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Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται ζητήματα 

μοντελοποίησης των δικτύων διανομής υδάτων και εφαρμογής τους σε 

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Γ.Π.Σ. – GIS). Οι νέες τεχνολογικές 

εξελίξεις έχουν καταστήσει δυνατή την  ανάπτυξη αντικειμενοστραφών 

μοντέλων δεδομένων για την αναπαράσταση δικτύων κοινής ωφελείας και 

κατ’ επέκταση δικτύων διανομής υδάτων. Με την είσοδο, μάλιστα, του 

μοντέλου της Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων στα πακέτα GIS, που 

αποτελεί ουσιαστικά την ενοποίηση της τεχνολογίας των GIS με την 

τεχνολογία RDBMS, είναι δυνατή η εισαγωγή των μοντέλων δεδομένων σε 

αυτά με όλα τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η ενοποίηση των δύο 

τεχνολογιών. Το πιο σημαντικό είναι η αναπαράσταση των χωρικών 

οντοτήτων με κλάσεις χωρικών αντικειμένων που ενσωματώνουν 

συμπεριφορά και μπορούν να συσχετίζονται και να συγκροτούν γεωμετρικά 

δίκτυα.  

Η εταιρία ESRI, που αποτελεί τον ηγέτη της βιομηχανίας των GIS, έχει 

αναπτύξει και αναπτύσσει μοντέλα δεδομένων σε πολλά πεδία. Ένα από 

αυτά είναι και το ArcFM Water που απευθύνεται σε δίκτυα διανομής υδάτων. 

Πρόκειται για ένα πολύ λεπτομερές πρότυπο μοντέλο δεδομένων που 

παρέχει έτοιμες κλάσεις αντικειμένων για την αναπαράσταση δικτύων 

ύδρευσης σε όλο το εύρος τους (μέχρι και κλάσεις για διαχείριση αποθήκης).  

Ο στόχος της διπλωματικής είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων των GIS 

σε συνδυασμό με μοντέλα δεδομένων, όπως το ArcFM Water. Ο στόχος 

αυτός επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός δειγματικού δικτύου ύδρευσης 

από ενδεικτικά δεδομένα που παρέχονται με το πακέτο ArcGIS 8.1. Μαζί με 

την περιγραφή της δημιουργίας του δειγματικού δικτύου από το ArcFM 

Water στο ArcGIS, υλοποιούνται και κάποια ενδεικτικά σενάρια διαχείρισης 

του δικτύου μέσα στο περιβάλλον GIS. Με τα σενάρια αυτά αναδεικνύονται 

οι δυνατότητες διαχείρισης του δικτύου ως προς τη συνοχή και ακεραιότητα 

των δεδομένων αλλά και ως προς την εισαγωγή νέων αντικειμένων στο 

δίκτυο και τέλος ως προς τις δυνατότητες ανάλυσης του δικτύου που μπορεί 

να πραγματοποιηθεί από το ArcGIS. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 
 

 

Το κύριο θέμα το οποίο πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία 

είναι αυτό της μοντελοποίησης δικτύων διανομής υδάτων και της εφαρμογής 

τους σε Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα. Η ενασχόληση με το 

συγκεκριμένο θέμα προέκυψε από τις νέες εξελίξεις στην τεχνολογία των 

προγραμμάτων GIS, και ειδικότερα του προγράμματος ArcGIS 8.1 της 

εταιρίας ESRI (Environmental Systems Research Institute). Οι εξελίξεις 

αυτές, επιτρέπουν την ενοποίηση των τεχνολογιών GIS – RDBMS, δίνοντας 

τη δυνατότητα ανάπτυξης αντικειμενοστραφών μοντέλων δεδομένων για 

δίκτυα ύδρευσης και επιτρέποντας την εισαγωγή τους σε περιβάλλον GIS. 

Το πρώτο εμπορικό μοντέλο δεδομένων που έχει κυκλοφορήσει είναι το 

ArcFM Water της ESRI και απευθύνεται σε δίκτυα αποχέτευσης, δίκτυα 

συλλογής ομβρίων και δίκτυα διανομής υδάτων. Η τελευταία επιλογή είναι 

αυτή που ενδιαφέρει την παρούσα διπλωματική εργασία. 

Ο αντικειμενικοί στόχοι της εργασίας είναι η παρουσίαση όλων των 

παραπάνω ζητημάτων που έχουν εμφανιστεί στο χώρο των GIS, η 

περιγραφή του μοντέλου ArcFM Water που αποτελεί ένα πρότυπο μοντέλο 

δεδομένων για δίκτυα διανομής υδάτων, η υλοποίηση ενός δειγματικού 

δικτύου ύδρευσης με βάση το ArcFM Water στο ArcGIS 8.1 και τέλος η 

ανάδειξη των νέων δυνατοτήτων που προσφέρονται από αυτή τη 

διαδικασία. Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω στόχων της εργασίας 

αναπτύχθηκαν τέσσερα κεφάλαια στα οποία επιχειρήθηκε να αποτυπωθούν 

όλα τα ζητήματα και οι έννοιες που έχουν περιγραφεί παραπάνω. 

Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας (Γεωγραφικά Πληροφοριακά 

Συστήματα (GIS), Γεωγραφικές Βάσεις Δεδομένων (Geodatabases) και 

Μοντέλα Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility Models)), αποτελεί ένα 

κεφάλαιο στο οποίο περιγράφονται όλες οι νέες έννοιες που θίγονται και στο 

οποίο, ουσιαστικά, θεμελιώνεται το θεωρητικό υπόβαθρο του όλου 

εγχειρήματος της διπλωματικής. Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται έννοιες 

όπως η Γεωγραφική Βάση Δεδομένων, τα αντικειμενοστραφή μοντέλα 

δεδομένων και τα δίκτυα διανομής υδάτων ως χωρικά συστήματα. Επίσης, 

στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια πρώτη, σύντομη, περιγραφή του μοντέλου 

ArcFM Water, ενώ παρατίθενται και περιπτώσεις ανάπτυξης και εφαρμογής 

του συγκεκριμένου ή παρόμοιων μοντέλων από τη διεθνή εμπειρία. 
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Το δεύτερο κεφάλαιο (Μοντέλο δεδομένων διαχείρισης δικτύων διανομής 

υδάτων (ArcFM Water Distribution Model)) αποτελεί μια περιγραφή του 

μοντέλου ArcFM Water και των δυνατοτήτων ανάπτυξης και προσαρμογής 

του μέσω της γλώσσας UML (Unified Modeling Language). Το ArcFM Water 

αντιμετωπίζεται ως ένα πρότυπο μοντέλο δεδομένων για δίκτυα ύδρευσης 

και η περιγραφή του έγκειται στην ανάδειξη των δυνατοτήτων που 

προσφέρει για μοντελοποίηση οποιουδήποτε δικτύου ύδρευσης, 

καλύπτοντας κάθε πιθανή περίπτωση. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται 

συνοπτικά η γλώσσα UML και παράλληλα θίγονται τα ζητήματα ανάπτυξης 

του μοντέλου μέσω αυτής. Επίσης, παρουσιάζονται όλα τα δομικά στοιχεία 

ανάπτυξης μοντέλων δεδομένων μέσα από την UML. Ακόμα, γίνεται μια 

πολύ λεπτομερής περιγραφή του μοντέλου ArcFM Water, ως προς τη δομή 

του, ως προς τα υποσυστήματα από τα οποία συντίθεται και ως προς τις 

κλάσεις αντικειμένων και χωρικών αντικειμένων που το συγκροτούν. 

Το τρίτο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας (Ζητήματα υλοποίησης και 

δυνατοτήτων του ArcFM Water Distribution Model σε περιβάλλον GIS) 

αποτελεί μια περιγραφή της εισαγωγής του μοντέλου ArcFM Water και της 

δημιουργίας μιας Γ.Β.Δ. από αυτό στο περιβάλλον του ArcGIS 8.1. Στο 

κεφάλαιο αυτό περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία της εισαγωγής του 

μοντέλου δεδομένων και της δόμησης της Γ.Β.Δ. που προκύπτει ως 

αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας. Επίσης, περιγράφεται αναλυτικά η 

διαδικασία δόμησης του γεωμετρικού δικτύου της Γ.Β.Δ., το οποίο 

συγκροτεί, αυτό καθ’ αυτό, το υδρευτικό δίκτυο. Ακόμα, παρουσιάζονται οι 

δυνατότητες διασύνδεσης της Γ.Β.Δ. που δομείται με εφαρμογές RDBMS για 

τη δημιουργία multi-user Γ.Β.Δ. Τέλος, περιγράφονται οι σημαντικότερες 

δυνατότητες διαχείρισης και ανάλυσης του δικτύου ύδρευσης από τον 

συνδυασμό ArcFM Water, Γ.Β.Δ. και ArcGIS 8.1. 

Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας 

(Παράδειγμα ανάπτυξης ενός δειγματικού δικτύου ύδρευσης με βάση το 

ArcFm Water Distribution Model στο πακέτο ArcGIS 8.1) αποτελεί 

ουσιαστικά το πρακτικό τμήμα της εργασίας και σε αυτό περιγράφεται η 

υλοποίηση ενός δικτύου ύδρευσης από ενδεικτικά δεδομένα που παρέχει η 

ESRI. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η διαδικασία δημιουργίας της Γ.Β.Δ. 

του δικτύου στο ArcGIS 8.1, βάσει του ArcFM Water. Τέλος, εκτελείται η 

υλοποίηση κάποιων ενδεικτικών σεναρίων με σκοπό την ανάδειξη των 

δυνατοτήτων που παρέχονται σε σχέση με τη διαχείριση και την ανάλυση 

του δικτύου ύδρευσης από το συνδυασμό ArcFM Water, Γ.Β.Δ.  και ArcGIS. 
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Κεφάλαιο 1: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα 

(GIS), Γεωγραφικές Βάσεις Δεδομένων 

(Geodatabases) και Μοντέλα Διαχείρισης 

Εγκαταστάσεων (Facility Models). 
 

 

1.1. Εισαγωγή. 
 

Το πρώτο Κεφάλαιο της εργασίας αποτελεί μια παρουσίαση των νέων 

τάσεων στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα. Σε αυτές τις νέες τάσεις 

συμπεριλαμβάνονται οι Γεωγραφικές Βάσεις Δεδομένων, τα Μοντέλα 

Δεδομένων Διαχείρισης Εγκαταστάσεων και η ενοποίηση των συστημάτων 

GIS με τις Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων (RDBMS). Αρχικά παρουσιάζονται 

οι παραπάνω έννοιες, η χρήση τους και τα πλεονεκτήματα τους στο πλαίσιο 

των GIS. Στη συνέχεια, παρατίθενται κάποια θεωρητικά ζητήματα σε σχέση 

με τα δίκτυα διανομής υδάτων και την εισαγωγή τους στον κόσμο των GIS. 

Τέλος, ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή του πακέτου ArcFM Water όσον 

αφορά στα δίκτυα διανομής υδάτων και γίνεται μια προσπάθεια 

τεκμηρίωσης της διαχείρισης των παραπάνω δικτύων μέσω GIS, με την 

παράθεση αντίστοιχων περιπτώσεων από τη διεθνή εμπειρία. 

 

 

1.2. Η έννοια της Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων στα GIS. 
 

Οι Γεωγραφικές Βάσεις Δεδομένων (ΓΒΔ) αποτελούν μια νέα εξέλιξη στο 

πεδίο των GIS. Η εμφάνιση τους έχει να κάνει με την ολοένα και αυξανόμενη 

ανάγκη για ανάπτυξη πολύπλοκων πληροφοριακών συστημάτων τα οποία 

προορίζονται να εξυπηρετούν ακόμα και τα πιο απρόσιτα, σε επίπεδο 

πληροφορικής, ζητήματα. Λόγου χάρη, η πλήρης αναπαράσταση και 

διαχείριση ενός δικτύου διανομής υδάτων από ένα πληροφοριακό σύστημα, 

αποτελεί ένα ζήτημα για το οποίο μέχρι σήμερα ήταν δύσκολο αλλά και 

επίπονο να επιτευχθεί. Η κατάσταση σήμερα έρχεται να αλλάξει με την 

εμφάνιση των ΓΒΔ σε συνδυασμό με την αντικειμενοστραφή ανάπτυξη 

εξειδικευμένων μοντέλων δεδομένων. 

 3



Δίκτυα Διανομής Υδάτων: Μοντέλα Δεδομένων και Εφαρμογή σε Γ.Π.Σ.           Κολίτσης Αναστάσιος 

1.2.1. Η αναγκαιότητα χρησιμοποίησης RDBMS από τα GIS. 

 

Οι εφαρμογές GIS που απευθύνονται σε πολλούς χρήστες (multi-user) 

απαιτούν τόσο RDBMS όσο και ισχυρά εργαλεία GIS, ώστε να μπορούν να 

επεξεργάζονται τα γεωγραφικά δεδομένα. Καθώς οι επιχειρήσεις 

εξελίσσονται, οι Γ.Δ.Β. τους μεγαλώνουν σε μέγεθος αλλά και σε αριθμό 

χρηστών. Η χρήση RDBMS αποτελεί ένα πολύ πρακτικό μέσο για τη κοινή 

χρήση αλλά και την προστασία των δεδομένων των επιχειρήσεων. 

Βέβαια, η χρήση RDBMS στα GIS σήμερα δεν είναι ακόμα πολύ 

διαδεδομένη. Για πολλά χρόνια στα GIS είχε υιοθετηθεί η χρήση του 

μοντέλου αρχείων (file format) για τη διαχείριση της πληροφορίας μέσω των 

coverages, shapefiles, σχέδια CAD, κ.λ.π. καθώς υπήρχαν κάποια προφανή 

πλεονεκτήματα απ΄ αυτό. Πρώτον, ήταν ένας εύκολος και φθηνός τρόπος 

καθώς ο καθένας μπορούσε να διαχειρίζεται τα δεδομένα χωρίς να 

απαιτείται επένδυση σε RDBMS, Επίσης, τα RDBMS υστερούσαν στη 

δυνατότητα της διαχείρισης μεγαλύτερων και πολυπλοκότερων τύπων 

δεδομένων και της υποστήριξης των λειτουργιών που απαιτούνταν από τα 

GIS (για παράδειγμα, την εκτέλεση ενός απλού ερωτήματος για την 

προβολή μερικών εκατοντάδων στοιχείων σε έναν χάρτη).[6] 

Με την εξέλιξη, όμως, της τεχνολογίας των  RDBMS, η χρήση τους για 

διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων έγινε πολύ πιο ελκυστική και σήμερα η 

υλοποίηση της γεωγραφικής πληροφορίας σε RDBMS γίνεται όλο και πιο 

εμφανής με αυξανόμενες τάσεις στα επόμενα χρόνια. 

Συνεπώς, τα δεδομένα για GIS όπως και όλοι οι υπόλοιποι τύποι 

δεδομένων σε μια επιχείρηση, είναι κέρδος να αποτελούν τμήμα μιας 

σχεσιακής βάσης δεδομένων. Κάποιοι από τους λόγους που στηρίζουν τη 

παραπάνω διαπίστωση είναι:[6] 

• Ταυτόχρονη διαχείριση των δεδομένων σε περιβάλλον 

πολλαπλών χρηστών. 

• Υποστήριξη πρακτικών διαχείρισης δεδομένων όπως backup, 

recovery και replication. 

• Δυνατότητα υποστήριξης απεριόριστου αριθμού χρηστών. 

• Ανάγκη για καλά οργανωμένα και διαχειρίσιμα δεδομένα. 

• Ευέλικτα μεγέθη δεδομένων χωρίς περιορισμούς μεγέθους. 

• Συντήρηση των δεδομένων για μακροχρόνια χρήση. 

• Πραγματική υποστήριξη αρχιτεκτονικής πελάτη/ εξυπηρετητή. 
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1.2.2. Γεωγραφικές Βάσεις Δεδομένων. 

 

Η εμφάνιση και η χρήση της τεχνολογίας των RDBMS στα Γεωγραφικά 

Πληροφοριακά Συστήματα, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη 

παράγραφο, είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός νέου είδους βάσεων 

δεδομένων, τις Γεωγραφικές Βάσεις Δεδομένων (ΓΒΔ). 

Οι ΓΒΔ υλοποιούν κατ’ ουσία την ενοποίηση της τεχνολογίας των 

RDBMS στο εσωτερικό ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος. 

Αποτελούν τον αποθηκευτικό χώρο των γεωγραφικών δεδομένων 

εκφρασμένο σε ένα RDBMS και μπορούν να περιέχουν όλα τα είδη των 

δεδομένων που διαχειρίζονται τα GIS (διανυσματικά – vector δεδομένα, 

ράστερ δεδομένα, πίνακες, κ.λ.π.).  Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια 

χαρακτηριστικά της επαύξησης της τεχνολογίας των RDBMS με τη χρήση 

Γ.Β.Δ. Μια Γ.Β.Δ. έχει τη δυνατότητα:[14] 

• Αποθήκευσης του σχήματος των αντικειμένων και παροχής 

λειτουργιών, μέσω GIS, για την εκτέλεση χωρικών διαδικασιών, 

όπως την εύρεση κοντινών, γειτνιαζόντων και επικαλυπτόμενων 

αντικειμένων. Επίσης, έχει τη δυνατότητα καθορισμού και 

διαχείρισης ενός συστήματος συντεταγμένων για ένα σετ 

δεδομένων. 

• Μοντελοποίησης τοπολογικά ενοποιημένων σετ χωρικών 

αντικειμένων, όπως δίκτυα συγκοινωνίας ή κοινής ωφελείας αλλά 

και εδαφικές υποδιαιρέσεις με βάση ιδιοκτησία ή φυσικούς πόρους. 

• Καθορισμού γενικών αλλά και αυθαίρετων σχέσεων μεταξύ 

αντικειμένων και χωρικών αντικειμένων. 

• Ενίσχυσης της ενότητας και αυτοτέλειας των χαρακτηριστικών των 

αντικειμένων μέσω πεδίων ορισμού τιμών και κανόνων 

επικύρωσης. 

• Ενσωμάτωσης της φυσικής συμπεριφοράς των χωρικών 

αντικειμένων στους πίνακες στους οποίους αυτά αποθηκεύονται. 

• Και τέλος, παρουσίασης πολλαπλών εκδόσεων της ώστε πολλοί 

διαφορετικοί χρήστες να μπορούν να επεξεργαστούν τα ίδια σετ 

δεδομένων. 

 Η καινοτομία που εισάγεται με τις Γ.Β.Δ. είναι κατ’ ουσία η 

αντικειμενοστραφής μοντελοποίηση των δεδομένων σε χωρικά αντικείμενα η 

οποία δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας πιο «φυσικών» χωρικών 

 5



Δίκτυα Διανομής Υδάτων: Μοντέλα Δεδομένων και Εφαρμογή σε Γ.Π.Σ.           Κολίτσης Αναστάσιος 

αντικειμένων και επιτρέπει την ανάπτυξη τύπων αντικειμένων κατά τις 

ανάγκες κάθε χρήστη. Αυτό επιτυγχάνεται με τον καθορισμό τοπολογικών, 

χωρικών και γενικών σχέσεων αλλά και με την ενσωμάτωση των 

διαδράσεων μεταξύ των χωρικών αντικειμένων. Γενικότερα, τα 

πλεονεκτήματα του μοντέλου των Γ.Β.Δ. είναι:[14] 

• Μοναδικό και ενιαίο repository για τα γεωγραφικά δεδομένα. Όλα 

τα γεωγραφικά δεδομένα μπορούν να αποθηκεύονται και να 

διαχειρίζονται κεντρικά σε μια βάση δεδομένων. 

• Πιο ακριβής εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων. Γίνονται 

λιγότερα λάθη γιατί τα περισσότερα από αυτά αποφεύγονται με τη 

χρήση «έξυπνων» κανόνων επικύρωσης. Σε πολλές περιπτώσεις 

αυτό και μόνο το πλεονέκτημα κάνει τη μεγάλη διαφορά για την 

υιοθέτηση του μοντέλου της Γ.Β.Δ. 

• Παροχή πιο ρεαλιστικών χωρικών αντικειμένων. Μια σωστά 

σχεδιασμένη Γ.Β.Δ. περιέχει αντικείμενα που ταυτίζονται με το 

μοντέλο δεδομένων του χρήστη. Αντί για τα γενικά σημεία, γραμμές 

και πολύγωνα ο χρήστης εργάζεται με χωρικά αντικείμενα. 

• Τα χωρικά αντικείμενα μπορούν να έχουν πολύ πλούσιο 

περιβάλλον. Με τους τοπολογικούς συσχετισμούς, τη χωρική 

αναπαράσταση και τις γενικές σχέσεις δεν επαυξάνεται μόνο η 

ποιότητα των χωρικών αντικειμένων αλλά και το περιβάλλον 

διάδρασης τους με τα υπόλοιπα αντικείμενα. Έτσι, είναι δυνατό να 

διευκρινίζεται τι συμβαίνει στα χωρικά αντικείμενα που σχετίζονται 

όταν αυτά μετακινούνται, μεταβάλλονται ή διαγράφονται. Επίσης, 

είναι δυνατός ο εντοπισμός και η υπόθεση για την ύπαρξη ενός 

αντικειμένου όταν αυτό συνδέεται με κάποιο άλλο. 

• Δυναμική απεικόνιση των χωρικών αντικειμένων στους χάρτες. Οι 

αλλαγές που επιτελούνται σε χωρικά αντικείμενα επηρεάζουν το 

άμεσο περιβάλλον τους, ενώ δύναται να συσχετιστούν με αυτά 

προσαρμοσμένα ερωτήματα αλλά και ειδικά αναλυτικά εργαλεία. 

• Το σχήμα των χωρικών αντικειμένων είναι καλύτερα καθορισμένο. 

Το μοντέλο Γ.Β.Δ. επιτρέπει τον καθορισμό του σχήματος των 

χωρικών αντικειμένων με τη χρήση ευθειών γραμμών, κυκλικών 

καμπυλών και ελλειπτικών καμπυλών. 

• Τα σετ των χωρικών αντικειμένων είναι συνεχή. Οι Γ.Β.Δ. με το 

σχεδιασμό τους επιτρέπουν το χειρισμό πολύ μεγάλων σετ 
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χωρικών αντικειμένων, χωρίς την ανάγκη διάσπασης ή 

τμηματοποίησης τους. 

• Τα γεωγραφικά δεδομένα μπορούν να είναι επεξεργάσιμα από 

πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Το μοντέλο της Γ.Β.Δ. επιτρέπει 

ροές εργασίας κατά τις οποίες πολλοί χρήστες μπορούν να 

επεμβαίνουν στα χωρικά αντικείμενα και έπειτα διευθετεί τις όποιες 

ασυμβατότητες προκύψουν από τη διαδικασία αυτή. 

Το μοντέλο της ΓΒΔ που χρησιμοποιείται από το πακέτο ArcGIS 8.1, είναι 

κατ’ ουσία ένα μοντέλο τοπολογικά ενοποιημένων κλάσεων χωρικών 

αντικειμένων (feature classes) παρόμοιο με το βασισμένο σε αρχεία (file-

based) μοντέλο των coverages και των shapefiles που δέσποζαν μέχρι 

τώρα στα GIS. Βέβαια, αυτοί οι τύποι δεδομένων μπορούν να 

δημιουργηθούν σε μια ΓΒΔ, υπό μια μορφή DBMS, στην οποία εισάγονται 

πολύ σημαντικές νέες δυνατότητες που έλειπαν από την προηγούμενη 

κατάσταση. Αυτές οι νέες δυνατότητες περιγράφηκαν στην προηγούμενη 

παράγραφο. Εκτός όμως από αυτές, η ΓΒΔ επεκτείνει τις δυνατότητες του 

μοντέλου για υποστήριξη προηγμένης γεωμετρίας (π.χ. συντεταγμένες τριών 

διαστάσεων), πολύπλοκων δικτύων, σχέσεων μεταξύ των κλάσεων χωρικών 

αντικειμένων και άλλων δυνατοτήτων αντικειμενοστραφούς υπόστασης.[6] 

Στην περίπτωση της μοντελοποίησης δικτύων διανομής υδάτων, που 

αποτελεί και το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας, τα δεδομένα που 

ενδιαφέρουν είναι τα διανυσματικά. Οι ΓΒΔ μπορούν να έχουν οποιοδήποτε 

μέγεθος και απροσδιόριστο αριθμό χρηστών ανάλογα με τις ανάγκες για τις 

οποίες αναπτύσσονται. Υποστηρίζουν ένα αντικειμενοστραφές μοντέλο 

διανυσματικών δεδομένων, στο οποίο οι οντότητες αναπαρίστανται ως 

αντικείμενα με ιδιότητες, σχέσεις μεταξύ τους και συμπεριφορά. Φυσικά, το 

μοντέλο υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών τύπων αντικειμένων, 

ώστε να καλύπτεται κάθε ανάγκη.[14] 

Όπως προαναφέρθηκε, τα διανυσματικά δεδομένα των ΓΒΔ είναι αυτά 

που χρησιμεύουν στη μοντελοποίηση δικτύων διανομής υδάτων διότι είναι 

κατάλληλα για την απεικόνιση οντοτήτων με καθορισμένα όρια, όπως 

πηγάδια, ποτάμια, δρόμοι, οικόπεδα. Τυπικά, οι οντότητες αυτές 

αναπαρίστανται ως σημεία, γραμμές, ή πολύγωνα. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται όλοι οι τύποι των διανυσματικών δεδομένων στις ΓΒΔ.[4] 
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1.2.3. Τύποι διανυσματικών δεδομένων στις ΓΒΔ. 

 

Οι τύποι των διανυσματικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τις 

ΓΒΔ είναι οι εξής:[12] 

• Κλάση αντικειμένου (object class). Είναι ένας πίνακας 

βάσης δεδομένων στον οποίο μπορεί να προσαρτηθεί συμπεριφορά. 

Οι γραμμές του πίνακα αποτελούν περιστατικά (instances) του 

αντικειμένου που έχουν ειδική συμπεριφορά στο GIS. Για 

παράδειγμα, ένα αντικείμενο είναι ο πίνακας «ιδιοκτήτες» κάποιων 

οικοπέδων. Σε αυτή τη περίπτωση είναι δυνατή η θέσπιση μιας 

σχέσης μεταξύ των περιστατικών (ιδιοκτητών) και των πολυγώνων 

(οικόπεδα). 

 
Εικόνα 1.1: Παράδειγμα αντικειμένου. 

 

• Κλάση χωρικού αντικειμένου (feature class). Είναι μια 

συλλογή χωρικών αντικειμένων του ιδίου τύπου. Ένα χωρικό 

αντικείμενο είναι απλά ένα αντικείμενο που έχει μια τοποθεσία 

αποθηκευμένη στις ιδιότητες ή στα πεδία του. Οι γεωμετρικοί τους 

τύποι είναι σημείο, γραμμή, πολύγωνο, η χαρτογραφικό κείμενο 

(annotation). Παραδείγματα χωρικών αντικειμένων είναι τα ρέματα, οι 

νομοί, οι πόλεις, κ.λ.π. Τα χωρικά αντικείμενα είναι δυνατό να είναι 

ανεξάρτητα μεταξύ τους ή να ομαδοποιούνται. Όταν ομαδοποιούνται 

μεταξύ τους σχηματίζουν σετ χωρικών δεδομένων που 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 
Εικόνα 1.2: Παράδειγμα χωρικού αντικειμένου. 

 

• Χαρακτηριστικά (attributes) χωρικών αντικειμένων. Είναι 

οι ιδιότητες που αποθηκεύονται σε πεδία σε έναν πίνακα κλάσης 
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χωρικού αντικειμένου. Τα χαρακτηριστικά προσδιορίζουν τις γενικές 

και ειδικές ιδιότητες των χωρικών αντικειμένων και μπορεί να είναι 

αριθμητικά, αλφαριθμητικά ή περιγραφικά. 

 
Εικόνα 1.3: Παράδειγμα χαρακτηριστικών χωρικού αντικειμένου. 

 

• Χωρική αναφορά (spatial reference). Το σύστημα 

συντεταγμένων βάσει του οποίου το σετ δεδομένων απεικονίζεται. 

Καθορίζει την πραγματική θέση των δεδομένων στον κόσμο. 

 
Εικόνα 1.4: Παράδειγμα χωρικής αναφοράς. 

 

• Υποτύποι (subtypes). Πρόκειται για ένα σετ κλάσεων για τα 

μέλη μιας κλάσης χωρικού αντικειμένου. Σε μια κλάση χωρικού 

αντικειμένου μπορεί να περιλαμβάνονται περιπτώσεις που ενώ 

έχουν ίδια συμπεριφορά και ιδιότητες μπορεί να έχουν διαφορετική 

σημασία ή ρόλο στο μοντέλο δεδομένων. Για παράδειγμα, ενώ είναι 

χρήσιμο να διαχωρίζονται οι σωλήνες από σίδηρο από τους σωλήνες 

από PVC καθώς και ο ρόλος που καθένας παίζει στο μοντέλο 

δεδομένων, είναι μάλλον καταλληλότερος ο σχεδιασμός μιας απλής 

κλάσης χωρικού αντικειμένου «σωλήνας» και κατόπιν να 

διαχωριστούν οι διάφοροι τύποι σωλήνων σε υποτύπους. 

 
Εικόνα 1.5: Παράδειγμα υποτύπων. 

 

• Σετ χωρικών δεδομένων (feature dataset). Αποτελούνται 

από μια ομάδα κλάσεων χωρικών αντικειμένων, η οποία μπορεί να 
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οργανώνεται σε δίκτυα (networks) ή δισδιάστατες τοπολογίες (planar 

topologies). Τα σετ χωρικών δεδομένων αναλογούν με τα coverages, 

αλλά είναι λιγότερο περιοριστικά και περισσότερο λειτουργικά απ’ 

αυτά. Τέλος, έχουν ζωτική σημασία όταν πρόκειται για 

μοντελοποίηση συστημάτων από χωρικώς συσχετιζόμενα 

αντικείμενα, όπως π.χ. τα δίκτυα εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας. 

 
Εικόνα 1.6: Παράδειγμα σετ χωρικών δεδομένων. 

 

• Σχέσεις (relationships). Είναι ένας σύνδεσμος μεταξύ δυο 

αντικειμένων και οργανώνονται σε κλάσεις σχέσεων (relationship 

classes). Μια κλάση σχέσης ορίζει ένα σετ από περιπτώσεις 

σχέσεων μεταξύ δυο κλάσεων χωρικών αντικειμένων ή κλάσεων 

αντικειμένων. Για παράδειγμα, με μια σχέση μπορεί να καθοριστεί το 

χαρτογραφικό κείμενο για κάποιο χωρικό αντικείμενο. Επίσης μπορεί 

να καθοριστεί τι μεταβολές θα επέλθουν στο χαρτογραφικό κείμενο, 

εάν το χωρικό αντικείμενο μετακινηθεί, διαγραφεί, ή τροποποιηθούν 

οι τιμές των χαρακτηριστικών του. 

 
Εικόνα 1.7: Παράδειγμα κλάσης σχέσης. 

 

• Γεωμετρικά δίκτυα (geometric networks). Συλλογή από 

κλάσεις χωρικών αντικειμένων που συγκροτούν ένα συνδεδεμένο 

δίκτυο από γραμμές (edges) και ενώσεις (junctions). Για τη 

δημιουργία ενός γεωμετρικού δικτύου πρέπει να καθοριστούν οι 

κλάσεις που θα το απαρτίζουν και ο ρόλος τους σε αυτό (π.χ. αν θα 

είναι κλάσεις γραμμών ή κλάσεις ενώσεων). Τέλος, όλες οι 

επιλεγμένες, για τη συγκρότηση ενός δικτύου, κλάσεις θα πρέπει να 

ομαδοποιηθούν σε ένα ξεχωριστό σετ χωρικών δεδομένων ώστε να 

είναι δυνατή η δημιουργία του. Παράδειγμα γεωμετρικού δικτύου 
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αποτελεί ένα δίκτυο διανομής υδάτων στο οποίο οι δικλείδες και οι 

μετρητές έχουν ρόλο ενώσεων, ενώ οι κεντρικοί αγωγοί έχουν ρόλο 

γραμμών. Τα γεωμετρικά δίκτυα αποτελούν το βασικό κορμό για την 

αναπαράσταση ενός δικτύου διανομής υδάτων και θα περιγραφούν 

λεπτομερώς στα επόμενα κεφάλαια της εργασίας. 

 
Εικόνα 1.8: Παράδειγμα γεωμετρικού δικτύου. 

 

• Πεδία ορισμού τιμών (domains). Καθορίζουν έγκυρες τιμές 

για χαρακτηριστικά, είτε ως ένα εύρος τιμών, είτε ως ένα σετ τιμών. 

Τα πεδία ορισμού τιμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως μέσο 

για την επικύρωση των τιμών οποιουδήποτε χαρακτηριστικού στη 

ΓΒΔ. 

 
Εικόνα 1.9: Παράδειγμα πεδίων ορισμού τιμών. 

 

• Κανόνες επικύρωσης (validation rules). Πρόκειται για έναν 

ή περισσότερους περιορισμούς για τις τιμές των χαρακτηριστικών, 

την τοπολογία, ή την εισαγωγή των χωρικών στοιχείων (π.χ. ένα νέο 

φρεάτιο), οι οποίοι διατηρούν τη συνοχή της ΓΒΔ. Για παράδειγμα, οι 

κανόνες σύνδεσης (connectivity rules) θέτουν περιορισμούς σε 

σχέση με το πως τα χωρικά στοιχεία αλληλοσυνδέονται στο δίκτυο. 

 
Εικόνα 1.10: Παράδειγμα κανόνων επικύρωσης. 
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1.3. Η ανάπτυξη μοντέλων δεδομένων για διαχείριση 

εγκαταστάσεων. 
 

1.3.1. Ζητήματα ανάπτυξης μοντέλων δεδομένων. 

 

Οι αλληλεπιδράσεις με τα αντικείμενα του πραγματικού κόσμου είναι 

πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους. Συνεπώς, η μοντελοποίηση των 

αντικειμένων αυτών δεν είναι πάντα μονοσήμαντη και μπορεί να γίνει από 

διαφορετικές όψεις, προοπτικές και προσεγγίσεις της πραγματικότητας. 

Αυτό που έχει σημασία είναι το μοντέλο που παράγεται να ενσωματώνει 

όλες τις όψεις και συμπεριφορές των αντικειμένων σύμφωνα με τους 

στόχους που καλείται να επιτύχει. Ένα παράδειγμα των διαφορετικών 

απόψεων μοντελοποίησης παρατίθεται στη συνέχεια. Τα ποτάμια, που 

αποτελούν φυσικά χωρικά αντικείμενα, αντιμετωπίζονται ως μέσα για 

πλωτές συγκοινωνίες, οριοθέτηση πολιτικών και διοικητικών συνόρων αλλά 

και σημαντικά στοιχεία της μορφολογίας του εδάφους. Σε περίπτωση 

μοντελοποίησης τους παρουσιάζονται οι ακόλουθες διαφορετικές 

προσεγγίσεις:[14] 

• Μοντελοποίηση ως ένα σετ γραμμών οι οποίες δομούν ένα δίκτυο. 

Κάθε τμήμα του ποταμιού έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση ροής, 

ένταση ροής και άλλα χαρακτηριστικά ποταμών. Με αυτό τον 

τρόπο είναι δυνατή η δημιουργία ενός μοντέλου γραμμικού δικτύου 

με σκοπό της ανάλυση της υδρολογικής ροής ή τη διαχείριση της 

κυκλοφορίας των πλωτών μέσων μεταφοράς. 

 
Εικόνα 1.11: Μοντελοποίηση ποταμού ως δίκτυο γραμμών. 

 

• Μοντελοποίηση ως ένα σύνορο μεταξύ δύο περιοχών. Ένας 

ποταμός μπορεί να οριοθετεί πολιτικές περιοχές όπως κομητείες ή 

νομούς, ή να αποτελεί διαχωριστικό όριο φυσικών περιοχών όπως 

ζώνες φιλοξενίας άγριας ζωής. 
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Εικόνα 1.12: Μοντελοποίηση ποταμού ως διαχωριστικό όριο. 

 

• Μοντελοποίηση ως ένα εδαφικό χωρικό αντικείμενο με μια ακριβή 

αναπαράσταση της μορφολογίας του. 

 
Εικόνα 1.13: Μοντελοποίηση ποταμού με μορφολογική λεπτομέρεια. 

 

• Μοντελοποίηση ως μιας ελικοειδούς γραμμής στο ευρύτερο 

μορφολογικό επιφανειακό μοντέλο. Με την πορεία που διαγράφει ο 

ποταμός στην ευρύτερη περιοχή είναι δυνατό να υπολογιστούν η 

τάξη μεγέθους των αποθέσεων του, οι λεκάνες απορροής του, 

καθώς και οι πιθανότητες υπερχείλισης του με βάση 

προκαθορισμένη ποσότητα βροχόπτωσης. 

 
Εικόνα 1.14: Μοντελοποίηση ποταμού ως υδρολογικό σύστημα. 

 

Εκτός της επιλογής προσέγγισης για τη μοντελοποίηση των αντικειμένων, 

σημαντικό ρόλο παίζει και ο σωστός σχεδιασμός του λογικού μοντέλου 
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δεδομένων που αποτελεί μαζί με το φυσικό σχεδιασμό της βάσης 

δεδομένων τα βασικά βήματα για την υλοποίηση μιας Γ.Β.Δ. Το σημείο 

«κλειδί» στο χτίσιμο του λογικού μοντέλου είναι ο ακριβής καθορισμός του 

σετ των αντικειμένων που πραγματικά χρειάζονται και η αναγνώριση των 

σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ τους. Μετά τη δημιουργία του αρχικού 

λογικού μοντέλου έπεται η αξιολόγηση του με βάση τις απαιτήσεις των 

χρηστών για εισαγωγή, ενημέρωση και πρόσβαση των δεδομένων, αλλά και 

ο έλεγχος του μοντέλου με βάση τις πρακτικές και τις διαδικασίες 

(επιχειρηματικούς κανόνες) που υιοθετεί ο ενδιαφερόμενος οργανισμός ή 

εταιρία. Στις διαδικασίες αυτές είναι εξίσου σημαντική και η συμμετοχή 

αντιπροσώπων από κάθε πιθανή ομάδα χρηστών του μοντέλου ώστε να 

υπάρχει σφαιρική αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που προκύπτουν. Το 

χτίσιμο του λογικού μοντέλου είναι μια βηματική και επαναληπτική 

διαδικασία στην οποία παίζει σημαντικό ρόλο και η προηγούμενη 

εμπειρία.[14] Πρέπει να επισημανθεί ότι δεν υπάρχει το τέλειο μοντέλο, αλλά 

«καλά» και «κακά» μοντέλα. Ο ακριβής καθορισμός του πότε το μοντέλο 

είναι σωστό και πλήρες είναι δύσκολος αλλά μια καλή ένδειξη προς αυτή τη 

κατεύθυνση αποτελεί η καταφατική απάντηση σε τρία βασικά 

ερωτήματα:[14] 

• Αναπαρίστανται όλα τα δεδομένα στο λογικό μοντέλο χωρίς 

επικαλύψεις και επαναλήψεις; 

• Υποστηρίζονται από το λογικό μοντέλο όλοι οι επιχειρηματικοί 

κανόνες που θέτει η επιχείρηση; 

• Φιλοξενούνται στο λογικό μοντέλο διαφορετικές απόψεις των 

δεδομένων που να απευθύνονται σε συγκεκριμένα γκρουπ 

χρηστών με συγκεκριμένες ανάγκες; 

 

1.3.2. Μοντέλα δεδομένων για διαχείριση εγκαταστάσεων και δικτύων 

κοινής ωφελείας. 

 

Η εμφάνιση των ΓΒΔ, που περιγράφηκαν νωρίτερα σε αυτό το κεφάλαιο, 

με όλα τα πλεονεκτήματα που συνεπάγονται απ’ αυτές, έχει κάνει εφικτή την 

ανάπτυξη πολύπλοκων μοντέλων δεδομένων τα οποία χρησιμοποιούνται 

για τη μοντελοποίηση και αναπαράσταση πολύπλοκων διαδικασιών, 

δικτύων και χωρικών συστημάτων (π.χ. ένα δίκτυο διανομής ύδατος). 

Βέβαια, τα GIS αποτελούσαν ανέκαθεν μια τεχνολογία που με ανεπτυγμένες 
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τεχνικές πετύχαινε την αναπαράσταση των χωρικών συστημάτων. Αυτό που 

αλλάζει όμως με τις ΓΒΔ είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

δημιουργία ενοποιημένων μοντέλων δεδομένων, χρησιμοποιώντας 

αντικείμενα και σχέσεις πολύ πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά από 

οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη μέθοδο. Παλαιότερα, το μεγαλύτερο τμήμα 

της συμπεριφοράς του μοντέλου και των σχέσεων μεταξύ των οντοτήτων 

του χωρικού συστήματος έπρεπε να εισαχθεί με τη μορφή κώδικα στις 

εφαρμογές των GIS. Με τις ΓΒΔ τα παραπάνω αποτελούν τμήμα του 

σχεδιασμού τους, και έτσι η ανάπτυξη εφαρμογών είναι πολύ πιο απλή και 

αποδοτική.[18] 

Με τα παραπάνω γίνεται σαφές το γιατί έχει ξεκινήσει η ανάπτυξη 

μοντέλων δεδομένων για διαχείριση εγκαταστάσεων και δικτύων κοινής 

ωφελείας. Μέχρι στιγμής στο πεδίο ανάπτυξης μοντέλων δεδομένων 

δραστηριοποιείται δυναμικά η εταιρία ESRI η οποία είναι αυτή που 

αναπτύσσει τα πακέτα GIS ArcView και ArcInfo. Η παρούσα εργασία θα 

ασχοληθεί με το μοντέλο δεδομένων ArcFM Water για τη διαχείριση δικτύων 

διανομής υδάτων και την υλοποίηση του στο ArcGIS 8.1. Ο όρος μοντέλο 

δεδομένων, όπως αυτός προκύπτει από τις προδιαγραφές της ESRI, μπορεί 

να οριστεί ως εξής: Τα μοντέλα δεδομένων παρέχουν έτοιμα και ταυτόχρονα 

μη δεσμευτικά πλαίσια για τη μοντελοποίηση αλλά και την αναπαράσταση 

αντικειμένων του πραγματικού κόσμου στα πλαίσια μιας γεωγραφικής βάσης 

δεδομένων. Επίσης, έχουν χτιστεί με βάση αποδεκτά standards σε κάθε 

πεδίο τους και μπορούν να προσαρμοστούν και να ρυθμιστούν στις ανάγκες 

κάθε περίπτωσης με τη χρήση κατάλληλων προγραμμάτων. Κατ’ ουσία ένα 

μοντέλο δεδομένων αποτελεί το «σκελετό» με τον οποίο στη συνέχεια 

υλοποιείται μια ΓΒΔ με όλα τα πλεονεκτήματα που προαναφέρθηκαν.[23] 

Η ESRI, πέραν του ArcFM Water, έχει αναπτύξει ή αναπτύσσει πολλά 

μοντέλα δεδομένων για διάφορα πεδία για το πακέτο ArcGIS 8.1:[23] 

• Μοντέλο διοικητικών ορίων (administrative boundaries). 

Τα διοικητικά όρια έχουν πολλές κοινές αρχές. Σε αυτά 

περιλαμβάνονται φορολογικές ζώνες, νομοί, γειτονιές, εκλογικές 

περιφέρειες, κ.α. Από πλευράς μοντελοποίησης των δεδομένων τα 

πολύγωνα διαφοροποιούνται με βάση δυο χαρακτηριστικά τους: 

πρώτον, εάν μπορούν να επικαλύπτονται και δεύτερον εάν ορίζουν 

μια συνεχή τοπολογική επιφάνεια. Τέλος, υποστηρίζεται και ο 

ορισμός τοπολογικών περιορισμών ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε 

περίπτωσης. 
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• Μοντέλο βιοποικιλότητας (biodiversity). Πρόκειται για ένα 

μοντέλο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, το οποίο 

αναπτύσσεται σε συνεργασία με τον ABI (Association for Biodiversity 

Information). Ο ΑΒΙ συνεργάζεται με τον Οργανισμό Διατήρησης του 

Φυσικού περιβάλλοντος (The Nature Conservancy) και διευθύνει ένα 

διεθνές δίκτυο συλλογής δεδομένων και προγραμμάτων 

παρακολούθησης. 

• Μοντέλο άμυνας (defense-intel). Η ESRI έχει ξεκινήσει 

ενέργειες για την ανάπτυξη περιεκτικών μοντέλων δεδομένων για 

αμυντικούς σκοπούς. Υπάρχει μάλιστα και συμβόλαιο με το στρατό 

των Η.Π.Α. για ανάπτυξη των δεδομένων που θα αποτελέσουν τη 

βάση του τελικού μοντέλου δεδομένων. 

• Μοντέλο  διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (electric 

distribution). Πρόκειται για ένα μοντέλο για ηλεκτρικά δίκτυα. Τα 

εγχειρίδιο που το συνοδεύει παρέχει μια λεπτομερή περιγραφή των 

αντικειμένων και των χωρικών αντικείμένων σε ένα δίκτυο διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, παρέχει και κατευθύνσεις για τον 

σχεδιασμό και την προσαρμογή του μοντέλου αλλά και τα 

χαρακτηριστικά που έχει κάθε κλάση αντικειμένων. 

• Μοντέλο  περιβαλλοντικών εγκαταστάσεων 

(environmental facilities). Οι περιβαλλοντικοί ρυθμιστές 

διαχειρίζονται τα όρια μεταξύ των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 

και του φυσικού περιβάλλοντος. Ένα μοντέλο δεδομένων σε αυτό 

τον τομέα συμπεριλαμβάνει εγκαταστάσεις όπως, δημοτικές 

χωματερές, χώρους απόθεσης μπαζών, κλιβάνους αποτέφρωσης, 

κ.λ.π. Το μοντέλο αναπτύσσεται σε συνεργασία με την εταιρία Ross 

and Associates, ενώ συμμετέχουν και διεθνείς οργανισμοί. 

• Μοντέλο διανομής αερίου (gas distribution). Πρόκειται για 

ένα μοντέλο για δίκτυα παροχής αερίου. Τα εγχειρίδιο που το 

συνοδεύει παρέχει μια λεπτομερή περιγραφή των αντικειμένων και 

των χωρικών αντικειμένων σε ένα δίκτυο διανομής αερίου, ενώ στο 

σχεδιασμό του μοιάζει με το μοντέλο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Μοντέλο υδρολογίας (hydrology). Η ESRI βρίσκεται στο 

στάδιο ανάπτυξης μοντέλων για διαχείριση υδατικών πόρων με 

επίκεντρο τα επιφανειακά ύδατα έχοντας τη συνεργασία κατάλληλων 

εθνικών και διεθνών οργανισμών. Ήδη στο διαδίκτυο διατίθεται 
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δωρεάν το μοντέλο που έχει αναπτυχθεί, ενώ σύντομα αναμένεται να 

φθάσει στην τελική του μορφή. 

• Μοντέλο κτηματολογίου (land parcel). Παρέχει το 

απαραίτητο μοντέλο που βοηθά τους χρήστες στη διαχείριση του 

κτηματολογίου. Εκτός από το βασικό τύπο των πολυγώνων, 

συμπεριλαμβάνονται και απαραίτητες κλάσεις διοικητικών ορίων και 

διευθύνσεων. Βασικοί συνεργάτες στην ανάπτυξη αυτού του 

μοντέλου είναι οι εταιρία Fairway Industries και η κομητεία του 

Όκλαντ στο Μίτσιγκαν. 

• Μοντέλο τηλεπικοινωνιών (telecommunications). Μια 

πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ενός μοντέλου τηλεπικοινωνιών 

ξεκίνησε στις αρχές του 2001. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα πρώιμα 

στάδια καθορισμού του σκοπού και των συμμετεχόντων της 

διαδικασίας ανάπτυξης. Ο τελικός στόχος είναι να αναπτυχθούν 

μοντέλα που να συμπεριλαμβάνουν τόσο τις ενσύρματες, όσο και τις 

ασύρματες τηλεπικοινωνίες.  

• Μοντέλο μεταφορών (transportation). Αναπτύσσεται από 

μια συνεργασία μεταξύ χρηστών της ESRI από τη βιομηχανία 

μεταφορών, συμβούλους, επιχειρηματικούς συνεργάτες της ESRI και 

ακαδημαϊκούς. Ο στόχος είναι ο καθορισμός ενός θεμελιώδους 

μοντέλου για τη βιομηχανία των μεταφορών και συγκεκριμένα για 

οργανισμούς διαχείρισης οδικού δικτύου, σιδηροδρόμων, 

αεροδρομίων και πλωτών μέσων μεταφοράς. Της συνεργασίας 

ηγούνται ο καθηγητής Michael Goodchild του Πανεπιστημίου της 

Καλιφόρνια και το Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Γεωγραφικής 

Πληροφορίας της Αμερικής. 

 

 

1.4. Δίκτυα διανομής υδάτων. 
 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά κάποιων σημαντικών ζητημάτων, 

όσον αφορά στα δίκτυα διανομής ύδατος τα οποία αποτελούν και το πεδίο 

έρευνας, σε σχέση πάντα με τα GIS, της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

Το νερό αποτελεί ένα απαραίτητο κομμάτι της καθημερινότητας κάθε 

ανθρώπου και συχνά θεωρείται ως ένα ανεξάντλητο αγαθό που παρέχεται 

«τιμής ένεκεν». Η πραγματικότητα, βέβαια, είναι πολύ διαφορετική αφού το 
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νερό δεν είναι ανεξάντλητο και η χρήση του πρέπει να γίνεται με μεγάλη 

σύνεση μιας και ο κίνδυνος να γίνει κάποτε είδος εν ανεπαρκεία είναι 

σημαντικός. Επίσης, για να έρχεται το νερό καθαρό, ασφαλές και ποιοτικά 

αξιόπιστο σε κάθε κατοικία, δουλεύουν στο παρασκήνιο πάρα πολύ 

άνθρωποι. Ξεκινώντας από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, η 

αύξηση των απαιτήσεων στη διαχείριση και οργάνωση των εταιριών 

ύδρευσης και αποχέτευσης, οδήγησε σε ανάπτυξη και παγίωση πρακτικών 

όσον αφορά στην επεξεργασία του νερού και στην κατασκευή των δικτύων. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται πολλά 

εκατομμύρια ανθρώπων που ζούσαν στα αστικά κέντρα χωρίς να 

παρουσιάζονται πλέον τα προβλήματα υγιεινής και μόλυνσης που ιστορικά 

συνδέονταν με την περίοδο της προ-βιομηχανικής εποχής. Βέβαια, παρά το 

γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία ήταν εφικτή η ύδρευση 

και η αποχέτευση σε τόσο μεγάλα πληθυσμιακά κέντρα, πολλά από αυτά τα 

δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης έφτασαν ή φτάνουν στο τέλος της 

σχεδιασμένης διάρκειας ζωής τους. Οι σημερινές προκλήσεις στο πεδίο 

ύδρευσης/ αποχέτευσης αφορούν στη βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσης 

των υπαρχόντων πόρων και στην αποδοτική διαχείριση των κονδυλίων για 

την αναβάθμιση αυτών των δικτύων, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα 

και η ποιότητα των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.[7,19] 

 

1.4.1. Συστήματα μεταφοράς υδάτων. 

 

Σε ολόκληρο τον πλανήτη, το νερό που καταναλώνεται για οικιακή, 

εμπορική και βιομηχανική χρήση προέρχεται από κάποια πηγή, συνήθως με 

τη μορφή μιας λίμνης, ενός ποταμού, ή ενός υπόγειου υδατικού 

αποθέματος. Οι περιοχές που δεν έχουν τοπική παροχή ύδατος 

αναγκαστικά εξυπηρετούνται από συστήματα μεταφοράς ύδατος που 

μεταφέρουν το νερό από την πηγή στον προορισμό του. Τα συστήματα 

μεταφοράς ύδατος, τυπικά, αποτελούνται από υδραγωγεία, σήραγγες, 

συνδετικές συσκευές και εγκαταστάσεις άντλησης. Σε ένα τέτοιο σύστημα, 

όλοι οι αγωγοί, οι συσκευές και οι εγκαταστάσεις άντλησης τείνουν να είναι 

μεγάλου μεγέθους, ενώ το δίκτυο που συγκροτούν είναι σχετικά απλό. Το 

δίκτυο μπορεί να εκτείνεται σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων, καθώς 

προωθεί το νερό δια μέσου ηπειρωτικών περιοχών, υποθαλάσσιων 

σηράγγων και ερήμων προς τα πληθυσμιακά κέντρα που εξυπηρετούνται 

απ’ αυτά.[3] 
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Καθώς το σύστημα μεταφοράς διοχετεύει το νερό σε κάποια περιοχή, 

συνδέεται με το τοπικό σύστημα διανομής ύδατος. Συνήθως, υπάρχουν 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας που εγγυώνται την ποιότητα του νερού και 

ελέγχουν τη ροή του προς το σύστημα διανομής. Επίσης, πολλές 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας διαθέτουν παρακείμενες λεκάνες αποθήκευσης 

αλλά και κλειστές εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ώστε να παρέχουν επαρκή 

ροή όταν οι απαιτήσεις για νερό ξεπερνούν την ικανότητα διακίνησης ύδατος 

του συστήματος μεταφοράς. Τυπικές συσκευές αυτών των εγκαταστάσεων 

αποτελούν οι αντλίες, οι παροχείς χημικών ουσιών, οι λίμνες αερισμού, οι 

κινητήρες και οι γεννήτριες.[3] 

 

1.4.2. Συστήματα διανομής υδάτων. 

 

Τα συστήματα διανομής ύδατος, τυπικά, αφορούν μια πολύ μικρότερη 

γεωγραφική περιοχή, αλλά η πολυπλοκότητα του δικτύου τους είναι πολύ 

υψηλότερη σε σχέση με τα συστήματα μεταφοράς ύδατος. Τα συστήματα 

διανομής ύδατος θεωρούνται κλειστά δίκτυα (looped networks) επειδή είναι 

σχεδιασμένα να παρέχουν μια συνεχή ροή ύδατος υπό πίεση δια μέσου του 

δικτύου, ακόμα και όταν κάποια τμήματα του δικτύου είναι προσωρινώς 

απομονωμένα όταν χρειάζεται να εκτελεστούν δραστηριότητες επισκευής ή 

αντικατάστασης σε αυτά. Επίσης η κλειστή κατασκευή του δικτύου τείνει να 

οδηγεί σε εξίσωση της πίεσης του νερού σε ολόκληρη την έκταση του. Οι 

δικλείδες χειρισμού του συστήματος διανομής μπορούν να απομονώνουν 

περιοχές του δικτύου. Η κλειστή διάταξη των κεντρικών αγωγών απαιτεί 

εξαρτήματα όπως συνδέσεις ταυ (tees) και σταυροειδείς συνδέσεις (crosses) 

για τη σύνδεση πολλών αγωγών σε μια ένωση (junction). Άλλα εξαρτήματα 

σύνδεσης, όπως συζευκτήρες (couplers), κυρτώσεις (bends) και μειωτές 

(reducers) επιτρέπουν τη φυσική σύνδεση  τμημάτων διαφορετικών 

αγωγών.[3,13,15,16] 

 

1.4.3. Υπηρεσίες. 

 

Η τελική κατάληξη του νερού είναι η διανομή του είτε σε οικιακούς, είτε σε 

εμπορικούς καταναλωτές. Συχνά, τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για 

τη σύνδεση καταναλωτικών αγωγών διαμέτρου ¾ ή 1½ ιντσών με 

κεντρικούς αγωγούς 6 ιντσών ή και μεγαλύτερους είναι οι δακτυλιοειδείς 
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τάπες σύνδεσης (tapping sleeves). Τα παραπάνω εξαρτήματα συνδέουν 

επίσης κρουνούς και αγωγούς πυρόσβεσης, ενώ συχνά για τη συγκεκριμένη 

εργασία χρησιμοποιούνται και οι συνδέσεις ταυ (tees). Τυπικά, αυτές οι 

συνδέσεις θα έχουν μια διάμετρο των 6 ή 8 ιντσών, ώστε να παρέχουν 

αρκετή ροή ύδατος για σκοπούς καταστολής πυρκαϊών. Οι περισσότεροι 

εμπορικοί και οικιακοί αγωγοί κατανάλωσης έχουν μετρητές για σκοπούς 

χρέωσης. Οι κρουνοί και οι αγωγοί πυρόσβεσης σπάνια μετρούνται, αν και 

υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις που είναι δυνατό να 

μετρούνται.[13,15,16] 

Η κατηγοριοποίηση του εξοπλισμού των δικτύων ύδρευσης, παρόλο που 

με την πρώτη ματιά δε φαίνεται να αποτελεί σημαντική παράμετρο, είναι 

απαραίτητη. Αυτό μπορεί να φανεί όταν χρειάζεται π.χ. να γίνει 

διαφοροποίηση μεταξύ των απλών δικλείδων του δικτύου σε σχέση με τις 

δικλείδες των κρουνών όταν πρόκειται για συσκευές που κατ’ ουσία έχουν 

την ίδια φυσική υπόσταση. Ένα άλλο παρόμοιο παράδειγμα είναι το εξής: Οι 

μεγάλοι καταναλωτές ύδατος (βιομηχανίες), συνήθως, έχουν στην ιδιοκτησία 

τους κεντρικούς αγωγούς και τους κρουνούς που βρίσκονται γύρω από τις 

εγκαταστάσεις τους. Αυτός ο εξοπλισμός είναι ακριβώς ο ίδιος όπως και στο 

υπόλοιπο δίκτυο (δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ π.χ. των κρουνών της 

βιομηχανίας από τους υπόλοιπους κρουνούς), αλλά το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς τους αλλάζει και αυτό αποτελεί μια σημαντική παράμετρο για 

θέματα όπως τα λογιστικά της βιομηχανίας και η διαχείριση του 

εξοπλισμού.[3] 

 

1.4.4. Διαχείριση δικτύου. 

 

Οι εταιρίες ύδρευσης συχνά επιθυμούν να διαχειρίζονται τμήματα των 

αγωγών του δικτύου τους με διαφορετικούς τρόπους σε διάφορες χρονικές 

στιγμές. Για παράδειγμα, εάν ένας συζευκτήρας χρησιμοποιείται απλά για να 

συνδέει δύο μικρά τμήματα ενός αγωγού και τα χαρακτηριστικά των δυο 

αυτών τμημάτων είναι πανομοιότυπα, οι περισσότεροι μηχανικοί θα 

θεωρούσαν τα δυο αυτά τμήματα ως ένα τμήμα αγωγού. Από την άλλη 

πλευρά όμως, εάν γίνει μια αναβάθμιση του δικτύου είναι πιθανό ένας 

συζευκτήρας να συνδέσει ένα παλαιότερο τμήμα ενός ατσάλινου αγωγού 8 

ιντσών με ένα τμήμα νέου αγωγού 8 ιντσών από PVC. Σε αυτή τη 

περίπτωση θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι πρόκειται για δυο διαφορετικά 
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τμήματα αγωγών. Μια εξειδικευμένη εφαρμογή GIS μπορεί να δώσει τη 

λύση στη διαχείριση ζητημάτων όπως το προηγούμενο.[3] 

Συχνά, η κατάσταση των κεντρικών αγωγών χαρακτηρίζει τα επιμέρους 

τμήματα των δικτύων ύδρευσης. Η κατάσταση των κεντρικών αγωγών, 

συνήθως, υπολογίζεται με τη χρήση ενός συνδυασμού πληροφορίας 

διαρροών και επισκευών μαζί με τον εκτιμώμενο χρόνο ζωής που προκύπτει 

από παράγοντες όπως το υλικό και η ημερομηνία εγκατάστασης των 

αγωγών στο δίκτυο. Επομένως, είναι σημαντικό να είναι δυνατό να 

καταχωρούνται όλες οι παραπάνω πληροφορίες σε ένα λογισμικό 

διαχείρισης δικτύων ύδρευσης που στη συγκεκριμένη περίπτωση 

μεταφράζεται σε μια εφαρμογή GIS.[3] 

 

1.4.5. Επεμβάσεις και συντήρηση. 

 

Στο επίπεδο των επεμβάσεων και της συντήρησης, οι δικλείδες, οι 

μετρητές, οι κρουνοί και άλλες εγκαταστάσεις συχνά αφαιρούνται από το 

έδαφος, αποθηκεύονται σε κάποια αποθήκη ή φορτηγό για κάποια χρονική 

περίοδο και αργότερα εγκαθίστανται σε κάποια διαφορετική γεωγραφική 

τοποθεσία. Η πρακτική αυτή δημιουργεί πρόσθετες επιπλοκές στη 

διαχείριση του εξοπλισμού των δικτύων ύδρευσης.  Για λογιστικούς 

σκοπούς, οι εταιρίες ύδρευσης υποτιμούν την αξία του νέου εξοπλισμού από 

τη στιγμή που αυτός εγκαθίσταται στο έδαφος. Βέβαια, ο τρόπος με τον 

οποίο υποτιμάται η αξία του εξοπλισμού που επαναχρησιμοποιείται είναι 

σημαντικά διαφορετικός, ώστε να μπορούν οι εταιρίες να κάνουν το 

διαχωρισμό του εξοπλισμού που έχουν εγκατεστημένο στο δίκτυο τους σε 

νέο και επαναχρησιμοποιημένο.[3] 

Με βάση την προοπτική της επιθεώρησης, της συντήρησης και της 

επισκευής του δικτύου, ο συσχετισμός του φυσικού εξοπλισμού με όλες τις 

σχετικές δραστηριότητες που έχουν λάβει χώρα σ’ αυτόν καθ’ όλη τη 

διάρκεια ζωής του και σε όλες τις γεωγραφικές τοποθεσίες που 

χρησιμοποιήθηκε είναι πολύ σημαντικός.[3] 

Τέλος, οι πληροφορίες για την κατανάλωση και τη ζήτηση των 

καταναλωτών είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό της χωρητικότητας του 

δικτύου ύδρευσης. Σήμερα, υπάρχουν πολλά εξειδικευμένα προγράμματα 

που μπορούν να εκτελέσουν πολύπλοκες υδραυλικές αναλύσεις οι οποίες 

απαιτούν ένα συνδυασμό δεδομένων του εξοπλισμού του δικτύου και της 
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ζήτησης των καταναλωτών. Τη διαδικασία αυτή θα  μπορούσε να εκτελέσει 

μια εφαρμογή GIS σε συνδυασμό με δεδομένα κατανάλωσης.[3] 

 

1.5. Γενική περιγραφή του πακέτου διαχείρισης δικτύων 

διανομής υδάτων (ArcFM Water Distribution Model). 
 

1.5.1. ArcFM Water Distribution Model. 

 
Το πρώτο μοντέλο δεδομένων που προέκυψε από την πρωτοβουλία της 

ESRI για ανάπτυξη μοντέλων δεδομένων για το ArcGIS είναι το ArcFM 

Water, το οποίο σχεδιάστηκε για δίκτυα διανομής ύδατος, αποχέτευσης και 

συλλογής όμβριων υδάτων. Το ArcFM Water δημιουργήθηκε σε μια περίοδο 

μερικών ετών με τη συμμετοχή περίπου 80 χρηστών- συνεργατών και το 

προσωπικό της ESRI. Οι παραπάνω συνεργάτες ήλθαν σε συμφωνία όσον 

αφορά στον καθορισμό των κλάσεων των χωρικών αντικειμένων, την 

επιχειρηματική λογική (κανόνες για επεξεργασία, κ.λ.π.) και το 

χαρακτηριστικό συμβολισμό που αντιπροσωπεύει τα δίκτυα ύδρευσης και 

αποχέτευσης. Η παρούσα εργασία εξετάζει το ArcFM Water σε ότι αφορά 

στα δίκτυα διανομής ύδατος. Το μοντέλο δεδομένων που αναπτύχθηκε 

παρέχει τα θεμέλια για την ανάπτυξη ενός GIS που θα απευθύνεται στις 

ανάγκες των τελικών χρηστών δικτύων διανομής υδάτων. Κατ’ ουσία 

αποτελεί μια συλλογή αντικειμένων, χωρικών αντικειμένων και 

χαρακτηριστικών αυστηρά καθορισμένων για δίκτυα διανομής ύδατος, το 

οποίο μπορεί να προσαρμοστεί έτσι ώστε να εξυπηρετεί ad hoc τις ανάγκες 

οποιασδήποτε εταιρίας ύδρευσης.[21] 

Παρέχοντας μια χωρικά προσανατολισμένη άποψη των δικτύων 

ύδρευσης το ArcFM Water συμβάλλει στην οπτικοποίηση και στην 

κατανόηση ζητημάτων του πραγματικού κόσμου αλλά και επιχειρησιακών 

προβλημάτων. Ο στόχος του αντικειμενοστραφούς μοντέλου δεδομένων 

είναι η παροχή λειτουργικών ικανοτήτων και επιχειρησιακών 

πλεονεκτημάτων που υπερβαίνουν τα παραδοσιακά όρια των γεωγραφικών 

πληροφοριακών συστημάτων.[7] 

Οι σημερινές εταιρίες ύδρευσης έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν τα 

πλεονεκτήματα της τεχνολογίας GIS στη διαχείριση των εγκαταστάσεων και 

των δικτύων τους. Οι τυπικές απαιτήσεις των παραπάνω εταιριών από ένα 

GIS μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω:[7] 
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• Ενημέρωση των βάσεων δεδομένων του GIS με as-built 

δεδομένα. 

• Παραγωγή πρότυπων και προσαρμοσμένων χαρτών. 

• Ενοποίηση του GIS με άλλες επιχειρησιακές εφαρμογές 

όπως work management systems (WMS), document management 

systems (DMS), infrastructure management systems (IMS), materials 

management systems (MMS) και customer information systems 

(CIS). 

• Ανάλυση του εγκατεστημένου δικτύου για την υποστήριξη του 

σχεδιασμού χωρητικότητας και του προγραμματισμού των 

επενδύσεων για αναβάθμιση του. 

• Διαχείριση λειτουργικών δραστηριοτήτων όπως διαρροές, 

επισκευές και επιθεωρήσεις. 

Το μοντέλο δεδομένων ArcFM Water υποστηρίζει όλες τις παραπάνω 

απαιτήσεις παρέχοντας και τμήματα που επικεντρώνονται σε λειτουργίες και 

συντήρηση του δικτύου. 

Η αντικειμενοστραφής τεχνολογία που έχει ενσωματωθεί στο καινούριο 

πακέτο ArcGIS συνδυάζει τη μοντελοποίηση δεδομένων και εφαρμογών 

δίνοντας και τη δυνατότητα προσάρτησης συμπεριφοράς σε αυτά. Ως 

αποτέλεσμα, το ArcFM Water δε συμπεριλαμβάνει μόνο μια απαραίτητη 

συλλογή κλάσεων αντικειμένων και ιδιοτήτων ύδρευσης, αλλά υποστηρίζει 

και τον καθορισμό κανόνων και σχέσεων που προσδιορίζουν τη 

συμπεριφορά των αντικειμένων. Ο αντικειμενοστραφής πυρήνας του 

μοντέλου συντελεί στη σημαντικά μικρότερη απαίτηση για διαμόρφωση και 

προσαρμογή ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Επιπροσθέτως, το μοντέλο 

είναι πραγματικά επεκτάσιμο, επιτρέποντας στους αναλυτές/ 

προγραμματιστές την προσαρμογή του μοντέλου δεδομένων, της 

συμπεριφοράς και των διεπαφών (interfaces) του συστήματος ανάλογα με 

τις προκύπτουσες ανάγκες.[7] 

Το ArcFM Water, ως μοντέλο δεδομένων και δυνατότητες GIS, θα 

αναπτυχθεί με λεπτομέρεια στο δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας.  
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1.5.2. Παραδείγματα χρήσης του ArcFM Water ή παρόμοιων μοντέλων 

από τη διεθνή εμπειρία. 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες υιοθέτησης και 

εφαρμογής μοντέλων δεδομένων σε παγκόσμια κλίμακα. Σε κάποιες 

περιπτώσεις έγινε προσπάθεια αυτόνομης ανάπτυξης κάποιων μοντέλων 

δεδομένων, ενώ σε κάποιες άλλες χρησιμοποιήθηκε ως βάση το μοντέλο 

ArcFM Water. Φυσικά, υπάρχουν και περιπτώσεις που έγιναν προσπάθειες 

ανάπτυξης μοντέλων δεδομένων σε διαφορετικά πεδία από αυτά των 

δικτύων διανομής υδάτων. Για παράδειγμα στη Βαυαρία της Γερμανίας 

αναπτύσσονται μοντέλα δεδομένων για την οικολογική ισορροπία της 

περιοχής, τα οποία συνδυάζονται με GIS με στόχο την καλύτερη διαχείριση 

του περιβάλλοντος.[14] Στην Κορέα έχει αναπτυχθεί ένα μοντέλο δεδομένων 

σε GIS για τη διαχείριση της κυκλοφορίας των οχημάτων και την αποφυγή 

μποτιλιαρίσματος σε πραγματικό χρόνο.[14] Στην Αίγυπτο αναπτύσσεται 

μέσω μοντέλου δεδομένων ένα σύστημα GIS για την διαχείριση των 

καναλιών, των εκβολών και των εγκαταστάσεων άντλησης νερού του 

Νείλου.[14] Στη Φλώριδα των Η.Π.Α. έχει αναπτυχθεί και εφαρμοστεί ένα 

υδραυλικό μοντέλο για την υγειονομική διαχείριση και μείωση των 

υπερχειλίσεων του αποχετευτικού συστήματος.[14] Στο New Jersey των 

Η.Π.Α. η εταιρία Telcordia Technologies ανέπτυξε, με βάση τα μοντέλα 

δεδομένων, ένα σύστημα διαχείρισης δικτύων καλωδίωσης μαζί με τις 

εγκαταστάσεις του βασισμένο σε GIS. Στον Καναδά, τέλος, έχει αναπτυχθεί 

ένα υδροδυναμικό μοντέλο μεταφοράς ρύπων για την προσομοίωση των 

επιδράσεων διαφόρων πηγών μόλυνσης μέσω των υδάτινων πόρων.[25] 

 Στις περιπτώσεις χρήσης της τεχνολογίας ArcFM, εκτός των δικτύων 

ύδρευσης, εντάσσεται η περίπτωση της πόλης του Anaheim που βρίσκεται 

στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. Εκεί έχει αναπτυχθεί ένα μοντέλο δεδομένων 

για το ηλεκτρικό δίκτυο της πόλης από την αντίστοιχη εταιρία 

ηλεκτροδότησης. Το δίκτυο μεταφέρθηκε από το AutoCad στο οποίο ήταν 

αρχικά σχεδιασμένο στην εφαρμογή ArcFM η οποία παρέχει δυνατότητες 

ανάπτυξης μοντέλων δεδομένων και στη συνέχεια δημιουργήθηκε μια Γ.Β.Δ. 

για την αναπαράσταση αλλά και την διαχείριση του δικτύου. Επίσης, 

αναπτύχθηκαν και αυτόνομες εφαρμογές GIS για την κάλυψη των αναγκών 

των καταναλωτών της εταιρίας. Η επιτυχία του προγράμματος, που 

ολοκληρώθηκε το 2001, έχει οδηγήσει τις αρχές της πόλης στην υιοθέτηση 
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της συγκεκριμένης τεχνολογίας και σε άλλες υπηρεσίες της πόλης όπως η 

ύδρευση και οι δημοτικές υπηρεσίες.[1] 

Η πόλη Leon στο Μεξικό ξεκίνησε το 1993 τη συλλογή δεδομένων του 

δικτύου ύδρευσης της για την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος 

διαχείρισης του δικτύου βασισμένο σε GIS. Το σύστημα, που έχει πλέον 

ολοκληρωθεί και ονομάζεται SAPAL (Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Leon), βασίζεται στην ανάπτυξη ενός μοντέλου δεδομένων. 

Το τελικό αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας σειράς εφαρμογών που 

εξυπηρετούν τη διαχείριση του δικτύου και των εγκαταστάσεων του, τη 

διαχείριση αποθήκης του εξοπλισμού και την παραγωγή λεπτομερών 

χαρτών του δικτύου.[2] 

Η πόλη του West Chicago της πολιτείας Illinois των Η.Π.Α. αποφάσισε 

πριν τρία χρόνια να περάσει το δίκτυο ύδρευσης του σε GIS. Έχοντας 

υπόψη την ύπαρξη του ArcFM Water, που τότε βρισκόταν ακόμα σε περίοδο 

παραγωγής, επικοινώνησε με την ESRI και τελικά έγινε μια πόλη 

δοκιμαστικής εφαρμογής του ArcFM Water. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η 

δημιουργία ενός ανεπτυγμένου συστήματος διαχείρισης του δικτύου 

ύδρευσης που επέφερε ευεργετικά αποτελέσματα στη έκτοτε λειτουργία 

του.[26] 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι έχει γίνει και στην Ελλάδα, και 

συγκεκριμένα στην πόλη της Κοζάνης, ένα παρόμοιο σύστημα για δίκτυα 

διανομής υδάτων με σκοπό τη διαχείριση και τη μείωση των διαρροών. Το 

σύστημα που αναπτύχθηκε βασίστηκε σε ένα μοντέλο δεδομένων και στην 

εφαρμογή του στο ArcGIS. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν στο δίκτυο και 

αισθητήρες αποστολής δεδομένων για την παρακολούθηση του δικτύου σε 

πραγματικό χρόνο. Το όλο εγχείρημα αποδείχτηκε πλήρως επιτυχημένο, 

καθώς το δίκτυο ύδρευσης κατάφερε να κερδίσει μια πολύ μεγάλη ποσότητα 

νερού που χανόταν εξαιτίας διαρροών που δεν είχαν εντοπιστεί ποτέ μέχρι 

τότε. 

 

1.6. Σύνοψη. 
 

Στο κεφάλαιο αυτό: 

• Παρουσιάστηκε η έννοια της γεωγραφικής βάσης δεδομένων. 

• Έγινε σαφής η ενοποίηση της τεχνολογίας των RDBMS με τις Γ.Β.Δ. 

• Παρατέθηκαν τα πλεονεκτήματα του μοντέλου της Γ.Β.Δ. 
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• Παρουσιάστηκαν όλοι οι τύποι διανυσματικών δεδομένων που είναι 

δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται σε μια Γ.Β.Δ. 

• Αναφέρθηκαν κάποια σημαντικά ζητήματα όσον αφορά στη 

μοντελοποίηση χωρικών συστημάτων. 

• Παρουσιάστηκαν τα μοντέλα δεδομένων που αναπτύσσονται από 

την ESRI για τη διαχείριση εγκαταστάσεων και δικτύων κοινής ωφελείας. 

• Περιγράφηκαν τα βασικά υποσυστήματα που αποτελούν ένα δίκτυο 

διανομής υδάτων και εξηγήθηκε ο ρόλος τους σε αυτά. 

• Έγινε μια συνοπτική παρουσίαση του μοντέλου δεδομένων για 

δίκτυα διανομής ύδρευσης ArcFM Water της ESRI. 

• Και τέλος, αναφέρθηκαν περιπτώσεις χρήσης του ArcFM Water ή 

παρόμοιων μοντέλων διαχείρισης δικτύων κοινής ωφελείας από τη 

διεθνή εμπειρία. 
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Κεφάλαιο 2: Mοντέλο δεδομένων διαχείρισης δικτύων 

διανομής υδάτων (ArcFM Water Distribution Model). 
 

 

2.1. Εισαγωγή. 
 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας επιχειρείται μια 

λεπτομερής περιγραφή του μοντέλου δεδομένων του ArcFM Water όσον 

αφορά στα δίκτυα διανομής υδάτων, ενώ αναφέρονται και τα πιο σημαντικά 

χαρακτηριστικά της ανάπτυξης μοντέλων δεδομένων. Αρχικά γίνεται μια 

αναφορά στη γλώσσα UML με την οποία αναπτύσσεται το μοντέλο και στο 

πρόγραμμα Visio 2000 όπου επιτελείται η παραπάνω διαδικασία. Έπειτα, το 

κεφάλαιο ασχολείται με τις βασικές αρχές που διέπουν το μοντέλο 

δεδομένων. Διασαφηνίζονται κάποια ζητήματα σχετικά με το χτίσιμο του 

μοντέλου και περιγράφονται τα υποσυστήματα που το αποτελούν. Επίσης 

παρουσιάζονται οι βασικές ομάδες δομικών χαρακτηριστικών του μοντέλου. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται λεπτομερώς όλες οι κλάσεις αντικειμένων και 

χωρικών αντικειμένων όλων των υποσυστημάτων του μοντέλου καθώς και 

οι κλάσεις σχέσεων αλλά και τα πεδία ορισμού τιμών. Τέλος, πρέπει να 

τονιστεί η δυνατότητες τροποποίησης και προσαρμογής του μοντέλου μέσα 

από το Visio 2000 και τη γλώσσα UML που παρέχουν ευελιξία για την 

κάλυψη των αναγκών οποιασδήποτε περίπτωσης. 

 

 

2.2. Η γλώσσα UML και το πρόγραμμα VISIO 2000. 
 

Παλαιότερα, τα λογικά μοντέλα δεδομένων συχνά σχεδιάζονταν με την 

μορφή των γνωστών E-R (entity-relationship) διαγραμμάτων. Κάθε 

σημαντική εταιρία του χώρου είχε προωθήσει ποικίλες σχεδιαστικές 

μεθοδολογίες και σημειογραφία (notation) των διαγραμμάτων. Οι παραπάνω 

μεθοδολογίες έδιναν, κατά περίπτωση, έμφαση σε διαφορετικές οπτικές 

γωνίες (π.χ. ροή δεδομένων, use-case σενάρια, κ.λ.π.) αλλά έτσι προέκυπτε 

ένα σημαντικό πρόβλημα με τα διαγράμματα E-R καθώς η σχεδιαστική 

εμφάνιση τους ποίκιλε ανάλογα με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείτο. 

Προσφάτως, οι περισσότεροι που ασχολούνται με αντικειμενοστραφή 
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μοντελοποίηση έχουν υιοθετήσει τη γλώσσα UML (Unified Modeling 

Language), η οποία είναι μια προτυποποιημένη σημειογραφία για την 

ανάπτυξη μοντέλων αντικειμένων και προωθείται από κορυφαίες εταιρίες 

λογισμικού και βάσεων δεδομένων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι η UML 

δεν είναι τόσο μια σχεδιαστική μεθοδολογία, αλλά μια διαγραμματική 

σημειογραφία. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιώντας κανείς την UML δεν είναι 

απαραίτητο να ακολουθήσει την αντικειμενοστραφή σχεδιαστική 

μεθοδολογία.[14] 

Πιο συγκεκριμένα, η UML είναι μια γλώσσα για τον καθορισμό, την 

οπτικοποίηση, την κατασκευή και τη τεκμηρίωση των θεμελιωδών αρχών 

των συστημάτων λογισμικού. Κατ΄ ουσία είναι μια συλλογή των καλύτερων 

πρακτικών που έχουν επιτύχει στη μοντελοποίηση μεγάλων και 

πολύπλοκων συστημάτων. Οι βασικές αρχές που διέπουν τη UML είναι ότι 

κάθε πολύπλοκο σύστημα προσεγγίζεται καλύτερα από ένα μικρό σετ 

ανεξάρτητων απεικονίσεων του μοντέλου. Μια μοναδική και συνολική 

απεικόνιση είναι αδύνατη. Κάθε μοντέλο θα πρέπει να εκφράζεται σε 

διάφορα επίπεδα ακριβείας. Για τους παραπάνω λόγους η UML καθορίζει 

πολλά διαφορετικά διαγράμματα, κατά περίπτωση, τα οποία παρέχουν 

πολλαπλές απόψεις του συστήματος κατά την ανάλυση ή την 

ανάπτυξη.[10,17] 

Οι βασικοί σχεδιαστικοί στόχοι της UML είναι οι ακόλουθοι:[10] 

• Να παρέχει μια, έτοιμης προς χρήση, κατανοητή γλώσσα 

μοντελοποίησης για την ανάπτυξη λογικών μοντέλων. 

• Να παρέχει εξειδικευμένους μηχανισμούς που να επιτρέπουν την 

επέκταση πέρα από τον πυρήνα της γλώσσας. 

• Να είναι ανεξάρτητη από γλώσσες προγραμματισμού. 

• Να παρέχει επίσημη βάση για την κατανόηση της. 

• Να ενθαρρύνει την άνοδο της αγοράς των object-oriented εργαλείων. 

• Να συνθέσει τις καλύτερες μεθόδους στο πεδίο της μοντελοποίησης. 

Η UML εστιάζεται σε μια προτυποποιημένη γλώσσα μοντελοποίησης και 

όχι σε μια προτυποποιημένη διαδικασία. Παρόλο που η UML πρέπει να 

εφαρμόζεται στο πλαίσιο μιας διαδικασίας, η εμπειρία δείχνει ότι τα 

διαφορετικά πεδία εφαρμογής της απαιτούν διαφορετικές διαδικασίες. 

Εντούτοις, έγινε προσπάθεια να διατηρηθεί απλή, να απαλλαχθεί από 

στοιχεία που δεν προσέθεταν τίποτα στην πράξη, να εμπλουτισθεί με τα πιο 

αποδοτικά στοιχεία άλλων μεθόδων και να αποκτήσει νέα στοιχεία μόνο σε 
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σημεία που δεν υπήρχε καμία άλλη λύση. Οι νέες έννοιες που εισάγει η UML 

είναι οι εξής:[10] 

• Μηχανισμοί επέκτασης (στερεότυπα-stereotypes, προσαρτώμενες 

τιμές-tagged values και περιορισμοί-constraints). 

• Διαδικασίες. 

• Μοτίβα και υποδείγματα (patterns). 

• Διαγράμματα δραστηριοτήτων (activity diagrams). 

• Υποστήριξη διεπαφών και συστατικών (interfaces, components). 

• Μια γλώσσα περιορισμών. 

Παρά το γεγονός ότι η UML αποτελεί μια ακριβή και πλήρη γλώσσα, δεν 

αποκλείονται μελλοντικές βελτιώσεις σε έννοιες που αφορούν τη 

μοντελοποίηση. Πολλές προχωρημένες τεχνικές μπορούν να 

προσδιοριστούν στη βάση της. Η UML, στη τωρινή της μορφή, αναμένεται 

να γίνει η βάση για την ανάπτυξη πολλών εργαλείων, συμπεριλαμβάνοντας 

αυτά για οπτική μοντελοποίηση και περιβάλλοντα προσομοίωσης.[10] 

Όσον αφορά στο ArcFM Water, αυτό δίνεται και σε μορφή UML, η οποία 

μπορεί να εμφανιστεί αλλά και να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του 

προγράμματος VISIO 2000 της Microsoft. Το VISIO 2000 είναι ένα 

σχεδιαστικό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει από διαγράμματα 

ροής και διαγράμματα δραστηριοτήτων μέχρι και αντικειμενοστραφή μοντέλα 

δεδομένων (όπως το ArcFM Water). Οι δυνατότητες αυτές είναι διαθέσιμες 

στις τελευταίες εκδόσεις του προγράμματος, μετά την προσθήκη μιας 

επέκτασης του για συμβατότητα με τη UML. 

 

 

2.3. Βασικές αρχές του μοντέλου δεδομένων ArcFM Water. 
 

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται βασικές αρχές και ζητήματα ανάπτυξης 

του μοντέλου δεδομένων, ενώ περιγράφονται και τα βασικά υποσυστήματα 

από τα οποία αποτελείται το ArcFM Water. 

 

2.3.1. Ζητήματα ανάπτυξης των μοντέλων δεδομένων. 

 

Μια από τις βασικές αρχές ανάπτυξης του μοντέλου, είναι ότι αυτό 

βασίζεται σε αντικειμενοστραφή μοντέλα δεδομένων. Η αντικειμενοστραφής 
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φύση των μοντέλων συνεπάγεται την ύπαρξη τριών βασικών 

χαρακτηριστικών σε αυτά:[14] 

• Πολυμορφισμός (polymorphism). Σημαίνει ότι οι συμπεριφορές (ή 

μέθοδοι) μιας κλάσης αντικειμένων μπορεί να προσαρμοστούν και 

σε διαφορετικά αντικείμενα. Για παράδειγμα, η συμπεριφορά 

λειτουργιών όπως σχεδίαση (draw), πρόσθεση (add) και διαγραφή 

(delete) είναι ίδια, είτε αυτές αναφέρονται σε μια γεωγραφική βάση 

δεδομένων, είτε σε ένα coverage, είτε σε ένα shapefile. 

• Ενσωμάτωση (encapsulation). Σημαίνει ότι η πρόσβαση ενός 

αντικειμένου γίνεται μόνο από ένα σαφώς καθορισμένο σετ μεθόδων 

λογισμικού, οργανωμένων σε διεπαφές λογισμικού. Τα αντικείμενα 

πρόσβασης δεδομένων των ΓΒΔ καλύπτουν τις εσωτερικές 

λεπτομέρειες των αντικειμένων δεδομένων και παρέχουν μια σαφή 

διεπαφή προγραμματισμού. 

• Κληρονομικότητα (inheritance). Σημαίνει ότι μια κλάση αντικειμένων 

μπορεί να συμπεριλάβει τη συμπεριφορά μια άλλης κλάσης 

αντικειμένων και παράλληλα να έχει και πρόσθετες ιδιότητες. Είναι 

δυνατή η δημιουργία προσαρμοσμένων χωρικών αντικειμένων τα 

οποία κληρονομούν τη συμπεριφορά των στάνταρντ χωρικών 

αντικειμένων. 

Τα τρία παραπάνω χαρακτηριστικά, προφανώς, συμπεριλαμβάνονται και 

στο ArcFM Water.  

Ο πυρήνας ανάπτυξης μοντέλων με UML είναι το ArcInfo UML model 

diagram, από το οποίο αναπτύχθηκε και το ArcFM Water. Σ’ αυτό περιέχεται 

το μοντέλο αντικειμένων που απαιτείται για τη μοντελοποίηση μιας ΓΒΔ. Το 

μοντέλο αντικειμένων περιλαμβάνει πέντε πακέτα: Logical View, ESRI 

Classes, ESRI Interfaces, ESRI Network και Workspace. Αυτά τα πακέτα 

λειτουργούν σαν φάκελοι στους οποίους εντάσσονται τα διαφορετικά 

τμήματα του συνολικού μοντέλου δεδομένων. Το πακέτο Logical View 

αποτελεί το μητρικό (root) πακέτο των ESRI Classes, ESRI Interfaces, και 

ESRI Network. Σε αυτά τα τρία πακέτα περιλαμβάνονται όλα τα εργαλεία 

μοντελοποίησης που έχει αναπτύξει η ESRI για τη μοντελοποίηση ΓΒΔ. Η 

δημιουργία και ανάπτυξη ενός μοντέλου δεδομένων, όπως το ArcFM Water, 

γίνεται στο πακέτο Workspace. Επίσης, είναι δυνατή η δημιουργία 

περισσότερων πακέτων αν η πολυπλοκότητα του μοντέλου το απαιτεί. Το 

πακέτο ESRI Classes περιέχει το τμήμα των GeoData Access Components 

που είναι απαραίτητα στη δημιουργία των μοντέλων αντικειμένων. Οι 
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κλάσεις σε αυτό το πακέτο αντιπροσωπεύουν συστατικά (components) που 

χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση των πηγών χωρικών δεδομένων, όπως 

μια ΓΒΔ. Οι κλάσεις χωρικών αντικειμένων και οι κλάσεις αντικειμένων στο 

τελικό μοντέλο δεδομένων κληρονομούν τα χαρακτηριστικά των κλάσεων 

αυτού του πακέτου. Το πακέτο ESRI Interfaces περιέχει τον ορισμό των 

διεπαφών που υλοποιούνται από τα συστατικά που υπάρχουν στο πακέτο 

ESRI Classes. Οι διεπαφές χρησιμοποιούνται μόνο για παραγωγή κώδικα 

κατά τη δημιουργία προσαρμοσμένων αντικειμένων.[8] 

Με απλά λόγια λοιπόν, ένα μοντέλο δεδομένων μπορεί να δημιουργηθεί 

με τις κλάσεις αντικειμένων του πυρήνα του ArcInfo που περιγράφηκαν 

παραπάνω. Έτσι ένα σετ υπαρκτών αντικειμένων του πραγματικού κόσμου 

είναι δυνατό να αναπαρασταθεί και να δομήσει ένα μοντέλο. Η δημιουργία 

του μοντέλου ξεκινά συνήθως ακολουθώντας την top-down προσέγγιση, 

κατά την οποία η λίστα των αντικειμένων του δικτύου διαιρείται εννοιολογικά 

σε λογικά τμήματα. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των λογικών τμημάτων 

είναι ότι μοιράζονται κοινές ιδιότητες και/ ή συμπεριφορά. Για παράδειγμα, 

τα χωρικά αντικείμενα σύνδεσης αγωγών (fittings) μπορούν να 

ομαδοποιηθούν μαζί διότι όλα τους συνδέουν αγωγούς με άλλους αγωγούς. 

Οι δικλείδες (valves) μπορούν να ομαδοποιηθούν μαζί επειδή όλες 

πραγματοποιούν συνδέσεις και επίσης έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τη 

ροή του νερού μέσα στο δίκτυο.  Αφού λοιπόν γίνει η βασική ομαδοποίηση 

των αντικείμένων σε λογικά τμήματα, στη συνέχεια ακολουθεί η αναγνώριση 

πιο εξεζητημένων ομοιοτήτων μεταξύ των αντικειμένων. Κατά τη διαδικασία 

αυτή δημιουργούνται νέες κλάσεις αντικειμένων και κάποιες που είχαν ήδη 

δημιουργηθεί ενοποιούνται. Το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ένα 

σετ από βασικές, ενδιάμεσες και παράγωγες (leaf) κλάσεις αντικειμένων 

καθώς και σχέσεων μεταξύ αυτών. Με τον καθορισμό των ιδιοτήτων κάθε 

παράγωγης κλάσης εμφανίζονται κοινές ιδιότητες σε αυτές. Για παράδειγμα, 

τόσο οι καταθλιπτικοί αγωγοί όσο και οι αγωγοί βαρύτητας έχουν την 

ιδιότητα «υλικό παρασκευής». Για να αποφευχθεί η επανάληψη της 

ιδιότητας και στις δύο κλάσεις, δημιουργείται μια υψηλότερου επιπέδου 

κλάση η οποία εμπεριέχει όλες τις κοινές ιδιότητες. Η διαδικασία αυτή τελικά 

οδηγεί στη δημιουργία ενός σετ ενδιάμεσων κλάσεων (κλάσεων αναφοράς – 

abstract classes).  Η δημιουργία ενός μοντέλου δεδομένων είναι μια 

επαναληπτική διαδικασία η οποία απαιτεί τόσο την top-down όσο και την 

bottom-up ανάλυση ώστε να καθοριστεί σωστά και με σαφήνεια η δομή του 

μοντέλου αντικειμένων.[3] 
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Ένα σημαντικό ζήτημα στην ανάπτυξη του μοντέλου είναι και ο 

καθορισμός των υποτύπων των κλάσεων αντικειμένων. Για παράδειγμα, εάν 

τα αντικείμενα σε μια ομάδα έχουν διαφορετικές ιδιότητες σε σημείο που να 

μη μπορούν να ομαδοποιηθούν μαζί, τότε πρέπει να σπάσουν σε δύο 

κλάσεις αντικειμένων. Μια τέτοια περίπτωση ισχύει για τις δικλείδες 

συστήματος (system valves) και τις δικλείδες ελέγχου (control valves). Οι 

πρώτες μπορούν να ανοίγονται και να κλείνονται για τον έλεγχο της ροής 

του νερού στο δίκτυο, ενώ οι δεύτερες ανοίγουν και κλείνουν αυτόματα όταν 

το ύψος του νερού σε μια δεξαμενή ξεπερνά ή πέφτει από τα 

προκαθορισμένα όρια. Ενώ λοιπόν, και οι δύο τύποι δικλείδων ελέγχουν τη 

ροή του νερού, είναι αρκετά διαφορετικοί ώστε να απαιτούνται δυο 

διαφορετικές κλάσεις αντικειμένων στο μοντέλο. Από την άλλη πλευρά, τα 

χωρικά αντικείμενα σύνδεσης αγωγών  έχουν ταξινομηθεί σε μια κλάση 

αντικειμένων στο μοντέλο ArcFM Water. Ένα σετ υποτύπων 

χρησιμοποιήθηκε για να ξεχωρίζουν οι διαφορετικοί τύποι των συνδέσεων 

αγωγών, όπως τα bends, couplers και reducers. Ως γενικός κανόνας μπορεί 

να αναφερθεί ότι καλό είναι τα αντικείμενα να κατατάσσονται σε όσο το 

δυνατόν λιγότερες κλάσεις αντικειμένων καθώς υπάρχουν πολύ σημαντικά 

πλεονεκτήματα απόδοσης σε αυτή την περίπτωση.[3] 

Τα δομικά στοιχεία που συγκροτούν μια ΓΒΔ, όπως πίνακες, κλάσεις 

χωρικών αντικειμένων και κλάσεις σχέσεων, ακολουθούν συγκεκριμένους 

κανόνες που καθορίζουν το που τοποθετούνται και πως δομούν τη ΓΒΔ. Για 

παράδειγμα, τα σετ χωρικών δεδομένων (feature datasets) βρίσκονται μέσα 

σε μια ΓΒΔ, ενώ τα γεωμετρικά δίκτυα βρίσκονται μέσα σε ένα σετ χωρικών 

δεδομένων. Κάποια άλλα στοιχεία, όπως οι κλάσεις αντικειμένων και οι 

κλάσεις σχέσεων, μπορούν να βρίσκονται, είτε μέσα, είτε έξω από τα σετ 

χωρικών δεδομένων. Αυτές οι έννοιες, που σχετίζονται με τη δόμηση της 

ΓΒΔ, καθορίζονται από την UML μέσω των πακέτων που περιγράφηκαν 

νωρίτερα. Οι κλάσεις UML που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των 

κλάσεων αντικειμένων, κλάσεων σχέσεων, πινάκων και γεωμετρικών 

δικτύων, προσδιορίζονται μέσα σε αυτά τα πακέτα.[8] 

Στην εικόνα 2.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα υπόμνημα με τα 

βασικά στοιχεία των διαγραμμάτων μοντέλων δεδομένων που 

δημιουργούνται με την UML και δομούν μοντέλα δεδομένων όπως το ArcFM 

Water.[14] 
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Εικόνα 2.1: Υπόμνημα βασικών στοιχείων UML. 

 

Η σημειογραφία της εικόνας 2.1 βασίζεται στη σημειογραφία της γλώσσας 

UML. Όπως φαίνεται, στην εικόνα 2.1 υπάρχουν τρεις τύποι κλάσεων, οι 

κλάσεις αναφοράς (abstract classes), οι ισχυρές κλάσεις (createable 

classes) και οι ασθενείς κλάσεις (instantiable classes). Οι κλάσεις 

αναφοράς δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία νέων 

αντικειμένων, αλλά διευκρινίζουν τις υποκλάσεις (subclasses) που τις 

ακολουθούν. Π.χ. ο «αγωγός» θα μπορούσε να είναι κλάση αναφοράς για 

τις υποκλάσεις «κύριος αγωγός» και «δευτερεύων αγωγός». Οι κλάσεις 

αναφοράς εμφανίζονται μόνο διαγραμματικά στο μοντέλο για εποπτικούς 

λόγους και όχι στη ΓΒΔ που παράγεται από το μοντέλο. Οι ισχυρές κλάσεις 

δίνουν τη δυνατότητα της άμεσης δημιουργίας αντικειμένων σε αυτές. 

Αντίθετα οι ασθενείς κλάσεις δε μπορούν να δημιουργούν αντικείμενα 

άμεσα. Τα αντικείμενα που ανήκουν σε αυτές τις κλάσεις μπορούν να 

δημιουργηθούν είτε μέσω κάποιας ιδιότητας είτε μέσω κάποιας λειτουργίας 

προερχόμενης από άλλη κλάση.[8,14] 

Οι προσαρτώμενες τιμές (tagged values) χρησιμοποιούνται για τον 

καθορισμό επιπρόσθετων ιδιοτήτων των κλάσεων UML. Για παράδειγμα, με 

μια προσαρτώμενη τιμή μπορεί να καθοριστεί το μήκος (σε χαρακτήρες) 

ενός πεδίου χαρακτήρων (string) κάποιου αντικειμένου. Οι προσαρτώμενες 

τιμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε αρκετά ακόμα στοιχεία UML, 

όπως τα χαρακτηριστικά (attributes), οι σύνδεσμοι (associations) και οι 

κλάσεις σχέσεων.[8] 

Τα σετ χωρικών δεδομένων (feature datasets) μοντελοποιούνται στην 

UML ως πακέτα στερεοτύπων που δημιουργούνται κάτω από το πακέτο 

workspace της ΓΒΔ, όπως φαίνεται και από την εικόνα 2.2.  
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Εικόνα 2.2: Δομή των σετ χωρικών δεδομένων μέσα στο πακέτο workspace της UML. 

 

Ένα σετ χωρικών δεδομένων δε μπορεί να δημιουργηθεί κάτω από ένα 

άλλο σετ χωρικών δεδομένων. Τέλος, τα σετ χωρικών δεδομένων 

συσχετίζονται πάντα με μια χωρική αναφορά (spatial reference). Οι χωρικές 

αναφορές δε δημιουργούνται από την UML, αλλά προστίθενται στα σετ 

χωρικών δεδομένων μέσα στο περιβάλλον του ArcGIS κατά τη δημιουργία 

της ΓΒΔ. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται στο τρίτο κεφάλαιο.[8] 

Οι κλάσεις UML χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση των κλάσεων 
αντικειμένων και των κλάσεων χωρικών αντικειμένων. Όταν 

δημιουργείται η ΓΒΔ, δημιουργούνται πίνακες για κάθε κλάση του μοντέλου. 

Κάθε χαρακτηριστικό μια κλάσης δημιουργεί ένα πεδίο στον αντίστοιχο 

πίνακα. Τα υποχρεωτικά πεδία κάθε κλάσης συμπεριλαμβάνονται ως 

χαρακτηριστικά της μητρικής κλάσης της και δεν επαναλαμβάνονται σ’ 

αυτήν. Π.χ. μια κλάση «αγωγών» έχει τα χαρακτηριστικά διάμετρος και 

υλικό. Εάν δημιουργηθεί μια νέα κλάση «κεντρικοί αγωγοί» που κληρονομεί 

την κλάση «αγωγοί», τότε η διάμετρος και το υλικό αποτελούν 

χαρακτηριστικά και της νέας κλάσης ενώ δεν υπάρχει ανάγκη να 

επαναληφθούν ως πεδία σ’ αυτή. Το μήκος, η κλίμακα και η ακρίβεια των 

πεδίων που αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά, αλλά ακόμα και νέα 

χαρακτηριστικά των κλάσεων μπορούν να καθοριστούν με τη χρήση 

προσαρτώμενων τιμών στο διάγραμμα UML. Οι πίνακες δημιουργούνται για 

τα αντικείμενα που κληρονομούν τις κλάσεις αντικειμένων, οι πίνακες 

χωρικών αντικειμένων δημιουργούνται για τα αντικείμενα των κλάσεων 

χωρικών αντικειμένων και οι πίνακες των απλών (simple) ή σύνθετων 
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(complex) κλάσεων χωρικών αντικειμένων του δικτύου για τα αντικείμενα 

που κληρονομούν τις κλάσεις χωρικών αντικειμένων δικτύου (network 

feature classes). Τα παραπάνω φαίνονται διαγραμματικά στην εικόνα 2.3 

που ακολουθεί.[8] 

 

 
Εικόνα 2.3: Δομή όλων των κλάσεων αντικειμένων και αντιστοίχιση με την Γ.Β.Δ. 

 

Όλες οι κλάσεις χωρικών αντικειμένων δικτύου συσχετίζονται με ένα 

γεωμετρικό δίκτυο. Τα γεωμετρικά δίκτυα μοντελοποιούνται στην UML ως 

μια ειδική κλάση. Η κλάση αυτή καθώς και όλες οι κλάσεις αντικειμένων του 

δικτύου πρέπει να δημιουργούνται μέσα στο ίδιο σετ χωρικών δεδομένων. 

Τα γεωμετρικά δίκτυα αποτελούνται από αντικείμενα δικτύου γραμμών 
(edges) και από αντικείμενα δικτύου ενώσεων (junctions). Ένα 

παράδειγμα γραμμής είναι οι αγωγοί ύδρευσης, ενώ ένα παράδειγμα 

ένωσης είναι μια δικλείδα. Οι γραμμές συνδέονται με τις άλλες γραμμές 

διαμέσου των ενώσεων. Τα χωρικά αντικείμενα του δικτύου διακρίνονται σε 

δυο ευρείς τύπους: τα απλά (simple) και τα σύνθετα (complex). Τα απλά 

χωρικά αντικείμενα δικτύου αντιστοιχούν σε μοναδικά στοιχεία του δικτύου 

στο λογικό επίπεδο. Αντιθέτως τα σύνθετα χωρικά αντικείμενα δικτύου 

αντιστοιχούν σε περισσότερα από ένα στοιχεία του δικτύου, πάντα στο 

λογικό επίπεδο. Ένα χωρικό αντικείμενο απλής γραμμής (simple edge 

network feature) αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό στοιχείο γραμμής του δικτύου. 

Οι απλές γραμμές έχουν πάντα δύο ενώσεις, από μια σε κάθε άκρο τους. 

Εάν σε μια απλή γραμμή προστεθεί μια καινούρια ένωση τότε η γραμμή 

αυτή θα χωριστεί τόσο σε φυσικό, όσο και σε λογικό επίπεδο σε δυο νέες 

απλές γραμμές. Τα χωρικά αντικείμενα σύνθετης γραμμής (complex edge 

network feature) αντιστοιχούν σε ένα ή περισσότερα στοιχεία του δικτύου 

στο λογικό επίπεδο. Οι σύνθετες γραμμές έχουν πάντα το λιγότερο δύο 
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ενώσεις συνδεδεμένες (από μία σε κάθε άκρο τους), αλλά δύναται να έχουν 

και πρόσθετες ενώσεις κατά το μήκος τους. Εάν μια νέα ένωση προστεθεί 

πάνω σε μια σύνθετη γραμμή, αυτή παραμένει ως ένα μοναδικό χωρικό 

αντικείμενο. Βέβαια, σε λογικό επίπεδο, η σύνθετη γραμμή στην 

προηγούμενη περίπτωση χωρίζεται σε δύο νέα λογικά στοιχεία του δικτύου. 

Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω φαίνονται στην εικόνα 2.4.[8] 

 
Εικόνα 2.4: Χωρικά αντικείμενα απλής γραμμής και χωρικά αντικείμενα σύνθετης γραμμής. 

 

Ένα χωρικό αντικείμενο σύνθετης ένωσης (complex junction network 

feature) είναι ένα μοναδικό στοιχείο του δικτύου που αντιστοιχεί σε 

οποιοδήποτε αριθμό στοιχείων γραμμών και ενώσεων  στο λογικό δίκτυο. 

Για παράδειγμα, μια σύνθετη ένωση μπορεί να είναι ένα αντλιοστάσιο (pump 

station) σε ένα δίκτυο ύδρευσης. Ενώ το αντλιοστάσιο αποθηκεύεται ως ένα 

μοναδικό χωρικό αντικείμενο δικτύου σύνθετης ένωσης στη ΓΒΔ, η 

απεικόνιση του στο λογικό δίκτυο μπορεί να συμπεριλαμβάνει ένα σετ 

αγωγών, αντλιών, υδρομετρητών και δικλείδων που όλα επηρεάζουν τη ροή 

του νερού διαμέσου του αντλιοστασίου. Ο συνδυασμός αυτών των 

συσκευών θα μπορούσε να αναπαρίσταται ως ένα σετ από π.χ. επτά 

στοιχεία ενώσεων και έξι στοιχεία γραμμών. Οι σύνθετες ενώσεις μπορούν 

να δημιουργηθούν μόνο ως προσαρμοσμένα χωρικά αντικείμενα (custom 

features). Στην εικόνα 2.5 που ακολουθεί φαίνεται ένα παράδειγμα ενός 

γεωμετρικού δικτύου που περιλαμβάνει μια σύνθετη ένωση (ένα 

αντλιοστάσιο).[8] 
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Εικόνα 2.5: Παράδειγμα ενός γεωμετρικού δικτύου με μια σύνθετη ένωση (complex junction). 

 

Τα πεδία ορισμού τιμών για τα χαρακτηριστικά των κλάσεων 

αντικειμένων μοντελοποιούνται στην UML ως ειδικές κλάσεις. Οι δύο τύποι 

των πεδίων ορισμού τιμών είναι τα πεδία κωδικοποιημένης τιμής (coded 

value) στα οποία οι επιλεγόμενες τιμές ορίζονται από κωδικούς και τα πεδία 
εύρους τιμής (range value) στα οποία οι τιμές επιλέγονται από ένα εύρος το 

οποίο καθορίζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε περίπτωσης. Επίσης, 

μέσα από την UML καθορίζονται και οι πολιτικές συγχώνευσης (merge 

policy) ή διάσπασης (split policy) δυο αντικειμένων, όσον αφορά στη 

συμπεριφορά της τιμής των χαρακτηριστικών των αντικειμένων που 

συσχετίζονται με κάποιο πεδίο ορισμού τιμών σε περίπτωση συγχώνευσης 

ή διάσπασης αυτών.[8] 

 
Εικόνα 2.6: Παραδείγματα δημιουργίας δυο πεδίων ορισμού τιμών στη γλώσσα UML. 

 

Οι κλάσεις υποτύπων (subtype classes) είναι απαραίτητες, όπως έχει 

αναφερθεί, σε κάποιες περιπτώσεις αντικειμένων και χωρικών αντικειμένων. 

Οι παραπάνω κλάσεις μοντελοποιούνται επίσης και στην UML, ως κλάσεις 

αντικειμένων συσχετισμένες με τη γονική κλάση τους (parent class) μέσω 
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μιας σύνδεσης που αντιστοιχεί στο στερεότυπο υποτύπος. Οι κλάσεις 

υποτύπων καθορίζονται και στη γονική κλάση μέσω ενός στερεότυπου 

χαρακτηριστικού που εισάγεται σε αυτήν.[8] 

 
Εικόνα 2.7: Παράδειγμα δημιουργίας δυο κλάσεων υποτύπων για μια κλάση αντικειμένων. 

 

Οι συσχετισμοί μεταξύ των κλάσεων αντικειμένων μοντελοποιούνται στην 

UML ως κλάσεις σχέσεων (relationship classes). Ο πληθάριθμος 

(cardinality), δηλαδή ο αριθμός των στοιχείων συνόλου σε κάθε πλευρά της 

σχέσης, αυτών των συσχετισμών αντικατοπτρίζεται στον πληθάριθμο των 

αντίστοιχων κλάσεων σχέσεων. Το όνομα της κλάσης σχέσης δίνεται από το 

όνομα που παίρνει ο συσχετισμός (association) στην UML. Το κύριο και το 

ξένο κλειδί (primary και foreign key) καθορίζονται κατευθείαν στο μοντέλο 

UML ως προσαρτώμενες τιμές του συσχετισμού. Ένα παράδειγμα μιας 

κλάσης σχέσης φαίνεται στην εικόνα 2.8, στην οποία ένας ιδιοκτήτης (owner) 

είναι δυνατό να κατέχει ένα ή περισσότερα οικόπεδα (land parcels) και ένα 

οικόπεδο μπορεί να ανήκει σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες.[14] 

 
Εικόνα 2.8: Παράδειγμα μιας κλάσης σχέσης. 

 

Ο πληθάριθμος είναι ένας περιορισμός σε σχέση με το πλήθος των 

αντικειμένων που μπορούν να συσχετιστούν με ένα άλλο αντικείμενο. 

Παρακάτω φαίνεται ο συμβολισμός που χρησιμοποιείται για τα διάφορα είδη 

πληθαρίθμων.[14] 

• 1 -  Ένα και μόνο ένα αντικείμενο. Η εμφάνιση αυτού του 

συμβολισμού είναι προαιρετική. Εάν δεν υπάρχει συμβολισμός 

τότε υπονοείται η ύπαρξη του συγκεκριμένου συμβολισμού. 

• 0..1 – Κανένα ή ένα αντικείμενο. 
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• Μ..Ν – Πλήθος από Μ έως Ν αντικείμενα (όπου Μ και Ν είναι 

θετικοί ακέραιοι). 

• * ή 0..* - Πλήθος από κανένα μέχρι οποιονδήποτε θετικό ακέραιο 

αριθμό. 

• 1..* - Πλήθος από ένα μέχρι οποιονδήποτε θετικό ακέραιο αριθμό. 

Οι αθροιστικές σχέσεις (aggregation) είναι ασύμμετροι συσχετισμοί (1 – 

Ν) στους οποίους το ένα αντικείμενο θεωρείται το σύνολο και τα αντικείμενα 

από την άλλη πλευρά θεωρούνται κομμάτια αυτού του συνόλου. 

 
Εικόνα 2.9: Παράδειγμα μιας αθροιστικής κλάσης σχέσης (aggregation). 

 

Στο παράδειγμα της εικόνας 2.9 μια συσκευή μετασχηματισμού έχει 

ακριβώς τρεις μετασχηματιστές. Οι μετασχηματιστές συνδέονται με τη 

συσκευή μετασχηματισμού αλλά είναι δυνατό να υπάρχουν ακόμα και μετά 

την αφαίρεση της συσκευής με την οποία συνδέονται.[14] 

Οι σύνθετες σχέσεις (composition) είναι μια πιο ισχυρή μορφή 

αθροιστικών σχέσεων. Σε αυτές τα αντικείμενα από την κλάση που δίνει το 

σύνολο ελέγχουν και το χρόνο ζωής των αντικειμένων από την κλάση των 

κομματιών. 

 
Εικόνα 2.10: Παράδειγμα μιας σύνθετης κλάσης σχέσης (composition). 

 

Στην παραπάνω σχέση ένας πυλώνας μπορεί να έχει μια ή πολλές 

διασταυρώσεις, αλλά καμία διασταύρωση δεν είναι δυνατό να υπάρχει εάν ο 

πυλώνας αφαιρεθεί. Κατά συνέπεια, το αντικείμενο σύνολο πυλώνας ελέγχει 

το χρόνο ζωής του αντικειμένου κομματιού διασταύρωση.[14] 

Οι σχέσεις που περιλαμβάνουν και χαρακτηριστικά (attributed 

relationships) μοντελοποιούνται στην UML με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως 

και οι απλές σχέσεις. Τα πεδία των χαρακτηριστικών τους μοντελοποιούνται 

όπως και κάθε πεδίο σε οποιαδήποτε κλάση του μοντέλου. Επίσης στην 

UML μοντελοποιούνται και οι σημειώσεις κατεύθυνσης, οι οποίες είναι 

μηνύματα που εμφανίζονται σχετικά με τη φορά της σχέσης. Οι σημειώσεις 

κατεύθυνσης εισάγονται στη σχέση ως προσαρτώμενες τιμές. Τέλος, οι 
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κανόνες των κλάσεων σχέσεων μπορούν να εφαρμόζονται και σε 

υποτύπους κλάσεων αντικειμένων και χωρικών αντικειμένων. Στην UML 

αυτοί οι κανόνες μοντελοποιούνται ως συσχετισμοί μεταξύ των υποτύπων 

των κλάσεων που συμμετέχουν στην αντίστοιχη κλάση σχέσης. Στην εικόνα 

2.11 φαίνεται μια σχέση κλάσης σε περιβάλλον μοντελοποίησης UML.[8] 

 
Εικόνα 2.11: Παράδειγμα δημιουργίας κλάσης σχέσης σε περιβάλλον μοντελοποίησης UML. 

 

Οι κανόνες σύνδεσης (connectivity rules) εφαρμόζονται στις κλάσεις 

χωρικών αντικειμένων δικτύου και των υποτύπων τους, οι οποίες 

συμμετέχουν στη δόμηση του ιδίου γεωμετρικού δικτύου. Οι κανόνες 

σύνδεσης μοντελοποιούνται στην UML ως ειδικοί συσχετισμοί με το 

στερεότυπο «ConnRule». Υπάρχουν δυο τύποι κανόνων σύνδεσης, οι 

κανόνες σύνδεσης γραμμής – ένωσης (edge – junction) και οι κανόνες 

σύνδεσης γραμμής –γραμμής (edge – edge). Για τους πρώτους, ο 

συσχετισμός γίνεται μεταξύ του υποτύπου γραμμής και του υποτύπου 

ένωσης. Μια από τις ενώσεις που συμπεριλαμβάνονται στο συσχετισμό 

γίνεται και η default επιλογή του κανόνα σύνδεσης. Οι κανόνες γραμμής – 

γραμμής αναπαρίστανται στην UML ως ένας Ν-ary συσχετισμός που αφορά 

δυο υποτύπους γραμμής και οποιονδήποτε αριθμό υποτύπων ενώσεων. Και 

σε αυτή τη περίπτωση μια από τις ενώσεις μπορεί να καθοριστεί ως η 

default ένωση του κανόνα σύνδεσης. Η εικόνα 2.12 εμφανίζει έναν κανόνα 

σύνδεσης γραμμής – γραμμής σε περιβάλλον UML.[8] 

 
Εικόνα 2.12: Παράδειγμα δημιουργίας κανόνα σύνδεσης γραμμής – γραμμής στην UML. 
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Μετά τη παράθεση όλων των θεωρητικών ζητημάτων και αρχών 

ανάπτυξης των μοντέλων δεδομένων μέσα από την UML, στη συνέχεια 

παρουσιάζεται το μοντέλο ArcFM Water στην πλήρη εικόνα του, με όλες 

δηλαδή τις πτυχές που έχουν προβλεφθεί από την ESRI. 

 

2.3.2. Τα τέσσερα υποσυστήματα του μοντέλου δεδομένων ArcFM Water. 

 

Το μοντέλο δεδομένων ArcFM Water περιλαμβάνει κάθε δυνατή πτυχή 

για την αποτύπωση αλλά και διαχείριση ενός δικτύου διανομής υδάτων. Το 

γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι το μοντέλο έχει αυξημένη πολυπλοκότητα και 

πολλές διαφορετικές διαστάσεις, ώστε να ανταποκρίνεται καθολικά στις 

ανάγκες ενός δικτύου ύδρευσης. Για να αποφευχθεί η ούτως ή άλλως 

σημαντική πολυπλοκότητα του μοντέλου, αυτό αναπτύχθηκε σε τέσσερα 

υποσυστήματα τα οποία παρέχουν την ενοποίηση και τη διαλειτουργικότητα 

του μοντέλου μέσω κλάσεων σχέσεων μεταξύ των κλάσεων αντικειμένων 

τους. Επίσης, ένας ακόμα λόγος της υιοθέτησης υποσυστημάτων στην 

ανάπτυξη του μοντέλου, είναι η διαφορετική φύση αλλά και λειτουργία των 

κλάσεων αντικειμένων και χωρικών αντικειμένων καθώς και ο διαφορετικός 

λόγος ύπαρξης αυτών σε ένα δίκτυο ύδρευσης.[3] 

Στην εικόνα 2.13 παρουσιάζεται η συνολική μορφή του μοντέλου 

δεδομένων σε ένα σχεδιάγραμμα από το πρόγραμμα VISIO. 

 
Εικόνα 2.13: Το μοντέλο δεδομένων ArcFM Water στην συνολική του μορφή. 
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Όπως φαίνεται και στην εικόνα, το μοντέλο αποτελείται από τέσσερα 

υποσυστήματα. Το σκούρο πράσινο υποσύστημα είναι το ArcFM Feature, το 

γαλάζιο είναι το ArcFM Equipment, το ανοιχτό πράσινο το ArcFM Line και το 

κίτρινο το ArcFM Facility. Τα μεγάλα κουτιά κάθε υποσυστήματος αποτελούν 

τις κλάσεις αντικειμένων και χωρικών αντικειμένων, ενώ τα μικρότερα τους 

υποτύπους των αντίστοιχων κλάσεων. Τα μικρά τετράγωνα με το μωβ 

χρώμα είναι τα πεδία ορισμού τιμών που έχουν δημιουργηθεί για τις ανάγκες 

του μοντέλου. Τέλος, οι γραμμές που φαίνεται να συνδέουν τα 

υποσυστήματα μεταξύ του αποτελούν τις κλάσεις σχέσεων που έχουν 

δημιουργηθεί για τις ανάγκες του μοντέλου. Πρέπει να αναφερθεί ότι η 

συγκεκριμένη προσέγγιση του μοντέλου δεν είναι απαραίτητο να 

ακολουθείται σε κάθε περίπτωση εφαρμογής. Αντιθέτως, ανάλογα με τις 

ανάγκες κάθε περίπτωσης, είναι ενδεδειγμένη η δημιουργία ενός μοντέλου 

με βάση το ArcFM Water που θα ικανοποιεί τις συνθήκες της κάθε 

περίπτωσης.[3] 

Στην εικόνα 2.14 εμφανίζεται το υποσύστημα ArcFM Line. Το ArcFM 

Line είναι το υποσύστημα στο οποίο μοντελοποιούνται όλες οι χωρικές 

κλάσεις αντικειμένων γραμμής που συμμετέχουν στη δόμηση του 

γεωμετρικού δικτύου. 

 
Εικόνα 2.14: Το υποσύστημα ArcFM Line του μοντέλου δεδομένων ArcFM Water. 
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 Οι σύνθετες γραμμές (complex edges) είναι η βασική κλάση για όλες τις 

κλάσεις γραμμών δικτύου. Η κλάση WaterLine δημιουργήθηκε ως μια γενική 

και υψηλού επιπέδου κλάση για κάθε τύπο γραμμής του δικτύου. Έτσι, οι 

ιδιότητες αυτής της κλάσης κληρονομούνται σε όλες τις υπόλοιπες κλάσεις 

του υποσυστήματος. Η εγγενής συμπεριφορά των σύνθετων γραμμών 

διαφέρει από τη συμπεριφορά του κλασσικού τοπολογικού μοντέλου που 

εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα στα GIS. Οι σχέσεις μεταξύ των σύνθετων 

γραμμών και οποιασδήποτε συσκευής συνδεδεμένης με αυτές διατηρούνται. 

Έτσι, με τη διατήρηση των παραπάνω σχέσεων είναι δυνατή η φυσική 

τμηματοποίηση του δικτύου. Τέλος, όπως και με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

του μοντέλου, υπάρχει η γενική κλάση αναφοράς ArcFM Line με την οποία 

καθορίζεται ένα σετ κοινών ιδιοτήτων που κληρονομούνται από όλες τις 

κλάσεις του υποσυστήματος. Οι κλάσεις αντικειμένων και χωρικών 

αντικειμένων του κάθε υποσυστήματος περιγράφονται λεπτομερώς στην 

επόμενη ενότητα του κεφαλαίου.[3] 

Το υποσύστημα ArcFM Facility παρουσιάζεται στην εικόνα 2.15 που 

παρατίθεται στη συνέχεια. Αυτό το υποσύστημα περιλαμβάνει όλα τα 

χωρικά αντικείμενα ενώσεων που συμμετέχουν στη δόμηση του 

γεωμετρικού δικτύου, όπως οι δικλείδες (valves), οι ανθρωποθυρίδες 

(manholes) και τα εξαρτήματα συνδέσεων (fittings). Είναι σαφές ότι τα 

υποσυστήματα ArcFM Line και ArcFM Facility είναι τα δυο υποσυστήματα 

που δομούν το γεωμετρικό δίκτυο στο σύνολο του. Επίσης στο υποσύστημα 

ArcFM Facility περιλαμβάνονται και κάποιες άλλες ενώσεις όπως τα 

αντλιοστάσια (pump stations) και οι αποθηκευτικές δεξαμενές (storage 

basins). Χαρακτηριστικό «κλειδί» του Facility είναι οι κλάσεις σχέσεων που 

συσχετίζουν κάποιες κλάσεις ενώσεων με τις αντίστοιχες κλάσεις 

αντικειμένων του υποσυστήματος ArcFM Equipment που περιγράφεται στη 

συνέχεια. Οι απλές ενώσεις είναι οι βασικές συνδετικές συσκευές για τη 

δόμηση οποιουδήποτε γεωμετρικού δικτύου, πόσο μάλλον ενός δικτύου 

διανομής υδάτων. Η πιο σημαντική ιδιότητα των ενώσεων είναι ότι δεν 

επιδρούν απαραίτητα στη φυσική τμηματοποίηση των σύνθετων γραμμών. 

Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο οι ενώσεις να συνδέονται στο άκρο της 

γραμμής με αποτέλεσμα να είναι πιο ευέλικτος ο φυσικός σχεδιασμός και 

τμηματοποίηση του δικτύου.[3] 
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Εικόνα 2.15: Το υποσύστημα ArcFM Facility του μοντέλου δεδομένων ArcFM Water. 

 

Το τρίτο υποσύστημα του μοντέλου δεδομένων είναι το ArcFM Feature. 

Το υποσύστημα αυτό συντίθεται από κλάσεις χωρικών αντικείμένων που 

υποστηρίζουν το δίκτυο ύδρευσης, αλλά δε συμμετέχουν στη δόμηση του 

γεωμετρικού δικτύου. Με άλλα λόγια, περιέχει κλάσεις χωρικών αντικειμένων 

που δεν παίζουν ρόλο στη μεταβίβαση ή στον έλεγχο της ροής του νερού 

στο δίκτυο. Το ArcFM Feature εμφανίζεται στην εικόνα 2.16 που 

ακολουθεί.[3] 
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Εικόνα 2.16: Το υποσύστημα ArcFM Feature του μοντέλου δεδομένων ArcFM Water. 

 

Η κλάση αναφοράς ArcFM Feature που βρίσκεται στο πιο υψηλό επίπεδο 

του υποσυστήματος περιέχει ιδιότητες που κληρονομούνται σε όλες τις 

άλλες κλάσεις. Οι ιδιότητες της είναι ακριβώς οι ίδιες με τις ιδιότητες των 

υπολοίπων κλάσεων ArcFM στα υπόλοιπα υποσυστήματα του μοντέλου. 

Το τελευταίο υποσύστημα του μοντέλου δεδομένων ArcFM Water είναι το 

ArcFM Equipment. Το υποσύστημα Equipment περιέχει ένα μεγάλο αριθμό 

από κλάσεις αντικειμένων που δεν έχουν χωρική απεικόνιση, αλλά 

συνδέονται με αντικείμενα που συμμετέχουν στο δίκτυο. Η εικόνα 2.17 

δείχνει το υποσύστημα ArcFM Equipment.[3] 
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Εικόνα 2.17: Το υποσύστημα ArcFM Equipment του μοντέλου δεδομένων ArcFM Water. 

 

Ο μεγάλος αριθμός των κλάσεων αντικειμένων του Equipment μπορεί 

αρχικά να προξενεί έκπληξη, καθώς δεν περιλαμβάνει αντικείμενα που 

συμμετέχουν ενεργά στο δίκτυο ύδρευσης, αλλά υπάρχουν τρεις σημαντικοί 

λόγοι που τον εξηγούν. Ο πρώτος είναι για να προβλέπονται οι φυσικές 

συσκευές του δικτύου ξέχωρα από το αν βρίσκονται εγκατεστημένες στο 

έδαφος. Για παράδειγμα, μια δικλείδα συσχετίζεται με ένα αντικείμενο απλής 

ένωσης, όταν αυτή βρίσκεται τοποθετημένη στο έδαφος. Όταν αυτή η 

δικλείδα αντικατασταθεί από κάποια άλλη στο δίκτυο αποθηκεύεται στο 
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υποσύστημα Equipment. Είναι προφανές ότι έχει μεγάλη σημασία για την 

εκάστοτε εταιρία ύδρευσης να διατηρήσει το ιστορικό επιθεωρήσεων και 

συντήρησης της για λόγους διαχείρισης και αξιολόγησης του υλικού που 

κατέχει. Έτσι, εάν η συγκεκριμένη δικλείδα ξαναχρησιμοποιηθεί θα είναι 

εύκολη η αξιολόγηση της σε σχέση με μια καινούρια δικλείδα και η 

διαχείριση/ συντήρηση του δικτύου θα γίνεται με σημαντικά αποδοτικότερο 

τρόπο. Ο δεύτερος λόγος είναι η παροχή ενός μηχανισμού διατήρησης ενός 

αρχείου επιθεώρησης, συντήρησης και επισκευών, χωρίς την απαίτηση μιας 

φυσικής τοποθεσίας των συσκευών. Για παράδειγμα, οι εγγραφές 

επιθεώρησης των κρουνών δε χρειάζεται να απεικονίζονται με γραφικό 

τρόπο, καθώς υπάρχουν για κάθε δεδομένο κρουνό. Αντίθετα, οι διαρροές 

χρειάζονται μια φυσική τοποθεσία κατά μήκος ενός αγωγού ύδρευσης. Ο 

τρίτος και τελευταίος λόγος ύπαρξης των κλάσεων του Equipment, είναι η 

καταγραφή και καταχώρηση διαφόρων συσκευών όπως γεννήτριες και 

ηλεκτροκινητήρες, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο από την άποψη 

λειτουργικότητας και συντήρησης του δικτύου, αλλά συνήθως δεν 

συμπεριλαμβάνονται σε ένα GIS.[3] 

 

 

2.4. Περιγραφή των δομικών χαρακτηριστικών του μοντέλου 

δεδομένων ArcFM Water. 
 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται με λεπτομέρεια όλες οι κλάσεις 

αντικειμένων, οι κλάσεις σχέσεων και τα πεδία ορισμού τιμών του μοντέλου 

ArcFM Water. Πριν την περιγραφή πρέπει να αναφερθεί ότι αυτό το μοντέλο 

αποτελεί τη συνολική πρόταση της ESRI για ένα δίκτυο ύδρευσης. Υπάρχει 

πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και δεν είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί το 

μοντέλο αυτούσιο σε κάθε περίπτωση, είτε λόγω ελλείψεως δεδομένων, είτε 

λόγω διαφορετικής σύστασης του δικτύου, είτε λόγω διαφορετικών 

προτεραιοτήτων της εκάστοτε εταιρίας ύδρευσης. Από τη μέχρι τώρα 

ανάλυση έχει καταστεί σαφές ότι η προσαρμογή και τροποποίηση του 

μοντέλου είναι δυνατό να γίνει στον απόλυτο βαθμό, είτε μέσα στο 

περιβάλλον του VISIO μέσω της UML, είτε και αργότερα στο περιβάλλον του 

ArcGIS. Η δυνατότητα προσαρμογής του μοντέλου δίνει μεγάλη ευελιξία στο 

ίδιο το προϊόν ArcFM Water καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αυτούσιο, 

είτε τροποποιημένο από οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη εταιρία. 
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2.4.1. Υποσύστημα ArcFM Line. 

 

Το ArcFM Line είναι το υποσύστημα των αγωγών του δικτύου ύδρευσης 

και απεικονίζεται διαγραμματικά στην εικόνα 2.18. 

C o m p le x -
E d g e F e a tu r e

A r c F M L in e

W a te r L in e

M a in L in e L a te r a lL in e

P r e s s u r iz e d -
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Εικόνα 2.18: Διαγραμματική απεικόνιση των κλάσεων αντικειμένων  του ArcFM Line. 

 

Σε όλα τα διαγράμματα των υποσυστημάτων που θα παρουσιαστούν 

στην ενότητα αυτή το ροζ παραλληλόγραμμο δίνει το είδος των κλάσεων 

αντικειμένων του υποσυστήματος, τα ανοιχτόχρωμα παραλληλόγραμμα τις 

κλάσεις αναφοράς και τα σκούρα παραλληλόγραμμα τις κλάσεις 

αντικειμένων που έχουν εγγραφές αντικειμένων στους πίνακες τους. Κατ’ 

ουσία, η Γ.Β.Δ. που παράγεται από το μοντέλο έχει πίνακες μόνο για τα 

σκούρα παραλληλόγραμμα, ενώ ο λόγος ύπαρξης των ανοιχτόχρωμων είναι 

για να κληρονομούνται οι κοινές ιδιότητες. Τα αντικείμενα λοιπόν του ArcFM 

Line είναι χωρικά αντικείμενα σύνθετων γραμμών. Η κλάση ArcFMLine 

είναι η μητρική κλάση αναφοράς των αγωγών. Το πιο σημαντικό 

χαρακτηριστικό της είναι ότι κληρονομεί στις υπόλοιπες κλάσεις την ιδιότητα 

να συμμετέχουν στη δόμηση γεωμετρικών δικτύων. Τα χαρακτηριστικά της 

(attributes) είναι: AdministrativeArea (όνομα ιδιοκτησίας ή κοινότητας που 

βρίσκεται το αντικείμενο), FacilityID (δείκτης αγωγού), InstallDate 

(ημερομηνία εγκατάστασης), LifecycleStatus (κατάσταση αγωγού), 

OperationalArea (λειτουργικό τμήμα του δικτύου στο οποίο υπάγεται ο 

αγωγός) και Subtype (καθορισμός υποτύπου). Η κλάση WaterLine 
(αγωγός ύδατος) είναι η επόμενη κλάση αναφοράς που αποτελεί το 

μοναδικό υποτύπο της ArcFMLine. Η ύπαρξη της οφείλεται στο ότι 

κληρονομεί στις επόμενες κλάσεις χαρακτηριστικά σχετικά με υδρευτικά 
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δίκτυα, τα οποία είναι: FlowMeasurementID (δείκτης μέτρησης ροής 

αγωγού), Material (υλικό αγωγού) και WaterType (τύπος ύδατος που 

διέρχεται από τον αγωγό). Ο πρώτος υποτύπος της WaterLine είναι η 

κλάση LateralLine (πλευρικός αγωγός). Σε αυτή περιλαμβάνονται αγωγοί 

μικρής διαμέτρου που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των κεντρικών 

αγωγών με τα σημεία κατανάλωσης ύδατος. Οι υποτύποι της κλάσης είναι: 

Domestic (κατοικίας), Fire (πυρόσβεσης), Commercial (εμπορικός), Irrigation 

(αρδευτικός) Industrial (βιομηχανικός) και HydrantLateral (σύνδεσης 

κρουνού). Τα χαρακτηριστικά της κλάσης είναι: LocationDescription 

(περιγραφή τοποθεσίας σύνδεσης) και Size (μέγεθος πλευρικού αγωγού). Ο 

δεύτερος υποτύπος της WaterLine είναι η κλάση MainLine (Κεντρικός 
Αγωγός) η οποία αποτελεί μια κλάση αναφοράς για δυο υποτύπους που 

αναφέρονται στη συνέχεια. Περιλαμβάνει αγωγούς μεγαλύτερης διαμέτρου 

που μεταφέρουν το νερό στους πλευρικούς αγωγούς ή σε άλλα σημεία 

διανομής του δικτύου. Τα χαρακτηριστικά της κλάσης είναι: ExteriorCoating 

(τύπος εξωτερικού περιβλήματος), JointType{2} (τύπος σύνδεσης άκρου), 

LiningType (τύπος εσωτερικού περιβλήματος), PipeClass (κλάση μεγέθους 

αγωγού) και Roughness (συντελεστής σκληρότητας αγωγού). Ο πρώτος 

υποτύπος της MainLine είναι η κλάση PressurizedMain (Καταθλιπτικός 
Αγωγός), όπου περιλαμβάνονται οι κεντρικοί αγωγοί υπό πίεση οι οποίοι 

είναι μεγάλης διαμέτρου και αποτελούν τους βασικούς αγωγούς σε δίκτυα 

ύδρευσης. Οι υποτύποι της κλάσης είναι: TransmissionMain (αγωγός 

μεταφοράς), DistributionMain (διανομής), AirRelease (διαχωρισμού αέρος), 

BlowOff (πιεζοθραύσεως), Bypass (παρακαμπτήριος), ChemicalInjection 

(έγχυσης χημικών), Interconnect (αλληλοσύνδεσης), PipeBridge (γέφυρα) 

και SamplingStation (δειγματοληπτικός). Οι αγωγοί μεταφοράς είναι αγωγοί 

μεγάλης διαμέτρου (24” και πάνω) που μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες 

ύδατος από την πηγή στους σταθμούς επεξεργασίας και στη συνέχεια στο 

σύστημα διανομής. Σε αυτούς συνήθως δεν συνδέονται πλευρικοί αγωγοί. 

Οι αγωγοί διανομής είναι αγωγοί μέσης διαμέτρου (4” – 20”) που 

μεταφέρουν πόσιμο νερό από τους αγωγούς μεταφοράς και το διανέμουν 

στην περιοχή μέσω συνδέσεων με πλευρικούς αγωγούς. Τα χαρακτηριστικά 

της κλάσης είναι: Depth (βάθος), Diameter (διάμετρος),  GroundSurfaceType 

(τύπος εδάφους πάνω από τον αγωγό) και PressureRating (κατηγορία 

βαθμού πίεσης). Ο δεύτερος υποτύπος της MainLine και τελευταία κλάση 

του υποσυστήματος είναι η κλάση GravityMain (Αγωγός Βαρύτητας), η 

οποία περιλαμβάνει αγωγούς μεγάλης διαμέτρου που μεταφέρουν νερό 
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χωρίς πίεση αλλά με τη βοήθεια της βαρύτητας. Οι αγωγοί αυτού του τύπου 

είναι βασικοί για τα αποχετευτικά δίκτυα και βρίσκονται στο μοντέλο για την 

κάλυψη της πιθανότητας να υπάρχουν κάποιοι αγωγοί βαρύτητας σε ένα 

δίκτυο ύδρευσης.[3,13,15,16] 

 

2.4.2. Υποσύστημα ArcFM Facility. 

 

Το υποσύστημα ArcFM Facility περιέχει αντικείμενα που 

χρησιμοποιούνται κυρίως για την ένωση των αγωγών και τη δόμηση του 

δικτύου ύδρευσης. Η εικόνα 2.19 παρουσιάζει το ArcFM Facility.  
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Εικόνα 2.19: Διαγραμματική απεικόνιση των κλάσεων αντικειμένων του ArcFM Facility. 

 

Όπως φαίνεται από το διάγραμμα ο τύπος των αντικειμένων του 

υποσυστήματος είναι χωρικά αντικείμενα απλών ενώσεων. Η κλάση 
ArcFMFacility είναι η μητρική κλάση αναφοράς των ενώσεων και 

κληρονομεί στις υπόλοιπες κλάσεις την ιδιότητα να συμμετέχουν στη 

δόμηση γεωμετρικών δικτύων και τη σημειακή γεωμετρική αναπαράσταση. 

Τα χαρακτηριστικά της είναι: AdministrativeArea (όνομα ιδιοκτησίας ή 

κοινότητας που βρίσκεται το αντικείμενο), FacilityID (δείκτης ένωσης), 

InstallDate (ημερομηνία εγκατάστασης), LifecycleStatus (κατάσταση 

ένωσης), LocationDescription (περιγραφή τοποθεσίας σύνδεσης), 

OperationalArea (λειτουργικό τμήμα του δικτύου στο οποίο υπάγεται η 
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ένωση), Rotation (περιστροφή του συμβόλου της ένωσης) και Subtype 

(καθορισμός υποτύπου). 

Ο πρώτος υποτύπος της ArcFMFacility είναι η κλάση NetworkStructure 
(Δομή Δικτύου). Οι δομές δικτύου είναι χωρικά αντικείμενα που 

χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς όπως την εξισορρόπηση 

προσφοράς και ζήτησης, την αύξηση της λειτουργικής αξιοπιστίας του 

δικτύου, την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού κόστους, την παροχή νερού 

σε περίπτωση αποτυχίας άντλησης ύδατος και την παροχή μεγάλων 

ποσοτήτων ύδατος για την καταπολέμηση πυρκαγιών. Οι υποτύποι της 

κλάσης είναι: EnclosedStorageFacilities (περικλεισμένοι αποθηκευτικοί 

χώροι), PumpStations (σταθμοί αντλιών), TreatmentPlants (εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας), ProductionWells (φρεάτια παραγωγής) και StorageBasins 

(αποθηκευτικές λεκάνες). Τα χαρακτηριστικά της κλάσης είναι τα εξής: Name 

(όνομα δομής), NetworkUsage (χρήση δομής ανάλογα με τον τύπο ύδατος), 

OperationalDate (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας δομής), ReferenceID 

(δείκτης αναφοράς) και Source (πηγή ύδατος στη δομή). Ο δεύτερος 

υποτύπος της ArcFMFacility είναι η κλάση αναφοράς WaterFacility 
(Ενώσεις Αγωγών). Στην κλάση αυτή υπάγονται όλες οι υπόλοιπες 

ενώσεις του υποσυστήματος. Τα χαρακτηριστικά της κλάσης είναι: Elevation 

(το υψόμετρο εγκατάστασης της ένωσης) και WaterType (ο τύπος ύδατος 

που περνά από την ένωση). Όλες οι υπόλοιπες κλάσεις του υποσυστήματος 

αποτελούν υποτύπους της WaterFacility. Η πρώτη είναι η κλάση Fitting 
(Εξαρτήματα Σύνδεσης Αγωγών) στην οποία περιλαμβάνονται τα 

εξαρτήματα σύνδεσης των αγωγών. Στην κλάση αυτή περιλαμβάνονται 

πολλοί υποτύποι ώστε να προβλεφθεί κάθε πιθανή περίπτωση σύνδεσης 

αγωγών. Οι υποτύποι είναι οι παρακάτω: Bend (κυρτή σύνδεση), Cap 

(τάπα), Cross (σταυροειδής σύνδεση), Coupling (συζευκτήρας), 

ExpansionJoint (αρμός διαστολής), Offset (αντέρεισμα), Reducer (μειωτής), 

Riser (κατακόρυφη σύνδεση), Saddle (στοιχείο έδρασης αγωγού), Sleeve 

(δακτυλιοειδής σύνδεση), Tap (στρόφιγγα), Tee (σύνδεση ταυ), Wye 

(σύνδεση υπό γωνία 450) και Weld (στοιχείο συγκόλλησης). Τα 

χαρακτηριστικά της κλάσης είναι: Diameter{4} (διάμετρος κάθε πλευράς), 

JointType (τύπος σύνδεσης άκρου) και Material (υλικό εξαρτήματος). Η 

επόμενη κλάση είναι η LateralPoint (Σημείο Πλευρικής Σύνδεσης) όπου 

περιέχονται τα σημεία σύνδεσης των πελατών με το δίκτυο διανομής 

ύδατος. Τα χαρακτηριστικά της είναι: AccountID (δείκτης πελάτη) και 

CriticalCustomer (δείκτης ύπαρξης ή μη ύπαρξης σημαντικού πελάτη). Στη 
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συνέχεια ακολουθεί η κλάση Hydrant (Κρουνός Ύδατος). Οι κρουνοί 
ύδατος χρησιμοποιούνται κυρίως για πυροσβεστικούς σκοπούς αλλά και για 

άδειασμα των κεντρικών αγωγών, γέμισμα δεξαμενών και παροχή 

προσωρινού ύδατος για κατασκευαστικές χρήσεις. Η Hydrant μαζί με τις 

Meter, Pump, ControlValve και SystemValve συνδέονται με κλάσεις 

σχέσεων με τις αντίστοιχες κλάσεις του υποσυστήματος ArcFM Equipment. 

Αυτό σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά των παραπάνω κλάσεων μεταφέρονται 

μαζί με το αντικείμενο στο υποσύστημα Equipment όταν αυτό αποσυρθεί 

από το δίκτυο. Αντιθέτως, τα χαρακτηριστικά που κληρονομούνται από τις 

γονικές κλάσεις στο υποσύστημα Facility δε μεταφέρονται στο Equipment. 

Τα χαρακτηριστικά της Hydrant είναι: BarrelDiameter (διάμετρος κυλίνδρου), 

MainValveType (τύπος δικλείδας κρουνού), NozzleDiameter{4} (διάμετρος 

στομίων), OutletConfiguration (διαμόρφωση εξόδων) και SeatDiameter 

(διάμετρος βάσης κρουνού). Η κλάση SamplingStation (Σταθμός 
Δειγματοληψίας) είναι αυτή που έπεται. Οι σταθμοί δειγματοληψίας 

χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δειγμάτων νερού. Μπορεί να είναι, είτε 

απλά συλλεκτήρες δειγμάτων, είτε συσκευές τόσο συλλογής όσο και 

επεξεργασίας δειγμάτων. Η κλάση αυτή έχει ένα μόνο χαρακτηριστικό το 

StationID (δείκτης δειγματοληπτικού σταθμού). Η επόμενη κλάση ενώσεων 

είναι η Manhole (Ανθρωποθυρίδα). Σε αυτήν υπάγονται ανοίγματα ή 

ανθρωποθυρίδες τα οποία χρησιμεύουν για να δίνουν πρόσβαση στους 

αγωγούς του δικτύου για την εκτέλεση διάφορων εργασιών. Τα 

χαρακτηριστικά της κλάσης είναι τα εξής: AccessDiameter (διάμετρος 

ανοίγματος), AccessType (τύπος πρόσβασης), GroundType (τύπος 

εδάφους), HighPipeElevation (το βάθος του υψηλότερου αγωγού που 

συνδέεται με την ανθρωποθυρίδα), InteriorDrop (διάμετρος κυλίνδρου 

κρουνού), InvertElevation (μέγιστο βάθος ανθρωποθυρίδας) και 

WallMaterial (υλικό κατασκευής). Ακολουθεί η κλάση Meter (Μετρητής) 
στην οποία περιέχονται συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της 

κατανάλωσης ύδατος. Η κλάση Meter περιλαμβάνει και υποτύπους οι οποίοι 

είναι οι εξής: Compound (σύνθετος μετρητής), Current (ταχύτητας ροής), 

DetectorCheck (ανίχνευσης ελέγχου), MagneticOrifice (μαγνητικού στομίου 

εκροής), Pito (βηματόμετρο), PositiveDisplacement (θετικής μετακίνησης), 

Proportional (αναλογικός), Sonic (ηχητικός) και Venturi. Τα χαρακτηριστικά 

της κλάσης είναι: Diameter (διάμετρος), FlowRange (κλίμακα ροής) και 

MeasurementDate (ημερομηνία τελευταίας μέτρησης). Η επόμενη κλάση 

είναι η ClearWell (Φρεάτιο Ποσίμου Νερού) και περιλαμβάνει 
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περικλεισμένες δεξαμενές που συνδέονται με εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

ύδατος. Χρησιμεύουν για την αποθήκευση επεξεργασμένου νερού ώστε να 

καλύπτεται η απαίτηση σε νερό σε περιπτώσεις αυξημένης ζήτησης ή κακής 

λειτουργίας τμήματος του δικτύου. Η μεταφορά του νερού από και προς τα 

φρεάτια καθαρισμού γίνεται με τη χρήση αντλιών. Τα χαρακτηριστικά της 

κλάσης είναι: Capacity (χωρητικότητα), Depth (βάθος), Diameter{2} 

(διάμετρος), OperatingMax (μέγιστο βάθος νερού), OperatingMin (ελάχιστο 

βάθος νερού) και StationID (δείκτης φρεατίου καθαρισμού). Έπεται η κλάση 
Pump (Αντλία). Οι αντλίες χρησιμεύουν στη μετακίνηση, συμπίεση ή 

μεταβολής της πίεσης του νερού στο δίκτυο μέσω ενός φυσικού ή τεχνητού 

καναλιού. Οι υποτύποι των αντλιών είναι: AxialFlow (αξονικής ροής), 

Centrifugal (φυγοκεντρική), Jet (αεριωθούμενη), Rotary (περιστροφική), 

Screw (ελικοειδής), Turbine (αναγεννητική) και Reciprocating 

(εμβολοφόρος). Τα χαρακτηριστικά των αντλιών είναι: InletDiameter 

(διάμετρος σημείου εισαγωγής), DischargeDiameter (διάμετρος σημείου 

εξόδου), RatedFlow (τάξη ροής), RatedPresure (τάξη πίεσης) και 

TotalDynamicHead (μέτρηση συνολικής δύναμης). Η τελευταία κλάση της 

WaterFacility είναι η κλάση αναφοράς Valve (Δικλείδα). Οι δικλείδες 
χρησιμοποιούνται στον έλεγχο της ροής του νερού μέσα στο δίκτυο. Η 

κλάση περιλαμβάνει δυο υποτύπους και τους κληρονομεί ένα 

χαρακτηριστικό, το Diameter (διάμετρος δικλείδας). Ο πρώτος από τους δυο 

υποτύπους της Valve είναι η κλάση SystemValve (Δικλείδα Συστήματος). 
Οι δικλείδες συστήματος είναι συσκευές που συνδέονται με κάποιον αγωγό 

ή στόμιο για τον έλεγχο ή τη διακοπή της ροής του νερού. Χρησιμοποιούνται 

για τη ρύθμιση της πίεσης, την απομόνωση τμημάτων του δικτύου, τη 

μείωση ή διακοπή της ροής του νερού, την πρόληψη αντιστροφής της ροής 

του νερού και την εκτόνωση της πίεσης. Οι υποτύποι της κλάσης είναι οι 

εξής: Ball (δικλείδα με σφαιρίδιο), Butterfly (επιστόμιο με πεταλούδα), Cone 

(χοάνη), Gate (υδατοφράκτης) και Plug (πώμα). Τα χαρακτηριστικά που 

ανήκουν στην κλάση είναι: BypassValve (ύπαρξη ή όχι δικλείδας bypass), 

ClockwiseToClose (κλειστή ή όχι με τη φορά των δεικτών του ρολογιού), 

CurrenltyOpen (προσωρινά ανοιχτή ή όχι), Motorized (αν συνδέεται με 

κινητήρα ή όχι), NormallyOpen (κανονικά ανοιχτή ή όχι), PercentOpen 

(ποσοστό ανοίγματος), PressureSetting (ρύθμιση πίεσης), RegulationType 

(τύπος ρύθμισης που επιτελεί η δικλείδα) και TurnsToClose (αριθμός 

στροφών για το κλείσιμο της δικλείδας). Ο δεύτερος και τελευταίος 

υποτύπος της Valve είναι η κλάση ControlValve (Δικλείδα Ελέγχου). Οι 
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δικλείδες ελέγχου αποτελούν σετ δικλείδων που επιτελούν συνήθως τρεις 

σκοπούς. Την αποτροπή αντιστροφής της ροής του νερού στο σύστημα 

(backflow control valves), την εκτόνωση παγιδευμένου αέρα ή κενών αέρος 

στο σύστημα (air control valves) και τον έλεγχο της ροής του νερού που 

εισέρχεται σε κάποιον πύργο ή δεξαμενή ανάλογα με το προβλεπόμενο 

υψόμετρου του νερού που περιέχεται στις παραπάνω εγκαταστάσεις 

(altitude valves). Οι υποτύποι της κλάσης είναι: AirGap (διάκενου), 

AirControl (ελέγχου αέρα), AirRelease (εξαερισμού), AtmosphericVacuum 

(ατμοσφαιρικού κενού), Altitude (υψομέτρου), BackflowControl (ελέγχου 

αντιστροφής ροής), Combination (συνδυαστικές), DoubleCheck (διπλού 

ελέγχου), PressureVacuum (πίεσης κενού), ReducedPressureBackflow 

(μειωμένης πίεσης), RPZ, SimpleCheck (απλού ελέγχου), Vacuum (κενού), 

VacuumBreaker (διάσπασης κενού) και VacuumRelease (εκτόνωσης κενού). 

Η κλάση δεν περιλαμβάνει δικά της χαρακτηριστικά.[3,13,15,16,24] 

 

2.4.3. Υποσύστημα ArcFM Feature. 

 

Το τρίτο υποσύστημα του μοντέλου ArcFM Water  είναι το ArcFM 

Feature. Στο υποσύστημα αυτό συμπεριλαμβάνονται όλα εκείνα τα χωρικά 

αντικείμενα των δικτύων ύδρευσης, που όμως δε συμμετέχουν ενεργά στη 

δόμηση του γεωμετρικού δικτύου και κατ’ επέκταση στη ροή του νερού μέσα 

στο δίκτυο. Η διαγραμματική απεικόνιση των κλάσεων χωρικών 

αντικειμένων του υποσυστήματος φαίνεται στην εικόνα 2.20. 

Feature

ArcFM-
Feature

Water-
Feature

Line-
Protector

Casing Anode

Scada-
Sensor

Spatial-
Operations-

Record

Underground-
Enclosure

Water-
Structure

Thrust-
Protection

  
Εικόνα 2.20: Διαγραμματική απεικόνιση των κλάσεων αντικειμένων του ArcFM Feature. 
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Από την εικόνα προκύπτει ότι ο τύπος των αντικειμένων του 

υποσυστήματος είναι τα χωρικά αντικείμενα. Η κλάση ArcFMFeature είναι 

η μητρική κλάση αναφοράς του υποσυστήματος και κληρονομεί στις 

υπόλοιπες κλάσεις εκτός από τα χαρακτηριστικά της, τη δυνατότητα χωρικής 

αναπαράστασης των αντικειμένων του υποσυστήματος. Τα χαρακτηριστικά 

είναι: AdministrativeArea (όνομα ιδιοκτησίας ή κοινότητας που βρίσκεται το 

αντικείμενο), FacilityID (δείκτης αντικειμένου), InstallDate (ημερομηνία 

εγκατάστασης), OperationalArea (λειτουργικό τμήμα του δικτύου στο οποίο 

υπάγεται το αντικείμενο) και Subtype (καθορισμός υποτύπου). Η κλάση 
αναφοράς WaterFeature (Χωρικά Αντικείμενα εκτός γεωμετρικού 
δικτύου) αποτελεί το μοναδικό υποτύπο της ArcFMFeature. Σε αυτή 

υπάγονται όλες οι υπόλοιπες κλάσεις του υποσυστήματος. Τα 

χαρακτηριστικά που κληρονομεί στις υπόλοιπες κλάσεις είναι: Elevation 

(υψόμετρο εγκατάστασης του αντικειμένου), LocationDescription (περιγραφή 

τοποθεσίας αντικειμένου) και WaterType (τύπος νερού που βρίσκεται στο 

αντικείμενο). Ο πρώτος υποτύπος της WaterFeature είναι η κλάση 
ScadaSensor (Αισθητήρας Scada). Οι αισθητήρες αυτοί χρησιμοποιούνται 
για τη μέτρηση των συνθηκών που επικρατούν στα συστατικά τμήματα του 

δικτύου, ως τμήμα ενός συστήματος συνολικού ελέγχου και εξαγωγής 

δεδομένων. Τα συστήματα αισθητήρων Scada παρέχουν συναγερμούς, 

αποκρίσεις, εξαγωγή δεδομένων και έλεγχο του δικτύου ύδρευσης. Η κλάση 

περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά: CurrentValue (τρέχουσα τιμή που 

δίνει ο αισθητήρας), ID (δείκτης αισθητήρα) και MeasurementType (τύπος 

μέτρησης του αισθητήρα). Η επόμενη κλάση είναι η 

UndergroundEnclosure (Υπόγειος Θάλαμος) που περιλαμβάνει δομές 

που φιλοξενούν μη χωρικό εξοπλισμό που υπάρχει σε ένα δίκτυο ύδρευσης, 

αλλά δε συμμετέχει στο γεωμετρικό δίκτυο. Οι δομές αυτές επιτρέπουν τη 

πρόσβαση αλλά και προστατεύουν τον περιεχόμενο εξοπλισμό και 

εγκαταστάσεις. Οι υποτύποι της κλάσης είναι: MeterBox (κιβώτιο μετρητών), 

ValveVault (θάλαμος δικλείδων) και Vault (θάλαμος). Τα χαρακτηριστικά της 

κλάσης είναι: CoverMaterial (υλικό σκέπαστρου), CoverType (τύπος 

σκέπαστρου), Depth (βάθος), FrameMaterial (υλικό πλαισίου), FrameType 

(τύπος πλαισίου), InvertElevation (υψόμετρο) και Measurement{2} 

(διαστάσεις). Έπεται η κλάση SpatialOperationsRecord (Μητρώο 
Χωρικών Επεμβάσεων) η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση ενός 

μητρώου επεμβάσεων που γίνονται σε χωρικά αντικείμενα του δικτύου. 

Αυτές οι επεμβάσεις μπορεί να συσχετίζονται με κάποιους αγωγούς ή 
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εγκαταστάσεις του δικτύου (π.χ. η καταγραφή της ακριβούς τοποθεσίας μιας 

επισκευής σε έναν αγωγό). Οι υποτύποι της κλάσης είναι: Leak (διαρροή), 

Maintenance (συντήρηση), Repair (επισκευή) και Inspection (επιθεώρηση). 

Τα χαρακτηριστικά της κλάσης είναι: ID (δείκτης επέμβασης) και RecordDate 

(ημερομηνία επέμβασης). Η επόμενη κλάση είναι η WaterStructure (Δομή) 
που περιέχει μεγάλες δομές που συγκεντρώνουν τμήματα εξοπλισμού. Η 

κλάση αυτή είναι ακριβώς ίδια με την NetworkStructure του υποσυστήματος 

ArcFM Facility με μόνη διαφορά ότι τα αντικείμενα της δε μπορούν να 

συμμετέχουν στο γεωμετρικό δίκτυο, ενώ μοιράζεται με αυτή τους ίδιους 

υποτύπους. Το μόνο χαρακτηριστικό της κλάσης είναι το OperationalDate 

(ημερομηνία έναρξης λειτουργίας δομής). Ο τελευταίος υποτύπος της 

WaterFeature είναι η κλάση αναφοράς LineProtector (Στοιχεία 
Προστασίας Αγωγών), η οποία περιέχει δομές προστασίας των αγωγών 

και περιλαμβάνει τρεις υποτύπους, αλλά κανένα χαρακτηριστικό. Ο πρώτος 

υποτύπος της LineProtector είναι η κλάση Casing (Προστατευτική 
Επένδυση) που περιέχει στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην προστασία 

του αγωγού από φυσική και εδαφική φθορά. Οι υποτύποι της κλάσης είναι: 

Casement (θυρίδα), ConduitBridge (γέφυρα αγωγών), ProtectiveTunnel 

(προστατευτική σήραγγα) και AccessTunnel (σήραγγα πρόσβασης). Τα 

χαρακτηριστικά της κλάσης είναι: Diameter (διάμετρος), Material (υλικό) και 

RecordedLength (καταγεγραμμένο μήκος). Ο επόμενος υποτύπος είναι η 

κλάση Anode (Άνοδος). Οι άνοδοι είναι ηλεκτρικοί μηχανισμοί που 

εφαρμόζονται σε συστατικά στοιχεία του δικτύου για προστασία και 

πρόληψη από σκουριά, πτυχώσεις και διάβρωση των μεταλλικών 

επιφανειών που βρίσκονται σε επαφή με το νερό. Τα χαρακτηριστικά της 

κλάσης είναι: AnodeCount (αριθμός ανόδων), Material (υλικό κατασκευής) 

και Weight (βάρος). Ο τελευταίος υποτύπος είναι η κλάση 
ThrustProtection (Προστατευτικό Ώθησης) που περιέχει μηχανισμούς 

παρεμπόδισης της μετακίνησης των αγωγών που εφαρμόζονται συνήθως 

στα σημεία σύνδεσης τους. Η κλάση δεν έχει δικά της χαρακτηριστικά, ενώ 

οι υποτύποι της είναι: Anchor (αγκυρώσεις), Blocking (σύστημα 

απόφραξης), Deadman και Kicker (έλασμα ανάκρουσης).[3,13,15,16,24] 

 

2.4.4. Υποσύστημα ArcFM Equipment. 

 

Το τέταρτο και τελευταίο υποσύστημα του μοντέλου ArcFM Water  είναι 

το ArcFM Equipment. Στο υποσύστημα αυτό συμπεριλαμβάνονται όλα 
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εκείνα τα αντικείμενα των δικτύων ύδρευσης που δεν έχουν χωρική 

αναπαράσταση και δε συμμετέχουν στο γεωμετρικό δίκτυο. Οι θέσεις τους 

καθορίζονται από τις σχέσεις που έχουν με άλλα χωρικά αντικείμενα τα 

οποία συμμετέχουν στο γεωμετρικό δίκτυο, όπως π.χ. αυτών της κλάσης 

NetworkFeature του υποσυστήματος ArcFM Facility. Η διαγραμματική 

απεικόνιση των κλάσεων χωρικών αντικειμένων του υποσυστήματος 

φαίνεται στην εικόνα 2.21. 

O bject
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Warehouse-
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Warehouse-
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Warehouse-
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Analysis-
Po in t
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 Εικόνα 2.21: Διαγραμματική απεικόνιση των κλάσεων αντικειμένων του ArcFM Equipment. 

 

Από την εικόνα 2.21 προκύπτει ότι ο τύπος των αντικειμένων του 

υποσυστήματος είναι τα απλά αντικείμενα. Η πρώτη κλάση είναι η 

AnalysisPoint (Σημείο Ανάλυσης) η οποία περιέχει σημεία του δικτύου 

που συνδέονται με εξωτερικές εφαρμογές ανάλυσης του συστήματος. Τα 

χαρακτηριστικά της κλάσης είναι: RecordID (δείκτης εγγραφής), 

RecordedValue (καταγεγραμμένη τιμή) και Subtype (τύπος σημείου 

ανάλυσης). Ακολουθεί η κλάση OperationsRecord (Μητρώο 
Επεμβάσεων) στην οποία περιέχονται πληροφορίες για επεμβάσεις σε μη 

χωρικά αντικείμενα του δικτύου. Τα χαρακτηριστικά της κλάσης είναι: ID 

(δείκτης επέμβασης), LocationDescription (περιγραφή τοποθεσίας 

επέμβασης), RecordDate (ημερομηνία επέμβασης) και Subtype (τύπος 

επέμβασης). Η κλάση ArcFMEquipment είναι η μητρική κλάση αναφοράς 

του υποσυστήματος και κληρονομεί στις υπόλοιπες κλάσεις εκτός από τα 

χαρακτηριστικά της και τη μη χωρική αναπαράσταση των αντικειμένων του 

υποσυστήματος. Τα χαρακτηριστικά της είναι: EquipmentID (δείκτης 
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αντικειμένου), InstallDate (ημερομηνία εγκατάστασης), LifecycleStatus 

(κατάσταση), Manufacturer (κατασκευαστής), Model (μοντέλο), 

SerialNumber (σειριακός αριθμός) και Subtype (καθορισμός υποτύπου 

αντικειμένου). Οι επόμενες κλάσεις είναι οι υποτύποι της ArcFMEquipment. 

Η πρώτη είναι η κλάση Aerator (Λίμνη Αερισμού). Οι λίμνες αερισμού 

χρησιμοποιούνται στην επιτάχυνση της διαδικασίας βιολογικής 

αποσύνθεσης των οργανικών λυμάτων στο νερό μέσω της τεχνικής του 

αερισμού. Τα χαρακτηριστικά της κλάσης είναι τα παρακάτω: 

IndividualTrayArea (επιφάνεια κάθε πλατφόρμας), RiserCount (αριθμός 

ανυψωτών), TotalTrayArea (συνολική επιφάνεια) και TrayCount (αριθμός 

πλατφόρμων). Η επόμενη κλάση είναι η Motor (Ηλεκτροκινητήρας). Οι 
ηλεκτροκινητήρες αποτελούν το βασικό τροφοδότη ενέργειας για τη 

λειτουργία των αντλιών. Τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνει αυτή η κλάση 

είναι: AveragePowerUsage (μέση κατανάλωση ενέργειας), 

PeakPowerUsage (μέγιστη κατανάλωση ενέργειας), Phases (φάσεις 

κινητήρα), RatedPower (εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας), RPM (στροφές 

ανά λεπτό), VariableSpeed (μεταβλητής ταχύτητας ή όχι) και Voltage (βολτ 

λειτουργίας). Έπεται η κλάση StandByPower (Εφεδρικός Παροχέας 
Ρεύματος). Σε αυτήν περιλαμβάνονται εναλλακτικές συσκευές που 

παρέχουν ρεύμα σε περίπτωση βλάβης της κύριας πηγής ρεύματος. Τα 

χαρακτηριστικά της κλάσης είναι: Phases (φάσεις συσκευής), Voltage (βολτ 

λειτουργίας συσκευής) και Amperage (ποσότητα ρεύματος). Η επόμενη 

κλάση είναι η AirGap (Διάκενο Αέρος). Πρόκειται για διάκενα που 

χρησιμοποιούνται για προστασία από αντιστροφή της ροής του νερού και 

είναι πιο συνήθη στις σταυροειδής συνδέσεις αγωγών. Τα χαρακτηριστικά 

της κλάσης είναι: GapMeasure (η απόσταση μεταξύ της πηγής εκροής και 

του υποδοχέα της ροής) και OutletDiameter (διάμετρος ανοίγματος στομίου 

εκροής). Στη συνέχεια υπάρχει η κλάση ChemicalInjector (Εγχυτής 
Χημικών) η οποία περιλαμβάνει συσκευές που παρέχουν χημικές ουσίες σε 

κατεργασμένο και ακατέργαστο νερό. Η κλάση έχει ένα χαρακτηριστικό, το 

ChemicalType (τύπος χημικής ουσίας που παρέχεται). Επόμενη είναι η 

κλάση SurgeReliefTank (Δεξαμενή Εκτόνωσης) η οποία περιέχει 

συσκευές που χρησιμοποιούνται για την αποφυγή της αύξησης της πίεσης 

μέσα στο δίκτυο ύδρευσης. Τα χαρακτηριστικά της κλάσης είναι: Capacity 

(χωρητικότητα δεξαμενής) και PressureSetting (αποδεκτή πίεση 

συστήματος). Ο τελευταίος υποτύπος της ArcFMEquipment είναι η κλάση 
αναφοράς WarehouseEquipment (Αποθηκευμένος Εξοπλισμός). Σε 
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αυτήν περιέχονται όλες οι συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο 

γεωμετρικό δίκτυο αλλά κατά διαστήματα βρίσκονται στις αποθήκες της 

εταιρίας ύδρευσης. Τα χαρακτηριστικά της κλάσης είναι: WarehouseID 

(δείκτης αποθηκευμένου εξοπλισμού), WarehouseStatus (κατάσταση 

χρήσης εξοπλισμού) και WarrantyDate (ημερομηνία εγγύησης χρόνου ζωής 

εξοπλισμού). Η κλάση WarehouseEquipment έχει υποτύπους τις κλάσεις 

WarehouseMeter, WarehousePump, WarehouseHydrant, Warehouse 
Valve, WarehouseSystemValve και WarehouseControlValve. Οι 

παραπάνω κλάσεις είναι ακριβώς οι ίδιες με τις αντίστοιχες κλάσεις του 

υποσυστήματος ArcFM Facility έχοντας τόσο τα ίδια χαρακτηριστικά, όσο 

και τους ίδιους υποτύπους. Η μοναδική διαφορά είναι ότι εδώ πρόκειται για 

εγγραφές σε πίνακα και όχι για αντικείμενα που αναπαρίστανται χωρικά και 

συμμετέχουν στη δόμηση του γεωμετρικού δικτύου.[3,13,15,16] 

 

2.4.5. Κλάσεις σχέσεων. 

 

Οι κλάσεις σχέσεων που υπάρχουν στο μοντέλο δεδομένων ArcFM 

Water είναι δέκα όπως προκύπτει και από την εικόνα 2.13 που παρατέθηκε 

νωρίτερα και δείχνει το σύνολο του μοντέλου. Οι κλάσεις χωρικών 

αντικειμένων σύνθετων γραμμών LateralLine, PressurizedMain και 

GravityMain του υποσυστήματος ArcFMLine συνδέονται η κάθε μια με μια 

σχέση 1-* (ένα προς πολλά) με την κλάση χωρικού αντικειμένου 

SpatialOperationsRecord του υποσυστήματος ArcFMFeature. Η τέταρτη 

κλάση σχέσης είναι μια σύνθετη (composite) σχέση  1-* που συνδέει το 

κλάση χωρικού αντικειμένου WaterStructure του υποσυστήματος 

ArcFMFeature με την κλάση χωρικού αντικειμένου απλής ένωσης 

NetworkStructure του υποσυστήματος ArcFMFacility. Η πέμπτη κλάση 

σχέσης είναι επίσης μια σύνθετη σχέση 1-* που συνδέει την κλάση χωρικού 

αντικειμένου απλής ένωσης NetworkStructure του υποσυστήματος 

ArcFMFacility με τη μητρική κλάση απλού αντικειμένου ArcFMEquipment 

του αντίστοιχου υποσυστήματος. Οι πέντε τελευταίες κλάσεις σχέσεων είναι 

απλές σχέσεις 1-1 που συνδέουν αντίστοιχα τις κλάσεις χωρικών 

αντικειμένων απλής ένωσης Meter, Pump, Hydrant, SystemValve και 

ControlValve του υποσυστήματος ArcFM Facility με τις κλάσεις απλών 

αντικειμένων WarehouseMeter, WarehousePump, WarehouseHydrant, 

WarehouseSystemValve και WarehouseControlValve του υποσυστήματος 

ArcFM Equipment.[3] 
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2.4.6. Πεδία ορισμού τιμών. 

 

Τα πεδία ορισμού τιμών είναι ένας τομέας του μοντέλου που εξυπηρετεί 

συγκεκριμένες ανάγκες ανάλογα με την κάθε περίπτωση δικτύου ύδρευσης 

για το οποίο αυτό εφαρμόζεται. Τα πεδία ορισμού τιμών που υπάρχουν 

εξαρχής στο μοντέλο δεδομένων (μπορούν να τροποποιηθούν ή ακόμα και 

να αλλάξουν εντελώς ανάλογα με τις συνθήκες) αναφέρονται στη συνέχεια: 

AdministrativeArea (κωδικοί ιδιοκτησίας ή κοινότητας περιοχής δικτύου), 

GravityMainShapes (κωδικοί μορφής αγωγών βαρύτητας), HydrantDeviceID 

(κωδικοί τύπων συσκευών κρουνών), Manufacturer (κωδικοί 

κατασκευαστών), NetworkStructureUsage (κωδικοί χρήσης δομής δικτύου), 

LifecycleStatus (κωδικοί κατάστασης αντικειμένου), OperatingArea (κωδικοί 

λειτουργικών τομέων δικτύου), WaterType (κωδικοί τύπων ύδατος), 

ValveDeviceID (κωδικοί τύπων συσκευών δικλείδων), WarehouseStatus 

(κωδικοί κατάστασης αποθηκευμένου αντικειμένου), WaterLineMaterial 

(κωδικοί υλικού κατασκευής αγωγών), MainDistributionDiameter (εύρος 

τιμών διαμέτρου κεντρικών αγωγών), JointType (κωδικοί τύπου σημείου 

ένωσης), FrameCoverMaterial (κωδικοί υλικού κατασκευής πλαισίου), 

AccessDiameter (εύρος τιμών διαμέτρου πρόσβασης), ScadaSensorType 

(κωδικοί τύπων αισθητήρα scada), AccessType (κωδικοί τύπων 

πρόσβασης), JunctionMaterial (κωδικοί τύπων υλικού κατασκευής 

ενώσεων), PressurizedMainDiameter (εύρος τιμών διαμέτρου καταθλιπτικών 

αγωγών), Boolean (λογικός τελεστής) και  WHSystemValveRegulationType 

(κωδικοί τύπου ρύθμισης δικλείδας συστήματος).[3] 

 

2.5. Σύνοψη. 
 

Στο κεφάλαιο αυτό: 

• Περιγράφηκε με συντομία η γλώσσα μοντελοποίησης UML και 

αναφέρθηκαν οι δυνατότητες τροποποίησης και προσαρμογής του 

ArcFM Water μέσα από το πρόγραμμα VISIO και την UML. 

• Παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές της αντικειμενοστραφούς 

ανάπτυξης του μοντέλου ArcFM Water μέσα από την UML. 

• Περιγράφηκαν με λεπτομέρεια οι βασικές δομές, αρχές και 

κατηγορίες κλάσεων που συγκροτούν αντικειμενοστραφή μοντέλα 

δεδομένων, όπως το ArcFM Water. 
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• Παρουσιάστηκαν τα τέσσερα υποσυστήματα του ArcFM Water και 

εξηγήθηκε ο λόγος ύπαρξης καθενός απ’ αυτά. 

• Περιγράφηκαν λεπτομερώς οι κλάσεις αντικειμένων και η δομή του 

κάθε υποσυστήματος του ArcFM Water. 
• Και τέλος, αναφέρθηκαν οι κλάσεις σχέσεων και τα πεδία ορισμού 

τιμών που υπάρχουν στο πρότυπο μοντέλο ArcFM Water, όπως αυτό 

δίδεται από την ESRI. 
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Κεφάλαιο 3: Ζητήματα υλοποίησης και δυνατοτήτων 

του ArcFM Water Distribution Model σε περιβάλλον 

GIS. 
 

 

3.1. Εισαγωγή. 
 

Το τρίτο Κεφάλαιο της εργασίας αποτελεί μια παρουσίαση των ζητημάτων 

της υλοποίησης μιας Γ.Β.Δ. από το μοντέλο ArcFM Water στο πλαίσιο ενός 

Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος αλλά και των δυνατοτήτων 

επεξεργασίας και ανάλυσης που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία. 

Αρχικά γίνεται αναφορά στη διαδικασία δημιουργίας της Γ.Β.Δ. από το 

μοντέλο δεδομένων που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο σε 

περιβάλλον GIS, αλλά και σε κάποια χαρακτηριστικά της Γ.Β.Δ. Επίσης, 

περιγράφεται η διαδικασία δόμησης του γεωμετρικού δικτύου. Στη συνέχεια 

περιγράφονται οι δυνατότητες διασύνδεσης της Γ.Β.Δ. για την υποστήριξη 

συστημάτων πολλών χρηστών, σε περίπτωση που το επιβάλλουν οι 

ανάγκες μιας ενδιαφερόμενης επιχείρησης. Τέλος, παρατίθενται οι 

δυνατότητες επεξεργασίας και ανάλυσης του δικτύου ύδρευσης μέσα από τις 

λειτουργίες των GIS. Γίνεται ειδική αναφορά τόσο στην επεξεργασία και 

διόρθωση των δεδομένων μέσα στο GIS, όσο και στην ανάλυση του δικτύου 

που μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω αυτού. Επίσης γίνεται λόγος και για 

του νέου τύπου κλάσεων χαρτογραφικού κειμένου και στοιχείων μέτρησης. 

Κατ’ ουσία περιγράφονται τα οφέλη που αποκομίζονται από την εισαγωγή 

ενός δικτύου ύδρευσης μέσα σε μια εφαρμογή GIS. Το λογισμικό που 

χρησιμοποιείται για την περιγραφή των ενοτήτων του τρίτου κεφαλαίου είναι 

το πακέτο ArcGIS 8.1 της ESRI και οι επιμέρους εφαρμογές του οι οποίες 

είναι:[22] 

• Το ArcCatalog, το οποίο χρησιμεύει στο στήσιμο της γεωγραφικής 

βάσης δεδομένων και του γεωμετρικού δικτύου αλλά και στην 

επεξεργασία και διαχείριση των τύπων δεδομένων της Γ.Β.Δ. 

• Το ArcMap, το οποίο χρησιμεύει στην εισαγωγή, επεξεργασία, 

παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων του μοντέλου δεδομένων, στη 

δημιουργία κατάλληλων χαρτών και στις λειτουργίες ανάλυσης του 

δικτύου. 
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3.2. Κατασκευή της γεωγραφικής βάσης δεδομένων του 

δικτύου διανομής υδάτων.  
 

3.2.1. Χαρακτηριστικά της Γ.Β.Δ. στο περιβάλλον του ArcGIS. 

 

Πριν από την παράθεση της διαδικασίας κατασκευής της Γ.Β.Δ. από το 

μοντέλο δεδομένων που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, κρίνεται 

σκόπιμη η αναφορά κάποιων χαρακτηριστικών που συνεπάγονται από τη 

παραπάνω διαδικασία και άπτονται της Γ.Β.Δ. Το πρώτο από αυτά είναι η 

χωρική αναφορά (spatial reference) που πρέπει να προσδίδεται τόσο σε 

κάθε σετ χωρικών δεδομένων,  όσο και σε μεμονωμένες κλάσεις χωρικών 

αντικειμένων. Η χωρική αναφορά συμπεριλαμβάνει, κατ’ ουσία, το σύστημα 

συντεταγμένων μια κλάσης χωρικών αντικειμένων, το πεδίο ορισμού των 

χωρικών δεδομένων του (spatial domain) και την ακρίβεια προσέγγισης. Το 

χωρικό πεδίο περιγράφεται καλύτερα από το επιτρεπτό εύρος των 

συντεταγμένων x,y, των m τιμών (τιμές μονάδας μέτρησης) και των z τιμών 

(τιμές τρίτης διάστασης). Η ακρίβεια προσέγγισης αφορά στον αριθμό των 

μονάδων του συστήματος για κάθε μονάδα μέτρησης. Μια χωρική αναφορά 

με ακρίβεια προσέγγισης 1 θα αποθηκεύει ακέραιες τιμές, ενώ με τιμή 1,000 

θα αποθηκεύει τιμές με τρία δεκαδικά ψηφία. Όταν η χωρική αναφορά για 

μια κλάση χωρικών αντικειμένων ή ένα σετ χωρικών δεδομένων έχει ήδη 

καθοριστεί, τότε μόνο το σύστημα συντεταγμένων μπορεί να 

επανακαθοριστεί καθώς τα υπόλοιπα δε μπορούν να αλλάξουν. Ο πίνακας 
χωρικού καταλόγου (spatial index) είναι ένας πίνακας που δημιουργείται 

και ενημερώνεται αυτόματα από το ArcGIS για κάθε κλάση χωρικών 

αντικειμένων. Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό της θέσης κάθε 

αντικειμένου της κλάσης στο χώρο και υπολογίζεται από παραμέτρους που 

καθορίζονται κατά τη δημιουργία της κλάσης χωρικών αντικειμένων. Τα 

πεδία των χαρακτηριστικών των κλάσεων αντικειμένων έχουν δικές τους 

ιδιότητες που καθορίζονται μέσα από το ArcGIS. Έτσι, εκτός από τον τύπο 

και το μέγεθος του πεδίου, καθορίζονται οι προεπιλεγμένες τιμές, το πεδίο 

ορισμού τιμών, το ψευδώνυμο (alias) και το αν επιτρέπονται ή όχι τιμές null. 

Όσον αφορά στο μέγεθος του πεδίου ορίζονται τόσο το μήκος του με την 

ιδιότητα precision, όσο και η κλίμακα του με την ιδιότητα scale που καθορίζει 

τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων του πεδίου. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό 

είναι αυτό των απαιτούμενων πεδίων των κλάσεων χωρικών αντικειμένων. 
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Τα πεδία αυτά δημιουργούνται αυτόματα κατά τη δημιουργία των κλάσεων 

και δεν είναι δυνατή η διαγραφή τους, ούτε και η τροποποίηση των 

απαιτούμενων ιδιοτήτων τους. Τα OBJECTID και Shape είναι δυο 

απαιτούμενα πεδία και έχουν ιδιότητες που μπορούν να τροποποιηθούν, 

αλλά αυτά δε μπορούν να διαγραφούν. Τέλος, υπάρχει και το κλείδωμα της 
δομής της Γ.Β.Δ. (schema locking). Αυτό εξυπηρετεί κυρίως τις Γ.Β.Δ. 

πολλών χρηστών στις οποίες περισσότεροι από ένας χρήστες μπορεί να 

δουλεύουν ταυτόχρονα. Έτσι, η εφαρμογή GIS που χρησιμοποιείται θεωρεί 

τη δομή της Γ.Β.Δ. δεδομένη και δεν τη τροποποιεί.[5,8] 

 

3.2.2. Κατασκευή της Γ.Β.Δ. από το μοντέλο δεδομένων. 

 

Όταν ο σχεδιασμός της Γ.Β.Δ. έχει πλέον τελειώσει υπάρχουν τρεις 

τρόποι για τη δημιουργία της στο ArcCatalog, αναλόγως με την εκάστοτε 

περίπτωση. Η εικόνα 3.1 παρουσιάζει αυτούς τους τρεις τρόπους 

δημιουργίας μιας Γ.Β.Δ.[8] 

 
Εικόνα 3.1: Οι τρεις τρόποι δημιουργίας μιας Γ.Β.Δ. στο πρόγραμμα ArcCatalog. 
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Ο πρώτος τρόπος είναι η δημιουργία μιας Γ.Β.Δ. από την αρχή (from 

scratch). Κάποιες φορές είναι πιθανόν να μην υπάρχουν δεδομένα ή να 

υπάρχει μόνο ένα μέρος τους. Σε αυτή τη περίπτωση η Γ.Β.Δ. είναι δυνατόν 

να δημιουργηθεί μέσα στο ArcCatalog μέσω των εργαλείων που αυτό 

παρέχει για τη δημιουργία του σχήματος της (σετ χωρικών δεδομένων, 

πίνακες, κλάσεις χωρικών αντικειμένων, γεωμετρικά δίκτυα, κ.λ.π.). Το 

ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης των δομικών 

χαρακτηριστικών μιας Γ.Β.Δ.[8] 

Ο δεύτερος τρόπος είναι η μετακίνηση δεδομένων που ήδη υπάρχουν σε 

μια νέα Γ.Β.Δ. Μια πιθανή περίπτωση είναι τα δεδομένα που πρόκειται να 

εποικίσουν τη Γ.Β.Δ. να υπάρχουν ήδη, αλλά σε διαφορετικές μορφές όπως 

shapefiles, coverages, INFO tables, dBASE tables, κ.λ.π. Το ArcCatalog 

παρέχει τη δυνατότητα μετατροπής όλων σχεδόν των τύπων δεδομένων σε 

δεδομένα μιας Γ.Β.Δ. Όταν γίνεται η μετατροπή των δεδομένων τόσο τα 

χωρικά όσο και τα μη χωρικά συστατικά του κάθε αντικειμένου 

μεταφράζονται. Για παράδειγμα, όταν μετατρέπεται ένα shapefile σε κλάση 

χωρικών αντικειμένων, τόσο η γεωμετρία του όσο και τα χαρακτηριστικά του 

αποθηκεύονται στη Γ.Β.Δ. Τα χαρακτηριστικά μπορούν να μετονομαστούν ή 

και να αφαιρεθούν. Τέλος, shapefiles με το ίδιο χωρικό πεδίο μπορούν να 

εισαχθούν στο ίδιο σετ χωρικών δεδομένων.[8] 

Ο τρίτος τρόπος είναι να χτιστεί η Γ.Β.Δ. με εργαλεία CASE (Computer-

Aided Software Engineering). Αυτά χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία 

νέων προσαρμοσμένων αντικειμένων (custom objects) και για την 

παραγωγή του σχήματος μιας Γ.Β.Δ. από ένα μοντέλο UML. Ο τρόπος 

αυτός ενδείκνυται στην περίπτωση του ArcFM Water καθώς το μοντέλο 

δεδομένων αναπτύσσεται με την UML όπως αναφέρθηκε στο δεύτερο 

κεφάλαιο. Πριν την περιγραφή αυτού του τρόπου δημιουργίας Γ.Β.Δ., πρέπει 

να τονιστεί ότι σε κάθε περίπτωση ακόμα και μετά τη δημιουργία της Γ.Β.Δ. 

στο ArcCatalog είναι δυνατή η προσαρμογή της με τον καθορισμό νέων 

σχέσεων μεταξύ των κλάσεων αντικειμένων που την αποτελούν αλλά και 

κανόνων σύνδεσης μεταξύ των αντικειμένων που δομούν το γεωμετρικό 

δίκτυο. Έτσι, είναι δυνατή η συνεχής προσαρμογή της Γ.Β.Δ. στις εκάστοτε 

ανάγκες και συνθήκες σε βάθος χρόνου.[8] Το πρώτο βήμα για τη 

δημιουργία της Γ.Β.Δ. είναι η εξαγωγή του μοντέλου UML σε μια Microsoft 

repository βάση δεδομένων.[3] Η διαδικασία αυτή εκτελείται μέσα από το 

VISIO και ένα τμήμα της φαίνεται στην εικόνα 3.2. 
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Εικόνα 3.2: Δημιουργία ενός repository από το μοντέλο UML στο VISIO. 

 

Το ArcCatalog δημιουργεί δυο διαφορετικούς τύπους Γ.Β.Δ.: τις 

προσωπικές Γ.Β.Δ. (personal geodatabases) και τις Γ.Β.Δ. πολλών χρηστών 

(multi-user geodatabases) για τις οποίες γίνεται αναφορά στην επόμενη 

ενότητα του κεφαλαίου. Συνεπώς, το επόμενο βήμα, όπως φαίνεται στην 

εικόνα 3.3, είναι η δημιουργία μιας κενής Γ.Β.Δ. μέσα στο ArcCatalog, η 

οποία θα φιλοξενήσει το σχήμα που αποθηκεύθηκε νωρίτερα στο 

repository.[5,8] 

 
Εικόνα 3.3: Δημιουργία μια κενής προσωπικής Γ.Β.Δ. στο ArcCatalog. 

 

Αφού δημιουργηθεί η κενή Γ.Β.Δ., εκτελείται η διαδικασία παραγωγής του 

σχήματος της (generate schema) με το πάτημα του κουμπιού CASE tools. 

Το παράθυρο που ανοίγει στη συνέχεια ζητά το όνομα του αρχείου 

repository το οποίο δημιουργήθηκε νωρίτερα από το μοντέλο UML, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 3.4 που ακολουθεί.[5,8] 
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Εικόνα 3.4: Εισαγωγή αρχείου repository κατά την παραγωγή σχήματος της Γ.Β.Δ. 

 

Στη συνέχεια, και μέσα από ένα νέο παράθυρο ζητείται η επιλογή του 

μοντέλου δεδομένων που υπάρχει μέσα στο αρχείο repository (είναι πιθανό 

να υπάρχουν περισσότερα από ένα μοντέλα δεδομένων). Αφού καθοριστεί 

και το μοντέλο δεδομένων, σε ένα νέο παράθυρο δίνεται η δενδροειδής 

απεικόνιση των σετ χωρικών δεδομένων και των κλάσεων αντικειμένων και 

χωρικών αντικειμένων που παρήχθησαν από το μοντέλο UML. Αυτό 

φαίνεται στην εικόνα 3.5. που ακολουθεί.[5,8] 

 
Εικόνα 3.5: Δενδροειδής απεικόνιση του σχήματος της Γ.Β.Δ. που παρήχθη από το repository. 
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Από το παράθυρο της εικόνας 3.5 δίνεται η δυνατότητα επιλογής των σετ 

χωρικών δεδομένων και των κλάσεων αντικειμένων και χωρικών 

αντικειμένων που θα συμπεριληφθούν στη Γ.Β.Δ. Εκτός από την επιλογή, 

είναι δυνατή και η τροποποίηση/ προσαρμογή των ιδιοτήτων των 

παραπάνω στοιχείων με το κουμπί properties. Έτσι είναι δυνατό να 

τροποποιηθούν οι ιδιότητες και των γεωμετρικών δικτύων αλλά και των 

κλάσεων σχέσεων που παράγονται από το repository του μοντέλου UML. 

Για παράδειγμα στην εικόνα 3.6 φαίνονται οι ιδιότητες μιας κλάσης σχέσεων 

σε ένα νέο παράθυρο.[5,8] 

 
Εικόνα 3.6: Παράθυρο προσαρμογής ιδιοτήτων μια κλάσης σχέσεων του σχήματος της Γ.Β.Δ. 

 

Είναι προφανές, όπως προκύπτει από την εικόνα 3.6, ότι μπορεί να γίνει 

πλήρης τροποποίηση όλων των δομικών στοιχείων του σχήματος της Γ.Β.Δ. 

πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγωγής της από το repository του 

μοντέλου UML. Αφού, τελικά, γίνουν όλες οι τροποποιήσεις του σχήματος 

που θα θεωρηθούν απαραίτητες (όποτε φυσικά αυτό κριθεί αναγκαίο) τότε 

με το κουμπί next της εικόνας 3.5 δίνεται η τελική εντολή για τη δημιουργία 

του σχήματος της Γ.Β.Δ. από το repository του μοντέλου UML. Όταν η 

διαδικασία ολοκληρωθεί, εμφανίζεται το παράθυρο της εικόνας 3.7 στο 
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οποίο δίνεται ένα συγκεντρωτικό κείμενο όλων των δομικών στοιχείων της 

Γ.Β.Δ. που δημιουργήθηκαν.[5,8] 

 
Εικόνα 3.7: Περίληψη δημιουργίας κλάσεων της Γ.Β.Δ.  μετά τη δημιουργία του σχήματος της. 

 

Με το παραπάνω παράθυρο λοιπόν, ολοκληρώνεται η διαδικασία 

δημιουργίας της Γ.Β.Δ. από ένα μοντέλο UML. Είναι προφανές ότι οι κλάσεις 

της Γ.Β.Δ. δεν περιέχουν ακόμα δεδομένα. Για να εισαχθούν δεδομένα στις 

κλάσεις του γεωμετρικού δικτύου, το δίκτυο που έχει ήδη δημιουργηθεί από 

το μοντέλο UML πρέπει να διαγραφεί ώστε η διαδικασία εισαγωγής 

δεδομένων να πραγματοποιηθεί σε μικρό χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια το 

γεωμετρικό δίκτυο πρέπει να επαναδομηθεί.[3] Η διαδικασία αυτή 

παρουσιάζεται στην επόμενη υποενότητα. 

 

3.2.3. Κατασκευή του γεωμετρικού δικτύου της Γ.Β.Δ. 

 

Η κίνηση των ανθρώπων, η μετακίνηση και διανομή των αγαθών και των 

υπηρεσιών, η μεταφορά των πρώτων υλών και της ενέργειας, αλλά και η 

ανταλλαγή της πληροφορίας είναι φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα 

διαμέσου διακριτών συστημάτων δικτύου. Σε μια Γ.Β.Δ. τα συστήματα 

δικτύων μοντελοποιούνται ως γεωμετρικά δίκτυα, αποτελούμενα από 

χωρικά αντικείμενα. Τα αντικείμενα αυτά περιορίζονται στο να υπάρχουν 

μέσα στο δίκτυο και συνεπώς θεωρούνται χωρικά αντικείμενα δικτύου. Η 
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Γ.Β.Δ. διατηρεί αυτόματα τις σαφείς τοπολογικές σχέσεις μεταξύ των 

αντικειμένων του δικτύου, ενώ η συνοχή του δικτύου βασίζεται στη 

γεωμετρική σύμπτωση που δικαιολογεί την ονομασία γεωμετρικό δίκτυο.[8] 

Σε κάθε γεωμετρικό δίκτυο αντιστοιχεί ένα λογικό δίκτυο. Το γεωμετρικό 

δίκτυο είναι το πραγματικό σετ των κλάσεων χωρικών αντικειμένων που 

δομούν το δίκτυο. Το λογικό δίκτυο, αντίθετα, είναι η φυσική αναπαράσταση 

της συνοχής του δικτύου. Κάθε στοιχείο του λογικού δικτύου συσχετίζεται με 

ένα χωρικό αντικείμενο του γεωμετρικού δικτύου. Από τη στιγμή που το 

γεωμετρικό δίκτυο δημιουργηθεί, οι εφαρμογές ArcMap και ArcCatalog 

παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία για τη διαχείριση των χωρικών 

αντικειμένων δικτύου. Η διόρθωση, η ανίχνευση (tracing), η ανάλυση και η 

διαχείριση των κλάσεων χωρικών αντικειμένων του δικτύου είναι λειτουργίες 

που υποστηρίζονται από το ArcGIS 8.1.[5,8] 

Τα γεωμετρικά δίκτυα δημιουργούνται μέσα σε σετ χωρικών δεδομένων. 

Μπορούν να δημιουργηθούν άδεια και στη συνέχεια να προστεθούν οι 

κλάσεις αντικειμένων, είτε να δημιουργηθούν από ήδη υπάρχουσες απλές 

κλάσεις χωρικών αντικειμένων. Στη δεύτερη περίπτωση οι κλάσεις 

αντικειμένων αναγνωρίζονται από τη διαδικασία δόμησης του γεωμετρικού 

δικτύου και μετασχηματίζονται από απλές κλάσεις χωρικών αντικειμένων 

(points και lines) σε κλάσεις χωρικών αντικειμένων δικτύου (junctions και 

edges). Η διαδικασία δόμησης του γεωμετρικού δικτύου γίνεται στο 

ArcCatalog, όπως φαίνεται στην εικόνα 3.8.[5,8] 

 
Εικόνα 3.8: Δημιουργία ενός νέου γεωμετρικού δικτύου. 

 

Το επόμενο παράθυρο ρωτά με ποιον από τους δυο τρόπους, που 

αναφέρθηκαν νωρίτερα, θα δημιουργηθεί το γεωμετρικό δίκτυο. Ο πιο 

σύνθετος είναι η δημιουργία του δικτύου από κλάσεις αντικειμένων που ήδη 

υπάρχουν στη Γ.Β.Δ. Η διαδικασία αυτή φαίνεται στην εικόνα 3.9.[5,8] 
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Εικόνα 3.9: Επιλογή τρόπου δημιουργίας του γεωμετρικού δικτύου. 

 

Το αμέσως επόμενο βήμα είναι η εμφάνιση ενός παραθύρου με τον 

κατάλογο των κλάσεων χωρικών αντικειμένων του σετ στο οποίο το 

γεωμετρικό δίκτυο δημιουργείται. Από τον κατάλογο αυτό επιλέγονται όλες 

εκείνες οι κλάσεις χωρικών αντικειμένων που θα αποτελέσουν τα δομικά 

στοιχεία του γεωμετρικού δικτύου, ενώ καθορίζεται και το όνομα που αυτό 

θα λάβει. Τα παραπάνω παρουσιάζονται στην εικόνα 3.10 που 

ακολουθεί.[5,8] 

 
Εικόνα 3.10: Επιλογή ονόματος και κλάσεων χωρικών αντικειμένων του γεωμετρικού δικτύου. 

 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, όταν το γεωμετρικό δίκτυο δομείται από 

κλάσεις χωρικών αντικειμένων που ήδη υπάρχουν, τότε οι κλάσεις γραμμών 

(lines) μετατρέπονται σε κλάσεις απλών γραμμών (simple edges) ως 

προεπιλογή. Με το επόμενο παράθυρο της διαδικασίας δόμησης δίνεται η 

δυνατότητα μετατροπής όποιων κλάσεων γραμμών κριθεί ότι είναι 
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απαραίτητο σε κλάσεις σύνθετων γραμμών (complex edges), κάτι που 

φαίνεται στην εικόνα 3.11.[5,8] 

 
Εικόνα 3.11: Επιλογή δημιουργίας κλάσεων σύνθετων γραμμών. 

 

Στην εικόνα 3.11 για παράδειγμα κάποιοι από τους αγωγούς επιλέγονται 

να μετατραπούν σε κλάσεις χωρικών αντικειμένων σύνθετων γραμμών. Το 

επόμενο στάδιο της δόμησης του δικτύου έχει να κάνει με το αν τα 

αντικείμενα είναι σωστά τοποθετημένα. Έτσι το παράθυρο που εμφανίζεται 

υποβάλλει το ερώτημα αν τα αντικείμενα κάποιων κλάσεων χρειάζονται 

αυτόματη μετακίνηση (snap). Η εικόνα 3.12 δείχνει αυτό το παράθυρο.[5,8] 

 
Εικόνα 3.12: Επιλογή μετακίνησης (snap) των κλάσεων χωρικών αντικειμένων του δικτύου. 

 

Στη συνέχεια, στο παράθυρο που εμφανίζεται καθορίζεται το αν το δίκτυο 

θα έχει κλάσεις αντικειμένων που θα παίζουν το ρόλο πηγών (sources) και 

αποδεκτών (sinks) της ροής του ύδατος. Αυτό συμβαίνει στις κλάσεις 

χωρικών αντικειμένων ενώσεων και έχει να κάνει με τις δυνατότητες 
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ανάλυσης της ροής του δικτύου. Οι συγκεκριμένες δυνατότητες 

περιγράφονται στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου. Η εικόνα 3.13 δείχνει το 

παράθυρο επιλογής πηγών και αποδεκτών.[5,8] 

 
Εικόνα 3.13: Επιλογή κλάσεων αντικειμένων με το ρόλο πηγών και αποδεκτών. 

 

Μετά και την επιλογή των πηγών και των αποδεκτών του δικτύου, η 

τελευταία διαδικασία είναι η προσάρτηση βαρών (weights) στο γεωμετρικό 

δίκτυο. Τα βάρη είναι στην ουσία το κόστος της μετακίνησης διαμέσου 

κάποιου αντικειμένου γραμμής. Σε ένα δίκτυο ύδρευσης, για παράδειγμα, 

βάρος θα μπορούσε να είναι το μήκος των αγωγών. Η επιλογή των βαρών 

είναι πολύ σημαντική σε αυτό το στάδιο γιατί μετά από τη δόμηση του 

γεωμετρικού δικτύου δε μπορεί να επαναληφθεί. Στην εικόνα 3.14 φαίνεται η 

προσάρτηση βάρους στο γεωμετρικό δίκτυο και η επιλογή του τύπου 

του.[5,8] 

 
Εικόνα 3.14: Προσάρτηση βαρών στο γεωμετρικό δίκτυο. 
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Μετά την προσάρτηση των βαρών του γεωμετρικού δικτύου, τα βάρη 

αυτά συνδέονται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (πεδία) των κλάσεων 

χωρικών αντικειμένων δικτύου. Το επόμενο παράθυρο που παρουσιάζεται 

στην εικόνα 3.15 εκτελεί την παραπάνω λειτουργία.[5,8] 

 
Εικόνα 3.15: Σύνδεση των βαρών του γεωμετρικού δικτύου με συγκεκριμένα πεδία των κλάσεων. 
 

Στο σημείο αυτό η διαδικασία δόμησης του γεωμετρικού δικτύου 

ολοκληρώνεται. Όλες οι κρίσιμες επιλογές και ρυθμίσεις του δικτύου έχουν 

επιτελεστεί στα προηγούμενα παράθυρα που περιγράφηκαν. Το τελευταίο 

παράθυρο (όπως και στη δημιουργία σχήματος μιας Γ.Β.Δ.) παρουσιάζει μια 

περίληψη όλων των επιλογών του γεωμετρικού δικτύου που δημιουργήθηκε 

και δίνει τη δυνατότητα επιστροφής στα προηγούμενα παράθυρα επιλογών 

για τη διόρθωση λαθών και παραλείψεων. Το παράθυρο αυτό φαίνεται στην 

εικόνα 3.16 που ακολουθεί.[5,8] 

 
Εικόνα 3.16: Παράθυρο περίληψης των επιλογών δημιουργίας του γεωμετρικού δικτύου. 
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Μετά από την παράθεση των διαδικασιών δόμησης του σχήματος της 

Γ.Β.Δ και του γεωμετρικού δικτύου η Γ.Β.Δ. είναι έτοιμη γα επεξεργασία και 

ανάλυση από τις εφαρμογές του ArcGIS. Στην εικόνα 3.17 που παρατίθεται 

στη συνέχεια εμφανίζεται η δομή της Γ.Β.Δ. που δημιουργείται από το 

μοντέλο UML ArcFM Water χωρίς αυτό να έχει υποστεί κάποια 

τροποποίηση. 

 
Εικόνα 3.17: Δομή του μοντέλου ArcFM Water στο ArcCatalog, όπως αυτό δίνεται από την ESRI. 
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Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται η ακτινογραφία της Γ.Β.Δ. που 

παράγεται από το ArcFM Water. Η Γ.Β.Δ. αποτελείται από δύο σετ χωρικών 

δεδομένων και κάποια άλλα μεμονωμένα στοιχεία στα οποία 

περιλαμβάνονται όλες οι κλάσεις σχέσεων που υπάρχουν στο μοντέλο 

καθώς και όλες οι κλάσεις αντικειμένων του υποσυστήματος ArcFM 

Equipment. Στο πρώτο σετ χωρικών δεδομένων, που ονομάζεται Water 

Feature, περιλαμβάνονται οι κλάσεις χωρικών αντικειμένων του 

υποσυστήματος ArcFM Feature. Τέλος, στο δεύτερο σετ χωρικών 

δεδομένων, που ονομάζεται Water Network, περιλαμβάνονται όλες οι 

κλάσεις χωρικών αντικειμένων γραμμής του υποσυστήματος ArcFM Line, 

καθώς και όλες οι κλάσεις χωρικών αντικειμένων ένωσης του 

υποσυστήματος ArcFM Facility. Στην ουσία το σετ χωρικών δεδομένων 

Water Feature είναι αυτό στο οποίο φιλοξενούνται όλες εκείνες οι κλάσεις 

χωρικών αντικειμένων που δομούν το γεωμετρικό δίκτυο του μοντέλου. 

 

 

3.3. Δυνατότητες διασύνδεσης της γεωγραφικής βάσης 

δεδομένων με άλλες εφαρμογές διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων. 
 

Η χρησιμοποίηση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε RDBMS όπως 

η Oracle και η SQLServer απαιτούν μια σύνδεση βάσης δεδομένων (spatial 

database connection). Το ίδιο απαιτείται και για την ανάπτυξη μιας Γ.Β.Δ. 

πολλών χρηστών. Το ArcCatalog δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης με βάσεις 

δεδομένων που είναι αποθηκευμένες σε RDBMS όπως τα παραπάνω. Η 

σύνδεση με μια Γ.Β.Δ. μπορεί να επιτευχθεί με δύο μεθόδους. Η πρώτη 

μέθοδος είναι η σύνδεση σε μια υπηρεσία του ArcSDE (το οποίο αποτελεί 

ειδικό extension του ArcGIS για συνδέσεις με προγράμματα RDBMS), η 

οποία προκαλεί μια διαδικασία σύνδεσης μεταξύ του server που φιλοξενεί το 

ArcGIS και της βάσης δεδομένων. Η δεύτερη μέθοδος είναι η χρήση της 

απευθείας σύνδεσης (direct connection) με τη βάση δεδομένων που παρέχει 

το ArcCatalog. Σε αυτή τη περίπτωση, το ArcGIS συνδέεται απευθείας με 

τον server της βάσης δεδομένων. Η απευθείας σύνδεση είναι κατ’ ουσία μια 

σύνδεση δύο σημείων χωρίς τρίτους μεσολαβητές και δίνει τη δυνατότητα 

σύνδεσης με μια Γ.Β.Δ. η οποία είναι αποθηκευμένη στην Oracle8i και στην 

SQLServer. Με τη δημιουργία μιας σύνδεσης, σε κάθε περίπτωση, 
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δημιουργείται ένα αρχείο σύνδεσης στο σκληρό δίσκο.  Το αρχείο αυτό 

περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επίτευξη της 

συγκεκριμένης σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων και του ονόματος χρήστη 

και του κωδικού πρόσβασης, τα οποία όμως είναι κρυπτογραφημένα για 

λόγους ασφάλειας. Πρέπει επίσης να αναφερθεί πως όταν διαγραφεί μια 

σύνδεση δε διαγράφεται η Γ.Β.Δ. παρά μόνο η συγκεκριμένη σύνδεση με 

αυτή.[5,8] 

Εκτός από τις συνδέσεις με Γ.Β.Δ., το ArcCatalog δίνει και τη δυνατότητα 

σύνδεσης με παροχείς OLE DB (Object Linking and Embedding Database) 

για την ανάκτηση δεδομένων από μια βάση δεδομένων. Στην περίπτωση 

τέτοιων συνδέσεων το ArcCatalog επικοινωνεί με ομοιόμορφο τρόπο με 

τους παροχείς OLE DB και επιτυγχάνει πρόσβαση σε πολλές διαφορετικές 

βάσεις δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η χρήση δεδομένων 

από όλες τις βάσεις δεδομένων που είναι προσβάσιμες προς τον 

ενδιαφερόμενο. Οι επιλογές σύνδεσης που περιγράφηκαν φαίνονται στην 

εικόνα 3.18 που παρατίθεται στη συνέχεια.[5,8] 

 
Εικόνα 3.18: Δομή του μοντέλου ArcFM Water όπως αυτό δίνεται από την ESRI. 

 

Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα των Γ.Β.Δ. πολλών χρηστών είναι η 

δυνατότητα διαχείρισης των δεδομένων ταυτόχρονα. Η δυνατότητα αυτή 

παρέχεται από τα σύγχρονα προγράμματα RDBMS. Στην περίπτωση όμως 

των GIS αυτό που απαιτείται είναι συναλλαγές μεγάλης διάρκειας (long 

transactions) για τις ανάγκες διορθώσεων των δεδομένων και την ανάπτυξη 

«what if» σεναρίων. Αυτό υποστηρίζεται από το ArcGIS σε συνδυασμό με το 

extension ArcSDE και με τη δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών εκδοχών 

της Γ.Β.Δ. (versioning geodatabases). Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στους 

χρήστες να δημιουργούν ταυτόχρονα πολλαπλές και ολοκληρωμένες 

αναπαραστάσεις της Γ.Β.Δ. χωρίς τη δημιουργία αντιγράφων των 

δεδομένων. Έτσι, πολλοί χρήστες μπορούν να διορθώνουν κάποια 
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αντικείμενα χωρίς να επιβάλλεται το κλείδωμα αυτών των αντικειμένων για 

επεξεργασία τους από άλλους χρήστες. Στο τέλος κάθε διαδικασίας 

διόρθωσης οι αλλαγές περνούν στη Γ.Β.Δ. Εάν κάποια δεδομένα έχουν 

διορθωθεί από περισσότερους από έναν χρήστες δημιουργούνται 

συγκρούσεις (conflicts) που παρουσιάζονται στο ArcMap ώστε να δοθεί η 

κατάλληλη λύση από τους διαχειριστές (administrators) της Γ.Β.Δ. Η 

δυνατότητα του versioning παρέχει στις επιχειρήσεις εξελιγμένες τεχνικές 

αποθήκευσης δεδομένων και συμβάλλει στην οργάνωση της ροής της 

εργασίας σε αυτές. Οι μηχανικοί έχουν τη δυνατότητα να παράγουν 

εναλλακτικούς σχεδιασμούς χρησιμοποιώντας τη Γ.Β.Δ., οι χωρικοί 

αναλυτές να εκτελούν πολύπλοκα «what if» σενάρια χωρίς να επηρεάζουν 

τα πραγματικά δεδομένα της Γ.Β.Δ. και οι διαχειριστές της να δημιουργούν 

ιστορικά στιγμιότυπα της Γ.Β.Δ. για αρχειακή χρήση και επανάκτηση 

δεδομένων σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα.[12] 

 

 

3.4. Δυνατότητες επεξεργασίας και διαχείρισης της 

γεωγραφικής βάσης δεδομένων του δικτύου διανομής υδάτων. 
 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι δυνατότητες διαχείρισης και 

επεξεργασίας της Γ.Β.Δ. Είναι προφανές ότι όλα τα πλεονεκτήματα και οι 

δυνατότητες που ίσχυαν στα GIS πριν την εμφάνιση των Γ.Β.Δ. και των 

μοντέλων δεδομένων ισχύουν. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες νέες ή 

ανανεωμένες λειτουργίες και δυνατότητες που συνδυάζονται με όλες τις νέες 

έννοιες στα GIS που έχουν περιγραφεί και αναπτυχθεί μέχρι αυτό το σημείο. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση δικτύων κοινής ωφελείας καθώς το 

αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι τα δίκτυα διανομής υδάτων, 

δηλαδή δίκτυα κοινής ωφελείας. 

 

3.4.1. Επικύρωση δεδομένων με τη χρήση υποτύπων και πεδίων ορισμού 

τιμών. 

 

Η χρήση των υποτύπων αλλά και των πεδίων ορισμού τιμών, που είναι 

δυο νέα χαρακτηριστικά στο ArcGIS και τις Γ.Β.Δ., βελτιώνει αισθητά την 

ακεραιότητα των δεδομένων και την ταχύτητα εισαγωγής τους στη βάση. 

Όσον αφορά στη ταχύτητα εισαγωγής δεδομένων, σημαντικό ρόλο παίζει η 
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δημιουργία υποτύπων κατά την οποία είναι δυνατός ο ορισμός δύο 

διαφορετικών προεπιλογών. Η πρώτη αφορά στον καθορισμό του 

προεπιλεγμένου υποτύπου για μια κλάση αντικειμένων και βελτιώνει 

σημαντικά τη διόρθωση των δεδομένων της βάσης. Για παράδειγμα, αν ο 

προεπιλεγμένος υποτύπος της κλάσης LateralLine του ArcFM Water είναι η 

τιμή domestic, τότε όλα τα νέα αντικείμενα της κλάσης που θα 

δημιουργούνται στο ArcMap θα είναι τύπου domestic. Έτσι η επέμβαση του 

χρήστη περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις που το αντικείμενο ανήκει σε 

άλλο υποτύπο. Η δεύτερη αφορά στον καθορισμό των προεπιλεγμένων 

τιμών των υπολοίπων πεδίων μια κλάσης αντικειμένων. Π.χ. το πεδίο 

διάμετρος παίρνει την προεπιλεγμένη τιμή των 2 ιντσών. Έτσι, με παρόμοιο 

με πριν τρόπο επιταχύνεται η εισαγωγή των δεδομένων.[11] 

Επίσης, σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο, δίνεται η δυνατότητα 

δημιουργίας υποτύπων για μια κλάση αντικειμένων που έχει ήδη δεδομένα 

και υπάρχει στην Γ.Β.Δ. Οι υποτύποι αρχικά δημιουργούνται μέσα από το 

ArcCatalog. Αφού λοιπόν οι νέοι υποτύποι δημιουργηθούν, το ArcMap θα 

εμφανίσει τα αντικείμενα της κλάσης που ενημερώθηκε με τα σύμβολα των 

νέων υποτύπων που εισήχθησαν σε αυτή αυτόματα. Ακόμα, στην 

περίπτωση των νέων υποτύπων, θα ενημερωθούν και όλα τα υπόλοιπα 

πεδία με τις προεπιλεγμένες τιμές, οι οποίες φυσικά μπορούν, όπου 

χρειαστεί, να αλλάξουν.[11] 

Τα πεδία ορισμού τιμών συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση της 

ακεραιότητας των δεδομένων με τον έλεγχο των «νόμιμων» τιμών που 

μπορεί να πάρει οποιοδήποτε πεδίο, οποιασδήποτε κλάσης. Τα πεδία 

ορισμού τιμών περιορίζουν τις τιμές που μπορούν να εισαχθούν σε ένα 

πεδίο είτε σε κάποιο εύρος, είτε σε κάποια λίστα κωδικών. Στην πρώτη 

περίπτωση τα πεδία ορισμού τιμών μπορούν να προσαρτηθούν μόνο σε 

αριθμητικό τύπο δεδομένων, ενώ στη δεύτερη σε οποιοδήποτε τύπο 

δεδομένων. Ένα πεδίο ορισμού τιμών μπορεί να ελέγξει είτε ένα πεδίο μιας 

κλάσης είτε ένα συγκεκριμένο υποτύπο μιας κλάσης. Τέλος, τα πεδία 

ορισμού τιμών ισχύουν γενικά στη Γ.Β.Δ. και συνεπώς μπορούν να 

προσαρτηθούν σε αυτά περισσότερα από ένα πεδία.[11] 

Η αυτόματη επικύρωση δεδομένων στο ArcMap είναι δυνατή με δύο 

τρόπους. Τα πεδία που περιορίζονται από λίστες κωδικών παρέχουν για την 

επιλογή της τιμής τους ένα μενού επιλογών, οπότε είναι σχεδόν αδύνατο να 

γίνει λάθος εισαγωγή τιμής. Τα πεδία που περιορίζονται από ένα εύρος 

τιμών μπορούν να ελεγχθούν ανά πάσα στιγμή μέσα από το ArcMap κατά τη 
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διάρκεια διόρθωσης των δεδομένων. Μόλις η διόρθωση σταματήσει το 

ArcMap εντοπίζει με μηνύματα λάθους όλες τις τιμές των πεδίων που είναι 

εκτός του επιτρεπτού εύρους.[11] 

Από όλα τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι οι υποτύποι και τα πεδία 

ορισμού τιμών είναι δύο μηχανισμοί που βελτιώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό 

την αυτόματη επικύρωση των δεδομένων σε σχέση με τα παλιότερα πακέτα 

GIS. Βέβαια, και στο παρελθόν ήταν δυνατές τέτοιες διαδικασίες αλλά 

απαιτούσαν την επίπονη διαδικασία ανάπτυξης κώδικα με τη γλώσσα AML 

(ARC Macro Language), ειδικά όταν αυτές αφορούσαν περισσότερα 

υποπρογράμματα του ArcINFO, όπως το ArcEdit και το ArcPlot.[11] 

 

3.4.2. Δημιουργία κλάσεων χαρτογραφικού κειμένου (annotation) και 

χωρικών αντικειμένων μέτρησης (dimensions). 

 

Η δημιουργία coverages και shapefiles χαρτογραφικού κειμένου, ήταν μια 

δυνατότητα που υπήρχε και παλαιότερα στα GIS. Τα καινούριο στοιχείο είναι 

ότι πλέον υπάρχουν κλάσεις χωρικών αντικειμένων χαρτογραφικού 
κειμένου, που συμπεριφέρονται με έξυπνο τρόπο. Όπως όλες οι άλλες 

κλάσεις χωρικών αντικειμένων, έτσι και οι κλάσεις χαρτογραφικού κειμένου 

έχουν γεωγραφική τοποθεσία και χαρακτηριστικά και μπορούν να ανήκουν 

σε ένα σετ χωρικών δεδομένων ή να είναι μεμονωμένες. Επίσης έχουν δικό 

τους ξεχωριστό συμβολισμό και εκτός από κείμενο είναι δυνατό να 

συμπεριλαμβάνουν και σχήματα, όπως παραλληλόγραμμα και βέλη. 

Υπάρχουν δύο τύποι κλάσεων χαρτογραφικού κειμένου, αυτές που 

συνδέονται με χωρικά αντικείμενα (feature-linked annotation) και αυτές 

που συνδέονται με μη χωρικά αντικείμενα (nonfeature-linked annotation). 

Οι δεύτερες τοποθετούν, γεωγραφικά, κείμενο το οποίο δεν συνδέεται με 

χωρικά αντικείμενα της Γ.Β.Δ. Ένα παράδειγμα αυτής της περίπτωσης είναι 

το κείμενο σε ένα χάρτη που εμφανίζει την έκταση που καταλαμβάνει ένα 

βουνό. Στη Γ.Β.Δ. δεν υπάρχει κλάση χωρικών αντικειμένων για την έκταση 

ενός βουνού, αλλά είναι κάτι που πρέπει να φαίνεται.[5,8] 

Οι κλάσεις feature-linked annotation, αντίθετα συσχετίζονται με κάποια 

κλάση χωρικών αντικειμένων της Γ.Β.Δ. Το κείμενο που εμφανίζουν 

προέρχεται από την τιμή κάποιου πεδίου της κλάσης χωρικών αντικειμένων. 

Κατ’ ουσία πρόκειται για μια σύνθετη σχέση μεταξύ της κλάσης χωρικού 

αντικειμένου, που αποτελεί την κλάση προέλευσης (origin class), και της 
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κλάσης annotation, που αποτελεί την κλάση προορισμού (destination class). 

Αυτό σημαίνει ότι ένα χωρικό αντικείμενο ελέγχει τη θέση και την ύπαρξη του 

χαρτογραφικού του κειμένου. Δηλαδή, όταν το χωρικό αντικείμενο 

μετακινηθεί ή περιστραφεί για κάποιο λόγο το ίδιο θα συμβεί και στο 

χαρτογραφικό του κείμενο. Επίσης, εάν ένα χωρικό αντικείμενο διαγραφεί 

από την Γ.Β.Δ. θα διαγραφεί αντίστοιχα και το χαρτογραφικό του κείμενο. 

Ακόμα, εάν η τιμή του χαρακτηριστικού ενός αντικειμένου από το οποίο το 

χαρτογραφικό κείμενο παίρνει την τιμή του αλλάξει, θα αλλάξει αυτόματα και 

αυτή. Ως παράδειγμα feature-linked annotation, δύναται να αναφερθεί η 

κλάση κρουνός ύδατος η οποία μπορεί να χαρτογραφηθεί με την πίεση που 

αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά της και η κλάση καταθλιπτικός αγωγός 

που μπορεί να χαρτογραφηθεί με τη διάμετρο του.[5,8] 

Το ArcCatalog περιέχει τα εργαλεία για τη δημιουργία κλάσεων 

χαρτογραφικού κειμένου. Κατά τη δημιουργία μια κλάσης feature-linked 

annotation υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη είναι ο ορισμός ενός πεδίου 

της κλάσης χωρικών αντικειμένων που θα δίνει τιμή στο χαρτογραφικό 

κείμενο και η δεύτερη είναι να οριστεί αντί για ένα πεδίο ένας συνδυασμός 

επιλογών από διαφορετικά πεδία. Τέλος, όταν δημιουργείται ένα νέο χωρικό 

αντικείμενο, αυτόματα δημιουργείται και το αντίστοιχο χαρτογραφικό κείμενο 

στην κλάση feature-linked annotation.[5,8] 

Τα χωρικά αντικείμενα μέτρησης (dimensions) αποτελούν μια ειδική 

κατηγορία αντικειμένων χαρτογραφικού κειμένου που δείχνουν 

συγκεκριμένα μήκη ή αποστάσεις σε έναν χάρτη. Ένα χωρικό αντικείμενο 

μέτρησης μπορεί να δείχνει το μήκος ενός κτιρίου ή την απόσταση μεταξύ 

δύο χωρικών αντικειμένων, π.χ. από ένα κρουνό ύδατος και τη γωνία ενός 

κτιρίου. Τα dimensions μπορεί να είναι είτε πολύ απλά (μια γραμμή 

μέτρησης μήκους), είτε πολύ σύνθετα (ένας γεωμετρικός σχηματισμός 

μέτρησης αποστάσεων αντικειμένων του χάρτη). Το ArcGIS υποστηρίζει δύο 

τύπους dimensions. Τα ευθυγραμμισμένα (aligned dimensions) και τα 

γραμμικά (linear dimensions). Τα ευθυγραμμισμένα dimensions μετρούν την 

απόσταση παράλληλα με την ευθεία των δύο σημείων μέτρησης. Τα 

γραμμικά dimensions δεν μετρούν την πραγματική απόσταση μεταξύ των 

δύο σημείων μέτρησης και μπορούν να είναι κάθετα, οριζόντια ή 

περιστραμμένα. Τα κάθετα μετρούν την κάθετη απόσταση μεταξύ των δύο 

σημείων μέτρησης, τα οριζόντια την οριζόντια απόσταση και τα 

περιστραμμένα την απόσταση των δύο σημείων υπό κάποια γωνία. Όλα τα 

dimensions μπορούν τοποθετηθούν προς τα μέσα (inward) ή προς τα έξω 
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(outward). Τα πρώτα έχουν βέλη που δείχνουν προς την απόσταση 

μέτρησης, ενώ τα δεύτερα έχουν βέλη που αντιστοιχούν στη μετρούμενη 

απόσταση και δείχνουν προς τα έξω από αυτή. Όλοι οι παραπάνω τύποι 

dimensions μπορούν να δημιουργηθούν στο ArcMap. Τέλος, τα dimensions 

αποθηκεύονται στις Γ.Β.Δ. σε κλάσεις χωρικών αντικειμένων μέτρησης και 

όπως όλες οι κλάσεις έχουν γεωγραφική τοποθεσία, χαρακτηριστικά και 

συμβολισμό και μπορούν να εντάσσονται σε ένα χωρικό σετ δεδομένων ή 

να είναι μεμονωμένες.[5,8] 

 

3.4.3. Δυνατότητες ανάλυσης δικτύων κοινής ωφελείας. 

 

Το ArcMap παρέχει μια μπάρα εργαλείων ανάλυσης δικτύων κοινής 

ωφελείας (utility network analyst toolbar). Η μπάρα αυτή διαιρείται σε δύο 

τμήματα. Το αριστερό δίνει τη δυνατότητα επιλογής γεωμετρικού δικτύου και 

καθορισμού και απεικόνισης της ροής του. Το δεξί μέρος δίνει τη δυνατότητα 

εκτέλεσης διαδικασιών ανίχνευσης στο τρέχων γεωμετρικό δίκτυο. Στην 

εικόνα 3.19 απεικονίζεται η μπάρα εργαλείων.[9] 

 
Εικόνα 3.19: Η μπάρα εργαλείων ανάλυσης δικτύων κοινής ωφελείας του ArcMap. 

 

Στο τμήμα network dropdown list περιέχονται όλα τα γεωμετρικά δίκτυα 

που έχουν τυχόν φορτωθεί στο ArcMap και χρησιμεύει στην επιλογή του 

τρέχοντος γεωμετρικού δικτύου στο οποίο θα λάβουν χώρα οι διαδικασίες 

ανάλυσης. Στην εικόνα 3.20 φαίνεται το μενού ροής (flow menu).[9] 

 
Εικόνα 3.20: Το μενού ροής της μπάρας εργαλείων ανάλυσης δικτύων κοινής ωφελείας. 
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Το μενού ροής περιέχει επιλογές για την απεικόνιση της κατεύθυνσης της 

ροής του δικτύου σε κάθε αντικείμενο του. Η επιλογή Display Arrows For 

παράγει μια λίστα των κλάσεων χωρικών αντικειμένων γραμμών που 

συμμετέχουν στο δίκτυο για τις οποίες μπορεί να επιλεχθεί η απεικόνιση της 

κατεύθυνσης ροής με βέλη. Η επιλογή Display Arrows είναι ένας διακόπτης 

εμφάνισης ή μη εμφάνισης των βελών κατεύθυνσης της ροής του δικτύου. Η 

επιλογή Properties ανοίγει ένα νέο παράθυρο με δύο ταμπέλες. Η πρώτη 

ταμπέλα (Arrow Symbol) επιτρέπει τον καθορισμό του συμβόλου, του 

μεγέθους και του χρώματος των βελών που χρησιμοποιούνται για την 

απεικόνιση της ροής. Η δεύτερη ταμπέλα (Scale) επιτρέπει τον καθορισμό 

της τάξης κλίμακας κατά την οποία τα βέλη θα εμφανίζονται στο χάρτη.[9] 

Στη συνέχεια ακολουθεί το κουμπί Set Flow Direction (εικόνα 3.19) το 

οποίο υπολογίζει την κατεύθυνση της ροής του δικτύου και είναι 

ενεργοποιημένο μόνο όταν στο σχεδιασμό του δικτύου έχουν συμπεριληφθεί 

κλάσεις χωρικών αντικειμένων με το ρόλο πηγών και αποδεκτών.[9] 

Το επόμενο μενού της μπάρας εργαλείων είναι το μενού ανάλυσης 

(analysis menu) το οποίο περιέχει επιλογές για ρυθμίσεις του δικτύου που 

επιτρέπουν λειτουργίες ανίχνευσης. Η εικόνα 3.21 δείχνει αυτό το μενού.[9] 

 
Εικόνα 3.21: Το μενού ανάλυσης της μπάρας εργαλείων ανάλυσης δικτύων κοινής ωφελείας. 
 

Η πρώτη επιλογή Disable Layers δίνει μια λίστα των κλάσεων χωρικών 

αντικειμένων από την οποία είναι δυνατό να αφαιρεθούν κάποιες κλάσεις 

ώστε τα αντικείμενα τους να μη λαμβάνονται υπόψη κατά τις λειτουργίες 

ανίχνευσης. Οι επιλογές Clear Flags και Clear Barriers αφαιρούν τα flags και 

barriers που υπάρχουν στο δίκτυο κάποια δεδομένη χρονική στιγμή. Η 

επιλογή Clear Results διαγράφει τα αποτελέσματα της αμέσως 

προηγούμενης λειτουργίας ανίχνευσης. Η τελευταία επιλογή Properties 

ανοίγει ένα νέο παράθυρο ρυθμίσεων με τέσσερις ταμπέλες. Η ταμπέλα 

General επιτρέπει την επιλογή των αντικειμένων που θα συμπεριληφθούν 

στις λειτουργίες ανίχνευσης (όλα/ τα επιλεγμένα/ και τα μη επιλεγμένα 
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αντικείμενα). Η δεύτερη ταμπέλα Weights επιτρέπει την επιλογή των βαρών 

του δικτύου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ανίχνευση του. Η τρίτη 

ταμπέλα Weight Filter επιτρέπει τον καθορισμό των αντικειμένων του 

δικτύου που θα συμπεριληφθούν στην ανίχνευση με βάση βάρη που είναι 

προσαρτημένα σε αυτά. Η τελευταία ταμπέλα Results επιτρέπει τον 

καθορισμό της μορφής με την οποία δίνονται τα αποτελέσματα της 

ανίχνευσης. Αυτά μπορούν να είτε σχέδια πάνω στο χάρτη, είτε ένα σετ 

επιλεγμένων αντικειμένων.[9] 

Η συνέχεια ανήκει στη λίστα επιλογής λειτουργίας ανίχνευσης (Trace 

Task) της μπάρας εργαλείων (εικόνα 3.19) η οποία περιέχει εννέα 

διαφορετικές λειτουργίες ανίχνευσης δικτύου. Το τελευταίο τμήμα της 

μπάρας εργαλείων είναι το κουμπί επίλυσης (solve button) το οποίο, όπως 

φανερώνει και το όνομα του, εκτελεί τη λειτουργία ανίχνευσης σύμφωνα με 

τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει στο μενού ανάλυσης της μπάρας και των flags 

και barriers που έχουν τοποθετηθεί στο δίκτυο.[9]  

 

3.4.3.1. Κατεύθυνση ροής. 

 

Σε μια εφαρμογή δικτύου διανομής υδάτων, η γνώση της κατεύθυνσης 

της ροής κατά μήκος των αγωγών του δικτύου είναι κάτι πολύ σημαντικό 

καθώς έτσι γίνεται γνωστή η κατεύθυνση που ρέει το νερό μέσα σε κάθε 

αγωγό. Η κατεύθυνση ροής ενός δικτύου ύδρευσης καθορίζεται από την 

τοπολογία του δικτύου, τις τοποθεσίες των πηγών και των αποδεκτών μέσα 

σε αυτό και την ενεργή συμμετοχή ή όχι των αντικειμένων στο δίκτυο. Οι 

πηγές (sources) και οι αποδέκτες (sinks) καθοδηγούν τη ροή μέσα στο 

δίκτυο. Οι πηγές είναι χωρικά αντικείμενα ενώσεων που εξωθούν τη ροή 

μακριά από τον εαυτό τους μέσω των αγωγών. Για παράδειγμα, οι σταθμοί 

αντλιών μοντελοποιούνται ως πηγές διότι εξωθούν το νερό μακριά από 

αυτούς, δηλαδή προς τους αγωγούς. Οι αποδέκτες είναι χωρικά αντικείμενα 

ενώσεων που έλκουν τη ροή από τους αγωγούς του δικτύου προς αυτούς. 

Για παράδειγμα, σε ένα δίκτυο ποταμού, οι εκβολές του αποτελούν 

αποδέκτη διότι λόγω της βαρύτητας έλκουν τη ροή του ποταμού προς αυτές. 

Η κατεύθυνση της ροής του δικτύου είναι δυνατό να καθοριστεί μόνο με τον 

ορισμό αντικειμένων πηγών ή αντικειμένων αποδεκτών. Ένα σημαντικό 

στοιχείο είναι ότι αντικείμενα που δε συμμετέχουν ενεργά ή είναι 

απενεργοποιημένα από το δίκτυο δεν επιτρέπουν τη ροή μέσα από αυτά. 

Συνεπώς απενεργοποιώντας ένα αντικείμενο του δικτύου απομονώνονται 
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από τη ροή και τα γειτονικά αντικείμενα του μέχρι τις πιο κοντινές πηγές και 

αποδέκτες. Μετά τον καθορισμό της κατεύθυνσης της ροής στο δίκτυο, ένας 

αγωγός μπορεί να βρίσκεται σε τρεις καταστάσεις σε σχέση με τον 

προσδιορισμό της ροής του.[9,14] 

Η πρώτη είναι να έχει σαφή κατεύθυνση ροής (determinate flow 

direction). Αυτό σημαίνει ότι η ροή του νερού στον αγωγό μπορεί να 

καθοριστεί μοναδικά από την τοπολογία του δικτύου, από τις θέσεις των 

πηγών και των αποδεκτών και από τον ενεργό ή μη ενεργό ρόλο των 

αντικειμένων του δικτύου. Η σαφής κατεύθυνση ροής σε έναν αγωγό μπορεί 

να είναι ίδια ή αντίθετη με τη κατεύθυνση κατά την οποία ο αγωγός 

ψηφιοποιήθηκε.[9,14] 

Η δεύτερη κατάσταση είναι ο αγωγός να έχει ασαφή κατεύθυνση ροής 

(indeterminate flow direction). Αυτή προκύπτει όταν δεν είναι δυνατή η 

αποσαφήνιση της κατεύθυνσης ροής από την τοπολογία, τις πηγές και τους 

αποδέκτες και τα ενεργά ή μη ενεργά αντικείμενα του δικτύου. Η ασαφής 

κατεύθυνση ροής είναι συχνό φαινόμενο σε αγωγούς που δομούν ένα βρόχο 

ή ένα κλειστό κύκλωμα. Επίσης, μπορεί να παρατηρηθεί σε περιπτώσεις 

όταν η ροή ενός αγωγού επηρεάζεται από πολλαπλές πηγές και αποδέκτες, 

και η μια πηγή ή αποδέκτης βρίσκεται στο ένα άκρο του αγωγού ενώ η άλλη 

πηγή ή αποδέκτης στο άλλο άκρο. Για παράδειγμα, ένας αγωγός που έχει 

πηγές και στα δύο άκρα του θα έχει ασαφή κατεύθυνση ροής.[9,14]  

Η τρίτη κατάσταση είναι ο αγωγός να μην έχει κατεύθυνση ροής 

(uninitialized flow direction). Αυτό συμβαίνει όταν ένας αγωγός είναι 

απομονωμένος από τις πηγές και τους αποδέκτες του δικτύου, είτε διότι δεν 

είναι τοπολογικά συνδεδεμένος με κάποια πηγή ή αποδέκτη μέσω του 

δικτύου, είτε διότι συνδέεται με πηγές ή αποδέκτες διαμέσου 

απενεργοποιημένων αντικειμένων.[9,14] 

 

3.4.3.2. Ανίχνευση δικτύου. 

 

Η ανάλυση του δικτύου σχετίζεται άμεσα με την ανίχνευση του δικτύου. Ο 

όρος ανίχνευση χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη περίπτωση για την 

περιγραφή της επιλογής ενός σετ χωρικών αντικειμένων μέσω κάποιας 

διαδικασίας. Μπορεί να θεωρηθεί ως παράθεση μιας διαφάνειας πάνω από 

το χάρτη του δικτύου και απεικόνισης σε αυτήν όλων των χωρικών 

αντικειμένων που αποτελούν τα αποτελέσματα της ανίχνευσης. Όταν 
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πρόκειται για γεωμετρικά δίκτυα η ανίχνευση σχετίζεται άμεσα με τη 

σύνδεση (connectivity) του δικτύου. Ένα χωρικό αντικείμενο μπορεί να 

συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της ανίχνευσης μόνο αν συνδέεται με 

κάποιον τρόπο με άλλα αντικείμενα που αποτελούν αποτελέσματα της 

ανίχνευσης. Για παράδειγμα, εάν χρειαζόταν να βρεθούν όλοι οι αγωγοί που 

βρίσκονται εκ των άνω (upstream) από ένα σημείο του δικτύου, θα 

σχεδιάζονταν σε μια διαφάνεια μόνο οι αγωγοί που βρίσκονται πάνω από το 

συγκεκριμένο σημείο. Το σχέδιο αυτής της διαφάνειας θα ήταν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα της διαδικασίας ανίχνευσης των αγωγών. Παρομοίως, όταν 

εκτελείται μια λειτουργία ανίχνευσης στο ArcMap, το αποτέλεσμα της είναι 

ένα σετ χωρικών αντικειμένων τα οποία είτε σχεδιάζονται πάνω από το 

χάρτη, είτε απλώς επιλέγονται από τον χάρτη.[9,14] 

Η σημαίες (flags) χρησιμοποιούνται από το ArcMap για τον καθορισμό 

των αρχικών σημείων ανίχνευσης. Για παράδειγμα, όταν εκτελείται μια εκ 

των άνω ανίχνευση με τη χρήση μιας σημαίας καθορίζεται το σημείο έναρξης 

της ανίχνευσης. Η σημαίες είναι δυνατό να τοποθετούνται σε οποιοδήποτε 

σημείο του γεωμετρικού δικτύου. Η έναρξη της ανίχνευσης ξεκινά από το 

αντικείμενο στο οποίο προσάπτεται η σημαία.  Με τα εμπόδια (barriers) 

καθορίζονται σημεία του δικτύου στα οποία όταν φτάνει μια διαδικασία 

ανίχνευσης δε μπορεί να συνεχιστεί. Εάν θεωρηθεί σκόπιμο να γίνει 

ανίχνευση σε ένα μόνο τμήμα του δικτύου, αυτό μπορεί να απομονωθεί από 

το υπόλοιπο δίκτυο με τη χρήση εμποδίων στα κατάλληλα σημεία. Όπως και 

οι σημαίες, τα εμπόδια μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε σημείο 

του γεωμετρικού δικτύου. Κατά τη διαδικασία ανίχνευσης το ArcMap 

μεταχειρίζεται τα αντικείμενα που έχουν εμπόδια σαν να ήταν 

απενεργοποιημένα από το δίκτυο και συνεπώς η διαδικασία ανίχνευσης 

σταματάει πέρα απ’ αυτά.[9] 

Η απενεργοποίηση χωρικών αντικειμένων δικτύου είναι μια περισσότερο 

μόνιμη μέθοδος από την προσάρτηση εμποδίων σε αυτά. Για παράδειγμα, 

εάν σε ένα δίκτυο ύδρευσης ένας αγωγός έχει φραχτεί λόγω κάποιου έργου 

οδοποιίας το νερό δε θα μπορεί να διέρχεται μέσα απ’ αυτόν. Σε αυτή τη 

περίπτωση η απενεργοποίηση του αντίστοιχου χωρικού αντικειμένου του 

δικτύου θα σταματούσε μια διαδικασία ανίχνευσης, όταν αυτή θα έφτανε στο 

συγκεκριμένο αγωγό.[9] 

Σε μερικές περιπτώσεις είναι απαραίτητη και η απενεργοποίηση 

ολόκληρων κλάσεων χωρικών αντικειμένων δικτύου. Για παράδειγμα, με την 

απενεργοποίηση όλης της κλάσης των διακοπτών ενός ηλεκτρικού δικτύου 
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είναι δυνατό να βρεθεί ποιοι διακόπτες πρέπει να κλείσουν για να 

απομονωθεί ένα σημείο του δικτύου. Αυτό προκύπτει από μια διαδικασία 

ανίχνευσης με αρχή το συγκεκριμένο σημείο. Οι διακόπτες που ενδιαφέρουν 

θα είναι τα αντικείμενα στα οποία η διαδικασία ανίχνευσης θα σταματήσει.[9] 

Οι κλάσεις χωρικών αντικειμένων γραμμών και ενώσεων του δικτύου 

μπορούν να έχουν οποιονδήποτε αριθμό βαρών συσχετισμένα με αυτές. Το 

βάρος είναι μια ιδιότητα μιας κλάσης χωρικού αντικειμένου δικτύου που 

τυπικά χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση του κόστους κατά την 

κυκλοφορία μέσα στα αντικείμενα του γεωμετρικού δικτύου. Ένα 

παράδειγμα βάρους μιας κλάσης γραμμής είναι το μήκος των αντικειμένων 

της. Σε μια ανάλυση εύρεσης της πιο σύντομης διαδρομής θα επιλεγόταν το 

παραπάνω βάρος διότι το αποτέλεσμα της θα ήταν η διαδρομή με το 

μικρότερο μήκος. Ένα άλλο παράδειγμα βάρους είναι η αντίσταση του 

αγωγού κατά την κυκλοφορία του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό δίκτυο. Σε αυτή 

την περίπτωση η πιο σύντομη διαδρομή, θα ήταν η διαδρομή με τη 

μικρότερη συνολικά αντίσταση. Τα βάρη ενός γεωμετρικού δικτύου 

καθορίζονται κατά τη διαδικασία δόμησης του, όπως αναφέρθηκε και σε 

προηγούμενη ενότητα του κεφαλαίου. Από τις λειτουργίες ανίχνευσης που 

περιλαμβάνονται στη μπάρα εργαλείων ανάλυσης δικτύων κοινής ωφελείας, 

μόνο οι Find Path, Find Path Upstream και Find Upstream Accumulation 

χρησιμοποιούν βάρη για τον υπολογισμό του κόστους της ανίχνευσης. Για 

να επιτευχθεί αυτός ο υπολογισμός πρέπει να επισημανθεί στις παραπάνω 

λειτουργίες ανίχνευσης ποια βάρη να χρησιμοποιήσουν. Στα χωρικά 

αντικείμενα ενώσεων χρησιμοποιείται ένα βάρος. Αντίθετα, στα χωρικά 

αντικείμενα γραμμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο βάρη. Το ένα 

παράλληλα με την κατεύθυνση ψηφιοποίησης του αντικειμένου (From-to 

weight) και το άλλο αντίθετα από την κατεύθυνση ψηφιοποίησης του 

αντικειμένου (To-from weight). Είναι δυνατό το βάρη From-to  και To-from να 

είναι διαφορετικά μεταξύ τους σε περίπτωση που η ανίχνευση έχει 

διαφορετικό κόστος ανάλογα με τη φορά που εκτελείται διαμέσου ενός 

αντικειμένου.[9,14] 

Η χρήση φίλτρων βάρους (weight filters) γίνεται για τον περιορισμό του 

σετ των χωρικών αντικειμένων δικτύου που θα συμπεριληφθούν στην 

ανίχνευση. Ένα φίλτρο βάρους καθορίζει ποια αντικείμενα θα 

συμπεριληφθούν στην ανίχνευση με βάση τις τιμές των βαρών τους. Είναι 

σαν να επιλέγονται κάποια αντικείμενα με ένα ερώτημα SQL, με τη διαφορά 

ότι η συγκεκριμένη διαδικασία είναι πολύ πιο γρήγορη. Έτσι, εάν τα 
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αντικείμενα έχουν έγκυρες τιμές με βάση το φίλτρο βάρους τους επιλέγονται 

να συμμετάσχουν στην ανίχνευση, κάτι που δε συμβαίνει σε αντίθετη 

περίπτωση.[9,14] 

Όταν χρησιμοποιούνται οι λειτουργίες ανίχνευσης Find Connected, Trace 

Downstream και Trace Upstream, το αποτέλεσμα μπορεί να επιλεχθεί να 

είναι, είτε τα αντικείμενα που ανιχνεύθηκαν, είτε τα αντικείμενα στα οποία 

σταμάτησε η διαδικασία ανίχνευσης. Τα αντικείμενα που ανιχνεύθηκαν είναι 

αυτά που όντως ανιχνεύθηκαν κατά την εξέλιξη της διαδικασίας. Τα 

αντικείμενα στα οποία σταμάτησε η διαδικασία ανίχνευσης, είναι αυτά στα 

οποία η παραπάνω διαδικασία δε μπορούσε να συνεχιστεί. Τέτοια 

αντικείμενα μπορεί να είναι: απενεργοποιημένα αντικείμενα, αντικείμενα στα 

οποία έχουν τοποθετηθεί εμπόδια, αντικείμενα που ανιχνεύθηκαν αλλά 

συνδέονται με ένα μόνο άλλο αντικείμενο και αντικείμενα που περιορίζονται 

από κάποιο φίλτρο βάρους.[9,14] 

Από τα προηγούμενα γίνεται κατανοητό ότι οι δυνατότητες ανίχνευσης 

του δικτύου ύδρευσης είναι πολύ σημαντικές. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί 

και η εγγενής δυνατότητα που δίνουν τα GIS για άπειρους συνδυασμούς 

επιλογής αντικειμένων, που καλύπτουν ακόμα και την πιο ακραία 

περίπτωση. Με τηn κατάλληλη χρήση λοιπών των εργαλείων ανίχνευσης και 

των δυνατοτήτων επιλογής αντικειμένων, η ανάλυση/ ανίχνευση του δικτύου 

που μπορεί να πραγματοποιηθεί δεν υπόκειται σε περιορισμούς και είναι 

ανεξάντλητη.[9,14] 

 

3.5. Σύνοψη. 
 

Στο κεφάλαιο αυτό: 

• Παρατέθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά μιας Γ.Β.Δ. μέσα σε ένα 

GIS, όπως η χωρική αναφορά, ο πίνακας χωρικού καταλόγου και τα 

απαιτούμενα πεδία. 

• Παρουσιάστηκαν οι τρεις τρόποι δημιουργίας μιας Γ.Β.Δ. μέσα στο 

ArcCatalog. 

• Αναπτύχθηκε με λεπτομέρεια η δημιουργία μιας Γ.Β.Δ. από ένα 

μοντέλο δεδομένων γραμμένο στην UML. 

• Αναπτύχθηκε λεπτομερώς η διαδικασία δόμησης ενός γεωμετρικού 

δικτύου εντός μιας Γ.Β.Δ. 
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• Περιγράφηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης multi-user Γ.Β.Δ. και 

σύνδεσης με άλλα RDBMS. 

• Αναδείχθηκε η χρησιμότητα των υποτύπων και των πεδίων ορισμού 

τιμών στην ακεραιότητα και στην ταχύτητα εισαγωγής των δεδομένων σε 

μια Γ.Β.Δ. 

• Παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες Γ.Β.Δ. και GIS για τη δημιουργία 

κλάσεων χαρτογραφικού κειμένου και χωρικών αντικειμένων μέτρησης. 

• Παρουσιάστηκε η μπάρα εργαλείων ανάλυσης δικτύων κοινής 

ωφελείας του ArcMap. 

• Και τέλος, αναπτύχθηκαν οι δυνατότητες καθορισμού της 

κατεύθυνσης ροής και ανίχνευσης ενός δικτύου κοινής ωφελείας, όπως 

τα δίκτυα διανομής υδάτων. 
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Κεφάλαιο 4: Παράδειγμα ανάπτυξης ενός δειγματικού 

δικτύου ύδρευσης με βάση το ArcFM Water 

Distribution Model στο πακέτο ArcGIS 8.1. 
 

 

4.1. Εισαγωγή. 
 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η υλοποίηση ενός δικτύου ύδρευσης στο 

ArcGIS με βάση τις αρχές του μοντέλου ArcFM Water και η ανάδειξη των 

δυνατοτήτων του ArcGIS σε συνδυασμό με το μοντέλο δεδομένων του 

δικτύου μέσω της υλοποίησης κάποιων ενδεικτικών σεναρίων διαχείρισης 

του δικτύου. Τα σενάρια αυτά έχουν το χαρακτήρα κάποιων προβλημάτων ή 

αναγκών που μπορεί να αντιμετωπίσει μια εταιρία ύδρευσης η οποία έχει 

μεταφέρει το δίκτυο της σε GIS. Η επίλυση αυτών των προβλημάτων μέσω 

GIS αποτελεί και την ανάδειξη των νέων δυνατοτήτων που παρέχονται από 

το ArcGIS και τα μοντέλα δεδομένων. Αρχικά περιγράφονται τα δεδομένα 

του δικτύου διανομής υδάτων. Παρουσιάζονται όλες οι κλάσεις χωρικών 

αντικειμένων, τα σετ χωρικών δεδομένων και τα πεδία ορισμού τιμών του 

μοντέλου. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για το γεωμετρικό δίκτυο που δομείται, 

το οποίο, κατ’ ουσία, αποτελεί και το δίκτυο ύδρευσης. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται όλα τα ενδεικτικά σενάρια επίλυσης προβλημάτων με 

γνώμονα την επίδειξη των πιο σημαντικών νέων δυνατοτήτων των GIS και 

των μοντέλων δεδομένων. Στο σημείο αυτό το κεφάλαιο ολοκληρώνεται. Στο 

σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η αρχική σκέψη για την υλοποίηση 

ενός δικτύου διανομής υδάτων ήταν η χρησιμοποίηση δεδομένων από την 

Ε.Υ.Α.Θ. ώστε να υπάρχει και αντικειμενικό ενδιαφέρον στο εγχείρημα. Η 

συλλογή και διάθεση, όμως, των παραπάνω δεδομένων από την Ε.Υ.Α.Θ. 

δε μπόρεσε να γίνει για διάφορους λόγους. Έτσι, χρησιμοποιήθηκαν κάποια 

δειγματικά δεδομένα που παρέχει η ESRI με το πακέτο ArcGIS για τις 

ανάγκες υλοποίησης του παρόντος κεφαλαίου. Τα δεδομένα αυτά 

προσαρμόστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβαδίζουν όσο το δυνατό 

περισσότερο με το πρότυπο μοντέλο ArcFM Water Distribution. 
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4.2. Παρουσίαση των δειγματικών δεδομένων του δικτύου 

διανομής υδάτων και της Γ.Β.Δ. που παράγεται από αυτά. 
 

Τα δειγματικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το κεφάλαιο 

προέρχονται από την πόλη Montgomery της πολιτείας Alabama των Η.Π.Α. 

και προσφέρθηκαν στην ESRI από την εταιρία ύδρευσης «The Water Works 

& Sanitary Sewers Board of the City of Montgomery». Επειδή πρόκειται για 

δειγματικά δεδομένα δεν έχουν τόσο μεγάλη λεπτομέρεια ως προς τα 

χαρακτηριστικά των κλάσεων αντικειμένων και φυσικά δεν αποτελούν το 

σύνολο των δεδομένων του δικτύου διανομής υδάτων της πόλης. Παρά 

ταύτα, παρέχουν όλες εκείνες τις απαραίτητες κλάσεις χωρικών αντικειμένων 

για τη δημιουργία ενός γεωμετρικού δικτύου και κατ’ επέκταση ενός 

δειγματικού δικτύου διανομής υδάτων καλύπτοντας τις ανάγκες του 

παρόντος κεφαλαίου. 

Η Γ.Β.Δ. που δημιουργήθηκε είναι το αρχείο Water Geodatabase και είναι 

τύπου mdb. Το σετ χωρικών δεδομένων της Γ.Β.Δ. ονομάζεται Water 
Feature Classes και περιέχει όλες τις κλάσεις χωρικών αντικειμένων που 

απαρτίζουν το δειγματικό δίκτυο διανομής υδάτων. Οι κλάσεις αυτές είναι οι 

εξής: 

• DistributionMain (Κύριος Αγωγός Διανομής): Αποτελεί την 

αντίστοιχη κλάση του υποτύπου DistributionMain της κλάσης 

χωρικών αντικειμένων σύνθετης γραμμής PressurizedMain του 

υποσυστήματος ArcFM Line. Στην DistributionMain εντάσσονται όλοι 

οι αγωγοί διανομής του δειγματικού δικτύου. 

• TransmissionMain (Κύριος Αγωγός Μεταφοράς): Αποτελεί την 

αντίστοιχη κλάση του υποτύπου TransmissionMain της κλάσης 

χωρικών αντικειμένων σύνθετης γραμμής PressurizedMain του 

υποσυστήματος ArcFM Line. Στην TransmissionMain εντάσσονται 

όλοι οι αγωγοί μεταφοράς του ύδατος του δειγματικού δικτύου. Ο 

λόγος που υπάρχουν δύο κλάσεις κύριων αγωγών αντί για μια που 

προβλεπόταν στο ArcFM Water είναι διότι υπήρχαν μόνο δύο 

υποτύποι της κλάσης και έτσι κρίθηκε προτιμότερο να γίνουν δύο 

διαφορετικές κλάσεις.  

• LateralLine (Πλευρικός Αγωγός): Αποτελεί την αντίστοιχη κλάση 

χωρικών αντικειμένων σύνθετης γραμμής της κλάσης LateralLine του 

υποσυστήματος ArcFM Line. Σε αυτήν εντάσσονται όλοι οι πλευρικοί 
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αγωγοί που συνδέουν τους αγωγούς διανομής με τα σημεία 

κατανάλωσης του νερού. Οι υποτύποι που υπάρχουν στα δεδομένα 

είναι οι εξής: Unknown (πλευρικός αγωγός αγνώστου τύπου), 

Hydrant laterals (πλευρικός αγωγός κρουνού ύδατος), Fire laterals 

(πλευρικός αγωγός πυρόσβεσης) και ο προεπιλεγμένος (default) 

υποτύπος Service laterals (πλευρικός αγωγός παροχής υπηρεσίας, 

π.χ. οικιακής ή εμπορικής χρήσης). 

• Fitting (Εξάρτημα Σύνδεσης Αγωγών): Είναι η αντίστοιχη κλάση 

χωρικών αντικειμένων απλής ένωσης με την κλάση Fitting του 

υποσυστήματος ArcFM Facility. Περιέχει όλα τα εξαρτήματα 

σύνδεσης των αγωγών. Οι υποτύποι της κλάσης που υπάρχουν στο 

δειγματικό δίκτυο είναι ακριβώς οι ίδιοι με αυτούς της κλάσης Fitting 

που περιγράφηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο. Ο προεπιλεγμένος 

υποτύπος της Fitting είναι το cap. 

• Hydrant (Κρουνός Ύδατος): Κλάση χωρικών αντικειμένων απλής 

ένωσης, αντίστοιχη με την κλάση Hydrant του υποσυστήματος 

ArcFM Facility. Η κλάση Hydrant περιλαμβάνει όλους τους κρουνούς 

ύδατος του δειγματικού δικτύου. 

• SystemValve (Δικλείδα Συστήματος): Αποτελεί την αντίστοιχη 

κλάση χωρικών αντικειμένων απλής ένωσης με την κλάση 

SystemValve του υποσυστήματος ArcFM Facility. Σε αυτήν 

περιέχονται όλες οι δικλείδες συστήματος του δικτύου που 

συνδέονται με κάποιον αγωγό ή στόμιο για τον έλεγχο ή τη διακοπή 

της ροής του νερού. 

• GateValve (Υδατοφράκτης): Είναι η αντίστοιχη κλάση χωρικών 

αντικειμένων απλής ένωσης με τον υποτύπο Gate της κλάσης 

SystemValve του υποσυστήματος ArcFM Facility. Περιλαμβάνει 

δικλείδες μεγάλων διαστάσεων (πύλες) και χρησιμοποιείται για την 

απομόνωση της ροής σε μεγάλα τμήματα του δικτύου. 

Μοντελοποιείται ως ξεχωριστή κλάση διότι αποτελεί το μοναδικό 

υποτύπο της κλάσης SystemValve στο δειγματικό δίκτυο. 

• ProductionWell (Φρεάτιο Παραγωγής): Είναι η αντίστοιχη κλάση 

χωρικών αντικειμένων απλής ένωσης με τον υποτύπο 

ProductionWell της κλάσης NetworkStructure του υποσυστήματος 

ArcFM Facility. Πρόκειται για κατασκευές παραγωγής ύδατος 
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(γεωτρήσεις, πηγάδια άντλησης, κ.λ.π.) που διοχετεύουν νερό στο 

δειγματικό δίκτυο. 

• ClearWell (Φρεάτιο Ποσίμου Νερού): Είναι η αντίστοιχη κλάση 

χωρικών αντικειμένων απλής ένωσης με την κλάση ClearWell του 

υποσυστήματος ArcFM Facility. Πρόκειται για δεξαμενές 

αποθήκευσης και φύλαξης πόσιμου επεξεργασμένου νερού. 

• MeterVault (Θάλαμος Μετρητών): Αποτελεί κλάση χωρικών 

αντικειμένων απλής ένωσης και θα μπορούσε να συμπεριληφθεί ως 

υποτύπος της κλάσης NetworkStructure του υποσυστήματος ArcFM 

Facility. Περιέχει θαλάμους/ εγκαταστάσεις στις οποίες βρίσκονται 

μετρητές κατανάλωσης ύδατος. 

Συνολικά, οι παραπάνω κλάσεις αποτελούν ένα κομμάτι από το σύνολο 

του μοντέλου ArcFM Water και συγκεκριμένα οι κλάσεις DistributionMain, 

TransmissionMain και LateralLine αποτελούν τις κλάσεις γραμμών του 

δικτύου και αντιστοιχούν στο υποσύστημα ArcFM Line, ενώ οι κλάσεις 

Fitting, Hydrant, SystemValve, GateValve, ProductionWell, ClearWell και 

MeterVault αποτελούν τις κλάσεις ενώσεων του δικτύου και αντιστοιχούν 

στο υποσύστημα ArcFM Facility. Όλες οι παραπάνω κλάσεις 

χρησιμοποιούνται για τη δόμηση του γεωμετρικού δικτύου. Τα 

χαρακτηριστικά τους (πεδία), αν και θα μπορούσαν να είναι πάρα πολλά, 

περιορίζονται στη γεωγραφική τοποθεσία, στους υποτύπους και το υλικό 

παρασκευής (όπου υπάρχουν), στη διάμετρο και στο μήκος (στις κλάσεις 

γραμμών) και τέλος στην τελευταία ένδειξη μετρητή (για τους θαλάμους 

μετρητών) και στη γωνία τοποθέτησης (στις κλάσεις ενώσεων). Υπάρχουν 

και κάποια ακόμα τεχνικά πεδία, τα οποία όμως έχουν μηδενικές τιμές λόγω 

έλλειψης των συγκεκριμένων δεδομένων. 

Επίσης, εκτός από τις κλάσεις χωρικών αντικειμένων του δικτύου, 

υπάρχει και ένα ακόμα σετ χωρικών δεδομένων (Landbase) με κλάσεις 
χωρικών αντικειμένων που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία του χωρικού 

υποβάθρου του δικτύου, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το δίκτυο 

ύδρευσης. Το χωρικό υπόβαθρο σημαίνει κατ’ ουσία την απεικόνιση της 

πόλης του Montgomery, ώστε να είναι δυνατή η οπτική ένταξη του δικτύου 

ύδρευσης μέσα σε αυτή. Οι κλάσεις χωρικών αντικειμένων που 

περιλαμβάνονται σε αυτό το σετ είναι οι: Parcels (τα οικοδομικά τετράγωνα 

της πόλης), Road_cl (road centerlines, το οδικό δίκτυο της πόλης), 

Road_eop (road edge of pavement, οι γραμμές των πεζοδρομίων του 

οδικού δικτύου της πόλης) και Rrline (rail road line, το σιδηροδρομικό δίκτυο 
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της πόλης). Συνεπώς, με την προβολή των παραπάνω κλάσεων χωρικών 

αντικειμένων στο ArcMap φαίνεται πλήρως το υπόβαθρο ένταξης του 

δικτύου διανομής υδάτων. Στην εικόνα 4.1 φαίνεται η δομή της Γ.Β.Δ. του 

δειγματικού δικτύου, μέσα από το ArcCatalog. 

 
Εικόνα 4.1: Η δομή της Γ.Β.Δ. του δειγματικού δικτύου ύδρευσης στο ArcCatalog. 

 

Η Γ.Β.Δ. δε διαθέτει κλάσεις σχέσεων, καθώς τα δεδομένα που 

υφίστανται δεν απαιτούν τη δημιουργία τέτοιων. Τα πεδία ορισμού τιμών 

που έχουν εισαχθεί στη Γ.Β.Δ. του δειγματικού δικτύου ύδρευσης για τον 

έλεγχο τιμών των χαρακτηριστικών των κλάσεων είναι συνολικά έξι. Το 

πρώτο είναι το DistDiam και είναι πεδίο κωδικοποιημένων τιμών για τη 

διάμετρο των αγωγών διανομής. Οι κωδικοί που δέχεται είναι 30 (30”), 24 

(24”), 20 (20”), 18 (18”), 16 (16”), 14 (14”), 12 (12”), 10 (10”), 8 (8”), 6 (6”), 4 

(4”), 3 (3”), 2,25 (2 ¼”), 2 (2”), 1,5 (1 ½”), 1 (1”), 0,75 (¾”) και –9 (unknown). 

Το επόμενο λέγεται TransDiam και είναι κωδικοποιημένων τιμών για τη 

διάμετρο των αγωγών μεταφοράς. Οι τιμές του είναι 30 (30”), 24 (24”) και 10 

(10”). Το τρίτο πεδίο ορισμού τιμών λέγεται LatDiameter και είναι και πάλι 

κωδικοποιημένων τιμών για τη διάμετρο, όμως, των πλευρικών αγωγών. Οι 

τιμές που παίρνει είναι 13 (13"), 10(10"), 8 (8"), 6 (6"), 4 (4"), 3 (3"), 2.25 (2 

1/4"), 2 (2"), 1.5 (1 1/2"), 1.25 (1 1/4"), 1 (1"), 0.75 (3/4") και –9 (Unknown). 
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Το τέταρτο πεδίο είναι το RotAngle και είναι εύρους τιμών. Δίνει ακέραιες 

τιμές για τη γωνία περιστροφής ενός αντικειμένου με εύρος 0ο-359ο. Το 

πέμπτο πεδίο ορισμού τιμών είναι το Material και είναι κωδικοποιημένων 

τιμών. Προσαρτάται σε πεδία που αναφέρουν το υλικό κατασκευής ενός 

αντικειμένου και οι τιμές που παίρνει είναι CI (Cast iron - χυτοσίδηρος), DI 

(Ductile iron – μαλακός σίδηρος), PVC (PVC – πολυβινυλοχλωρίδιο), ACP 

(Asbestos concrete – αμίαντος) και COP (Copper – χαλκός). Το τελευταίο 

πεδίο ορισμού τιμών είναι και αυτό κωδικοποιημένων τιμών και λέγεται 

FitingType. Οι τιμές του αντιστοιχούν στους υποτύπους της κλάσης Fitting 

και είναι TEE (Tee), SLV (Sleeve), RED (Reducer), EOP (Expansion joint), 

CRS (Cross), BEND (Bend), CAP (Cap), CPL (Coupling), OFF (Offset), PLG 

(Plug), SDL (Saddle), TAP (Tap), WLD (Weld) και RIS (Riser). Στην εικόνα 

4.2 φαίνονται όλα τα πεδία ορισμού της Γ.Β.Δ. του δειγματικού δικτύου. 

 
Εικόνα 4.2: Τα πεδία ορισμού τιμών της Γ.Β.Δ. του δειγματικού δικτύου. 

 

 Αφού περιγράφηκαν τα δεδομένα και τα πεδία ορισμού τιμών της 

Γ.Β.Δ., στη συνέχεια περιγράφεται το γεωμετρικό δίκτυο που δομείται για την 

αναπαράσταση του δικτύου διανομής υδάτων της πόλης του Montgomery. 

Αυτό δημιουργείται μέσα στο σετ χωρικών δεδομένων Water Feature 

Classes και το όνομα που του δίδεται είναι Water_Distribution_Network. 
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Στο γεωμετρικό δίκτυο συμπεριλαμβάνονται όλες οι κλάσεις που περιέχονται 

στο σετ χωρικών δεδομένων, όπως φαίνεται στην εικόνα 4.3 που ακολουθεί. 

 
Εικόνα 4.3: Διαδικασία δημιουργίας του γεωμετρικού δικτύου Water_Distribution_Network. 

 

Στο παράθυρο επιλογής δημιουργίας κλάσεων σύνθετων γραμμών 

επιλέγονται και οι τρεις κλάσεις γραμμών που υπάρχουν στα δεδομένα 

(DistributionMain, TransmissionMain και LateralLine). Στη συνέχεια ζητείται 

από το ArcCatalog η επιλογή ή όχι αυτόματης μετακίνησης (snapping) των 

αντικειμένων των κλάσεων. Επιλέγεται να μετακινηθούν τα αντικείμενα όλων 

των κλάσεων με ανώτατο εύρος 1.0 ώστε να γίνουν οι συνδέσεις των 

αντικειμένων του δικτύου με μεγαλύτερη ευστοχία. Το επόμενο παράθυρο 

δίνει τη δυνατότητα επιλογής πηγών και αποδεκτών από τις κλάσεις του 

δικτύου. Στο συγκεκριμένο δίκτυο ρόλο πηγών και αποδεκτών παίζουν οι 

κλάσεις ProductionWell και ClearWell. Η πρώτη εξάγει το νερό που 

παράγεται προς το δίκτυο, ενώ η δεύτερη παίζει το ρόλο του αποδέκτη 

επεξεργασμένου νερού για την αποθήκευση του. Το τελευταίο παράθυρο 

ρυθμίσεων έχει να κάνει με την ύπαρξη βαρών στο δίκτυο και τον καθορισμό 

τους. Στο συγκεκριμένο δίκτυο δεν κρίθηκε σκόπιμο να οριστούν βάρη. 

Λόγω έλλειψης κατάλληλων δεδομένων. Με την παραπάνω περιγραφή 

δημιουργίας του γεωμετρικού δικτύου γίνεται σαφής η εικόνα που αυτό 

παρουσιάζει καθώς και κάποια γενικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει. 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι μαζί με το γεωμετρικό δίκτυο δημιουργείται 

και μια νέα κλάση χωρικών αντικειμένων απλής ένωσης με το όνομα 

Water_Distribution_Network_Junctions η οποία τοποθετεί νέες ενώσεις σε 

όλα εκείνα τα σημεία που αυτές δεν υπάρχουν ώστε να είναι εφικτή η 

δόμηση του δικτύου. 
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Το τελευταίο τμήμα της περιγραφής των δεδομένων και της Γ.Β.Δ. του 

δειγματικού δικτύου που δομείται απ’ αυτά είναι η σύνταξη κανόνων 

σύνδεσης (connectivity rules) που αφορούν το γεωμετρικό δίκτυο. Αυτοί 

δημιουργούνται μέσα από το παράθυρο ιδιοτήτων του γεωμετρικού δικτύου 

και συγκεκριμένα από την ταμπέλα connectivity. Η εικόνα 4.4 παρουσιάζει 

το παράθυρο δημιουργίας κανόνων σύνδεσης του ArcCatalog. 

 
Εικόνα 4.4: Παράθυρο δημιουργίας κανόνων σύνδεσης του γεωμετρικού δικτύου. 

 

Όπως περιγράφηκε και στο δεύτερο κεφάλαιο, οι κανόνες σύνδεσης είναι 

δύο τύπων. Οι κανόνες γραμμής-ένωσης (edge-junction) και οι κανόνες 

γραμμής-γραμμής (edge-edge) μέσω κάποιας ένωσης, Οι κανόνες 

σύνδεσης που κρίθηκε σκόπιμο να οριστούν στο δειγματικό δίκτυο είναι οι 

παρακάτω: 

• Ο υποτύπος γραμμής HydrantLaterals συνδέεται με ένωση του 

τύπου Hydrant. 

• Ο υποτύπος γραμμής HydrantLaterals συνδέεται με τον τύπο 

γραμμής DistributionMain μέσω των υποτύπων ένωσης Saddle, Tee 

και Tap (προεπιλεγμένος) της κλάσης Fitting. 

• Ο υποτύπος γραμμής FireLaterals συνδέεται με τον τύπο γραμμής 

DistributionMain μέσω ένωσης του τύπου SystemValve. 
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• Ο υποτύπος γραμμής ServiceLaterals συνδέεται με τον τύπο 

γραμμής DistributionMain μέσω ένωσης του τύπου SystemValve. 

• Ο υποτύπος γραμμής ServiceLaterals συνδέεται με ένωση του 

τύπου MeterVault. 

• Ο υποτύπος γραμμής DistributionMain συνδέεται με τον τύπο 

γραμμής TransmissionMain μέσω ένωσης του τύπου GateValve. 

Πριν ολοκληρωθεί η ενότητα περιγραφής δόμησης και ρύθμισης της 

Γ.Β.Δ. και του γεωμετρικού δικτύου πρέπει να αναφερθεί και η δυνατότητα 

συμβολισμού των αντικειμένων κάθε κλάσης με βάση σετ συμβολισμών που 

παρέχονται από το ArcFM Water και αποτελούν πρότυπα στον συμβολισμό 

δικτύων ύδρευσης, μιας και έχουν συμφωνηθεί από ένα μεγάλο αριθμό 

εταιριών και οργανισμών σχετικών με δίκτυα ύδρευσης. Η  διαδικασία αυτή 

λαμβάνει χώρο στο περιβάλλον του ArcMap. Αφού λοιπόν εισαχθεί η Γ.Β.Δ. 

στο ArcMap, απεικονίζονται σε αυτό όλες οι κλάσεις χωρικών αντικειμένων 

που περιλαμβάνονται στη Γ.Β.Δ. με τη μορφή στρωμάτων (layers). Από το 

παράθυρο ιδιοτήτων κάθε layer, που αντιστοιχεί σε μια κλάση χωρικών 

αντικειμένων, και συγκεκριμένα την ταμπέλα Symbology είναι δυνατή η 

επιλογή συμβόλων για τα αντικείμενα της κλάσης και των υποτύπων τους 

(εάν υπάρχουν). Με τον τρόπο αυτό επιλέγονται τα ειδικά σύμβολα δικτύων 

ύδρευσης από το ArcFM Water που αντιστοιχούν σε κάθε κλάση χωρικών 

αντικειμένων της Γ.Β.Δ. Για παράδειγμα, στην εικόνα 4.5 φαίνεται το 

παράθυρο επιλογής συμβόλων για την κλάση Fitting και τους υποτύπους 

της. 

 
Εικόνα 4.5: Παράθυρο επιλογής συμβόλων για την κλάση Fitting και τους υποτύπους της. 
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Όπως φαίνεται στην εικόνα είναι δυνατός ο συμβολισμός κάθε υποτύπου 

Fitting με το κατάλληλο σύμβολο του ArcFM Water. Στην εικόνα 4.6 που 

παρατίθεται στη συνέχεια παρουσιάζονται όλοι οι συμβολισμοί των 

αντικειμένων της Γ.Β.Δ., όπως αυτοί προβλέπονται από τους πρότυπους 

συμβολισμούς του ArcFM Water. 

 
Εικόνα 4.6: Πίνακας πρότυπων συμβολισμών ArcFM Water για  

τις κλάσεις αντικειμένων της Γ.Β.Δ του δειγματικού δικτύου. 
 

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η παρουσίαση της Γ.Β.Δ. που 

δημιουργήθηκε για τη μοντελοποίηση και απεικόνιση του δειγματικου 

δικτύου διανομής υδάτων της πόλης του Montgomery. Στην επόμενη 

ενότητα παρουσιάζονται τα ενδεικτικά σενάρια διαχείρισης του δικτύου και 

προβάλλονται οι δυνατότητες που δίνονται από το ArcGIS. 

 

 

4.3. Ενδεικτικά σενάρια διαχείρισης του δικτύου διανομής 

υδάτων. 
 

Πριν παρατεθούν τα σενάρια διαχείρισης του δικτύου, είναι καλό να 

υπάρχει μια οπτικοποιημένη εικόνα του. Αυτή παρέχεται στην εικόνα 4.7 

στην οποία φαίνεται η συνολική περιοχή του δικτύου διανομής υδάτων του 

Montgomery. Στην εικόνα είναι ενεργοποιημένα τα layers των αγωγών του 

δικτύου (TransmissionMain, DistributionMain και LateralLine). Επίσης, είναι 

ενεργοποιημένα και κάποια layers χωρικού υποβάθρου και συγκεκριμένα το 
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Parcels που δείχνει τα οικοδομικά τετράγωνα της πόλης, το Road_cl (road 

centerlines) που δείχνει το οδικό δίκτυο της πόλης και το Rrline (rail road 

line) που δείχνει το σιδηροδρομικό δίκτυο της πόλης. 

 
Εικόνα 4.7: Συνολικός χάρτης δειγματικού δικτύου διανομής υδάτων του Montgomery.  

 

Ο χάρτης αυτός παράχθηκε μέσα από το ArcMap. Φαίνεται η διάρθρωση 

της πόλης, οι κύριοι συγκοινωνιακοί άξονες και το δίκτυο ύδρευσης. Πρέπει 

να αναφερθεί ότι τα αντικείμενα των κλάσεων ενώσεων του δικτύου δεν 

απεικονίζονται σε αυτή τη κλίμακα διότι η ευκρίνεια και η σαφήνεια του 

χάρτη ελαχιστοποιούνται. 

Όσον αφορά στα σενάρια διαχείρισης που επιλέχθηκαν, πρέπει να 

ειπωθεί ότι η επιλογή τους έγινε με βάση δύο κριτήρια. Το πρώτο είναι η 

ανάδειξη χρήσιμων δυνατοτήτων ως προς τη διαχείριση του δικτύου και το 

δεύτερο η καταλληλότητα ή η επάρκεια δεδομένων για τη διεκπεραίωση 

κάθε σεναρίου. Συνολικά παρατίθενται πέντε σενάρια. Το πρώτο είναι 

σχετικό με δημιουργία κλάσεων χαρτογραφικού κειμένου και χωρικών 

αντικειμένων μέτρησης. Το δεύτερο σχετίζεται με την εισαγωγή νέων 

αντικειμένων στο δίκτυο και τις δυνατότητες που προσφέρουν στη 

διαδικασία αυτή οι κανόνες σύνδεσης. Τέλος, τα τρία εναπομείναντα σενάρια 

αφορούν στην ανάλυση του δικτύου και τις δυνατότητες που προσφέρονται 

στο συγκεκριμένο πεδίο. 
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4.3.1. Σενάριο 1ο. 

 

Στο πρώτο σενάριο γίνεται η υπόθεση ότι η εταιρία ύδρευσης του 

Montgomery επιθυμεί τη δημιουργία κλάσεων χαρτογραφικού κειμένου για 

τους πλευρικούς αγωγούς του δικτύου της με βάση τη διάμετρο του. Ακόμα, 

είναι επιθυμητή η εμφάνιση των συμβόλων annotation να μεταβάλλεται 

ανάλογα με την κλίμακα του χάρτη και τα σύμβολα να ενημερώνονται 

αυτόματα για μετακινήσεις ή μεταβολές της τιμής της διαμέτρου των 

πλευρικών αγωγών και για τη δημιουργία νέων αγωγών. Τέλος, είναι 

επιθυμητή και η δημιουργία χωρικών αντικειμένων μέτρησης που να 

δείχνουν την απόσταση μεταξύ κάποιων κρουνών ύδατος που υπάρχουν σε 

ένα τυχαίο οικοδομικό τετράγωνο του δικτύου. 

Το πρώτο βήμα επίλυσης του σεναρίου είναι η δημιουργία μια κλάσης 

annotation για τους πλευρικούς αγωγούς. Αυτό γίνεται μέσα από το 

ArcCatalog. Έτσι, μέσα στο σετ χωρικών δεδομένων Water Feature Classes 

επιλέγεται η δημιουργία μιας νέας κλάσης και στο πρώτο παράθυρο 

διαλόγου καθορίζεται ότι αποτελεί μια κλάση annotation. Το όνομα που 

δίνεται στη νέα κλάση είναι LateralLineDiam και κατόπιν γίνεται ο 

συσχετισμός με την LateralLine. Στο επόμενο παράθυρο επιλέγεται το πεδίο 

που θα παίρνει τιμή η LateralLineDiam και είναι το Diameter της LateralLine. 

Από το κουμπί Placement Options επιλέγεται η θέση τοποθέτησης καθώς 

και το να δημιουργηθεί ένα annotation feature ανεξάρτητα από τον αριθμό 

των τμημάτων που αποτελούν τον αντίστοιχο πλευρικό αγωγό. Από το 

κουμπί Symbol καθορίζεται το μέγεθος και η μορφή του συμβόλου του 

annotation. Τέλος, στο επόμενο παράθυρο καθορίζεται η κλίμακα στην 

οποία θα απεικονίζεται το annotation με το συγκεκριμένο μέγεθος συμβόλου 

που έχει επιλεχθεί καθώς και η δημιουργία νέων annotations κατά τη 

δημιουργία νέων LateraLines και μετακίνησης των annotations κατά τη 

μετακίνηση υπαρχόντων LateralLines. Στο σημείο αυτό έχει δημιουργηθεί 

στη Γ.Β.Δ. η κλάση annotation LateralLineDiam καθώς και η κλάση σχέσης 

που τη συνδέει με την κλάση LateralLine. Η εποίκιση της LateralLineDiam 

γίνεται μέσα από το ArcMap. Γίνεται λοιπόν η εισαγωγή της νέας κλάσης στο 

ArcMap, επιλέγονται όλα τα αντικείμενα της κλάσης LateralLine και στη 

συνέχεια επιλέγεται γι’ αυτά η εντολή Selection/ Annotate Selected Features. 

Στο παραθυράκι που ακολουθεί επιλέγεται η κλάση annotation που θα 

εποικιστεί και η διαδικασία ολοκληρώνεται. Οι πλευρικοί αγωγοί έχουν πλέον 

annotations τα οποία με «έξυπνο» τρόπο αλλάζουν μέγεθος σε σχέση με τη 
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κλίμακα, μετακινούνται ανάλογα με τη μετακίνηση των αγωγών, 

ενημερώνονται αυτόματα στο χάρτη εάν η διάμετρος ενός αγωγού έχει 

αλλάξει και διαγράφονται εάν ο αγωγός έχει διαγραφεί από τη Γ.Β.Δ. Στην 

εικόνα 4.8 που ακολουθεί δίνεται ένα παράδειγμα μεταβολής του μεγέθους 

και της θέσης των annotations σε σχέση με τη μεταβολή της κλίμακας του 

χάρτη. 

 
Εικόνα 4.8: Αλλαγή μεγέθους annotation κατά την αλλαγή κλίμακας του χάρτη στο ArcMap.  

 

Όσον αφορά στο δεύτερο τμήμα του πρώτου σεναρίου, πρέπει να 

δημιουργηθούν κάποια χωρικά αντικείμενα μέτρησης. Για το λόγο αυτό έχει 

δημιουργηθεί στη Γ.Β.Δ. μια κλάση χωρικών αντικειμένων με την ονομασία 

dimensions. Η κλάση αυτή δημιουργήθηκε στο ArcCatalog με τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο που δημιουργήθηκε και η κλάση annotation με τη διαφορά 

ότι διευκρινίστηκε στο παράθυρο επιλογής ότι πρόκειται για κλάση 

dimensions. Στη συνέχεια, στο ArcMap επιλέγεται ως ενεργή η κλάση 

Dimensions και παράλληλα ενεργοποιείται η μπάρα εργαλείων 

dimensioning. Η μέθοδος κατασκευής των dimensions που επιλέγεται είναι η 

aligned καθώς μετράται η ευθύγραμμη απόσταση μεταξύ των κρουνών. 

Επίσης, επιλέγεται ο συμβολισμός Water για την αναπαράσταση των 

αντικειμένων μέτρησης. Εν συνεχεία, επιλέγεται από το μενού editor η 

επιλογή snapping και στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγεται να γίνει 

snapping των dimensions στις κορυφές των κρουνών των οποίων θα 

μετρηθεί η απόσταση. Τέλος, από τη μπάρα του editor επιλέγεται το 

εργαλείο sketch και με αυτό επιλέγονται οι κρουνοί των οποίων θα μετρηθεί 

η απόσταση. Χάρη στο snapping που έχει επιλεχθεί ο δείκτης επιλογής όταν 

φθάνει κοντά σε κάποιον κρουνό «κολλάει» αυτόματα επάνω του με 

αποτέλεσμα η ακρίβεια της μέτρησης να είναι πολύ μεγάλη. Με τη 

διαδικασία που περιγράφηκε, δημιουργούνται τα αντικείμενα μέτρησης που 

χρειάζονται και αποθηκεύονται στην κλάση dimensions, ώστε να είναι 
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προσβάσιμα σε οποιαδήποτε χαρτογραφική ανάγκη προκύψει για την 

εταιρία ύδρευσης. Στην εικόνα 4.9 φαίνεται η δημιουργία χωρικών 

αντικειμένων μέτρησης των αποστάσεων μεταξύ των κρουνών σε ένα 

οικοδομικό τετράγωνο του δικτύου διανομής υδάτων. 

 
Εικόνα 4.9: Δημιουργία χωρικών αντικειμένων μέτρησης αποστάσεως μεταξύ κρουνών ύδατος.  

 

Με ανάλογο τρόπο, η εταιρία μπορεί να δημιουργήσει αντικείμενα 

μέτρησης για οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει στο δίκτυο της. Με την 

περιγραφή των μεθόδων annotation και dimensioning ολοκληρώνεται το 

πρώτο σενάριο διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης. 

 

4.3.2. Σενάριο 2ο. 

 

Στο δεύτερο σενάριο, η εταιρία επιθυμεί να εισαχθούν στο δίκτυο 

ύδρευσης κάποια νέα αντικείμενα που κρίνει απαραίτητα για την καλύτερη 

λειτουργία του. Φυσικά, η εισαγωγή των νέων αντικειμένων δεν πρέπει να 

έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες σύνδεσης των αντικειμένων του 

δικτύου που έχουν επιλεγεί από την ίδια. Έτσι, πρέπει π.χ. να συνδεθεί ένας 

νέος πλευρικός αγωγός κρουνού (hydrant lateral) σε κάποιον υπάρχοντα 

αγωγό διανομής (distribution main) και ένας νέος αγωγός διανομής σε έναν 

υπάρχοντα αγωγό μεταφοράς (transmission main). 

Συνεπώς, το πρώτο ζητούμενο του σεναρίου είναι η εισαγωγή ενός νέου 

hydrant lateral σε έναν αγωγό διανομής. Η διαδικασία αυτή περατώνεται 

μέσα από το ArcMap. Αρχικά, θέτονται ως επιλέξιμα layers όλα τα layers 
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των αγωγών από την επιλογή set selectable layers. Έπειτα ξεκινά η 

διαδικασία editing έχοντας επιλέξει στο μενού task το  create new feature. 

Επίσης, στο μενού target επιλέγεται ως κλάση προορισμού του νέου 

αντικειμένου ο υποτύπος hydrant laterals της κλάσης lateral line. Στη 

συνέχεια, από το παράθυρο snapping, που περιγράφηκε στο προηγούμενο 

σενάριο, επιλέγεται να γίνει snapping του νέου αντικειμένου κατά μήκος της 

γραμμής του αγωγού διανομής στον οποίο θα συνδεθεί το νέο αντικείμενο. 

Έτσι, η επιλογή είναι snapping σε distribution main edge. Στο επόμενο βήμα 

επιλέγεται το εργαλείο sketch από την toolbar του editor και με αυτό γίνεται η 

εισαγωγή του νέου αντικειμένου. Καθώς ο δείκτης μετακινείται στο χάρτη 

κολλάει αυτόματα κατά μήκος των γραμμών αγωγών διανομής. Αφού βρεθεί 

το κατάλληλο σημείο, επιλέγεται με κλικ και από εκεί ξεκινά η εισαγωγή του 

νέου αντικειμένου. Με δεξί κλικ δίνεται η δυνατότητα μέσω των επιλογών 

perpendicular και length να οριστεί το νέο αντικείμενο να είναι κάθετο στον 

αγωγό διανομής και να έχει μήκος 45 ποδιών, αντιστοίχως. Με αυτό τον 

τρόπο δημιουργείται ένας νέος hydrant lateral, ο οποίος είναι κάθετος στον 

αγωγό διανομής και έχει μήκος 45 ποδιών. Το πιο εντυπωσιακό, όμως, είναι 

ότι εξαιτίας των κανόνων σύνδεσης που έχουν καθοριστεί στο γεωμετρικό 

δίκτυο, δημιουργούνται στο σημείο σύνδεσης των αγωγών ένα νέο 

αντικείμενο της κλάσης fitting και μάλιστα τύπου tap (καθώς είχε οριστεί ως 

προεπιλεγμένος υποτύπος στους κανόνες σύνδεσης) και στο ελεύθερο άκρο 

του νέου αγωγού ένα νέο hydrant. Εξίσου εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι 

δημιουργείται αυτόματα και το annotation του νέου hydrant lateral με τιμή 

διαμέτρου 8”, που είναι η προεπιλεγμένη τιμή του πεδίου «διάμετρος» στον 

υποτύπο hydrant lateral της κλάσης lateral line. Τέλος, με επιλεγμένο το νέο 

hydrant lateral και την επιλογή του κουμπιού attributes ανοίγουν τα πεδία 

του νέου αντικειμένου. Οι τιμές τους είναι αυτές που έχουν καθοριστεί ως 

προεπιλεγμένες, ή null εάν δεν συμβαίνει αυτό. Με την αλλαγή της τιμής του 

πεδίου διάμετρος, αλλάζει αυτόματα και η τιμή του annotation του νέου 

αγωγού. Στο σημείο αυτό φαίνεται και η συνεισφορά των πεδίων ορισμού 

τιμών στην ακεραιότητα των δεδομένων της Γ.Β.Δ., καθώς το πεδίο 

διάμετρος είναι συνδεδεμένο με το πεδίο ορισμού τιμών  LatDiameter και η 

επιλογή διαμέτρου γίνεται από ένα dropdown menu που παρέχει μόνο τις 

έγκυρες τιμές διαμέτρου που έχουν οριστεί γι’ αυτό. Στην εικόνα 4.10 

φαίνεται το σημείο δημιουργίας του νέου πλευρικού αγωγού κρουνού, πριν 

και μετά τη δημιουργία του. 
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Εικόνα 4.10: Εισαγωγή ενός νέου πλευρικού αγωγού κρουνού στο γεωμετρικό δίκτυο.  

 

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εκτελείται και το δεύτερο τμήμα του σεναρίου. 

Δηλαδή, η εισαγωγή ενός νέου αγωγού διανομής σε έναν υπάρχοντα αγωγό 

μεταφοράς. Η διαδικασία που περιγράφηκε νωρίτερα είναι ίδια, με μόνη 

διαφορά ότι στο μενού target επιλέγεται η κλάση Distribution Main και στο 

παράθυρο snapping οι επιλογές Transmission Main και Edge. Με τη 

δημιουργία του νέου αγωγού διαπιστώνεται και πάλι ότι οι κανόνες 

σύνδεσης τηρούνται από τη Γ.Β.Δ. και οι δύο αγωγοί ενώνονται με ένα 

αντικείμενο GateValve. Στην εικόνα 4.11 φαίνεται η εισαγωγή ενός αγωγού 

διανομής στο γεωμετρικό δίκτυο και η σύνδεση του με έναν αγωγό 

μεταφοράς. 

 
Εικόνα 4.11: Εισαγωγή ενός νέου αγωγού διανομής πάνω 

σε έναν αγωγό  μεταφοράς στο γεωμετρικό δίκτυο.  

 

Με την εκτέλεση του δεύτερου σεναρίου φάνηκαν οι απεριόριστες 

δυνατότητες προσαρμογής του μοντέλου κατά την εισαγωγή νέων 
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αντικειμένων στο δίκτυο ύδρευσης, αλλά και οι δυνατότητες σωστής 

εισαγωγής δεδομένων με τη χρήση υποτύπων και πεδίων ορισμού τιμών. 

Επίσης, φάνηκε ο «έξυπνος» τρόπος λειτουργίας του δικτύου χάρη στην 

αντικειμενοστραφή φύση του μοντέλου δεδομένων αλλά και των 

προηγμένων δυνατοτήτων που παρέχει το πακέτο ArcGIS. Τα σενάρια που 

ακολουθούν επικεντρώνονται στις δυνατότητες ανάλυσης του δειγματικού 

δικτύου διανομής υδάτων. 

 

4.3.3. Σενάριο 3ο. 

 

Το τρίτο σενάριο έχει σχέση με τον καθορισμό της ροής του ύδατος μέσα 

στο δίκτυο. Η εταιρία ύδρευσης, λοιπόν, επιθυμεί την παραγωγή ενός χάρτη 

που θα δείχνει τη ροή του νερού μέσα από το δίκτυο των αγωγών της και η 

οποία θα καθοριστεί με βάση τις δυνατότητες ανάλυσης δικτύων που 

παρέχει το ArcMap. 

Πρέπει να τονιστεί ότι στα δίκτυα υδάτων η ροή του νερού είναι συνήθως 

ασαφής (indeterminate), όπως είχε αναφερθεί στο τρίτο κεφάλαιο κατά τη 

περιγραφή των δυνατοτήτων ανάλυσης του δικτύου από το ArcGIS. Αυτό 

συμβαίνει επειδή στα δίκτυα διανομής υδάτων η κυκλοφορία του νερού 

γίνεται υπό πίεση. Συν τοις άλλοις, οι αγωγοί δεν έχουν κλίση και στο 

μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου σχηματίζουν βρόχους (loops), δηλαδή 

κλειστά κυκλώματα. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα η κατεύθυνση 

της ροής να είναι ασαφής μέσα στους αγωγούς. Για να μπορεί να γίνει ο 

καθορισμός της ροής του δικτύου πρέπει να υπάρχουν μέσα σε αυτό 

κλάσεις χωρικών αντικειμένων που θα παίζουν το ρόλο, είτε πηγών 

(sources), είτε αποδεκτών (sinks). Για την εκτέλεση αυτού του σεναρίου, 

αρχικά, εισάγεται η μπάρα εργαλείων ανάλυσης δικτύων κοινής ωφελείας 

του ArcMap. Στη συνέχεια επιλέγεται κάποια περιοχή του δικτύου, ώστε να 

είναι δυνατή η οπτική απεικόνιση των συμβόλων κατεύθυνσης ροής. Στη 

συνέχεια επιλέγεται από τη μπάρα εργαλείων ανάλυσης δικτύου το μενού 

flow και από την επιλογή display arrows for καθορίζεται για ποιές κλάσεις 

αντικειμένων γραμμών είναι επιθυμητή η απεικόνιση της κατεύθυνσης της 

ροής τους. Με το πάτημα του κουμπιού set flow direction, της ίδιας toolbar, 

το ArcMap επεξεργάζεται το δίκτυο και παράγει την κατεύθυνση ροής σε 

κάθε αγωγό του. Τέλος, με την επιλογή της εντολής display arrows από το 

μενού flow, απεικονίζονται τα σύμβολα κατεύθυνσης της ροής των αγωγών. 

Όπως αναφέρθηκε και στο τρίτο κεφάλαιο υπάρχουν τρεις κατηγορίες ροής: 
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η σαφής (determinate), η ασαφής (indeterminate) και η μη υπαρκτή 

(uninitiliazed). Στην εικόνα 4.12 φαίνεται το αποτέλεσμα του καθορισμού 

κατεύθυνσης ροής στο δίκτυο, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφηκε 

νωρίτερα. 

 
Εικόνα 4.12: Καθορισμός κατεύθυνσης της ροής του δικτύου χωρίς ενεργές πηγές και αποδέκτες. 

 

Όπως προκύπτει από την εικόνα 4.12 η ροή του νερού στους αγωγούς 

του δικτύου βρέθηκε uninitiliazed. Αυτό συμβαίνει διότι, παρά το γεγονός ότι 

κατά τη δημιουργία του γεωμετρικού δικτύου ορίστηκαν κλάσεις πηγών και 

αποδεκτών, το πεδίο ancillary role που καθορίζει τον αντίστοιχο ρόλο τους 

είχε τη τιμή none, που σημαίνει ότι δεν είχαν ενεργό ρόλο πηγών ή 

αποδεκτών. Έτσι λοιπόν για τον καθορισμό του ρόλου των κλάσεων αυτών 

επιλέγονται όλα τα αντικείμενα της και με τη διαδικασία start editing 

διορθώνονται οι τιμές του πεδίου τους ancillary role σε source για τα 

production well και σε sink για τα clear well. Τώρα, το δίκτυο έχει αντικείμενα 

που παίζουν το ρόλο πηγών και αποδεκτών και επομένως το κουμπί set 

flow direction επιλέγεται και πάλι. Το ArcMap υπολογίζει ξανά την 

κατεύθυνση της ροής με βάση τα νέα δεδομένα και με την επιλογή display 

arrows την εμφανίζει εκ νέου στο δίκτυο. Η νέα κατεύθυνση ροής του 

δικτύου φαίνεται στην εικόνα 4.13. 
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Εικόνα 4.13: Καθορισμός κατεύθυνσης της ροής του δικτύου με ενεργές πηγές και αποδέκτες. 

 

Από την εικόνα προκύπτει, όπως ήταν αναμενόμενο, ότι η κατεύθυνση 

της ροής του δικτύου είναι indeterminate για τους λόγους που αναφέρθηκαν 

νωρίτερα. Η λειτουργία που περιγράφηκε σε αυτό το σενάριο μπορεί να 

φανεί πολύ πιο χρήσιμη σε περιπτώσεις ανάλυσης άλλων δικτύων, όπως 

για παράδειγμα τα δίκτυα αποχέτευσης στα οποία οι αγωγοί έχουν κλίση και 

η κατεύθυνση της ροής επηρεάζεται και απ’ αυτή. 

 

4.3.4. Σενάριο 4ο. 

 

Στο τέταρτο σενάριο διαχείρισης η εταιρία ύδρευσης επιθυμεί να βρεθεί η 

διαδρομή της σύνδεσης μεταξύ δύο αγωγών μέσα στο δίκτυο, οι οποίοι 

τροφοδοτούν έναν σημαντικό πελάτη γι’ αυτή. Αυτό πρέπει να γίνει διότι 

κάποιοι αγωγοί πρέπει να κλείσουν λόγω αντικατάστασης και πρέπει να 

βρεθεί αν επηρεάζουν την παροχή νερού στη συγκεκριμένη διαδρομή. 

Αυτό το σενάριο μπορεί να επιλυθεί μέσω του μενού analysis που 

παρέχει η toolbar utility network analyst στο ArcMap. Αρχικά από το κουμπί 

flags/barriers της μπάρας επιλέγεται η εισαγωγή δύο σημαιών, μιας σε 

καθέναν από τους δύο αγωγούς που ενδιαφέρει η διαδρομή σύνδεσης τους. 

Στη συνέχεια επιλέγεται από το μενού analysis η εντολή find path και έπειτα 
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το κουμπί επίλυσης. Ως αποτέλεσμα, το ArcMap σχεδιάζει τη διαδρομή 

σύνδεσης μεταξύ των δύο αγωγών με κριτήριο (εάν υπάρχουν εναλλακτικές 

διαδρομές) τη μικρότερη απόσταση. Στην εικόνα 4.14 φαίνεται η διαδρομή 

σύνδεσης μεταξύ των δύο αγωγών που επιλέχθηκαν. 

 
Εικόνα 4.14: Εύρεση της διαδρομής της σύνδεσης μεταξύ δυο αγωγών που επιλέχθηκαν. 

 

Όπως φαίνεται από την εικόνα, στη συνέχεια τοποθετούνται barriers 

στους αγωγούς που πρέπει σταματήσει η λειτουργία τους λόγω 

αντικατάστασης και παράλληλα βρίσκονται πάνω στην κρίσιμη διαδρομή. 

Έτσι, από το κουμπί flags/barriers τοποθετούνται barriers στους 

επιλεγμένους αγωγούς. Τέλος, με το κουμπί επίλυσης δίνεται η νέα 

διαδρομή που θα συνδέει τους δύο αγωγούς, όπως φαίνεται στην εικόνα 

4.15 που παρατίθεται στην επόμενη σελίδα. Το πρόβλημα αυτό θα 

μπορούσε να μην εμφανίσει λύση εάν το δίκτυο δεν παρείχε άλλες διόδους 

σύνδεσης μεταξύ των δύο αγωγών. Συνεπώς, η χρησιμότητα της παραπάνω 

λειτουργίας είναι κάτι περισσότερο από εμφανής, καθώς στην προκειμένη 

περίπτωση πρέπει να παρθούν αποφάσεις σε σχέση με τη διακοπή 

λειτουργίας κάποιων αγωγών και την ανάγκη συνεχούς παροχής ύδατος σε 

κάποιον σημαντικό πελάτη της εταιρίας. 
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Εικόνα 4.15: Εύρεση της νέας διαδρομής της σύνδεσης μεταξύ δύο αγωγών μετά την είσοδο 

εμποδίων κατά μήκος της παλαιάς διαδρομής. 
 

4.3.5. Σενάριο 5ο. 

 

Το πέμπτο και τελευταίο σενάριο διαχείρισης του δικτύου αφορά και πάλι 

τις δυνατότητες ανάλυσης του δικτύου. Σε αυτό, η εταιρία ύδρευσης επιθυμεί 

να απομονώσει από τη ροή του ύδατος έναν αγωγό διανομής του δικτύου 

της στον οποίο έχει παρατηρηθεί διαρροή. Αυτό μπορεί να γίνει με την 

εύρεση των δικλείδων συστήματος που πρέπει να κλείσουν για να 

σταματήσουν τη ροή του νερού στο συγκεκριμένο αγωγό. 

Για την επίλυση αυτού του σεναρίου ακολουθείται η διαδικασία που 

περιγράφεται στη συνέχεια. Αρχικά επιλέγεται η εμφάνιση της περιοχής στην 

οποία βρίσκεται ο αγωγός που πρέπει να απομονωθεί. Από το κουμπί flags 

και barriers της network analyst toolbar επιλέγεται η εισαγωγή μιας σημαίας 

γραμμής, η οποία στη συνέχεια προσαρτάται επάνω στον εν λόγω αγωγό. 

Έπειτα, από το μενού ανάλυσης της μπάρας επιλέγεται η εντολή disable 

layers και με αυτή απενεργοποιείται το layer των system valves, ώστε τα 

αντικείμενα της να διακόπτουν τη διαδικασία ανίχνευσης του δικτύου. Στο 

ίδιο μενού και με την εντολή options ανοίγει ένα παράθυρο ρυθμίσεων της 

ανίχνευσης. Στην ταμπέλα Results του παραθύρου αυτού επιλέγεται τα 
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αποτελέσματα να είναι υπό τη μορφή επιλεγμένων αντικειμένων (και όχι 

σχεδίου) και να περιέχουν τα αντικείμενα στα οποία η ανίχνευση διακόπτεται 

(features stopping the trace). Τέλος, από το μενού trace task της μπάρας 

ανάλυσης δικτύου επιλέγεται η μέθοδος ανίχνευσης find connected η οποία 

βρίσκει όλα τα αντικείμενα που συνδέονται με το επιλεγμένο με σημαία 

σημείο. Στην προκειμένη περίπτωση το σημείο αυτό είναι ο αγωγός που 

πρέπει να απομονωθεί. Με τις παραπάνω επιλογές ουσιαστικά 

διευκρινίζεται στο ArcMap να επιλεγούν όλα εκείνα τα αντικείμενα του 

δικτύου που είναι απενεργοποιημένα (δηλαδή οι δικλείδες συστήματος), και 

που συνδέονται με τον επιλεγμένο αγωγό, αλλά σταματώντας τη διαδικασία 

ανίχνευσης δικτύου από αυτόν προς το υπόλοιπο δίκτυο. Πιο απλά, 

επιλέγονται όλες οι δικλείδες συστήματος που αν κλείσουν θα διακόψουν 

την παροχή ύδατος στον επιλεγμένο με σημαία αγωγό. Η παραπάνω 

πρόταση επιβεβαιώνεται με το πάτημα του πλήκτρου επίλυσης της μπάρας 

εργαλείων ανάλυσης δικτύου και το αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα 4.16 

που ακολουθεί. 

 
Εικόνα 4.16: Εύρεση των δικλείδων συστήματος για τη διακοπή της παροχής νερού στον 

επιλεγμένο με σημαία αγωγό του δικτύου. 

 

Στην εικόνα φαίνονται οι δικλείδες που πρέπει να κλείσουν (με το μπλε 

χρώμα) για να διακοπεί η παροχή ύδατος στον αγωγό που τοποθετήθηκε η 
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σημαία (με το πράσινο χρώμα). Από την επίλυση των δύο τελευταίων 

σεναρίων γίνεται σαφής η απεριόριστες δυνατότητες ανίχνευσης του δικτύου 

και εκτέλεσης what if σεναρίων που είναι δυνατό να επιλύουν διάφορα 

προβλήματα που είναι πιθανό να προκύψουν κατά τη διαχείριση ενός 

πολύπλοκου δικτύου, όπως είναι ένα δίκτυο διανομής υδάτων. 

 

 

4.4. Σύνοψη. 
 

Στο κεφάλαιο αυτό: 

• Υλοποιήθηκε ένα δειγματικό δίκτυο διανομής υδάτων για την 

ανάδειξη των δυνατοτήτων διαχείρισης και ανάλυσης που δίνονται από 

το ArcGIS και το μοντέλο ArcFM Water. 

• Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν παρέχονται από την ESRI και 

ανήκουν στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης Montgomery των Η.Π.Α. 

• Οι κλάσεις χωρικών αντικειμένων του δειγματικού δικτύου 

αντιστοιχούν στα δύο από τα τέσσερα υποσυστήματα του ArcFM Water 

(ArcFM Line και ArcFM Facility). 

• Περιγράφηκε η διαδικασία δόμησης του γεωμετρικού δικτύου της 

ύδρευσης του Montgomery καθώς και τα πεδία ορισμού τιμών και οι 

κανόνες σύνδεσης που δημιουργήθηκαν. 

• Παρουσιάστηκε η διαδικασία αντιστοίχισης πρότυπων σετ 

συμβόλων από το ArcFM Water στις κλάσεις χωρικών αντικειμένων του 

δειγματικού δικτύου. 

• Εκτελέστηκαν πέντε σενάρια διαχείρισης του δικτύου για την 

ανάδειξη των δυνατοτήτων του ArcGIS και του ArcFM Water. 

• Με το πρώτο σενάριο φάνηκαν οι δυνατότητες δημιουργίας κλάσεων 

χαρτογραφικού κειμένου και χωρικών αντικειμένων μέτρησης. 

• Με το δεύτερο σενάριο φάνηκε η διατήρηση της ακεραιότητας των 

δεδομένων χάρη στους υποτύπους και στα πεδία ορισμού τιμών και η 

διατήρηση και εφαρμογή των κανόνων σύνδεσης κατά την εισαγωγή 

νέων αντικειμένων στο δίκτυο. 

• Τέλος, με τα τρία τελευταία σενάρια αναδείχτηκαν οι απεριόριστες 

δυνατότητες ανάλυσης (καθορισμός ροής και ανίχνευση δικτύου) που 

παρέχονται από το ArcGIS σε ένα δίκτυο ύδρευσης. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ. 
 

 

Με την παρούσα διπλωματική εργασία αναδείχτηκαν τα πολύ σημαντικά 

πλεονεκτήματα που επιφέρει η ανάπτυξη μοντέλων δεδομένων για τα δίκτυα 

διανομής υδάτων και η εισαγωγή τους σε Γεωγραφικά Πληροφοριακά 

Συστήματα. Παράλληλα, επιχειρήθηκε να γίνει μια πρώτη εισαγωγή του 

αναγνώστη στον κόσμο των μοντέλων δεδομένων για GIS με την αναλυτική 

παρουσίαση και περιγραφή του μοντέλου ArcFM Water Distribution. Τέλος, 

παρουσιάστηκε η υλοποίηση ενός δειγματικού δικτύου διανομής υδάτων 

βάσει του μοντέλου ArcFM Water στο περιβάλλον του πακέτου ArcGIS 8.1 

που αποτελεί την πιο σύγχρονη πλατφόρμα GIS. Τα παραπάνω αποτελούν 

τα πιο σημαντικά ζητήματα που προσεγγίστηκαν και αναπτύχθηκαν μέσω 

της διπλωματικής εργασίας. 

Η πιο σημαντική παράμετρος όλων των παραπάνω ζητημάτων είναι οι 

προοπτικές που διανοίγονται στο πεδίο της μοντελοποίησης και της χωρικής 

αναπαράστασης και διαχείρισης, τόσο των δικτύων διανομής υδάτων, όσο 

και γενικότερα των συστημάτων που εκφράζονται χωρικά με τη μορφή 

δικτύων.  

Είναι γεγονός ότι οι πλέον σημαντικές υποδομές του σύγχρονου 

τεχνολογικού πολιτισμού (όπως τα δίκτυα ύδρευσης, τα οδικά δίκτυα, τα 

δίκτυα ηλεκτροδότησης, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κ.λ.π.), αλλά και 

σημαντικά τμήματα του περιβάλλοντος (όπως τα υδρολογικά δίκτυα), 

οργανώνονται ως χωρικά συστήματα μέσω της μορφής δικτύων. Είναι 

προφανής, λοιπόν, η ανάγκη μοντελοποίησης αυτών των χωρικών 

συστημάτων με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και την αποδοτικότερη και 

βιώσιμη διαχείριση τους μέσω των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα των 

τεχνολογιών GIS. 

Η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από την ESRI για την ανάπτυξη 

μοντέλων δεδομένων για τα παραπάνω χωρικά συστήματα είναι πολύ 

σημαντική και θα συντελέσει σταδιακά στην περαιτέρω ανάπτυξη του 

συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου και από άλλους ενδιαφερόμενους 

φορείς. Η πρόοδος στην τεχνολογία των GIS είναι ένας παράγοντας που θα 

λειτουργήσει θετικά στην παραπάνω τάση που εμφανίζεται να υπάρχει 

σήμερα. 
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Τα πλεονεκτήματα στη διαχείριση και την ανάλυση των δικτύων που 

περιγράφηκαν νωρίτερα είναι από σημαντικά έως εντυπωσιακά σε κάποιες 

περιπτώσεις. Ειδικότερα για τα δίκτυα ύδρευσης, που αποτέλεσαν και το 

αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας, τα παραπάνω πλεονεκτήματα 

αναδείχτηκαν σε ένα μεγάλο βαθμό από το τρίτο και το τέταρτο κεφάλαιο της 

εργασίας. Φυσικά, τα πλεονεκτήματα αυτά μπορούν να είναι πολύ 

περισσότερα κατά τη μοντελοποίηση ενός πραγματικού δικτύου ύδρευσης 

και όχι ενός δειγματικού δικτύου από ενδεικτικά δεδομένα. 

Πιο συγκεκριμένα, η μοντελοποίηση ενός δικτύου ύδρευσης στο οποίο θα 

συμπεριληφθούν και ειδικοί αισθητήρες SCADA, για την παροχή δεδομένων 

του δικτύου σε πραγματικό χρόνο, κάνει εφικτή τη δημιουργία ενός 

συστήματος διαχείρισης του δικτύου σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητες 

διαχείρισης διαρροών και βλαβών του δικτύου. Ακόμα, μέσω του ArcFM 

Water είναι δυνατή η διαχείριση ζητημάτων όπως η αποθήκη, η συντήρηση, 

η επισκευή και η ανανέωση του δικτύου και των στοιχείων που το 

αποτελούν. 

Ακόμα, η ανοιχτή αρχιτεκτονική που χαρακτηρίζει το μοντέλο ArcFM 

Water μπορεί και δίδει λύση σε κάθε περίπτωση δικτύου ύδρευσης και δεν 

περιορίζει, ούτε στο ελάχιστο, κάποιον ενδιαφερόμενο οργανισμό που θα 

επιθυμούσε να το ακολουθήσει για τη μοντελοποίηση του δικτύου του. Η 

δυνατότητα που δίδεται μέσα από τη γλώσσα UML, αλλά και μέσα από το 

ArcGIS, σε επόμενο στάδιο ανάπτυξης, για προσαρμογή και τροποποίηση 

του μοντέλου είναι απεριόριστη. Επίσης, δίδεται και η δυνατότητα ανάπτυξης 

προσαρμοσμένων κλάσεων χωρικών αντικειμένων (custom feature classes) 

μέσω της UML, χρησιμοποιώντας τον τεχνολογικό πυρήνα των αντικειμένων 

του ArcFM Water. Έτσι, είναι δυνατή η μοντελοποίηση ακόμα και του πιο 

σπάνιου ή ιδιότυπου αντικειμένου που μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σε ένα 

δίκτυο ύδρευσης. 

Επίσης, πρέπει να τονιστεί και το πολύ φιλικό περιβάλλον που παρέχεται 

πλέον στο χρήστη από το ArcGIS 8.1. Αυτός είναι ένας παράγοντας που 

ευνοεί τη χρήση του πακέτου σε περιπτώσεις εισαγωγής μοντέλων 

δεδομένων σε αυτό και με τις απεριόριστες δυνατότητες που παρέχει δίνει τη 

λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα και αν προκύψει. Συν τοις άλλοις, πρέπει 

να σημειωθεί ότι με τα ArcObjects τα οποία δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης 

αυτόνομων εφαρμογών ArcGIS είναι δυνατή η σχεδίαση διάφορων 

εφαρμογών διαχείρισης και ανάλυσης του δικτύου και σταδιακά η ανάπτυξη 

ενός πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δικτύου ύδρευσης, το οποίο 
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να παρέχει φιλικό περιβάλλον διεπαφών στους τελικούς χρήστες και 

διαχειριστές του δικτύου. Τέλος, το εν λόγω σύστημα δύναται να ενοποιηθεί 

και με άλλες καίριες και χρήσιμες επιχειρησιακές εφαρμογές, όπως Work 

Management Systems, Document Management Systems, Infrastructure 

Management Systems, Materials Management Systems και Customer 

Information Systems και να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό 

σύστημα επιχειρησιακής διαχείρισης ενός δικτύου ύδρευσης και της 

επιχείρησης που το εκμεταλλεύεται. 

Από όλες τις παραπάνω παρατηρήσεις και συμπεράσματα, λοιπόν, 

γίνεται σαφές ότι η μοντελοποίηση και διαχείριση δικτύων διανομής υδάτων 

μέσα από Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα περνάει το κατώφλι μιας 

νέας τεχνολογικής εποχής και τίθεται πλέον ως εγχείρημα σε τελείως 

διαφορετική βάση απ΄ ότι παλαιότερα. Έτσι, το μόνο που μένει είναι όλες 

αυτές οι νέες δυνατότητες που διανοίγονται να μη μείνουν ανεκμετάλλευτες 

από τις αρμόδιες επιχειρήσεις και εταιρίες, ειδικότερα στη χώρα μας η οποία 

έχει πραγματικά ανάγκη από τεχνολογική ανάπτυξη και πρόοδο στη 

διαχείριση των δικτύων υποδομών της. 
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