγμα που εξασφαλίζει ότι μια ανάλυση μπορεί να αναπαραχθεί σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία d ίσως με διαφορετικά δεδομένα. Αυτό το είδος αναπαραγωγιμότητας δεν 

είναι δυνατό χρησιμοποιώντας ένα GUI. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι ανοιχτές 

λειτουργίες λειτουργούν με συνεπή τρόπο και μόλις ο χρήστης μάθει πώς να 

χρησιμοποιήσει μία λειτουργία, οι υπόλοιποι λειτουργούν με πολύ παρόμοιο τρόπο. 

Επιπλέον, οι περισσότερες αναλύσεις απαιτούν πολύ λίγες εισροές από τους χρήστες, 

όπως αποδεικνύεται από τα παραδείγματα στο παρόν έγγραφο. 

4.2.3.6. Διαθεσιμότητα του λογισμικού και των δεδομένων 

 Το openair λογισμικό είναι ελεύθερα διαθέσιμο ως πακέτο R. Λεπτομέρειες 

σχετικά με την εγκατάσταση του R και προαιρετικών πακέτων, συμπεριλαμβανομένων 

των openair, μπορείτε να βρείτε στο R Development Core Team (2011) και 

http://www.rproject.org. Το R εκτελείται σε υπολογιστές Microsoft Windows, Linux 

και Apple Mac. Δεν απαιτείται ειδικό υλικό για να τρέξει το openair εκτός από έναν 

τυποποιημένο επιτραπέζιο υπολογιστή. Ορισμένα μεγάλα σύνολα δεδομένων ή 

πολύπλοκες αναλύσεις ενδέχεται να απαιτούν πλατφόρμα 64 bit. 

 Η πρόσβαση στα δεδομένα ποιότητας του αέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 

δυνατή μέσω διάφορων ανοικτών λειτουργιών και είναι επίσης ελεύθερα διαθέσιμη. 

Τα ίδια τα δεδομένα αποθηκεύονται σε διακομιστές υπολογιστών που φιλοξενούνται 

από το King's College London και την AEA. 
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4.3. Πίνακας αξιολόγησης 

 Τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα μελετήθηκαν καθαρά βάσει βιβλιογραφικών 

αναφορών και δεν έγινε κάποια πειραματική δοκιμή στην παρούσα εργασία. 

Λαμβάνοντας υπόψιν κάποια κριτήρια που τίθενται και από άλλους συγγραφείς θα 

αξιολογήσουμε τα δύο λογισμικά ανοιχτού κώδικα που αναλύθηκαν παραπάνω. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται με τη μορφή πίνακα για την ευκολότερη κατανόηση 

του αναγνώστη. 

Λογισμικό 

 

 

 

Κριτήρια 

Tethys OpenAir 

Ευκολία στη χρήση 

 

 

Δυνατότητα 

συλλογής δειγμάτων 
  

Δυνατότητα 

επεξεργασίας 

δειγμάτων 

  

Δυνατότητα 

μετάδοσης τους σε 

ιστολόγιο ή σύννεφο 

  

Παραμετροποίηση   

Πίνακας 3. Αποτελέσματα μελέτης των ΕΛ/ΛΑΚ Tethys & OpenAir. 
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 Καθώς το Tethys έχει οργανωμένο περιβάλλον χρήστη (User Interface – UI) 

βοηθάει τον χρήστη να έχει πιο εύκολα συγκεντρωμένα όλα τα εργαλεία που θα 

χρειαστεί για την έρευνα του. Από την άλλη πλευρά το OpenAir δεν δίνει στο χρήστη 

την ευκολία που το Tethys παρέχει. 

 Με την μεγάλη βιβλιοθήκη εργαλείων που διαθέτει αλλά και με τη βάση του R 

Project το OpenAir υπερτερεί στη συλλογή περισσότερων δεδομένων και μεταβλητών 

κάνοντας το αποτελέσματα του ερευνητή να απεικονίζουμε καλύτερα την 

πραγματικότητα. 

 Στην επεξεργασία των δειγμάτων και τα δύο ελεύθερα λογισμικά περίπου τις 

ίδιες δυνατότητες στο χρήστη. Διαθέτουν πληθώρα εργαλείων που μπορούν να 

απεικονίσουν τα δεδομένα και σε γραφήματα βοηθώντας έτσι περισσότερο στην 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων, τους επιστήμονες. 

 Όντας βασισμένο σε web πλατφόρμα το Tethys μπορούμε να πούμε ότι είναι 

πιο «δικτυωμένο» σε σχέση με το OpenAir. Έτσι το Tethys άμεσα μπορεί να μεταφέρει 

τα δεδομένα στο σύννεφο καθώς και να τα αποθηκεύει σε αυτό για να μπορεί ο χρήστης 

να τα επεξεργαστεί και offline οποιαδήποτε στιγμή θελήσει. 

 Με τη βάση εργαλείων του R Project, ενός από τα πιο ανεπτυγμένα λογισμικά 

ανοιχτού κώδικα, το OpenAir προσφέρει σίγουρα πληθώρα δυνατοτήτων στον χρήστη 

– ερευνητή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. Συμπεράσματα – Μελλοντική Έρευνα 

 Διακρίνουμε λοιπόν ότι ο συνδυασμός επιστήμης και τεχνολογίας μπορεί να 

βοηθήσει το ερευνητικό έργο και να λειτουργήσει ως καταλύτης για την αρτιότερη 

εκτέλεση του. Σύγχρονες τεχνολογίες που βελτιώνονται μέρα με τη μέρα μπορούν 

πλήρως να ενσωματωθούν στην ερευνητική διαδικασία λήψης και επεξεργασίας 

δειγμάτων καθώς και στην ανάλυση τους. Η εξαγωγή συμπερασμάτων από τις 

παραπάνω διαδικασίες μπορεί να γίνει πιο ασφαλής από ποτέ και πιο κοντά στη 

πραγματικότητα των συνθηκών καθώς ο μεγάλος όγκος δεδομένων που μπορούν να 

ληφθούν και να ενσωματωθούν στην έρευνα την καθιστά περισσότερο έγκυρη.  

 Η πληθώρα λογισμικού ανοιχτού κώδικα που είναι διαθέσιμη στους χρήστες 

κάνει πολλές φορές την εύρεση του σωστού λογισμικού δυσκολότερη. Όμως με την 

έρευνα καθώς και με την παρακολούθηση δημοσιευμένων εργασιών που έχουν 

χρησιμοποιήσει και αξιολογήσει επιμέρους τμήματα ή και ολόκληρες σουίτες 

ελεύθερου λογισμικού η εύρεση του σωστού γίνεται ευκολότερη. 

 Είναι σημαντικό λοιπόν να χρησιμοποιηθεί η εξέλιξη της τεχνολογίας στην 

επιστήμη για να μπορέσουν οι ερευνητές να έχουν άμεσα αποτελέσματα, 

αποδοτικότερη επεξεργασία και αποτελεσματικότερη ανάλυση. Ο χρόνος της 

δειγματοληψίας και της ανάλυσης θα μειωθεί δραματικά ενώ η απεικόνιση της 

πραγματικότητας καθώς και η δημιουργία μοντέλων για αντιμετώπιση 

περιβαλλοντικών προβλημάτων θα είναι η βέλτιστη. 

 Έτσι λοιπόν στο μέλλον προτρέπουμε τους ερευνητές να εισάγουν το λογισμικό 

ανοιχτού κώδικα ανάλυση τους και σε συνδυασμό με hardware όπως το arduino καθώς 

και με την ευκολότερη πρόσβαση σε ευρυζωνικά  δίκτυα να κάνουν τη διαδικασία της 

ανάλυσης πολύ πιο σύντομη, αποτελεσματική και ακριβής. Ακόμη θα μπορούσαν να 

μελετηθούν δειγματοληψίες με τη χρήση drones τα οποία θα παίρνουν και θα 

μεταφέρουν το δείγμα απλά και μόνο με την καθοδήγηση του ερευνητή ο οποίος θα 

βρίσκεται στο εργαστήριο του. 
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