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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο υλοποιήθηκε με βάση την συσσωρευμένη εμπειρία της ομάδας Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης του 
ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ σε θέματα διαχείρισης φυσικών καταστροφών, καθώς και τις καταγεγραμμένες απαιτήσεις των 
φορέων χρηστών που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση και καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Αποτελεί μια 
από τις βασικότερες υπηρεσίες δορυφορικής Τηλεπισκόπησης στον τομέα της, που βρίσκει εφαρμογή σε 
επίπεδο ΕΕ μέσω του προγράμματος  GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Το έργο 
για την ολοκλήρωσή του έχει βασιστεί σε: 

i) Απαιτήσεις των φορέων χρηστών που καταγράφηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος SAFER, Services and Applications for Emergency Support - Program for 
Global Monitoring for Environment and Security (GMES) / EC / FP7-2007-SPACE-1 / GMES 
Collaborative Project. 

ii) Τεχνολογίες επεξεργασίας εικόνας, Βάσεων Δεδομένων εικόνων, και οντολογιών που έχουν 
αναπτυχθεί στο  πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TELEIOS—Virtual Observatory 
Infrastructure for Earth Observation Data - Program FP7-ICT-2009-5 Collaborative Project. 

iii) Αλγοριθμικές βελτιώσεις επεξεργασίας εικόνων και διαδικτυακής παρουσίασης των 
αποτελεσμάτων, που αναπτύσσονται στο  πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «ΘΑΛΗΣ – 
Ε.Κ.Π.Α. – Πλέγμα Αισθητήρων για τη Θωράκιση από Περιβαλλοντικούς Κινδύνους - 
Sensor Web Fire Shield – SWeFS» - Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους. 

Χωρική Ανάλυση Δορυφορικών Παρατηρήσεων 3.5 km επάνω από την Ελληνική επικράτεια. 

Χρονική Ανάλυση Δορυφορικών Παρατηρήσεων Ανά 5 λεπτά της ώρας. 

Δορυφορικό Σύστημα Παρατήρησης MSG1 & MSG 2 EUMETSAT. 
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

“SEVIRI MONITOR” 

ΓΕΝΙΚΑ: 
Η διαδικτυακή εφαρμογή «SEVIRI MONITOR» αναπτύχθηκε από την ομάδα 
Τηλεπισκόπησης του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη διάθεση πληροφορίας 
όσον αφορά την εμφάνιση και εξέλιξη εστιών πυρκαγιάς (Hotspots) στον ελλαδικό χώρο.  

Για την ανίχνευση των εστιών πυρκαγιάς: 

1. Αξιοποιούνται τα πρωτογενή δορυφορικά δεδομένα MSG/SEVIRI τα οποία 
λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο από τον επίγειο σταθμό λήψης δεδομένων 
EUMETSAT ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο χώρο του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.    

2. Εφαρμόζεται πρότυπος αλγόριθμος επεξεργασίας των δορυφορικών δεδομένων και 
ανίχνευσης των εστιών πυρκαγιάς. 

3. Πραγματοποιείται περεταίρω επεξεργασία των αποτελεσμάτων ώστε να βελτιωθεί 
η ποιότητά τους, εφαρμόζοντας αλγόριθμους ελέγχου της χρονικής και χωρικής 
συνέπειάς τους. 

Το σύστημα “SEVIRI Monitor” έχει 
αναπτυχθεί με τη μορφή διαδικτυακού 
γεωγραφικού συστήματος 
πληροφοριών (Web GIS) και είναι 
διαθέσιμο στον τελικό χρήστη μέσω 
Web Browsing εφαρμογών στη 
διεύθυνση η οποία εμφανίζεται 
ακολούθως.  

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ:  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Η χρήση των ακόλουθων Web Browsers 
προτείνεται για λόγους συμβατότητας με 
την εφαρμογή “SEVIRI Monitor”: 

 
Google 
Chrome 

>Version: 
20.0.1132.57 m 

 
Mozilla 
Firefox Version: 9.0.1 

 

 
SEVIRI Monitor URL: http://papos.space.noa.gr/fend_static/ 

Α 

Β1 
Β2 

Β3 

C D 

http://papos.space.noa.gr/fend_static/�
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Η διεπαφή  εφαρμογής-χρήστη αποτελείται από τέσσερα βασικά συστατικά τμήματα τα 
οποία απεικονίζονται στο προηγούμενο σχήμα και παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

A 

Το γεωγραφικό  υπόβαθρο (Α) της εφαρμογής αποτελείται από ένα 
φωτομωσαϊκό 25 δορυφορικών εικόνων LANDSAT-TM το οποίο καλύπτει τον 
ελλαδικό χώρο, καθώς και από το επεξεργασμένο ψηφιακό μοντέλο εδάφους 
για την υπόλοιπη περιοχή.  Σε υπέρθεση με το υπόβαθρο, είναι διαθέσιμα 
σημεία ενδιαφέροντος.   

B 

Τα συστατικά στοιχεία Β1,Β2,Β3 συνθέτουν το δυναμικό τμήμα της διεπαφής 
στο οποίο εμφανίζεται πληροφορία κατ’ απαίτηση του χρήστη, όπως 
λεπτομέρειες για το επιλεγμένο σημείο ενδιαφέροντος καθώς και πληροφορία 
για τις εστίες πυρκαγιάς που προέκυψαν από τα ερωτήματα του χρήστη στην 
Βάση Δεδομένων των εικόνων και αποτελεσμάτων. 

C 

Το στοιχείο (C) αποτελείται από το Υπόμνημα (Legend). Το υπόμνημα με τη 
σειρά του αποτελείται από ένα στατικό τμήμα, και ένα δυναμικό τμήμα το 
οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με το προϊόν που επιλέγει ο χρήστης και τα 
αποτελέσματα των ερωτημάτων του.  

D 
Στο τμήμα (D) περιέχονται όλα τα στοιχεία ελέγχου με τα οποία ο χρήστης 
μπορεί να θέσει τα ερωτήματά του στο σύστημα και να διαχειριστεί τα 
αποτελέσματα που  θα προκύψουν από αυτά. 

  

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 
Στο γεωγραφικό υπόβαθρο (Α), 
εμφανίζονται τρείς κατηγορίες 
σημείων ενδιαφέροντος 
(κατοικημένες περιοχές, όρη, 
νησιά). Στο στατικό τμήμα του 
υπομνήματος (C) απεικονίζονται 
λεπτομερώς τα σύμβολα τους. 
Όταν μετακινήσουμε το ποντίκι 
επάνω από ένα σημείο 
ενδιαφέροντος, εμφανίζεται στο 
επάνω αριστερό τμήμα του 
χάρτη (Β1) λεπτομερής 
περιγραφή με πληροφορία 
ανάλογη με το σημείο 
ενδιαφέροντος.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
Η περιοχή ελέγχου αποτελείται από γραμμές εργαλείων οι οποίες επιτρέπουν στον χρήστη 
να θέσει τα ερωτήματά του και στη συνέχεια να διαχειριστεί τα αποτελέσματα. Ο χρήστης 
μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε δύο βασικές καταστάσεις λειτουργίας (Realtime, Archive). 
Οι επιλογές αυτές αναλύονται ακολούθως λεπτομερώς 

Λειτουργία σε πραγματικό χρόνο – Realtime: 
Η λειτουργία σε πραγματικό χρόνο αποτελεί προεπιλογή του συστήματος από τη στιγμή 
που ο χρήστης θα επιλέξει τη διεύθυνση της εφαρμογής. 
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Από τη γραμμή εργαλείων D1 ο χρήστης μπορεί να επιλέξει είτε την εμφάνιση των εστιών 
πυρκαγιάς οι οποίες ενεργοποιούνται σε πραγματικό χρόνο (Now - προεπιλογή) είτε την 
εμφάνιση στατιστικών δεδομένων πυρκαγιών σε διάστημα που κυμαίνεται από τις 5 
προηγούμενες ώρες (-5hours), έως και 4 προηγούμενες ημέρες (-4days).   

Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Now, τότε: 

1. Εμφανίζονται σε υπέρθεση στην περιοχή 
του χάρτη (Α) τα πολύγωνα των εστιών 
που ανιχνεύτηκαν (κίτρινο χρώμαεστίες 
με επίπεδο αξιοπιστίας μεγαλύτερο από 
0.5 και μικρότερο από 0.7, κόκκινο 
χρώμα εστίες με επίπεδο αξιοπιστίας 
μεγαλύτερο από 0.7-1.0). Όταν τοποθετήσουμε το ποντίκι επάνω από ένα 
πολύγωνο εστίας τότε το χρώμα του γίνεται πιο έντονο  

2. Στο δυναμικό τμήμα του υπομνήματος (C) 
εμφανίζεται η σχετική πληροφορία για την 
απεικόνιση των πολυγώνων  

 

3. Εμφανίζεται δυναμικός πίνακας (Β3), όπου 
παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία 
για κάθε εστία φωτιάς (hot spot) 
 

Πεδίο Περιγραφή 
HID Μοναδικός χαρακτηριστικός 

αριθμός 
Municipality Καλλικρατικός Δήμος στον 

οποίο εμπίπτει το hot spot 
(pixel εστίας φωτιάς) (π.χ. 
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ) 

Date Ημερομηνία καταγραφής (π.χ. 
2012-07-30Τ02:25:00) 

Sensor Αισθητήρας (MSG1_RSS,  ή 
MSG2) 

Conf Επίπεδο εμπιστοσύνης 
καταγραφής (0.5..1.0) 

 

 

D2 D1 
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Εάν είναι ενεργοποιημένη κάποια από τις υπόλοιπες επιλογές (-5hours … -4days), τότε: 

1. Εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων D3 από όπου μπορούμε να επιλέξουμε τον τύπο 
των στατιστικών δεδομένων,  που επιθυμούμε να απεικονίσουμε, και τα οποία στη 
συνέχεια απεικονίζονται με κατάλληλη χρωματική κλίματα στον χάρτη, για κάθε 
πολύγωνο όπου συνοψίζονται εστίες φωτιάς. 

 
 

Οι επιλογές είναι : 
a. Ignition: Ο χρόνος κατά τον οποίο καταγράφηκε για πρώτη φορά εστία 

πυρκαγιάς στο πολύγωνο αναφοράς (pixel) 
b. Fire End: Ο χρόνος κατά τον οποίο καταγράφηκε για τελευταία φορά εστία 

πυρκαγιάς στο πολύγωνο αναφοράς (pixel) 
c. Duration: Ο συνολικός χρόνος που μεσολάβησε από τον χρόνο εκκίνησης της 

πυρκαγιάς (Ignition) έως τον χρόνο λήξης αυτής (Fire 
End) στο πολύγωνο αναφοράς (pixel) 

2. Εμφανίζονται σε υπέρθεση στην περιοχή του χάρτη (Α) τα 
πολύγωνα (pixels) στα οποία παρατηρήθηκαν εστίες 
πυρκαγιάς.  

 

 

3. Στο δυναμικό τμήμα του υπομνήματος (C) εμφανίζεται 
πληροφορία σχετική με τον χρόνο εμφάνισης (ignition, fire end, fire duration) των 
hot spots πολυγώνων (ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη στο προηγούμενο 
στάδιο). Π.χ. στο παρακάτω παράδειγμα εμφανίζεται η χρωματική κλίμακα που 

αποδίδεται στα pixels αναλόγως του χρόνου που παρατηρήθηκε σε αυτά φωτιά για 
τελευταία φορά (End Time).  
 

D3 D4 
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4. Ταυτόχρονα εμφανίζεται δυναμικός πίνακας (Β3), όπου παρουσιάζονται αναλυτικά 
τα στατιστικά στοιχεία για κάθε πολύγωνο (pixel) όπου καταγράφονται εστίες 
φωτιάς. 

Πεδίο Περιγραφή 
HID Μοναδικός χαρακτηριστικός 

αριθμός 
Municipality Καλλικρατικός Δήμος στον 

οποίο εμπίπτει το πολύγωνο 
εστίας φωτιάς (π.χ. ΔΗΜΟΣ 
ΒΙΑΝΝΟΥ) 

Duration Χρονική διάρκεια από τον 
πρώτο χρόνο καταγραφής έως 
τον χρόνο παύσης ( εάν δεν 
υπάρχει, έως τον τρέχοντα 
χρόνο) 

Ignition Χρόνος πρώτης καταγραφής 
εστίας φωτιάς 

End Χρόνος τελευταίας 
καταγραφής εστίας (εάν δεν 
υπάρχει, καταγράφεται ο 
τρέχων χρόνος) 

 

5. Εάν ο χρήστης ενεργοποιήσει το κουμπί D4, τότε για το διάστημα που έχει επιλέξει 
(-5 ώρες … παρών,  -4 ημέρες … παρών κ.λπ. ), παύουν να εμφανίζονται τα 
συνολικά στατιστικά στοιχεία. Στον χάρτη εμφανίζεται καρέ-καρέ (σε μορφή video), 
η προσομοίωση όλων των μεμονωμένων παρατηρήσεων με  καταγεγραμμένες 
εστίες πυρκαγιάς που έγιναν ανά 5 λεπτά της ώρας. Εάν ο χρήστης 
απενεργοποιήσει το κουμπί D4 τότε σταματάει η εν λόγω λειτουργία video και 
εμφανίζονται πάλι τα συνολικά στατιστικά στοιχεία. 

Σε κάθε περίπτωση: 

1.  Όταν το κουμπί D2 είναι ενεργοποιημένο η απεικόνιση των καμένων εκτάσεων 
ενημερώνεται κάθε 30 δευτερόλεπτα με χρόνο αναφοράς τον τρέχοντα χρόνο, 
διαφορετικά το σύστημα παύει να ανανεώνει την απεικονιζόμενη πληροφορία σε 
πραγματικό χρόνο. 

2. Υπάρχει διαδραστική σχέση ανάμεσα στα εμφανιζόμενα πολύγωνα στην περιοχή 
του χάρτη (Α) και τις καταγραφές στον πίνακα (Β3). Όταν ο χρήστης μετακινήσει το 
ποντίκι επάνω από ένα πολύγωνο τότε η αντίστοιχη καταγραφή στον πίνακα 
υπερτονίζεται (highlighted), αντίθετα εάν ο χρήστης επιλέξει μια καταγραφή στο 
πίνακα, τότε πλοηγείται αυτόματα στην περιοχή του χάρτη όπου απεικονίζεται το 
σχετικό πολύγωνο το οποίο και υπερτονίζεται.  
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3. Στο επάνω δεξί τμήμα του χάρτη (Β2) 
ανανεώνεται η περιγραφή, η οποία 
συνοψίζει στοιχεία όπως περιγράφονται 
ακολούθως. 

 

 

 

Πεδίο Περιγραφή 
Mode Κατάσταση εφαρμογής (Relatime, Archive) 
Time Τρέχων χρόνος – Χρόνος αναφοράς 
Time Window Χρονικό διάστημα για το οποίο επιλέξαμε να λάβουμε αποτελέσματα για 

εστίες φωτιάς και για το οποίο υπολογίστηκαν από το σύστημα τα 
στατιστικά δεδομένα τα οποία απεικονίζονται στον χάρτη και τον πίνακα 

Total#Hotspots Συνολικός αριθμός εστιών που κατεγράφησαν στο σύνολο του ελλαδικού 
χώρου, κατά το  χρονικό διάστημα  Time Window 

Latest#Hotspots Αριθμός εστιών που κατεγράφησαν στο σύνολο του ελλαδικού χώρου στην 
πιο πρόσφατη καταγραφή και εντός του διαστήματος  Time Window 

 

Λειτουργία αναζήτησης αρχείου – Archive: 
Κατά τη λειτουργία αναζήτησης αρχείου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να 
απεικονίσει τις εστίες φωτιάς, ορίζοντας τα επιθυμητά διαστήματα του παρελθόντος. Για 
λόγους αξιοπιστίας του συστήματος το μέγιστο διάστημα που μπορεί να θέσει ο χρήστης 
περιορίζεται στις 6 ημέρες. 

 

 

 

1. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το έτος (D5) και το διάστημα κατά το 
οποίο επιθυμεί να αναζητήσει εστίες φωτιάς (D6). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα 
μεγέθυνσης και επαναφοράς του στοιχείου επιλογής διαστήματος (D7). 

     

2. Στην συνέχεια και αφού ο χρήστης έχει ορίσει το διάστημα ενδιαφέροντος όπως 
στο σημείο 1 παραπάνω, υποβάλει το ερώτημά του στην Βάση δεδομένων 

D6 D5 
D7 D8 

D9 
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εικόνων/αποτελεσμάτων επιλέγοντας το κουμπί Submit (D8). Αμέσως εμφανίζεται 
η εργαλειοθήκη (D10). 

  

 
 
 

3. Η απεικόνιση και διαχείριση των δεδομένων έχει ακριβώς την ίδια λογική με εκείνη 
της λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο με επιλογή (-5 ώρες … παρών,  -4 ημέρες … 
παρών), με τη μόνη διαφορά ότι ο χρόνος αναφοράς δεν είναι το παρόν αλλά το 
πέρας του χρονικού διαστήματος που θέτει ο χρήστης, το οποίο πλέον είναι 
δυναμικό και όχι προκαθορισμένο.  

4. Εάν ο χρήστης επιλέξει τo κουμπί fire simulation (D9), αμέσως απενεργοποιείται η 
εργαλειοθήκη D10 και εμφανίζεται η εργαλειοθήκη D11. 

 

 
 
 

5. Τότε παύουν να εμφανίζονται τα συνολικά στατιστικά στοιχεία. Στον χάρτη 
εμφανίζονται καρέ-καρέ, για κάθε μεμονωμένη χρονική στιγμή, τα πολύγωνα 
(pixels) των καταγεγραμμένων εστιών και για το διάστημα που έχει επιλέξει ο 
χρήστης. Υπάρχει η δυνατότητα προσομοίωσης της εξέλιξης των πυρκαγιών (1 
καρέ/2secs) επιλέγοντας το play (D11.d), ενώ υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής 
μεμονωμένων καρέ (D11.aπρώτο καρέ, D11.fτελευταίο καρέ, D11.bεπόμενο 
καρέ, D11.eπροηγούμενο καρέ, D11.fπαύση )   

6. Εάν ο χρήστης επιλέξει εκ νέου το κουμπί Submit τότε και πάλι εμφανίζονται τα 
συνολικά στατιστικά στοιχεία (προεπιλογή Fire End). 

 

D10 

D11 

a b c d e f 
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