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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στη σύγχρονη εποχή, το αντικείµενο του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού εξαρτάται
άµεσα από τη χρήση ψηφιακών γεωδαιτικών οργάνων για την συλλογή των µετρήσεων. Κάθε
φορά που εκτελούνται µετρήσεις αποτύπωσης συλλέγεται ένας µεγάλος όγκος δεδοµένων που
απαιτεί ειδική διαδικασία στην οργάνωσή του, και καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη νέων
τεχνολογιών για την κεντρική καταχώρηση και διαχείρισή του.
∆ηµιουργείται έτσι ένα καινούργιο πεδίο, άµεσα σχετιζόµενο µε την επιστήµη της Γεωδαισίας,
σχετικά µε την προτυποποίηση της αποθήκευσης, διαχείρισης και της εποπτείας των δεδοµένων
που προκύπτουν από τις εργασίες πεδίου και την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών που αφορούν
στα µετρητικά και υπολογιστικά συστήµατα. Οι δοµές αρχείων, τα πρωτόκολλα δεδοµένων
αποστολής και οι δυνατότητες εκµετάλλευσης ενός κεντρικού συστήµατος διαχείρισης για τη
συνεχή επιθεώρηση της προόδου των εργασιών, είναι οι βασικές προκλήσεις που καλείται να
καλύψει το πεδίο αυτό.
Με γνώµονα τα παραπάνω, αναπτύχθηκε µία πρότυπη εφαρµογή που υλοποιεί τη διαδικασία
οργάνωσης της πληροφορίας γεωδαιτικών µετρήσεων, όταν αυτές εκτελούνται από διαφορετικά
συνεργεία σε µία µεγάλη περιοχή. Οι δυνατότητες της εφαρµογής αφορούν στη συγκέντρωση όλων
των στοιχείων µετρήσεων σε µία κεντρική βάση, στη δυνατότητα διαχείρισής τους και αρχικής
επεξεργασίας τους και κυρίως στη δηµιουργία τριδιάστατης απεικόνισης που επιτρέπει την
επισκόπηση της αποτυπωµένης περιοχής και την "αναπαραγωγή" του αναγλύφου της. ∆ίνονται,
παράλληλα, κάποια εργαλεία εκτέλεσης µεθόδων επεξεργασίας (τριγωνισµός, ισοϋψείς) που
βοηθούν τόσο στην εποπτεία του αποτελέσµατος, όσο και στη διαµόρφωση ενός πληρέστερου
υποβάθρου για την παραγωγή του τελικού παραγώγου (ψηφιακού διαγράµµατος). Προκύπτει, έτσι,
ένα σύστηµα αυτοµατοποίησης των διαδικασιών ρουτίνας του Τοπογράφου Μηχανικού, που
παρέχει τη δυνατότητα αύξησης της παραγωγικότητάς του και προσδίδει µια ολοκληρωµένη εικόνα
για την εξέλιξη των εργασιών αποτύπωσης αλλά και της ποιότητας του τελικού αποτελέσµατος.
Αυτού του είδους η προσέγγιση έχει τεράστιες προοπτικές εξέλιξης. Η πληροφορία που
αποθηκεύεται µπορεί να αφορά, εκτός από τη βασική µετρητική πληροφορία (πχ. συντεταγµένες
σηµείων), και σε δεδοµένα ποιοτικής πληροφορίας (πχ. δεδοµένα συνθηκών των µετρήσεων,
στοιχεία συµµετεχόντων στις µετρήσεις) ή ακόµα και σε δεδοµένα πολυµέσων (φωτογραφίες,
βίντεο της περιοχής) που πολλές φορές συλλέγονται σε µία εργασία αποτύπωσης. Παράλληλα, η
χρήση της τριδιάστατης απεικόνισης αποδεικνύει ότι τα γραφικά µπορούν να αποτελέσουν ένα
χρήσιµο εργαλείο στα χέρια του σύγχρονου Τοπογράφου Μηχανικού. Είναι γεγονός ότι η
αποτύπωση µιας περιοχής σήµερα παρουσιάζεται πιο ολοκληρωµένη µε τη χρήση των
τριδιάστατων γραφικών, σε ότι αφορά την αναπαράσταση επιφανειών και σηµείων. Συνεπώς, η
χρήση µίας τέτοιας διαδικασίας είναι εύκολα υλοποιήσιµη, αλλά και πάρα πολύ χρήσιµη για την
επισκόπηση των µετρήσεων, τη σύγκριση αποτελεσµάτων, την αναγνώριση σφαλµάτων ή
ελλείψεων και τη διαµόρφωση του τελικού παραγώγου.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανάγκη της διαχείρισης των µετρήσεων που προκύπτουν από γεωδαιτικές εργασίες πεδίου,
γίνεται όλο και περισσότερο επιτακτική στις µέρες µας και αποτελεί ένα από τα προβλήµατα που
καλείται να λύσει ο σύγχρονος τοπογράφος µηχανικός.
Στο πλαίσιο αναζήτησης ενός τρόπου διαχείρισης των γεωδαιτικών µετρήσεων, εντάσσεται και

η δηµιουργία ενός λογισµικού που:
•

να καθιστά δυνατή την αποθήκευση και τη στοιχειώδη κεντρική διαχείριση όλων των
δεδοµένων που προκύπτουν από τις µετρήσεις στο πεδίο, µέσω ενός κεντρικού και
χρηστικού περιβάλλοντος

•

να εκτελεί τη στοιχειώδη επεξεργασία των δεδοµένων και να παράγει πληροφορία που
καθιστά καλύτερη την επισκόπηση της αποτύπωσης

•

να απεικονίζει σε τριδιάστατο (3D) χώρο τα δεδοµένα αυτά, “αναπαράγοντας” το
ανάγλυφο της περιοχής µε γραφικά πραγµατικού χρόνου

•

να εξασφαλίζει την ποιότητα των µετρήσεων και να αναδεικνύει τα προβλήµατα και τις
αστοχίες που πιθανόν να έχουν προκύψει στο πεδίο

•

να εξάγει τα δεδοµένα που διαχειρίζεται ή παράγει σε µία πρότυπη µορφή ώστε να είναι
διαθέσιµα για την εκτέλεση περαιτέρω επεξεργασίας από άλλα προγράµµατα.

Σκοπός είναι η παρέµβαση µεταξύ της διαδικασίας της καταγραφής των µετρήσεων και της
τελικής αποτύπωσης (σε κάποιο περιβάλλον CAD) µε ένα εργαλείο αποθήκευσης, διαχείρισης και
αξιολόγησης της µετρούµενης πληροφορίας, πριν αυτή καταλήξει ως υπόβαθρο για τη σχεδίαση
του τελικού τοπογραφικού διαγράµµατος.
Αυτό γίνεται κατανοητό στη σχηµατική αναπαράσταση που ακολουθεί (σχήµα 1). Η εφαρµογή
(γραµµοσκιασµένη περιοχή) λαµβάνει ως δεδοµένα τις συντεταγµένες σηµείων του κάθε
συνεργείου - οµάδας (αρχείο TXT) και τις αποθηκεύει σε µία κεντρική γεωβάση, οµαδοποιώντας τα
ανά οµάδα καταγραφής και χρόνο εκτέλεσης της µέτρησης. Ακολούθως, οι καταχωρηµένες
µετρήσεις µπορούν να προβληθούν µέσω της τριδιάστατης προεπισκόπησης µε διάφορους
τρόπους (σηµεία, τριγωνισµός, χρωµατικές επιφάνειες ή φωτορεαλισµός), µε παράλληλη εµφάνιση
των ισοϋψών της περιοχής.

Σχήµα 1: Σχηµατική παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας της εφαρµογής.
Έτσι, δίνεται η δυνατότητα δηµιουργίας ενός τελικού υποβάθρου στην πρότυπη µορφή
σχεδιαστικού αρχείου .dxf, η οποία µπορεί να αξιοποιηθεί από το περιβάλλον CAD για την τελική
σχεδίαση του τοπογραφικού διαγράµµατος.
Με την ενεργοποίηση της εφαρµογής, ο συντονιστής των εργασιών µπορεί να εµφανίζει κατά
βούληση τις διάφορες µετρήσεις που έχουν καταχωρηθεί χρησιµοποιώντας την απόδοση ισοϋψών
του προγράµµατος, εντοπίζοντας προβληµατικές ή ελλιπείς περιοχές, χονδροειδή ή συστηµατικά

σφάλµατα και άλλα προβλήµατα που µπορεί να έχουν προκύψει κατά την αποτύπωση. Με αυτό
τον τρόπο µπορεί να εποπτεύει την πορεία των εργασιών και να αποφασίζει έγκαιρα για το
σχεδιασµό των επόµενων µετρήσεων, προλαµβάνοντας προβλήµατα που, µε τον υπάρχοντα
τρόπο δράσης, γίνονται αντιληπτά κατά την τελική σχεδίαση.
Η ανάπτυξη του προγράµµατος έγινε στην πλατφόρµα .NET και συντάχθηκε σε γλώσσα C#
(Αναγνώστου, 2009), (Nielsen,2006), (Deloura, κ.α, 2009). Ο βασικός κορµός αποτελεί την
υλοποίηση της τριδιάστατης µηχανής γραφικών µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί
και για την ανάπτυξη άλλων προγραµµάτων, αλλά και µε στόχο να είναι επεκτάσιµο το πρόγραµµα.
Χρησιµοποιήθηκαν κάποιες εξωτερικές βιβλιοθήκες για την υλοποίηση του τριγωνισµού (κατά
Delaunay) και της εξαγωγής σε DXF (Harrison, 2003), (Radoi, 2008).

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Η εφαρµογή καταγράφει ένα πλήρη κύκλο µετρήσεων για µία ολοκληρωµένη αποτύπωση µιας
περιοχής. Έτσι, για ένα έργο καταγράφονται λεπτοµερώς τα άτοµα, οι οµάδες στις οποίες αυτά
ανήκουν και η κάθε µέτρηση που πραγµατοποίησε η κάθε οµάδα σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία και
ώρα στο πεδίο. Ο τελικός στόχος είναι να καταχωρηθούν όλες οι συντεταγµένες των σηµείων και
να κατηγοριοποιηθούν πλήρως ανά µέτρηση, οµάδα και άτοµο.
Τα δεδοµένα που δέχεται το πρόγραµµα είναι οι µετρήσεις που έχουν προκύψει από επίγειες
παρατηρήσεις µε τη χρήση ενός γεωδαιτικού σταθµού (total station). Έτσι η θέση κάθε σηµείου,
µετά από επεξεργασία, ορίζεται από τις ορθογώνιες συντεταγµένες του x, y σε κάποια προβολή
(ΕΓΣΑ 87) και το ορθοµετρικό του υψόµετρο Η. Στην περίπτωση αυτή γίνεται η παραδοχή ότι οι
ορθογώνιες συντεταγµένες είναι ανεξάρτητες του υψοµέτρου. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται
µετρήσεις που αναφέρονται σε ένα απλό τρισορθογώνιο καρτεσιανό σύστηµα (πχ. γεωκεντρικό
σύστηµα WGS 84) διότι σε αυτή την περίπτωση δεν ορίζεται ξεχωριστή οριζοντιογραφία και
υψοµετρία, εποµένως το οπτικό αποτέλεσµα της τριδιάστατης απεικόνισης θα είναι λανθασµένο,
καθώς τόσο η οριζοντιογραφική απεικόνιση όσο και η απόδοση ισοϋψών, γίνεται µε την
προηγούµενη παραδοχή.
Τέτοιου είδους συντεταγµένες, όµως, µπορούν να προκύψουν και από µετρήσεις
χρησιµοποιώντας δέκτες του δορυφορικού συστήµατος εντοπισµού (GPS) ή µε έµµεσες
παρατηρήσεις µέσω φωτογραµµετρικών µεθόδων και άλλες γνωστές µεθόδους αποτύπωσης (π.χ
laser scanner). Σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχουν υπολογισθεί οι συντεταγµένες των σηµείων σε
κάποια προβολή, µπορούν να καταχωρηθούν από το πρόγραµµα µε την ίδια επιτυχία.
Σε περιπτώσεις, ωστόσο, που γίνεται συνδυασµένη διαχείριση σηµείων από διαφορετικά είδη
πρωτογενών µετρήσεων, είναι πολύ σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι τα µεγέθη που περιγράφονται
έχουν τη δυνατότητα να συµπεριληφθούν στο ίδιο έργο αποτύπωσης, είτε από την άποψη του
ορισµού ενιαίων µεγεθών (πχ. ίδια είδη υψοµέτρου), είτε από τη σκοπιά της αβεβαιότητας και της
ποιότητας του τελικού αποτελέσµατος.
Για παράδειγµα, η από κοινού χρήση επίγειων µετρήσεων ταχυµετρίας µικρής αβεβαιότητας µε
µετρήσεις GPS µέσης αβεβαιότητας είναι πιθανόν να προκαλέσουν προβληµατικά συµπεράσµατα
κατά την επισκόπηση των εργασιών και είναι ίσως αδόκιµο να συµπεριλαµβάνονται από κοινού
στο συνολικό έργο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ασφαλώς, σηµαντικό είναι να έχουν οριστεί οι
απαιτήσεις αβεβαιότητας και τα χαρακτηριστικά του τελικού αποτελέσµατος (πχ. ισοδιάσταση).
Στην περίπτωση της χρήσης µίας λιγότερο λεπτοµερούς αποτύπωσης αναγλύψου είναι δυνατόν να
γίνει αποδεκτή µεγαλύτερη αβεβαιότητα µετρήσεων, εφόσον ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις
της αποτύπωσης.
Σηµαντικό επίσης στοιχείο αποτελεί ο ορισµός των υψοµετρικών σηµείων. Πρέπει να ορισθούν
τα σηµεία που αντιπροσωπεύουν την ΦΓΕ στην περιοχή, είναι δηλαδή υψοµετρικά. Έτσι αν ένα
σηµείο είναι ταχυµετρικό σηµείο τεχνικού έργου (κατοικία, µανδρότοιχος) ή κατά τη µέτρηση ενός
σηµείου, δεν έχει οριστεί στο όργανο το σωστό Ύψος Στόχου, τότε το υψόµετρο που θα
καταγραφεί είναι λανθασµένο και µη αντιπροσωπευτικό της επιφάνειας. Πρέπει λοιπόν να
προσδιορίζεται σαφώς ποια σηµεία πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ορθή απόδοση του
αναγλύφου της ΦΓΕ. Η καλύτερη αντιµετώπιση του προβλήµατος είναι, κατά τη διαδικασία

µέτρησης στο πεδίο, να καταχωρείται σωστά το Ύψος Στόχου ακόµα και για σηµεία τεχνικών
έργων, όπου όπως είναι γνωστό δεν ενδιαφέρει το υψόµετρο, ώστε να µην υπάρχει ιδιαίτερη
αλλοίωση της απεικόνισης και να εµφανίζονται όλες οι µεταβολές.
Τέλος πρέπει να ορίζεται το είδος του υψοµέτρου των σηµείων. Στην περίπτωση των
επίγειων µετρήσεων, είναι γνωστό ότι πάντα τα υψόµετρα που προσδιορίζονται είναι ορθοµετρικά.
Στην περίπτωση, όµως, των µετρήσεων µε δέκτες του δορυφορικού συστήµατος εντοπισµού τα
υψόµετρα είναι γεωµετρικά και, κατά συνέπεια, είναι αδόκιµη η χρήση τους σε συνδυασµό µε
επίγειες µεθόδους, εκτός αν είναι γνωστή µε µικρή αβεβαιότητα η τιµή της αποχής του γεωειδούς
(Ν) (Λάµπρου, Πανταζής, 2010).

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η εφαρµογή εκτελείται σε ένα κεντρικό παράθυρο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την
υπάρχουσα κατάσταση ενός έργου αποτύπωσης. Στο σχήµα 2 παρουσιάζεται η διάταξη του
κεντρικού παραθύρου που αποτελείται από τις µετρήσεις κατηγοριοποιηµένες ανά οµάδα και ανά
ηµεροµηνία και ώρα στα αριστερά (1), από την τριδιάστατη απεικόνιση στα δεξιά (2) και από τις
επιλογές της απεικόνισης στο κάτω-αριστερά µέρος του παραθύρου (3) (Βιτάλης, 2010).
Αρχικά, δηµιουργείται µία βάση για το έργο αποτύπωσης που θα γίνει, χρησιµοποιώντας το
µενού ″Αρχείο″. ∆ίνοντας κάποια αρχικά περιγραφικά στοιχεία για τη βάση, δηµιουργείται ένα
αρχείο στο οποίο θα αποθηκεύονται όλα τα στοιχεία για το έργο αυτό. Στη συνέχεια,
δηµιουργούνται οι οµάδες που συµµετέχουν και τα άτοµα που τις αποτελούν.
Αφού γίνει ο ορισµός της βάσης, µπορούν να εισαχθούν οι µετρήσεις. Για κάθε οµάδα
εισάγονται οι µετρήσεις είτε χειροκίνητα, είτε µέσω αρχείων txt (όπως συνήθως προκύπτουν από
τους σύγχρονους γεωδαιτικούς σταθµούς) και χαρακτηρίζονται τα σηµεία αναγλύφου και τα σηµεία
των κατασκευών και των τεχνικών έργων (ώστε να συµπεριληφθούν µόνο τα σηµεία του
αναγλύφου στην τριδιάστατη απεικόνιση).

Σχήµα 2: Το κεντρικό περιβάλλον εφαρµογής: (1) Περιοχή µετρήσεων, (2) Περιοχή απεικόνισης, (3) Επιλογές προβολής

Τελικά προκύπτει µία λίστα µε το σύνολο των µετρήσεων, κατηγοριοποιηµένες ανά οµάδα, που
µπορούν να προβάλλονται στην οθόνη ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τις από τη λίστα.
Στην τριδιάστατη απεικόνιση υποστηρίζονται όλες οι απαραίτητες κινήσεις στο χώρο (µετακίνηση pan-, περιστροφή -rotate- και µεγέθυνση/σµίκρυνση -zoom-). Εποµένως, είναι δυνατή η περιήγηση
στην ψηφιακή απεικόνιση της υπάρχουσας καταγεγραµµένης πληροφορίας.

Η απεικόνιση είναι δυνατό να γίνει µε τέσσερις διαφορετικούς τρόπους: σηµεία (ισουψείς),
τριγωνισµός, χρωµατικές επιφάνειες και φωτορεαλισµός. Κάθε οµάδα µετρήσεων µπορεί να
αποδοθεί µε ξεχωριστή απόχρωση (εκτός από τη φωτορεαλιστική απεικόνιση) ώστε να µπορεί να
αξιολογηθεί η ποιότητα του αποτελέσµατος, οι επικαλυπτόµενες περιοχές, τα κενά, κ.α.

Σχήµα 3: Χρήση απεικόνισης σηµείων µε ισοϋψείς.

Σχήµα 4: Απεικόνιση µε επιφάνειες.

Σχήµα 5: Φωτορεαλιστική απεικόνιση.

Στο σχήµα 3 παρουσιάζεται η απεικόνιση µε ισοϋψείς καµπύλες. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα να
εντοπισθούν ασυµφωνίες στις ισοϋψείς επικαλυπτόµενων ή γειτονικών περιοχών.
Στο σχήµα 4 παρουσιάζεται η απεικόνιση µε τη µορφή επιφανειών ανά οµάδα. Εµφανίζονται οι
τεµνόµενες επικαλυπτόµενες ή όµορες µετρήσεις, αναδεικνύοντας τα προβλήµατα "ασυµφωνίας"
υψοµέτρων. Παρουσιάζονται καλύτερα και οι “κενές” περιοχές, δηλαδή αυτές
που δεν
αποτυπώθηκαν.
Στο αντίστοιχο σχήµα 5 παρουσιάζεται η φωτορεαλιστική απεικόνιση η οποία βοηθά στην
"αναπαραγωγή" της πραγµατικής εικόνας του αναγλύφου και στη διαµόρφωση άποψης για την
περιοχή (χρήσιµο για επόµενες µετρήσεις).

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η εφαρµογή που αναπτύχθηκε αποτελεί ένα πρότυπο και αποσκοπεί στην ανάδειξη του
τρόπου προσέγγισης του ζητήµατος της διαχείρισης µετρήσεων.
Οι διαφορετικοί τρόποι απεικόνισης βοηθούν στην εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων για την
περιοχή, την αξιολόγηση της ποιότητας της αποτύπωσης και τη λήψη αποφάσεων για την εξέλιξη
των εργασιών.
Το ζητούµενο ήταν η ανάδειξη της γενικής θεώρησης της διαδικασίας καταγραφής και
αποθήκευσης των µετρήσεων, προσφέροντας στον υπεύθυνο τα εργαλεία να διαχειρίζεται και να
εποπτεύει την πορεία των εργασιών µε τον καλύτερο τρόπο.

Κατά την ανάπτυξη της εφαρµογής διαπιστώθηκε ότι οι δυνατότητες στην οργάνωση της
πληροφορίας είναι εκτεταµένες και τα οφέλη της χρήσης της τριδιάστατης απεικόνισης σε
πραγµατικό χρόνο είναι πολλαπλά.
Είναι αξιοσηµείωτο, δε, ότι το αντικείµενο της απεικόνισης τριδιάστατων γραφικών έχει
σηµαντική χρησιµότητα στις γεωδαιτικές εφαρµογές. Η φιλοσοφία αφορά στη διαχείριση σηµείων
σε ένα ορισµένο σύστηµα συντεταγµένων και τη διαδικασία προβολής είτε στην οθόνη ενός
υπολογιστή, είτε στο διάγραµµα µίας αποτύπωσης υπό τη µορφή διαγράµµατος ή διατοµής. Είναι
προφανές ότι και τα δύο αυτά πεδία µπορούν να συνυπάρξουν και να αναπτυχθούν περαιτέρω µε
έναν παράλληλο τρόπο.
Και είναι, πράγµατι, άξιο απορίας το γιατί η τεχνολογία των τριδιάστατων γραφικών και του
επιστηµονικού πεδίου του φωτορεαλισµού (virtualisation) δεν έχουν, ως τώρα, διεισδύσει σε
ιδιαίτερο βαθµό στην καθηµερινότητα του Τοπογράφου Μηχανικού, αφού επί της ουσίας τα
δεδοµένα που προκύπτουν από µία εργασία αποτύπωσης είναι τριδιάστατα.
Από τη συνδυασµένη χρήση της επιστήµης των υπολογιστών και της επιστήµης της γεωδαισίας
ανακύπτει µία ανάγκη να διαµορφωθεί ένα ενιαίο, προτυποποιηµένο πλαίσιο που θα χρησιµεύσει
ως οδηγός για την ανάπτυξη του πεδίου αυτού. Αυτό σηµαίνει ότι η συνεργασία µεταξύ της
επιστήµης των υπολογιστών και της γεωδαισίας πρέπει να καταλήξει σε ένα δεδοµένο κοινό
κώδικα δεοντολογίας που θα καθορίζει:
1. τα πρωτόκολλα δεδοµένων που µπορούν να αξιοποιηθούν στη διαδικασία µεταφοράς
πληροφορίας αποτύπωσης µεταξύ των διάφορων ηλεκτρονικών συσκευών (πχ.,
γεωδαιτικός σταθµός → υπολογιστής, γεωδαιτικό GPS → υπολογιστής, γεωδαιτικός
σταθµός → γεωδαιτικό GPS)
2. τις τεχνολογίες µεταφοράς που µπορούν να ενσωµατωθούν στα εργαλεία
αποτύπωσης, ή χρησιµοποιούνται ήδη αλλά δεν αξιοποιούνται για το σκοπό της
συλλογής δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο (πχ., bluetooth, GPRS).
3. το περιβάλλον κανόνων που θα ορίζει µία συγκεκριµένη δοµή και ένα δεδοµένο τρόπο
προσέγγισης των προγραµµατισµών όταν επιχειρούν να ασχοληθούν µε το αντικείµενο
της διαχείρισης µετρήσεων, της αυτοµατοποίησης των διαδικασιών που εκτελούνται σε
αυτές και της απεικόνισης τους.
Όλα τα παραπάνω, ασφαλώς, χρήζουν εκτενούς µελέτης από την επιστηµονική κοινότητα και,
κυρίως, από τους ενδιαφερόµενους τοµείς που µπορούν να συνεργαστούν για να εκµεταλλευτούν
τις δυνατότητες που τους δίνονται να προσεγγίσουν ένα αντικείµενο που, µέχρι σήµερα, αποτελεί
χώρο δράσης κυρίως εµπορικών προγραµµάτων, µε ανεξάρτητες και ακαθόριστες διαφορετικές
προσεγγίσεις που επικαλύπτονται και δεν εξελίσσουν εποικοδοµητικά αυτό το αντικείµενο.
Όσον αφορά στις δυνατότητες εξέλιξης αυτής της εφαρµογής, είναι πολλαπλές και τα οφέλη
που µπορούν να προκύψουν είναι δυνατόν να βελτιώσουν σηµαντικά την παραγωγικότητα κατά
την εκτέλεση µετρήσεων αποτύπωσης µεγάλης έκτασης.
Συγκεκριµένα παρακάτω αναφέρονται ορισµένες προτεινόµενες λειτουργίες που µπορούν να
προστεθούν στην εφαρµογή όπως:
• Απεικόνιση κατασκευών, τεχνικών έργων (κτίσµατα, τοιχία κλπ.) µε χρήση µία τριδιάστατης
βιβλιοθήκης αντικειµένων
• Ηλεκτρονικό αυτοσχέδιο πεδίου, που θα καταγράφει την περιγραφή των σηµείων ψηφιακά
και θα δίνει τη δυνατότητα στο πρόγραµµα να αποδώσει τις απαραίτητες γραµµές και
σύµβολα στο τελικό αποτέλεσµα µε αυτόµατο τρόπο, προσφέροντας έτοιµο το αρχικό
υπόβαθρο
• Αποστολή δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο, ώστε τα δεδοµένα που συλλέγονται στο πεδίο
να αποστέλλονται άµεσα (µέσω σύνδεσης GPRS ή Blue tooth -που υποστηρίζονται από
σύγχρονους γεωδαιτικούς σταθµούς) στον υπολογιστή του εποπτεύοντα ώστε να γίνεται
άµεσα η αξιολόγηση της πορείας των εργασιών, ο έλεγχος της πληρότητας της αποτύπωσης
και να λαµβάνονται έγκαιρα οι αποφάσεις για την ολοκλήρωση των µετρήσεων.
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