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ABSTRACT: 
In an effort to support Environmental Monitoring and Surveillance Centers (EMSC) to fuse, 
manage and diffuse environmental data in a more efficient manner, we developed a distributed 
system for managing and diffusing environmental information. The developed system, called 
AISLE, is an adaptive, intelligent tool for supporting advanced information management services. 
Its main characteristic is the provision of decision support and information diffusion abilities 
through electronic services to several users with diverse needs. Specifically, software agents are in 
charge of integrating and managing environmental data recorded by field sensors or other 
monitoring devices, along with their diffusion to a wide range of end-user applications, such as 
environmental databases, terminal applications, or public information services over the internet. The 
system has been demonstrated in two pilot cases. In the first case, AISLE has been applied for 
assessing and reporting ambient air quality in Valencia, Spain. In the second case, AISLE was used 
for monitoring weather conditions in Cyprus. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
Σε µια προσπάθεια υποστήριξης των Κέντρων Παρατήρησης και Παρακολούθησης του 
Περιβάλλοντος (ΚΠΠΠ) να συγκεντρώσουν, διαχειριστούν και διαχύσουν τα περιβαλλοντικά 
δεδοµένα πιο αποδοτικά αναπτύχθηκε ένα κατανεµηµένο σύστηµα διαχείρισης και διάχυσης 
περιβαλλοντικής πληροφορίας. Το σύστηµα, που ονοµάζεται AISLE, αποτελεί ένα προσαρµόσιµο, 
ευφυές εργαλείο υποστήριξης προηγµένων υπηρεσιών διαχείρισης πληροφορίας. Συγκεκριµένα, το 
σύστηµα εγκαθίσταται επί ενός δικτύου αισθητήρων και επεξεργάζεται τα πρωτογενή δεδοµένα 
κατάλληλα, ώστε να παρέχει στους χρήστες του επεξεργασµένη πληροφορία. Κύριο 
χαρακτηριστικό του AISLE είναι η ενσωµάτωση ικανοτήτων υποστήριξης αποφάσεων και 
διανοµής πληροφορίας µέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολλούς και διαφορετικούς χρήστες. Το 
AISLE έχει αναπτυχθεί χρησιµοποιώντας αυτόνοµους πράκτορες λογισµικού. Οι πράκτορες 
αναλαµβάνουν την συγκέντρωση των δεδοµένων από τους αισθητήρες, την επεξεργασία των 
δεδοµένων και την διάχυσή τους στις εφαρµογές τελικού χρήστη, που κατά περίπτωση 
περιλαµβάνουν βάσεις δεδοµένων, τερµατικές εφαρµογές ή διαδικτυακές υπηρεσίες ενηµέρωσης 
του κοινού. Το σύστηµα εγκαταστάθηκε πιλοτικά σε δύο πεδία εφαρµογής. Το πρώτο πεδίο 
εφαρµογής αφορά την Παρακολούθηση της Ποιότητας της Ατµόσφαιρας στην περιοχή της 
Βαλένθια, Ισπανία. Το δεύτερο πεδίο εφαρµογής αφορά την Παρακολούθηση των Κλιµατολογικών 
Συνθηκών στη Κύπρο.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Τα Πληροφοριακά Συστήµατα για το Περιβάλλον (Environmental Information Systems) είναι 
ένας γενικός όρος που χρησιµοποιείται για εκείνα τα συστήµατα που χρησιµοποιούνται για την 
παρακολούθηση του περιβάλλοντος, την αποθήκευση και πρόσβαση στα δεδοµένα, την περιγραφή 
και την απόκριση σε φυσικές καταστροφές, την αναφορά των περιβαλλοντικών συνθηκών, τον 
σχεδιασµό, την προσοµοίωση, την µοντελοποίηση και την λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον. 
Καθώς οι ανάγκες των συστηµάτων αυτών για ακριβή πληροφορία αυξάνονται, αναδύεται και η 
ανάγκη να ενσωµατώσουν προηγµένα ευφυή χαρακτηριστικά. Σε αυτό το υπόβαθρο, εναπόκειται 
στις τεχνικές και τις µεθόδους της τεχνολογίας των υπολογιστών να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 
αυτές. Η περιβαλλοντική πληροφορική (environmental informatics) σύµφωνα µε την IFIP, είναι η 
ερευνητική πρωτοβουλία που εξετάζει την εφαρµογή των τεχνολογιών πληροφορικής στην 
περιβαλλοντική έρευνα, παρακολούθηση, αποτίµηση, διαχείριση και χάραξη πολιτικής [1]. 
 
Τα Κέντρα Παρατήρησης και Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος (environmental monitoring 
and surveillance centers) έχουν εγκατασταθεί σε περιοχές µε πιθανά προβλήµατα µόλυνσης ή 
υποβάθµισης του φυσικού περιβάλλοντος µε σκοπό την παρατήρηση και την καταγραφή των 
συνθηκών που επικρατούν. Έκτοτε, µέσω των δικτύων αισθητήρων ή άλλων οργάνων 
παρακολούθησης που ανέπτυξαν, έχουν καταγράψει τεράστιες ποσότητες πρωτογενών δεδοµένων, 
ενώ πληροφοριακά συστήµατα που λέγονται Συστήµατα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης–
Αναγνώρισης (ΣΠΔ-Α) έχουν αναλάβει την ολοκλήρωση των καταγραφόµενων δεδοµένων. Μια 
τυπική διάταξη ενός ΣΠΔ-Α αναλαµβάνει τη σύντηξη  όλων των περιβαλλοντικών δεδοµένων, τα 
οποία καταγράφονται σε αποµακρυσµένες τοποθεσίες από ένα δίκτυο αισθητήρων, σε µια κοινή 
βάση δεδοµένων [2]. Η συνήθης πρακτική είναι ότι τα δεδοµένα που καταγράφονται από τα  
ΣΠΔ-Α προορίζονται κατά κύριο λόγο για τους επιστήµονες του περιβάλλοντος και τις 
µακροχρόνιες µελέτες τους για την σπουδή των φυσικών φαινοµένων. 
 
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια τα ΣΠΔ-Α διανύουν µια µεταβατική περίοδο. Ως συνέπεια του 
διαρκώς αυξανόµενου ενδιαφέροντος της κοινωνίας για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, 
ανέκυψε η ανάγκη για την ενηµέρωση του κοινού και την δηµόσια διάθεση της περιβαλλοντικής 
πληροφορίας. Το ευρύ κοινό, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, η βιοµηχανία, η τοπική 
αυτοδιοίκηση και η κεντρική κυβέρνηση επιζητούν την πρόσβαση σε δεδοµένα περιβαλλοντικής 
πληροφορίας. Η πρόκληση για τα ΣΠΔ-Α είναι να ανταποκριθούν στις αυξηµένες ανάγκες των 
"νέων χρηστών" τους. Είναι κοινά παραδεκτό ότι οι διάφοροι φορείς (stakeholders) που 
εµπλέκονται στα περιβαλλοντικά προβλήµατα έχουν συνήθως διαφορετικές ερµηνείες των 
περιβαλλοντικών αξιών, πράγµα που διαφοροποιεί τις απαιτήσεις τους σε δεδοµένα. Παρότι όµως 
έχουν διαφορετικές ανάγκες, όλοι οι χρήστες συµφωνούν σε µια ελάχιστη απαίτηση: την πρόσβαση 
σε έγκαιρα και αξιόπιστα περιβαλλοντικά δεδοµένα. Η αναγνώριση, άλλωστε, των περιβαλλοντικών 
επεισοδίων εν τη γενέσει τους επηρεάζει την έγκαιρη απόκριση όλων των εµπλεκοµένων µερών και 
την αποτελεσµατικότητα των µέτρων αναχαίτισης. 
 
Καθίσταται λοιπόν σαφές, ότι ο αριθµός των εγκαταστάσεων των δικτύων παρατήρησης του 
περιβάλλοντος αυξάνεται µε γοργούς ρυθµούς, προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους 
δυνητικούς χρήστες, που επιθυµούν να έχουν πρόσβαση στα καταγεγραµµένα περιβαλλοντικά 
δεδοµένα για διαφορετικούς σκοπούς ο καθένας. Για το λόγο αυτό, η παροχή υποστηρικτικών 
υπηρεσιών ενορχήστρωσης των δικτύων, διαχείρισης, προεπεξεργασίας και διάχυσης των 
δεδοµένων αναδύεται ως µια ενδιαφέρουσα περιοχή της περιβαλλοντικής πληροφορικής. 



Μηχανισµοί και εφαρµογές που υποστηρίζουν την σύντηξη δεδοµένων µε αξιόπιστο τρόπο είναι 
απαραίτητο να λειτουργούν παράλληλα µε τα δίκτυα καταγραφής. Ωστόσο πρέπει να 
υπογραµµιστεί ότι τα δίκτυα παρακολούθησης του περιβάλλοντος αποτελούν ένα αφιλόξενο 
περιβάλλον για την εγκατάσταση εφαρµογών λογισµικού, εξαιτίας των µειονεκτηµάτων των 
καταγραφικών οργάνων και των αισθητήρων. Η περιορισµένη υπολογιστική τους ισχύς σε 
συνδυασµό µε την ανάγκη εξοικονόµησης ενέργειας που υπάρχει πολλές φορές, αποστερεί από τα 
δίκτυα αισθητήρων την ικανότητα εγκατάστασης ισχυρών εφαρµογών λογισµικού υψηλού 
επιπέδου.  Ακόµη, διαφαίνεται ότι τα πληροφοριακά συστήµατα των κατανεµηµένων δικτύων 
αισθητήρων µικρού µεγέθους που προσαρτούν υπολογιστικούς κόµβους θα είναι στο µέλλον 
απαραίτητο να αποτιµούν την πληροφορία µε διαφορετικούς στόχους [3]. 
 
2. ΕΝΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

 
2.1 Στόχοι του συστήµατος  
 
Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύξαµε το AISLE (Adaptive Intelligent Support LayEr), ένα προσαρµόσιµο 
ευφυές σύστηµα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών διαχείρισης και διάχυσης περιβαλλοντικής 
πληροφορίας. Το AISLE διαµεσολαβεί ανάµεσα στα δίκτυα παρακολούθησης του περιβάλλοντος 
και τους τελικούς χρήστες των δεδοµένων που παράγουν τα πρώτα, έχοντας δύο αντικειµενικούς 
σκοπούς. Πρώτον, να επεκτείνει τις ικανότητες των δικτύων παρακολούθησης του περιβάλλοντος, 
αναγνωρίζοντας και πιθανώς αντιµετωπίζοντας κοινά προβλήµατα που τείνουν να υποβαθµίζουν 
την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Συνήθη είναι περιστατικά, όπως  η κακή λειτουργία ή η 
βλάβη των αισθητήρων, ο θόρυβος ή η πόλωση των δεδοµένων, τα οποία οδηγούν σε µειωµένη 
αξιοπιστία της παρεχόµενης πληροφορίας. Στο επίπεδο αυτό, στόχος του AISLE είναι να 
συνεισφέρει στη βελτίωση της αξιοπιστίας και της ευστάθειας των δικτύων παρακολούθησης του 
περιβάλλοντος. Δεύτερος αντικειµενικός στόχος είναι να παρέχει την κατάλληλη υποδοµή στα 
δίκτυα παρακολούθησης του περιβάλλοντος να ενσωµατώσουν προηγµένες υπηρεσίες, που 
περιλαµβάνουν την προεπεξεργασία και διαχείριση δεδοµένων, υπηρεσίες υποστήριξης αποφάσεων 
και διάχυσης της πληροφορίας σε πολλούς παραλήπτες. Για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη του 
AISLE ακολουθήσαµε µια ολοκληρωµένη µεθοδολογία ανάπτυξης συστηµάτων πολλών 
πρακτόρων για εφαρµογές περιβαλλοντικής πληροφορικής [4]. 
 
2.2 Γενική περιγραφή του AISLE 
 
Το AISLE παρεµβάλλεται ανάµεσα σε ένα δίκτυο περιβαλλοντικής παρακολούθησης και τις 
εφαρµογές τελικού χρήστη. Μια γενική τοπολογία του συστήµατος παρουσιάζεται στο Σχήµα 1. Το 
AISLE τοποθετείται επί ενός δικτύου παρακολούθησης του περιβάλλοντος, συνυφαίνει πολλαπλές 
ροές δεδοµένων (data streams) και παρέχει στις τελικές εφαρµογές χρήστη προεπεξεργασµένη, 
έτοιµη προς χρήση πληροφορία (information). Οι αισθητήρες του δικτύου, πιθανώς συνδεδεµένοι 
µεταξύ τους, λειτουργούν ως πηγές δεδοµένων που δροµολογούν τα περιβαλλοντικά δεδοµένα προς 
τρίτες, εξωτερικές εφαρµογές µέσω των καταβόθρων δεδοµένων (data sinks). Γενικά, η διαδικασία 
αυτή µπορεί να διαφοροποιείται για κάθε περίπτωση εγκατάστασης, ωστόσο, χωρίς βλάβη της 
γενικότητας, µε τον όρο ροές δεδοµένων περιγράφουµε τα περιβαλλοντικά δεδοµένα που 
καταγράφονται από ένα δίκτυο παρακολούθησης του περιβάλλοντος. Οι ροές δεδοµένων είναι οι 
είσοδοι της αρχιτεκτονικής AISLE και κληρονοµούν τα τυπικά χαρακτηριστικά των δικτύων 
παρακολούθησης του περιβάλλοντος, όπως η περιορισµένη αξιοπιστία, η φτωχή σηµασιολογική 
περιγραφή και ο πλεονασµός των δεδοµένων (data redundancy). Για τους λόγους αυτούς, τα 
καταγεγραµµένα δεδοµένα είναι συνήθως ασύµβατα µε την πλειοψηφία των τελικών εφαρµογών 
χρήστη. Οι τελικές εφαρµογές χρήστη τοποθετούνται στην έξοδο του AISLE και µπορεί να είναι 
βάσεις δεδοµένων, ειδικές εφαρµογές λογισµικού ακόµη και υπηρεσίες διαδικτύου. Σε ένα τέτοιο 



περιβάλλον, τοποθετείται το AISLE για να λειτουργεί ως ένα ενδιάµεσο επίπεδο επεξεργασίας 
πληροφορίας που υποστηρίζει την σύντηξη δεδοµένων και την διασπορά περιβαλλοντικής 
πληροφορίας.    
 

 
 

Σχήµα 1: Η τοπολογία του AISLE 
 

Οι κύριες λειτουργίες του AISLE είναι οι ακόλουθες: 
 

1. Συλλογή και επικύρωση δεδοµένων. Το AISLE έχει την ικανότητα να συγκεντρώνει και 
να επικυρώνει τις ροές περιβαλλοντικών δεδοµένων ενός δικτύου παρακολούθησης.  

2. Υποκατάσταση ή εκτίµηση ελλιπών ή εσφαλµένων µετρήσεων (όποτε κάτι τέτοιο 
απαιτείται από τις τελικές εφαρµογές χρήστη). Συγκεκριµένες εφαρµογές δεν µπορούν να 
αντεπεξέλθουν αυτόµατα στο ενδεχόµενο έλλειψης δεδοµένων. Για το λόγο αυτό το AISLE 
µπορεί να υποκαταστήσει ή να παρέχει µια εκτίµηση των ελλειπων µετρήσεων µέσω των 
χαρακτηριστικών του για λογικό συµπερασµό.  

3. Διαχείριση δεδοµένων και προεπεξεργασία. Το AISLE υποστηρίζει υπηρεσίες 
καθαρισµού, κανονικοποίησης ή µετατροπής/µετασχηµατισµού δεδοµένων.   

4. Ενορχήστρωση δικτύου. Τα δίκτυα παρακολούθησης του περιβάλλοντος  υπόκεινται σε 
αλλαγές στην τοπολογία τους (προσθαφαίρεση αισθητήρων-ροών δεδοµένων). Το AISLE 
είναι συµβατό µε τέτοιες ενέργειες και µπορεί να προσαρµόζεται σε αυτές. 

5. Διάδοση πληροφορίας. Οι ροές δεδοµένων που εισάγονται στο AISLE αφού 
προεπεξεργάστούν κατάλληλα, συνδυάζονται µεταξύ τους και προωθούνται στον τελικό 
προορισµό τους.  

 
2.3 Ο µηχανισµός λειτουργίας του AISLE 
 
Για να υλοποιήσουµε τον εσωτερικό µηχανισµό λειτουργίας του AISLE οµαδοποιήσαµε τις 
λειτουργίες του σε τρία διακριτά, ωστόσο συνεργαζόµενα επίπεδα υπηρεσιών. Το επίπεδο 
συνεισφοράς δεδοµένων, που είναι υπεύθυνο για τις λειτουργίες συλλογής και επικύρωσης 
δεδοµένων, µαζί µε την υποκατάσταση ή την εκτίµηση  ελλιπών ή εσφαλµένων µετρήσεων. Το  
επίπεδο διαχείρισης δεδοµένων, όπου έµφαση δίνεται στις υπηρεσίες διαχείρισης και 



προεπεξεργασίας δεδοµένων. Τέλος, το  επίπεδο διανοµής δεδοµένων  παρέχει τις απαραίτητες 
διεπαφές µε τις τελικές εφαρµογές χρήστη. Ο µηχανισµός του AISLE, ως συνέργια των τριών 
επιπέδων παρουσιάζεται στο Σχήµα 2. Η πρωτογενής πληροφορία µε τη µορφή των ροών 
περιβαλλοντικής πληροφορίας εισάγεται στο AISLE και διατρέχει τα τρία επίπεδα που είναι 
ιεραρχικά τοποθετηµένα. Το τελικό αποτέλεσµα είναι η διάθεση προεπεξεργασµένης πληροφορίας 
προσαρµοσµένης στις απαιτήσεις των τελικών χρηστών. 

   

 
 

Σχήµα 2. Ο µηχανισµός του AISLE, ως συνέργια τριών συνεργαζόµενων οµάδων λειτουργιών  
 
2.4 Μια γενική αρχιτεκτονική πολλών πρακτόρων για το AISLE 
 
Οι στόχοι του συστήµατος και οι βασικές λειτουργίες του ανατίθενται σε πράκτορες λογισµικού, 
που αποτελούν τα βασικά δοµικά στοιχεία του AISLE. Ορίζουµε τρεις διακριτούς τύπους 
πρακτόρων (έναν για κάθε επίπεδο). 
 

1. Οι πράκτορες συνεισφοράς (Contribution Agents) λειτουργούν ως οι εν δυνάµει δέκτες 
πληροφορίας του AISLE, ανακτούν τις ροές περιβαλλοντικής πληροφορίας και τις 
επικυρώνουν. 

2. Οι πράκτορες διαχείρισης δεδοµένων (Data Management Agents) είναι υπεύθυνοι για τη 
σύντηξη των δεδοµένων, την προεπεξεργασία των πληροφοριών και την εξαγωγή των µέτα-
δεδοµένων. 

3. Οι πράκτορες διανοµής (Distribution Agents) λειτουργούν ως διεπαφές µε τις τελικές 
εφαρµογές χρήσης και διαχέουν την πληροφορία. 

 
Οι πράκτορες λειτουργούν στα διάφορα επίπεδα και µέσω ανταλλαγής µηνυµάτων υλοποιείται η 
επικοινωνία εντός των επιπέδων και µεταξύ των επιπέδων. Η επικοινωνία των πρακτόρων του ίδιου 
επιπέδου εξασφαλίζει τις απαιτήσεις συνεργασίας του AISLE για διάχυση της γνώσης και των 
αντιλήψεων εντός κάθε επιπέδου. Η επικοινωνία των πρακτόρων των διαφορετικών επιπέδων  
διασφαλίζει την αποτελεσµατική προώθηση της πληροφορίας από την είσοδο στην έξοδο του 
συστήµατος. Στο Σχήµα 3 παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική πολλών πρακτόρων του AISLE. 



2.5 Υλοποίηση του συστήµατος – τεχνολογίες ανάπτυξης  
 
Το σύστηµα AISLE αναπτύχθηκε ως ένα σύστηµα πολλών πρακτόρων υλοποιηµένο σε Java. Για τη 
δηµιουργία των πρακτόρων χρησιµοποιήθηκε το περιβάλλον ανάπτυξης JADE [5], το οποίο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη πρακτόρων λογισµικού συµβατών µε τις απαιτήσεις της FIPA [6]. Να 
σηµειωθεί ότι µια εφαρµογή πρακτόρων αναπτυγµένη σε JADE είναι δυνατό να κατανεµηθεί σε 
περισσότερους από έναν υπολογιστές και η διαµόρφωση του συστήµατος µπορεί να αλλάξει κατά 
την εκτέλεση της εφαρµογής, όταν και όποτε απαιτείται. Η επικοινωνία των πρακτόρων 
υλοποιείται µέσω µηνυµάτων που σέβονται τη σηµειολογία του πεδίου εφαρµογής, 
χρησιµοποιώντας οντολογίες. Τα µηνύµατα που ανταλλάσσουν οι πράκτορες του AISLE 
ακολουθούν οντολογίες που αναπτύχθηκαν µε το Protégé 2000 [7]. Με τη χρήση του Protégé 2000 
οι έννοιες και οι µεταβλητές του πεδίου εφαρµογής του AISLE θεµελιώνονται σε µορφή RDFS. 
Τέλος οι ικανότητες λογικού συµπερασµού των πρακτόρων λογισµικού υλοποιούνται µε το JESS 
[8], το οποίο υποστηρίζει τη δηµιουργία βάσεων γνώσης σε Java και την εκτέλεση λογικών 
κανόνων. Η ανάπτυξη του AISLE εξασφαλίζει την ανεξαρτησία από πλατφόρµα. 

 

 
 

Σχήµα 3. Η αρχιτεκτονική πολλών πρακτόρων AISLE 



3. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 
3.1 Σύστηµα παρακολούθησης της ποιότητας της ατµόσφαιρας στην περιοχή της Βαλένθια 
 
Η επίδειξη του AISLE έγινε σε δύο πεδία εφαρµογής. Το πρώτο αφορά ένα σύστηµα 
παρακολούθησης της ποιότητας της ατµόσφαιρας στην περιοχή της Βαλένθια στην Ισπανία [9]. 
Τέτοια συστήµατα εγκαθίστανται επί ενός δικτύου αισθητήρων που παρακολουθούν τις 
συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων και τις τιµές άλλων περιβαλλοντικών µεταβλητών. Τα 
συστήµατα παρακολούθησης της ποιότητας της ατµόσφαιρας συνήθως συγκεντρώνουν τις 
µετρήσεις τους σε µια βάση δεδοµένων, και έτσι διατίθενται στους περιβαλλοντικούς επιστήµονες 
που είναι υπεύθυνοι για τη µελέτη των φυσικών φαινοµένων. Η σύγχρονη απαίτηση όµως για τα 
συστήµατα αυτά είναι να διαθέσουν την πληροφορία στο ευρύ κοινό και να παρέχουν έγκαιρη 
ενηµέρωση στους πολίτες, ιδίως σε περιοχές που αντιµετωπίζουν έντονα προβλήµατα ρύπανσης, 
σύµφωνα µε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης [10]. Η έγκαιρη αναγνώριση περιβαλλοντικών 
επεισοδίων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη απόκριση όλων των εµπλεκοµένων 
µερών και την αποτελεσµατικότητα των µέτρων αναχαίτισης.  Στο πλαίσιο αυτό αναδύεται η 
αδήριτη ανάγκη διάχυσης της περιβαλλοντικής πληροφορία σε διακριτές οµάδες τελικών 
αποδεκτών, που περιλαµβάνουν κρατικούς φορείς, τη βιοµηχανία, τις µη κυβερνητικές οργανώσεις 
και τους πολίτες.  
 
Σκοπός µας ήταν να διερευνήσουµε πώς µια γενική αρχιτεκτονική πολλών πρακτόρων, όπως αυτή 
του AISLE, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την έγκαιρη διανοµή  περιβαλλοντικής πληροφορίας 
µέσω διαδικτυακών υπηρεσιών σε χρήστες µε διαφορετικές απαιτήσεις. Αναπτύξαµε το σύστηµα 
O3RTAA, µια πλατφόρµα πολλών πρακτόρων για την αποτίµηση και την αναφορά της ποιότητας 
του αέρα του περιβάλλοντος. Το O3RTAA αναλαµβάνει την παρακολούθηση και την αποτίµηση 
χαρακτηριστικών της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος, χρησιµοποιώντας δεδοµένα που 
καταγράφονται από µετεωρολογικούς σταθµούς. Οι πράκτορες λογισµικού παρεµβάλλονται 
ανάµεσα στο δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και τις εφαρµογές τελικού χρήστη 
και αναλαµβάνουν την συλλογή και επικύρωση των µετρήσεων που καταγράφονται από πολλούς 
αισθητήρες, την αποτίµηση της ποιότητας του αέρα, και την έκδοση αναφορών και συναγερµών 
στους αρµόδιους παραλήπτες, όποτε είναι απαραίτητο µέσω του διαδικτύου.  
 
Οι κύριες εργασίες που αναλαµβάνουν οι πράκτορες του O3RTAA, ως φορείς πληροφορίας είναι οι 
ακόλουθες:  
 

α.  Συλλογή δεδοµένων από τους αισθητήρες παρακολούθησης της ποιότητας της 
ατµόσφαιρας.  

β. Διαχείριση δεδοµένων, που περιλαµβάνει δράσεις όπως την προεπεξεργασία, την 
κανονικοποίηση, και το µετασχηµατισµό δεδοµένων.  

γ.  Information propagation, which involves posting information over the internet.  
 
Ενώ, ως υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, οι πράκτορες του O3RTAA πραγµατοποιούν τις εξής 
εργασίες:  
 

δ. Επικύρωση των εισερχόµενων δεδοµένων µέσω του ελέγχου της ποιότητας των 
καταγραφόµενων µετρήσεων.  

ε.  Αντικατάσταση των άκυρων µετρήσεων µέσω της εκτίµησης των ελλιπών καταγραφών 
και της προσέγγισης των εσφαλµένων καταγραφών.  

στ.  Υπολογισµός ποιοτικών δεικτών για την αποτίµηση της ποιότητας του περιβάλλοντος. 
 



Η γενική αρχιτεκτονική του συστήµατος παρουσιάζεται στο Σχήµα 4. Το σύστηµα έχει 
εγκατασταθεί επιτυχώς ως πιλοτική εφαρµογή στο Κέντρο Μεσογειακών Περιβαλλοντικών 
Μελετών (Centro de Estudios Ambientales del Mediterràneo), στη Βαλένθια, Ισπανία, σε 
συνεργασία µε την εταιρεία IDI-EIKON, στα πλαίσια του έργου Agent Academy (IST-2000-
31050). 
 

 
 

Σχήµα 4. Η γενική αρχιτεκτονική του συστήµατος O3RTAA 
 

3.2 Σύστηµα παρακολούθησης των κλιµατολογικών συνθηκών στη Κύπρο 
 
Το δεύτερο πεδίο εφαρµογής στο οποίο επιδείχθηκε η αρχιτεκτονική AISLE αφορά ένα σύστηµα 
παρακολούθησης των κλιµατολογικών συνθηκών στη Κύπρο, που αναπτύχθηκε ως πιλοτική 
εφαρµογή για την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κύπρου. Συγκεκριµένα, η εφαρµογή, που 
ονοµάστηκε ABACUS, παρεµβάλλεται ανάµεσα στο Doppler ραντάρ που είναι εγκατεστηµένο  
στη Βορειοδυτική ορεινή περιοχή της Κύπρου κοντά στη µονή Κύκκου και τους τελικούς χρήστες 
της εφαρµογής (Μετεωρολογική Υπηρεσία και Αεροδρόµιο Λάρνακας). Το ραντάρ καταγράφει τις 
τιµές των ανακλάσεων τις ακτίνας του, οι οποίες καθορίζουν την πυκνότητα των σωµάτων που 
βρίσκονται κατά µήκος της πορείας της ακτίνας που εκπέµπει και ως εκ τούτου και των νεφών. 
Στόχος του συστήµατος ABACUS είναι να παρακολουθεί και να επεξεργάζεται τις συνεχώς 
παραγόµενες τιµές που καταγράφει το ραντάρ, να αναγνωρίζει συγκεκριµένες καιρικές συνθήκες 
καθώς και την εξέλιξή τους, και να παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες συναγερµών στους τελικούς 
χρήστες.  
 
Συγκεκριµένα, µια οµάδα πρακτόρων-µετεωρολόγων επιβλέπουν τις περιοχές ενδιαφέροντος, 
αναγνωρίζουν ενδεχόµενα δυσµενή καιρικά φαινόµενα και παρακολουθούν την εξέλιξή τους. Οι 
πράκτορες- µετεωρολόγοι λειτουργούν ως πράκτορες διαχείρισης δεδοµένων και χρησιµοποιούνται 
για την προεπεξεργασία των ακατέργαστων καταγραφών του ραντάρ και την εξαγωγή 
µεταδεδοµένων, όπως διάφορα ποσοτικά ή στατιστικά µεγέθη και γραφικές παραστάσεις, που είναι 
απαραίτητα για τη µελέτη και την ανάλυση καιρικών φαινοµένων (Σχήµα 5). Ένα ακόµη 
χαρακτηριστικό του  συστήµατος είναι η υπηρεσία ενηµέρωσης όλων των ενδιαφεροµένων µερών 
για την κατάσταση που επικρατεί, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ιστοσελίδων. 
 

 



 
 

Σχήµα 5. Ένα στιγµιότυπο της πλατφόρµας ABACUS 
 
Το ABACUS [11] επιδείχθηκε στη Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου όπου και αναδείχθηκε η 
προστιθέµενη αξία του για τη διαχείριση του ραντάρ «Κύκκος».  Κύριο πλεονέκτηµα του 
ABACUS είναι ότι εκµεταλλεύεται την ικανότητα των πρακτόρων για αυτόνοµη δράση και λογικό 
συµπερασµό, και ως εκ τούτου είναι ικανό να διαχείριζεται και να επεξεργάζεται τα δεδοµένα του 
ραντάρ σε πραγµατικό χρόνο χωρίς την ανάγκη επίβλεψης ή ανθρώπινου ελέγχου. Αν ληφθεί 
υπόψη ότι η µέχρι σήµερα η επεξεργασία και εκµετάλλευση των δεδοµένων είναι περιορισµένη, 
ενώ παράλληλα απαιτεί την έντονη απασχόληση ανθρώπινου δυναµικού της Μετεωρολογικής 
Υπηρεσίας, γίνεται ακόµη πιο εµφανής η αξία της εφαρµογής. Καθοριστικής σηµασίας είναι η 
δυνατότητα αυτόµατης και άµεσης  ενηµέρωσης των υπευθύνων χωρίς την µεσολάβηση κάποιου 
χρήστη, µε βάση λογικούς κανόνες αναγνώρισης συγκεκριµένων καιρικών συνθηκών.  
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Το AISLE αποτελεί µια γενικευµένη πλατφόρµα για την παροχή προηγµένων υπηρεσιών 
υποστήριξης δικτύων παρακολούθησης του περιβάλλοντος που εγκαθιστούν τα Κέντρα 
Παρατήρησης και Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος. Το AISLE συνδυάζει τεχνολογίες αιχµής 
για να παρέχει πληροφορίες στους τελικούς χρήστες έγκαιρα και αξιόπιστα, χωρίς ανθρώπινη 
παρέµβαση. Αναπτύχθηκε ως ένα σύστηµα πολλών πρακτόρων, που ενσωµατώνει χαρακτηριστικά 
προσαρµοσµένης ευφυΐας και διάχυσης της γνώσης. Το AISLE αποτελεί µια γενική αρχιτεκτονική 
διαχείρισης και διάχυσης περιβαλλοντικής πληροφορίας βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα των 
υπηρεσιών που παρέχουν τα Κέντρα Παρατήρησης και Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος.   
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