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Γίθηπα ζε πεξηβάιινλ GIS                
Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά

 Δίλαη ζπζηήκαηα δηαζπλδεόκελσλ ζηνηρείσλ θαη 
απνηειείηαη από

 Γξακκέο (lines) - edges

 Σεκεία (points) – junctions

 Τα ζηνηρεία ηνπ δηθηύνπ θέξνπλ ηδηόηεηεο πνπ 
θαζνξίδνπλ ηελ πινήγεζε κέζα ζην δίθηπν

 Η επίιπζε ησλ δηθηύσλ γίλεηαη βάζεη παξακέηξσλ 
νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηελ κνληεινπνίεζε
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Βαζηθέο θαηεγνξίεο

 Σπγθνηλσληαθά δίθηπα

 Γελ έρνπλ πξνθαζνξηζκέλε θαηεύζπλζε ξνήο

 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη ζηνηρεία όπσο

 Καηεύζπλζε

 Ταρύηεηα

 Πξννξηζκό

 Μνληεινπνηνύληαη θαη επηιύνληαη κε ηε ρξήζε 
δεδνκέλσλ δηθηύνπ (network datasets)



21,22,24/11/2011 Γεωγραθικά Σσζηήμαηα Πληροθοριών - GIS

Γίθηπα ζε πεξηβάιινλ GIS                    2/2
Βαζηθέο θαηεγνξίεο

 Γίθηπα θνηλήο σθέιεηαο

 Έρνπλ πξνθαζνξηζκέλε θαηεύζπλζε ξνήο

 Η ξνή πξνθαζνξίδεηαη από θαλόλεο

 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη ζηνηρεία όπσο

 Άλνηγκα θιείζηκν θνκβηθώλ ζεκείσλ (π.ρ. δηθιείδσλ)

 Μνληεινπνηνύληαη θαη επηιύνληαη κε ηε ρξήζε 
γεσκεηξηθώλ δηθηύσλ (geometric network)
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Γεσκεηξηθά δίθηπα

 Φξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κνληεινπνίεζε δηθηύσλ 
θνηλήο σθέιεηαο θαη ππνδνκώλ  

 ύδξεπζεο

 θπζηθνύ αεξίνπ

 ηειεθσληθώλ ππεξεζηώλ

 ξεκάησλ, …

 Έλα ζύλνιν από γξακκέο, ζεκεία θαη θαλόλεο 
ζύλδεζεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κνληεινπνίεζε 
ηεο ζπκπεξηθνξάο πξαγκαηηθώλ δηθηύσλ
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Γεσκεηξηθά δίθηπα

 Μνληεινπνίεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο
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Γεσκεηξηθά δίθηπα

 Φξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ 
geodatabases

 γξακκέο (edges) θαη ζεκεία (junctions) 
απνζεθεύνληαη ζε feature datasets

 ζπλδεζηκόηεηα θαη θαλόλεο (connectivity rules) 
απνζεθεύνληαη ζε geometric datasets

 Τα βαζηθά ζηνηρεία ελόο γεσκεηξηθνύ δηθηύνπ είλαη

 edges (αγσγνί ύδξεπζεο, θπζηθνύ αεξίνπ, ηειεθσληθά θαιώδηα)

 junctions (δηθιείδεο, ειεθηξηθέο αζθάιεηεο, δηαθόπηεο)
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Γεσκεηξηθά δίθηπα - Edges

 Simple Edges

 ζπλδένληαη ζε αθξηβώο δύν junctions (κία ζε θάζε 
άθξν)

 θάζε simple edge αληηζηνηρεί ζε έλα ζηνηρείν ηνπ 
ινγηθνύ δηθηύνπ

 Complex Edges

 ζπλδένληαη ηνπιάρηζηνλ ζε δύν junctions (κία ζε 
θάζε άθξν)

 θάζε complex edge αληηζηνηρεί ζε έλα ή 
πεξηζζόηεξα ζηνηρεία ηνπ ινγηθνύ δηθηύνπ
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Τν ινγηθό δίθηπν

 Γεκηνπξγείηαη απηόκαηα από ην ινγηζκηθό 
παξάιιεια κε ην γεσκεηξηθό δίθηπν

 Κάζε αιιαγή ζην γεσκεηξηθό δίθηπν απηνκάησο 
εηζάγεηαη θαη ζην ινγηθό δίθηπν

 Απνηειεί ην κνληέιν ζπλδεζηκόηεηαο ηνπ δηθηύνπ 
θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα

 ππνινγηζκνύο ξνήο (flow calculation)

 εληνπηζκό (tracing)
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Τν ινγηθό δίθηπν
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Τν ινγηθό δίθηπν - Ιδηόηεηεο

 Sources

 Junction πνπ δηώρλεη ηε ξνή καθξηά κέζσ ησλ 
edges

 ζε δίθηπν ύδξεπζεο κηα αληιία

 Sinks

 Junction πνπ ηξαβάεη ηε ξνή κέζσ ησλ edges

 ζε δίθηπν απνρέηεπζεο ε εγθαηάζηαζε βηνινγηθνύ 
θαζαξηζκνύ
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Τν ινγηθό δίθηπν - Ιδηόηεηεο

 Βάξε (weights)

 Βαζίδνληαη ζε ηδηόηεηεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηύνπ

 ζε δίθηπν ύδξεπζεο ηξηβέο ξνήο ζε αγσγνύο βάζεη ηνπ 
πιηθνύ 

 Δλεξγνπνηεκέλα & απελεξγνπνηεκέλα ζηνηρεία

 Κάζε ζηνηρείν ηνπ ινγηθνύ δηθηύνπ κπνξεί λα 
ζπκκεηέρεη ζην κνληέιν ή όρη

 όηαλ είλαη απελεξγνπνηεκέλν ιεηηνπξγεί σο θξάγκα 
(barrier)
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Δ.Υ.Α.Θ. Α.Δ.
G.I.S. ζηε δηαρείξηζε ησλ 
δηθηύσλ ύδξεπζεο απνρέηεπζεο
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Γεληθά ζηνηρεία δηθηύσλ

 66 δεμακελέο ύδξεπζεο, 26 αληιηνζηάζηα 
ύδξεπζεο, 73 αληιηνζηάζηα απνρέηεπζεο

 Δθαηνληάδεο ρηιηνκέηξσλ δηθηύσλ κεηαθνξάο & 
δηαλνκήο λεξνύ ύδξεπζεο (≈ 2.000km)

 Δθαηνληάδεο ρηιηνκέηξσλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο 
αθαζάξησλ (≈ 1.500km)

 4 κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο (ΔΔΛ, Γηπιηζηήξην θ.ιπ) 
 500.000 πδξόκεηξα (θαηαλαισηέο)
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Γεληθά ζηνηρεία δηθηύσλ – Γίθηπν Απνρέηεπζεο
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Γεληθά ζηνηρεία δηθηύσλ – Δμσηεξηθό Υδξαγσγείν
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Γεληθά ζηνηρεία G.I.S.

 Τκήκα GIS

 Λνγηζκηθό ERSI

 Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο ArcSDE

 Βάζε δεδνκέλσλ SQL Server

 Γηάδνζε ηνπ GIS ζηελ εηαηξία κέζσ

 αδεηώλ ινγηζκηθνύ ArcGIS

 ArcGIS Server (intranet website)
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Δξγαζίεο Τκήκαηνο G.I.S.

 Δηζαγσγή λέσλ έξγσλ βάζεη πξνδηαγξαθώλ

 Σπγθέληξσζε θαη δηάρπζε ραξηνγξαθηθήο 
πιεξνθνξίαο

 Παξνρή ελεκεξώζεσλ ζε εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο

 Παξνρή ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ

 Υπνζηήξημε αλαγθώλ Τκήκαηνο Μειεηώλ θαη 
Τκήκαηνο Καηαζθεπώλ

 Έιεγρνο νξζόηεηαο παξαδνηέσλ βάζεη 
πξνδηαγξαθώλ
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Πεγέο ραξηνγξαθηθήο πιεξνθνξίαο

Υπόβαθρο GIS

Παλιοί τάρηες ζσνεργείων

Φάρηες GIS ποσ διορθώθηκαν από ηα ζσνεργεία

Εργολαβίες βάζει προδιαγραθών
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Αξρηηεθηνληθή βάζεο δεδνκέλσλ

 Έρεη ελζσκαησζεί θαη παξακεηξνπνηεζεί ην 
κνληέιν ArcFM (Facility Management) ηεο ESRI

 Φξεζηκνπνηείηαη γεσκεηξηθό δίθηπν

 Υπάξρνπλ δύν αλεμάξηεηεο βάζεηο δεδνκέλσλ

 Απνρέηεπζεο

 Ύδξεπζεο

 Έρεη ελζσκαησζεί όιν ην παιαηόηεξν 
ραξηνγξαθηθό ππόβαζξν ηεο εηαηξίαο κε ηε κνξθή 
Raster
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Αξρηηεθηνληθή βάζεο δεδνκέλσλ

 Κάζε feature class (γεσγξαθηθή νληόηεηα) ηνπ 
δηθηύνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ζηνηρείν ηνπ 
πξαγκαηηθνύ δηθηύνπ

 Απνρέηεπζε

 Αγσγνί βαξύηεηαο / πίεζεο

 Φξεάηηα

 Σράξεο πδξνζπιινγήο, …

 Ύδξεπζε

 Γηθιείδεο

 Γεμακελέο, …
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Αξρηηεθηνληθή βάζεο δεδνκέλσλ

 Κάζε feature class (γεσγξαθηθή νληόηεηα) ηνπ 
δηθηύνπ απνζεθεύεη ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ζηε 
βάζε δεδνκέλσλ

 Αγσγνί βαξύηεηαο απνρέηεπζεο

 Υιηθό (PVC, Τζηκέλην, …)

 Γηάκεηξνο (Φ100, Φ200, …)

 Τύπνο δηαηνκήο (θπθιηθόο, νξζνγώληνο, πιαηζησηόο, …)

 Γεμακελέο ύδξεπζεο

 Σρήκα (θπθιηθή, νξζνγσληθή, …)

 Ύςνο (5m, 8m, …)
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Αξρηηεθηνληθή βάζεο δεδνκέλσλ
 Γηαζύλδεζε ηεο ραξηνγξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ 

ηνπ GIS κε ηα πειαηνιόγηα ύδξεπζεο/απνρέηεπζεο
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Αξρηηεθηνληθή βάζεο δεδνκέλσλ
 Γηαζύλδεζε ηεο ραξηνγξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ 

ηνπ GIS κε ηα πειαηνιόγηα ύδξεπζεο/απνρέηεπζεο
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On line G.I.S.
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On line G.I.S.

 Οn line ζύλδεζε ζπλεξγείσλ κε ην Τκήκα GIS
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On line G.I.S.

 Καζεκεξηλή ακθίδξνκε επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή 
πιεξνθνξίαο κε ηα ζπλεξγεία

 Πξηλ ηελ εξγαζία ζην πεδίν (απηνςία, επηζθεπή, 
αίηεκα θαηαλαισηή) γίλεηαη εθηύπσζε ράξηε από 
ην online GIS

 Σην πεδίν γίλεηαη αληηπαξαβνιή ηεο πξαγκαηηθήο 
θαηάζηαζεο κε ην ράξηε ηνπ GIS

 Δπηζεκαίλνληαη ζην ράξηε ηπρώλ δηαθνξνπνηήζεηο

 Καηά ηελ επηζηξνθή ζην γξαθείν νη δηνξζώζεηο 
κεηαβηβάδνληαη ζην Τκήκα GIS θαη εηζάγνληαη 
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On line G.I.S.

 Δθηππσκέλνο ράξηεο από ην website
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On line G.I.S.

 Βηβιηνδεηεκέλνη ράξηεο GIS ζηα νρήκαηα
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Υδξαπιηθό Μνληέιν

 Λνγηζκηθό κνληεινπνίεζεο δηθηύνπ ύδξεπζεο 
WaterGEMs ηεο εηαηξίαο Bentley
 http://www.bentley.com/en-US/Products/WaterGEMS/

 Λνγηζκηθό κνληεινπνίεζεο δηθηύνπ απνρέηεπζεο 
SewerGEMs ηεο εηαηξίαο Bentley
 http://www.bentley.com/en-US/Products/SewerGEMS/

 Γπλαηόηεηα εξγαζίαο ζην ArcMap (toolbar) ή ζε 
stand alone εθαξκνγή
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Υδξαπιηθό Μνληέιν

 Φξεζηκνπνηείηαη γηα πδξαπιηθή πξνζνκνίσζε
 ηοσ σθιζηάμενοσ δικηύοσ

 μελλονηικών επεκηάζεων από ηο Τμήμα Μελεηών

 Βαζίδεηαη ζηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία θαη 
αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμύ ινγηζκηθνύ GIS θαη 
ινγηζκηθνύ πδξαπιηθνύ κνληέινπ

 Γεδνκέλα εηζόδνπ είλαη ηα δηαλπζκαηηθά αξρεία 
ηνπ GIS

 Γεδνκέλα εμόδνπ είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 
κνληεινπνίεζεο ηνπ πδξαπιηθνύ κνληέινπ
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Υδξαπιηθό Μνληέιν 
 Υδξαπιηθό Σελάξην επέθηαζεο δηθηύνπ 
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