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Ευχαριστώ  θερμά  τον  επιβλέποντα  της  διατριβής  κ.  Παναγιώτη Παπαϊωάννου 
Αναπληρωτή  Καθηγητή  του  Τμήματος.  Μέσα  από  μια  πολυετή  συνεργασία, 
απεκόμισα  πολλαπλά  οφέλη  που  δεν  περιορίζονται  στο  έργο  αυτό  και  έγινα 
δέκτης  πολύτιμων  κατευθύνσεων,  σε  επιστημονικό,  επαγγελματικό  μα  και 
ανθρώπινο επίπεδο, που οφείλω να αξιοποιήσω στο μέλλον. 

Ευχαριστώ τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, τον Καθηγητή του 
Γενικού  Τμήματος  της  Πολυτεχνικής  Σχολής  του  Α.Π.Θ.  κ.  Κωνσταντίνο‐
Κλαύδιο  Τσούρο  και  την  Λέκτορα  του  Τμήματος  κα  Αικατερίνη  Γραμμενίδου‐
Κουράκη. Η συμμετοχή τους όχι μόνο προσέδωσε στη διατριβή την απαιτούμενη 
σε  θέματα  Πληροφορικής  διάσταση,  αλλά  βοήθησε  τα  μέγιστα  για  την 
αντιμετώπιση  κάθε  δυσκολίας που παρουσιάστηκε  στην πορεία.  Ευχαριστώ  τα 
υπόλοιπα  μέλη  της  επταμελούς  εξεταστικής  επιτροπής,  την  κα  Mάγδα 
Πιτσιάβα‐Λατινοπούλου,  Καθηγήτρια  του  Τμήματος,  τον  κ.  Ιωάννη  Υφαντή, 
Καθηγητή του Τμήματος, τον κ. Κωνσταντίνο Περάκη, Επίκουρο Καθηγητή του 
Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
της  Πολυτεχνικής  Σχολής  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας  και  τον  κ.  Σωκράτη 
Μπάσμπα  Επίκουρο  Καθηγητή  του  Τμήματος  Αγρονόμων  και  Τοπογράφων 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., για την τιμή που μου κάνουν 
να αξιολογήσουν τη διατριβή αυτή. 

Η  έρευνα  που  παρουσιάζεται  στο  παρόν  χρηματοδοτήθηκε  από  το 
ΕΠΕΑΕΚ/ΥπΕΠΘ, στα πλαίσια των πράξεων ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ και για το λόγο αυτό 
ευχαριστώ το Πρόγραμμα που μου παρείχε αυτή τη δυνατότητα. Ευχαριστώ και 
τον πολύ καλό μου φίλο Θόδωρο Κασκάλη, για τη συνεργασία που είχαμε στα 
πλαίσια του Προγράμματος και για τη γενικότερη καθοδήγηση και υποστήριξή 
του όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ επίσης και τα στελέχη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε., Δημήτρη Παναγιωτακόπουλο, ειδικό στα ΣΓΠ και Καίτη Βουλοδήμου, ειδική 
στα μοντέλα ΣΣ, για την υποστήριξή τους στο εφαρμοσμένο τμήμα της έρευνάς 
μου. 

Η  διατριβή  αυτή  αποτελεί  το  επιστέγασμα  μιας  πολυετούς  προσπάθειας 
σπουδών,  που  ξεκίνησε  από  την  είσοδό  μου  στο  Πανεπιστήμιο.  Δεν  θα  είχα 
καταφέρει τίποτα χωρίς την αρχική ηθική και υλική συμπαράσταση των γονιών 
μου, Μανόλη και Αναστασίας προς τους οποίους εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου 
και μέσα από αυτές τις γραμμές.  Τέλος,  ευχαριστώ  ιδιαίτερα τη Στέλλα για τη 
συμπαράσταση και την αγάπη της. 

 

  Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης 
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Οδηγίες για τον Αναγνώστη 

 

Μια  από  τις  κυριότερες  δυσκολίες  που  αντιμετωπίζει  ο  συγγραφέας  τεχνικών 
κειμένων είναι η απόδοση της σχετικής διεθνούς ορολογίας, στα ελληνικά. Στα 
πλαίσια  του παρόντος,  η  δυσκολία  αυτή  ενισχύεται  και  από  το  γεγονός  ότι  το 
μεγαλύτερο  μέρος  της  ορολογίας,  αφορά  σε  τεχνολογίες  αιχμής  (GIS, RDBMS, 
UML,  XML)  με  όρους  που  δεν  έχουν  μεταφραστεί  επίσημα,  ή  έστω  δεν  έχει 
υιοθετηθεί μια κοινά αποδεκτή μετάφραση τους, από την  ελληνική  ερευνητική 
κοινότητα. 
Η  χρήση  μόνο  των  αγγλικών  όρων  δεν  ενδείκνυται  σε  ελληνικό  κείμενο.  Η 
παράθεση  της  αγγλικής  μετάφρασης  ενός  όρου  την  πρώτη  φορά  που 
συναντάται,  απαιτεί  τη  σειριακή ανάγνωση  όλου  του  κειμένου,  ενώ η  συνεχής 
παράθεση της αγγλικής μετάφρασης για ένα σύνολο όρων που στην προκειμένη 
περίπτωση  υπερβαίνει  τους  τριακόσιους,  καθιστά  το  κείμενο  αισθητικά  μη 
αποδεκτό.  Για  το  λόγο  αυτό  αποφασίστηκε  το  κείμενο  να  περιέχει  μόνο 
ελληνικούς όρους και να συνοδεύεται στο τέλος από ελληνο‐αγγλικό και αγγλο‐
ελληνικό λεξικό όρων. 
Στις  περισσότερες  περιπτώσεις  οι  όροι  προκύπτουν  από  συνδυασμούς  λέξεων 
και  η  μετάφρασή  τους  εξαρτάται  από  το  επιστημονικό  πεδίο  στο  οποίο 
εφαρμόζονται.  Επομένως,  τα  λεξικά  όρων  που  παραθέτονται  στο  τέλος  του 
τεύχους  φιλοδοξούν  να  συμβάλλουν  στην  εδραίωση  της  τεχνικής  ελληνικής 
ορολογίας  στο πεδίο  της  αντικειμενοστραφούς μοντελοποίησης  στην  επιστήμη 
της  Γεωπληροφορικής,  με  εφαρμογές  στα  Συγκοινωνιακά  Δίκτυα.  Όπου  ήταν 
δυνατόν,  η  μετάφραση  των  τεχνικών  όρων  προήρθε  από  την  πολύγλωσση 
τράπεζα  όρων  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  Eurodicautom 
(http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller),  η  οποία  παρέχει  δυνατότητα 
επιλογής της μετάφρασης μέσα από ένα εύρος επιστημονικών περιοχών καθώς 
επίσης  και  από  τη  Βάση Δεδομένων  IATE  (Inter‐Agency Terminology Exchange, 
https://iate.cdt.eu.int/iatenew/login.jsp). 
Σε ότι αφορά στα προτεινόμενα από την παρούσα έρευνα Μοντέλα Δεδομένων 
που  σχεδιάζονται  στο  5ο  κεφάλαιο  και  επιδεικνύονται  στο  6ο  κεφάλαιο,  αυτά 
αποτελούν  δομές  που  είναι  δυνατό  να  εισαχθούν  σε  ειδικά  λογισμικά  και  να 
μετασχηματισθούν  σε  φυσικά  σχήματα  Βάσεων  Δεδομένων  ή/και  κώδικα 
μοντελοποίησης τύπου XML. Η εμπλοκή ελληνικών χαρακτήρων σε μια τέτοια 
διαδικασία,  δημιουργεί  προβλήματα  στους  μεταγλωττιστές  (compilers)  των 
λογισμικών και αρκετές φορές καθιστά δύσκολη την ανταλλαγή των  σχετικών 
αρχείων,  μεταξύ  υπολογιστών  που  χρησιμοποιούν  διαφορετικές  κωδικοσελίδες 
στα  λειτουργικά  τους  συστήματα.  Ως  εκ  τούτου,  η  χρήση  αποκλειστικά 
λατινικών  χαρακτήρων  στα  συστατικά  του  αντικειμενοστραφούς  σχεδιασμού, 
ήταν αναπόφευκτη και επιλέχθηκε αυτοί, να συνθέτουν αγγλικές λέξεις, παρά 
λέξεις που ηχούν  ελληνικά  (Greeklish).  Για  τη  διευκόλυνση  του αναγνώστη,  τα 
συστατικά των προτεινόμενων Γεωπληροφοριακών Μοντέλων Δεδομένων και τα 
αντίστοιχα  φυσικά  σχήματα,  αποτυπώνονται  με  διαφορετική  γραμματοσειρά 
για να ξεχωρίζουν. 
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Την τελευταία 15ετία βιώνουμε μια τεχνολογική έξαρση στις επικοινωνίες και τα 
δίκτυα  παράλληλα  με  τη  συνεχή  και  σταθερή  εξέλιξη  που  παρατηρείται  στις 
τεχνολογίες  υλικού  και  λογισμικού  Η/Υ.  Οι  τομείς  των  επικοινωνιών  και  της 
Πληροφορικής τείνουν να συγχωνευτούν και αναμφίβολα αποτελούν το θεμέλιο 
για  την  ανάπτυξη  κάθε  Συστήματος  και  τη  διαχείριση  του  κρισιμότερου 
συστατικού  του: των  δεδομένων. Η μοντέρνα ανάπτυξη Συστημάτων  επιβάλλει 
τον επιμερισμό τους σε ένα σύνολο από υποσυστήματα καθένα εκ των οποίων 
είναι  επιφορτισμένο  με  μια  σειρά  από  δραστηριότητες  σχετικές  με  ένα 
συγκεκριμένο πεδίο εξειδίκευσης. Τα δεδομένα αποτελούν το σημείο αναφοράς 
κάθε  υποσυστήματος  και  οι  επικρατούσες  δομές  δεδομένων  στις  οποίες  αυτά 
μοντελοποιούνται είναι τύπου Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ). 
Για  το  Σύστημα  των  Μεταφορών  και  ειδικότερα  για  τον  τομέα  του 
Συγκοινωνιακού  Σχεδιασμού  (ΣΣ)  οι  εδραιωμένες  εδώ  και  50  χρόνια  θεωρίες 
υλοποιούνται σε μια τεράστια ποικιλία λογισμικών μοντέλων προσομοίωσης και 
καταμερισμού  της  κυκλοφορίας  στα  Συγκοινωνιακά  Δίκτυα  (ΣΔ).  Η  έντονη 
χωρική διάσταση των εμπλεκομένων με τις διαδικασίες ΣΣ δεδομένων επιβάλει 
το  χειρισμό  και  την  περαιτέρω  ανάλυσή  τους,  από  εξειδικευμένα  λογισμικά 
Συστημάτων  Γεωγραφικών  Πληροφοριών  (ΣΓΠ).  Στην  πράξη  αποδεικνύεται  ότι 
διαφορετικά  μοντέλα  ΣΣ  ανεπτυγμένα  σε  διαφορετικές  γλώσσες 
προγραμματισμού που λειτουργούν σε διαφορετικές πλατφόρμες χρησιμοποιούν 
διαφορετικό  σχεδιασμό  για  τις  δομές που  τηρούν  τα  συγκοινωνιακά  δεδομένα. 
Επίσης,  διαφορετικά  λογισμικά  των  ΣΓΠ  ενδεχομένως  διαθέτουν  διαφορετικές 
δομές  χωρικών  δεδομένων  σε  φυσικό  επίπεδο  καθώς  και  διαφορετικό  λογικό 
σχεδιασμό που  διέπει  τις  δομές  αυτές. Οι  ασυμβατότητες  αυτές  στις  δομές  των 
συγκοινωνιακών δεδομένων οδηγούν σε δυσκολίες στο διαμοιρασμό την κοινή χρήση 
και την ανταλλαγή δεδομένων μέσα από διαφορετικά λογισμικά μοντέλα ΣΣ ή/και 
λογισμικά ΣΓΠ ή εν γένει από οποιοδήποτε τρίτο λογισμικό. 
Σε  σχέση  με  τη  χωρική  διάσταση  των  ΣΔ  έχουν  αναπτυχθεί  τα  τελευταία  20 
χρόνια  πλήθος  από  πρότυπα  γεωχωρικών  δεδομένων,  προδιαγραφές 
τοπολογίας,  καθώς  και  διαφόρων  τύπων  Μοντέλα  Δεδομένων  (ΜΔ)  στην 
ευρύτερη  περιοχή  των  ΣΓΠ  για  τις  Μεταφορές.  Δεν  έχει  θεσπιστεί  όμως  ένα 
ενιαίο  πρότυπο  ΜΔ  με  το  οποίο  να  συμμορφώνονται  άμεσα  ή  έμμεσα  (μέσω 
ενδιάμεσων πρωτοκόλλων)  οι  δομές  των συγκοινωνιακών  δεδομένων κάθε  τρίτου 
εμπλεκόμενου  λογισμικού.  Σημαντικές  προσπάθειες  την  τελευταία  πενταετία 
από  εταιρείες  παραγωγής  λογισμικού  ΣΓΠ  σε  συνεργασία  με  την  ερευνητική 
κοινότητα  περιλαμβάνουν  την  ανάπτυξη  Γεωπληροφοριακών  ΜΔ  που 
αναφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα συστημάτων της ανθρώπινης δραστηριότητας. 
Τα  υφιστάμενα  πρότυπα,  (π.χ. UNETRANS),  πέρα  από  το  γεγονός  ότι  δεν  είναι 
ανεξάρτητα  του  λογισμικού  ΣΓΠ,  δεν  περιλαμβάνουν  διεργασίες  ΣΣ.  Προκύπτει 
επομένως εκ των πραγμάτων η ανάγκη για τη δημιουργία ενός προτύπου ανοικτής 
αρχιτεκτονικής στο οποίο να εμπεριέχεται κατά το δυνατόν πάσης φύσεως χωρική 
και  μη πληροφορία που  τροφοδοτεί  ή  απορρέει  από  τα μοντέλα ΣΣ. Το πρότυπο 
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αυτό  θέτει  το  κανονιστικό  πλαίσιο  που  διέπει  τα  αντικείμενα  (οντότητες)  που 
μοντελοποιούν το σύστημα καθώς και τις συσχετίσεις μεταξύ των αντικειμένων 
αυτών και ισοδυναμεί με το λογικό μοντέλο της Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων 
(ΒΓΔ)  του Συστήματος. Η παρούσα έρευνα κινείται προς αυτή  την κατεύθυνση 
και υπό το πρίσμα αυτό:  

1. Εντοπίζονται  οι  τεχνολογίες  αιχμής  αναφορικά  με  τον  αντικειμενοστραφή 
σχεδιασμό  συστημάτων  (UML),  την  ενοποίηση  δεδομένων  διαφορετικών 
υποσυστημάτων  (XML)  καθώς  και  κάθε  πρότυπο  γεωχωρικών  δεδομένων, 
τοπολογίας, γραμμικής αναφοράς κλπ. 

2. Επισκοπούνται  οι  διεργασίες  καταμερισμού  στο  ΣΔ  και  εντοπίζονται  τα 
εμπλεκόμενα σε αυτές συγκοινωνιακά δεδομένα. 

3. Αποτιμώνται οι υφιστάμενες τεχνικές διασύνδεσης των μοντέλων ΣΣ και των 
λογισμικών  ΣΓΠ  και  διερευνώνται  οι  προοπτικές  που  διανοίγονται  από  την 
εγκαθίδρυση πρότυπων γεωπληροφοριακών ΜΔ για ΣΔ. 

4. Φιλτράρονται  και  ταξινομούνται  τα  εμπλεκόμενα  με  τις  συγκοινωνιακές 
διεργασίες  δεδομένα  με  βάση  τη  λειτουργική  ή  δομική  υπόσταση  των 
συγκοινωνιακών οντοτήτων. 

5. Καταγράφεται  η  ανταλλαγή  δεδομένων  με  τα  μοντέλα  ΣΣ  καθ’  όλες  τις 
φάσεις εκτέλεσης επιλεγμένων διεργασιών καταμερισμού στο ΣΔ 

6. Σχεδιάζεται  το  Βασικό  Δίκτυο  με  βάση  εδραιωμένα  πρότυπα  και  μια  σειρά 
από  πρότυπα  γεωπληροφοριακά  ΜΔ  για  επιλεγμένες  διεργασίες 
καταμερισμού στο ΣΔ. 

7. Μετασχηματίζονται  τα  προτεινόμενα  ΜΔ  σε  ΒΓΔ,  επιδεικνύονται  οι 
δυνατότητες  αναπαράστασης  των  αποτελεσμάτων  των  μοντέλων  ΣΣ  και 
διασύνδεσης τους με λογισμικά του ΣΓΠ. 

Πέρα από τα προφανή οφέλη, της διασύνδεσης των μοντέλων ΣΣ και των ΣΓΠ, 
της αξιοποίησης, του ελέγχου εγκυρότητας και αξιοπιστίας των συγκοινωνιακών 
διεργασιών και  των εμπλεκομένων σε αυτές,  δεδομένων,  τα προτεινόμενα από 
την παρούσα έρευνα ΜΔ: 

 Είναι  κλιμακωτά,  δηλαδή  ο  σχεδιασμός  τους  μπορεί  να  επεκταθεί 
συμπεριλαμβάνοντας και άλλες διεργασίες ΣΣ με τα ίδια ή νέα συστατικά. 

 Είναι  ανεξάρτητα  του  λογισμικού  διαχείρισης  της  ΒΓΔ  που  τα  υλοποιεί, 
ανεξάρτητα  του  ΣΓΠ  που  διαχειρίζονται  τα  χωρικά  δεδομένα,  ανεξάρτητα 
των  μοντέλων  ΣΣ  που  επιτελούν  τις  συγκοινωνιακές  διεργασίες  και  τέλος 
ανεξάρτητα της οποιασδήποτε πλατφόρμας λειτουργικού συστήματος επί της 
οποίας επικάθεται η υλοποίησή τους. 

 Σε  ότι  αφορά  στους  συγκοινωνιολόγους,  συμβάλλουν  στη  διατήρηση  της 
χρήσης των μοντέλων ΣΣ με τα οποία είναι ήδη εξοικειωμένοι. 

 Σε  ότι  αφορά  στους  προμηθευτές  μοντέλων  ΣΣ  ή  λογισμικών  ΣΓΠ, 
επιβάλλουν  τον  εμπλουτισμό  των  προϊόντων  τους  με  κατάλληλα 
πρωτόκολλα επικοινωνίας με τη ΒΓΔ που υλοποιεί τα προτεινόμενα ΜΔ. 
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Preface 
 

 
Humanity  faces  an  enormous  technological  evolution over  the  last  15 years  in  the 
area  of  Networks  and  Communications,  in  parallel  with  the  continuous  progress 
occurring in the computer hardware and software technologies. Communications’ and 
Informatics’ sections tend to be merged in one, and they undoubtedly are considered 
as the fundament for developing Systems and managing their critical component: the 
data.  Contemporary  Systems  development  is  characterized  by  subdivision  of  a 
System into various subsystems, each one undertaking a set of activities related to a 
specific field of management. Data constitute the reference point for any cooperative 
subsystem  and  the prevailing data  structures  to which data  are modeled  are Data 
Bases.  
For the Transportation System and more specifically for the Transport Planning section 
numerous  proven  theories  published  over  the  last  50  years  are  implemented  in  a 
wide  variety  of  computer  models  that  simulate  and  assign  traffic  flows  in  the 
Transportation  Networks.  The  strong  spatial  dimension  of  the  data  involved  in 
transport  planning  procedures  require  their manipulation  and  further  analysis  by 
specialised Geographic Information Systems (GIS), software. However, what is actually 
happens  is  that  different  traffic  models  developed  in  different  programming 
languages and operating in different platforms, make use of different design for the 
data  structures  maintaining  traffic‐related  data.  In  addition,  different  GIS 
management systems potentially hold different spatial data structures  in a physical 
level,  as  well  as  different  logical  design  governing  these  data  structures.  The 
incompatibilities observed  in  transport‐related data structures  lead  to difficulties as regards 
data sharing and exchange between different traffic models or/and GIS packages or any third 
party software, in general. 
With respect to the spatial nature of Transportation Networks numerous geospatial 
data standards, topology specifications and various types of Data Models have been 
developed  over  the  last  20  years,  in  the  so‐called  GIS  for  Transportation  area. 
However, a unified standard Data Model to which transportation data structures used by any 
involved software, comply directly, or through the use of a communication protocol, has not 
yet  been  established.  Significant  efforts  during  the  last  five  years  include  the 
development  of  essential  data  models  introduced  by  GIS  software  development 
firms, in collaboration with a wide range of researchers and professionals in various 
fields  of  expertise.  Existing  data  models  (e.g.  UNETRANS),  not  only  are  software 
dependent,  but  do  not  include  transport  planning‐related  procedures  inside  data  model 
design.  Therefore,  the  need  for  introducing  an  open  architecture  standard  containing  as 
much as possible any type of spatial information, sourcing from, or sinking to, traffic models, 
is of primary importance. Such a standard sets the regulatory framework governing 
the objects (entities) modeling the system as well as the relationships between these 
objects and is equivalent to the  logical model of the System’s Geographic Database. 
The  present  research  is  oriented  towards  this  direction,  as  indicated  by  the  tasks 
undertaken to achieve the goals:  
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1. The  state  of  the  art  as  regards  object  oriented  systems  design  (UML),  data 
integration  for  different  subsystems  (XML),  as well  as  any  kind  of  geospatial, 
topological, linear referencing, etc. standard, is identified. 

2. Assignment procedures in the transportation network are reviewed and transport 
data involved in these procedures are identified. 

3. The  current  interconnection  techniques  between  transport  models  and  GIS 
software packages are assessed and the prospects opened up by the establishment 
of the proposed standard geoinformatic data models for transportation networks 
are investigated.  

4. The involved in transport procedures data are filtered and classified based on the 
functional or structural nature of transportation entities. 

5. Data  exchange  with  traffic  models  during  all  phases  of  selected  assignment 
executions is tracked. 

6. The Base Network  according  to  established  standards  is designed  along with  a 
series  of  standard  geoinformatic  Data  Models  for  selected  traffic  assignment 
procedures. 

7. The proposed Data Models  are  transformed  to Geographic Data Bases  and  the 
representation capabilities of  traffic model outputs are demonstrated along with 
GIS management systems’ integration prospects. 

The obvious benefits of the present research are the interconnection of traffic models 
and  GIS  packages,  the  exploitation,  validity  and  reliability  control  of  the  traffic 
procedures and the involved in them traffic‐related data. Beyond these: 

 The  proposed  Data  Models  are  scalable,  meaning  that  their  design  can  be 
extended, including other transport planning procedures comprising the same or 
new components. 

 The proposed Data Models are independent of the Data Base Management System 
that handles  the Geographic Data Base  (which represents  the physical design of 
the Data Models), independent of the GIS package that manages the spatial data, 
independent  of  traffic models  executing  the  assignment  procedures  and  finally 
independent of any operating system upon which they are implemented. 

 The proposed Data Models allow transport planners to continue working the way 
they are used to with the models they are already familiar to. 

 The  proposed  Data  Models  “enforce”  traffic  model  vendors  to  develop  the 
appropriate communication protocols  to  the Geographic Database  implementing 
them. 
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1.1 Αντικείµενο 
Τα τελευταία χρόνια κυβερνητικοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο χρηματοδοτούν 
την  ανάπτυξη  συστημάτων  τα  οποία  θα  επιτυγχάνουν  στο  μέγιστο  δυνατό 
βαθμό την προσομοίωση νευραλγικών τομέων της ανθρώπινης δραστηριότητας 
όπως  οι  Μεταφορές,  το  Περιβάλλον,  οι  Τηλεπικοινωνίες,  η  Ασφάλεια  κλπ.  Η 
ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων στοχεύει καταρχήν στην παρακολούθηση και τον 
έλεγχο  των  κρίσιμων  αυτών  τομέων  και  κατ’  επέκταση  στην  υποβοήθηση  της 
λήψης αποφάσεων και την εφαρμογή πολιτικών. 

Θεμελιώδες  βήμα  για  την  ανάπτυξη  ενός  συστήματος,  αποτελεί  η 
μοντελοποίηση  του  πραγματικού  κόσμου  ‐  που  σχετίζεται  με  το  σύστημα  ‐  η 
οποία  σε  εννοιολογικό  επίπεδο  επιτυγχάνεται  μέσα  από  τη  σχεδίαση 
κατάλληλων  ‐  υψηλού  επιπέδου  ‐  Μοντέλων  Δεδομένων.  Κατά  τη  φάση  του 
φυσικού σχεδιασμού τα Μοντέλα Δεδομένων θέτουν το κανονιστικό πλαίσιο για 
την  ανάπτυξη  των  Βάσεων  Δεδομένων,  των  δομών  δεδομένων  δηλαδή  εκείνων, 
που θα φιλοξενήσουν τη φυσική όψη του συστήματος, δηλαδή τα δεδομένα. 

Στο  σύστημα  των  Μεταφορών  και  ειδικότερα  στα  Συγκοινωνιακά  Δίκτυα  που 
αποτελούν ένα από τα κύρια συστατικά του, κυρίαρχη είναι η χωρική διάσταση 
των συγκοινωνιακών  οντοτήτων. Οι  κατάλληλες  δομές  δεδομένων σε αυτή  την 
περίπτωση  καλούνται  Βάσεις  Γεωγραφικών  Δεδομένων,  και  η  διαχείριση  τους 
επιτελείται από ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ). Κατ’ αντιστοιχία 
τα Μοντέλα Δεδομένων που μοντελοποιούν ένα σύστημα δεδομένων με χωρική 
υπόσταση,  όπως  αυτό  ενός  Συγκοινωνιακού  Δικτύου,  καλούνται 
Γεωπληροφοριακά Μοντέλα Δεδομένων. 
Αντικείμενο  της  παρούσας  διατριβής  αποτελεί  ο  Σχεδιασμός  ‐  και  η 
Βελτιστοποίηση  υπαρχόντων  ‐  Πρότυπων  Γεωπληροφοριακών  Μοντέλων 
Δεδομένων, που αναπαριστούν σε υψηλό επίπεδο ένα Συγκοινωνιακό Δίκτυο και 
κατά  τη φάση  του φυσικού σχεδιασμού  του,  θέτουν  το πλαίσιο ανάπτυξης  των 
αντίστοιχων Βάσεων Γεωγραφικών Δεδομένων. 

Η  πρόταση  για  την  εκπόνηση  της  παρούσας  διατριβής  αξιολογήθηκε  και  
χρηματοδοτήθηκε  από  το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Εκπαίδευσης  και  Αρχικής 
Επαγγελματικής  Κατάρτισης  (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)  του  ΥπΕΠΘ,  στα  πλαίσια  των 
πράξεων  “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ:  Υποτροφίες  έρευνας  με  προτεραιότητα  στη  βασική 
έρευνα”, κατά το χρονικό διάστημα 8/11/2002‐4/9/2005. 

1.2 Ερευνητικό Πλαίσιο 
Οι  τάσεις  που  χαρακτηρίζουν  τη  μοντέρνα  ανάπτυξη  συστημάτων  [1] 
επιβάλλουν  τον  επιμερισμό  τους σε  ένα σύνολο από υποσυστήματα καθένα  εκ 
των  οποίων  είναι  επιφορτισμένο  με  μια  σειρά  από  δραστηριότητες  σχετικές  με 
ένα  συγκεκριμένο  πεδίο  εξειδίκευσης.  Τα  δεδομένα  αποτελούν  το  σημείο 
αναφοράς  κάθε  υποσυστήματος  και  οι  επικρατούσες  δομές  δεδομένων  στις 
οποίες  αυτά  μοντελοποιούνται  είναι  τύπου  Βάσεων  Δεδομένων.  Κάθε 
υποσύστημα προσεγγίζει τα δεδομένα του συστήματος από διαφορετική διεπαφή 
και  ενδεχομένως  επιδρά  σε  διαφορετική  φυσική  όψη  της  Βάσης  Δεδομένων, 
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ανάλογα  με  τους  κανόνες  εξουσιοδότησης  που  διέπουν  το  σύνολο  των 
χαρακτηριστικών  των  χρηστών  του  εν  λόγω  υποσυστήματος  [2].  Τα 
πλεονεκτήματα  της  αρχιτεκτονικής  των  αυτόνομων  υποσυστημάτων  που 
διασυνδέονται με τον κοινόχρηστο πόρο του υποσυστήματος δεδομένων  (Σχήμα 
1‐1),  έχουν  να  κάνουν  με  την  εγκυρότητα  και  αξιοπιστία  των  δεδομένων  [3] 
καθώς  επίσης  και  την  ενημέρωσή  τους  σε  πραγματικό  χρόνο  από  όλα  τα 
εμπλεκόμενα υποσυστήματα  [4]. Παράλληλα, η οποιαδήποτε εξέλιξη σε κάποιο 
από τα επιμέρους υποσυστήματα δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα, αλλά ούτε και τα 
δεδομένα  του  συστήματος.  Τέλος,  η  λογική  των  πολλαπλών  συνδέσεων 
διαφορετικών  υποσυστημάτων  με  διαφορετικές  διεπαφές,  με  το  υποσύστημα 
δεδομένων  ενισχύεται  και  από  την  εκτεταμένη  ανάπτυξη  εφαρμογών 
βασισμένων σε φυλλομετρητή  ιστού ως αποτέλεσμα  της  εξέλιξης  των Δικτύων 
και των Επικοινωνιών [5].  
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Σχήµα 1-1: Κοινή Χρήση ∆εδοµένων από ∆ιάφορα Υποσυστήµατα 

Για ένα ευρύ φάσμα συστημάτων ‐ όπως αυτό των Μεταφορών ‐, ο χώρος και κατ’ 
επέκταση η χωρική διάσταση των δεδομένων που τα διέπουν, αποτελεί κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό.  Οι  διαδικασίες  διαχείρισης,  επεξεργασίας  και  ανάλυσης 
οντοτήτων  με  χωρική  υπόσταση  παραδοσιακά  επιτελούνται  από  ξεχωριστά 
υποσυστήματα που βασίζονται στις αρχές και τις λειτουργικές δυνατότητες της 
εξελισσόμενης τεχνολογίας των ΣΓΠ [6]. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90’, οι 
δομές των χωρικών δεδομένων δεν παρείχαν δυνατότητες άμεσης και αυτόνομης 
‐ χωρίς δηλαδή τη χρήση ενός ΣΓΠ ‐ επεξεργασίας της χωρικής πληροφορίας. Η 
χωρική  πληροφορία  για  λόγους  οικονομίας  όγκου  καθώς  και  για  λόγους 
ταχύτερης επεξεργασίας από τα υπάρχοντα τότε υπολογιστικά συστήματα ήταν 
αποθηκευμένη  σε  δυαδικά  αρχεία  έχοντα  ευρετήρια,  παρά  σε  πίνακες  άμεσα 
προσπελάσιμους από λογισμικά τύπου Βάσεων Δεδομένων  [7]. Η εξέλιξη στους 
τομείς  της  τεχνολογίας  υλικού  και  η  επακόλουθη  αύξηση  της  επεξεργαστικής 
ικανότητα  των  υπολογιστικών  συστημάτων  προσέδωσε  υψηλές  δυνατότητες 
διαχείρισης και επεξεργασίας αρχείων εικόνας και χωρικών δεδομένων μεγάλου 
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όγκου.  Η  ταυτόχρονη  πρόοδος  που  σημειώθηκε  στον  τομέα  της  τεχνολογίας 
Βάσεων  Δεδομένων  σηματοδότησε  την  εμφάνιση  ειδικών  δομών  για  την 
αποθήκευση  δεδομένων  με  χωρική  υπόσταση,  των  Βάσεων  Χωρικών  ή 
Γεωγραφικών Δεδομένων [8]. 

Πριν από την υλοποίηση μιας Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων, σχεδιάζεται ένα 
υψηλού  επιπέδου  εννοιολογικό  αντικειμενοστραφές  Μοντέλο  Δεδομένων,  το 
οποίο  θέτει  το  κανονιστικό  πλαίσιο  που  διέπει  τα  αντικείμενα  (οντότητες)  που 
μοντελοποιούν το σύστημα καθώς και τις συσχετίσεις μεταξύ των αντικειμένων 
αυτών. Τα αντικείμενα κατά την αντικειμενοστραφή μοντελοποίηση,  διαθέτουν 
κατάσταση,  συμπεριφορά  και  ταυτότητα,  ενώ  μαζί  με  άλλα  όμοια  αντικείμενα 
αποτελούν μέλη κλάσεων των οποίων τις ιδιότητες μοιράζονται. Σημειολογικά η 
αντικειμενοστραφής μοντελοποίηση επιτυγχάνεται με χρήση ενός βιομηχανικού 
προτύπου,  της  Ενοποιημένης  Γλώσσας  Μοντελοποίησης  UML,  η  οποία 
προσδιορίζει  τις  συγκεκριμένες  ιδιότητες  των  κλάσεων  και  των  αντικειμένων, 
καθορίζει τα χαρακτηριστικά τους και κωδικοποιεί τις παραμέτρους των μεταξύ 
τους  συσχετίσεων  [9].  Ειδικότερα,  στην περίπτωση που  τα αντικείμενα  ενέχουν 
χωρική υπόσταση τα εν λόγω μοντέλα αποκαλούνται Μοντέλα Δεδομένων των 
ΣΓΠ  ή  εναλλακτικά  Γεωπληροφοριακά  Μοντέλα  Δεδομένων.  Εν  τέλει,  ένα 
Γεωπληροφοριακό  Μοντέλο  Δεδομένων  αντιπροσωπεύει  τη  λογική  σχεδίαση 
μιας Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων.  

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται τα τελευταία χρόνια η ερευνητική κοινότητα και σε 
συνεργασία  με  εταιρείες  παραγωγής  λογισμικού  ΣΓΠ  [10],  αναπτύσσουν, 
Γεωπληροφοριακά  Μοντέλα  Δεδομένων  που  αναφέρονται  σε  ένα  ευρύ  φάσμα 
συστημάτων  της  ανθρώπινης  δραστηριότητας.  Στο  χώρο  των  Μεταφορών  το 
αντίστοιχο  Γεωπληροφοριακό  Μοντέλο  Δεδομένων  είναι  ευρύτερα  γνωστό  ως 
UNETRANS  (Unified NEtwork TRANSportation) και βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης. 
Το UNETRANS  φιλοδοξεί  να  ικανοποιήσει  τις  ανάγκες  των  συγκοινωνιολόγων 
και  η  βασική  δομή  του  δικτύου  αναφοράς  του,  μπορεί  να  αναπαραγάγει 
πολλαπλές  όψεις  του  Συγκοινωνιακού  Δικτύου  με  σκοπό  να  εξυπηρετήσει: 
πολλαπλές μεθόδους γραμμικής αναφοράς, πολλαπλά συγκοινωνιακά μέσα για 
δρομολόγηση  και  ανάλυση  και  πολλαπλές  χαρτογραφικές  αναπαραστάσεις 
εξαγώγιμες σε διάφορες κλίμακες [11]. 

Για  τους  συγκοινωνιολόγους  η  μοντελοποίηση  αποτελεί  μια  πολύ  σημαντική 
διεργασία και ταυτόχρονα ένα εργαλείο που τους βοηθά στη μελέτη και επίλυση 
ποικίλων  προβλημάτων  που  σχετίζονται  με  τα  αντικείμενά  τους.  Η 
μοντελοποίηση χρησιμοποιείται σε διαφορετικά επίπεδα θεώρησης και ανάλυσης 
και  για  ποικίλους  σκοπούς  όπως  ο  Συγκοινωνιακός  Σχεδιασμός  (ΣΣ),  η 
λειτουργική  ανάλυση  δικτύων,  η  εξέταση  εναλλακτικών  μέτρων  διαχείρισης 
κυκλοφορίας,  η  μελέτη  μεμονωμένων  κόμβων  κλπ.  Παράλληλα,  η 
μοντελοποίηση  εφαρμόζεται  σε  διαφορετικούς  τομείς  των  μεταφορών,  (οδικές, 
σιδηροδρομικές  κλπ)  και  σε  διαφορετικά  συστήματα  μεταφορών  (ιδιωτικές 
μεταφορές,  μέσα  μαζικών  μεταφορών  κλπ).  Σε  επίπεδο  ΣΣ  η  μοντελοποίηση 
συνδέεται σε υψηλό βαθμό με την πρόβλεψη της ζήτησης για μετακινήσεις σε ένα 
Συγκοινωνιακό Δίκτυο. Μέσα από αυτή την πρόβλεψη μελετώνται οι επιπτώσεις 
στην  κυκλοφορία  ως  αποτέλεσμα  της  εφαρμογής  διαφόρων  εναλλακτικών 
σεναρίων  ΣΣ.  Οι  επιπτώσεις  αυτές  έχουν  να  κάνουν  με  την  ποσότητα,  τη 
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γεωγραφική κατανομή και τον προσανατολισμό των μετακινήσεων, με τη χρήση 
των  διαθέσιμων  και  προτεινόμενων  τρόπων  μετακίνησης  καθώς  και  με  τις 
συνέπειες  των  συγκεκριμένων  επιλογών  μετακίνησης  στη  φόρτιση  ενός 
Συγκοινωνιακού Δικτύου [12]. Σε ένα ιδεατό σενάριο, ο ΣΣ που εφαρμόζεται μέσα 
από  τη  μοντελοποίηση,  θα  πρέπει  να  οδηγήσει  σε  βέλτιστα  επίπεδα 
εξυπηρέτησης  και  σε  ελάχιστους  χρόνους  ταξιδιού,  για  τους  χρήστες  ενός 
Συγκοινωνιακού Δικτύου. Η  τελική πρόβλεψη συναρτάται από τη συμπεριφορά 
των χρηστών και τα αντίστοιχα μοντέλα προσομοιάζουν διάφορα συστατικά της 
συμπεριφοράς  αυτής,  είναι  δε  γνωστά  ως  μοντέλα  των  τεσσάρων  βημάτων:  α) 
γένεσης μετακινήσεων, β) κατανομής μετακινήσεων, γ) καταμερισμού κατά μέσο 
και  δ)  καταμερισμού  στο  Δίκτυο  [13].  Οι  διαδικασίες  δημιουργίας,  διαχείρισης, 
επεξεργασίας  καθώς  και  απεικόνισης  της  ‐  είτε  εισερχόμενης  ή  εξερχόμενης  ‐ 
χωρικής  πληροφορίας  που  εμπλέκεται  στη  χρήση  των  μοντέλων  αυτών  κατά 
γενική ομολογία κρίνονται ως πολύπλοκες, χρονοβόρες και μη ευέλικτες. 

Τα  παραπάνω  σε  συνδυασμό  με  την  έντονη  χωρική  υπόσταση  των  γραμμικών 
και εν προκειμένω των Συγκοινωνιακών Δικτύων κατέστησαν αναπόφευκτη την 
εμπλοκή ειδικών στην ανάλυση και διαχείριση του χώρου. Σε αυτό το πλαίσιο τα 
τελευταία  είκοσι  χρόνια,  αναπτύχθηκε  μια  πληθώρα  προτύπων  και 
προδιαγραφών  που  άπτονται  του  τομέα  των  Συγκοινωνιακών  Δικτύων  και 
αφορούν  μεταξύ  άλλων  σε  πρότυπα  τοπολογίας,  συστήματα  γραμμικής 
αναφοράς αντικειμένων στο χώρο και δυναμικού κατακερματισμού (ή δυναμικής 
τμηματοποίησης)  [14]  των  γραμμικών  χωρικών  οντοτήτων  για  την 
αναπαράσταση  συγκοινωνιακών  γεγονότων  (συμβάντα,  δραστηριότητες, 
ατυχήματα) με χωρική υπόσταση. Ο φυσικός σχεδιασμός των ανωτέρω σε κάθε 
περίπτωση επιτελείται μέσα από τη χρήση ενός ΣΓΠ. 

Ωστόσο  σε  ένα  ΣΓΠ  και  κατ’  επέκταση  σε  ένα  Γεωπληροφοριακό  Μοντέλο 
Δεδομένων  δεν  είναι  δυνατό  να  μοντελοποιηθούν  άμεσα  επεξεργασίες  τύπου 
προσομοίωσης  της  κυκλοφορίας  οι  οποίες  υλοποιούνται  από  πολύπλοκους 
αλγορίθμους  δομημένους  σε  γλώσσες  υψηλού  επιπέδου,  στον  πυρήνα  των 
συγκοινωνιακών  μοντέλων.  Από  την  άλλη,  η  διαχείριση  και  επεξεργασία 
μεγάλου  όγκου  χωρικής  πληροφορίας  και  ψηφιογραφικών  ή  διανυσματικών 
αρχείων  και  οι  πολύπλοκες  χαρτογραφικές  απεικονίσεις,  ξεφεύγουν  από  τις 
κύριες  αρμοδιότητες  ενός  συγκοινωνιακού  μοντέλου.  Για  τον  λόγο  αυτό,  η 
ανταλλαγή  χωρικής  πληροφορίας  μεταξύ  ενός  μοντέλου  του  συστήματος 
αστικού ΣΣ και ενός λογισμικού ΣΓΠ ανέκαθεν αποτελούσε πρόκληση [15]. 

Παραδείγματα  ενοποίησης  των  ανωτέρω  τεχνολογιών  λογισμικού  σε  ένα 
λογισμικό  πακέτο  έχουν  παρατηρηθεί  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  [16],  με  τους 
προφανείς περιορισμούς όμως που συνεπάγονται από τη χρήση ενός  εμπορικού 
πακέτου.  Σε  κάθε  περίπτωση  ένα  συγκοινωνιακό  μοντέλο  με  ενσωματωμένες 
υψηλές δυνατότητες διαχείρισης της χωρικής πληροφορίας δεν παύει να αποτελεί 
ένα  κλειστό  σύστημα,  μη  τροποποιήσιμο  και  μη  προσαρμόσιμο  στις  εκάστοτε 
ανάγκες  των  εμπλεκομένων  ειδικοτήτων.  Επομένως,  συνάγεται  ότι  η 
ενδεδειγμένη αρχιτεκτονική ενός Συστήματος το οποίο επιτελεί συγκοινωνιακές 
διεργασίες  και  ταυτόχρονα  υψηλού  επιπέδου  διαχείριση  της  εμπλεκόμενης  σε 
αυτές, χωρικής πληροφορίας, είναι η αρχιτεκτονική που απεικονίζει το Σχήμα 1‐1 
βάσει  της  οποίας:  το  συγκοινωνιακό  υποσύστημα  ανταλλάσσει  μέσω  ειδικής 
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διεπαφής  (πρωτόκολλο  επικοινωνίας)  χωρική  πληροφορία  με  το  υποσύστημα 
δεδομένων,  το  οποίο  ταυτοχρόνως  τίθεται  σε  επικοινωνία  με  το  υποσύστημα 
γεωγραφικών πληροφοριών.  

Προκύπτει  επομένως  εκ  των  πραγμάτων  η  ανάγκη  για  τη  δημιουργία  ενός 
προτύπου ανοικτής αρχιτεκτονικής στο οποίο να εμπεριέχεται κατά το δυνατόν 
πάσης  φύσεως  χωρική  και  μη  πληροφορία  που  τροφοδοτεί  ή  απορρέει  από  τα 
συγκοινωνιακά  μοντέλα,  αποτελώντας  στην  ουσία  ένα  τμήμα  του 
υποσυστήματος δεδομένων και επιφορτισμένο να επικοινωνεί με το υποσύστημα 
των  συγκοινωνιακών  μοντέλων  και  κάθε  αντιπρόσωπό  του.  Στα  υφιστάμενα 
αντικειμενοστραφή  Γεωπληροφοριακά Μοντέλα  Δεδομένων  για  τις Μεταφορές 
με  κύριο  αντιπρόσωπό  τους  το  ερευνητικό  έργο UNETRANS  τα  σχετικά  με  τα 
μοντέλα  ΣΣ  αντικείμενα  είναι  περιορισμένα,  χωρίς  να  ικανοποιούν  την 
προαναφερθείσα  ανάγκη  [11],  ενώ  άλλες  σημαντικές  ερευνητικές 
δραστηριότητες  που  εντοπίσθηκαν  στη  βιβλιογραφία  πραγματεύονται  άλλες 
παραμέτρους ΣΣ, όπως για παράδειγμα τη στάθμευση [17]. 

Σε επίπεδο Φυσικού Σχεδιασμού η Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων που υλοποιεί 
το Μοντέλο  Δεδομένων,  θα  πρέπει  να  μπορεί  να  διασυνδεθεί  με  ικανό  αριθμό 
συγκοινωνιακών  μοντέλων  υπό  την  έννοια  της  ανταλλαγής  χωρικής 
πληροφορίας, κατά τη φάση προετοιμασίας των αρχείων εισόδου, κατά τη φάση 
παρουσίασης  των  εξαγόμενων  αποτελεσμάτων  και  καθ’  όλα  τα  ενδιάμεσα 
στάδια.  Επομένως,  η  φύση  των  εισερχόμενων  και  εξερχόμενων  στα 
συγκοινωνιακά  μοντέλα,  δεδομένων,  καθορίζουν  σε  σημαντικό  βαθμό  τη 
σχεδίασή  του  Πρότυπου  Γεωπληροφοριακού  Μοντέλου  Δεδομένων  για 
Συγκοινωνιακά Δίκτυα. Επίσης, ο εννοιολογικός σχεδιασμός του επιπέδου αυτού 
θα πρέπει να θέσει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη των προδιαγραφών εισόδου – 
εξόδου  δομών  συγκοινωνιακών  δεδομένων  προς  και  από  τα  υφιστάμενα 
συγκοινωνιακά μοντέλα. Με βάση τις προδιαγραφές αυτές ανεπτυγμένες σε ένα 
πρότυπο  διασωλήνωσης  τύπου  XML  [18]  δίνεται  η  δυνατότητα  της  ανάπτυξης 
των  κατάλληλων  πρωτοκόλλων  επικοινωνίας  που  θα  επιτυγχάνουν  την 
ενοποίηση των συγκοινωνιακών μοντέλων με το υποσύστημα δεδομένων. 

Ως  πρότυπα,  τα  προτεινόμενα  από  την  παρούσα  έρευνα  Μοντέλα  Δεδομένων 
περικλείουν τα οφέλη του σχεδιασμού ανοικτής αρχιτεκτονικής τόσο σε επίπεδο 
σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο υλοποίησης: 

 Σε ότι αφορά στο επίπεδο σχεδιασμού, οι όποιες υφιστάμενες σε κάποιο 
σχεδιασμό  κλάσεις  αντικειμένων  δεν  περιορίζουν  την  προσθήκη  νέων 
κλάσεων.  Παράλληλα  οι  όποιοι  τύποι  συσχετίσεων  μοντελοποιούν  μια 
συγκοινωνιακή  διεργασία  σε  καμιά  περίπτωση  δεν  αποκλείουν  το 
σχεδιασμό  μιας  νέας  διεργασίας.  Τέλος  μια  νεοεισερχόμενη  στο 
σχεδιασμό  διεργασία  μπορεί  να  χρησιμοποιεί  (ή  όχι)  υφιστάμενες  (ή 
νεοεισερχόμενες) κλάσεις αντικειμένων. 

 Σε ότι αφορά στο επίπεδο υλοποίησης, είναι ανεξάρτητα του λογισμικού 
διαχείρισης  της  Βάσης  Γεωγραφικών  Δεδομένων  που  τα  υλοποιεί, 
ανεξάρτητα  των  ΣΓΠ  που  διαχειρίζονται  τα  χωρικά  δεδομένα, 
ανεξάρτητα  των  συγκοινωνιακών  μοντέλων  που  επιτελούν  τις 
συγκοινωνιακές  διεργασίες  και  τέλος  ανεξάρτητα  της  οποιασδήποτε 
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πλατφόρμας  λειτουργικού  συστήματος  επί  της  οποίας  επικάθεται  η 
υλοποίησή τους. 

 Σε ότι αφορά στους συγκοινωνιολόγους, συμβάλλουν στη διατήρηση της 
χρήσης  των  συγκοινωνιακών  μοντέλων  με  τα  οποία  είναι  ήδη 
εξοικειωμένοι.  Παράλληλα  “υποχρεώνουν”  τους  προμηθευτές 
συγκοινωνιακών  μοντέλων  να  εμπλουτίσουν  τα  προϊόντα  τους  με 
κατάλληλα  πρωτόκολλα  επικοινωνίας  με  τη  Βάση  Γεωγραφικών 
Δεδομένων που υλοποιεί τα προτεινόμενα Μοντέλα Δεδομένων. 

Συμπερασματικά το ερευνητικό πλαίσιο που τεκμηριώνει την ανάγκη εκπόνησης 
της  παρούσας  διατριβής  με  θέμα,  “Συμβολή  στο  Σχεδιασμό  και  τη 
Βελτιστοποίηση  Πρότυπων  Γεωπληροφοριακών  Μοντέλων  Δεδομένων  Βάσεων 
Γεωγραφικών Δεδομένων, για Συγκοινωνιακά Δίκτυα” στοιχειοθετείται και από 
τις παρακάτω προτάσεις ‐ δηλώσεις: 

 Ο μοντέρνος σχεδιασμός συστημάτων επιβάλλει τον επιμερισμό τους σε 
υποσυστήματα  με  κοινό  σημείο  αναφοράς  τα  δεδομένα.  Οι  δομές 
δεδομένων που αποκλειστικά χρησιμοποιούνται είναι τεχνολογίας τύπου 
Βάσεων  Δεδομένων,  ενώ  για  δεδομένα  που  ενέχουν  χωρική  υπόσταση 
πρόσφατα εισήχθησαν οι δομές Βάσεων Γεωγραφικών Δεδομένων. 

 Το υποσύστημα διαχείρισης χωρικών  δεδομένων αντιπροσωπεύεται από 
Βάσεις  Γεωγραφικών Δεδομένων  οι  οποίες  αποτελούν  τη φυσική  μορφή 
αντίστοιχων  Γεωπληροφοριακών  Μοντέλων  Δεδομένων.  Ο 
αντικειμενοστραφής  σχεδιασμός  Πρότυπων  Γεωπληροφοριακών 
Μοντέλων Δεδομένων σε κάθε πεδίο εξειδίκευσης, απασχολεί έντονα την 
ερευνητική  κοινότητα  και  τις  εταιρείες  παραγωγής  λογισμικού  την 
τελευταία  πενταετία,  και  έχει  εφαρμογή  σε  ένα  ευρύ  φάσμα 
επιστημονικών εξειδικεύσεων. 

 Η  μη  εκτεταμένη  θεώρηση  ζητημάτων  που  άπτονται  του  ΣΣ  στα 
υφιστάμενα Γεωπληροφοριακά Μοντέλα Δεδομένων για Συγκοινωνιακά 
Δίκτυα, εγείρει ερευνητικές ανησυχίες και την ανάγκη εμπλουτισμού και 
βελτιστοποίησής τους. 

 Η  διασύνδεση‐ενοποίηση  διαφορετικών  υποσυστημάτων  μέσω  του 
σχεδιασμού  των  κατάλληλων  πρωτοκόλλων  επικοινωνίας 
αντιμετωπίζεται  στο  σύνολο  των Συστημάτων που  είναι  επιφορτισμένα 
με  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  παρακολούθηση  κρίσιμων 
παραμέτρων  της  ανθρώπινης  δραστηριότητας  και  τα  μέσα  που 
χρησιμοποιούνται  για  το  σκοπό  αυτό  αποτελούν  αναμφισβήτητα 
τεχνολογία αιχμής. 
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1.3 Μέθοδοι και Εργαλεία 
Για  την  ικανοποίηση  των  αναγκών  που  προσδιορίστηκαν  κατά  την  περιγραφή 
του  ερευνητικού  πλαισίου,  στο  οποίο  τοποθετείται  η  παρούσα  διατριβή, 
παρατίθενται στα επόμενα η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετήθηκε και οι 
τεχνολογίες λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν. 

Η  μεθοδολογική  προσέγγιση  που  ακολουθήθηκε  για  την  επίτευξη  των 
προαναφερόμενων στόχων, σε πρώτη φάση βασίστηκε στην ποιοτική μελέτη και 
καταγραφή των εμπλεκομένων δεδομένων με τις διεργασίες ΣΣ και ακολούθως 
στο σχεδιασμό των προτεινόμενων από την παρούσα έρευνα Γεωπληροφοριακών 
Μοντέλων Δεδομένων. Εντοπίζονται τρεις ομάδες δραστηριοτήτων ως εξής: 

 1η Ομάδα Δραστηριοτήτων: Φιλτράρισμα και Ταξινόμηση Δεδομένων. 
Σε αυτή τη φάση φιλτράρονται τα δεδομένα και ταξινομούνται με βάση α) 
τη  σημαντικότητα  και  το  βαθμό  εμπλοκής  τους  στις  διαδικασίες  της 
πρόβλεψης  της  ζήτησης  για  μετακινήσεις  και  β)  την  ενδεχόμενη 
συνεισφορά  τους  στο  σχεδιασμό  και  τη  βελτιστοποίηση  των  πρότυπων 
γεωπληροφοριακών  μοντέλων  δεδομένων.  Επίσης,  παρέχονται 
επεξηγηματικές πληροφορίες σχετικά με ορισμούς και χρησιμότητα  των 
δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα κατά την ταξινόμηση,  ομαδοποιούνται  τα 
δομικά  και  λειτουργικά  χαρακτηριστικά  των  κύριων  κλάσεων  των 
αντικειμένων (οντοτήτων) που συμμετέχουν στις διεργασίες του ΣΣ. 

 2η Ομάδα Δραστηριοτήτων: Καταγραφή Ανταλλαγής Δεδομένων.  
Στη  φάση  αυτή  καταγράφονται  τα  δεδομένα  εισόδου/εξόδου  που 
εμπλέκονται σε επιλεγμένες διεργασίες μοντελοποίησης της ζήτησης για 
μετακινήσεις από το στάδιο  της προετοιμασίας και  του καθορισμού των 
παραμέτρων  εισόδου  (π.χ.  μητρώα  προέλευσης‐προορισμού)  μέχρι  την 
εξαγωγή  των  τελικών  αποτελεσμάτων  (π.χ.  προβλεπόμενη  φόρτιση 
δικτύου) και για όλα τα ενδιάμεσα στάδια.  

 3η  Ομάδα  Δραστηριοτήτων:  Σχεδιασμός  και  Βελτιστοποίηση 
Γεωπληροφοριακών Μοντέλων Δεδομένων. 
Η φάση αυτή, που στην ουσία αποτελεί και τον πυρήνα της διδακτορικής 
διατριβής  περιλαμβάνει  το  σχεδιασμό  ‐  και  τη  βελτιστοποίηση 
υφισταμένων ‐ πρότυπων Γεωπληροφοριακών Μοντέλων Δεδομένων για 
Συγκοινωνιακά Δίκτυα.  

Η Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης UML, αποτελεί τα τελευταία χρόνια το 
πιο διαδεδομένο βιομηχανικό πρότυπο αντικειμενοστραφούς μοντελοποίησης. Η 
στατική προβολή της UML, η οποία καθορίζει τα είδη των αντικειμένων που είναι 
σημαντικά για ένα σύστημα και για την υλοποίησή του,  τις συσχετίσεις μεταξύ 
των  αντικειμένων  αυτών  και  μια  σειρά  από  άλλες  σημαντικές  παραμέτρους 
σχεδίασης (λειτουργίες, πεδία ορισμού τιμών, περιορισμοί κλπ.), υιοθετήθηκε για 
το σχεδιασμό των Μοντέλων Δεδομένων [9]. 

Η  επικοινωνία  της  Βάσης  Γεωγραφικών  Δεδομένων  που  υλοποιεί  τα 
προτεινόμενα Μοντέλα Δεδομένων,  με  κάθε  τύπου  εξωτερικό  υποσύστημα  είτε 
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αυτό ανήκει στα μοντέλα ΣΣ ή στα ΣΓΠ, επιδεικνύεται, με τη χρήση της Εκτατής 
Δηλωτικής Γλώσσας XML [18]. 

Συνοπτικά,  οι  τεχνολογίες  λογισμικού  που  χρησιμοποιήθηκαν  στην  παρούσα  
διατριβή  για  το  σχεδιασμό,  την  υλοποίηση  και  την  επίδειξη  των  παραγομένων 
Γεωπληροφοριακών Μοντέλων Δεδομένων και τα κριτήρια επιλογής τους έχουν 
ως εξής: 

 Λογισμικά Σχεδίασης Μοντέλων Δεδομένων με χρήση της UML. 
Το  λογισμικό  που  χρησιμοποιήθηκε  για  τη  σχεδίαση  των  μοντέλων 
δεδομένων  είναι  το Microsoft Visio  2000  [19].  Πέρα  από  τις  δυνατότητες 
ξεχωριστής  σχεδίασης  με  UML  για  7  τύπους  διαγραμμάτων  (Activity, 
Collaboration,  Component,  Deployment,  Sequence,  Statechart,  Static 
Structure),  παρέχει  τη  δυνατότητα μετασχηματισμού  των  διαγραμμάτων 
σε δομές τύπου Βάσης Δεδομένων, που όπως θα φανεί μπορούν να είναι 
άμεσα αξιοποιήσιμες από τα λογισμικά ΣΓΠ. 

 Λογισμικά Πακέτα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού  
Τα  Λογισμικά  πακέτα  που  επιλέχθηκαν  να  συνδράμουν  στο  σχεδιασμό 
των μοντέλων δεδομένων είναι το EMME/2 και το SATURN. Το EMME/2 
[20]  είναι  ένα  διαδραστικό‐γραφικό  λογισμικό,  υψηλού  επιπέδου, 
πολλαπλών  μέσων,  αστικού  (και  όχι  μόνο)  ΣΣ.  Διαθέτει  εργαλεία  για 
μοντελοποίηση  της  ζήτησης  για  μετακινήσεις,  για  μοντελοποίηση  και 
ανάλυση δικτύων πολλαπλών μέσων και για αξιολόγηση εναλλακτικών 
σεναρίων. Είναι επίσης ένα σύστημα υποβοήθησης στη λήψη αποφάσεων 
με σταθερές και αποτελεσματικές  διαδικασίες χειρισμού των δεδομένων 
συμπεριλαμβανομένου  και  του  ελέγχου  αξιοπιστίας  των  δεδομένων 
εισόδου. Η τράπεζα δεδομένων που διαθέτει έχει δομηθεί με τρόπο που να 
επιτρέπει  την  ταυτόχρονη περιγραφή,  ανάλυση  και  σύγκριση  σεναρίων. 
Το  SATURN  [21]  είναι  ένα  πακέτο  από  λογισμικά  προγράμματα  και 
λειτουργεί  με  6  βασικές  συναρτήσεις:  α)  ως  ένα  συνδυαστικό  μοντέλο 
προσομοίωσης  της  κυκλοφορίας  και  καταμερισμού  στο  δίκτυο  για  την 
ανάλυση  σχημάτων  διαχείρισης  της  κυκλοφορίας  και  μεγάλων  έργων 
υποδομής σε δίκτυα που λειτουργούν σε κατάσταση κορεσμού, β) ως ένα 
συμβατικό  μοντέλο  καταμερισμού  σε  μεγάλα  δίκτυα  (έως  20.000  ή 
περισσοτέρων  συνδέσμων),  γ)  ως  μοντέλο  προσομοίωσης  ξεχωριστών 
κόμβων, δ) ως ένα σύστημα επεξεργασίας δικτύου, βάσης δεδομένων και 
γραφικής  ανάλυσης,  ε)  ως  ένα  πακέτο  χειρισμού  μητρώων  για  την 
ανάλυση  και  το  χειρισμό  π.χ.  μητρώων  μετακινήσεων  και  στ)  ως  ένα 
μοντέλο  μητρώων  ζήτησης  για  μετακινήσεις  που  καλύπτει  τα  βασικά 
στοιχεία  κατανομής  μετακινήσεων,  κατανομής  κατά  μέσο  κλπ.  Τα  δύο 
αυτά  λογισμικά  μοντέλα  αποτελούν  δύο  από  τους  κλασσικούς 
αντιπροσώπους των συγκοινωνιακών μοντέλων, με  ευρεία εφαρμογή σε 
πολυάριθμες μελέτες  έργων υποδομής για την Ελλάδα και από αρκετούς 
Οργανισμούς  Δημόσιου  Ενδιαφέροντος  όπως    η  Υποθαλάσσια  Αρτηρία 
Θεσσαλονίκης, η Εγνατία Οδός, το Αττικό Μετρό, ο Οργανισμός ΑΘΗΝΑ 
2004,  το  ΥΠΕΧΩΔΕ,  ο  Οργανισμός  Ρυθμιστικού  Θεσσαλονίκης  κλπ. 
Επίσης,  καλύπτουν  και  την  κατηγορία  αυτών  που  βασίζουν  την 
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κυκλοφοριακή  προσομοίωση  στη  στοιχειώδη  χωρική  οντότητα  του 
συνδέσμου (EMME/2) και αυτών αντίστοιχα του κόμβου (SATURN).   

 Λογισμικά Πακέτα Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών 
Αναφορικά με τις απαιτήσεις της παρούσας διατριβής, τα βασικά κριτήρια 
επιλογής ενός λογισμικού ΣΓΠ περιλαμβάνουν, εκτός των άλλων, υψηλές 
λειτουργικές  δυνατότητες  χρήσης  της  νέας  γενιάς  γεωγραφικών  δομών 
δεδομένων  δηλ.  των  Βάσεων  Γεωγραφικών  Δεδομένων  καθώς  και 
δυνατότητες  εισαγωγής  φυσικών  δομών  που  έχουν  προκύψει  από 
μοντελοποίηση  με  UML  και  έχουν  τη  μορφή  αρχείων  τύπου  Βάσεων 
Δεδομένων  ή  τύπου  XML.  Οι  δυνατότητες  αυτές  παρέχονται  σε  υψηλό 
βαθμό  από  το  ArcGIS,  το  δημοφιλέστερο  λογισμικό  πακέτο  αυτού  του 
τύπου που έχει επικρατήσει ανά τον κόσμο.  [22]. 

Σε  κάθε  περίπτωση  τα  εργαλεία  λογισμικού  που  χρησιμοποιήθηκαν  δε 
δεσμεύουν  το  σχεδιασμό  των  προτεινόμενων  Γεωπληροφοριακών  Μοντέλων 
Δεδομένων  και  δεν  περιορίζουν  τα  οφέλη  που  ενέχει  ο  σχεδιασμός  ανοικτής 
αρχιτεκτονικής. 

1.4 ∆ιάρθρωση 
Η παρούσα διατριβή διαρθρώνεται σε  επτά κεφάλαια με  το παρόν να αποτελεί 
την  “Εισαγωγή”,  όπου  ουσιαστικά  τίθεται  το  ερευνητικό  πλαίσιο  στο  οποίο 
τοποθετείται  και  αναφέρονται  οι  μέθοδοι  που  υιοθετήθηκαν  και  τα  εργαλεία 
λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνησή της. 

Στο  2ο  κεφάλαιο  “Πρότυπα  και  Μοντελοποίηση”  εξετάζονται  εδραιωμένα 
πρότυπα  που  άπτονται  του  ευρύτερου  χώρου  διαχείρισης  της  χωρικής 
πληροφορίας  και  των  γραμμικών  δικτύων  με  έμφαση  στα  Συγκοινωνιακά 
Δίκτυα.  Συγκεκριμένα  εξετάζονται  πρότυπα  Τοπολογίας,  Συστημάτων 
Γραμμικής Αναφοράς και εδραιωμένα πρότυπα Γεωχωρικών Δεδομένων. Επίσης 
πραγματοποιείται  εκτενής  περιγραφή  του  προτύπου  αντικειμενοστραφούς 
μοντελοποίησης UML και της στατικής προβολής αυτής καθώς και του προτύπου 
ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων, XML, με έμφαση σε 
δομές Βάσεων Δεδομένων. 

Στο 3ο Κεφάλαιο που τιτλοφορείται “Μοντελοποίηση και Συγκοινωνιακά Δίκτυα” 
γίνεται μια σύντομη αλλά ολοκληρωμένη ανασκόπηση των τύπων των διαφόρων 
χρησιμοποιούμενων  πακέτων  λογισμικού  στον  ΣΣ  και  στην  προσομοίωση  της 
Κυκλοφορίας  σε  συνδυασμό  με  τις  απαιτήσεις  της  σύγχρονης  εποχής  όπου  τα 
λογισμικά  αυτά  δεν  έχουν  πλέον  στατικό  αλλά  δυναμικό  χαρακτήρα. 
Παρατίθενται  ακόμη  οι  σύγχρονες  απόψεις  περί  διαχείρισης  της  ζήτησης  για 
μετακινήσεις και τα συγκοινωνιακά  πακέτα που είναι κατάλληλα για τον σκοπό 
αυτό  μέσα  από  τα  ευρήματα  σχετικών  Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων  (AIUTO, 
APAS). Τέλος  παρατίθεται και η θεωρία που διέπει τις διαδικασίες καταμερισμού 
στο  Συγκοινωνιακό  Δίκτυο  με  όλους  τους  εδραιωμένους  τύπους  καταμερισμού 
όπως αυτοί εφαρμόζονται σε αναγνωρισμένα συγκοινωνιακά μοντέλα  (ΕΜΜΕ/2 
και SATURN). 

 1-9 

 



Κεφ. 1: Εισαγωγή  ∆ιάρθρωση 

 

Ο  προβληματισμός  που  τελικά  καθιστά  επιβεβλημένη  την  έρευνα  στα  θέματα 
ενοποίησης των συγκοινωνιακών μοντέλων και των συστημάτων διαχείρισης της 
χωρικής  πληροφορίας  όπως  αυτά  εκφράζονται  από  τις  επικρατούσες 
τεχνολογικές τάσεις και η διερεύνηση των δυνατοτήτων που διανοίγονται από τη 
σχεδίαση  των  προτεινόμενων  Μοντέλων  Δεδομένων  εξετάσθηκαν  στο  4ο 
κεφάλαιο με τίτλο “Αποτίμηση Μεθόδων και Διερεύνηση Δυνατοτήτων”. 
Στο  5ο  κεφάλαιο,  “Σχεδιασμός  Γεωπληροφοριακών  Μοντέλων  Δεδομένων  για 
Συγκοινωνιακά Δίκτυα”  εφαρμόστηκε η μεθοδολογική προσέγγιση που οδήγησε 
στον τελικό σχεδιασμό των προτεινόμενων από την παρούσα έρευνα πρότυπων 
Γεωπληροφοριακών  Μοντέλων  Δεδομένων  για  Συγκοινωνιακά  Δίκτυα.  Το 
κεφάλαιο  αυτό  αποτελεί  την  κρίσιμη  μάζα  της  διδακτορικής  διατριβής. 
Συνοπτικά, εξετάζονται οι δομές που συντηρούν τα συγκοινωνιακά δεδομένα στα 
συγκοινωνιακά μοντέλα,  καταγράφεται η ανταλλαγή δεδομένων με αυτά κατά 
τις φάσεις εκτέλεσης των διεργασιών καταμερισμού και εν τέλει σχεδιάζονται τα 
προτεινόμενα Μοντέλα Δεδομένων για επιλεγμένους τύπους καταμερισμού. 

Στο 6ο κεφάλαιο “Ενσωμάτωση Προτεινόμενων Μεθόδων σε Υφιστάμενες Φυσικές 
Δομές”  επιχειρείται η  επίδειξη  των προτεινόμενων Μοντέλων Δεδομένων με  το 
Φυσικό  Σχεδιασμό  του  Βασικού  Δικτύου  και  κάθε  θεμελιώδους  συστατικού  του 
και  εν  συνεχεία,  επί  αυτού  σχεδιάζεται  φυσικά  (και  επιδεικνύεται)  ένας 
επιλεγμένος καταμερισμός. Η ανάπτυξη αυτή επιτελείται στις σύγχρονες δομές 
δεδομένων που  υιοθετούνται  σήμερα από  την  ερευνητική κοινότητα,  τις  Βάσεις 
Γεωγραφικών Δεδομένων. Παράλληλα προτείνονται τρόποι αναπαράστασης των 
εμπλεκομένων χωρικών συγκοινωνιακών δεδομένων και επιδεικνύεται επίσης η 
δυνατότητα  ενοποίησης  διαφορετικών  υποσυστημάτων με  χρήση  του προτύπου 
XML. 

Μια  ανασκόπηση  της  παραγόμενης  έρευνας,  η  συμβολή  της  στο  σχεδιασμό 
πρότυπων Γεωπληροφοριακών Μοντέλων Δεδομένων για Συγκοινωνιακά Δίκτυα 
και η διερεύνηση πιθανών μελλοντικών επεκτάσεων παρουσιάζονται στο 7ο και 
τελευταίο κεφάλαιο με τίτλο “Επισκόπηση και Συμβολή Παραγόμενης Έρευνας ”
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2.1 Εισαγωγή 
Όπως αναφέρθηκε στο 1ο κεφάλαιο η μοντελοποίηση στα πλαίσια της παρούσας 
έρευνας, συνδέεται με το σχεδιασμό Γεωπληροφοριακών Μοντέλων Δεδομένων. Ο 
σχεδιασμός  αυτός,  πέρα  από  το  ότι  βασίζεται  σε  αναγνωρισμένα  πρότυπα 
εργαλεία  σχεδίασης,  υιοθετεί  και  μια  σειρά  από  άλλα,  εδραιωμένα  στον  τομέα 
των  Συγκοινωνιακών  Δικτύων,  πρότυπα.  Συγκεκριμένα,  τα  πρότυπα  που 
υποβοηθούν τη μοντελοποίηση και εξετάζονται στο παρόν κεφάλαιο είναι: 

 Η  Γλώσσα  Ενοποιημένης  Μοντελοποίησης,  UML,  η  οποία  αποτελεί  το 
πρότυπο  για  τον  αντικειμενοστραφή  σχεδιασμό  συστημάτων. 
Πραγματοποιείται εκτενής περιγραφή των δυνατοτήτων της γλώσσας και 
αναλύονται  οι  δυνατότητες  της  στατικής  προβολής  αυτής,  η  οποία 
υιοθετήθηκε  από  την  παρούσα  έρευνα  για  το  σχεδιασμό  των 
προτεινόμενων Γεωπληροφοριακών Μοντέλων Δεδομένων (§ 2.2). 

 Το  πρότυπο  διασωλήνωσης  (ανταλλαγής  δηλαδή  δεδομένων  μεταξύ 
διαφορετικών  υποσυστημάτων),  της Εκτατής  Δηλωτικής  Γλώσσας, XML, 
με έμφαση στην εφαρμογή της σε δομές Βάσεων Δεδομένων (§ 2.3). 

 Μια  σειρά  από  αναγνωρισμένα πρότυπα  στον  τομέα  της  ανάλυσης  του 
χώρου, με έμφαση στα Συγκοινωνιακά Δίκτυα, τα οποία ομαδοποιούνται 
ως  Γεωπληροφοριακά  Πρότυπα  για  Συγκοινωνιακά  Δίκτυα  (§  2.4)  και 
περιλαμβάνουν: 

‐ το Πρότυπο Τοπολογίας Κόμβου‐Τόξου, 

‐ τα Πρότυπα Συστημάτων Γραμμικής Αναφοράς και Κατακερματισμού, 

‐ το Πρότυπο Γεωχωρικών Δεδομένων για Συγκοινωνιακά Δίκτυα, FGDC 
και 

‐ το Πρότυπο Γεωπληροφοριακό Μοντέλο Δεδομένων UNETRANS. 

2.2 Το Πρότυπο Αντικειµενοστραφούς 
Μοντελοποίησης (UML) 

Ο ρόλος της UML, είναι η μοντελοποίηση διαδραστικών συστημάτων, των οποίων 
η  συμπεριφορά  αναδεικνύεται  από  την  αλληλεπίδραση  των  συστατικών  τους 
μεταξύ  τους,  καθώς  και  με  το  περιβάλλον  τους  [1],  [2],  [3],  [4],  [5].  Η  παρούσα 
παράγραφος παρουσιάζει μία σύντομη εισαγωγή στις έννοιες,  τις προβολές και 
τα  διαγράμματα  της UML.  Επιπροσθέτως,  επιδεικνύει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο 
διάφορες έννοιες χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν ένα σύστημα, καθώς και 
τον τρόπο συνύπαρξης των διαφόρων προβολών της γλώσσας. 

2.2.1 Προβολές της UML 

Δεν  υπάρχει  σαφής  διαχωριστική  γραμμή  μεταξύ  των  διαφόρων  εννοιών  και 
δομών  της UML.  Ωστόσο,  υφίσταται  κατηγοριοποίησή  τους,  σε  μια  σειρά  από 
αναπαραστάσεις  που  καλούνται  προβολές.  Μία  προβολή  είναι  ένα  υποσύνολο 
δομών μοντελοποίησης σε UML, που αναπαριστούν μία άποψη του συστήματος 
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[6]. Η οπτική ανάλυση των εννοιών κάθε προβολής προσφέρονται από ένα ή δύο 
είδη διαγραμμάτων. 
Στο ανώτατο επίπεδο, οι προβολές μπορούν να διαιρεθούν σε τρεις περιοχές: τη 
δομική  ταξινόμηση,  τη  δυναμική  συμπεριφορά  και  τη  διαχείριση  μοντέλου.  Η 
δομική  ταξινόμηση περιγράφει  τα στοιχεία  του συστήματος και  τις συσχετίσεις 
τους με άλλα στοιχεία, με τη χρήση ταξινομητών. Οι ταξινομητές περιλαμβάνουν 
κλάσεις,  περιπτώσεις  χρήσης,  συστατικά  και  κόμβους.  Οι  ταξινομητές 
προσφέρουν  τη  βάση,  πάνω  στην  οποία  δομείται  η  δυναμική  συμπεριφορά.  Οι 
προβολές  ταξινόμησης  [7]  περιλαμβάνουν  τη  στατική  προβολή,  την  προβολή 
περίπτωσης χρήσης και την προβολή υλοποίησης [8]. 
Η  δυναμική  συμπεριφορά  περιγράφει  τη  συμπεριφορά  ενός  συστήματος  στη 
διάρκεια  του χρόνου. Η συμπεριφορά μπορεί να περιγραφεί σαν μία σειρά από 
στιγμιότυπα του συστήματος, όπως αυτά λαμβάνονται από τη στατική προβολή 
[9]. Οι προβολές δυναμικής συμπεριφοράς περιλαμβάνουν την προβολή μηχανής 
κατάστασης, την προβολή δραστηριότητας και την προβολή αλληλεπίδρασης. 
Η  διαχείριση  μοντέλου  περιγράφει  την  οργάνωση  αυτών  καθαυτών  των 
μοντέλων σε ιεραρχικές μονάδες. Το πακέτο είναι μία γενική οργανωτική μονάδα 
μοντέλων.  Εξειδικευμένα  πακέτα  περιλαμβάνουν  μοντέλα  και  υποσυστήματα 
[10]. Η προβολή διαχείρισης μοντέλου αλληλεπιδρά με  τις άλλες προβολές,  και 
τις οργανώνει για σκοπούς ανάπτυξης και ελέγχου. 
Η UML  επιπροσθέτως περιλαμβάνει ποικίλες  δομές,  οι  οποίες προορίζονται  να 
παράσχουν  χρήσιμες,  δυνατότητες  επέκτασης.  Οι  συγκεκριμένες  δομές 
περιλαμβάνουν,  περιορισμούς,  στερεότυπα  και  σημασμένες  τιμές,  ενώ  είναι 
εφαρμόσιμες στα στοιχεία όλων των προβολών. Ο Πίνακας 2‐1 παρουσιάζει  τις 
προβολές UML και τα διαγράμματα που τις αναπαριστούν. Επίσης, παραθέτει τις 
κύριες έννοιες, που σχετίζονται με κάθε προβολή.  

Πίνακας 2-1: Προβολές και ∆ιαγράµµατα UML [11] 

Μείζων Περιοχή Προβολή ∆ιαγράµµατα Κύριες Έννοιες 

στατική προβολή διάγραµµα κλάσεων κλάση, διασύνδεση, γενίκευση, 
εξάρτηση, πραγµατοποίηση, 
διεπαφή 

προβολή περίπτωσης 
χρήσης 

διάγραµµα 
περίπτωσης χρήσης 

περίπτωση χρήσης, 
πρωταγωνιστής, διασύνδεση, 
επεκτείνω, περιλαµβάνω, 
γενίκευση περίπτωσης χρήσης 

προβολή υλοποίησης διάγραµµα 
συστατικών 

συστατικό, διεπαφή, εξάρτηση, 
πραγµατοποίηση 

δοµική 

προβολή ανάπτυξης διάγραµµα 
ανάπτυξης 

κόµβος, συστατικό, εξάρτηση, 
τοποθεσία 

προβολή µηχανής 
κατάστασης 

διάγραµµα χάρτη 
κατάστασης 

κατάσταση, συµβάν, µετάβαση, 
ενέργεια 

προβολή 
δραστηριότητας 

διάγραµµα 
δραστηριότητας 

κατάσταση, δραστηριότητα, 
µετάβαση ολοκλήρωσης, µερισµός, 
συνένωση 

διάγραµµα διαδοχής αλληλεπίδραση, αντικείµενο, 
µήνυµα, ενεργοποίηση 

δυναµική 

προβολή 
αλληλεπίδρασης 

διάγραµµα 
συνεργασίας 

συνεργασία, αλληλεπίδραση, 
συνεργατικός ρόλος, µήνυµα 

διαχείριση 
µοντέλου 

προβολή διαχείρισης 
µοντέλου 

διάγραµµα κλάσεων πακέτο, υποσύστηµα, µοντέλο 

επεκτασιµότητα όλες όλα περιορισµός, στερεότυπο, 
σηµασµένες τιµές 
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Ο συγκεκριμένος πίνακας δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ένα σύνολο από κανόνες, 
αλλά  ως  ένας  οδηγός  σχεδίασης  με  δεδομένο  ότι  επιτρέπεται  η  ανάμειξη 
προβολών. 

2.2.1.1 Στατική Προβολή 

Η στατική προβολή μοντελοποιεί τόσο έννοιες στο πεδίο της εφαρμογής, όσο και 
εσωτερικές  έννοιες,  που  προσδιορίζονται  ως  μέρος  της  υλοποίησης  μιας 
εφαρμογής [12]. Η συγκεκριμένη προβολή είναι στατική διότι δεν περιγράφει την 
εξαρτώμενη  από  το  χρόνο  συμπεριφορά  του  συστήματος,  κάτι  το  οποίο 
περιγράφεται από άλλες προβολές. Οι κύριες συνιστώσες της στατικής προβολής 
είναι οι κλάσεις και οι συσχετίσεις τους: διασύνδεση, γενίκευση και διάφορα είδη 
εξάρτησης, όπως η πραγματοποίηση και η χρήση. Η κλάση είναι η περιγραφή μιας 
έννοιας από το πεδίο της εφαρμογής ή από τον τρόπο επίλυσης μιας εφαρμογής 
[13]. Οι κλάσεις αποτελούν το επίκεντρο της οργάνωσης της στατικής προβολής 
ενώ  τα  υπόλοιπα  στοιχεία  ανήκουν  ή  προσαρτώνται  σε  κλάσεις.  Η  στατική 
προβολή  παρουσιάζεται  με  διαγράμματα  κλάσεων,  τα  οποία  ονομάζονται  έτσι 
διότι εστιάζουν κυρίως στην περιγραφή των κλάσεων. 
Οι  κλάσεις  σχεδιάζονται  ως  ορθογώνια  παραλληλόγραμμα.  Οι  λίστες 
ιδιοχαρακτηριστικών  και  λειτουργιών προσαρτώνται  ξεχωριστά στο  σχήμα  των 
κλάσεων  και  η  εμφάνισή  τους  είναι  προαιρετική.  Τα  ιδιοχαρακτηριστικά  και  οι 
λειτουργίες τους συνήθως εμφανίζονται σε ένα μόνο διάγραμμα. Οι συσχετίσεις 
μεταξύ  κλάσεων  σχεδιάζονται  ως  γραμμές,  που  συνδέουν  τις  κλάσεις.  Τα 
διαφορετικά  είδη  συσχετίσεων  διακρίνονται  από  την  υφή  των  γραμμών  και  τις 
απολήξεις τους. 
Το  Σχήμα  2‐1  αναπαριστά  ένα  διάγραμμα  κλάσεων  που  μοντελοποιεί  μια 
εφαρμογή πώλησης εισιτηρίων. Παρουσιάζει διάφορες σημαντικές κλάσεις, όπως 
ο  πελάτης  (Customer),  η  κράτηση  (Reservation),  το  εισιτήριο  (Ticket)  και  η 
παράσταση  (Performance). Οι πελάτες μπορεί να κάνουν πολλαπλές κρατήσεις, 
αλλά κάθε κράτηση γίνεται από έναν μόνο πελάτη. Οι κρατήσεις είναι δύο ειδών: 
μεμονωμένες κρατήσεις (Individual) ή συνδρομητικές σειρές (Subscription series). 
Και στις δύο περιπτώσεις κρατούνται εισιτήρια: ένα, στη μία περίπτωση, ή πολλά, 
στη  δεύτερη.  Κάθε  εισιτήριο  είναι  μέρος  μιας  συνδρομητικής  σειράς  ή  μιας 
μεμονωμένης  κράτησης,  αλλά  όχι  και  τα  δύο.  Κάθε  παράσταση  έχει  πολλά 
διαθέσιμα εισιτήρια, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε μια μοναδική θέση. Μία 
παράσταση αναγνωρίζεται από το έργο, την ημερομηνία και την ώρα [11]. 
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Σχήµα 2-1: ∆ιάγραµµα Κλάσεων [11] 

Οι  κλάσεις  μπορούν  να  περιγραφούν  σε  διάφορα  επίπεδα  ακρίβειας  και 
συγκεκριμενοποίησης. Στα πρώτα στάδια σχεδιασμού,  το μοντέλο συλλαμβάνει 
τις πιο λογικές απόψεις του προβλήματος. Σε επόμενα στάδια συλλαμβάνονται 
οι σχεδιαστικές αποφάσεις και οι λεπτομέρειες υλοποίησης.  

2.2.1.2 Προβολή Περίπτωσης Χρήσης 

Η  προβολή  περίπτωσης  χρήσης  μοντελοποιεί  τη  λειτουργικότητα  του 
συστήματος,  όπως  αυτή  γίνεται  αντιληπτή  από  εξωτερικούς  χρήστες,  που 
ονομάζονται  πρωταγωνιστές.  Η  περίπτωση  χρήσης  αποτελεί  μία  κατανοητή 
μονάδα  λειτουργικότητας,  εκφρασμένη  ως  μία  συναλλαγή  μεταξύ 
πρωταγωνιστών  και  συστήματος.  Η  σκοπιμότητα  της  προβολής  περίπτωσης 
χρήσης είναι η δημιουργία μιας λίστας πρωταγωνιστών και περιπτώσεων χρήσης 
και  η  προβολή  εκείνων  των  πρωταγωνιστών  που  συμμετέχουν  σε  κάθε 
περίπτωση χρήσης [14], [15]. 
Το  Σχήμα  2‐2  παρουσιάζει  ένα  διάγραμμα  περίπτωσης  χρήσης  για  το 
παράδειγμα  ενός  ταμείου  [11].  Στους  πρωταγωνιστές  περιλαμβάνονται  ο 
υπάλληλος,  ο  επιβλέπων και  το κιόσκι.  Το κιόσκι  είναι  ένα άλλο σύστημα, που 
δέχεται  παραγγελίες  πελατών.  Ο  πελάτης  δεν  αποτελεί  πρωταγωνιστή  της 
ταμειακής εφαρμογής διότι δεν είναι απʹ ευθείας συνδεδεμένος με την εφαρμογή. 
Οι  περιπτώσεις  χρήσης  περιλαμβάνουν  την  αγορά  εισιτηρίων  από  το  κιόσκι  ή 
από τον υπάλληλο,  την αγορά συνδρομών  (μόνο μέσω του υπαλλήλου) και την 
εποπτεία  των  συνολικών  πωλήσεων  (κατόπιν  αίτησης  του  επιβλέποντος).  Η 
αγορά εισιτηρίων και συνδρομών περιλαμβάνουν ένα κοινό κομμάτι: τη χρέωση 
στην  υπηρεσία  πιστωτικών  καρτών.  Μία  πλήρης  περιγραφή  του  ταμείου  θα 
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περιελάμβανε και άλλες περιπτώσεις χρήσης,  όπως  την αλλαγή  εισιτηρίων και 
τον έλεγχο διαθεσιμότητας. 
Οι  περιπτώσεις  χρήσης  μπορούν,  επίσης,  να  περιγραφούν  σε  διάφορα  επίπεδα 
λεπτομέρειας. Μπορούν να αναλυθούν σε παράγοντες και να περιγραφούν μέσω 
άλλων,  απλούστερων  περιπτώσεων  χρήσης  [16].  Μία  περίπτωση  χρήσης 
υλοποιείται ως μία συνεργασία στην προβολή αλληλεπίδρασης [17], [18]. 
 

Ταµείο

αγορά
εισιτηρίων

σύστηµα
πρωταγωνιστής 

αγορά
συνδροµών

χρέωση

εποπτεία
πωλήσεων

«περιλαµβάνω» 
συσχέτιση «περιλαµβάνω»

Κιόσκι 

περίπτωση χρήσης

Υπάλληλος 

Υπηρεσία Πιστωτικών 
Καρτών 

Επιβλέπων  
Σχήµα 2-2: ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης [11] 

2.2.1.3 Προβολή Αλληλεπίδρασης 

Η προβολή  αλληλεπίδρασης  περιγράφει  σειρές  ανταλλαγών μηνυμάτων  μεταξύ 
των  ρόλων,  που  υλοποιούν  τη  συμπεριφορά  ενός  συστήματος.  Ο  ταξινομητικός 
ρόλος  είναι  η  περιγραφή  ενός  αντικειμένου,  το  οποίο  διαδραματίζει  έναν 
συγκεκριμένο  ρόλο  μέσα  σε  μία  αλληλεπίδραση,  σε  αντιδιαστολή  με  άλλα 
αντικείμενα  της  ίδιας  κλάσης.  Αυτή  η  προβολή  προσφέρει  μία  ολιστική  εικόνα 
της συμπεριφοράς μέσα σε ένα σύστημα. Προβάλει, δηλαδή, τη ροή του ελέγχου 
μεταξύ πολλών αντικειμένων. Η προβολή αλληλεπίδρασης απεικονίζεται μέσω 
δύο  διαγραμμάτων,  που  εστιάζουν  σε  δύο  διαφορετικά  θέματα:  του 
διαγράμματος διαδοχής και του διαγράμματος συνεργασίας [19]. 
Το διάγραμμα διαδοχής προβάλει ένα σύνολο μηνυμάτων, τοποθετημένων βάσει 
χρονικής  διαδοχής.  Κάθε  ταξινομητικός  ρόλος  παρουσιάζεται  σαν  μία 
κατακόρυφη γραμμή, που αναπαριστά το ρόλο στη διάρκεια του χρόνου, μέσα σε 
μία  συνολική  αλληλεπίδραση.  Η  γραμμή  αυτή  καλείται  γραμμή  ζωής.  Τα 
μηνύματα  εμφανίζονται  ως  βέλη  μεταξύ  των  γραμμών  ζωής.  Ένα  διάγραμμα 
διαδοχής μπορεί  να παρουσιάσει  ένα σενάριο,  μία ανεξάρτητη  ιστορία,  δηλαδή, 
μιας συναλλαγής. 
Μία  χρήση  του  διαγράμματος  διαδοχής  είναι  η  παρουσίαση  της  διαδοχής 
συμπεριφοράς μιας περίπτωσης χρήσης. Όταν η συμπεριφορά υλοποιείται, κάθε 
μήνυμα του διαγράμματος αντιστοιχεί σε μία λειτουργία επάνω σε μία κλάση ή 
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σε  μία  πυροδότηση  συμβάντος  επάνω  σε  μία  μετάβαση  μιας  μηχανής 
κατάστασης [20]. 
Το Σχήμα 2‐3 παρουσιάζει  ένα διάγραμμα διαδοχής για  την περίπτωση χρήσης 
αγοράς  εισιτηρίων  [11].  Αυτή  η  περίπτωση  χρήσης  ξεκινά  από  τον  πελάτη  στο 
κιόσκι, το οποίο επικοινωνεί με το ταμείο. Τα βήματα για την περίπτωση χρήσης 
χρέωσης περιλαμβάνονται μέσα στη διαδοχή που περιλαμβάνει την επικοινωνία 
τόσο  με  το  κιόσκι,  όσο  και  με  την  υπηρεσία  πιστωτικών  καρτών.  Αυτό  το 
διάγραμμα  διαδοχής  βρίσκεται  σε  ένα  πολύ  πρώιμο  στάδιο  της  ανάπτυξης  και 
δεν παρουσιάζει όλες τις λεπτομέρειες της διεπαφής χρήστη. 

authorized 

eject card 

print tickets (performance,seats)

insert card (card number) 

demand payment (cost) 

select (seats) 

show availability (seat-list) 

request (count,performance) 

charge (card number,cost) 

kiosk box office credit card service 

µήνυµα 

γραµµή ζωής
(ενεργή)

ενεργό αντικείµενο 

 
Σχήµα 2-3: ∆ιάγραµµα ∆ιαδοχής [11] 

Μία συνεργασία μοντελοποιεί  τα  αντικείμενα  και  τους  συνδέσμους,  που  έχουν 
νόημα μέσα σε μια αλληλεπίδραση. Τα αντικείμενα και οι σύνδεσμοι αποκτούν 
νόημα  μόνο  μέσα  στο  γενικό  πλαίσιο  που  προσφέρει  η  αλληλεπίδραση.  Ο 
ταξινομητικός  ρόλος  περιγράφει  ένα  αντικείμενο  και  ο  διασυνδετικός  ρόλος 
περιγράφει έναν σύνδεσμο εντός μιας συνεργασίας. Το διάγραμμα συνεργασίας 
παρουσιάζει τους ρόλους εντός της αλληλεπίδρασης ως μία γεωμετρική διάταξη 
(Σχήμα  2‐4).  Τα  μηνύματα  παρουσιάζονται  σαν  βέλη,  προσαρτημένα  στις 
γραμμές συσχετίσεως, που συνδέουν τους ταξινομητικούς ρόλους. Η διαδοχή των 
μηνυμάτων  επισημαίνεται  μέσω  διαδοχικών  αριθμών,  που  προηγούνται  των 
περιγραφών των μηνυμάτων [11]. 
Μία χρήση του διαγράμματος συνεργασίας είναι η παρουσίαση της υλοποίησης 
μιας  λειτουργίας.  Η  συνεργασία  παρουσιάζει  παραμέτρους  και  τοπικές 
μεταβλητές λειτουργίας, καθώς και πιο μόνιμες συσχετίσεις. Όταν υλοποιείται η 

 2-6 

 



Κεφ. 2: Πρότυπα & Μοντελοποίηση  UML 

 

συμπεριφορά,  η  διαδοχή  των  μηνυμάτων  αντιστοιχεί  στην  εμφωλευμένη  δομή 
κλήσεων και στην ανταλλαγή σημάτων του προγράμματος. 
Το Σχήμα 2‐4 παρουσιάζει ένα διάγραμμα συνεργασίας για την αλληλεπίδραση 
κράτησης εισιτηρίων, σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης. Η συνεργασία 
δείχνει  την  αλληλεπίδραση  μεταξύ  εσωτερικών  αντικειμένων  της  εφαρμογής, 
ώστε  να  κρατούνται  εισιτήρια.  Η  αίτηση  φτάνει  από  το  κιόσκι  και 
χρησιμοποιείται  για  να  εντοπιστεί  η  Βάση  Δεδομένων  της  συγκεκριμένης 
παράστασης,  μέσα  από  το  σύνολο  των  παραστάσεων  [21].  Ο  δείκτης  db,  που 
επιστρέφεται  στο  αντικείμενο  ticketSeller,  αντιπροσωπεύει  έναν  τοπικό 
μεταβατικό σύνδεσμο προς μία Βάση Δεδομένων παράστασης, ο οποίος τηρείται 
κατά  τη  διάρκεια  της  αλληλεπίδρασης  και  στη  συνέχεια  απορρίπτεται.  Ο 
πωλητής εισιτηρίων ζητά έναν αριθμό θέσεων για την παράσταση. Στη συνέχεια, 
μία  επιλογή  θέσεων  διαφόρων  τιμών  εντοπίζεται,  κλειδώνεται  προσωρινά  και 
επιστρέφεται στο κιόσκι για να επιλέξει ο πελάτης. Ο πελάτης επιλέγει μέσα από 
τη  λίστα  θέσεων  και  οι  επιλεγμένες  θέσεις  ζητούνται,  ενώ  οι  υπόλοιπες 
απελευθερώνονται. 

kiosk ενεργό αντικείµενο

ticketSeller 

performanceGuide 

1: request (count,performance)

4: offer (seat-list) 

5: buy (seats) 

8: confirm (seats,cost) σύνδεσµος 

2: db := findDB (performance) 
µήνυµα 

3: seat-list := lock (count) 

6: claim (seats)

7: unlock (seat-list) 
db: PerformanceDB 

µεταβατικός σύνδεσµος
«local»db

παθητικό αντικείµενο 

 : PerformanceDB 

πολλαπλό αντικείµενο

dbs

 
Σχήµα 2-4: ∆ιάγραµµα Συνεργασίας [11] 

Τόσο  τα  διαγράμματα  διαδοχής,  όσο  και  τα  διαγράμματα  συνεργασίας 
παρουσιάζουν  αλληλεπιδράσεις,  έχουν  όμως  διαφορετικό  προσανατολισμό.  Το 
διάγραμμα διαδοχής  δείχνει  τη χρονική  διαδοχή σαν μια γεωμετρική  διάσταση, 
ενώ  οι  συσχετίσεις  μεταξύ  ρόλων  είναι  υπονοούμενες.  Το  διάγραμμα 
συνεργασίας  παρουσιάζει  τις  συσχετίσεις  μεταξύ  ρόλων  γεωμετρικά  και 
προσαρτά  μηνύματα  στις  συσχετίσεις,  ενώ  οι  χρονικές  διαδοχές  δεν  είναι 
ξεκάθαρες,  καθώς  υπονοούνται  από  τους  διαδοχικούς  αριθμούς.  Κάθε 
διάγραμμα  πρέπει  να  χρησιμοποιείται,  όταν  η  προσοχή  μας  εστιάζεται  στον 
αντίστοιχο προσανατολισμό [11]. 
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2.2.1.4 Προβολή Μηχανής Κατάστασης 

Η  προβολή  μηχανής  κατάστασης  μοντελοποιεί  τα  πιθανά  ιστορικά  ενός 
αντικειμένου μιας κλάσης. Περιέχει καταστάσεις, που συνδέονται με μεταβάσεις. 
Κάθε κατάσταση μοντελοποιεί μία χρονική περίοδο της ζωής ενός αντικειμένου, 
κατά  τη  διάρκεια  της  οποίας  το  τελευταίο  ικανοποιεί  ορισμένες  προϋποθέσεις. 
Όταν λαμβάνει χώρα ένα συμβάν, πυροδοτεί, ενδεχομένως, μία μετάβαση, με το 
αντικείμενο  να  μεταπίπτει  σε  μία  νέα  κατάσταση.  Όταν  μία  μετάβαση 
πυροδοτείται,  μία  ενσωματωμένη  στην  μετάβαση  ενέργεια  δύναται  να 
εκτελεστεί.  Οι  μηχανές  κατάστασης  παρουσιάζονται  ως  διαγράμματα  χάρτη 
κατάστασης [22], [23]. 
Στο  Σχήμα  2‐5  παρουσιάζεται  ένα  τέτοιο  διάγραμμα  για  το  ιστορικό  ενός 
εισιτηρίου  μιας  παράστασης.  Η  αρχική  κατάσταση  του  εισιτηρίου  (μαύρη 
κουκίδα) είναι η κατάσταση Διαθέσιμο. Πριν ξεκινήσει η σεζόν, αντιστοιχούνται 
θέσεις  στους  συνδρομητές  της  σεζόν.  Τα  μεμονωμένα  εισιτήρια  αρχικά 
κλειδώνονται,  ενόσω  ο  πελάτης  διεκπεραιώνει  μια  επιλογή.  Κατόπιν,  είτε 
πωλούνται,  είτε  ξεκλειδώνονται,  αν  δεν  επιλεγούν.  Στην  περίπτωση  που  ο 
πελάτης  καθυστερεί  στην  επιλογή  του,  η  συναλλαγή  εκπνέει  και  το  κάθισμα 
απελευθερώνεται.  Οι  θέσεις  που  πωλούνται  σε  συνδρομητές  μπορούν  να 
ανταλλαγούν για άλλες παραστάσεις, με αποτέλεσμα να απελευθερώνονται και 
αυτές [11]. 
Οι  μηχανές  κατάστασης  μπορούν  να  χρησιμεύσουν  στην  περιγραφή  διεπαφών 
χρήστη,  ελεγκτών  συσκευών,  καθώς  και  άλλων  αλληλεπιδραστικών 
υποσυστημάτων.  Μπορούν,  επίσης,  να  χρησιμοποιηθούν  για  να  περιγράψουν 
παθητικά  αντικείμενα,  που  διέρχονται  διαφόρων  ποιοτικά  διακριτών  φάσεων, 
κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Κάθε μια από αυτές τις φάσεις έχει τη δική της 
ξεχωριστή συμπεριφορά. 

∆ιαθέσιµο Κλειδωµένο Πωληθέν 

πέρας χρόνου

κλείδωµα

ξεκλείδωµα

αντιστοίχιση σε συνδροµητή

ανταλλαγή

αγορά

κατάσταση

µετάβαση

αρχική 
κατάσταση 

πυροδότηση 
συµβάντος  

Σχήµα 2-5: ∆ιάγραµµα Χάρτη Κατάστασης [11] 

 

2.2.1.5 Προβολή ∆ραστηριότητας 

Το γράφημα δραστηριότητας είναι μία παραλλαγή της μηχανής κατάστασης, που 
παρουσιάζει  τις  υπολογιστικές  δραστηριότητες  που  εμπλέκονται  κατά  την 
διενέργεια ενός υπολογισμού. Η κατάσταση δραστηριότητας αντιπροσωπεύει μία 
δραστηριότητα: ένα βήμα της ροής εργασιών ή την εκτέλεση μιας λειτουργίας. Το 
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γράφημα  δραστηριότητας  περιγράφει  τόσο  διαδοχικές,  όσο  και  ταυτόχρονες 
ομάδες δραστηριοτήτων. Τα γραφήματα αυτά παρουσιάζονται στα διαγράμματα 
δραστηριότητας [24]. 
Το Σχήμα 2‐6 παρουσιάζει τις δραστηριότητες που εμπλέκονται στο στήσιμο ενός 
θεατρικού  έργου.  Τα  βέλη  αντιπροσωπεύουν  διαδοχικές  εξαρτήσεις.  Για 
παράδειγμα,  τα  έργα  πρέπει  πρώτα  να  επιλεγούν  και  μετά  να 
προγραμματιστούν.  Οι  έντονες  γραμμές  αντιπροσωπεύουν  μερισμούς  ή 
συνενώσεις  ελέγχου.  Για παράδειγμα,  μετά  τον προγραμματισμό  του  έργου,  το 
θέατρο  μπορεί  να  ξεκινήσει  τη  δημοσιοποίησή  του.  Μπορεί,  δηλαδή, 
ταυτοχρόνως  να  αγοράζει  σενάρια,  να  προσλαμβάνει  καλλιτέχνες,  να 
κατασκευάζει  σκηνικά,  να  σχεδιάζει  τον  φωτισμό  και  να  κατασκευάζει 
κοστούμια.  Πριν  ξεκινήσουν  οι  πρόβες,  όμως,  τα  σενάρια  πρέπει  να  έχουν 
ταξινομηθεί και οι καλλιτέχνες να έχουν προσληφθεί [11]. 
Το  συγκεκριμένο  παράδειγμα  παρουσιάζει  ένα  διάγραμμα  δραστηριότητας,  ο 
σκοπός  του  οποίου  είναι  η  μοντελοποίηση  ρεαλιστικών  ροών  εργασιών  ενός 
οργανισμού.  Αυτές  οι  επιχειρηματικές  μοντελοποιήσεις  αποτελούν  τον  κύριο 
προορισμό  των  διαγραμμάτων  δραστηριότητας,  τα  οποία  μπορούν  επίσης  να 
χρησιμοποιηθούν  και  στη  μοντελοποίηση  δραστηριοτήτων  λογισμικού.  Το 
διάγραμμα  δραστηριότητας  βοηθά  στην  κατανόηση  της  υψηλού  επιπέδου 
συμπεριφοράς εκτέλεσης ενός συστήματος, χωρίς να εμπλέκεται στις εσωτερικές 
λεπτομέρειες της ανταλλαγής μηνυμάτων, που απαιτούνται από ένα διάγραμμα 
συνεργασίας.  Οι  παράμετροι  εισόδου  /  εξόδου  μιας  ενέργειας  μπορούν  να 
αναπαρασταθούν  χρησιμοποιώντας  συσχετίσεις  ροής,  που  συνδέουν  την 
ενέργεια και την κατάσταση ροής ενός αντικειμένου. 

επιλογή έργου 

αγορά σεναρίων
και µουσικής 

προγραµµατισµός έργου 

δηµοσιοποίηση έργου 

πρόσληψη 
καλλιτεχνών

κατασκευή
σκηνικών 

σχεδιασµός
φωτισµού 

κατασκευή 
κοστουµιών 

πώληση εισιτηρίων 

πρόβες 

τελικές πρόβες 

παράσταση 

συνένωση 

µερισµός 

δραστηριότητα 

ολοκλήρωση 
µετάβασης 

 
Σχήµα 2-6: ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας [11] 
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2.2.1.6 Φυσικές Προβολές 

Οι  προηγούμενες  προβολές  μοντελοποιούν  τις  έννοιες  της  εφαρμογής  από  μια 
λογική  σκοπιά.  Οι  φυσικές  προβολές  μοντελοποιούν  τη  δομή  υλοποίησης  της 
εφαρμογής,  περιλαμβάνοντας  την  οργάνωση  των  συστατικών  της  και  την 
ανάπτυξή της επάνω σε κόμβους εκτέλεσης. Αυτές οι προβολές προσφέρουν τη 
δυνατότητα της απεικόνισης κλάσεων σε υλοποιημένα συστατικά και κόμβους.  
Υπάρχουν  δύο  φυσικές  προβολές:  η  προβολή  υλοποίησης  και  η  προβολή 
ανάπτυξης. Η πρώτη μοντελοποιεί τόσο τα συστατικά ενός συστήματος  (δηλαδή 
τις  ενότητες  λογισμικού  που  συναποτελούν  την  εφαρμογή),  όσο  και  τις 
εξαρτήσεις  μεταξύ  των  συστατικών,  έτσι  ώστε  να  μπορεί  να  εκτιμηθεί  η 
επίδραση μιας προτεινόμενης αλλαγής. Η προβολή υλοποίησης αναπαριστάται 
μέσω των διαγραμμάτων συστατικών. Το Σχήμα 2‐7 παρουσιάζει ένα διάγραμμα 
συστατικών ενός θεατρικού ταμείου [11].  

CreditCardAgency 
πρωταγωνιστής

CreditCardCharges συστατικό 

παροχέας 

charge διεπαφή 

πελάτης 

TicketSeller

«database» 
TicketDB 

purchase status 

groupSales

ManagerInterface

KioskInterface ClerkInterface 

Customer Clerk 

Supervisor 

individualSales subscriptionSales 

 
Σχήµα 2-7: ∆ιάγραµµα Συστατικών [11] 

Εμφανίζονται  τρεις  διεπαφές χρήστη: μία για  τους πελάτες που χρησιμοποιούν 
ένα  κιόσκι,  μία  για  τους  υπαλλήλους  που  χειρίζονται  το  ηλεκτρονικό  σύστημα 
κρατήσεων και μία για τους επιβλέποντες που εκτελούν ερωτήματα σχετικά με 
τις πωλήσεις εισιτηρίων. Υπάρχει ένα συστατικό πωλητή εισιτηρίων (ticketSeller), 
το  οποίο  τοποθετεί  σε  διαδοχή  αιτήσεις  από  τα  κιόσκια  και  τους  υπαλλήλους. 
Ένα  άλλο  συστατικό  επεξεργάζεται  τις  χρεώσεις  πιστωτικών  καρτών 
(CreditCardCharges).  Τέλος,  υπάρχει  και  η  Βάση  Δεδομένων,  που  περιέχει  τις 
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πληροφορίες των εισιτηρίων. Το διάγραμμα συστατικών παρουσιάζει τα είδη των 
συστατικών  του  συστήματος.  Ανάλογα  με  τις  ιδιαίτερες  ρυθμίσεις  της 
εφαρμογής,  ενδέχεται  να  υπάρχουν  περισσότερα  του  ενός  αντίγραφα  ενός 
συστατικού. 
Ο  μικρός  ονοματισμένος  κύκλος  αποτελεί  μία  διεπαφή  που  ισοδυναμεί  με  ένα 
κατανοητό σύνολο υπηρεσιών. Η συνεχής γραμμή από ένα συστατικό προς μία 
διεπαφή επισημαίνει  το γεγονός ότι  το συστατικό προσφέρει  τις  υπηρεσίες που 
αναφέρονται στη διεπαφή. Το διακεκομμένο βέλος από ένα συστατικό προς μία 
διεπαφή  επισημαίνει  το  γεγονός  ότι  το  συστατικό  απαιτεί  τις  υπηρεσίες  που 
προσφέρονται από τη  διεπαφή.  Για παράδειγμα,  οι πωλήσεις συνδρομών και  οι 
ομαδικές  πωλήσεις  προσφέρονται  αμφότερες  από  το  συστατικό  πώλησης 
εισιτηρίων. Οι πωλήσεις συνδρομών προσπελάζονται  τόσο από  τα κιόσκια,  όσο 
και από τους υπαλλήλους, ενώ οι ομαδικές πωλήσεις προσπελάζονται μόνον από 
τον υπάλληλο. 
Η  προβολή  ανάπτυξης  αντιπροσωπεύει  τη  διάταξη  των  στιγμιότυπων 
συστατικών  χρόνου  εκτέλεσης  επάνω  σε  στιγμιότυπα  κόμβων.  Ο  κόμβος 
αποτελεί  έναν  πόρο  χρόνου  εκτέλεσης,  όπως  είναι  για  παράδειγμα  ένας 
υπολογιστής,  μία  συσκευή  ή  η  μνήμη.  Η  συγκεκριμένη  προβολή  επιτρέπει  την 
αποτίμηση των συνεπειών του διαμοιρασμού και της δέσμευσης πόρων [25]. 
Η προβολή ανάπτυξης εμφανίζεται μέσω διαγραμμάτων ανάπτυξης. Το Σχήμα 
2‐8  αναπαριστά  το  διάγραμμα  ανάπτυξης  του  θεατρικού  ταμείου,  σε  επίπεδο 
περιγραφέα. Παρουσιάζει  τα  είδη  των κόμβων του συστήματος και  τα  είδη  των 
συστατικών,  που  οι πρώτοι  κατέχουν.  Ένας  κόμβος  εμφανίζεται ως  ένα  κυβικό 
σύμβολο. 

CreditCardAgency 
πρωταγωνιστής

CreditCardChargesσυστατικό 

TicketSeller «database»
TicketDB

ManagerInterface 

KioskInterface ClerkInterface

Customer Clerk 

Manager 

TicketServer 

1 

1 

* 

πολλαπλότητα 
κόµβου 

διασύνδεση 
επκοινωνίας εξάρτηση 

κόµβος 

* *Kiosk SalesTerminal 

1

*

 
Σχήµα 2-8: ∆ιάγραµµα Ανάπτυξης (Επίπεδο Περιγραφέα) [11] 
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Το Σχήμα 2‐9 παρουσιάζει το διάγραμμα ανάπτυξης ενός θεατρικού ταμείου σε 
επίπεδο  στιγμιότυπου.  Εδώ  εμφανίζονται  οι  μεμονωμένοι  κόμβοι  και  οι 
σύνδεσμοί  τους  σε  μια  συγκεκριμένη  έκδοση  του  συστήματος.  Η  πληροφορία 
αυτού του μοντέλου βρίσκεται σε συμβατότητα με την πληροφορία του επιπέδου 
περιγραφέα του Σχήματος 2‐8. 

Main St. kiosk: Kiosk 

River St. box office: SalesTerminal 

headquarters: TicketServer 

telesales office: SalesTerminal 

Valley Mall kiosk: Kiosk 

στιγµιότυπο κόµβου 

σύνδεσµος όνοµα κόµβου τύπος κόµβου 

 
Σχήµα 2-9: ∆ιάγραµµα Ανάπτυξης (Επίπεδο Στιγµιότυπου) [11] 

2.2.1.7 Προβολή ∆ιαχείρισης Μοντέλου 

Η  προβολή  διαχείρισης  μοντέλου  μοντελοποιεί  την  οργάνωση  του  ίδιου  του 
μοντέλου.  Το  τελευταίο  συνιστά  ένα  σύνολο  πακέτων  που  περιέχουν  στοιχεία 
μοντέλου,  όπως  οι κλάσεις,  οι μηχανές  κατάστασης και περιπτώσεις  χρήσης.  Τα 
πακέτα  μπορούν  να  περιέχουν  άλλα  πακέτα.  Ως  εκ  τούτου  ένα  μοντέλο 
καθορίζει  ένα πακέτο‐ρίζα,  που  έμμεσα περιλαμβάνει  όλα  τα  περιεχόμενα  του 
μοντέλου.  Τα  πακέτα  είναι  μονάδες  διαχείρισης  των  περιεχομένων  ενός 
μοντέλου.  Επιπροσθέτως,  είναι  μονάδες  ελέγχου  πρόσβασης  και  ρυθμίσεων. 
Κάθε στοιχείο μοντέλου ανήκει σε ένα πακέτο ή σε κάποιο άλλο στοιχείο [26]. 
Το  μοντέλο  αποτελεί  μία  πλήρη  περιγραφή  ενός  συστήματος,  με  μια  δοθείσα 
ακρίβεια  και  ιδωμένο  από  μια  οπτική  γωνία.  Ενδέχεται  να  υπάρχουν  διάφορα 
μοντέλα  ενός  συστήματος,  ανάλογα  με  την  οπτική  γωνία  που  αντικρίζονται. 
Τυπικά  παραδείγματα  αποτελούν  το  μοντέλο  ανάλυσης  και  το  μοντέλο 
σχεδιασμού. Ένα μοντέλο παρουσιάζεται ως ένας ειδικός τύπος πακέτου. 
Το  υποσύστημα  είναι  ένα  άλλο  ειδικό  πακέτο.  Αντιπροσωπεύει  ένα  μέρος  του 
συστήματος, με μια σαφή διεπαφή, που μπορεί να υλοποιηθεί ως ένα ανεξάρτητο 
συστατικό.  Οι  πληροφορίες  διαχείρισης  μοντέλου  συνήθως  παρουσιάζονται 
επάνω σε διαγράμματα κλάσεων. 
Το  Σχήμα  2‐10  παρουσιάζει  την  κατάτμηση  του  συνολικού  συστήματος  ενός 
θεάτρου σε πακέτα. Επίσης, δείχνει και τις συσχετίσεις εξάρτησης των πακέτων. 
Το  υποσύστημα  του  ταμείου  περιλαμβάνει  τα  προηγηθέντα  παραδείγματα.  Το 
πλήρες  σύστημα περιλαμβάνει,  επιπροσθέτως,  τις  λειτουργίες  του  θεάτρου  και 
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το  σχεδιασμό  υποσυστημάτων.  Κάθε  υποσύστημα  αποτελείται  από  διάφορα 
πακέτα. 

∆ηµοσιότητα Προγραµµατισµός 

«υποσύστηµα» 
Σχεδιασµός υποσύστηµα 

πακέτο 

Φάκελοι Πελατών Πωλήσεις Εισιτηρίων

«υποσύστηµα» 
Ταµείο 

Φάκελοι Εισιτηρίων 

Αγορές Λογιστήριο 

«υποσύστηµα» 
Λειτουργίες 

Μισθοδοσία 

εξάρτηση

 
Σχήµα 2-10: Πακέτα [11] 

2.2.1.8 ∆οµές Επεκτασιµότητας 

Η UML περιλαμβάνει τρεις κύριες δομές επεκτασιμότητας: τους περιορισμούς, τα 
στερεότυπα  και  τις  σημασμένες  τιμές  [27].  Ο  περιορισμός  είναι  μία  λεκτική 
δήλωση  μιας  σημασιολογικής  σχέσης  και  εκφράζεται  μέσω  κάποιας  τυπικής 
γλώσσας ή σε μία φυσική γλώσσα. Το στερεότυπο είναι ένα νέο είδος στοιχείου 
μοντέλου. Επινοείται από τον σχεδιαστή του μοντέλου και βασίζεται σε κάποιον 
υπάρχων  τύπο στοιχείου μοντέλου. Η σημασμένη  τιμή  είναι  ένα  ονοματισμένο 
τμήμα πληροφορίας, που επισυνάπτεται σε οποιοδήποτε στοιχείο μοντέλου. 
Οι  δομές  αυτές  επιτρέπουν  πολλών  ειδών  επεκτάσεις  στη  UML,  χωρίς  να 
απαιτούν  αλλαγές  στο  ίδιο  το  βασικό  UML  μεταμοντέλο.  Μπορούν  να 
χρησιμοποιηθούν,  ώστε  να  κατασκευαστούν  εξειδικευμένες  εκδόσεις  της  UML 
για μια περιοχή εφαρμογών. 
Το  Σχήμα  2‐11  παρουσιάζει  παραδείγματα  περιορισμών,  στερεοτύπων  και 
σημασμένων  τιμών.  Ο  περιορισμός  στην  κλάση  Show  εξασφαλίζει  ότι  τα 
ονόματα  των  θεατρικών  έργων  είναι  μοναδικά.  Στο  Σχήμα  2‐1  είδαμε  έναν 
περιορισμό  αποκλειστικής  διάζευξης  (xor)  επάνω  σε  δύο  διασυνδέσεις.  Ένα 
αντικείμενο μπορεί να έχει έναν σύνδεσμο από μία από αυτές, σε κάθε χρονική 
στιγμή. Οι περιορισμοί χρησιμεύουν στη δημιουργία δηλώσεων, που μπορούν να 
εκφραστούν σε μια γλώσσα κειμένου, αλλά δεν υποστηρίζονται απʹ ευθείας από 
δομές της UML. 
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Show 

name: String 
{τα ονόµατα για µια σεζόν πρέπει να είναι µοναδικά} περιορισµός

«database» 
TicketDB 

στερεότυπο 

Προγραµµατισµός 
{author = Νίκος Πέτρου, 
due = 31 ∆εκ 2005} 

σηµασµένες τιµές 

TicketDB 

εικονίδιο 
στερεοτύπου 

 
Σχήµα 2-11: ∆οµές Επεκτασιµότητας [11] 

Το στερεότυπο του συστατικού TicketDB επισημαίνει το γεγονός ότι το συστατικό 
είναι  μία  Βάση  Δεδομένων,  που  επιτρέπει  στις  υποστηριζόμενες  από  το 
συστατικό  διεπαφές  να  παραλείπονται,  καθώς  αποτελούν  τις  διεπαφές  που 
υποστηρίζονται  από  όλες  τις  Βάσεις  Δεδομένων.  Οι  σχεδιαστές  μοντέλων 
μπορούν να προσθέτουν νέα στερεότυπα, που αντιπροσωπεύουν ειδικά στοιχεία. 
Ένα  σύνολο  υπονοούμενων  περιορισμών,  σημασμένων  τιμών  ή  ιδιοτήτων 
παραγωγής κώδικα μπορούν να επισυναφθούν σε ένα στερεότυπο. Ο σχεδιαστής 
του μοντέλου μπορεί να ορίσει  ένα εικονίδιο για ένα δοθέν όνομα στερεοτύπου 
ως οπτικό βοήθημα, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα. Η λεκτική μορφή, όμως, 
μπορεί πάντα να χρησιμοποιείται. 
Οι  σημασμένες  τιμές  του  πακέτου  Προγραμματισμός  δείχνουν  ότι  ο  Νίκος 
Πέτρου  είναι  υπεύθυνος  για  την  ολοκλήρωσή  του  μέχρι  το  τέλος  του  2005. 
Οποιοδήποτε τυχαίο τμήμα πληροφορίας μπορεί να επισυναφθεί σε ένα στοιχείο 
μοντέλου ως σημασμένη  τιμή,  κάτω από  ένα όνομα που  επιλέγει  ο σχεδιαστής 
του  μοντέλου.  Οι  λεκτικές  τιμές  αποδεικνύονται  ιδιαιτέρως  χρήσιμες  στις 
πληροφορίες  διαχείρισης  έργου  και  στις  παραμέτρους  παραγωγής  κώδικα.  Οι 
περισσότερες  σημασμένες  τιμές  μπορούν  να  αποθηκευτούν  ως  αναδυόμενες 
πληροφορίες ενός εργαλείου συγγραφής και συνήθως δεν θα εμφανίζονται στις 
εκτυπώσιμες εικόνες. 

2.2.1.9 Συνδέσεις Μεταξύ Προβολών 

Σε  ένα  μοναδικό  μοντέλο  συνυπάρχουν  διάφορες  προβολές,  τα  στοιχεία  των 
οποίων  έχουν  πολλές  συνδέσεις.  Μερικές  από  αυτές  τις  συνδέσεις  εμφανίζει  ο 
Πίνακας  2‐2. Ο  συγκεκριμένος πίνακας  δεν προορίζεται  να  είναι πλήρης,  αλλά 
παρουσιάζει μερικές από τις κύριες συσχετίσεις μεταξύ στοιχείων διαφορετικών 
προβολών. 
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Πίνακας 2-2: Ορισµένες Συσχετίσεις Μεταξύ Στοιχείων ∆ιαφορετικών Προβολών [11] 

Στοιχείο Στοιχείο Συσχέτιση 

κλάση µηχανή κατάστασης ιδιοκτησία 

λειτουργία αλληλεπίδραση πραγµατοποίηση 

περίπτωση χρήσης συνεργασία  πραγµατοποίηση 

περίπτωση χρήσης στιγµιότυπο αλληλεπίδρασης δείγµα σεναρίου 

στιγµιότυπο συστατικού στιγµιότυπο κόµβου τοποθεσία 

ενέργεια λειτουργία κλήση 

ενέργεια σήµα αποστολή 

δραστηριότητα λειτουργία κλήση 

µήνυµα ενέργεια επίκληση 

πακέτο κλάση ιδιοκτησία 

ρόλος κλάση ταξινόµηση 

2.2.2 Η Στατική Προβολή 

Η  στατική  προβολή  αποτελεί  το  θεμέλιο  της  UML.  Τα  στοιχεία  της  στατικής 
προβολής  ενός  μοντέλου  αποτελούν  τις  έννοιες  που  έχουν  νόημα  σε  μια 
εφαρμογή  [28].  Εδώ  συμπεριλαμβάνονται  έννοιες  του  πραγματικού  κόσμου, 
αφηρημένες  ή  υπολογιστικές  έννοιες,  καθώς  και  έννοιες  υλοποίησης  [29],  [30]. 
Για  παράδειγμα,  το  σύστημα  εισιτηρίων  ενός  θεάτρου  περιλαμβάνει  έννοιες 
όπως  εισιτήρια,  κρατήσεις,  σχέδια  κρατήσεων,  αλγόριθμους  κράτησης  θέσεων, 
αλληλεπιδραστικές  δικτυακές  σελίδες  παραγγελιών  και  αρχειακά  δεδομένα 
ασφαλείας. 
Η  στατική  προβολή  συλλαμβάνει  τη  δομή  των  αντικειμένων.  Ένα 
αντικειμενοστραφές  σύστημα  ενοποιεί  δομές  αντικειμένων  και  χαρακτηριστικά 
συμπεριφοράς σε μία δομή αντικειμένων. Η στατική προβολή περιλαμβάνει όλες 
τις  παραδοσιακές  απαιτήσεις  δομών  δεδομένων,  αλλά  και  την  οργάνωση  των 
λειτουργιών  επάνω  στα  δεδομένα.  Τόσο  τα  δεδομένα,  όσο  και  οι  λειτουργίες 
κβαντίζονται  σε  κλάσεις.  Σε  μια  αντικειμενοστραφή  προοπτική,  δεδομένα  και 
συμπεριφορές  σχετίζονται  στενά  [31],  [32].  Για  παράδειγμα,  ένα  αντικείμενο 
εισιτηρίου φέρει δεδομένα, όπως την τιμή του, την ημερομηνία της παράστασης 
και  τον  αριθμό  θέσης,  αλλά  και  λειτουργίες,  όπως  την  κράτησή  του  ή  τον 
υπολογισμό της τιμής του σε ειδικές προσφορές. 
Η  στατική  προβολή  περιγράφει  οντότητες  συμπεριφοράς  ως  διακριτά  στοιχεία 
μοντελοποίησης.  Από  την  άλλη  μεριά,  δεν  περιέχει  λεπτομέρειες  για  την 
δυναμική  συμπεριφορά  τους.  Τα  αντιμετωπίζει  σαν  πράγματα  που  θα 
ονομαστούν, ανήκουν σε κλάσεις και θα γίνει η επίκλησή τους. Η δυναμική τους 
εκτέλεση περιγράφεται από άλλες προβολές, που ασχολούνται με τις εσωτερικές 
λεπτομέρειες της δυναμικής. Σε αυτές τις προβολές περιλαμβάνονται η προβολή 
αλληλεπίδρασης  και  η  προβολή  μηχανής  κατάστασης.  Οι  δυναμικές  προβολές 
απαιτούν  από  τη  στατική  προβολή  να  περιγράψει  τα  πράγματα  που 
αλληλεπιδρούν  δυναμικά.  Άλλωστε,  δεν  είναι  δυνατόν  να  περιγραφεί  πώς 
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αλληλεπιδρά κάτι,  αν πρώτα δεν  εντοπισθεί  τι  είναι αυτό που αλληλεπιδρά. Η 
στατική  προβολή  αποτελεί  το  θεμέλιο,  πάνω  στο  οποίο  χτίζονται  οι  άλλες 
προβολές [30]. 
Τα  στοιχεία  κλειδιά  της  στατικής  προβολής  είναι  οι  ταξινομητές  και  οι 
συσχετίσεις  τους.  Ο  ταξινομητής  είναι  ένα  στοιχείο  μοντελοποίησης,  που 
περιγράφει  αντικείμενα.  Υπάρχουν  διαφόρων  ειδών  ταξινομητές, 
συμπεριλαμβανομένων  των  κλάσεων,  των  διεπαφών  και  των  τύπων  δεδομένων. 
Τα  θέματα  συμπεριφοράς  περιλαμβάνονται  σε  άλλους  ταξινομητές,  όπως  οι 
περιπτώσεις χρήσεις  και  τα σήματα  [3]. Οι σκοποί  υλοποίησης βρίσκονται πίσω 
από  διάφορα  είδη  ταξινομητών,  όπως  τα  υποσυστήματα,  τα  συστατικά  και  οι 
κόμβοι. 
Τα μεγάλα μοντέλα πρέπει να οργανώνονται σε μικρότερες μονάδες για λόγους 
κατανόησης και επαναχρησιμοποίησης τους από τον άνθρωπο. Το πακέτο  είναι 
μία οργανωτική μονάδα γενικού σκοπού, που περιλαμβάνει και διαχειρίζεται τις 
έννοιες  ενός  μοντέλου.  Κάθε  στοιχείο  ανήκει  σε  κάποιο  πακέτο.  Ένα  μοντέλο 
είναι  ένα  πακέτο  που  περιγράφει  μία  πλήρη  προβολή  ενός  συστήματος  και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί λίγο‐πολύ ανεξάρτητα από άλλα μοντέλα. Αποτελεί 
τη  ρίζα,  στην  οποία  ανήκουν  τα  πιο  λεπτομερή  πακέτα,  που  περιγράφουν  το 
σύστημα [2]. 
Το  αντικείμενο  είναι  μία  διακριτή  μονάδα,  από  την  οποία  ο  σχεδιαστής  του 
μοντέλου  κατανοεί  και  δομεί  ένα  σύστημα.  Είναι  το  στιγμιότυπο  μιας  κλάσης. 
Αυτό  σημαίνει  ότι  είναι  αυτόνομο  και  έχει  μία  ταυτότητα,  ενώ  η  δομή  και  η 
συμπεριφορά  του  περιγράφονται  από  την  κλάση.  Το  αντικείμενο  είναι  ένα 
αναγνωρίσιμο  τμήμα κατάστασης,  το  οποίο  έχει σαφώς ορισμένη συμπεριφορά 
και  μπορεί  να  γίνει  η  επίκλησή  του.  Οι  συσχετίσεις  μεταξύ  των  ταξινομητών 
είναι  η  διασύνδεση,  η  γενίκευση  και  διάφορα  είδη  εξάρτησης, 
συμπεριλαμβανομένων των πραγματοποίηση και χρήση [16], [33]. 

2.2.2.1 Ταξινοµητές 

Ο  ταξινομητής  αποτελεί  μία  διακριτή  έννοια  του  μοντέλου,  κατέχοντας 
ταυτότητα,  κατάσταση,  συμπεριφορά  και  συσχετίσεις.  Στα  είδη  ταξινομητών 
ανήκουν  η  κλάση,  η  διεπαφή  και  ο  τύπος  δεδομένων.  Άλλοι  τύποι  ταξινομητών 
αποτελούν  ενσαρκώσεις  των  εννοιών  συμπεριφοράς,  πράγματα  του 
περιβάλλοντος  ή  δομές  υλοποίησης  [34].  Στους  ταξινομητές  αυτούς  ανήκουν  η 
περίπτωση χρήσης, ο πρωταγωνιστής, το συστατικό, ο κόμβος και το υποσύστημα. 
Στον  Πίνακα  2‐3  εμφανίζονται  διάφορα  είδη  ταξινομητών,  καθώς  και  οι 
συναρτήσεις  τους.  Ο  ταξινομητής,  ως  όρος  μεταμοντέλου,  περιλαμβάνει  όλες 
αυτές  τις  έννοιες.  Καθώς,  όμως,  η  κλάση  είναι  ο  πιο  γνωστός  όρος,  εξετάζεται 
πρώτα αυτήν και  στη συνέχεια  ορίζονται  οι  άλλες  έννοιες μέσω  των  διαφορών 
τους από αυτήν. 
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Πίνακας 2-3: Ορισµένες Συσχετίσεις Μεταξύ Στοιχείων ∆ιαφορετικών Προβολών [11] 

Ταξινοµητής Συνάρτηση Συµβολισµός 

πρωταγωνιστής Ένας εξωτερικός χρήστης του συστήµατος 

 

κλάση Μία έννοια του µοντελοποιηµένου συστήµατος 

κλάση-σε-
κατάσταση 

Μία κλάση υποχρεωµένη να βρίσκεται σε µία 
συγκεκριµένη κατάσταση 

ρόλος 
ταξινοµητή 

Ένας ταξινοµητής περιορισµένος σε µία συγκεκριµένη 
χρήση εντός µιας συνεργασίας 

συστατικό Ένα φυσικό τµήµα του συστήµατος 

τύπος 
δεδοµένων 

Ένας περιγραφέας συνόλου πρωτογενών τιµών, που 
στερούνται ταυτότητας 

διεπαφή 
Ένα ονοµατισµένο σύνολο λειτουργιών, που 
χαρακτηρίζουν την συµπεριφορά 

κόµβος Ένας υπολογιστικός πόρος 

σήµα Μία ασύγχρονη επικοινωνία µεταξύ αντικειµένων 

υποσύστηµα 
Ένα πακέτο, που αντιµετωπίζεται ως µία µονάδα µε µία 
προδιαγραφή, υλοποίηση και ταυτότητα 

περίπτωση 
χρήσης 

Μία προδιαγραφή της συµπεριφοράς µιας οντότητας 
κατά την αλληλεπίδρασή της µε εξωτερικούς πράκτορες 

e 

 

2.2.2.2.1 Κλάση 

Η  κλάση  αντιπροσωπεύει  μία  διακριτή  έννοια  μέσα  στην  υπό  μο
εφαρμογή.  Μπορεί  να  είναι  κάτι  υπαρκτό  (όπως  ένα  αεροπλά
επιχειρηματική  φύση  (όπως  μία  παραγγελία),  να  είναι  κάτι  λογικ
ραδιοφωνικό  πρόγραμμα),  να  ανήκει  σε  μια  εφαρμογή  (όπως  έ
ακύρωσης), να αφορά θέματα πληροφορικής  (όπως ένας πίνακας δ
περιλαμβάνει  μια  συμπεριφορά  (όπως  μία  διεργασία).  Η  κλάση  α
περιγραφέα  ενός  συνόλου  αντικειμένων  με  παρόμοια  δομή,  συμπ
συσχετίσεις.  Όλα  τα  ιδιοχαρακτηριστικά  και  οι  λειτουργίες  επισυν
κλάσεις  ή άλλους  ταξινομητές. Οι  κλάσεις αποτελούν  τα κέντρα,  γ
οποία οργανώνονται τα αντικειμενοστραφή συστήματα [35], [36]. 
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Το  αντικείμενο  αποτελεί  μία  διακριτή  οντότητα  με  ταυτότητα,  κατάσταση  και 
επικαλούμενη  συμπεριφορά.  Τα  αντικείμενα  είναι  μεμονωμένα  κομμάτια,  τα 
οποία δομούν ένα σύστημα κατά το χρόνο εκτέλεσης. Οι κλάσεις αποτελούν τις 
μεμονωμένες  έννοιες,  μέσω  των  οποίων  κατανοείται  και  περιγράφεται  η 
πολλαπλότητα των μεμονωμένων αντικειμένων. 
Η  κλάση  ορίζει  ένα  σύνολο  αντικειμένων,  που  έχουν  κατάσταση  και 
συμπεριφορά.  Η  κατάσταση  περιγράφεται  από  ιδιοχαρακτηριστικά  και 
διασυνδέσεις. Τα ιδιοχαρακτηριστικά, γενικά, χρησιμοποιούνται για αμιγείς τιμές 
δεδομένων,  χωρίς  ταυτότητα,  όπως  οι  αριθμοί  και  τα  αλφαριθμητικά,  ενώ  οι 
διασυνδέσεις  χρησιμοποιούνται  για  συνδέσεις  μεταξύ  αντικειμένων  με 
ταυτότητα.  Μεμονωμένα  κομμάτια  επικαλούμενης  συμπεριφοράς 
περιγράφονται  από  τις  λειτουργίες.  Η  μέθοδος  αποτελεί  την  υλοποίηση  μιας 
λειτουργίας.  Το  ιστορικό  της  ζωής  ενός  αντικειμένου  περιγράφεται  από  μία 
μηχανή κατάστασης, που επισυνάπτεται σε μία κλάση. Ο συμβολισμός για μια 
κλάση  είναι  ένα  ορθογώνιο  με  διαμερίσματα  για  το  όνομα  της  κλάσης,  τα 
ιδιοχαρακτηριστικά και τις λειτουργίες, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2‐12. 

Subscription 

series: String 
priceCategory: Category 
number: Integer 

cost ( ): Money 
reserve (series: String, level: SeatLevel) 
cancel ( ) 

όνοµα κλάσης 

ιδιοχαρακτηριστικά 

λειτουργίες 

 
Σχήµα 2-12: Συµβολισµός Κλάσης [11] 

Ένα σύνολο κλάσεων μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσχέτιση γενίκευσης και 
τον,  κατασκευασμένο  επάνω  της,  μηχανισμό  κληρονομικότητας,  για  να 
μοιραστούν  κοινά  κομμάτια  κατάστασης  και  περιγραφής  συμπεριφοράς.  Η 
γενίκευση  συσχετίζει  πιο  εξειδικευμένες  κλάσεις  (υποκλάσεις)  με  πιο  γενικές 
κλάσεις  (υπερκλάσεις), που περιέχουν ιδιότητες κοινές σε διάφορες υποκλάσεις. 
Μία κλάση μπορεί να έχει μηδέν ή περισσότερους γονείς (υπερκλάσεις) και μηδέν 
ή περισσότερους απογόνους  (υποκλάσεις). Η κλάση κληρονομεί  κατάσταση και 
περιγραφές  συμπεριφοράς  από  τους  γονείς  της  και  άλλους  προγόνους  και, 
ομοίως,  καθορίζει  την  κατάσταση  και  τις  περιγραφές  συμπεριφοράς  για  τους 
απογόνους της [11]. 
Η  κλάση  έχει  ένα  μοναδικό  όνομα  εντός  του  υποδοχέα  της,  ο  οποίος  είναι 
συνήθως  ένα  πακέτο  ή  και  κάποιες  φορές  μία  άλλη  κλάση.  Η  κλάση  έχει  μία 
ορατότητα  αναφορικά  με  τον  υποδοχέα  της.  Η  ορατότητα  καθορίζει  το  πώς  η 
κλάση  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  από  άλλες  κλάσεις,  εκτός  του  υποδοχέα.  Η 
κλάση έχει μία πολλαπλότητα, που καθορίζει το πόσα στιγμιότυπά της μπορούν 
να υπάρξουν. Συνήθως, η πολλαπλότητα μιας κλάσης χαρακτηρίζεται με τον όρο 
πολλές  (μηδέν  ή  περισσότερες,  χωρίς  συγκεκριμένο  όριο).  Μπορούν  όμως  να 
υπάρξουν και μοναδικές κλάσεις, για τις οποίες μόνον ένα στιγμιότυπο υπάρχει 
κατά της διάρκεια της εκτέλεσης. 
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2.2.2.2.2 ∆ιεπαφή 

Η  διεπαφή  αποτελεί  την  περιγραφή  της  συμπεριφοράς  αντικειμένων,  χωρίς  να 
δίνει  την  υλοποίησή  τους  ή  την  κατάστασή  τους.  Μία  διεπαφή  περιέχει 
λειτουργία, αλλά όχι  ιδιοχαρακτηριστικά και δεν έχει εξερχόμενες διασυνδέσεις 
ορατές  σε  αυτήν  [37].  Μία  ή  περισσότερες  κλάσεις  ή  συστατικά  μπορούν  να 
αναγνωρίσουν  μία  διεπαφή  και  κάθε  κλάση  υλοποιεί  τις  λειτουργίες  που 
βρίσκονται εντός της διεπαφής [38], [39]. 

2.2.2.2.3 Τύπος ∆εδοµένων 

Ο τύπος δεδομένων αποτελεί την περιγραφή πρωτογενών τιμών που στερούνται 
ταυτότητας  (δηλαδή  αυτόνομης  ύπαρξης  και  πιθανότητας  παρενεργειών).  Οι 
τύποι  δεδομένων  περιλαμβάνουν  αριθμούς,  αλφαριθμητικά  και  απαριθμητικές 
τιμές. Οι τύποι δεδομένων μεταβιβάζονται με τιμή και αποτελούν αμετάβλητες 
οντότητες. Δεν έχουν ιδιοχαρακτηριστικά, αλλά μπορεί να έχουν λειτουργίες. Οι 
λειτουργίες  δεν  τροποποιούν  τιμές  δεδομένων,  αλλά  μπορεί  να  επιστρέφουν 
τιμές δεδομένων ως αποτελέσματα [40]. 

2.2.2.2.4 Επίπεδα Νοήµατος 

Οι  κλάσεις  μπορούν  να  υπάρχουν  σε  διάφορα  επίπεδα  νοήματος  εντός  ενός 
μοντέλου,  συμπεριλαμβάνοντας  τα  επίπεδα  της ανάλυσης,  του σχεδιασμού και 
της υλοποίησης. Όταν αναπαριστώνται  έννοιες  του πραγματικού κόσμου,  είναι 
σημαντικό  να  συλλαμβάνεται  η  κατάσταση,  οι  συσχετίσεις  και  η  συμπεριφορά 
του  πραγματικού  κόσμου.  Από  την  άλλη  μεριά,  έννοιες  υλοποίησης,  όπως  η 
απόκρυψη  πληροφορίας,  η  αποδοτικότητα,  η  ορατότητα  και  οι  μέθοδοι,  δεν 
σχετίζονται  με  έννοιες  του  πραγματικού  κόσμου  (είναι  σχετικές  έννοιες 
σχεδιασμού). Πολλές  ενδεχόμενες  ιδιότητες μιας κλάσης  είναι απλά άσχετες σʹ 
αυτό  το  επίπεδο.  Μία  κλάση  επιπέδου  ανάλυσης  αντιπροσωπεύει  μία  λογική 
έννοια στο πεδίο της εφαρμογής ή εντός της ίδιας της εφαρμογής. Το μοντέλο της 
ανάλυσης  οφείλει  να  αποτελεί  μία  μινιμαλιστική  αναπαράσταση  του  υπό 
μοντελοποίηση  συστήματος,  ικανή  να  συλλαμβάνει  την  ουσιώδη  λογική  του 
συστήματος, χωρίς να υπεισέρχεται σε ζητήματα απόδοσης ή κατασκευής [40]. 
Όταν αναπαριστάται μία σχεδίαση υψηλού επιπέδου, έννοιες όπως η τοπικότητα 
της κατάστασης σε συγκεκριμένες κλάσεις, η αποδοτικότητα πλοήγησης μεταξύ 
αντικειμένων,  ο  διαχωρισμός  εξωτερικής  συμπεριφοράς  και  εσωτερικής 
υλοποίησης και ο καθορισμός για τις ακριβείς λειτουργίες, είναι σχετικές με μία 
κλάση.  Στο  επίπεδο  σχεδίασης,  μία  κλάση  αντιπροσωπεύει  την  απόφαση  να 
συσκευαστούν πληροφορίες  κατάστασης  και  λειτουργίες  επάνω  της  εντός  μιας 
διακριτής  μονάδας.  Συλλαμβάνει  την  κεντρική  απόφαση  σχεδίασης,  την 
τοπικότητα  της  πληροφορίας  και  τη  λειτουργικότητα  στα  αντικείμενα.  Οι 
κλάσεις  επιπέδου  σχεδίασης  περιέχουν  τόσο  περιεχόμενο  του  πραγματικού 
κόσμου, όσο και περιεχόμενο του υπολογιστικού συστήματος [11]. 
Τέλος,  όταν  αντιπροσωπεύεται  κώδικας  γλώσσας  προγραμματισμού,  η  μορφή 
μιας  κλάσης  ταυτίζεται  στενά  με  την  επιλεχθείσα  γλώσσα  προγραμματισμού. 
Έτσι,  ορισμένες  δυνατότητες  μιας  γενικής  κλάσης  ίσως  χαθούν,  αν  δεν  έχουν 
καμία  απʹ  ευθείας  υλοποίηση  στη  γλώσσα.  Μία  κλάση  επιπέδου  υλοποίησης 
απεικονίζεται απʹ ευθείας σε κώδικα προγραμματισμού. 
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Το ίδιο σύστημα μπορεί να περιέχει περισσότερα του ενός επίπεδα κλάσεων. Οι 
προσανατολισμένες  σε  υλοποίηση  κλάσεις  μπορεί  να  ενσαρκώνουν  τις  πιο 
λογικές  κλάσεις  του  μοντέλου.  Μία  κλάση  υλοποίησης  αντιπροσωπεύει  τη 
δήλωση  μιας  κλάσης,  όπως  συναντάται  σε  μία  γλώσσα  προγραμματισμού. 
Συλλαμβάνει την ακριβή μορφή μιας κλάσης, όπως απαιτείται από τη γλώσσα. 
Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, πληροφορίες ανάλυσης, σχεδίασης και υλοποίησης 
μπορούν να εμφωλιαστούν εντός μίας μοναδικής κλάσης. 

2.2.2.2 Συσχετίσεις 

Οι  συσχετίσεις  μεταξύ  ταξινομητών  είναι  η  διασύνδεση,  η  γενίκευση,  η  ροή  και 
διάφορα είδη εξάρτησης, συμπεριλαμβανομένων των πραγματοποίηση και χρήση 
[41]. (Πίνακας 2‐4). 
 

Πίνακας 2-4: Είδη Συσχετίσεων [11] 

Συσχέτιση Συνάρτηση Συµβολισµός 

διασύνδεση 
Μία περιγραφή της σύνδεσης µεταξύ στιγµιοτύπων 
κλάσεων 

 

εξάρτηση Μία συσχέτιση µεταξύ δύο στοιχείων µοντέλου 

 

ροή 
Μία συσχέτιση µεταξύ δύο εκδοχών ενός αντικειµένου σε 
διαδοχικούς χρόνους 

 

γενίκευση 
Μία συσχέτιση µεταξύ µιας πιο γενικής περιγραφής και 
ενός πιο εξειδικευµένου είδους του γενικού πράγµατος, 
που χρησιµοποιείται στην κληρονοµικότητα 

 

πραγµατοποίηση  
Συσχέτιση µεταξύ µιας προδιαγραφής και της υλοποίησής 
της 

 

χρήση 
Η περίπτωση στην οποία ένα στοιχείο απαιτεί ένα άλλο, 
προκειµένου να λειτουργήσει σωστά 

 

Η  συσχέτιση  διασύνδεσης  περιγράφει  σημασιολογικές  συνδέσεις  μεταξύ 
ξεχωριστών αντικειμένων δεδομένων κλάσεων. Οι διασυνδέσεις προσφέρουν τις 
συνδέσεις,  με  τις  οποίες  αντικείμενα  διαφορετικών  κλάσεων  μπορούν  να 
αλληλεπιδράσουν  [42].  Οι  εναπομείνασες  συσχετίσεις  συσχετίζουν  τις 
περιγραφές των ίδιων των ταξινομητών και όχι των στιγμιότυπών τους. 
Η  συσχέτιση  γενίκευσης  συσχετίζει  γενικές  περιγραφές  γονικών  ταξινομητών 
(υπερκλάσεις)  με  πιο  εξειδικευμένους  ταξινομητές‐παιδιά  (υποκλάσεις).  Η 
γενίκευση  διευκολύνει  την  περιγραφή  ταξινομητών  από  βηματικά  δηλωτικά 
τμήματα, κάθε ένα από τα οποία προσθέτει στην περιγραφή που κληρονομήθηκε 
από τους προγόνους. Ο μηχανισμός κληρονομικότητας δομεί πλήρεις περιγραφές 
ταξινομητών  από  βηματικές  περιγραφές,  χρησιμοποιώντας  συσχετίσεις 
γενίκευσης.  Η  γενίκευση  και  η  κληρονομικότητα  επιτρέπουν  σε  διαφορετικούς 
ταξινομητές  να  μοιράζονται  τα  ιδιοχαρακτηριστικά,  τις  λειτουργίες  και  τις 
συσχετίσεις, που έχουν από κοινού, χωρίς επαναλήψεις [42]. 
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Η συσχέτιση πραγματοποίησης συσχετίζει μια προδιαγραφή με μια υλοποίηση. 
Η  διεπαφή  αποτελεί  μία  προδιαγραφή  συμπεριφοράς  χωρίς  υλοποίηση.  Μία 
κλάση περιλαμβάνει τη δομή υλοποίησης. Μία ή περισσότερες κλάσεις μπορούν 
να πραγματοποιούν  μία  διεπαφή  και  κάθε  κλάση  υλοποιεί  τις  λειτουργίες που 
βρίσκονται εντός της διεπαφής [41]. 
Η  συσχέτιση  ροής  συσχετίζει  δύο  εκδοχές  ενός  αντικειμένου  σε  διαδοχικές 
χρονικές  στιγμές.  Αντιπροσωπεύει  έναν  μετασχηματισμό  της  τιμής,  της 
κατάστασης ή της θέσης ενός αντικειμένου. Η συσχέτιση ροής μπορεί να συνδέει 
ρόλους ταξινομητών μέσα σε μία αλληλεπίδραση. Ποικιλίες της συσχέτισης ροής 
αποτελούν τα γενόμενο (δύο εκδοχές του ίδιου αντικειμένου) και αντιγραφή (ένα 
νέο αντικείμενο δημιουργείται από ένα υπάρχον) [41]. 
Η  συσχέτιση  εξάρτησης  συσχετίζει  κλάσεις,  η  συμπεριφορά  ή  υλοποίηση  των 
οποίων  επηρεάζει  άλλες  κλάσεις.  Υπάρχουν  διάφορα  είδη  εξάρτησης 
επιπρόσθετα της πραγματοποίησης. Στα είδη αυτά συμπεριλαμβάνονται το ίχνος 
(μία  χαλαρή  σύνδεση  μεταξύ  στοιχείων  διαφορετικών  μοντέλων),  η  βελτίωση 
(μία απεικόνιση μεταξύ δύο επιπέδων νοήματος), η χρήση (μία απαίτηση για την 
παρουσία ενός άλλου στοιχείου εντός ενός μοντέλου) και το δέσιμο  (η απόδοση 
τιμών  σε  πρότυπες  παραμέτρους).  Η  εξάρτηση  χρήσης  συχνά  χρησιμοποιείται 
για  να  αναπαραστήσει  συσχετίσεις  υλοποίησης,  όπως  είναι  οι  συσχετίσεις 
επιπέδου κώδικα. Η εξάρτηση αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη όταν συνοψίζεται 
σε μονάδες  οργάνωσης  του μοντέλου,  όπως  είναι  τα πακέτα,  επάνω στα οποία 
δείχνει  την  αρχιτεκτονική  δομή  ενός  συστήματος.  Για  παράδειγμα,  μέσω  των 
εξαρτήσεων μπορούν να παρουσιαστούν περιορισμοί μεταγλώττισης [43]. 

2.2.2.3 ∆ιασυνδέσεις 

Η  διασύνδεση  περιγράφει  διακριτές  συνδέσεις  μεταξύ  αντικειμένων  ή  άλλων 
στιγμιότυπων  εντός  ενός  συστήματος.  Μία  διασύνδεση  συσχετίζει  μία 
αριθμημένη  λίστα  (πλειάδα)  ενός  ή  περισσότερων  ταξινομητών,  με 
επιτρεπόμενες  επαναλήψεις.  Το  πιο  συχνό  είδος  διασύνδεσης  είναι  ή  δυαδική 
διασύνδεση μεταξύ ενός ζεύγους ταξινομητών. Το στιγμιότυπο μίας διασύνδεσης 
είναι  ένας  σύνδεσμος.  Ο  σύνδεσμος  περιλαμβάνει  μία  πλειάδα  (ταξινομημένη 
λίστα)  αντικειμένων,  κάθε  ένα  από  τα  οποία  προέρχεται  από  την  αντίστοιχη 
κλάση. Ο δυαδικός σύνδεσμος περιλαμβάνει ένα ζεύγος αντικειμένων [44]. 
Οι  διασυνδέσεις  φέρουν  πληροφορίες  σχετικά  με  συσχετίσεις  μεταξύ 
αντικειμένων ενός συστήματος. Καθώς το σύστημα εκτελείται, σύνδεσμοι μεταξύ 
αντικειμένων  δημιουργούνται  και  καταστρέφονται.  Οι  διασυνδέσεις  αποτελούν 
την ʺκόλλαʺ που συγκρατεί ένα σύστημα. Χωρίς διασυνδέσεις δεν υπάρχει τίποτε 
άλλο παρά απομονωμένες κλάσεις, που δεν συνεργάζονται [45]. 
Ένα μεμονωμένο αντικείμενο μπορεί να διασυνδεθεί με τον εαυτό του, αν ή ίδια 
κλάση  εμφανίζεται  περισσότερες  από  μία  φορές  εντός  μιας  διασύνδεσης.  Αν  η 
ίδια  κλάση  εμφανιστεί  δύο φορές μέσα σε μία  διασύνδεση,  τα  δύο  στιγμιότυπα 
δεν είναι κατʹ ανάγκη το ίδιο αντικείμενο και μάλιστα συνήθως δεν είναι. 
Κάθε σύνδεση μιας διασύνδεσης με μία κλάση αποκαλείται τέλος διασύνδεσης. 
Οι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μία διασύνδεση επισυνάπτονται σε ένα 
από  τα  τέλη  της.  Τα  τέλη  διασύνδεσης  μπορούν  να  έχουν  ονόματα  (ονόματα 

 2-21 

 



Κεφ. 2: Πρότυπα & Μοντελοποίηση  UML 

 

ρόλων) και ορατότητα. Η πιο σημαντική τους ιδιότητα είναι η πολλαπλότητα: το 
πλήθος  των  στιγμιότυπων  μιας  κλάσης  που  μπορούν  να  συσχετιστούν  με  ένα 
στιγμιότυπο μιας άλλης κλάσης. Η πολλαπλότητα είναι  ιδιαίτερα χρήσιμη στις 
δυαδικές  διασυνδέσεις,  διότι  ο  ορισμός  της  στις  ν‐αδικές  διασυνδέσεις  είναι 
περίπλοκος [46]. 
Ο  συμβολισμός  μιας  δυαδικής  διασύνδεσης  είναι  μια  γραμμή  ή  ένα  μονοπάτι, 
που συνδέει τις συμμετέχουσες κλάσεις. Το όνομα της διασύνδεσης τοποθετείται 
κατά  μήκος  της  γραμμής,  με  το  όνομα  ρόλου  και  την  πολλαπλότητα 
τοποθετημένα σε κάθε τέλος, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2‐13. 

 

Subscription

Reservation 

0..1 

* 

source

tickets

όνοµα ρόλου

δυαδική διασύνδεση 

πολλαπλότητα 

0..1 
0..1 next

previous 

αυτο-διασύνδεση 

Priority 
όνοµα διασύνδεσης 

συµµετέχουσα κλάση
 

Σχήµα 2-13: Συµβολισµός ∆ιασύνδεσης [11] 

Μία  διασύνδεση  μπορεί,  επίσης,  να  έχει  δικά  της  ιδιοχαρακτηριστικά.  Στην 
περίπτωση  αυτή,  είναι  ταυτοχρόνως  μία  διασύνδεση  και  μία  κλάση,  είναι  μία 
κλάση  διασύνδεσης  (Σχήμα  2‐14).  Αν  ένα  ιδιοχαρακτηριστικό  της  διασύνδεσης 
είναι  μοναδικό  εντός  ενός  συνόλου  συσχετιζόμενων  αντικειμένων,  τότε  είναι 
ένας προσδιοριστής  (Σχήμα  2‐15).  Ο  προσδιοριστής  είναι  μία  τιμή  που  επιλέγει 
ένα  μοναδικό  αντικείμενο  από  το  σύνολο  συσχετιζόμενων  αντικειμένων  κατά 
μήκος  μιας  διασύνδεσης.  Οι  πίνακες,  ως  μήτρες  και  ως  ευρετήρια,  μπορούν  να 
μοντελοποιηθούν  σαν  προσδιορισμένες  διασυνδέσεις.  Οι  προσδιοριστές  είναι 
σημαντικοί  στα  ονόματα  μοντέλων  και  στους  κώδικες  αναγνώρισης.  Επίσης, 
μοντελοποιούν δείκτες μέσα σε ένα μοντέλο σχεδίασης [47]. 

Organization Person 

DonationLevel 

yearAmount: Money 
lifeAmount: Money 

* *

συµµετέχουσα κλάση 

διασυνδετική κλάση (όλα ένα στοιχείο) 

ιδιοχαρακτηριστικά διασύνδεσης 

donor

 
Σχήµα 2-14: ∆ιασυνδετική Κλάση [11] 
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συµµετέχουσα κλάση 

performance: Date 
seat: SeatNumber Show 

προσδιοριστής 

ιδιοχαρακτηριστικά 
προσδιοριστή 

Ticket 
Sales 

πώληση
0..11 

προσδιορισµένη 
διασύνδεση 

προσδιορισµένη 
πολλαπλότητα 

 
Σχήµα 2-15: Προσδιορισµένη ∆ιασύνδεση [11] 

Κατά  τη  διάρκεια  της  ανάλυσης,  οι  διασυνδέσεις  αντιπροσωπεύουν  λογικές 
συσχετίσεις  μεταξύ αντικειμένων.  Δεν  υπάρχει  μεγάλη ανάγκη  να  επιβάλουμε 
κάποια  κατεύθυνση  ή  να  μας  απασχολεί  ο  τρόπος  υλοποίησής  τους.  Οι 
πλεονάζουσες  διασυνδέσεις  οφείλουν  να  αποφεύγονται,  διότι  δεν  προσθέτουν 
καμία  λογική  πληροφορία.  Κατά  τη  διάρκεια  της  σχεδίασης,  οι  διασυνδέσεις 
συλλαμβάνουν σχεδιαστικές αποφάσεις σχετικά με τη δομή των δεδομένων και 
το  διαχωρισμό  αρμοδιοτήτων  μεταξύ  κλάσεων.  Η  κατευθυντικότητα  των 
διασυνδέσεων  είναι  σημαντική  και  πλεονάζουσες  διασυνδέσεις  μπορούν  να 
συμπεριλαμβάνονται τόσο για την αποδοτικότητα της πρόσβασης αντικειμένων, 
όσο  και  για  την  εξασφάλιση  της  τοπικότητας  πληροφορίας  εντός  μιας 
συγκεκριμένης  κλάσης  [48].  Ωστόσο,  σʹ  αυτό  το  στάδιο  μοντελοποίησης,  οι 
διασυνδέσεις  δεν  πρέπει  να  εξισώνονται  με  τους  δείκτες  της  C++.  Μία 
πλοηγήσιμη  διασύνδεση  του  σταδίου  σχεδίασης  αντιπροσωπεύει  μεν 
πληροφορίες  κατάστασης,  που  είναι  διαθέσιμες  σε  μία  κλάση,  αλλά μπορεί  να 
απεικονιστεί σε κώδικα γλώσσας προγραμματισμού μέσω διαφόρων τρόπων. Η 
υλοποίηση  μπορεί  να  είναι  ένας  δείκτης,  μία  κλάση‐υποδοχέας  ενσωματωμένη 
σε μία κλάση ή, ακόμη,  ένα  εντελώς ξεχωριστό αντικείμενο πίνακα. Άλλα είδη 
σχεδιαστικών  ιδιοτήτων περιλαμβάνουν  την  ορατότητα και  την μεταβλητότητα 
των  συνδέσμων.  Το  Σχήμα  2‐16  παρουσιάζει  ορισμένες  σχεδιαστικές  ιδιότητες 
των διασυνδέσεων. 

Person Address 
address

1

κατεύθυνση 
πλοηγησιµότητας 

TransactionEntry 
history

* {ordered, addOnly}

ιδιότητα 
ταξινόµησης 

περιορισµός 
µεταβλητότητας 

1 

 
Σχήµα 2-16: Σχεδιαστικές Ιδιότητας ∆ιασύνδεσης [11] 

2.2.2.3.1 Συνάθροιση και Σύνθεση 

Η συνάθροιση είναι μία διασύνδεση, που αναπαριστά μία συσχέτιση μέρους‐όλου. 
Παρουσιάζεται  μέσω  ενός  συμβόλου  διαμαντιού  χωρίς  γέμισμα,  στο  τέλος  του 
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μονοπατιού  που  συνδέεται  στην  συναθροισμένη  κλάση.  Η  σύνθεση  είναι  μία 
ισχυρότερη μορφή διασύνδεσης, στην οποία η σύνθετη κλάση έχει αποκλειστική 
ευθύνη  για  τη  διαχείριση  των  μερών  της  [49].  Παρουσιάζεται  μέσω  ενός 
συμβόλου γεμισμένου  διαμαντιού στο άκρο  της σύνθετης  κλάσης. Υπάρχει  μία 
ξεχωριστή διασύνδεση μεταξύ κάθε κλάσης, που αναπαριστά ένα μέρος, και της 
κλάσης που αναπαριστά το όλο, αλλά, για λόγους ευκολίας, τα μονοπάτια, που 
συνδέονται στο όλο, μπορούν να συνενωθούν, έτσι ώστε ολόκληρο το σύνολο των 
διασυνδέσεων να  ζωγραφιστεί σαν  ένα  δέντρο.  Το Σχήμα 2‐17 παρουσιάζει μία 
συναθροισμένη και μία σύνθετη κλάση [50]. 

Subscription 

Performance 

Order 

CustomerInfo LineItem 

* 

* 
µέρηµέρη 

* 

1 1 

1 

συναθροισµένη σύνθετη

 
Σχήµα 2-17: Συνάθροιση και Σύνθεση [11] 

2.2.2.3.2 Σύνδεσµοι 

Το  στιγμιότυπο  μιας  διασύνδεσης  είναι  ένας  σύνδεσμος.  Ο  σύνδεσμος  είναι  μία 
ταξινομημένη λίστα αναφορών αντικειμένων, καθεμιά από τα οποίες πρέπει να 
αποτελεί  στιγμιότυπο  της  αντίστοιχης  κλάσης  της  διασύνδεσης  ή  στιγμιότυπο 
ενός απογόνου της κλάσης. Οι σύνδεσμοι σε  ένα σύστημα συνιστούν μέρος της 
κατάστασης  του συστήματος.  Δεν  είναι  δυνατόν να υπάρχουν ανεξάρτητα από 
αντικείμενα,  καθώς  λαμβάνουν  την  ταυτότητά  τους  από  τα  αντικείμενα  που 
συσχετίζουν (σε όρους βάσεων δεδομένων, η λίστα των αντικειμένων αποτελεί το 
κλειδί  για  τον  σύνδεσμο).  Εννοιολογικά,  μία  διασύνδεση  είναι  διακριτή  από  τις 
κλάσεις που συσχετίζει. Στην πράξη, οι διασυνδέσεις συχνά υλοποιούνται με τη 
χρήση  δεικτών  μέσα  στις  συμμετέχουσες  κλάσεις,  αλλά  μπορούν  να 
υλοποιηθούν  και  σαν  αντικείμενα‐υποδοχείς,  ξεχωριστά  από  τις  κλάσεις  που 
διασυνδέουν. 

2.2.2.4 Γενίκευση 

Η συσχέτιση γενίκευσης είναι μια ταξινομική συσχέτιση μεταξύ μιας πιο γενικής 
περιγραφής και μιας πιο συγκεκριμένης περιγραφής που δομείται επί αυτής και 
την  επεκτείνει.  Η  πιο  συγκεκριμένη  περιγραφή  είναι  πλήρως  σύμφωνη  με  την 
πιο γενική (έχει όλες τις ιδιότητες, τα μέλη και τις συσχετίσεις της) και μπορεί να 
περιέχει επιπρόσθετη πληροφορία. Η γενίκευση χρησιμοποιείται για ταξινομητές 
(κλάσεις,  διεπαφές,  τύπους  δεδομένων,  περιπτώσεις  χρήσης,  πρωταγωνιστές, 
σήματα κοκ.) πακέτα, μηχανές κατάστασης και άλλα στοιχεία.  Για κλάσεις και 
για  τον  χαρακτηρισμό  του  γονέα  και  του  παιδιού  χρησιμοποιούνται  οι  όροι 
υπερκλάση και υποκλάση. 
Η  γενίκευση  σχεδιάζεται  με  ένα  βέλος  από  το  παιδί  προς  το  γονέα,  που 
καταλήγει σε ένα μεγάλο διαφανές τρίγωνο στο πέρας του που συνδέεται με τον 
γονέα  (Σχήμα  2‐18).  Είναι  δυνατό  να  σχεδιαστούν  αρκετές  συσχετίσεις 
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γενίκευσης με δενδροειδή τρόπο με ένα κύριο βέλος να διακλαδίζεται σε αρκετές 
γραμμές προς τα παιδιά. 

Order 

date: Date 

confirm( ) 

υπερκλάση (γονέας)

αφηρηµένη λειτουργία

MailOrder 

dateFilled: Date 

confirm( ) 

BoxOfficeOrder 

hold: Boolean 

confirm( )

γενίκευση

υποκλάση (παιδί) 

 
Σχήµα 2-18: Συµβολισµός Γενίκευσης [11] 

Η γενίκευση έχει διπλό σκοπό. Ο πρώτος είναι να καθορίσει τις συνθήκες υπό τις 
οποίες  ένα  στιγμιότυπο  μιας  κλάσης  (ή  άλλου  στοιχείου)  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί  όταν  μια  μεταβλητή  (όπως  μια  παράμετρος  ή  μια  μεταβλητή 
διαδικασίας)  δηλώνεται  ότι  κρατά  τις  τιμές  μιας  δεδομένης  κλάσης.  Αυτό 
καλείται ως  αρχή  της  αντικατάστασης  [51]. Ο  δεύτερος  σκοπός  της  γενίκευσης 
είναι  να  επιτρέψει  τη  σταδιακή  περιγραφή  ενός  στοιχείου  διαμοιράζοντας  τις 
περιγραφές των προγόνων του. Αυτό καλείται κληρονομικότητα.  

2.2.2.4.1 Κληρονοµικότητα 

Κάθε  τύπος  γενικεύσιμου  στοιχείου  έχει  ένα  σύνολο  από  κληρονομήσιμες 
ιδιότητες  (κληρονομικότητα).  Για  κάθε  στοιχείο  μοντέλου,  αυτές 
συμπεριλαμβάνουν  περιορισμούς.  Για  τους  ταξινομητές,  συμπεριλαμβάνουν 
επίσης χαρακτηριστικά  (ιδιοχαρακτηριστικά, λειτουργίες και λήψη σήματος) και 
συμμετοχή  σε  διασυνδέσεις.  Ένα  παιδί  κληρονομεί  όλες  τις  κληρονομήσιμες 
ιδιότητες  από  όλους  του  τους  προγόνους.  Το  ολοκληρωμένο  σύνολο  των 
ιδιοτήτων  του  είναι  το  άθροισμα  των  κληρονομημένων  ιδιοτήτων  και  των 
ιδιοτήτων που άμεσα δηλώνει [52]. 

2.2.2.4.2 Πολλαπλή Κληρονοµικότητα 

Όταν ένας  ταξινομητής έχει περισσότερους από έναν γονείς  (Σχήμα 2‐19),  τότε 
κληρονομεί  από  τον  καθένα  (πολλαπλή  κληρονομικότητα).  Τα  χαρακτηριστικά 
του (ιδιοχαρακτηριστικά, λειτουργίες και σήματα) είναι η ένωση των αντιστοίχων 
των γονέων του. Όταν η ίδια κλάση εμφανίζεται ως πρόγονος περισσότερες από 
μια φορές, τότε συνεισφέρει μόνο ένα αντίγραφο από καθένα από τα μέλη του. 
Αν  ένα χαρακτηριστικό με  την  ίδια  υπογραφή δηλώνεται από  δύο κλάσεις που 
δεν  το  κληρονομούν  από  έναν  κοινό  πρόγονο  (ανεξάρτητες  δηλώσεις)  τότε 
υπάρχει διένεξη δηλώσεων και το μοντέλο είναι προβληματικό  [11]. Η UML δεν 
παρέχει  τη  δυνατότητα  επίλυσης  της  διένεξης  σε  αυτή  την  περίπτωση  επειδή 
αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να προβλέψει ο σχεδιαστής του μοντέλου. Μερικές 
γλώσσες όπως η Eiffel [53], επιτρέπουν τη σαφή επίλυση των διενέξεων από τον 
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προγραμματιστή,  κάτι  που  είναι  πιο  ασφαλές  από  τους  ενδεχόμενους  κανόνες 
ανάλυσης  διενέξεων,  που  συχνά  οδηγούν  τους  σχεδιαστές  του  μοντέλου  προ 
εκπλήξεων.  

TimeStampedReservation 

 

 

γονέας 

Η κλάση αυτή κληρονοµεί τα 
ιδιοχαρακτηριστικά και τις 
λειτουργίες και των δύο γονέων του 

Reservation 

targetDate: Date 
number: Integer 

confirm( ) 

TimeStampedTransaction 

received: Time 

stamp( )

∆ε χρειάζονται νέα 
χαρακτηριστικά από το παιδί 

γονέας

παιδί

 
Σχήµα 2-19: Πολλαπλή Κληρονοµικότητα [11] 

2.2.2.4.3 Απλή και Πολλαπλή Ταξινόµηση 

Στην  απλούστερη  περίπτωση,  ένα  αντικείμενο  έχει  μια  άμεση  κλάση  (απλή 
ταξινόμηση). Πολλές αντικειμενοστραφείς γλώσσες έχουν αυτόν τον περιορισμό. 
Δεν υπάρχει κάποια λογική αναγκαιότητα, ένα αντικείμενο να διαθέτει μια μόνο 
κλάση,  αφού  τυπικά  εξετάζουμε  τα  αντικείμενα  του  πραγματικού  κόσμου  από 
πολλές οπτικές γωνίες ταυτοχρόνως. Στην πιο γενική περίπτωση της UML,  ένα 
αντικείμενο μπορεί  να  διαθέτει  μια  ή περισσότερες  άμεσες  κλάσεις  (πολλαπλή 
ταξινόμηση).  Το αντικείμενο συμπεριφέρεται σα να ανήκει σε μια υπονοούμενη 
κλάση που είναι παιδί κάθε μιας από τις άμεσες κλάσεις [11]. 

2.2.2.4.4 Στατική και ∆υναµική Ταξινόµηση 

Στην πιο απλή περίπτωση, ένα αντικείμενο δεν μπορεί να αλλάξει την κλάση του 
αφότου  δημιουργηθεί  (στατική  ταξινόμηση).  Δεν  υπάρχει  κάποια  λογική 
αναγκαιότητα  για  τον  περιορισμό  αυτόν  που  κυρίως  στοχεύει  στο  να  φτιάξει 
ευκολότερη  την  υλοποίηση  των  μοντέλων  με  αντικειμενοστραφείς  γλώσσες 
προγραμματισμού.  Στη  γενικότερη  περίπτωση,  ένα  αντικείμενο  μπορεί  να 
αλλάξει  την άμεσή του κλάση δυναμικά  (δυναμική ταξινόμηση). Έτσι μπορεί να 
χάσει  ή  να  κερδίσει  ιδιοχαρακτηριστικά  ή  διασυνδέσεις.  Αν  χάσει  πληροφορία, 
τότε αυτή δε μπορεί να ανακτηθεί αργότερα, ακόμη κι αν επανέρθει στην αρχική 
κλάση του. Αν κερδίσει πληροφορία, θα πρέπει να αρχικοποιηθεί κατά τη στιγμή 
της  μεταβολής  του,  κατά  παρόμοιο  τρόπο  με  την  αρχικοποίηση  ενός  νέου 
αντικειμένου [54]. 

2.2.2.5 Πραγµατοποίηση 

Η συσχέτιση πραγματοποίησης συνδέει ένα στοιχείο μοντέλου, όπως μια κλάση, 
με  ένα  άλλο  στοιχείο  μοντέλου,  όπως  μια  διεπαφή,  που  παρέχει  τη 
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συμπεριφορική προδιαγραφή του αλλά όχι τη δομή ή υλοποίησή του. Ο πελάτης 
θα πρέπει να υποστηρίζει (με κληρονομικότητα ή άμεση δήλωση) κατ’ ελάχιστον 
όλες  τις  λειτουργίες  που  διαθέτει  ο  παροχέας.  Αν  και  η  πραγματοποίηση 
υποτίθεται  ότι  χρησιμοποιείται  με  στοιχεία  προδιαγραφής,  όπως  οι  διεπαφές, 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με στοιχείο υλοποίησης για να υποδείξει ότι θα 
πρέπει να υποστηριχθούν οι προδιαγραφές του (όχι η υλοποίησή του) [11]. 
Η πραγματοποίηση απεικονίζεται παρόμοια με τη γενίκευση με τη διαφορά ότι η 
γραμμή του βέλους είναι στικτή (Σχήμα 2‐20). 
 

RadioButtinArray 

setDeafault (choice: Button) 
getChoice(): Button 

συσχέτιση πραγµατοποίησης<<interface>> 
ChoiceBlock 

setDefault: (choice: Choice) 
getChoice (): Choice 

PopUpMenu 

setDefault (choice: Button) 
getChoice( ): Button 

υλοποίηση

1..* choice 

καθορίζων

 
Choice 

1..* choice

 
Button 

 
String 

choice 1..*

 
Σχήµα 2-20: Συσχέτιση Πραγµατοποίησης [11] 

2.2.2.6 Εξάρτηση 

Μια εξάρτηση  υποδεικνύει  τη συσχέτιση μεταξύ  δύο ή περισσότερων στοιχείων 
μοντέλου.  Συσχετίζει  τα  στοιχεία  μοντέλου  μεταξύ  τους  και  δεν  απαιτεί  ένα 
σύνολο  στιγμιότυπων  για  να  εννοηθεί.  Υποδεικνύει  μια  κατάσταση  κατά  την 
οποία η μεταβολή στην πλευρά του στοιχείου που προσφέρει μπορεί να απαιτεί 
μεταβολή  ή  να  υποδεικνύει  μεταβολή  στο  νόημα  του  στοιχείου  πελάτη  της 
εξάρτησης [11].  
Με βάση αυτό τον ορισμό η διασύνδεση και η γενίκευση είναι εξαρτήσεις αλλά 
διαθέτουν  συγκεκριμένη  σημασιολογία  με  σημαντικές  συνέπειες.  Επομένως 
έχουν  τα  δικά  τους  ονόματα  και  τις  δικές  τους  λεπτομέρειες  σχετικά  με  τη 
σημασιολογία. Ο Πίνακας 2‐5 περιέχει τα είδη εξάρτησης που εντοπίζονται στο 
βασικό UML μοντέλο. 
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Πίνακας 2-5: Είδη Εξάρτησης [11] 

Εξάρτιση Συνάρτηση Λέξη Κλειδί 

πρόσβαση 
Άδεια για ένα πακέτο να έχει πρόσβαση στα περιεχόµενα 
ενός άλλου πακέτου 

πρόσβαση 

δέσιµο 
Καθορισµός τιµών στις παραµέτρους ενός προτύπου για τη 
γένεση ενός νέου στοιχείου µοντέλου 

δένω 

κλήση 
∆ήλωση ότι η µέθοδος µιας κλάσης καλεί τη λειτουργία 
µιας άλλης κλάσης 

καλώ 

παραγωγή 
∆ήλωση ότι ένα στιγµιότυπο µπορεί να υπολογιστεί από 
ένα άλλο στιγµιότυπο 

παράγω 

φίλος  
Άδεια για ένα στοιχείο να έχει πρόσβαση στα περιεχόµενα 
άλλου στοιχείου ασχέτως ορατότητας 

φίλος 

εισαγωγή 
Άδεια για ένα πακέτο να έχει πρόσβαση στα περιεχόµενα 
ενός άλλου πακέτου και να προσθέσει ψευδώνυµα των 
ονοµάτων τους στο χώρο ονοµάτων του εισαγωγέα 

εισάγω 

δηµιουργία 
στιγµιότυπου 

∆ήλωση ότι η µέθοδος µιας κλάσης δηµιουργεί 
στιγµιότυπα άλλης κλάσης 

δηµιουργώ 
στιγµιότυπο 

παράµετρος 
Συσχέτιση µεταξύ µιας λειτουργίας και των παραµέτρων 
της 

παράµετρος 

πραγµατοποίηση 
Αντιστοίχηση µεταξύ µιας προδιαγραφής και µιας 
υλοποίησής της 

πραγµατοποιώ 

βελτίωση 
∆ήλωση ότι µια αντιστοίχηση υφίσταται µεταξύ στοιχείων 
σε δύο διαφορετικά επίπεδα σηµαντικότητας 

βελτιώνω 

αποστολή 
Συσχέτιση µεταξύ του αποστολές ενός σήµατος και του 
δέκτη του σήµατος 

αποστέλλω 

Ίχνος 
∆ήλωση ότι υφίσταται κάποια σύνδεση µεταξύ στοιχείων 
σε διαφορετικά µοντέλα αλλά λιγότερο ορθή από ότι µια 
αντιστοίχηση 

Ιχνηλατώ 

χρήση 

∆ήλωση ότι ένα στοιχείο απαιτεί την ύπαρξη ενός άλλου 
στοιχείου για την  ορθή λειτουργία του (περιλαµβάνει 
κλήση, δηµιουργία στιγµιότυπου, παράµετρο, αποστολή, 
αλλά είναι ανοικτή προς άλλους τύπους) 

χρησιµοποιώ 

2.2.2.7 Περιορισµός 

Η UML, παρέχει ένα σύνολο από έννοιες και συσχετίσεις για τη μοντελοποίηση 
συστημάτων με γραφήματα των υπό μοντελοποίηση στοιχείων. Ωστόσο, μερικά 
στοιχεία  εκφράζονται  πιο  ορθά  με  γλωσσικό  τρόπο,  δηλαδή  με  τη  χρήση  της 
γλώσσας  κειμένου.  Ένας  περιορισμός  αποτελεί  μια  λογική  έκφραση  που 
αναπαρίσταται από μια ακολουθία χαρακτήρων ώστε να μεταγλωττιστεί από τη 
γλώσσα  προγραμματισμού  που  έχει  επιλεχθεί.  Η  UML,  περιλαμβάνει  τον 
καθορισμό  μιας  γλώσσας περιορισμών που  καλείται OCL  και  είναι  κατάλληλη 
για την έκφραση των περιορισμών της [55]. 
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Ένας περιορισμός απεικονίζεται ως μια  έκφραση κειμένου σε αγκύλες. Μπορεί 
να γραφεί σε τυποποιημένη ή σε φυσική γλώσσα (Σχήμα 2‐21). 

employee
 

Person Company 

employer

0..1

{Person.employer= 
Person.boss.employer} 

 
Σχήµα 2-21: Παράδειγµα Περιορισµού 

2.2.2.8 Στιγµιότυπο 

Το  στιγμιότυπο  είναι  μια  οντότητα  με  ταυτότητα  κατά  τον  χρόνο  εκτέλεσης, 
δηλαδή μπορεί να διακριθεί από άλλες οντότητες. Έχει μια τιμή για κάθε χρονική 
στιγμή. Με την πάροδο του χρόνου η τιμή μπορεί να μεταβληθεί σε συνάρτηση 
με τις λειτουργίες που επιτελούνται επί της οντότητας [11]. 

2.2.2.9  ∆ιάγραµµα Αντικειµένων 

Ένα  διάγραμμα  στιγμιότυπων  συνιστά  μια  εικόνα  ενός  συστήματος  σε  κάποια 
χρονική στιγμή και καλείται διάγραμμα αντικειμένων. Μπορεί να χρησιμεύσει για 
να  απεικονίσει  ένα  παράδειγμα  του  συστήματος  που  μοντελοποιείται, 
πολύπλοκες  δομές  δεδομένων,  ή  να  αναδείξει  συμπεριφορά  μέσα  από  μια 
αλληλουχία στιγμιότυπων [11]. 

2.3 Το Πρότυπο ∆ιασωλήνωσης, XML 
Η παρούσα  ενότητα προσφέρει  μία  ʺυψηλού  επιπέδουʺ  επισκόπηση  της  χρήσης 
XML  με  Βάσεις  Δεδομένων  (ΒΔ).  Περιγράφεται  το  πώς  οι  διαφορές  μεταξύ 
δεδομένο‐κεντρικών και έγγραφο‐κεντρικών εγγράφων επηρεάζουν τη χρήση τους 
με  ΒΔ.  Επίσης,  εξηγούνται  οι  τρόποι  συνηθισμένων  χρήσεων  της  XML  με 
σχεσιακές  ΒΔ,  καθώς  και  το  ποια  είναι  η  έννοια  των  φυσικών  XML  Βάσεων 
Δεδομένων και πότε πρέπει να τις χρησιμοποιούμε. 
Η ενότητα επικεντρώνεται σε ζητήματα αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων 
σε  δεδομένο‐κεντρικά  έγγραφα  και  όχι  σε  έγγραφο‐κεντρικά,  καθώς  η  όποια 
ανταλλαγή  υφίσταται  μεταξύ  των  υποσυστημάτων  (Συγκοινωνιακού 
Σχεδιασμού  και  Γεωγραφικών  Πληροφοριών)  που  εξετάζονται  στην  παρούσα 
διατριβή αφορά στα πρώτα. 

2.3.1 XML και Βάσεις ∆εδοµένων 

Ένα έγγραφο XML είναι μία ΒΔ μόνο με την πολύ αυστηρή έννοια του όρου: είναι 
μία  συλλογή  δεδομένων.  Γενικά,  δεν  υπάρχει  διαφοροποίηση  από  οποιοδήποτε 
άλλο αρχείο. Άλλωστε όλα τα αρχεία περιέχουν κάποιας μορφής  δεδομένα. Ως 
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μορφή  ΒΔ,  η  XML  έχει  κάποια  πλεονεκτήματα.  Για  παράδειγμα,  είναι  αυτό‐
περιγραφόμενη (η περιγραφή περιλαμβάνει τη δομή και τα ονόματα των τύπων 
των  δεδομένων,  αλλά  όχι  τη  σημασιολογία),  είναι  μεταφερομένη  (Unicode)  και 
μπορεί  να  περιγράψει  δεδομένα  σε  δομές  δένδρων  ή  γράφων.  Έχει,  όμως,  και 
κάποια  μειονεκτήματα.  Για  παράδειγμα,  είναι  διαλογική  και  η  πρόσβαση  στα 
δεδομένα  είναι αργή,  λόγω της συντακτικής ανάλυσης και  της μετατροπής  του 
κειμένου [56]. 
Μία χρήσιμη ερώτηση που πρέπει να διατυπωθεί είναι αν η XML και οι σχετικές 
με  αυτήν  τεχνολογίες  συνιστούν  μία  ΒΔ  με  τη  ʺχαλαρήʺ  έννοια  του  όρου:  η 
απάντηση  στην  ερώτηση  είναι  ʺπερίπουʺ.  Στα  θετικά  συγκαταλέγεται  η 
δυνατότητα της XML να παρέχει αντικείμενα με δυνατότητες που βρίσκει κανείς 
σε ΒΔ όπως: αποθήκευση  (έγγραφα XML),  σχήματα  (DTD, Σχήμα XML, RELAX 
NG  κ.λπ.)  [57],  γλώσσες  ερωτημάτων  (XQuery,  XPath,  XQL,  XML‐QL,  QUILT 
κ.λπ.),  [58],  [59],  [60]  προγραμματιστικές  διασυνδέσεις  (SAX, DOM,  JDOM)  [61]. 
Στα  αρνητικά,  εντοπίζεται  η  έλλειψη  πολλών  αντικειμένων  πραγματικών  ΒΔ 
όπως:  αποδοτική  αποθήκευση,  δείκτες,  ασφάλεια,  συνδιαλλαγές,  ακεραιότητα 
δεδομένων,  πολύ‐χρηστική  πρόσβαση,  ενεργοποιήσεις,  ερωτήματα  που 
εμπλέκουν πολλαπλά έγγραφα κ.λπ. [62]. 
Ως εκ τούτου, αν και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ένα XML έγγραφο σαν ΒΔ 
σε  περιβάλλοντα  δεδομένων  μικρής  κλίμακας,  λίγων  χρηστών  και  μετρίων 
απαιτήσεων απόδοσης, εντούτοις η προσπάθεια αυτή θα αποτύχει σε απαιτητικά 
περιβάλλοντα  παραγωγής,  με  πολλούς  χρήστες,  αυστηρές  απαιτήσεις 
ακεραιότητας  δεδομένων  και  υψηλές  ανάγκες  σε  απόδοση.  Ένα  καλό 
παράδειγμα χρήσης ενός XML εγγράφου σαν ΒΔ είναι τα αρχεία επέκτασης  ini, 
τα  οποία  περιέχουν  πληροφορίες  ρυθμίσεων  συγκεκριμένων  εφαρμογών.  Είναι 
σαφώς ευκολότερο να εφευρεθεί μία μικρή XML γλώσσα και να γραφεί μία SAX 
εφαρμογή για την ερμηνεία της γλώσσας, παρά να αναπτυχθεί ένας αντίστοιχος 
συντακτικός  αναλυτής  [63].  Επιπροσθέτως,  η  XML  επιτρέπει  εμφωλευμένες 
καταχωρήσεις,  διευκολύνοντας  με  άμεσο  τρόπο  τη  σύνταξη  των  απαραίτητων 
στοιχείων ρύθμισης.  
Άλλα παραδείγματα  πιο  πολύπλοκων  συνόλων  δεδομένων που  θα  μπορούσαν 
να  οργανωθούν  σε  μια  ΒΔ  είναι  οι  προσωπικές  λίστες  επαφών  (ονόματα, 
τηλέφωνα,  διευθύνσεις  κ.ά.),  σελιδοδείκτες  φυλλομετρητών  ή  περιγραφές 
αρχείων μουσικής. Με δεδομένη όμως,  τη χαμηλή τιμή πλέον των Συστημάτων 
Διαχείρισης  Βάσεων  Δεδομένων  (π.χ.  dBASE,  Access),  καταργούνται  οι  λόγοι 
χρήσης  της  XML  για  τη  δημιουργία  εγγράφων  ΒΔ.  Το  μόνο  εναπομείναν 
πραγματικό  πλεονέκτημα  της  XML  είναι  η  μεταφερσιμότητα  των  δεδομένων, 
κάτι  το  οποίο  σταδιακά  επίσης  αποδυναμώνεται,  με  τη  διάδοση  εργαλείων 
εξαγωγής ΒΔ σε σειριακά αρχεία XML. 

2.3.2 Σχεσιακή έναντι XML Β∆ 

Η απάντηση στο ερώτημα που τίθεται από τον τίτλο της παραγράφου προκύπτει 
αφού  πρώτα  απαντηθεί  μια  σειρά  από  άλλα  ερωτήματα  όπως:  Υπάρχουν 
συσσωρευμένα  δεδομένα  που  πρέπει  να  αξιοποιηθούν;  μήπως  απαιτείται  ένας 
τρόπος  αποθήκευσης  ιστοσελίδων;  Μήπως  ζητείται  μία  ΒΔ  για  μία  εφαρμογή 
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ηλεκτρονικού  καταστήματος,  στην  οποία  η  XML  ήδη  χρησιμοποιείται  για  τη 
μεταφορά δεδομένων; Οι απαντήσεις αυτών των ερωτήσεων θα επηρεάσουν σε 
μεγάλο  βαθμό  την  επιλογή  της  ΒΔ  και  του  ενδιάμεσου  λογισμικού  (αν 
χρειάζεται), καθώς και τον τρόπο χρήσης της συγκεκριμένης ΒΔ [64], [65]. 
Στην  περίπτωση  μιας  εφαρμογής  ηλεκτρονικού  καταστήματος,  μπορεί  με 
ασφάλεια να υποτεθεί ότι τα δεδομένα έχουν μία πολύ κανονικοποιημένη δομή 
και χρησιμοποιούνται από εφαρμογές που δεν σχετίζονται με XML. Αντικείμενα 
όπως οι οντότητες και οι κωδικοποιήσεις, που χρησιμοποιούν τα έγγραφα XML, 
μάλλον  δεν  είναι  σημαντικά,  αφού  ενδιαφέρουν  μόνον  τα  δεδομένα  και  όχι  ο 
τρόπος  αποθήκευσής  τους.  Σε  μια  τέτοια  περίπτωση,  εμφανίζεται  χρησιμότερη 
μία σχεσιακή ΒΔ και ένα τμήμα λογισμικού που μεταφέρει δεδομένα μεταξύ της 
βάσης  και  των  εγγράφων  XML.  Αν,  μάλιστα,  οι  εφαρμογές  είναι 
αντικειμενοστραφείς,  ίσως  εμφανίζεται  ελκυστικότερο  ένα  σύστημα 
αποθήκευσης των αντικειμένων στη ΒΔ καθώς και η σειριακή απεικόνισή τους ως 
XML έγγραφα [66]. 
Από την άλλη μεριά, σε ένα σενάριο δικτυακού τόπου, που έχει κατασκευαστεί 
από  ένα  πλήθος  XML  εγγράφων,  δεν  αρκεί  η  διαχείριση  του  δικτυακού  αυτού 
τόπου, αλλά απαιτείται και μία μέθοδος αναζήτησης των περιεχομένων του από 
άλλους  χρήστες.  Τα  συγκεκριμένα  έγγραφα  έχουν  μία  μάλλον  λιγότερο 
κανονικοποιημένη δομή και θέματα όπως η χρήση οντοτήτων αποκτούν ιδιαίτερη 
σημασία, καθώς παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη δομική κατασκευή των εγγράφων. 
Ως εκ τούτου, μία αυθεντική XML ΒΔ ή ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου 
εμφανίζεται  σαν  καλύτερη  λύση,  καθώς  επιτρέπει  τη  διατήρηση  της  φυσικής 
δομής των εγγράφων,  την υποστήριξη συνδιαλλαγών σε επίπεδο εγγράφου και 
την εκτέλεση ερωτημάτων σε μία γλώσσα XML. 

2.3.3 ∆εδοµένα έναντι Εγγράφων 

Ίσως  ο  σπουδαιότερος  παράγοντας  επιλογής  μιας  Βάσης  Δεδομένων  είναι  το 
προς αποθήκευση περιεχόμενο: δεδομένα ή έγγραφα. [67] Τίθεται το ερώτημα αν 
η XML χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσο στοιχείο μεταφοράς δεδομένων μιας ΒΔ και 
μιας  εφαρμογής.  Ή  αν  η  XML  έχει  χαρακτήρα  ολοκλήρωσης,  όπως  στις 
περιπτώσεις των XHTML και των εγγράφων DocBook [68]. Πρόκειται επομένως, 
για  ένα  ζήτημα  πρόθεσης  χρήσης,  το  οποίο  όμως  είναι  σημαντικό.  Όλα  τα 
δεδομένο‐κεντρικά  έγγραφα  μοιράζονται  ένα  σύνολο  χαρακτηριστικών.  Το  ίδιο 
ισχύει και στην έγγραφο‐κεντρική περίπτωση, και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά 
επηρεάζουν τον τρόπο αποθήκευσης της XML στη ΒΔ.  

2.3.3.1 ∆εδοµενο-Κεντρικά Έγγραφα 

Τα  δεδομενο‐κεντρικά  έγγραφα  χρησιμοποιούν  την  XML  για  μεταφορά  ή 
διακίνηση δεδομένων. Είναι σχεδιασμένα να διαβάζονται από τη μηχανή (και όχι 
από  χρήστες)  και  το  γεγονός  αυτής  καθεαυτής  της  χρήσης  της  XML,  συνήθως 
αποτελεί πλεονασμό  [69]. Αυτό σημαίνει ότι δεν απασχολεί την εφαρμογή ή τη 
ΒΔ το γεγονός της αποθήκευσης των δεδομένων σε κάποιες χρονικές περιόδους 
ως XML  έγγραφα.  Παραδείγματα  δεδομενο‐κεντρικών  εγγράφων  αποτελούν  οι 
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παραγγελίες  πώλησης,  τα  προγράμματα  πτήσεων,  τα  επιστημονικά  δεδομένα 
και τα χρηματιστηριακά στοιχεία [65]. 
Τα δεδομενο‐κεντρικά έγγραφα χαρακτηρίζονται από σχετικά κανονικές δομές, 
λεπτομερή δεδομένα και μικρή ή καθόλου ανάμιξη περιεχομένου και δεδομένων. 
Τα  αντικείμενα,  που  θα  αποτελέσουν  το  σύνολο  των  προς  αποθήκευση 
δεδομένων, προέρχονται  είτε από μια ΒΔ  (οπότε  ζητείται η προβολή τους μέσω 
της XML) είτε από σκόρπια στοιχεία εκτός ΒΔ (οπότε ζητείται η αποθήκευσή τους 
σε μια ΒΔ). Παράδειγμα της πρώτης περίπτωσης αποτελούν τα παλαιά δεδομένα 
μεγάλου  όγκου,  που  βρίσκονται  αποθηκευμένα  σε  κάποια  σχεσιακή  ΒΔ,  ενώ 
παράδειγμα  της  δεύτερης  περίπτωσης  αποτελούν  τα  επιστημονικά  δεδομένα, 
που συλλέγονται από κάποια διαδικασία μέτρησης και μετατρέπονται σε XML. 
Παράδειγμα  [65]  δεδομενο‐κεντρικού  εγγράφου  αποτελεί  η  ακόλουθη 
παραγγελία πώλησης: 
 

   <SalesOrder SONumber="12345"> 
      <Customer CustNumber="543"> 
         <CustName>ΑΒΓ Βιοµηχανία</CustName> 
         <Street>123 Εθνικής Οδού</Street> 
         <City>Πάτρα</City> 
         <PostCode>36100</PostCode> 
      </Customer> 
      <OrderDate>051215</OrderDate> 
      <Item ItemNumber="1"> 
         <Part PartNumber="123"> 
            <Description> 
               <p><b>Γαλλικό κλειδί:</b><br /> 
               Ανοξείδωτος χάλυβας, µονο-τµηµατική κατασκευή, 
               Εγγύηση εφ' όρου ζωής.</p> 
            </Description> 
            <Price>9,95</Price> 
         </Part> 
         <Quantity>10</Quantity> 
      </Item> 
      <Item ItemNumber="2"> 
         <Part PartNumber="456"> 
            <Description> 
               <p><b>Πιστόλι σιλικόνης:<b><br /> 
               Αλουµίνιο, µονοετής εγγύηση.</p> 
            </Description> 
            <Price>3,27</Price> 
         </Part> 
         <Quantity>5</Quantity> 
      </Item> 
   </SalesOrder>  

Εκτός από το παραπάνω προφανές παράδειγμα, στην κατηγορία των δεδομενο‐
κεντρικών  εγγράφων  ανήκουν  και  πολλά  έγγραφα  με  σημαντικό  όγκο  πεζού 
λόγου.  Ένα  τέτοιο  παράδειγμα  αποτελεί  μία  ιστοσελίδα  που  προσφέρει 
πληροφορίες για ένα βιβλίο. Παρά το γεγονός ότι η σελίδα περιλαμβάνει κυρίως 
κείμενο,  η  δομή  αυτού  του  κειμένου  είναι  ιδιαίτερα  κανονική,  καθώς  τα  πιο 
πολλά στοιχεία είναι κοινά για όλες τις σελίδες παρουσίασης βιβλίων, ενώ κάθε 
επιμέρους  τμήμα  της  είναι  περιορισμένης  έκτασης.  Ως  εκ  τούτου,  η  σελίδα  θα 
μπορούσε  να  κατασκευαστεί  από  ένα  δεδομενο‐κεντρικό  έγγραφο  XML,  που 
περιλαμβάνει  πληροφορίες  για  κάθε  ένα  βιβλίο  και  ανασύρεται  από  μία  ΒΔ, 
διακοσμημένη  από  ένα  XSL  φύλλο  σχεδίασης  [68].  Γενικά,  κάθε  σύγχρονος 
δικτυακός  τόπος  που  συνθέτει  δυναμικά  τα HTML  έγγραφά  του,  χρησιμοποιεί 
συγκεκριμένα  πρότυπα  σε  συνδυασμό  με  αποθηκευμένα  δεδομένα.  Αυτοί  οι 
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ιστοχώροι μπορούν να αντικατασταθούν από δεδομενο‐κεντρικά έγγραφα XML 
και ένα ή περισσότερα XSL φύλλα σχεδίασης. 
Έστω για παράδειγμα, το ακόλουθο έγγραφο περιγραφής μιας πτήσης [70]:  
 

   <FlightInfo> 
      <Airline>ΑΒΓ Αεροµεταφορές</Airline> προσφέρει <Count>τρεις</Count> 
      απ' ευθείας πτήσεις από <Origin>Αθήνα</Origin> προς 
      <Destination>Βρυξέλλες</Destination>. Οι ώρες αναχώρησης είναι 
      <Departure>09:15</Departure>, <Departure>11:15</Departure>, 
      και <Departure>13:15</Departure>. Οι ώρες άφιξης είναι 90 λεπτά αργότερα. 
   </FlightInfo>  

 
Η παραπάνω δομή θα μπορούσε  να  κατασκευαστεί από  το ακόλουθο  έγγραφο 
XML και ένα απλό φύλλο εφαρμογής εμφάνισης τύπου φύλλου σχεδίασης [70]: 

   <Flights> 
      <Airline>ΑΒΓ Αεροµεταφορές</Airline> 
      <Origin>Αθήνα</Origin> 
      <Destination>Βρυξέλλες</Destination>
      <Flight> 
         <Departure>09:15</Departure> 
         <Arrival>10:45</Arrival> 
      </Flight> 
      <Flight> 
         <Departure>11:15</Departure> 
         <Arrival>12:45</Arrival> 
      </Flight> 
      <Flight> 
         <Departure>13:15</Departure> 
         <Arrival>14:45</Arrival> 
      </Flight> 
   </Flights>  

2.3.3.2 Εγγραφο-Κεντρικά Έγγραφα 

Τα  εγγραφο‐κεντρικά  έγγραφα  καλύπτουν  τις  περιπτώσεις  όπου  τα  έγγραφα 
(συνήθως)  διαβάζονται  από  ανθρώπους.  Τυπικά  παραδείγματα  αποτελούν  τα 
βιβλία,  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο,  οι  διαφημίσεις  και  σχεδόν  κάθε  XHTML 
έγγραφο,  που  γράφτηκε  από  άνθρωπο.  Χαρακτηρίζονται  από  λιγότερο  ή 
καθόλου  κανονική  δομή,  μη  λεπτομερή  δεδομένα  και  μεγάλη  ανάμειξη 
περιεχομένου.  Τα  εγγραφο‐κεντρικά  έγγραφα  δακτυλογραφούνται  από 
ανθρώπους σε XML, ή κάποια άλλη μορφή  (RTF, PDF, SGML) που στη συνέχεια 
μετατρέπεται  σε  XML.  Σε  αντίθεση  προς  τα  δεδομενο‐κεντρικά  έγγραφα,  δεν 
προέρχονται από ΒΔ [69]. 
Ένα  παράδειγμα  της  συγκεκριμένης  κατηγορίας  αποτελεί  η  ακόλουθη 
περιγραφή προϊόντος [70]: 
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   <Product> 
 
   <Intro> 
   Το <ProductName>Γαλλικό κλειδί</ProductName> της <Developer>Κατασκευαστική 
   Εργαλείων Α.Ε.</Developer> είναι <Summary>σαν ένα συνηθισµένο κλειδί σύσφιξης, 
   µε ορισµένες διαφορές.</Summary> 
   </Intro> 
 
   <Description> 
 
   <Para>Το Γαλλικό κλειδί, που κατασκευάζεται σε <i>ποικιλία 
   δυνατών µεγεθών</i>, είναι φτιαγµένο από <b>εξαιρετικό 
   ανοξείδωτο χάλυβα</b>. Η ντυµένη µε καουτσούκ λαβή του επιτρέπει 
   ανεµπόδιστο χειροκίνητο χειρισµό, ακόµα και σε δύσκολες εργασιακές συνθήκες.</Para> 
    
   <Para>Σας δίνεται η δυνατότητα να:</Para> 
 
   <List> 
   <Item><Link URL="Order.html">Παραγγείλετε το δικό σας Γαλλικό κλειδί</Link></Item> 
   <Item><Link URL="Details.htm">Μάθετε περισσότερα για τα κλειδιά</Link></Item> 
   <Item><Link URL="Catalog.zip">Κατεβάσετε τον πλήρη κατάλογο</Link></Item> 
   </List> 
    
   <Para>Το Γαλλικό κλειδί κοστίζει <b>µόλις €19,99</b> και, αν το 
   παραγγείλετε τώρα, να πάρετε και ένα <b>επαγγελµατικό σφυρί</b> σαν πρόσθετο 
   δώρο.</Para> 
    
   </Description> 
    
   </Product>  

2.3.3.3 ∆εδοµένα, Έγγραφα και Βάσεις ∆εδοµένων 

Συνήθως,  οι  διαφορές  μεταξύ  δεδομενο‐κεντρικών  και  εγγραφο‐κεντρικών 
εγγράφων  είναι  δυσδιάκριτες.  Για  παράδειγμα,  ένα  κατά  τα  άλλα  δεδομενο‐
κεντρικό έγγραφο, όπως ένα διαφημιστικό φυλλάδιο, μπορεί να περιέχει ασαφείς 
πληροφορίες  και  έλλειψη  κανονικότητας  στη  δομή,  στην  περίπτωση  της 
περιγραφής  του.  Αντιστρόφως,  ένα  εγγραφο‐κεντρικό  έγγραφο,  όπως  ένα 
εγχειρίδιο  χρήστη,  μπορεί  να περιέχει  λεπτομερή  δεδομένα  και  κανονική  δομή, 
στην  περίπτωση  των  στοιχείων  του  συγγραφέα  και  των  χρονολογιών 
ενημέρωσης. Άλλα παραδείγματα αποτελούν  τα νομικά ή  ιατρικά  έγγραφα,  τα 
οποία  γράφονται  σε  πεζό  λόγο,  αλλά  περιέχουν  διακριτά  αντικείμενα,  όπως 
ημερομηνίες,  ονόματα  ή  διαδικασίες  και  απαιτούν  την  αποθήκευσή  τους  σαν 
ενιαία έγγραφα για λόγους συμβατικής νομιμότητας [71]. 
Παρά  το  γεγονός  αυτό  όμως,  ο  χαρακτηρισμός  ενός  εγγράφου  ως  δεδομενο‐
κεντρικού  ή  εγγραφο‐κεντρικού  βοηθά  στην  απόφαση  της  επιλογής  της  προς 
χρησιμοποίηση  ΒΔ.  Συνήθως,  τα  δεδομένα  βρίσκονται  αποθηκευμένα  σε 
παραδοσιακές  ΒΔ,  όπως  οι  σχεσιακές,  οι  αντικειμενοστραφείς  ή  οι  ιεραρχικές. 
Αυτή  η  μορφή  αποθήκευσης  είτε  προκύπτει  άμεσα  από  την  ίδια  τη  ΒΔ,  είτε 
επιτυγχάνεται  μέσω  ενδιάμεσου  λογισμικού.  Στην  πρώτη  περίπτωση,  η  ΒΔ 
αποκαλείται XML‐ενεργοποιημένη.  Τα  έγγραφα  αποθηκεύονται  σε  μία  φυσική 
XML ΒΔ  (δηλαδή μία ΒΔ ειδικά σχεδιασμένη για αποθήκευση σε XML) ή σε ένα 
σύστημα  διαχείρισης  περιεχομένου  (δηλαδή  μία  εφαρμογή  σχεδιασμένη  να 
διαχειρίζεται  έγγραφα  και  είναι  κατασκευασμένη  πάνω  από  μία  φυσική  XML 
ΒΔ). 
Οι προαναφερόμενοι κανόνες δεν έχουν απόλυτο χαρακτήρα. Τα δεδομένα (ιδίως 
τα  ημι‐δομημένα)  μπορούν  να  αποθηκεύονται  σε  φυσικές  XML  ΒΔ,  ενώ  τα 
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έγγραφα  αποθηκεύονται  σε  παραδοσιακές  ΒΔ,  όταν  δεν  απαιτείται  μεγάλος 
αριθμός  χαρακτηριστικών  προσανατολισμένων  στην  XML.  Επιπροσθέτως,  τα 
όρια μεταξύ παραδοσιακών ΒΔ και φυσικών XML ΒΔ είναι πλέον συγκεχυμένα, 
καθώς οι παραδοσιακές ΒΔ προσθέτουν δυνατότητες XML,  ενώ οι φυσικές XML 
ΒΔ  υποστηρίζουν  την  αποθήκευση  τμηματικών  εγγράφων  σαν  εξωτερικές 
(συνήθως σχεσιακές) ΒΔ. 

2.3.4 Αποθήκευση και Ανάκτηση ∆εδοµένων 

Για την μεταφορά δεδομένων μεταξύ XML  εγγράφων και ΒΔ,  είναι απαραίτητο 
να απεικονίσουμε το XML σχήμα του εγγράφου (DTD, XML Schemas, RELAX NG 
κ.λπ.) στο σχήμα της ΒΔ. Το λογισμικό της μεταφοράς δεδομένων αναπτύσσεται, 
τότε, πάνω σε αυτήν την απεικόνιση. Αυτό το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιεί 
μία  XML  γλώσσα  ερωτημάτων  (XPath,  Xquery  κ.λπ..)  ή  απλά  να  μεταφέρει 
δεδομένα με βάση τη συγκεκριμένη απεικόνιση (το XML αντίστοιχο του SELECT * 
FROM Πίνακας) [70]. 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η δομή του εγγράφου πρέπει να ταυτίζεται με 
την αναμενόμενη από το αντίστοιχο σχήμα δομή. Καθώς κάτι τέτοιο συναντάται 
σπάνια,  τα  προϊόντα  που  ακολουθούν  αυτήν  τη  στρατηγική  συνήθως 
χρησιμοποιούνται  με  XSLT  [72].  Το  τελευταίο  σχόλιο  σημαίνει  ότι,  πριν 
μεταφερθούν τα δεδομένα στη ΒΔ, το έγγραφο μετασχηματίζεται προηγουμένως 
στην αναμενόμενη από το σχήμα δομή και στη συνέχεια μεταφέρονται. Ομοίως, 
μετά την ανάκτηση των δεδομένων από τη ΒΔ, το έγγραφο μετασχηματίζεται στη 
δομή που απαιτεί η τελική εφαρμογή. 

2.3.4.1 Απεικόνιση Σχηµάτων Εγγράφων σε Σχήµατα 
Βάσεων ∆εδοµένων 

Οι  απεικονίσεις  μεταξύ  σχημάτων  εγγράφων  και  σχημάτων  ΒΔ 
πραγματοποιούνται σε τύπους στοιχείων, σε χαρακτηριστικά και σε κείμενο [70]. 
Σχεδόν  πάντοτε  παραλείπεται  η  φυσική  δομή  (οντότητες,  ενότητες  κώδικα  και 
πληροφορίες  κωδικοποίησης)  και  μέρος  της  λογικής  δομής  (εντολές 
επεξεργασίας, σχόλια κλπ.). 
Μία  συνέπεια  των  όσων  αναφέρονται  παραπάνω  είναι  η  ακόλουθη:  αν 
αποθηκευθούν  τα  δεδομένα  ενός  εγγράφου  σε  μία  ΒΔ  και  στη  συνέχεια 
επιχειρηθεί  να  ανακατασκευαστεί  το  αρχικό  έγγραφο  από  τα  συγκεκριμένα 
δεδομένα,  προκύπτει  ένα  έγγραφο  διαφορετικό  από  το  αρχικό.  Το  αν  αυτή  η 
συνέπεια είναι αποδεκτή εξαρτάται από τις εκάστοτε ανάγκες και ενδεχομένως 
επηρεάζει τις επιλογές του χρησιμοποιούμενου λογισμικού [70]. 
Δύο απεικονίσεις χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μετάβαση από σχήμα XML 
εγγράφου σε σχήμα ΒΔ: η πινακοποιημένη απεικόνιση και η αντικειμενο‐σχεσιακή 
απεικόνιση. 
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2.3.4.1.1 Πινακοποιηµένη Απεικόνιση 

Η πινακοποιημένη απεικόνιση χρησιμοποιείται από πολλά ενδιάμεσα λογισμικά, 
που  μεταφέρουν  δεδομένα  μεταξύ  XML  εγγράφων  και  σχεσιακών  ΒΔ. 
Μοντελοποιεί τα XML έγγραφα ως έναν πίνακα ή ως ένα σύνολο πινάκων  [73]. 
Αυτό  σημαίνει  ότι  το  XML  έγγραφο  πρέπει  να  έχει  την  ακόλουθη  μορφή  (το 
στοιχείο  <database>  και  τα  πρόσθετα  στοιχεία  <table>  παραλείπονται  στην 
περίπτωση του μοναδικού πίνακα) [70]: 

   <database> 
      <table> 
         <row> 
            <column1>...</column1> 
            <column2>...</column2> 
            ... 
         </row> 
         <row> 
            ... 
         </row> 
         ... 
      </table> 
      <table> 
         ... 
      </table> 
      ... 
   </database>  

Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο λογισμικό, είναι δυνατόν να καθοριστεί το αν 
τα  δεδομένα  των  στηλών  αποθηκεύονται  σαν  στοιχεία‐απόγονοι  ή  σαν 
χαρακτηριστικά. Παρόμοιες  επιλογές μπορούν  να γίνουν  και  στα  ονόματα  των 
στοιχείων  ή  χαρακτηριστικών.  Επιπροσθέτως,  τα  προϊόντα  που  χρησιμοποιούν 
πινακοποιημένη  απεικόνιση  συχνά  προσφέρουν  προαιρετικά  μεταδεδομένα 
πινάκων  και  στηλών.  Τα  συγκεκριμένα  δεδομένα  εμφανίζονται  είτε  στην  αρχή 
του  εγγράφου,  είτε  ως  χαρακτηριστικά  κάθε  στοιχείου  πίνακα  ή  στήλης. 
Σημειώνεται  ότι  ο  όρος  ʺπίνακαςʺ  συνήθως  ερμηνεύεται  με  μια  πιο  χαλαρή 
έννοια.  Αυτό  σημαίνει  ότι,  κατά  τη  μεταφορά  από  τη  ΒΔ  στην  XML,  ένας 
ʺπίνακαςʺ μπορεί να είναι κάθε προκύπτον σύνολο. Κατά την αντίστροφη πορεία 
(από XML προς ΒΔ), ένας ʺπίνακαςʺ μπορεί να είναι ένας πραγματικός πίνακας ή 
μία προβολή που ανανεώνεται. 
Η  πινακοποιημένη  απεικόνιση  αποδεικνύεται  χρήσιμη  στη  σειριοποίηση 
σχεσιακών  δεδομένων,  όπως  συμβαίνει  στην περίπτωση μεταφοράς  δεδομένων 
μεταξύ δύο σχεσιακών ΒΔ. Το προφανές μειονέκτημα της απεικόνισης είναι ότι 
δεν  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  XML  έγγραφα,  που  δεν  συναντούν  τις 
προαναφερθείσες μορφοποιήσεις [70]. 

2.3.4.1.2 Αντικειµενο-Σχεσιακή Απεικόνιση 

Η αντικειμενο‐σχεσιακή απεικόνιση  [74]  χρησιμοποιείται από όλες  τις σχεσιακές 
ΒΔ  με  δυνατότητες  XML,  καθώς  και  από  ορισμένα  προϊόντα  ενδιάμεσου 
λογισμικού.  Μοντελοποιεί  τα  δεδομένα  του  XML  εγγράφου  ως  ένα  δένδρο 
αντικειμένων,  τα  οποία  εξαρτώνται  από  τα  δεδομένα  του  εγγράφου.  Στο 
συγκεκριμένο  μοντέλο,  οι  τύποι  στοιχείων  με  χαρακτηριστικά,  το  περιεχόμενο 
των  στοιχείων  και  το  ανάμεικτο  περιεχόμενο  (πολύπλοκοι  τύποι  στοιχείων) 
γενικά  μοντελοποιούνται  ως  κλάσεις.  Οι  απλοί  τύποι  στοιχείων  και  τα 
χαρακτηριστικά μοντελοποιούνται σαν μονοδιάστατες ιδιότητες. Στη συνέχεια το 
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μοντέλο  απεικονίζεται  σε  σχεσιακές  ΒΔ,  χρησιμοποιώντας  παραδοσιακές 
αντικειμενο‐σχεσιακές  τεχνικές  απεικόνισης  ή  προβολές  αντικειμένων  SQL  3. 
Αυτό  σημαίνει  ότι  οι  κλάσεις  απεικονίζονται  σε  πίνακες,  οι  μονοδιάστατες 
ιδιότητες  απεικονίζονται  σε  στήλες  και  οι  ιδιότητες  τιμών  αντικειμένων 
απεικονίζονται σε ζεύγη κύριων ή ξένων κλειδιών. 
Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  ο  όρος  αντικειμενο‐σχεσιακή  απεικόνιση  είναι  μάλλον 
παραπλανητικός, αφού το δένδρο των αντικειμένων μπορεί να απεικονιστεί απʹ 
ευθείας σε αντικειμενοστραφείς και  ιεραρχικές ΒΔ. Χρησιμοποιείται, όμως, διότι 
ένα μεγάλο μερίδιο προϊόντων, που ενσωματώνουν τη συγκεκριμένη απεικόνιση, 
χρησιμοποιούν σχεσιακές ΒΔ. 
Είναι  σημαντικό  να  καταστεί  σαφές  ότι  το  μοντέλο  αντικειμένων  αυτής  της 
απεικόνισης δεν είναι το Μοντέλο Αντικειμένων Εγγράφου  (DOM). Το DOM  [75] 
μοντελοποιεί το  ίδιο το έγγραφο και διαφέρει για κάθε σύνολο XML εγγράφων, 
που είναι συμβατά με ένα δοθέν XML σχήμα. Για παράδειγμα, το προαναφερθέν 
έγγραφο παραγγελίας πώλησης θα μπορούσε να μοντελοποιηθεί σαν ένα δένδρο 
αντικειμένων με τέσσερις κλάσεις (SalesOrder, Customer, Item και Part) [70]: 
 

                     SalesOrder 
                    /    |    \ 
             Customer   Item   Item
                         |      | 
                        Part   Part  

 
Σε  αντιδιαστολή,  ένα  DOM  δένδρο  του  ίδιου  εγγράφου  θα  μπορούσε  να 
αποτελείται από αντικείμενα όπως Element, Attr και Text [70]: 
 

                      Element --- Attr 
                    (SalesOrder) (SONumber) 
               ____/   /   \   \_____ 
              /       /     \        \ 
       Element     Text     Element  Element 
     (Customer) (OrderDate)  (Item)    (Item) 
          |                    |         | 
        κ.λπ.            κ.λπ.   κ.λπ.  

 
Το αν από τα αντικείμενα του μοντέλου προκύψουν στιγμιότυπα, εξαρτάται από 
το προϊόν. Ορισμένα προϊόντα επιτρέπουν τη δημιουργία κλάσεων στο μοντέλο 
και  στη  συνέχεια  χρησιμοποιούν  αυτά  τα  αντικείμενα  των  κλάσεων  στην 
εφαρμογή  που  έπεται.  Στα  συγκεκριμένα  προϊόντα  αυτά,  τα  δεδομένα 
μεταφέρονται  τόσο  μεταξύ  των  XML  εγγράφων  και  αυτών  των  αντικειμένων, 
όσο  και  μεταξύ  αυτών  των  αντικειμένων  και  της  ΒΔ.  Άλλα  προϊόντα 
χρησιμοποιούν τα αντικείμενα μόνον ως βοηθητικά εργαλεία οπτικοποίησης της 
απεικόνισης  και  μεταφέρουν  δεδομένα  απʹ  ευθείας  μεταξύ  του XML  εγγράφου 
και  της  ΒΔ.  Το αν  είναι  χρήσιμο  να προκύψουν στιγμιότυπα από  τα  ενδιάμεσα 
αντικείμενα, εξαρτάται από την χρησιμοποιούμενη εφαρμογή. 
Ο  τρόπος  υλοποίησης  της  αντικειμενο‐σχεσιακής  απεικόνισης  διαφέρει  από 
προϊόν σε προϊόν. Συγκεκριμένα [70]: 
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 Όλα  τα  προϊόντα  υποστηρίζουν  την  απεικόνιση  πολύπλοκων  τύπων 
στοιχείων σε κλάσεις  και απλών  τύπων στοιχείων και  χαρακτηριστικών 
σε ιδιότητες. 

 Όλα  τα  προϊόντα  επιτρέπουν  τον  καθορισμό  ενός  στοιχείου  ρίζας,  το 
οποίο  δεν  απεικονίζεται  στο  μοντέλο  αντικειμένων  ή  στη  ΒΔ.  Αυτό  το 
συγκεντρωτικό  στοιχείο  χρησιμεύει  στην  αποθήκευση  πολλαπλών 
αντικειμένων  ανώτατου  επιπέδου  μέσα  στο  ίδιο  XML  έγγραφο.  Για 
παράδειγμα, αν επιθυμούμε να αποθηκεύσουμε πολλαπλές παραγγελίες 
πώλησης στο  ίδιο XML  έγγραφο, χρειαζόμαστε τη συγκέντρωσή τους σε 
ένα μοναδικό στοιχείο ρίζα. Το συγκεντρωτικό στοιχείο ισοδυναμεί με το 
στοιχείο <database>  της πινακοποιημένης απεικόνισης, όταν περιέχονται 
πολλαπλοί πίνακες, και απαιτείται μόνο για να ικανοποιηθεί η απαίτηση 
της XML, σύμφωνα με την οποία κάθε έγγραφο περιλαμβάνει μόνον ένα 
στοιχείο  ρίζα.  Ορισμένα  προϊόντα  επιτρέπουν  τον  καθορισμό 
συγκεντρωτικών στοιχείων και σε χαμηλότερα επίπεδα. 

 Τα  πιο  πολλά  προϊόντα  δίνουν  τη  δυνατότητα  να  καθορίζεται  αν  οι 
ιδιότητες  απεικονίζονται  σε  χαρακτηριστικά  ή  στοιχεία‐απογόνους  στο 
XML  έγγραφο.  Ορισμένα  προϊόντα  επιτρέπουν  την  ανάμειξη 
χαρακτηριστικών  και  στοιχείων‐παιδιών,  ενώ  άλλα  απαιτούν  τη  χρήση 
μόνον του ενός ή του άλλου. 

 Τα πιο πολλά προϊόντα επιτρέπουν τη χρήση διαφορετικών ονομάτων στο 
XML έγγραφο και στη ΒΔ. Τα υπόλοιπα απαιτούν τη χρήση ταυτόσημων 
ονομάτων. 

 Τα  πιο  πολλά  προϊόντα  επιτρέπουν  τον  καθορισμό  της  σειρά,  με  την 
οποία τα στοιχεία‐ απογόνους εμφανίζονται στον γονέα τους. Το γεγονός 
αυτό  περιορίζει  τις  δυνατότητες  ανάπτυξης  πλήθους  μοντέλων 
περιεχομένου.  Ευτυχώς,  τα  υποστηριζόμενα  μοντέλα  περιεχομένου 
αρκούν για τα περισσότερα δεδομενο‐κεντρικά έγγραφα,  καθώς η σειρά 
των απογόνων είναι σημαντική για την επικύρωση του εγγράφου. 

 Ορισμένα  προϊόντα  επιτρέπουν  την  απεικόνιση  πολύπλοκών  τύπων 
στοιχείων  σε  μονοδιάστατες  ιδιότητες.  Το  γεγονός  αυτό  αποδεικνύεται 
χρήσιμο,  όταν  ο  τύπος  στοιχείων περιλαμβάνει  ανάμεικτο  περιεχόμενο, 
όπως  είναι  το  στοιχείο  <Description>  στο  παράδειγμα  της  παραγγελίας 
πώλησης. Αν και το στοιχείο <Description>  έχει στοιχεία‐ απογόνους και 
το κείμενο είναι σε XHTML μορφή, είναι πιο χρήσιμο να αντικρίζουμε την 
περιγραφή  σαν  μία  μοναδική  ιδιότητα,  παρά  να  την  κατακερματίζουμε 
στα επιμέρους τμήματά της. 

 Λιγοστά προϊόντα υποστηρίζουν την απεικόνιση δεδομένων PCDATA σε 
ανάμεικτο περιεχόμενο. 

2.3.4.2 Γλώσσες Ερωτηµάτων 

Πολλά προϊόντα μεταφέρουν δεδομένα απʹ ευθείας, σύμφωνα με το μοντέλο που 
κατασκευάστηκαν.  Αυτά  τα  προϊόντα  συχνά  περιλαμβάνουν  ή  χρησιμοποιούν 
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XSLT  [72],  διότι  η  δομή  του XML  εγγράφου  είναι  συνήθως  διαφορετική  από  τη 
δομή  της  ΒΔ.  Έτσι,  επιτρέπεται  στους  χρήστες  να  μετασχηματίζουν  έγγραφα 
στην  υπαγορευόμενη  από  το  μοντέλο  δομή,  πριν  μεταφέρουν  τα  δεδομένα  στη 
βάση, ή το αντίστροφο. Επιπροσθέτως,  ορισμένα προϊόντα ενσωματώνουν έναν 
περιορισμένο  αριθμό  μετασχηματισμών  στις  απεικονίσεις  τους,  διότι  η 
επεξεργασία XSLT  συχνά  συνεπάγεται  υψηλό  κόστος.  Η  μακροπρόθεσμη  λύση 
αυτού  του  προβλήματος  είναι  η  υλοποίηση  μιας  γλώσσας  ερωτημάτων  που 
επιστρέφει  XML.  Η  πλειοψηφία  αυτών  των  γλωσσών  βασίζονται  στην 
ενσωμάτωση δηλώσεων τύπου SELECT σε πρότυπα [70]. 

2.3.4.2.1 Γλώσσες Ερωτηµάτων Βασισµένες σε Πρότυπα 

Οι πιο δημοφιλείς γλώσσες ερωτημάτων, που επιστρέφουν XML από σχεσιακές 
ΒΔ,  είναι  βασισμένες  σε  πρότυπα  [76].  Στις  γλώσσες  αυτές  δεν  υπάρχει 
προκαθορισμένη  απεικόνιση  μεταξύ  τους  εγγράφουν  και  της  ΒΔ.  Αντιθέτως, 
δηλώσεις SELECT ενσωματώνονται στο πρότυπο και τα αποτελέσματα γίνονται 
προϊόν επεξεργασίας από το λογισμικό μεταφοράς δεδομένων. Για παράδειγμα, 
το  ακόλουθο  πρότυπο  (το  οποίο  δεν  είναι  υπαρκτό)  χρησιμοποιεί  στοιχεία 
<SelectStmt>  για  να  συμπεριλάβει  δηλώσεις  SELECT  και  τιμές  $column‐name, 
ώστε να καθορίσει πού θα τοποθετηθούν τα αποτελέσματα [70]: 
 

   <?xml version="1.0"?> 
   <FlightInfo> 
      <Introduction>Οι ακόλουθες πτήσεις έχουν διαθέσιµες θέσεις:</Introduction> 
      <SelectStmt>SELECT Airline, FltNumber, Depart, Arrive FROM Flights</SelectStmt> 
         <Flight> 
            <Airline>$Airline</Airline> 
            <FltNumber>$FltNumber</FltNumber> 
            <Depart>$Depart</Depart> 
            <Arrive>$Arrive</Arrive> 
         </Flight> 
      <Conclusion>Ελπίζουµε µία από αυτές να σας ικανοποιεί.</Conclusion> 
   </FlightInfo>  

 
Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας ενός τέτοιου προτύπου θα μπορούσε να είναι 
[70]: 
 

   <?xml version="1.0"?> 
   <FlightInfo> 
      <Introduction>Οι ακόλουθες πτήσεις έχουν διαθέσιµες θέσεις:</Introduction>
      <Flights> 
         <Flight> 
            <Airline>ΑΒΓ∆</Airline> 
            <FltNumber>123</FltNumber> 
            <Depart>∆εκ 12, 2005 13:45</Depart> 
            <Arrive>∆εκ 13, 2005 01:20</Arrive> 
         </Flight> 
         ... 
      </Flights> 
      <Conclusion>Ελπίζουµε µία από αυτές να σας ικανοποιεί.</Conclusion> 
   </FlightInfo>  

 
Οι  βασισμένες  σε  πρότυπα  γλώσσες  ερωτημάτων  μπορεί  να  αποδειχθούν 
εξαιρετικά  ευέλικτες. Αν και  τα προσφερόμενα χαρακτηριστικά  διαφέρουν από 
προϊόν σε προϊόν, συχνά συναντώνται τα ακόλουθα [70]: 
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 Δυνατότητα  τοποθέτησης  του  συνόλου  των  επιστρεφόμενων  τιμών 
οπουδήποτε  στο  εξαγόμενο  έγγραφο,  συμπεριλαμβάνοντάς  τις  ως 
παραμέτρους σε επόμενες δηλώσεις SELECT. 

 Προγραμματιστικές δομές, όπως βρόχοι for και έλεγχοι if. 

 Μεταβλητές και καθορισμοί συναρτήσεων. 

 Παραμετροποίηση δηλώσεων SELECT, μέσω παραμέτρων HTTP. 

Οι  βασισμένες  σε  πρότυπα  γλώσσες  ερωτημάτων  χρησιμοποιούνται  σχεδόν 
αποκλειστικά  κατά  τη  μεταφορά  δεδομένων  από  σχεσιακές  ΒΔ  προς  XML 
έγγραφα.  Παρά  το  γεγονός  ότι  ορισμένα  προϊόντα  χρησιμοποιούν  τέτοιες 
γλώσσες  για  τη  μεταφορά  δεδομένων  από  XML  έγγραφα  προς  σχεσιακές  ΒΔ, 
εντούτοις δεν αξιοποιούν την πλήρη γλώσσα του προτύπου για τον σκοπό αυτό. 
Αντιθέτως,  χρησιμοποιούν  πινακοποιημένες  απεικονίσεις,  όπως  περιγράφηκε 
παραπάνω. 

2.3.4.2.2 Γλώσσες Ερωτηµάτων Βασισµένες στην SQL 

Οι  γλώσσες  ερωτημάτων,  που  βασίζονται  στην  SQL  [77],  [78]  χρησιμοποιούν 
τροποποιημένες SELECT δηλώσεις, τα αποτελέσματα των οποίων μετατρέπονται 
σε XML. Ένα πλήθος εμπορικών γλωσσών, βασισμένων σε SQL, ήδη υφίσταται. 
Οι απλούστερες από τις γλώσσες αυτές χρησιμοποιούν εμφωλευμένες δηλώσεις 
SELECT, οι οποίες μετατρέπονται άμεσα σε εμφωλευμένη XML, σύμφωνα με την 
αντικείμενο‐σχεσιακή  απεικόνιση.  Άλλες  γλώσσες  χρησιμοποιούν  προβολές 
αντικειμένων  SQL  3,  οι  οποίες  ομοίως  μετατρέπονται  απʹ  ευθείας  σε  XML.  Οι 
υπόλοιπες γλώσσες χρησιμοποιούν δηλώσεις OUTER UNION και ειδικές ετικέτες 
για να καθορίσουν τον τρόπο μετατροπής των αποτελεσμάτων σε XML [79]. 
Εκτός από τις εμπορικές γλώσσες, ένα σύνολο εταιριών συνεργάστηκαν το 2000, 
προκειμένου  να  προτυποποιήσουν  επεκτάσεις  της  XML  για  την  SQL.  Η 
προσπάθειά  τους  αυτή αποτελεί  πλέον  μέρος  του  ISO  SQL  προτύπου,  το  οποίο 
είναι γνωστό σαν SQL/XML. Η SQL/XML εισάγει έναν XML τύπο δεδομένων και 
προσθέτει  στην  SQL  ένα  σύνολο  συναρτήσεων,  επιτρέποντας  τη  δόμηση 
στοιχείων και χαρακτηριστικών XML από σχεσιακά δεδομένα . 
Για παράδειγμα, το ακόλουθο ερώτημα [70]: 
 

   SELECT Orders.SONumber, 
          XMLELEMENT(NAME "Order", 
                     XMLATTRIBUTES(Orders.SONumber AS SONumber), 
                     XMLELEMENT(NAME "Date", Orders.Date), 
                     XMLELEMENT(NAME "Customer", Orders.Customer)) AS xmldocument
   FROM Orders  

 
κατασκευάζει  ένα  σύνολο  αποτελεσμάτων  με  δύο  στήλες.  Η  πρώτη  στήλη 
περιέχει τον αριθμό παραγγελίας πώλησης και η δεύτερη περιέχει ένα έγγραφο 
XML.  Περιλαμβάνεται  ένα  XML  έγγραφο  ανά  γραμμή  και  δομείται  από  τα 
δεδομένα  της  αντίστοιχης  γραμμής  του  πίνακα  Orders.  Για  παράδειγμα,  το 
έγγραφο της σειράς που αντιστοιχεί στην παραγγελία πώλησης 123 θα μπορούσε 
να είναι [70]: 
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   <Order SONumber="123"> 
      <Date>29/06/05</Date> 
      <Customer>Βιοµηχανία Γεωργίου</Customer> 
   </Order>  

 

2.3.4.2.3 XML Γλώσσες Ερωτηµάτων 

Σε αντιδιαστολή προς τις γλώσσες ερωτημάτων που βασίζονται σε πρότυπα ή σε 
SQL,  οι  οποίες  χρησιμοποιούνται  μόνον  με  σχεσιακές  ΒΔ,  οι  XML  γλώσσες 
ερωτημάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κάθε XML έγγραφο [80]. Για να τις 
χρησιμοποιήσει κανείς με σχεσιακές ΒΔ, τα δεδομένα της βάσης πρέπει να είναι 
μοντελοποιημένα  ως  XML,  επιτρέποντας,  έτσι,  ερωτήματα  επάνω  σε  εικονικά 
XML έγγραφα. 
Στην XQuery, μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε πινακοποιημένες απεικονίσεις, 
είτε  αντικειμενο‐σχεσιακές.  Στην  πρώτη  περίπτωση,  κάθε  πίνακας 
αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό έγγραφο και οι συνενώσεις πινάκων  (εγγράφων) 
καθορίζονται από το  ίδιο το ερώτημα, όπως και στην SQL. Στην περίπτωση της 
αντικειμενο‐σχεσιακής απεικόνισης, οι ιεραρχίες των πινάκων αντιμετωπίζονται 
ως  ένα  μοναδικό  έγγραφο  και  οι  συνενώσεις  καθορίζονται  στην  απεικόνιση. 
Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  οι  πινακοποιημένες  απεικονίσεις  εμφανίζονται 
ελκυστικότερες,  καθώς  είναι  πιο  απλή  η  υλοποίησή  τους  και  εμφανίζονται  πιο 
οικείες στους χρήστες SQL. 
Στην XPath, μία αντικειμενο‐σχεσιακή απεικόνιση πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 
την εκτέλεση ερωτημάτων μεταξύ περισσότερων του ενός πινάκων. Το γεγονός 
αυτό οφείλεται στην έλλειψη υποστήριξης συνενώσεων μεταξύ εγγράφων. Ως εκ 
τούτου,  με  την  XPath  και  πινακοποιημένες  απεικονίσεις,  θα  επιτρέπονταν 
ερωτήματα μόνον σε ένα πίνακα τη φορά [81]. 

2.3.4.3 Αποθηκεύοντας ∆εδοµένα σε µία Φυσική XML Βάση 
∆εδοµένων 

Υπάρχει η  δυνατότητα να αποθηκευτούν δεδομένα  ενός  εγγράφου XML  σε μία 
φυσική XML Βάση Δεδομένων [82]. Οι λόγοι μιας τέτοιας επιλογής είναι ποικίλοι. 
Ένας  πρώτος  λόγος  αφορά  σε  ημι‐δομημένα  δεδομένα.  Αυτό  σημαίνει  ότι 
υπάρχει  μια  κανονική  δομή,  αλλά  αυτή  η  δομή  διαφοροποιείται  τόσο  ώστε  η 
απεικόνιση σε μια σχεσιακή ΒΔ οδηγεί είτε σε μεγάλο πλήθος στηλών με κενές 
τιμές (απώλεια χώρου), είτε σε μεγάλο πλήθος πινάκων (απώλεια απόδοσης). Αν 
και  τα  ημι‐δομημένα  δεδομένα  μπορούν  να  αποθηκευτούν  σε 
αντικειμενοστραφείς  και  ιεραρχικές  ΒΔ,  υπάρχει  επίσης  και  η  επιλογή 
αποθήκευσης σε μία φυσική XML ΒΔ, με τη μορφή ενός XML εγγράφου. 
Ένας  δεύτερος  λόγος  αποθήκευσης  δεδομένων  σε  φυσικές  XML  ΒΔ  είναι  η 
ταχύτητα  προσπέλασης.  Ανάλογα  με  τον  τρόπο  πραγματικής  αποθήκευσης 
δεδομένων  σε  μια  XML  ΒΔ,  είναι  πιθανό  η  προσπέλαση  των  δεδομένων  να 
γίνεται  πολύ  γρηγορότερα  από  ότι  σε  μία  σχεσιακή  ΒΔ.  Αυτό  συμβαίνει  διότι 
μερικές  στρατηγικές  αποθήκευσης  φυσικών  XML  ΒΔ  αποθηκεύουν  μαζί 
ολόκληρα  έγγραφα  ή  χρησιμοποιούν  πραγματικούς  (και  όχι  λογικούς)  δείκτες 
μεταξύ  των  τμημάτων  ενός  εγγράφου.  Έτσι,  επιτρέπεται  στα  έγγραφα  να 
προσπελάζονται  είτε  χωρίς  συνενώσεις,  είτε  σαν  φυσικές  συνενώσεις.  Οι  δύο 
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αυτοί τρόποι είναι ταχύτεροι από τις λογικές συνενώσεις των σχεσιακών Βάσεων 
Δεδομένων [70]. 
Έστω για παράδειγμα,  το προαναφερθέν  έγγραφο παραγγελίας πωλήσεων.  Σε 
μια σχεσιακή ΒΔ, αυτό θα αποθηκευόταν σε τέσσερις πίνακες: SalesOrders, Items, 
Customers  και  Parts.  Η  προσπέλαση  του  εγγράφου  θα  απαιτούσε  συνενώσεις 
μεταξύ των πινάκων. Σε μια φυσική XML ΒΔ, ολόκληρο το έγγραφο θα μπορούσε 
να  είναι  αποθηκευμένο  σε  μία  θέση,  επάνω  στο  δίσκο,  επιτρέποντας  την 
προσπέλασή του, ή τμημάτων του, με μία αναζήτηση ενός δείκτη και μία απλή 
ανάγνωση.  Μία  σχεσιακή  ΒΔ  θα  απαιτούσε  τέσσερις  αναζητήσεις  δεικτών  και 
τουλάχιστον άλλες τόσες αναγνώσεις. 
Το προφανές μειονέκτημα αυτής της περίπτωσης είναι ότι η αυξημένη ταχύτητα 
προσπέλασης  επιτυγχάνεται  μόνον  όταν  ανακτούμε  δεδομένα  με  τη  σειρά 
αποθήκευσής  τους  στο  δίσκο.  Αν  επιθυμούνται  διαφορετικές  προβολές  των 
δεδομένων,  όπως  πχ.  μία  λίστα  πελατών  και  τις  αντίστοιχες  παραγγελίες 
πωλήσεών τους, η απόδοση θα ήταν μάλλον χειρότερη σε σχέση με μία σχεσιακή 
ΒΔ.  Ως  εκ  τούτου,  η  αποθήκευση  δεδομένων  σε  φυσικές  XML  ΒΔ  για  λόγους 
απόδοσης  αποκτά  νόημα  όταν  μόνο  μία  από  τις  δυνατές  προβολές  κυριαρχεί 
στην εφαρμογή μας. 
Ένας  τρίτος  λόγος  χρήσης  φυσικών  XML  ΒΔ  είναι  η  αξιοποίηση  ειδικών  XML 
δυνατοτήτων, όπως για παράδειγμα η εκτέλεση ερωτημάτων XML. Με δεδομένο 
ότι λιγοστές δεδομενο‐κεντρικές εφαρμογές χρειάζονται κάτι τέτοιο σήμερα και 
ότι  οι  σχεσιακές  ΒΔ  ενσωματώνουν πλέον γλώσσες  ερωτημάτων XML,  ο  λόγος 
αυτός εμφανίζεται λιγότερο σημαντικός [70]. 
Ένα πρόβλημα με την αποθήκευση δεδομένων σε φυσικές XML ΒΔ είναι το ότι οι 
περισσότερες  από  αυτές  επιστρέφουν  τα  δεδομένα  μόνο  σαν  XML.  Αν  η  υπό 
ανάπτυξη  εφαρμογή  απαιτεί  κάποια  διαφορετική  μορφή,  πράγμα  αρκετά 
πιθανό, θα πρέπει να αναλυθεί συντακτικά την XML, πριν χρησιμοποιηθούν τα 
δεδομένα. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα προφανές μειονέκτημα για τις τοπικές 
εφαρμογές, αφού εισάγει μία περιττή καθυστέρηση που θα είχε αποφευχθεί από 
μία (π.χ.) εφαρμογή ODBC. Δεν υπάρχει πρόβλημα, όμως, με τις κατανεμημένες 
εφαρμογές, που χρησιμοποιούν XML για τη μετακίνηση δεδομένων, αφού αυτή η 
καθυστέρηση  είναι  αναπόφευκτη,  ανεξαρτήτως  του  είδους  ΒΔ  που 
χρησιμοποιείται. 

2.3.4.4 Τύποι ∆εδοµένων, Κενές Τιµές, Κωδικοποιήσεις 
Χαρακτήρων 

Η παρούσα υποενότητα αναφέρεται σε ένα σύνολο ζητημάτων, που σχετίζονται 
με  την  αποθήκευση  δεδομένων  από  XML  έγγραφα  σε  παραδοσιακές  Βάσεις 
Δεδομένων. Στη γενική περίπτωση δεν τίθεται θέμα επιλογής σχετικά με το πώς 
το  λογισμικό  μεταφοράς  επιλύει  αυτά  τα  ζητήματα.  Τα  θέματα  αυτά,  όμως, 
πρέπει  να  αναφερθούν,  καθώς  βοηθούν  στην  επιλογή  του  σωστού  λογισμικού 
κατά περίπτωση. 
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2.3.4.4.1 Τύποι ∆εδοµένων 

Η XML δεν υποστηρίζει τύπους δεδομένων, με οποιαδήποτε έννοια του όρου. Όλα 
τα  δεδομένα  ενός  XML  εγγράφου  είναι  κείμενο,  ακόμη  και  αν  αναπαριστά 
κάποιον  τύπο  δεδομένων,  όπως  ημερομηνία  ή  ακέραιο  αριθμό.  Γενικά,  το 
λογισμικό μεταφοράς  επιφορτίζεται με  την  ευθύνη μετατροπής  των  δεδομένων 
από κείμενο σε τύπο και το αντίστροφο [83]. 
Η  μετατροπή  αυτή  εξαρτάται  από  το  εκάστοτε  προϊόν,  αλλά  δύο  μέθοδοι 
εμφανίζονται ως πιο δημοφιλείς. Στην πρώτη μέθοδο το λογισμικό καθορίζει τον 
τύπο  δεδομένων  από  το  σχήμα  της  ΒΔ,  μια  και  το  τελευταίο  είναι  πάντα 
διαθέσιμο κατά τον χρόνο εκτέλεσης. Σε αντιδιαστολή, το XML σχήμα δεν είναι, 
κατʹ ανάγκη, διαθέσιμο κατά τον χρόνο εκτέλεσης, ή μπορεί να μην υπάρχει καν. 
Στη  δεύτερη  μέθοδο  ο  χρήστης  καθορίζει  τον  τύπο  δεδομένων,  όπως  στην 
περίπτωση της απεικόνισης πληροφοριών. Αυτή μπορεί  είτε να γραφεί από τον 
χρήστη, είτε να παραχθεί αυτομάτως από ένα σχήμα ΒΔ ή ένα XML σχήμα. Στην 
περίπτωση  της  αυτόματης  δημιουργίας,  οι  τύποι  δεδομένων  μπορούν  να 
εντοπιστούν από τα σχήματα ΒΔ ή από ορισμένους τύπους XML σχημάτων (XML 
Schemas, RELAX NG) [83]. 
Ένα πρόσθετο πρόβλημα των μετατροπών είναι το ποιες μορφές κειμένου είναι 
αναγνωρίσιμες  (κατά  τη  μεταφορά  δεδομένων  από  XML)  ή  μπορούν  να 
δημιουργηθούν  (κατά  τη  μεταφορά  δεδομένων  προς  XML).  Στις  περισσότερες 
περιπτώσεις,  το  πλήθος  των  υποστηριζόμενων  μορφών  κειμένου  για  έναν 
συγκεκριμένο  τύπο  δεδομένων  είναι  περιορισμένο.  Είτε  θα  προσφέρεται  μία 
συγκεκριμένη  μορφή,  είτε  θα  προσφέρονται  όσες  υποστηρίζονται  από  έναν 
δεδομένο  JDBC  οδηγό.  Οι  ημερομηνίες  είναι  πιθανό  να  δημιουργήσουν 
προβλήματα,  αφού  το  εύρος  των  πιθανών  μορφών  είναι  μεγάλο.  Οι  αριθμοί, 
λόγω  των  τοπικών  (με  την  έννοια  της  χώρας)  διαφοροποιήσεών  τους,  μπορούν 
επίσης να δημιουργήσουν προβλήματα [70]. 

2.3.4.4.2 ∆υαδικά ∆εδοµένα 

Υπάρχουν  τρεις  δημοφιλείς  τρόποι  αποθήκευσης  δυαδικών  δεδομένων  σε XML 
έγγραφα:  η  κωδικοποίηση  Base64  encoding  (μία  MIME  κωδικοποίηση  που 
απεικονίζει  δυαδικά δεδομένα σε  ένα υποσύνολο  του US‐ASCII  [0‐9a‐zA‐Z+/]),  η 
δεκαεξαδική κωδικοποίηση (όπου κάθε οκτάδα δυαδικών ψηφίων αναπαρίσταται 
με  δύο  δεκαεξαδικά  ψηφία  [0‐9a‐fA‐F])  και  οι  εκτός  συντακτικής  ανάλυσης 
οντότητες  (όπου τα δυαδικά δεδομένα αποθηκεύονται σε μία ξεχωριστή φυσική 
οντότητα από το υπόλοιπο XML έγγραφο) [84]. 
Το  μεγαλύτερο  πρόβλημα  με  τα  δυαδικά  δεδομένα  είναι  ότι  τα  περισσότερα 
προϊόντα  μεταφοράς  δεδομένων  δεν  τα  υποστηρίζουν.  Ένα  άλλο  πρόβλημα 
εμφανίζεται όταν χρησιμοποιούνται οντότητες εκτός συντακτικής ανάλυσης. Και 
πάλι  τα  περισσότερα  προϊόντα  δεν  αποθηκεύουν  δηλώσεις  σημειογραφίας  και 
οντοτήτων.  Ως  εκ  τούτου,  η  σχετιζόμενη  με  μία  συγκεκριμένη  οντότητα 
σημειογραφία  θα  χαθεί  όταν  μεταφέρονται  δεδομένα  από  ένα  XML  έγγραφα 
προς μία ΒΔ [70], [84]. 
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2.3.4.4.3 Κενά ∆εδοµένα 

Στον κόσμο των Βάσεων Δεδομένων, τα κενά δεδομένα σημαίνουν δεδομένα που 
απλά  δεν  υπάρχουν.  Αυτό  είναι  πολύ  διαφορετικό  από  τη  μηδενική  τιμή  των 
αριθμών ή το μηδενικό μήκος των αλφαριθμητικών. Αν, για παράδειγμα, σε μία 
συλλογή  δεδομένων  μετεωρολογικού  σταθμού,  το  θερμόμετρο  δεν  λειτουργεί, 
στη βάση δεδομένων αποθηκεύεται μία κενή τιμή και όχι  το 0, που θα σήμαινε 
κάτι εντελώς διαφορετικό [85]. 
Η XML υποστηρίζει την έννοια των κενών δεδομένων μέσω προαιρετικών τύπων 
στοιχείων και χαρακτηριστικών. Αν η τιμή των τελευταίων είναι κενή, απλά δεν 
συμπεριλαμβάνεται  στο  έγγραφο.  Όπως  και  στις  ΒΔ,  τα  χαρακτηριστικά  που 
περιέχουν  αλφαριθμητικά  μηδενικού  μήκους  δεν  είναι  κενά.  Η  τιμή  τους  είναι 
ένα αλφαριθμητικό μηδενικού μήκους. 
Κατά την απεικόνιση της δομής ενός XML εγγράφου σε μία ΒΔ και αντιστρόφως, 
πρέπει να δίνεται η απαραίτητη προσοχή, ώστε οι προαιρετικοί τύποι στοιχείων 
και  τα χαρακτηριστικά να απεικονίζονται σε στήλες που μπορεί  να  είναι κενές 
και  αντιστρόφως.  Αν  δεν  δοθεί  η  απαραίτητη  προσοχή,  μπορεί  να  προκύψουν 
σφάλματα  εισαγωγής  (μεταφορά  δεδομένων  προς  ΒΔ)  ή  μη  έγκυρα  έγγραφα 
(μεταφορά δεδομένων από ΒΔ) [70]. 

2.3.4.4.4 Κωδικοποιήσεις Χαρακτήρων 

Εξ  ορισμού,  ένα  XML  έγγραφο  μπορεί  να  περιέχει  οποιονδήποτε  Unicode 
χαρακτήρα, με εξαίρεση ορισμένους χαρακτήρες ελέγχου. Δυστυχώς, πολλές ΒΔ 
προσφέρουν  περιορισμένη  ή  καθόλου  υποστήριξη  της  κωδικοποίησης  Unicode 
και απαιτούν ειδικές ρυθμίσεις προκειμένου να χειριστούν χαρακτήρες εκτός της 
ASCII κωδικοποίησης. Αν τα δεδομένα περιέχουν τέτοιους χαρακτήρες πρέπει να 
ληφθεί μέριμνα ώστε τόσο η ΒΔ, όσο και το λογισμικό μεταφοράς να χειριστούν 
σωστά αυτούς τους χαρακτήρες [70]. 

2.3.4.4.5 Εντολές Επεξεργασίας και Σχόλια 

Οι  εντολές  επεξεργασίας  και  τα  σχόλια  δεν  αποτελούν  μέρος  των  ʺδεδομένωνʺ 
ενός XML εγγράφου και τα περισσότερα λογισμικά μεταφορά δεν γνωρίζουν πώς 
να  τα  χειριστούν.  Το  πρόβλημα  έγκειται  στο  ότι  τα  στοιχεία  αυτά  μπορεί  να 
εμφανιστούν οπουδήποτε μέσα σε ένα XML έγγραφο και, ως εκ τούτου, δύσκολα 
εναρμονίζονται  με  τις  πινακοποιημένες  ή  τις  αντικειμενο‐σχεσιακές 
απεικονίσεις.  Έτσι,  τα  λογισμικά  μεταφοράς  απλά  τα  αγνοούν  και  τα 
απορρίπτουν.  Αν  τα  συγκεκριμένα  στοιχεία  είναι  σημαντικά,  πρέπει  να  δοθεί 
προσοχή στον τρόπο χειρισμού τους από το χρησιμοποιούμενο λογισμικό. Ίσως, 
μάλιστα,  καταστεί  απαραίτητη  η  χρήση  μιας  φυσικής  XML  Βάσης  Δεδομένων 
[70]. 
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2.4 Γεωπληροφοριακά Πρότυπα για Συγκοινωνιακά 
∆ίκτυα 

2.4.1 Το Πρότυπο Τοπολογίας Κόµβου-Τόξου (Node-
Arc) 

2.4.1.1 Ορισµοί 

Ένα  δίκτυο  είναι  ένας  τύπος  γράφου,  μια  μαθηματική  δομή  που  αναπαριστά 
συσχετίσεις  μεταξύ  οντοτήτων.  Περισσότερο  από  συσχετίσεις,  ένα  δίκτυο 
αναπαριστά  αλληλεπίδραση  ή  κίνηση  μεταξύ  σημειακών  θέσεων.  Οι  Κόμβοι 
αποτελούν  σημειακές  θέσεις  όπου  πηγάζει,  τερματίζει  ή  διέρχεται  ροή,  ενώ  τα 
Τόξα  αποτελούν  το  κανάλι  μεταφοράς  της  ροής  μεταξύ  των  κόμβων.  Τα  τόξα 
συνδέουν  κόμβους  και  μπορούν  να  αναπαριστούν φυσικά  κανάλια  μεταφοράς, 
όπως  για  παράδειγμα  ένα  οδικό  τμήμα  ή  λογικές  συσχετίσεις,  όπως  ένα 
αεροπορικό  δρομολόγιο  μεταξύ  δυο  πόλεων.  Τα  τόξα  μπορεί  να  είναι 
κατευθυνόμενα  ή  μη  κατευθυνόμενα.  Όταν  ένα  τόξο  είναι  κατευθυνόμενο  η 
σειρά  διάταξης  των  κόμβων  υποδεικνύει  την  κατεύθυνση  της  ροής.  Μια 
σημαντική  διαφορά  μεταξύ  ενός  δικτύου  και  ενός  γράφου  είναι  ότι  ένα  δίκτυο 
μπορεί να φιλοξενήσει βάρη που να συνδέονται με κάθε τόξο. Κάθε τόξο έχει ένα 
βάρος  που  αναπαριστά  το  κόστος  που  προκαλείται  από  τη  μονάδα  ροής  που 
διασχίζει το τόξο [86]. 
Στη  βασική  αναπαράσταση  κόμβου‐τόξου  ενός  Συγκοινωνιακού  Δικτύου, 
αναφερόμαστε  αποκλειστικά  σε  κατευθυνόμενα  δίκτυα  (δηλαδή  δίκτυα  που 
αποτελούνται  από  κατευθυνόμενα  τόξα)  με  δεδομένο  ότι  τα  συστήματα  των 
μεταφορών  χαρακτηρίζονται  από  σημαντικές  ιδιότητες  κατευθυνόμενης  ροής 
(πχ. μονόδρομοι, διαφορές στους κατευθυνόμενους χρόνους μετακίνησης με την 
ώρα της ημέρας). 
Σε  ένα  οδικό  δίκτυο  οι  κόμβοι  γενικά  αντιστοιχούν  σε  διασταυρώσεις  δρόμων, 
ενώ  τα  τόξα  αντιστοιχούν  σε  οδικά  τμήματα  μεταξύ  των  διασταυρώσεων. 
Ομοίως,  οι  κόμβοι  αντιστοιχούν  σε  ανισόπεδες  διασταυρώσεις  και  τα  τόξα  σε 
τμήματα  αυτοκινητοδρόμων  όταν  αναπαριστούν  δρόμους  ταχείας  κυκλοφορίας 
με  περιορισμένη  πρόσβαση.  Δύο  κατευθυνόμενα  τόξα  προσανατολισμένα  σε 
αντίθετες  κατευθύνσεις  αναπαριστούν  ένα  δρόμο  διπλής  κατεύθυνσης  ή  τα 
παράλληλα  τμήματα  ενός  αυτοκινητοδρόμου  με  αντίθετες  ροές  αντίθετης 
κατεύθυνσης. Μια συνάρτηση γενικευμένου κόστους αναπαριστά το κόστος της 
μονάδας της ροής που διέρχεται από ένα τόξο. Τυπικά αυτό αποτελείται από δύο 
κύρια συστατικά,  τα πάσης φύσεως έξοδα που απαιτούνται  (πχ.  διόδια)  και τον 
απαιτούμενο  χρόνο  μετακίνησης.  Το  τελευταίο  συχνά  συσχετίζεται  με  την 
τρέχουσα ροή [87]. 
Αν  και  οι  κόμβοι  αντιστοιχούν  σε  διασταυρώσεις  των  δρόμων  του  δικτύου 
μπορούν  να  αναπαρασταθούν  με  διάφορα  επίπεδα  ανάλυσης  σύμφωνα  με  το 
μοντέλο κόμβου‐τόξου. Στο Σχήμα 2‐22 η διασταύρωση αθροίζεται σε έναν απλό 
κόμβο. Αν και φειδωλή, η μέθοδος αυτή είναι απλουστευτική και δεν προβλέπει 

 2-45 

 



Κεφ. 2: Πρότυπα & Μοντελοποίηση  Γεωπληροφοριακά Πρότυπα για Σ∆ 

 

τη  θεώρηση  κρίσιμων  ιδιοτήτων  όπως  τις  ποικίλες  αντιστάσεις  στη  ροή 
κυκλοφορίας  κατά  δυνατές  στρέφουσες  κινήσεις  μέσω  του  κόμβου.  Για 
παράδειγμα,  μια  αριστερή  στρέφουσα  κίνηση  μπορεί  να  απαιτεί  περισσότερο 
χρόνο  για  να  διανυθεί  από  μια  δεξιά  ή  από  την  ευθεία  μετακίνηση  μέσω  της 
διασταύρωσης.  Επίσης,  μπορεί  να  υφίστανται  περιορισμοί  στις  στρέφουσες 
κινήσεις (πχ. “απαγορεύεται η αριστερή στροφή”). 

 

 
Σχήµα 2-22: Απλουστευτική Μέθοδος Αναπαράστασης Κόµβου[88] 

Με την εκτεταμένη αναπαράσταση (Σχήμα 2‐23) η διασταύρωση επεκτείνεται σε 
τέσσερις κόμβους με επιπλέον τόξα να διασυνδέουν μετακινήσεις συγκεκριμένης 
κατεύθυνσης.  Αν  και  με  τη  μέθοδο  αυτή  θεωρούνται  οι  απαραίτητες  ιδιότητες 
των  στρέφουσων  κινήσεων  της  διασταύρωσης,  ο  αριθμός  των  κόμβων  και  των 
τόξων  του  δικτύου  αυξάνεται  δραματικά.  Έτσι  όχι  μόνο  αυξάνονται  οι 
απαιτήσεις για αποθήκευση δεδομένων του δικτύου αλλά επίσης υποβαθμίζεται 
η απόδοση των αναλυτικών διαδικασιών του δικτύου. Για παράδειγμα ο χρόνος 
εκτέλεσης  των  ρουτινών  για  την  εύρεση  της  κοντινότερης  διαδρομής  είναι 
ανάλογες του αριθμού των κόμβων του δικτύου [89]. 

 

 
Σχήµα 2-23: Εκτεταµένη Μέθοδος Αναπαράστασης Κόµβου [88] 
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Παραδοσιακά  η  αναπαράσταση  κόμβου‐τόξου  τεμαχίζει  ένα  συγκοινωνιακό 
σύστημα σε  ξεχωριστά,  υποδίκτυα συγκεκριμένων μέσων.  Για παράδειγμα,  ένα 
αστικό  συγκοινωνιακό  σύστημα  μπορεί  να  αποτελείται  από  ξεχωριστά  δίκτυα 
που  αντιστοιχούν  στο  Συγκοινωνιακό  Δίκτυο  ιδιωτικών  οχημάτων  (πχ.  δρόμοι) 
και κάθε Συγκοινωνιακό Δίκτυο δημοσίων μεταφορών (πχ. λεωφορεία, υπόγειος). 
Τα  τόξα  μεταβίβασης  συνδέουν  τα  ξεχωριστά  υποδίκτυα  και  στην  περίπτωση 
αυτή αναπαριστούν μεταβιβάσεις μεταξύ διαφορετικών μέσων  (Σχήμα 2‐24). Αν 
και η παραδοσιακή αναπαράσταση κόμβου‐τόξου ακόμη χρησιμοποιείται ευρέως, 
αναδύονται  μοντέλα  Συγκοινωνιακών  Δικτύων  που  αντιμετωπίζουν  τα 
πολλαπλά  μέσα  με  πιο  σοφιστικέ  τρόπο  χωρίς  να  επιβάλλεται  ο  τεχνητός 
διαχωρισμός τους. 

κόµβος προέλευσης

σύνδεσµος φόρτισης

µπλε λεωφορείο σύνδεσµος
αποφόρτισης

κόµβος προορισµού

σύνδεσµοι
µεταφοράς

κόκκινο λεωφορείο

 
Σχήµα 2-24:Αναπαράσταση Εισόδου, Εξόδου και Μεταβιβάσεων Συστήµατος ∆ηµοσίων 

Συγκοινωνιών [88] 

2.4.1.2 Μοντέλο Κόµβου-Τόξου και Σχεσιακές Β∆ 

Το  πιο  κοινά  χρησιμοποιούμενο  μοντέλο  δεδομένων  που  υποστηρίζει  την 
αναπαράσταση κόμβου‐τόξου είναι το σχεσιακό μοντέλο. Το Σχήμα 2‐25 παρέχει 
ένα  απλό  παράδειγμα  δικτύου  και  το  Σχήμα  2‐26  την  κανονικοποιημένη 
σχεσιακή δομή για το δίκτυο αυτό. 
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Σχήµα 2-26: Κανονικοποιηµένες Σχέσεις για το Παράδειγµα του ∆ικτύου [88] 

Άλλες  βοηθητικές  σχέσεις  περιλαμβάνουν  πίνακες  στρέφουσων  κινήσεων  και 
πίνακες  διευθύνσεων  αναφοράς.  Οι  πίνακες  στρέφουσων  κινήσεων  αποτελούν 
σχέσεις  για  την  αποθήκευση  των  δεδομένων  σε  εκτεταμένες  αναπαραστάσεις, 
όπως  στο  Σχήμα  2‐23).  Σε  κάθε  κατεύθυνση  μετακίνησης  δια  μέσου  μιας 
διασταύρωσης περιέχουν μια εγγραφή. Ένα επιπλέον πεδίο συντηρεί το κόστος 
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μετακίνησης  που  συνδέεται  με  αυτή  την  κατεύθυνση  μετακίνησης  (ή 
ενδεχομένως  έναν  δείκτη  σε  μια  συνάρτηση  κόστους  ροής).  Για  τους 
περιορισμούς των στρέφουσων κινήσεων δεσμεύεται ένας χαρακτήρας (πχ. ένας 
αρνητικός  αριθμός).  Όμοια  με  την  εκτεταμένη  αναπαράσταση  του  τυπικού 
μοντέλου  κόμβου‐τόξου,  η  στρατηγική  του  πίνακα  στρέφουσων  κινήσεων  είναι 
πετυχημένη  αλλά  όχι  αποδοτική.  Οι  πίνακες  αυτοί  απαιτούν  την  προσθήκη 
δώδεκα εγγραφών για κάθε διασταύρωση του οδικού δικτύου στη ΒΔ. Το σύνολο 
μπορεί να είναι αρκετά ογκώδες για ένα αναλυτικό αστικό οδικό δίκτυο. 
Συχνά χρειάζεται  να περιληφθεί πληροφορία σε θέσεις  διευθύνσεων  εντός  του 
δικτύου. Αυτό είναι χρήσιμο όταν γίνεται αντιπαράθεση διευθύνσεων εντός του 
δικτύου,  όταν  δηλαδή  επιτελείται  γεωαναφορά  οντοτήτων  (όπως  διεύθυνση 
οικίας  ή  εργασίας)  με  βάση  τη  διεύθυνση  του  δρόμου  τους.  Για  τη  συντήρηση 
πληροφοριών  διεύθυνσης,  μπορεί  να  προστεθεί  μια  σχέση  (πίνακας) Αναφοράς 
Διεύθυνσης.  Η  σχέση  αυτή  περιλαμβάνει  τα  πεδία  “από  διεύθυνση”  και  “προς 
διεύθυνση” που παρέχουν το εύρος διεύθυνσης για ένα δεδομένο τόξο, καθώς και 
άλλη  πληροφορία  όπως  σε  ποια  πλευρά  εφαρμόζεται  το  εύρος  διεύθυνσης  και 
ένα πεδίο ομοτιμίας υποδεικνύει εάν οι αριθμοί της διεύθυνσης σε κάθε πλευρά 
είναι  πάντα  άρτιοι  ή  περιττοί.  Το  όνομα  του  δρόμου  που  αντιστοιχεί  στο  τόξο 
συχνά  θα  πρέπει  να  τμηματοποιείται  στα  ακόλουθα πεδία:  i)  πρόθεμα  δρόμου 
(πχ. ʺΒόρειοςʺ); ii) όνομα δρόμου (πχ., ʺOakʺ); iii) τύπος δρόμου (πχ., ʺΛεωφόροςʺ) 
και iv) κατάληξη δρόμου (πχ. ʺΑνατολικόςʺ). 

2.4.1.3 Μειονεκτήµατα του Μοντέλου Κόµβου-Τόξου 

Για  να  μεγιστοποιηθεί  η  ακεραιότητα  της  ΒΔ,  ένα  ΣΓΠ  συχνά  απαιτεί  επίπεδη 
εμπέδωση  του  δικτύου  κόμβου‐τόξου.  Αυτό  σημαίνει  ότι  σε  κάθε  διασταύρωση 
τόξων θα πρέπει να υπάρχει ένας κόμβος. Η επίπεδη εμπέδωση διασφαλίζει ότι η 
τοπολογία  (συνδεσιμότητα)  του  τελικού  στρώματος  χωρικών  δεδομένων  είναι 
ορθή,  πχ.  όλα  τα  πολύγωνα  περικλείονται  από  τόξα.  Ωστόσο,  η  απαίτηση  του 
επίπεδου δικτύου ότι όλες οι διασταυρώσεις των τόξων αντιστοιχούν σε κόμβους 
του  δικτύου  δεν  ταιριάζουν  με  τις  πραγματικές  ιδιότητες  ενός  Συγκοινωνιακού 
Δικτύου.  Για  παράδειγμα,  ένας  αυτοκινητόδρομος  περιορισμένης  πρόσβασης 
μπορεί να διέρχεται επάνω ή κάτω από έναν επίπεδο δρόμο. Τοποθετώντας έναν 
κόμβο σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι η κυκλοφορία των οχημάτων μπορεί 
να διακόπτεται ή να συνεχίζει επί του αυτοκινητοδρόμου. Κάτι τέτοιο μπορεί να 
προκαλέσει προβλήματα όταν διεξάγονται δρομολογήσεις  επί  του δικτύου, από 
τη στιγμή που η σύνδεση αυτή δε μπορεί πραγματικά να υφίσταται.  
Μια  μερική  λύση  του  προβλήματος  του  επίπεδου  δικτύου  προϋποθέτει  πιο 
“χαλαρή”  επιβολή  της  επίπεδης  τοπολογικής  συνοχής.  Μερικά  λογισμικά  ΣΓΠ 
επιτρέπουν διάφορα επίπεδα για την επιβαλλόμενη τοπολογική συνοχή κατά τη 
δόμηση ενός χωρικού στρώματος δεδομένων (όπως για παράδειγμα τη μη δόμηση 
τοπολογίας  για  τα  πολύγωνα  που  υποδηλώνονται  από    την  τοπολογία  της 
επιφάνειας  κόμβου‐τόξου).  Ωστόσο  αυτό  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  προβλήματα 
ακεραιότητας  δεδομένων.  Άλλη  στρατηγική  περιλαμβάνει  τη  χρήση  της 
εκτεταμένης  αναπαράστασης  κόμβου  (Σχήμα  2‐23)  και  τον  περιορισμό  σε 
στρέφουσες κινήσεις που αναφέρονται σε ανισόπεδους κόμβους της περίπτωσης 
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που εξετάζεται, αν και σε πολλές περιπτώσεις η προσέγγιση αυτή παρακάμπτει 
παρά επιλύει ρεαλιστικά το πρόβλημα.  
Ένα άλλο πρόβλημα του παραδοσιακού μοντέλου δικτύου είναι η υπόθεση ότι τα 
τόξα  είναι  ομογενή,  δηλαδή  τα  χαρακτηριστικά  των  τόξων  δε  μεταβάλλονται 
μεταξύ των κόμβων που συνιστούν τα άκρα τους [90]. Αυτό δεν ισχύει σε πολλές 
συγκοινωνιακές  εφαρμογές.  Ένα  προφανές  παράδειγμα  είναι  η  διαχείριση 
οδοστρωμάτων:  η  ποιότητα  των  οδοστρωμάτων  μπορεί  να  ποικίλει  σημαντικά 
εντός  ενός  δεδομένου  οδικού  τμήματος.  Ένα  λιγότερο  προφανές  παράδειγμα 
αντιμετωπίζεται στη μοντελοποίηση της κυκλοφορίας: το μοντέλο κόμβου‐τόξου 
υποδηλώνει ότι  τα επίπεδα των ροών στο δίκτυο και οι σχετικές  ιδιότητες είναι 
ομοιόμορφες  εντός  του  τόξου.  Επίσης,  σημειώνεται  ότι  αυτό  επιβάλλει  ένα 
σταθερό  επίπεδο  χωρικής  ανάλυσης,  δηλαδή  δεν  μπορεί  να  αξιοποιηθεί 
πληροφορία σχετική με ρυθμίσεις λωρίδων ή γεωμετρία οδού. Τέτοια πληροφορία 
είναι  συχνά  χρήσιμη  για  προηγμένες  εφαρμογές  όπως  τα  Ευφυή  Συστήματα 
Μεταφορών (ITS). 
Ένα  τέταρτο    μειονέκτημα αποτελεί  η  δυσκολία στην  υποστήριξη  συσχετίσεων 
τύπου  ένα‐προς‐πολλά  μεταξύ  των  συγκοινωνιακών  οντοτήτων.  Κατά  τον 
Fletcher  [91],  οι  συσχετίσεις  μεταξύ  πραγματικών/φυσικών  συγκοινωνιακών 
οντοτήτων  (πχ.  φυσικές  οντότητες  του  πραγματικού  κόσμου  όπως 
αυτοκινητόδρομοι,  διασταυρώσεις  και  ανισόπεδοι  κόμβοι)  και 
πραγματικών/λογικών  συγκοινωνιακών  οντοτήτων  (πχ.  πολιτειακές  ή 
ομοσπονδιακές  διαδρομές)  είναι  συχνά  τύπου  ένα‐προς‐πολλά.  Το  τυπικό 
επίπεδο μοντέλο δικτύου εν ικανοποιεί εύκολα αυτές τις συσχετίσεις.  
Μια σημαντική κατηγορία συσχετίσεων τύπου ένα‐προς‐πολλά συμβαίνει με τα 
συστήματα  γραμμικής  αναφοράς  (LRS)  που  εξετάζονται  στην  επόμενη 
παράγραφο.  Με  τα  συστήματα  αυτά  επιτελείται  η  τοποθέτηση  συμβάντων  ή 
υποδομών  εντός  του  δικτύου.  Η  παραδοσιακή  αναπαράσταση  επομένως  δε 
μπορεί να υποστηρίξει τα συστήματα γραμμικής αναφοράς.  

2.4.2 Πρότυπα Συστηµάτων Γραµµικής Αναφοράς και 
Κατακερµατισµού 

2.4.2.1 Συστήµατα Γραµµικής Αναφοράς (LRS) 

Τα  Συστήματα  Γραμμικής  Αναφοράς  (LRS)  για  Συγκοινωνιακά  Δίκτυα  έχουν 
αναπτυχθεί  σε  μια προσπάθεια  να  τηρούνται  οι  πληροφοριών που  σχετίζονται 
με τις συγκοινωνιακές υποδομές [92], [93]. Τα LRS υποστηρίζουν την αποθήκευση 
και  συντήρηση  της  πληροφορίας  σε  γεγονότα  που  συμβαίνουν  εντός  ενός 
Συγκοινωνιακού  Δικτύου  και  περιλαμβάνουν:  φαινόμενα  όπως  η  ποιότητα 
οδοστρώματος,  ατυχήματα,  λειτουργικές  κλάσεις,  τμήματα  κυκλοφορίας  ή 
συντήρησης  κλπ.  [94],  [95].  Όπως  προκύπτει  από  τα  παραδείγματα  αυτά,  τα 
γεγονότα  μπορεί  να  είναι  σημεία  ή  γραμμές  (και  σε  μερικές  περιπτώσεις 
περιοχές) που αναφέρονται μέσα σε ένα Συγκοινωνιακό Δίκτυο.  
Τυπικά ένα LRS αποτελείται από τα ακόλουθα συστατικά [96]: 
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 ένα Συγκοινωνιακό Δίκτυο, 

 μια μέθοδο γραμμικής αναφοράς και 

 μετρήσεις. 

Το  Συγκοινωνιακό  Δίκτυο  χαρακτηρίζεται  από  την  παραδοσιακή  τοπολογία 
δικτύου  κόμβου‐τόξου.  Η  μέθοδος  γραμμικής  αναφοράς  προσδιορίζει  μια 
άγνωστη  θέση  εντός  του  Συγκοινωνιακού  Δικτύου  χρησιμοποιώντας  μια 
καθορισμένη  διαδρομή  και  μια  απόσταση  μετατόπισης  από  μια  γνωστή  θέση 
κατά  μήκος  αυτής  της  διαδρομής.  Με  τον  τρόπο  αυτό  τίθεται  η  βάση  για  τη 
συντήρηση δεδομένων γεγονότων εντός του δικτύου. Οι μετρήσεις αποτελούν το 
σύνολο  των αντικειμένων με γνωστές  (απευθείας μετρημένη)  γεωαναφερμένες 
θέσεις.  Οι  μετρήσεις  προσαρτούν  το  Σύστημα  Γραμμικής  Αναφοράς  με  τον 
πραγματικό  κόσμο  και  υποστηρίζουν  την  ολοκλήρωση  πολλαπλών  δικτύων, 
πολλαπλών μεθόδων γραμμικής αναφοράς για ένα δεδομένο δίκτυο, πολλαπλών 
βάσεων δεδομένων γεγονότων και χαρτογραφικές απεικονίσεις των δεδομένων. 
Τα  ακόλουθα  σχήματα  απεικονίζουν  τρεις  κύριες  μεθόδους  γραμμικής 
αναφοράς: 
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Σχήµα 2-27: Μέθοδος Γραµµικής Αναφοράς – Όνοµα ∆ρόµου και Χιλιοµετρικό Σηµείο [88] 
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Σχήµα 2-28: Μέθοδος Γραµµικής Αναφοράς – Τοµείς Ελέγχου [88] 
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Σχήµα 2-29: Μέθοδος Γραµµικής Αναφοράς – Σύνδεσµος και Κόµβος [88] 

 

2.4.2.2 Κατακερµατισµός Σταθερού και Μεταβλητού Μήκους 

Ο κατακερματισμός συνδέει πολλαπλά σύνολα από ιδιοχαρακτηριστικά σε κάθε 
τμήμα ενός γραμμικού χωρικού στοιχείου. Τα ιδιοχαρακτηριστικά αυτά μπορούν 
να  αποθηκευτούν,  απεικονιστούν,  αναζητηθούν  και  αναλυθούν  χωρίς  να 
επηρεαστούν οι συντεταγμένες των υποκείμενων γραμμικών δεδομένων [97].  
Η  τήρηση  δεδομένων  πάνω  σε  χωρικά  αντικείμενα  ή  γεγονότων  που 
αναφέρονται  με  χρήση  μεθόδου  γραμμικής  αναφοράς,  απαιτεί  την  ανάπτυξη 
ενός σχήματος κατακερματισμού για το μοντέλο δεδομένων του δικτύου και  τη 
σύνδεση των γραμμικά αναφερόμενων δεδομένων στο μοντέλο του δικτύου μέσω 
του  σχήματος  αυτού.  Οι  δύο  βασικοί  τύποι  σχημάτων  κατακερματισμού  που 
εντοπίζονται είναι ο κατακερματισμός σταθερού μήκους και ο κατακερματισμός 
μεταβλητού μήκους [94]. 
Ο  κατακερματισμός  σταθερού  μήκους  υποδιαιρεί  κάθε  τόξο  του  δικτύου  σε 
τμήματα σταθερού μήκους και καταγράφει τιμές ιδιοχαρακτηριστικών για κάθε 
τμήμα. Κάθε  ιδιοχαρακτηριστικό μπορεί  να έχει το δικό του μήκος τμήματος το 
οποίο όμως είναι σταθερό για αυτή τη μεταβλητή (το ιδιοχαρακτηριστικό) σε όλο 
το δίκτυο. Το πλεονέκτημα της προσέγγισης αυτής είναι ότι είναι απλή: εφόσον 
τα  τόξα  υποδιαιρούνται,  υπάρχει  μια  αντιστοίχηση  ένα‐προς‐ένα  μεταξύ  ενός 
τμήματος και ενός τόξου (κάθε τμήμα συνδέεται με μόνο ένα τόξο). Ένα μεγάλο 
μειονέκτημα είναι ότι επιβάλλει ένα σταθερό επίπεδο χωρικής ανάλυσης για τα 
γραμμικά  δεδομένα.  Για  παράδειγμα  δε  μπορεί  να  καθορισθεί  η  χωρική 
κατανομή ενός  ιδιοχαρακτηριστικού σε υψηλότερο επίπεδο ανάλυσης από αυτό 
που υποδεικνύει το σταθερό μήκος τμήματος. Επίσης, η προσέγγιση αυτή οδηγεί 
σε  πλεονασμό  δεδομένων  στην  περίπτωση  που  κάποιο  ιδιοχαρακτηριστικό 
καταλαμβάνει  μια  μεγάλη  γραμμική περιοχή  εντός  ενός  τόξου  (δηλαδή πολλά 
γειτονικά  τμήματα  μπορεί  να  καταγράφουν  την  ίδια  τιμή  του 
ιδιοχαρακτηριστικού). 
Ο  κατακερματισμός μεταβλητού μήκους  (ή δυναμικός  κατακερματισμός)  ελέγχει 
το ιδιοχαρακτηριστικό (δηλαδή κρατά την τιμή του σταθερή) και μετρά τις θέσεις 
στις οποίες το  ιδιοχαρακτηριστικό αυτό υπερβαίνει μια καθορισμένη τιμή. Στην 
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περίπτωση αυτή προκαθορίζεται μια συνθήκη ενδιαφέροντος και επιτρέπεται σε 
κάθε τμήμα να διαφοροποιεί το μήκος του κατά περίπτωση για να περιλάβει όλες 
τις  γειτονικές  θέσεις  που  εμφανίζουν  την  ίδια  τιμή  ιδιοχαρακτηριστικού.  Ένα 
τμήμα μπορεί να υπερβαίνει τα όρια ενός τόξου και επομένως υφίσταται μια ένα‐
προς‐πολλά  αντιστοίχηση  με  τα  τόξα.  Για  παράδειγμα  ένα  τμήμα  μπορεί  να 
ξεκινά από οποιαδήποτε θέση σε ένα τόξο, να διανύει αρκετά τόξα και εν τέλει 
να  τερματίζει  σε  ένα  άλλο  τόξο.  Αυτό  δίνει  τη  δυνατότητα  στο  μοντέλο 
δεδομένων  να  τηρεί  αναφερόμενα  δεδομένα  χρησιμοποιώντας  και  τις  τρεις 
κύριες  μεθόδους  γραμμικής  αναφοράς.  Ο  δυναμικός  κατακερματισμός  μπορεί 
επίσης  με  ευκολία  να  τηρήσει  δομές  διαδρομών  όπως  διαδρομές  λεωφορείων 
δεδομένου ότι είναι όμοιες με τη μέθοδο χιλιομετρικού σημείου (Σχήμα 2‐27) [98]. 
Για  το λόγο αυτό  το σχήμα  του  δυναμικού κατακερματισμού  είναι περισσότερο 
δημοφιλές από το αντίστοιχο του κατακερματισμού σταθερού μήκους [94], [97]. 
Ο  δυναμικός  κατακερματισμός  μοντελοποιεί  τα  γραμμικά  χαρακτηριστικά  με 
χρήση  διαδρομών  και  γεγονότων.  Μια  διαδρομή  αναπαριστά  ένα  γραμμικό 
χαρακτηριστικό,  όπως  μια  πόλη,  έναν  αυτοκινητόδρομο,  ή  έναν  ποταμό.  Οι 
διαδρομές περιέχουν μετρήσεις που περιγράφουν την απόσταση κατά μήκος των 
γραμμών τους. Οι μετρήσεις χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό δεδομένων που 
περιγράφουν τμήματα της διαδρομής.  Τα δεδομένα κατά μήκος  των διαδρομών 
μοντελοποιούνται  με  χρήση  γεγονότων.  Το  Σχήμα  2‐30‐α  απεικονίζει  μια 
διαδρομή που  ορίζεται από  ένα σύνολο  τεσσάρων  τόξων  [99].  Τα σημεία αρχής 
και πέρατος της διαδρομής δεν χρειάζεται να συμπίπτουν με τα σημεία αρχής και 
πέρατος των τόξων. 
Κάθε διαδρομή συνδέεται με ένα σύστημα μέτρησης, μια γραμμική μέθοδο που 
αποτελείται  από  τιμή  έναρξης  και  άλλες  τιμές  κατά  μήκος  της  διαδρομής.  Τα 
ιδιοχαρακτηριστικά  (ή  γεγονότα),  όπως  ατυχήματα,  μπορούν  να  τοποθετηθούν 
στις  διαδρομές  με  χρήση  των  τιμών  αυτών.  Το  Σχήμα  2‐30‐β  ένα  σύστημα 
μετρήσεων που ορίζεται κατά μήκος μιας διαδρομής [99]. 
Τα ιδιοχαρακτηριστικά που συνδέονται με μια διαδρομή, όπως για παράδειγμα η 
ποιότητα  οδοστρώματος,  είναι  γνωστά  ως  γεγονότα.  Στην  εφαρμογή  για 
αυτοκινητοδρόμους,  στο  Σχήμα  2‐30‐γ,  η  ποιότητα  του  οδοστρώματος  έχει 
χαρακτηρισθεί σύμφωνα με τις μετρήσεις, ως φτωχή από 0 έως 200, καλή από 200 
έως  511  και  μέτρια  από  511  έως  695  [99].  Ένας  χάρτης  των  γεγονότων  αυτών, 
διανθισμένος με πληροφορία όπως τη μέση ημερήσια κυκλοφορία θα βοηθούσε 
στον υπεύθυνο της οδού να προγραμματίσει ποια τμήματα θα ασφαλτοστρώσει. 
Σημειακά γεγονότα, όπως ατυχήματα μπορούν να συνδεθούν με τη διαδρομή σε 
κάποιες  θέσεις  αυτής.  Το  Σχήμα  2‐30‐δ  απεικονίζει  μια  βάση  δεδομένων 
γεγονότων ατυχημάτων επί μιας διαδρομής. Κάθε γεγονός καταγράφεται υπό τη 
μορφή μιας γραμμικής μέτρησης κατά μήκος της διαδρομής και αναπαρίσταται 
γεωγραφικά με ένα σημειακό σημάδι [99]. 
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Σχήµα 2-30: Αναπαραστάσεις ∆υναµικού Κατακερµατισµού [99] 

2.4.3 Το Πρότυπο Γεωχωρικών ∆εδοµένων για 
Συγκοινωνιακά ∆ίκτυα, FGDC 

2.4.3.1 Γενικά 

Το  FGDC  αποτελεί  ένα  πρότυπο  αναγνώρισης  γεω‐χωρικών  δεδομένων  που 
αναπαριστούν  Συγκοινωνιακά  Δίκτυα  [100].  Ένα  τέτοιο  πρότυπο  δίνει  τη 
δυνατότητα  στους  προγραμματιστές  Βάσεων  Δεδομένων  να  ενημερώνουν  τα 
δεδομένα  τους  και  να  ανταλλάσσουν  πληροφορίες  ορίζοντας  μοναδικά  και 
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σχετικώς  σταθερά  συγκοινωνιακά  σημεία  και  τμήματα  αναφοράς  στα  οποία 
μπορούν να ανατεθούν μόνιμα αναγνωριστικά χαρακτηριστικά. 
Η  χρησιμότητα  ενός  συγκοινωνιακού  προτύπου  αναγνώρισης  έγκειται  στην 
επιτυχή  αναγνώριση  διαφόρων  ζητημάτων  χωρίς  να  επιφέρει  αδικαιολόγητη 
επιπλέον  επιβάρυνση  στους  προγραμματιστές  βάσεων  δεδομένων  ή  στους 
χρήστες  του.  Το  πρότυπο  αρχικά  θα  πρέπει  να  μπορεί  να  αναπαριστά  τα 
πραγματικά πεδία ορισμού των συγκοινωνιακών χαρακτηριστικών. Δεύτερον θα 
πρέπει  να  ικανοποιεί  την  ευρεία  ποικιλία  των  χαρτογραφικών  αναγκών  των 
χρηστών.  Τρίτον  θα  πρέπει  να  υποστηρίζει  έναν  μεγάλο  αριθμό  διαφορετικών 
εφαρμογών  δικτύου  όπως:  γεωκωδικοποίηση  διευθύνσεων,  εύρεση  διαδρομών 
δικτύου,  εντοπισμό  οχημάτων  και  συμβάντων  και  διαχείριση  υποδομών 
αυτοκινητοδρόμου. Κάθε μια από αυτές  τις  εφαρμογές  τυπικά  τμηματοποιεί  το 
δίκτυο κατά διαφορετικό τρόπο [101], [102].  

2.4.3.2 Το Πρότυπο FGDC και ο Φυσικός Τοµέας 

Τα  συγκοινωνιακά  χαρακτηριστικά  στον  πραγματικό  κόσμο  αποτελούνται  από 
απτά  αντικείμενα  όπως  δρόμοι,  γέφυρες,  σιδηροδρομικές  γραμμές  και 
διασταυρώσεις.  Κατ’  ελάχιστο  οι  αναπαραστάσεις  των  φυσικών  αντικειμένων 
απαιτούν πληροφορία που θα δώσουν τη δυνατότητα σε κάποιον να τα εντοπίσει 
και  αναγνωρίσει  στον  πραγματικό  κόσμο.  Η  πληροφορία  της  θέσης  μπορεί  να 
είναι καθαρά περιγραφική  (π.χ. “η διασταύρωση των κεντρογραμμών των οδών 
Α και Β”) ή η περιγραφή αυτή μπορεί να συμπληρωθεί από μετρήσεις που μπορεί 
να επαναληφθούν στο πεδίο (π.χ. μετρήσεις GPS). Το πρότυπο υποστηρίζει σαφή 
αναγνώριση  χαρακτηριστικών  του  πραγματικού  κόσμου  απαιτώντας  κάποια 
περιγραφική  πληροφορία  καθώς  και  κάποια  ποσοτική  πληροφορία  της  θέσης 
τους και επιτρέποντας την προσθήκη και άλλων πληροφοριών όταν ο χρήστες τις 
διαθέτουν [102]. 

2.4.3.3 Το Πρότυπο FGDC και ο Χαρτογραφικός Τοµέας 

Τα  χαρτογραφικά  αντικείμενα  χρησιμοποιούνται  για  την  αναπαράσταση  του 
πραγματικού  κόσμου  στο  χάρτη.  Σε  ένα  βασισμένο  σε  διανυσματικά  γραφικά 
ΣΓΠ, τα αντικείμενα του πραγματικού κόσμου τυπικά απεικονίζονται ως σημεία, 
γραμμές,  ή  πολύγωνα.  Τα  Συγκοινωνιακά  Δίκτυα  απεικονίζονται  με  χρήση 
σημείων  ή  αλληλουχίας  γραμμικών  τμημάτων.  Ενώ  δεν  υπάρχει  αυταπόδεικτη 
απαίτηση  τα  παραπάνω  να  είναι  τοπολογικώς  συνδεδεμένα,  τα  περισσότερα 
λογισμικά  ΣΓΠ,  δομούν  τοπολογία  για  να  υποστηρίξουν  χωρικούς  και 
δικτυακούς υπολογισμούς. Ωστόσο, η τοπολογία που δημιουργείται από ένα ΣΓΠ, 
ενδεχομένως  να  μην  είναι  η  ίδια  με  την  τοπολογία  που  προσδιορίζεται  στο 
Συγκοινωνιακό  Δίκτυο  (πχ.  ένα  κόμβος  μπορεί  να  τοποθετείται  εκεί  όπου  δύο 
σύνδεσμοι  διέρχονται αλλά δεν τέμνονται). Οι  επίπεδες συντεταγμένες ορίζουν 
τις  σχετικές  θέσεις  και  τα  σχήματα  των  χαρτογραφικών  αντικειμένων  σε  ένα 
δυσδιάστατο  επίπεδο.  Οι  συντεταγμένες  αυτές  προκύπτουν  από  τυπικούς 
μετασχηματισμούς των  γεωγραφικών συντεταγμένων του πραγματικού κόσμου 
(πχ.  δοθέντος  ενός καθορισμένου γεωδαιτικού συστήματος και μιας προβολής). 
Ωστόσο η σχετική ακρίβεια κάθε σημείου που σχεδιάζεται υπόκειται σε ποικίλα 
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σφάλματα  (πχ.  μετρήσεις  φυσικής  θέσης,  ακρίβεια  ψηφιοποίησης  και 
παραμορφώσεις  που  προκαλούνται  από  επίπεδες  προβολές  τρισδιάστατων 
αποστάσεων).  Επομένως  υπάρχουν  διαφορές  στις  μετρήσεις  και  της  θέσης  και 
της  απόστασης  μεταξύ  του  πραγματικού  κόσμου  και  του  χάρτη.  Το  πρότυπο 
FGDC,  δεν  επιχειρεί  να  αντιμετωπίσει  αυτές  τις  διαφορές.  Ούτε  επιχειρεί  να 
διευθετήσει  τις  διαφορές  που  υφίστανται  μεταξύ  πολλαπλών  χαρτογραφικών 
αναπαραστάσεων των ίδιων χαρακτηριστικών του πραγματικού κόσμου. Ωστόσο 
προτείνει  μια  πρότυπη  μέθοδο  για  την  προδιαγραφή  χαρακτηριστικών  του 
πραγματικού  κόσμου  έτσι  ώστε  χρήστες  διαφορετικών  χαρτογραφικών 
αναπαραστάσεων να μπορούν να ανταλλάσσουν ενημερωμένη πληροφορία τόσο 
γεωμετρικής όσο και πινακοειδούς φύσης [102].  

2.4.3.4 Το Πρότυπο FGDC και ο Τοµέας ∆ικτύου  

Τα αντικείμενα του δικτύου αποτελούνται από συνδέσμους και κόμβους που μαζί 
συνθέτουν  το  δίκτυο.  Τα  αντικείμενα  αυτά  έχουν  σύμφυτη  τοπολογική 
υπόσταση.  Τα  Συγκοινωνιακά  Δίκτυα  παρέχουν  πληροφορία  σχετικά  με 
σκόπιμες  διαδρομές  μεταξύ  καθορισμένων  θέσεων  και  με  σημεία  απόφασης 
κατά μήκος αυτών των διαδρομών. Οι προελεύσεις και οι προορισμοί υποτίθεται 
ότι  είναι  συγκεκριμένοι  ως  προς  τη  θέση  τους,  όμως  η  θέση  ενός  σημείου 
απόφασης  δε  χρειάζεται  να  υφίσταται  στην  πραγματικότητα.  Ένα  δίκτυο  δεν 
απαιτεί  χαρτογραφικές  συντεταγμένες,  παρά  μόνο  τον  προσδιορισμό  ενός 
συνόλου  επιλογών  σε  κάθε  σημείο  απόφασης  (πχ.  η  επιλογή  του  σημείου  για 
οδήγηση ή επιβίβαση σε δημόσιες συγκοινωνίες μπορεί να γίνει σε κάθε χρονική 
στιγμή  ή  σε  κάθε  θέση  πριν  από  την  απόφαση  για  χρήση  δημοσίων 
συγκοινωνιών). 
Από  τη  στιγμή  που  δημιουργηθεί  ένα  δίκτυο,  μπορούν  να  δομηθούν  άλλα 
στρώματα  συγκοινωνιακών  εφαρμογών  επί  αυτού,  συμπεριλαμβανομένων 
προσδιορισμένων  διαδρομών,  μεθόδων  γραμμικής  αναφοράς  και  γραμμικά 
αναφερόμενων  σημείων  και  γεγονότων.  Όλα  αυτά  τα  στρώματα  εφαρμογών 
μπορούν σε τελική ανάλυση να απεικονιστούν πίσω στα συγκοινωνιακά σημεία 
και  τμήματα  αναφοράς  δια  μέσου  των  συγκεκριμένων  συνδέσμων  και  κόμβων 
του δικτύου επί των οποίων δομήθηκαν. Τα γεωμετρικά σχήματα δεν αποτελούν 
αναγκαίο  τμήμα  του  δικτύου  των  συνδέσμων,  των  διαδρομών  ή  των  γραμμικών 
γεγονότων. Κάθε ένα από αυτά μπορεί να κατασκευαστεί χωρίς συντεταγμένες. 
Ότι  χρειάζεται  για  την  κατασκευή  του  στρώματος  του  δικτύου  (σύνδεσμοι  και 
κόμβοι)  είναι  οι  τοπολογικές  συνδέσεις  των  τμημάτων.  Η  κατασκευή  των 
διαδρομών και των μεθόδων γραμμικής αναφοράς επιτυγχάνεται μέσα από μια 
διατεταγμένη  λίστα  των  συνδέσμων  (ή  τμημάτων  των  συνδέσμων)  που 
απαρτίζουν  κάθε  διαδρομή.  Το  πρότυπο  FGDC,  δεν  επιχειρεί  να  ορίσει 
τοπολογικές  συσχετίσεις  εντός  ενός  ή  περισσότερων  δικτύων,  αλλά  παρέχει 
στους  χρήστες  πολλαπλών  δικτύων  ένα  σταθερό  αναγνωριστικό  παράγοντα 
αντικειμένων του πραγματικού κόσμου [102]. 
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2.4.3.5 Συστατικά του Προτύπου FGDC 

2.4.3.5.1 Το Σηµείο Αναφοράς FTRP 

Το  σημείο  αναφοράς  του  προτύπου  FGDC  καλείται  FTRP  (Framework 
Transportation  Segment  Reference  Point)  και  ορίζεται  ως:    η  καθορισμένη  θέση 
ενός  (απαιτούμενου)  ακραίου  σημείου  ενός  τμήματος  FTSeg  (Framework 
Transportation Segment), ή η μετατόπιση ενός  (προαιρετικού) σημείου αναφοράς 
κατά μήκος του FTSeg, επί ενός φυσικού συγκοινωνιακού συστήματος. 
Η Βάση Δεδομένων του FTRP  έχει ένα μοναδικό κλειδί που αποτελείται από τα 
πεδία 1, 2 και 3. Για όλα τα πεδία απαιτούνται τιμές εκτός από αυτά που έχουν 
σχεδιασθεί ως προαιρετικά ή απαιτητά υπό συνθήκες.  
Οι  πληροφορίες  μιας  εγγραφής  σημείου  FTRP  αποτυπώνονται  στον  ακόλουθο 
πίνακα: 

Πίνακας 2-6: Βάση ∆εδοµένων FTRP [102] 

# Όνοµα Πεδίου Πίνακα FTRP Περιγραφή & Μορφοποίηση / Πεδίο Ορισµού 

1 
Authority-ID / Αναγνωριστικό 
Αρχής 

Μόνιµο και µοναδικό αναγνωριστικό της Αρχής που 
δηµιούργησε την εγγραφή αυτή. Το αναγνωριστικό αυτό 
µπορεί να διαφέρει από το αναγνωριστικό της Αρχής που 
δηµιούργησε την αυθεντική καταχώρηση στη Βάση ∆εδοµένων 
του FTRP ή τις επακόλουθες εγγραφές 

2 
FW-Transportation-Segment-
Reference-Point-ID / 
Αναγνωριστικό 

Μόνιµο και µοναδικό αναγνωριστικό για το FTRP 

3 Date / Ηµεροµηνία Ηµεροµηνία δηµιουργίας της εγγραφής σε µορφή: YYYYMMDD 

4 
Location-Description / 
Περιγραφή-Θέσης 

Σαφής περιγραφή του FTRP που το καθιστά ανακτήσιµο πεδίο. 
Ελεύθερο κείµενο: µέχρι 255 χαρακτήρες 

5 
FTRP-Feature-Type / Τύπος-
Χαρακτηριστικού-FTRP 

(Προαιρετικό) 

Μορφή: Ελεύθερο κείµενο µέχρι 10 χαρακτήρων 

Το πεδίο ορισµού δηλώνεται από την Αρχή 

6 
Latitude / Γεωγραφικό 
Πλάτος 

Γωνιακή απόσταση µετρηµένη επί µεσηµβρινού βόρεια ή νότια 
του ισηµερινού. (NAD83) 

Μορφή: +/- DD.dddddd; 10 χαρακτήρων ∆εκαδικός 

Εύρος: +/-0 to 90.000000 

7 
Longitude / Γεωγραφικό 
Μήκος 

Γωνιακή απόσταση µεταξύ του επιπέδου ενός µεσηµβρινού 
ανατολικά ή δυτικά από το επίπεδο του κύριου µεσηµβρινού 
(NAD83) 

Μορφή: +/- DDD.dddddd; 11 χαρακτήρων ∆εκαδικός 

Εύρος: +/-0 to 180.000000 
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Πίνακας 2-6: Βάση ∆εδοµένων FTRP [102] 

# Όνοµα Πεδίου Πίνακα FTRP Περιγραφή & Μορφοποίηση / Πεδίο Ορισµού 

8 

Horizontal-Accuracy- 

Measurement-Method / 
Μέθοδος-Μέτρησης-
Οριζόντιας-Ακρίβειας 

Κωδικός τριών χαρακτήρων που περιγράφει και επιτρέπει στο 
χρήστη να αποτιµήσει την ακρίβεια των γεωγραφικού πλάτους 
και µήκους. 

100 = Παράγεται από µέτρηση σταθερού GPS, χωρίς διαφορική 
διόρθωση 

*1xx = Μέτρηση σταθερού GPS µε διαφορική διόρθωση “xx” 
µέτρων; πχ., 105 = διαφορική διόρθωση µε ακρίβεια 5 µέτρων 

200 = Παράγεται από µέτρηση κινητού GPS, χωρίς διαφορική 
διόρθωση 

*2xx = Παράγεται από µέτρηση κινητού GPS, µε διαφορική 
διόρθωση “xx” µέτρων 

300 = Παράγεται από όχι-GPS µεθόδους µέτρησης µε άγνωστη 
ακρίβεια 

*3xx = Παράγεται από όχι-GPS µεθόδους µέτρησης µε ακρίβεια 
πιστοποιηµένη στα “xx” µέτρα 

400 = Ψηφιοποιείται από ψηφιακή ορθοφωτογραφία – 
Άγνωστη κλίµακα πηγής 

4xx = Ψηφιοποιείται από ψηφιακή ορθοφωτογραφια – Η 
κλίµακα της πηγής προκύπτει µε προσθήκη 000 πχ. 412 
=1:12,000 κλίµακα της ψηφιακής ορθοφωτογραφίας της πηγής 

5xx = Ψηφιοποιείται από αναλογικούς χάρτες µε κλίµακα πηγής 
µεγαλύτερη από 1:100,000 - Η κλίµακα της πηγής προκύπτει 
µε προσθήκη 000 πχ 524 = 1:24,000 κλίµακα τοπογραφικών 
χαρτών 

600 = Ψηφιακά δεδοµένα κλίµακας 1:100,000 – πχ., 

TIGER/Γραµµή ή DLG 

6xx = Ψηφιοποιείται από αναλογικούς χάρτες µε κλίµακα πηγής 
µικρότερη από 1:100,000 - Η κλίµακα της πηγής προκύπτει µε 
προσθήκη 0000 πχ. 625 = 1:250,000 κλίµακα χαρτών 

900 = Άλλο 

* – “xx” θα πρέπει να είναι “01" όταν η ακρίβεια πιστοποιείται 
στο 1 µέτρο ή λιγότερο. 

9 

Horizontal-Accuracy / 
Οριζόντια-Ακρίβεια 

(Προαιρετικό και 
Προτεινόµενο) 

Μέγιστο εκτιµώµενο σφάλµα οριζόντιας θέσης 

Μορφή: MMM.mm; 6 characters, indicating “plus 

or minus” a number of meters 

10 
Elevation / Υψόµετρο 

(Προαιρετικό και 
Προτεινόµενο) 

Υψόµετρο πάνω/κάτω από το επίπεδο της θάλασσας 

Μορφή: +/- MMM.mm; 7 character decimal 

meters, indicating “plus or minus” a number of 

meters 
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Πίνακας 2-6: Βάση ∆εδοµένων FTRP [102] 

# Όνοµα Πεδίου Πίνακα FTRP Περιγραφή & Μορφοποίηση / Πεδίο Ορισµού 

11 

Vertical-Accuracy-
Measurement- 

Method / Μέθοδος-Μέτρησης-
Κατακόρυφης-Ακρίβειας 

(Απαιτείται εάν το Υψόµετρο 
δεν είναι “κενό") 

Three-character code which describes the 

derivation of the elevation, and which allows the 

user to assess the accuracy and precision of the 

FTRP elevation: 

100 = Παράγεται από µέτρηση σταθερού GPS, χωρίς διαφορική 
διόρθωση 

*1xx = Μέτρηση σταθερού GPS µε διαφορική διόρθωση “xx” 
µέτρων; πχ., 105 = διαφορική διόρθωση µε ακρίβεια 5 µέτρων 

200 = Παράγεται από µέτρηση κινητού GPS, χωρίς διαφορική 
διόρθωση 

*2xx = Derived from mobile GPS measurement, 

differentially corrected to “xx” meters 

300 = Derived from non-GPS survey methods, 

accuracy unknown 

*3xx = Derived from non-GPS survey methods, 

accuracy certified to “xx” meters 

800 = Παράγεται από Ψηφιακό Μοντέλο Υψοµέτρου 

900 = Άλλο 

* – “xx” θα πρέπει να είναι “01" όταν η ακρίβεια πιστοποιείται 
στο 1 µέτρο ή λιγότερο. 

12 

Vertical-Accuracy / 
Κατακόρυφη-Ακρίβεια 

(Προαιρετικό και 
Προτεινόµενο) 

Μέγιστο εκτιµώµενο σφάλµα στην κατακόρυφη θέση 

Μορφή: MMM.mm 6 χαρακτήρες, δηλώνουν “συν ή πλην” έναν 
αριθµό µέτρων. 

13 Status / Κατάσταση P = Προτεινόµενη; A = Ενεργή; R = Εκτός Λειτουργίας 

Τα πεδία με έντονα γράμματα συνιστούν το μοναδικό κλειδί κάθε εγγραφής του 
πίνακα  FTRP.  Το  απαιτούμενο  περιγραφικό  πεδίο  της  θέσης  (Location‐
Description)  θα  πρέπει  επαρκώς  να  επιτρέπει  όλους  τους  χρήστες  να 
προσδιορίσουν  με  σαφήνεια  το  FTRP.  Ωστόσο  οι  αλλαγές  που  επέρχονται  στις 
εφαρμογές  και  την  τεχνολογία  γενικότερα  θα  επιτρέψουν  σε πολλές Αρχές  να 
τελειοποιήσουν  με  το  χρόνο  τις  προδιαγραφές  των  πεδίων  περιγραφής  θέσης, 
συντεταγμένων  και  περιγραφής  της  ακρίβειας.  Η  χρήση  σύνθετου  κλειδιού 
επιτρέπει  τη  δημιουργία  επιπρόσθετων  εγγραφών  στη  βάση  δεδομένων  στις 
οποίες  αντανακλώνται  οι  προαναφερόμενες  διορθώσεις.  Ως  αποτέλεσμα,  οι 
χρήστες  έχουν  τη  δυνατότητα  να  ενσωματώσουν  σημεία  FTRP  στις  δικές  τους 
δομές  δεδομένων  και  να  αντλήσουν  ενημερωμένη  πληροφορία.  Το  προαιρετικό 
πεδίο FTRP‐Feature‐Type  επιτρέπει  την Αρχή έκδοσης να παρέχει πληροφόρηση  
(μεταδεδομένα)  σχετικά  με  τον  τύπο  του  σημειακού  χαρακτηριστικού  που 
ανατέθηκε στο FTRP. Κάθε Αρχή που κάνει χρήση του πε΄διου αυτού θα πρέπει 
να  αναφέρει  το  πεδίο  ορισμού  των  έγκυρων  τιμών  του.  Τα  πεδία  Latitude, 
Longitude, και Horizontal‐Accuracy‐ Measurement‐Method είναι υποχρεωτικά για 
κάθε  σημείο.  Το  πεδίο  της  οριζόντιας  ακρίβειας  (Horizontal‐Accuracy)  είναι 
προαιρετικό αλλά θα πρέπει να παρέχεται όταν η Αρχή υποστηρίζει ακρίβεια +/‐ 
1  μέτρο  (ή  καλύτερη).  όταν  το  πεδίο  του  υψομέτρου  (Elevation)  δεν  είναι  κενό 
απαιτείται  και  μια  έγκυρη  τιμή  του  κωδικού  του  πεδίου  της  μεθόδου  μέτρησης 
κατακόρυφης ακρίβειας (Vertical‐Accuracy‐Measurement‐Method). Η Κατακόρυφη 
ακρίβεια  (  Vertical‐Accuracy)  είναι  προαιρετική  αλλά  θα  πρέπει  να  παρέχεται 
όταν  η Αρχή  υποστηρίζει  ακρίβεια  +/‐  1  μέτρο  (ή  καλύτερη).  Τα πεδία  κωδικών 
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των μεθόδων μέτρησης της ακρίβειας έχουν ως σκοπό να δώσουν τη δυνατότητα 
στους  χρήστες  να  αποτιμήσουν  την  ακρίβεια  της  θέσης  του  FTRP  χωρίς  να 
χρειάζεται  οι  Αρχές  να  τους  παρέχουν  ποσοτική  εκτίμηση  του  σφάλματος.  Ο 
απαιτούμενος  κωδικός  της  κατάστασης  δίνει  τη  δυνατότητα  στις  αρχές  να 
σχεδιάσουν  και  να  μοιραστούν/συγκρίνουν  “προτεινόμενα”  FTRP  με  άλλες 
ενδιαφερόμενες Αρχές, προτού συμφωνήσουν στην ανάθεσή τους.  

2.4.3.5.2 Το Τµήµα Αναφοράς FTSeg 

Το  τμήμα  αναφοράς  του  προτύπου  FGDC  καλείται  FTSeg  (Framework 
Transportation  Segment)  και  ορίζεται  ως:  Μια  καθορισμένη  κατευθυνόμενη 
διαδρομή  μεταξύ  δύο  FTRP  κατά  μήκος  ενός  φυσικού  συγκοινωνιακού 
συστήματος που προσδιορίζει ένα μοναδικό τμήμα του συστήματος αυτού. 
Το  FTSeg  δεν  έχει  σαφή  γεωμετρία  άλλη  από  τις  θέσεις  των  συνδεόμενων 
σημείων  αναφοράς  (FTRP).  Τα  περισσότερα  FTSeg  τερματίζουν  σε  δύο  FTRP. 
Ωστόσο,  υφίστανται  βρόχοι  που  συνίστανται  από  FTSeg  που  ξεκινούν  και 
τερματίζουν  στο  ίδιο  FTRP  και  επίσης  ένα  FTSeg  μπορεί  να  διαθέτει  άλλο 
μετατοπισμένο  FTRP  κατά  μήκος  της  γραμμής  του.  Τα  FTSeg  αναπαρίστανται 
είτε από  ευθείες  γραμμές που συνδέουν  δύο FTRP  είτε  από  καμπύλες γραμμές 
(σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα FTSeg τερματίζουν στα ίδια δύο FTRP). 

FTSeg_3

FTSeg_2

FTSeg_1

 
Σχήµα 2-31: Αναπαράσταση του Θεµελιώδους Τµήµατος FTSeg [102] 

Οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα FTSeg είναι [102]: 
 Ένα FTSeg θα πρέπει να αναπαριστά ένα συστατικό του Συγκοινωνιακού 
Δικτύου, με σαφή σημεία (FTRP) αρχής και πέρατος που μπορούν αρχικά 
να τοποθετηθούν και ακολούθως να ανακτηθούν στο πεδίο. 

 Ένα  FTSeg  θα  πρέπει  να  είναι  ανεξάρτητο  από  οποιαδήποτε 
συγκεκριμένη  χαρτογραφική  απεικόνιση  ή  αναλυτικό  δίκτυο.  Οι  κόμβοι 
ενός  συγκεκριμένου  αναλυτικού  δικτύου  μπορεί  να  είναι  χρήσιμοι  στον 
ορισμό των FTRP από όπου ξεκινά και τερματίζει ένα FTSeg, όμως το ίδιο 
μπορεί να εξυπηρετήσουν και άλλα σημεία. 

 Το μέγιστο μήκος κάθε FTSeg είναι το εύρος της δικαιοδοσίας στην οποία 
κείται. 

 Τα  FTSeg  θα  πρέπει  να  είναι  σταθερά  στο  χρόνο.  Περιοδικά  νέοι 
σύνδεσμοι  προστίθενται  και  υφιστάμενοι  διασπώνται  σε  πολλά 
Συγκοινωνιακά  Δίκτυα.  Νέοι  σύνδεσμοι  μπορεί  να  αναπαριστούν  έναν 
προσφάτως  κατασκευασμένο  δρόμο,  ή  μπορεί  να  αναπαριστούν  ένα 
σύνολο  από  χαρακτηριστικά  (πχ.  δρόμους)  που  χρειάζονται  για  την 
υποστήριξη  συγκεκριμένων  εφαρμογών.  Σε  κάθε  περίπτωση,  τα 
υφιστάμενα  FTSeg  δε  θα  πρέπει  να  μεταβάλλονται  για  να  χειριστούν 
αυτού  τους  επιπρόσθετους  συνδέσμους.  Σε  σπάνιες  περιπτώσεις  ίσως 
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είναι  απαραίτητο  και  επιτρέπεται  η  τροποποίηση  ενός  υφιστάμενου 
FTSeg.   

Μια  εγγραφή  της  Βάσης  Δεδομένων  ενός  FTSeg  έχει  ένα  μοναδικό  κλειδί  που 
αποτελείται από τα πεδία 1, 2 και 3. Όλα τα πεδία απαιτείται να έχουν τιμή εκτός 
και αν ορίζεται  διαφορετικά. Η πληροφορία που μπορεί να περιέχει η  εγγραφή 
ενός FTSeg αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 2-7:Βάση ∆εδοµένων FTSeg [102] 

# Όνοµα Πεδίου Πίνακα FTSeg Περιγραφή & Μορφοποίηση / Πεδίο Ορισµού 

1 
Authority-ID / Αναγνωριστικό 
Αρχής 

Μόνιµο και µοναδικό αναγνωριστικό της Αρχής που 
δηµιούργησε την εγγραφή αυτή. Το αναγνωριστικό αυτό 
µπορεί να διαφέρει από το αναγνωριστικό της Αρχής που 
δηµιούργησε την αυθεντική καταχώρηση στη Βάση ∆εδοµένων 
του FTSeg ή τις επακόλουθες εγγραφές 

2 
FW-Transportation-Segment- 
ID 

Μόνιµο και µοναδικό αναγνωριστικό για το FTSeg 

3 Date / Ηµεροµηνία Ηµεροµηνία δηµιουργίας της εγγραφής σε µορφή: YYYYMMDD 

4 
From-End-Point / Από-
Ακραίο-Σηµείο 

Μοναδικό αναγνωριστικό του FTRP από το οποίο άρχεται το 
FTSeg αυτό 

5 
To-End-Point / Προς-Ακραίο-
Σηµείο 

Μοναδικό αναγνωριστικό του FTRP στο οποίο τερµατίζει το 
FTSeg αυτό 

6 
Path-Description / 
Περιγραφή-∆ιαδροµής 

Σαφής περιγραφή της διαδροµής αυτού του FTSeg, που είναι 
µοναδική σε σχέση µε κάθε άλλο FTSeg που συνδέει τα ίδια 
δύο ακραία σηµεία 

7 
Intermediate-Point / 
Ενδιάµεσο-Σηµείο (Απαιτείται 
όπου έχει εφαρµογή) 

Αναγνωριστικό του FTRP που βρίσκεται σε ένα ενδιάµεσο 
σηµείο επί του FTSeg µε σκοπό τη διάκριση του FTSeg αυτού 
από ένα (ή πολλά) άλλο(α) που µοιράζεται (µοιράζονται) τα 
ίδια ακραία σηµεία  

8 
FTRP-Feature-Type / Τύπος-
Χαρακτηριστικού-FTSeg 

(Προαιρετικό) 

Μορφή: Ελεύθερο κείµενο µέχρι 10 χαρακτήρων 

Το πεδίο ορισµού δηλώνεται από την Αρχή 

9 State / Κράτος 
Κωδικός δύο χαρακτήρων που υποδεικνύει το Κράτος, την 
περιφέρεια ή κάποια ισοδύναµη οντότητα εντός της οποία 
ξεκινά και τερµατίζει το συγκοινωνιακό τµήµα 

10 
Length / Μήκος (Προαιρετικό 
και Προτεινόµενο) 

Μετρούµενο µήκος του τµήµατος 

Μορφή: ΜΜΜΜΜΜ.mm δεκαδικός 9 χαρακτήρων σε µέτρα 

11 

Length-Accuracy- 

Measurement-Method / 
Μέθοδος-Μέτρησης 
Ακρίβειας-Μήκους (Απαιτείται 
εάν το Μήκος δεν είναι 
“κενό”) 

Κωδικός τριών χαρακτήρων που περιγράφει την παραγωγή της 
µέτρησης του Μήκους και επιτρέπει στο χρήστη να αποτιµήσει 
την ακρίβεια του µήκους του FTSeg: 

100 = Τοπογραφική µέτρηση 

210 = Μετράται από συσκευή µέτρησης της απόστασης 

220 = Μετράται από αυτοκίνητο οδόµετρο ή άλλη αναλογική 
συσκευή 

310 = Υπολογίζεται από βάση δεδοµένων ψηφιακών 
διανυσµάτων σε κλίµακα µεγαλύτερη από 1: 12000 

320 = Υπολογίζεται από βάση δεδοµένων ψηφιακών 
διανυσµάτων σε κλίµακα µεταξύ 1: 12000 και 1:100,000 

330 = Υπολογίζεται από βάση δεδοµένων ψηφιακών 
διανυσµάτων σε κλίµακα µικρότερη από 1:100,000 

900 = Άλλο 

 

12 Status / Κατάσταση P = Προτεινόµενη; A = Ενεργή; R = Εκτός Λειτουργίας 

Τα  πεδία  με  έντονη  γραμματοσειρά  αποτελούν  τα  συστατικά  του  κλειδιού  του 
πίνακα FTSeg. Οι τιμές των πεδίων From‐End‐Point και To‐End‐Point απαιτούνται 
για  τη  σαφή  περιγραφή  κάθε  FTSeg.  Η  εγγραφή  ενός  FTSeg  θα  πρέπει  να 
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περιλαμβάνει  τιμή  για  το  πεδίο  Intermediate‐Point,  οποτεδήποτε  το  ζητούμενο 
FTSeg  έχει  τα  ίδια  ακραία  σημεία  (From‐End‐Point,  To‐End‐Point)  με  ένα  ή 
περισσότερα  άλλα  FTSeg.  Με  τον  τρόπο  αυτό  επιτελείται  διάκριση  δύο 
διαφορετικών  FTSeg  με  ίδια  ακραία  σημεία.  Ζεύγη  από  FTSeg  για  τα  οποία  τα 
ακραία  σημεία  ταυτίζονται  αντίστροφα  (δηλ.  το From‐End‐Point  του  ενός  με  το 
To‐End‐Point  του  άλλου  και  αντίστροφα)  διακρίνονται  από  τα  αναγνωριστικά 
τους (FTSeg‐ID) και δεν χρειάζεται να οριστούν ενδιάμεσα σημεία για αυτά. Στο 
πεδίο  Path‐Description  απαιτείται  μια  επαρκής  περιγραφή  που  να  επιτρέπει  σε 
άλλους χρήστες να αναγνωρίσουν ρητά το FTSeg. Η προαιρετική τιμή στο πεδίο 
FTSeg‐Feature‐Type  επιτρέπει  στην  Αρχή  να  παρέχει  πληροφορίες  
(μεταδεδομένα)  σχετικά  με  τον  τύπο  του  γραμμικού  χαρακτηριστικού  FTSeg. 
Κάθε  Αρχή  που  επιλέγει  να  κάνει  χρήση  του  πεδίου  αυτού  θα  πρέπει  να 
αναφέρει το πεδίο ορισμού των έγκυρων τιμών του. Το απαιτούμενο πεδίο State 
επιτρέπει στις Αρχές και  τους χρήστες να προσδιορίσουν  ευκολότερα εγγραφές 
που εμφανίζουν ενδιαφέρον.  Στην περίπτωση που το FTSeg κείται ακριβώς κατά 
μήκος μιας συνοριακής γραμμής μεταξύ δύο κρατών, περιφερειών ή ισοδύναμων 
οντοτήτων,  ένας  κοινός  κανονισμός  δημιουργείται  για  την  κωδικοποίηση  του 
FTSeg από τις δύο οντότητες. Με το προαιρετικό πεδίο της μεθόδου μέτρησης της 
ακρίβειας  του  μήκους  (Length‐Accuracy‐Measurement‐Method)  δίνεται  η 
δυνατότητα στους χρήστες  να αποτιμήσουν  την ακρίβεια  της  τιμής  του μήκους 
του FTSeg χωρίς να χρειάζεται οι Αρχές να τους παρέχουν ποσοτική εκτίμηση του 
σφάλματος. Ο απαιτούμενος κωδικός της κατάστασης δίνει  τη δυνατότητα στις 
αρχές  να  σχεδιάσουν  και  να  μοιραστούν/συγκρίνουν  “προτεινόμενα”  FTSeg  με 
άλλες ενδιαφερόμενες Αρχές, προτού συμφωνήσουν στην ανάθεσή τους.  

2.4.3.6 Συνδεσιµότητα των Τµηµάτων Αναφοράς FTSeg 

Τα  FTSeg  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  να  κατασκευάσουν  τοπολογικά 
δίκτυα, αλλά από μόνα τους δεν τα αναπαριστούν. Τα FTRP απαιτούνται για την 
εγκαθίδρυση των συνδέσεων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων FTSeg,  είτε σε ακραίο 
σημείο τους είτε σε κάποιο μετατοπισμένο σημείο κατά μήκος της γραμμής τους. 
Όλες  οι  τοπολογικές  συσχετίσεις  μεταξύ  των  οντοτήτων  περιγράφονται  στον 
Πίνακα Συνδεσιμότητας. Για κάθε FTSeg θα πρέπει να υπάρχει μια εγγραφή. Για 
κάθε FTRP θα πρέπει να υπάρχει μια εγγραφή, είτε αν η σύνδεσή του συμβαίνει 
σε  ακραίο  σημείο  του  FTSeg,  είτε  σε  κάποια  άλλη  θέση  όπου  δεν  υφίσταται 
συνδεσιμότητα,  όπως  για  παράδειγμα  σε  γέφυρα  ή  σιδηροδρομική  διάβαση.  Ο 
Πίνακας  Συνδεσιμότητας  (Πίνακας  2‐8)  υποστηρίζει  συσχέτιση  “ένα‐προς‐
πολλά”  μεταξύ  των  FTRP  και  του  αριθμού  των  συνδέσεων  που 
πραγματοποιούνται σε καθένα.  

Πίνακας 2-8: ∆οµή Πίνακα Συνδεσιµότητας [102] 

# Όνοµα Πεδίου Πίνακα FTSeg Περιγραφή & Μορφοποίηση / Πεδίο Ορισµού 

1 
Authority-ID / Αναγνωριστικό 
Αρχής 

Μόνιµο αναγνωριστικό της Αρχής που δηµιούργησε την 
εγγραφή αυτή. Το αναγνωριστικό αυτό µπορεί να διαφέρει από 
το αναγνωριστικό της Αρχής που δηµιούργησε την αυθεντική 
καταχώρηση στη Βάση ∆εδοµένων του FTRP ή τις επακόλουθες 
εγγραφές 

2 
FW-Transportation-Segment-
Reference-Point-ID 

Μόνιµο και µοναδικό αναγνωριστικό για το FTRP 
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# Όνοµα Πεδίου Πίνακα FTSeg Περιγραφή & Μορφοποίηση / Πεδίο Ορισµού 

3 Date / Ηµεροµηνία Ηµεροµηνία δηµιουργίας της εγγραφής σε µορφή: YYYYMMDD 

4 FTSeg-ID 
Μοναδικό αναγνωριστικό ενός FTSeg κατά µήκος του οποίου 
συνδέεται το FTRP 

5 
FTSeg-Offset-% / FTSeg-%-
Μετατόπιση 

Ποσοστό µετατόπισης από το ακραίο σηµείο του FTSeg Από-
Ακραίο-Σηµείο, όπου συνδέεται το FTRP. 

Θετικός δεκαδικός αριθµός µεγαλύτερος ή ίσος από το “0” και 
µικρότερος ή ίσος από το “100.000” 

Μορφή: 000.0000 8 χαρακτήρες 

6 Offset-%-Accuracy-
Description / Περιγραφή-
Ακρίβειας-%-Μετατόπισης 

Κωδικός τριών χαρακτήρων που περιγράφει την παραγωγή της 
µέτρησης της %-Μετατόπισης του FTSeg και επιτρέπει στο 
χρήστη να αποτιµήσει της µετατόπισης κατά µήκος του FTSeg: 

100 = Τοπογραφική µέτρηση 

210 = Μετράται από συσκευή µέτρησης της απόστασης 

220 = Μετράται από αυτοκίνητο οδόµετρο ή άλλη αναλογική 
συσκευή 

310 = Υπολογίζεται από βάση δεδοµένων ψηφιακών 
διανυσµάτων σε κλίµακα µεγαλύτερη από 1: 12000 

320 = Υπολογίζεται από βάση δεδοµένων ψηφιακών 
διανυσµάτων σε κλίµακα µεταξύ 1: 12000 και 1:100,000 

330 = Υπολογίζεται από βάση δεδοµένων ψηφιακών 
διανυσµάτων σε κλίµακα µικρότερη από 100,000 

900 = Άλλο 

7 Status / Κατάσταση P = Προτεινόµενη; A = Ενεργή; R = Εκτός Λειτουργίας 

  

2.4.3.6.1 Κατηγορίες Συνδεσιµότητας 

Ορίζονται οι ακόλουθες τρεις κατηγορίες συνδεσιμότητας [102], [103], [104]: 
 Α. Ακραία Συνδεσιμότητα 

Δύο  τμήματα  λέγεται  ότι  χαρακτηρίζονται  από  ακραία  συνδεσιμότητα 
όταν  μοιράζονται  το  ίδιο  FTRP  σε  κάποιο  άκρο  τους.  Στο  Σχήμα  2‐32, 
απεικονίζεται  η  ακραία  συνδεσιμότητα  και  υλοποιείται  στον  πίνακα 
συνδεσιμότητας με δύο εγγραφές για το FTRP_1. Η πρώτη υποδεικνύει ότι 
το  FTRP_1  είναι  κατά  0%  μετατοπισμένο  από  το  μήκος  του  FTSeg_1.  Η 
δεύτερη υποδεικνύει ότι το FTRP_1 είναι κατά 100% μετατοπισμένο από το 
μήκος του FTSeg_2. Η %‐Μετατόπιση‐FTSeg σε τέτοιες εγγραφές θα είναι 
πάντα 0% ή 100%. Ο πίνακας θα περιείχε μια εγγραφή για κάθε πρόσθετο 
FTSeg που θα χαρακτηριζόταν από ακραίο τερματισμό στο FTRP_1. 

 

FTSeg_1

FTRP_1

FTSeg_2

 
Σχήµα 2-32: Ακραία Συνδεσιµότητα δύο FTSeg [102] 

 
 Β. Ρητή Συνδεσιμότητα 

Τμήματα συνδέονται ρητά οποτεδήποτε: 
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‐ υπάρχουν δύο ή περισσότερες εγγραφές στον Πίνακα 
Συνδεσιμότητας που περιγράφουν το ίδιο FTRP και 

‐ τουλάχιστον μία από τις εγγραφές υποδεικνύει ότι το FTRP αποτελεί 
ακραίο σημείο ενός FTSeg και 

‐ τουλάχιστον κάποια άλλη εγγραφή υποδεικνύει ότι το FTRP κείται 
σε ένα FTSeg και σε σημείο αυτού μη ακραίο.  

Στο  Σχήμα  2‐33,  το  Ρ3  αποτελεί  ακραίο  σημείο  του  FTSeg_2  και  το  Ρ4 
ακραίο  σημείο  των  FTSeg_3  και  FTSeg_4.  Όλα  αυτά  τα  τμήματα 
συνδέονται ρητά στο FTSeg_1, το οποίο έχει ακραία σημεία τα Ρ1 και Ρ2.  

 

FTSeg_2

FTSeg_1

P3

P4
FTSeg_4

P2

P1

42.75%
72.95%

FTSeg_3

 
Σχήµα 2-33: Ρητή Συνδεσιµότητα των FTSeg_2, FTSeg_3 και FTSeg_4 στο FTSeg_1 [102] 

Ο Πίνακας 2‐9 περιέχει τις τιμές που εισάγονται στα σημαντικά πεδία του 
πίνακα συνδεσιμότητας.  

Πίνακας 2-9: Παράδειγµα Πίνακας Συνδεσιµότητας [102] 

Πεδίο  #2‐
FTRP‐ID 

Πεδία #1, 
#3, #6, #7 

Πεδίο  #4‐
FTSeg‐ID

Πεδίο  #5‐
FTSeg‐%‐
Μετατόπιση 

P3  Άλλα 
Δεδομένα 

FTSeg_2  0.00% 

P3  ”  FTSeg_1  42.75% 

P4  ”  FTSeg_3  100.00% 

P4  ”  FTSeg_4  0.00% 

P4  ”  FTSeg_1  72.95% 

 
 Γ. Εν δυνάμει Συνδεσιμότητα 

Δύο  η  περισσότερα  FTSeg  λέγεται  ότι  συνδέονται  εν‐δυνάμει  όταν 
υπάρχουν  δύο  ή  περισσότερες  εγγραφές  στον  πίνακα  συνδεσιμότητας 
που περιγράφουν το ίδιο FTRP και όλες αυτές οι εγγραφές υποδεικνύουν 
ότι  το  FTRP  κείται  στο  (στα)  FTSeg  σε  σημείο  μη  ακραίο.  Η  εν‐δυνάμει 
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συνδεσιμότητα  απεικονίζεται  στο  Σχήμα  2‐34  και  υλοποιείται  στον 
πίνακα  συνδεσιμότητας  με  δύο  εγγραφές  για  το  FTRP_1,  που  καθεμιά 
υποδεικνύει  ότι  είναι  μετατοπισμένο  κατά  ένα  συγκεκριμένο  ποσοστό 
των μηκών των FTSeg_1 και FTSeg_2. Ο πίνακας θα περιείχε μια εγγραφή 
για κάθε πρόσθετο FTSeg που θα διέρχονταν ή θα τερμάτιζε στο FTRP_1. 

 

FTSeg_2 FTSeg_1

FTRP_1

 
Σχήµα 2-34:Εν-δυνάµει Συνδεσιµότητα των FTSeg_1 και FTSeg_2 [102] 

2.4.3.6.2 Περιπτώσεις Έλλειψης Συνδεσιµότητας 

Ένα FTRP που δε συνδέει πολλαπλά FTSeg μπορεί να βρίσκεται μετατοπισμένο 
κατά μήκος της γραμμής ενός FTSeg, ώστε να επιτύχει τη διάκριση μεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων τμημάτων που έχουν τα ίδια δύο ακραία σημεία. Ένα τέτοιο FTRP 
καταγράφεται  ως  το  Ενδιάμεσο‐Σημείο  της  εγγραφής  FTSeg  και  θα  πρέπει  να 
καταγράφεται και στον Πίνακα Συνδεσιμότητας. 
Ένα  μη  συνδεδεμένο  FTRP  μπορεί  να  βρίσκεται  μετατοπισμένο  κάπου  κατά 
μήκος ενός FTSeg για να σημειώσει τη διασταύρωσή του με ένα σημαντικό αλλά 
μη  συνδεδεμένο  γραμμικό  χαρακτηριστικό  (όριο  δικαιοδοσίας,  σιδηροδρομική 
γραμμή  ή  γέφυρα)  και  θα  πρέπει  να  καταγράφεται  και  στον  Πίνακα 
Συνδεσιμότητας. 
Οι  τοπολογικές  ιδιότητες  δύο  FTSeg  συνίστανται  αποκλειστικά  από  τη 
συνδεσιμότητα  που  παράγεται  από  ένα  κοινό  FTRP.  Έτσι  στο  Σχήμα  2‐35,  το 
FTSeg_1 και το FTSeg_2 μπορούν να διασταυρώνονται χωρίς την ανάγκη ύπαρξης 
ενός  FTRP  στο  σημείο  τομής.  Δεν  υπάρχει  συνδεσιμότητα  μεταξύ  των 
συγκοινωνιακών  τμημάτων  που  απεικονίζονται  στο  σχήμα  και  δεν  υφίστανται 
τοπολογικοί κανόνες για τα FTSeg_1 και FTSeg_2 εκτός κι αν οριστεί κάποιο FTRP 
που θα θέσει την μεταξύ τους τοπολογία. 
 

FTSeg_2 FTSeg_1
 

Σχήµα 2-35:Τεµνόµενα αλλά Μη Συνδεδεµένα FTSeg [102] 

Δύο  μη  συνδεδεμένα  FTRP  μπορούν  να  μοιράζονται  τις  ίδιες  επίπεδες 
συντεταγμένες  χωρίς  όμως  να  βρίσκονται  στο  ίδιο  υψόμετρο.  Σε  μια  τέτοια 
περίπτωση  δε  συνεπάγεται  ούτε  ότι  τα  δύο  FTRP  ταυτίζονται  ούτε  ότι  τα  δύο 
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σύνολα  των  FTSeg  συνδέονται.  Στο  Σχήμα  2‐36,  τα  FTSeg_1  και  FTSeg_2 
συνδέονται  ακραία  στο  σημείο  FTRP_1  και  τα  FTSeg_3  και  FTSeg_4  συνδέονται 
ακραία  στο  σημείο  FTRP_2.  Τα  FTRP_1  και  FTRP_2  μοιράζονται  τις  ίδιες 
συντεταγμένες  (X‐Y)  αλλά  έχουν  διαφορετικά  υψόμετρα,  επομένως  δεν  υπάχει 
συνδεσιμότητα μεταξύ των δύο συνόλων από FTSeg. 

FTSeg_3
FTSeg_4

FTSeg_2
FTSeg_1 FTRP_1

FTRP_2

Ίδιες συντεταγµένες Χ, Υ

άξονας Ζ

 
Σχήµα 2-36: Μη Συνδεδεµένα Σύνολα από FTSeg [102] 

2.4.4 Το Πρότυπο Γεωπληροφοριακό Μοντέλο 
∆εδοµένων UNETRANS 

Το  Γεωπληροφοριακό  Μοντέλο  Δεδομένων  UNETRANS  [105],  [106],  [107],  [108] 
εστιάζει  στις  ανάγκες  των  οργανισμών  που  διαχειρίζονται  οδικά  και 
σιδηροδρομικά  Συγκοινωνιακά  Δίκτυα.  Σε  αυτό  αντανακλούνται  εδραιωμένα 
συγκοινωνιακά  γεωπληροφοριακά  πρότυπα  και  υφιστάμενα  σχετικά  έργα,  με 
σκοπό  την  παροχή  ενός  πρακτικού,  θεμελιώδους  Μοντέλου  Δεδομένων.  Οι 
στόχοι [109] του UNETRANS επικεντρώνονται: 

 στην απλοποίηση της υλοποίησης επιχειρησιακών έργων, 

 στην ενθάρρυνση της συνέπειας των δομών δεδομένων και κατ’ επέκταση 
στην υποβοήθηση της κοινής χρήσης δεδομένων, 

 στην ανάδειξη ενός κοινού σημείου αφετηρίας για τους προγραμματιστές 
σχετικών εφαρμογών. 

Μια  μέθοδος  απεικόνισης  γεωγραφικών  δεδομένων  με  κάποια  χρονική 
αλληλουχία [108], περιλαμβάνει το διαχωρισμό των εμπλεκομένων αντικειμένων 
σε  στρώματα  αντικειμένων  που  εμφανίζουν  κάποια  ομοιότητα  στη  μορφή  και 
λειτουργικότητά τους (Σχήμα 2‐37): 

 Το  στρώμα  Δικτύου  Αναφοράς  περιλαμβάνει  κάθε  τύπου  δεδομένα  επί 
των  οποίων  λαμβάνουν  χώρα  οι  συγκοινωνιακές  δραστηριότητες.  Τα 
δεδομένα  αυτά  γενικά  παρουσιάζουν  γραμμική  χωρική  αναπαράσταση 
και  διαθέτουν  μια  υποκείμενη  τοπολογική  δομή  που  καθορίζει  τη 
συνδεσιμότητα και γειτνίαση των συνδέσμων εντός του δικτύου. 
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 Το στρώμα Χωρικών Αντικειμένων Διαδρομών περιλαμβάνει πιο σύνθετα 
χωρικά αντικείμενα που δομούνται από συνδέσμους του στρώματος του 
Δικτύου Αναφοράς.  Χωρικά Αντικείμενα  Διαδρομών  μπορεί  να  είναι  τα 
δρομολόγια  λεωφορείων,  η  λωρίδα  ταχείας  κυκλοφορίας  ενός 
αυτοκινητοδρόμου  ή  ακόμη  και  μια  ολόκληρη  οδός  δομημένη  από 
υποκείμενα στοιχειώδη οδικά τμήματα. 

 To  στρώμα Γεγονότων  περιλαμβάνει  ένα  ευρύ φάσμα αντικειμένων που 
συσχετίζονται  με  το  στρώμα  Δικτύου  Αναφοράς  ή  το  στρώμα  Χωρικών 
Αντικειμένων  Διαδρομής.  Γεγονότα  μπορεί  να  είναι  διάφοροι  τύποι 
Πόρων  του  Συγκοινωνιακού  Δικτύου  όπως  Πινακίδες  Κυκλοφορίας  ή 
Φωτεινοί  Σηματοδότες,  Εργοτάξια,  θέσεις  Ατυχημάτων  ή  ακόμη 
Κινούμενα  Αντικείμενα  όπως  αυτοκίνητα,  λεωφορεία,  ή  τραίνα  που 
διέρχονται  κατά  μήκος  του  Δικτύου  Αναφοράς.  Τα  Γεγονότα  δεν 
διαθέτουν  από  μόνα  τους  κάποια  χωρική  αναπαράσταση,  αλλά 
συσχετίζονται με τα υποκείμενα χωρικά αντικείμενα. 

 

 
Σχήµα 2-37: Στρωµατοποίηση Αντικειµένων του Μοντέλου ∆εδοµένων UNETRANS [108] 

Το  μοντέλο  δεδομένων UNETRANS  υποδιαιρείται  σε  έξι  κύριες  λογικές  ομάδες 
συσχετισμένων  κλάσεων  αντικειμένων  και  χωρικών  κλάσεων.  Οι  ομάδες  ή  τα 
πακέτα  αυτά  περιέχουν  συσχετισμένα  ή  συμπληρωματικά  σύνολα  βασικών 
αντικειμένων  εντός  του  ευρύτερου  Μοντέλου  Δεδομένων.  Τα  έξι  πακέτα  του 
UNETRANS είναι τα εξής [109]: 
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 Δίκτυο Αναφοράς 

 Διαδρομές και Αναφορά Θέσης 

 Πόροι 

 Δραστηριότητες  

 Συμβάντα 

 Κινούμενα Αντικείμενα 

Κάθε  πακέτο  περιέχει  ένα  σύνολο  από  κλάσεις  αντικειμένων  και  χωρικές 
κλάσεις  και  τις  συσχετίσεις  μεταξύ  των  κλάσεων  αυτών.  Κάθε  κλάση 
αντικειμένου  αποτελείται  από  ένα  περιγραφικό  όνομα  και  από  μια  ομάδα 
ιδιοχαρακτηριστικών  που  καθορίζουν  το  αντικείμενο.  Όλες  οι  κλάσεις 
αντικειμένων του UNETRANS κληρονομούν ιδιότητες από τους βασικούς τύπους 
αντικειμένων  που  υποστηρίζει  το  λογισμικό  ArcGIS/ESRI  [110].  Ωστόσο  είναι 
δυνατή η αξιοποίηση του UNETRANS και από άλλα λογισμικά που διαθέτουν ή 
πρόκειται να διαθέτουν ενσωματωμένες εφάμιλλες δυνατότητες εκμετάλλευσης 
μοντέλων  δεδομένων  που  έχουν  αναπτυχθεί  στο  αντικειμενοστραφές  πρότυπο 
UML [11]. 
Στα  επόμενα  περιγράφονται  λεπτομερώς  οι  κλάσεις  αντικειμένων  που 
υφίστανται  σε  κάθε  πακέτο  και  οι  κύριες  συσχετίσεις  μεταξύ  των  κλάσεων 
αυτών. 

2.4.4.1 ∆ίκτυο Αναφοράς 

Ένα Συγκοινωνιακό Δίκτυο περιγράφεται από τα ακόλουθα τρία συστατικά του: 
 Από  τα  ίδια  τα  συγκοινωνιακά  χωρικά  χαρακτηριστικά  με  την 
τμηματοποίησή τους. 

 Από τον τρόπο που συνδέονται οι δρόμοι ως ένα συγκοινωνιακό σύστημα, 
γνωστό και ως τοπολογία. 

 Από  τον  τρόπο που προσεγγίζεται  η  γραμμική αναφορά η μεθοδολογία 
δηλαδή  του  εντοπισμού  αντικειμένων  κατά  μήκος  του  Συγκοινωνιακού 
Δικτύου,  συμπεριλαμβανομένης  και  της  μοντελοποίησης  συστημάτων 
πολλαπλής γραμμικής αναφοράς. 

Το  UNETRANS  υιοθετεί  τις  προδιαγραφές  του  μοντέλου  FGDC  (Federal 
Geographic Data Committee) [102] το οποίο αναλύθηκε στην παράγραφο 2.4.3. Τα 
βασικά  χαρακτηριστικά  του  Δικτύου  Αναφοράς  του  UNETRANS  έχουν  ως 
ακολούθως: 
 
Α. Δομή Δικτύου 
Η  κεντρική  ιδέα  δόμησης  του  Δικτύου  Αναφοράς  του  UNETRANS  ήταν  να 
δημιουργηθεί μια βασική δομή δικτύου από την οποία να μπορούν να παραχθούν 
πολλαπλές  εποπτείες  του  Συγκοινωνιακού  Δικτύου  που  να  φιλοξενούν: 
πολλαπλές μεθόδους γραμμικής αναφοράς, πολλαπλά συγκοινωνιακά μέσα για 
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δρομολόγηση  και  ανάλυση  και  πολλαπλές  χαρτογραφικές  αναπαραστάσεις  σε 
διάφορες κλίμακες. 
 
Β. Τμηματοποίηση Δικτύου και Τοπολογία 
Είναι  ταυτόσημη  με  αυτή  του  προτύπου  FGDC,  κατά  το  οποίο  για  τη 
μοντελοποίηση των βασικών οδικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιείται η χωρική 
κλάση μιας απλής γραμμής. Στο σχεδιασμό οι γραμμές αυτές τμηματοποιούνται 
όταν  στον  πραγματικό  κόσμο  οι  δρόμοι  τέμνονται.  Εξαίρεση  στον  κανόνα 
αποτελούν οι τομές των γραμμών με “φτωχότερες” γραμμές όπως πεζόδρομους, 
ποδηλατοδρόμους κοκ.  
 
Γ. Γραμμική Αναφορά 
Ακολουθείται  η προσέγγιση  του προτύπου FGDC  με ποσόστωση από  0  έως 100 
από τον κόμβο εκκίνησης στον κόμβο τερματισμού, όπου η φορά προκύπτει από 
τη φορά ψηφιοποίησης, χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί περιορισμό.  
 
Δ. Συστατικά Δικτύου Αναφοράς 
Τα  κύρια  δομικά  συστατικά  του  υποσυστήματος  του  Δικτύου  Αναφοράς  του 
UNETRANS  είναι  οι  δύο  αφηρημένες  κλάσεις:  Η  Γραμμική  Χωρική  Κλάση 
Αντικειμένου  TransportEdge  και  η  Σημειακή  Χωρική  Κλάση  Αντικειμένου 
TransportJunction. Οι  δύο  αυτές  χωρικές  κλάσεις  μπορούν  να  συμμετέχουν  στο 
πλαίσιο  τοπολογίας  μέσα  από  μια  σειρά  κανόνων  που  θέτουν  τις  μεταξύ  τους 
διασυνδέσεις. 
Η αφηρημένη κλάση και οι συσχετίσεις γενίκευσης που σχηματίζει με μια σειρά 
αντικειμένων (υποκλάσεων) απεικονίζεται στο Σχήμα 2‐38. Συγκεκριμένα: 

 Η  αφηρημένη  κλάση  TransportEdge  έχει  ιδιότητες  που  αφορούν  σε 
πληροφορίες όπως η πηγή των δεδομένων, οι παράμετροι εμφάνισης, μια 
σειρά  από  σημαντικές  ημερομηνίες  και  η  χωρητικότητα.  Σε  αυτές 
μπορούν  να  προστεθούν  οποιαδήποτε  επιπρόσθετα  χαρακτηριστικά 
προσιδιάζουν την πλοηγήσιμη γραμμή ενός ιδιαίτερου χρήστη. 

 Η  αφηρημένη  κλάση  RoutableEdge  κληρονομεί  όλες  τις  ιδιότητες  της 
κλάσης  TransportEdge.  Οι  ιδιότητές  της  υποστηρίζουν  τα  κινούμενα 
αντικείμενα κατά μήκος του Δικτύου Αναφοράς. 

 Κάθε συγκεκριμένο γραμμικό χαρακτηριστικό δε μπορεί παρά να ανήκει 
σε μια από τις παραγόμενες υποκλάσεις Road, Rail, WaterEdge, BicyclePath, 
WalkingPath,  και  CarriageWay.  Κάθε  υποκλάση  κληρονομεί  όλες  τις 
ιδιότητες των ανωτέρω ιεραρχικά κλάσεων. 

 Το  πεδίο  κλειδί  της  κλάσης  TransportEdge  που  καθορίζει  την  ταυτότητα 
ενός  γραμμικού  στοιχείου  μέσα  στο  Δίκτυο  Αναφοράς  και 
χρησιμοποιείται  για  συσχετίσεις  με  άλλα  αντικείμενα  του  μοντέλου 
δεδομένων είναι το TransportEdgeID. 
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TransportEdge

TransportEdgeID
Source
TransportMode
DisplayClass
SpeedClass
Capacity
DesignDate
ConstructionDate
InServiceDate
InDataBaseDate
OutOfServiceDate
LifecycleStatus
Description
ForeignKey

Feature

RoadRailWaterEdge

BicyclePath

WalkingPath

Divided
Surface
Carriageways
Lanes
ConstructionStatus
Condition
Slope
Subtype

TotalTracks
Slope
Gauge
Subtype

TotalPaths

TotalPaths

MinDepth

FunctionalClass
Oneway
MinWidth
MinHeight
MaxWeight
VerticalLevel
VehicleLengthRestriction
ToFromImpedance
FromToImpedance
DetailedRoutingModes[n]

RouteableEdge

CarriageWay
RoadID
Lanes
Level
TimeRestriction  

Σχήµα 2-38: Η Αφηρηµένη Κλάση TransportEdge [108] 

Η  αφηρημένη  κλάση  TransportJunction  και  οι  συσχετίσεις  γενίκευσης  που 
σχηματίζει με μια σειρά αντικειμένων (υποκλάσεων) απεικονίζεται στο Σχήμα 2‐
39. Συγκεκριμένα: 

 Στα  Συγκοινωνιακά  Δίκτυα  τα  σημεία  αναπαριστούν  συνάντηση 
γραμμών  όπως  οδικών  τμημάτων.  Παραδείγματα  της  κλάσης 
TransportJunction  περιλαμβάνουν  απλές  επίπεδες  οδικές  διασταυρώσεις, 
σύνθετους  κόμβους  αυτοκινητοδρόμων,  διασταυρώσεις  διαφορετικών 
μέσων  μεταφοράς  όπως  σιδηροδρομικές  διαβάσεις,  ή  έναν  από  τους 
πολλούς τύπους υπερυψωμένης/υπόγειας διάβασης σήραγγας ή γέφυρας 
κλπ.  Τα  παραπάνω  αναπαριστούν  σημεία  του  Συγκοινωνιακού  Δικτύου 
όπου  μπορεί  να  παρατηρηθεί  μετακίνηση  της  ροής  από  ένα  γραμμικό 
στοιχείο  (TransportEdge)  σε  άλλο,  ή  σημεία  όπου  οι  συνθήκες  που 
λαμβάνουν χώρα στο ένα γραμμικό στοιχείο μπορεί να επηρεάσουν την 
κυκλοφοριακή ροή σε άλλο (π.χ. υψηλοί περιορισμοί σε μια γέφυρα). 

 Στο  υποσύστημα  Δικτύου  Αναφοράς  του  μοντέλου  δεδομένων 
UNETRANS  η  αφηρημένη  χωρική  κλάση  TransportJunction  αναπαριστά 
δύο  τύπους  σημαντικών  σημείων:  τα  πέρατα  των  γραμμικών  χωρικών 
κλάσεων  (TransportEdges)  καθώς  και  όλα  τα  σημεία  αλληλεπίδρασης 
μεταξύ  αυτών.  Ένα  σημειακό  χωρικό  αντικείμενο  μπορεί  να  βρίσκεται 
οπουδήποτε  κατά  μήκος  μιας  χωρικής  γραμμής,  ενώ  ένα  γραμμικό 
χωρικό αντικείμενο θα πρέπει πάντα να ξεκινά από και να τερματίζει σε 
ένα σημειακό χωρικό αντικείμενο.  

 2-70 

 



Κεφ. 2: Πρότυπα & Μοντελοποίηση  Γεωπληροφοριακά Πρότυπα για Σ∆ 

 

 Ορίζονται  δύο  παραγόμενες  υποκλάσεις,  οι  Station  και  Intersection:  Η 
υποκλάση  Station  αναφέρονται  στους  τόπους  εκείνους  κατά  μήκος  των 
γραμμικών  χωρικών  κλάσεων  όπου  λαμβάνει  χώρα  κάποια 
δραστηριότητα,  γενικώς  μεταξύ  μέσων  μεταφοράς  και  δρομολογίων. 
Παραδείγματα αποτελούν οι σταθμοί τρένων όπου ένας μετακινούμενος 
σταθμεύει το αυτοκίνητό του/της και επιβιβάζεται σε τρένο, ή οι σταθμοί 
λεωφορείων όπου ένας μετακινούμενος επιβιβάζεται από ένα δρομολόγιο 
λεωφορείου σε άλλο. 

 Η  υποκλάση  Intersection  αντιπροσωπεύει  σημαντικά  σημεία 
αλληλεπίδρασης  μεταξύ  των  γραμμικών  χωρικών  κλάσεων 
TransportEdges.  Υπάρχουν  πολλοί  διαφορετικοί  υποτύποι    της  κλάσης 
αυτής όπως οι FourWayStops, Rotaries, Cloverleafs και Brunnel. 

 Ο  τύπος Brunnel  αποτελεί  έναν  ιδιαίτερο  τύπο  κόμβου  αναπαριστώντας 
γέφυρες και σήραγγες στο σημείο όπου μια χωρική γραμμή περνά πάνω 
ή  κάτω  από  μια  άλλη  ενώ  επίσης  δεν  επιτρέπεται  ροή  κυκλοφορίας 
μεταξύ  των  γραμμικών  αυτών  χωρικών  στοιχείων.  Εξ’  ορισμού  δεν 
υπάρχει τμηματοποίηση των γραμμικών στοιχείων στις θέσεις αυτές και 
έτσι οι δρόμοι περνούν επάνω η κάτω ο ένας από τον άλλον χωρίς φυσική 
ή λογική σύνδεση μεταξύ τους.  

 Κάθε  υποκλάση  της σημειακής  χωρικής  κλάσης TransportJunction  μπορεί 
περαιτέρω να αποτελείται από περισσότερους υποτύπους σύμφωνα με τις 
ανάγκες τις εκάστοτε εφαρμογής. 

 Το  πεδίο  κλειδί  για  κάθε  στιγμιότυπο  της  χωρικής  κλάσης 
TrasnportJunction είναι το TrasnportJunctionID. 

 

TransportJunction

TransportJunctionID
Source
DisplayClass
Capacity
Impedance
DesignDate
ConstructionDate
InServiceDate
InDataBaseDate
OutOfServiceDate
LifecycleStatus
Description
ForeignKey

Brunnel

Intersection

Station

SimpleJunctionFeature

ControlType
Subtype

TrainStation

BusStation

Port

FourWayStop

Rotary

CloverLeaf

 
Σχήµα 2-39: Η Αφηρηµένη Κλάση TransportJunction [108] 
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Ε. Πολλαπλές Αναπαραστάσεις 
Τα συστατικά των Συγκοινωνιακών Δικτύων μπορούν να αποθηκευτούν και να 
αναπαρασταθούν  με  πολλούς  τρόπους.  Συνήθως  τα  οδικά  και  σιδηροδρομικά 
δίκτυα αναπαρίστανται από απλές κεντρογραμμές  (centerlines). Ο συμβολισμός 
της  γραμμής  αυτής  θεωρητικά  μπορεί  να  είναι  απειροστά  λεπτός 
αναπαριστώντας ωστόσο ολόκληρο τον πλοηγήσιμο δρόμο. Σε άλλες εφαρμογές 
μπορεί  να  απαιτείται  αναπαράσταση  σε  επίπεδο  κλάδου  όπου  η  Γραμμική 
Χωρική  Κλάση  (εν  προκειμένω  TransportEdge)  αναπαρίσταται  από  δύο 
κεντρογραμμές. Κάθε κεντρογραμμή ορίζει έναν κλάδο και περιέχει πληροφορία 
για  τον  φόρτο  κάθε  απλής  κατεύθυνσης  κατά  μήκος  της  γραμμής.  Ακόμα 
μεγαλύτερη  λεπτομέρεια  μπορεί  να  είναι  απαραίτητη  για  τη  λήψη 
συγκεκριμένης πληροφορίας φόρτου κατά μήκος μιας συγκοινωνιακής γραμμής: 
στην περίπτωση αυτή, αναπαράσταση σε επίπεδο λωρίδας μπορεί να είναι η πιο 
κατάλληλη. Στην πράξη, δεδομένος χρήστης ενδεχομένως απαιτεί περισσότερες 
της  μιας  αναπαραστάσεις  για  την  ίδια  συγκοινωνιακή  γραμμή.  Για  το  σκοπό 
αυτό  το  μοντέλο  δεδομένων  UNETRANS  υποστηρίζει  δομή  που  επιτρέπει 
πολλαπλές αναπαραστάσεις. 
Ωστόσο  υπάρχουν  πολλοί  πιθανοί  συνδυασμοί  πολλαπλών  αναπαραστάσεων 
από αντικείμενα. Αν για μια ιδιαίτερη εφαρμογή, οι πολλαπλές αναπαραστάσεις 
των οδικών χωρικών στοιχείων που διατηρεί ο χρήστης διαφέρουν από αυτές που 
ορίζονται  στο  UNETRANS,  οι  κλάσεις  αντικειμένων  με  τις  μεταξύ  τους 
συσχετίσεις μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να ταιριάξουν με την εφαρμογή. 
Στο παραπάνω παράδειγμα πολλαπλών αναπαραστάσεων υποτίθεται ότι και οι 
τρεις  αναπαραστάσεις  αναφέρονται  στο  ίδιο  αντικείμενο  με  την  ίδια  γραμμική 
έκταση. Στην περίπτωση που διαφορετικές οδικές αναπαραστάσεις αναφέρονται 
σε  χωρικά  στοιχεία  με  διαφορετικές  εκτάσεις  (πχ.  μια  στρέφουσα  λωρίδα  που 
υφίσταται μόνο κατά ένα μικρό τμήμα ενός κλάδου), είναι απαραίτητη η χρήση 
γραμμικής αναφοράς για τη σύνδεση των αντικειμένων αυτών. 

TransportEdgeID = 101   RoadID = 201   CarriageWayID = 301   LaneID = 401

TransportEdgeID = 101   RoadID = 201   CarriageWayID = 301

TransportEdgeID = 101   RoadID = 201   CarriageWayID = 301   LaneID = 402

TransportEdgeID = 101   RoadID = 201

TransportEdgeID = 101   RoadID = 201   CarriageWayID = 302   LaneID = 403

TransportEdgeID = 101   RoadID = 201   CarriageWayID = 302

TransportEdgeID = 101   RoadID = 201   CarriageWayID = 302  LaneID = 404
 

Σχήµα 2-40: Πολλαπλές Αναπαραστάσεις Οδικού Γραµµικού Χαρακτηριστικού [108] 
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2.4.4.2 ∆ιαδροµές και Αναφορά Θέσης 

Το  πακέτο  αυτό  εισάγει  επιπρόσθετα  αντικείμενα  για  την  υποστήριξη 
στρέφουσων  κινήσεων,  διαδρομών,  περιορισμών  σχετικών  με  μέσα  και  άλλων 
ουσιωδών θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας ενός Συγκοινωνιακού Δικτύου. 
Ωστόσο  πολλές  από  τις  αναλύσεις  που  επιθυμούν  να  εκπονήσουν  οι 
εμπλεκόμενοι  με  το  μοντέλο  δεδομένων  αυτό  απαιτούν  επιπρόσθετο 
προγραμματισμό  και  /  ή  λογισμικό  ώστε  να  επιτύχουν  υψηλού  επιπέδου 
αποτελέσματα. 
Σχετικά με τα αντικείμενα διαδρομών η χωρική κλάση αντικειμένου RouteFeature 
(Σχήμα 2‐41) αποτελεί ένα πρότυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς 
τύπους διαδρομών. Συχνά χρειάζονται πολλαπλές διαδρομές για την απεικόνιση 
μεθόδων γραμμικής αναφοράς όπως για παράδειγμα η απόσταση σε μέτρα από 
την  αρχή  μιας  διαδρομής  ή  ένα  ποσοστό  κατά  μήκος  ενός  τμήματος.  Για  την 
υλοποίηση της γραμμικής αναφοράς συγκεκριμένα στο λογισμικό ArcGIS μπορεί 
να  γίνει  χρήση  είτε  του  ιδιοχαρακτηριστικού RouteID  είτε  του TransportEdgeID, 
ώστε να απεικονιστούν δυναμικά δεδομένα όπως δεδομένα του Πακέτου Πόρων 
ή των Συμβάντων. 

RouteFeature

RouteID
RouteNumber
RouteName
RouteType
MeasureLength
LinearReferenceType
LinearReferenceUnits

Feature

 
Σχήµα 2-41: Η Χωρική Κλάση ∆ιαδροµών RouteFeature [108] 

Οι υπόλοιπες μη‐χωρικές κλάσεις αντικειμένων του υποσυστήματος αυτού είναι 
οι εξής: 

 Το αντικείμενο Turn που αναπαριστά τις επιτρεπτές στρέφουσες κινήσεις  
και  /  ή  περιορισμούς  στο  σημείο  τομής  δύο  γραμμικών  χωρικών 
στοιχείων.  Ειδικοί  χρονικοί  πιστοποιητές  παρέχουν  τη  δυνατότητα 
καθορισμού  των  περιορισμών  για  διαφορετικές  χρονικές  περιόδους  επί 
του ίδιου γραμμικού χωρικού στοιχείου. 

 Το αντικείμενο TransportRoutes που αποτελεί το βασικό δομικό συστατικό 
των  συγκοινωνιακών  τμημάτων  για  τη  μοντελοποίηση  δρόμων  και 
διαδρομών δημοσίων συγκοινωνιών. Ενώ αυτά καθαυτά αναπαρίστανται 
ως  χωρικά  στοιχεία,  στο  βασικό  μοντέλο  αναπαρίστανται  ως  λογικές 
ομάδες  οδικών  τμημάτων.  Έτσι  υπάρχει  μια  συσχέτιση  πολλά‐προς‐
πολλά  μεταξύ  του  πεδίου  κλειδιού  του  αντικειμένου  αυτού  και  του 
κλειδιού (TransportEdgeID) της αφηρημένης γραμμικής χωρικής κλάσης. 

 Το αντικείμενο TransportSchedule που αναπαριστά συλλογές από στάσεις 
κατά  μήκος  μιας  διαδρομής  (TransportRoute).  Το  μοντέλο  δεν 
περιλαμβάνει  διακρίσεις  μεταξύ  των  καθημερινών  ημερών  της 
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εβδομάδας, μπορεί όμως αυτό να γίνει με κατάλληλες προσθήκες είτε στο 
αντικείμενο TransportRoutes είτα στο TransportSchedule. 

  Το  αντικείμενο  Stop  που  αναπαριστά  τις  μεμονωμένες  στάσεις  κατά 
μήκος ενός γραμμικού χωρικού στοιχείου (TransportEdge) και συνδέονται 
με το αντικείμενο TransportSchedule. 

 Το αντικείμενο StopGroup που αναπαριστά μια συλλογή από στάσεις σε 
στενή  εγγύτητα  (πχ.  από  λεωφορεία  που  σταματούν  σε  διαφορετικούς 
δρόμους μιας περιοχής). 

Turn

TurnID
FromEdgeID
ToEdgeID
AtJunctionID
DayOfWeekRestriction
StartTimeRestriction
EndTimeRestriction

TransportRoute

RouteID
RouteNumber
RouteName
RouteType

StopGroup
TransportSchedule

Stop01
Stop02
....
Stop-n

TransportModeRestriction

TransportEdgeID
Car
Taxi
Bus
CommercialClass[n]
Truck[n]

Stop

Object

TransportEdgeID
PointMeasure
LinearOffset
StopGroupID

StopGroupID
StopGroupName

ODMatrix

 
Σχήµα 2-42: Μη Χωρικά Αντικείµενα ∆ιαδροµών [108] 

Σε  πολλές  συγκοινωνιακές  εφαρμογές  υπάρχουν  συστήματα  για  την  αναφορά 
των  αντικειμένων  στο  Συγκοινωνιακό  Δίκτυο  χρησιμοποιώντας  μετρήσεις  από 
σημεία με γνωστή θέση. Κάθε τέτοιου είδους αναφορά έχει τα εξής συστατικά: 

 τον προσδιορισμό του αντικειμένου που αναφέρεται, 

 τον  προσδιορισμό  της  χωρική  γραμμής  (ή  γραμμών)  του  δικτύου  στις 
οποίες αναφέρεται το αντικείμενο, 

 τη σύλληψη μιας σειράς από μετρήσεις κατά μήκος των γραμμών και επί 
μιας απόστασης μετατόπισης από αυτές. 

Τα  χωρικά  αντικείμενα  RouteFeatures  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  την 
αναπαράσταση  κάθε  τύπου  γραμμικά  αναφερόμενου  αντικειμένου  από  κάθε 
πακέτο  του  UNETRANS,  εφόσον  αυτό  διαθέτει  μια  σημειακή  ή  γραμμική 
αναπαράσταση.  Δύο  ειδικές  περιπτώσεις  των  αντικειμένων  RouteFeatures,  τα 
AnchorPoints και AnchorSections μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ορίσουν το 
θεμελιώδες διάστημα γραμμικής αναφοράς. 
Συγκεκριμένα,  στο  λογισμικό ArcGIS  οι  διαδρομές  δομούνται  από  υποκείμενες 
γραμμές. Μια  διαδρομή  περιέχει  είτε  μια  αναφορά  σε  μια  απλή  μέτρηση  κατά 
μήκος μιας γραμμής (PointEvent), είτε σε ένα ζευγάρι από μετρήσεις (LineEvent). 
Τα σημειακά γεγονότα (PointEvents) είναι θέσεις κατά μήκος μιας διαδρομής που 
περιέχουν  ένα  αναγνωριστικό  (RouteID)  και  μια  απλή  τιμή  μέτρησης.  Τα 
γραμμικά  γεγονότα  (LineEvents)  είναι  καθορισμένες  θέσεις  κατά  μήκος  μιας 
διαδρομής  με  ένα  αναγνωριστικό  (RouteID)  και  δύο  τιμές  μετρήσεων.  Κατά 
συνέπεια  η  χωρική  κλάση  διαδρομής  (RouteFeature)  αποτελεί  μια  συλλογή από 
πολλαπλές  γραμμές  με  τιμές  μετρήσεων.  Τα  αντικείμενα  αυτά  αναπαριστούν 
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τους  τρεις  πίνακες  με  την  απαιτούμενη  πληροφορία  για  τον  πλήρη  καθορισμό 
της  αναφοράς  της  θέσης  σε  κάθε  ένα  από  τα  πακέτα  Πόρων,  Συμβάντων, 
Δραστηριοτήτων, ή γενικώς κάθε άλλου αντικειμένου.  

2.4.4.3 Πόροι 

Το  πακέτο  Πόρων  περιέχει  αντικείμενα  που  αναπαριστούν  φυσικά  χωρικά 
αντικείμενα που δεν αποτελούν τμήμα του δικτύου αλλά συσχετίζονται με αυτό. 
(πχ.  φωτεινοί  σηματοδότες,  πινακίδες,  κιγκλιδώματα  κλπ.).  Μπορεί  επίσης  να 
περιέχει πολυγωνικά χωρικά στοιχεία που θα πρέπει να συντηρούνται, όπως για 
παράδειγμα  περιοχές  στάθμευσης.  Παρά  το  ότι  μια  βάση  δεδομένων  με  τα 
προαναφερθέντα αντικείμενα εξ’ ορισμού είναι χρήσιμη για σκοπούς απογραφής 
και  διαχείρισης  πόρων,  τα  αντικείμενα  αυτά  καθίστανται  ακόμη  περισσότερο 
χρήσιμα εφόσον αναφέρονται ρητά στο δίκτυο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τα 
αντικείμενα αναφοράς θέσης.  
Υπάρχουν  δύο  κύρια  σύνολα  του  πακέτου  Πόρων:  το  ένα  σύνολο  αποτελείται 
από μη χωρικά αντικείμενα  (Σχήμα 2‐43)  και  το άλλο από χωρικά αντικείμενα. 
Τα  αντικείμενα  αναφέρονται  ως  σημειακά  ή  γραμμικά  στοιχεία  και 
απεικονίζονται  μέσω  του  συστήματος  γραμμικής  αναφοράς.  Τα  χωρικά 
αντικείμενα  είναι  πολύγωνα  που  με  το  υπάρχον  λογισμικό  δεν  μπορούν  να 
αναπαρασταθούν μέσα από το σύστημα γραμμικής αναφοράς. Συγκεκριένα: 

 Τα  μη‐χωρικά  αντικείμενα  (AssetPoints  και  AssetLines)  αποτελούν 
υποκλάσεις  της  κύριας  κλάσης αντικειμένου που  ορίζεται από  την ESRI 
και ως εκ τούτου δεν έχουν μορφή ούτε κατέχουν έκταση, πέρα από ότι 
υποδηλώνεται από την αναφορά τους στο δίκτυο. 

 Τα  σημειακά  μη‐χωρικά  αντικείμενα  ενεργητικού  (AssetPoints)  ορίζουν 
αντικείμενα  που  μοντελοποιούνται  ως  σημεία  όπως  φωτεινοί 
σηματοδότες  (TrafficSigns),  βρόχοι  ανίχνευσης  (LoopDetectors),  ή 
λαμπτήρες δρόμου  (StreetLights). Η θέση τους κατά μήκος μιας γραμμής 
(TransportEdge) προκύπτει από την ιδιότητά τους PointMeasure. 

 Τα γραμμικά μη‐χωρικά αντικείμενα ενεργητικού (AssetLines) αποτελούν 
ένα  σύνολο  αντικειμένων  που  κοινώς  αναπαρίστανται  από  γραμμές, 
όπως  κιγκλιδώματα  (GuardRails),  διακλαδώσεις  (Switches)  κλπ.  Οι 
ιδιότητές  τους  FromMeasure  και  ToMeasure  ορίζουν  τη  θέση  τους  κατά 
μήκος μιας χωρικής γραμμής.  

 Τα  χωρικά  αντικείμενα  AssetPolygons  ορίζουν  μια  ομάδα  από 
συγκοινωνιακά  αντικείμενα  με  πολυγωνική  αναπαράσταση,  όπως 
περιοχές  στάθμευσης.  Κληρονομούν  τις  ιδιότητές  τους  από  τη  χωρική 
κλάση  αντικειμένου  της  ESRI  και  ως  εκ  τούτου  έχουν  σχήμα  και  σαφή 
χωρική έκταση. 
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Asset
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InServiceDate
InDataBaseDate
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InspectionType
Condition
LifecycleStatus

AssetPoint

PointMeasure

AssetLine

FromMeasure
ToMeasure

Object

 
Σχήµα 2-43: Αντικείµενα του πακέτου Πόρων [108] 

Ακριβώς  όπως  τα  χωρικά  στοιχεία  του  δικτύου  μπορούν  να  αναπαρασταθούν 
ποικιλοτρόπως,  τα  αντικείμενα  του  πακέτου  Πόρων  μπορούν  επίσης  να  έχουν 
περισσότερες  της  μιας  χωρικές  αναπαραστάσεις.  Για  παράδειγμα  στο  πακέτο 
Πόρων  του UNETRANS  υπάρχουν  τρεις  τύποι  γέφυρας:  σημειακός,  γραμμικός 
και  πολυγωνικός.  Καθώς  όλοι  αποτελούν  αναπαράσταση  της  ίδιας  φυσικής 
οντότητας  που  συνδέεται  με  το  δίκτυο,  όλοι  μοιράζονται  το  ίδιο  πεδίο  κλειδί 
(AssetID). Με αυτόν τον τρόπο, αναζητήσεις βασισμένες στο κλειδί αυτό μπορούν 
να  συμπεριλάβουν  κάθε  πληροφορία  χαρακτηριστικών  όλων  των 
αναπαραστάσεων,  συντηρώντας  όμως  συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά 
γεωμετρίας (Σχήμα 2‐44). 

AssetID = 101
PointBridgeID = 201

AssetID = 101

LineBridgeID = 301

PolyBridgeID = 401AssetID = 101
 

Σχήµα 2-44: Πολλαπλές Αναπαραστάσεις των Αντικειµένων του Πακέτου Πόρων [108] 

2.4.4.4 ∆ραστηριότητες 

Το  υποσύστημα  Δραστηριοτήτων  του  μοντέλου  δεδομένων  UNETRANS,  είναι 
κατά  πολύ  όμοιο  με  αυτό  των  Πόρων.  Οι  δραστηριότητες  απαρτίζονται  από 
αντικείμενα που συσχετίζονται με το υποκείμενο δίκτυο αλλά δεν είναι στοιχεία 
του  δικτύου  αυτού  καθαυτού.  Και  τα  δύο  υποσυστήματα  μπορούν  να 
αναπαραστήσουν  χωρικά  στοιχεία  μέσα  από  μια  ποικιλία  χωρικών 
αναπαραστάσεων. Ωστόσο,  το υποσύστημα Δραστηριοτήτων διαφέρει από αυτό 
των Πόρων στο ότι το δεύτερο γενικά αναπαριστά φυσικά αντικείμενα σε κάποιο 
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σημείο  ή  κατά  μήκος  ενός  τμήματος  του  δικτύου  ενώ  το  πρώτο  αναπαριστά 
ομοίως  αναφερόμενα  προσωρινά  συμβάντα.  Επίσης,  οι  δραστηριότητες  είναι 
προσωρινά  αντικείμενα  που  αναπαριστούν  περισσότερο  προγραμματισμένες 
ενέργειες, παρά απρόβλεπτα περιστατικά όπως ατυχήματα. 
Τα  αντικείμενα  του  πακέτου  Πόρων,  όπως  πινακίδες  κυκλοφορίας,  φωτεινοί 
στύλοι  κλπ.,  διαθέτουν μια φυσική,  παρατηρήσιμη υπόσταση και  συντηρούνται 
αναφορικά  με  το  δίκτυο  για  να  εξυπηρετήσουν  σκοπούς  που  σχετίζονται  με 
συγκοινωνιακό  σχεδιασμό.  Αντιθέτως,  τα  αντικείμενα  του  πακέτου  των 
Δραστηριοτήτων,  όπως  για  παράδειγμα  τα  έργα  κατασκευής,  μπορεί  να 
διαθέτουν μόνο μια προσωρινή φυσική συσχέτιση με  το  δίκτυο.  Δραστηριότητα 
όπως η κατασκευή ενός δρόμου ή ένα έργο βελτίωσης, μπορεί να περιλαμβάνει 
προσωρινό  κλείσιμο  λωρίδων  κυκλοφορίας  ή  ενός  ολόκληρου  τμήματος  του 
δικτύου. Κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών έργων το πακέτο Δραστηριοτήτων 
αλληλεπιδρά με το δίκτυο και με κάθε επεξεργασία που λαμβάνει χώρα σε αυτό. 
Όταν  μια  κατασκευή  ολοκληρωθεί  η  Δραστηριότητα  και  κάθε  συνδεόμενη  με 
αυτή  ιδιότητα  μπορεί  να  αποθηκευτεί  για  ιστορικούς  σκοπούς.  Τα  αντικείμενα 
του πακέτου Δραστηριοτήτων απεικονίζονται στο Σχήμα 2‐45. 

ConstructionPoly
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LocationDescription
LinearOffset
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FromMeasure
ToMeasure

Object

CapitalImprovementProject
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Feature

ConstructionLineConstructionPoint  
Σχήµα 2-45: Αντικείµενα Πακέτου ∆ραστηριοτήτων [108] 

Όπως  μπορεί  να  υπάρχουν  πολλαπλές  αναπαραστάσεις  χωρικών  στοιχείων 
δικτύου  ‐όπως  δρόμοι,  κλάδοι  και  λωρίδες–  και  πολλαπλές  αναπαραστάσεις 
στοιχείων Ενεργητικού  –όπως γέφυρες με σημειακή,  γραμμική  και πολυγωνική 
αναπαράσταση‐ έτσι μπορεί να υπάρχουν και πολλαπλές αναπαραστάσεις των 
Δραστηριοτήτων. 
Για  παράδειγμα,  για  μια  ιδιαίτερη  Δραστηριότητα  κατασκευής,  διαφορετικά 
τμήματα του φορέα διαχείρισης μπορεί να χρειάζεται να συντηρούν διαφορετικές 
χωρικές  αναπαραστάσεις  του  έργου.  Κάποιος  που  ενημερώνει  έναν  αλγόριθμο 
δρομολόγησης μπορεί να χρειάζεται να γνωρίζει μόνο ότι υφίσταται κατασκευή 
σε  κάποιο  σημείο  κατά  μήκος  του  δρόμου.  Το  σημείο  αυτό  αναπαριστά 
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παρεμπόδιση  της  δρομολόγησης  κάποιων  οχημάτων  κατά  μήκος  του  δικτύου. 
Κάποιος  άλλος  χρήστης  μπορεί  να  χρειαστεί  να  προγραμματίσει  κλείσιμο 
λωρίδων  κυκλοφορίας  και  να  πρέπει  να  ξέρει  τη  γραμμική  έκταση  της  ζώνης 
κατασκευής.  Τέλος  κάποιος  άλλος  χρήστης  θα  πρέπει  να  υπολογίσει  την 
ποσότητα  των  υλικών  που  μπορεί  να  χρειαστούν  για  την  επαναφορά  της 
επιφάνειας  της  περιοχής.  Ο  χρήστης  αυτός  θα  πρέπει  να  έχει  πολυγωνική 
αναπαράσταση.  Και  οι  τρεις  χρήστες  ζητούν  πληροφορίες  για  ακριβώς  το  ίδιο 
αντικείμενο, το έργο δηλαδή κατασκευής. Η ελευθερία για τη λήψη πολλαπλών 
αναπαραστάσεων βοηθά στην ανάπτυξη μιας επιχειρησιακής βάσης δεδομένων. 

2.4.4.5 Συµβάντα 

Δεν  είναι  όλα  τα  προσωρινά  φαινόμενα  που  συμβαίνουν  κατά  μήκος  των 
Συγκοινωνιακών  Δικτύων  καλώς  σχεδιασμένα  εκ  των  προτέρων.  Περιστατικά 
όπως  ατυχήματα  ή  διαρροές  επικίνδυνων  υλικών  αποτελούν  παραδείγματα 
αντικειμένων  που  χαρακτηρίζονται  ως  Συμβάντα.  Το  υποσύστημα  Συμβάντων 
είναι όμοιο με το αντίστοιχο του Ενεργητικού και των Δραστηριοτήτων στο ότι τα 
αντικείμενά  του  αναφέρονται  στο  δίκτυο  και  μπορεί  να  έχουν  πολλαπλές 
χωρικές  αναπαραστάσεις.  Τα  Συμβάντα  διαφοροποιούνται  σε  σχέση  με  τις 
Δραστηριότητες μόνο στη φύση των τεκταινομένων. 
Για παράδειγμα  ένα ατύχημα που  δεσμεύει  αρκετές  λωρίδες  κυκλοφορίας  ενός 
αυτοκινητόδρομου, θα προκαλέσει επιπτώσεις σε διαδικασίες δρομολόγησης και 
στις ταχύτητες κατά μήκος του τμήματος του δικτύου επί του οποίου συνέβη το 
ατύχημα.  Ωστόσο,  οι  επιπτώσεις  αυτές  υφίστανται  μόνο  κατά  το  χρονικό 
διάστημα από τη στιγμή που το ατύχημα συμβαίνει μέχρι τη στιγμή που η οδός 
καθαρίζεται από το ατύχημα. Μετά από αυτή τη χρονική περίοδο, το Συμβάν δεν 
επηρεάζει  άμεσα  τις  διεργασίες  που  συμβαίνουν  στο  δίκτυο,  όμως  θα  πρέπει 
αυτό να διατηρηθεί στη συγκοινωνιακή βάση δεδομένων για λόγους σχεδιασμού, 
επιβολής  μέτρων  και  ασφάλειας.  Τα  αντικείμενα  του  πακέτου  Συμβάντων 
απεικονίζονται στο Σχήμα 2‐46. 
Πολλαπλές αναπαραστάσεις των αντικειμένων του υποσυστήματος Συμβάντων 
μπορεί επίσης να απαιτηθούν. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να χρειαστεί να 
καταγράψει  δεδομένα  για  κάποιο  ατύχημα  διαρροής  υγρών  (πιθανώς  τοξικών) 
από  κάποιο  βυτιοφόρο.  Το  ατύχημα  μπορεί  να  αποθηκευτεί  σε  κατάλληλη 
σημειακή υποκλάση αντικειμένου, ενώ να αναπαρίσταται πολυγωνικά σύμφωνα 
με την έκταση της διαρροής που προήρθε από το ατύχημα. Στην περίπτωση αυτή, 
εφόσον  και  το ατύχημα και  η  διαρροή αναφέρονται  στο  ίδιο Συμβάν,  θα  έχουν 
και  τα  δύο  το  ίδιο  αναγνωριστικό  Συμβάντος  και  διαφορετικά  αναγνωριστικά 
σημείου και πολυγώνου αντιστοίχως. 
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Σχήµα 2-46: Αντικείµενα Πακέτου Συµβάντων [108] 

2.4.4.6 Κινούµενα Αντικείµενα 

Το  υποσύστημα Κινούμενων Αντικειμένων περιέχει  εκείνα  τα  αντικείμενα  που 
συνδέονται  με  συγκοινωνιακές  δραστηριότητες  που  μπορούν  να  μεταφέρονται 
κατά  μήκος  του  Δικτύου  Αναφοράς.  Τα  αντικείμενα  MobileObjects 
μοντελοποιούνται  ως  υποκλάσεις  της  κύριας  κλάσης  αντικειμένου  Object.  Δεν 
έχουν  σαφή  χωρική  αναπαράσταση,  αν  και  κάποια  φυσικά  χαρακτηριστικά, 
όπως  μήκος  και  ύψος,  μπορεί  να  είναι  κοινά  μεταξύ  των  ιδιοτήτων  των 
αντικειμένων. MobileObjects.  Τα  αντικείμενα  MobileObjects  έχουν  ένα  σύνολο 
υποκλάσεων  περιλαμβανομένης  μιας  ποικιλίας  από  γενικευμένες  κλάσεις 
οχημάτων,  την  κλάση  πεζού  Pedestrian  και  την  κλάση  κλωβού  μεταφοράς 
αγαθών  Container.  Η  κλάση  αντικειμένου  Container    μπορεί  να  αναπαριστά 
καθετί χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αγαθών ή ανθρώπων  
Στις  ιδιότητες  των  αντικειμένων MobileObjects  περιλαμβάνονται  ένα  μοναδικό 
αναγνωριστικό  όπως  για  παράδειγμα  ο  Αναγνωριστικός  Αριθμός  Οχήματος 
καθώς και δεδομένα σχετικά με τις φυσικές ιδιότητες του αντικειμένου κάτω από 
διάφορες  συνθήκες.  Πληροφορίες  σχετικά  με  τις  προγραμματισμένες  θέσεις 
έναρξης  και  τερματισμού  της  μετακίνησης  μπορεί  να  περιλαμβάνονται,  όπως 
επίσης και κάποια μέτρηση χωρητικότητας φορτίου. 
Το  υποσύστημα  Κινούμενων  Αντικειμένων  περιλαμβάνει  ένα  στοιχείο  που 
υποστηρίζει τη σύνθεση των αντικειμένων MobileObjects σε λογικές ομάδες που 
αναφέρονται ως Στόλοι (Fleets). 
Πολλά έργα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού και συγκεκριμένα εφαρμογές Ευφυών 
Συγκοινωνιακών  Συστημάτων,  χρησιμοποιούν  την  έννοια  της  σύνθεσης  των 
αντικειμένων MobileObjects  σε  αντίστοιχα  σχετικά  κινούμενα  αντικείμενα.  Το 
υποσύστημα  Κινούμενων  Αντικειμένων  υποστηρίζει  αυτή  την  ιδέα 
περιλαμβάνοντας  πχ.,  τρένα,  και  κομβόι,  που  αναπαριστούν  λογικές 
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ομαδοποιήσεις βαγονιών και φορτηγών αντίστοιχα. Τα αντικείμενα του πακέτου 
Κινούμενων Αντικειμένων απεικονίζονται στο Σχήμα 2‐47. 
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3.1 Εισαγωγή 
Η μοντελοποίηση των Συγκοινωνιακών Δικτύων είναι στενά συνδεδεμένη με τα 
μοντέλα  Συγκοινωνιακού  Σχεδιασμού  (ΣΣ).  Συνοπτικά  τα  μοντέλα  αυτά 
προσομοιάζουν  τη  ζήτηση  για  μετακινήσεις  υπό  μορφή  ροών  κυκλοφορίας  και 
την καταμερίζουν στα Συγκοινωνιακά Δίκτυα που εκφράζουν την προσφορά. 
Ως  έννοιες  η  μοντελοποίηση  και  τα  συγκοινωνιακά  μοντέλα  διαφοροποιούνται 
από  την αντικειμενοστραφή μοντελοποίηση  ‐  προτυποποίηση συστημάτων που 
εξετάστηκε στο 2ο κεφάλαιο. Ωστόσο η μελέτη των εν λόγω μοντέλων αποτελεί 
κρίσιμο  τμήμα  της  διατριβής  καθώς,  όπως  θα  καταδειχθεί  και  στο  επόμενο 
κεφάλαιο,  η  γνώση  των  δεδομένων  (§  3.5)  που  εμπλέκονται  στις  κρίσιμες 
συγκοινωνιακές διεργασίες  που εκτελούνται από τα συγκοινωνιακά μοντέλα θα 
συνδράμει  στο  σχεδιασμό  των  προτεινόμενων  από  την  παρούσα  έρευνα, 
Πρότυπων  Γεωπληροφοριακών  Μοντέλων  Δεδομένων  για  τα  Συγκοινωνιακά 
Δίκτυα.  
Η θεωρία που διέπει το σύστημα του Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού εργαλεία του 
οποίου  είναι  τα  συγκοινωνιακά  μοντέλα  έχει  εκτενώς  μελετηθεί  τα  τελευταία 
πενήντα  χρόνια.  Τα  τέσσερα  βασικά  στάδια  που  τη  διέπουν  τη  θεωρία  αυτή 
παρατίθενται  συνοπτικά  στην  παράγραφο  3.2.  Η  ταξινόμηση  των 
συγκοινωνιακών  μοντέλων  που  παρατίθεται  στην  παρούσα  έρευνα  (§  3.3), 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις τεχνικές εκθέσεις δύο πρόσφατων ευρωπαϊκών 
ερευνητικών  προγραμμάτων  που  εκπονήθηκαν  από  διακρατικές  ερευνητικές 
κοινοπραξίες    για  λογαριασμό  και  με  χρηματοδότηση  της  Γενικής  Διεύθυνσης 
Μεταφορών της Ευρωπαϊκή Ένωσης: το έργο APAS (Assessment of Road Transport 
Models  and  System  Architectures,  1995)  και  το  έργο  AIUTO  (Assessment  of 
Innovative Urban Transport Options, 1996) που εκτός των άλλων πραγματεύονται 
την αποτίμηση των συγκοινωνιακών μοντέλων. 
Από  όλες  τις  διεργασίες  που  εκτελούνται  μέσα  από  ένα  σύστημα  ΣΣ,  όπως 
καταδεικνύεται  στον  παρόν  και  το  επόμενο  κεφάλαιο  την  παρούσα  έρευνα 
απασχόλησε  ο  καταμερισμός  των  προβλεπόμενων  ροών  κυκλοφορίας  στο 
Συγκοινωνιακό  Δίκτυο.  Ο  καταμερισμός  εξετάσθηκε  ενδελεχώς  μέσα  από  δύο 
κλασσικούς αντιπροσώπους του ΣΣ, τα μοντέλα EMME/2 και SATURN (§ 3.4). 

3.2  Το Σύστηµα Συγκοινωνιακού Σχεδιασµού 
Το  σύστημα  του  ΣΣ,  αποτελεί  ένα  σύστημα  από  αναλυτικά  εργαλεία  και 
μεθόδους  που  αναπτύχθηκαν  από  την Ομοσπονδιακή Αρχή Μαζικών Αστικών 
Μεταφορών  του  Υπουργείου  Μεταφορών  των  ΗΠΑ  το  1970  [1],  [2]. 
Πραγματεύεται  ένα  ευρύ  φάσμα  συγκοινωνιακών  ζητημάτων,  όπως  πόσοι  και 
ποιας κατηγορίας άνθρωποι, θα κάνουν χρήση μιας δεδομένης συγκοινωνιακής 
υποδομής, για ποιο σκοπό κάτω από δεδομένες περιστάσεις κλπ, αναλύοντας τη 
ζήτηση για μετακινήσεις από τους χρήστες του συστήματος των Μεταφορών [3]. 
Το  σημείο  εκκίνησης  κάθε  τύπου  ανάλυσης  της  ζήτησης  για  υπηρεσίες  από  το 
σύστημα των μεταφορών, προϋποθέτει ότι η ζήτηση αυτή είναι εξαγώγιμη. Αυτό 
σημαίνει  ότι  οι  άνθρωποι  δε  μετακινούνται  για  την  εμπειρία  της  μετακίνησης, 
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αλλά  για  να  συμμετέχουν  σε  διάφορες  δραστηριότητες  που  βρίσκονται  στον 
προορισμό της μετακίνησής τους. Δύο κύρια συμπεράσματα που επάγονται της 
εξαγώγιμης  φύσης  της  ζήτησης  για  μετακινήσεις  είναι  τα  εξής:  Πρώτον,  δε 
νοείται  Ανάλυση  Ζήτησης  χωρίς  να  ληφθεί  υπόψη  με  σαφήνεια  το 
κοινωνικοοικονομικό  σύστημα  δραστηριοτήτων  το  οποίο  εξυπηρετείται  από  το 
συγκοινωνιακό  σύστημα  και  το  οποίο  “γεννά”  τη  ζήτηση  για  μετακινήσεις. 
Δεύτερον,  από  τη  στιγμή  που  κανείς  δεν  μετακινείται  για  την  εμπειρία  της 
μετακίνησης,  αλλά  για  να  βρεθεί  εκεί  όπου  οι  δραστηριότητές  του  απαιτούν, 
τίθεται το ζήτημα του γενικευμένου κόστους μιας μετακίνησης. Αυτό εκφράζεται 
με όρους όπως ο χρόνος και το κόστος της μετακίνησης, η ευκολία και η άνεση 
πραγματοποίησής  της  και  γενικά  με  κάθε  θετική  ή  αρνητική  παράμετρο  που 
δύναται  να  επηρεάσει  την  τελική  κρίση  ενός  μετακινούμενου  γύρω  από  μια 
πληθώρα επιλογών που του τίθενται [1]. 
Δεδομένου  ενός  συγκεκριμένου  κοινωνικοοικονομικού  συστήματος 
δραστηριοτήτων στο οποίο καθορίζονται τα σημεία κατοικίας, εργασίας, αγορών 
κλπ.,  η  ζήτηση  προσδιορίζεται  μέσα  από  τις  μετακινήσεις  των  ατόμων  από 
σημείο  σε  σημείο  που  επιτελούνται  σε  δεδομένες  χρονικές  στιγμές  εντός  μιας 
αστικής περιοχής  [4],  [5],  [6]. Οι  μετακινήσεις αυτές  χαρακτηρίζονται από  έναν 
αριθμό ιδιοτήτων που καλούνται χαρακτηριστικά των μετακινήσεων, όπως: 

1.  Σκοπό της μετακίνησης (εργασία, αγορές, κοινωνικός κλπ.). 

2.  Ώρα της ημέρας κατά την οποία επιτελείται η μετακίνηση. 

3.  Προέλευση της μετακίνησης. 

4.  Προορισμό της μετακίνησης. 

5.  Μέσο(α) μετακίνησης (αυτοκίνητο, λεωφορείο, ποδήλατο κλπ.). 

6.  Διαδρομή  (προέλευση‐προορισμός)  μέσα  από  το  δίκτυο  του 
επιλεγμένου μέσου που θα χρησιμοποιηθεί για τη μετακίνηση. 

7.  Συχνότητα  (δηλ.  ο  αριθμός  των  μετακινήσεων  στη  μονάδα  του 
χρόνου) με την οποία πραγματοποιούνται τέτοιες μετακινήσεις. 

8. Μήκος και διάρκεια μετακίνησης. 

Για  τη  μοντελοποίηση  της  ζήτησης  για  μετακινήσεις  από  τους  εμπλεκόμενους 
στον  ΣΣ,  χρησιμοποιείται  ένα  σύστημα  από  μοντέλα  Η/Υ  [7],  [8].  Τα 
συγκοινωνιακά αυτά μοντέλα χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη του αριθμού 
των  μετακινήσεων  που  πραγματοποιούνται  εντός  μιας  περιοχής  ανά  τύπο 
(εργασία,  αγορές  κλπ.),  ώρα  της  ημέρας  (αιχμή,  καθημερινή  κλπ.)  και  ζεύγος 
ζώνης  προέλευσης‐προορισμού  (Π‐Π),  το  μέσο  μετακίνησης  και  τις  διαδρομές 
μέσα  από  το  Συγκοινωνιακό  Δίκτυο  που  επιλέχθηκαν  για  την  εκτέλεση  των 
μετακινήσεων αυτών. Το τελικό προϊόν των συγκοινωνιακών μοντέλων είναι ένα 
σύνολο από προβλέψεις, με ροές κατά μέσο επί των συνδέσμων του δικτύου  [9], 
[10].  Επομένως,  το  σύστημα  αυτό  αναπαριστά  μια  διαδικασία  “εξισορρόπησης” 
στην  οποία  η  ζήτηση  για  υπηρεσίες  από  το  συγκοινωνιακό  σύστημα  (που 
αναπαρίσταται  από  ροές  Π‐Π  κατά  μέσο)  καταμερίζεται  στα  δίκτυα  των 
διαφόρων μέσων που συνιστούν το Συγκοινωνιακό Σύστημα, ως συνάρτηση των 
χαρακτηριστικών  απόδοσης  (προσφοράς)  αυτών  των  δικτύων  [11].  Το  κύριο 
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εισαγόμενο στα συγκοινωνιακά μοντέλα είναι οι προδιαγραφές του συστήματος 
δραστηριοτήτων  που  παράγουν  αυτές  τις  ροές  και  τα  χαρακτηριστικά  του 
συγκοινωνιακού  συστήματος  που  εξυπηρετεί  αυτές  τις  ροές  [12].  Ένα 
συγκοινωνιακό μοντέλο του τύπου αυτού αποτελείται από τέσσερα κύρια στάδια 
(βήματα) και για το λόγο αυτό συχνά αποκαλείται ως το μοντέλο των τεσσάρων 
βημάτων (Σχήμα 3‐1). 

Προγνώσεις ∆ραστηριοτήτων
Συστήµατος

Γένεση Μετακινήσεων

Κατανοµή Μετακινήσεων

Καταµερισµός κατά Μέσο

Καταµερισµός στο ∆ίκτυο

∆ίκτυο Συστήµατος
Μεταφορών και
Χαρακτηριστικά

Απόδοσης

Ροές Συνδέσµων κατά Μέσο

 
Σχήµα 3-1: Το Σύστηµα Μοντέλων του Συγκοινωνιακού Σχεδιασµού [1] 

Ακολουθεί  συνοπτική  ανάλυση  του  κάθε  βήματος  ξεχωριστά  καθώς  και  των 
μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίησή του: 

Α. Γένεση Μετακινήσεων 
Είναι η πρόβλεψη του αριθμού των μετακινήσεων που παράγονται και έλκονται 
από  κάθε  ζώνη,  δηλαδή,  ο  αριθμός  των  άκρων  των  μετακινήσεων  που 
“γεννιούνται”  εντός  της  εξεταζόμενης  περιοχής  [13].  Μ’  άλλα  λόγια  κατά  την 
ανάλυση  της  ζήτησης,  η  φάση  της  Γένεσης  των  μετακινήσεων  προβλέπει 
συνολικές  ροές  προς  και  από  κάθε  ζώνη  της  υπό  μελέτη  περιοχής,  αλλά  δεν 
προβλέπει από που προέρχονται ή που πηγαίνουν οι ροές αυτές. 
Κατά τη διεργασία Γένεσης‐Παραγωγής μετακινήσεων η αστική δραστηριότητα 
μετασχηματίζεται  σε  αριθμό  μετακινήσεων  που παράγονται  εντός  μιας  ζώνης. 
Παραδείγματα  τέτοιας  δραστηριότητας  αποτελούν,  ένα  εμπορικό  κέντρο,  ένα 
βιομηχανικό συγκρότημα, το κέντρο της πόλης κλπ. 
Για  τη  μελέτη  της  Γένεσης  μετακινήσεων  εφαρμόζονται  μέθοδοι  για  την 
πρόβλεψη  παραγόμενων  και  ελκυόμενων  μετακινήσεων  ή  προελεύσεων  και 
προορισμών.  Για  τη  μοντελοποίηση  της  Γένεσης  μετακινήσεων  υπάρχουν  τρεις 
βασικές μέθοδοι: 

 Σταυροειδείς  Ταξινόμηση:  Οι  μέθοδοι  αυτές  διαχωρίζουν  τον  πληθυσμό 
μιας αστικής περιοχής σε σχετικά ομοιογενείς ομάδες με βάση  ιδιαίτερα 
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κοινωνικό‐οικονομικά  χαρακτηριστικά.  Στη  συνέχεια  για  κάθε  τάξη, 
υπολογίζονται  εμπειρικά  μέσες  τιμές  γένεσης  μετακινήσεων  ανά 
νοικοκυριό ή άτομα [14]. 

 Μοντέλα  Παλινδρόμησης:  Συναντώνται  δύο  τύποι  Παλινδρόμησης.  Ο 
πρώτος  χρησιμοποιεί  δεδομένα  που  συνθέτονται  σε  επίπεδο  ζώνης,  με 
τον μέσο αριθμό των μετακινήσεων ανά νοικοκυριό εντός της ζώνης ως 
την  εξαρτημένη  μεταβλητή  και  τα  μέσα  ζωνικά  χαρακτηριστικά  ως  τις 
ανεξάρτητες.  Ο  δεύτερος  χρησιμοποιεί  δεδομένα  που  αναλύονται  στο 
επίπεδο  του  νοικοκυριού  ή  του  μετακινούμενου,  με  τον  αριθμό  των 
μετακινήσεων που  εκτελούνται από  το  νοικοκυριό  ή  τον μετακινούμενο 
ως την εξαρτημένη μεταβλητή και τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού ή 
του ατόμου ως τις ανεξάρτητες μεταβλητές [15]. 

 Μοντέλα Διακριτής Επιλογής:  Χρησιμοποιούν  δεδομένα που αναλύονται 
σε  επίπεδο  νοικοκυριού  ή  μετακινούμενου  για  τον  υπολογισμό  της 
πιθανότητας υπό την οποία κάποιο νοικοκυριό ή κάποιος μετακινούμενος 
πρόκειται να πραγματοποιήσει μετακινήσεις. Εν συνεχεία το αποτέλεσμα 
συντίθεται  για  την  πρόβλεψη  του  αριθμού  των  παραγόμενων 
μετακινήσεων [16], [17], [18], [19]. 

Β. Κατανομή Μετακινήσεων 
Είναι  η πρόβλεψη  των  ροών προέλευσης‐προορισμού  (Π‐Π),  δηλαδή,  η  σύνδεση 
των  άκρων  των  μετακινήσεων  που  προβλέφθηκαν  κατά  τη  φάση  Γένεσης  των 
μετακινήσεων ώστε  όλα μαζί  να  σχηματίσουν  τις  ανταλλαγές μετακινήσεων ή 
αλλιώς τις ροές μεταξύ των ζωνών  [20]. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη 
μοντελοποίηση της Κατανομής των μετακινήσεων είναι: 

 Μέθοδοι  Συντελεστή  Ανάπτυξης:  Περιλαμβάνουν  κλιμάκωση  ενός 
υφιστάμενου  μητρώου  με  εφαρμογή  πολλαπλασιαστικών  παραγόντων 
στα  κελιά  του  μητρώου.  Οι  μέθοδοι  αυτοί  συνήθως  εφαρμόζονται  όταν 
δεν  υπάρχει  διαθέσιμη  πληροφόρηση  σχετικά  με  τις  ενδοζωνικές  [21] 
αποστάσεις  του  δικτύου,  του  χρόνους  μετακίνησης  ή  τα  γενικευμένα 
κόστη [22]. 

 Μοντέλα Βαρύτητας: Τα τυπικά δεδομένα εισόδου περιλαμβάνουν ένα ή 
περισσότερα  μητρώα  ροών,  ένα  μητρώο  αντίστασης  της  κυκλοφοριακής 
ροής  όπου  αντανακλάται  η  απόσταση,  ο  χρόνος,  ή  το  κόστος  της 
μετακίνησης  μεταξύ  των  ζωνών  και  εκτιμήσεις  μελλοντικών  επιπέδων 
παραγωγής  και  έλξης  μετακινήσεων.  Το  μοντέλο  βαρύτητας  συσχετίζει 
ρητά τις ροές μεταξύ των ζωνών στην ενδοζωνική αντίσταση στη ροή της 
κυκλοφορίας [23]. 

Γ. Καταμερισμός κατά Μέσο 
Είναι  η  πρόβλεψη  των  ποσοστών  της  ροής  που  θα  χρησιμοποιηθούν  από  κάθε 
μέσο μεταφοράς (αυτοκίνητο, δημόσιες συγκοινωνίες, πεζή κλπ.) που διατίθεται 
για  τις  μετακινήσεις  μεταξύ  κάθε  ζεύγους  προέλευσης‐προορισμού  [24].  Για  τη 
μοντελοποίηση του καταμερισμού κατά μέσο χρησιμοποιούνται οι  ίδιες μέθοδοι 
με αυτές του βήματος της γένεσης μετακινήσεων [25]. 
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Δ. Καταμερισμός στο Δίκτυο 
Είναι  η  τοποθέτηση  των  ροών  προέλευσης‐προορισμού  επί  συγκεκριμένων 
διαδρομών μετακίνησης για  κάθε  δίκτυο  του αντίστοιχου μέσου  [3].  Εξετάζεται 
αναλυτικά στην παράγραφο 3.4. 
Τα  τέσσερα  βήματα  των  μοντέλων  του  ΣΣ  αντιστοιχούν  σε  μια  σειριακή 
διαδικασία  αποφάσεων  (Σχήμα  3‐2)  μέσα  από  την  οποία  οι  ενδιαφερόμενοι 
αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν μια μετακίνηση (Γένεση), αποφασίζουν που 
θα  μετακινηθούν  (Κατανομή),  αποφασίζουν  τι  μέσο  θα  χρησιμοποιήσουν 
(Καταμερισμός  κατά  Μέσο)  και  τέλος  αποφασίζουν  ποια  διαδρομή  θα 
χρησιμοποιήσουν (Καταμερισμός στο Δίκτυο). 

I

IO

J

JD

Γένεση

I J

IJT

Κατανοµή

I J Κατανοµή κατά
Μέσο

2IJMT

I J
Καταµερισµός
στο ∆ίκτυο

Καταµερισµός µετακίνησης 1IJMT στο δίκτυο

∆ίκτυο Μέσου 1M

1IJMT

 
Σχήµα 3-2: Τα Βήµατα της Σειριακής Μοντελοποίησης της Ζήτησης για Μετακινήσεις [1] 
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3.3 Συγκοινωνιακά Μοντέλα 

3.3.1 Γενικά 

Η βασική ταξινόμηση των συγκοινωνιακών μοντέλων περιλαμβάνει τα Μοντέλα 
Ζήτησης  και  τα  Μοντέλα  Προσφοράς  και  Καταμερισμού.  Τα  μοντέλα  αυτά 
προσομοιώνουν  διαφορετικές  πιθανές  επιλογές  στις  οποίες  προβαίνουν  οι 
μετακινούμενοι:  την  επιλογή της συχνότητας μετακίνησης  (πόσες μετακινήσεις 
την  ημέρα  πρόκειται  να  γίνουν),  την  επιλογή  της  ώρας  αναχώρησης  (πότε  θα 
συντελεστεί  η  μετακίνηση),  την  επιλογή  του  προορισμού  (ποιος  είναι  ο 
προορισμός), την επιλογή του μέσου (ποιο μεταφορικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί), 
την  επιλογή  της  διαδρομής  (ποια  διαδρομή  θα  ακολουθηθεί)  και  –  στην 
περίπτωση  όπου  χρησιμοποιείται  αυτοκίνητο  –  την  επιλογή  του  χώρου 
στάθμευσης (πού θα σταθμεύσει το όχημα). 
Τα  μοντέλα  που  χρησιμοποιούνται  για  την  προσομοίωση  των  επιδράσεων  των 
μέτρων  Διαχείρισης  της  Ζήτησης  για  Μετακινήσεις  σύμφωνα  με  την  τεχνική 
έκθεση του έργου APAS και τη συμπληρωματική αυτής τεχνική έκθεση του έργου 
AIUTO  που  εκδόθηκαν  από  τη  Γενική  Διεύθυνση Μεταφορών  της  Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής [26], [27], [28], ταξινομούνται ιεραρχικά ως ακολούθως: 

 Μοντέλα  Ζήτησης:  Μοντέλα  τα  οποία  αναπαράγουν  τη  ζήτηση  για 
μετακινήσεις από πρόσωπα για μια συγκεκριμένη περιοχή μελέτης κατά 
τη  διάρκεια  μιας  συγκεκριμένης  μέρας  ή  μιας  συγκεκριμένης  ώρας. 
Ταξινομούνται περαιτέρω σε: 

‐ Μοντέλα Διατήρησης και μοντέλα Μεταστροφής. 

‐ Συνθετικά και Αναλυτικά μοντέλα. 

‐ Μοντέλα Συμπεριφοράς και Περιγραφικά μοντέλα. 

‐ Μοντέλα Logit και μοντέλα Probit 

 Μοντέλα  Προσφοράς  και  Καταμερισμού  στο  Δίκτυο:  Μοντέλα  τα  οποία 
αναπαράγουν  τα  χαρακτηριστικά  των  Συγκοινωνιακών  Δικτύων  και 
παρέχουν  τη  δυνατότητα  η  ζήτηση  για  μετακινήσεις  να  “καταμεριστεί” 
επί  της  προσφοράς,  αναπαράγοντας  έτσι  τις  ροές  κυκλοφορίας  του 
δικτύου. Ταξινομούνται περαιτέρω σε: 

‐ Μοντέλα που αναφέρονται σε Κορεσμένα και σε μη Κορεσμένα 
Δίκτυα. 

‐ Μοντέλα δυναμικά μεταβαλλόμενα μέσα στην ημέρα και μοντέλα 
δυναμικά μεταβαλλόμενα ημερησίως (ή περιοδικώς). 

‐ Αιτιοκρατικά και Στοχαστικά Μοντέλα. 

‐ Μοντέλα καταμερισμού μίας κλάσης χρηστών και μοντέλα 
καταμερισμού πολλαπλών κλάσεων χρηστών 

Ο  Πίνακας  3‐1  παραθέτει  τις  πιθανές  επιλογές  των  χρηστών  του  δικτύου,  σε 
συνδυασμό με  τα  υπομοντέλα που  χρησιμοποιούνται  και  την  κατηγοριοποίηση 
των τελευταίων σε δύο κύριες ομάδες μοντέλων. Η συνολική μορφή της ζήτησης 

 3-6 

 



Κεφ. 3: Μοντελοποίηση και Συγκοινωνιακά ∆ίκτυα  Συγκοινωνιακά Μοντέλα 

είναι  απόρροια  πολλών  επιλογών  που  σχετίζονται  με  τις  μετακινήσεις  και  εν 
γένει  την  κινητικότητα.  Ως  παραδείγματα  αναφέρονται  η  κατοχή  διπλώματος 
οδήγησης,  η  ιδιοκτησία  οχήματος,  η  συχνότητα  μετακινήσεων,  η  χρονική 
περίοδος της δραστηριότητας, ο προορισμός, το μέσο, η διαδρομή, ο χώρος και το 
είδος στάθμευσης, η ώρα αναχώρησης κ.τ.λ. Σε ένα σύστημα μοντέλων ζήτησης, 
οι προαναφερθείσες διαφορετικές επιλογές αναφέρονται ως “επίπεδα επιλογής”. 
Γενικά, οι επιλογές που σχετίζονται με την κατοχή διπλώματος οδήγησης ή την 
ιδιοκτησία οχήματος ανήκουν σε ένα αρχικό επίπεδο επιλογών και αναφέρονται 
ως “επιλογές κινητικότητας”,  ενώ οι υπόλοιπες ως “επιλογές. μετακίνησης”. Οι 
επιλογές κινητικότητας συνεπάγονται μεγαλύτερο κόστος  εάν μεταβληθούν σε 
σχέση με τις επιλογές μετακίνησης και επομένως θεωρούνται χρονικά σταθερές 
[28]. 
Πίνακας 3-1: Συσχετισµός των Επιλογών των Χρηστών µε τα Συγκοινωνιακά Μοντέλα [28] 

Υπο-µοντέλο 
Επιλογή ζήτησης 

προς µοντελοποίηση 
Οµάδα 

Επιλογής χρόνου δραστηριότητας 
(ή χρονικής περιόδου) 

Επιλογή χρόνου δραστηριότητας 
ή χρόνου αποχώρησης 

Γένεσης Μετακινήσεων Επιλογή συχνότητας 
µετακίνησης 

Κατανοµής Μετακινήσεων Επιλογή προορισµού 

Κατανοµής κατά µέσο Επιλογή µέσου 

Μοντέλα Ζήτησης 

Στάθµευσης Επιλογή χώρου στάθµευσης 

Μικτών Μέσων (δύναται να είναι µέρος της 
επιλογής µέσου) 

Επιλογής ∆ιαδροµών Επιλογή διαδροµής 

Μοντέλα προσφοράς και 
καταµερισµού στο δίκτυο 

Η  γενική  δομή  ενός  μοντέλου  φαίνεται  στο  Σχήμα  3‐3.  Οι  συνεχείς  γραμμές 
απεικονίζουν  σχέσεις  εξάρτησης  ενώ  οι  διακεκομμένες  γραμμές  σχέσεις 
επιρροής.  Εξαιρώντας  το  πρώτο  και  το  τελευταίο,  κάθε  επίπεδο  απόφασης 
εξαρτάται – ορίζεται από την επιλογή που έχει προηγηθεί σε ένα προηγούμενο 
επίπεδο  και  επηρεάζεται  από  τη  σχετική  “χρησιμότητα”  των  επόμενων 
επιπέδων.  Έτσι,  για παράδειγμα,  η  επιλογή μέσου  ορίζεται  από  τον προορισμό 
και την ίδια στιγμή μπορεί να επηρεάσει την επιλογή του προορισμού αυτού [28]. 
Η αλληλουχία των υπομοντέλων θεωρητικά μπορεί να δομηθεί με οποιαδήποτε 
σειρά.  Στην  πράξη,  η  αλληλουχία  αντιστοιχεί  σε  μια  δεδομένη  υπόθεση  της 
σειράς με την οποία οι χρήστες αντιμετωπίζουν τα διάφορα επίπεδα αποφάσεων 
(θεωρητικά η σειρά μπορεί να διαφέρει για διαφορετικούς σκοπούς μετακίνησης 
ή  για  χρήστες  με  διαφορετικά  κοινωνικο‐οικονομικά  χαρακτηριστικά).  Οι 
υποθέσεις  για  την  αλληλουχία  των  υπομοντέλων  μπορεί  και  πρέπει  να 
επιβεβαιωθούν  στις  φάσεις  της  βαθμονόμησης  και  της  επαλήθευσης  του 
μοντέλου.  Άπαξ  και  ορισθεί  η  επιλογή  για  το  κάθε  υπομοντέλο,  το  καθένα 
παράγει  ως  αποτέλεσμα  τις  πιθανότητες  ενός  χρήστη  να  επιλέξει  μία 
εναλλακτική [28]. 
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Μοντέλο
Γένεσης /
Συχνότητας

Μετακινήσεων

Μοντέλο
επιλογής
χρόνου

δραστηριότητας

Μοντέλο
επιλογής

προορισµού

Μοντέλο
επιλογής µέσου

Μοντέλο
επιλογής
χρόνου

αναχώρησης

Μοντέλο
επιλογής χώρου
στάθµευσης

Μοντέλο
επιλογής
διαδροµής

 
Σχήµα 3-3: Γενική ∆οµή Συγκοινωνιακού Μοντέλου [28] 

Αξιολογώντας  όλη  τη  διαδικασία  της  λήψης  αποφάσεων  από  τη  συχνότητα 
μετακίνησης  μέχρι  την  επιλογή  διαδρομών,  η  πιθανότητα  να  επιλεγεί  μια 
πρωταρχική  εναλλακτική  ορίζεται  ως  το  γινόμενο  των  σχετικών  δεσμευμένων 
πιθανοτήτων  των  επιλογών  που  απορρέουν  στα  διάφορα  επίπεδα  αποφάσεων 
[28]: 
 

p(µετακ,δραστ,προορ,µέσο,χρόνος,στάθµ,διαδρ)= 
p(µετακ)*p(δραστ|µετακ)*p(προορ|µετακ,δραστ)*p(µέσο|µετακ,δραστ,προορ)* 
p(χρόνος|µετακ,δραστ,προορ,µέσο)*p(στάθµ|µετακ,δραστ,προορ,µέσο,χρόνος)* 

p(διαδρ|µετακ,δραστ, προορ, µέσο, χρόνος,στάθµ) 

3.3.2 Μοντέλα Ζήτησης 

Παρακάτω τα Μοντέλα Ζήτησης ταξινομούνται με βάση τις προσεγγίσεις και τις 
προδιαγραφές  [28].  Μια  από  τις  βασικότερες,  πολύ  γνωστές  και  κοινώς 
αποδεκτές  αρχές  είναι  ότι  η  ζήτηση  για  μετακινήσεις  αποτελεί  απόρροια  της 
ζήτησης  για  δραστηριότητες.  Αυτή  η  αρχή  προέρχεται  από  το  γεγονός  ότι  το 
πλαίσιο αποφάσεων περιλαμβάνει αποφάσεις μετακίνησης ως συνιστώσες ενός 
ευρύτερου  πλαισίου  αποφάσεων  προγραμματισμού  δραστηριοτήτων  και 
προϋποθέτει  τη  μοντελοποίηση  της  ζήτησης  για  δραστηριότητες.  Ξεκινώντας 
από  ένα  ημερήσιο  πρόγραμμα  είναι  δυνατόν  να  εξαχθεί  διάγραμμα 
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μετακινήσεων.  Το  πρόβλημα  είναι  αρκετά  πολύπλοκο  λόγω  του  μεγάλου 
αριθμού δραστηριοτήτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τα Μοντέλα Ζήτησης 
για  μετακινήσεις  αντιμετωπίζουν  το  προαναφερθέν  πρόβλημα  ακολουθώντας 
τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις όπως παρουσιάζει ο Πίνακας 3‐2: 
 

Πίνακας 3-2: Προσεγγίσεις Μοντέλων Ζήτησης [28] 

Προσεγγίσεις 
Μοντέλων 

Περιγραφή 
Κατάσταση 
Επικαιρότητας 

Προσέγγιση µε 
βάση τη 
µετακίνηση 

Περιορίζεται σε καθεµιά µετακίνηση µιας ακολουθίας 
µετακινήσεων κατά τη διάρκεια της ηµέρας, η οποία 
προσοµοιώνεται ξεχωριστά, υπό την έννοια ότι οι 
επιλογές που αφορούν σε αυτή τη µία µετακίνηση δεν 
επηρεάζουν ούτε επηρεάζονται από άλλες µετακινήσεις 
της ακολουθίας 

Η παλαιότερη και 
πιο καλά 
θεµελιωµένη 
προσέγγιση 

Προσέγγιση µε 
βάση την κυκλική 
µετακίνηση 

Εστιάζει στο διάγραµµα των µετακινήσεων αλλά 
λαµβάνεται σαφώς και συστηµατικά υπόψη η ακολουθία 
των µετακινήσεων προκειµένου να εξασφαλιστεί ένα 
σταθερό και εξωγενές διάγραµµα δραστηριοτήτων 

Λίγα µοντέλα 
εφαρµόζονται 

Προσέγγιση µε 
βάση τη 
δραστηριότητα 

Ξεκινά από το γεγονός ότι η ζήτηση µετακινήσεων είναι 
παραγόµενη ζήτηση και προκειµένου να προσδιοριστεί η 
µορφή της, διερευνάται το διάγραµµα δραστηριοτήτων 

Σε ερευνητικό 
στάδιο 

 
Στο  Σχήμα  3‐4  συγκρίνονται  τρεις  τέτοιες  κατηγορίες  προκειμένου  να 
καταδειχθεί με ποιον τρόπο αναπαριστούν ένα υποθετικό ημερήσιο πρόγραμμα. 
Σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα,  ένα  άτομο  ξεκίνησε  για  τη  δουλειά  στις  7:30  πμ 
χρησιμοποιώντας  δημόσιο  μέσο  μεταφοράς.  Στις  12:00  βγήκε  για  προσωπικές 
υποθέσεις και επέστρεψε στην εργασία του στις 12:50 μμ Στις 4:40 μμ επέστρεψε 
στο σπίτι χρησιμοποιώντας ξανά δημόσιο μέσο μεταφοράς. Στις 7:00 μμ πήγε για 
ψώνια με το ιδιωτικής του χρήσης όχημα και επέστρεψε στις 10:00 μμ Το μοντέλο 
που βασίζεται στις μετακινήσεις αναπαριστά το πρόγραμμα ως έξι  μονόδρομες 
μετακινήσεις.  Η  κατεύθυνση  των  μετακινήσεων  μεταφράζεται  εν  είδει 
παραγωγών  και  έλξεων  αντί  για  κατεύθυνση  κίνησης.  Ο  χρόνος  δεν 
προσομοιώνεται  σαφώς.  Στα μοντέλα  κυκλικών μετακινήσεων,  οι  μετακινήσεις 
συνδέονται  μεταξύ  τους  προκειμένου  να  σχηματιστούν  ταξίδια,  εισάγοντας 
χωρικούς περιορισμούς και κατευθυντικότητα των κινήσεων. Τέλος,  το μοντέλο 
που έχει βάση το ημερήσιο πρόγραμμα, συνδέει τα ταξίδια και προσομοιώνει τη 
διάσταση του χρόνου με χονδροειδή ωστόσο ανάλυση. 
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Ψ

Σ

Ε

ΠΥ

10 µµ 7 µµ

7:30 πµ

4:40 µµ

12:50 µµ

Ι.Χ.

∆ηµόσιες
Συγκοινωνίες

πεζή

απόγευµα

Ψ

Σ

Ε

ΠΥ

Ι.Χ.

∆ηµόσιες
Συγκοινωνίες

πεζή

Σ

Α

Ε

Α

Ι.Χ.

∆ηµόσιες
Συγκοινωνίες

πεζή

Σ

µεσηµέρι
µεσηµέρι

αιχµή µµ

αιχµή πµ

βράδυ
βράδυ

Σ

Ε
∆ηµόσιες

Συγκοινωνίες

πεζή

Ε

ΠΥ

x2

x2

I.X. x2

Ψ

Σ

πραγµατικό πρόγραµµα:

µοντέλο βασισµένο στη µετακίνηση: µοντέλο ηµερησίου προγράµµατος:

µοντέλο κυκλικών µετακινήσεων:

Σ = Σπίτι, Ε = Εργασία, Ψ = Ψώνια, ΠΥ = Προσωπικές Υποθέσεις, Α = Άλλο  
Σχήµα 3-4: Προσεγγίσεις Μοντέλων Ζήτησης [28] 

Η  κατηγοριοποίηση  των Μοντέλων  Ζήτησης  με  βάση  τις  προδιαγραφές  οδηγεί 
στον εντοπισμό των ακόλουθων κατηγοριών: 

 Μοντέλα Διατήρησης  και Μοντέλα Μεταστροφής 
Τα μοντέλα διατήρησης προσδιορίζουν τη συνολική μορφή ζήτησης,  ενώ 
τα  μοντέλα  μεταστροφής  υπολογίζουν  το  οριακό  αυξητικό  βήμα  της 
ζήτησης που οφείλεται σε αλλαγή του συστήματος μεταφορών. 

 Συνθετικά και Αποσυνθετικά Μοντέλα 
Ένα  υπομοντέλο  ζήτησης  θεωρείται  ότι  είναι  αποσυνθετικό  εάν  οι 
μεταβλητές  από  τις  οποίες  εξαρτάται  (οι  οποίες  αναφέρονται  ως 
ιδιοχαρακτηριστικά) σχετίζονται με τα πραγματικά χαρακτηριστικά κάθε 
χρήστη.  Στην  πράξη  δεν  υπάρχουν  πλήρως  αποσυνθετικά  υπομοντέλα. 
Ενίοτε,  βαθμονομούνται  με  αποσυνθετικό  τρόπο  και  εφαρμόζονται  με 
ημιαποσυνθετικό  τρόπο,  δηλαδή  οι  χρήστες  ομαδοποιούνται  σε 
κατάλληλες  κατηγορίες  (οι  οποίες  χαρακτηρίζονται  από  παρεμφερή 
ιδιοχαρακτηριστικά αναφορικά με τις διαχειριζόμενες επιλογές) [29], [30], 
[31], [32]. 

 Μοντέλα Συμπεριφοράς και Περιγραφικά Μοντέλα 
Ένα  υπομοντέλο  ζήτησης  χαρακτηρίζεται  ως  μοντέλο  συμπεριφοράς  ή 
περιγραφικό  μοντέλο  ανάλογα  με  το  εάν  γίνονται  ρητές  υποθέσεις 
συμπεριφοράς  για  να  προσομοιωθούν  οι  επιλογές  των  χρηστών 
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αναφορικά με τα ιδιοχαρακτηριστικά ή εάν μόνο οι σχέσεις ανάμεσα στα 
ιδιοχαρακτηριστικά  και  στις  επιλογές  περιγράφονται  αναλυτικά.  Στην 
πράξη,  τα  ευρύτερα  χρησιμοποιούμενα  συστήματα  υπομοντέλων  είναι 
μικτού  τύπου  όσον  αφορά  τόσο  στο  βαθμό  ανάλυσης  όσο  και  στις 
υποθέσεις συμπεριφοράς [33]. 

 Μοντέλα τύπου logit ή probit 
Η  προδιαγραφή  κάθε  υπομοντέλου  εν  γένει  βασίζεται  σε  μοντέλα 
τυχαίας χρησιμότητας που τυπικά είναι της μορφής logit ή probit. Από την 
άλλη  η  προδιαγραφή  κάθε  επιπέδου  επιλογής  εντός  ενός  δεδομένου 
υπομοντέλου, καθώς και η συνολική δομή επιλογών όλου του συστήματος 
μοντέλων μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από μια ιεραρχική προσέγγιση, 
η  οποία  τυπικά  οδηγεί  σε  δενδροειδείς‐logit  (ή φωλιασμένες‐logit)  δομές 
[34], [35]. 
Αυτή  η  δομή  είναι  πλέον  ευρέως  χρησιμοποιούμενη  στην  πρόβλεψη 
ζήτησης και  εφαρμόζεται  είτε  ολικώς σε  ολόκληρη  την αλληλουχία  είτε 
μερικώς  σε  ορισμένες  αποφάσεις  σχετικά  με  τις  μετακινήσεις  [36].  Η 
μαθηματική της δομή επιτρέπει τη συγχώνευση δύο διαδοχικών επιπέδων 
απόφασης σε ένα και περιέχει μέσα στις συναρτήσεις χρησιμότητας όλων 
των επιπέδων εκτός του τελευταίου, έναν όρο ανάλογο με την αντιληπτή 
ικανοποίηση που σχετίζεται με το σύνολο των διαθέσιμων εναλλακτικών 
στο  χαμηλότερο  επίπεδο  [37].  Στο  Σχήμα  3‐5  φαίνεται  ένα  γενικό 
δενδροειδές  διάγραμμα,  σχετικό  με  όλα  τα  επίπεδα  επιλογών  του 
συστήματος μοντέλων που απεικονίζεται στο Σχήμα 3‐3, ενώ στο Σχήμα 
3‐6 μια δενδροειδής, φωλιασμένη – logit  δομή εντός του υπομοντέλου.  

Συχνότητα
Μετακίνησης
ανά σκοπό

Χρόνος
∆ραστηριότητας

Προορισµός

Μέσο

Ώρα
Αναχώρησης

Στάθµευση

∆ιαδροµή

αυτοκίνητο

 
Σχήµα 3-5: Γενικό Περίγραµµα ∆ενδροειδούς ∆ιαγράµµατος για Όλα τα Επίπεδα Επιλογών 

[28] 
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Στο  επίπεδο  k,  η  δεσμευμένη  πιθανότητα  ένα  άτομο  i  να  επιλέξει    μια 
εναλλακτική  j από το σύνολο των διαθέσιμων εναλλακτικών σ’ αυτό το 
επίπεδο μπορεί να γραφεί στην ακόλουθη μορφή logit: 

∑
∈

=
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'
'

Jj
j

j
k

i

)Vexp(

)Vexp(
)j(p  

όπου Ji
k   το σύνολο των διαθέσιμων στο άτομο  i επιλογών στο επίπεδο k 

και  η  συστηματική  συνάρτηση  χρησιμότητας  Vj  περιέχει  τον  όρο  Υk, 
ανάλογο  της  ικανοποίησης  που  οφείλεται  στην  αντιληπτή  χρησιμότητα 
των διαθέσιμων εναλλακτικών στο χαμηλότερο επίπεδο k+1: 

Vj=βkXk+δkYk  ∀ j ∈  Ji
k

Yk=ln ΣSexp(VS)  ∀ s ∈  Ji
k+1

  

Πεζή ∆ίκυκλο Αυτοκίνητο

Επιβάτης Οδηγός 

Ιδιωτικής 
Χρήσης 

∆ηµόσιας 
Χρήσης 

Μικτά

Μη 
προστατευόµενα 

Προστατευόµενα

ΤραµΛεωφορείο Ελαφρά 
µέσα 

σταθερής 
τροχιάς

Μετρό

Στάθµευση 
και 

µετεπιβίβαση 
σε µέσο 
∆ηµοσίων 

Συγκοινωνιών 

ταξί Οµαδική 
χρησιµοποίηση 
οχήµατος Ι.Χ.  

 
Σχήµα 3-6: Παράδειγµα µιας “Εντός του Υποµοντέλου” ∆ενδροειδούς-logit ∆οµής Επιλογών 

[28] 

1. Ταξίδια για αγορές 

Τύπος ταξιδιού

Μέσο

Προορισµός

Κατανοµή σε άτοµα

Συχνότητα

2. Κατανοµή σε άτοµα 

ΑΒ Γ ΑΓ ΒΓ ΒΑ ΑΒΓ

3. Τύπος Ταξιδιού 

Με βάση 
το σπίτι 

Με βάση την 
εργασία 

∆ιαδοχικά 
ταξίδια για 
εργασία 

 
Σχήµα 3-7: Παράδειγµα Μοντέλου Κυκλικών Μετακινήσεων [28] 
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3.3.3 Μοντέλα Προσφοράς και Καταµερισµού 

Τα  μοντέλα  προσφοράς  αποσκοπούν  στην  αναλυτική  αναπαραγωγή  των 
φαινομένων  που  συμβαίνουν  (ή  προκαλούνται)  στο  σύστημα  των  Μεταφορών 
κατά τη διάρκεια της χρησιμοποίησής του. Τα μοντέλα καταμερισμού στο δίκτυο 
στοχεύουν  στην  αναπαραγωγή  των  επιλογών  των  σχετικών  με  τη  χρήση  του 
συστήματος των Μεταφορών [28]. 
Τα  μοντέλα  καταμερισμού  στο  δίκτυο  σχετίζονται  ισχυρά  με  το  πρόβλημα  της 
αλληλεπίδρασης  μεταξύ  της  συγκοινωνιακής  προσφοράς  και  ζήτησης:  οι 
επιλογές των χρηστών εξαρτώνται από την αποδοτικότητα του συστήματος και 
από την άλλη πλευρά καθορίζουν τη φόρτιση του συστήματος, που με τη σειρά 
της επηρεάζει την εν λόγω αποδοτικότητα [26]. 
Εν  γένει,  το  προσφερόμενο  σύστημα  μπορεί  να  οριστεί  ως  ένας  χώρος  με 
υποδομή πάνω στον οποίο κινούνται οχήματα παράγοντας κατ’ αυτό τον τρόπο 
ροές  κυκλοφορίας.  Ένα  τεράστιο  σύνολο  από  μεταβλητές  θα  μπορούσαν  να 
διασυνδεθούν με την υποδομή και τις ροές [27]. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι δυνατή μια αρχική ταξινόμηση των μοντέλων 
προσφοράς (Πίνακας 3‐3) σε σχέση με κριτήρια που αφορούν στο χώρο, το χρόνο 
και  τη  ροή  καθώς  και  σε  σχέση  με  το  αν  είναι  διακριτή  ή  συνεχής  η 
μοντελοποίηση. Το τελευταίο σημαίνει ότι ο χρόνος και ο χώρος μπορεί να είναι 
είτε διακριτά είτε συνεχή μεγέθη και οι ροές είναι θεωρητικά διακριτές (ο αριθμός 
των κινούμενων οχημάτων είναι εξ ορισμού πεπερασμένος και διακριτός) αλλά 
μπορούν  να  μοντελοποιηθούν  για  λόγους  ευκολίας  ως  συνεχείς  μεταβλητές  ή 
ακόμη μπορεί να μοντελοποιηθούν με συνθετικό ή αναλυτικό τρόπο. 

Πίνακας 3-3: Κατηγοριοποίηση Μοντέλων µε βάση το Χώρο, το Χρόνο και τη Ροή 
Κυκλοφορίας [28] 

 ΦΟΡΤΟΙ 

ΧΩΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Συνολικοί Αναλυτικοί 

∆ιακριτός Χωρίς εκπροσώπηση Στατικοί µέσα στην ηµέρα  

 ∆ιακριτός ∆υναµικοί µέσα στην ηµέρα Μίκρο - προσοµοίωση 

 Συνεχής   

Συνεχής Συνεχής Θεωρία Ροών  

 
Τα παραπάνω μπορούν να οδηγήσουν στην ακόλουθη ταξινόμηση των μοντέλων 
προσφοράς: 

 Μοντέλα προσφοράς που βασίζονται στη θεωρία ροών [38]. 
‐ Ο χρόνος αναπαρίσταται ως μέγεθος συνεχές. 
‐ Ο χώρος αναπαρίσταται ως μέγεθος συνεχές και τα χαρακτηριστικά 
του χώρου των υποδομών ορίζονται σε κάθε σημείο. 

‐ Οι  φόρτοι  αναπαριστώνται  συνολικά.  Οι  μεταβλητές  που  τους 
αντιπροσωπεύουν  συχνά  διασυνδέονται  με  το  χώρο  μέσω 
συναρτήσεων  “τύπου  πυκνότητας”,  οι  οποίες  είναι  συνεχώς 
ορισμένες για κάθε σημείο του χώρου. 
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 Μοντέλα προσφοράς  δικτύων με  στατικά χαρακτηριστικά  υποδομής  κατά 
τη διάρκεια της ημέρας [28]. 
‐ Δεν υπάρχει σαφής αναπαράσταση του χρόνου. 
‐ Υπάρχει  διακριτή  αναπαράσταση  του  χώρου:  ο  χώρος  με  τις 
υποδομές  μοντελοποιείται  μέσα  από  συνδέσμους  και  κόμβους. 
Μεταβλητές, (διακριτές ως προς τον αριθμό, αλλά συνεχείς ως προς 
τις  τιμές  τους)  διασυνδέονται  με  συνδέσμους  και  κόμβους  και  η 
πραγματική θέση εντός κάθε σύνδεσμου/κόμβου δεν έχει σημασία. 

‐ Συνολική  αναπαράσταση  των  ροών:  σε  αυτά  τα  μοντέλα  οι  ροές 
αναπαριστούν  κινoύμενα  αντικείμενα  (οχήματα  και/ή  επιβάτες) 
αλλά  οι  σχετικές  μεταβλητές  δεν  συνδέονται  με  αντικείμενα  παρά 
ορίζεται  μια  συνδετική  ιδιότητα  των  αντικειμένων  αυτών  με 
συνδέσμους  και/ή  κόμβους  (για  παράδειγμα  η  μέση  ταχύτητα  που 
χαρακτηρίζει  τη  διατομή  ενός  συνδέσμου,  συνδέεται  με  όλα  τα 
αντικείμενα  ή  τις  ομάδες  αντικειμένων).  Όντας  διακριτοί  οι 
σύνδεσμοι  και/ή  οι  κόμβοι,  οι  ροές  και  οι  συνδεόμενες  μεταβλητές 
τους είναι και αυτές διακριτές σε αριθμό. 

 Μοντέλα προσφοράς δικτύων με δυναμικά χαρακτηριστικά υποδομής κατά 
τη διάρκεια της ημέρας [28]. 
‐ Ο χρόνος μπορεί να αντιμετωπισθεί είτε ως συνεχής ή ως διακριτός. 
‐ Ο χώρος αναπαριστάται ως διακριτό μέγεθος, όπως στα μοντέλα της 
προηγούμενης κατηγορίας. 

‐ Η  αναπαράσταση  των  ροών  μπορεί  να  είναι  είτε  συνθετική  ή  ημι‐
αναλυτική. Αν είναι συνθετική, οι ροές  (και οι σχετικές μεταβλητές) 
συνδέονται  με  συνδέσμους  (παρόλο  που  δίνεται  διαφορετικός 
ορισμός της ροής, λαμβάνοντας υπόψη επίσης και το χρόνο). Αν είναι 
ημι‐αναλυτική, τα αντικείμενα ομαδοποιούνται σε πακέτα (μέσα στα 
πακέτα η αναπαράσταση  των αντικειμένων  είναι συνθετική)  και  οι 
κινήσεις τους κατά μήκος των συνδέσμων επιτρέπουν την αποτίμηση 
των συνδεόμενων μεταβλητών  (άρα οι μεταβλητές αναφέρονται και 
στα πακέτα και στους συνδέσμους). 

 Μοντέλα προσφοράς μικροπροσομοίωσης [28]. 
‐ Ο  χρόνος  μπορεί  να  αναπαρασταθεί  ως  συνεχές  ή  ως  διακριτό 
μέγεθος, όπως στα δυναμικά μοντέλα προσφοράς. 

‐ Ο  χώρος  αναπαριστάται  ως  διακριτό  μέγεθος,  όπως  στα  μοντέλα 
δικτύων  με  στατικά  χαρακτηριστικά  υποδομής  και  στα  δυναμικά 
μοντέλα προσφοράς. 

‐ Οι  ροές  (και  οι  σχετικές  μεταβλητές)  αντιμετωπίζονται  αναλυτικά 
και κάθε αντικείμενο αναπαρίσταται ξεχωριστά. 

Άλλα  κρίσιμα  ζητήματα  που  άπτονται  της  εξεταζόμενης  μοντελοποίησης 
αναφέρονται ακολούθως: 

 Μέσο Μετακίνησης 
Υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δίκτυα δημόσιων και ιδιωτικής 
χρήσης,  μέσων.  Τα  πρώτα  διακρίνονται  για  την  πολυπλοκότητά  τους 
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δεδομένου  ότι  στη  διαδικασία  επιλογής  της  διαδρομής  θα  πρέπει  να 
ληφθούν  υπόψη  οι  περιορισμοί  που  τίθενται  από  τις  γραμμές  μέσων 
μαζικής μεταφοράς, οι ποινές επιβίβασης, ο απαιτούμενος χρόνος για την 
πρόσβαση  στις  υποδομές  των  δημόσιων  συγκοινωνιών.  Αντιθέτως  στα 
δίκτυα ιδιωτικών μέσων μετακίνησης έχουν ελεύθερη πρόσβαση οι οδηγοί 
Ι.Χ.  οχημάτων  από  οπουδήποτε.  Κάποια  αναλυτικά  μοντέλα  θα 
μπορούσαν να ακολουθήσουν μια προσέγγιση με υπέρ‐δίκτυα, βάσει της 
οποίας προσομοιώνονται και τα δύο είδη δικτύων. Σε αυτή την περίπτωση 
η επιλογή μέσου μοντελοποιείται ρητά μέσα από το  δίκτυο [28]. 

 Κορεσμένα και Μη Κορεσμένα Δίκτυα 
Από αναλυτική σκοπιά,  κυκλοφοριακή συμφόρηση σημαίνει απλά ότι οι 
τιμές  των ροών  επηρεάζουν μαθηματικά  τις  τιμές  των μεταβλητών που 
συνδέονται με τις ροές. Για παράδειγμα, σε μοντέλα με στατικά δίκτυα, το 
μοντέλο  προσφοράς  θεωρείται  ότι  είναι  κορεσμένο  αν  η  τιμή  της 
κυκλοφοριακής ροής σε έναν δεδομένο σύνδεσμο επηρεάζει την ταχύτητα 
της ροής στον ίδιο τον σύνδεσμο και (πιθανώς) σε άλλους συνδέσμους. Τα 
φαινόμενα  συμφόρησης  εγείρουν  το  πρόβλήμα  αλληλεπίδρασης 
προσφοράς και ζήτησης [28]. 

 Εντός‐της‐ημέρας και Ημερήσια Δυναμική Προσέγγιση  
Τα  περισσότερα  υφιστάμενα  μοντέλα  καταμερισμού  (για  κορεσμένα 
δίκτυα)  ακολουθούν  μια  προσέγγιση  εξισορρόπησης  (ντετερμινιστική  ή 
στοχαστική),  η  οποία  ορίζεται  από  ένα  δείγμα  κυκλοφοριακής  ροής 
συνδέσμου  σύμφωνα  με  το  οποίο  κανένας  χρήστης  δε  μπορεί  να 
βελτιώσει  τη  (συστηματική  ή  αντιλαμβανόμενη)  χρησιμότητα  της 
επιλογής  του/της  μεταβάλλοντάς  την  μονομερώς.  Η  ενδο‐περιοδική  (ή 
από  μέρα  σε  μέρα)  δυναμική  προσέγγιση  ακολουθεί  μια  διαφορετική 
λογική.  Πρώτον,  επιτρέπει  την  προσομοίωση  ορισμένων  συγγενών 
εκφάνσεων,  όπως  μεταβατικές,  προσωρινές  διακυμάνσεις  και 
πολυδιάστατες  δυναμικές  με  διαφορετική  “κλίση  για  αλλαγή”,  επί 
διαφορετικών  διαστάσεων  επιλογής  (πχ.  τόπος  δραστηριότητας, 
συχνότητες  και  κατανομή  μετακινήσεων,  επιλογές  μέσων  και 
διαδρομών). Επιπλέον, τα ενδο‐περιοδικά δυναμικά μοντέλα μπορούν να 
αντιμετωπισθούν  ως  εργαλεία  για  την  ανάλυση  θεωρητικών  ιδιοτήτων 
σύγκλισης  του  συστήματος  προς  διαφορετικούς  χώρους  έλξης  (όχι 
απαραίτητα  εξισορρόπησης  ή  σταθερού  σημείου),  όπως  η  ύπαρξη,  η 
μοναδικότητα και η σταθερότητα. Από αυτή την άποψη, τα μοντέλα αυτά 
μπορούν να ονομαστούν και μοντέλα μη‐εξισορρόπησης, ενώ τα μοντέλα 
εξισορρόπησης μπορούν να θεωρηθούν ως ημερησίως (ή ενδο‐περιοδικώς) 
στατικά [39], [40]. 

Δύο  τύποι  ημερησίων  μοντέλων  δυναμικής  επεξεργασίας  μπορούν  να 
σχηματιστούν [28]: 

‐ Τα μοντέλα ντετερμινιστικής διεργασίας, που βασίζονται στη θεωρία 
συστημάτων  μη  γραμμικής  δυναμικής,  και  μπορούν  να 
χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της ασυμπτωτικής συμπεριφοράς 
του  συστήματος.  Επίσης,  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  τη 
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μελέτη ιδιοτήτων εξισορρόπησης, αφού η κατάσταση εξισορρόπησης 
μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  χώρος  έλξης  σταθερού  σημείου  μιας 
ντετερμινιστικής  διεργασίας  κάτω  από  κάποιες  υποθέσεις  για  τους 
μηχανισμούς  μάθησης  των  χρηστών  και  για  τη  συμπεριφορική 
μεταγωγή. 

‐ Τα μοντέλα στοχαστικής διεργασίας που βασίζονται στην αντίστοιχη 
θεωρία  και  επιτρέπουν  μια  σαφή  προσομοίωση  της  ενδογενούς 
τυχαιότητας τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς. 

 Προσδιοριστικά  και Στοχαστικά Μοντέλα Εξισορρόπησης Χρήστη 
Η παραδοχή των προσδιοριστικών μοντέλων εξισορρόπησης χρήστη είναι 
η  ελαχιστοποίηση του κόστους που προκύπτει από τη συμπεριφορά των 
χρηστών, η οποία βασίζεται σε πλήρη γνώση των εναλλακτικών. Από την 
άλλη  πλευρά,  μερικοί  συγγραφείς  έχουν  προτείνει  μοντέλα 
καταμερισμού  που  βασίζονται  σε  μοντέλα  επιλογής  διαδρομών  που 
κατανέμουν  τους  χρήστες  μεταξύ  αρκετών  διαδρομών  πέραν  των 
συντομότερων.  Τα  περισσότερα  μοντέλα  επιλογής  διαδρομών 
αναπτύχθηκαν μέσα στο πλαίσιο της θεωρίας περί τυχαίας χρησιμότητας 
και συνεπώς αναφέρονται στο παράδειγμα της ζήτησης για μετακινήσεις 
που παρουσιάστηκε στην αρχή της δεκαετίας του ’70 [41], [42]. 

 Καταμερισμός Απλού Χρήστη και Πολλαπλών Χρηστών 
Στην περίπτωση καταμερισμού στο δίκτυο πολλών κατηγοριών χρηστών, 
το  κόστος  το  οποίο  αντιλαμβάνεται  κάθε  κατηγορία  είναι  διαφορετικό. 
Ένα  μοντέλο  καταμερισμού  πολλών  κατηγοριών  χρηστών  στο  δίκτυο 
θέτει  το  ακόλουθο πρόβλημα  [43]:  “πρέπει  να  λαμβάνεται  υπόψη  ότι  οι 
διάφορες κατηγορίες χρηστών από κοινού καθορίζουν τη συμφόρηση της 
ίδιας υποδομής,  ούτως ώστε οι  επιλογές διαδρομών κάθε κατηγορίας να 
μπορούν  πιθανώς  να  επηρεάσουν  την  απόδοση  του  συστήματος  των 
μεταφορών για όλες τις κατηγορίες χρηστών”. 

 

3.4 Καταµερισµός στο Συγκοινωνιακό ∆ίκτυο 

3.4.1 Γενικά 

Ο καταμερισμός της κυκλοφορίας στο Συγκοινωνιακό Δίκτυο αποτελεί στοιχείο 
κλειδί των διαδικασιών πρόγνωσης της ζήτησης για αστικές μετακινήσεις. Μέσα 
από τη μοντελοποίηση του καταμερισμού της κυκλοφορίας προβλέπονται οι ροές 
μέσα  στο  δίκτυο  που  συνδέονται  με  μελλοντικά  σενάρια  ΣΣ  και  παράγονται 
εκτιμήσεις των χρόνων μετακίνησης επί των συνδέσμων του δικτύου. Οι μέθοδοι 
[44], καταμερισμού της κυκλοφορίας που συναντώνται στην κοινή πρακτική ΣΣ 
και συγκεκριμένα υλοποιούνται από μια ποικιλία λογισμικών πακέτων, όπως για 
παράδειγμα το λογισμικό TransCAD [45], έχουν ως ακολούθως: 
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 Καταμερισμός τύπου Όλα‐ή‐Τίποτα 
Όλες οι ροές κυκλοφορίας μεταξύ των ζευγών Π‐Π καταμερίζονται στις 
κοντινότερες  διαδρομές  που  συνδέουν  τις  προελεύσεις  και  τους 
προορισμούς.  Το  μοντέλο  αυτό  είναι  μη  ρεαλιστικό  στο  ότι 
χρησιμοποιείται μόνο μια διαδρομή μεταξύ κάθε ζεύγους Π‐Π, ακόμη κι 
αν υπάρχει άλλη διαδρομή με τον ίδιο ή σχεδόν τον ίδιο χρόνο και κόστος 
μετακίνησης.  Επίσης,  η  κυκλοφορία  καταμερίζεται  στους  συνδέσμους 
χωρίς να ληφθεί υπόψη αν υπάρχει ή δεν υπάρχει επαρκής χωρητικότητα 
ή  βαριά  συμφόρηση.  Δηλαδή  ο  χρόνος  μετακίνησης  είναι  ένα  σταθερό 
εισαγόμενο  και  δε  μεταβάλλεται  ανάλογα  με  τη  συμφόρηση  σε  έναν 
σύνδεσμο [46]. 

 Στοχαστικός Καταμερισμός 
Οι  μετακινήσεις  κατανέμονται  σε  ζεύγη  Π‐Π  μέσα  από  ένα  πλήθος 
εναλλακτικών  διαδρομών  που  συνδέουν  τα  ζεύγη  αυτά.  Ο  λόγος  των 
μετακινήσεων  που  καταμερίζονται  σε  μια  συγκεκριμένη  διαδρομή 
ισοδυναμεί  με  την  πιθανότητα  επιλογής  αυτής  της  διαδρομής  η  οποία 
προκύπτει από μοντέλο επιλογής διαδρομής τύπου  logit. Γενικά, όσο πιο 
μικρός είναι ο χρόνος μετακίνησης μιας διαδρομής, σε σύγκριση με τους 
χρόνους μετακίνησης των άλλων διαδρομών, τόσο μεγαλύτερη είναι και η 
πιθανότητα επιλογής της. Ωστόσο κατά τον στοχαστικό καταμερισμό, οι 
μετακινήσεις  δεν  καταμερίζονται  σε  όλες  τις  εναλλακτικές  διαδρομές, 
αλλά  μόνο  στις  διαδρομές  που  περιέχουν  συνδέσμους  οι  οποίοι 
θεωρούνται “λογικοί”. Λογικός θεωρείται ο σύνδεσμος ο οποίος θέτει τον 
μετακινούμενο μακρύτερα από την προέλευσή του και/ή κοντύτερα στον 
προορισμό  του.  Ο  χρόνος  μετακίνησης  του  κάθε  συνδέσμου  κατά  τον 
στοχαστικό  καταμερισμό  αποτελεί  ένα  σταθερό  εισαγόμενο  και  δεν 
εξαρτάται από το φόρτο του συνδέσμου. Κατά συνέπεια η μέθοδος αυτή 
δεν είναι μια εξισορροπητική μέθοδος [45]. 

 Αυξητικός Καταμερισμός 
Αποτελεί  μια  διαδικασία  κατά  την  οποία  κλάσματα  κυκλοφοριακών 
φόρτων καταμερίζονται κατά βήματα. Σε κάθε βήμα καταμερίζεται ένας 
σταθερός λόγος της συνολικής ζήτησης με βάση τον καταμερισμό τύπου 
Όλα‐ή‐Τίποτα. Με το πέρας κάθε βήματος, οι χρόνοι μετακίνησης επί των 
συνδέσμων υπολογίζονται εκ νέου με βάση τους φόρτους των συνδέσμων. 
Όταν  γίνεται  χρήση  πολλών  βημάτων  οι  ροές  ενδεχομένως  συνθέσουν 
έναν εξισορροπητικό καταμερισμό. Ωστόσο η μέθοδος αυτή δεν οδηγεί σε 
λύση  εξισορρόπησης.  Συνεπώς,  μπορεί  να  παρουσιαστούν  ασυνέπειες 
μεταξύ φόρτων επί των συνδέσμων και χρόνων μετακίνησης που μπορεί 
να  οδηγήσουν  σε  λάθη  κατά  τη  διαδικασία  αποτίμησης  της  μεθόδου. 
Επίσης ο αυξητικός καταμερισμός  επηρεάζεται και από τη σειρά με  την 
οποία  καταμερίζονται  οι  φόρτοι  στα  ζεύγη  Π‐Π,  αυξάνοντας  την 
πιθανότητα επιπρόσθετων αποκλίσεων στα αποτελέσματα [44]. 
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 Καταμερισμός Περιορισμού Χωρητικότητας 
Επιδιώκει  να  προσεγγίσει  μια  λύση  εξισορρόπησης  με  επαναλήψεις 
μεταξύ  κυκλοφοριακών  φορτίσεων  τύπου  όλα‐ή‐τίποτα  και  εκ  νέου 
υπολογισμών των χρόνων μετακίνησης επί των συνδέσμων με βάση μια 
συνάρτηση συμφόρησης που αντανακλά τη χωρητικότητα του συνδέσμου. 
Δυστυχώς, ο καταμερισμός αυτού του τύπου δεν οδηγεί σε σύγκλιση και 
μπορεί να αυξομειώνει τις φορτίσεις σε μερικούς συνδέσμους . Η μέθοδος 
αυτή  όπως  εφαρμόζεται  σε  μερικά  λογισμικά  πακέτα  επιχειρεί  να 
εξαλείψει  το πρόβλημα αυτό  εξομαλύνοντας  τους  χρόνους μετακίνησης 
και θέτοντας μια μέση τιμή στις ροές μέσα από ένα σύνολο ροών από την 
τελευταία  επανάληψη.  Η  μέθοδος  αυτή  δεν  συγκλίνει  σε  λύση 
εξισορρόπησης  και  έχει  επιπλέον  το  πρόβλημα  ότι  τα  αποτελέσματα 
εξαρτώνται  σε  υψηλό  βαθμό  από  τον  αριθμό  των  επαναλήψεων  που 
εκτελούνται.  Εκτελώντας  μια  επιπλέον  ή  μια  λιγότερη  επανάληψη 
συνήθως μεταβάλλει τα αποτελέσματα ουσιαστικά [47]. 

 Καταμερισμός Εξισορρόπησης Χρήστη 
Κάνει χρήση μιας επαναληπτικής διαδικασίας προς επίτευξη μιας λύσης 
σύγκλισης, κατά την οποία οι μετακινούμενοι δε μπορούν να βελτιώσουν 
τους  χρόνους  μετακίνησης  τους  αλλάζοντας  διαδρομή.  Σε  κάθε 
επανάληψη, υπολογίζονται οι ροές επί των συνδέσμων του δικτύου, που 
ενσωματώνουν  επιδράσεις  περιορισμού  χωρητικότητας  των  συνδέσμων 
και χρόνους μετακίνησης που εξαρτώνται από τις ροές [48]. 

 Στοχαστικός Καταμερισμός Εξισορρόπησης Χρήστη 
Αποτελεί  γενίκευση  του  καταμερισμού  εξισορρόπησης  χρήστη  που 
υποθέτει ότι οι μετακινούμενοι δεν έχουν επαρκή ενημέρωση αναφορικά 
με  τα  χαρακτηριστικά  του  δικτύου  και/ή  αντιλαμβάνονται  τα  κόστη 
μετακίνησης με διαφορετικό τρόπο [49]. Οι καταμερισμοί του τύπου αυτού 
παράγουν περισσότερο ρεαλιστικά αποτελέσματα από τους αντίστοιχους 
ντετερμινιστικούς  διότι  επιτρέπει  τη  χρήση  λιγότερο  καθώς  επίσης  και 
περισσότερο  ελκυστικών  διαδρομών.  Οι  λιγότερο  ελκυστικές  διαδρομές 
θα  χρησιμοποιούνται  και  λιγότερο  χωρίς  όμως  να  εμφανίζουν μηδενική 
ροή  όπως  συμβαίνει  στην  περίπτωση  του  καταμερισμού  εξισορρόπησης 
χρήστη [50], [51]. 

 Βέλτιστος Καταμερισμός Συστήματος 
Ο  καταμερισμός  αυτού  του  τύπου  ελαχιστοποιεί  το  συνολικό  χρόνο 
μετακίνησης επί του δικτύου. Δεν υπάρχουν χρήστες που να μπορούν να 
αλλάξουν διαδρομές χωρίς να αυξήσουν το συνολικό χρόνο μετακίνησής 
τους στο σύστημα, αν και είναι πιθανό να μπορούν να ελαττώσουν τους 
προσωπικούς  τους  χρόνους  μετακίνησής.  Ο  καταμερισμός  βέλτιστου 
συστήματος  μπορεί  να  θεωρηθεί  σα  μοντέλο  στο  οποίο  η  συμφόρηση 
ελαχιστοποιείται  όταν  οι  μετακινούμενοι  αποκτούν  γνώση  του  ποιες 
διαδρομές  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιήσουν.  Αν  και  δεν  αποτελεί  ένα 
συμπεριφορικά  ρεαλιστικό  μοντέλο,  ο  καταμερισμός  μπορεί  να  φανεί 
χρήσιμος  στην  ανάλυση  σεναρίων  Συστημάτων  Τηλεματικής    [45]. 
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3.4.2 Καταµερισµός στο ΕΜΜΕ/2 

3.4.2.1 Γενικά 

Το ΕΜΜΕ/2 υποστηρίζει τους ακόλουθους τύπους καταμερισμού [52]: 
 Καταμερισμό  εξισορρόπησης  στο  δίκτυο  Ι.Χ  οχημάτων  με  μια  ή 
περισσότερες κλάσεις χρηστών και με σταθερή ζήτηση για μετακινήσεις. 

 Καταμερισμό  εξισορρόπησης  στο  δίκτυο  Ι.Χ  οχημάτων  με  μια  ή 
περισσότερες  κλάσεις  χρηστών,  με  μεταβλητή  ζήτηση  για  μία  κλάση 
χρηστών. 

 Πολλαπλό καταμερισμό στο δίκτυο δημοσίων συγκοινωνιών με σταθερή 
ζήτηση για μετακινήσεις. 

 Αναλυτικό  καταμερισμό  στο  δίκτυο  δημοσίων  συγκοινωνιών  για 
μεμονωμένες μετακινήσεις. 

Οι  καταμερισμοί  σταθερής  ή  μεταβλητής  ζήτησης  που  υλοποιούνται  από  το 
ΕΜΜΕ/2 βασίζονται στην αρχή “ευνοϊκότερης μετακίνησης χρήστη” του Wardrop 
[53]  και  επομένως  παράγουν  ροές  τέτοιες  ώστε  όλες  οι  διαδρομές  που 
χρησιμοποιούνται να είναι ίσου χρόνου (ή αντίστασης της ροής κυκλοφορίας). 
Ο  καταμερισμός  στο  δίκτυο  δημοσίων  συγκοινωνιών  για  συναθροισμένες  ή 
μεμονωμένες  μετακινήσεις  βασίζεται  στην  έννοια  της  “στρατηγικής”  που 
αποτελεί  γενίκευση  της  έννοιας  του  μονοπατιού.  Υποτίθεται  ότι  ο  επιβάτης 
δημοσίων συγκοινωνιών επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τον προσδοκώμενο χρόνο 
μετακίνησης  (συμπεριλαμβανομένων  των  χρόνων  αναμονής,  τον  εντός  του 
οχήματος χρόνο και το χρόνο που καταναλώνει πεζή). Για να το επιτύχει αυτό ο 
επιβάτης δημοσίων συγκοινωνιών που αναμένει σε μια στάση λαμβάνει υπόψη 
ένα σύνολο από  “ελκυστικές  γραμμές”,  επιβιβάζεται  στο πρώτο  όχημα που  θα 
τον  οδηγήσει  σε  κάποια  από  αυτές  τις  γραμμές  και  αποβιβάζεται  σε  κάποιον 
κόμβο που προσδιορίζεται από τον αλγόριθμο [54]. 
Δεδομένου ότι οι καταμερισμοί υλοποιούνται μέσα από ένα σύνολο υπομονάδων 
λογισμικού, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από πληθώρα μεταβλητών επί των 
βασικών διαδικασιών. Ένας καταμερισμός στο δίκτυο Ι.Χ. οχημάτων με σταθερή 
ζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκτελέσει μια διαδικασία καταμερισμού 
τύπου όλα‐ή‐τίποτα, καθορίζοντας σταθερές συναρτήσεις φόρτου/καθυστέρησης 
ή  περιορίζοντας  τον  αριθμό  των  επαναλήψεων  στο  μηδέν.  Ένας  διτροπικός 
καταμερισμός  μπορεί  να  εκτελεστεί  με  χρήση  καταμερισμού  μεταβλητής 
ζήτησης  στο  δίκτυο  Ι.Χ.  οχημάτων  και  καταμερισμού  σταθερής  ζήτησης  στο 
δίκτυο  δημοσίων  συγκοινωνιών.  Ο  πιο  γενικός  καταμερισμός  που  μπορεί  να 
εκτελεστεί  από  το  ΕΜΜΕ/2  είναι  ένας  πολυτροπικός  καταμερισμός  με 
συναρτήσεις άμεσης ζήτησης [52]. 
Ένα  σημαντικό  χαρακτηριστικό  των  υπομονάδων  καταμερισμού  του  ΕΜΜΕ/2 
είναι  ότι  κατά  τον  καταμερισμό  στο  δίκτυο  Ι.Χ.  οχημάτων  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθούν  δεδομένα  σχετικά  με  το  δίκτυο  δημοσίων  συγκοινωνιών  και 
αντιστρόφως.  Για  παράδειγμα  η  επίδραση  της  κυκλοφοριακής  συμφόρησης 
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εξαιτίας  των  λεωφορείων  μπορεί  να  συμπεριληφθεί  στις  συναρτήσεις 
καθυστέρησης φόρτου  Ι.Χ.  οχημάτων. Αντιστρόφως,  οι συναρτήσεις χρόνου των 
δημοσίων συγκοινωνιών μπορεί να εξαρτώνται από τους χρόνους των οχημάτων 
που προκύπτουν από έναν καταμερισμό στο δίκτυο Ι.Χ. οχημάτων. 
Επιπρόσθετες  επιλογές  καταμερισμού  στο  δίκτυο  Ι.Χ.  οχημάτων  παρέχουν  τον 
ταυτόχρονο  υπολογισμό  ποικίλων  χαρακτηριστικών  διαδρομής  που  είναι  σε 
πλήρη  συμφωνία  με  τις  διαδρομές  που  παρήχθησαν  κατά  τον  υπολογισμό  του 
καταμερισμού.  Έτσι,  κάποιος  μπορεί  να  υπολογίσει  ένα  ευρύ  φάσμα  από 
επιπρόσθετα αποτελέσματα όπως ένα μητρώο μέσων αποστάσεων, ένα μητρώο 
κόστους ή διοδίων, ή να εκτελέσει αναλύσεις επιλογής συνδέσμων και μερικούς 
καταμερισμούς  για  τη  ζήτηση  στο  δίκτυο  Ι.Χ.  οχημάτων.  Μπορεί  επίσης  να 
υπολογιστεί  ένα εγκάρσιο μητρώο, που αποτελεί  ένα μητρώο από σύνδεσμο σε 
σύνδεσμο για μια επιλεγμένη υπο‐περιοχή. 
Ο  καταμερισμός  επιπρόσθετων  επιλογών  στο  δίκτυο  δημοσίων  συγκοινωνιών 
παρέχει  παρόμοιες  δυνατότητες  για  την  εξαγωγή  αποτελεσμάτων  που  είναι 
σύμφωνα  με  τον  καταμερισμό  βέλτιστης  “στρατηγικής”,  όπως  τους 
καταμερισμούς  για  επιλεγμένες  γραμμές  και  επιλεγμένους  συνδέσμους,  ή  τον 
υπολογισμό μητρώων μέσων αποστάσεων [52]. 

3.4.2.2 Καταµερισµός στο ∆ίκτυο Ι.Χ Οχηµάτων 

Ο καταμερισμός στο δίκτυο αυτοκινήτων είναι ένας καταμερισμός εξισορρόπησης 
και βασίζεται στην ακόλουθη υπόθεση: 
Κάθε μετακινούμενος επιλέγει τη διαδρομή που αντιλαμβάνεται ως τη βέλτιστη. Αν 
υπάρχει  κοντινότερη  διαδρομή  από  αυτή  που  χρησιμοποιείται,  τότε  ο 
μετακινούμενος  θα  την  επιλέξει.  Κατά  την  ισορροπία  κανείς  δε  μπορεί  να 
βελτιώσει το χρόνο μετακίνησής του αλλάζοντας διαδρομή.  
Ως  εκ  τούτου  οι  φόρτοι  που  εξάγει  το  μοντέλο  έπειτα  από  έναν  καταμερισμό 
εξισορρόπησης  διαδρομών  είναι  τέτοιοι  ώστε  όλες  οι  διαδρομές  που 
χρησιμοποιούνται  για  μια  μετακίνηση  συγκεκριμένου  ζεύγους  προέλευσης  – 
προορισμού να είναι ίσου χρόνου [52]. 

3.4.2.3 Καταµερισµός Γενικευµένου Κόστους στο ∆ίκτυο Ι.Χ 
Οχηµάτων 

Σε έναν εξισορροπητικό καταμερισμό ο χρόνος ταξιδιού συνήθως λαμβάνεται ως 
μια  μέτρηση  του  κόστους  βάσει  του  οποίου  ο  μετακινούμενος  θα  κάνει  την 
επιλογή  του.  Υπάρχουν  ωστόσο  περιπτώσεις  όπου  άλλοι  παράγοντες  όπως  η 
απόσταση  ή  τα  διόδια  λαμβάνονται  υπόψη  κατά  τη  διαδικασία  επιλογής  της 
διαδρομής.  Οι  περιπτώσεις  αυτές  μοντελοποιούνται  με  χρήση  καταμερισμού 
γενικευμένου κόστους. 
Στο  ΕΜΜΕ/2  ο  καταμερισμός  αυτός  βασίζεται  στο  συνδυασμό  του  χρόνου 
μετακίνησης και  ενός αυθαίρετου σταθερού κόστους που αφορά στο  σύνδεσμο. 
Το  σταθερό  κόστος  συνδέσμου μπορεί  να  βασίζεται  στην απόσταση,  σε  κάποιο 
δεδομένο  χρήστη  ή  σε  κάποιο  ειδικό  χαρακτηριστικό.  Ο  χρόνος  μετακίνησης 
δίνεται  από  τη  συνάρτηση  καθυστέρησης  φόρτου  στην  περίπτωση  του 
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βασισμένου  σε  χρόνο  καταμερισμού.  Το  γενικευμένο  κόστος  ενός  συνδέσμου 
μπορεί να εκφραστεί ως [52]: 

χρόνος µετακίνησης + χαρακτηριστικό * βάρος 

3.4.2.4 Καταµερισµός Πολλαπλής Κλάσης Χρηστών 

Ο  καταμερισμός  πολλαπλής  κλάσης  χρηστών  είναι  ένας  καταμερισμός 
πραγματικής  εξισορρόπησης  μετακινήσεων  όπου  πολλές  κλάσεις  χρηστών 
αντιλαμβάνονται ή χρησιμοποιούν το δίκτυο με διαφορετικό τρόπο. Κάθε κλάση 
χρηστών  έχει  πρόσβαση  σε  ένα  υποδίκτυο  του  δικτύου  Ι.Χ.  οχημάτων.  Όλες  οι 
κλάσεις  χρηστών  που  τους  επιτρέπεται  να  χρησιμοποιήσουν  έναν  δεδομένο 
σύνδεσμο καταναλώνουν τον ίδιο χρόνο, ο οποίος προκύπτει από το συνδυασμό 
των  επιμέρους  φόρτων  επί  του  συνδέσμου.  Στην  περίπτωση  όμως  του 
καταμερισμού  πολλαπλής  κλάσης  με  γενικευμένο  κόστος  το  επιπρόσθετο 
σταθερό κόστος που καταναλώνεται από κάθε κλάση μπορεί να διαφοροποιείται. 
Ο καταμερισμός πολλαπλής κλάσης χρηστών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
μοντελοποίηση μιας ποικιλίας καταστάσεων όπως [52]: 

 Περιορισμούς  κυκλοφορίας  για  βαριά  οχήματα  και  για  συγκεκριμένες 
διαδρομές. 

 Ειδικές  λωρίδες  κυκλοφορίας  στις  οποίες  μπορούν  να  μετακινηθούν 
οχήματα  με  δεδομένο  ελάχιστο  αριθμό  επιβατών,  γνωστές  ως  λωρίδες 
Οχημάτων Υψηλής Πληρότητας, ή λωρίδες HOV. 

 Δρόμοι  διοδίων  με  στρωματοποίηση  στο  αντίτιμο,  όπου  διαφορετικές 
κλάσεις χρηστών πληρώνουν διαφορετικό αντίτιμο. 

Οι κλάσεις χρηστών είναι κατά βάση ισοδύναμες με εξαίρεση το γεγονός ότι τα 
πλήρη χαρακτηριστικά του καταμερισμού στο δίκτυο  Ι.Χ. οχημάτων  (πληρότητα 
οχήματος,  επιπρόσθετη  ζήτηση,  μεταβλητή  ζήτηση),  είναι  διαθέσιμα  μόνο  για 
την κλάση 1, η οποία αναφέρεται ως κύρια κλάση. Η κλάση αυτή είναι όμοια με 
την  κλάση  που  ορίστηκε  κατά  τον  καταμερισμό  απλής  κλάσης.  Οι  υπόλοιπες 
κλάσεις διαθέτουν μόνο βασικά χαρακτηριστικά καταμερισμού και αναφέρονται 
ως δευτερεύουσες κλάσεις. Όταν δεν χρησιμοποιούνται ειδικά χαρακτηριστικά, οι 
κλάσεις  μπορούν  να  οριστούν  καθ’  οποιανδήποτε  σειρά,  ειδάλλως  η  πρώτη 
κλάση  που  θα  οριστεί  θα  πρέπει  να  είναι  αυτή  για  την  οποία  θα 
χρησιμοποιηθούν τα ειδικά χαρακτηριστικά καταμερισμού. 
Το υποδίκτυο επί του οποίου έχει πρόσβαση η κάθε κλάση χρηστών ορίζεται είτε 
από  το  μέσο  Ι.Χ.  οχημάτων  ή  από  ένα  μέσο  βοηθητικών  Ι.Χ.  οχημάτων.  Το 
υποδίκτυο που ορίζεται από ένα μέσο βοηθητικών  Ι.Χ.  οχημάτων περιέχει μόνο 
τους  συνδέσμους  όπου  επιτρέπεται  το μέσο αυτό  και  το μέσο  Ι.Χ.  οχημάτων. Η 
ζήτηση  για  κάθε  κλάση  καταμερίζεται  σε  διαδρομές  που  περιορίζονται  στο 
σχετικό υποδίκτυο [52]. 
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3.4.2.5 Καταµερισµός Μεταβλητής Ζήτησης, στο ∆ίκτυο Ι.Χ 
Οχηµάτων 

Αυτό το μοντέλο καταμερισμού καθιστά δυνατή τη χρήση συναρτήσεων ζήτησης 
(αντί  μητρώου  σταθερής  ζήτησης)  για  τον  καθορισμό  της  ζήτησης  για  κάθε 
ζεύγος  προέλευσης  προορισμού.  Ανάλογα  με  τις  συναρτήσεις  ζήτησης  που 
χρησιμοποιούνται,  ο  καταμερισμός  μεταβλητής  ζήτησης  μπορεί  να  εφαρμοστεί 
σε διάφορες περιπτώσεις, όπως [52]: 

 Για  το  συνδυασμό  των  τελευταίων  δύο  βημάτων  του  παραδοσιακού 
σειριακού μοντέλου των τεσσάρων βημάτων σε ένα ταυτόχρονο διτροπικό 
μοντέλο  εξισορρόπησης  δικτύου.  Αυτό  επιτελείται  με  χρήση 
καταμερισμού  μεταβλητής  ζήτησης  με  συναρτήσεις  καταμερισμού  κατά 
μέσο, σε συνδυασμό με καταμερισμό στο δίκτυο δημοσίων συγκοινωνιών. 

 Για την αποτίμηση των επιπτώσεων των μεταβολών στις κυκλοφοριακές 
συνθήκες,  όταν  είναι  πιθανό  να  επηρεάσουν  τον  αριθμό  των 
μετακινουμένων,  όχι  μόνο  την  επιλογή  της  διαδρομής  τους.  Αυτό 
επιτελείται με χρήση καταμερισμού μεταβλητής ζήτησης με συναρτήσεις 
απευθείας  ζήτησης,  ή  συναρτήσεις  καταμερισμού  κατά  μέσο  (στην 
περίπτωση που είναι διαθέσιμα εναλλακτικά μέσα). 

Παρακάτω ο όρος κύρια κλάση θα αναφέρεται στη μοναδική κλάση που ορίζεται 
για  έναν  καταμερισμό  απλής  κλάσης  χρηστών  ή  στην  κλάση  1  για  έναν 
καταμερισμό πολλαπλών κλάσεων χρηστών, δεδομένου ότι σε έναν καταμερισμό 
πολλαπλών  κλάσεων  χρηστών  οι  συναρτήσεις  ζήτησης  μπορούν  μόνο  να 
χρησιμοποιηθούν για την κύρια κλάση  (η ζήτηση για κάθε δευτερεύουσα κλάση 
καθορίζεται από ένα μητρώο σταθερής ζήτησης). 
Οι  συναρτήσεις  ζήτησης  μπορούν  να  οριστούν  με  χρήση  των  ακόλουθων 
μεταβλητών [52]: 

 Την  αντίσταση  στη  ροή  κυκλοφορίας,  δηλαδή,  το  χρόνο  ταξιδιού  της 
κύριας κλάσης. 

 Έξι  μητρώα  γενικής  χρήσης  που  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  να 
κρατήσουν παραμέτρους συναρτήσεων ζήτησης όπως:  συνολική ζήτηση, 
κρατούμενα,  αντιστάσεις  ροής  κυκλοφορίας  εναλλακτικών  μέσων  ή 
εναλλακτικών  σεναρίων,  σχετικές  κοινωνικο‐οικονομικές  παραμέτρους, 
κλπ.  

 Ζώνες προέλευσης και προορισμού. 

 Κατάλογο συναρτήσεων ζήτησης. 

3.4.2.6 Καταµερισµός Επιπρόσθετων Επιλογών, στο ∆ίκτυο 
Ι.Χ Οχηµάτων 

Ο  καταμερισμός  επιπρόσθετων  επιλογών  στο  δίκτυο  Ι.Χ.  οχημάτων 
αντιμετωπίζει  μια  ευρεία  κατηγορία  προβλημάτων  ΣΣ  που  σχετίζονται  με  την 
ανάλυση διαδρομών. Παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονου υπολογισμού διαφόρων 
χαρακτηριστικών  που  εξαρτώνται  από  τη  διαδρομή,  τα  οποία  μπορεί  να 
χρειάζονται πέραν των συνηθισμένων αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τα 
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μοντέλα καταμερισμού και  τα οποία  είναι σε πλήρη συμφωνία με  τις  διαδρομές 
που  παράγονται  από  τον  καταμερισμό.  Εφαρμογές  αυτού  του  τύπου 
περιλαμβάνουν [52]: 

 Υπολογισμό  πραγματικού  μητρώου  αποστάσεων,  που  αντανακλά  τις 
μέσες αποστάσεις Π‐Π των μετακινήσεων που έχουν καταμεριστεί, όχι εν 
μέρει τις κοντινότερες δυνατές αποστάσεις. 

 Υπολογισμό  ενός  μητρώου  κόστους  ή  διοδίων  που  περιέχει  ένα 
διαφορετικό είδος κόστους Π‐Π ή ένα χαρακτηριστικό, όπως διόδια οδού. 

 Ανάλυση  επιλογής  συνδέσμου,  δηλαδή  μερικό  καταμερισμό 
εξισορρόπησης μόνο των μετακινήσεων εκείνων που κάνουν χρήση ενός 
ειδικού τμήματος του δικτύου. Τα αποτελέσματα αυτού του καταμερισμού 
είναι ένα μητρώο ζήτησης που περιέχει μόνο εκείνες τις μετακινήσεις που 
κάνουν  χρήση  των  συγκεκριμένων  υποδομών  και  οι  αντίστοιχοι  φόρτοι 
συνδέσμων και στρέφουσων κινήσεων. 

 Μερικό  καταμερισμό  δηλαδή,  μερικούς  φόρτους  που  αντιστοιχούν  μόνο 
σε  ένα  τμήμα  της  καταμεριζόμενης  ζήτησης.  Το μέρος  της  ζήτησης που 
ενδιαφέρει  μπορεί  ρητά  να  προδιαγραφεί,  ως  ένα  σταθερό  μητρώο,  ή 
δυνητικά να οριστεί από έναν κανόνα που αφορά στη διαδρομή. 

 Αναλύσεις  στις  οποίες  συγκρατούνται  μόνο  ιδιαίτερα  τμήματα  των 
παραγόμενων  διαδρομών,  όπως  για  παράδειγμα  η  ανάλυση  των 
εκπομπών εξαιτίας των ψυχρών εκκινήσεων. 

 Υπολογισμό  εγκάρσιων  μητρώων  που  βασίζονται  σε  μια  διαφορετική 
ρύθμιση  των  προελεύσεων  και  των  προορισμών.  Μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων και για τον υπολογισμό ενός μητρώου Π‐Π 
σε μια υποπεριοχή.  

Από μαθηματικής απόψεως οι φόρτοι επί των συνδέσμων που αντιστοιχούν στην 
εξισορρόπηση  είναι  μοναδικοί,  η  αποσύνθεσή  τους  όμως  σε  διαδρομές  επί  του 
δικτύου  δεν  είναι  απαραίτητα  μοναδική.  Είναι  δυνατό  να  υφίστανται  άλλα 
αποτελέσματα  σε  μια  αποσύνθεση  διαφορετική από αυτή που  εξήχθη  από  τον 
καταμερισμό. 
Παρακάτω ο όρος κύρια κλάση θα αναφέρεται στη μοναδική κλάση που ορίζεται 
για  έναν  καταμερισμό  απλής  κλάσης  χρηστών  ή  στην  κλάση  1  για  έναν 
καταμερισμό  πολλαπλών  κλάσεων  χρηστών,  δεδομένου  ότι  ο  καταμερισμός 
επιπρόσθετων επιλογών εφαρμόζεται μόνο στην κύρια κλάση. 
Στον  καταμερισμό  επιπρόσθετων  επιλογών  εμπλέκεται  ένας  δευτερεύων 
καταμερισμός  που  κάνει  χρήση  των  ίδιων  διαδρομών  που  παράγονται  για  την 
κύρια  κλάση  κατά  τον  πρωτεύοντα  καταμερισμό.  Κατά  τον  δευτερεύοντα 
καταμερισμό η επιπρόσθετη ζήτηση καταμερίζεται σε διαδρομές που θεωρούνται 
ενεργές, σύμφωνα με έναν κανόνα που διέπει τις διαδρομές και καθορίζεται από 
το χρήστη, εξάγοντας με αυτό τον τρόπο τους επιπρόσθετους φόρτους. Με χρήση 
ενός  δυαδικού  τελεστή,  υπολογίζεται  ένα  επιπρόσθετο  γνώρισμα  διαδρομής  για 
κάθε  διαδρομή,  αθροίζοντας  το  χαρακτηριστικό  ενός  συνδέσμου  (ή  ενός 
συνδέσμου  και  μιας  στροφής),  που  ορίστηκε  ως  το  επιπρόσθετο 
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χαρακτηριστικό(ά)  του  συνδέσμου  (και  της  στροφής)  για  όλους  τους  συνδέσμους 
της  διαδρομής.  Για  να καθοριστεί  ο  κανόνας που  διέπει  τη  διαδρομή μπορεί  να 
προδιαγραφεί  ένα  κατώτερο  και  ένα  ανώτερο  κατώφλι.  Οι  διαδρομές  που 
θεωρούνται  ενεργές  είναι  μόνο  αυτές  που  οδηγούν  σε  ένα  χαρακτηριστικό 
διαδρομής  που  ικανοποιεί  τις  συνθήκες  των  κατωφλίων  και  η  αντίστοιχη 
επιπρόσθετη  ζήτηση  καταμερίζεται  στους  επιπρόσθετους  φόρτους.  Για 
παράδειγμα  ο  κανόνας  διαδρομής  “οι  ενεργές  διαδρομές  είναι  μόνο  όσες  είναι 
μακρύτερες από 6.5  μίλια”  θα μπορούσε να υλοποιηθεί  καθορίζοντας  το μήκος 
ως το επιπρόσθετο χαρακτηριστικό συνδέσμου, το + ως τον δυαδικό τελεστή και 
την τιμή (6.5,999) ως το κατώφλι [52]. 

3.4.2.7 Συνδυαστικοί Καταµερισµοί στο ∆ίκτυο Ι.Χ Οχηµάτων 

Μέχρι στιγμής κάθε τύπος καταμερισμού παρουσιάστηκε αυτόνομα με σκοπό να 
αναδειχθούν  οι  ιδιαίτερες  δυνατότητές  του.  Ωστόσο,  αρκετές  από  αυτές  τις 
δυνατότητες  μπορούν  να  συνδυαστούν  [55]  καθιστώντας  δυνατή  την  εκτέλεση 
μιας ακόμη ευρύτερης κλίμακας αναλύσεων. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα 
χρήσιμων συνδυασμών [52]: 

 Ο  καταμερισμός  πολλαπλών  κλάσεων  χρηστών  με  γενικευμένο  κόστος 
είναι  χρήσιμος  για  τη  μοντελοποίηση  καταστάσεων  όπου  διαφορετικές 
κλάσεις  χρηστών  πληρώνουν  διαφορετικά  διόδια,  ή  οποιοδήποτε  άλλο 
σταθερό  κόστος.  Όλες  οι  κλάσεις  που  χρησιμοποιούν  έναν  δεδομένο 
σύνδεσμο  αντιλαμβάνονται  τον  ίδιο  χρόνο,  αλλά  κάθε  μια  από  αυτές 
μπορεί να αντιληφθεί ένα διαφορετικό επιπρόσθετο σταθερό κόστος. Για 
έναν  τέτοιο  καταμερισμό  μπορεί  να  καθοριστεί  ένα  χαρακτηριστικό 
συνδέσμου  και  ένας  συντελεστής  βάρους.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι,  αν 
διάφορες  κλάσεις  χρηστών  κάνουν  χρήση  του  ίδιου  χαρακτηριστικού 
συνδέσμου,  μπορούν  να  ομαδοποιηθούν  καλύτερα  σε  συνεχόμενες 
κλάσεις  ελαχιστοποιώντας  με  αυτό  τον  τρόπο  τα  δεδομένα 
εισόδου/εξόδου στον δίσκο και μειώνοντας τον συνολικό απαιτούμενο για 
τον καταμερισμό χρόνο.  

 Σε  έναν  καταμερισμό  πολλαπλών  κλάσεων  χρηστών,  οι  επιπρόσθετες 
επιλογές μπορούν να εφαρμοστούν για μια κλάση κάθε φορά. Αναλύσεις 
για  περαιτέρω  κλάσεις  ενδεχομένως  απαιτήσουν  την  εκτέλεση  του 
καταμερισμού αρκετές φορές, μια φορά για κάθε υπό ανάλυση κλάση. 

 Για  έναν  καταμερισμό  γενικευμένου  κόστους,  το  μέσο  σταθερό  κόστος 
που καταναλώνεται για κάθε ζεύγος Π‐Π μπορεί να παραχθεί επίσης με 
χρήση  καταμερισμού  επιπρόσθετων  επιλογών.  Κατά  την  προετοιμασία 
του  καταμερισμού  το  ίδιο  χαρακτηριστικό συνδέσμου καθορίζεται ως  το 
χαρακτηριστικό που περιέχει  το  σταθερό  κόστος  και ως  το  επιπρόσθετο 
χαρακτηριστικό  του  συνδέσμου.  Το  +  καθορίζεται  ως  ο  τελεστής  της 
διαδρομής,  αλλά  δε  χρειάζεται  να  καθοριστεί  κατώφλι.  Το  εξαγόμενο 
μητρώο των επιπρόσθετων χαρακτηριστικών των διαδρομών περιέχει  το 
μέσο σταθερό κόστος που γίνεται αντιληπτό για κάθε ζεύγος Π‐Π. Στην 
περίπτωση  ενός  καταμερισμού  πολλαπλών  κλάσεων  χρηστών,  η 
ανωτέρω  διαδικασία  μπορεί  μόνο  να  εφαρμοστεί  στην  κύρια  κλάση. 
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Ωστόσο,  ο  καταμερισμός  μπορεί  να  επαναληφθεί  αρκετές  φορές,  κάθε 
φορά προδιαγράφοντας μια διαφορετική κλάση ως την κύρια κλάση.  

 Σε  έναν  καταμερισμό  μεταβλητής  ζήτησης  με  γενικευμένο  κόστος,  οι 
αντιστάσεις  της  κυκλοφοριακής  ροής  που  χρησιμοποιείται  στις 
συναρτήσεις  ζήτησης  βασίζονται  στο  γενικευμένο  κόστος  αντί  των 
χρόνων ταξιδιού.  

 Μπορεί  να  εκτελεστεί  καταμερισμός  πολλαπλών  κλάσεων  χρηστών 
μεταβλητής  ζήτησης,  όπου όμως  οι συναρτήσεις  ζήτησης καθορίζουν  τη 
ζήτηση  που  αφορά  μόνο  στην  κύρια  κλάση.  Η  ζήτηση  για  κάθε 
δευτερεύουσα  κλάση  καθορίζεται  πάντα  από  ένα  μητρώο  σταθερής 
ζήτησης. 

3.4.2.8 Καταµερισµός στο ∆ίκτυο ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών 

Ο  καταμερισμός  στο  δίκτυο  δημοσίων  συγκοινωνιών  είναι  τύπου  πολλαπλών 
διαδρομών και βασίζεται στον υπολογισμό των βέλτιστων στρατηγικών. Η έννοια 
της  στρατηγικής  που  αποτελεί  γενίκευση  της  έννοιας  της  διαδρομής  βασίζεται 
στην ακόλουθη παρατήρηση [52]: 
Εξαιτίας  της  αναμονής  που  λαμβάνει  χώρα  σε  ένα  δίκτυο  δημοσίων 
συγκοινωνιών, ένας μετακινούμενος μπορεί να επιλέξει μεταξύ πιο πολύπλοκων 
στοιχείων  απ’  ότι  μια  απλή  διαδρομή  προκειμένου  να  φτάσει  στον  προορισμό 
του. Για παράδειγμα, ο μετακινούμενος μπορεί να επιλέξει μεταξύ ενός συνόλου 
διαδρομών  και  να  επιτρέψει  το  όχημα  που  θα  φτάσει  πρώτο  σε  μια  στάση  να 
προσδιορίσει ποια από αυτές τις διαδρομές θα πάρει προκειμένου να φτάσει στον 
προορισμό του. 
Ο τύπος της στρατηγικής που ακολουθείται από το ΕΜΜΕ/2 μπορεί να εκφραστεί 
ως  εξής:  σε  κάθε  κόμβο,  ο  μετακινούμενος  έχει  επιλέξει  ένα  σύνολο  από 
ελκυστικές γραμμές δημοσίων συγκοινωνιών και επιβιβάζεται στο πρώτο όχημα 
από οποιαδήποτε από αυτές γραμμή και αποβιβάζεται σε έναν προκαθορισμένο 
κόμβο με βάση τον προσδοκώμενο χρόνο ταξιδιού από αυτόν τον κόμβο προς τον 
προορισμό  του.  Η  διαδικασία  αυτή  επαναλαμβάνεται  μέχρις  ότου  ο 
μετακινούμενος  φθάσει  στον  προορισμό  του.  Όταν  το  δίκτυο  περιέχει 
συνδέσμους  βοηθητικών  δημοσίων  συγκοινωνιών,  ο  μετακινούμενος  σε  κάθε 
κόμβο  που  περιμένει  μπορεί  να  επιλέξει  είτε  από  ένα  σύνολο  ελκυστικών 
γραμμών ή έναν εξερχόμενο σύνδεσμο. 
Η  βέλτιστη  στρατηγική  είναι  αυτή  που  ελαχιστοποιεί  τον  συνολικό 
προσδοκώμενο  χρόνο  μετακίνησης  (συμπεριλαμβανομένων  των  χρόνων 
αναμονής, εν πορεία, πεζή κλπ.) 
Στο  Σχήμα  3‐8  απεικονίζεται  ένα  παράδειγμα  στρατηγικής  για  έναν 
μετακινούμενο  που  θέλει  να  μετακινηθεί  από  την  προέλευση  p  προς  τον 
προορισμό q, σε ένα μικρό δίκτυο δημοσίων συγκοινωνιών [52]: 

 Από την προέλευση p, περπατά στον κόμβο 1 και παίρνει το πρώτο όχημα 
της γραμμής Α ή της γραμμής Β 
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 Αν  πάρει  τη  γραμμή  Α,  αποβιβάζεται  στον  κόμβο  5  και  περπατά  στον 
προορισμό q 

 Αν  πάρει  τη  γραμμή  Β,  αποβιβάζεται  στον  κόμβο  3  και  περπατά  στον 
κόμβο  4.  Εκεί  παίρνει  τη  γραμμή D  και  αποβιβάζεται  στον  κόμβο  6  απ’ 
όπου περπατά στον προορισμό q. 
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Γραµµές ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών
 

Σχήµα 3-8: Μικρό ∆ίκτυο ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών [52] 

Το  παράδειγμα  αυτό  αναδεικνύει  κάποια  σημαντικά  χαρακτηριστικά  των 
στρατηγικών που  εφαρμόζονται  από  το EMME/2. Οι  ελκυστικές  σε  έναν  κόμβο 
γραμμές δε χρειάζεται να διαγράφουν το ίδιο δρομολόγιο (όπως για παράδειγμα 
οι γραμμές Α και Β, που αμφότερες είναι ελκυστικές για τον κόμβο 1). Επίσης για 
κάθε κόμβο υπάρχει ένα σύνολο από ελκυστικές γραμμές (όπως για παράδειγμα 
στους  κόμβους  1  και  4),  ή  ένας  απλός  εξερχόμενος  σύνδεσμος  (όπως  για 
παράδειγμα στην προέλευση p και στον κόμβο 3). 

3.4.2.9 Ντετερµινιστικός Καταµερισµός στο ∆ίκτυο ∆ηµοσίων 
Συγκοινωνιών 

 
Ο ντετερμινιστικός καταμερισμός στο δίκτυο δημοσίων συγκοινωνιών βασίζεται 
στην ακόλουθη υπόθεση [52]: 
Κάθε  μετακινούμενος  έχει  πλήρη  γνώση  των  δρομολογίων  και  επιθυμεί  να 
αφήσει μια προέλευση (ή να φθάσει σε έναν προορισμό) σε μια δεδομένη χρονική 
στιγμή.  Θα  επιλέξει  τη  διαδρομή  που  ελαχιστοποιεί  το  συνολικό  κόστος 
μετακίνησης,  το  οποίο  δε  συνδέεται  απαραίτητα  με  τον  συνολικά  διανυθέντα 
χρόνο. 
Η  βέλτιστη  διαδρομή  είναι  αυτή  που  ελαχιστοποιεί  το  συνολικό  κόστος 
μετακίνησης  και  ισούται  με  το  σταθμισμένο  άθροισμα  διαφόρων  συστατικών 
χρόνου  (όπως  αναμονή,  χρόνος  εν  πορεία,  χρόνος  πεζή)  και  άλλα  συστατικά 
κόστους (όπως καθυστέρηση επιβίβασης). 
Για  παράδειγμα  [52]  έστω  ότι  ένας  μετακινούμενος  θέλει  να  μεταβεί  από  τον 
κόμβο  1  στον  κόμβο  5  του  δικτύου  του  Σχήματος  4‐6.  Ο  στοχευόμενος  χρόνος 
άφιξης  είναι  στις  9:00.  Ο  μετακινούμενος  γνωρίζει  ότι  θα  πρέπει  να  είναι  στη 
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στάση τουλάχιστον 2 λεπτά πριν από την επιβίβασή του. Αντιλαμβάνεται ποινή 
επιβίβασης  5  λεπτών  για  κάθε  γραμμή  δημοσίων  συγκοινωνιών  εκτός  της 
γραμμής  D,  για  την  οποία  αντιλαμβάνεται  ποινή  επιβίβασης  10  λεπτών.  Το 
βάρος  που  αντιλαμβάνεται  για  κάθε  συστατικό  είναι  1.  Δύο  από  τις  δυνατές 
διαδρομές είναι [52]:  

Είναι  στον  κόμβο  1  στις  8:23,  με  σκοπό  να  επιβιβαστεί  στη  γραμμή Α  στις 
8:25. Ο χρόνος ταξιδιού από τον κόμβο 1 στον κόμβο 5 είναι 30 λεπτά. Φθάνει 
στον  κόμβο  5  στις  8:55,  δηλαδή  5  λεπτά  νωρίτερα  από  τον  στοχευόμενο 
χρόνο.  
Συνολικός διανυθείς χρόνος: 8:55 – 8:23 = 32 λεπτά  
Συνολικό  κόστος  ταξιδιού:  2  (αναμονή)  +  5  (επιβίβαση)  +  30  (εντός  του 
οχήματος) + 5 (προ στοχευόμενου χρόνου) = 42  

 
Αφήνει τον κόμβο 1 στις 8:26 και περπατά (1 λεπτό) στον κόμβο 2, με σκοπό 
να επιβιβαστεί στη γραμμή D στις 8:29. Ο χρόνος ταξιδιού από τον κόμβο 2 
στον  6  είναι  22  λεπτά. Φθάνει  στον  κόμβο  6  στις  8:51. Περπατά  (3  λεπτά) 
προς τον κόμβο 5, φθάνοντας εκεί στις 8:54, δηλαδή 6 λεπτά νωρίτερα από 
τον επιθυμητό χρόνο.  
Συνολικός διανυθείς χρόνος: 8:54 – 8:26 = 29 λεπτά 
Συνολικό κόστος ταξιδιού: 1 (πεζή) + 2 (αναμονή) + 10 (επιβίβαση) + 22 (εντός 
του οχήματος) + 3 (πεζή) + 6 (προ στοχευόμενου χρόνου) = 44  

 
Σε  αυτή  την  περίπτωση  η  δεύτερη  διαδρομή  είναι  καλύτερη  αναφορικά  με  το 
χρόνο  που  διανύθηκε  (29  <  32  λεπτών),  αλλά  πιο  ακριβή  στην  πράξη  (44>42). 
Επομένως ο αλγόριθμος θα απέρριπτε την πρώτη διαδρομή. 

3.4.2.10 ∆ίτροπικός ή Πολυτροπικός Καταµερισµός 

Ο διτροπικός καταμερισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση καταμερισμού 
μεταβλητής  ζήτησης  στο  δίκτυο  Ι.Χ.  οχημάτων  και  καταμερισμού  στο  δίκτυο 
συγκοινωνιών.  Θεωρώντας  ότι  η  αντίσταση  κυκλοφοριακής  ροής  του  δικτύου 
δημοσίων  συγκοινωνιών  δεν  είναι  συνάρτηση  των  χρόνων  του  δικτύου  Ι.Χ. 
οχημάτων, τα βήματα που ακολουθούνται για τον καταμερισμό αυτού του τύπου 
έχουν ως εξής [52]: 

1. Προκειμένου  να  ληφθούν  οι  αρχικές  τιμές  των  αντιστάσεων 
κυκλοφοριακής  ροής  του  δικτύου  δημοσίων  συγκοινωνιών  εκτελείται 
καταμερισμός  στο  δίκτυο  δημοσίων  συγκοινωνιών  με  χρήση  τεχνητού 
μητρώου ζήτησης (πχ. ενός βαθμωτού μητρώου τιμής 1). 

2. Εκτελείται  καταμερισμός μεταβλητής ζήτησης στο δίκτυο  Ι.Χ.  οχημάτων 
με συναρτήσεις επιλογής μέσου, που παρέχουν τη ζήτηση στο δίκτυο  Ι.Χ. 
οχημάτων  ως  συνάρτηση  της  συνολικής  ζήτησης,  των  χρόνων  ταξιδιού 
στο δίκτυο  Ι.Χ. οχημάτων και των αντιστάσεων κυκλοφοριακής ροής του 
δικτύου  δημοσίων  συγκοινωνιών.  Αποτέλεσμα  του  καταμερισμού  αυτού 
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θα  είναι  η  ζήτηση  στο  δίκτυο  Ι.Χ.  οχημάτων,  και  οι  αντίστοιχοι  χρόνοι 
ταξιδιού και φόρτοι του δικτύου Ι.Χ. οχημάτων. 

3. Υπολογίζεται  η  ζήτηση  στο  δίκτυο  δημοσίων  συγκοινωνιών  ίση  με  τη 
διαφορά  της  ζήτησης  στο  δίκτυο  των  Ι.Χ.  οχημάτων  από  τη  συνολική 
ζήτηση. 

4. Εκτελείται  καταμερισμός  στο  δίκτυο  δημοσίων  συγκοινωνιών,  με  χρήση 
της  ζήτησης  στο  δίκτυο  δημοσίων  συγκοινωνιών ως  το  μητρώο  ζήτησης 
για δημόσιες συγκοινωνίες. Το αποτέλεσμα αυτού του καταμερισμού θα 
είναι  αντιστάσεις  κυκλοφοριακής  ροής  και  φόρτοι  στο  δίκτυο  δημοσίων 
συγκοινωνιών. 

Αν  οι  τιμές  της  αντίστασης  κυκλοφοριακής  ροής  του  δικτύου  δημοσίων 
συγκοινωνιών είναι συνάρτηση των χρόνων του δικτύου Ι.Χ. οχημάτων, το βήμα 2 
της παραπάνω διαδικασίας τροποποιείται ως εξής [52]: 

 Τερματίζεται ο καταμερισμός στο δίκτυο Ι.Χ. οχημάτων έπειτα από έναν 
επιλεγμένο αριθμό επαναλήψεων. 

 Υπολογίζονται  εκ  νέου  οι  αντιστάσεις  κυκλοφοριακής  ροής  του  δικτύου 
δημοσίων συγκοινωνιών με εκτέλεση καταμερισμού στο δίκτυο δημοσίων 
συγκοινωνιών (όπως στο βήμα 1 της παραπάνω διαδικασίας). 

 Για να αντανακλαστούν οι αλλαγές στη συνάρτηση ζήτησης, ρυθμίζεται 
εκ νέου το μητρώο που περιέχει την αντίστροφη της συνάρτησης ζήτησης.  

 Επαναλαμβάνεται  ο  καταμερισμός  μεταβλητής  ζήτησης  στο  δίκτυο  Ι.Χ. 
οχημάτων,  ζητώντας  περισσότερες  επαναλήψεις  επί  του  παλαιού 
καταμερισμού.  Στη  συνέχεια  λαμβάνονται  υπόψη  οι  ρυθμισμένες 
αντιστάσεις κυκλοφοριακής ροής του δικτύου δημοσίων συγκοινωνιών. 

Με  παρόμοιο  τρόπο  μπορούν  να  υλοποιηθούν  περισσότερο  πολύπλοκα 
πολυτροπικά  μοντέλα  καταμερισμού  εξισορρόπησης,  με  βάση  συναρτήσεις 
ζήτησης που είναι περισσότερο γενικές από τις συναρτήσεις επιλογής μέσου. Η 
προσέγγιση  αυτή  είναι  έγκυρη  όσο  οι  μεταβλητές  που  συνδέονται  με  το  χρόνο 
ταξιδιού στη συνάρτηση ζήτησης είναι διαχωρίσιμες από το ζεύγος Π‐Π. 

3.4.3 Καταµερισµός στο SATURN 

3.4.3.1 Εξισορροπητικός Καταµερισµός Wardrap 

Ο  καταμερισμός  αυτού  του  τύπου  βασίζεται  στην  αρχή  εξισορρόπησης  της 
κυκλοφορίας του Wardrap που δηλώνεται ως εξής [56]: 
Η  κυκλοφορία  σε  κορεσμένα  δίκτυα  αυτό‐διευθετείται  με  τρόπο  τέτοιο  ώστε  το 
κόστος  ταξιδιού  για  όλες  τις  διαδρομές  που  ορίζονται  μεταξύ  κάθε  ζεύγους 
προέλευσης προορισμού ισούται με το ελάχιστο κόστος ταξιδιού και όσες διαδρομές 
δε χρησιμοποιούνται έχουν ίσο ή μεγαλύτερο κόστος. 
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της θεωρίας καταμερισμού είναι η αναγνώριση ότι 
το σύνολο των ροών Va που ικανοποιούν την αρχή του Wardrap μπορεί επίσης να 
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παραχθεί από την εύρεση του συνόλου των ροών που ελαχιστοποιεί μια σταθερή 
“αντικειμενική συνάρτηση”: 

(v)dvC   = Z a
Va
o

a
∫Σ  

Η εξίσωση αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη στο ότι δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης 
αλγορίθμων  οι  οποίοι  εγγυώνται  την  εύρεση  μια  λύσης  εξισορρόπησης,  με  την 
ελαχιστοποίηση του Z. 

3.4.3.2 Στοχαστικός Καταµερισµός Εξισορρόπησης Χρήστη 

Ένας ορισμός για τον καταμερισμό αυτού του τύπου μπορεί να δηλωθεί ως εξής: 
Η  κυκλοφορία  σε  κορεσμένα  δίκτυα  αυτό‐διευθετείται  με  τρόπο  τέτοιο ώστε  οι 
διαδρομές  που  επιλέγονται  από  μεμονωμένους  χρήστες  είναι  εκείνες  με  το 
ελάχιστο αντιλαμβανόμενο  κόστος.  Διαδρομές  με  αντιλαμβανόμενο  κόστος  που 
υπερβαίνει το ελάχιστο δε χρησιμοποιούνται. 
Η σημαντική διαφορά αυτού του  τύπου καταμερισμού με τον καταμερισμό που 
βασίζεται στην αρχή του Wardrap,  είναι ότι στον δεύτερο υποτίθεται ότι όλοι οι 
χρήστες αντιλαμβάνονται  το κόστος  ταξιδιού με  έναν  ιδεατό  τρόπο – που στην 
ουσία  είναι  το  κόστος  ταξιδιού  που  ορίζει  ο  χρήστης  του  μοντέλου  –  ενώ  ο 
στοχαστικός  εξισορροπητικός  καταμερισμός  χρήστη  επιτρέπει  διαφορετικούς 
χρήστες  να  έχουν  διαφορετική  αντίληψη  του  τι  πραγματικά  σημαίνει  κόστος 
ταξιδιού γι’ αυτούς. 
Τα στοχαστικά μοντέλα ρυθμίζονται με την υπόθεση ότι το κόστος όπως ορίζεται 
από το μοντέλο είναι το “σωστό” μέσο κόστος, όμως υπάρχει μια κατανομή γύρω 
από  τη  μέση  αυτή  τιμή  που  αντιπροσωπεύει  τις  αντιλαμβανόμενες  από  τους 
χρήστες  τιμές  κόστους.  Το  αντιλαμβανόμενο  κόστος  μιας  διαδρομής  μπορεί  να 
προσομοιωθεί  με  την  επιλογή  ενός  κόστους  στην  τύχη  από  την  κατανομή  των 
τιμών κόστους που αντιλαμβάνονται οι χρήστες σε κάθε σύνδεσμο [56]. 

3.4.3.3 Καταµερισµός Πολλαπλών Κλάσεων Χρηστών 

Οι πολλαπλές κλάσεις χρηστών αναφέρονται σε μετακινήσεις που διαφέρουν σε 
σχέση με: 

 τον τύπο του οχήματος ή, 

 τα κριτήρια επιλογής διαδρομών από τους χρήστες ή 

 τους περιορισμούς του δικτύου. 

Για  παράδειγμα,  τα  ημιφορτηγά  και  τα  αυτοκίνητα  μπορεί  να  συνιστούν 
διαφορετικές κλάσεις χρηστών, όπως και διαφορετικοί μπορεί να είναι οι χρήστες 
που  αναζητούν  ελάχιστο  χρόνο  μετακίνησης  από  αυτούς  που  αναζητούν 
ελάχιστη  απόσταση.  Επομένως,  ο  καταμερισμός  αυτού  του  τύπου  αναφέρεται 
στην ανάθεση διαφορετικών κλάσεων χρηστών στο ίδιο οδικό δίκτυο. 
Η  αλληλεπίδραση  μεταξύ  διαφορετικών  κλάσεων  χρηστών  μπορεί  να  βασιστεί 
είτε  στην  αρχή  του  Wardrop  ή  στην  αρχή  της  στοχαστικής  εξισορρόπησης 
δηλαδή:, 
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κατά  την  ισορροπία  όλες  οι  διαδρομές  που  χρησιμοποιούνται  λαμβάνονται  ως 
διαδρομές  ελαχίστου  κόστους  από  τους  μεμονωμένους  χρήστες  εντός  της  κάθε 
κλάσης (καθώς επίσης και ως επιτρεπτές διαδρομές). 
ή 
κατά την ισορροπία όλες οι διαδρομές που χρησιμοποιούνται από έναν ιδιαίτερο 
χρήστη  είναι  διαδρομές  ελαχίστου  κόστους  ενώ  όλες  οι  άλλες  επιτρεπτές 
διαδρομές έχουν ίσο ή μεγαλύτερο κόστος [56]. 

3.4.3.4 Μοντέλα Συνδυασµένου Εξισορροπητικού 
Καταµερισµού και Μεταβλητής Ζήτησης 

Τα μοντέλα μεταβλητής ζήτησης μπορούν σε γενικές γραμμές να απεικονιστούν 
από την εξίσωση:  

T = d(c), 

όπου το T, ένα γενικό διάνυσμα που αναπαριστά όλες τις μετακινήσεις Π‐Π που 
πρόκειται να καταμεριστούν και το c αναπαριστά όλα τα κόστη Π‐Π.  
Η διαδικασία καταμερισμού για ένα σταθερό μητρώο μετακινήσεων T, μπορεί να 
ληφθεί ως μια διαδικασία, ένα εξαγόμενο της οποία είναι τα κόστη ταξιδιών Π‐Π 
ανά δρόμο. Τα κόστη αυτά θα εξαρτώνται μέσω των επιπέδων κορεσμού από το 
εισαγόμενο  μητρώο  μετακινήσεων.  Επομένως  ο  καταμερισμός  μπορεί  να 
θεωρηθεί ως ένα μοντέλο προσφοράς ή απόδοσης του δικτύου: 

c = s(T), 
Σε  μια  συνδυασμένη  προσέγγιση  μοντελοποίησης  απαιτούμε  οι  διαδικασίες 
ζήτησης και προσφοράς να μην είναι μόνο εσωτερικά σύμφωνες αλλά επίσης να 
είναι σύμφωνες μεταξύ τους, έτσι ώστε η συνδυασμένη εξισορρόπηση να μπορεί 
να δηλωθεί με τη χρήση του συμβόλου *, από τις εξισώσεις: 

T* = d(c*) και c* = s(T*) 
Μ’ άλλα λόγια δοθέντος ενός συνόλου από κόστη ταξιδιών c* σε ένα δίκτυο, το 
μοντέλο  ζήτησης  παράγει  ένα  σύνολο  από  τιμές  ζήτησης  T*  του  μητρώου 
μετακίνησης  και  αν  καταμερίσουμε  τις  τιμές  T*  στο  οδικό  δίκτυο  τα  κόστη 
ταξιδιών  που  θα  προκύψουν  θα  είναι  πάλι  c*.  Τα  μοντέλα  ζήτησης  και 
προσφοράς επομένως βρίσκονται σε “εξισορρόπηση”. 
Η γενική μορφή των μοντέλων προσφοράς και ζήτησης απεικονίζεται στο Σχήμα 
3‐9,  όπου  η  ζήτηση  ελαττώνεται  όσο  τα  κόστη  μετακίνησης  αυξάνουν  και  τα 
κόστη  μετακίνησης  αυξάνουν  όσο  η  ζήτηση  αυξάνεται.  Η  εξισορρόπηση 
αντανακλάται στην τομή των δύο καμπυλών [56]. 
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Κόστη Ζήτηση d(c)

Προσφορά s(T)

(T*, c*)

Ζήτηση (Μετακινήσεις)  
Σχήµα 3-9: Εξισορρόπηση Προσφοράς/Ζήτησης [56] 

3.4.3.5 Απλός Ελαστικός Καταµερισµός 

Η  περιορισμένη  ή  απλή  μορφή  του  καταμερισμού  μεταβλητής  ζήτησης 
αναφέρεται  ως  “ελαστικός”  καταμερισμός,  όπου  ο  αριθμός  των  (οχημάτων) 
μετακινήσεων  από  την  προέλευση  i  προς  τον  προορισμό  j  είναι  συνάρτηση 
“ζήτησης”  του  κόστους  (δηλαδή  του  γενικευμένου  χρόνου)  των  (οχημάτων) 
μετακινήσεων μεταξύ των i και j μόνο, άρα: 

Tij = f(cij) 
Αυτή  η  μορφή  ζήτησης  ταιριάζει  περισσότερο  με  ένα  μοντέλο  καταμερισμού 
κατά μέσο που για τις μετακινήσεις ij επιλέγει είτε οδικά μέσα ή μέσα δημοσίων 
συγκοινωνιών,  αλλά  ο  προορισμός  είναι  σταθερός.  Ωστόσο  θα  μπορούσε  να 
θεωρηθεί ότι αναπαριστά την απόφαση σχετικά με το πότε ο μετακινούμενος θα 
ταξιδέψει (επιλογή χρόνου αναχώρησης), αν θα μετακινηθεί ή όχι (συχνότητα) ή 
αν  θα  μετακινηθεί  ως  επιβάτης  (πληρότητα).  Δε  μπορεί  για  παράδειγμα  να 
προσαρμοστεί σε ένα μοντέλο στο οποίο η επιλογή για το αν θα μετακινηθεί από 
την  προέλευση  i  στον  προορισμό  j  είναι  συνάρτηση  του  κόστους  ΟΛΩΝ  των 
προορισμών. 
Ένα  “τυπικό”  παράδειγμα  συνάρτησης  ζήτησης  θα  μπορούσε  να  είναι  μια 
εξίσωση όπου ο λόγους κόστους υψώνεται σε μια παράμετρο ʺελαστικότηταςʺ p: 

Tij  =  Tij
0 (cij/cij

0)p 
Σημειώνεται ότι όταν cij = cij

0 τότε Tij = Tij
0; άρα ο όρος Tij

0 μπορεί να ερμηνευτεί ως 
ο αναμενόμενος αριθμός μετακινήσεων όταν τα κόστη είναι ίσα με cij0. Γενικά ο 
όρος  cij0 θα μπορούσε να ληφθεί ίσος με τα τρέχοντα (ελάχιστα) κόστη, ενώ ο Tij0 
θα  μπορούσε  να  είναι  μια  παράγωγη  έκδοση  του  τρέχοντος  μητρώου 
μετακινήσεων [56]. 

3.4.3.6 Πιο Πολύπλοκα Μοντέλα Ελαστικού Καταµερισµού 

Περιλαμβάνουν [56]: 
 Βασικά Μοντέλα Logit 
Τα μοντέλα επιλογής τύπου  logit χρησιμοποιούνται στο ΣΣ για ένα ευρύ 
φάσμα  περιπτώσεων,  όπως  πχ.  επιλογή  μέσου,  επιλογή  χρόνου 
μετακίνησης  κλπ.  Στην  πιο  απλή  του  μορφή  το  μοντέλο  επιλογής  logit 

 3-31 
 



Κεφ. 3: Μοντελοποίηση και Συγκοινωνιακά ∆ίκτυα  Καταµερισµός στο SATURN 

 

μεταξύ  Ι.Χ.  αυτοκινήτου  και  δημοσίων  συγκοινωνιών  μπορεί 
διαγραμματικά να αναπαρασταθεί στο Σχήμα 3‐10 και από τις εξισώσεις: 

))cexp()c/(exp()cexp(TT PT
ij

R
ij

R
ij

A
ij

R
ij β−+β−β−= ))cc(exp(1/(T PT

ij
R
ij

A
ij −β+=  

όπου το Tij
A αναπαριστά το συνολικό αριθμό των μετακινήσεων από το  i 

στο  j επιλέγοντας μεταξύ οδικού δικτύου (R) και δημοσίων συγκοινωνιών 
(PT),  τα  cij

R  και  cij
PT  αναπαριστούν  τα  αντίστοιχα  κόστη  και  το  β  ένα 

παράγοντα “ευαισθησίας”. 

∆ηµόσιες
ΣυγκοινωνίεςΙ.Χ. όχηµα

Τij
A

 

 

Σχήµα 3-10: Ένα Απλό Μοντέλο logit: Επιλογή από 2 Μέσα [56] 

 Πολυωνυμικά Μοντέλα Logit 
Επεκτείνουν  τις  επιλογές  των  βασικών  σε  δύο  ή  περισσότερες  επιλογές 
αλλά  όλες  του  “ιδίου  επιπέδου”  όπως  αναπαριστά  το  Σχήμα  3‐11  και  η 
εξίσωση: 

∑
=

β−β−=
N

1n

n
ij

1
ij

A
ij

1
ij )cexp(/)cexp(TT  

όπου οι επιλογές 1...Ν έχουν κόστη cij1...cijN και αυθαίρετα υποτίθεται ότι η 
επιλογή 1 αναπαριστά μετακίνηση με Ι.Χ. 

Τij
A

Τij
1

Τij
2

 

Σχήµα 3-11: Ένα Πολυωνυµικό Μοντέλο Τύπου logit [56] 

 Φωλιασμένα Μοντέλα Logit 
Σε  αυτά,  μια  σειρά  επιλογών  γίνεται  διαδοχικά,  με  το  σύνολο  των 
διαθέσιμων  επιλογών  του  ενός  “επιπέδου”  να  είναι  πιθανό,  λόγω  της 
επιλογής που προηγήθηκε στο ανώτερο επίπεδο. Η γενική δομή για δύο 
επίπεδα απεικονίζεται στο Σχήμα 3‐12. 

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

 
Σχήµα 3-12: Ένα Φωλιασµένο Μοντέλο ΕπιλογήςΤτύπου logit [56] 
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3.4.3.7 Ελαστικός Καταµερισµός Πολλαπλών Κλάσεων 
Χρηστών 

Ο  καταμερισμός  αυτού  του  τύπου  συνδυάζει  τις  έννοιες  που  αντιμετωπίζονται 
από  τον  καταμερισμό  πολλαπλών  κλάσεων  χρηστών  και  από  τα  “ευαίσθητα” 
κόστους  μητρώα  μετακινήσεων,  έτσι  ώστε  κάθε  κλάση  χρηστών  να  έχει 
διαφορετική συνάρτηση ζήτησης, δηλαδή: 

Tijm  = fijm (cijm) 
όπου ο επιπρόσθετος δείκτης m αναφέρεται σε διαφορετική κλάση χρηστών. 
Εναλλακτικά οι συναρτήσεις ζήτησης μπορεί να είναι οι ίδιες όμως ο ορισμός του 
γενικευμένου κόστους μπορεί να διαφέρει μεταξύ των κλάσεων χρηστών, όπως 
για παράδειγμα στην περίπτωση διοδίων. 
Η  εκτέλεση  του  καταμερισμού  αυτού  του  τύπου  απαιτεί  τα  επιπλέον  μητρώα 
μετακινήσεων και κόστους, τόσο τα εισόδου όσο και τα εξόδου, δηλ. τα  cij0, Tij' και 
Tij,  να  είναι  υπό  τη  μορφή  “στοίβας”  με  κάθε  κλάση  χρηστών  να 
αντιπροσωπεύεται  από  ένα  διακριτό  επίπεδο.  Το  εισαγόμενο  μητρώο 
μετακινήσεων  “αναφοράς”  Tij

0  δε  χρειάζεται  να  αποτελεί  μέρος  της  στοίβας 
αυτής,  ώστε  δύο  διαφορετικές  κλάσεις  να  μπορούν  να  “μοιραστούν”  το  ίδιο 
μητρώο μετακινήσεων με διαφορετικούς συντελεστές, όμως για να αποφευχθεί η 
σύγχυση και για να διευκολυνθεί η σύγκριση μεταξύ των μητρώων εισόδου και 
εξόδου είναι πιθανώς προτιμότερο το To

ij να αποτελεί μέρος της στοίβας [56]. 

3.4.3.8  Συνδυασµένα Μοντέλα Κατανοµής και Καταµερισµού 

Δύο  ειδών μοντέλα  κατανομής  είναι  διαθέσιμα  εντός  του  SATURN,  που  και  τα 
δύο  είναι  τύπου  “περιορισμένης‐προέλευσης”  καθώς  επίσης  βασίζονται  στην 
εξίσωση τύπου logit: 

1.  Αυξητικά:   ))cc(exp(TAT o
ijij

o
ijiij −β−=

και  

2.  Απόλυτα ή διαμοιρασμένα:   )cexp(AT ijiij β−=

όπου  και  στις  δύο  περιπτώσεις  οι  συντελεστές  ισοζυγίου  Ai  επιλέγονται  έτσι 
ώστε: 

∑ =
j

iij OT  

όπου  Oi,  ο  αριθμός  των  μετακινήσεων  που  προέρχονται  από  την  προέλευση  i 
καθώς υπολογίζονται από τα αθροίσματα των προελεύσεων στο βασικό μητρώο 
Tijo. 
Το  πρόβλημα  της  συνδυασμένης  κατανομής  και  του  καταμερισμού  μπορεί  να 
επιλυθεί  με  χρήση  όμοιων  αλγορίθμων  με  εκείνους  που  χρησιμοποιούνται  για 
την επίλυση των προβλημάτων “απλής” ελαστικότητας [56]. 
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3.5 Συγκοινωνιακά ∆εδοµένα 

3.5.1 ΕΜΜΕ/2 

3.5.1.1 Γενικά 

Στο  ΕΜΜΕ/2  τα  δεδομένα  που  συμμετέχουν  στις  διαδικασίες  καταμερισμού 
ταξινομούνται σε τρεις κύριες κατηγορίες [52]: 

 Κατηγορία δεδομένων Δικτύου, όπου εμπλέκονται δεδομένα του δικτύου 
Ι.Χ.  οχημάτων,  ή  του  δικτύου  δημοσίων  συγκοινωνιών,  ή  γενικότερα 
οποιουδήποτε  οριζόμενου  υποδικτύου  εξυπηρετεί  εξειδικευμένες 
διαδικασίες μετακινήσεων, όπως επί παραδείγματι ένα βοηθητικό δίκτυο 
δημοσίων συγκοινωνιών. 

 Κατηγορία  δεδομένων  Μητρώων,  όπου  εμπλέκονται  δεδομένα  είτε 
εισερχόμενα  στις  διαδικασίες  καταμερισμού  που  μπορεί  να 
περιλαμβάνουν τη ζήτηση των χρηστών του δικτύου για μετακινήσεις, ή 
εξερχόμενα  που  μπορεί  να  περιλαμβάνουν  τα  αποτελέσματα  του 
καταμερισμού  σε  χρόνους  μετακινήσεων  επί  των  συνδέσμων  του 
Συγκοινωνιακού Δικτύου 

 Κατηγορία  δεδομένων  Συναρτήσεων,  είτε  αυτές  αφορούν  καθυστέρηση 
φόρτων  επί  των συνδέσμων  του Συγκοινωνιακού Δικτύου.  ή ποινών  επί 
των στρέφουσων κινήσεων του. 

Όλα τα εμπλεκόμενα με τις κατηγορίες αυτές δεδομένα, η ιεράρχηση τους και οι 
ιδιότητές τους αναλύονται στις επόμενες παραγράφους. 

3.5.1.2 Κατηγορία ∆εδοµένων ∆ικτύου 

Η  κατηγορία  δεδομένων  Δικτύου  περιλαμβάνει  τις  ακόλουθες  συγκοινωνιακές 
οντότητες [52]: 

 Μέσα,  Κόμβους,  Συνδέσμους,  Στρέφουσες  Κινήσεις,  αναφορικά  με  το 
δίκτυο των Ι.Χ. οχημάτων και 

 Οχήματα, Γραμμές και Τμήματα, αναφορικά με το δίκτυο των δημοσίων 
συγκοινωνιών 

Το Σχήμα 3‐13 αναπαριστά τις οντότητες του δικτύου και την ιεράρχησή τους. Τα 
βέλη αναπαριστούν την  ιεραρχία των οντοτήτων και υπονοούν ότι ένα στοιχείο 
που  ανήκει  σε  μια  οντότητα  μπορεί  να  προστεθεί  μόνο  όταν  υφίσταται  ένα 
σχετικό στοιχείο που ανήκει σε οντότητα υψηλότερης ιεραρχίας. 
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Κόµβοι &
Κεντροειδή

Σύνδεσµοι
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Συγκοινωνιών

Στρέφουσες
Κινήσεις
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Συγκοινωνιών  

 

Σχήµα 3-13: Οι Οντότητες του ∆ικτύου και η Ιεράρχησή τους στο EMME/2 

Ακολουθεί συνοπτική ανάλυση των συγκοινωνιακών οντοτήτων του Δικτύου και 
πίνακες με τα χαρακτηριστικά τους. Προηγουμένως θα πρέπει να αναφερθεί ότι 
τα  χαρακτηριστικά  αυτά  μπορούν  να  ανήκουν  σε  μια  από  τις  ακόλουθες 
κατηγορίες [52]: 

 Τα Τυπικά Χαρακτηριστικά που αποτελούν  τμήμα  του  βασικού  δικτύου. 
Τα  χαρακτηριστικά  αυτά  έχουν  προκαθορισμένα  ονόματα  και  τα 
περισσότερα  κάποια  ιδιαίτερη  σημασία  (για  παράδειγμα,  μήκος 
συνδέσμου ή συντεταγμένες κόμβου). Η προσθήκη μιας συγκοινωνιακής 
οντότητας  απαιτεί  τον  καθορισμό  των  τιμών  των  τυπικών 
χαρακτηριστικών της. Οι τιμές αυτές μπορούν να τροποποιηθούν κατά τη 
φάση  της  επεξεργασίας  της  οντότητας  καθώς  και  να  απεικονιστούν  σε 
αναφορές.  Στα  τυπικά  χαρακτηριστικά  περιλαμβάνονται  και  τρία 
χαρακτηριστικά  χρήστη  για  κάθε  κόμβο,  σύνδεσμο,  στρέφουσα  κίνηση 
και  γραμμή  δημοσίων  συγκοινωνιών  (καθώς  και  για  κάθε  τμήμα 
δημοσίων  συγκοινωνιών  αν  αυτό  ζητηθεί  κατά  τη  δημιουργία  της 
τράπεζας  δεδομένων).  Οι  τιμές  των  χαρακτηριστικών  αυτών 
καθορίζονται από το χρήστη και πρέπει να είναι αριθμητικές.  

 Τα Ειδικά Χαρακτηριστικά που αποτελούν άλλα οριζόμενα από το χρήστη 
χαρακτηριστικά  που  μπορεί  να  συνδέονται  με  κόμβους,  συνδέσμους, 
στρέφουσες κινήσεις, γραμμές και τμήματα δημοσίων συγκοινωνιών. Σε 
αντίθεση  με  τα  τυπικά  χαρακτηριστικά,  τα  ειδικά  δεν  εισάγονται,  δεν 
τροποποιούνται,  ούτε  αναφέρονται  με  τις  αντίστοιχες  οντότητες  του 
δικτύου.  Συγκεκριμένα,  όταν  μια  οντότητα  προστίθεται  στο  τρέχον 
σενάριο,  όλα  τα  ειδικά  χαρακτηριστικά  της  αρχικοποιούνται  στις 
αντίστοιχες προκαθορισμένες τιμές τους, και δεν καθορίζονται μαζί με τα 
τυπικά  χαρακτηριστικά  της  οντότητας.  Τα  χαρακτηριστικά  που 
καθορίζονται  από  το  χρήστη  και  τα  ειδικά  χαρακτηριστικά  μπορούν  να 
εισαχθούν ή να εξαχθούν από το ΕΜΜΕ/2, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε 
περαιτέρω αναλύσεις. 

 Τα  Χαρακτηριστικά Αποτελεσμάτων  Καταμερισμού  που  αποθηκεύονται 
με  μερικές  οντότητες  του  δικτύου  και  περιλαμβάνουν  φόρτους  Ι.Χ. 
οχημάτων  επί  των  συνδέσμων  και  των  στρέφουσων  κινήσεων,  φόρτους 
δημοσίων  συγκοινωνιών  επί  των  γραμμών  κλπ.  Άλλα  χαρακτηριστικά 
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αποτελεσμάτων  παράγονται  από  υπάρχοντα  αποθηκευμένα 
χαρακτηριστικά, όπως ταχύτητες επί των συνδέσμων. 

Ειδικότερα, τα μέσα ταξινομούνται σε τέσσερις κατηγορίες [52]: 
 Μέσα  Ι.Χ.  οχημάτων,  τα  οποία  αναφέρονται  στους  συνδέσμους  του 
δικτύου όπου έχουν πρόσβαση τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης. Η ταχύτητά 
τους καθορίζεται από τη συνάρτηση καθυστέρησης φόρτου που λαμβάνει 
τιμές ανάλογα με το σύνδεσμο του δικτύου των Ι.Χ. οχημάτων στον οποίο 
εφαρμόζεται. Στο ΕΜΜΕ/2 δεν επιτρέπεται ο ορισμός παραπάνω της μιας 
κατηγορίας μέσου Ι.Χ. οχημάτων. 

 Μέσα Δημοσίων Συγκοινωνιών, τα οποία αναφέρονται στους συνδέσμους 
που  ορίζουν  μια  γραμμή  δημοσίων  συγκοινωνιών.  Η  ταχύτητά  τους 
καθορίζεται από τη συνάρτηση χρόνου δημοσίων συγκοινωνιών η οποία 
μπορεί  να  εξαρτάται  από  το  όχημα  και  να  είναι  διαφορετική  για  κάθε 
σύνδεσμο  του  δικτύου  δημοσίων  συγκοινωνιών.  Επιτρέπεται  ο  ορισμός 
πληθώρας μέσων δημοσίων συγκοινωνιών. 

 Βοηθητικά Μέσα Δημοσίων Συγκοινωνιών,  τα οποία αναφέρονται στους 
συνδέσμους  που  επιτρέπουν  την πρόσβαση προς  τις  γραμμές  δημοσίων 
συγκοινωνιών ή επιτρέπουν τη μεταφορά του επιβατικού κοινού μεταξύ 
των  γραμμών  δημοσίων  συγκοινωνιών  που  δε  διέρχονται  από  τον  ίδιο 
κόμβο.  Η  ταχύτητα  τους  είναι  σταθερή  και  ορίζεται  στον  πίνακα  των 
χαρακτηριστικών  του  μέσου.  Επιτρέπεται  ο  ορισμός  πληθώρας 
βοηθητικών μέσων δημοσίων συγκοινωνιών. 

 Βοηθητικά Μέσα Ι.Χ. οχημάτων, τα οποία αναφέρονται στους συνδέσμους 
που  ορίζουν  υποδίκτυα  στα  οποία  έχουν  πρόσβαση  διάφορες  κλάσεις 
χρηστών, σε έναν καταμερισμό πολλαπλών κλάσεων. Για κάθε σύνδεσμο 
επιτρέπεται  ο  ορισμός  πληθώρας  βοηθητικών  μέσων  Ι.Χ.  οχημάτων.  Η 
ταχύτητά τους καθορίζεται από τη συνάρτηση καθυστέρησης φόρτου του 
κάθε  συνδέσμου.  Για  να  συμπεριληφθεί  στις  πιθανές  επιλογές  των 
χρηστών  του  δικτύου,  ένας  σύνδεσμος  βοηθητικού  μέσου  Ι.Χ.  οχημάτων 
θα πρέπει επίσης να επιτρέπει και το μέσο Ι.Χ. οχημάτων. 

 Ο Πίνακας 3‐4 απεικονίζει τη συγκοινωνιακή οντότητα των μέσων με τα 
χαρακτηριστικά της. 
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Πίνακας 3-4: Χαρακτηριστικά Συγκοινωνιακής Οντότητας Μέσων ∆ικτύου, στο ΕΜΜΕ/2 

ΜΕΣΑ 

Τυπικά Χαρακτηριστικά 

mode ταυτότητα µέσου 

desc περιγραφή µέσου 

type 
τύπος µέσου 
(1: αυτοκίνητο,  2: δηµόσιες συγκοινωνίες, 3: βοηθητικό µέσο δηµοσίων 
συγκοινωνιών, 4: µέσα βοηθητικών αυτοκινήτων) 

plot κωδικός σχεδίασης 

ctc λειτουργικό κόστος/ώρα (εφαρµόσιµο στους τύπους 1 ή 3) 

cdc λειτουργικό κόστος/µήκος (εφαρµόσιµο στους τύπους 1 ή 3) 

etc κατανάλωση ενέργειας/ώρα (εφαρµόσιµο στους τύπους 1 ή 3) 

edc κατανάλωση ενέργειας/µήκος (εφαρµόσιµο στους τύπους 1 ή 3) 

speed χρόνος συνδέσµου (εφαρµόσιµο στους τύπους 1 ή 3) 

 
Το βασικό δίκτυο αποτελείται από κόμβους και συνδέσμους [52]: 

 Οι  κόμβοι  διακρίνονται  σε  κανονικούς  κόμβους  και  κεντροειδή.  Ένα 
κεντροειδές  συνδέεται  με  μια  ζώνη  υπό  την  έννοια  ότι  αντιπροσωπεύει 
την προέλευση ή τον προορισμό των μετακινήσεων που πηγάζουν από ή 
απορρέουν προς  την  εν λόγω ζώνη. Ένας κανονικός κόμβος αντιστοιχεί 
σε μια διασταύρωση, μια στάση δημοσίων συγκοινωνιών κλπ. 

 Οι σύνδεσμοι αντιπροσωπεύουν μια κατευθυνόμενη σύνδεση μεταξύ δύο 
κόμβων. Σύνδεσμος που συνδέει ένα κεντροειδές με έναν κανονικό κόμβο 
καλείται συνδετήριος σύνδεσμος.  

 Ο Πίνακας  3‐5  και  ο  Πίνακας  3‐6  απεικονίζουν  τα  χαρακτηριστικά  των 
οντοτήτων δικτύου, κόμβου και συνδέσμου αντίστοιχα 

Πίνακας 3-5: Χαρακτηριστικά Συγκοινωνιακής Οντότητας Κόµβου ∆ικτύου, στο ΕΜΜΕ/2 

ΚΟΜΒΟΙ 

Τυπικά Χαρακτηριστικά 

type τύπος κόµβου (κεντροειδής ή κανονικός) 

Node Number ταυτότητα κόµβου 

xi οριζόντια συντεταγµένη 

yi 
κατακόρυφη συντεταγµένη 
 

ui1 οριζόµενο από το χρήστη 

ui2 οριζόµενο από το χρήστη 

ui3 οριζόµενο από το χρήστη 

lab πινακίδα 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά 

Αποτελέσµατα Καταµερισµού στο ∆ίκτυο ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών 

inboai αρχικές επιβιβάσεις 

fialii τελικές αποβιβάσεις 
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Πίνακας 3-6: Χαρακτηριστικά Συγκοινωνιακής Οντότητας Συνδέσµου ∆ικτύου, στο ΕΜΜΕ/2 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ 

Τυπικά Χαρακτηριστικά 

I node αρχικός κόµβος 

J node κόµβος τερµατισµού 

Length µήκος συνδέσµου 

Modes επιτρεπόµενα µέσα 

Link Type τύπος συνδέσµου 

Lanes αριθµός λωρίδων 

VDF Συνάρτηση καθυστέρησης φόρτου αυτοκινήτων 

ui1 οριζόµενο από το χρήστη 

ui2 οριζόµενο από το χρήστη 

ui3 οριζόµενο από το χρήστη 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά 

Αποτελέσµατα Καταµερισµού στο ∆ίκτυο Ι.Χ. Οχηµάτων 

volau φόρτος αυτοκινήτων 

volad επιπρόσθετος φόρτος 

timau χρόνος διαδροµής αυτοκινήτων 

volax φόρτος βοηθητικών οχηµάτων δηµοσίων συγκοινωνιών 

 
Οι στρέφουσες κινήσεις αναπαριστούν τις δυνατές μετακινήσεις που διέρχονται 
από  μια  διασταύρωση.  Κάποιες  από  αυτές  μπορεί  να  συνδέονται  με  επιβολή 
ποινής  που  αντανακλάται  στο  χρόνο  μετακίνησης  και  κάποιες  μπορεί  να  μην 
επιτρέπονται.  Εξ’  ορισμού όλες οι στρέφουσες κινήσεις  επιτρέπονται  εκτός από 
τις αναστροφές. Μια στρέφουσα κίνηση ορίζεται ως η μετακίνηση που συμβαίνει 
από  κάποιο  σύνδεσμο  σε  κάποιον  άλλο  και  διέρχεται  από μια  διασταύρωση. Ο 
Πίνακας 3‐7 αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά της οντότητας δικτύου, στρέφουσας 
κίνησης. 
Πίνακας 3-7: Χαρακτηριστικά Συγκοινωνιακής Οντότητας Στρέφουσας Κίνησης, ∆ικτύου, 

στο ΕΜΜΕ/2 

ΣΤΡΕΦΟΥΣΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

Τυπικά Χαρακτηριστικά 

J-node µέσω του κόµβου 

I-node από κόµβο 

K-node προς κόµβο 

tpf Συνάρτηση ποινής στρέφουσων κινήσεων 

ui1 οριζόµενο από το χρήστη 

ui2 οριζόµενο από το χρήστη 

ui3 οριζόµενο από το χρήστη 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά 

Αποτελέσµατα Καταµερισµού στο ∆ίκτυο Αυτοκινήτων 

pvolau φόρτος αυτοκινήτων σε οχήµατα 

pvolad επιπρόσθετος φόρτος σε οχήµατα 

ptimau χρόνος διαδροµής αυτοκινήτων σε λεπτά 
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Τα Οχήματα Δημοσίων Συγκοινωνιών, αντιστοιχούν σε οχήματα ή συνδυασμούς 
οχημάτων  που  μπορεί  να  χρησιμοποιούνται  από  μια  γραμμή  δημοσίων 
συγκοινωνιών. Ένας τύπος οχήματος συνδέεται μόνο με ένα μέσο, γεγονός που 
σημαίνει  ότι  ακόμη  κι  αν  δύο  οχήματα  με  τα  ίδια  χαρακτηριστικά 
χρησιμοποιούνται  από  δύο  διαφορετικά  μέσα  τότε  ορίζονται  δύο  ξεχωριστοί 
τύποι οχήματος, ένας για το κάθε μέσο.  
Οι  Γραμμές  Δημοσίων  Συγκοινωνιών,  αντιστοιχούν  σε  μια  κανονική  υπηρεσία 
δημοσίων  συγκοινωνιών,  με  σταθερή  συχνότητα  και  σταθερούς  χρόνους 
διαδρομής, που λαμβάνει χώρα σε μια σταθερή ακολουθία τμημάτων δημοσίων 
συγκοινωνιών.  
Ένα τμήμα δημοσίων συγκοινωνιών, αντιστοιχεί σε έναν σύνδεσμο του βασικού 
δικτύου.  Κατά  μήκος  ενός  δρομολογίου  δημοσίων  συγκοινωνιών  μπορούν  να 
οριστούν ένα ή δύο σημεία αλλαγής κατεύθυνσης, με τον κόμβο τερματισμού του 
τελευταίου  τμήματος  του  δρομολογίου  να αποτελεί πάντα  το  ένα από αυτά  τα 
σημεία.  Ωστόσο  δε  συνίσταται  η  χρήση  δύο  σημείων  διότι  όταν  οι  γραμμές 
δημοσίων  συγκοινωνιών  κωδικοποιούνται  ανά  κατεύθυνση  μπορούν  να 
παραχθούν πιο χρήσιμα στατιστικά. 

Πίνακας 3-8: Χαρακτηριστικά Συγκοινωνιακής Οντότητας Οχηµάτων ∆ηµοσίων 
Συγκοινωνιών, στο ΕΜΜΕ/2 

ΟΧΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Τυπικά Χαρακτηριστικά 

vehicle ταυτότητα οχήµατος 
descr περιγραφή οχήµατος 
mode µέσο αναφοράς 
fleet αριθµός διαθέσιµων οχηµάτων για αυτόν τον τύπο 
caps χωρητικότητα καθήµενων 
capt χωρητικότητα οχήµατος 
ctc λειτουργικό κόστος/ώρα 
cdc λειτουργικό κόστος/µήκος 
etc κατανάλωση ενέργειας/ώρα 
edc κατανάλωση ενέργειας/µήκος 
AutoEquivalent ισοδύναµος αριθµός αυτοκινήτων 

Πίνακας 3-9: Χαρακτηριστικά Συγκοινωνιακής Οντότητας Γραµµών ∆ηµοσίων 
Συγκοινωνιών, στο ΕΜΜΕ/2 

ΓΡΑΜΜΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Τυπικά Χαρακτηριστικά 

name ταυτότητα γραµµής 
desc περιγραφή γραµµής 
mode µέσο που χρησιµοποιείται από τη γραµµή 
vehicle τύπος οχήµατος δηµοσίων συγκοινωνιών που χρησιµοποιείται από τη γραµµή 
headway µέσο διάστηµα µεταξύ των χρόνων άφιξης δύο συνεχόµενων οχηµάτων 
speed προκαθορισµένη ταχύτητα σε µονάδες µήκους ανά ώρα 
ut1 οριζόµενο από το χρήστη 
ut2 οριζόµενο από το χρήστη 
ut3 οριζόµενο από το χρήστη 
Επιπλέον Χαρακτηριστικά 
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Πίνακας 3-10: Χαρακτηριστικά Συγκοινωνιακής Οντότητας Συνδέσµου ∆ηµοσίων 
Συγκοινωνιών 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Τυπικά Χαρακτηριστικά 

I node αρχικός κόµβος βασικού δικτύου 

J node κόµβος τερµατισµού βασικού δικτύου 

dwf συντελεστής καθυστέρησης 

dwt καθυστέρηση ανά σύνδεσµο της γραµµής 

path Ναι (κοντινότερη διαδροµή) ή Όχι (διαδοχή κόµβων) 

ttf Συνάρτηση χρόνου διαδροµής δηµοσίων συγκοινωνιών 

ttfl Συνάρτηση χρόνου διαδροµής δηµοσίων συγκοινωνιών στους συνδέσµους 

ttft Συνάρτηση χρόνου διαδροµής δηµοσίων συγκοινωνιών στις στροφές 

us1 οριζόµενο από το χρήστη 

us2 οριζόµενο από το χρήστη 

us3 οριζόµενο από το χρήστη 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά 

Αποτελέσµατα Καταµερισµού στο ∆ίκτυο ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών  

voltr φόρτος δηµοσίων συγκοινωνιών 

board επιβιβάσεις δηµοσίων συγκοινωνιών 

timtr χρόνοι δηµοσίων συγκοινωνιών 

 

3.5.1.3 Κατηγορία ∆εδοµένων Μητρώων 

Τα Μητρώα φιλοξενούν δεδομένα σχετικά με τις ζώνες του δικτύου και μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν είτε ως  είσοδος προς  τα συγκοινωνιακά μοντέλα  (π.χ.  ένα 
μητρώο  ζήτησης  για  μετακινήσεις)  ή  να  εξαχθούν  από  αυτά  (π.χ.  ένα  μητρώο 
που  περιέχει  τα  αποτελέσματα  ενός  υπολογισμού).  Μια  ζώνη  στο  ΕΜΜΕ/2 
προσδιορίζεται από τον κωδικό του κεντροειδούς της. 
Τα Μητρώα στο ΕΜΜΕ/2 ταξινομούνται σε τέσσερις κατηγορίες [52]: 

 Πλήρη Μητρώα που περιέχουν μια  τιμή  για  κάθε  ζεύγος Προέλευσης  – 
Προορισμού, όπως για παράδειγμα ένα μητρώο ζήτησης. 

 Μητρώα Προέλευσης που περιέχουν τιμές σχετικές με την προέλευση των 
μετακινήσεων,  όπως  για  παράδειγμα  ο  αριθμός  των  νοικοκυριών  κάθε 
ζώνης προέλευσης. 

 Μητρώα Προορισμού που περιέχουν τιμές σχετικές με τον προορισμό των 
μετακινήσεων,  όπως  για  παράδειγμα  το  κόστος  στάθμευσης  σε  κάθε 
προορισμό. 

 Βαθμωτά Μητρώα που περιέχουν μόνο μια τιμή. 

3.5.1.4 Κατηγορία ∆εδοµένων Συναρτήσεων 

Οι  συναρτήσεις  είναι  δομές  δεδομένων  που  περιέχουν  την  αλγεβρική  έκφραση 
που  περιγράφει  μια  λειτουργική  συσχέτιση.  Το  EMME/2  επιτρέπει  έξι  κλάσεις 
συναρτήσεων (Πίνακας 3‐11) : 
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Πίνακας 3-11: Κλάσεις Συναρτήσεων στο ΕΜΜΕ/2 

ΚΛΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΛΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

fdn Καθυστέρηση φόρτου Ι.Χ. οχηµάτων 

fpn Ποινή στρέφουσας κίνησης 

ftn Χρόνος ∆ηµοσίων συγκοινωνιών 

fan Ζήτηση για µέσα Ι.Χ. οχηµάτων 

fbn Ζήτηση για µέσα ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών 

fun Χρήστη 

 
Αναλυτικότερα [52]: 

 Η συνάρτηση καθυστέρησης φόρτου Ι.Χ. οχημάτων, παρέχει τους χρόνους 
μετακίνησης  (σε  λεπτά)  επί  ενός  συνδέσμου  του  δικτύου  των  Ι.Χ. 
οχημάτων,  συναρτήσει  των  χαρακτηριστικών  του  συνδέσμου.  Η  ίδια 
συνάρτηση μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλούς συνδέσμους. 

 Η  συνάρτηση  ποινής  στρέφουσων  κινήσεων  παρέχει  το  χρόνο 
μετακίνησης  επί  μιας  στρέφουσας  κίνησης  (σε  λεπτά)  συναρτήσει  των 
χαρακτηριστικών  της  στρέφουσας  κίνησης.  Σε  κάθε  στροφή  ανατίθεται 
ένας  δείκτης  προς  τη  συνάρτηση  ποινής  στρέφουσας  κίνησης  που  θα 
εφαρμοστεί και στην περίπτωση που αυτός ισούται με μηδέν η στρέφουσα 
κίνηση δεν είναι επιτρεπτή. 

 Η  συνάρτηση  χρόνου  διαδρομής  δημοσίων  συγκοινωνιών  παρέχει  το 
χρόνο μετακίνησης (σε λεπτά) επί ενός τμήματος μιας γραμμής δημοσίων 
συγκοινωνιών,  συναρτήσει  των  χαρακτηριστικών  του  συνδέσμου,  του 
οχήματος,  της  γραμμής  και  του  τμήματος  δημοσίων  συγκοινωνιών.  Σε 
κάθε  τμήμα  μιας  γραμμής  δημοσίων  συγκοινωνιών  ανατίθεται  ένας 
δείκτης  προς  τη  συνάρτηση  που  θα  εφαρμοστεί.  Μια  συνάρτηση  του 
τύπου  αυτού  μπορεί  να  εφαρμοστείς  σε  πολλά  τμήματα  δημοσίων 
συγκοινωνιών. 

 Η  συνάρτηση  ζήτησης  για  μέσα  Ι.Χ.  οχημάτων  παρέχει  τη  ζήτηση  για 
μετακινήσεις  με  Ι.Χ.  οχήματα  (σε  πρόσωπα),  συναρτήσει  μητρώων  και 
αριθμών ζωνών. Οι συναρτήσεις ζήτησης δε θα πρέπει να είναι αύξουσες 
συναρτήσεις  του μεγέθους  της αντίστασης  της  ροής  κυκλοφορίας. Κατά 
την  προετοιμασία  του  καταμερισμού  καθορίζεται  ένας  δείκτης  προς  τη 
συνάρτηση  που  θα  χρησιμοποιηθεί.  Ο  δείκτης  αυτός  μπορεί  να  είναι  ο 
ίδιος για όλα τα ζεύγη προέλευσης προορισμού ή διαφορετικός οπότε σε 
αυτή την περίπτωση γίνεται χρήση μητρώου δεικτών συναρτήσεων. 

 Η  συνάρτηση  ζήτησης  για  μέσα  δημοσίων  συγκοινωνιών  παρέχει  τη 
ζήτηση  για  μετακινήσεις  (σε  πρόσωπα/ώρα),  συναρτήσει  μητρώων  και 
αριθμών ζωνών. Για κάθε ζεύγος προέλευσης προορισμού ανατίθεται μια 
συνάρτηση με χρήση μητρώου που περιέχει δείκτες προς τις συναρτήσεις 
και  αναφέρεται  ως  μητρώο  συναρτήσεων  ζήτησης  για  δημόσιες 
συγκοινωνίες. 
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 Η συνάρτηση χρήστη δε συνδέεται με το αρχείο της τράπεζας δεδομένων 
του ΕΜΜΕ/2. Ο  χρήστης  έχει  τη  δυνατότητα  να  εισάγει  διαχειριστεί  και 
απεικονίσει συναρτήσεις της επιλογής του.  

3.5.2 SATURN 

3.5.2.1 Γενικά 

Τα δεδομένα εισόδου στο SATURN κατηγοριοποιούνται σε δεδομένα δικτύου και 
δεδομένα  μητρώων  μετακινήσεων.  Τα  δεδομένα  εξόδου  περιέχουν  τα 
αποτελέσματα επί των συνδέσμων, των στρέφουσων κινήσεων και των κόμβων. 
Ένα  δίκτυο  στο  SATURN  μπορεί  να  κωδικοποιηθεί  κατά  δύο  επίπεδα 
λεπτομέρειας [56]: 

 ως “εσωτερικό” δίκτυο ή δίκτυο  “προσομοίωσης” για το οποία απαιτείται 
σημαντική ποσότητα δεδομένων που βασίζονται σε διασταυρώσεις πέρα 
από τα δεδομένα που βασίζονται στους δρόμους. 

 ως  “περιβάλλον”  δίκτυο    που  κανονικά  περιβάλλει  το  δίκτυο 
προσομοίωσης  και  η  κωδικοποίησή  του  απαιτεί  μόνο  δεδομένα  για  την 
περιγραφή των δρόμων. 

Τυπικά ένα δίκτυο προσομοίωσης χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια περιοχή 
όπου  οι  επιπτώσεις  μιας  κυκλοφοριακής μελέτης  είναι  μείζονος  σημασίας,  ενώ 
ένα περιβάλλον δίκτυο χρησιμοποιείται για να περιγράψει επί παραδείγματι μια 
περιφερειακή  οδό  που  περιβάλλει  μια  πόλη  όπου  οι  αντίστοιχες  επιπτώσεις 
θεωρούνται  λιγότερο  κρίσιμες.  Ωστόσο,  δεν  είναι  απαραίτητη  η  χρήση  και  των 
δυο  δικτύων.  Σε  μεγάλης  κλίμακας  μελέτες  πιθανό  να  γίνει  χρήση  μόνο  του 
περιβάλλοντος δικτύου ενώ σε τοπικές μελέτες μόνο του δικτύου προσομοίωσης. 
Όλα  τα  εμπλεκόμενα  με  τις  διαδικασίες  προσομοίωσης  και  καταμερισμού 
δεδομένα στο λογισμικό SATURN ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Δίκτυο Προσομοίωσης 

 Συνδετήριοι Σύνδεσμοι 

 Περιβάλλον Δίκτυο 

 Περιορισμοί σε Συνδέσμους και Στρέφουσες Κινήσεις 

 Συντεταγμένες Κόμβων και Ζωνών 

 Σταθερές Δρομολογήσεις 

 Μετρήσεις Φόρτου σε Συνδέσμους και/ή Στρέφουσες Κινήσεις 

 Δεδομένα Γενικευμένου Κόστους 

 Εξαγόμενα σε Συνδέσμους, Στρέφουσες Κινήσεις και Κόμβους 

Τα  δεδομένα  εισόδου  εξετάζονται  στις  παραγράφους  3.5.2.2  ‐  3.5.2.9  όπου  στην 
ουσία περιγράφεται η δομή των αρχείων εισόδου στο SATURN. Ξεχωριστά αρχεία 
εξόδου φιλοξενούν τα δεδομένα εξόδου τα οποία  εξετάζονται στην παράγραφο 
3.5.2.10. 
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3.5.2.2 Κατηγορία ∆εδοµένων ∆ικτύου Προσοµοίωσης 

Τα δεδομένα του δικτύου προσομοίωσης συνοπτικά περιλαμβάνουν [56]: 
 Καθολικές  παραμέτρους  όπως  για  παράδειγμα  το  αποδεκτό  ελάχιστο 
κενό. 

 Δεδομένα  διασταύρωσης  όπως  τύπος  (σηματοδοτούμενη, 
προτεραιότητας, κυκλική) και συντεταγμένες. 

 Δεδομένα  συνδέσμου  όπως  μήκος,  χρόνος  μετακίνησης  ή  ταχύτητα,  και 
αριθμός λωρίδων. 

 Δεδομένα στρέφουσων κινήσεων όπως ροή κορεσμού, διαθέσιμες λωρίδες 
κλπ. 

 Δεδομένα φωτεινής σηματοδότησης όπως χρόνος περιόδου. 

Στα επόμενα αναλύεται κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες: 

3.5.2.2.1 ∆ιασταυρώσεις 

Κάθε διασταύρωση αναπαριστάται στο κυκλοφοριακό μοντέλο με έναν κόμβο. Οι 
κόμβοι  μπορεί  να  είναι  εσωτερικοί,  που  αποτελούν  τμήμα  του  εσωτερικού 
δικτύου  και  περιγράφονται  αναλυτικά,  ή  εξωτερικοί,  οι  οποίοι  αποτελούν  τα 
σημεία  που  η  κυκλοφορία  εισέρχεται  και  εξέρχεται  στο  εσωτερικό  δίκτυο.  Οι 
εσωτερικοί  κόμβοι  ανάλογα  με  τον  τρόπο  λειτουργίας  τους  μπορεί  να  είναι 
κόμβοι  με  προτεραιότητα,  κυκλικοί  κόμβοι,  και  κόμβοι  με  σηματοδότηση. 
Επιπλέον  υπάρχουν  οι  ψευδοκόμβοι  που  χρησιμοποιούνται  μόνο  για  να 
διαχωρίσουν δυο συνδέσμους με διαφορετικά χαρακτηριστικά χωρίς σε αυτούς να 
καταχωρούνται τα ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά των κόμβων. 
Στο  Σχήμα  3‐14  απεικονίζεται  ένα  στιγμιότυπο  από  το  τμήμα  του  αρχείου 
εισόδου όπου κωδικοποιούνται τα δεδομένα προσομοίωσης του δικτύου 
   11111 
       1    3    3    2   63 
           58    3    0  140 1870  1 1 3900  1 3 
            2    2    9   82 3400  1 2    0  0 0 
           26    3   17  150 3000F 1 2 1500  3 3 
                24    7    6   58    2   58   26   26   58 
                36    7    6    2   26    2   58   26   58 
       2    3    1 
            1    2    9   82 2500  1 2 1600X 2 2 
            3    3   27  248 2400  1 2 3000  2 3 
           29    1   20  130  900G 1 1 1600G 1 1 
 
       (Remainder of simulation network data)  

Σχήµα 3-14: Στιγµιότυπο Κωδικοποίησης ∆εδοµένων Προσοµοίωσης ∆ικτύου, στο SATURN 

Ο  Πίνακας  3‐12  που  ακολουθεί  παρέχει  επεξηγήσεις  των  δεδομένων 
κωδικοποίησης  διασταυρώσεων  που  αντιστοιχούν  στη  γραμμή  1  ή  7  του 
απεικονιζόμενου στο σχήμα 6‐2 αρχείου: 
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Πίνακας 3-12: Επεξήγηση ∆εδοµένων Κωδικοποίησης ∆ιασταυρώσεων, στο SATURN  

ΣΤΗΛΕΣ 
ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1-5 NODE Ο κωδικός αριθµός του κόµβου. ∆εν είναι απαραίτητο οι κωδικοί 
αριθµοί των κόµβων να είναι συνεχόµενοι. 

6-10 NIN Ο αριθµός των συνδέσµων που συµβάλλουν σε κάθε κόµβο. Θα 
πρέπει να συµπεριληφθούν τόσο οι σύνδεσµοι µε κατεύθυνση προς 
τον κόµβο όσο και οι σύνδεσµοι µονής κατεύθυνσης µε κατεύθυνση 
από τον κόµβο. 

11-15 JTYPE Καθορίζεται η κατηγορία στην οποία ανήκει ο κάθε κόµβος 
αντιστοιχίζοντας έναν καθορισµένο αριθµό από το 0 έως το 5: 
0: Εξωτερικός κόµβος 
1: Κόµβος µε προτεραιότητα 
2: Κυκλικός κόµβος 
3: Κόµβος µε φωτεινή σηµατοδότηση 
4: Ψευδοκόµβος 
5: Κυκλικός κόµβος όπου επιτρέπεται η αναστροφή 

16-20 JCIR or NSTAG Ο χρόνος που χρειάζεται για έναν πλήρη κύκλο στον κυκλικό κόµβο 
στην περίπτωση του κυκλικού κόµβου σε δευτερόλεπτα ή ο αριθµός 
των φάσεων της σηµατοδότησης στην περίπτωση σηµατοδοτούµενου 
κόµβου. 

21-25 OFFSET or RSAT Η χρονική µετατόπιση σε δευτερόλεπτα στην περίπτωση 
συντονισµένων φωτεινών σηµατοδοτών ή η µέγιστη κυκλοφοριακή 
ικανότητα του κυκλικού κόµβου σε ΜΕΑ/ώρα. 

26-30 LCY Συνολικός χρόνος του κύκλου σηµατοδότησης στον κόµβο σε 
δευτερόλεπτα. 

31-35 NUC Ο αριθµός των χρονικών µονάδων στις οποίες διαιρείται ο κάθε 
κύκλος σηµατοδότησης  

36-40 GAP/GAPR Το ελάχιστο «κρίσιµο διάστηµα», δηλαδή ο χρόνος µεταξύ δυο 
διαδοχικών αφίξεων οχηµάτων στην κύρια οδό σε κόµβους µε 
προτεραιότητα ή σε κυκλικούς κόµβους. 

41-45 GAPM Το ελάχιστο «κρίσιµο διάστηµα», δηλαδή ο χρόνος µεταξύ δυο 
διαδοχικών αφίξεων οχηµάτων στην κύρια οδό για συµβολές 
οχηµάτων της κύριας οδού και της οδού υποχρεωτικής παραχώρησης 
προτεραιότητας. 

 

3.5.2.2.2 Σύνδεσµοι – Στρέφουσες Κινήσεις 

Τα οδικά τμήματα μεταξύ των διασταυρώσεων αναπαριστούνται με συνδέσμους. 
Οι  σύνδεσμοι  καθορίζονται  από  τον  κόμβο  Α,  που  αποτελεί  τον  κόμβο 
προέλευσης του συνδέσμου, και τον κόμβο Β που αποτελεί τον κόμβο προορισμού 
του συνδέσμου. Πρέπει να κωδικοποιούνται στο μοντέλο και οι δυο κατευθύνσεις 
του συνδέσμου (Α‐Β και Β‐Α) ακόμα και αν ο σύνδεσμος είναι μονής κατεύθυνσης 
(μονόδρομος).  Στην  περίπτωση  των  μονόδρομων  ο  σύνδεσμος  που  αναπαριστά 
την κατεύθυνση που δεν υφίσταται έχει μηδενικό αριθμό λωρίδων. 
Οι σύνδεσμοι μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν σταθερό χρόνο διαδρομής ο οποίος 
προκύπτει με βάσει  την  ταχύτητα  ελεύθερης ροής και  το μήκος  του συνδέσμου 
οπότε  και  θεωρείται  ότι  ο  σύνδεσμος  έχει  άπειρη  κυκλοφοριακή  ικανότητα  και 
καθόλου  καθυστερήσεις.  Υπάρχει  η  δυνατότητα  στον  σύνδεσμο  να 
μοντελοποιηθούν  οι  καθυστερήσεις  με  εισαγωγή  συναρτήσεων  ταχύτητας‐
κυκλοφοριακής ροής. 
Οι  στρέφουσες  κινήσεις  στους  κόμβους  του  οδικού  δικτύου  αναπαριστούνται 
καθορίζοντας  τρεις  κόμβους:  κόμβος  προέλευσης  Α,  κόμβος  από  τον  οποίο 
διέρχεται  το  όχημα  Β  και  κόμβος  προορισμού  C.  Οι  κόμβοι  προέλευσης  και  ο 
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κόμβος  από  τον  οποίο  διέρχεται  το  όχημα  συμπίπτουν  με  τους  κόμβους 
προέλευσης  και προορισμού  του συνδέσμου στον  οποίο αναφέρεται  και  η  κάθε 
στρέφουσα  κίνηση.  Οι  καθυστερήσεις  στις  στρέφουσες  κινήσεις  και  η 
κυκλοφοριακή  ικανότητα  της  κάθε  στρέφουσας  κίνησης  καθορίζονται  από  τον 
κυκλοφοριακό  φόρτο  σε  κάθε  κόμβο  και  υπολογίζονται  με  τη  διαδικασία  της 
προσομοίωσης του προγράμματος. 
Ο  Πίνακας  3‐13  που  ακολουθεί  παρέχει  επεξηγήσεις  των  δεδομένων 
κωδικοποίησης  συνδέσμων  –  στρέφουσων  κινήσεων  και  οι  εγγραφές  του 
αντιστοιχούν στις γραμμές 2, 3, 4 ή 8, 9, 10  του σχήματος 6‐2: 
Πίνακας 3-13: Επεξήγηση ∆εδοµένων Κωδικοποίησης Συνδέσµων – Στρέφουσων Κινήσεων, 

στο SATURN 

ΣΤΗΛΕΣ 
ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1-5  STACK Ο µέγιστος αριθµός των ΜΕΑ που θα µπορούσαν να σχηµατίσουν 
ουρά σε έναν σύνδεσµο χωρίς να προκαλέσουν την επέκταση της 
ουράς στην προηγούµενη διασταύρωση. 

6-10 ANODE Ο κωδικός του κόµβου προέλευσης του συνδέσµου (µπορεί να είναι 
και εξωτερικός κόµβος). 

11 QSTAR Εισάγεται ‘*’ µόνο στην περίπτωση που κωδικοποιούνται σε κάθε 
κόµβο εξισώσεις ταχύτητας-κυκλοφοριακής ροής. 

12-15 LANES* Ο αριθµός των εισερχόµενων λωρίδων κυκλοφορίας σε κάθε κόµβο 
(ο αριθµός των λωρίδων κυκλοφορίας είναι 0 στις περιπτώσεις 
µονόδροµων και αρνητικός αριθµός στην περίπτωση των 
λεωφορειολωρίδων). 

16-20 TIM* Χρόνος διαδροµής σε συνθήκες ελεύθερης ροής του συνδέσµου σε 
δευτερόλεπτα ή η µέση ταχύτητα ελεύθερης ροής του συνδέσµου  

21-25 IDIST* Μήκος του συνδέσµου σε µέτρα. 

26-35  Στοιχεία που πρέπει να εισαχθούν στο µοντέλο για την πρώτη 
στρέφουσα κίνηση από τον σύνδεσµο. 

26-30  LSAT Ροή κορεσµού της πρώτης στρέφουσας κίνησης από τον σύνδεσµο µε 
σειρά αντίθετα προς τους δείκτες του ρολογιού για δεξιά κινούµενα 
οχήµατα σε ΜΕΑ/ώρα. 
(Τιµή ροής κορεσµού ίση µε 0 αντιστοιχεί σε απαγορευµένη 
στρέφουσα κίνηση και αρνητική τιµή σε στρέφουσα κίνηση που 
επιτρέπεται µόνο σε µέσα µαζικής µεταφοράς). 

31 TPM Παράµετροι καθορισµού της παραχώρησης προτεραιότητας για κάθε 
στρέφουσα κίνηση σε οδούς/συνδέσµους υποχρεωτικής 
παραχώρησης προτεραιότητας. 

32 TPMod Παράµετροι καθορισµού της παραχώρησης προτεραιότητας για κάθε 
στρέφουσα κίνηση σε οδούς/συνδέσµους υποχρεωτικής 
παραχώρησης προτεραιότητας. 

33 LANE1 Η πρώτη λωρίδα που χρησιµοποιείται για την στρέφουσα κίνηση αυτή 
(θεωρείται 1η λωρίδα αυτή πλησίον του κρασπέδου της οδού). 

35 LANE2 Η τελευταία λωρίδα που χρησιµοποιείται για την στρέφουσα κίνηση 
αυτή. 

36-45  Στοιχεία που πρέπει να εισαχθούν στο µοντέλο για την δεύτερη 
στρέφουσα κίνηση από τον σύνδεσµο. 

36-40 LSAT Ροή κορεσµού, παράµετροι καθορισµού της παραχώρησης 
προτεραιότητας για κάθε στρέφουσα κίνηση, καθορισµός λωρίδων για 
την κάθε στρέφουσα κίνηση κλπ. 

40-75  Στοιχεία που πρέπει να εισαχθούν στο µοντέλο για την τρίτη, 
τέταρτη, πέµπτη στρέφουσα κίνηση από τον σύνδεσµο. 

36-40 LSAT Ροή κορεσµού, παράµετροι καθορισµού της παραχώρησης 
προτεραιότητας για κάθε στρέφουσα κίνηση, καθορισµός λωρίδων για 
την κάθε στρέφουσα κίνηση κλπ. 
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3.5.2.2.3 Καθυστερήσεις 

Στην περίπτωση που  μοντελοποιηθούν  οι  καθυστερήσεις  στους  συνδέσμους  με 
εισαγωγή συναρτήσεων ταχύτητας‐κυκλοφοριακής ροής θα πρέπει να εισαχθούν 
στο μοντέλο τα στοιχεία που αποτυπώνει ο Πίνακας 3‐14. 

 

Πίνακας 3-14: Επεξήγηση ∆εδοµένων Κωδικοποίησης Καθυστερήσεων, στο SATURN 

ΣΤΗΛΕΣ 
ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

11-15 TFF Χρόνος διαδροµής του συνδέσµου σε συνθήκες ελεύθερης ροής (σε 
δευτ.) 

16-20 TCAP Χρόνος διαδροµής του συνδέσµου όταν αυτός παρουσιάζει 
κυκλοφοριακό φόρτο κοντά στην κυκλοφοριακή ικανότητα (σε δευτ.) 

21-25 LCAPY Κυκλοφοριακή ικανότητα του συνδέσµου (ΜΕΑ/ώρα) 

36-40 N Η τιµή της παραµέτρου ‘N’ της συνάρτησης ταχύτητας-
κυκλοφοριακού φόρτου όπου το δεκαδικό ψηφίο θα πρέπει να είναι 
στην στήλη 39 

43-45 INDEX Κωδικός οµαδοποίησης των συνδέσµων, προκειµένου να 
οµαδοποιηθούν οι σύνδεσµοι που παρουσιάζουν κοινά λειτουργικά 
χαρακτηριστικά. Το εύρος των τιµών είναι από 1-999 

 

3.5.2.2.4 Σηµατοδότηση 

Για κάθε φάση της σηματοδότησης ενός σηματοδοτούμενου κόμβου θα πρέπει να 
εισαχθούν στο μοντέλο τα στοιχεία που επεξηγεί ο Πίνακας 3‐15. 

Πίνακας 3-15: Επεξήγηση ∆εδοµένων Κωδικοποίησης Σηµατοδότησης, στο SATURN 

ΣΤΗΛΕΣ 
ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

11-15 STAGL Χρονική διάρκεια της κάθε φάσης (δευτ) όπου η φάση ορίζεται σαν το 
χρονικό διάστηµα που δεν συµβαίνει καµιά αλλαγή των σηµατοδοτών 
και όπου τουλάχιστον µια στρέφουσα κίνηση έχει την πράσινη ένδειξη 

16-20 INTG Χρονική διάρκεια του διαστήµατος µεταξύ δυο διαδοχικών φάσεων  
(δευτ) 

21-25 NGM Ο συνολικός αριθµός των κόµβων προέλευσης και προορισµού όπως 
καθορίζονται παρακάτω που έχουν ταυτόχρονα την πράσινη ένδειξη 
(επειδή για κάθε στρέφουσα κίνηση απαιτούνται ο κόµβος 
προέλευσης και ο κόµβος προορισµού αυτής η παράµετρος NGM είναι 
διπλάσια σε αριθµό του αριθµού των κινήσεων/στροφών που έχουν 
ταυτόχρονα την πράσινη ένδειξη)  

26-30 GNA(1) Ο κωδικός του κόµβου προέλευσης της πρώτης στρέφουσας κίνησης 
που έχει την πρώτη πράσινη ένδειξη 

31-35  GNC(1) Ο κωδικός του κόµβου προορισµού της πρώτης στρέφουσας κίνησης 
που έχει την πρώτη πράσινη ένδειξη ( αναπαριστάται ως η στρέφουσα 
κίνηση κόµβος Α προς κόµβο C) 

36-40 GNA(2) Ο κωδικός του κόµβου προέλευσης της δεύτερης στρέφουσας 
κίνησης που έχει την πρώτη πράσινη ένδειξη 

41-45 GNC(2) Ο κωδικός του κόµβου προορισµού της δεύτερης στρέφουσας 
κίνησης που έχει την πρώτη πράσινη ένδειξη κλπ 

71-75 GNC(5) Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να εισαχθούν στο πρόγραµµα έως 
τον πέµπτο κόµβο προέλευσης της πέµπτης στρέφουσας κίνησης που 
έχει την πρώτη πράσινη ένδειξη 
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3.5.2.3 ∆εδοµένα Συνδετήριων Συνδέσµων Προσοµοίωσης 

Στην  περίπτωση  της  αναλυτικής  προσομοίωσης  του  δικτύου  οι  ζώνες 
προέλευσης‐προορισμού συνδέονται με συνδέσμους του δικτύου για την είσοδο‐
έξοδο  των  οχημάτων  από  και  προς  τις  ζώνες  προέλευσης‐προορισμού.  Οι 
σύνδεσμοι  αυτοί  συνδέουν  τις  ζώνες  με  το  οδικό  δίκτυο.  Στο  Σχήμα  3‐15 
απεικονίζεται  ένα  στιγμιότυπο  από  το  τμήμα  του  αρχείου  εισόδου  όπου 
κωδικοποιούνται τα δεδομένα προσομοίωσης συνδέσμων κεντροειδών.  
 
   99999                          * Terminates simulation link data 
   22222                          * Commences simulation C.C data 
       1   59   45 
       2   60   46 
       3   61   62 
       4   63   49   49   63 
 
       (Remainder of simulation centroid connector data)  
    

Σχήµα 3-15: Στιγµιότυπο Κωδικοποίησης ∆εδοµένων Προσοµοίωσης Συνδέσµων 
Κεντροειδών, στο SATURN 

 
Κάθε  γραμμή  του  σχήματος  6‐3  περιγράφει  αναλυτικά  ο  Πίνακας  3‐16  που 
ακολουθεί. 
 

Πίνακας 3-16: Επεξήγηση ∆εδοµένων Κωδικοποίησης Συνδέσµων Κεντροειδών, στο 
SATURN 

ΣΤΗΛΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ 

1 -5 Ο κωδικός της ζώνης ή του κεντροειδούς της ζώνης 

6 -10 Ο κωδικός του κόµβου προέλευσης του πρώτου συνδέσµου του δικτύου αναλυτικής 
προσοµοίωσης µε τον οποίο είναι συνδεδεµένη η ζώνη 

11 -15 Ο κωδικός του κόµβου προορισµού του πρώτου συνδέσµου του δικτύου αναλυτικής 
προσοµοίωσης µε τον οποίο είναι συνδεδεµένη η ζώνη 

16 -20 Ο κωδικός του κόµβου προέλευσης του δεύτερου συνδέσµου του δικτύου αναλυτικής 
προσοµοίωσης µε τον οποίο είναι συνδεδεµένη η ζώνη 

21 -25 Ο κωδικός του κόµβου προορισµού του δεύτερου συνδέσµου του δικτύου αναλυτικής 
προσοµοίωσης µε τον οποίο είναι συνδεδεµένη η ζώνη 

 

3.5.2.4 ∆εδοµένα Περιβάλλοντος ∆ικτύου 

Εκτός  από  το  δίκτυο  αναλυτικής  προσομοίωσης  υπάρχει  η  δυνατότητα  να 
κωδικοποιηθεί  τμήμα  του  δικτύου ως περιβάλλον  δίκτυο  (buffer network),  όπου 
δεν  εισάγονται  στο  μοντέλο  αναλυτικά  τα  λειτουργικά  χαρακτηριστικά  των 
κόμβων πχ.  σηματοδότηση. Η αναπαράσταση  του  δικτύου  στο μοντέλο  γίνεται 
εισάγοντας στοιχεία  των συναρτήσεων  ταχύτητας‐κυκλοφοριακής  ροής για  τον 
υπολογισμό  του  χρόνου,  διαδρομής,  της  ταχύτητας  και  των  καθυστερήσεων 
στους  συνδέσμους.  Τα  στοιχεία  που  πρέπει  να  εισαχθούν  στο  μοντέλο 
απεικονίζονται  από  το  στιγμιότυπο  του  αντίστοιχου  αρχείου  εισόδου,  όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 3‐16. 
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   99999 
   33333 
       3    2   28   56 2500  1    100  3.1 
      1978.00                                   * Extra (KNOB) data 
      29    2   21   42 1250  2     90 
      1983.00                                   * field, presumably 
       2    3   28   56 3750  2    100  3.1 
      1983.00                                   * some sort of date 
   C   2   59 
      9999.00                                   * with a default of 
   C   3   60 
      9999.00                                   * 9999 for centroid 
   C   4   61 
      9999.00                                   * connectors 
 

        (Remainder of the buffer network/link data)  

Σχήµα 3-16: Στιγµιότυπο Κωδικοποίησης ∆εδοµένων Συνδέσµων Περιβάλλοντος ∆ικτύου, 
στο SATURN 

 
Ο  Πίνακας  3‐17  επεξηγεί  τα  δεδομένα  που  εισάγονται  στις  γραμμές  όπου 
κωδικοποιούνται οι σύνδεσμοι για το περιβάλλον δίκτυο. 
 
Πίνακας 3-17: Επεξήγηση ∆εδοµένων Κωδικοποίησης Συνδέσµων Περιβάλλοντος ∆ικτύου, 

στο SATURN 

ΣΤΗΛΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ 

1 Το ‘C’ αν ο επόµενος κόµβος είναι ζώνη 

2 -5 Ο κωδικός του κόµβου προέλευσης για αυτό τον σύνδεσµο 

6 Το ‘C’ αν ο επόµενος κόµβος είναι ζώνη 

7-10 Ο κωδικός του κόµβου προορισµού για αυτό τον σύνδεσµο 

11 -15 Χρόνος διαδροµής ή η ταχύτητα του συνδέσµου (χλµ/ώρα) σε συνθήκες ελεύθερης ροής 
(σε δευτ.)  

16 -20 Χρόνος διαδροµής (δευτ) ή η ταχύτητα του συνδέσµου όταν αυτός παρουσιάζει 
κυκλοφοριακό φόρτο κοντά στην κυκλοφοριακή ικανότητα (σε δευτ.) 

21 -25 Η κυκλοφοριακή ικανότητα του συνδέσµου σε µια κατεύθυνση (ΜΕΑ/ωρα) 

28 Αν 1 τότε ο σύνδεσµος είναι µονής κατεύθυνσης και αν 2 τότε ο σύνδεσµος είναι διπλής 
κατεύθυνσης 

29 Αν ‘S’ τα παραπάνω χαρακτηριστικά του συνδέσµου αναφέρονται σε ταχύτητα, 
διαφορετικά αναφέρονται σε χρόνο 

31 -35 Το µήκος του συνδέσµου (µέτρα) 

36 -40 Η τιµή της δύναµης της συνάρτησης ταχύτητας-κυκλοφοριακού φόρτου όπου το 
δεκαδικό ψηφίο θα πρέπει να είναι στην στήλη 39 

43 -45A Κωδικός οµαδοποίησης των συνδέσµων, προκειµένου να οµαδοποιηθούν οι σύνδεσµοι 
που παρουσιάζουν κοινά λειτουργικά χαρακτηριστικά. Το εύρος των τιµών είναι από 1-
999 

 

3.5.2.5 ∆εδοµένα Περιορισµών σε Συνδέσµους και 
Στρέφουσες Κινήσεις 

Υπάρχει  η  δυνατότητα  στο  μοντέλο  να  εισαχθούν  ποινές  (penalty)  σε 
συγκεκριμένες στρέφουσες κινήσεις ή συνδέσμους με την μορφή πχ διοδίων. Τα 
στοιχεία που πρέπει να εισαχθούν στο μοντέλο απεικονίζονται στο στιγμιότυπο 
του αντίστοιχου αρχείου εισόδου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3‐17. 
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   99999 
   44444                             * Banned links/turns 
       4    5        -1    0   30    * Link banned to UC 1, open to UC 2, 
                                     * 30 seconds penalty to UC 3 
      34    6         0   -2         * Open to UC 1 but banned to 2 and 3. 
      31   32         0   -1    0    * Banned to UC 2 only 
      46   51   50   10   -2         * 10 second penalty to UC 1, banned 
                                     * turn for classes 2 and 3. 
      16   17    18  -2              * Banned turn for all UC - therefore 
                                     * presumably a bus-only turn.  

Σχήµα 3-17: Στιγµιότυπο Κωδικοποίησης Περιορισµών σε Συνδέσµους και Στρέφουσες 
Κινήσεις, στο SATURN 

Ο Πίνακας 3‐18 επεξηγεί τα δεδομένα που εισάγονται στις γραμμές του αρχείου 
όπου κωδικοποιούνται οι σχετικοί περιορισμοί. 
Πίνακας 3-18: Επεξήγηση ∆εδοµένων Κωδικοποίησης Περιορισµών σε Συνδέσµους και 

Στρέφουσες Κινήσεις, στο SATURN 

ΣΤΗΛΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ 

1-5 Ο κωδικός του κόµβου προέλευσης Α 

6-10 Ο κωδικός του κόµβου από όπου διέρχεται η στρέφουσα κίνηση ή κωδικός του κόµβου 
προορισµού του συνδέσµου Β 

11-15 Ο κωδικός του κόµβου προορισµού C (στην περίπτωση συνδέσµου είναι κενό ή 0) 

16-20 Η ποινή που επιβάλλεται στον σύνδεσµο ή στην στρέφουσα κίνηση για την πρώτη 
κατηγορία χρηστών 

21-25  Η ποινή που επιβάλλεται στον σύνδεσµο ή στην στρέφουσα κίνηση για την δεύτερη 
κατηγορία χρηστών 

26-30 Η ποινή που επιβάλλεται στον σύνδεσµο ή στην στρέφουσα κίνηση για όλες τις 
κατηγορίες των χρηστών 

 

3.5.2.6 ∆εδοµένα Συντεταγµένων Κόµβων και Ζωνών 

Τα  στοιχεία  που  πρέπει  να  εισαχθούν  στο  μοντέλο  για  τις  συντεταγμένες  των 
κόμβων  και  των  κεντροειδών  των  ζωνών  απεικονίζονται  στο  στιγμιότυπο  του 
αντίστοιχου αρχείου εισόδου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3‐18. 
 
   99999 
   55555                             * Co-ordinates 
       1   17   53 
       2   17   62                   * Node 2 (either simulation or buffer) 
                                     * co-ordinates 
   C  24   36   48                   * Zone 24 co-ordinates 
   C  20   39   29 
 
        (Remainder of co-ordinates)  

Σχήµα 3-18: Στιγµιότυπο Κωδικοποίησης ∆εδοµένων Συντεταγµένων Κόµβων και Ζωνών, 
στο SATURN 

 
Ο Πίνακας 3‐19 επεξηγεί τα δεδομένα που εισάγονται στις γραμμές του αρχείου 
όπου κωδικοποιούνται οι σχετικοί περιορισμοί. 
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Πίνακας 3-19: Επεξήγηση ∆εδοµένων Κωδικοποίησης Συντεταγµένων Κόµβων και Ζωνών, 
στο SATURN 

ΣΤΗΛΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ 

1 Χαρακτήρας “C” αν οι στήλες 2-5  αναφέρονται σε κάποια ζώνη ή ‘S’ αν αναφέρνται σε 
τοµέα ζωνών, σε διαφορετική περίπτωση αναφορά γίνεται σε συµβατικό κόµβο  

2-5 Ο κωδικός του κόµβου, της ζώνης ή του τοµέα ζωνών  

6-10 Η Χ συντεταγµένη (ακέραιος αριθµός) 

11-15 Η Υ συντεταγµένη (ακέραιος αριθµός) 

16-20 (α) Για τις ζώνες ο τοµέας οµαδοποίησης των ζωνών 
(β) Για τους κόµβους δεν εισάγονται επιπλέον στοιχεία 

3.5.2.7 ∆εδοµένα Σταθερών ∆ροµολογήσεων 

Τα δρομολόγια στο SATURN ορίζονται από μια σταθερή ακολουθία κόμβων είτε 
του  δικτύου  προσομοίωσης  ή  του  περιβάλλοντος  δικτύου  και  μπορεί  να 
αναπαριστούν είτε: 

 Δρομολόγια  λεωφορείων  (ή  άλλα  μέσα  δημοσίων  συγκοινωνιών  όπως 
τραμ) ή 

 Δρομολόγια για χρήση σε αναλύσεις πχ. χρονικά ρυθμισμένες διαδρομές 
από έρευνες κινούμενων παρατηρητών. 

Τα στοιχεία που πρέπει να εισαχθούν στο μοντέλο για τις λεωφορειακές γραμμές 
και  τις  διαδρομές  που  αυτές  ακολουθούν  στο  δίκτυο  απεικονίζονται  στο 
στιγμιότυπο του αντίστοιχου αρχείου εισόδου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3‐19. 
   99999 
   66666 
     400   11    7   66   12   13   14   15   16   17 
     401    3    7   18   45   53   52   31   32   33 
     500    7    9   18   17   16   15   14   41   13   12   66 
     600    8    9   66   12   13   14   15   16   17   18   19 
     601    8   10   25   26   24   23   22   21   20   19   18   17 

 
       (Remainder of bus route data)  

Σχήµα 3-19: Στιγµιότυπο Κωδικοποίησης ∆εδοµένων Σταθερών ∆ροµολογίων, στο SATURN 

Ο Πίνακας 3‐20 επεξηγεί τα δεδομένα που εισάγονται στις γραμμές του αρχείου 
όπου κωδικοποιούνται τα δεδομένα Σταθερών Δρομολογίων. 
Πίνακας 3-20: Επεξήγηση ∆εδοµένων Κωδικοποίησης Σταθερών ∆ροµολογίων, στο SATURN 

 ΣΤΗΛΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ 

2 - 5 Η ονοµασία της λεωφοριακής γραµµής που µπορεί να είναι και αλφαριθµητική  

6 ‘T’ αν η διαδροµή είναι διπλής κατεύθυνσης και η σειρά των κόµβων είναι ακριβώς 
αντίστροφη και ‘R’ αν η διαδροµή καθορίζεται αντίστροφα δηλ. από το τέλος προς 
την αρχή 

7 - 10 Η συχνότητα της λεωφορειακής γραµµής 

11 - 15 Ο συνολικός αριθµός των κόµβων του δικτύου από τους οποίους διέρχεται η 
λεωφορειακή γραµµή 

16 - 20 Ο κωδικός αριθµός του πρώτου κόµβου της διαδροµής 

20 - 25 Ο κωδικός αριθµός του δεύτερου κόµβου της διαδροµής 
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3.5.2.8 ∆εδοµένα Μετρήσεων Φόρτου σε Συνδέσµους και/ή 
Στρέφουσες Κινήσεις 

Προκειμένου να γίνει  η προσαρμογή  (calibration)  και  η  επαλήθευση  (validation) 
του μοντέλου θα πρέπει να εισαχθούν σε αυτό μετρήσεις φόρτων σε συνδέσμους 
και σε στρέφουσες κινήσεις. Τα στοιχεία που πρέπει να εισαχθούν στο μοντέλο 
απεικονίζονται στο στιγμιότυπο του αντίστοιχου αρχείου εισόδου, όπως φαίνεται 
στο Σχήμα 3‐20: 
 
   99999 
   77777                         * Link and turn observed flows 
       1   58      1252          * Link volume (N.B. uni-directional) 
      58    1       779          *  “     ”    (in the opposite direction) 
      45   53   52  826          * Turning volume 
  
 

Σχήµα 3-20: Στιγµιότυπο Κωδικοποίησης ∆εδοµένων Μετρήσεων Φόρτου σε Συνδέσµους 
και/ή Στρέφουσες Κινήσεις, στο SATURN 

 
Ο Πίνακας 3‐21 επεξηγεί τα δεδομένα που εισάγονται στις γραμμές του αρχείου 
όπου  κωδικοποιούνται  τα  δεδομένα  μετρήσεων  φόρτου  σε  συνδέσμους  και/ή 
στρέφουσες κινήσεις. 
Πίνακας 3-21: Επεξήγηση ∆εδοµένων Κωδικοποίησης Μετρήσεων Φόρτου σε Συνδέσµους 

και/ή Στρέφουσες Κινήσεις, στο SATURN 

 ΣΤΗΛΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ 

1-5 Ο κωδικός του κόµβου προέλευσης Α 

6-10 Ο κωδικός του κόµβου από όπου διέρχεται η στρέφουσα κίνηση ή κωδικός του 
κόµβου προορισµού του συνδέσµου Β 

11-15 Ο κωδικός του κόµβου προορισµού C (στην περίπτωση συνδέσµου είναι κενό ή 0) 

16-20 Ο κυκλοφοριακός φόρτος σε ΜΕΑ/ώρα της πρώτης κατηγορίας χρηστών 

21-25 Ο κυκλοφοριακός φόρτος σε ΜΕΑ/ώρα της δεύτερης κατηγορίας χρηστών.... 

26-30 ο κυκλοφοριακός φόρτος της τελευταίας κατηγορίας χρηστών 

    
 

3.5.2.9 ∆εδοµένα Γενικευµένου Κόστους 

Στο μοντέλο μπορούν να εισαχθούν στοιχεία των παραμέτρων του γενικευμένου 
κόστους  όπως  για  παράδειγμα  η  αξία  του  χρόνου,  η  αξία  της  απόστασης  που 
διανύεται και που εκφράζει το λειτουργικό κόστος του οχήματος, αλλά και άλλες 
παράμετροι  για  παράδειγμα  διόδια.  Οι  παράμετροι  του  γενικευμένου  κόστους 
μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία των χρηστών του δικτύου που 
έχουν  διαφορετικό  σκοπό  μετακίνησης  πχ.  μετακινούμενοι  για  αναψυχή  ή  για 
επαγγελματικούς  λόγους.  Στην  περίπτωση  που  εισαχθούν  στο  δίκτυο  στοιχεία 
γενικευμένου  κόστους  για  διαφορετικές  κατηγορίες  χρηστών  θα  πρέπει  να 
εισαχθούν και διαφορετικά μητρώα μετακινήσεων για κάθε κατηγορία χρηστών 
έτσι ώστε η κατανομή των μετακινήσεων να γίνει χωριστά για κάθε κατηγορία 
χρηστών. Τα στοιχεία που πρέπει να εισαχθούν στο μοντέλο απεικονίζονται στο 
στιγμιότυπο του αντίστοιχου αρχείου εισόδου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3‐21: 
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   99999 
   88888                         * Matrix and generalised cost definitions 
                                 * for each user class (UC): 
       1    1 0.20 1.00 1.00     * UC 1 forms 20% of matrix level 1 
                                 * and defines cost = 1.0*time + 1.0*dist 
       2    1 0.40 0.00 1.00     * UC 2 forms 40% of matrix level 1 
                                 * and is distance minimizing (cost = dist) 
       3    1 0.40 1.00 3.00     * UC 3 forms 40% as well and defines 
                                 * cost = time + 3.0*dist  
Σχήµα 3-21: Στιγµιότυπο Κωδικοποίησης ∆εδοµένων Γενικευµένου Κόστους, στο SATURN 

 
Ο Πίνακας 3‐22 επεξηγεί τα δεδομένα που εισάγονται στις γραμμές του αρχείου 
όπου κωδικοποιούνται τα δεδομένα Γενικευμένου Κόστους. 

Πίνακας 3-22: Επεξήγηση ∆εδοµένων Γενικευµένου Κόστους, στο SATURN 

ΣΤΗΛΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ 

1 - 5  Ο κωδικός αριθµός της κατηγορίας χρηστών (στο εύρος από 1 έως τον αριθµό που 
καθορίζεται από την παράµετρο NOMADS) 

6 -10 Το επίπεδο του συνολικού µητρώου των µετακινήσεων που περιέχει τις µετακινήσεις 
από και προς τις ζώνες για την συγκεκριµένη κατηγορία χρηστών 

11 -15 Ο συντελεστής µε τον οποίο θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί το παραπάνω µητρώο 
µετακινήσεων 

16 -20 Η αξία του χρόνου σε χρηµατικές µονάδες ανά λεπτό  

21 -25 Η αξία της απόστασης που διανύεται σε χρηµατικές µονάδες ανά χιλιόµετρο 

26 -30 Αξία που σχετίζεται µε το πρώτο επιπλέον στοιχείο/δεδοµένο που εισάγεται στο 
«buffer» δίκτυο σε χρηµατικές µονάδες / ανά µονάδα του στοιχείου/δεδοµένου 
KNOB 

31 -35 Αξία που σχετίζεται µε το δεύτερο επιπλέον στοιχείο/δεδοµένο που εισάγεται στο 
«buffer» δίκτυο σε χρηµατικές µονάδες / ανά µονάδα του στοιχείου/δεδοµένου 
KNOB 

 
 

3.5.2.10 ∆εδοµένα Εξόδου σε Συνδέσµους, Στρέφουσες 
Κινήσεις και Κόµβους 

Σε  αντίθεση  με  το  λογισμικό  πακέτο  ΕΜΜΕ/2  όπου  είναι  σαφής  η  ανταλλαγή 
δεδομένων  για  κάθε  τύπου  καταμερισμό  και  ως  εκ  τούτου  αυτή  μπορεί  να 
καταγραφεί,  στο  λογισμικό  προσομοίωσης  της  κυκλοφορίας  και  ανάθεσης  στο 
δίκτυο SATURN τα δεδομένα εισόδου σε κάθε περίπτωση προετοιμάζονται με τον 
ίδιο τρόπο, είναι τα ίδια – ή λιγότερα κατά περίσταση – και καταγράφονται στην 
παράγραφο 6.3.2. 
Με  το πέρας  της  προετοιμασίας  των  βασικών αρχείων  εισόδου  (αρχείο  δικτύου 
και  αρχεία  μητρώων)  ο  χρήστης  επιλέγει  τον  τύπο  του  καταμερισμού  ο  οποίος 
εκτελείται  σύμφωνα  και  με  κάποιες  αρχικές  παραμέτρους  καταμερισμού,  οι 
οποίες ξεφεύγουν από τα πλαίσια της παρούσας μοντελοποίησης.  
Το μοντέλο μετά  την  ολοκλήρωση  της  κατανομής στο  δίκτυο  του μητρώου  των 
μετακινήσεων  των  οχημάτων  μπορεί  να  παράγει  ένα  σύνολο  αποτελεσμάτων  
που αφορούν λειτουργικά χαρακτηριστικά του  δικτύου.  Τα αποτελέσματα αυτά 
αφορούν  στους  συνδέσμους  του  δικτύου,  στις  στρέφουσες  κινήσεις  όπως  αυτές 
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καθορίζονται  από  τους  κόμβους  προέλευσης,  διέλευσης  και  προορισμού  και 
στους  κόμβους  του  δικτύου.  Παρακάτω  θα  αναφερθούν  ορισμένα  από  τα 
βασικότερα  εξαγόμενα  του  μοντέλου  που  αποτελούν  και  βασικά  λειτουργικά 
χαρακτηριστικά του δικτύου. 
 

Πίνακας 3-23: Κατηγορίες ∆εδοµένων Εξόδου από το SATURN 

ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

Κυκλοφοριακή ικανότητα του συνδέσµου (ΜΕΑ/ώρα) 

Χρόνος διαδροµής του συνδέσµου (δευτ.) 

Λόγος φόρτου / κυκλοφοριακής ικανότητας του συνδέσµου 

Ουρά οχηµάτων στον σύνδεσµο στο τέλος της περιόδου προσοµοίωσης 

Μέσο µήκος ουράς σε σύνδεσµο δικτύου προσοµοίωσης 

Πραγµατικός φόρτος συνδέσµου 

Φόρτος ζήτησης συνδέσµου 

Φόρτος οχηµάτων σε ουρά του συνδέσµου 

Κατανάλωση καυσίµων 

CO2

CO 

Nox 

Υδρογονάθρακες 

Μόλυβδος 

Φόρτος εισόδου από τους συνδέσµους των κεντροειδών στον κόµβο προέλευσης 

Φόρτος εξόδου από τους συνδέσµους των κεντροειδών 

Ταχύτητα συνδέσµου (συµπεριλαµβάνοντας και τις καθυστερήσεις στον κόµβο)  

ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΡΕΦΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Φόρτος ζήτησης στρέφουσας κίνησης 

Φόρτος εξόδου στρέφουσας κίνησης 

Φόρτος άφιξης στρέφουσας κίνησης 

Κυκλοφοριακή ικανότητα στρέφουσας κίνησης 

Μέση ουρά στρέφουσας κίνησης 

Καθυστέρηση στρέφουσας κίνησης 

Λόγος φόρτου / κυκλοφοριακής ικανότητας στρέφουσας κίνησης 

ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΟΜΒΟΥ 

Συνολικός φόρτος ζήτησης στον κόµβο (λαµβάνοντας υπόψη όλες τις στρέφουσες 
κινήσεις του κόµβου) 

Συνολικός πραγµατικός φόρτος του κόµβου (λαµβάνοντας υπόψη όλες τις στρέφουσες 
κινήσεις του κόµβου) 

Συνολικός φόρτος άφιξης στον κόµβο (λαµβάνοντας υπόψη όλες τις στρέφουσες 
κινήσεις του κόµβου) 

Συνολική κυκλοφοριακή ικανότητα του κόµβου (λαµβάνοντας υπόψη όλες τις 
στρέφουσες κινήσεις του κόµβου) 

Συνολική καθυστέρηση στον κόµβο (λαµβάνοντας υπόψη όλες τις στρέφουσες κινήσεις 
του κόµβου) 

Συνολικός λόγος φόρτου / κυκλοφοριακής ικανότητας στον κόµβο (λαµβάνοντας υπόψη 
όλες τις στρέφουσες κινήσεις του κόµβου) 

 

 3-53 
 



Κεφ. 3: Μοντελοποίηση και Συγκοινωνιακά ∆ίκτυα  Αναφορές 

 

3.6 Αναφορές 
[1].  Meyer, M. D. and Miller, E. J., Urban Transport Planning, A Decision Oriented 

Approach, Mc Graw‐Hill Series in Transportation, 1984 
[2].  Washington  D.  C.:  Urban  Mass  Transit  Administration  and  the  Federal 

Highway  Administration  Urban  Transportation  Planning  System  (UTPS), 
USDOT 1986 

[3].  Γιαννόπουλος,  Γ.  Α.,  Σχεδιασμός  των  Μεταφορών  και  Κυκλοφοριακή 
Τεχνική, Τόμος 2 © 1981 Γ. Α. Γιαννόπουλος 

[4].  Papacostas,  C.  S.,  Fundamentals  of  Transportation  Engineering,  ISBN  0‐13‐
344870‐3, Prentice‐Hall Inc., 1987 

[5].  Morlok,  E.  K.,  Introduction  to  Transportation  Engineering  and  Planning, 
McGraw‐Hill, New York, 1978 

[6].  Kanafani, A., Transportation Demand Analysis, McGraw‐Hill, New York, 1983. 
[7].  Hutchinson, B. G., Principles of Urban Transportation Systems Planning, Scripta, 

McGraw‐Hill, New York, 1974 
[8].  Schofer, R. E. and Goodyear, F. F., Electronic Computer Applications  in Urban 

Transport Planning, Proceedings‐A.C.M. National Meeting, 1967 
[9].  Lam, T. N., Corsi, R. and Wages K., Modeling the Urban Development Process 

and  the  Related  Transportation  Impacts,  Proceedings  of  the  1984  Winter 
Simulation Conference, Sheppard, S., Pooch, U. and Pegden D. (eds.) 

[10].  Stopher,  P.  R.,  and  Meyburg  A.  H.,  Urban  Transportation  Modeling  and 
Planning, Lexington Books, D. C. Heath, Lexington, Mass, 1975 

[11].  Oppenhime, N.  Urban  Travel  Demand Modeling:  From  Individual  Choices  to 
General Equilibrium, New York, Wiley 1995 

[12].  Holmes, E. H., The State‐of‐the‐Art  in Urban Transportation Planning,  or How 
We Got Here, Transportation, I, no. 4, pp. 379‐40l, March 1973 

[13].  ITE,  1995 Trip Generation,  ITE Publication,  no.  IR‐016B. Washington, D. C. 
(525  School  St.,  S.  W.,  Suite  210,  Washington,  D.  C.  20024‐2729):  ITE 
Technical Council Committee 6a‐32 

[14].  Oregon  State  University,  Portland  State  University,  University  of  Idaho, 
Transportation  Engineering  Online  Lab  Manual,  Travel  Demand  Forecasting, 
[online]  Available:  http://www.webs1.uidaho.edu/niatt_labmanual/Chap 
ters/traveldemandforecasting/theoryandconcepts/CrossClassification.htm 

[15].  Douglas, A. A.  and  Lewis,  R.  J.,  Trip  Generation  Techniques  2,  Zonal  Least 
Squares Regression Analysis, Traffic Engineering & Control 12, 1970 

[16].  Lerman, S and Manski, C., 1979, Sample Design for Discrete Choice Analysis of 
Travel Behavior: The State of the Art, Transportation Research A13, 29‐44 

[17].  Ben‐Akiva, M. E. and Lerman, S. R., 1985, Discrete Choice Analysis: Theory and 
Applications  to Travel Demand, MIT Press  series  in  transportation  studies; 9. 
Cambridge, Mass.: MIT Press 

 3-54 
 



Κεφ. 3: Μοντελοποίηση και Συγκοινωνιακά ∆ίκτυα  Αναφορές 

 

[18].  Train,  K.  E.,  2003,  Discrete  Choice  Models  with  Simulation,  Cambridge 
University Press 

[19].  Hensher, D. A. and Johnson, L. W., Applied Discrete‐Choice Modelling, Croom 
Helm, London, 1981 

[20].  Evans, S. P. 1976, Derivation  and Analysis  of Some Models  for Combining Trip 
Distribution and Assignment, Transportation Research 10, 37‐57 

[21].  Fratar,  T.  J.,  Forecasting  the  Distribution  of  Interzonal  Vehicular  Trips  by 
Successive  Approximations,  Proceedings  of  the  33rd  Annual  Meeting, 
Highway  Research  Board, National  Research  Council, Washington  D.  C., 
1954 

[22].  Bruton, M.  J. 1970, Chapter 4: Trip Distribution.  Introduction  to Transportation 
Planning. Part  I, Growth Factor Methods, Hutchinson Technical Education: 
London, pp. 97‐ 129 

[23].  Bureau of Public Roads, Calibrating and Testing a Gravity Model for Any Sized 
Urban Area, U. S. Dept. of Commerce, Washington, D. C., 1965 

[24].  Bock, F. C., Factors  Influencing Modal Trip Assignment, National Cooperative 
Highway Research Report 57, Highway Research Board, National Research 
Council, Washington, D. C., 1968 

[25].  Fertal, M. J. Modal Split: Documentation of Nine Methods for Estimating Transit 
Usage, U. S. Dept. of Commerce, 1966 

[26].  APAS  project  URBAN2, Modelling  of  Urban  Transport,  Final  study  report, 
Commission of the European Communities, June 1995 

[27].  Modelling  Project  (1996)  Modelling  of  urban  Transport,  Edited  by  the 
Directorate General Transport (DGVII) of the European Commission 

[28].  AIUTO,  Assessment  of  Innovative  Urban  Transport  Options,  Final  report, 
Submitted  to  Directorate  General  Transport  (DGVII)  of  the  European 
Commission, April 1999 

[29].  Koppelman,  F.  1976,  Guidelines  for  Aggregate  Travel  Predictions  Using 
Disaggregate Choice Models, Transportation Research Record 610 

[30].  Gaudry, M.  J.  I., An Aggregate Time Series Analysis of Urban Transit Demand: 
The Montreal  Case,  Center  for  Transportation  Research  Publication  No.  6, 
University of Montreal, April 1975 

[31].  Lerman,  S.  R.,  and  Ben‐Akiva,  M.  E.,  Disaggregate  Behavioral  Model  of 
Automobile  Ownership,  Transportation  Research  Board  Record  569, 
Transportation Research Board, Washington D. C., 1976, pp. 34‐55 

[32].  Lave,  C.  A.,  and  Train,  K.,  A  Disaggregate  Model  of  Auto‐Type  Choice, 
Transportation Research A, vol. 13A, 1979, pp 1‐9 

[33].  Domencich,  T.,  and  McFadden,  D.,  Urban  Travel  Demand:  A  Behavioral 
Analysis, North Holland, Amsterdam, 1975 

[34].  Daly, A. 1987, Estimating Tree Logit Models, Transportation Research B. 21B 
[35].  Brownstone, D. M. &  Small, K. A.  1985, Efficient Estimation  of Nested  Logit 

Models,  Irvine  Calif.:  Institute  of  Transportation  Studies  University  of 
California Irvine 

 3-55 
 



Κεφ. 3: Μοντελοποίηση και Συγκοινωνιακά ∆ίκτυα  Αναφορές 

 

[36].  Sheffi,  Y.,  1979,  Estimating  Choice  Probabilities  among  Nested  Alternatives, 
Transportation Research B 13, 113‐205 

[37].  Sobel, L. L., 1980, Travel Demand Forecasting by using  the Nested Multinomial 
Logit Model, Transportation Research Record 775, 48‐55 

[38].  Astarita, V., A  stochastic microscopic  simulation  traffic model  based  on  Kinetic 
Theory  of Prigogine  and Herman,  Proceedings  of  the  Second Meeting  of  the 
Euro Working Group on Urban Traffic and Transportation, 1995 

[39].  Slavin,  H.,  1996,  An  Integrated,  Dynamic  Approach  to  Travel  Demand 
Forecasting, Transportation 23, 313‐350 

[40].  Gentile, G., Meschini, L., Papola, N., Macroscopic arc performance models with 
capacity  constraints  for  within‐day  dynamic  traffic  assignment,  Transportation 
Research Part B 39 (2005) 319–338 

[41].  Liu H. X., Ban X., Ran B. and Mirchandani P., An Analytical Dynamic Traffic 
Assignment Model with Probabilistic Travel Times and Perceptions, (December 1, 
2001).  Center  for  Traffic  Simulation  Studies.  Paper  UCI‐ITS‐WP‐01‐14. 
http://repositories.cdlib.org/itsirvine/ctss/UCI‐ITS‐WP‐01‐14 

[42].  Daganzo,  C.  F.,  and  Sheffi  Y.,  On  Stochastic Models  of  Traffic  Assignment, 
Transportation Sceince, vol. 11, no. 3, 1977, pp. 253‐274 

[43].  Daganzo  C.F.,  Stochastic  network  equilibrium  with  multiple  vehicle  types  and 
asymmetric, indefinite link cost Jacobian, 1983, Transp. Science 17, 282‐300 

[44].  Patriksson, M.,  1994,  The  Traffic  Assignment  Problem: Models  and Methods. 
Topics in Transportation, Utrecht, The Netherlands, Vsp 

[45].  Caliper Corporation, Travel Demand Modelling with TransCAD 4.7, TransCAD, 
Transportation GIS Software,© 2004 

[46].  Institute of Transportation Engineers, Planning Handbook,1992, pp. 115‐117 
[47].  Lam, W. H. K., Gao, Z. Y. and Chan, K. S., A Capacity Restraint Assignment 

Model  for Congested Public Transport Systems, Proceedings of  ICTTS  ’98, pp. 
348‐357 

[48].  David Watling, A  Schedule‐based User  Equilibrium  Traffic Assignment Model, 
Proceedings of the 13th Mini‐EURO Conference Handling Uncertainty in the 
Analysis of Traffic and Transportation Systems 

[49].  Hazelton,  M.  L.,  1998,  Some  remarks  on  Stochastic  User  Equilibrium, 
Transportation Research, 32B, 101–108 

[50].  Sheffi, Y. and Powell, W., 1982, An Algorithm  for  the Equilibrium Assignment 
Problem with Random Links Times, Networks 12, 191‐207 

[51].  Sheffi,  Y.,  1984,  Urban  Transportation  Networks:  Equilibrium  Analysis  with 
Mathematical Programming Methods, Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall 

[52].  INRO, ΕΜΜΕ/2 User’s Manual, Release 9, 1999 
[53J.  Wardrop, G., Some theoretical aspects of road traffic research, In Proceedings of 

the Institute of Civil Engineers, Pt. II, vol. 1, pp. 325–378, 1952 
[54].  Heinz Spiess, Transit Equilibrium Assignment based on Optimal Strategies: 

An  Implementation  in  EMME/2,  EMME/2  Support  Center,  1993,  [online] 
Available: http://www.spiess.ch/emme2/congtras/congtras.html

 3-56 
 

http://www.spiess.ch/emme2/congtras/congtras.html


Κεφ. 3: Μοντελοποίηση και Συγκοινωνιακά ∆ίκτυα  Αναφορές 

 

[55].  Florian, M.  R.,  Chapleau,  S.,  Nguyen,  C.,  Achim,  L.,  James‐Lefebvre,  S., 
Galarneau,  J.  and  Fisk,  C.,  Validation  and  Application  of  EMME :  An 
Equilibrium Based Two‐Mode Urban Transportation Planning Method, Centre for 
Transportation Research Publication No. 103, University of Montreal, 1979 

[56].  University of Leeds, Atkins Planning Consultants Ltd, SATURN 10.3 User’s 
Manual, 2002 

 3-57 
 



 

 

  4 
Αποτίμηση Μεθόδων και Διερεύνηση Δυνατοτήτων 

 
 

 

  

 



Κεφ. 4: Αποτίµηση Μεθόδων & ∆ιερεύνηση ∆υνατοτήτων Εισαγωγή 

 

4.1 Εισαγωγή 
Στο 3ο κεφάλαιο εξετάσθηκε ενδελεχώς το σύστημα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού 
(ΣΣ)  και  εντοπίσθηκαν οι  διεργασίες  καταμερισμού  των ροών  της  κυκλοφορίας 
στο  Συγκοινωνιακό  Δίκτυο.  Η  ισχυρή  χωρική  υπόσταση  των  συγκοινωνιακών 
οντοτήτων που συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες αναδεικνύει  το στόχο της 
παρούσας  έρευνας  ο  οποίος  μπορεί  πολύ  συνοπτικά  να  αποτυπωθεί  στην 
ακόλουθη πρόταση ως: 
“η  υποβοήθηση  των  Συγκοινωνιολόγων  Μηχανικών  στο  χειρισμό  της  χωρικής 
πληροφορίας  που  εμπλέκεται  στις  διαδικασίες  ΣΣ  με  την  αξιοποίηση  των 
πλεονεκτημάτων που παρέχουν τα μοντέρνα συστήματα διαχείρισης της χωρικής 
πληροφορίας.” 
Όπως επιχειρείται να τεκμηριωθεί στο παρόν κεφάλαιο ο ενδεδειγμένος τρόπος 
για  την  επίτευξη  του  στόχου  που  ετέθη,  είναι  η  εγκαθίδρυση  ενός  Πρότυπου 
Γεωπληροφοριακού  Μοντέλου  Δεδομένων  το  οποίο  θα  προτυποποιεί  τις 
συγκοινωνιακές  οντότητες  που  εμπλέκονται  στις  σχετικές  συγκοινωνιακές 
διεργασίες. Η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετείται σε ένα τέτοιο εγχείρημα 
και  η  οποία  αναλύεται  στο  επόμενο  κεφάλαιο  απαιτεί  τον  προσδιορισμό  κάθε 
τύπου ανταλλαγής δεδομένων λαμβάνει χώρα μεταξύ των μοντέλων ΣΣ και των 
προηγμένων  συστημάτων  διαχείρισης  της  χωρικής  πληροφορίας,  δηλαδή  των 
Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ). 
Τονίζεται  ότι  στο  συγκεκριμένο  πεδίο  δράσης  της  διατριβής  η  ερευνητική 
κοινότητα  σε  συνεργασία  με  τους  επαγγελματίες  εμπλεκόμενους  Μηχανικούς 
και Αναλυτές έχει να επιδείξει πληθώρα προτύπων και προδιαγραφών σχετικών 
με  ζητήματα  μοντελοποίησης  και  Συγκοινωνιακών  Δικτύων  τα  οποία 
εντοπίσθηκαν  στο  2ο  κεφάλαιο.  Επίσης,  ο  τομέας  του  εμπορικού  λογισμικού 
διαθέτει  ποικιλία  εξειδικευμένων  λογισμικών  που  καθίστανται  ισχυρότατα 
εργαλεία στα χέρια των Συγκοινωνιολόγων, αναφορικά με τον υψηλού επιπέδου 
χειρισμό  χωρικών  δεδομένων.  Αποτελεί  όμως  ερευνητική  ανησυχία,  αν  τα 
εργαλεία  λογισμικού  αυτά  θέτουν  τις  βάσεις  για  μια  ενιαία  και  βάσει 
προδιαγραφών  αντιμετώπιση  του  προβλήματος  ή  αν  καθιστούν  το  όλο  σύστημα 
ακόμη πιο πολύπλοκο. 
Η προσπάθεια που  επιτελείται  στηρίζεται  στα  εδραιωμένα και αναγνωρισμένα 
πρότυπα  που  αφορούν  στα  Συγκοινωνιακά  Δίκτυα  και  την  πληροφορία  χώρου 
και παράλληλα αφουγκράζεται τις ανάγκες των εμπλεκομένων ειδικοτήτων και 
συνυπολογίζει τις τάσεις στα ζητήματα της μοντέρνας ανάπτυξης συστημάτων. 

4.2 Αποτίµηση Μεθόδων Ενοποίησης ΣΣ και ΣΓΠ 

4.2.1 Μέθοδοι Ενοποίησης ΣΣ και ΣΓΠ 

Η  θεωρία  που  διέπει  τις  διεργασίες  ΣΣ  έχει  επαρκώς  ερευνηθεί  τα  τελευταία 
πενήντα χρόνια με πληθώρα τεκμηριωμένων θεωριών και πλούσιο μαθηματικό 
υπόβαθρο  [1].  Με  την  ευρεία  χρήση  των  υπολογιστικών  συστημάτων  από  τις 
αρχές  της  δεκαετίας  του  80’  αναπτύχθηκε  ποικιλία  λογισμικών  μοντέλων  που 
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επιτελούσαν  σε  ικανοποιητικό  βαθμό  την  προσομοίωση  των  συγκοινωνιακών 
διεργασιών  [2].  Ωστόσο  τα  μοντέλα  Η/Υ  αυτά  δεν  παρείχαν  δυνατότητες 
χειρισμού  της  χωρικής  πληροφορίας  και  δεν  προέβαιναν  σε  ικανοποιητική 
οπτικοποίηση  των  αποτελεσμάτων,  δεδομένου  ότι  η  ευρεία  χρήση  και 
επεξεργασία  πολυμεσικής  πληροφορίας  στα  υπολογιστικά  συστήματα  επήρθε 
σχεδόν  μια  δεκαετία  αργότερα  [3],  [4].  Σε  κάθε  περίπτωση,  τα  συγκοινωνιακά 
μοντέλα  επικέντρωναν  σε  διεργασίες  προσομοίωσης  της  κυκλοφορίας  και 
πρόβλεψης  της  κατάστασης  του  Συγκοινωνιακού  Δικτύου  με  βάση  κάποια 
συγκεκριμένα  σενάρια  ΣΣ.  Η  αποτύπωση  των  αποτελεσμάτων  επιτελούνταν 
εξωτερικά  από  ειδικά  προγράμματα  τύπου  Σχεδίασης  Υποβοηθούμενης  από 
Υπολογιστή (CAD) [5]. 
Από  τις  αρχές  της  δεκαετίας  του  90’  η  εξέλιξη  που  παρουσιάστηκε  στην 
τεχνολογία υλικού υπολογιστών και η επακόλουθη αύξηση της επεξεργαστικής 
ικανότητας  των  Κεντρικών  Μονάδων  Επεξεργασίας  (CPU)  είχε  ως  αποτέλεσμα 
υψηλές  δυνατότητες  διαχείρισης  αρχείων  εικόνας  μεγάλου  όγκου  από  τα  μέσα 
υπολογιστικά  συστήματα  [6]  και  προοιώνιζε  την  αναβάθμιση  των 
συγκοινωνιακών μοντέλων και  τον  εμπλουτισμό  τους με  διαδικασίες  χειρισμού 
και  αναπαράστασης  της  χωρικής πληροφορίας.  Ταυτόχρονα  επήρθε  σημαντική 
πρόοδος  στα  συστήματα  τα  εξειδικευμένα  με  τη  διαχείριση  της  χωρικής 
πληροφορίας, τα ΣΓΠ, με την ανάδειξη της νέας δομής χωρικών δεδομένων του 
Γεωσυσχετιζόμενου Μοντέλου Δεδομένων (πχ. ESRI, Coverage) [7]. 
Μέχρι  σήμερα,  πληθώρα  συγκοινωνιακών  μοντέλων  αναβάθμισαν  τις 
δυνατότητες  χειρισμού  και  αναπαράστασης  της  χωρικής  πληροφορίας,  ενώ 
εμφανίστηκαν  και  εφαρμογές  τύπου  ΣΓΠ,  που  διαθέτουν  ειδικές  λογισμικές 
μονάδες  προσομοίωσης  των  διεργασιών  που  άπτονται  των  Συγκοινωνιακών 
Δικτύων  με  αποτέλεσμα  να  διακρίνονται  δύο  κατηγορίες  λογισμικών,  που 
υλοποιούν αντίστοιχες μεθόδους ενοποίησης διεργασιών ΣΣ και ΣΓΠ  (Σχήμα 4‐
1): 

 Λογισμικά  μοντέλα  ΣΣ  με  ενσωματωμένες  υπομονάδες  χειρισμού  της 
χωρικής  πληροφορίας  σε  υψηλό  επίπεδο  (Σχήμα  4α).  Οι  υπομονάδες 
αυτές  είτε  αποτελούν  αυτόματες  προγραμματιστικές  οντότητες  που 
διαχειρίζονται  στον  κώδικά  τους  χωρικά  αντικείμενα  ή  καλούν  κατά  το 
χρόνο  εκτέλεσης  διεπαφές  του  ΣΓΠ  που  είναι  ήδη  εγκατεστημένες  στο 
σύστημα με χρήση συστατικών ελέγχου τύπου ActiveX [8]. 

 ΣΓΠ  με  ειδικές  επεκτάσεις  επιφορτισμένες  με  την  εκτέλεση 
συγκοινωνιακών διεργασιών (Σχήμα 4β). Οι επεκτάσεις αυτές στην ουσία 
αποτελούν λογισμικά ανεπτυγμένα στα πρότυπα ανάπτυξης του ΣΓΠ, με 
επιπλέον  τη  δυνατότητα  απόσπασης  από  το  συνολικό  σύστημα  και 
αυτόνομης αξιοποίησής του από τους προμηθευτές [9]. 
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Μοντέλο Συγκοινωνιακού Σχεδιασµού

∆εδοµένα
Εισόδου

∆εδοµένα
Εξόδου

∆ιεργασία
Μοντέλου

Υποµονάδα
Χειρισµού
Χωρικών
∆εδοµένων

Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Μηχανισµοί
Χειρισµού
Χωρικών και
Περιγραφικών
∆εδοµένων

Επέκταση
Συγκοινωνιακών
∆ιεργασιών

Βάση Γεωγραφικών
∆εδοµένων

α β  
Σχήµα 4-1: Μέθοδοι Ενοποίησης Συγκοινωνιακών Μοντέλων και ΣΓΠ 

Εκτός  των  δύο  μεθόδων  οι  οποίες  ουσιαστικά  χαρακτηρίζονται  από  την 
ενσωμάτωση  της  μιας  κατηγορίας  λογισμικών  στον  πυρήνα  ανάπτυξης  της 
άλλης υπάρχει και η δυνατότητα ενοποίησης των δύο πλευρών (υποσυστημάτων) 
με χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας (Σχήμα 4‐2) [10]. 
 

Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Μοντέλο Συγκοινωνιακού Σχεδιασµού

∆εδοµένα
Εισόδου

∆εδοµένα
Εξόδου

Βάση Γεωγραφικών
∆εδοµένων

∆ιεργασία
Μοντέλου

Πρωτόκολλο
Επικοινωνίας

 
Σχήµα 4-2: Κλασσική ∆ιασύνδεση Συγκοινωνιακού Μοντέλου µε Σύστηµα Γεωγραφικών 

Πληροφοριών 

Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας στην προκειμένη περίπτωση είναι λογισμικά που 
μετασχηματίζουν  τις  δομές  δεδομένων  του  ενός  υποσυστήματος  στις 
προδιαγραφές των δομών δεδομένων του άλλου και αντίστροφα. Κατ’ αυτό τον 
τρόπο,  το  κάθε  υποσύστημα  αξιοποιεί  τις  δυνατότητες  του  τομέα  στον  οποίο 
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υπάγεται  ανεξαρτήτως  των  μεταβολών που  διέπουν  το  άλλο  υποσύστημα.  [11] 
Εναλλακτικά,  και  ενδεχομένως  περισσότερο  δόκιμα,  η  μέθοδος  αυτή 
χαρακτηρίζεται  ως  διασύνδεση  των  υποσυστημάτων.  Ιδιαίτερη  εξέλιξη  στον 
τομέα της ενοποίησης‐διασύνδεσης υποσυστημάτων μέσω των δομών δεδομένων 
που αυτά χρησιμοποιούν, παρουσιάζει η χρήση της Εκτατής Δηλωτικής Γλώσσας, 
XML, που αναλύθηκε εκτεταμένα στην παράγραφο 2.3. 

4.2.2 Αποτίµηση Μεθόδων και Προσδιορισµός 
Ελλείψεων 

Μέσα  από  την  εμπειρία  χρήσης  λογισμικών  μοντέλων  που  υλοποιούν  τις 
μεθόδους  που  αναπτύχθηκαν  στην  προηγούμενη  παράγραφο  αναπτύσσεται 
παρακάτω  η  προβληματική  που  αναδεικνύει  την  ανάγκη  εγκαθίδρυσης  ενός 
Πρότυπου Γεωπληροφοριακού Μοντέλου Δεδομένων για Συγκοινωνιακά Δίκτυα: 

 Στην  περίπτωση  υιοθέτησης  της  μεθόδου  α  η  υπομονάδα  χειρισμού 
χωρικών δεδομένων στην πλειοψηφία των λογισμικών που συναντώνται 
στην  αγορά  δε  διαθέτει  υψηλές  δυνατότητες  χειρισμού  της  χωρικής 
πληροφορίας. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, τα συγκοινωνιακά μοντέλα δεν 
είναι επιφορτισμένα με τέτοιου τύπου διεργασίες οι οποίες παρεκκλίνουν 
από  τον  κύριο  σκοπό  ύπαρξής  τους.  Συνήθως  η  υπομονάδα  χειρισμού 
χωρικών  δεδομένων  επιτελεί  αναπαράσταση  των  αποτελεσμάτων  των 
συγκοινωνιακών  διεργασιών,  ενώ  επίσης  παρέχει  δυνατότητες 
προετοιμασίας  των  δεδομένων  εισόδου  και  εμφάνισης  των  δεδομένων 
εξόδου  (αποτελεσμάτων)  με  ταυτόχρονη  γραφική  αναπαράσταση  του 
Συγκοινωνιακού  Δικτύου  (πχ.  EMME/2,  SATURN  κλπ.).  Εν  τέλει,  μια 
τέτοιου  τύπου  υπομονάδα  δεν  διαθέτει  σε  ικανοποιητικό  βαθμό  τα 
πλεονεκτήματα που συνδέονται με τη χρήση ενός ΣΓΠ.  

 Επιπροσθέτως, στα περισσότερα λογισμικά που υλοποιούν τη μέθοδο α, η 
συγκεκριμένη  υπομονάδα  δε  βασίζεται  προγραμματιστικά  σε 
αντικείμενα  του  ΣΓΠ.  Στις  περιπτώσεις  όμως  που  αυτό  πράγματι 
συμβαίνει (πχ. TransCAD Transportation GIS Software), [12] οι δυνατότητες 
της  υπομονάδας  χειρισμού  χωρικών  δεδομένων  περιορίζονται  σε  αυτές 
που  διέθετε  ο  χώρος  των  ΣΓΠ  την  περίοδο  ανάπτυξής  της.  Έτσι  για 
παράδειγμα  εξελίξεις  που  χαρακτηρίζουν  τον  τομέα  των  ΣΓΠ,  όπως  η 
υιοθέτηση  μιας  νέας  δομής  χωρικών  δεδομένων  δεν  είναι  δυνατό  να 
ενσωματωθούν στην εν λόγω υπομονάδα αφού κάτι τέτοιο θα απαιτούσε 
καθολικό προγραμματισμό του λογισμικού από την αρχή.  

 Στην  περίπτωση  υιοθέτησης  της  μεθόδου  β,  παρατηρούνται 
αξιοσημείωτες  αναπτύξεις  (πχ.  RapidIS ArcGIS  transportation  extension)  
[13] τίθεται όμως το ερώτημα: είναι δυνατόν μια επέκταση λογισμικού, να 
υποκαταστήσει  τις  διεργασίες  ΣΣ  που  παραδοσιακά  επιτελούνται  από 
αναγνωρισμένα  πακέτα  λογισμικού  συγκοινωνιακών  μοντέλων;  Για  να 
δώσει  απάντηση  κάποιος  στο  ερώτημα αυτό  θα πρέπει  να  λάβει  υπόψη 
του  ότι  το  σύστημα  μοντελοποίησης  των  συγκοινωνιακών  διεργασιών 
είναι  ιδιαίτερα  πολύπλοκο  με  πολυάριθμες  προσεγγίσεις  από  πληθώρα 
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κατηγοριών  μοντέλων.  Έτσι  για  παράδειγμα  ένας  συγκοινωνιολόγος 
μηχανικός ενδεχομένως κάνει χρήση ενός λογισμικού για τη μελέτη ενός 
σηματοδοτούμενου  κόμβου  και  ενός  διαφορετικού  για  τη  μελέτη  των 
επιπτώσεων  στην  κυκλοφορία  μιας  προτεινόμενης  συγκοινωνιακής 
υποδομής,  παρά  το  γεγονός  ότι  και  οι  δύο  μελέτες  ενδεχομένως 
υποστηρίζονται  ξεχωριστά  και  από  τα  δύο  λογισμικά  μοντέλα  που 
διαθέτει. 

 Και για τις δύο μεθόδους και ειδικά στην περίπτωση της μεθόδου β όπου 
τα αντίστοιχα λογισμικά έχουν πρόσφατα αναπτυχθεί οι προβληματισμοί 
που εγείρονται έχουν να κάνουν με μια γενικότερη φιλοσοφία χρήσης και 
αξιοποίησης  λογισμικού.  Σε  μια  γενική  μελέτη  κόστους‐οφέλους  που 
αφορά στη σκοπιμότητα μεταπήδησης από ένα λογισμικό σε κάποιο άλλο 
υπεισέρχονται πληθώρα παραμέτρων όπως: οικονομικοί  (πόσο κοστίζει η 
μεταπήδηση  σε  ένα  νέο  λογισμικό;), ανταποδοτικότητας  (σε  πόσο  χρόνο 
θα  αποσβεστεί  η  αγορά),  χρηστών  (πόσο  εύκολα  μπορεί  να  αλλάξει 
συνήθειες  και  να  προσαρμοστεί  σε  ένα  νέο  λογισμικό,  για  παράδειγμα 
ένας  συγκοινωνιολόγος  που  επί  σειρά  ετών  χρησιμοποιεί  μια 
συγκεκριμένη  κατηγορία  αναγνωρισμένων  συγκοινωνιακών  μοντέλων;) 
κλπ. 

Καθίσταται  επομένως  προφανές  αλλά  και  επιτάσσεται  από  τη  μοντέρνα 
σχεδίαση  αρχιτεκτονικής  συστημάτων  η  διατήρηση  διαφορετικών  αυτόνομων 
υποσυστημάτων  καθένα  εκ  των  οποίων  επιτελεί  τις  διαδικασίες  του  τομέα  του 
και ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε αυτόν. Έτσι 
η μέθοδος που  εμφανίζει συγκριτικά πλεονεκτήματα  είναι αυτή  της κλασσικής 
διασύνδεσης  διαφορετικών  υποσυστημάτων  μέσα  από  την  ανάπτυξη 
πρωτοκόλλων επικοινωνίας  (Σχήμα 4‐2). Στον τομέα της διασύνδεσης μοντέλων 
ΣΣ  και  ΣΓΠ  εντοπίζονται  περιπτώσεις  υιοθέτησης  της  μεθόδου  αυτής  (πχ. 
διασύνδεση  ARC/INFO  με  ΕΜΜΕ/2)  [10].  Παρ’  όλα  αυτά,  η  όποια  διασύνδεση 
αφορά  μόνο  στα  συγκεκριμένα  υποσυστήματα  που  διασυνδέονται  και  το 
προφανές μειονέκτημα της μεθόδου αυτής με τον τρόπο που υλοποιείται είναι ότι 
δεν  υπάρχει  ένα  ενιαίο  αναγνωρισμένο  πρότυπο  δόμησης  των  συγκοινωνιακών 
δεδομένων.  Τα  συγκοινωνιακά  μοντέλα  διαφοροποιούνται  για  παράδειγμα  ως 
προς τον τρόπο προσέγγισης της μοντελοποίησης των Συγκοινωνιακών Δικτύων 
(πχ.  βασισμένα  σε  κόμβο  ή  σε  σύνδεσμο),  ενώ  παράλληλα  τα  συστήματα 
διαχείρισης  της  χωρικής πληροφορίας μπορεί  να  διαφοροποιούνται ως προς  τις 
δομές δεδομένων που χρησιμοποιούν για τη διαχείριση αυτή. 
Το κενό είναι δυνατό να καλυφθεί αν όλες οι σχετικές συγκοινωνιακές διεργασίες 
προτυποποιηθούν  μέσα  από  τον  Αντικειμενοστραφή  Σχεδιασμό  Πρότυπων 
Γεωπληροφοριακών Μοντέλων  Δεδομένων  για  Συγκοινωνιακά  Δίκτυα.  Μερικά 
από τα πλεονεκτήματα της προσέγγισης αυτής έχουν ως ακολούθως: 

 Τα  Αντικειμενοστραφή  Μοντέλα  Δεδομένων  είναι  ανοικτής 
αρχιτεκτονικής.  Οποιαδήποτε  προσθήκη  ή  παρέμβαση  μπορεί  να 
ενσωματωθεί  χωρίς  να  επηρεαστεί  ο  υφιστάμενος  σχεδιασμός:  νέες 
κλάσεις  αντικειμένων  μπορούν  να  απεικονίσουν  τη  θεώρηση  νέων 
συγκοινωνιακών  οντοτήτων,  ενώ  νέες  μέθοδοι  ή  αλληλεπιδράσεις 
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μπορούν  να  υλοποιηθούν  με  τη  χρήση  νέων  συσχετίσεων  ή  κλάσεων 
συσχετίσεων μεταξύ των υφισταμένων κλάσεων αντικειμένων. 

 Τα  Γεωπληροφοριακά  Μοντέλα  Δεδομένων  αποτελούν  τεχνολογία 
αιχμής.  Παρατηρείται  σε  έντονο  βαθμό  η  σύσταση  συνεργαζόμενων 
ομάδων  από  ερευνητές  σε  κάθε  πεδίο  εξειδίκευσης  και  αναλυτών 
συστημάτων, που στοχεύουν στη θέσπιση Πρότυπων Γεωπληροφοριακών 
Μοντέλων Δεδομένων [14]. 

 Διάφορα  συγκοινωνιακά  μοντέλα,  μπορούν  να  ανταλλάξουν  χωρική 
πληροφορία  μέσα  από  τη  χρήση  ειδικών  γενικευμένων  πρωτοκόλλων 
επικοινωνίας  που  θέτουν  τη  σύνδεση  με  μια  κοινή  Βάση  Γεωγραφικών 
Δεδομένων  που  υλοποιεί  το  σύνολο  των  Προτεινόμενων 
Γεωπληροφοριακών Μοντέλων Δεδομένων. 

 Μέσα  από  το  Φυσικό  Σχεδιασμό  ενός  Γεωπληροφοριακού  Μοντέλου 
Δεδομένων  είναι  δυνατή  και  η  διασύνδεση  διαφορετικών  συστημάτων 
διαχείρισης  της  χωρικής  πληροφορίας  και  κατ’  επέκταση:  σε  ένα  ιδεατό 
σύστημα  κάθε  συγκοινωνιακό  μοντέλο  και  κάθε  σύστημα  διαχείρισης 
χωρικών δεδομένων είναι εφικτό να επικοινωνούν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο 
μεταξύ  τους με σημείο αναφοράς  το Πρότυπο Γεωπληροφοριακό Μοντέλο 
Δεδομένων για Συγκοινωνιακά Δίκτυα. 

4.2.3 Αποτίµηση Υφιστάµενων Γεωπληροφοριακών 
Μοντέλων ∆εδοµένων για Συγκοινωνιακά ∆ίκτυα 

Το  Γεωπληροφοριακό  Μοντέλο  Δεδομένων  UNETRANS  έχει  εκτεταμένα 
αναλυθεί  στην  παράγραφο  2.4.4.  Σε  ότι  αφορά  στους  εμπλεκόμενους  με  τις 
διαδικασίες ΣΣ τύπους δεδομένων, όπως αναφέρεται από τους δημιουργούς του 
[15]  “ξεφεύγουν  από  τον  κύριο  σκοπό  του  UNETRANS”.  Παρά  ταύτα  αρκετά 
στοιχεία ΣΣ συσχετίζονται με αντικείμενα του Μοντέλου Δεδομένων UNETRANS 
όπως αποτυπώνει ο Πίνακας 4‐1.  

Πίνακας 4-1: Αντιστοίχηση Στοιχείων ΣΣ και Μοντέλου ∆εδοµένων UNETRANS [15] 

Στοιχεία Συγκοινωνιακού Σχεδιασµού Αντικείµενο UNETRANS  

Analysis Area / 
Περιοχή Ανάλυσης 

Transportation-AnalysisZone 

Annual Element A group of Capital-Improvement-Projects 

Census Tract Admin Boundaries Data Model 

Central Business District Admin Boundaries Data Model 

Centroid / Κεντροειδές Defined by the GIS 

Destination / Προορισµός 
AssetPolygon or AssetPoint or Transportation-
AnalysisZone 

District  Admin Boundaries Data Model 

Dwelling Unit AssetPoint or AssetPolygon 

Forecast Zone / Ζώνη Πρόβλεψης AssetPolygon 

Highway System / Σύστηµα Οδού Reference Network 

Inter-zonal Trip / ∆ιαζωνική 
Μετακίνηση 

ActivityLine 

Intra-zonal Trip / Ενδοζωνική 
µετακίνηση 

ActivityLine 

Link / Σύνδεσµος TransportEdge 
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Στοιχεία Συγκοινωνιακού Σχεδιασµού Αντικείµενο UNETRANS  

Mode of Travel / Μέσο Μετακίνησης Mobile Objects 

Origin / 
Προέλευση 

AssetPolygon or AssetPoint or Transportation-
AnalysisZone 

Route / 
∆ιαδροµή 

Route 

Sectors / 
Τοµείς 

AssetPolygon 

Special Generators ActivityPoint 

Study Area Boundary / 
Όρια Περιοχής Μελέτης 

AssetPolygon 

Subarea or Subregion / 
Υποπεριοχή 

AssetPolygon 

Transportation Improvement 
Program / 
Πρόγραµµα Βελτίωσης των 
Μεταφορών 

Capital Improvement Project 

Transportation System / 
Συγκοινωνιακό Σύστηµα 

Modified UNETRANS UML Model 

Trip / 
Μετακίνηση 

Trip 

Trip End / 
Πέρας Μετακίνησης 

AssetPoint or Junction 

 

4.3 ∆ιερεύνηση ∆υνατοτήτων Πρότυπου 
Γεωπληροφοριακού Μ∆ για Σ∆ 

Τα πλεονεκτήματα υιοθέτησης ενός Μοντέλου Δεδομένων στο οποίο θα βασιστεί 
ο Φυσικός Σχεδιασμός της Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων και η ανάπτυξη των 
λογισμικών  πρωτοκόλλων  επικοινωνίας  αναδεικνύονται  μέσα  από  μια  σειρά 
σχηματικές  αναπαραστάσεις.  Οι  αναπαραστάσεις  αυτές  απεικονίζουν  τα 
συστατικά του συνολικού Συστήματος που εξυπηρετεί τις ανάγκες διασύνδεσης 
του  ΣΣ  με  τα  συστήματα  χειρισμού  χωρικών  δεδομένων,  σε  μια  αρχιτεκτονική 
σχεδίαση  που  συμπεριλαμβάνει  ένα  πρότυπο  Γεωπληροφοριακό  Μοντέλο 
Δεδομένων για Συγκοινωνιακά Δίκτυα. 
Τονίζεται  ότι  οι  σχηματικές  αναπαραστάσεις  δεν  αντιπροσωπεύουν  κάποια 
συγκεκριμένη  σημειογραφία  και  απεικονίζουν  τα  διάφορα  υποσυστήματα 
απλουστευτικά  χωρίς  να  συμπεριλαμβάνουν  όλες  τις  δομικές  τους  μονάδες. 
Τέλος  οι  επικοινωνιακές  υποδομές  που  θέτουν  σε  λειτουργία  το  όλο  Σύστημα 
ξεφεύγουν  από  τις  ανάγκες  της  παρούσας  ανάλυσης  και  επίσης  δεν 
απεικονίζονται. 
Για λόγους κατανόησης των σχηματικών αναπαραστάσεων που ακολουθούν στις 
επόμενες  παραγράφους  ορίζονται  τα  κύρια  συστατικά  που  απεικονίζονται  σε 
αυτές:  

 Πρότυπο Γεωπληροφοριακό Μοντέλο Δεδομένων 
Αποτελεί  το  αντικειμενοστραφές  Μοντέλο  Δεδομένων  που  προτείνεται 
στα  πλαίσια  της  παρούσας  έρευνας  και  προτυποποιεί  τις  κλάσεις  των  
αντικειμένων  που  συμμετέχουν  στις  συγκοινωνιακές  διεργασίες. 
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Υλοποιείται  σε  φυσικό  επίπεδο  από  τη  Βάση  Γεωγραφικών  Δεδομένων 
που απεικονίζεται στο ΣΓΠ. 

 Γενικευμένο Πρωτόκολλο Επικοινωνίας 
Μια  σειρά  από  κανόνες  που  θέτουν  το  πλαίσιο  της  αμφίδρομης 
επικοινωνίας  δύο  ξεχωριστών  υποσυστημάτων  σε  επίπεδο  δεδομένων. 
Δηλαδή,  τα  εξερχόμενα  του  ενός  υποσυστήματος  δεδομένα 
μετασχηματίζονται  για  να  είναι  ικανά  να  εισαχθούν  στο  δεύτερο 
υποσύστημα  και  αντίστροφα.  Η  έννοια  “γενικευμένο”  στην  προκειμένη 
περίπτωση  χρησιμοποιείται  για  να  αναδείξει  το  γεγονός  ότι  το 
πρωτόκολλο  έχει  σχεδιαστεί  βάσει  του  προτεινόμενου  πρότυπου 
Μοντέλου  Δεδομένων.  Επομένως,  τα  εξερχόμενα  του  ενός 
υποσυστήματος  δεδομένα  μετασχηματίζονται  σύμφωνα  με  το  φυσικό 
σχήμα της Βάσης Δεδομένων η οποία υλοποιεί το Μοντέλο Δεδομένων. Τα 
μετασχηματισμένα δεδομένα μετασχηματίζονται εκ νέου σύμφωνα με το 
φυσικό σχήμα του συστήματος στο οποίο θα εισαχθούν για να καταστεί 
δυνατή  η  επικοινωνία.  Η  ίδια  διαδικασία  ισχύει  και  αντίστροφα.  Σε 
επίπεδο  ανάπτυξης  λογισμικού  οι  κανόνες  αυτοί  είναι  δυνατό  να 
εφαρμοστούν  στα  δεδομένα  υπό  μορφή  ενός  προτύπου  διασωλήνωσης 
τύπου  XML  ενώ  το  λογισμικό  του  γενικευμένου  πρωτοκόλλου 
επικοινωνίας υλοποιεί τους προαναφερόμενους μετασχηματισμούς. 

 Μοντέλο Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού 
Το  υποσύστημα  αυτό  είναι  επιφορτισμένο  με  την  εκτέλεση  των 
διεργασιών  ΣΣ  (π.χ.  διεργασίες  καταμερισμού  στο  δίκτυο).  Στις 
σχηματικές  αναπαραστάσεις  απεικονίζεται  η  μονάδα  του  πυρήνα  του 
συγκοινωνιακού  μοντέλου  που  εκτελεί  τη  συγκοινωνιακή  διεργασία 
(Διεργασία  Μοντέλου)  και  οι  δύο  μονάδες  των  δεδομένων  εισόδου  και 
εξόδου.  

 Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών 
Είναι το υποσύστημα που συχνά αναφέρεται ως σύστημα χειρισμού των 
χωρικών δεδομένων και απεικονίζεται για λόγους απλοποίησης με μόνο 
το  συστατικό  της  Βάσης  Γεωγραφικών  Δεδομένων.  Η  Βάση  αυτή  όπως 
έχει  αναφερθεί,  αποτελεί  το  φυσικό  σχήμα  του  Πρότυπου 
Γεωπληροφοριακού Μοντέλου Δεδομένων. 

4.3.1 ∆ιερεύνηση ∆υνατότητας ∆ιασύνδεσης Μοντέλων 
ΣΣ και Λογισµικών ΣΓΠ 

Η  περίπτωση  αυτή  διερευνά  τη  διασύνδεση  ενός  Μοντέλου  ΣΣ  με  τη  Βάση 
Γεωγραφικών Δεδομένων του ΣΓΠ. Είναι όμοια με την περίπτωση της κλασικής 
διασύνδεσης  υποσυστημάτων  που  απεικονίζεται  στο  Σχήμα  4‐2.  Ο  μηχανισμός 
λειτουργίας της αναπαρίσταται στο Σχήμα 4‐3 και περιγράφεται ακολούθως: 
Το  Πρότυπο  Γεωπληροφοριακό  Μοντέλο  Δεδομένων  είναι  σχεδιασμένο  κατά 
τρόπο  που  να  προβλέπει  κάθε  τύπο  δεδομένου  είτε  εισερχόμενου  είτε 
εξερχόμενου  της  διεργασίας  του  Μοντέλου  ΣΣ.  Η  φυσική  του  υλοποίηση 
αντανακλάται στη Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων. Με άλλα λόγια στην εν λόγω  
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Βάση  Δεδομένων  υπάρχουν  φυσικές  δομές  (πίνακες)  στις  οποίες  μπορεί  να 
τηρηθεί  κάθε  τύπου  δεδομένο  ανταλλάσσεται  με  τον  πυρήνα  του 
συγκοινωνιακού μοντέλου. Οι δομές δεδομένων που τηρούν τα εμπλεκόμενα με 
τη συγκοινωνιακή διεργασία δεδομένα μετασχηματίζονται προκειμένου να είναι 
εφικτή  η  τήρησή  τους  και  από  τη  Βάση  Γεωγραφικών  Δεδομένων.  Ο 
μετασχηματισμός  αυτός  λαμβάνει  χώρα  με  χρήση  του  γενικευμένου 
πρωτοκόλλου  επικοινωνίας  και  είναι  αμφίδρομος:  το  συγκοινωνιακό  μοντέλο 
μπορεί  να  τροφοδοτηθεί  με  δεδομένα  που  τηρούνται  στη  Βάση  Γεωγραφικών 
Δεδομένων. 
 

Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Μοντέλο Συγκοινωνιακού Σχεδιασµού

∆εδοµένα
Εισόδου

∆εδοµένα
Εξόδου

Βάση Γεωγραφικών
∆εδοµένων

∆ιεργασία
Μοντέλου

Γενικευµένο
Πρωτόκολλο
Επικοινωνίας

Πρότυπο
Γεωπληροφοριακό
Μοντέλο ∆εδοµένων

Βασισµένο σε

Βασισµένη σε

 
Σχήµα 4-3: ∆ιασύνδεση Συγκοινωνιακού Μοντέλου µε ΣΓΠ που βασίζεται σε Πρότυπο 

Γεωπληροφοριακό Μοντέλο ∆εδοµένων 

Η  περίπτωση  αυτή  καθιστά  δυνατό  τον  υψηλού  επιπέδου  χειρισμό  χωρικών 
δεδομένων  μέσα  από  τις  δυνατότητες  που  παρέχουν  τα  μοντέρνα  ΣΓΠ.  Έτσι, 
είναι  δυνατή  η  προετοιμασία  των  αρχείων  εισόδου  που  απαιτούνται  για  την 
εκτέλεση μιας συγκοινωνιακής  διεργασίας  (π.χ.  μητρώα μετακινήσεων)  ή/και  η 
χωρική αναπαράσταση και ανάλυση των εξαγομένων της διεργασίας αυτής (π.χ. 
χρόνοι  μετακίνησης  στους  συνδέσμους  του  Συγκοινωνιακού  Δικτύου)  από  το 
ΣΓΠ. 
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4.3.2 ∆ιερεύνηση ∆υνατότητας ∆ιασύνδεσης ∆ιαφόρων 
Μοντέλων ΣΣ 

Η περίπτωση αυτή διερευνά τη διασύνδεση διαφορετικών Μοντέλων ΣΣ μέσω της 
Βάσης  Γεωγραφικών  Δεδομένων  του  ΣΓΠ.  Ο  μηχανισμός  λειτουργίας  της 
αναπαρίσταται στο Σχήμα 4‐4 και περιγράφεται ακολούθως: 
Το  Πρότυπο  Γεωπληροφοριακό  Μοντέλο  Δεδομένων  είναι  σχεδιασμένο  κατά 
τρόπο  που  να  προβλέπει  κάθε  τύπο  δεδομένου  είτε  εισερχόμενου  είτε 
εξερχόμενου  των  διεργασιών  που  εκτελούνται  και  από  τα  δύο  μοντέλα  ΣΣ.  Η 
φυσική  του  υλοποίηση  αντανακλάται  στη  Βάση  Γεωγραφικών  Δεδομένων.  Με 
άλλα λόγια στην εν λόγω   Βάση Δεδομένων υπάρχουν φυσικές δομές  (πίνακες) 
στις  οποίες  μπορεί  να  τηρηθεί  κάθε  τύπου  δεδομένο  ανταλλάσσεται  με  τον 
πυρήνα  των  συγκοινωνιακών  μοντέλων.  Οι  δομές  δεδομένων  που  τηρούν  τα 
εμπλεκόμενα με  τις συγκοινωνιακές διεργασίες και από τα  δύο συγκοινωνιακά 
μοντέλα  δεδομένα  μετασχηματίζονται  προκειμένου  να  είναι  εφικτή  η  τήρησή 
τους  και  από  τη  Βάση  Γεωγραφικών  Δεδομένων.  Ο  μετασχηματισμός  αυτός 
λαμβάνει χώρα με χρήση του γενικευμένου πρωτοκόλλου επικοινωνίας και είναι 
αμφίδρομος:  τα  συγκοινωνιακά  μοντέλα  μπορούν  να  τροφοδοτηθούν  με 
δεδομένα που τηρούνται στη Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων. 
 

Σύστηµα
Γεωγραφικών
Πληροφοριών

Βάση
Γεωγραφικών
∆εδοµένων

Α

Μοντέλο
Συγκοινωνιακού
Σχεδιασµού

Α
Γενικευµένο
Πρωτόκολλο
Επικοινωνίας

Πρότυπο
Γεωπληροφοριακό
Μοντέλο ∆εδοµένων

Βασισµένο σε

Β

Μοντέλο
Συγκοινωνιακού
Σχεδιασµού

B
Γενικευµένο
Πρωτόκολλο
Επικοινωνίας

Βασισµένο σε

Βασισµένη σε

 
Σχήµα 4-4: ∆ιασύνδεση Συγκοινωνιακών Μοντέλων που βασίζεται σε Πρότυπο 

Γεωπληροφοριακό Μοντέλο ∆εδοµένων 

Η  περίπτωση  αυτή  καθιστά  δυνατή  την  εκτέλεση  ΣΣ  από  δύο  διαφορετικά 
πακέτα  λογισμικού  με  διαφορετικές  δομές  τήρησης  των  συγκοινωνιακών 
δεδομένων.  Η  ανάγκη  αυτή  προκύπτει  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  όπου  η 
εκπόνηση ενός τμήματος μελέτης ΣΣ ενδείκνυται να γίνει από κάποιο Α μοντέλο 
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(π.χ.  η  μελέτη  ενός  σηματοδοτούμενου  κόμβου)  ενώ  άλλο  τμήμα  της  ίδιας 
μελέτης  από  κάποιο  Β  μοντέλο  (π.χ.  πρόβλεψη  κυκλοφοριακών φόρτων  έπειτα 
από  το  σχεδιασμό  μέσου  δημοσιών  συγκοινωνιών).  Επίσης  παρόμοια  ανάγκη 
προκύπτει  όταν  το  ίδιο  σενάριο  ΣΣ  που  κάνει  χρήση  συγκεκριμένων  χωρικών 
δεδομένων  και  εκτελέστηκε  από  κάποιο  συγκεκριμένο  συγκοινωνιακό  μοντέλο 
απαιτείται να εκτελεστεί εναλλακτικά και από κάποιο άλλο μοντέλο. 

4.3.3 ∆ιερεύνηση ∆υνατότητας ∆ιασύνδεσης ∆ιαφόρων 
Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών 

Η  περίπτωση  αυτή  διερευνά  τη  διασύνδεση  διαφορετικών  ΣΓΠ.  Ο  μηχανισμός 
λειτουργίας της αναπαρίσταται στο Σχήμα 4‐5 και περιγράφεται ακολούθως: 
Το Πρότυπο Γεωπληροφοριακό Μοντέλο Δεδομένων έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με 
τις ανάγκες κάποιου πεδίου εξειδίκευσης  (π.χ. μοντέλα ΣΣ). Όταν η φυσική του 
υλοποίηση  αντανακλάται  στις  Βάσεις  Γεωγραφικών  Δεδομένων  διαφορετικών 
ΣΓΠ  τότε  είναι  δυνατή  η  άμεση  επικοινωνία  των  Συστημάτων  αυτών 
ανεξαρτήτως  της  πλατφόρμας  στην  οποία  λειτουργούν.  Το  σχήμα  ή/και  τα 
δεδομένα της κάθε Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων του κάθε ΣΓΠ είναι δυνατό 
να εξαχθεί σε κάποια από τις τυποποιημένες και αποδεκτές μορφές (π.χ. XML). 
Εφόσον  οι  Βάσεις  Γεωγραφικών  Δεδομένων  αμφότερων  των  Συστημάτων 
υλοποιούνται βάσει του Πρότυπου Γεωπληροφοριακού Μοντέλου Δεδομένων, οι 
εξαγόμενες  μορφές  που  μόλις  αναφέρθηκαν  (δεδομένων  ή  σχήματος)  είναι 
ταυτόσημες. 
 

Πρότυπο
Γεωπληροφοριακό
Μοντέλο ∆εδοµένων

Βασισµένη σε
Βασισµένη σε

A
Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών

A
Βάση

Γεωγραφικών
∆εδοµένων

B
Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών

B
Βάση

Γεωγραφικών
∆εδοµένων

 
Σχήµα 4-5: ∆ιασύνδεση Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών που βασίζεται σε 

Πρότυπο Γεωπληροφοριακό Μοντέλο ∆εδοµένων 

Η  περίπτωση  αυτή  είναι  ιδιαίτερα  χρήσιμη  όταν  χρήστες  διαφορετικών  ΣΓΠ 
απαιτείται  να  ανταλλάσσουν  χωρική  πληροφορία  που  αφορά  σε  πεδίο 
εξειδίκευσης το οποίο έχει προτυποποιηθεί βάσει Γεωπληροφοριακού Μοντέλου 
Δεδομένων. 
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4.3.4 ∆ιερεύνηση ∆υνατότητας Πολλαπλών 
∆ιασυνδέσεων 

Η περίπτωση αυτή διερευνά τη διασύνδεση διαφορετικών ΣΓΠ και διαφορετικών 
μοντέλων ΣΣ. Ο μηχανισμός λειτουργίας της αναπαρίσταται στο Σχήμα 4‐6 και 
προκύπτει από το συνδυασμό όλων των προηγούμενων διερευνήσεων: 
Οι Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων όλων των εμπλεκόμενων ΣΓΠ αντανακλούν 
τη  φυσική  υλοποίηση  του  προτεινόμενου  Πρότυπου  Γεωπληροφοριακού 
Μοντέλου Δεδομένων. Αντίστοιχα τα γενικευμένα πρωτόκολλα επικοινωνίας του 
κάθε  μοντέλου  ΣΣ  βασίζονται  στο  εν  λόγω  πρότυπο.  Επομένως,  καθιστούν 
δυνατή  την  επικοινωνία  κάθε  εμπλεκόμενου  εισερχόμενου  ή  εξερχόμενου  σε 
συγκοινωνιακές  διεργασίες  δεδομένου,  με  τις  προαναφερόμενες  Βάσεις 
Γεωγραφικών Δεδομένων. 
 

Πρότυπο
Γεωπληροφοριακό
Μοντέλο ∆εδοµένων

Βασισµένο σε

A
Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών

A
Βάση

Γεωγραφικών
∆εδοµένων

Β

Μοντέλο
Συγκοινωνιακού
Σχεδιασµού

B
Γενικευµένο
Πρωτόκολλο
Επικοινωνίας

Γ
Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Γ
Βάση

Γεωγραφικών
∆εδοµένων

∆

Μοντέλο
Συγκοινωνιακού
Σχεδιασµού

∆
Γενικευµένο
Πρωτόκολλο
Επικοινωνίας

Βασισµένο σε Βασισµένο σε

...

Πρότυπο
Γεωπληροφοριακό
Μοντέλο ∆εδοµένων

Βασισµένη σε Βασισµένη σε Βασισµένη σε

 
Σχήµα 4-6: ∆ιασύνδεση Συγκοινωνιακών Μοντέλων και ΣΓΠ που βασίζεται σε Πρότυπο 

Γεωπληροφοριακό Μοντέλο ∆εδοµένων 

Η  περίπτωση  αυτή  θα  μπορούσε  να  χαρακτηριστεί  ιδεατή  και  στην  ουσία 
ενοποιεί  όλα  τα  λογισμικά  ενός  τομέα  εξειδίκευσης,  όπως  αυτό  του 
Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού, με όλα τα λογισμικά των ΣΓΠ. 
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5.1 Εισαγωγή 
Το πλαίσιο  εργασίας  του παρόντος  κεφαλαίου,  το  οποίο  και  ισοδυναμεί  με  τον 
πυρήνα  της  διδακτορικής  διατριβής,  οριοθετείται  από  τις  ακόλουθες προτάσεις: 
“Η διασύνδεση των συγκοινωνιακών μοντέλων, με μοντέρνα συστήματα διαχείρισης 
της χωρικής πληροφορίας,  μπορεί  να  υποβοηθήσει  ‐  και  ενδεχομένως  βελτιώσει  ‐ 
τις  διαδικασίες  ΣΣ.  Η  διασύνδεση  αυτή  είναι  δυνατό  να  επιτευχθεί  με  τον 
επιτυχημένο  σχεδιασμό  των  εννοιολογικών  Μοντέλων  Δεδομένων  που 
προδιαγράφουν  την  ανάπτυξη  των  Βάσεων  Γεωγραφικών  Δεδομένων,  των  δομών 
δηλαδή εκείνων όπου συντηρείται η χωρική πληροφορία.” 
Πιο  αναλυτικά:  τα  ανωτέρω  εννοιολογικά  Μοντέλα  Δεδομένων  αποτελούν 
γεωπληροφοριακά  πρότυπα  αντικειμενοστραφούς  σχεδιασμού,  ανοικτής 
αρχιτεκτονικής και ο επιτυχής σχεδιασμός ή/και εμπλουτισμός τους, προϋποθέτει 
βαθιά γνώση κάθε τύπου πληροφορίας που ανταλλάσσεται με τα συγκοινωνιακά 
μοντέλα καθ’ όλες τις φάσεις του ΣΣ. Τα μοντέλα ΣΣ που επισκοπήθηκαν στο 3ο 
κεφάλαιο,  επιτυγχάνουν  προσομοίωση  της  κυκλοφορίας  και  καταμερισμό  των 
μετακινήσεων  στο  Συγκοινωνιακό  Δίκτυο.  Ένας  μεγάλος  όγκος  πληροφοριών, 
σχετικών  με  διαδικασίες  ζήτησης  για  μετακινήσεις,  θα  μπορούσε  να 
ανταλλάσσεται  με  Βάσεις  Γεωγραφικών  Δεδομένων,  από  το  στάδιο  της 
προετοιμασίας και του καθορισμού των παραμέτρων εισόδου μέχρι την εξαγωγή 
των αποτελεσμάτων και καθ’  όλα τα στάδια λειτουργίας των μοντέλων αυτών. 
Από  την  άλλη,  ο  φυσικός  σχεδιασμός  ενός  Συστήματος  ‐  που  στην  ουσία 
αντανακλάται στην τελική δόμηση της Βάσης Δεδομένων του Συστήματος αυτού 
‐  εξαρτάται  από  ένα  σύνολο  υψηλού  επιπέδου Μοντέλων Δεδομένων  τα  οποία 
καθορίζονται κατά την ανάλυση των αναγκών του Συστήματος και το λογικό του 
σχεδιασμό.  Κατά  συνέπεια  εάν  κατά  τη  φάση  σχεδιασμού  των  εννοιολογικών 
Μοντέλων Δεδομένων για Συγκοινωνιακά Δίκτυα ληφθούν υπόψη οι δομές και οι 
τύποι των δεδομένων που ανταλλάσσονται με τα συγκοινωνιακά μοντέλα, είναι 
δυνατός ο εμπλουτισμός και η βελτιστοποίηση των Μοντέλων Δεδομένων αυτών 
και  κατ’  επέκταση  η  ενοποίηση  των  παραγόμενων  Βάσεων  Γεωγραφικών 
Δεδομένων με τα συγκοινωνιακά μοντέλα. 
Οι  διαδικασίες  στις  οποίες  επικεντρώθηκε  ο  σχεδιασμός,  είναι  αυτές  του 
καταμερισμού  των  ροών  κυκλοφορίας  όπως  αυτές  προσδιορίζονται  από  τη 
ζήτηση  για  μετακινήσεις  (μητρώα  προέλευσης  –  προορισμού),  στις  δυνατές 
διαδρομές όπως αυτές προσδιορίζονται από την προσφορά του Συγκοινωνιακού 
Δικτύου.  Οι  διαδικασίες  καταμερισμού  βασίζονται  σε  αναγνωρισμένες  τεχνικές 
που  διέπουν  τη  θεωρία  καταμερισμού  και  υλοποιούνται  από  ειδικούς 
αλγορίθμους  που  είναι  ενσωματωμένοι  στον  πυρήνα  των  συγκοινωνιακών 
μοντέλων.  Η  επιλογή  της  τεχνικής  επί  της  οποίας  θα  βασιστεί  η  εκτέλεση  της 
διαδικασίας καταμερισμού σε ένα μοντέλο είναι κρίσιμη και εξαρτάται από τον 
συγκοινωνιολόγο.  Έτσι  για  παράδειγμα,  η  επιλογή  καταμερισμού  πολλαπλών 
κλάσεων  χρηστών  έναντι  απλής  κλάσης,  ή  η  επιλογή  σταθερής  ζήτησης  για 
μετακινήσεις έναντι μεταβλητής,  είναι επιλογές που υπόκεινται στην ορθότητα 
της  κρίσης  του  μηχανικού.  Αντίθετα,  άλλες  διαδικασίες,  που  συνθέτουν  τα 
μοντέλα  αστικού  ΣΣ  τεσσάρων  βημάτων,  όπως  για  παράδειγμα  η  διαδικασία 
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γένεσης των μετακινήσεων, εξαρτώνται από μια σειρά εξωτερικών μοντέλων και 
διαδικασιών (π.χ. μοντέλα χρήσεων γης, οικιστικά κλπ.) στις οποίες εμπλέκονται 
και άλλες ειδικότητες (πχ. οικονομέτρες, περιφερειολόγοι, στατιστικολόγοι κλπ.). 
Η  εγκυρότητα  και  αξιοπιστία  των  αποτελεσμάτων  εξαρτώνται  σε  ένα  μεγάλο 
βαθμό  από  τις  ενδεχόμενες  προσεγγίσεις  ή/και  απλοποιήσεις  για  τις  οποίες  η 
ευθύνη  του  συγκοινωνιολόγου  είναι  μερική  και  όχι  απόλυτη.  Επιπροσθέτως  το 
επίπεδο ανάλυσης σε αυτού του τύπου τις διεργασίες ποικίλει, ανάλογα με την 
κρισιμότητα της κάθε μελέτης και πολύ περισσότερο από τον προϋπολογισμό και 
τους διατιθέμενους πόρους για τη συλλογή και επεξεργασία μετρήσεων πεδίου. 
Κατά  συνέπεια  συνάγεται  ότι  διαδικασίες  που  χρήζουν  τυποποίησης  και  στο 
βαθμό  του  δυνατού  προτυποποίησης  και  οι  οποίες  βασίζονται  αμιγώς  στην 
εξειδίκευση του συγκοινωνιολόγου μηχανικού είναι οι διαδικασίες καταμερισμού. 
Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να δημιουργήσει πρότυπα Μοντέλα Δεδομένων τα 
οποία θα θέσουν το κανονιστικό πλαίσιο για τις Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων 
που  θα  διαχειριστούν  [1]  κάθε  τύπου  πληροφορία  εμπλέκεται  σε  διαδικασίες 
καταμερισμού  των  ροών  κυκλοφορίας  σε  ένα  Συγκοινωνιακό  Δίκτυο  [2].  Οι 
συγκεκριμένες  διαδικασίες  καταμερισμού  που  πιλοτικά  σχεδιάστηκαν  και  το 
σκεπτικό επιλογής τους αναλύεται στην παράγραφο 5.2. 
Η  μεθοδολογική προσέγγιση που  ακολουθήθηκε  για  την  επίτευξη  των ως  άνω 
αναφερόμενων επιδιώξεων, μπορεί συνοπτικά να περιγραφεί από τις ακόλουθες 
κύριες ομάδες δραστηριοτήτων: 

 1η Ομάδα Δραστηριοτήτων: Φιλτράρισμα και Ταξινόμηση Δεδομένων 
Σε αυτή τη φάση (§ 5.3) φιλτράρονται τα δεδομένα και ταξινομούνται με 
βάση: 

‐ τη  σημαντικότητα  και  το  βαθμό  εμπλοκής  τους  στις  διαδικασίες 
καταμερισμού και 

‐ την  ενδεχόμενη  συνεισφορά  τους  στο  σχεδιασμό  και  τη 
βελτιστοποίηση  των  πρότυπων  γεωπληροφοριακών  μοντέλων 
δεδομένων. 

Επίσης,  παρέχονται  επεξηγηματικές  πληροφορίες  σχετικά  με  ορισμούς 
και χρησιμότητα των δεδομένων. 

 2η Ομάδα Δραστηριοτήτων: Καταγραφή Ανταλλαγής Δεδομένων.  
Στη  φάση  αυτή  (§  5.4)  καταγράφονται  τα  δεδομένα  εισόδου/εξόδου  που 
εμπλέκονται  σε  επιλεγμένες  διαδικασίες  καταμερισμού.  Η  γνώση  αυτή 
θα  υποβοηθήσει  τον  προσδιορισμό  των  δυνατοτήτων  ανταλλαγής 
δεδομένων  μεταξύ  των  συγκοινωνιακών  μοντέλων  που  επιτελούν 
καταμερισμό στο Συγκοινωνιακό Δίκτυο και των συστημάτων διαχείρισης 
χωρικής πληροφορίας. 

 3η  Ομάδα  Δραστηριοτήτων:  Σχεδιασμός  και  Βελτιστοποίηση 
Γεωπληροφοριακών Μοντέλων Δεδομένων 
Στο σημείο αυτό  έχει  δημιουργηθεί μια σαφής  εικόνα  της φυσικής  όψης 
των  δεδομένων  που  θα  εξυπηρετήσουν  την  επικοινωνία  του 
υποσυστήματος που αντιπροσωπεύει τα συγκοινωνιακά μοντέλα με αυτό 
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που  διαχειρίζεται  τα  χωρικά  δεδομένα.  Η  φυσική  αυτή  όψη  ισοδυναμεί 
ουσιαστικά  με  τη  Βάση  Γεωγραφικών  Δεδομένων  του  Συγκοινωνιακού 
Δικτύου.  Το  κανονιστικό  πλαίσιο  στο  οποίο  υλοποιείται  η  Βάση 
Δεδομένων  προδιαγράφεται  από  μια  σειρά  εννοιολογικών  Μοντέλων 
Δεδομένων υψηλού επιπέδου ο σχεδιασμός των οποίων αποτελεί και τον 
κύριο σκοπό αυτής  της  ομάδας  δραστηριοτήτων  (§ 5.5).  Συγκεκριμένα,  ο 
σχεδιασμός των πρότυπων γεωπληροφοριακών μοντέλων δεδομένων (και 
η βελτιστοποίηση υφισταμένων) περιλαμβάνει: 

 το  σχεδιασμό  του  Δικτύου  Αναφοράς,  του  υποκείμενου  δηλαδή 
δομικού  συστατικού  ενός  Συγκοινωνιακού  Δικτύου 
συμπεριλαμβανομένων: 
‐ των ορισμών των θεμελιωδών χωρικών οντοτήτων, 
‐ των τοπολογικών κανόνων που διέπουν τις θεμελιώδεις χωρικές 
οντότητες και 

‐ του συστήματος γραμμικής αναφοράς μη χωρικών κλάσεων στο 
Συγκοινωνιακό Δίκτυο, 

 το  σχεδιασμό  μοντέλων  δεδομένων  για  μια  σειρά  επιλεγμένων 
διεργασιών καταμερισμού στο δίκτυο. 

Η  πρότυπη  μέθοδος‐τεχνική  που  υιοθετήθηκε  κατά  το  σχεδιασμό  των 
υψηλού  επιπέδου  μοντέλων  δεδομένων  επιτάσσεται  από  τις  τρέχουσες 
εξελίξεις  στον  τομέα  της ανάλυσης  και  σχεδιασμού συστημάτων  [3],  [4] 
και  καλείται  αντικειμενοστραφής  μοντελοποίηση.  Το  εργαλείο 
σχεδιασμού  στο  οποίο  βασίστηκε  ο  σχεδιασμός  είναι  η  ενοποιημένη 
γλώσσα  μοντελοποίησης  UML,  και  πιο  συγκεκριμένα  η  στατική 
αναπαράσταση  αυτής,  μέσω  της  οποίας  καθορίζονται  τα  είδη  των 
αντικειμένων  που  είναι  σημαντικά  για  ένα  σύστημα  και  για  την 
υλοποίησή του, καθώς και οι συσχετίσεις μεταξύ των αντικειμένων αυτών 
[5], [6]. 

5.2 Επιλογή Καταµερισµών 
Πριν  από  την  εφαρμογή  της  μεθοδολογικής  προσέγγισης  που  ακολουθήθηκε 
προηγείται συνοπτική μελέτη των εξεταζόμενων συγκοινωνιακών μοντέλων σε 
σχέση με τις δυνατότητες που αυτά παρέχουν, για το σχεδιασμό των πρότυπων 
γεωπληροφοριακών μοντέλων δεδομένων. 
Η  θεωρία  που  διέπει  τις  διαδικασίες  καταμερισμού  εξετάσθηκε  ενδελεχώς  στο 
κεφάλαιο  3.  Στην  παρούσα  παράγραφο  παραθέτονται  κρίσιμες  παρατηρήσεις 
αναφορικά  με  τον  τρόπο  διαχείρισης  των  δεδομένων  των  συγκοινωνιακών 
οντοτήτων  από  τα  συγκοινωνιακά  μοντέλα  κατά  τη  φάση  εκτέλεσης  των 
διαδικασιών  καταμερισμού.  Επίσης,  προσδιορίζονται  οι  προς  μοντελοποίηση 
τύποι καταμερισμού και παρουσιάζονται όλοι οι υποστηριζόμενοι καταμερισμοί 
από τα δύο επιλεχθέντα συγκοινωνιακά μοντέλα (Πίνακας 5‐ 1). 
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Πίνακας 5- 1: Καταµερισµοί που Υποστηρίζονται από τα Συγκοινωνιακά Μοντέλα SATURN και ΕΜΜΕ/2 

SATURN EMME/2 

ΤΥΠΟΣ 
ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Εξισορροπητικός 
Καταµερισµός 
Wardrop 
 

Η κυκλοφορία σε κορεσµένα δίκτυα αυτό-διευθετείται µε τρόπο 
τέτοιο ώστε το κόστος ταξιδιού για όλες τις διαδροµές που 
ορίζονται µεταξύ κάθε ζεύγους προέλευσης προορισµού ισούται µε 
το ελάχιστο κόστος ταξιδιού και όσες διαδροµές δε 
χρησιµοποιούνται έχουν ίσο ή µεγαλύτερο κόστος. 

Καταµερισµός στο 
∆ίκτυο Ι.Χ. 
οχηµάτων 

Κάθε µετακινούµενος επιλέγει τη διαδροµή που 
αντιλαµβάνεται ως τη βέλτιστη. Αν υπάρχει κοντινότερη 
διαδροµή από αυτή που χρησιµοποιείται, τότε ο 
µετακινούµενος θα την επιλέξει. Κατά την ισορροπία κανείς δε 
µπορεί να βελτιώσει το χρόνο µετακίνησής του αλλάζοντας 
διαδροµή. 

Στοχαστικός 
Εξισορροπητικός 
Καταµερισµός 
Χρήστη 
 

Η κυκλοφορία σε κορεσµένα δίκτυα αυτό-διευθετείται µε τρόπο 
τέτοιο ώστε οι διαδροµές που επιλέγονται από µεµονωµένους 
χρήστες είναι εκείνες µε το ελάχιστο ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ κόστος. 
∆ιαδροµές µε αντιλαµβανόµενο κόστος που υπερβαίνει το ελάχιστο 
δε χρησιµοποιούνται. 

Καταµερισµός 
Γενικευµένου 
Κόστους στο 
∆ίκτυο Ι.Χ. 
οχηµάτων 

Αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου άλλοι παράγοντες, πέραν του 
χρόνου,  όπως η απόσταση ή τα διόδια λαµβάνονται υπόψη 
κατά τη διαδικασία επιλογής της διαδροµής. Βασίζεται στο 
συνδυασµό του χρόνου µετακίνησης  και ενός αυθαίρετου 
σταθερού κόστους που αφορά στο σύνδεσµο. 

Καταµερισµός 
Πολλαπλών 
Κλάσεων Χρηστών 
 

Οι πολλαπλές κλάσεις χρηστών αναφέρονται σε µετακινήσεις που 
διαφέρουν σε σχέση µε τον τύπο του οχήµατος ή, τα κριτήρια 
επιλογής διαδροµών από τους χρήστες ή περιορισµοί δικτύου. Η 
αλληλεπίδραση µεταξύ διαφορετικών κλάσεων χρηστών µπορεί να 
βασιστεί είτε στην αρχή του Wardrop ή στην αρχή της στοχαστικής 
εξισορρόπησης. 

Καταµερισµός 
Πολλαπλής Κλάσης 
Χρηστών 

Αποτελεί καταµερισµό πραγµατικής εξισορρόπησης 
µετακινήσεων όπου πολλές κλάσεις χρηστών αντιλαµβάνονται 
ή χρησιµοποιούν το δίκτυο µε διαφορετικό τρόπο. Κάθε κλάση 
έχει πρόσβαση σε ένα υποδίκτυο του δικτύου αυτοκινήτων. 
Όλες οι κλάσεις χρηστών που τους επιτρέπεται να 
χρησιµοποιήσουν έναν δεδοµένο σύνδεσµο καταναλώνουν τον 
ίδιο χρόνο, ο οποίος προκύπτει από το συνδυασµό των 
επιµέρους φόρτων επί του συνδέσµου. Στην περίπτωση όµως 
του καταµερισµού πολλαπλής κλάσης χρηστών µε γενικευµένο 
κόστος το επιπρόσθετο σταθερό κόστος που καταναλώνεται 
από κάθε κλάση µπορεί να διαφοροποιείται. 

Συνδυασµένος 
Εξισορροπητικός 
Καταµερισµός και 
Μεταβλητή Ζήτηση 

Σε µια συνδυασµένη προσέγγιση µοντελοποίησης οι διαδικασίες 
ζήτησης και προσφοράς δεν είναι µόνο εσωτερικά σύµφωνες αλλά 
είναι επίσης σύµφωνες µεταξύ τους, έτσι ώστε η συνδυασµένη 
εξισορρόπηση να µπορεί να δηλωθεί από τις εξισώσεις 
T* = d(c*) και c* = s(T*) 
Μ’ άλλα λόγια δοθέντος ενός συνόλου από κόστη ταξιδιών c* σε 
ένα δίκτυο, το µοντέλο ζήτησης παράγει ένα σύνολο από τιµές 
ζήτησης T* του µητρώου µετακίνησης και αν καταµερίσουµε τις 
τιµές T* στο οδικό δίκτυο τα κόστη ταξιδιών που θα προκύψουν θα 
είναι πάλι c*. Τα µοντέλα ζήτησης και προσφοράς εποµένως 
βρίσκονται σε “εξισορρόπηση” 

Καταµερισµός 
Μεταβλητής 
Ζήτησης, στο 
∆ίκτυο Ι.Χ. 
οχηµάτων 

Καθιστά δυνατή τη χρήση συναρτήσεων ζήτησης (αντί 
µητρώου σταθερής ζήτησης) για τον καθορισµό της ζήτησης 
για κάθε ζεύγος προέλευσης προορισµού. 

 5-4 



µών . 5: Σχεδιασµός Γεωπληροφοριακών Μ∆ για Σ∆   Επιλογή ΚαταµερισΚεφ
 

 5-5 

Πίνακας 5- 1: Καταµερισµοί που Υποστηρίζονται από τα Συγκοινωνιακά Μοντέλα SATURN και ΕΜΜΕ/2 

SATURN EMME/2 

ΤΥΠΟΣ 
ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Απλός Ελαστικός 
Καταµερισµός 
 

Αντιπροσωπεύει την περιορισµένη ή απλή µορφή του 
καταµερισµού µεταβλητής ζήτησης, όπου ο αριθµός των 
µετακινήσεων από την προέλευση i προς τον προορισµό j είναι µια 
συνάρτηση “ζήτησης” του κόστους, (δηλαδή του γενικευµένου 
χρόνου) των µετακινήσεων µεταξύ µόνο των i και j: Tij = f(cij) 

Καταµερισµός 
Επιπρόσθετων 
Επιλογών, στο 
∆ίκτυο Ι.Χ. 
οχηµάτων 

Αντιµετωπίζει µια ευρεία κατηγορία ερωτηµάτων σχεδιασµού 
που σχετίζονται µε την ανάλυση των διαδροµών. Παρέχει τη 
δυνατότητα ταυτόχρονου υπολογισµού διαφόρων 
χαρακτηριστικών που εξαρτώνται από τη διαδροµή, τα οποία 
µπορεί να χρειάζονται πέραν των συνηθισµένων 
αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τα µοντέλα 
καταµερισµού και τα οποία είναι σε πλήρη συµφωνία µε τις 
διαδροµές που παράγονται από τον καταµερισµό. 

Περισσότερο 
Σύνθετος Ελαστικός 
Καταµερισµός 

Κάνει χρήση περισσότερο πολύπλοκων µοντέλων επιλογής για 
ευρεία κλίµακα περιπτώσεων (Βασικά, Πολυωνυµικά και 
εµφωλευµένα µοντέλα logit) 

Συνδυαστικοί 
Καταµερισµοί στο 
∆ίκτυο Ι.Χ. 
οχηµάτων 

Αρκετές από τις ιδιαίτερες δυνατότητες των ανωτέρω 
καταµερισµών µπορούν να συνδυαστούν καθιστώντας δυνατή 
την εκτέλεση µιας ακόµη ευρύτερης κλίµακας αναλύσεων. 

Ελαστικός 
Καταµερισµός 
Πολλαπλών 
Κλάσεων Χρηστών 
 

 

Συνδυάζει τις έννοιες των πολλαπλών κλάσεων χρηστών και των 
µητρώων µετακινήσεων του απλού ελαστικού καταµερισµού: 

Tijm  = fijm (cijm). 

Ο πρόσθετος δείκτης m αναφέρεται σε διαφορετική κλάση 
χρηστών. Εναλλακτικά, η συνάρτηση ζήτησης µπορεί να είναι η 
ίδια, αλλά ο ορισµός του γενικευµένου κόστους να διαφοροποιείται 
µεταξύ των κλάσεων χρηστών. 

 

Καταµερισµός στο 
∆ίκτυο ∆ηµοσίων 
Συγκοινωνιών 

Βασίζεται στον υπολογισµό των βέλτιστων στρατηγικών. Η 
έννοια της στρατηγικής που αποτελεί γενίκευση της έννοιας 
της διαδροµής βασίζεται στην ακόλουθη παρατήρηση: 
Εξαιτίας της αναµονής που λαµβάνει χώρα σε ένα δίκτυο 
δηµοσίων συγκοινωνιών, ένας µετακινούµενος µπορεί να 
επιλέξει µεταξύ πιο πολύπλοκων στοιχείων απ’ ότι µια απλή 
διαδροµή προκειµένου να φτάσει στον προορισµό του. Για 
παράδειγµα, ο µετακινούµενος µπορεί να επιλέξει µεταξύ ενός 
συνόλου διαδροµών και να επιτρέψει το όχηµα που θα φτάσει 
πρώτο σε µια στάση να προσδιορίσει ποια από αυτές τις 
διαδροµές θα πάρει προκειµένου να φτάσει στον προορισµό 
του. 

   

Ντετερµινιστικός 
Καταµερισµός στο 
∆ίκτυο ∆ηµοσίων 
Συγκοινωνιών 

Κάθε µετακινούµενος έχει πλήρη γνώση των δροµολογίων και 
επιθυµεί να αφήσει µια προέλευση (ή να φθάσει σε έναν 
προορισµό) σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Θα επιλέξει τη 
διαδροµή που ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος µετακίνησης, 
το οποίο δε συνδέεται απαραίτητα µε τον συνολικά διανυθέντα 
χρόνο. 

   
∆ιτροπικός ή 
πολυτροπικός 
καταµερισµός 

Μπορεί να πραγµατοποιηθεί µε χρήση καταµερισµού 
µεταβλητής ζήτησης στο δίκτυο αυτοκινήτων και 
καταµερισµού στο δίκτυο συγκοινωνιών. Θεωρείται ότι η 
αντίσταση κυκλοφοριακής ροής του δικτύου δηµοσίων 
συγκοινωνιών δεν είναι συνάρτηση των χρόνων του δικτύου 
αυτοκινήτων. 
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Τα κριτήρια επιλογής των καταμερισμών που μοντελοποιήθηκαν με σκοπό την 
παραγωγή των πρότυπων γεωπληροφοριακών μοντέλων δεδομένων βασίστηκαν 
στις γενικές ιδιότητες: 

α)  των  δομών  δεδομένων  που  συντηρούν  τις  συγκοινωνιακές  οντότητες 
που συμμετέχουν στους καταμερισμούς και 

β) των ίδιων των υποστηριζόμενων καταμερισμών. 

Σε  σχέση  με  τις  δομές  δεδομένων  που  χρησιμοποιούνται  από  τους  δύο 
αντιπροσώπους  των  συγκοινωνιακών  μοντέλων  προσομοίωσης  και 
καταμερισμού στο Συγκοινωνιακό Δίκτυο, εντοπίζονται τα ακόλουθα: 

 To SATURN συντηρεί τα δεδομένα εισόδου/εξόδου που εμπλέκονται στις 
διαδικασίες  καταμερισμού  σε  αρχεία  κειμένου.  Σε  κάθε  θέση  της  κάθε 
γραμμής  του  κάθε  αρχείου  εισόδου  ανατίθεται  ένας  αλφαριθμητικός 
χαρακτήρας  ο  οποίος  αντιπροσωπεύει  ένα  μέρος  ή  ολόκληρη  την  τιμή 
ενός  δεδομένου,  το  οποίο  με  τη  σειρά  του  αντιπροσωπεύει  ένα 
χαρακτηριστικό  μιας  συγκοινωνιακής  οντότητας.  Το  μοντέλο  κατά  το 
χρόνο  εκτέλεσης  των  διαδικασιών  καταμερισμού  και  ανάλογα  με  τον 
τύπο  του  καταμερισμού  ο  οποίος  έχει  επιλεχθεί  λαμβάνει  τα  δεδομένα 
εισόδου από τις συγκεκριμένες θέσεις που αυτά εντοπίζονται στα αρχεία 
εισόδου.  Τα  αρχεία  εισόδου  αφορούν  στο  δίκτυο  και  τα  μητρώα 
μετακινήσεων.  Τα  αρχεία  εξόδου  περιέχουν  τα  αποτελέσματα  του 
καταμερισμού  επί  των  κύριων  χωρικών  κλάσεων  του  Συγκοινωνιακού 
Δικτύου. 

 Το  ΕΜΜΕ/2  κάνει  χρήση  ενός  και  μόνο  δυαδικού  αρχείου  το  οποίο 
καλείται τράπεζα δεδομένων. Σε αυτό συντηρούνται και ανακαλούνται ή 
προσαρτώνται  τα  δεδομένα  του  καταμερισμού  κατά  τη  διάρκεια 
εκτέλεσης του μοντέλου. Παρά τη δυαδική μορφή του αρχείου τα σημεία 
όπου συντηρούνται οι πληροφορίες των συγκοινωνιακών οντοτήτων που 
συμμετέχουν στους καταμερισμούς  είναι αναγνώσιμα και η μορφή τους 
είναι  πινακοειδής:  δεδομένα  της  ίδιας  συγκοινωνιακής  οντότητας 
παρατίθενται υπό μορφή πεδίων και εγγραφών εν αντιθέσει με τον τρόπο 
που υιοθετείται από το SATURN. 

 Και τα δύο λογισμικά πακέτα εξάγουν τα αποτελέσματά τους σε αρχεία  
κειμένου,  άμεσα  εισαγώγιμα  και  αξιοποιήσιμα  από  συστήματα 
διαχείρισης βάσεων δεδομένων. 

Σε σχέση με τους υποστηριζόμενους καταμερισμούς θα πρέπει να παρατηρηθεί 
ότι  τα  δύο  μοντέλα  δεν  είναι  συγκρίσιμα  δεδομένου  ότι  εντάσσονται  σε 
διαφορετικές κατηγορίες. Κάποιες γενικές παρατηρήσεις περιλαμβάνουν: 

 Το SATURN κατατάσσεται στην κατηγορία των μοντέλων προσομοίωσης 
μακροσκοπικού  επιπέδου  σε  σχέση  με  το  επίπεδο  λεπτομέρειας  της 
κυκλοφορίας  και  της  γεωμετρίας  της  οδού,  ενώ  το  ΕΜΜΕ/2  στην 
κατηγορία των αναλυτικών μεσο‐μακροσκοπικών μοντέλων για ΣΣ. Και 
τα δύο υποστηρίζουν καταμερισμό των ροών κυκλοφορίας στο δίκτυο, με 
το  SATURN  να  προσομοιάζει  ακριβέστερα  τους  χρόνους  διέλευσης  σε 

 5-6 



Κεφ. 5: Σχεδιασµός Γεωπληροφοριακών Μ∆ για Σ∆  Επιλογή Καταµερισµών 

σηματοδοτούμενους  κόμβους,  ενώ  το  ΕΜΜΕ/2  να  είναι  ιδανικότερο  για 
ανάλυση  ενός  συγκοινωνιακού  συστήματος  με  πολλαπλά  μέσα 
μεταφοράς πέραν του δικτύου των Ι.Χ. οχημάτων.   

 Το  SATURN  επιτελεί  καταμερισμούς  βασισμένους  στον  κόμβο,  γεγονός 
που σημαίνει ότι το αρχικό δίκτυο δομείται με βάση τον κόμβο και όλα τα 
χαρακτηριστικά  που  συμμετέχουν  στον  καταμερισμό  αναφέρονται  σε 
αυτόν,  σε  αντίθεση  με  το  ΕΜΜΕ/2  που  το  όλο  “στήσιμο”  βασίζεται  στο 
σύνδεσμο. 

 Και τα δύο μοντέλα υποστηρίζουν  τον εξισορροπητικό καταμερισμό στο 
δίκτυο  των  Ι.Χ.  οχημάτων  βασισμένα  στην  αρχή  του  Wardrop.  Ο 
καταμερισμός αυτού του τύπου θεωρείται θεμελιώδης. 

 Το  SATURN  δεν  πραγματεύεται  καταμερισμό  στο  δίκτυο  δημοσίων 
συγκοινωνιών. Το ΕΜΜΕ/2 υποστηρίζει τον καταμερισμό στο δίκτυο των 
δημοσίων  συγκοινωνιών  με  τον  καθορισμό  συγκοινωνιακών  οντοτήτων 
που  αναφέρονται  αποκλειστικά  σε  αυτές.  Συγκεκριμένα  ορίζονται 
γραμμές  δημοσίων  συγκοινωνιών,  που  απαρτίζονται  από  τμήματα.  Τα 
τμήματα  αντιστοιχούν  σε  συνδέσμους  του  δικτύου  οχημάτων.  Κατ’ 
επέκταση,  ειδικές  συναρτήσεις  ορισμένες  αποκλειστικά  για  το  δίκτυο 
δημοσίων συγκοινωνιών εφαρμόζονται κατά τη φάση του καταμερισμού. 
Τέλος,  ειδικά  για  το  δίκτυο  δημοσίων  συγκοινωνιών,  τα  αποτελέσματα 
του καταμερισμού αφορούν και τους κόμβους, με τα σχετικά εξαγόμενα 
επιβιβάσεων και αποβιβάσεων. 

Στα  πλαίσια  της  παρούσας  έρευνας  επιλέχθηκαν  συγκεκριμένοι  τύποι 
καταμερισμού ως αντιπροσωπευτικοί όλων των υπολοίπων, για να αποτελέσουν 
τη  βάση  για  το  σχεδιασμό  των  προτεινόμενων  μοντέλων  δεδομένων.  Οι 
εξισορροπητικοί  καταμερισμοί  και  στους  δύο  αντιπροσώπους  των 
συγκοινωνιακών  μοντέλων  βασίζονται  στην  αρχή  του Wardrop  και  σε  γενικές 
γραμμές  υποστηρίζονται  ομοιοτρόπως.  Ως  εκ  τούτου  η  μοντελοποίηση  ενός 
εξισορροπητικού καταμερισμού στο δίκτυο Ι.Χ. οχημάτων κρίθηκε επιβεβλημένη. 
Η έννοια του γενικευμένου κόστους προσδίδει  ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιλογή 
της  διαδρομής από  έναν μετακινούμενο χρήστη και μελετήθηκε  επίσης, ως μια 
εμπλουτισμένη παραλλαγή του προηγούμενου τύπου καταμερισμού. Η θεώρηση 
του  Συγκοινωνιακού  Δικτύου  από  το  ΕΜΜΕ/2,  με  τον  ορισμό  ειδικών 
συγκοινωνιακών  οντοτήτων  που  αναφέρονται  αποκλειστικά  στις  δημόσιες 
συγκοινωνίες επιβάλει την εξέταση του καταμερισμού των τελευταίων. 
Συγκεκριμένα,  οι  επιλογές  των  καταμερισμών  στο  Συγκοινωνιακό  Δίκτυο  που 
αναλύθηκαν και προτυποποιήθηκαν στα πλαίσια  της παρούσας  έρευνας  έχουν 
ως ακολούθως: 

 Επιλογή 1:  Καταμερισμός  Σταθερής  Ζήτησης,  Απλής  Κλάσης  Χρηστών 
στο Δίκτυο Ι.Χ. Οχημάτων 

 Επιλογή 2:  Καταμερισμός  Γενικευμένου  Κόστους  στο  Δίκτυο  Ι.Χ. 
Οχημάτων 

 Επιλογή 3:  Καταμερισμός στο Δίκτυο Δημοσίων Συγκοινωνιών 
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 Επιλογή 4:  Ντετερμινιστικός  Καταμερισμός  στο  Δίκτυο  Δημοσίων 
Συγκοινωνιών

5.3 Φιλτράρισµα και Ταξινόµηση ∆εδοµένων 
Στη  φάση  αυτή  εκτελείται  η  πρώτη  ομάδα  δραστηριοτήτων  της  μεθοδολογίας 
που  εφαρμόζεται  για  το  σχεδιασμό  των  προτεινόμενων  Μοντέλων  Δεδομένων 
καταμερισμού.  Τα  δεδομένα  που  συμμετέχουν  τόσο  στη  δόμηση  του 
Συγκοινωνιακού  Δικτύου  όσο  και  στις  διαδικασίες  καταμερισμού  που 
εκτελούνται από τα συγκοινωνιακά μοντέλα φιλτράρονται και ταξινομούνται με 
βάση: 

 τη  σημαντικότητα  και  το  βαθμό  εμπλοκής  τους  στις  διαδικασίες 
καταμερισμού και 

 την  ενδεχόμενη  συνεισφορά  τους  στο  σχεδιασμό  και  τη  βελτιστοποίηση 
των πρότυπων γεωπληροφοριακών μοντέλων δεδομένων. 

Ταυτόχρονα, παρέχονται επεξηγηματικές πληροφορίες σχετικά με ορισμούς και 
χρησιμότητα  των  δεδομένων.  Με  την  ολοκλήρωση  της  φάσης  αυτής  θα  είναι 
δυνατή η ακριβής καταγραφή των δεδομένων που συμμετέχουν στις διαδικασίες 
καταμερισμού και η μετέπειτα μοντελοποίησή τους. 
Πιο συγκεκριμένα: 

 Το  Φιλτράρισμα  των  δεδομένων  αναφέρεται  στον  προσδιορισμό  των 
συγκεκριμένων  κλάσεων  αντικειμένων  των  ταξινομητών  δηλαδή,  που 
συμμετέχουν στον αντικειμενοστραφή σχεδιασμό. 

 Η  Ταξινόμηση  των  δεδομένων  αναφέρεται  στη  φύση  των 
χαρακτηριστικών  των  κύριων  κλάσεων  αντικειμένων,  αναφορικά  με  το 
αν  ανήκουν  στη  φάση  λειτουργίας  του  Συστήματος  ή  αν  αποτελούν 
δομικά  συστατικά  αυτού.  Τα  χαρακτηριστικά  (δεδομένα)  των 
Συστημάτων διακρίνονται [7] σε: 
‐ δομικά  χαρακτηριστικά  που  στην  περίπτωση  ενός  Συγκοινωνιακού 
Δικτύου μπορεί να εντάσσονται στο επίπεδο του Δικτύου Αναφοράς 
ή στο επίπεδο Διαδρομών και Γραμμικής Αναφοράς και σε 

‐ λειτουργικά χαρακτηριστικά που στην προκειμένη περίπτωση μπορεί 
να εντάσσονται στις διεργασίες καταμερισμού στο δίκτυο. 

Στην  πλειοψηφία  τους,  οι  κλάσεις  αντικειμένων  εμφανίζουν 
χαρακτηριστικά και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις. 

Η συνολική  διαδικασία Φιλτραρίσματος  και  Ταξινόμησης Δεδομένων  μπορεί  σε 
ένα  μεγάλο  βαθμό  να  θεωρηθεί  γενικευμένη,  αφού  βασίζεται  σε  εδραιωμένα 
πρότυπα  γεωχωρικών  δεδομένων  (π.χ.  FGDC),  σε  αναγνωρισμένα  από  την 
ερευνητική  κοινότητα  αντικειμενοστραφή  Μοντέλα  δεδομένων  (π.χ. 
UNETRANS),  καθώς  επίσης και σε  δημοφιλή λογισμικά μοντέλα καταμερισμού 
στο Συγκοινωνιακό Δίκτυο (π.χ. EMME/2, SATURN). 
Σε  κάθε  περίπτωση  η  ανοικτή  αρχιτεκτονική  των  Μοντέλων  Δεδομένων 
αντικειμενοστραφούς  σχεδιασμού  όπως  ήδη  έχει  αναφερθεί,  δεν  περιορίζει  την 
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προσθήκη  νέων  κλάσεων  αντικειμένων,  ή  νέων  χαρακτηριστικών  για  τις 
υφιστάμενες  κλάσεις,  ή  νέων  συσχετίσεων  κάθε  τύπου  που  ενδεχομένως 
προκύψουν  από  τη  θεώρηση  διεργασιών  άλλων  αντιπροσώπων  των 
προαναφερομένων κατηγοριών προτύπων. 

5.3.1 Προσδιορισµός Κύριων Κλάσεων Αντικειµένων 

Εξ’ ορισμού  [3] μια κλάση περιγράφει ένα σύνολο αντικειμένων με όμοια δομή, 
συμπεριφορά  και  συσχετίσεις. Οι  κλάσεις  αποτελούν  τις  “εστίες”  γύρω από  τις 
οποίες  δομείται  ένα  αντικειμενοστραφές  σύστημα.  Για  το  Σύστημα  ενός 
Συγκοινωνιακού  Δικτύου  και  τις  διεργασίες  καταμερισμού  της  ζήτησης  των 
χρηστών  του  για  μετακινήσεις  (ροές  κυκλοφορίας),  στο  δίκτυο  εντοπίζονται  οι 
ακόλουθες κλάσεις αντικειμένων: 

 Κόμβος 
Αποτελεί  κύρια  χωρική  κλάση  αντικειμένων  του  Συγκοινωνιακού 
Δικτύου.  Ο  κόμβος  σε  ένα  Συγκοινωνιακό  Δίκτυο  αναπαριστά  τη 
συνάντηση γραμμών όπως π.χ. οδικών τμημάτων. Παραδείγματα κόμβου 
περιλαμβάνουν  απλές  επίπεδες  οδικές  διασταυρώσεις,  σύνθετους 
κόμβους  αυτοκινητοδρόμων,  διασταυρώσεις  διαφορετικών  μέσων 
μεταφοράς  όπως  σιδηροδρομικές  διαβάσεις,  ή  έναν  από  τους  πολλούς 
τύπους  υπέρυψης/υπόγειας  διάβασης  σήραγγας  ή  γέφυρας  κλπ.  Τα 
παραπάνω  αναπαριστούν  σημεία  του  Συγκοινωνιακού  Δικτύου  όπου 
μπορεί να παρατηρηθεί μετακίνηση της ροής από ένα γραμμικό στοιχείο 
σε  άλλο,  ή  σημεία  όπου  οι  συνθήκες  που  λαμβάνουν  χώρα  στο  ένα 
γραμμικό στοιχείο μπορεί να επηρεάσουν την κυκλοφοριακή ροή σε άλλο 
(π.χ. υψηλοί περιορισμοί σε μια γέφυρα). 

 Σύνδεσμος 
Αποτελεί  κύρια  χωρική  κλάση  αντικειμένων  του  Συγκοινωνιακού 
Δικτύου. Αντιπροσωπεύει κάθε γραμμικό αντικείμενο του δικτύου επί του 
οποίου  υφίσταται  ροή  κυκλοφορίας  και  εξυπηρέτηση  συγκοινωνιακών 
δραστηριοτήτων.  Οι  σύνδεσμοι  αντιπροσωπεύουν  μια  κατευθυνόμενη 
σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων. Κάθε Σύνδεσμος ξεκινά από και τερματίζει 
σε  Κόμβο.  Ο  Σύνδεσμος  διαθέτει  δύο  κύριες  υποκλάσεις  το  Σύνδεσμο 
Δικτύου  Ι.Χ.  Οχημάτων  και  το  Σύνδεσμο  Δημοσίων  Συγκοινωνιών.  Στις 
επόμενες  παραγράφους  οι  κλάσεις  αυτές  εξετάζονται  ξεχωριστά  για 
λόγους  διάκρισης  του  καταμερισμού  στο  δίκτυο  Ι.Χ.  οχημάτων  από  τον 
καταμερισμό στο δίκτυο Δημοσίων Συγκοινωνιών. 

 Στρέφουσα Κίνηση 
Τα  αντικείμενα  της  κλάσης  αυτής  αναπαριστούν  τη  δυνατότητα 
μετακίνησης  στο  Συγκοινωνιακό  Δίκτυο  από  έναν  Σύνδεσμο  αυτού  σε 
έναν άλλο  δια μέσου  ενός Κόμβου. Οι στρέφουσες κινήσεις μπορούν να 
αναπαρασταθούν  ως  γεγονότα  γραμμής  μέσα  από  το  σύστημα 
γραμμικής αναφοράς  
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 Μέσο 
Τα  αντικείμενα  της  κλάσης  αυτής  αντιπροσωπεύουν  το  καθένα  μια 
δυνατότητα μετακίνησης επί του Συγκοινωνιακού Δικτύου. Αναφέρονται 
σε  συνδέσμους  του  δικτύου  που  επιτρέπουν  τη  μετακίνηση  σε  ένα 
υποδίκτυο του Συγκοινωνιακού Δικτύου (π.χ. δίκτυο Ι.Χ. οχημάτων). 

 Γραμμή Δημοσίων Συγκοινωνιών 
Η  κλάση  αντικειμένων  αυτή  αναπαριστά  μια  διαδρομή  στο  δίκτυο 
Δημοσίων  Συγκοινωνιών.  Συνίσταται  από  μια  αλληλουχία  Συνδέσμων 
του δικτύου αυτού. 

 Σενάριο 
Αποτελεί  μη  χωρική  κλάση  του  Συγκοινωνιακού  Δικτύου.  Ένα  σενάριο 
αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη απόφαση ΣΣ και συνδέεται τόσο με την 
προσφορά  του  Συγκοινωνιακού  Δκτύου  (κόμβοι,  σύνδεσμοι,  μέσα  κλπ.) 
όσο και με τη ζήτηση για μετακινήσεις από τους χρήστες του δικτύου. Το 
σύνολο  αυτό  των  δεδομένων  που  συνοδεύουν  ένα  σενάριο  συμμετέχει 
στην  εκτέλεση  της  διαδικασίας  καταμερισμού  από  το  συγκοινωνιακό 
μοντέλο το οποίο επιστρέφει χρόνους μετακίνησης και φόρτους για τους 
συνδέσμους και τις στρέφουσες κινήσεις του δικτύου. 

 Συνάρτηση 
Αποτελεί μη χωρική κλάση του Συγκοινωνιακού Δικτύου. Τα αντικείμενα 
της  κλάσης  αυτής  αναπαριστούν  επιδράσεις  (π.χ.  καθυστέρηση 
μετακίνησης) επί των κύριων κλάσεων αντικειμένων του Συγκοινωνιακού 
Δικτύου (Σύνδεσμο, Κόμβο) συναρτήσει των ιδιοχαρακτηριστικών τους. 

 Μητρώο 
Αποτελεί  μη  χωρική  κλάση  του  Συγκοινωνιακού  Δικτύου.  Η  κλάση 
αντικειμένων  Μητρώο  φιλοξενεί  δεδομένα  σχετικά  με  τις  ζώνες  του 
δικτύου  που  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  είτε  ως  είσοδος  προς  τα 
συγκοινωνιακά μοντέλα (π.χ. ένα μητρώο ζήτησης για μετακινήσεις) ή να 
εξαχθούν από αυτά (π.χ. ένα μητρώο που περιέχει τα αποτελέσματα ενός 
υπολογισμού). 

5.3.2 Ταξινόµηση Κλάσεων Αντικειµένων ∆οµικών 
Χαρακτηριστικών 

Ο  Πίνακας  5‐2  περιέχει  τα  απαιτούμενα  δεδομένα  για  τον  καθορισμό  των 
δομικών χαρακτηριστικών του δικτύου ταξινομημένα ανά κλάση αντικειμένου: 
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Πίνακας 5-2: ∆εδοµένα Κλάσεων Αντικειµένων ∆οµικών Χαρακτηριστικών 

ΚΛΑΣΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΟΥ 

Σύνδεσµος ∆ικτύου 
Ι.Χ. οχηµάτων 

- Ταυτότητα συνδέσµου 
- Κόµβος έναρξης συνδέσµου 
- Κόµβος τερµατισµού συνδέσµου 
- Μήκος συνδέσµου 
- Επιτρεπόµενα µέσα συνδέσµου 
- Τύπος συνδέσµου 
- Αριθµός λωρίδων συνδέσµου 
- Μέγιστος αριθµός ΜΕΑ που θα µπορούσαν να σχηµατίσουν ουρά σε έναν 

σύνδεσµο χωρίς να προκαλέσουν την επέκταση της ουράς στην 
προηγούµενη διασταύρωση 

- Αριθµός εισερχόµενων λωρίδων κυκλοφορίας σε κάθε κόµβο 
- Χρόνος διαδροµής συνδέσµου σε συνθήκες ελεύθερης ροής 
- Κυκλοφοριακή ικανότητα του συνδέσµου 
- Χρόνος διαδροµής συνδέσµου όταν ο κυκλοφοριακό φόρτος αγγίζει την 

κυκλοφοριακή ικανότητα 

Κόµβος 

- Ταυτότητα κόµβου 
- Τύπος κόµβου (κεντροειδές ή κανονικός κόµβος) 
- Αριθµός συνδέσµων που συµβάλλουν στον κόµβο 
- Θέση (συντεταγµένες) 
- Μέσο 
- Κατηγορία κόµβου (Εξωτερικός, Με προτεραιότητα, Κυκλικός, Με 

φωτεινή σηµατοδότηση, Ψευδοκόµβος, Κυκλικός κλπ.) 

Μέσο 
- Ταυτότητα µέσου 
- Περιγραφή µέσου 
- Τύπος µέσου 

Στρέφουσα Κίνηση 

- Κόµβο έναρξης 
- Κόµβος τερµατισµού 
- Ενδιάµεσος κόµβος 
- Ροή κορεσµού 
- Παράµετροι καθορισµού παραχώρησης προτεραιότητας 
- Πρώτη λωρίδα που χρησιµοποιείται 
- Τελευταία λωρίδα που χρησιµοποιείται 

Όχηµα ∆ηµοσίων 
Συγκοινωνιών 

- Ταυτότητα οχήµατος 
- Περιγραφή οχήµατος 
- Μέσο αναφοράς 
- Αριθµός διαθέσιµων οχηµάτων 
- Χωρητικότητα καθήµενων 
- Χωρητικότητα οχήµατος 

Σύνδεσµος 
∆ηµοσίων 
Συγκοινωνιών 

- Αρχικός κόµβος βασικού δικτύου 
- Κόµβος τερµατισµού βασικού δικτύου 
- Συντελεστής καθυστέρησης 

Γραµµή ∆ηµοσίων 
Συγκοινωνιών 

- Ταυτότητα γραµµής 
- Περιγραφή γραµµής 
- Μέσο που χρησιµοποιείται 
- Τύπος οχήµατος δηµοσίων συγκοινωνιών που χρησιµοποιείται 
- Μέσο διάστηµα µεταξύ των χρόνων άφιξης δύο συνεχόµενων οχηµάτων 
- Προκαθορισµένη ταχύτητα 
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5.3.3 Ταξινόµηση Κλάσεων Αντικειµένων Λειτουργικών 
Χαρακτηριστικών 

Ο  Πίνακας  5‐3  περιέχει  τα  απαιτούμενα  δεδομένα  για  τον  καθορισμό  των 
λειτουργικών  χαρακτηριστικών  του  δικτύου  ταξινομημένα  ανά  κλάση 
αντικειμένου: 

Πίνακας 5-3: ∆εδοµένα Κλάσεων Αντικειµένων Λειτουργικών Χαρακτηριστικών 

ΚΛΑΣΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΟΥ 

Κόµβος 

- Κωδικός ζώνης ή κεντροειδούς της ζώνης 
- Χρόνος για έναν πλήρη κύκλο στην περίπτωση κυκλικού κόµβου 
- Αριθµός φάσεων σηµατοδότησης στην περίπτωση σηµατοδοτούµενου 

κόµβου 
- Μέγιστη κυκλοφοριακή ικανότητα κυκλικού κόµβου 
- Χρονική µετατόπιση στην περίπτωση συντονισµένων φωτεινών 

σηµατοδοτών 
- Συνολικός χρόνος κύκλου σηµατοδότησης 
- Αριθµός χρονικών µονάδων στις οποίες διαιρείται ο κύκλος 

σηµατοδότησης 
- Ελάχιστο «κρίσιµο διάστηµα»: χρόνος µεταξύ δυο διαδοχικών αφίξεων 

οχηµάτων στην κύρια οδό σε κόµβους µε προτεραιότητα ή σε κυκλικούς 
κόµβους 

- Ελάχιστο «κρίσιµο διάστηµα»: χρόνος µεταξύ δυο διαδοχικών αφίξεων 
οχηµάτων στην κύρια οδό για συµβολές οχηµάτων της κύριας οδού και 
της οδού υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας 

- Χρονική διάρκεια της κάθε φάσης: χρονικό διάστηµα που δεν συµβαίνει 
καµιά αλλαγή των σηµατοδοτών και όπου τουλάχιστον µια στρέφουσα 
κίνηση έχει την πράσινη ένδειξη 

- Χρονική διάρκεια µεταξύ δυο διαδοχικών φάσεων 
- Ο συνολικός αριθµός των κόµβων προέλευσης και προορισµού που έχουν 

ταυτόχρονα την πράσινη ένδειξη 
- Επιβίβαση: Αρχικές επιβιβάσεις σε κόµβους δηµοσίων συγκοινωνιών 
- Αποβίβαση: Τελικές αποβιβάσεις από κόµβους δηµοσίων συγκοινωνιών 
- Συνολικός φόρτος ζήτησης στον κόµβο 
- Συνολικός πραγµατικός φόρτος του κόµβου 
- Συνολικός φόρτος άφιξης στον κόµβο 
- Συνολική κυκλοφοριακή ικανότητα του κόµβου 
- Συνολική καθυστέρηση στον κόµβο 
- Συνολικός λόγος φόρτου / κυκλοφοριακής ικανότητας στον κόµβο  

Σύνδεσµος ∆ικτύου 
Ι.Χ. οχηµάτων  

- Χρόνος µετακίνησης σε συνθήκες ελεύθερης ροής 
- Φόρτος 
- Προφόρτιση 
- Χρόνος κορεσµού 
- Κυκλοφοριακή Ικανότητα 
- Κωδικός οµαδοποίησης συνδέσµων µε κοινά λειτουργικά χαρακτηριστικά 
- Χρόνος διαδροµής 
- Λόγος φόρτου / κυκλοφοριακής ικανότητας 
- Εκποµπές (CO2, CO, NOx, Υδρογονάνθρακες) 
- Φόρτος ζήτησης 
- Φόρτος οχηµάτων σε ουρά του συνδέσµου 
- Κατανάλωση καυσίµων 
- Ταχύτητα συνδέσµου 

Σύνδεσµος 
∆ηµοσίων 
Συγκοινωνιών 

- Φόρτος βοηθητικών οχηµάτων 
- Φόρτος δηµοσίων συγκοινωνιών 
- Επιβιβάσεις δηµοσίων συγκοινωνιών 
- Χρόνοι δηµοσίων συγκοινωνιών 
- Καθυστέρηση ανά σύνδεσµο της γραµµής 
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Πίνακας 5-3: ∆εδοµένα Κλάσεων Αντικειµένων Λειτουργικών Χαρακτηριστικών 

ΚΛΑΣΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΟΥ 

Στρέφουσα Κίνηση 

- Ροή κορεσµού 

- Παράµετροι καθορισµού παραχώρησης προτεραιότητας 
- Καθορισµός λωρίδων 
- Φόρτος 
- Προφόρτιση 
- Χρόνος διαδροµής 
- Φόρτος ζήτησης 
- Φόρτος εξόδου 
- Φόρτος άφιξης 
- Κυκλοφοριακή ικανότητα 
- Μέση ουρά 
- Λόγος φόρτου / κυκλοφοριακής ικανότητας 

Γραµµή ∆ηµοσίων 
Συγκοινωνιών 

- Συχνότητα γραµµής 
- Συνολικός αριθµός των κόµβων από τους οποίους διέρχεται η γραµµή 

Μέσο 

- Λειτουργικό κόστος/ώρα 
- Λειτουργικό κόστος/µήκος 
- Κατανάλωση ενέργειας/ώρα 
- Κατανάλωση ενέργειας/µήκος 
- Ταχύτητα 

Όχηµα ∆ηµοσίων 
Συγκοινωνιών 

- Λειτουργικό κόστος/ώρα 

- Λειτουργικό κόστος/µήκος 
- Κατανάλωση ενέργειας/ώρα 
- Κατανάλωση ενέργειας/µήκος 
- Ισοδύναµος αριθµός αυτοκινήτων 

Συνάρτηση  

- Καθυστέρηση επί συνδέσµου: χρόνοι µετακίνησης συναρτήσει των 
χαρακτηριστικών του συνδέσµου 

- Καθυστέρηση επί κόµβου: χρόνοι καθυστέρησης συναρτήσει των 
χαρακτηριστικών του κόµβου 

- Καθυστέρηση επί στρέφουσας κίνησης: χρόνοι µετακίνησης συναρτήσει 
των χαρακτηριστικών της στρέφουσας κίνησης 

- Χρόνος µετακίνησης επί των τµηµάτων µιας γραµµής δηµοσίων 
συγκοινωνιών, συναρτήσει των χαρακτηριστικών του οχήµατος, της 
γραµµής και του συνδέσµου δηµοσίων συγκοινωνιών 

- Ζήτηση για µετακινήσεις µε Ι.Χ. οχήµατα, συναρτήσει µητρώων και 
αριθµών ζωνών 

- Ζήτηση για µέσα δηµοσίων συγκοινωνιών, συναρτήσει µητρώων και 
αριθµών ζωνών 

- Συνάρτηση επιλογών χρήστη 

Μητρώο 

- Πλήρες (τιµές ζευγών Π–Π, π.χ. µητρώο ζήτησης) 
- Προέλευσης (τιµές σχετικές µε την προέλευση των µετακινήσεων, π.χ. ο 

αριθµός των νοικοκυριών κάθε ζώνης προέλευσης) 
- Προορισµού (τιµές σχετικές µε τον προορισµό των µετακινήσεων, π.χ. 

κόστος στάθµευσης σε κάθε προορισµό) 
- Βαθµωτό: (παρέχει µια τιµή) 

 

5.4 Καταγραφή Ανταλλαγής ∆εδοµένων 
Στην  προηγούμενη  παράγραφο  πραγματοποιήθηκε  ευρεία  αποτύπωση  των 
πάσης  φύσεως  δεδομένων  αντιπροσωπεύουν  τα  δομικά  και  λειτουργικά 
χαρακτηριστικά  των  Συγκοινωνιακών  Δικτύων  ταξινομημένα  ανά  κλάση 
αντικειμένων.  Η  καταγραφή  της  ανταλλαγής  των  δεδομένων  αυτών  κατά  τη 
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φάση  εκτέλεσης  των  καταμερισμών  από  τα  μοντέλα  θα  συνδράμει  στο 
σχεδιασμό των πρότυπων γεωπληροφοριακών Μοντέλων Δεδομένων. 
Πραγματοποιήθηκαν  οι  ακόλουθες  επιλογές  τύπων  καταμερισμού  προς 
καταγραφή των δεδομένων εισόδου εξόδου με τα συγκοινωνιακά μοντέλα:  

 Επιλογή 1:   Καταμερισμός Σταθερής Ζήτησης,  Απλής Κλάσης Χρηστών, 
στο Δίκτυο Ι.Χ. Οχημάτων 

 Επιλογή 2:  Καταμερισμός  Γενικευμένου  Κόστους  στο  Δίκτυο  Ι.Χ. 
Οχημάτων 

 Επιλογή 3:  Καταμερισμός στο Δίκτυο Δημοσίων Συγκοινωνιών 

 Επιλογή 4:  Ντετερμινιστικός  Καταμερισμός  στο  Δίκτυο  Δημοσίων 
Συγκοινωνιών 

5.4.1  Επιλογή 1: Καταµερισµός Σταθερής Ζήτησης, 
Απλής Κλάσης Χρηστών, στο ∆ίκτυο Ι.Χ. 
Οχηµάτων 

Ο καταμερισμός σταθερής ζήτησης, απλής κλάσης χρηστών, στο δίκτυο των Ι.Χ. 
οχημάτων  αποτελεί  την  πιο  απλή  μορφή  εξισορροπητικού  καταμερισμού.  Οι 
χρόνοι  μετακίνησης  επί  των  συνδέσμων  προκύπτουν  από  τις  συναρτήσεις 
καθυστέρησης  φόρτου  που  εφαρμόζονται  σε  αυτούς.  Αντίστοιχα  οι  χρόνοι 
διέλευσης  επί  των  στρέφουσων  κινήσεων  προκύπτουν  από  τις  συναρτήσεις 
ποινής που εφαρμόζονται σε αυτές. 

Τα δεδομένα εισόδου για τον καταμερισμό αυτού του τύπου είναι [8]: 

 Το δίκτυο με τα συστατικά του,  δηλαδή τους κόμβους,  τους συνδέσμους, 
τις στρέφουσες κινήσεις και τα χαρακτηριστικά αυτών. 

 Συναρτήσεις  και  πιο  συγκεκριμένα  η  συνάρτηση  καθυστέρησης  φόρτου 
που  εφαρμόζεται  στους  συνδέσμους  και  η  συνάρτηση  ποινής  που 
εφαρμόζεται στις στρέφουσες κινήσεις του δικτύου. 

 Ένα  μητρώο  ζήτησης  που  καθορίζει  για  κάθε  ζεύγος  προέλευσης  – 
προορισμού τον αριθμό των ατόμων που μετακινούνται με Ι.Χ. όχημα. 

 Ένα  μητρώο  πληρότητας  οχημάτων  που  καθορίζει  για  κάθε  ζεύγος 
προέλευσης – προορισμού το μέσο αριθμό των ατόμων ανά όχημα. 

 Ένα  πρόσθετο  μητρώο  ζήτησης  που  καθορίζει  την  ισοδύναμη  σε 
αυτοκίνητα ζήτηση άλλης κατηγορίας οχημάτων (π.χ. φορτηγών). 

 Προφορτίσεις  για  συνδέσμους  και/ή  στρέφουσες  κινήσεις,  που 
αναπαριστούν  σταθερούς  φόρτους  υποβάθρου  στο  δίκτυο  των  Ι.Χ. 
οχημάτων. 

 Πηγή  ειδικών  παραμέτρων  για  συναρτήσεις  καθυστέρησης  φόρτου  ή 
ποινής στρέφουσων κινήσεων. 
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 Κριτήρια στάσεων που βασίζονται στις ακόλουθες τιμές: 
‐ Μέγιστο αριθμό επαναλήψεων. 

‐ Αποδεκτή  τιμή,  σε ποσοστό,  του σχετικού  κενού,  το  οποίο αποτελεί, 
μια εκτίμηση της διαφοράς μεταξύ του τρέχοντος καταμερισμού και 
ενός  τέλειου  καταμερισμού  ισορροπίας  όπου  όλες  οι  διαδρομές που 
λαμβάνονται  υπόψη  για  ένα  δεδομένο  ζεύγος  προέλευσης 
προορισμού  διαρκούν  ακριβώς  τον  ίδιο  χρόνο.  Το  σχετικό  κενό 
ελαττώνεται από τη μια επανάληψη στην άλλη. 

‐ Αποδεκτή τιμή, σε λεπτά, του κανονικού κενού, το οποίο αποτελεί τη 
διαφορά μεταξύ του μέσου χρόνου μετακίνησης (που προκύπτει από 
τις  διαδρομές  της  προηγούμενης  επανάληψης)  του  τρέχοντος 
καταμερισμού  και  του  μέσου  ελαχίστου  χρόνου  μετακίνησης  (που 
προκύπτει  από  τις  κοντινότερες  διαδρομές  της  τρέχουσας 
επανάληψης). Το κανονικό κενό δεν ελαττώνεται απαραίτητα από τη 
μια  επανάληψη  στην  άλλη.  Σε  έναν  τέλειο  καταμερισμό  τόσο  το 
σχετικό όσο και το κανονικό κενό είναι μηδέν. 

Τα δεδομένα εξόδου για τον καταμερισμό αυτού του τύπου είναι [8]: 

 Ένα  μητρώο  χρόνου  μετακινήσεων,  που  περιλαμβάνει  τους  χρόνους 
μετακινήσεων για κάθε ζεύγος προέλευσης προορισμού. 

 Χρόνοι  μετακινήσεων  Ι.Χ.  οχημάτων  σε  συνδέσμους  και  στρέφουσες 
κινήσεις. 

 Φόρτοι Ι.Χ. οχημάτων σε συνδέσμους και στρέφουσες κινήσεις. 

 Προφορτίσεις σε συνδέσμους και στρέφουσες κινήσεις. 
Ο  Πίνακας  5‐4  απεικονίζει  τα  εισερχόμενα  στο  συγκοινωνιακό  μοντέλο  και  τα 
εξερχόμενα  από  αυτό  δεδομένα  κατά  τη  φάση  εκτέλεσης  του  καταμερισμού 
αυτού του τύπου. 

Πίνακας 5-4: Εισερχόµενα και Εξερχόµενα ∆εδοµένα σε Καταµερισµό Σταθερής 
Ζήτησης, Απλής Κλάσης Χρηστών, στο ∆ίκτυο Ι.Χ. Οχηµάτων [8] 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
 
 ∆ίκτυο 

- Κεντροειδή, κόµβοι, σύνδεσµοι και 
στρέφουσες κινήσεις (µε τα 
χαρακτηριστικά τους) 

- Προφορτίσεις  
 

 Μητρώα 
- Ζήτηση (σε πρόσωπα) 
- Πληρότητα οχήµατος (σε 

πρόσωπα/όχηµα) 
- Επιπρόσθετη ζήτηση (σε οχήµατα) 

 
 Συναρτήσεις 

- Συνάρτηση καθυστέρησης φόρτου 
- Συνάρτηση ποινής στρέφουσων 

κινήσεων 
- Ειδικές παράµετροι συνάρτησης 

 
 Παράµετροι 

- Κριτήρια στάσεων 
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 ∆ίκτυο 
- Φόρτοι Ι.Χ. οχηµάτων σε συνδέσµους 

και στρέφουσες κινήσεις 
- Χρόνοι µετακινήσεων Ι.Χ. οχηµάτων 

σε συνδέσµους και στρέφουσες 
κινήσεις 

- Προφορτίσεις σε συνδέσµους και 
στρέφουσες κινήσεις 

 
 Μητρώο 

- χρόνοι µετακινήσεων 
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5.4.2 Επιλογή 2: Καταµερισµός Γενικευµένου Κόστους 
στο ∆ίκτυο Ι.Χ. Οχηµάτων 

Τα δεδομένα εισόδου για τον καταμερισμό αυτού του τύπου είναι [8]: 

 Τα  δεδομένα  εισόδου  που  απαιτούνται  για  έναν  βασισμένο  στο  χρόνο 
καταμερισμό. 

 Χαρακτηριστικό συνδέσμου που περιέχει το σταθερό κόστος. 

 Συντελεστής βάρους. 

Τα δεδομένα εξόδου για τον καταμερισμό αυτού του τύπου είναι [8]: 

 Ένα  μητρώο  κόστους  που  περιέχει  το  γενικευμένο  κόστος  για  κάθε 
ζεύγος προέλευσης προορισμού. 

 Χρόνοι  μετακινήσεων  αυτοκινήτων  σε  συνδέσμους  και  στρέφουσες 
κινήσεις. 

 Φόρτοι  αυτοκινήτων  και  επιπρόσθετοι  φόρτοι  σε  συνδέσμους  και 
στρέφουσες κινήσεις. 

Ο  Πίνακας  5‐5  απεικονίζει  τα  εισερχόμενα  στο  συγκοινωνιακό  μοντέλο  και  τα 
εξερχόμενα  από  αυτό  δεδομένα  κατά  τη  φάση  εκτέλεσης  του  καταμερισμού 
αυτού του τύπου. 

Πίνακας 5-5: Εισερχόµενα και Εξερχόµενα ∆εδοµένα σε Καταµερισµό Γενικευµένου 
Κόστους, στο ∆ίκτυο Ι.Χ. Οχηµάτων [8] 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

 ∆ίκτυο 
- Κεντροειδή, κόµβοι, σύνδεσµοι και 

στρέφουσες κινήσεις (µε τα 
χαρακτηριστικά τους) 

- Σταθερά κόστη συνδέσµων και 
συντελεστές βάρους 

- Προφορτίσεις  
 

 Μητρώα 
- Ζήτηση (σε πρόσωπα) 
- Πληρότητα οχήµατος (σε 

πρόσωπα/όχηµα) 
- Επιπρόσθετη ζήτηση (σε οχήµατα) 

 
 Συναρτήσεις 

- Συνάρτηση καθυστέρησης φόρτου 
- Συνάρτηση ποινής στρέφουσων 

κινήσεων 
- Ειδικές παράµετροι συνάρτησης 

 
 Παράµετροι 

- Κριτήρια στάσεων 
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 ∆ίκτυο 
- Φόρτοι Ι.Χ. οχηµάτων σε συνδέσµους 

και στρέφουσες κινήσεις 
- Χρόνοι µετακινήσεων Ι.Χ. οχηµάτων 

σε συνδέσµους και στρέφουσες 
κινήσεις 

 
 Μητρώο 

- γενικευµένο κόστος για κάθε ζεύγος 
προέλευσης προορισµού 
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5.4.3  Επιλογή 3: Καταµερισµός στο ∆ίκτυο ∆ηµοσίων 
Συγκοινωνιών 

Τα δεδομένα εισόδου για τον καταμερισμό αυτού του τύπου είναι [8]: 

 Ένα μητρώο ζήτησης για δημόσιες συγκοινωνίες, το οποίο καθορίζει τον 
αριθμό των μετακινουμένων για κάθε ζεύγος προέλευσης προορισμού. 

 Τα  ενεργά  μέσα  δημοσίων  συγκοινωνιών  και  βοηθητικών  δημοσίων 
συγκοινωνιών,  δηλαδή  το  σύνολο  των  μέσων που  ορίζουν  το  υποδίκτυο 
επί  του  οποίου  θα  εκτελεστεί  ο  καταμερισμός.  Εάν  κάποιος  σύνδεσμος 
επιτρέπει  περισσότερα  του  ενός  από  τα  βοηθητικά  μέσα  που  έχουν 
προδιαγραφεί,  μόνο  το  ταχύτερο  θα  θεωρηθεί  στην  πράξη  ως  ενεργό. 
Σημειώνεται ότι εκτελώντας έναν καταμερισμό για κάθε σύνολο ενεργών 
μέσων μπορεί να οδηγήσει στην υπέρθεση χωριστών καταμερισμών στο 
δίκτυο δημοσίων συγκοινωνιών. 

 Το λειτουργικό χρονικό μεσοδιάστημα που στην πραγματικότητα γίνεται 
αντιληπτό  από  τους  χρήστες  μιας  γραμμής  δημοσίων  συγκοινωνιών. 
Μπορεί  να  είναι  το  πραγματικό  μεσοδιάστημα  που  χαρακτηρίζει  μια 
γραμμή δημοσίων συγκοινωνιών ή ένα αντιληπτό χρονικό μεσοδιάστημα 
που εξαρτάται από τη γραμμή ή το σύνδεσμο. 

 Ο χρόνος επιβίβασης, δηλαδή η ποινή που συνδέεται με κάθε επιβίβαση 
(αρχική επιβίβαση ή μετεπιβίβαση). Μπορεί να αναπαριστά το χρόνο που 
ξοδεύεται  σε  ένα  σταθμό  (διάδρομοι,  σκάλες  κλπ.)  και/ή  το  ναύλο 
(μετατρεπόμενο  σε  γενικευμένα  λεπτά)  που  πληρώνεται  κατά  την 
επιβίβαση. Μπορεί να είναι η ίδια τιμή για όλο το δίκτυο, ή να είναι τιμές 
που εξαρτώνται από τον κόμβο και/ή τη γραμμή. 

 Συντελεστής  χρόνου  αναμονής,  παράμετρος  που  χρησιμοποιείται  στον 
υπολογισμό  των  χρόνων  αναμονής. Μπορεί  να  είναι  η  ίδια  τιμή  για  το 
σύνολο του δικτύου, ή τιμές εξαρτώμενες από τον κόμβο. 

 Βάρη  που  συνδέονται  με  τα  συστατικά  του  χρόνου  μετακίνησης. 
Χρησιμοποιούνται  για  την  ποσοτικοποίηση  μιας  ποικιλίας  αντιλήψεων 
της  αναμονής,  χρόνων  επιβίβασης  και  χρόνων  βοηθητικών  μέσων 
δημοσίων συγκοινωνιών, σε σχέση με τον εντός του οχήματος χρόνο. 

Τα δεδομένα εξόδου για τον καταμερισμό αυτού του τύπου είναι [8]: 

 Μητρώο  χρόνου  δημοσίων  συγκοινωνιών  ή  μητρώο  αντίστασης 
κυκλοφοριακής ροής (που ισούται με το σταθμισμένο άθροισμα των εντός 
του  οχήματος  χρόνων,  των  χρόνων  των  βοηθητικών  δημοσίων 
συγκοινωνιών,  των  χρόνων  αναμονής  και  των  χρόνων  επιβίβασης), 
καθώς και μητρώα περιέχοντα τα μη σταθμισμένα συστατικά του χρόνου 
και  τους  μέσους  αριθμούς  επιβίβασης.  Ο  εντός  του  οχήματος  χρόνος,  ο 
χρόνος  των  βοηθητικών  δημοσίων  συγκοινωνιών,  και  ο  μέσος  αριθμός 
επιβιβάσεων μπορεί να υπολογιστεί για όλα τα συγγενή μέσα ή για ένα 
υποσύνολο  αυτών.  Τα  αποτελέσματα  αυτά  μπορούν  να  αποθηκευτούν 
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υπό  τη  μορφή  πλήρων  μητρώων  που  περιέχουν  τιμές  για  κάθε  ζεύγος 
προέλευσης προορισμού.  

 Χρόνοι σε συνδέσμους των δημοσίων συγκοινωνιών (σε λεπτά).  

 Επιβιβάσεις  στους  κόμβους  έναρξης  των  τμημάτων  των  γραμμών  των 
δημοσίων συγκοινωνιών. 

 Φόρτοι στα τμήματα των γραμμών των δημοσίων συγκοινωνιών. 

 Αρχικές επιβιβάσεις και τελικές αποβιβάσεις στους κόμβους. 

 Φόρτοι στους συνδέσμους των βοηθητικών δημοσίων συγκοινωνιών. 
Ο  Πίνακας  5‐6  απεικονίζει  τα  εισερχόμενα  στο  συγκοινωνιακό  μοντέλο  και  τα 
εξερχόμενα  από  αυτό  δεδομένα  κατά  τη  φάση  εκτέλεσης  του  καταμερισμού 
αυτού του τύπου. 

Πίνακας 5-6: Εισερχόµενα και Εξερχόµενα ∆εδοµένα σε Καταµερισµό στο ∆ίκτυο 
∆ηµοσίων Συγκοινωνιών [8] 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

 ∆ίκτυο 
- Κεντροειδή, κόµβοι, σύνδεσµοι και 

γραµµές δηµοσίων συγκοινωνιών (µε 
τα χαρακτηριστικά τους) 

- Πηγή µε τιµές για το λειτουργικό 
χρονικό µεσοδιάστηµα της γραµµής 

 
 Συναρτήσεις 

- Συνάρτηση χρόνου δηµοσίων 
συγκοινωνιών 

 
 Μητρώα 

- Μητρώο ζήτησης δηµοσίων 
συγκοινωνιών (σε πρόσωπα) 

 
 Παράµετροι 

- Ενεργά µέσα δηµοσίων συγκοινωνιών 
και βοηθητικών δηµοσίων 
συγκοινωνιών 

- Χρόνοι επιβίβασης 
- Συντελεστές χρόνων αναµονής 
- Βάρη χρόνων αναµονής 
- Βάρη χρόνων βοηθητικών δηµοσίων 

συγκοινωνιών 
- Βάρη χρόνων επιβίβασης 
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 ∆ίκτυο 
- Φόρτοι στα τµήµατα των γραµµών 

των δηµοσιών συγκοινωνιών 
- Επιβιβάσεις στα τµήµατα των 

γραµµών των δηµοσιών 
συγκοινωνιών 

- Χρόνοι στα τµήµατα των γραµµών 
των δηµοσιών συγκοινωνιών 

- Επιβιβάσεις και αποβιβάσεις στους 
κόµβους 

- Φόρτοι στους συνδέσµους των 
βοηθητικών δηµοσίων συγκοινωνιών 

 
 Μητρώα 

- Χρόνοι δηµοσίων συγκοινωνιών 
(αντιστάσεις κυκλοφοριακής ροής) 

- Χρόνοι εντός του οχήµατος δηµοσίων 
συγκοινωνιών (ανά υποσύνολο 
µέσου) 

- Χρόνοι βοηθητικών δηµοσίων 
συγκοινωνιών (ανά υποσύνολο 
µέσου) 

- Συνολικοί χρόνοι αναµονής 
- Αρχικοί χρόνοι αναµονής 
- Συνολικοί χρόνοι επιβίβασης 
- Μέσος αριθµός επιβιβάσεων (ανά 

υποσύνολο µέσου) 
 

5.4.4  Επιλογή 4: Ντετερµινιστικός Καταµερισµός στο 
∆ίκτυο ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών 

Τα δεδομένα εισόδου για τον ντετερμινιστικό καταμερισμό στο δίκτυο δημοσίων 
συγκοινωνιών είναι τα ακόλουθα [8]: 

 Η ζήτηση, προδιαγεγραμμένη είτε ως μητρώο ζήτησης από ζώνη σε ζώνη, 
ή  ως  χρονικά  ρυθμισμένες  μετακινήσεις  από  κόμβο  σε  κόμβο.  Όταν 
επιτελείται ο καταμερισμός ενός μητρώου ζήτησης, όλες οι μετακινήσεις 
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θεωρείται  ότι  έχουν  την  ίδια  ώρα  αναχώρησης  (ή  άφιξης).  Διάφοροι 
καταμερισμοί μπορούν να υπερτεθούν αν είναι γνωστή η ζήτηση για τα 
διάφορα χρονικά διαστήματα. Οι χρονικά ρυθμισμένες μετακινήσεις από 
κόμβο σε κόμβο, όπου η κάθε μια έχει τον δικό της χρόνο αναχώρησης (ή 
άφιξης),  μπορούν  να  προδιαγραφούν  με  αλληλεπιδραστικό  τρόπο  ή  με 
χρήση αρχείου εισόδου ομαδοποιημένων εργασιών. 

 Ενεργά  μέσα  και  βοηθητικά  μέσα  δημοσίων  συγκοινωνιών,  δηλαδή  το 
σύνολο των μέσων που ορίζουν το υποδίκτυο για το οποίο θα εκτελεστεί ο 
ντετερμινιστικός  καταμερισμός  δημοσίων  συγκοινωνιών.  Αν  ένας 
σύνδεσμος  επιτρέπει  περισσότερα  του  ενός  από  τα  καθορισμένα 
βοηθητικά  μέσα  δημοσίων  συγκοινωνιών,  τότε  θα  επιλεχθεί  μόνο  το 
ταχύτερο.  Σημειώνεται  ότι  εκτελώντας  έναν  καταμερισμό  για  κάθε 
σύνολο  ενεργών  μέσων  μπορεί  να  οδηγήσει  στην  υπέρθεση  χωριστών 
καταμερισμών στο δίκτυο δημοσίων συγκοινωνιών. 

 Ελάχιστος χρόνος αναμονής, μια παράμετρος που χρησιμοποιείται για να 
αποφασιστεί  η  σκοπιμότητα  μιας  διαδρομής:  ο  χρόνος  άφιξης  σε  κάθε 
κόμβο  επιβίβασης  πρέπει  να  επιτρέπει  αυτόν  τον  ελάχιστο  χρόνο.  Για 
παράδειγμα,  αν  ο  ελάχιστος  χρόνος  αναμονής  είναι  2  λεπτά  ο 
μετακινούμενος θα πρέπει να είναι στη στάση τουλάχιστον 2 λεπτά πριν 
το μέσο της γραμμής αναχωρήσει από τη στάση. Μπορεί να είναι η  ίδια 
τιμή  για  ολόκληρο  το  δίκτυο,  ή  να  είναι  τιμές  που  εξαρτώνται  από  τον 
κόμβο ή το σύνδεσμο. 

 Ποινή  επιβίβασης,  που  συνδέεται  με  κάθε  επιβίβαση  (μπορεί  να  είναι 
αρχική  επιβίβαση  ή  μετεπιβίβαση)  Μπορεί  να  είναι  η  ίδια  τιμή  για 
ολόκληρο το δίκτυο, ή να είναι τιμές που εξαρτώνται από τον κόμβο ή το 
σύνδεσμο. 

 Βάρη,  που  συνδέονται  με  κάποια  συστατικά  του  χρόνου  μετακίνησης 
Χρησιμοποιούνται  για  την  ποσοτικοποίηση  μιας  ποικιλίας  αντιλήψεων 
της αναμονής, εντός του οχήματος χρόνου και χρόνου βοηθητικών μέσων, 
σε σχέση με το χρόνο αναμονής. 

Εξαγόμενα του καταμερισμού αυτού του τύπου αποτελούν [8]: 

 Αποτελέσματα  προαιρετικών  μητρώων,  διαθέσιμα  μόνο  όταν  γίνεται 
καταμερισμός  ενός  μητρώου  ζήτησης.  Τα  ακόλουθα  αποτελέσματα 
μπορούν  να  αποθηκευτούν  υπό  τη  μορφή  πλήρων  μητρώων  που 
περιέχουν  τιμές  για  κάθε  ζεύγος  προέλευσης  προορισμού:  πληροφορίες 
χρόνου ταξιδιού (χρόνος νωρίς/αργά), χρόνος αναμονής, χρόνος εντός του 
οχήματος,  χρόνος  βοηθητικού  μέσου  δημοσίων  συγκοινωνιών  και 
συνολικός  χρόνος  ταξιδιού),  πληροφορία  κόστους  δημοσίων 
συγκοινωνιών  (κόστος  νωρίς/αργά),  κόστος  αναμονής  και  επιβίβασης, 
κόστος  εντός  του  οχήματος,  κόστος  βοηθητικού  μέσου  δημοσίων 
συγκοινωνιών  και  συνολικό  κόστος),  αριθμός  επιβιβάσεων  και 
διανυθείσα απόσταση. 

 Χρόνοι σε τμήματα γραμμών δημοσίων συγκοινωνιών (σε λεπτά). 
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 Επιβιβάσεις  στους  κόμβους  I  των  τμημάτων  των  γραμμών  δημοσίων 
συγκοινωνιών. 

 Φόρτοι σε τμήματα των γραμμών δημοσίων συγκοινωνιών. 

 Αρχικές επιβιβάσεις και τελικές αποβιβάσεις. 

 Φόρτοι σε συνδέσμους βοηθητικών μέσων δημοσίων συγκοινωνιών.  
Ο  Πίνακας  5‐7  απεικονίζει  τα  εισερχόμενα  στο  συγκοινωνιακό  μοντέλο  και  τα 
εξερχόμενα  από  αυτό  δεδομένα  κατά  τη  φάση  εκτέλεσης  του  καταμερισμού 
αυτού του τύπου. 

Πίνακας 5-7: Εισερχόµενα και Εξερχόµενα ∆εδοµένα σε Ντετερµινιστικό 
Καταµερισµό στο ∆ίκτυο ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών [8] 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

 ∆ίκτυο 
- Κεντροειδή, κόµβοι, σύνδεσµοι και 

γραµµές δηµοσίων συγκοινωνιών (µε 
τα χαρακτηριστικά τους) 

 
 Συναρτήσεις 

- Συνάρτηση χρόνου δηµοσίων 
συγκοινωνιών 

 
 Μητρώα 

- Μετακινήσεις (που έχουν 
προδιαγραφεί µε αλληλεπιδραστικό 
τρόπο ή µε χρήση αρχείου εισόδου 
οµαδοποιηµένων εργασιών). 

- Μητρώο ζήτησης  
 

 Παράµετροι 
- Ενεργά µέσα δηµοσίων συγκοινωνιών 

και βοηθητικών δηµοσίων 
συγκοινωνιών 

- Ελάχιστος χρόνος αναµονής 
- Ποινή επιβίβασης 
- Βάρη χρόνων βοηθητικών δηµοσίων 

συγκοινωνιών 
- Βάρη χρόνων επιβίβασης 
- εντός του οχήµατος χρόνος αναµονής 

Ν
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 ∆ίκτυο 
- Φόρτοι στα τµήµατα των γραµµών 

των δηµοσιών συγκοινωνιών 
- Επιβιβάσεις στα τµήµατα των 

γραµµών των δηµοσιών 
συγκοινωνιών 

- Χρόνοι στα τµήµατα των γραµµών 
των δηµοσιών συγκοινωνιών 

- Επιβιβάσεις και αποβιβάσεις στους 
κόµβους 

- Φόρτοι στους συνδέσµους των 
βοηθητικών δηµοσίων συγκοινωνιών 

 
 Μητρώα 

- Κόστος και χρόνος (νωρίς/αργά) 
- Κόστος και χρόνος βοηθητικών 

δηµοσίων συγκοινωνιών 
- Χρόνος αναµονής 
- Κόστος αναµονής και επιβίβασης 
- Εντός του οχήµατος κόστος και 

χρόνος 
- Συνολικό κόστος και χρόνος 

µετακίνησης 
- Αριθµός επιβιβάσεων 
- ∆ιανυθείσα απόσταση 

 

 

5.5 Σχεδιασµός 

5.5.1  Γενικά 

Στην  προηγούμενη  παράγραφο  καταγράφηκαν  τα  δεδομένα  που 
ανταλλάσσονται  με  τα  συγκοινωνιακά  μοντέλα  κατά  την  εκτέλεση  των 
διεργασιών  καταμερισμού.  Η  καταγραφή  αυτή  θα  υποβοηθήσει  τον 
προσδιορισμό των συγκοινωνιακών οντοτήτων που συμμετέχουν στις διεργασίες 
αυτές,  καθώς  και  μιας  σειράς  άλλων  παραμέτρων  σχεδιασμού,  που  θα 
οδηγήσουν  τελικά στο  σχεδιασμό  των Μοντέλων Δεδομένων καταμερισμού.  Τα 
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Μοντέλα Δεδομένων καταμερισμού είναι και το τελικό εξαγόμενο της παρούσας 
έρευνας και η σκοπιμότητα σχεδίασής τους περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο,  τον 
εμπλουτισμό  των  υφιστάμενων  Γεωπληροφοριακών  Μοντέλων  Δεδομένων  του 
Συστήματος  των  Μεταφορών.  Πριν  από  τη  μοντελοποίηση  των  διεργασιών 
καταμερισμού  με  τη  σχεδίαση  των  κατάλληλων  Μοντέλων  Δεδομένων, 
απαιτείται  ο αρχικός προσδιορισμός  του συστήματος και όλων των  συστατικών 
του  εκείνων  που  συνθέτουν  τη  βάση  επί  της  οποίας  θα  στηριχθεί  η  εν  λόγω 
μοντελοποίηση.  
Κρίνεται  σκόπιμη  επομένως,  μια  αρχική  σύντομη  περιγραφική  ανάλυση  [9]  η 
οποία θα βοηθήσει στην κατανόηση του γενικότερου πλαισίου εργασίας: 
“Το  σύστημα  στο  οποίο  λαμβάνουν  χώρα  οι  διαδικασίες  καταμερισμού  είναι  ένα 
Συγκοινωνιακό Δίκτυο και πιο συγκεκριμένα μια όψη  αυτού που σχετίζεται με την 
παρεχόμενη  προσφορά  ‐  όπως  αυτή  προσδιορίζεται  από  την  υποδομή  του  –  στη 
ζήτηση των χρηστών του για μετακινήσεις. Η ζήτηση αυτή μεταφράζεται σε ροές 
κυκλοφορίας από και προς τις ζώνες στις οποίες υποδιαιρείται η περιοχή μελέτης. 
Οι ροές αυτές κυκλοφορίας καταμερίζονται σε πιθανές διαδρομές επί του δικτύου 
με  τη  βοήθεια  ειδικών  αλγορίθμων  καταμερισμού  που  είναι  ενσωματωμένοι  στα 
συγκοινωνιακά  μοντέλα.  Η  προσφορά  του  Συγκοινωνιακού  Δικτύου  και  η  ζήτηση 
των χρηστών του εξαρτώνται από το σενάριο ΣΣ που τίθεται υπό μελέτη. Κατ’ αυτό 
τον  τρόπο  προκύπτουν  φόρτοι  και  χρόνοι  μετακίνησης  για  τα  θεμελιώδη  δομικά 
συστατικά του Συγκοινωνιακού Δικτύου, δηλαδή τους κόμβους, τους συνδέσμους ή 
τις  στρέφουσες  κινήσεις.  Ο  σχεδιασμός  αποσκοπεί  στη  μοντελοποίηση  των 
δεδομένων που εμπλέκονται κατά την εκτέλεση των διεργασιών καταμερισμού από 
τα συγκοινωνιακά μοντέλα. 
Ένα  Συγκοινωνιακό  Δίκτυο  συνίσταται  από  έναν  αριθμό  υποδικτύων  ίσο  με  τον 
αριθμό των διαθέσιμων μέσων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης του δικτύου 
για  να  μετακινηθεί.  Επίσης,  ανάλογα  με  το  σενάριο  που  τίθεται  σε  ανάλυση  τα 
διαθέσιμα  μέσα  μπορούν  να  αναφέρονται  και  στις  αντίστοιχες  κλάσεις  χρηστών 
που τα χρησιμοποιούν. Μια μετακίνηση έχει σαφή χωρική διάσταση αφετηρίας και 
τερματισμού η οποία καθορίζεται από τον κόμβο έναρξης και αντίστοιχα τον κόμβο 
τερματισμού  της  μετακίνησης. Η  διαδρομή  (μονοπάτι)  επί  της  οποίας  επιτελείται 
μια μετακίνηση συνίσταται από ένα σύνολο χωρικών δεδομένων που μπορεί να είναι 
συνδυασμός  συνδέσμων,  στρέφουσων  κινήσεων  και  ενδιάμεσων  κόμβων.  Ακόμη,  η 
διαδρομή  αυτή  μπορεί  να  λαμβάνει  χώρα  σε  περισσότερα  του  ενός  μέσου,  ένα  εκ 
των  οποίων  μπορεί  να  είναι  για  παράδειγμα  κάποιο  βοηθητικό  μέσο,  όπως  μια 
βοηθητική  γραμμή  μεταφοράς,  μέσω  της  οποίας  ο  χρήστης  θα  μεταβεί  από  το 
υποδίκτυο  Ι.Χ.  οχημάτων  στο  υποδίκτυο  μιας  γραμμής  μέσου  δημοσίων 
συγκοινωνιών. 
Στα διάφορα δίκτυα που ορίζονται όπως για παράδειγμα το δίκτυο Ι.Χ. οχημάτων η 
δρομολόγηση της μετακίνησης, δηλαδή η ακολουθία των συνδέσμων επί των οποίων 
αυτή θα πραγματοποιηθεί δεν είναι μοναδική. Το κυκλοφοριακό μοντέλο μέσα από 
μια  σειρά  επαναλήψεων  οι  οποίες  βασίζονται  στην  επιλεγόμενη  τεχνική 
καταμερισμού  των  κυκλοφοριακών  ροών  (π.χ.  στοχαστική,  εξισορροπητική, 
ντετερμινιστική  κλπ.),  στον  τύπο  του  καταμερισμού  (σταθερής  ζήτησης, 
πολλαπλών  κλάσεων  χρηστών  κλπ.)  και  εν  τέλει  στην  προσφορά  του  δικτύου 
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(σύνδεσμοι,  κόμβοι)  και  στη  ζήτηση  για  μετακινήσεις  (μητρώα  ζήτησης),  εξάγει 
φόρτους  και  χρόνους  που  αναφέρονται  σε  συνδέσμους  ή  στρέφουσες  κινήσεις. 
Επομένως το κυκλοφοριακό μοντέλο δεν εξάγει συγκεκριμένες δρομολογήσεις για 
συγκεκριμένες  μετακινήσεις,  παρά  εξάγει  τα  χαρακτηριστικά  φόρτισης  του 
δικτύου  επί  των  συνδέσμων  και  των  στρέφουσων  κινήσεων  αυτού,  μέσα  από  τα 
οποία είναι δυνατό να υπολογισθεί ο χρόνος μιας μετακίνησης, ή ο φόρτος για έναν 
οποιονδήποτε συνδυασμό συνδέσμων που συνιστούν ένα δρομολόγιο.”  
Από την παραπάνω περιγραφική ανάλυση συνάγεται ότι ένα προτεινόμενο από 
την παρούσα έρευνα Γεωπληροφοριακό Μοντέλο Δεδομένων για Συγκοινωνιακά 
Δίκτυα δεν πρόκειται να υποκαταστήσει τις επεξεργασίες που συμβαίνουν στον 
πυρήνα  των  κυκλοφοριακών  μοντέλων  κατά  τη  φάση  της  κυκλοφοριακής 
προσομοίωσης και του καταμερισμού. Ως εκ τούτου μια συγκεκριμένη ακολουθία 
συνδέσμων που ικανοποιεί μια συγκεκριμένη ζήτηση για μετακινήσεις στο δίκτυο 
των  Ι.Χ.  οχημάτων  δε  σχεδιάζεται.  Σχεδιάζονται  όμως,  οι  σύνδεσμοι,  οι 
στρέφουσες  κινήσεις  και  οι  ενδιάμεσοι  κόμβοι,  ως  κύρια  δομικά  συστατικά  της 
προσφοράς  του  δικτύου,  και  το σημαντικότερο:  σχεδιάζονται  τα  εξαγόμενα  του 
καταμερισμού,  όπως  φόρτοι  και  χρόνοι  μετακίνησης,  που  αναφέρονται  σε 
συνδέσμους  και  στρέφουσες  κινήσεις.  Με  αυτό  τον  τρόπο  σχεδιάζεται  και  η 
ενδεχόμενη φόρτιση  του  δικτύου που αναφέρεται  σε  ένα  δεδομένο σενάριο ΣΣ. 
Παράλληλα, σχεδιάζεται ένα ευρύ φάσμα οντοτήτων χωρικής ή μη φύσης όπως 
μέσα,  συναρτήσεις  καθυστέρησης,  μητρώα  μετακινήσεων,  παράμετροι  χρόνου 
κλπ.  που  συμμετέχει  στις  διαδικασίες  καταμερισμού  και  προκαλεί  ενδιαφέρον 
τόσο η συντήρησή τους σε μια Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων όσο και η χωρική 
απεικόνισή τους. 
Συνοπτικά τα άμεσα οφέλη του σχεδιασμού περιλαμβάνουν: 

 ρεαλιστική  απεικόνιση  του  Συγκοινωνιακού  Δικτύου,  η  οποία 
επιτυγχάνεται  μέσα  από  τις  υψηλές  δυνατότητες  ενός  συστήματος 
διαχείρισης χωρικών οντοτήτων [10] και 

 κεντρική  διαχείριση  των  δεδομένων  σε  δομές  (Βάσεις  Γεωγραφικών 
Δεδομένων) που επιτάσσονται από τις σύγχρονες τάσεις της τεχνολογίας 
λογισμικού [11]. 

Ακολουθεί  μια  πολύ  συνοπτική  παρουσίαση  των  βασικών  ζητημάτων  του 
αντικειμενοστραφούς  σχεδιασμού  Γεωπληροφοριακών Μοντέλων Δεδομένων  (§ 
5.5.2)  που  θα  υποβοηθήσουν  τον  αναγνώστη  να  κατανοήσει  τη  διαδικασία  του 
σχεδιασμού,  ο  σχεδιασμός  του  βασικού  δικτύου  καθώς  και  των  κύριων 
συστατικών  του  δηλαδή  του  δικτύου  αναφοράς,  της  τοπολογίας  και  του 
συστήματος  γραμμικής  αναφοράς  (§  5.5.3)  και  τέλος  ο  σχεδιασμός  των 
επιλεγμένων καταμερισμών (§ 5.5.4 ‐ § 5.5.7).  

5.5.2  Βασικοί Συµβολισµοί Σχεδιασµού 

Στο 2ο κεφάλαιο (§ 2.2), παρατίθεται αναλυτική περιγραφή των δυνατοτήτων και 
συμβολισμών  της  Γλώσσας  Ενοποιημένης  Μοντελοποίησης  και  πιο 
συγκεκριμένα της στατικής αναπαράστασης η οποία και χρησιμοποιείται για το 
σχεδιασμό  των προτεινόμενων Μοντέλων Δεδομένων.  Για  την υποβοήθηση  του 
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αναγνώστη  ακολουθεί  μια  πολύ  συνοπτική  παράθεση  των  κυριότερων 
χαρακτηριστικών συμβόλων σχεδίασης [12] που χρησιμοποιήθηκαν: 

 Μία Κλάση 
Class1

  περιγράφει  ένα σύνολο αντικειμένων με  όμοια  δομή, 
συμπεριφορά και συσχετίσεις. Οι κλάσεις  δηλώνονται στα διαγράμματα 
κλάσεων  και  αναπαριστούν  έννοιες  σχετικές  με  τα  συστήματα  που 
μοντελοποιούν. Το όνομα μιας κλάσης πρέπει να είναι μοναδικό σε ένα 
διάγραμμα. 

 Μία Δυαδική  Διασύνδεση 
-End1*

-End2*

  είναι  μια  συσχέτιση  μεταξύ  ακριβώς 
δύο  κλάσεων.  Σε  μια  δυαδική  διασύνδεση  μπορούν  να  προστεθούν  το 
όνομά της καθώς και στερεότυπες ιδιότητες αυτής. Το σημείο της κλάσης 
στο  οποίο  συνδέεται  μια  δυαδική  διασύνδεση    καλείται  πέρας  της 
διασύνδεσης  ή  ρόλος.  Οι  ιδιότητες  που  σχετίζονται  με  το  συγκεκριμένο 
πέρας μιας διασύνδεσης, όπως το όνομα του πέρατος, ο πληθάριθμός, η 
συνάθροιση και η πλοϊμότητα της  επισυνάπτονται σε αυτό. 

 Μία  Κλάση  Διασύνδεσης 

AssociationClass1

*

-End3

*

-End4   χρησιμοποιείται  σε  ένα  διάγραμμα 
στατικής αναπαράστασης για να προσδώσει χαρακτηριστικά, λειτουργίες 
και  άλλες  ιδιότητες  σε  μια  διασύνδεση.  Σχεδιάζεται  ως  μια  κλάση  που 
επισυνάπτεται  με  μια  στικτή  γραμμή  σε  μια  διασύνδεση.  Στην 
πραγματικότητα  μια  κλάση  διασύνδεσης  αποτελεί  ένα  απλό  στοιχείο 
μοντελοποίησης.  Το  στοιχείο  αυτό  διαθέτει  ένα  απλό  όνομα  το  οποίο 
μπορεί  να  εμφανιστεί στη  διασύνδεση,  στην κλάση,  ή  και στα  δύο αυτά 
στοιχεία. Τα πέρατα της διασύνδεσης αυτής μπορούν να διαθέτουν τους 
συνηθισμένους συμβολισμούς που διαθέτουν οι δυαδικές διασυνδέσεις.  

 Η Συνάθροιση 
-End5*

-End6*

 αποτελεί μια μορφή διασύνδεσης που υποδεικνύει 
πως ένα τμήμα μπορεί να ανήκει μόνο σε ένα όλο και ότι ο χρόνος ζωής 
του  όλου  προσδιορίζει  το  χρόνο  ζωής  του  τμήματος.  Η  συνάθροιση 
σχεδιάζεται με ένα μαυρισμένο διαμάντι στο ένα πέρας της διασύνδεσης 
και  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  μια  συνεργασία  στην  οποία  όλοι  οι 
συμμετέχοντες είναι τμήματα ενός ξεχωριστού σύνθετου αντικειμένου. 

 Η  Γενίκευση    είναι  μια  συσχέτιση  μεταξύ  ενός  συγκεκριμένου 
στοιχείου  και  ενός  γενικού  στοιχείου,  τέτοια  ώστε  το  συγκεκριμένο 
στοιχείο  να  είναι  πλήρως  σύμφωνο  με  το  γενικό  στοιχείο  και  να 
περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες  (όπως  ιδιότητες και διασυνδέσεις) 
που  το  αφορούν.  Για  παράδειγμα  οι  κλάσεις  Πολύγωνο  και  Έλλειψη 
μπορούν  να  είναι  συγκεκριμένα  στοιχεία  ενός  στοιχείου  πιο  γενικής 
αφηρημένης κλάσης   με όνομα Σχήμα.  Για να καταδειχθεί η γενίκευση, 
χρησιμοποιείται μια συνεχής γραμμή με  ένα  διαφανές  βέλος στο πέρας 
της  που  δείχνει  προς  το  πιο  γενικό  στοιχείο.  Τα  συγκεκριμένα  στοιχεία 
καλούνται υποκλάσεις της κύριας κλάσης και κληρονομούν τις ιδιότητες 
αυτής. 
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 Ένας Περιορισμός 
{}

  αποτελεί  μια  προδιαγραφή  για  συνθήκες  και 
υποδείξεις που πρέπει να τηρούνται ως αληθείς για ένα σύστημα ώστε να 
είναι αυτό έγκυρο. Οι περιορισμοί εκφράζονται με κείμενο εντός αγκυλών 
και  μπορούν  να  γραφούν  σε  μια  προκαθορισμένη  γλώσσα,  όπως  η 
Γλώσσα Περιορισμού Αντικειμένου (OCL) ή σε μια φυσική γλώσσα.  

 Ένας Περιορισμός 2‐στοιχείων 
{}

 εφαρμόζεται σε δύο στοιχεία, όπως δύο 
κλάσεις ή δύο διασυνδέσεις. Ο περιορισμός υποδεικνύεται με ένα στικτό 
βέλος από το ένα στοιχείο προς το άλλο με την επιγραφή του περιορισμού 
σε αγκύλες. 

5.5.3  Σχεδιασµός Βασικού ∆ικτύου 

Το  Βασικό  Δίκτυο  αποτελεί  το  υπόστρωμα  επί  του  οποίου  επικάθονται  όλα  τα 
προτεινόμενα από την παρούσα έρευνα Μοντέλα Δεδομένων. Το Βασικό Δίκτυο 
ορίζεται από τα ακόλουθα τρία συστατικά του: 

 Από  το  Δίκτυο  Αναφοράς  που  περιέχει  τα  θεμελιώδη  χωρικά 
χαρακτηριστικά, γνωστά και ως χωρικές κλάσεις και την τμηματοποίησή 
τους.  Επί  του  Δικτύου  Αναφοράς  στην  ουσία  επικάθονται  όλα  τα 
επιμέρους υποσυστήματα (χωρικά ή μη) του Συγκοινωνιακού Δικτύου και 
κατ’ επέκταση του συστήματος των Μεταφορών. 

 Από  τον  τρόπο  που  συνδέονται  οι  κύριες  χωρικές  κλάσεις  ως  ένα 
συγκοινωνιακό σύστημα, γνωστός και ως τοπολογία. 

 Από τον τρόπο που προσεγγίζεται η Γραμμική Αναφορά η μοντελοποίηση 
δηλαδή  του  εντοπισμού  αντικειμένων  κατά  μήκος  του  Συγκοινωνιακού 
Δικτύου,  συμπεριλαμβανομένης  και  της  μοντελοποίησης  συστημάτων 
πολλαπλής γραμμικής αναφοράς. 

Τα  παραπάνω  έχουν  επαρκώς  αναλυθεί  και  ερευνηθεί  τις  τελευταίες  δύο 
δεκαετίες  και  σημαντική  έρευνα  έχει  οδηγήσει  στη  θέσπιση  προτύπων  και 
προδιαγραφών για την υλοποίησή τους (Κεφάλαιο 2). 
Στα επόμενα αναλύονται οι βασικές αρχές που διέπουν τα παραπάνω συστατικά, 
τα πρότυπα που υιοθετούνται για να τα προδιαγράψουν και ορίζονται οι κλάσεις 
των  αντικειμένων  που  συμμετέχουν  στον  αντικειμενοστραφή  σχεδιασμό  του 
Βασικού Δικτύου. 

5.5.3.1 ∆ίκτυο Αναφοράς 

Η  κεντρική  ιδέα  δόμησης  ενός  Δικτύου  Αναφοράς  είναι  να  δημιουργηθεί  μια 
βασική  δομή  δικτύου  από  την  οποία  να  μπορούν  να  παραχθούν  πολλαπλές 
εποπτείες  του  Συγκοινωνιακού  Δικτύου  που  να  φιλοξενούν:  πολλαπλές 
μεθόδους  γραμμικής  αναφοράς,  πολλαπλά  συγκοινωνιακά  μέσα  για 
δρομολόγηση  και  ανάλυση  και  πολλαπλές  χαρτογραφικές  αναπαραστάσεις  σε 
διάφορες κλίμακες [13]. 
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Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι αναπαράστασης ενός Συγκοινωνιακού 
Δικτύου  που  ακολουθούν  τους  τυποποιημένους  κανόνες  αναγνωρισμένων 
προτύπων, όπως το NCHRP (National Cooperative Highway Research Program) 20‐
27 [14], το NSDI (National Spatial Data Infrastructure) της επιτροπής FGDC (Federal 
Geographic Data Committee) [15], το GDF (Geographic Data File) [16] κλπ. 
Ο προτεινόμενος σχεδιασμός υιοθετεί τις προδιαγραφές του προτύπου FGDC, το 
οποίο αναλύεται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 2 (§ 2.4.3). Σύμφωνα με το πρότυπο 
αυτό  για  τη  μοντελοποίηση  των  βασικών  οδικών  χαρακτηριστικών 
χρησιμοποιείται  η  χωρική  κλάση  μιας  απλής  γραμμής.  Κατά  το  σχεδιασμό  οι 
γραμμές τμηματοποιούνται όταν οι αντίστοιχοι δρόμοι του  πραγματικού κόσμου 
που  αναπαριστούν,  διασταυρώνονται  σε  κόμβους.  Εξαίρεση  στον  κανόνα 
αποτελούν οι τομές των γραμμών με “φτωχότερες” γραμμές όπως πεζόδρομους, 
ποδηλατοδρόμους κοκ. 
Οι κόμβοι του Δικτύου Αναφοράς αναπαριστούν συνάντηση γραμμών όπως π.χ. 
οδικών τμημάτων. Παραδείγματα κόμβου περιλαμβάνουν απλές επίπεδες οδικές 
διασταυρώσεις,  σύνθετους  κόμβους  αυτοκινητοδρόμων,  διασταυρώσεις 
διαφορετικών  μέσων  μεταφοράς  όπως  σιδηροδρομικές  διαβάσεις,  ή  έναν  από 
τους πολλούς τύπους υπέρυψης/υπόγειας διάβασης σήραγγας ή γέφυρας κλπ. Τα 
παραπάνω αναπαριστούν σημεία  του Συγκοινωνιακού Δικτύου όπου μπορεί  να 
παρατηρηθεί μετακίνηση της ροής από ένα γραμμικό στοιχείο σε άλλο, ή σημεία 
όπου  οι  συνθήκες  που  λαμβάνουν  χώρα  στο  ένα  γραμμικό  στοιχείο  μπορεί  να 
επηρεάσουν  την  κυκλοφοριακή  ροή  σε  άλλο  (π.χ.  υψηλοί  περιορισμοί  σε  μια 
γέφυρα). 
Σε επίπεδο σχεδιασμού, τα κύρια δομικά συστατικά του Δικτύου Αναφοράς είναι 
οι  δύο  χωρικές  κλάσεις:  η  γραμμική  χωρική  κλάση  συνδέσμου  (Link)  και  η 
σημειακή χωρική κλάση κόμβου (Node). 
Η χωρική κλάση συνδέσμου μέσων (ModeLink) κληρονομεί όλες τις ιδιότητες της 
κλάσης  συνδέσμου  (Link).  Οι  ιδιότητές  της  υποστηρίζουν  τα  κινούμενα 
αντικείμενα κατά μήκος του Δικτύου Αναφοράς. 
Κάθε συγκεκριμένο γραμμικό χαρακτηριστικό δε μπορεί παρά να ανήκει σε μια 
από τις παραγόμενες υποκλάσεις της κλάσης συνδέσμου μέσων  (ModeLink): του 
τμήματος  του  δικτύου  Ι.Χ.  οχημάτων  (AutoSegment),  του  τμήματος  δικτύου 
δημοσίων συγκοινωνιών (TransitSegment), του τμήματος βοηθητικού δικτύου Ι.Χ. 
οχημάτων  (AuxiliaryAutoSegment)  και  του  τμήματος  βοηθητικού  δικτύου 
δημοσίων συγκοινωνιών (AuxiliaryTransitSegment) 
Η χωρική κλάση κόμβου (Node) αναπαριστά δύο τύπους σημαντικών σημείων: τα 
πέρατα  των γραμμικών χωρικών  κλάσεων συνδέσμων  (Link)  καθώς  και  όλα  τα 
σημεία  αλληλεπίδρασης  μεταξύ  αυτών.  Ένα  σημειακό  χωρικό  αντικείμενο 
μπορεί  να  βρίσκεται  οπουδήποτε  κατά  μήκος  μιας  χωρικής  γραμμής,  ενώ  ένα 
γραμμικό χωρικό αντικείμενο θα πρέπει πάντα να ξεκινά από και να τερματίζει 
σε ένα σημειακό χωρικό αντικείμενο. Ορίζονται δύο παραγόμενες υποκλάσεις, η 
υποκλάση  του  κανονικού  κόμβου  (RegularNode)  και  η  υποκλάση  του 
κεντροειδούς (Centroid). 
Αναλυτικότερα  ο  σχεδιασμός  του  Δικτύου  Αναφοράς  ως  υποσύστημα  του 
Βασικού Δικτύου αποτυπώνεται στην παράγραφο 5.5.3.5. 
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5.5.3.2 Τοπολογία 

Η  τοπολογία  καθορίζει  τις  χωρικές  συσχετίσεις  μεταξύ  των  χωρικών 
χαρακτηριστικών ενός δικτύου. Με άλλα λόγια η τοπολογία είναι το μοντέλο που 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει πως τα χωρικά χαρακτηριστικά μοιράζονται 
τη  γεωμετρία  καθώς  επίσης  και  ένας  μηχανισμός  για  την  εγκαθίδρυση  και  τη 
συντήρηση τοπολογικών συσχετίσεων μεταξύ τους. 
Ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζεται η τοπολογία αποτελεί αντικείμενο σύμβασης. 
Σε  παλαιότερες  εκδόσεις  του  Γεωπληροφοριακού  Μοντέλου  Δεδομένων 
UNETRANS  οι  τοπολογικοί  κανόνες  ήταν  ενσωματωμένοι  στην  έννοια  του 
γεωμετρικού  δικτύου  που  υλοποιείται  σε  φυσικό  επίπεδο  μέσα  από  το 
περιβάλλον  του  λογισμικού ArcGIS  της  εταιρείας ESRI.  Στην  τελευταία  έκδοση 
του  UNETRANS  η  τοπολογία  εντάσσεται  σε  ένα  σύνολο  από  είκοσι  έξι 
προδιαγεγραμμένους τοπολογικούς κανόνες οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι στις 
λειτουργίες  του  ίδιου  λογισμικού  και  έχουν  εφαρμογή  σε  φυσικό  επίπεδο  στη 
Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων που θα προσομοιάσει το Συγκοινωνιακό Δίκτυο. 
Κατά το σχεδιασμό των προτεινόμενων Μοντέλων Δεδομένων στα πλαίσια  της 
παρούσας  έρευνας  η  τοπολογία  δηλώνεται  υπό  τη  μορφή  περιορισμών  που 
αναφέρονται ή στην ίδια την κλάση, ή μεταξύ δύο κλάσεων, ή ακόμη και σε μια 
συσχέτιση που συνδέει δύο κλάσεις. Για λόγους συμβατότητας με τις τρέχουσες 
εξελίξεις  στον  τομέα  της  ανάπτυξης  Μοντέλων  Δεδομένων,  Βάσεων 
Γεωγραφικών  Δεδομένων  υιοθετούνται  κάποιοι  από  τους  προδιαγεγραμμένους 
τοπολογικούς κανόνες που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
Ακολουθούν  οι  δυνατοί  τοπολογικοί  κανόνες  που  εντοπίζονται  κατά  το 
σχεδιασμό  ενός  προτύπου  Γεωπληροφοριακού Μοντέλου  Δεδομένων  και  έχουν 
εφαρμογή  σε  ένα  Συγκοινωνιακό  Δίκτυο.  Οι  απεικονίσεις  των  τοπολογικών 
κανόνων προέρχονται από  το περιβάλλον  του λογισμικού ArcGIS  της  εταιρείας 
ESRI  το  οποίο  και  επιλέχθηκε  για  το  φυσικό  σχεδιασμό  των  προτεινόμενων 
μοντέλων δεδομένων και την επίδειξη των αποτελεσμάτων [17]: 
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1ος Κανόνας: Μια γραμμή δεν πρέπει να αυτό‐επικαλύπτεται (Σχήμα 5‐1) 
 

α β  
Σχήµα 5-1: Γραµµικό Χωρικό Χαρακτηριστικό που α) Συµµορφώνεται και β) 

Παραβιάζει τον 1ο Τοπολογικό Κανόνα 

Ο  τοπολογικός  αυτός  κανόνας  χρησιμοποιείται  στις  περιπτώσεις  όπου  τα 
στοιχειώδη  τμήματα  μιας  γραμμής  δε  θα  πρέπει  να  καταλαμβάνουν  τον  ίδιο 
χώρο με κάποιο άλλο στοιχειώδες τμήμα της ίδιας γραμμής. Κατ’ επέκταση στα 
Συγκοινωνιακά  Δίκτυα  ένας  δρόμος  δε  θα  πρέπει  να  αυτο‐επικαλύπτεται. 
Δηλαδή,  τα στοιχειώδη οδικά τμήματα που συνιστούν ένα δρόμο μπορούν μόνο 
να ακουμπούν μεταξύ τους και να ακουμπούν, τέμνονται και επικαλύπτονται με 
τμήματα άλλων γραμμικών χωρικών κλάσεων [17].  
 
2ος Κανόνας: Μια γραμμή πρέπει να είναι αδιάσπαστη (Σχήμα 5‐2) 

8

9

10

8

9

9

α β  
Σχήµα 5-2: Γραµµικό Χωρικό Χαρακτηριστικό που α) Συµµορφώνεται και β) 

Παραβιάζει τον 2ο Τοπολογικό Κανόνα 

Ο  τοπολογικός  αυτός  κανόνας  χρησιμοποιείται  στις  περιπτώσεις  όπου  μια 
γραμμή  απαιτείται  να  συνίσταται  από  μια  αδιάσπαστη  σειρά  συνδεδεμένων 
τμημάτων. Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται στα Συγκοινωνιακά Δίκτυα, όπου κάθε 
γραμμικό χωρικό χαρακτηριστικό  (πχ. γραμμή μετρό) δε μπορεί να εμφανίζεται 
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διασπασμένο  σε  περισσότερες  από  μια  ακολουθίες  συνδεδεμένων  στοιχειωδών 
τμημάτων [17]. 
 
3ος Κανόνας: Μια γραμμή δεν πρέπει να αυτό‐τέμνεται (Σχήμα 5‐3) 

α β  
Σχήµα 5-3: Γραµµικό Χωρικό Χαρακτηριστικό που α) Συµµορφώνεται και β) 

Παραβιάζει τον 3ο Τοπολογικό Κανόνα 

Ο τοπολογικός αυτός κανόνας χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου θα πρέπει 
να εξασφαλιστεί ότι μια γραμμή δε μπορεί να τέμνεται με τον εαυτό της ενώ τα 
δύο της άκρα μπορούν μόνο να ταυτίζονται [17]. 
 
4ος  Κανόνας: Ένα σημείο θα πρέπει να καλύπτεται από το άκρο τουλάχιστον μιας 
γραμμής (Σχήμα 5‐4) 

α β  
Σχήµα 5-4: Σηµειακά Χωρικά Χαρακτηριστικά που α) Συµµορφώνονται και β) 

Παραβιάζουν τον 4ο Τοπολογικό Κανόνα 

Για  τα  Συγκοινωνιακά  Δίκτυα  ο  κανόνας  αυτός  εξασφαλίζει  ότι  δε  μπορεί  να 
υπάρχει  κόμβος  που  να  μην  προκύπτει  από  την  τομή  τουλάχιστον  δύο 
συνδέσμων του δικτύου [17]. 
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5ος  Κανόνας:  Οι  γραμμές  μιας  χωρικής  κλάσης  ενός  υποτύπου  θα  πρέπει  να 
καλύπτονται από τις γραμμές μιας άλλης χωρικής κλάσης ή υποτύπου (Σχήμα 5‐5) 
 

α β  
Σχήµα 5-5: Γραµµικά Χωρικά Χαρακτηριστικά που α) Συµµορφώνονται και β) 

Παραβιάζουν τον 5ο Τοπολογικό Κανόνα 

Για τα Συγκοινωνιακά Δίκτυα ο κανόνας αυτός εξασφαλίζει ότι η γραμμής ενός 
μέσου δημοσίων συγκοινωνιών ή ενός καθορισμένου δρομολογίου στο δίκτυο των 
Ι.Χ.  οχημάτων  θα  είναι  υπερκείμενη  πολλαπλών  στοιχειωδών  συνδέσμων  του 
δικτύου αναφοράς [17]. 
Οι  τοπολογικοί  κανόνες  αποτυπώνονται  σε  επίπεδο  εννοιολογικού  σχεδιασμού 
μέσα από  το σχεδιασμό  του Βασικού Δικτύου που  επιτελείται στην παράγραφο 
5.5.3.5. 

5.5.3.3 Γραµµική Αναφορά 

Σε  πολλές  συγκοινωνιακές  εφαρμογές  υπάρχουν  συστήματα  για  την  αναφορά 
των  αντικειμένων  στο  Συγκοινωνιακό  Δίκτυο  χρησιμοποιώντας  μετρήσεις  από 
σημεία  με  γνωστή  θέση  [18].  Κάθε  τέτοιου  είδους  αναφορά  έχει  τα  εξής 
συστατικά: 

 τον προσδιορισμό του αντικειμένου που αναφέρεται,  

 τον  προσδιορισμό  της  χωρική  γραμμής  (ή  γραμμών)  του  δικτύου  στις 
οποίες αναφέρεται το αντικείμενο και 

 τη σύλληψη μιας σειράς από μετρήσεις κατά μήκος της γραμμής  (ή των 
γραμμών)  και μιας μέτρησης της απόστασης μετατόπισης από αυτήν  (ή 
αυτές). 

Στη σχεδίαση υιοθετείται η προσέγγιση του προτύπου FGDC με ποσόστωση από 
0  έως  100  από  τον  κόμβο  εκκίνησης  στον  κόμβο  τερματισμού,  όπου  η  φορά 
προκύπτει  από  τη  φορά  ψηφιοποίησης,  χωρίς  ωστόσο  αυτό  να  αποτελεί 
περιορισμό. 
Για  την  αναπαράσταση  κάθε  τύπου  γραμμικά  αναφερόμενου  αντικειμένου, 
εφόσον αυτό  διαθέτει  μια  σημειακή ή  γραμμική αναπαράσταση,  εισάγονται  τα 
χωρικά  αντικείμενα  διαδρομής  (Route).  Στο  σχεδιασμό  υιοθετούνται  και  οι  δύο 
ειδικές  περιπτώσεις  χωρικών  αντικειμένων  που  χρησιμοποιεί  το  μοντέλο 
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δεδομένων UNETRANS, τα σημεία άγκυρας (AnchorPoints) και οι τομείς άγκυρας 
(AnchorSections) τα οποία ορίζουν το θεμελιώδες διάστημα γραμμικής αναφοράς. 
Συγκεκριμένα,  ένα  χωρικό  αντικείμενο  διαδρομής  (Route)  που  μπορεί  να 
υποδηλώνει μια συγκεκριμένη διαδρομής (μονοπάτι) στο Συγκοινωνιακό Δίκτυο, 
δομείται  από  υποκείμενες  γραμμές.  Σε  αυτό  μπορεί  να  αναφέρεται  μια  απλή 
μέτρηση  κατά  μήκος  μιας  υποκείμενης  γραμμής,  η  οποία  υποδηλώνει  ένα 
σημειακό γεγονός. Μπορεί επίσης να αναφέρεται ένα ζευγάρι από μετρήσεις που 
υποδηλώνουν ένα γραμμικό γεγονός.  
Επομένως  οποιοδήποτε  αντικείμενο  του  Συγκοινωνιακού  Δικτύου  μπορεί  να 
αναφερθεί γραμμικά:  

 αν υποδηλώνει σημειακό γεγονός (PointEvent) όπως για παράδειγμα έναν 
επαγωγικό  βρόχο,  θα  πρέπει  να  διαθέτει  τον  κωδικό  του  χωρικού 
αντικειμένου διαδρομής (Route) και την τιμή μιας απλής μέτρησης, ενώ,  

 αν υποδηλώνει ένα γραμμικό γεγονός  (LineEvent) όπως για παράδειγμα 
μια γέφυρα, θα πρέπει να διαθέτει τον κωδικό του χωρικού αντικειμένου 
διαδρομής (Route) και τις τιμές δυο μετρήσεων.  

Επομένως,  οι  τρεις  πίνακες  Route,  PointEvent  και  LineEvent  παρέχουν  την 
απαιτούμενη  πληροφορία  για  τον  απόλυτο  προσδιορισμό  της  γραμμικής 
αναφοράς της θέσης οποιουδήποτε αντικειμένου του Συγκοινωνιακού Δικτύου.  
Στην επόμενη παράγραφο αποτυπώνονται σε επίπεδο σχεδιασμού τα παραπάνω 
χωρικά αντικείμενα. 

5.5.3.4 Σχεδιασµός 

Η  σημειακή  χωρική  κλάση  κόμβου  (Node)  έχει  ιδιότητες  που  την  τοποθετούν 
χωρικά  στο  Δίκτυο  Αναφοράς  (γεωαναφορά)  τις  οποίες  κληροδοτεί  σε  δύο 
υποκλάσεις με ισάριθμες συσχετίσεις γενίκευσης: 

 Την κλάση κανονικού κόμβου (RegularNode) που μπορεί να αντιστοιχεί σε 
μια διασταύρωση, μια στάση δημοσίων συγκοινωνιών κλπ. 

 Την  κλάση  κεντροειδούς  (Centroid)  που  αναφέρεται  σε  μια  ζώνη  του 
δικτύου.  Όλες  οι  μετακινήσεις  από  και  προς  τη  ζώνη  ξεκινούν  και 
τερματίζουν σε αυτόν τον τύπο κόμβου. 

Η γραμμική χωρική κλάση συνδέσμου  (Link)  έχει  ιδιότητες που την τοποθετούν 
χωρικά σε σχέση με την έτερη θεμελιώδη χωρική κλάση του κόμβου (Node) μέσα 
από τις δύο συσχετίσεις διασύνδεσης: 

 Ένας σύνδεσμος (Link) αρχίζει από έναν κόμβο έναρξης (Node), ενώ ένας 
κόμβος (Node) μπορεί να αποτελεί την έναρξη πολλών συνδέσμων (Link). 
Ορίζεται η συσχέτιση διασύνδεσης, που μοντελοποιεί ότι ένας σύνδεσμος 
ξεκινά  από  έναν  κόμβο  (LinkStartsFromNode)  με  πληθάριθμό  ένα  προς 
πολλά. 

 Ένας σύνδεσμος (Link) τερματίζει σε έναν κόμβο τερματισμού (Node), ενώ 
ένας  κόμβος  (Node)  μπορεί  να  αποτελεί  τον  τερματισμό  πολλών 
συνδέσμων  (Link).  Ορίζεται  η  συσχέτιση  διασύνδεσης,  που  μοντελοποιεί 
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ότι  ένας  σύνδεσμος  τερματίζει  σε  έναν  κόμβο  (LinkEndsToNode)  με 
πληθάριθμό ένα προς πολλά. 

Η  εφαρμογή  του  4ου  τοπολογικού  κανόνα  υλοποιείται  εναλλακτικά  μέσα  στο 
μοντέλο με τον περιορισμό των δύο συσχετίσεων ο οποίος διασφαλίζει τη χωρική 
διάσταση ενός συνδέσμου με μοναδικούς κόμβους έναρξης και τερματισμού (Link 
Starts from a Node and Ends to a different Node) 
Η γραμμική χωρική κλάση συνδέσμου  (Link)  κληροδοτεί  τα χαρακτηριστικά της 
στη  χωρική  κλάση  συνδέσμου  μέσων  (ModeLink)  η  οποία  διαθέτει  επιπλέον 
χαρακτηριστικά  που  προσιδιάζουν  την  πλοηγήσιμη  γραμμή  ενός 
μετακινούμενου χρήστη και υποστηρίζουν τα κινούμενα αντικείμενα κατά μήκος 
του  Δικτύου  Αναφοράς.  Ορίζονται  οι  τέσσερις  δυνατές  υποκλάσεις  της  κλάσης 
συνδέσμου  μέσων  (ModeLink)  μέσα  από  ισάριθμες  συσχετίσεις  γενίκευσης,  ως 
εξής: 

 Η κλάση τμήματος του δικτύου Ι.Χ. οχημάτων (AutoSegment) 

 Η κλάση τμήματος του δικτύου δημοσίων συγκοινωνιών (TransitSegment) 

 Η  κλάση  τμήματος  του  βοηθητικού  δικτύου  Ι.Χ.  οχημάτων 
(AuxiliaryAutoSegment) 

 Η  κλάση  τμήματος  του  βοηθητικού  δικτύου  δημοσίων  συγκοινωνιών 
(AuxiliaryTransitSegment) 

Η  γραμμική  χωρική  κλάση  δρομολόγησης  (Route)  αποτελεί  συλλογή 
υποκείμενων  συνδέσμων  του  δικτύου  αναφοράς  και  η  χρησιμότητά  της  είναι 
διπλή: 

 αναπαριστά συγκεκριμένες δρομολογήσεις του Συγκοινωνιακού Δικτύου 
καθοριζόμενες  από  το  συνδυασμό  γραμμικών  αντικειμένων  του 
υποκείμενου Δικτύου Αναφοράς και 

 αποτελεί βασική χωρική κλάση του Συστήματος Γραμμικής Αναφοράς. 
Ορίζεται η συσχέτιση διασύνδεσης της γραμμικής χωρικής κλάσης δρομολόγησης 
(Route) με την κλάση συνδέσμου (Link) του Δικτύου Αναφοράς, με πληθαρίθμους 
πολλά προς πολλά: μια δρομολόγηση στο Συγκοινωνιακό Δίκτυο  (Route) μπορεί 
να  αποτελείται  από  πολλούς  συνδέσμους  (Link)  του  υποκείμενου  Δικτύου 
Αναφοράς,  ενώ  ένας  σύνδεσμος  (Link)  μπορεί  να  ανήκει  σε  πολλές  διαδρομές 
(Route) του Συγκοινωνιακού Δικτύου (RouteConsistsOfLinks). 
Η  εφαρμογή  του  5ου  τοπολογικού  κανόνα  υλοποιείται  εναλλακτικά  μέσα  στο 
μοντέλο με τον περιορισμό συσχέτισης ο οποίος διασφαλίζει ότι οι γραμμές του 
υποκείμενου  δικτύου  αναφοράς  (Link)  καλύπτονται  από  τη  γραμμή  διαδρομής 
(Routes are located along Links). 
Σχετικά με το Σύστημα Γραμμικής Αναφοράς αντικειμένων: 
H  γραμμική  χωρική  κλάση  που  υποδηλώνει  ένα  γραμμικό  γεγονός 
(AnchorSection) έχει ιδιότητες που την τοποθετούν χωρικά σε σχέση με την έτερη 
θεμελιώδη  χωρική  κλάση  που  υποδηλώνει  σημειακό  γεγονός  (AnchorSection) 
μέσα από τις δύο συσχετίσεις διασύνδεσης: 
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 Ένας  τομέας  άγκυρας  (AnchorSection)  αρχίζει  από  ένα  σημείο  άγκυρας 
(AnchorPoint), ενώ ένα σημείο άγκυρας (AnchorPoint) μπορεί να αποτελεί 
την  έναρξη  πολλών  τομέων  άγκυρας  (AnchorSection).  Ορίζεται  η 
συσχέτιση  διασύνδεσης,  που  μοντελοποιεί  ότι  ένας  τομέας  άγκυρας 
ξεκινά από ένα σημείο άγκυρας (SectionStartsFromPoint), με πληθάριθμό 
ένα προς πολλά. 

 Ένας τομέας άγκυρας  (AnchorSection) τερματίζει σε ένα σημείο άγκυρας 
(AnchorPoint), ενώ ένα σημείο άγκυρας (AnchorPoint) μπορεί να αποτελεί 
τον  τερματισμό  πολλών  τομέων  άγκυρας  (AnchorSection).  Ορίζεται  η 
συσχέτιση  διασύνδεσης,  που  μοντελοποιεί  ότι  ένας  τομέας  άγκυρας 
τερματίζει  σε  ένα  σημείο  άγκυρας  (SectionEndsAtPoint)  με  πληθάριθμό 
ένα προς πολλά. 

Η  εφαρμογή  του  4ου  τοπολογικού  κανόνα  υλοποιείται  εναλλακτικά  μέσα  στο 
μοντέλο με τον περιορισμό των δύο συσχετίσεων ο οποίος διασφαλίζει τη χωρική 
διάσταση  ενός  τομέα  άγκυρας  με  μοναδικά  σημεία  έναρξης  και  τερματισμού 
(Section Starts from a Point and Ends at a different Point) 
Η διασφάλιση ότι  ένα σημείο άγκυρας κείται επί ενός συνδέσμου  ικανοποιείται 
μέσω  των συσχετίσεων  διασύνδεσης  και  του περιορισμού  των  δύο συσχετίσεων 
που  μόλις  ορίσθηκαν,  σε  συνδυασμό  με  τη  συσχέτιση  της  γραμμικής  κλάσης 
(Route)  με  το  σύνδεσμο  (Link)  του  Δικτύου  Αναφοράς,  δεδομένου  ότι  η  πρώτη 
κληροδοτεί τα χαρακτηριστικά της στον τομέα άγκυρας (AnchorSection). 
Η  εφαρμογή  του  1ου  τοπολογικού  κανόνα  υλοποιείται  εναλλακτικά  μέσα  στο 
μοντέλο  με  τον  περιορισμό  κλάσης  στην  κλάση  του  συνδέσμου  (Link)  που 
εξασφαλίζει ότι τα τμήματα μιας γραμμικής χωρικής κλάσης δε μπορεί να αυτο‐
επικαλύπτονται (Must not self overlap). 
Η  εφαρμογή  του  2ου  τοπολογικού  κανόνα  υλοποιείται  εναλλακτικά  μέσα  στο 
μοντέλο  με  τον  περιορισμό  κλάσης  στην  κλάση  του  συνδέσμου  (Link)  που 
εξασφαλίζει  ότι  μια  γραμμή  δε  μπορεί  να  εμφανίζεται  διασπασμένη  σε 
περισσότερες  από  μια  ακολουθίες  συνδεδεμένων  στοιχειωδών  τμημάτων  (Must 
be single part). 
Η  εφαρμογή  του  3ου  τοπολογικού  κανόνα  υλοποιείται  εναλλακτικά  μέσα  στο 
μοντέλο  με  τον  περιορισμό  κλάσης  στην  κλάση  του  συνδέσμου  (Link)  που 
εξασφαλίζει ότι τα τμήματα μιας γραμμικής χωρικής κλάσης δε μπορεί να αυτο‐
τέμνονται (Must not self intersect). 
Το Σχήμα 5‐6 που ακολουθεί περιλαμβάνει το σχεδιασμό του Βασικού Δικτύου. 
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5.5.4  Σχεδιασµός Καταµερισµού Σταθερής Ζήτησης, 
Απλής Κλάσης Χρηστών, στο ∆ίκτυο Ι.Χ. 
Οχηµάτων 

Από  τη  στιγμή  που  ολοκληρώθηκε  ο  σχεδιασμός  του  Βασικού  Δικτύου 
ενεργοποιείται  η  δυνατότητα  σχεδιασμού  Μοντέλων  Δεδομένων  για 
επιλεγμένους τύπους καταμερισμών. 
Ο  πρώτος  καταμερισμός  που  επιλέχθηκε  για  μοντελοποίηση  αντιπροσωπεύει 
τους  καταμερισμούς  εξισορρόπησης  για  το  δίκτυο  των  Ι.Χ.  οχημάτων  και 
χαρακτηρίζεται από σταθερή ζήτηση για απλή κλάση χρηστών. Η σχεδίαση του 
τελικού  προτεινόμενου  Μοντέλου  Δεδομένων  προκύπτει  από  τη  σχετική 
περιγραφική ανάλυση που ακολουθεί, μέσα από την οποία ορίζονται οι κλάσεις, 
οι  συσχετίσεις  μεταξύ  των  κλάσεων  και  οι  κλάσεις  διασυνδέσεων  που 
συμμετέχουν στο διάγραμμα κλάσεων τύπου UML του Σχήματος 5‐7, ως εξής: 
Ένα σενάριο αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη απόφαση ΣΣ και συνδέεται τόσο 
με  την προσφορά  του  Συγκοινωνιακού  Δικτύου  (κόμβοι,  σύνδεσμοι,  μέσα  κλπ.) 
όσο και με τη ζήτηση για μετακινήσεις από τους χρήστες του δικτύου. Το σύνολο 
αυτό των δεδομένων που συνοδεύουν ένα σενάριο συμμετέχει στην εκτέλεση της 
διαδικασίας  καταμερισμού από  το  συγκοινωνιακό  μοντέλο  το  οποίο  επιστρέφει 
χρόνους  μετακίνησης  και  φόρτους  για  τους  συνδέσμους  και  τις  στρέφουσες 
κινήσεις του δικτύου. 
Ορίζεται η κλάση σενάριο  (Scenario) που αφορά σε μια συγκεκριμένη απόφαση 
ΣΣ.  Τα  βασικά  γνωρίσματα  του  σεναρίου  αφορούν  στην  ταυτότητα  και  στην 
περιγραφή  του.  Ένα  σενάριο  συνίσταται  από  τα  μητρώα  που  τροφοδοτούν  τα 
συγκοινωνιακά  μοντέλα  και  φόρτους  υποβάθρου  οι  οποίοι  είναι  επιπρόσθετοι 
αυτών που εξάγουν τα συγκοινωνιακά μοντέλα προσομοίωσης της κυκλοφορίας. 
Κατά συνέπεια ορίζονται οι κλάσεις μητρώου (Matrix) και φόρτου (Volume). 
Ορίζονται  δύο  συσχετίσεις  διασύνδεσης  τύπου  σύνθεσης  με  πληθαρίθμους  ένα 
προς πολλά από την κλάση σενάριο προς τις κλάσεις μητρώο και φόρτος: 

 Ένα  σενάριο  μπορεί  να  διασυνδέεται  με  πολλά  μητρώα  ζήτησης 
(ScenarioIsAssociatedWithMatrix) 

 Ένα  σενάριο  μπορεί  να  διασυνδέεται  με  πολλές  ομάδες  μετρήσεων 
φόρτου υποβάθρου (ScenarioIsAssociatedWithVolume) 

Η κλάση μητρώο διαθέτει γνωρίσματα που καθορίζουν την ταυτότητά του και τα 
άκρα  προέλευσης  και  προορισμού  των  μετακινήσεων  που  απεικονίζει,  ενώ 
μπορεί  να  είναι  τύπου  ζήτησης  για  μετακινήσεις  (σε  πρόσωπα),  πληρότητας 
οχήματος  (σε πρόσωπα ανά όχημα) ή κάποιου τύπου επιπρόσθετης ζήτησης  (σε 
οχήματα). 
Κατά  συνέπεια,  ορίζονται  τρεις  υποκλάσεις  της  κλάσης  μητρώο,  για  την 
περίπτωση  του  καταμερισμού  αυτού  του  τύπου,  η  κλάση  ζήτηση  (Demand),  η 
κλάση  πληρότητα  οχήματος  (VehicleOccupancy)  και  η  κλάση  επιπρόσθετη 
ζήτηση  (AdditionalDemand)  καθώς  και  οι  αντίστοιχες  τρεις  συσχετίσεις 
γενίκευσης. 
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Το  συστατικό  φόρτος  (Volume)  της  κλάσης  σενάριο  (Scenario)  αποτελεί  τη 
γενίκευση των κλάσεων φόρτος συνδέσμου (LinkVolume) και φόρτος στρέφουσας 
κίνησης (TurnVolume). Επομένως ορίζονται οι αντίστοιχες συσχετίσεις γενίκευσης 
για  τους  επιπρόσθετους  φόρτους  υποβάθρου  που  αντιπροσωπεύουν  τη 
διαδικασία προφόρτισης  του  δικτύου και συμπληρώνουν τους  εξαγόμενους από 
τα συγκοινωνιακά μοντέλα φόρτους. 
Οι επιπρόσθετοι φόρτοι που ορίστηκαν παραπάνω μπορεί να εξαρτώνται από το 
εκάστοτε  σενάριο  και  δεν  αποτελούν  σταθερά  γνωρίσματα  των  κλάσεων 
σύνδεσμος  (Link)  και  στρέφουσα  κίνηση  (Turn).  Για  το  λόγο  αυτό  συνιστούν 
ξεχωριστές  κλάσεις  και  σχηματίζουν  δύο  συσχετίσεις  διασύνδεσης  τύπου  ένα 
προς ένα με τους συνδέσμους και τις στρέφουσες κινήσεις αντίστοιχα: 

 Ο  επιπρόσθετος  φόρτος  συνδέσμου  (LinkVolume)  εφαρμόζεται  στον 
αντίστοιχο σύνδεσμο (FixedBackgroundVolumeIsAppliedOnLink) 

 Ο  επιπρόσθετος  φόρτος  στρέφουσας  κίνησης  (TurnVolume)  εφαρμόζεται 
στην  αντίστοιχη  στρέφουσα  κίνηση 
(FixedBackgroundVolumeIsAppliedOnTurn) 

Στους  συνδέσμους  και  τις  στρέφουσες  κινήσεις  του  δικτύου  Ι.Χ.  οχημάτων 
εφαρμόζονται  κατά  τη  φάση  του  καταμερισμού  ειδικές  συναρτήσεις  από  τις 
οποίες προκύπτουν οι χρόνοι μετακίνησης επί των συνδέσμων ή τις στρέφουσες 
κινήσεις. Ορίζεται η κλάση συνάρτηση  (Function)  και μια συσχέτιση γενίκευσης 
μέσα από  την οποία προκύπτουν  οι  υποκλάσεις που κληρονομούν  τις  ιδιότητες 
αυτής:  η  κλάση  της  συνάρτησης  καθυστέρησης  φόρτου  (VDF)  και  η  κλάση  της 
συνάρτησης ποινής στρέφουσας κίνησης (TPF). 
Σε  κάθε  σύνδεσμο  του  δικτύου  Ι.Χ.  οχημάτων  αντιστοιχεί  μια  συνάρτηση 
καθυστέρησης  φόρτου  (VDF)  από  την  οποία  προκύπτει  ο  χρόνος  ταξιδιού  στο 
σύνδεσμο συναρτήσει των χαρακτηριστικών του συνδέσμου. Κατ’ αντιστοιχία σε 
κάθε  στρέφουσα  κίνηση  στο  δίκτυο  Ι.Χ.  οχημάτων  αντιστοιχεί  μια  συνάρτηση 
ποινής (TPF) που παρέχει το χρόνο που απαιτείται για να διανυθεί η στρέφουσα 
κίνηση  συναρτήσει  των  χαρακτηριστικών  αυτής. Μια  συγκεκριμένη  συνάρτηση 
μπορεί να είναι δυνατό να εφαρμοστεί σε πολλούς συνδέσμους, στην περίπτωση 
συνάρτησης  καθυστέρησης  φόρτου,  ή  σε  πολλές  στρέφουσες  κινήσεις  στην 
περίπτωση  συνάρτησης  ποινής.  Κατά  συνέπεια  ορίζονται  δύο  συσχετίσεις  ένα 
προς πολλά: 

 Η  συνάρτηση  καθυστέρησης  φόρτου  (VDF)  εφαρμόζεται  σε  σύνδεσμο 
(FunctionIsApplicableToLink) 

 H  συνάρτηση  ποινής  στρέφουσας  κίνησης  (TPF)  εφαρμόζεται  σε 
στρέφουσα κίνηση (FunctionIsApplicableToTurn) 

Τα  αποτελέσματα  του  καταμερισμού  αυτού  του  τύπου  στεγάζονται  σε 
κατάλληλες  κλάσεις  διασύνδεσης  οι  οποίες  προκύπτουν  από  τις  ακόλουθες 
προτάσεις: 

 Ένας σύνδεσμος (Link) μπορεί να αποτελεί συστατικό της προσφοράς του 
Συγκοινωνιακού  Δικτύου  σε  πολλά  σενάρια  (Scenario)  αντίστοιχων 
καταμερισμών  του  εξεταζόμενου  τύπου,  ενώ  ένα  σενάριο  (Scenario) 
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μπορεί  να  εφαρμόζεται  σε  πολλούς  συνδέσμους  (Link)  του 
Συγκοινωνιακού Δικτύου. Για κάθε σενάριο και κάθε αλληλοσυνδεόμενο 
σύνδεσμο  τα  συγκοινωνιακά  μοντέλα  εξάγουν  τα  αποτελέσματα  του 
καταμερισμού  υπό  τη  μορφή  φόρτων  και  χρόνων  μετακίνησης  επί  των 
συνδέσμων.  Κατ’  αυτό  τον  τρόπο  ορίζεται  η  κλάση  διασύνδεσης  για  τα 
εξαγόμενα  του  καταμερισμού  στους  συνδέσμους  (LinkAssignment),  ως 
αποτέλεσμα της συσχέτισης πολλά προς πολλά των κλάσεων σύνδεσμος 
και σενάριο. 

 Μία  στρέφουσα  κίνηση  (Turn)  μπορεί  να  αποτελεί  συστατικό  της 
προσφοράς  του  Συγκοινωνιακού  Δικτύου  σε  πολλά  σενάρια  (Scenario) 
αντίστοιχων  καταμερισμών  του  εξεταζόμενου  τύπου,  ενώ  ένα  σενάριο  
(Scenario) μπορεί να εφαρμόζεται σε πολλές στρέφουσες κινήσεις  (Turn) 
του  Συγκοινωνιακού  Δικτύου.  Για  κάθε  σενάριο  και  κάθε 
αλληλοσυνδεόμενη  στρέφουσα  κίνηση  τα  συγκοινωνιακά  μοντέλα 
εξάγουν τα αποτελέσματα του καταμερισμού υπό τη μορφή φόρτων και 
χρόνων μετακίνησης επί των στρέφουσων κινήσεων. Κατ’ αυτό τον τρόπο 
ορίζεται η κλάση διασύνδεσης για τα εξαγόμενα του καταμερισμού  στις 
στρέφουσες  κινήσεις  (TurnAssignment),  ως  αποτέλεσμα  της  συσχέτισης 
πολλά προς πολλά των κλάσεων στρέφουσα κίνηση και σενάριο. 

Τέλος ένα μητρώο χρόνων μετακίνησης που περιέχει τους αντίστοιχους χρόνους 
για  κάθε  ζεύγος  προέλευσης  προορισμού,  ως  εξαγόμενο  της  διαδικασίας 
καταμερισμού  από  τα  συγκοινωνιακά  μοντέλα,  αναπαρίσταται  από  την  κλάση 
μητρώο χρόνων μετακίνησης (TravelTimeMatrix) που ορίζεται για τον σκοπό αυτό. 
Η  κλάση  αυτή  αναφέρεται  στο  συγκεκριμένο  σενάριο  (Scenario),  ενώ  σε  ένα 
σενάριο  ο  καταμερισμός  εξάγει  ένα  μητρώο  χρόνων  μετακίνησης 
(TravelTimeMatrix).  Κατά  συνέπεια  ορίζεται  η  συσχέτιση  διασύνδεσης  με 
πληθαρίθμους  ένα  προς  ένα  για  τη  μοντελοποίηση  των  εξαγομένων 
αποτελεσμάτων του καταμερισμού (ScenarioAssignmentResultsMatrix). 
Η περιγραφική ανάλυση αποτυπώνεται στο διάγραμμα κλάσεων τύπου UML που 
ακολουθεί  (Σχήμα  5‐7),  το  οποίο  αντιπροσωπεύει  το  προτεινόμενο  Μοντέλο 
Δεδομένων  για  καταμερισμούς  σταθερής  ζήτησης  απλής  κλάσης  χρηστών  στο 
δίκτυο των Ι.Χ. οχημάτων. 
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5.5.5 Σχεδιασµός Καταµερισµού Γενικευµένου Κόστους 
στο ∆ίκτυο Ι.Χ. Οχηµάτων 

Η  δεύτερη  κατηγορία  καταμερισμών που  επιλέχθηκε  προς  μοντελοποίηση  από 
την  παρούσα  έρευνα  συμπεριλαμβάνει  για  την  αποτίμηση  των  μετακινήσεων 
εκτός από το χρόνο και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την τελική επιλογή 
μετακίνησης  του  χρήστη  (π.χ.  διόδια).  Οι  καταμερισμοί  αυτού  του  τύπου  έχουν 
εξετασθεί  διεξοδικά  και  συνθέτουν  την  κατηγορία  των  καταμερισμών 
γενικευμένου  κόστους.  Όπως  αναλύθηκε  (§  3.4.2.3)  το  γενικευμένο  κόστος 
προκύπτει  από  το  συνδυασμό  του  χρόνου  μετακίνησης  και  ενός  σταθερού 
κόστους που εξαρτάται από το σύνδεσμο και μπορεί να βασίζεται στην απόσταση 
ή σε κάποιο ειδικό χαρακτηριστικό του χρήστη. 
Η σχεδίαση του τελικού προτεινόμενου Μοντέλου Δεδομένων προκύπτει από τη 
σχετική περιγραφική ανάλυση που ακολουθεί, μέσα από την οποία ορίζονται οι 
κλάσεις,  οι  συσχετίσεις  μεταξύ  των  κλάσεων  και  οι  κλάσεις  διασυνδέσεων  που 
συμμετέχουν στο διάγραμμα κλάσεων τύπου UML του Σχήματος 5‐8, ως εξής: 
Όπως  ισχύει για όλες τις κατηγορίες καταμερισμού ένα σενάριο αναφέρεται σε 
μια  συγκεκριμένη  απόφαση  ΣΣ  και  συνδέεται  τόσο  με  την  προσφορά  του 
Συγκοινωνιακού  Δικτύου  (κόμβοι,  σύνδεσμοι,  μέσα  κλπ.)  όσο  και  με  τη  ζήτηση 
για μετακινήσεις από τους χρήστες του δικτύου. Το σύνολο αυτό των δεδομένων 
που  συνοδεύουν  ένα  σενάριο  συμμετέχει  στην  εκτέλεση  της    διαδικασίας 
καταμερισμού  γενικευμένου  κόστους  από  το  συγκοινωνιακό  μοντέλο  το  οποίο 
επιστρέφει  χρόνους  μετακίνησης  και  φόρτους  για  τους  συνδέσμους  και  τις 
στρέφουσες  κινήσεις  του  δικτύου,  καθώς  επίσης  και  μητρώα  κόστους,  που 
περιέχουν το γενικευμένο κόστος για κάθε ζεύγος προέλευσης – προορισμού. 
Όμοια  με  το  σχεδιασμό  του  καταμερισμού  σταθερής  ζήτησης  απλής  κλάσης 
χρηστών στο δίκτυο των Ι.Χ. οχημάτων ορίζεται η κλάση σενάριο (Scenario) και οι 
δύο συσχετίσεις διασύνδεσης τύπου σύνθεσης με πληθαρίθμους ένα προς πολλά 
από την κλάση σενάριο προς τις κλάσεις μητρώο (Matrix) και φόρτος (Volume), ως 
εξής: 

 Ένα  σενάριο  μπορεί  να  διασυνδέεται  με  πολλά  μητρώα  ζήτησης 
(ScenarioIsAssociatedWithMatrix) 

 Ένα  σενάριο  μπορεί  να  διασυνδέεται  με  πολλές  ομάδες  μετρήσεων 
φόρτου υποβάθρου (ScenarioIsAssociatedWithVolume) 

Η κλάση μητρώο διαθέτει γνωρίσματα που καθορίζουν την ταυτότητά του και τα 
άκρα προέλευσης και προορισμού των μετακινήσεων που απεικονίζει, ενώ όπως 
και  στον  καταμερισμό  της  προηγούμενης  παραγράφου,  μπορεί  να  είναι  τύπου 
ζήτησης  για  μετακινήσεις  (σε  πρόσωπα),  πληρότητας  οχήματος  (σε  πρόσωπα 
ανά όχημα) ή κάποιου τύπου επιπρόσθετης ζήτησης (σε οχήματα). 
Κατά συνέπεια, ορίζονται τρεις υποκλάσεις της κλάσης μητρώο, η κλάση ζήτηση 
(Demand),  η  κλάση  πληρότητα  οχήματος  (VehicleOccupancy)  και  η  κλάση 
επιπρόσθετη  ζήτηση  (AdditionalDemand)  καθώς  και  οι  αντίστοιχες  τρεις 
συσχετίσεις γενίκευσης. 
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Το  συστατικό  φόρτος  (Volume)  της  κλάσης  σενάριο  (Scenario)  αποτελεί  τη 
γενίκευση των κλάσεων φόρτος συνδέσμου (LinkVolume) και φόρτος στρέφουσας 
κίνησης  (TurnVolume)  και  όμοια  με  τον  καταμερισμό  της  προηγούμενης 
παραγράφου  ορίζονται  οι  αντίστοιχες  συσχετίσεις  γενίκευσης  για  τους 
επιπρόσθετους  φόρτους  υποβάθρου  που  αντιπροσωπεύουν  τη  διαδικασία 
προφόρτισης  του  δικτύου  και  συμπληρώνουν  τους  εξαγόμενους  από  τα 
συγκοινωνιακά μοντέλα φόρτους. 
Όπως  συμβαίνει  και  στον  καταμερισμό  σταθερής  ζήτησης,  απλής  κλάσης 
χρηστών,  οι  επιπρόσθετοι  φόρτοι  που  ορίστηκαν  παραπάνω  συνιστούν 
ξεχωριστές  κλάσεις  και  σχηματίζουν  δύο  συσχετίσεις  διασύνδεσης  τύπου  ένα 
προς ένα με τους συνδέσμους και τις στρέφουσες κινήσεις αντίστοιχα, ως εξής: ο 
επιπρόσθετος  φόρτος  συνδέσμου  (LinkVolume)  εφαρμόζεται  στον  αντίστοιχο 
σύνδεσμο  (FixedBackgroundVolumeIsAppliedOnLink)  και  ο  επιπρόσθετος  φόρτος 
στρέφουσας  κίνησης  (TurnVolume)  εφαρμόζεται  στην  αντίστοιχη  στρέφουσα 
κίνηση (FixedBackgroundVolumeIsAppliedOnTurn). 
Όμοια  με  τον  καταμερισμό  της  προηγούμενης  παραγράφου  ορίζεται  η  κλάση 
συνάρτηση  (Function)  και  μια  συσχέτιση  γενίκευσης  μέσα  από  την  οποία 
προκύπτουν  οι  υποκλάσεις  που  κληρονομούν  τις  ιδιότητες  αυτής,  δηλαδή  η 
κλάση της συνάρτησης καθυστέρησης φόρτου (VDF) και η κλάση της συνάρτησης 
ποινής  στρέφουσας  κίνησης  (TPF).  Υιοθετώντας  το  ίδιο  σκεπτικό  με  αυτό  της 
παραγράφου  5.5.4  ορίζονται  δύο  συσχετίσεις  ένα  προς  πολλά:  η  συνάρτηση 
καθυστέρησης  φόρτου  (VDF)  εφαρμόζεται  σε  Σύνδεσμο 
(FunctionIsApplicableToLink)  και  η  συνάρτηση ποινής  στρέφουσας  κίνησης  (TPF) 
εφαρμόζεται σε στρέφουσα κίνηση (FunctionIsApplicableToTurn). 
Για  τον  υπολογισμό  του  γενικευμένου  κόστους  ορίζεται  η  κλάση  σταθερού 
κόστους  συνδέσμου  (FixedLinkCost)  από  την  οποία  θα  προκύψει  το  σταθερό 
κόστος  συνδέσμου.  Το  σταθερό  κόστος  συνδέσμου  σε  συνδυασμό  με  το  χρόνο 
μετακίνησης  όπως  προκύπτει  από  την  εφαρμογή  της  κατάλληλης  συνάρτησης 
καθυστέρησης  φόρτου  θα  οδηγήσουν  στον  υπολογισμό  του  γενικευμένου 
κόστους. Η τιμή του σταθερού κόστους συνδέσμου προκύπτει από το συνδυασμό 
μιας  ιδιότητας  συνδέσμου  (LinkAttribute)  και  ενός  συντελεστή  βάρους 
(WeightCoefficient). Τα δύο τελευταία συνιστούν και τα δύο κύρια χαρακτηριστικά 
της  κλάσης  σταθερό  κόστος  συνδέσμου  (FixedLinkCost).  Η  τιμή  του  σταθερού 
κόστους  συνδέσμου  αποτελεί  και  αυτή  παραγόμενο  χαρακτηριστικό  της  ίδιας 
κλάσης. 
Το  σταθερό  κόστος  συνδέσμου  (FixedLinkCost)  μπορεί  να  εφαρμόζεται  σε 
πολλούς συνδέσμους (Link)του Συγκοινωνιακού Δικτύου, ενώ ένας σύνδεσμος του 
δικτύου  (Link)  χαρακτηρίζεται  από  ένα  σταθερό  κόστος  συνδέσμου 
(FixedLinkCost).  Ορίζεται  η  συσχέτιση  διασύνδεσης  με  πληθαρίθμους  ένα  προς 
πολλά  για  την  εφαρμογή  του  σταθερού  κόστους  συνδέσμου  στον  σύνδεσμο 
(FixedLinkCostRefersToLink). 
Ο  συνδυασμός  των  δύο  συσχετίσεων  διασύνδεσης,  δηλαδή  της  συνάρτησης 
καθυστέρησης  φόρτου  που  εφαρμόζεται  στον  σύνδεσμο  του  Συγκοινωνιακού 
Δικτύου  (FunctionIsApplicableToLink)  και  του  σταθερού  κόστους  συνδέσμου  που 
με τη σειρά του εφαρμόζεται στον εν λόγω σύνδεσμο (FixedLinkCostRefersToLink) 
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οδηγούν  στον  υπολογισμό  του  γενικευμένου  κόστους.  Το  γενικευμένο  κόστος 
μοντελοποιείται  στην  παραγόμενη  ιδιότητα  της  τιμής  γενικευμένου  κόστους 
(GCost) της κλάσης του συνδέσμου (Link). 
Τα  αποτελέσματα  του  καταμερισμού  αυτού  του  τύπου  στεγάζονται  σε 
κατάλληλες  κλάσεις  διασύνδεσης  οι  οποίες  προκύπτουν  από  τις  συσχετίσεις 
διασύνδεσης της κλάσης σενάριο  (Scenario) με τις κλάσεις του συνδέσμου  (Link) 
και της στρέφουσας κίνησης (Turn), όμοια με τον καταμερισμό της προηγούμενης 
παραγράφου. Επομένως: 

 Ορίζεται  η  κλάση  διασύνδεσης  για  τα  εξαγόμενα  του  καταμερισμού 
στους  συνδέσμους  (LinkAssignment),  ως  αποτέλεσμα  της  συσχέτισης 
πολλά προς πολλά των κλάσεων σύνδεσμος και σενάριο. 

 Ορίζεται η κλάση διασύνδεσης για τα εξαγόμενα του καταμερισμού στις 
στρέφουσες  κινήσεις  (TurnAssignment),  ως  αποτέλεσμα  της  συσχέτισης 
πολλά προς πολλά των κλάσεων στρέφουσα κίνηση και σενάριο. 

Τα  εξαγόμενα  μητρώα  που  περιέχουν  τους  χρόνους  μετακίνησης  και  τα  κόστη 
για  κάθε  ζεύγος  προέλευσης  προορισμού,  ως  αποτέλεσμα  της  διαδικασίας 
καταμερισμού  γενικευμένου  κόστους  από  τα  συγκοινωνιακά  μοντέλα, 
αναπαρίσταται από την κλάση του εξαγόμενου μητρώου (OutputMatrix). Η κλάση 
αυτή  αναφέρεται  στο  συγκεκριμένο  σενάριο  (Scenario),  ενώ  σε  ένα  σενάριο  ο 
καταμερισμός  γενικευμένου  κόστους  εξάγει  ένα  εξαγόμενο  μητρώο 
(OutputMatrix).  Κατά  συνέπεια  ορίζεται  η  συσχέτιση  διασύνδεσης  με 
πληθαρίθμους  ένα  προς  ένα  για  τη  μοντελοποίηση  των  εξαγομένων 
αποτελεσμάτων του καταμερισμού (ScenarioAssignmentResultsMatrix). 
Ο  καταμερισμός  γενικευμένου  κόστους  διαφοροποιείται  από  τον  καταμερισμό 
σταθερής  ζήτησης,  απλής  κλάσης  χρηστών  στο  δίκτυο  Ι.Χ.  οχημάτων,  στο 
γεγονός  ότι  πέρα  από  τους  χρόνους  μετακίνησης  για  κάθε  ζεύγος  προέλευσης 
προορισμού  εξάγει  και  το  γενικευμένο  κόστος  της  εκάστοτε  μετακίνησης. 
Ορίζεται,  επιπλέον  της  κλάσης  του  μητρώου  χρόνων  μετακίνησης 
(TravelTimeMatrix)  και  η  κλάση  του μητρώου  κόστους  (CostMatrix). Οι  δύο αυτές 
κλάσεις  αποτελούν  υποκλάσεις  της  κλάσης  του  εξαγόμενου  μητρώου 
(OutpurMatrix) και συνδέονται με αυτή με δύο συσχετίσεις γενίκευσης.  
Η περιγραφική ανάλυση αποτυπώνεται στο διάγραμμα κλάσεων τύπου UML που 
ακολουθεί  (Σχήμα  5‐8),  το  οποίο  αντιπροσωπεύει  το  προτεινόμενο  μοντέλο 
δεδομένων για γενικευμένους καταμερισμούς στο δίκτυο των Ι.Χ. οχημάτων. 
.
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5.5.6 Σχεδιασµός Καταµερισµού στο ∆ίκτυο ∆ηµοσίων 
Συγκοινωνιών 

Ο Σχεδιασμός αναφέρεται σε καταμερισμό,  στο δίκτυο δημοσίων συγκοινωνιών 
όπως  αυτός  ορίστηκε  στην  παράγραφο  5.4.3.  Η  σχεδίαση  του  τελικού 
προτεινόμενου  Μοντέλου  Δεδομένων  προκύπτει  από  τη  σχετική  περιγραφική 
ανάλυση που ακολουθεί, μέσα από την οποία ορίζονται οι κλάσεις, οι συσχετίσεις 
μεταξύ των κλάσεων και οι κλάσεις διασυνδέσεων που συμμετέχουν στο μοντέλο 
δεδομένων κλάσεων τύπου UML στο Σχήμα 5‐9, ως εξής: 
Ένα σενάριο αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη απόφαση ΣΣ που στην περίπτωση 
των δημοσίων συγκοινωνιών μπορεί να αφορά στη χρήση μιας νέας υποδομής. Το 
σενάριο  συνδέεται  τόσο  με  την  προσφορά  του  δικτύου  συγκοινωνιών  (κόμβοι, 
γραμμές  δημοσίων συγκοινωνιών  κλπ.)  όσο και με  τη  ζήτηση για μετακινήσεις 
από  τους χρήστες  του  δικτύου. Όλα  τα παραπάνω συμμετέχουν στην  εκτέλεση 
της  διαδικασίας  καταμερισμού  από  το  συγκοινωνιακό  μοντέλο  το  οποίο 
επιστρέφει χρόνους διαφόρων τύπων (εντός του οχήματος, επιβίβασης, αναμονής 
κλπ.), φόρτους, επιβιβάσεις και αποβιβάσεις κλπ.  
Ορίζεται η κλάση σενάριο (Scenario) και τα βασικά γνωρίσματα του που αφορούν 
στην  ταυτότητά  και  την  περιγραφή  του.  Η  προσφορά  του  δικτύου  δημοσίων 
συγκοινωνιών ορίζεται από την κλάση τμήμα γραμμής δημοσίων συγκοινωνιών 
(LineSegment) που αποτελεί υποτύπο της κλάσης σύνδεσμος (Link) και την κλάση 
κόμβος  (node). Επιπροσθέτως η κλάση τμήμα γραμμής δημοσίων συγκοινωνιών 
(LineSegment)  προκύπτει  από  τη  θεμελιώδη  κλάση  της  γραμμής  δημοσίων 
συγκοινωνιών (TransitLine) μέσα από μια συσχέτιση διασύνδεσης τύπου ένα προς 
πολλά, που ορίζεται ως εξής: Μια γραμμή δημοσίων συγκοινωνιών  (TransitLine) 
αποτελείται  από  πολλά  τμήματα  γραμμής  δημοσίων  συγκοινωνιών 
(LineSegment)  και  ένα  τμήμα  γραμμής  δημοσίων  συγκοινωνιών  (LineSegment) 
μπορεί να ανήκει σε μια γραμμή δημοσίων συγκοινωνιών (TransitLine). Επομένως 
μια  γραμμή  δημοσίων  συγκοινωνιών  συνίσταται  από  τμήματα 
(TransitLineConsistsOfLineSegments). 
Ο καταμερισμός απεικονίζεται από τις τρεις συσχετίσεις διασύνδεσης της κλάσης 
σενάριο  και  τις  παραγόμενες  κλάσεις  διασύνδεσης,  όπως  προκύπτει  από  τις 
ακόλουθες προτάσεις: 

 Ένας  τμήμα γραμμής  δημοσίων συγκοινωνιών  (LineSegment)  μπορεί  να 
αποτελεί συστατικό της προσφοράς του δικτύου δημοσίων συγκοινωνιών 
σε  πολλά  σενάρια  (Scenario)  αντίστοιχων  καταμερισμών  του 
εξεταζόμενου τύπου, ενώ ένα σενάριο  (Scenario) μπορεί να εφαρμόζεται 
σε πολλά τμήματα γραμμών δημοσίων συγκοινωνιών  (LineSegment)  του 
δικτύου  συγκοινωνιών.  Για  κάθε  σενάριο  και  κάθε  αλληλοσυνδεόμενο 
τμήμα  γραμμής  τα  συγκοινωνιακά  μοντέλα  εξάγουν  τα  αποτελέσματα 
του καταμερισμού υπό τη μορφή φόρτων δημοσίων συγκοινωνιών  (voltr),  
επιβιβάσεων  δημοσίων  συγκοινωνιών  (board)  και  χρόνων  δημοσίων 
συγκοινωνιών (timtr). Κατ’ αυτό τον τρόπο ορίζεται η κλάση διασύνδεσης 
για  τα  εξαγόμενα  του  καταμερισμού  στις  γραμμές  δημοσίων 
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συγκοινωνιών  (SegmentAssignment),  ως  αποτέλεσμα  της  συσχέτισης 
πολλά προς πολλά των κλάσεων γραμμή και σενάριο.  

 Ένας σύνδεσμος του Συγκοινωνιακού Δικτύου  (Link) μπορεί να αποτελεί 
συστατικό της προσφοράς του δικτύου δημοσίων συγκοινωνιών σε πολλά 
σενάρια  (Scenario) αντίστοιχων καταμερισμών του  εξεταζόμενου τύπου, 
ενώ  ένα  σενάριο  (Scenario)  μπορεί  να  εφαρμόζεται  σε  πολλούς 
συνδέσμους (Link) του δικτύου συγκοινωνιών. Για κάθε σενάριο και κάθε 
αλληλοσυνδεόμενο  σύνδεσμο  τα  συγκοινωνιακά  μοντέλα  εξάγουν  τα 
αποτελέσματα  του  καταμερισμού  υπό  τη  μορφή  φόρτων  βοηθητικών 
μέσων  δημοσίων  συγκοινωνιών  (volax).  Κατ’  αυτό  τον  τρόπο  ορίζεται  η 
κλάση  διασύνδεσης  για  τα  εξαγόμενα  του  καταμερισμού  στους 
συνδέσμους  του  Συγκοινωνιακού  Δικτύου  (LinkAssignment),  ως 
αποτέλεσμα της συσχέτισης πολλά προς πολλά των κλάσεων σύνδεσμος 
και σενάριο. 

 Ένας  κόμβος  του  Συγκοινωνιακού  Δικτύου  (Node)  μπορεί  να  αποτελεί 
συστατικό της προσφοράς του δικτύου δημοσίων συγκοινωνιών σε πολλά 
σενάρια  (Scenario) αντίστοιχων καταμερισμών του  εξεταζόμενου τύπου, 
ενώ ένα σενάριο  (Scenario) μπορεί να εφαρμόζεται σε πολλούς κόμβους 
(Node)  του  δικτύου  συγκοινωνιών.  Για  κάθε  σενάριο  και  κάθε 
αλληλοσυνδεόμενο  κόμβο  τα  συγκοινωνιακά  μοντέλα  εξάγουν  τα 
αποτελέσματα  του καταμερισμού υπό  τη μορφή  επιβιβάσεων προς  τους 
κόμβους (inboai) και αποβιβάσεων από τους κόμβους (fialii). Κατ’ αυτό τον 
τρόπο ορίζεται η κλάση διασύνδεσης για τα εξαγόμενα του καταμερισμού 
στους  κόμβους  του  Συγκοινωνιακού  Δικτύου  (NodeAssignment),  ως 
αποτέλεσμα της συσχέτισης πολλά προς πολλά των κλάσεων κόμβος και 
σενάριο. 

Ένα σενάριο διασυνδέεται με τη ζήτηση για μετακινήσεις από τους χρήστες των 
δημοσίων συγκοινωνιών καθώς και με μια σειρά συστατικών χρόνου. Ορίζεται η 
κλάση  μητρώο  ζήτησης  (DemandMatrix)  που  καθορίζει  τον  αριθμό  των 
μετακινουμένων  με  δημόσιες  συγκοινωνίες  (Persons)  για  κάθε  ζεύγος 
προέλευσης  προορισμού  του  δικτύου  δημοσίων  συγκοινωνιών  και  αποτελεί 
υποκλάση  της  γενικής  κλάσης  μητρώο  (InputMatrix)  η  οποία  σε  κάθε  τύπου 
καταμερισμό  παρέχει  τα  πιθανά  ζεύγη  προέλευσης  προορισμού  (Origin, 
Destination).  Ορίζεται  η  κλάση  βάρος  (Weight)  που  καθορίζει  μια  σειρά  από 
συστατικά χρόνου εξαρτώμενα από το υπό μελέτη σενάριο που ποσοτικοποιούν  
διάφορες  μορφές  αντίληψης  του  εντός  του  οχήματος  χρόνου  όπως  αναμονή 
(WaitTime),  επιβίβαση  (BoardingTime)  και  χρόνο  βοηθητικού  μέσου  δημοσίων 
συγκοινωνιών (AuxiliaryTransitTime). 
Ορίζονται  δύο  συσχετίσεις  διασύνδεσης  τύπου  σύνθεσης  με  πληθαρίθμους  ένα 
προς πολλά από την κλάση σενάριο προς τις κλάσεις μητρώο  (Matrix) και βάρος 
(Weight): 

 Ένα  σενάριο  μπορεί  να  διασυνδέεται  με  πολλά  μητρώα 
(ScenarioIsAssociatedWithMatrix) 
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 Ένα  σενάριο  μπορεί  να  διασυνδέεται  με  πολλά  βάρη 
(ScenarioIsAssociatedWithWeight) 

Ο  καταμερισμός  στο  δίκτυο  δημοσίων  συγκοινωνιών  εκτελείται  σε  κάποιο 
υποδίκτυο του Συγκοινωνιακού Δικτύου που καθορίζεται από ένα σύνολο μέσων 
(Mode).  Το  ποια  μέσα  θα  χρησιμοποιηθούν,  δηλαδή  θα  είναι  ενεργά  κατά  τη 
φάση  εκτέλεσης  του  καταμερισμού  από  το  συγκοινωνιακό  μοντέλο,  εξαρτάται 
από  το  ποια  μέσα  επιτρέπουν  οι  σύνδεσμοι  (Link)  του  υποδυκτίου.  Τα  ενεργά 
μέσα  του  καταμερισμού  απεικονίζονται  από  δύο  συσχετίσεις  διασύνδεσης  της 
κλάσης  σύνδεσμος  (Link)  με  τις  δύο  υποκλάσεις  μέσο  δημοσίων  συγκοινωνιών 
(TransitMode) και βοηθητικό μέσο δημοσίων συγκοινωνιών  (AuxiliaryTransitMode) 
της  κλάσης  μέσο  (Mode),  και  από  τις  παραγόμενες  κλάσεις  διασύνδεσης,  όπως 
προκύπτει από τις ακόλουθες προτάσεις: 

 Ένας  σύνδεσμος  (Link)  μπορεί  να  επιτρέπει  πολλά  μέσα  δημοσίων 
συγκοινωνιών  (TransitMode)  και  ένα  μέσο  δημοσίων  συγκοινωνιών 
(TransitMode)  μπορεί  να  λειτουργεί  σε  πολλού  συνδέσμους  (Link).  Για 
κάθε  σύνδεσμο  (Link)  και  κάθε  αλληλοσυνδεόμενο  μέσο  δημοσίων 
συγκοινωνιών  (TransitMode)  ορίζονται  τα  ενεργά  μέσα  δημοσίων 
συγκοινωνιών  που  συμμετέχουν  στον  καταμερισμό  αυτού  του  τύπου. 
Κατ’ αυτό τον τρόπο ορίζεται η κλάση διασύνδεσης των ενεργών μέσων 
δημοσίων  συγκοινωνιών  (ActiveTransitMode),  ως  αποτέλεσμα  της 
συσχέτισης πολλά προς πολλά των κλάσεων σύνδεσμος και μέσο. 

 Ένας  σύνδεσμος  (Link)  μπορεί  να  επιτρέπει  πολλά  βοηθητικά  μέσα 
δημοσίων  συγκοινωνιών  (AuxiliaryTransitMode)  και  ένα  βοηθητικό  μέσο 
δημοσίων  συγκοινωνιών  (AuxiliaryTransitMode)  μπορεί  να  λειτουργεί  σε 
πολλού  συνδέσμους  (Link).  Για  κάθε  σύνδεσμο  (Link)  και  κάθε 
αλληλοσυνδεόμενο  βοηθητικό  μέσο  δημοσίων  συγκοινωνιών 
(AuxiliaryTransitMode)  ορίζονται  τα  ενεργά  βοηθητικά  μέσα  δημοσίων 
συγκοινωνιών  που  συμμετέχουν  στον  καταμερισμό  αυτού  του  τύπου. 
Κατ’  αυτό  τον  τρόπο  ορίζεται  η  κλάση  διασύνδεσης  των  ενεργών 
βοηθητικών  μέσων  δημοσίων  συγκοινωνιών  (ActiveAuxiliaryTransitMode), 
ως  αποτέλεσμα  της  συσχέτισης  πολλά  προς  πολλά  των  κλάσεων 
σύνδεσμος  και  μέσο.  Ταυτόχρονα  εφαρμόζεται  και  ο  ακόλουθος 
περιορισμός:  Αν  κάποιος  σύνδεσμος  (Link)  επιτρέπει  περισσότερα  του 
ενός βοηθητικά μέσα δημοσίων συγκοινωνιών (AuxiliaryTransitMode) τότε 
ενεργό  βοηθητικό  μέσο  δημοσίων  συγκοινωνιών 
(ActiveAuxiliaryTransitMode)  ουσιαστικά  επιλέγεται  το  ταχύτερο  (Fastest 
Auxiliary Mode is Selected). 

Οι  χρήστες  μιας  γραμμής  δημοσίων  συγκοινωνιών  αντιλαμβάνονται  το  μέσο 
χρονικό  διάστημα  μεταξύ  των  χρόνων  άφιξης  δύο  συνεχόμενων  οχημάτων,  το 
οποίο  είναι  συνάρτηση  των  παραμέτρων  της  γραμμής  ή  του  τμήματος  της 
γραμμής  δημοσίων  συγκοινωνιών.  Ορίζεται  η  κλάση  του  λειτουργικού 
μεσοδιαστήματος  (EffectiveHeadway)  και  μια  συσχέτιση  διασύνδεσης,  με 
πληθαρίθμους  ένα  προς  πολλά  ως  εξής:  Το  λειτουργικό  μεσοδιάστημα 
(EffectiveHeadway)  μπορεί  να  έχει  εφαρμογή  σε  πολλά  τμήματα    γραμμών 
δημοσίων  συγκοινωνιών  (LineSegment)  και  ένα  τμήμα  γραμμής  δημοσίων 
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συγκοινωνιών  (LineSegment)  χαρακτηρίζεται  από  μια  τιμή  λειτουργικού 
μεσοδιαστήματος  (EffectiveHeadway).  Επομένως  το  λειτουργικό  μεσοδιάστημα 
γίνεται αντιληπτό από τους χρήστες (HeadwayIsPercievedByUsers) 
Στα τμήματα των γραμμών των δημοσίων συγκοινωνιών εφαρμόζονται κατά τη 
φάση του καταμερισμού συναρτήσεις για τον υπολογισμό των χρόνων διαδρομής 
των  μετακινουμένων  με  τις  δημόσιες  συγκοινωνίες.  Αντίστοιχα  με  τον 
καταμερισμό  στο  δίκτυο  των  αυτοκινήτων,  ορίζεται  η  κλάση  της  συνάρτησης 
(Function)  και  μια  συσχέτιση  γενίκευσης  μέσα  από  την  προκύπτει  η  υποκλάση 
που  εφαρμόζεται  κατά  τον  καταμερισμό στο  δίκτυο  δημοσίων συγκοινωνιών:  η 
κλάση της συνάρτησης χρόνου διαδρομής δημοσίων συγκοινωνιών (TTF). 
Σε κάθε τμήμα της γραμμής δημοσίων συγκοινωνιών  (LineSegment) αντιστοιχεί 
μια συνάρτηση χρόνου διαδρομής δημοσίων συγκοινωνιών (TTF) που παρέχει τη 
δυνατότητα  υπολογισμού  του  χρόνου  μετακίνησης  του  χρήστη  των  δημοσίων 
συγκοινωνιών. Μια συνάρτηση χρόνου διαδρομής δημοσίων συγκοινωνιών (TTF) 
μπορεί να είναι δυνατό να εφαρμοστεί σε πολλά τμήματα της γραμμής δημοσίων 
συγκοινωνιών  (LineSegment). Κατά συνέπεια ορίζεται η συσχέτιση διασύνδεσης 
με  πληθαρίθμους  ένα  προς  πολλά:  η  συνάρτηση  χρόνου  διαδρομής  δημοσίων 
συγκοινωνιών  εφαρμόζεται  σε  τμήμα  της  γραμμής  δημοσίων  συγκοινωνιών 
(FunctionIsApplicableToLineSegment). 
Επιπρόσθετοι παράγοντες χρόνου εφαρμόζονται στο συνολικό δίκτυο δημοσίων 
συγκοινωνιών  ή  ξεχωριστά  σε  κάθε  κόμβο  και/ή  γραμμή  του  Συγκοινωνιακού 
Δικτύου.  Ορίζεται  η  κλάση  του  παράγοντα  χρόνου  (TimeFactor)  και  δύο 
συσχετίσεις  γενίκευσης  από  τις  οποίες  προκύπτουν  οι  υποκλάσεις  αυτής: 
παράγοντας  χρόνου  αναμονής  (WaitTimeFactor)  και  χρόνος  επιβίβασης 
(BoardingTime). 
Ο  παράγοντας  χρόνου  αναμονής  (WaitTimeFactor)  μπορεί  να  εφαρμόζεται  σε 
έναν  κόμβο  (Node)  και  ένας  κόμβος  (Node)  χαρακτηρίζεται  από  μια  (ή  καμία) 
τιμή  του  παράγοντα  χρόνου  αναμονής.  Ορίζεται  η  συσχέτιση  διασύνδεσης  με 
πληθάριθμο  ένα προς πολλά:  ο παράγοντας χρόνου αναμονής  εφαρμόζεται  σε 
κόμβο (WaitTimeFactorIsApplicableToNode). 
Ο χρόνος επιβίβασης  (BoardingTime) μπορεί να εφαρμόζεται σε έναν κόμβο του 
δικτύου δημοσίων συγκοινωνιών  (Node) και ένας κόμβος  (Node) χαρακτηρίζεται 
από μια (ή καμία) τιμή του χρόνου επιβίβασης. Ορίζεται η συσχέτιση διασύνδεσης 
με  πληθάριθμο  ένα  προς  πολλά:  ο  χρόνος  επιβίβασης  εφαρμόζεται  σε  κόμβο 
(BoardingTimeIsApplicableToNode). 
Ο χρόνος επιβίβασης  (BoardingTime) μπορεί να εφαρμόζεται σε μια γραμμή του 
δικτύου  δημοσίων  συγκοινωνιών  (TransitLine)  και  μια  γραμμή  του  δικτύου 
δημοσίων συγκοινωνιών (TransitLine) χαρακτηρίζεται από μια (ή καμία) τιμή του 
χρόνου επιβίβασης. Ορίζεται η συσχέτιση διασύνδεσης με πληθάριθμο ένα προς 
πολλά:  ο  χρόνος  επιβίβασης  εφαρμόζεται  σε  γραμμή  δημοσίων  συγκοινωνιών 
(BoardingTimeIsApplicableToTransitLine). 
Τα  αποτελέσματα  του  καταμερισμού  στο  δίκτυο  δημοσίων  συγκοινωνιών 
εξάγονται σε μια σειρά από μητρώα που απεικονίζονται σε ισάριθμες κλάσεις. Οι 
κλάσεις  αυτές  αποτελούν  υποκλάσεις  της  κύριας  κλάσης  μητρώου  εξόδου 
(OutputMatrix).  Ένα  σενάριο  (Scenario)  καταμερισμού  στο  δίκτυο  συγκοινωνιών 
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εξάγει  ένα  μητρώο  εξόδου  (OutputMatrix)  που  μπορεί  να  λαμβάνει  πολλαπλές 
μορφές  για  κάθε  ζεύγος  προέλευσης  προορισμού.  Ένα  μητρώο  εξόδου 
(OutputMatrix) που αποτελεί  την κύρια κλάση μιας σειράς μητρώων αναφέρεται 
στα  αποτελέσματα  ενός  συγκεκριμένου  σεναρίου  (Scenario)  καταμερισμού  στο 
δίκτυο  δημοσίων  συγκοινωνιών.  Ορίζεται  η  συσχέτιση  διασύνδεσης  με 
πληθαρίθμους ένα προς ένα: ο καταμερισμός ενός σεναρίου έχει ως αποτέλεσμα 
μητρώο εξόδου (ScenarioAssignmentResultsMatrix). 
Ορίζονται επτά συσχετίσεις γενίκευσης της κύριας κλάσης του μητρώου εξόδου 
(OutputMatrix)  στις ακόλουθες υποκλάσεις: 

 Η  κλάση  μητρώο  χρόνου  δημοσίων  συγκοινωνιών  (TransitTime)  που 
στεγάζει το σταθμισμένο άθροισμα των χρόνων εντός του οχήματος, του 
χρόνου  των  βοηθητικών  μέσων,  καθώς  και  των  χρόνων  επιβίβασης  και 
αναμονής. 

 Η κλάση μητρώο χρόνου  εντός  του  οχήματος  (TransitInVehicleTime)  ανά 
κατηγορία μέσου. 

 Η  κλάση  μητρώο  χρόνου  βοηθητικών  μέσων  δημοσίων  συγκοινωνιών 
(AuxiliaryTransitTime) ανά κατηγορία μέσου 

 Η κλάση μητρώο συνολικών χρόνων αναμονής (TotalWaitingTime). 

 Η κλάση μητρώο αρχικών χρόνων αναμονής (FirstWaitingTime). 

 Η κλάση μητρώο συνολικών χρόνων επιβίβασης (TotalBoardingTime). 

 Η κλάση μητρώο μέσου αριθμού επιβιβάσεων (AverageBoarding). 
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5.5.7 Σχεδιασµός Ντετερµινιστικού Καταµερισµού στο 
∆ίκτυο ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών 

Ο Σχεδιασμός αναφέρεται σε ντετερμινιστικό καταμερισμό, στο δίκτυο δημοσίων 
συγκοινωνιών. Η καταγραφή ανταλλαγής των δεδομένων εισόδου εξόδου με το 
συγκοινωνιακό  μοντέλο  εξετάσθηκε  στην  παράγραφο  5.4.4.  Η  σχεδίαση  του 
τελικού  προτεινόμενου  Μοντέλου  Δεδομένων  προκύπτει  από  τη  σχετική 
περιγραφική ανάλυση που ακολουθεί, μέσα από την οποία ορίζονται οι κλάσεις, 
οι  συσχετίσεις  μεταξύ  των  κλάσεων  και  οι  κλάσεις  διασυνδέσεων  που 
συμμετέχουν στο Μοντέλο Δεδομένων κλάσεων τύπου UML στο Σχήμα 5‐10, ως 
εξής: 
Ακριβώς,  όπως  ορίστηκε  και  κατά  το  σχεδιασμό  του  καταμερισμού  στο  δίκτυο 
δημοσίων συγκοινωνιών ένα σενάριο αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη απόφαση 
ΣΣ  που  στην  περίπτωση  των  δημοσίων  συγκοινωνιών  μπορεί  να  αφορά  στη 
χρήση  μιας  νέας  υποδομής.  Το  σενάριο  συνδέεται  τόσο  με  την  προσφορά  του 
δικτύου συγκοινωνιών  (κόμβοι,  γραμμές  δημοσίων συγκοινωνιών  κλπ.)  όσο  και 
με τη ζήτηση για μετακινήσεις από τους χρήστες του δικτύου. Όλα τα παραπάνω 
συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  της  διαδικασίας  καταμερισμού  από  το 
συγκοινωνιακό μοντέλο το οποίο επιστρέφει χρόνους διαφόρων τύπων (εντός του 
οχήματος,  επιβίβασης,  αναμονής  κλπ.),  φόρτους,  επιβιβάσεις  και  αποβιβάσεις 
κλπ. 
Ορίζεται η κλάση σενάριο  (Scenario) και τα βασικά γνωρίσματα του, οι κλάσεις  
τμήμα  γραμμής  δημοσίων  συγκοινωνιών  (LineSegment)  που  αποτελεί  υποτύπο 
της κλάσης σύνδεσμος (Link) και κόμβος (node), που αφορούν στην προσφορά του 
δικτύου  δημοσίων  συγκοινωνιών.  Επιπροσθέτως  η  κλάση  τμήμα  γραμμής 
δημοσίων συγκοινωνιών  (LineSegment) προκύπτει από τη θεμελιώδη κλάση της 
γραμμής  δημοσίων  συγκοινωνιών  (TransitLine)  μέσα  από  μια  συσχέτιση 
διασύνδεσης  τύπου  ένα  προς  πολλά,  που  ορίζει  ότι  μια  γραμμή  δημοσίων 
συγκοινωνιών συνίσταται από τμήματα (TransitLineConsistsOfLineSegments). 
Όμοια με τον καταμερισμός της προηγούμενης παραγράφου ο ντετερμινιστικός 
καταμερισμός απεικονίζεται από  τις  τρεις  συσχετίσεις  διασύνδεσης  της  κλάσης 
σενάριο  και  τις  παραγόμενες  κλάσεις  διασύνδεσης,  όπως  προκύπτει  από  τις 
ακόλουθες προτάσεις: 

 Την  κλάση  διασύνδεσης  για  τα  εξαγόμενα  του  καταμερισμού  στις 
γραμμές  δημοσίων  συγκοινωνιών  (SegmentAssignment),  ως  αποτέλεσμα 
της συσχέτισης πολλά προς πολλά των κλάσεων γραμμή και σενάριο.  

 Την  κλάση  διασύνδεσης  για  τα  εξαγόμενα  του  καταμερισμού  στους 
συνδέσμους  του  Συγκοινωνιακού  Δικτύου  (LinkAssignment),  ως 
αποτέλεσμα της συσχέτισης πολλά προς πολλά των κλάσεων σύνδεσμος 
και σενάριο. 

 Την  κλάση  διασύνδεσης  για  τα  εξαγόμενα  του  καταμερισμού  στους 
κόμβους του Συγκοινωνιακού Δικτύου (NodeAssignment), ως αποτέλεσμα 
της συσχέτισης πολλά προς πολλά των κλάσεων κόμβος και σενάριο. 
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Ένα σενάριο διασυνδέεται με τη ζήτηση για μετακινήσεις από τους χρήστες των 
δημοσίων  συγκοινωνιών  μέσα  από  δύο  κλάσεις  μητρώων:  την  κλάση  του 
μητρώου ζήτησης (DemandMatrix) που καθορίζει τον αριθμό των μετακινουμένων 
με δημόσιες συγκοινωνίες (Persons) για κάθε ζεύγος προέλευσης προορισμού του 
δικτύου  δημοσίων  συγκοινωνιών  και  την  κλάση  του  μητρώου  των  χρονικά 
ρυθμισμένων  μετακινήσεων  από  κόμβο  σε  κόμβο  (TimedTrip).  Οι  δύο  αυτές 
κλάσεις αποτελούν υποκλάση της γενικής κλάσης μητρώο  (InputMatrix)  η οποία 
σε  κάθε  τύπου  καταμερισμό παρέχει  τα πιθανά  ζεύγη προέλευσης προορισμού 
(Origin, Destination).  Επομένως  ορίζονται  δύο  συσχετίσεις  γενίκευσης  με  την 
κλάση  (InputMatrix)  στην  πλευρά  του  όλου  και  τις  κλάσεις  (DemandMatrix)  και 
(TimedTrip) στην πλευρά του μέρους. Τονίζεται επίσης, ότι η κλάση του μητρώου 
των χρονικά ρυθμισμένων μετακινήσεων από κόμβο σε κόμβο (TimedTrip) μπορεί 
εναλλακτικά  να  πληθυσμωθεί  με  διαδραστικό  τρόπο  ή  με  χρήση  εξωτερικού 
αρχείου εισόδου ομαδοποιημένων εργασιών. 
Με  κάποιες  ουσιαστικές  διαφοροποιήσεις,  σε  σχέση  με  τον  μη  ντετερμινιστικό 
καταμερισμό  στο  δίκτυο  δημοσίων  συγκοινωνιών,  ορίζεται  η  κλάση  βάρος 
(Weight) που καθορίζει μια σειρά από συστατικά χρόνου εξαρτώμενα από το υπό 
μελέτη  σενάριο  τα  οποία  ποσοτικοποιούν  διάφορες  μορφές  αντίληψης  του 
χρόνου  αναμονής  όπως  επιβίβαση  (BoardingTime),  χρόνο  εντός  του  οχήματος 
(InVehicleTime)  και  χρόνο  βοηθητικού  μέσου  δημοσίων  συγκοινωνιών 
(AuxiliaryTransitTime). 
Ορίζονται  δύο  συσχετίσεις  διασύνδεσης  τύπου  σύνθεσης  με  πληθαρίθμους  ένα 
προς  πολλά  από  την  κλάση  σενάριο  προς  τις  κλάσεις  μητρώο  (InputMatrix)  και 
βάρος (Weight): 

 Ένα  σενάριο  μπορεί  να  διασυνδέεται  με  πολλά  μητρώα 
(ScenarioIsAssociatedWithInputMatrix) 

 Ένα  σενάριο  μπορεί  να  διασυνδέεται  με  πολλά  βάρη 
(ScenarioIsAssociatedWithWeight) 

Η  κλάση  των  μέσων  (Mode)  ορίζει  τις  δύο  υποκλάσεις  της,  μέσο  δημοσίων 
συγκοινωνιών  (TransitMode)  και  βοηθητικό  μέσο  δημοσίων  συγκοινωνιών 
(AuxiliaryTransitMode)  με  δύο  συσχετίσεις  γενίκευσης.  Το  ποια  μέσα  θα  είναι 
ενεργά  κατά  τη  φάση  εκτέλεσης  του  καταμερισμού  από  το  συγκοινωνιακό 
μοντέλο,  εξαρτάται  από  το  ποια  μέσα  επιτρέπουν  οι  σύνδεσμοι  (Link)  του 
υποδυκτίου.  Τα  ενεργά  μέσα  του  καταμερισμού  απεικονίζονται  από  δύο 
συσχετίσεις  διασύνδεσης  της  κλάσης  σύνδεσμος  (Link)  με  τις  δύο  υποκλάσεις 
μέσο  δημοσίων  συγκοινωνιών  (TransitMode)  και  βοηθητικό  μέσο  δημοσίων 
συγκοινωνιών  (AuxiliaryTransitMode)  της  κλάσης  μέσο  (Mode),  και  από  τις 
παραγόμενες  κλάσεις  διασύνδεσης  σε  αντιστοιχία  με  τον  μη  ντετερμινιστικό 
καταμερισμό: 

 Την  κλάση  διασύνδεσης  των  ενεργών  μέσων  δημοσίων  συγκοινωνιών 
(ActiveTransitMode),  ως  αποτέλεσμα  της  συσχέτισης  πολλά  προς  πολλά 
των κλάσεων σύνδεσμος και μέσο. 
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 Την  κλάση  διασύνδεσης  των  ενεργών  βοηθητικών  μέσων  δημοσίων 
συγκοινωνιών  (ActiveAuxiliaryTransitMode),  ως  αποτέλεσμα  της 
συσχέτισης πολλά προς πολλά των κλάσεων σύνδεσμος και μέσο.  

Εφαρμόζεται  ο  ακόλουθος  περιορισμός:  Αν  κάποιος  σύνδεσμος  (Link)  επιτρέπει 
περισσότερα  του  ενός  βοηθητικά  μέσα  δημοσίων  συγκοινωνιών 
(AuxiliaryTransitMode)  τότε  ενεργό  βοηθητικό  μέσο  δημοσίων  συγκοινωνιών 
(ActiveAuxiliaryTransitMode)  ουσιαστικά επιλέγεται το ταχύτερο  (Fastest Auxiliary 
Mode is Selected). 
Σε  αντίθεση  με  τον  μη  ντετερμινιστικό  καταμερισμό  στο  δίκτυο  δημοσίων 
συγκοινωνιών  ο  ντετερμινιστικός  καταμερισμός  δεν  ορίζει  την  κλάση  του 
λειτουργικού  μεσοδιαστήματος  (EffectiveHeadway).  Επίσης  οι  συναρτήσεις  που 
εφαρμόζονται  στα  τμήματα  των  γραμμών  των  δημοσίων  συγκοινωνιών 
διαφοροποιούνται ως εξής: 
Ορίζεται  η  κλάση  του  παράγοντα  χρόνου  (TimeFactor)  και  δύο  συσχετίσεις 
γενίκευσης  από  τις  οποίες  προκύπτουν  οι  υποκλάσεις  αυτής:  η  κλάση  του 
ελάχιστου  χρόνου  αναμονής  (MinimumWaitTime)  και  η  κλάση  της  ποινής 
επιβίβασης  (BoardingPenalty).  Ορίζονται  τέσσερις  συσχετίσεις  διασύνδεσης  με 
πληθαρίθμους  ένα  προς  πολλά  που  θέτουν  την  εφαρμογή  των  παραγόντων 
χρόνου στα στοιχεία του δικτύου: 

 Ο  ελάχιστος  χρόνος  αναμονής  (MinimumWaitTime)  μπορεί  να 
εφαρμόζεται  σε  έναν  κόμβο  (Node)  και  ένας  κόμβος  (Node) 
χαρακτηρίζεται από μια (ή καμία) τιμή του ελάχιστου χρόνου αναμονής. 
Ορίζεται  η  συσχέτιση  διασύνδεσης  με  πληθάριθμο  ένα  προς  πολλά:  ο 
παράγοντας  χρόνου  αναμονής  εφαρμόζεται  σε  κόμβο 
(MinimumWaitTimeIsApplicableToNode). 

 Η  ποινή  επιβίβασης  (BoardingPenalty)  μπορεί  να  εφαρμόζεται  σε  έναν 
κόμβο  του  δικτύου  δημοσίων  συγκοινωνιών  (Node)  και  ένας  κόμβος 
(Node)  χαρακτηρίζεται  από  μια  (ή  καμία)  τιμή  της  ποινής  επιβίβασης. 
Ορίζεται  η  συσχέτιση  διασύνδεσης  με  πληθάριθμο  ένα  προς  πολλά:  η 
ποινή  επιβίβασης  εφαρμόζεται  σε  κόμβο 
(BoardingPenaltyIsApplicableToNode). 

 Ο  ελάχιστος  χρόνος  αναμονής  (MinimumWaitTime)  μπορεί  να 
εφαρμόζεται  σε  μια  γραμμή  του  δικτύου  δημοσίων  συγκοινωνιών 
(TransitLine)  και  μια  γραμμή  του  δικτύου  δημοσίων  συγκοινωνιών 
(TransitLine) χαρακτηρίζεται από μια (ή καμία) τιμή του ελάχιστου χρόνου 
αναμονής.  Ορίζεται  η  συσχέτιση  διασύνδεσης  με  πληθάριθμο  ένα  προς 
πολλά: ο ελάχιστος χρόνος αναμονής εφαρμόζεται σε γραμμή δημοσίων 
συγκοινωνιών (MinimumWaitTimeIsApplicableToTransitLine). 

 Η  ποινή  επιβίβασης  (BoardingPenalty)  μπορεί  να  εφαρμόζεται  σε  μια 
γραμμή του δικτύου δημοσίων συγκοινωνιών (TransitLine) και μια γραμμή 
του δικτύου δημοσίων συγκοινωνιών (TransitLine) χαρακτηρίζεται από μια 
(ή καμία) τιμή της ποινής επιβίβασης. Ορίζεται η συσχέτιση διασύνδεσης 
με  πληθάριθμο  ένα  προς  πολλά:  η  ποινή  επιβίβασης  εφαρμόζεται  σε 
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γραμμή  δημοσίων  συγκοινωνιών 
(BoardingPenaltyIsApplicableToTransitLine). 

Αντίστοιχα με  τον καταμερισμό στο  δίκτυο  δημοσίων συγκοινωνιών,  ορίζεται η 
κλάση  της  συνάρτησης  (Function)  και  μια  συσχέτιση  γενίκευσης  μέσα  από  την 
προκύπτει η υποκλάση που εφαρμόζεται κατά τον ντετερμινιστικό καταμερισμό 
στο δίκτυο δημοσίων συγκοινωνιών: η κλάση της συνάρτησης χρόνου διαδρομής 
δημοσίων συγκοινωνιών (TTF). 
Σε κάθε τμήμα της γραμμής δημοσίων συγκοινωνιών  (LineSegment) αντιστοιχεί 
μια συνάρτηση χρόνου διαδρομής δημοσίων συγκοινωνιών (TTF) που παρέχει τη 
δυνατότητα  υπολογισμού  του  χρόνου  μετακίνησης  του  χρήστη  των  δημοσίων 
συγκοινωνιών. Μια συνάρτηση χρόνου διαδρομής δημοσίων συγκοινωνιών (TTF) 
μπορεί να είναι δυνατό να εφαρμοστεί σε πολλά τμήματα της γραμμής δημοσίων 
συγκοινωνιών  (LineSegment). Κατά συνέπεια ορίζεται η συσχέτιση διασύνδεσης 
με  πληθαρίθμους  ένα  προς  πολλά:  η  συνάρτηση  χρόνου  διαδρομής  δημοσίων 
συγκοινωνιών  εφαρμόζεται  σε  τμήμα  της  γραμμής  δημοσίων  συγκοινωνιών 
(FunctionIsApplicableToLineSegment). 
Τα  αποτελέσματα  του  ντετερμινιστικού  καταμερισμού  στο  δίκτυο  δημοσίων 
συγκοινωνιών  εξάγονται  σε  μια  σειρά  από  μητρώα  που  απεικονίζονται  σε 
ισάριθμες κλάσεις. Οι κλάσεις αυτές αποτελούν υποκλάσεις της κύριας κλάσης 
μητρώου εξόδου (OutputMatrix). Ένα σενάριο (Scenario) καταμερισμού στο δίκτυο 
συγκοινωνιών εξάγει ένα μητρώο εξόδου (OutputMatrix) που μπορεί να λαμβάνει 
πολλαπλές  μορφές  για  κάθε  ζεύγος  προέλευσης  προορισμού.  Ένα  μητρώο 
εξόδου  (OutputMatrix)  που  αποτελεί  την  κύρια  κλάση  μιας  σειράς  μητρώων 
αναφέρεται  στα  αποτελέσματα  ενός  συγκεκριμένου  σεναρίου  (Scenario) 
καταμερισμού  στο  δίκτυο  δημοσίων  συγκοινωνιών.  Ορίζεται  η  συσχέτιση 
διασύνδεσης με πληθαρίθμους ένα προς ένα: ο καταμερισμός ενός σεναρίου έχει 
ως αποτέλεσμα μητρώο εξόδου (ScenarioAssignmentResultsMatrix). 
Ορίζονται  τέσσερις  συσχετίσεις  γενίκευσης  της  κύριας  κλάσης  του  μητρώου 
εξόδου (OutputMatrix)  στις ακόλουθες υποκλάσεις: 

 Την κλάση πληροφοριών χρόνου μετακίνησης (TimeInfo) η οποία αποτελεί 
τη  γενίκευση  ενός  αριθμού  κλάσεων  που  στεγάζουν  μητρώα  με 
πληροφορίες χρόνου, ως εξής: 
‐ Την κλάση του μητρώου χρόνου νωρίς/αργά (EarlyLateTime) 

‐ Την κλάση του μητρώου χρόνου αναμονής (WaitingTime) 

‐ Την κλάση του μητρώου χρόνου εντός του οχήματος (InVehicleTime) 

‐ Την  κλάση  του    μητρώου  χρόνου  βοηθητικών  μέσων  δημοσίων 
συγκοινωνιών (AuxiliaryTransitTime) 

‐ Την  κλάση  του    μητρώου  του  συνολικού  χρόνου  μετακίνησης 
(TotalTransitTime) 

 Την  κλάση  πληροφοριών  κόστους  δημοσίων  συγκοινωνιών  (CostInfo)  η 
οποία  αποτελεί  τη  γενίκευση  ενός  αριθμού  κλάσεων  που  στεγάζουν 
μητρώα με πληροφορίες κόστους, ως εξής: 
‐ Την κλάση του μητρώου κόστους νωρίς/αργά (EarlyLateCost) 
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‐ Την  κλάση  του  μητρώου  κόστους  αναμονής  και  επιβίβασης 
(WaitingBoardingCost) 

‐ Την κλάση του μητρώου κόστους εντός του οχήματος (InVehicleCost) 

‐ Την  κλάση  του    μητρώου  κόστους  βοηθητικών  μέσων  δημοσίων 
συγκοινωνιών (AuxiliaryTransitCost) 

‐ Την  κλάση  του    μητρώου  του  συνολικού  κόστους  δημοσίων 
συγκοινωνιών (TotalTransitCost) 

 Την κλάση του μητρώου αριθμού επιβιβάσεων (NumberOfBoardings) 

 Την κλάση του μητρώου διανυθείσας απόστασης (DistanceTravelled) 
Τέλος  ορίζεται  ο  περιορισμός  της  συσχέτισης  εξαγωγής  αποτελεσμάτων  στην 
κλάση του μητρώου εξόδου (OutputMatrix) που καθιστά ενεργή τη συσχέτιση στην 
περίπτωση  που  έχει  επιλεχθεί  η  εξαγωγή  των  αποτελεσμάτων  σε  μητρώα 
ζήτησης (If Demand Matrix Is Selected). 
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6.1 Εισαγωγή 
Στο  παρόν  κεφάλαιο  επιτελείται  ο  έλεγχος  και  η  επαλήθευση  των 
προτεινόμενων  Γεωπληροφοριακών  Μοντέλων  Δεδομένων  με  την  πιλοτική 
υλοποίηση ενός εξ’ αυτών σε Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων  [1], [2], [3], [4], [5]. 
Σε  πρώτη  φάση,  υλοποιείται  το  υποκείμενο  συστατικό  κάθε  τύπου  μοντέλου 
δεδομένων για Συγκοινωνιακά Δίκτυα, δηλαδή το Βασικό Δίκτυο Αναφοράς. Εν 
συνεχεία  υλοποιείται  ένα  αντιπροσωπευτικό  Μοντέλο  Δεδομένων 
καταμερισμού,  παράγεται  ο  κώδικας  μοντελοποίησης  και  ανταλλαγής 
δεδομένων, ο οποίος δοκιμάζεται και επιδεικνύεται για τις υφιστάμενες φυσικές 
δομές του συγκοινωνιακού μοντέλου ΕΜΜΕ/2 [6]. 

Συγκεκριμένα η διαδικασία περιλαμβάνει: 

 το  Φυσικό  Σχεδιασμό  της  Βάσης  Γεωγραφικών  Δεδομένων 
περιλαμβανομένων: 
‐ του Φυσικού Σχεδιασμού του Δικτύου Αναφοράς, 

‐ της εφαρμογής των Τοπολογικών Κανόνων, 

‐ της ανάπτυξης του Συστήματος Γραμμικής Αναφοράς και 

‐ του  Φυσικού  Σχεδιασμού  του  Μοντέλου  Δεδομένων  του 
καταμερισμού σταθερής ζήτησης απλής κλάσης χρηστών στο δίκτυο 
των Ι.Χ. οχημάτων 

 την  επίδειξη  ενοποίησης  συγκοινωνιακών  μοντέλων  και  συστημάτων 
διαχείρισης χωρικής πληροφορίας περιλαμβανομένων: 
‐ της  επίδειξης  αναπαράστασης  της  χωρικής  πληροφορίας  που 
εμπλέκεται στις διαδικασίες καταμερισμού 

‐ της  παραγωγής  κώδικα  μοντελοποίησης  στο  πρότυπο  ανταλλαγής 
δομών και ενοποίησης συστημάτων XML. 

Η Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων αναπτύχθηκε σε περιβάλλον ArcGIS, έκδοση 9 
[7]. 

6.2 Βάσεις Γεωγραφικών ∆εδοµένων στο ArcGIS 
Το λογισμικό πακέτο ΣΓΠ ArcGIS  έκδοση 9 παρέχει  τη δυνατότητα της χρήσης 
των  νέων  γεωγραφικών  Μοντέλων  Δεδομένων  για  τη  διαχείριση  των 
γεωγραφικών οντοτήτων, τις Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων. 

Οι  Βάσεις  Γεωγραφικών  Δεδομένων  αποτελούν  την  3η  γενιά  Μοντέλου 
Δεδομένων  των  ΣΓΠ.  Η  πρώτη  εμφανίστηκε  τη  δεκαετία  του  70  ως  τα 
υποβοηθούμενα από  υπολογιστή μοντέλα  δεδομένων  (CAD data models)  και  η 
δεύτερη  τη  δεκαετία  του  80  ως  τα  γεω‐σχεσιακά  Μοντέλα  Δεδομένων 
(Georelational data models) [8]. 

Κυρίαρχο  χαρακτηριστικό  της  μοντελοποίησης  με  Βάσεις  Γεωγραφικών 
Δεδομένων  είναι  το  ότι  οι  κύριες  κλάσεις  (χωρικές  ή  μη)  του  Συστήματος  που 
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προσομοιώνεται  α)  προικίζονται  με  την  ικανότητα  να  αναπαριστούν  φυσικές 
συμπεριφορές και β) αναπαριστούν τις μεταξύ τους συσχετίσεις. 

Μια  Βάση  Γεωγραφικών  Δεδομένων  μπορεί  να  είναι  είτε Προσωπική  (Personal 
Geodatabase)  οπότε  λειτουργεί  μόνο  σε  επίπεδο προσωπικού Η/Υ και  δεν  είναι 
διαθέσιμη  μέσω  δικτύου  Η/Υ,  ή  Επιχειρησιακή  (Enterprise  Geodatabase)  οπότε 
απαιτεί  επιπρόσθετα  λογισμικά  τύπου  Σχεσιακών  Συστημάτων  Διαχείρισης 
Βάσεων  Δεδομένων  (RDBMS)  καθώς  και  λογισμικό  τύπου  Μηχανής  Χωρικών 
Δεδομένων (SDE). 

Οι  Βάσεις  Γεωγραφικών  Δεδομένων  στο  λογισμικό  ArcGIS,  οργανώνουν  τα 
γεωγραφικά δεδομένα σε έναν από τους παρακάτω τύπους αντικειμένων [9]: 

 Μη‐Χωρική Κλάση Αντικειμένου (Object Class)  : είναι ένας πίνακας που 
αποθηκεύει μη χωρικά δεδομένα. 

 Χωρική  Κλάση  Αντικειμένου  (Feature Class)  :  είναι  μια  συλλογή  από 
χωρικά δεδομένα της ίδιας γεωμετρίας και με τα ίδια χαρακτηριστικά. 

 Ομάδα  Χωρικών  Κλάσεων  (Feature Dataset)  :  αποτελεί  συλλογή  από 
χωρικές  κλάσεις  που  μοιράζονται  την  ίδια  χωρική  αναφορά  (spatial 
reference). 

Οι  Χωρικές  Κλάσεις  μπορούν  να  αποθηκεύσουν  απλά  χωρικά  δεδομένα  είτε 
μέσα σε μια Ομάδα Χωρικών Κλάσεων είτε όχι.  

Το  λογισμικό  που  χρησιμοποιήθηκε  στα πλαίσια  του  φυσικού  σχεδιασμού  των 
προτεινόμενων  Μοντέλων  Δεδομένων  παρέχει  πολλαπλές  δυνατότητες  μέσα 
από  την  αποκλειστική  χρήση  Βάσεων  Γεωγραφικών  Δεδομένων,  όπως: 
εφαρμογή  τοπολογικών  κανόνων  ,  καθορισμό  συσχετίσεων  μεταξύ  των 
κλάσεων  , ανάπτυξη γεγονότων με γραμμική ή σημειακή αναπαράσταση με 
χρήση του Συστήματος Γραμμικής Αναφοράς και γενικώς κάθε τύπου διαχείριση 
επιτελούνταν μέχρι σήμερα με τον παραδοσιακό τρόπο (ArcInfo Workstation). 

6.3 Φυσικός Σχεδιασµός Βάσης Γεωγραφικών 
∆εδοµένων 

Ο  Φυσικός  Σχεδιασμός  της  Βάσης  Γεωγραφικών  Δεδομένων  στα  πλαίσια  της 
εφαρμογής των προτάσεων της παρούσας έρευνας περιλαμβάνει: 

‐ το Φυσικό Σχεδιασμό του Δικτύου Αναφοράς, 

‐ την ανάπτυξη του Συστήματος Γραμμικής Αναφοράς, 

‐ την εφαρμογή των Τοπολογικών Κανόνων και 

‐ το  Φυσικό  Σχεδιασμό  του Μοντέλου  Δεδομένων  του  καταμερισμού 
σταθερής  ζήτησης  απλής  κλάσης  χρηστών  στο  δίκτυο  των  Ι.Χ. 
οχημάτων. 

Η περιοχή μελέτης για την πιλοτική εφαρμογή των παραπάνω είναι μια περιοχή 
των  Αθηνών  και  τα  δεδομένα,  που  είναι  προσφορά  της  ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ  Α.Ε., 
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αναφέρονται σε κάποια σενάρια ΣΣ κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων 
του 2004. 

6.3.1 Φυσικός Σχεδιασµός ∆ικτύου Αναφοράς 

Ο Φυσικός Σχεδιασμός του Δικτύου Αναφοράς περιλαμβάνει την ανάπτυξη των 
δύο  βασικών  χωρικών  κλάσεων,  του  συνδέσμου  (Link)  και  του  κόμβου  (Node), 
καθώς και κάθε υποκλάσης αυτών όπως ορίζεται στο διάγραμμα του μοντέλου 
δεδομένων του Βασικού Δικτύου (§ 5.5.3.5 Σχήμα 5‐6). Συγκεκριμένα: 

 Αναπτύσσεται  η  ομάδα  χωρικών  κλάσεων  του  Βασικού  Δικτύου 
(BaseNetwork Feature Dataset). Η ομάδα χωρικών κλάσεων αυτή ορίζει τη 
χωρική  αναφορά  του  Βασικού  Δικτύου,  δηλαδή  το  προβολικό  και  το 
γεωγραφικό  σύστημα  συντεταγμένων  με  τις  επιμέρους  παραμέτρους 
τους,  καθώς  επίσης  και  τη  χωρική  έκταση  των  πεδίων  τιμών  των 
συντεταγμένων  [10]. Κάθε συστατικό  του Βασικού Δικτύου,  εισερχόμενο 
εντός  της  ομάδας  χωρικών  κλάσεων  του  Βασικού  Δικτύου  κληρονομεί 
όλες τις προαναφερόμενες χωρικές ρυθμίσεις. 

 Αναπτύσσεται  η  χωρική  κλάση  του  συνδέσμου  (Link Feature Class)  με 
τύπο  γεωμετρίας  γραμμή,  εντός  της  ομάδας  χωρικών  κλάσεων 
(BaseNetwork Feature Dataset).  

 Αναπτύσσεται η χωρική κλάση του κόμβου (Node Feature Class) με τύπο 
γεωμετρίας  σημείο,  εντός  της  ομάδας  χωρικών  κλάσεων  (BaseNetwork 
Feature Dataset).  

 Αναπτύσσεται  η  χωρική  κλάση  των  οικοδομικών  τετραγώνων 
(BuildingBlock Feature Class)  με  τύπο  γεωμετρίας  πολύγωνο,  εντός  της 
ομάδας χωρικών κλάσεων (BaseNetwork Feature Dataset).  

 Από  τη  συσχέτιση  γενίκευσης  των  χωρικών  κλάσεων  συνδέσμου  (Link) 
και  συνδέσμου  δικτύου  Ι.Χ.  οχημάτων  (AutoSegment),  αναπτύσσεται  η 
χωρική  κλάση  του  συνδέσμου  του  δικτύου  Ι.Χ.  οχημάτων  (AutoSegment 
Feature Class),  η  οποία  κληρονομεί  τις  ιδιότητες  της  χωρικής  κλάσης 
συνδέσμου (Link) και τις χωρικές ρυθμίσεις της ομάδας χωρικών κλάσεων 
(BaseNetwork Feature Dataset). 

 Από  τη  συσχέτιση  γενίκευσης  των  χωρικών  κλάσεων  συνδέσμου  (Link) 
και  γραμμής  δικτύου  δημοσίων  συγκοινωνιών  (LineSegment), 
αναπτύσσεται  η  χωρική  κλάση  του  συνδέσμου  του  δικτύου  δημοσίων 
συγκοινωνιών  (LineSegment Feature Class),  η  οποία  κληρονομεί  τις 
ιδιότητες της χωρικής κλάσης συνδέσμου (Link) και τις χωρικές ρυθμίσεις 
της ομάδας χωρικών κλάσεων (BaseNetwork Feature Dataset). 

 Από  τη  συσχέτιση  γενίκευσης  των  χωρικών  κλάσεων  συνδέσμου  (Link) 
και συνδέσμου βοηθητικού δικτύου Ι.Χ. οχημάτων (AuxiliaryAutoSegment), 
αναπτύσσεται  η  χωρική  κλάση  του  συνδέσμου  του  βοηθητικού  δικτύου 
Ι.Χ. οχημάτων (AxiliaryAutoSegment Feature Class), η οποία κληρονομεί τις 
ιδιότητες της χωρικής κλάσης συνδέσμου (Link) και τις χωρικές ρυθμίσεις 
της ομάδας χωρικών κλάσεων (BaseNetwork Feature Dataset). 
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 Από  τη  συσχέτιση  γενίκευσης  των  χωρικών  κλάσεων  συνδέσμου  (Link) 
και  συνδέσμου  βοηθητικού  δικτύου  δημοσίων  συγκοινωνιών 
(AuxiliaryTransitSegment),  αναπτύσσεται  η  χωρική  κλάση  του  συνδέσμου 
του βοηθητικού δικτύου δημοσίων συγκοινωνιών (AuxiliaryTransitSegment 
Feature Class),  η  οποία  κληρονομεί  τις  ιδιότητες  της  χωρικής  κλάσης 
συνδέσμου (Link) και τις χωρικές ρυθμίσεις της ομάδας χωρικών κλάσεων 
(BaseNetwork Feature Dataset). 

 Από τη συσχέτιση γενίκευσης των χωρικών κλάσεων κόμβου  (Node) και 
κανονικού  κόμβου  του  βασικού  δικτύου  (RegularNode),  αναπτύσσεται  η 
χωρική κλάση του κανονικού κόμβου του βασικού  δικτύου  (RegularNode 
Feature Class),  η  οποία  κληρονομεί  τις  ιδιότητες  της  χωρικής  κλάσης 
κόμβου  (Node)  και  τις  χωρικές  ρυθμίσεις  της  ομάδας  χωρικών  κλάσεων 
(BaseNetwork Feature Dataset). 

 Από τη συσχέτιση γενίκευσης των χωρικών κλάσεων κόμβου  (Node) και 
κεντροειδούς  του  βασικού  δικτύου  (Centroid),  αναπτύσσεται  η  χωρική 
κλάση  του  κεντροειδούς  του  βασικού  δικτύου  (Centroid Feature Class),  η 
οποία κληρονομεί τις ιδιότητες της χωρικής κλάσης κόμβου (Node) και τις 
χωρικές  ρυθμίσεις  της  ομάδας  χωρικών  κλάσεων  (BaseNetwork Feature 
Dataset). 

Αναλυτικά οι δύο κυριότερες χωρικές κλάσεις του Βασικού Δικτύου, ο σύνδεσμος 
(Link) και ο κόμβος (Node) απεικονίζονται σε φυσικό επίπεδο στον Πίνακας 6‐1. 

Πίνακας 6-1: Φυσικός Σχεδιασµός Κύριων Χωρικών Κλάσεων Βασικού ∆ικτύου 

Κλάση Όνοµα Πεδίου 
Τύπος 
∆εδοµένων 

Παρατηρήσεις 

OBJECTID ObjectID Κλειδί χωρικής κλάσης 

SHAPE Geometry Τύπος χωρικής κλάσης 

I_node Long Integer Κόµβος έναρξης 

J_node Long Integer Κόµβος τερµατισµού 

IJ Text 
Μοναδικός κωδικός που θα χρησιµοποιηθεί για 
διαδικασίες γραµµικής αναφοράς 

JI Text 
Μοναδικός κωδικός που θα χρησιµοποιηθεί για 
διαδικασίες γραµµικής αναφοράς 

VdfID Text Ξένο κλειδί µη χωρικής κλάσης Function 

ui1 Text Οριζόµενο από το χρήστη 

ui2 Text Οριζόµενο από το χρήστη 

ui3 Text Οριζόµενο από το χρήστη 

Χ
ω
ρ
ικ
ή
 Κ
λά
σ
η
 Σ
υ
νδ
έσ

µ
ο
υ
 

(L
in

k 
Fe

at
u
re

 C
la

ss
) 

SHAPE_Length Double Μήκος γραµµής 

OBJECTID ObjectID Κλειδί χωρικής κλάσης 

SHAPE Geometry Τύπος χωρικής κλάσης 

NodeNumber Long Integer Μοναδικός κωδικός κόµβου 

X_COORD Float Οριζόντια συντεταγµένη κόµβου 

Y_COORD Float Κατακόρυφη συντεταγµένη κόµβου 

Lab Text Ετικέτα κόµβου 

ui1 Text Οριζόµενο από το χρήστη 

ui2 Text Οριζόµενο από το χρήστη Χ
ω
ρ
ικ
ή
 Κ
λά
σ
η
 Κ
ό
µ
β
ο
υ
 

(N
o
d
e 

Fe
at

u
re

 C
la

ss
) 

ui3 Text Οριζόµενο από το χρήστη 
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6.3.2 Ανάπτυξη Συστήµατος Γραµµικής Αναφοράς 

Το  Σύστημα  Γραμμικής  Αναφοράς  που  υιοθετείται,  ορίστηκε  (§  5.5.3.4)  και 
συμπεριλήφθηκε στο μοντέλο  δεδομένων  του Βασικού Δικτύου  (Σχήμα 5‐6). Σε 
επίπεδο Φυσικού Σχεδιασμού: 

 Αναπτύσσεται η χωρική κλάση δρομολόγησης που ορίζει  το θεμελιώδες 
διάστημα γραμμικής αναφοράς (Route Feature Class) με τύπο γεωμετρίας 
γραμμή,  βασισμένη  στη  βασική  χωρική  κλάση  συνδέσμου  (Link Feature 
Class),  εντός  της  ομάδας  χωρικών  κλάσεων  (BaseNetwork Feature 
Dataset).  Στα  πλαίσια  του  λογισμικού  πακέτου  που  υιοθετήθηκε,  η 
δυνατότητα  αυτή,  όπως  φαίνεται  παρακάτω  θα  προκύψει  από  το 
εργαλείο  γεω‐επεξεργασίας  για  τη  δημιουργία  δρομολόγησης  (Create 
Routes). 

 Από  τη  συσχέτιση  γενίκευσης  των  χωρικών  κλάσεων  δρομολόγησης 
(Route Feature Class) και τομέα άγκυρας (AnchorSection), αναπτύσσεται η 
χωρική κλάση του τομέα άγκυρας (AnchorSection Feature Class), η οποία 
κληρονομεί  τις  ιδιότητες  της  χωρικής  κλάσης  δρομολόγησης  (Route 
Feature Class)  και  τις  χωρικές  ρυθμίσεις  της  ομάδας  χωρικών  κλάσεων 
(BaseNetwork Feature Dataset). 

 Αναπτύσσεται  η  χωρική  κλάση  που  συμμετέχει  στον  ορισμό  του 
θεμελιώδους  διαστήματος  γραμμικής  αναφοράς  (AnchorPoint Feature 
Class) με τύπο γεωμετρίας σημείου, εντός της ομάδας χωρικών κλάσεων 
(BaseNetwork Feature Dataset). 

Ο Φυσικός Σχεδιασμός του Συστήματος Γραμμικής Αναφοράς θα αποτελέσει τη 
βάση  για  την  κάθε  είδους  αναφορά  γραμμικών  και  σημειακών  γεγονότων 
(Events), τα οποία θα προκύψουν από τα αποτελέσματα του καταμερισμού. Στα 
πλαίσια  του  λογισμικού  πακέτου  που  υιοθετήθηκε,  η  δυνατότητα  αυτή,  όπως 
φαίνεται  παρακάτω  θα  προκύψει  από  το  εργαλείο  γεω‐επεξεργασίας  για  τη 
δημιουργία στρώματος γεγονότων δρομολόγησης (Make Route Event Layer). 

6.3.3 Εφαρµογή Τοπολογικών Κανόνων 

Οι  τοπολογικοί  κανόνες  που  ορίστηκαν  (§  5.5.3.3)  εφαρμόζονται  μέσα  από  το 
περιβάλλον  του  λογισμικού  (Σχήμα  6‐1)  στις  κλάσεις  της  Βάσης  Γεωγραφικών 
Δεδομένων και είναι οι εξής: 

 Η  σημειακή  χωρική  κλάση  του  κεντροειδούς  (Centroid)  θα  πρέπει  να 
καλύπτεται από πέρας  (Must Be Covered By Endpoint Of)  της γραμμικής 
χωρικής κλάσης του συνδέσμου (Link) 

 Η γραμμική χωρική κλάση του συνδέσμου (Link) θα πρέπει να καλύπτεται 
από τη χωρική κλάση (Must Be Covered By Feature Class) δρομολόγησης 
(Route) 

 Η  γραμμική  χωρική  κλάση  του  συνδέσμου  (Link)  θα  πρέπει  να  είναι 
αδιάσπαστη (Must Be Single Part) 
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 Η γραμμική χωρική κλάση της δρομολόγησης (Route) δεν πρέπει να αυτο‐
επικαλύπτεται (Must Not Self-Overlap) 

 

 

Στο Σχήμα 6‐2 απεικονίζεται ο μετασχηματισμός του μοντέλου δεδομένων  [11], 
[12],  [13]  του  Βασικού  Δικτύου  (Σχήμα  5‐6)  στην  αντίστοιχη  ομάδα  χωρικών 
κλάσεων (BaseNetwork Feature Dataset) της Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων του 
καταμερισμού  σταθερής  ζήτησης  απλής  κλάσης  χρηστών  στο  δίκτυο  των  Ι.Χ. 
οχημάτων (FDSCAA-GDB.mdb) 

 

 Η γραμμική χωρική κλάση της δρομολόγησης (Route) δεν πρέπει να αυτο‐
τέμνεται (Must Not Self-Intersect) 

 Η γραμμική χωρική κλάση της δρομολόγησης (Route) θα πρέπει να είναι 
αδιάσπαστη (Must Be Single Part) 

 Η σημειακή χωρική κλάση του κόμβου  (Node) θα πρέπει να καλύπτεται 
από  πέρας  (Must Be Covered By Endpoint Of)  της  γραμμικής  χωρικής 
κλάσης του συνδέσμου (Link)  

 Η  γραμμική  χωρική  κλάση  του  συνδέσμου  (Link)  δεν  πρέπει  να  αυτο‐
επικαλύπτεται (Must Not Self-Overlap) 

 Η  γραμμική  χωρική  κλάση  του  συνδέσμου  (Link)  δεν  πρέπει  να  αυτο‐
τέμνεται (Must Not Self-Intersect) 

Σχήµα 6-1: Εφαρµογή Τοπολογικών Κανόνων στο Περιβάλλον ArcGIS 
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Σχήµα 6-2: Μετασχηµατισµός Βασικού ∆ικτύου σε Οµάδα Χωρικών Κλάσεων (BaseNetwork Feature Dataset) 

Κεφ

 

 

 



Κεφ. 6: Ενσωµάτωση Προτεινόµενων Μεθόδων σε Υφιστάµενες Φυσικές ∆οµές Φυσικός Σχεδιασµός ΒΓ∆ 

6.3.4 Φυσικός Σχεδιασµός Βάσης Γεωγραφικών 
∆εδοµένων Καταµερισµού 

Η ανάλυση που ακολουθεί περιλαμβάνει την εφαρμογή των κανόνων Φυσικού 
Σχεδιασμού  [11]  που  διέπουν  το  μετασχηματισμό  ενός  αντικειμενοστραφούς 
μοντέλου  δεδομένων  σε  Βάση  Δεδομένων  [3].  Η  υλοποίηση  των  κλάσεων  σε 
πίνακες  εξαρτάται από τον  τύπο  των συσχετίσεων στις  οποίες συμμετέχουν οι 
κλάσεις και έχει άμεσο αντίκτυπο στα χαρακτηριστικά του κάθε πίνακα. 

6.3.4.1 Φυσικός Σχεδιασµός Κύριων Κλάσεων 

Οι  κύριες  χωρικές  κλάσεις  αναπτύχθηκαν  κατά  το  Φυσικό  Σχεδιασμό  του 
Βασικού Δικτύου. Από τις μη‐χωρικές κλάσεις (πίνακες) όσες δε δημιουργούνται 
στα  πλαίσια  κάποιου  τύπου  συσχέτισης  είναι  η  μη‐χωρική  κλάση  των 
στρέφουσων  κινήσεων  (Turn)  και  η  μη‐χωρική  κλάση  Σεναρίου  (Scenario).  Σε 
επίπεδο  Φυσικού  Σχεδιασμού  της  Βάσης  Γεωγραφικών  Δεδομένων  αυτό 
σημαίνει: 

 Ανάπτυξη  της  μη‐χωρικής  κλάσης  (πίνακα)  Turn  με  ιδιότητες  τις 
οριζόμενες  κατά  το  σχεδιασμό  και  όσες προκύψουν από  τις  συσχετίσεις 
της κλάσης αυτής στα πλαίσια του καταμερισμού. 

 Ανάπτυξη  της  μη‐χωρικής  κλάσης  (πίνακα)  Scenario  με  ιδιότητες  τις 
οριζόμενες  κατά  το  σχεδιασμό  και  όσες προκύψουν από  τις  συσχετίσεις 
της κλάσης αυτής στα πλαίσια του καταμερισμού. 

 Ανάπτυξη της μη‐χωρικής κλάσης (πίνακα) TransitTimeMatrix με ιδιότητες 
τις  οριζόμενες  κατά  το  σχεδιασμό  και  όσες  προκύψουν  από  τις 
συσχετίσεις της κλάσης αυτής στα πλαίσια του καταμερισμού. 

6.3.4.2 Φυσικός Σχεδιασµός Συσχετίσεων Γενίκευσης 

Οι  συσχετίσεις  γενίκευσης  έχουν  ως  αποτέλεσμα  το  Φυσικό  Σχεδιασμό  ενός 
αριθμού  πινάκων  ίσου  με  τις  υποκλάσεις  που  κληρονομούν  τις  ιδιότητες  της 
εκάστοτε κύριας κλάσης. Επομένως: 

Οι  κλάσεις  Matrix,  Volume  και  Function  κληροδοτούν  τις  ιδιότητές  τους  στις 
αντίστοιχες  υποκλάσεις.  Σε  επίπεδο  Φυσικού  Σχεδιασμού  της  Βάσης 
Γεωγραφικών Δεδομένων αυτό σημαίνει: 

 Ανάπτυξη της μη‐χωρικής κλάσης (πίνακα) DemandMatrix με ιδιότητες τις 
οριζόμενες κατά το σχεδιασμό και επιπλέον όλες τις ιδιότητες της κλάσης 
Matrix. 

 Ανάπτυξη  της  μη‐χωρικής  κλάσης  (πίνακα)  VehicleOccupancyMatrix  με 
ιδιότητες  τις  οριζόμενες  κατά  το  σχεδιασμό  και  επιπλέον  όλες  τις 
ιδιότητες της κλάσης Matrix. 

 Ανάπτυξη  της  μη‐χωρικής  κλάσης  (πίνακα)  AdditionalDemandMatrix  με 
ιδιότητες  τις  οριζόμενες  κατά  το  σχεδιασμό  και  επιπλέον  όλες  τις 
ιδιότητες της κλάσης Matrix. 
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 Ανάπτυξη  της μη‐χωρικής  κλάσης  (πίνακα) TurnVolume  με  ιδιότητες  τις 
οριζόμενες κατά το σχεδιασμό και επιπλέον όλες τις ιδιότητες της κλάσης 
Volume. 

 Ανάπτυξη  της  μη‐χωρικής  κλάσης  (πίνακα)  LinkVolume  με  ιδιότητες  τις 
οριζόμενες κατά το σχεδιασμό και επιπλέον όλες τις ιδιότητες της κλάσης 
Volume. 

 Ανάπτυξη  της  μη‐χωρικής  κλάσης  (πίνακα)  TPF  με  ιδιότητες  τις 
οριζόμενες κατά το σχεδιασμό και επιπλέον όλες τις ιδιότητες της κλάσης 
Function. 

 Ανάπτυξη  της  μη‐χωρικής  κλάσης  (πίνακα)  VDF  με  ιδιότητες  τις 
οριζόμενες κατά το σχεδιασμό και επιπλέον όλες τις ιδιότητες της κλάσης 
Function. 

6.3.4.3 Φυσικός Σχεδιασµός Συσχετίσεων ∆ιασύνδεσης 
Πληθαρίθµων Ένα προς Πολλά 

Από  το  Μοντέλο  Δεδομένων  του  καταμερισμού  (§  5.5.4,  Σχήμα  5‐7)  έχουν 
εντοπιστεί δύο συσχετίσεις διασύνδεσης ένα προς πολλά: 

 Η  συσχέτιση  διασύνδεσης  της  υποκλάσης  συνάρτησης  καθυστέρησης 
φόρτου (VDF) με την κλάση του συνδέσμου  (Link) για την εφαρμογή των 
συναρτήσεων στους συνδέσμους (FunctionIsApplicableToLink) 

 Η  συσχέτιση  διασύνδεσης  της  υποκλάσης  συνάρτησης  ποινής 
στρέφουσων κινήσεων  (TPF) με την κλάση του συνδέσμου  (Link) για την 
εφαρμογή  των  συναρτήσεων  στις  στρέφουσες  κινήσεις 
(FunctionIsApplicableToTurn) 

Οι  συσχετίσεις  διασύνδεσης  με  πληθαρίθμους  ένα  προς  πολλά  έχουν  ως 
αποτέλεσμα  τη  δημιουργία  δύο  πινάκων,  έναν  για  κάθε  κλάση,  με  την  κλάση 
που βρίσκεται στην πλευρά του πληθαρίθμου πολλά να σχεδιάζεται φυσικά με 
το κύριο κλειδί της κλάσης που βρίσκεται στην πλευρά του πληθαρίθμου ένα, ως 
ξένο κλειδί. Επομένως: 

 Ο πίνακας Link κατά το σχεδιασμό του αποκτά το κύριο κλειδί VdfID του 
πίνακα VDF ως ξένο κλειδί. 

 Ο πίνακας Turn κατά το σχεδιασμό του αποκτά το κύριο κλειδί TpfID του 
πίνακα TPF ως ξένο κλειδί. 

Τονίζεται  ότι  οι  συσχετίσεις  αυτού  του  τύπου  κατά  το  Φυσικό  Σχεδιασμό  τους 
δηλώνονται ως απλές γεγονός που σημαίνει ότι η κλάση προορισμού μπορεί να 
υφίσταται  ακόμη  και  αν  δεν  υφίσταται  η  κλάση προέλευσης.  Το  γεγονός  αυτό 
στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει ότι μπορεί να υφίσταται η προσφορά του 
Συγκοινωνιακού  Δικτύου  υπό  τη  μορφή  συνδέσμων  και  στρέφουσων  κινήσεων 
χωρίς  απαραίτητα  να  αναφέρονται  σε  κάποιες  συγκεκριμένες  συναρτήσεις 
καθυστέρησης φόρτου ή ποινής στρέφουσων κινήσεων αντίστοιχα. 
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6.3.4.4 Φυσικός Σχεδιασµός Συσχετίσεων ∆ιασύνδεσης 
τύπου Συνάθροισης Πληθαρίθµων Ένα προς Πολλά 

Από  το  Μοντέλο  Δεδομένων  του  καταμερισμού  (§  5.5.4,  Σχήμα  5‐7)  έχουν 
εντοπιστεί δύο συσχετίσεις διασύνδεσης τύπου συνάθροισης ένα προς πολλά:  

 Η  συσχέτιση  διασύνδεσης  τύπου  συνάθροισης  της  κλάσης  Σεναρίου  
(Scenario)  με  τη  γενίκευση  όλων  των  κλάσεων  μητρώου  (Matrix)  για  τη 
σύνδεση  των  μητρώων  με  το  σενάριο  (ScenarioIsAssociatedWithMatrix) 
κατά τη φάση εκτέλεσης του καταμερισμού. 

 Η  συσχέτιση  διασύνδεσης  τύπου  συνάθροισης  της  κλάσης  Σεναρίου  
(Scenario) με τη γενίκευση των κλάσεων φόρτου (Volume) για τη σύνδεση 
των  φόρτων  με  το  σενάριο  (ScenarioIsAssociatedWithVolume)  κατά  τη 
φάση εκτέλεσης του καταμερισμού. 

Οι  συσχετίσεις  διασύνδεσης  τύπου  συνάθροισης  με  πληθαρίθμους  ένα  προς 
πολλά έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο πινάκων, έναν για κάθε κλάση, 
με  την  κλάση  που  βρίσκεται  στην  πλευρά  του  πληθαρίθμου  πολλά  να 
σχεδιάζεται φυσικά με  το  κύριο  κλειδί  της  κλάσης που  βρίσκεται  στην πλευρά 
του  πληθαρίθμου  ένα,  ως  ξένο  κλειδί.  Στην  προκειμένη  περίπτωση  τέτοιου 
τύπου συσχετίσεις  έχουμε από  την κλάση Scenario προς  τις  κλάσεις Matrix  και 
Volume,  οι  οποίες  αποτελούν  γενικεύσεις  επιμέρους  υποκλάσεων.  Για  το  λόγο 
αυτό κάθε υποκλάση της κλάσης Matrix και κάθε υποκλάση της κλάσης Volume 
αποκτά το κύριο κλειδί της κλάσης Scenario ως ξένο κλειδί. Επομένως: 

 Ο πίνακας DemandMatrix κατά το σχεδιασμό του αποκτά το κύριο κλειδί 
ScenarioID του πίνακα Scenario ως ξένο κλειδί. 

 Ο  πίνακας  VehicleOccupancyMatrix  κατά  το  σχεδιασμό  του  αποκτά  το 
κύριο κλειδί ScenarioID του πίνακα Scenario ως ξένο κλειδί. 

 Ο  πίνακας  AdditionalDemandMatrix  κατά  το  σχεδιασμό  του  αποκτά  το 
κύριο κλειδί ScenarioID του πίνακα Scenario ως ξένο κλειδί. 

 Ο  πίνακας  TurnVolume  κατά  το  σχεδιασμό  του  αποκτά  το  κύριο  κλειδί 
ScenarioID του πίνακα Scenario ως ξένο κλειδί. 

 Ο  πίνακας  LinkVolume  κατά  το  σχεδιασμό  του  αποκτά  το  κύριο  κλειδί 
ScenarioID του πίνακα Scenario ως ξένο κλειδί. 

Τονίζεται  ότι  οι  συσχετίσεις  αυτού  του  τύπου  κατά  το  Φυσικό  Σχεδιασμό  τους 
δηλώνονται  ως  σύνθετες  γεγονός  που  σημαίνει  ότι  η  κλάση  προορισμού  δε 
μπορεί  να  υφίσταται  αν  δεν  υφίσταται  η  κλάση προέλευσης.  Το  γεγονός  αυτό 
στην  προκειμένη  περίπτωση  σημαίνει  ότι  δεν  υπάρχουν  μητρώα  ζήτησης  για 
μετακινήσεις ή προφορτήσεις που να μην αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο 
σενάριο ΣΣ. 

6.3.4.5 Φυσικός Σχεδιασµός Συσχετίσεων ∆ιασύνδεσης 
Πληθαρίθµων Ένα προς Ένα 

Από  το  μοντέλο  δεδομένων  του  καταμερισμού  (§  5.5.4,  Σχήμα  5‐7)  έχουν 
εντοπιστεί τρεις συσχετίσεις διασύνδεσης ένα προς ένα:  

 6-10 



Κεφ. 6: Ενσωµάτωση Προτεινόµενων Μεθόδων σε Υφιστάµενες Φυσικές ∆οµές Φυσικός Σχεδιασµός ΒΓ∆ 

 Η  συσχέτιση  διασύνδεσης  των  συνδέσμων  (Link)  με  την  κλάση  που 
αντιπροσωπεύει  τις προφορτήσεις  των συνδέσμων  (LinkVolume) ώστε να 
εφαρμοστούν  οι  φόρτοι  υποβάθρου  στους  συνδέσμους  του 
Συγκοινωνιακού  Δικτύου  (FixedBackgroundVolumeIsAppliedOnLink)  κατά 
τη φάση εκτέλεσης του καταμερισμού. 

 Η συσχέτιση διασύνδεσης των στρέφουσων κινήσεων (Turn) με την κλάση 
που  αντιπροσωπεύει  τις  προφορτήσεις  των  στρέφουσων  κινήσεων 
(TurnVolume)  ώστε  να  εφαρμοστούν  οι  φόρτοι  υποβάθρου  στις 
στρέφουσες  κινήσεις  του  Συγκοινωνιακού  Δικτύου 
(FixedBackgroundVolumeIsAppliedOnTurn)  κατά  τη  φάση  εκτέλεσης  του 
καταμερισμού. 

 Η  συσχέτιση  διασύνδεσης  του  εφαρμοζόμενου  στον  καταμερισμό 
σεναρίου  (Scenario)  με  την  κλάση  που  αντιπροσωπεύει  το  μητρώο  των 
χρόνων  μετακινήσεων  (TravelTimeMatrix)  ώστε  να  αποθηκευτούν  τα 
αποτελέσματα του (ScenarioAssignmentResultsMatrix). 

Οι  συσχετίσεις  διασύνδεσης  με  πληθαρίθμους  ένα  προς  ένα  έχουν  ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο πινάκων, έναν για κάθε κλάση, με κάποια κλάση 
(οποιαδήποτε)  να  σχεδιάζεται  φυσικά  με  το  κύριο  κλειδί  της  κλάσης  που 
βρίσκεται στην απέναντι πλευρά, ως ξένο κλειδί. Επομένως: 

 Ο  πίνακας  TurnVolume  κατά  το  σχεδιασμό  του  αποκτά  το  κύριο  κλειδί 
TurnID του πίνακα Turn ως ξένο κλειδί. 

 Ο  πίνακας  TurnVolume  κατά  το  σχεδιασμό  του  αποκτά  το  κύριο  κλειδί 
TurnID του πίνακα Turn ως ξένο κλειδί. 

 Ο  πίνακας  TravelTimeMatrix  κατά  το  σχεδιασμό  του  αποκτά  το  κύριο 
κλειδί ScenarioID του πίνακα Scenario ως ξένο κλειδί. 

6.3.4.6 Φυσικός Σχεδιασµός Συσχετίσεων ∆ιασύνδεσης 
Πληθαρίθµων Πολλά προς Πολλά 

Από  το  μοντέλο  δεδομένων  του  καταμερισμού  (§  5.5.4,  Σχήμα  5‐7)  έχουν 
εντοπιστεί δύο συσχετίσεις διασύνδεσης πολλά προς πολλά: 

 Η  συσχέτιση  διασύνδεσης  των  συνδέσμων  (Link)  με  το  υπό  εκτέλεση 
σενάριο  (Scenario),  από  την  οποία  προκύπτουν  τα  αποτελέσματα  του 
καταμερισμού,  δηλαδή  φόρτοι  και  χρόνοι  μετακίνησης  επί  των 
συνδέσμων  του  Συγκοινωνιακού  Δικτύου  κατά  τη  φάση  εκτέλεσης  του 
καταμερισμού. 

 Η  συσχέτιση  διασύνδεσης  των  στρέφουσων  κινήσεων  (Turn)  με  το  υπό 
εκτέλεση  σενάριο  (Scenario),  από  την  οποία  προκύπτουν  τα 
αποτελέσματα του καταμερισμού, δηλαδή φόρτοι και χρόνοι μετακίνησης 
επί  των  στρέφουσων  κινήσεων  του  Συγκοινωνιακού  Δικτύου  κατά  τη 
φάση εκτέλεσης του καταμερισμού. 

Οι  συσχετίσεις  διασύνδεσης  με  πληθαρίθμους  πολλά  προς  πολλά  έχουν  ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία τριών πινάκων, από έναν για κάθε κλάση. O τρίτος 
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πίνακας που στην ουσία υλοποιεί  την κλάση διασύνδεσης, απαρτίζεται από τα 
κύρια  κλειδιά  κάθε  κλάσης  που  συμμετέχει  στη  συσχέτιση  ως  ξένα  κλειδιά. 
Επιπροσθέτως  στον  τρίτο  πίνακα  σχεδιάζονται  και  όσα  επιπλέον 
χαρακτηριστικά αφορούν την ίδια τη συσχέτιση. Επομένως: 

 Ο  πίνακας  LinkIsInvolvedToScenario  περιέχει  ως  ξένα  κλειδιά  τα  κύρια 
κλειδιά  των  πινάκων  Scenario  και  Link  δηλαδή  τα ScenarioID  και  LinkID  
αντίστοιχα.  Επιπροσθέτως  ο  πίνακας  αυτός  που  υλοποιεί  την  κλάση 
διασύνδεσης  LinkAssignment,  διατηρεί  και  τα  αποτελέσματα  του 
καταμερισμού που  είναι φόρτοι  και  χρόνοι  μετακίνησης σε  συνδέσμους, 
στα πεδία volad, volau και timau. 

 Ο  πίνακας  TurnIsInvolvedToScenario  περιέχει  ως  ξένα  κλειδιά  τα  κύρια 
κλειδιά των πινάκων Scenario και Turn δηλαδή τα ScenarioID και TurnID  
αντίστοιχα.  Επιπροσθέτως  ο  πίνακας  αυτός  που  υλοποιεί  την  κλάση 
διασύνδεσης  TurnAssignment,  διατηρεί  και  τα  αποτελέσματα  του 
καταμερισμού  που  είναι  φόρτοι  και  χρόνοι  μετακίνησης  σε  στρέφουσες 
κινήσεις, στα πεδία pvolad, pvolau και ptimau. 

Στο Σχήμα 6‐3  απεικονίζεται  ο μετασχηματισμός  του μοντέλου δεδομένων  του 
καταμερισμού    σταθερής  ζήτησης  απλής  κλάσης  χρηστών  στο  δίκτυο  των  Ι.Χ. 
οχημάτων (Σχήμα 5‐7) στις αντίστοιχες κλάσεις – χωρικές ή μη – και συσχετίσεις 
της Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων (FDSCAA-GDB.mdb). 
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6.4 Επίδειξη 
Η επίδειξη διασύνδεσης των μοντέλων ΣΣ και των συστημάτων διαχείρισης της 
χωρικής πληροφορίας, στα πλαίσια του παρόντος περιλαμβάνει: 

 την  αναπαράσταση  της  χωρικής  πληροφορίας  των  αποτελεσμάτων 
Καταμερισμού με χρήση γραμμικών γεγονότων και 

 την  παραγωγή  κώδικα  μοντελοποίησης  στο  πρότυπο  διασωλήνωσης 
XML. 

6.4.1 Επίδειξη Αναπαράστασης Αποτελεσµάτων 
Καταµερισµού µε Χρήση Γραµµικών Γεγονότων 

Τα Συστήματα Γραμμικής Αναφοράς δεν αποτελούν κάποια καινούργια εξέλιξη 
στο  χώρο  των  ΣΓΠ  και  των  σχετικών  εφαρμογών  αναπαράστασης 
Συγκοινωνιακών  Δικτύων.  Ωστόσο,  η  ανάπτυξη  ενός  τέτοιου  συστήματος  στα 
πλαίσια μιας σχεσιακής Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων μόλις πολύ πρόσφατα 
ενσωματώθηκε  στα  υφιστάμενα  λογισμικά    πακέτα  διαχείρισης  χωρικής 
πληροφορίας  (ArcGIS  version  9)  ενεργοποιώντας  τη  δυνατότητα  για  υψηλού 
επιπέδου αναπαράσταση των χωρικών δεδομένων. 

Το  Σύστημα  Γραμμικής  Αναφοράς  που  μοντελοποιήθηκε  εντός  του  Βασικού 
Δικτύου (§ 5.5.3.4) παρέχει πληθώρα δυνατοτήτων για την αναπαράσταση κάθε 
τύπου  δεδομένων  που  μπορεί  να  αντιπροσωπεύουν  γεγονότα  με  σημειακή  ή 
γραμμική  υπόσταση.  Παρακάτω  επιδεικνύεται  η  μεθοδολογία  εφαρμογής  του 
Συστήματος  Γραμμικής  Αναφοράς  και  χρήσης  του  στα  πλαίσια  της  Βάσης 
Γεωγραφικών  Δεδομένων  που  υλοποιεί  το  Μοντέλο  Δεδομένων  του 
καταμερισμού  σταθερής  ζήτησης,  απλής  κλάσης  χρηστών  στο  δίκτυο  Ι.Χ. 
οχημάτων (Σχήμα 5‐7) καθώς και μια απεικόνιση ενός γραμμικού γεγονότος που 
αναπαριστά τα αποτελέσματα του καταμερισμού (φόρτοι στους συνδέσμους του 
Συγκοινωνιακού Δικτύου). 

Η μεθοδολογία εφαρμογής του Συστήματος Γραμμικής Αναφοράς περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα βήματα: 

 Δημιουργία  θεματικού  επιπέδου  της  Χωρικής Κλάσης  Διαδρομής  (Route 
Fetaure Class) βάσει της κύριας Χωρικής Κλάσης Συνδέσμου (Link Feature 
Class) 

 Εισαγωγή  των  αποτελεσμάτων  του  καταμερισμού  (φόρτοι  επί  των 
συνδέσμων  του  δικτύου)  για  κάθε  κατεύθυνση  κυκλοφορίας  στους 
αντίστοιχους πίνακες της Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων (FDSCAA.mdb) 
LinkIsInvolvedToScenario.  Οι  πίνακες  αυτοί  καλούνται  και  Πίνακες 
Γεγονότων διότι περιέχουν τα  δεδομένα που θα αναπαρασταθούν μέσω 
του Συστήματος Γραμμικής Αναφοράς. 

 Ενεργοποίηση  του  Συστήματος  Γραμμικής  Αναφοράς  και  ρύθμιση  των 
ακόλουθων παραμέτρων: 

 6-14 



Κεφ. 6: Ενσωµάτωση Προτεινόµενων Μεθόδων σε Υφιστάµενες Φυσικές ∆οµές Επίδειξη 

 6-15 

‐ Της Διαδρομής Αναφοράς  (Route Reference) και του πεδίου κλειδιού 
αυτής (RouteID). 

‐ Του  ζεύγους  των  μετρήσεων  επί  των  οποίων  θα  βασιστεί  η 
αναπαράσταση  των  γραμμικών  γεγονότων.  Οι  μετρήσεις  αυτές 
αναφέρονται  σε  δύο  ακραίες  τιμές  (FromMeasure, ToMeasure)  για 
κάθε  σύνδεσμο,  που  για  τη  συγκεκριμένη  αναπαράσταση 
ισοδυναμούν με την τιμή “0” για την πρώτη ακραία μέτρηση και την 
τιμή  “Length”,  το  μήκος  δηλαδή  του  συνδέσμου,  για  τη  δεύτερη 
ακραία μέτρηση. Αμφότερες οι τιμές παρέχονται για κάθε σύνδεσμο 
στους  Πινάκες  Γεγονότων  των  αποτελεσμάτων  Καταμερισμού  που 
αναφέρθηκαν προηγουμένως. 

‐ Του  πεδίου  μετατόπισης  (offset)  του  αναπαριστάμενου  γραμμικού 
γεγονότος. Στην προκειμένη περίπτωση έχει προβλεφθεί μετατόπιση 
εκατέρωθεν του γραμμικού θεματικού επιπέδου της χωρικής Κλάσης 
Διαδρομής για να εξυπηρετήσει την απεικόνιση των φόρτων και για 
τις δύο κατευθύνσεις. 

 Εκτέλεση  της  ρουτίνας  δημιουργίας  γραμμικού  γεγονότος,  απ’  όπου 
προκύπτουν τα γεγονότα των φόρτων για κάθε κατεύθυνση. 

Το  αποτέλεσμα  της  όλης  διαδικασίας  είναι  η  παραγωγή  δύο  δυναμικών 
θεματικών  επιπέδων  (LinkIsInvolvedToScenario_0Events  και 
LinkIsInvolvedToScenario_1Events). Η αναπαράσταση των φόρτων επιτελείται με 
επιλογή ως πεδίου χαρτογραφικής απεικόνισης το πεδίο των τιμών των φόρτων 
επί των συνδέσμων όπως αυτοί προκύπτουν από τα εξαγόμενα του μοντέλου και 
έχουν  αποθηκευτεί  στους  Πίνακες  Γεγονότων.  Η  οπτικοποίηση  των  φόρτων 
περιλαμβάνει  διαφορετικό  πάχος  των  γραμμών  γεγονότων  ανάλογα  με 
καθορισμένα διαστήματα τιμών φόρτου. 

Η έννοια του “δυναμικού ”, αναφορικά με τα θεματικά επίπεδα των γραμμικών 
γεγονότων,  σημαίνει  ότι  η  ανωτέρω  περιγραφείσα  διαδικασία  εκτελείται 
αυτόματα  από  την  αρχή  κάθε  φορά  που  εκτελείται  η  αναπαράσταση  των 
συγκεκριμένων κλάσεων. Ως εκ τούτου οποιεσδήποτε αλλαγές προκύπτουν στον 
πίνακα που τηρεί τα αποτελέσματα των καταμερισμών από τα μοντέλα ΣΣ και 
αντανακλώνται στη Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων, αντανακλώνται επίσης και 
στην αναπαράσταση των αποτελεσμάτων αυτών. Λαμβάνοντας υπόψη και την 
ευκολία  διαχείρισης μιας Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων και  της  διασύνδεσής 
της  με  άλλα  υποσυστήματα  όπως  αυτή  τεκμηριώθηκε  στο  κεφάλαιο  4, 
αναδεικνύονται  τα  οφέλη  που  προκύπτουν  από  τη  χρήση  των  προτεινόμενων 
Γεωπληροφοριακών Μοντέλων Δεδομένων. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί και η δυνατότητα επέκτασης των αναπαραστάσεων 
των χωρικών δεδομένων που ανταλλάσσονται με τα συγκοινωνιακά μοντέλα, η 
οποία  μεταξύ  άλλων  μπορεί  να  περιλαμβάνει:  αναπαράσταση  χρόνων 
μετακίνησης  επί  των  συνδέσμων,  αναπαράσταση  φόρτων  και  χρόνων 
μετακίνησης επί  των στρέφουσων κινήσεων, αναπαράσταση μητρώων ζήτησης 
για μετακινήσεις κλπ. 



 . 6: Ενσωµάτωση Προτεινόµενων Μεθόδων σε Υφιστάµενες Φυσικές ∆οµές  Επίδειξη

6-16 

 
Σχήµα 6-4: Επίδειξη Αναπαράστασης Αποτελεσµάτων Καταµερισµού µε Γραµµικά Γεγονότα

Κεφ

 



Κεφ. 6: Ενσωµάτωση Προτεινόµενων Μεθόδων σε Υφιστάµενες Φυσικές ∆οµές Επίδειξη 

6.4.2 Παραγωγή Κώδικα Μοντελοποίησης 

Μια  τυποποιημένη  μορφή  εισαγωγής‐εξαγωγής  των  πληροφοριών  μιας  Βάσης 
Δεδομένων  είναι  σε  κώδικα  του  προτύπου  διασωλήνωσης  δεδομένων  της 
Εκτατής Δηλωτικής Γλώσσας XML. Τα φίλτρα τύπου XML, υποστηρίζονται από 
την  πλειοψηφία  των  λογισμικών  που  διαχειρίζονται  Συστήματα  Διαχείρισης 
Βάσεων Δεδομένων και παρέχουν δυνατότητες εισαγωγής – εξαγωγής [14]: 

 του Φυσικού Σχήματος, των δομών δηλαδή που τηρούν τα δεδομένα, ή/και 

 των  ίδιων  των  δεδομένων  συμπεριλαμβανομένων  και  των 
μεταδεδομένων  

Τα αποτελέσματα του καταμερισμού σταθερής ζήτησης, απλής κλάσης χρηστών 
στο δίκτυο Ι.Χ. οχημάτων, που επιδείχθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο και 
τηρούνται  στη  Βάση  Γεωγραφικών  Δεδομένων  που  υλοποιεί  το  προτεινόμενο 
Μοντέλο  Δεδομένων  του  εν  λόγω  Καταμερισμού  (§  5.5.4,  Σχήμα  5‐7) 
κωδικοποιούνται σε κώδικα XML στα σχήματα που ακολουθούν. Συγκεκριμένα: 

 Στο  Σχήμα  6‐5  απεικονίζεται  απόσπασμα  από  τη  δομή  του πίνακα  των 
αποτελεσμάτων  του  καταμερισμού  (LinkIsInvolvedToScenario).  Οι 
πληροφορίες που εξάγονται αναφέρονται: 
‐ σε  γενικής  φύσεως  στοιχεία  για  το  σύνολο  των  αντικειμένων  του 
τύπου  του  συγκεκριμένου  πίνακα,  όπως  το  χώρο  εργασίας 
(WorkSpace),  την έκδοση  (Version)  τα πεδία ορισμού τιμών  (Domain) 
κλπ. και 

‐ σε  ειδικής  φύσεως  στοιχεία  για  το  συγκεκριμένο  πίνακα  όπως  οι 
τύποι και οι ορισμοί των πεδίων του. 

 Στο  Σχήμα  6‐6  απεικονίζεται  απόσπασμα  από  τα  ίδια  τα  δεδομένα  του 
πίνακα των αποτελεσμάτων του καταμερισμού (LinkIsInvolvedToScenario) 
υπό τη μορφή των τιμών που τηρούνται στις εγγραφές του. 

Και  τα  δύο  σχήματα  του  κώδικα  μοντελοποίησης  εξήχθησαν  από  τη  μονάδα 
ArcCatalog [15] του λογισμικού ΣΓΠ ArcGIS. Ο κώδικας αυτός είναι ανεξάρτητος 
λογισμικού  και  πλατφόρμας  και  μπορεί  να  εισαχθεί,  όπως  αναλυτικά  έχει 
επεξηγηθεί στο κεφάλαιο 4, από άλλα ΣΓΠ, παρέχοντας τη δυνατότητα τόσο της 
ανάπτυξης  διπλοτύπου  της  Βάσης  Γεωγραφικών  Δεδομένων  όσο  και 
πληθύσμωσής της με τα δεδομένα του καταμερισμού. 
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7.1 Εισαγωγή 
Οι  πρόσφατες  εξελίξεις  στον  τομέα  της  ανάπτυξης  σχεσιακών  Βάσεων 
Γεωγραφικών  Δεδομένων  και  η  ενσωμάτωση  τους  σε  προηγμένα  ΣΓΠ 
σηματοδότησε  την  έναρξη  δημιουργίας  πρότυπων  αντικειμενοστραφών 
Μοντέλων  Δεδομένων,  για  ένα  ευρύ  φάσμα  συστημάτων.  Τα  Μοντέλα 
Δεδομένων  αυτά  θέτουν  το  κανονιστικό  πλαίσιο  για  την  προσομοίωση  της 
διακίνησης και ανταλλαγής  των  δεδομένων,  χωρικών ή μη,  με  κάθε  εξωτερικό 
υποσύστημα, σύμφωνα με τις αρχές που διέπει το συνολικό υπό μοντελοποίηση 
Σύστημα.  Υπό  αυτό  το  πρίσμα,  ομάδες  από  ειδικούς  σε  ένα  ευρύ  φάσμα 
επιστημονικών  εξειδικεύσεων  σε  συνεργασία  με  αναλυτές  συστημάτων  και 
μηχανικούς  λογισμικού,  συνεργάζονται  με  σκοπό  την  ανάπτυξη  προτύπων 
Γεωπληροφοριακών Μοντέλων Δεδομένων. 

Στον  τομέα  των  Μεταφορών  παρατηρούνται  αξιοσημείωτες  ερευνητικές 
προσπάθειες,  όπως  το  ερευνητικό  κονσόρτσιουμ  UNETRANS,  που  στοχεύουν 
στην  καθιέρωση  ενός  Γεωπληροφοριακού  Μοντέλου  Δεδομένων,  το  οποίο  θα 
αποτελέσει  το  σημείο  αναφοράς  για  κάθε  σύστημα  ή  μεμονωμένη  εφαρμογή 
προϋποθέτει  τη  χρήση  ενός  Συγκοινωνιακού  Δικτύου.  Στο  πρότυπο  αυτό 
Μοντέλο Δεδομένων, όπως είναι αναμενόμενο, τίθενται αρχικά οι προδιαγραφές 
μοντελοποίησης  των  βασικών  συστατικών  του  συστήματος  των  Μεταφορών, 
δηλαδή  του  Δικτύου  Αναφοράς,  της  τοπολογίας,  του  Συστήματος  Γραμμικής 
Αναφοράς,  καθώς  και  μιας  σειράς  εξειδικευμένων  υποσυστημάτων  που 
συνθέτουν  το  σύστημα  των  Συγκοινωνιακών  Δικτύων.  Τα  τελευταία, 
αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας τις τελευταίες δύο δεκαετίες με αποτέλεσμα τη 
θέσπιση πολυάριθμων προδιαγραφών και προτύπων που  έχουν  εφαρμογή στα 
Συγκοινωνιακά  Δίκτυα.  Η  θέσπιση,  όμως  ενός  ενιαίου  κοινά  αποδεκτού 
πρότυπου  αντικειμενοστραφούς  Μοντέλου  Δεδομένων,  όπως  ήδη  έχει 
αναφερθεί, είναι υπό εξέλιξη. 

Η παρούσα  έρευνα  υιοθέτησε  τις  αναγνωρισμένες  προδιαγραφές  που  τίθενται 
στα  υφιστάμενα  Μοντέλα  Δεδομένων  και  επιχείρησε  να  επεκτείνει  τις 
ερευνητικές  ανησυχίες  σε  περισσότερο  εξειδικευμένα  ζητήματα  που  άπτονται 
του  τομέα  της  συγκοινωνιακής  τεχνικής,  επιδιώκοντας  να  εγκαινιάσει  την 
προτυποποίηση  τους.  Για  το  λόγο  αυτό,  κατά  την  αξιολόγηση  της  πρότασης 
χρηματοδότησής της, χαρακτηρίστηκε ως βασική έρευνα. Ανεξάρτητα από αυτό, 
σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός προτύπων Μοντέλων Δεδομένων εξ’ ορισμού 
αποτελεί βασική έρευνα.  

Τα  ζητήματα  που  απασχόλησαν  το  σχεδιασμό  των  προτεινόμενων  από  τη 
διδακτορική διατριβή Μοντέλων Δεδομένων, επικεντρώθηκαν σε διεργασίες που 
εκτελούνται  από  τα  συγκοινωνιακά  μοντέλα  και  πιο  συγκεκριμένα:  στις 
διαδικασίες  καταμερισμού  της  κυκλοφορίας  στο  δίκτυο  με  βάση  τη  ζήτηση  των 
μετακινούμενων  χρηστών  και  την  προσφορά  του  Συγκοινωνιακού  Δικτύου.  Η 
συγκεκριμένη  επιλογή  βασίστηκε  στο  ότι  οι  διεργασίες  καταμερισμού  αφενός 
έχουν μελετηθεί  επισταμένως  και πολυάριθμοι αλγόριθμοι  τις  εκτελούν στους 
πυρήνες  των  συγκοινωνιακών  μοντέλων,  αφετέρου  η  ανταλλαγή  δεδομένων 
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κατά την παραμετροποίηση των διαδικασιών καταμερισμού απαιτούν την ορθή 
κρίση του συγκοινωνιολόγου. 

Τονίζεται  ότι  με  την  παρούσα  έρευνα  δε  μοντελοποιήθηκαν  εκ  νέου  οι 
αλγόριθμοι  καταμερισμού  –  άλλωστε  αυτό  σε  καμιά  περίπτωση  δεν  αποτελεί 
αντικείμενο  ενός  Γεωπληροφοριακού  Μοντέλου  Δεδομένων  –  ,  αλλά 
προσδιορίστηκαν  οι  χωρικές  –  ή  μη  –  κλάσεις  των  αντικειμένων  εκείνων  που 
συμμετέχουν  στις  διαδικασίες  καταμερισμού  καθ’  όλες  τις  φάσεις  εκτέλεσής 
τους  από  τα  συγκοινωνιακά  μοντέλα.  Προσδιορίστηκαν  επίσης  οι  ιδιότητες,  οι 
λειτουργίες, οι περιορισμοί, οι κανόνες, που διέπουν τις συγκοινωνιακές κλάσεις 
αντικειμένων,  οι  μεταξύ  τους  συσχετίσεις,  ώστε  όλα  τα  παραπάνω  να 
συντείνουν στον  εμπλουτισμό  του υπό  εγκαθίδρυση υπερ‐μοντέλου δεδομένων 
για τις Μεταφορές. 

Στο  παρόν  κεφάλαιο  επιχειρείται  να  αναδειχθεί  η  συμβολή  της  παραγόμενης 
έρευνας  στην  επιστημονική  κοινότητα  και  να  διερευνηθούν  οι  πιθανές 
μελλοντικές  επεκτάσεις  που  διανοίγονται  από  την  εκπόνησή  της. 
Προηγουμένως, γίνεται μια αναδρομή στα πεπραγμένα με μια επισκόπηση των 
δραστηριοτήτων που εκτελέσθηκαν και την παράθεση κάθε τύπου ερευνητικού 
εξαγόμενου.

7.2 Επισκόπηση ∆ραστηριοτήτων 
Οι  δραστηριότητες  μπορούν  να  καταταγούν  σε  τέσσερα  στάδια.  Η  χρονική 
τοποθέτηση των σταδίων και των περιλαμβανομένων σε αυτά δραστηριοτήτων 
καθώς και η μεταξύ τους τροφοδότηση είναι σειριακή. Το σχήμα που ακολουθεί 
αποτυπώνει τον σαφή διαχωρισμό των εργασιών σε τέσσερα διακριτά στάδια και 
το διάγραμμα ροής των δραστηριοτήτων που εκτελέστηκαν. 

 

2.   Καταγραφή Ανταλλαγής ∆εδοµένων 
Εισόδου-Εξόδου καθ’ όλες τις φάσεις των 
∆ιεργασιών Καταµερισµού 

Σχεδιασµός 
Πρότυπων 
Γεωπληροφοριακών 
Μοντέλων 
∆εδοµένων για 
Συγκοινωνιακά 
∆ίκτυα

1. Φυσικός 
Σχεδιασµός 
Βάσεων 
Γεωγραφικών 
∆εδοµένων 

2. Παραγωγή 
Κώδικα 
Ενοποίησης και 
Επίδειξη 

2. Μελέτη Συγκοινωνιακών Μοντέλων και 
∆ιεργασιών Καταµερισµού 

∆

Β  

Α  

Γ

1. Φιλτράρισµα και Ταξινόµηση ∆εδοµένων 
Συγκοινωνιακού Σχεδιασµού 

1. Μελέτη Προτύπων (Σχεδίασης, 
∆ιασωλήνωσης, Τοπολογίας κλπ.) 

 
Σχήµα 7-1: ∆ιάγραµµα Ροής ∆ραστηριοτήτων ∆ιατριβής 
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Τονίζεται  ιδιαιτέρως,  ότι  ο  καθορισμός  των  ανωτέρω  δραστηριοτήτων  και  το 
χρονοδιάγραμμά εκτέλεσής τους,  ήταν απαίτηση των προδιαγραφών σύνταξης 
της  πρότασης  που  υποβλήθηκε  για  τη  χρηματοδότησή  τους.  Όπως  ήταν 
αναμενόμενο επήλθε σχετική διαφοροποίηση, που επιβλήθηκε, από τις εξελίξεις 
στο  ερευνητικό πεδίο που  κατατάσσεται  η  διδακτορική  διατριβή,  και  μέχρι  ένα 
βαθμό  από  την  αναθεώρηση  και  τον  επαναπροσδιορισμό  των  κεντρικών 
κατευθύνσεων, που σε κάθε περίπτωση χαρακτηρίζουν μια ερευνητική δουλειά. 

Το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο τοποθετούνται οι εργασίες ετέθη από το κύριο 
ερώτημα:  “ποιες  συγκοινωνιακές  διεργασίες  χρήζουν  προτυποποίησης  και 
μπορούν να συνεισφέρουν στον εμπλουτισμό των υφιστάμενων γεωπληροφοριακών 
Μοντέλων Δεδομένων;” 

Η ζήτηση των χρηστών για μετακινήσεις και οι διαδικασίες μοντελοποίησης της 
καταλαμβάνει  ένα  ευρύ  φάσμα  δραστηριοτήτων  για  τους  συγκοινωνιολόγους 
μηχανικούς.  Το  στάδιο  Α  (κεφάλαια  2  και  3),  περιλαμβάνει  τη  μελέτη  των 
συγκοινωνιακών  μοντέλων  που  χρησιμοποιούνται  για  τη  μοντελοποίηση  της 
ζήτησης για μετακινήσεις και τον ακριβή προσδιορισμό των διεργασιών εκείνων 
που  χρήζουν  μοντελοποίησης  στα  πλαίσια  των  υφιστάμενων 
Γεωπληροφοριακών  Μοντέλων  Δεδομένων.  Προηγουμένως  επισκοπήθηκαν  τα 
πρότυπα που σχετίζονται με τη σχεδίαση των Μοντέλων Δεδομένων  (UML),  τη 
διασωλήνωση  δεδομένων  (XML),  την  Τοπολογία,  τα  Συστήματα  Γραμμικής 
Αναφοράς,  τα  Γεω‐χωρικά  δεδομένα  (FGDC)  και  τα  υφιστάμενα 
Γεωπληροφοριακά Μοντέλα Δεδομένων  για  τις Μεταφορές  (UNETRANS).  Από 
τη μελέτη αυτή προέκυψαν  δύο  κρίσιμα συμπεράσματα που  τροφοδότησαν  τις 
εργασίες του επόμενου σταδίου: 

 Στα  υφιστάμενα  Γεωπληροφοριακά  Μοντέλα  Δεδομένων  για 
Συγκοινωνιακά  Δίκτυα,  δεν  αποτυπώνονται  στον  επιθυμητό  βαθμό  οι 
οντότητες  εκείνες  που  συμμετέχουν  στο  εδραιωμένο  τα  τελευταία 
πενήντα χρόνια σύστημα ΣΣ, των μοντέλων των τεσσάρων βημάτων. 

 Από τι  διεργασίες που  επιτελούν  τα μοντέλα ζήτησης για μετακινήσεις, 
αυτές  που  χρήζουν  περαιτέρω  έρευνας  για  προτυποποίηση  είναι  οι 
διεργασίες του καταμερισμού των ροών κυκλοφορίας στο Συγκοινωνιακό 
Δίκτυο. Η θέση αυτή τεκμηριώθηκε τόσο από το γεγονός ότι οι διεργασίες 
αυτές εκτελούνται από εδραιωμένους αλγορίθμους, όσο και από το ότι η 
φύση  των  διεργασιών  καταμερισμού  και  ο  τρόπος  εκτέλεσής  τους 
απαιτούν  την  κρίση  και  απόφαση  του  συγκοινωνιολόγου  μηχανικού,  σε 
αντίθεση με τις υπόλοιπες διεργασίες των μοντέλων τεσσάρων βημάτων 
που δεν είναι ακραιφνώς συγκοινωνιακές. 

Ο  σχεδιασμός  των  Γεωπληροφοριακών  Μοντέλων  Δεδομένων  για 
Συγκοινωνιακά  Δίκτυα  απαιτεί  απόλυτη  κατανόηση  κάθε  τύπου  δεδομένων 
εμπλέκεται  στην  υπό  ενσωμάτωση  συγκοινωνιακή  διεργασία.  Οι  διαδικασίες 
που εκπονήθηκαν κατά το Στάδιο Β (κεφάλαιο 5) οδήγησαν: 

 Στην  κατανόηση  των  οντοτήτων  και  των  συνόλων  δεδομένων  που 
συμμετέχουν  στα  μοντέλα  του  ΣΣ  και  δύνανται  να  εμπλουτίσουν  τα 
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υφιστάμενα Γεωπληροφοριακά Μοντέλα Δεδομένων για Συγκοινωνιακά 
Δίκτυα. 

 Στην  καταγραφή  της  ανταλλαγής  δεδομένων που  λαμβάνει  χώρα  κατά 
την εκτέλεση κάθε τύπου καταμερισμού. 

Τα  αποτελέσματα  των  δύο  πρώτων  σταδίων  τροφοδότησαν  το  στάδιο  Γ 
(κεφάλαιο  5)  στο  οποίο  ουσιαστικά  εκπονήθηκε  η  βασική  έρευνα  που  θα 
συμβάλει  στο  σχεδιασμό  και  τη  βελτιστοποίηση  των  υφιστάμενων  πρότυπων 
Γεωπληροφοριακών  Μοντέλων  Δεδομένων  των  Βάσεων  Γεωγραφικών 
Δεδομένων για Συγκοινωνιακά Δίκτυα. Συγκεκριμένα: 

 Επιτελέσθηκε  ο  σχεδιασμός  του Μοντέλου  Δεδομένων  που  αναπαριστά 
το  βασικό  υποκείμενο  δίκτυο  επί  του  οποίου  λαμβάνουν  χώρα  οι 
δραστηριότητες  των  χρηστών  του  δικτύου.  Ο  σχεδιασμός  αυτός 
συμπεριλάμβανε  το  πρότυπο  τοπολογίας  που  υιοθετείται  κατά  το 
σχεδιασμό Συγκοινωνιακών Δικτύων καθώς επίσης και το προτεινόμενο 
Σύστημα Γραμμικής Αναφοράς. 

 Επιτελέσθηκε ο σχεδιασμός επιλεγμένων τύπων καταμερισμού, με τρόπο 
τέτοιο  ώστε  να  καλύπτονται  οι  αντιπροσωπευτικές  περιπτώσεις.  Τα 
παραγόμενα Μοντέλα Δεδομένων περιλαμβάνουν: 

‐ Καταμερισμό σταθερής ζήτησης, απλής κλάσης χρηστών στο δίκτυο 
των ΙΧ οχημάτων. 

‐ Καταμερισμό γενικευμένου κόστους στο δίκτυο των ΙΧ οχημάτων. 
‐ Καταμερισμό στο δίκτυο δημοσίων συγκοινωνιών. 
‐ Ντετερμινιστικό καταμερισμό στο δίκτυο δημοσίων συγκοινωνιών. 

Τα  συγκεκριμένα  μοντέλα  δεδομένων  προσδοκάται  να  τροφοδοτήσουν  την 
επέκταση του σχεδιασμού του πιο αντιπροσωπευτικού μοντέλου δεδομένων για 
τις μεταφορές,  της ερευνητικής ομάδας UNETRANS. Στο σημείο αυτό τονίζεται 
ότι  στην  τεκμηρίωση  του Μοντέλου Δεδομένων UNETRANS  αναφέρεται  ότι  τα 
διάφορα υπομοντέλα που συνθέτουν το μοντέλο τεσσάρων βημάτων του ΣΣ δεν 
περιλαμβάνονται  άμεσα  σε  αυτό,  γεγονός  που  όπως  αναφέρθηκε  κατέστη 
καθοριστικό για την εκπόνηση της παρούσας έρευνας. 

Στο στάδιο Δ (κεφάλαιο 6) υλοποιείται το προτεινόμενο μοντέλο δεδομένων του 
καταμερισμού  σταθερής  ζήτησης  στο  δίκτυο  ΙΧ  οχημάτων,  με  το  Φυσικό 
Σχεδιασμό της αντίστοιχης Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων. Τα εξαγόμενα του 
σταδίου περιλαμβάνουν: 

 Τη Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων του συγκεκριμένου καταμερισμού και 
την  πληθύσμωσή  της  με  πραγματικά  δεδομένα  από  μια  περιοχή  της 
Αθήνας. 

 Την επίδειξη χαρτογραφικών αναπαραστάσεων της εμπλεκόμενης με τις 
διαδικασίες καταμερισμού χωρικής πληροφορίας 
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 Την  παραγωγή  κώδικα  μοντελοποίησης  XML,  μέσω  του  οποίου 
επιδεικνύεται  η  ενοποίηση  του  αντιπροσωπευτικού  συγκοινωνιακού 
μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της διατριβής  (EMME/2) με 
τη Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων. 

Οι μέθοδοι και οι τεχνικές που υιοθετήθηκαν για την παραγωγή των πρότυπων 
Γεωπληροφοριακών  Μοντέλων  Δεδομένων  και  ο  μετασχηματισμός  τους  σε 
Βάσεις  Γεωγραφικών  Δεδομένων,  αντιπροσωπεύουν  τις  σύγχρονες  τάσεις  που 
διέπουν τον τομέα των μηχανικών λογισμικού και των αναλυτών συστημάτων. 
Συγκεκριμένα,  η  γλώσσα  αντικειμενοστραφούς  μοντελοποίησης  UML, 
θεωρείται από το 1998 ως το κοινά αποδεκτό εργαλείο μοντελοποίησης κατά την 
ανάλυση  και  το  σχεδιασμό  συστημάτων.  Η  γλώσσα  διασωλήνωσης  XML, 
αποτελεί  και  αυτή,  από  την  ίδια  χρονιά  ένα  πρότυπο  τεκμηρίωσης  για  τον 
ορισμό,  τη  μεταφορά,  τον  έλεγχο  αξιοπιστίας  και  την  ερμηνεία  δεδομένων. 
Τέλος  η  έννοια  της  Βάσης  Γεωγραφικών Δεδομένων ως  κύρια  δομή  δεδομένων 
για  την  επίτευξη  κάθε  τύπου  χωρικής  ανάλυσης  και  επεξεργασίας  μόλις  τα 
τελευταία 5 χρόνια εισήχθη στα λογισμικά πακέτα των ΣΓΠ. 

7.3 Συµβολή Παραγόµενης Έρευνας 
Η παραγόμενη έρευνα συμβάλει στον ευρύτερο τομέα της Γεωπληροφορικής και 
της Ανάλυσης  και Σχεδίασης Συστημάτων,  με  εφαρμογή στην  εξειδίκευση  του 
συγκοινωνιολόγου  μηχανικού  και  ειδικότερα  στον  τομέα  της  συγκοινωνιακής 
τεχνικής που είναι επιφορτισμένος με τις διεργασίες του ΣΣ. 

Εξετάζοντας συνοπτικά τις προτάσεις και τα αποτελέσματα των προηγούμενων 
κεφαλαίων μπορούμε να καταλήξουμε σε  ορισμένα γενικά συμπεράσματα και 
απόψεις,  μέσα  από  τα  οποία  αναδεικνύεται  η  συμβολή  της  παραγόμενης 
έρευνας.  Κάποιες  από  τις  ακόλουθες  δηλώσεις  ενδεχομένως  να 
αλληλεπικαλύπτονται σε ορισμένα σημεία, παρατίθενται ωστόσο ξεχωριστά για 
να αναδειχθεί κάθε πτυχή της συμβολής της παραγόμενης έρευνας.  

 Η παραγόμενη έρευνα συμβάλλει στη διασύνδεση των μοντέλων ΣΣ και των 
ΣΓΠ. 
Το  κύριο  εξαγόμενο  της  διατριβής  είναι  μια  σειρά  από  Μοντέλα 
Δεδομένων UML κλάσεων, για επιλεγμένες διεργασίες καταμερισμού. Τα 
Μοντέλα  Δεδομένων  αυτά  δύνανται  να  ενσωματωθούν  σε  υφιστάμενα 
Γεωπληροφοριακά Μοντέλα Δεδομένων του Συστήματος των Μεταφορών 
εμπλουτίζοντάς  τα.  Επίσης,  θέτουν  το  κανονιστικό  πλαίσιο  επί  του 
οποίου  θα  βασιστεί  ο  Φυσικός  Σχεδιασμός  των  Βάσεων  Γεωγραφικών 
Δεδομένων που τηρούν κάθε τύπου δεδομένο συγκοινωνιακής φύσεως. Οι 
Βάσεις  αυτές  Δεδομένων  θα  αποτελέσουν  το  σημείο  αναφοράς  για  την 
ανταλλαγή  δεδομένων  με  κάθε  εξωτερικό  υποσύστημα,  είτε  πρόκειται 
για μοντέλο ΣΣ είτε για ΣΓΠ,  είτε για οποιοδήποτε άλλο λογισμικό. Για 
να  είναι  εφικτή  η  επικοινωνία  της  Βάσης  Γεωγραφικών Δεδομένων που 
υλοποιεί τα Μοντέλα Δεδομένων με οποιοδήποτε εξωτερικό υποσύστημα, 
είναι  απαραίτητη  η  ανάπτυξη  κατάλληλων  διεπαφών  (πρωτοκόλλων 
επικοινωνίας) που θα μετασχηματίζουν τα δεδομένα των δομών της μιας 
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πλευράς σε μορφή συμβατή με τις δομές δεδομένων της άλλης πλευράς 
και αντίστροφα. 
Τα προτεινόμενα από  την παρούσα  έρευνα  Γεωπληροφοριακά Μοντέλα 
Δεδομένων  για  Συγκοινωνιακά  Δίκτυα  θεωρούνται  Πρότυπα  και  ως  εκ 
τούτου,  είναι  ανεξάρτητα  του  λογισμικού  διαχείρισης  της  Βάσης 
Γεωγραφικών  Δεδομένων  που  τα  υλοποιεί,  ανεξάρτητα  του  ΣΓΠ  που 
διαχειρίζονται  τα  χωρικά  δεδομένα,  ανεξάρτητα  των  συγκοινωνιακών 
μοντέλων  που  επιτελούν  τις  συγκοινωνιακές  διεργασίες  και  τέλος 
ανεξάρτητα της οποιασδήποτε πλατφόρμας λειτουργικού συστήματος επί 
της  οποίας  επικάθεται  η  υλοποίησή  τους.  Σε  ότι  αφορά  στους 
συγκοινωνιολόγους,  συμβάλλουν  στη  διατήρηση  της  χρήσης  των 
συγκοινωνιακών  μοντέλων  με  τα  οποία  είναι  ήδη  εξοικειωμένοι. 
Παράλληλα  “υποχρεώνουν”  τους  προμηθευτές  συγκοινωνιακών 
μοντέλων να εμπλουτίσουν τα προϊόντα τους με κατάλληλα πρωτόκολλα 
επικοινωνίας  με  τη  Βάση  Γεωγραφικών  Δεδομένων  που  υλοποιεί  τα 
προτεινόμενα Μοντέλα Δεδομένων. 

 Η παραγόμενη έρευνα είναι διαθεματική. 
Τα  παραγόμενα  Μοντέλα  Δεδομένων,  συνεισφέρουν  στην  εξειδίκευση 
του  συγκοινωνιολόγου  μηχανικού,  παρέχοντας  υψηλές  δυνατότητες 
διαχείρισης της χωρικής διάστασης των συγκοινωνιακών οντοτήτων που 
συμμετέχουν  στις  διεργασίες  καταμερισμού  των  μοντέλων  ΣΣ.  Ωστόσο, 
ιδιαίτερα  σημαντική  θα  πρέπει  να  θεωρείται  και  η  συνεισφορά  της 
παραγόμενης  έρευνας  στην  εξειδίκευση  των  αναλυτών  συστημάτων  – 
προγραμματιστών  αφού  μέσα  από  αυτήν  αναδεικνύεται  μια 
μεθοδολογική  προσέγγιση  η  οποία  μπορεί  να  υιοθετηθεί  και  σε 
περιπτώσεις  σχεδιασμού  Γεωπληροφοριακών  Μοντέλων  Δεδομένων 
άλλων τομέων της ανθρώπινης δραστηριότητας.  

 Τα προτεινόμενα Μοντέλα Δεδομένων εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα 
που ενέχει ο σχεδιασμός ανοικτής αρχιτεκτονικής. 
Τα  παραγόμενα  Μοντέλα  Δεδομένων  έχουν  σχεδιαστεί  στο 
αναγνωρισμένο  πρότυπο  της  Ενοποιημένης  Γλώσσας  Μοντελοποίησης, 
UML. Η UML, ως αντικειμενοστραφής γλώσσα ανοικτής αρχιτεκτονικής 
είναι  απόλυτα  αξιοποιήσιμη  από  τις  υψηλές  δυνατότητες  που  παρέχει 
σήμερα η τεχνολογία λογισμικού. Επομένως η συμβολή του σχεδιασμού 
ανοικτής  αρχιτεκτονικής  αντανακλάται  απόλυτα  και  στα  προτεινόμενα 
από την παραγόμενη έρευνα Μοντέλα Δεδομένων τα οποία δύνανται: 

‐ Να  ενσωματώσουν  και  κατ’  επέκταση  να  αξιοποιήσουν  κάθε 
ιστορική μέθοδο και σημειολογία έχει προταθεί για το συγκεκριμένο 
ή για παρεμφερές ή για συγγενές πεδίο διεργασιών που επιτελούν τα 
συγκοινωνιακά μοντέλα. 

‐ Να  συνεισφέρουν  στην  ανάπτυξη  ολοκληρωμένων  λογισμικών 
εργαλείων  για  συστήματα  διαχείρισης  της  χωρικής  διάστασης  των 
συγκοινωνιακών  οντοτήτων,  ανεξάρτητα  από  τις  προδιαγραφές 
υλοποίησης και το χρόνο ζωής των συστημάτων αυτών. 
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‐ Να υποστηρίξουν κάθε κατηγορίας Σύστημα για τις Μεταφορές είτε 
αυτό  είναι  ευρείας  κλίμακας,  είτε  είναι  ιδιαίτερα  πολύπλοκο,  είτε 
είναι πραγματικού χρόνου, είτε αυτό είναι κατανεμημένο. 

‐ Να  υλοποιηθούν  σε  υφιστάμενες,  ή  αναπτυσσόμενες 
συγκοινωνιακές  εφαρμογές  ανεξαρτήτως  πλατφόρμας  ή/και 
γλώσσας προγραμματισμού. 

‐ Να  περιλάβουν  κάθε  νέο  συστατικό  σχεδίασης  στον  υφιστάμενο 
σχεδιασμό  ή  να  χρησιμοποιήσουν  υφιστάμενα  συστατικά  στη 
σχεδίαση νέων διεργασιών. 

 Η  παραγόμενη  έρευνα  συμβάλλει  στον  έλεγχο  εγκυρότητας  και 
αξιοπιστίας  των  συγκοινωνιακών  διεργασιών  και  των  εμπλεκομένων  σε 
αυτές, δεδομένων. 
Τα  προτεινόμενα  Μοντέλα  Δεδομένων  θεσπίζουν  ένα  κανονιστικό 
πλαίσιο υπό τη μορφή περιορισμών, κανόνων, προκαθορισμένων πεδίων 
ορισμού  τιμών  κλπ.,  που  διέπουν  τη  θεωρία  σχεδιασμού  προτύπων 
μοντελοποίησης.  Το  πλαίσιο  αυτό  εφαρμόζεται  επί  των  αρχών  και  των 
θεωρητικών  κατευθύνσεων  που  χαρακτηρίζουν  το  εκάστοτε  υπό 
ανάπτυξη σύστημα. Κατ’ αυτό τον τρόπο κάθε εμπλεκόμενο δεδομένο σε 
διεργασίες συγκοινωνιακού τύπου, τίθεται υπό έλεγχο αναφορικά με την 
εγκυρότητα  και  αξιοπιστία  του.  Κατ’  επέκταση  η  παραγόμενη  έρευνα 
μπορεί  να  συμβάλλει  στον  έλεγχο  εγκυρότητας  και  αξιοπιστίας  των 
δεδομένων που ήδη τηρούνται σε υφιστάμενα συγκοινωνιακά συστήματα. 

 Η  παραγόμενη  έρευνα  αναδεικνύει  τη  σημασία  της  μοντελοποίησης  της 
ανταλλαγής δεδομένων που εμπλέκονται στις διαδικασίες καταμερισμού. 
Ένας  μεγάλος  όγκος  δεδομένων  συμμετέχει  στις  διαδικασίες 
καταμερισμού  που  εκτελούνται  από  ειδικούς  αλγορίθμους 
ενσωματωμένους  στον  πυρήνα  των  συγκοινωνιακών  μοντέλων 
προσομοίωσης  της  κυκλοφορίας  και  καταμερισμού  της  ζήτησης  για 
μετακινήσεις στο Συγκοινωνιακό Δίκτυο. Η παρούσα έρευνα κατέγραψε 
το  σύνολο  των  εμπλεκομένων  δεδομένων  εισόδου‐εξόδου  σε  συνάρτηση 
με  κάθε  τύπου  αλληλοσυσχετιζόμενη  επιμέρους  διαδικασία  μεταξύ 
οντοτήτων συγκοινωνιακής φύσης. 
Η καταγραφή αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί και πέρα από τα όρια του ΣΣ, 
στα  πλαίσια  κοινόχρηστων  δομών  δεδομένων  που  ενδεχομένως 
καταστήσουν  τα  δεδομένα  αυτά  αξιοποιήσιμα  και  από  άλλες 
περιφερειακές  ειδικότητες.  Σε  μέσο‐μακροπρόθεσμο  ορίζοντα,  η  τήρηση 
έγκυρων και αξιόπιστων δεδομένων που σχετίζονται με τη συμπεριφορά 
των  χρηστών  ενός  Συγκοινωνιακού  Δικτύου  και  η  υψηλού  επιπέδου 
διαχείρισή  τους  μπορεί  να  συμβάλλει  στην  αποτύπωση  των  τάσεων 
χρήσης των υποδομών του Συστήματος των Μεταφορών και στη χάραξη 
πολιτικών. Τα ιστορικά δεδομένα ανέκαθεν αποτελούσαν το εργαλείο για 
στρατηγική  στήριξη  αποφάσεων,  η  τήρησή  τους  όμως  σε  μοντέρνα 
Συστήματα  Διαχείρισης  Βάσεων  Δεδομένων  και  ΣΓΠ  παρέχει  νέες 
προοπτικές για την αξιοποίησή τους. 
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 Η  παραγόμενη  έρευνα  συμβάλλει  στην  αξιοποίηση  των  σύγχρονων 
τεχνικών διαχείρισης της χωρικής πληροφορίας, κατά τον ΣΣ. 
Τα μοντέρνα ΣΓΠ παρέχουν υψηλές και συνεχώς εξελισσόμενες τεχνικές 
διαχείρισης της χωρικής πληροφορίας. Οι νέες δομές χωρικών δεδομένων, 
γνωστές και ως Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων εμπεριέχουν την πρόοδο 
που  συντελείται  στα  Συστήματα  Διαχείρισης  Βάσεων  Δεδομένων.  Η 
εισαγωγή  των  δομών  αυτών  στα  ΣΓΠ  προβάλλει  υψηλού  επιπέδου 
δυνατότητες  διαχείρισης  της  χωρικής  διάστασης  των  οντοτήτων  που 
συμμετέχουν σε ένα οποιοδήποτε σύστημα καλείται να προσομοιάσει την 
ανθρώπινη δραστηριότητα.  
Τα  υφιστάμενα  μοντέλα  ΣΣ  δεν  δίνουν  έμφαση  στη  διαχείριση  της 
χωρικής  πληροφορίας,  ενώ  όσα  από  αυτά  διαθέτουν  ειδικές  λογισμικές 
μονάδες προς αυτή την κατεύθυνση, δεν είναι δυνατό να παρακολουθούν 
τις  εξελίξεις  και  να  προσαρμόζονται  συνεχώς  στην  εξελισσόμενη 
τεχνολογία των ΣΓΠ. Τα προτεινόμενα Μοντέλα Δεδομένων θέτουν μια 
άλλη  διάσταση  σε  ότι  αφορά  ζητήματα  συντήρησης  και  διαχείρισης  της 
χωρικής  διάστασης  της  συγκοινωνιακής  πληροφορίας:  τα  δεδομένα 
συνιστούν  ένα  ξεχωριστό  υποσύστημα  που  είναι  στη  διάθεση  των 
συγκοινωνιακών  μοντέλων  για  την  εκτέλεση  των  διαδικασιών 
καταμερισμού  καθώς  και  στη  διάθεση  των  μοντέρνων  συστημάτων 
διαχείρισης  της  χωρικής πληροφορίας  για πολύπλοκες  αναπαραστάσεις 
και χωρικές επεξεργασίες. 

 Η  παραγόμενη  έρευνα  συμβάλλει  στην  αξιοποίηση  των  συγκοινωνιακών 
δεδομένων. 
Οι  ανθρώπινες  δραστηριότητες  καλύπτουν  ένα  ευρύ  φάσμα 
εμπλεκομένων  εξειδικεύσεων  οι  οποίες  σε  πολλές  περιπτώσεις 
αλληλεπικαλύπτονται.  Ο  κοινός  παρονομαστής  είναι  τα  δεδομένα.  Η 
δημιουργία μιας κοινής ευρείας Βάσης Δεδομένων η οποία θα συντηρεί τη 
φυσική  όψη  του  συνόλου  των  ανθρωπίνων  δραστηριοτήτων,  αποτελεί 
βέβαια μια ιδεατή κατάσταση, όχι όμως και ανεκπλήρωτη δεδομένης της 
ραγδαίας  εξέλιξης  στην  τεχνολογία  υλικού  και  στις  επικοινωνίες. 
Επομένως  η  προτυποποίηση  διαδικασιών  και  η  παραγωγή  προτύπων 
Μοντέλων  Δεδομένων,  όπως  τα  παραγόμενα  από  την  παρούσα  έρευνα 
συμβάλλει στην επίτευξη των ανωτέρω. 

 Η  παραγόμενη  έρευνα  συμβάλλει  στην  ενοποίηση  των  συγκοινωνιακών 
μοντέλων. 
Η  ενοποίηση  των  συγκοινωνιακών  μοντέλων  με  τα  συστήματα 
διαχείρισης της χωρικής πληροφορίας, αποτελεί έναν από τους προφανείς 
στόχους  της  παραγόμενης  έρευνας.  Η  Βάση  Γεωγραφικών  Δεδομένων 
που προκύπτει από το φυσικό σχεδιασμό των προτεινόμενων Μοντέλων 
Δεδομένων  αποτελεί  το  σημείο  αναφοράς  και  αντιπροσωπεύει  το 
υποσύστημα  δεδομένων  με  το  οποίο  θα  πρέπει  να  επικοινωνούν  τα 
συγκοινωνιακά μοντέλα για να επέλθει η μεταξύ τους ενοποίηση. 

 7-8 



Κεφ. 7: Επισκόπηση & Συµβολή Παραγόµενης Έρευνας Συµβολή Παραγόµενης Έρευνας 
 

Τα προτεινόμενα Μοντέλα Δεδομένων θέτουν τις προδιαγραφές για την 
ανάπτυξη  των  πρωτοκόλλων  επικοινωνίας  των  συγκοινωνιακών 
μοντέλων  με  τη  Βάση  Γεωγραφικών  Δεδομένων  του  συστήματος  των 
Μεταφορών και  κατά συνέπεια συμβάλλουν και στην μεταξύ  των  ίδιων 
των συγκοινωνιακών μοντέλων ενοποίηση. 

7.4 ∆ιερεύνηση Μελλοντικών Επεκτάσεων 
Οι  μελλοντικές  επεκτάσεις  της  παρούσας  έρευνας  αποτελούν  αναμφισβήτητα 
συνάρτηση των εξελίξεων στον τομέα της Πληροφορικής. Ειδικότερα, οι συνεχώς 
αυξανόμενες δυνατότητες του υλικού των υπολογιστών έχουν άμεσο αντίκτυπο 
στη  διαχείριση  διανυσματικών  και  ψηφιογραφικών  δεδομένων μεγάλου  όγκου. 
Επίσης  η  εξέλιξη  στις  επικοινωνίες  προσδίδουν  ολοένα  και  υψηλότερες 
δυνατότητες για συντήρηση, μεταφορά και αναπαράσταση χωρικών δεδομένων 
μέσω Διαδικτύου. 

Τα Μοντέλα Δεδομένων, όπως ήδη έχει τονιστεί, είναι ανεξάρτητα πλατφόρμας 
και  γλώσσας  προγραμματισμού.  Ωστόσο,  υπάρχουν  επιλογές  στρατηγικής 
φύσεως  που  μπορεί  μεν  να  μη  διαφοροποιούν  σημαντικά  τον  προτεινόμενο 
σχεδιασμό  θέτουν  όμως  μια  νέα  διάσταση  στη  μελλοντική  διαχείριση  των 
συγκοινωνιακών  δεδομένων.  Τέτοιες  επιλογές  περιλαμβάνουν  τη  χρήση 
λογισμικού ανοικτού  κώδικα  για  κάθε  τύπο  εμπλεκόμενης  εφαρμογής,  από  το 
Σύστημα  Διαχείρισης  της  Βάσης  Δεδομένων,  και  τους  διακομιστές 
χαρτογραφικών  απεικονίσεων,  μέχρι  και  τη  βασισμένη  σε  ιστό  εφαρμογή  του 
τελικού  χρήστη.  Μια  τέτοια  προοπτική  θα  ενεργοποιήσει  την  ανάπτυξη 
επιμέρους  εφαρμογών  ανοικτού  κώδικα  από  μεμονωμένες  ερευνητικές  ομάδες 
και  θα  οδηγήσει  στη  σταδιακή  αυτόματη  ανάπτυξη  του  όλου  συστήματος.  Η 
παραπάνω  ανάπτυξη  δεν  διαφοροποιεί  τα  ζητήματα  ασφάλειας  και 
εξουσιοδοτημένης  χρήσης  των  δεδομένων,  τα  οποία  αντιμετωπίζονται  από 
ειδικό κλάδο της Πληροφορικής. 

Όπως  επιδείχθηκε  στο  6ο  κεφάλαιο  ο  Φυσικός  Σχεδιασμός  της  Βάσης 
Γεωγραφικών  Δεδομένων  που  υλοποιεί  τα  Μοντέλα  Δεδομένων,  μπορεί  να 
εξαχθεί  υπό  τη  μορφή  κώδικα  XML  και  να  είναι  αξιοποιήσιμος  από  κάθε 
συγκοινωνιακό μοντέλο. Για την πλήρη ενοποίηση θα πρέπει να δημιουργηθούν 
τα  κατάλληλα  πρωτόκολλα  επικοινωνίας  που  θα  αξιοποιούν  τον  παραγόμενο 
κώδικα  XML  και  θα  τον  μετατρέπουν  στη  μορφή  των  αποδεκτών  από  κάθε 
συγκοινωνιακό  μοντέλο  δομών  δεδομένων  εισόδου/εξόδου.  Επομένως  η 
ανάπτυξη  των  εν  λόγω  πρωτοκόλλων  επικοινωνίας  αντιπροσωπεύει  την 
εφαρμοσμένη διάσταση της επέκτασης της παρούσας έρευνας. 

Επεκτείνοντας, την ιδέα της αξιοποίησης ενός κοινού πόρου δεδομένων από την 
κλάση  των  αντιπροσώπων  μιας  κατηγορίας  μοντέλων,  αναμφισβήτητα 
παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον ο εμπλουτισμός και η διαμοιρασμένη χρήση του 
πόρου  αυτού  από  λογισμικά  συγγενών  ή  συνεργαζόμενων  ειδικοτήτων.  Η 
φόρτιση επί παραδείγματι του οδικού δικτύου εξαγόμενη από τα συγκοινωνιακά 
μοντέλα σε μια διαμοιρασμένη Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων θα μπορούσε να 
είναι  αξιοποιήσιμη  από  την  κλάση  των  αντιπροσώπων  των  Περιβαλλοντικών 
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Μοντέλων.  Η  προοπτική  αυτή  αποκτά  ακόμη  περισσότερο  ενδιαφέρον  με  την 
προαναφερθείσα εξέλιξη των τεχνολογικών Διαδικτύου και με τις δυνατότητες 
για κατανεμημένη και σε πραγματικό χρόνο αξιοποίηση κοινών δεδομένων. 

Είναι κάτι περισσότερο από προφανές ότι τα παραγόμενα Μοντέλα Δεδομένων 
επιδέχονται  σημαντικών  εμπλουτισμών  με  κάθε  τύπου  συγκοινωνιακή 
διεργασία  του  ίδιου  ή  παρεμφερούς  τομέα  των  συγκοινωνιολόγων  μηχανικών 
και  κάθε προσπάθεια προς αυτή  την  κατεύθυνση  ισοδυναμεί  με αξιοσημείωτη 
μελλοντική επέκταση της παραγόμενης έρευνας. 

Τέλος,  η  μεθοδολογική  προσέγγιση  που  υιοθετείται  και  οδηγεί  στον  τελικό 
σχεδιασμό των προτεινόμενων Μοντέλων Δεδομένων είναι ανεξάρτητη του ΣΣ 
και  ενδεχομένως  εφαρμόζεται  και  στην  προτυποποίηση  διεργασιών  από 
μοντέλα  προσομοίωσης  άλλων  επιστημονικών  περιοχών.  Γενικότερα,  η 
προτυποποίηση‐τυποποίηση  της  διαδικασίας  σχεδιασμού  Γεωπληροφοριακών 
Μοντέλων  Δεδομένων,  αποτελεί  ένα  ξεχωριστό  αντικείμενο  έρευνας  στην 
περιοχή της ανάλυσης και ανάπτυξης συστημάτων και η προτεινόμενη από το 
παρόν προσέγγιση φιλοδοξεί να συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση. 
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Παράρτηµα: Λεξικό Όρων  Έλληνο-Αγγλικό Λεξικό Όρων 

 

Π.1 Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό Όρων 

A   

Ακεραιότητα Δεδομένων  Data Integrity 
Ακραία Συνδεσιμότητα  Terminal Connectivity 
Αλληλεπίδραση  Interaction 
Αναγνωριστικό  Identification 
Ανάκτηση  Retrieval 
Αποσυνθετικά  Μοντέλα  Disaggregated Models 
Αποσυνθετικοί Φόρτοι  Disaggregated Flows 
Αποσυνθετικός Καταμερισμός  Disaggregate Assignment 
Αρχή Μαζικών Αστικών Μεταφορών  Urban Mass Transit Administration 
Αναπαράσταση Κόμβου‐Τόξου  Node‐Arc Representation 
Αναφορά Διεύθυνσης  Reference Address 
Αντικείμενο  Object 
Αντικειμενοστραφής  Object‐Oriented 
Αντικείμενο‐σχεσιακή Απεικόνιση  Object‐relational Mapping 
Αντιληπτή Χρησιμότητα  Perceived Utility 
Αντίσταση της ροής κυκλοφορίας  Impedance 
Απόγονος  Descendant 
Αποθήκευση  Storage 
Αρχή “ευνοϊκότερης μετακίνησης 
χρήστη” κατά Wardrop 

Wardrop’s “user optimal” principle 

Αστική Δραστηριότητα  Urban Activity 
Αυξητικός Καταμερισμός  Incremental Assignment 
Αφηρημένος  Abstract 

B   

Βαθμωτό Μητώο  Scalar Matrix 
Βάρος  Weight 
Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων  Geographic Data Base 
Βέλτιστος Καταμερισμός Συστήματος  System Optimum Assignment 
Βελτίωση (Τελειοποίηση)  Refinement 

Γ   

Γεγονός  Event 
Γένεση Μετακινήσεων  Trip Generation 
Γενικευμένο Κόστος  Generalised Cost 
Γενίκευση  Generalization 
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών της 
Ευρωπαϊκή Ένωσης 

Directorate General Transport, DGVII 

Γεωαναφερόμενος  Georeferenced 
Γεωκωδικοποίηση  Geocoding 
Γεωμετρία Οδού  Street Geometry 
Γονέας  Parent 
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Γραμμή  Line 
Γραμμή Ζωής  Lifetime 
Γραμμικό Γεγονός  Linear Event 

Δ   

Δεδομένο‐κεντρικός  Data‐centric 
Δείκτης  Index 
Δενδροειδής‐Logit Δομή  Tree‐Logit Structure 
Δέσιμο  Binding 
Δεσμευμένη Πιθανότητα  Conditional Probability 
Δήλωση  Declaration 
Διάγραμμα Ανάπτυξης  Deployment Diagram 
Διάγραμμα Διαδοχής  Sequence Diagram 
Διάγραμμα Δραστηριότητας  Activity Diagram 
Διάγραμμα Κλάσεων  Class Diagram 
Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης  Use Case Diagram 
Διάγραμμα Συνεργασίας  Collaboration Diagram 
Διάγραμμα Συστατικών  Component Diagram 
Διάγραμμα Χάρτη Κατάστασης  Statechart Diagram 
Διαδοχικά (Αλυσιδωτά) Ταξίδια για 
Εργασία 

Chained in Work Tour 

Διαδρομές και Αναφορά Θέσης  Routes and Location Referencing 
Διαδρομή  Route 
Διακριτός  Discrete 
Διασύνδεση  Association 
Διασυνδετικός Ρόλος  Association Role 
Διαχείριση της Ζήτησης για 
Μετακινήσεις 

Travel Demand Management 

Διεπαφή  Interface 
Δικτυακός Τόπος  Web Site 
Δίκτυο Αναφοράς  Reference Network 
Διτροπικό  Bi‐modal 
Δομή Γράφου  Graph Structure 
Δομή Δένδρου  Tree Structure 
Δομή Επεκτασιμότητας  Extensibility Construct 
Δομική Ταξινόμηση  Structural Classification 
Δραστηριότητα  Activity 
Δρομολογήσεις επί του Δικτύου  Network Routing 
Δυαδικός Σύνδεσμος  Binary Link 
Δυναμική Συμπεριφορά  Dynamic Behaviour 
Δυναμικός Κατακερματισμός  Dynamic Segmentation 
Δυναμικός μέσα στην Ημέρα  Within‐Day‐Dynamic 

Ε   

Έγγραφο‐κεντρικός  Document‐centric 
Εγκάρσιο Μητρώο  Traversal Matrix 
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Εικονικό Έγγραφο  Virtual Document 
Εκτατή Δηλωτική Γλώσσα  Extensible Markup Language 
Ελαστικός Καταμερισμός  Elastic Assignment 
Ελεγκτής Συσκευών  Device Controller 
Έλξη Μετακινήσεων  Trip Attraction 
Εν δυνάμει Συνδεσιμότητα  Implicit connectivity 
Ένα‐προς‐Ένα  One‐to‐One 
Ένα‐προς‐Πολλά  One‐to‐Many 
Ενδοζωνικός  Interzonal 
Ενέργεια  Action 
Ενεργοποίηση  Activation 
Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης   Unified Modelling Language 
Εντολή Επεξεργασίας  Processing Instruction 
Εξάρτηση  Dependency 
Επίδειξη  Demonstration 
Επικαλούμενος  Invocable 
Επίκληση  Invocation 
Επιλογή Διαδρομής  Route Choice 
Επιλογή Μέσου  Mode Choice 
Επιλογή Προορισμού  Destination Choice 
Επιλογή Συχνότητας Μετακίνησης  Trip Frequency Choice 
Επιλογή Χρόνου Δραστηριότητας ή 
Χρόνου Αποχώρησης 

Activity/Departure Time Choice 

Επιλογή Χώρου Στάθμευσης  Parking Choice 
Επίπεδη Εμπέδωση  Planar Embedding 
Επίπεδο Νοήματος  Level of Meaning 
Ερώτημα  Query 
Ετικέτα  Markup 

Ζ   

Ζήτηση   Demand 
Ζήτηση για Μετακινήσεις  Travel Demand 
Ζώνη  Zone 

Η   

Ημι‐δομημένα Δεδομένα  Semi‐structured Data 

Θ   

Θέση Διευθύνσεων  Address Location 

Ι   

Ιδιοχαρακτηριστικό  Attribute 
Ιεραρχική Βάση Δεδομένων  Hierarchical Database 
Ίχνος  Trace 
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Κ   

Κανονικοποιημένη Σχεσιακή Δομή  Normalized Relational Structure 
Κανονικοποιημένος  Normalized 
Κατακερματισμός (Τμηματοποίηση)  Segmentation 
Καταμερίζω  Assign 
Καταμερισμός   Assignment 
Καταμερισμός εξισορρόπησης  Equilibrium Assignment 
Καταμερισμός Εξισορρόπησης Χρήστη  User Equilibrium Assignment 
Καταμερισμός κατά Μέσο  Modal Split 
Καταμερισμός με Περιορισμό 
Χωρητικότητας 

Capacity Restraint Assignment 

Κατακερματισμός Μεταβλητού Μήκους  Variable‐length Segmentation 
Κατακερματισμός Σταθερού μήκους  Fixed‐length Segmentation 
Καταμερισμός στο Δίκτυο  Trip Assignment 
Καταμερισμός τύπου Όλα‐ή‐Τίποτα  All‐or‐Nothing Assignment 
Κατανεμημένη Εφαρμογή  Distributed Application 
Κατανομή Μετακινήσεων  Trip Distribution 
Κατανομή σε Άτομα  Assignment to Individuals 
Κατάσταση  State 
Καταχώρηση  Entry 
Κατευθυντικότητα  Directionality 
Κενά Δεδομένα  Null Data 
Κεντρογραμμή  Centerline 
Κινούμενα Αντικείμενα  Mobile Objects 
Κλάση  Class 
Κλάση Αντικειμένου  Object Class 
Κληρονομικότητα  Inheritance 
Κοινή Χρήση Οχήματος Ι.Χ.  Car Pool 
Κόμβος  Node 
Κυκλικός κόμβος  Roundabout 
Κωδικοποίηση  Encoding 

Λ   

Λειτουργία  Operation 
Λειτουργική Κλάση  Functional Class 
Λογισμικό Μεταφοράς  Transfer Software 
Λωρίδα Οχημάτων Υψηλής Πληρότητας  High Occupancy Vehicle Lane 

Μ   

Μέθοδος Μέτρησης της Ακρίβειας του 
Μήκους 

Length Accuracy Measurement Method 

Μέθοδος Συντελεστή Ανάπτυξης  Growth Factor Method 
Μέθοδος Μέτρησης Κατακόρυφης 
Ακρίβειας 

Vertical Accuracy Measurement 
Method 

Μέθοδος Μέτρησης Οριζόντιας  Horizontal Accuracy Measurement 
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Ακρίβειας  Method 
Μερισμός  Fork 
Μέσο Βοηθητικών Ι.Χ. Οχημάτων  Auxiliary Auto Mode 
Μετάβαση  Transition 
Μετάβαση Ολοκλήρωσης  Completion Transition 
Μεταβλητή Ζήτηση  Variable Demand 
Μετακίνηση  Trip 
Μετατόπιση  Offset 
Μεταφέρσιμος  Portable 
Μήνυμα  Message 
Μητρώο  Matrix 
Μοναδικός  Singleton 
Μοντέλα Logit  Logit Models 
Μοντέλα Probit  Probit Models 
Μοντέλα Προσδιοριστικά  Deterministic Models 
Μοντέλα Δυναμικά Μεταβαλλόμενα 
Ημερησίως (ή Περιοδικώς) 

Day to Day (or inter‐periodic) 
Dynamics 

Μοντέλα Δυναμικά Μεταβαλλόμενα 
μέσα στην Ημέρα 

Within Day Dynamics 

Μοντέλα Ζήτησης  Demand Models 
Μοντέλα Καταμερισμού μίας Κλάσης 
Χρηστών 

Single User Assignment 

Μοντέλα Καταμερισμού Πολλαπλών 
Κλάσεων Χρηστών 

Multi‐User Assignment 

Μοντέλα Μεταγωγής  Switching Models 
Μοντέλα Προσφοράς και Καταμερισμού 
στο Δίκτυο 

Supply and Assignment Models 

Μοντέλα Στοχαστικά  Stochastic Models 
Μοντέλα Συγκράτησης  Holding Models 
Μοντέλα Συμπεριφοράς  Behavioural Models 
Μοντέλο Αντικειμένων Εγγράφου   Document Object Model 
Μοντέλο Βαρύτητας  Gravity Model 
Μοντέλο Δεδομένων  Data Model 
Μοντέλο Διακριτής Επιλογής  Discrete Choice Model 
Μοντέλο Παλινδρόμησης  Regression Model 
Μοντέλο Κυκλικών Μετακινήσεων  Tour based Model 

Ν   

Ν‐αδική Διασύνδεση  N‐ary Association 

Ξ   

Ξένο Κλειδί  Foreign Key 

Ο   

Οδικό Δίκτυο  Road Network 
Ομάδα Χωρικών Κλάσεων  Feature Dataset 
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Οντότητα  Entity 
Οπτικοποίηση  Visualization 
Ορατότητα  Visibility 
Οριζόντια‐Ακρίβεια  Horizontal‐Accuracy 

Π   

Πακέτο   Package 
Πεδίο Ομοτιμίας  Parity Field 
Περιβάλλον Δίκτυο  Buffer Network 
Περιγραφέας (Περιγραφικός Δείκτης)  Descriptor 
Περιγραφικά Μοντέλα  Descriptive Models 
Περιορισμός  Constraint 
Περιορισμός Στρέφουσας Κίνησης  Turn Restriction 
Περιοχή  Area 
Πίνακας Ευρετήριο  Array 
Πίνακας Μήτρα  Lookup Table 
Πινακοποιημένη Απεικόνιση  Table‐based Mapping 
Πιστοποιητής  Qualifier 
Πλειάδα  Tuple 
Πλοηγήσιμος  Navigable 
Πολλαπλές Αναπαραστάσεις  Multiple Representations 
Πολλαπλός Καταμερισμός στο Δίκτυο 
Δημοσίων Συγκοινωνιών 

Multiple Transit Assignment 

Πολλαπλότητα  Multiplicity 
Πολυτροπικός  Multi‐modal 
Πολυχρηστικός  Multiuser 
Πόροι  Assets  
Πραγματοποίηση  Realization 
Προβολή  View 
Προβολή Αλληλεπίδρασης  Interaction View 
Προβολή Διαχείρισης Μοντέλου  Model Management View 
Προβολή Δραστηριότητας  Activity View 
Προβολή Μηχανής Κατάστασης  State Machine View 
Προβολή Περίπτωση Χρήσης  Use Case View 
Προβολή Υλοποίησης  Implementation View 
Πρόγνωση  Forecast 
Πρόγονος  Ancestor 
Προδιαγραφή  Specification 
Προέλευση  Origin 
Προορισμός  Destination 
Προσδιοριστικός  Deterministic 
Προσέγγιση με βάση τη Δραστηριότητα  Activity based Model 
Προσέγγιση με βάση τη Μετακίνηση  Trip based Approach 
Προσέγγιση με βάση Κυκλική 
Μετακίνηση 

Tour Approach 

Προσφορά   Supply 

 Π-6 



Παράρτηµα: Λεξικό Όρων  Έλληνο-Αγγλικό Λεξικό Όρων 

 

Πρωταγωνιστής  Actor 
Πυροδότηση Συμβάντος  Event Trigger 

Ρ   

Ρητή Συνδεσιμότητα  Explicit Connectivity 
Ροή  Flow 
Ροή Κυκλοφορίας  Traffic Flow 
Ρυθμίσεις Λωρίδων  Lane Configurations 

Σ   

Σειριοποίηση  Serializing 
Σήμα  Signal 
Σημασιολογικός  Semantic 
Σημασμένη Τιμή  Tagged Value 
Σημείο  Point 
Σημειογραφία  Notation 
Σταθερή Ζήτηση  Fixed Demand 
Στάθμευση και Μετεπιβίβαση σε Μέσο 
Δημοσίων Συγκοινωνιών 

Parkʹ nʹ Ride 

Στατική Προβολή  Static View 
Στατικός μέσα στην Ημέρα  Within‐Day‐Static 
Σταυροειδής Ταξινόμηση  Cross Classification 
Στερεότυπο  Stereotype 
Στιγμιότυπο   Instance 
Στοχαστικός  Stochastic 
Στοχαστικός Καταμερισμός  Stochastic Assignment 
Στοχαστικός Καταμερισμός 
Εξισορρόπησης Χρήστη 

Stochastic User Equilibrium 
Assignment 

Στρέφουσα Κίνηση  Turn 
Συγκοινωνιακή Οντότητα  Transportation Entity 
Συγκοινωνιακό Δίκτυο  Transportation Network 
Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός  Transport Planning 
Συμβάν  Incident 
Συνάθροιση  Aggregation 
Συναλλαγή  Transaction 
Συνάρτηση Επιλογής Μέσου  Mode Choice  Function 
Συνάρτηση Ζήτησης  Demand Function 
Συνάρτηση Καθυστέρησης Φόρτου  Volume Delay Function 
Συνάρτηση Κόστους Ροής  Flow Cost Function 
Συνάρτηση Ποινής Στρέφουσας Κίνησης  Turn Penalty Function 
Συνάρτηση Χρόνου Διαδρομής Δημοσίων 
Συγκοινωνιών 

Transit Time Function 

Συνδεσιμότητα  Connectivity 
Σύνδεσμος  Link 
Συνένωση  Join 
Συνεργασία  Collaboration 
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Συνεργατικός Ρόλος  Collaboration Role 
Συνεχής  Continuous 
Σύνθεση  Composition 
Συνθετικά Μοντέλα  Aggregated Models 
Συνολικοί Φόρτοι  Aggregated Flows 
Συστατικό  Component 
Σύστημα Γραμμικής Αναφοράς  Location Referencing System 
Συστηματική Συνάρτηση Χρησιμότητας  Systematic Utility Function 
Συσχέτιση  Relationship 
Συσχέτιση μέρους‐όλου  Part‐whole Relationship 
Σχεσιακή Βάση Δεδομένων  Relational Database 
Σχήμα  Schema 
Σχόλιο  Comment 

Τ   

Ταξινομητής  Classifier 
Ταξινομητικός Ρόλος  Classifier Role 
Ταυτότητα  Identity 
Τέλος Διασύνδεσης  End Association 
Τόξο  Arc 
Τοπολογία  Topology 
Τύπος Δεδομένων  Data Type 

Υ   

Υπερκλάση  Superclass 
Υποδοχέας  Container 
Υποκλάση  Subclass 
Υπομονάδα Λογισμικού  Module 
Υπομοντέλο  Submodel 
Υποσύστημα  Subsystem 

Φ   

Φύλλο Σχεδίασης  Stylesheet 
Φυλλομετρητής  Browser 
Φυσική Βάση Δεδομένων  Native Database 
Φυσική Προβολή  Physical View 
Φωλιασμένη‐ Δομή Logit   Nested‐Logit Structure 

Χ   

Χαρακτηριστικό  Characteristic 
Χρήση  Usage 
Χρόνος Εκτέλεσης  Run Time 
Χωρικά Αντικείμενα Διαδρομών  Route Features 
Χωρική Κατανομή  Spatial Distribution 
Χωρική Κλάση  Feature Class 
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Π.2 Αγγλο-Ελληνικό Λεξικό Όρων 

A   

Abstract  Αφηρημένος 
Action  Ενέργεια 
Activation  Ενεργοποίηση 
Activity  Δραστηριότητα 
Activity based Model  Προσέγγιση με βάση τη Δραστηριότητα 
Activity Diagram  Διάγραμμα Δραστηριότητας 
Activity View  Προβολή Δραστηριότητας 
Activity/Departure Time Choice  Επιλογή Χρόνου Δραστηριότητας ή 

Χρόνου Αποχώρησης 
Actor  Πρωταγωνιστής 
Address Location  Θέση Διευθύνσεων 
Aggregated Flows  Συνολικοί Φόρτοι 
Aggregated Models  Συνθετικά Μοντέλα 
Aggregation  Συνάθροιση 
All‐or‐Nothing Assignment  Καταμερισμός τύπου Όλα‐ή‐Τίποτα 
Ancestor  Πρόγονος 
Arc  Τόξο 
Area  Περιοχή 
Array  Πίνακας Ευρετήριο 
Assets   Πόροι 
Assign  Καταμερίζω 
Assignment  Καταμερισμός  
Assignment to Individuals  Κατανομή σε Άτομα 
Association  Διασύνδεση 
Association Role  Διασυνδετικός Ρόλος 
Attribute  Ιδιοχαρακτηριστικό 
Auxiliary Auto Mode  Μέσο Βοηθητικών Ι.Χ. Οχημάτων 

B   

Behavioural Models  Μοντέλα Συμπεριφοράς 
Bi‐modal  Διτροπικό 
Binary Link  Δυαδικός Σύνδεσμος 
Binding  Δέσιμο 
Browser  Φυλλομετρητής 
Buffer Network  Περιβάλλον Δίκτυο 

C   

Capacity Restraint Assignment  Καταμερισμός με Περιορισμό 
Χωρητικότητας 

Car Pool  Κοινή Χρήση Οχήματος Ι.Χ. 
Centerline  Κεντρογραμμή 
Chained in Work Tour  Διαδοχικά (Αλυσιδωτά) Ταξίδια για 
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Εργασία 
Characteristic  Χαρακτηριστικό 
Class  Κλάση 
Class Diagram  Διάγραμμα Κλάσεων 
Classifier  Ταξινομητής 
Classifier Role  Ταξινομητικός Ρόλος 
Collaboration  Συνεργασία 
Collaboration Diagram  Διάγραμμα Συνεργασίας 
Collaboration Role  Συνεργατικός Ρόλος 
Comment  Σχόλιο 
Completion Transition  Μετάβαση Ολοκλήρωσης 
Component  Συστατικό 
Component Diagram  Διάγραμμα Συστατικών 
Composition  Σύνθεση 
Conditional Probability  Δεσμευμένη Πιθανότητα 
Connectivity  Συνδεσιμότητα 
Constraint  Περιορισμός 
Container  Υποδοχέας 
Continuous  Συνεχής 
Cross Classification  Σταυροειδής Ταξινόμηση 

D   

Data Integrity  Ακεραιότητα Δεδομένων 
Data Model  Μοντέλο Δεδομένων 
Data Type  Τύπος Δεδομένων 
Data‐centric  Δεδομένο‐κεντρικός 
Day to Day (or inter‐periodic) Dynamics  Μοντέλα Δυναμικά Μεταβαλλόμενα 

Ημερησίως (ή Περιοδικώς) 
Declaration  Δήλωση 
Demand  Ζήτηση  
Demand Function  Συνάρτηση Ζήτησης 
Demand Models  Μοντέλα Ζήτησης 
Demonstration  Επίδειξη 
Dependency  Εξάρτηση 
Deployment Diagram  Διάγραμμα Ανάπτυξης 
Descendant  Απόγονος 
Descriptive Models  Περιγραφικά Μοντέλα 
Descriptor  Περιγραφέας (Περιγραφικός Δείκτης) 
Destination  Προορισμός 
Destination Choice  Επιλογή Προορισμού 
Deterministic  Προσδιοριστικός 
Deterministic Models  Μοντέλα Προσδιοριστικά 
Device Controller  Ελεγκτής Συσκευών 
Directionality  Κατευθυντικότητα 
Directorate General Transport, DGVII  Γενική Διεύθυνση Μεταφορών της 

Ευρωπαϊκή Ένωσης 
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Disaggregate Assignment  Αποσυνθετικός Καταμερισμός 
Disaggregated Flows  Αποσυνθετικοί Φόρτοι 
Disaggregated Models  Αποσυνθετικά  Μοντέλα 
Discrete  Διακριτός 
Discrete Choice Model  Μοντέλο Διακριτής Επιλογής 
Distributed Application  Κατανεμημένη Εφαρμογή 
Document Object Model  Μοντέλο Αντικειμένων Εγγράφου  
Document‐centric  Έγγραφο‐κεντρικός 
Dynamic Behaviour  Δυναμική Συμπεριφορά 
Dynamic Segmentation  Δυναμικός Κατακερματισμός 

E   

Elastic Assignment  Ελαστικός Καταμερισμός 
Encoding  Κωδικοποίηση 
End Association  Τέλος Διασύνδεσης 
Entity  Οντότητα 
Entry  Καταχώρηση 
Equilibrium Assignment  Καταμερισμός εξισορρόπησης 
Event  Γεγονός 
Event Trigger  Πυροδότηση Συμβάντος 
Explicit Connectivity  Ρητή Συνδεσιμότητα 
Extensibility Construct  Δομή Επεκτασιμότητας 
Extensible Markup Language  Εκτατή Δηλωτική Γλώσσα 

F   

Feature Class  Χωρική Κλάση 
Feature Dataset  Ομάδα Χωρικών Κλάσεων 
Fixed Demand  Σταθερή Ζήτηση 
Fixed‐length Segmentation  Κατακερματισμός Σταθερού μήκους 
Flow  Ροή 
Flow Cost Function  Συνάρτηση Κόστους Ροής 
Forecast  Πρόγνωση 
Foreign Key  Ξένο Κλειδί 
Fork  Μερισμός 
Functional Class  Λειτουργική Κλάση 

G   

Generalised Cost  Γενικευμένο Κόστος 
Generalization  Γενίκευση 
Geocoding  Γεωκωδικοποίηση 
Geographic Data Base  Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων 
Georeferenced  Γεωαναφερόμενος 
Graph Structure  Δομή Γράφου 
Gravity Model  Μοντέλο Βαρύτητας 
Growth Factor Method  Μέθοδος Συντελεστή Ανάπτυξης 
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H   

Hierarchical Database  Ιεραρχική Βάση Δεδομένων 
High Occupancy Vehicle Lane  Λωρίδα Οχημάτων Υψηλής Πληρότητας 
Holding Models  Μοντέλα Συγκράτησης 
Horizontal Accuracy Measurement Method  Μέθοδος Μέτρησης Οριζόντιας Ακρίβειας 
Horizontal‐Accuracy  Οριζόντια‐Ακρίβεια 

I   

Identification  Αναγνωριστικό 
Identity  Ταυτότητα 
Impedance  Αντίσταση της ροής κυκλοφορίας 
Implementation View  Προβολή Υλοποίησης 
Implicit connectivity  Εν δυνάμει Συνδεσιμότητα 
Incident  Συμβάν 
Incremental Assignment  Αυξητικός Καταμερισμός 
Index  Δείκτης 
Inheritance  Κληρονομικότητα 
Instance  Στιγμιότυπο  
Interaction  Αλληλεπίδραση 
Interaction View  Προβολή Αλληλεπίδρασης 
Interface  Διεπαφή 
Interzonal  Ενδοζωνικός 
Invocable  Επικαλούμενος 
Invocation  Επίκληση 

J   

Join  Συνένωση 

L   

Lane Configurations  Ρυθμίσεις Λωρίδων 
Length Accuracy Measurement Method  Μέθοδος Μέτρησης της Ακρίβειας του 

Μήκους 
Level of Meaning  Επίπεδο Νοήματος 
Lifetime  Γραμμή Ζωής 
Line  Γραμμή 
Linear Event  Γραμμικό Γεγονός 
Link  Σύνδεσμος 
Location Referencing System  Σύστημα Γραμμικής Αναφοράς 
Logit Models  Μοντέλα Logit 
Lookup Table  Πίνακας Μήτρα 

M   

Markup  Ετικέτα 
Matrix  Μητρώο 
Message  Μήνυμα 

 Π-12 



Παράρτηµα: Λεξικό Όρων  Αγγλο-Ελληνικό Λεξικό Όρων 

 

Mobile Objects  Κινούμενα Αντικείμενα 
Modal Split  Καταμερισμός κατά Μέσο 
Mode Choice  Επιλογή Μέσου 
Mode Choice  Function  Συνάρτηση Επιλογής Μέσου 
Model Management View  Προβολή Διαχείρισης Μοντέλου 
Module  Υπομονάδα Λογισμικού 
Multi‐modal  Πολυτροπικός 
Multiple Representations  Πολλαπλές Αναπαραστάσεις 
Multiple Transit Assignment  Πολλαπλός Καταμερισμός στο Δίκτυο 

Δημοσίων Συγκοινωνιών 
Multiplicity  Πολλαπλότητα 
Multiuser  Πολυχρηστικός 
Multi‐User Assignment  Μοντέλα Καταμερισμού Πολλαπλών 

Κλάσεων Χρηστών 

N   

N‐ary Association  Ν‐αδική Διασύνδεση 
Native Database  Φυσική Βάση Δεδομένων 
Navigable  Πλοηγήσιμος 
Nested‐Logit Structure  Φωλιασμένη‐ Δομή Logit  
Network Routing  Δρομολογήσεις επί του Δικτύου 
Node  Κόμβος 
Node‐Arc Representation  Αναπαράσταση Κόμβου‐Τόξου 
Normalized  Κανονικοποιημένος 
Normalized Relational Structure  Κανονικοποιημένη Σχεσιακή Δομή 
Notation  Σημειογραφία 
Null Data  Κενά Δεδομένα 

O   

Object  Αντικείμενο 
Object Class  Κλάση Αντικειμένου 
Object‐Oriented  Αντικειμενοστραφής 
Object‐relational Mapping  Αντικείμενο‐σχεσιακή Απεικόνιση 
Offset  Μετατόπιση 
One‐to‐Many  Ένα‐προς‐Πολλά 
One‐to‐One  Ένα‐προς‐Ένα 
Operation  Λειτουργία 
Origin  Προέλευση 

P   

Package  Πακέτο  
Parent  Γονέας 
Parity Field  Πεδίο Ομοτιμίας 
Parkʹ nʹ Ride  Στάθμευση και Μετεπιβίβαση σε Μέσο 

Δημοσίων Συγκοινωνιών 
Parking Choice  Επιλογή Χώρου Στάθμευσης 
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Part‐whole Relationship  Συσχέτιση μέρους‐όλου 
Perceived Utility  Αντιληπτή Χρησιμότητα 
Physical View  Φυσική Προβολή 
Planar Embedding  Επίπεδη Εμπέδωση 
Point  Σημείο 
Portable  Μεταφέρσιμος 
Probit Models  Μοντέλα Probit 
Processing Instruction  Εντολή Επεξεργασίας 

Q   

Qualifier  Πιστοποιητής 
Query  Ερώτημα 

R   

Realization  Πραγματοποίηση 
Reference Address  Αναφορά Διεύθυνσης 
Reference Network  Δίκτυο Αναφοράς 
Refinement  Βελτίωση (Τελειοποίηση) 
Regression Model  Μοντέλο Παλινδρόμησης 
Relational Database  Σχεσιακή Βάση Δεδομένων 
Relationship  Συσχέτιση 
Retrieval  Ανάκτηση 
Road Network  Οδικό Δίκτυο 
Roundabout  Κυκλικός κόμβος 
Route  Διαδρομή 
Route Choice  Επιλογή Διαδρομής 
Route Features  Χωρικά Αντικείμενα Διαδρομών 
Routes and Location Referencing  Διαδρομές και Αναφορά Θέσης 
Run Time  Χρόνος Εκτέλεσης 

S   

Scalar Matrix  Βαθμωτό Μητώο 
Schema  Σχήμα 
Segmentation  Κατακερματισμός (Τμηματοποίηση) 
Semantic  Σημασιολογικός 
Semi‐structured Data  Ημι‐δομημένα Δεδομένα 
Sequence Diagram  Διάγραμμα Διαδοχής 
Serializing  Σειριοποίηση 
Signal  Σήμα 
Single User Assignment  Μοντέλα Καταμερισμού μίας Κλάσης 

Χρηστών 
Singleton  Μοναδικός 
Spatial Distribution  Χωρική Κατανομή 
Specification  Προδιαγραφή 
State  Κατάσταση 
State Machine View  Προβολή Μηχανής Κατάστασης 
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Statechart Diagram  Διάγραμμα Χάρτη Κατάστασης 
Static View  Στατική Προβολή 
Stereotype  Στερεότυπο 
Stochastic  Στοχαστικός 
Stochastic Assignment  Στοχαστικός Καταμερισμός 
Stochastic Models  Μοντέλα Στοχαστικά 
Stochastic User Equilibrium Assignment  Στοχαστικός Καταμερισμός 

Εξισορρόπησης Χρήστη 
Storage  Αποθήκευση 
Street Geometry  Γεωμετρία Οδού 
Structural Classification  Δομική Ταξινόμηση 
Stylesheet  Φύλλο Σχεδίασης 
Subclass  Υποκλάση 
Submodel  Υπομοντέλο 
Subsystem  Υποσύστημα 
Superclass  Υπερκλάση 
Supply  Προσφορά  
Supply and Assignment Models  Μοντέλα Προσφοράς και Καταμερισμού 

στο Δίκτυο 
Switching Models  Μοντέλα Μεταγωγής 
System Optimum Assignment  Βέλτιστος Καταμερισμός Συστήματος 
Systematic Utility Function  Συστηματική Συνάρτηση Χρησιμότητας 

T   

Table‐based Mapping  Πινακοποιημένη Απεικόνιση 
Tagged Value  Σημασμένη Τιμή 
Terminal Connectivity  Ακραία Συνδεσιμότητα 
Topology  Τοπολογία 
Tour Approach  Προσέγγιση με βάση Κυκλική Μετακίνηση 
Tour based Model  Μοντέλο Κυκλικών Μετακινήσεων 
Trace  Ίχνος 
Traffic Flow  Ροή Κυκλοφορίας 
Transaction  Συναλλαγή 
Transfer Software  Λογισμικό Μεταφοράς 
Transit Time Function  Συνάρτηση Χρόνου Διαδρομής Δημοσίων 

Συγκοινωνιών 
Transition  Μετάβαση 
Transport Planning  Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός 
Transportation Entity  Συγκοινωνιακή Οντότητα 
Transportation Network  Συγκοινωνιακό Δίκτυο 
Travel Demand  Ζήτηση για Μετακινήσεις 
Travel Demand Management  Διαχείριση της Ζήτησης για Μετακινήσεις 
Traversal Matrix  Εγκάρσιο Μητρώο 
Tree Structure  Δομή Δένδρου 
Tree‐Logit Structure  Δενδροειδής‐Logit Δομή 
Trip  Μετακίνηση 
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Trip Assignment  Καταμερισμός στο Δίκτυο 
Trip Attraction  Έλξη Μετακινήσεων 
Trip based Approach  Προσέγγιση με βάση τη Μετακίνηση 
Trip Distribution  Κατανομή Μετακινήσεων 
Trip Frequency Choice  Επιλογή Συχνότητας Μετακίνησης 
Trip Generation  Γένεση Μετακινήσεων 
Tuple  Πλειάδα 
Turn  Στρέφουσα Κίνηση 
Turn Penalty Function  Συνάρτηση Ποινής Στρέφουσας Κίνησης 
Turn Restriction  Περιορισμός Στρέφουσας Κίνησης 

U   

Unified Modelling Language  Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης  
Urban Activity  Αστική Δραστηριότητα 
Urban Mass Transit Administration  Αρχή Διοίκησης Μαζικών Αστικών 

Μεταφορών 
Usage  Χρήση 
Use Case Diagram  Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης 
Use Case View  Προβολή Περίπτωση Χρήσης 
User Equilibrium Assignment  Καταμερισμός Εξισορρόπησης Χρήστη 

V   

Variable Demand  Μεταβλητή Ζήτηση 
Variable‐length Segmentation  Κατακερματισμός Μεταβλητού Μήκους 
Vertical Accuracy Measurement Method  Μέθοδος Μέτρησης Κατακόρυφης 

Ακρίβειας 
View  Προβολή 
Virtual Document  Εικονικό Έγγραφο 
Visibility  Ορατότητα 
Visualization  Οπτικοποίηση 
Volume Delay Function  Συνάρτηση Καθυστέρησης Φόρτου 

W   

Wardrop’s “user optimal” principle  Αρχή “ευνοϊκότερης μετακίνησης χρήστη” 
κατά Wardrop 

Web Site  Δικτυακός Τόπος 
Weight  Βάρος 
Within Day Dynamics  Μοντέλα Δυναμικά Μεταβαλλόμενα μέσα 

στην Ημέρα 
Within‐Day‐Dynamic  Δυναμικός μέσα στην Ημέρα 
Within‐Day‐Static  Στατικός μέσα στην Ημέρα 

Z   

Zone  Ζώνη 
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