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1η Έκθεση Προόδου

Εισαγωγή
Η πρώτη έκθεση προόδου του προγράμματος ΕΠαΔ αναφέρεται στην υλοποίηση τμήματος
της πρώτης φάσεως του Έργου (σύμφωνα με την σύμβαση) και περιλαμβάνει τις εργασίες
που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου Δεκέμβριος 2012 - Ιούνιος 2013.
Πιο συγκεκριμένα κατά την παραπάνω περίοδο:






ξεκίνησε η καταγραφή της κατάστασης των δασικών διαχειριστικών μελετών σε
επίπεδο χώρας,
αναπτύχθηκε ερωτηματολόγιο σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας εθνικής
διαδικτυακής πύλης γεωγραφικών δασικών πληροφοριών,
αγοράστηκε κι εγκαταστάθηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός,
ξεκίνησε η δημιουργία της γεωγραφικής διαδικτυακής εφαρμογής του έργου, και
πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες ενέργειες για την προβολή του έργου

Όλες οι δράσεις του έργου αναπτύσσονται λεπτομερώς παρακάτω.

Καταγραφή της κατάστασης των διαχειριστικών μελετών
Σκοπός της καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης των δασικών διαχειριστικών μελετών
είναι να συλλεχθεί το σύνολο των πιο πρόσφατων μελετών του κάθε δασαρχείου της χώρας
ώστε να διαμορφωθεί μια εικόνα σχετικά με:





τη διαθεσιμότητα πρόσφατων μελετών,
τη μορφή στην οποία βρίσκονται (ψηφιακή, αναλογική),
την ύπαρξη ψηφιακών χαρτών στις υπάρχουσες μελέτες, και
τη συμβατότητα των ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων διαφορετικών μελετών

Η ανωτέρω καταγραφή βασίστηκε σε υλικό που έχει στη διάθεσή της η Διεύθυνση Ανάπτυξης
Δασικών Πόρων της Ειδικής Γραμματείας Δασών και το οποίο περιλαμβάνει:



αντίγραφα του συνόλου των δασικών διαχειριστικών μελετών της χώρας που
βρίσκονται σε ψηφιακή μορφή (51 μελέτες) και
πληροφορίες σχετικά με τις διαχειριστικές μελέτες (όνομα δασικού συμπλέγματος,
όνομα δασαρχείου, κλπ.) που προήλθαν από τα Φύλλα Καταγραφής Δάσους (ΦΚΔ)
τα οποία δημιουργήθηκαν από την Ειδική Γραμματεία Δασών και συμπληρώθηκαν
από τα δασαρχεία της χώρας

Από την ανάλυση του παραπάνω υλικού προέκυψαν:



ο αριθμός των μελετών ανά σύμπλεγμα (συμπεριλήφθηκαν και παλαιότερες
μελέτες)
τα συμπλέγματα για τα οποία δεν υπάρχουν πρόσφατες μελέτες
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τα συμπλέγματα για τα οποία υπάρχουν μελέτες σε ψηφιακή μορφή καθώς και η
μορφή των κειμένων (π.χ. pdf, doc), των περιγραφικών (π.χ. xls, doc, pdf) και των
γεωγραφικών δεδομένων (χαρτών) (π.χ. jpg, pdf, shapefile)
ότι δεν υπάρχουν καθόλου πληροφορίες για τα συμπλέγματα 18 δασαρχείων της
χώρας (πίνακας 1) και
ότι για τρία συμπλέγματα για τα οποία υπάρχουν ψηφιακές μελέτες (πίνακας 2) δεν
υπάρχουν πληροφορίες στα ΦΚΔ

Πίνακας 1: Δασαρχεία για τα οποία δεν υπάρχουν καθόλου πληροφορίες για τα
συμπλέγματα τους
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΑΘΗΝΩΝ Δ.Δ.
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΓΙΟΥ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Δ.Δ.
ΓΥΘΕΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Δ.
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Δ.
ΚΥΜΗΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ
ΜΟΛΑΩΝ
ΠΑΤΡΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΕΣΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΑΧΑΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΧΑΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗ
ΣΕΡΡΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΡΕΣΠΑ

Πίνακας 2: Ψηφιακές μελέτες τα στοιχεία των οποίων δεν βρέθηκαν στα
καταγεγραμμένα ΦΚΔ
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
ΠΑΓΩΝΤΑ
ΚΡΩΜΝΗΣ
ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ

Από τις πρώτες αναλύσεις προέκυψε σειρά χαρτών με σκοπό την χαρτογραφική απόδοση της
υπάρχουσας κατάστασης ανά δασαρχείο (εικόνα 1α και 1β).
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Εικόνα 1: α) Χάρτης ποσοστού συμπλεγμάτων ανά δασαρχείο για τα οποία υπάρχουν
πρόσφατες διαχειριστικές μελέτες β) Χάρτης ποσοστού διαχειριστικών μελετών σε ψηφιακή
μορφή ανά δασαρχείο
Τέλος διαπιστώθηκε ότι ο τρόπος αποθήκευσης και καταγραφής των ψηφιακών
γεωγραφικών δεδομένων παρουσιάζει μεγάλη απόκλιση μεταξύ διαφορετικών
διαχειριστικών μελετών.

Ανάπτυξη ερωτηματολογίου
Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε ερωτηματολόγιο σε συνεργασία με την Διεύθυνση
Ανάπτυξης Δασικών Πόρων της Ειδικής Γραμματείας Δασών με σκοπό να καταγραφεί η
χρησιμότητα δημιουργίας εθνικής διαδικτυακής πύλης γεωγραφικών δασικών
πληροφοριών. Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι προσβάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://docs.google.com/forms/d/1-l_LL5RbymnRkQ6cK477svHCpaWsPcZf38fxu9gTWs/viewform και συμπληρώθηκε από στελέχη των δασικών υπηρεσιών
αλλά και δασολόγους ελεύθερους επαγγελματίες. Η λεπτομερής ανάλυση των
ερωτηματολογίων καθώς και τα αποτελέσματα αυτής θα παρουσιαστούν στην επόμενη
φάση του έργου.
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Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού
Για την δημιουργία και λειτουργία του ΕΠαΔ αγοράστηκε και εγκαταστάθηκε ο απαραίτητος
εξοπλισμός που θα επιτρέψει την υποστήριξη των τρεχουσών καθώς και μελλοντικών
αναγκών του έργου (hardware και software). Ο εξοπλισμός επιλέχθηκε με βάση τα παρακάτω
κριτήρια:



την υποστήριξη του κατασκευαστή/προμηθευτή, και
την δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης

Μια πιο λεπτομερής περιγραφή του εξοπλισμού που αγοράστηκε δίνεται παρακάτω:




διακομιστής (server) υψηλών προδιαγραφών του οποίου τα χαρακτηριστικά
αναφέρονται στον πίνακα 3,
τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) Dell υψηλών προδιαγραφών (1920W,
μοντέλο: K789N), και
λογισμικά διακομιστή τα οποία αναφέρονται στον πίνακα 4.

Πίνακας 3: Βασικά χαρακτηριστικά διακομιστή ΕΠαΔ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Επεξεργαστής
Μνήμη
Σκληροί δίσκοι
Στοίχιση RAID
Ελεγκτής RAID
Οθόνη
Οπτικός δίσκος

Dell
T620
Intel® Xeon® E5-2660 2.20GHz, 20M Cache
64GB RDIMM, 1600MHz
3 X 1TB, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM
RAID 5
PERC H310 Adapter
Dell E-series E1913 48cm(19") LED
16X DVD +/-RW, SATA Internal

Πίνακας 4: Λογισμικά διακομιστή ΕΠαΔ
Λογισμικό
MS Windows Server 2012 Datacenter 64bit
MS SQL Server 2008
MS Office
MS Visual Studio 2010
MS Silverlight
ArcGIS 10.1 for Desktop
ArcGIS 10.1 for Server
ArcGIS 10.1 Web Adaptor
ArcSDE 10.1 for MS SQL
ArcObjects SDK for MS .NET Framework
ArcGIS Viewer for Silverlight
ArcGIS API for Silverlight
ArcGIS Viewer for Flex
Adobe AIR
Adobe Flash Builder 4.6
Adobe Flash Player
Adobe Reader

Πηγή Λογισμικού
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Ελεύθερο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Αγορά
Ελεύθερο
Ελεύθερο
Ελεύθερο
Ελεύθερο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Ελεύθερο
Ελεύθερο
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Δημιουργία Πιλοτικής Γεωγραφικής Διαδικτυακής Εφαρμογής
Για τη δημιουργία της γεωγραφικής διαδικτυακής εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε ψηφιακό
αρχείο (Shapefile) των γεωγραφικών ορίων ευθύνης των δασαρχείων της χώρας (πηγή:
http://www.geodata.gov.gr). Η υπό κατασκευή γεωγραφική διαδικτυακή εφαρμογή ΕΠαΔ
(Web-GIS)
(εικόνα
2)
είναι
προσωρινά
προσβάσιμη
στη
διεύθυνση:
http://155.207.172.7/flexviewers/EPAD

Εικόνα 2: Πιλοτικός δικτυακός διαδραστικός χάρτης ΕΠαΔ

Προβολή του έργου
Στα πλαίσια της προβολής του ΕΠαΔ δημιουργήθηκε ο λογότυπος και η πινακίδα του έργου
και ξεκίνησε η ανάπτυξη της ιστοσελίδας αυτού. Ο λογότυπος (εικόνα 3) επιλέχτηκε σε
συνεργασία με την Διεύθυνση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων της Ειδικής Γραμματείας Δασών.

Εικόνα 3: Λογότυπος ΕΠαΔ
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Ο λογότυπος του ΕΠαΔ χρησιμοποιήθηκε και για την δημιουργία και την ανάρτηση πινακίδας
(εικόνα 4) στην πόρτα του χώρου που φιλοξενεί το ΕΠαΔ.

Εικόνα 4: Πινακίδα ΕΠαΔ
Η ιστοσελίδα του ΕΠαΔ φιλοξενείται σε διαδικτυακό χώρο του ΑΠΘ (εικόνα 5) και είναι
προσβάσιμη στη διεύθυνση: http://epad.web.auth.gr (υπό κατασκευή).

Εικόνα 5: Ιστοσελίδα ΕΠαΔ στην παρούσα μορφή

Επόμενες δράσεις



Καταχώριση ψηφιακών μελετών σε βάση δεδομένων
Βελτίωση-Ενημέρωση της διαδικτυακής γεωγραφικής εφαρμογής
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Βελτίωση-Ενημέρωση της ιστοσελίδας του ΕΠαΔ
Παροχή δυνατότητας διάθεσης των υπαρχόντων ψηφιακών μελετών μέσω, είτε της
ιστοσελίδας του ΕΠαΔ, είτε της διαδικτυακής γεωγραφικής εφαρμογής
Ομογενοποίηση γεωγραφικών δεδομένων για μια πιλοτική περιοχή και αξιοποίηση
τους στην διαδικτυακή γεωγραφική εφαρμογή
Εκτίμηση του κόστους ομογενοποιήσης των ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων των
διαχειριστικών μελετών
Προδιαγραφές σχετικά με τη δημιουργία ψηφιακών χαρτών με σκοπό την
διασφάλιση της ομοιογένειας των γεωγραφικών δεδομένων στις μελλοντικές
δασικές διαχειριστικές μελέτες
Ψηφιοποίηση μέρους των διαχειριστικών μελετών που βρίσκονται σε αναλογική
μορφή
Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ιωάννης Ζ. Γήτας
Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ
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