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Κεφάλαιο 1 ο: Σκοπός της Εργασίας 

Σε γενικές γραμμές, οι σεισμοί στην Ελλάδα είναι στενά συνδεδεμένοι με την καθημερινή ζωή, στο 

πλαίσιο της πορείας της χώρας στην ιστορία. Οι ισχυροί σεισμοί που έχουν εμφανιστεί σε αυτή τη σχετικά 

περιορισμένη, περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έχουν επηρεάσει την ιστορία, την παράδοση, τη 

θρησκεία, τις τέχνες, την πολιτική , κοινωνική και οικονομική κατάσταση για πολύ μεγάλο χρονικό 

δfάστημα. 

Η υψηλ1Ί σεtσμικότητα της χώρας οφείλεται στο . γεγονός ότ~ βρίσκεται στο όριο σύγκλισης της 

Αφρικανικής λιθοσφαιρικής πλακάς με την Ευρασιατική. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η πλάκα της Ανατολίας 

περιστρέφετάι αριστερόστροφα (Εικόνα 1 ). Από τα δυτικά, η μικρόπλακα Adria περιστρέφεται 

αριστερόστροφα. Κατά συνέπεια, η μικρόπλακα του Αιγαίου κινείται γρήγορα προς ΝΔ. 

Εικόνα 1: Η ενεργός τεκτονική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας 

Η Ελλάδα φιλοξενεί συχνίi σεισμούς μεγάλου μεγέθους, ενώ μέτριοι ή μικρού μεγέθους 

σεισμοί είναι αισθητοί κάθε 2-3 ημέρες κατά μέσο όρο (Εικόνα 2). Αν και η πλειοψηφία αυτών των σεισμών 

είναι ρηχοί , υπάρχουν μερικές περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί ως «καταστροφικές» για το ανθρώπινο 
. . 

περιβάλλον ή για απώλεια ανθρώπινων ζωών π.χ., το 1881 στη Χίος , το 1953 στην Κεφαλονιά , το 1999 

στην Αθήνα και ο πρόσφατος σεισμός στην Κεφαλονιά). Δεν υπάρχουν ιστορικές πληροφορίες για 

εκτεταμένη μετανάστευση πληθυσμών και εξάλειψη πολιτισμών στην περιοχή της Ελλάδας λόγω των 

σεισμών. Αυτό; ωστόσο, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι σεισμοί οι οποίοι συνήθως προκαλούν 

ζημιά στην Ελλάδα είναι σχετικά λίγοι. Σημαντικοί επιφανειακοί σεισμοί, οι οποίοι μπορούν να 

προκαλέσουν ακόμα πιο εκτεταμένες καταστροφές συμβαίνουν σπάνια. (Μ > 8 , με περίοδο περίπου 1000 

ετών). 

Η παρατήρηση και η περιγραφ1i των αποτελεσμάτων των σεισμών στην Ελλάδα, ξεκίνησε την 

πρώιμη αρχαιότητα (δηλαδ1i μετά 60 αιώνα π.Χ.) σύμφωνα με ελληνικές και λατινικές πηγές. Από αυτά τα 

κείμενα προκύπτει πως η εμπειρ ία σεισμών ήταν τέτοια, ώστε να ενεργοποιηθεί η καταγραφή των 

αποτελεσμάτων τους . Μέχρι τα μέσα του Ι 9ου αιώνα, το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε από μη ειδικούς 
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(φιλοσόφους, ιστορικούς, ταξιδιώτες, κλπ.), οι οποίοι ενδιαφέρονταν κυρίως (ή είχαν εντυπωσιαστεί) από τα 

αποτελέσματα των σεισμών, συνήθως χωρίς να δώσουν οποιεσδήποτε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με 

ήσσονος σημασίας σεισμικά γεγονότα ή αλληλουχίες. Επιπροσθέτως, έχει αναφερθεί ένας σημαντικός 

αριθμός καταστρεπτικών σεισμών στην Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής εξέτασης των 

σεισμών σε σχέση με κύρια ιστορικά ή πολιτικά γεγονότα . 

Μετά το 1850, ο συνολικός αριθμός των γνωστών σεισμών με το χρόνο αυξάνεται δραματικά, 

πράγμα που σημαίνει ότι η σεισμολογία καθιερώθηκε τελικά ως επιστήμη. Η ιστορική περίοδος της πρώιμης 

ελληνικής σεισμολογίας λήγει το 1898 (με την εγκατάσταση του πρώτου σεισμογράφου τύπου 

«Agamemnone» στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή το 191 ι (με την εγκατάσταση του σεισμογράφου 

τύπου «Mainka»). Στην πραγματικότητα, η ιστορική αυτή περίοδος είχε παραταθεί σχεδόν έως τις πρώτες 

δεκαετίες του 20ου αιώνα. 

40 

35 

ο 
ο 

20 25 30 

Εικόνα 2: Επίκεντρα σεισμών τον 200 αιώνα με Μ ~ 4 στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας . Περιοχές με 
κόκκινο και μπλε χρώμα αντιπροσωπεύουν ρηχού και ενδιάμεσου βάθους σεισμούς, αντιστοίχως 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής η οποία αρχικά 

θα συλλέγει επεξεργασμένα δεδομένα από δίκτυο σεισμογράφων και θα τα αποθηκεύει σε βάση δεδομένων 

και στη συνέχεια θα εμφανίζει τα ζήτούμενα δεδομένα στον χρήστη που τα ζητάει μέσω μιας ιστοσελίδας. 
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Οι σημερινές υλοποιήσεις στο χώρο της σεισμολογίας ακολουθούν ένα συγκεντρωτικό μοτίβο, όπου τα 

δεδομένα από το δίκτυο των σεισμογράφων συγκεντρώνεται σε βάση δεδομένων και τα δεδομένα αυτά 

επεξεργάζονται από τον serνer και προβάλλονται στους χρήστες. Αυτό απαιτεί μεγάλη επεξεργαστική ισχύ 

από τον server. Η διαφορά της δικιάς μας υλοποίησης είναι η scale-out προσέγγιση, όπου τα δεδομένα 

επεξεργάζονται πριν αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων, ώστε να αποφορτίσουν το serνer. Τα δεδομένα 

που συλλέγονται από τους σεισμογράφους επεξεργάζονται επιτόπου από μικροϋπολογιστή, που βρίσκεται 

ενσωματωμένος σε αυτόν και επεξεργάζεται τα δεδομένα που λαμβάνουν τα αισθητήρια όργανα του 

σεισμογράφου, και στη συνέχεια στέλνει τα επεξεργασμένα δεδομένα στη βάση δεδομένων. Από εκεί ο 

χρήστης ανασύρει τα δεδομένα Που χρειάζεται. Μοναδικότητα της υλοποίησης μας αποτελεί και η 

δυνατότητα της να επεξεργάζεi:αι και να δημιουργεί τό αρχείο ρυθμίσεων των συσκευών και να τους το 

παρέχει, ώστε να το λαμβάνουν για να αυτορυθμίζονται. 
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Κεφάλαιο 2ο: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ 

2.1 Εισαγωγή 
Η Σεισμολογία ανήκει στις εφαρμοσμένες επιστήμες και μελετά τα σεισμικά φαινόμενα ως κλάδος 

της Γεωφυσικής. Η τελευταία είναι κλάδος των Φυσικών Επιστημών, με αντικείμενο τη μελέτη της δομής 

της Γης και άλλων ουρανίων σωμάτων μέσω της εφαρμογής των φυσικών νόμων, με τη βοήθεια σεισμικών, 

ηλεκτρομαγνητικών και άλλων μεθόδων. 

t 
Ο σεισμός είναι η ξαφνική και μικρής διάρκειας εδαφική δόνηση. Τα αίτια του είναι γεωλογικής 

φύσης, πρόκειται για την παροδική διατάραξη της μηχανικής ισορροπίας των πετρωμάτων. Η έκλυση όμως 

της ενέργειάς του κατά τη διαταραχή καί ο τpόπος διάδοσης αυτής διέπεται καθαρά . από νόμους της 

Φυσικής . [ 1] 

Τον 190 αιώνα η Σεισμολογία θεμελιώθηκε με τη θεωρία της ελαστικότητας και στήριξε τις βάσεις 

της στην εφεύρεση του σεισμογράφου. Ο 20ός αιώνας υπήρξε ο αιώνας ανάπτυξής της ως ξεχωριστή 

επιστήμη. Κίνητρό της εξακολουθεί να είναι η ανάγκη του ανθρώπου να κατανοήσει το φαινόμενο του 

σεισμού, με σκοπό να δαμάσει τις καταστρεπτικές του συνέπειες. Σήμερα μπορεί πλέον να δώσει λύση 

ακόμη και στο ενεργειακό πρόβλημα της υφηλίου, για παράδειγμα μέσω του εντοπισμού κοιτασμάτων 

πετρελαίου με σεισμικές μεθόδους. Επιπροσθέτως, μας δίνει πληθώρα πληροφοριών για την δομή του 

εσωτερικού της Γης και τις γεωδυναμικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα. Τέλος, πράγματι έχει συμβάλει 

στην λύση προβλημάτων γεωτεκτονικής φύσεως (θεωpία λιθοσφαφικών πλακών} και απετέλεσε ισχυρό 

εργαλείο μελέτης για τηv αντιμετώπιση του ουσιαστικού θέματος της αντισεισμικής προστασίας. 

Η μελέτη των σεισμών μπορεί να γίνει με δύο μεθόδους. Στην πρώτη έχουμε τη μακροσεισμική, η 

οποία εξετάζει τη σοβαρότητα ενός σεισμού από τα αποτελέσματά του στον άνθρωπο (γεωλογικό

γεωγραφική έρευνα). Η γεωλογία των σεισμών εξετάζει τα αίτια γένεσής τους, τον τρόπο γένεσης, τα αίτια 

ποv επιταχύνουν τον χρόνο γένεσης, τα είδη των σεισμών και tων σεισμικών κινήσεων και τα αποτελέσματα 

αυτών. Η γεωγραφία των σεισμών μελετά την γεωγραφική κατανομή των εστιών των σεισμών μέσα τη Γη. 

[2] Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε τη μικροσεισμική, που μελετά τα σεισμικά κύματα όπως αυτά 

καταγράφονται από τα κατάλληλα ευαίσθητα όργανα των σεισμολογικών σταθμών (φυσικομαθηματική 

έρευνα). 

2.2 Παγκόσμια σεισμικότητα - Τεκτονικές Πλάκες 
Το 1915 ο Alfred Wegener δημοσιεύσει το βιβλίο του ''Entstehung der Kontinente und Ozeane" 

(δηλαδή «Η προέλευση των ηπείρων και ωκεανών»), έχοντας ήδη παρουσιάσε~ για πρώτη φορά τη θεώρησή 

του το 1912. Με το έργο του θεμελιώνει την ύπαρξη και την μετακίνηση των τεκτονικών πλακών. 

Παρατήρησε ότι οι περισσότερες από τις ηπείρους μπορούν να ταιριάξουν μεταξύ τους, σαν να ήταν 

κομμάτια ενός τεράστιου πάζλ. Εισήγαγε λοιπόν τη θεωρία ότι πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια όλες οι 

ήπειροι αποτελούσαν μια ενιαία ξηρά, μία υπερήπειρο που την ονόμασε Παγγαία (Εικόνα 3). Με τα χρόνια 
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οι τεκτονικές αναταράξεις απομάκρυναν τα κομμάτια που την αποτελούσαν τα οδήγησαν στις σημερινές 

τους θέσεις. 

Εικόνα 3: Οι σημερινές ήriειροι ως μέρη της Παγγαίας 

Το πρόβλημα ήταν ότι η θεωρία αυτή του Wegener δεν συνοδεύονταν από την εισαγωγή ενός 

γεωλογικού μηχανισμού που να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο έγινε η μετακίνηση των ηπείρων . Επιπλέον η 

θεωρία ερχόταν σε ρήξη με την τότε επικρατούσα άποψη, ότι η γη είναι ένα σώμα στερεό χωρίς εσωτερικές 

κινήσεις. Για τα δεδομένα της εποχής, ήταν δύσκολο να κατανοηθεί ότι οι μεγάλοι ήπειροι κινούνται αργά 

και σταθερά, μέσα στον πυθμένα της θάλασσας, πρός νέες θέσεις. Ποιές δυνάμεις θα μπορούσαν να ήταν 

τόσο ισ;(υρές ώστε να · προκαλούν μετακίνηση τόσο . μεγάλων μαζών σε τόσο μεγάλες αποστάσεις; 

Αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης ήταν απόρριψη της θεωρίας στη γένεσή της. 

Το 1960 ο Arthur Holmes ήταν εκείνος ο οποίος έκανε το σημαντικό βήμα της απόδειξης της 

θεωρίας του Wegener, εισάγοντας την ύπαρξη ρευμάτων μεταφοράς (Εικόνα 4), και το 1970 η θεωρία του 

πήρε την τελική της μορφή. 
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Εικόνα 4: Ρεύματα μεταφοράς 

Λόγω της ύπαρξης θερμικών ρευμάτων μεταφοράς στο μανδύα, υλικό κατέρχεται β~θιά στο μανδύα 

στις ζώνες σύγκλισης και αντίθετα υλικό ανέρχεται στα κέντρα διάνοιξης των ωκεανών. Αυτές οι κινήΟ-εις 

είναι μέρος μικρής ή μεγάλης κλίμακας, όπως ακριβώς συμβαίνει με ένα ποτήρι νερό, που είναι 

τοποθετημένο σε μία εστία θερμότητας και αναβράζει. [3] 

Δομή του εσωτερικού της Γης 

Το ανώτερο περίβλημα της υδρογείου ονομάζεται λιθόσφαιρα και αποτελείται από τον φλοιό (την 

εξωτερική στιβάδα της Γης) και το στερεό μέρος του ανώτερου μανδύα (το αμέσως επόμενο στρώμα από 

τον φλοιό, προς το εσωτερικό της γήινης σφαίρας). Είναι ένα δύσκαμπτο πετρώδες στρώμα με πάχος . 

περίπου 80 km στις ωκεάνιες περιοχές. Καθότι μη ενιαία, αποτελείται από επτά . κύριες λιθοσφαιρικές 

πλάκες (Αφρικανική, Β. Αμερικής, Ν. Αμερικής, Ευρασιατική , Ινδοαυστραλιανή, Ειρηνική καί Ανταρκτική) 

και άλλες μικρότερες δευτερεύουσες (Αραβική, Νάζκα, Φιλιππίνων, Ριβιέρα) (Εικόνα 5). 

Εικόνα 5: Λιθοσφαιρικές πλάκες 

Το μέρος του μανδύα κάτω από τη λιθόσφαιρα ονομάζεται ασθενόσφαιρα και έχε ι πάχος 100-200 km. 

Είναι ένα πλαστικό μέσο, αποτελούμενη από υλικό (βραχώδες υλικό που περιέχει νερό) ικανό να 
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παραμορφωθεί εύκολα και άρα να παρουσιάσει εσωτερική ροή. Επιτρέπεται συνεπώς στη λιθόσφαιρα να 

μετατοπίζεται και να εισχωρεί μέσα της. Με άλλα λόγια, οι λιθοσφαιρικές πλάκες κινούμενες αργά και με 

διαφορετικές ταχύτητες, ολισθαίνουν πάνω στην ασθενόσφαιρα . [ 4] 

Τα αίτια της κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών αποτελούν ακόμα θέμα συζήτησης στην 

επιστημονική κοινότητα. Άλλοι την αποδίδουν στα θερμικά ρεύματα μεταφοράς, που ήδη αναφέραμε, τα 

pποία δημιουργούνται στην ασθενόσφαιρα και προκαλούν εφαπτομενικές κινήσεις στον πυθμένα των 

πλακών. Άλλοι υποστηρίζουν πως κύρια είναι η διαφορά πυκνότητας μεταξύ ηπειρωτικών και ωκεάνιων 

πλακών. Σε γενικότερο πλαίσιο η θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών συνεχίζει να δίνει μια σαφή ερμηνεία 

της παγκόσμιας σεισμικότητας, επαληθευμένη από το σύνολο σχεδόν των σεισμικών δεδομένων. 

Όρια επαφής πλακών 

Τα όρια επαφής (Εικόνα 6)"των πλακών καθορίζονται από το είδος της μεταξύ τους κίνησης. Είναι οι 

περιοχές που σχετίζονται συνήθως με το μεγαλύτερο μέρος της γεωλογικής δραστηριότητας (γένεση 

σεισμών, οροσειρών, ηφαιστείων και ωκεάνιων τάφρων). Τα όρια αυτά διακρίνονται σε: 

1. Όρια απόκλισης (diνergent plate boundaries): Στις περιοχές των μεσοωκεάνιων ραχών οι πλάκες 

αποκλίνουν και δημιουργείται ο ωκεάνιος φλοιός. 

2. Όρια σύγκλισης (conνergent plate boundaries): Στις περιοχές των βαθέων ωκεάνιων τάφρων οι 

πλάκες συγκλίνο.υν και καταστρέφεται ο ωκεάνιος φλοιός 

3. · Όρια μεtασχ!~ματισμού (transform plate boundaries): Οριζόντια διολίσθηση πλακών. 
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Εικόvα 6: Όρια ετταφής 
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1. Όρια απόκλισης 

Στις ωκεάνιες ράχες (Εικόνα 7), δηλαδή στα εκτεταμένα ανυψώματα των θαλάσσιων πυθμένων, 

έχουμε έξοδο και στερεοποίηση μάγματος (τηγμένο πέτρωμα βαθιά στη Γη). Η απομάκρυνση της μίας 

πλάκας από την άλλη προκαλεί γρήγορη πτώση της πίεσης ενώ η θερμοκρασία μειώνεται ελάχιστα. Σε αυτές 

τις περιοχές ανάδυσης το πέτρωμα του μανδύα τήκεται μερικώς και παράγεται άφθονο μάγμα το οποίο 

εξέρχεται από το κενό μεταξύ των πλακών και στη συνέχεια ψύχεται και στερεοποιείται. Οικοδομούνται 

έτσι μεγάλες οροσειρές ενεργών υποβρύχιων ηφαιστείων, οι οποίες αποτελούν τις μεσωκεάνιες ράχες. 

Έχουμε δηλαδή ουσιαστικά την δημιουργία λιθοσφαιρικών πλακών λόγω της αποκλίνουσας κίνησης. 

ΜΑΝΑΥΑΣ 

ΜΕΣΟΩΚΕΑΝΙΑ ΡΑΧΗ 

ΩΚΕΑΝ~ΟΣ ΦΛΟΙΟΣ 

/ 

/ 

Εικόνα 7; Ηφαίστειο σε μεσσωκεάvια ράχη 

Το γνωστότερο παράδειγμα του μηχανισμού αυτού είναι η Μεσόατλαντική ράχη (Εικόνα 8), η οποία 

άρχισέ να δημιουργείται πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εκτείνεται ci.πό τον Αρκτικό Ωκεάνό έως iη 

δυτική πλευρά της Αφρικής, χωρίζει δηλαδή το σύνολο σχεδόν του Ατλαντιιcού στα δύο . 

Εικόνα 8: Μεσοατλαντική ράχη 

13 



2. Όρια σύγκλισης 
Σε αυτές τις ζώνες το μέτωπο της μιας πλάκας εφιππεύει την άλλη, με την κάτω πλάκα να 

καταδύεται (υποβυθίζεται) προς τον μανδύα για αρκετά χιλιόμετρα μέχρι να απορροφηθεί από αυτόν. 

Μάλιστα η ύπαρξη ορίων σύγκλισης και ο μηχανισμός που τα συνοδεύει, επιβεβαιώνει τον εξής εύλογο 

συλλογισμό: Στις μεσωκεάνιες τάφρους έχουμε δημιουργία νέου φλοιού και ταυτόχρονα η επιφάνεια της 

Γης είναι ουσιαστικά σταθερή από τότε που δημιουργήθηκε, αυτό σημαίνει ότι παράλληλα με την 

δημιουργία έχουμε και καταστροφή αντίστοιχης ποσότητας φλοιού (ανακύκλωση). Στα όρια σύγκλισης το 

υποβυθιζόμενο υλικό λιώνει μέσα στο θερμό μανδυακό υλικό κι έτσι έχουμε πράγματι καταστροφή της 

λιθόσφαιρας. Οι ζώνες σύγκλισης αποτελούν ζώνες έντονης σεισμικής δραστηριότητας που εκτiίνεται σε 

μεγάλο βάθος. 

Στην περίπτωση σύγκρουσης δύο ωκεάνιων πλακών (Εικόνα 9)" η βυθιζόμενη πλάκα τήκεται και· το 

υλικό της τήξης ανέρχεται με την μορφ11 μάγματος. Η καταδυόiιενη πλάκα βυθίζεται υπό γωνία ως προς την 

· επιφάνεια: σχηματίζοντας ένα μεγάλο 'γραμμικό βύθισμα γνωστ'ό ως ωκεάνια τάφρο. Επιπλέον, ο μηχανισμός 

αυτός δημιουργεί ηφαιστειακά νησιό:~τικά τόξα, δηλαδή ζώνες ηφαιστείωv.[5] 

Εικόνα 9: Δημιουργία νησιωτικού τόξου στην περίπτωση κατάδυσης ωκεάνιας πλάκας κάτω από ωκεάνια. 

Στην περίπτωση σύγκρουσης ωκεάνιας με ηπειρωτική πλάκα, έχουμε κατάδυση της ωκεάνιας 

πλάκας κάτω από ηπειρωτική. Δημιουργούνται τάφροι σε μεγάλα θαλάσσια βάθη, ηφαίστεια, σεισμοί. Το 

πρότυπο αυτό ακολουθεί και η σύγκλιση της Αφρικανικής πλάκας με την πλάκα του Αιγαίου που δημιουργεί 

και την μεγάλη σεισμικότητα που παρουσιάζει η Ελλάδα (Εικόνα 10).(6] 
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Εικόνα 10: Κίνηση Αφρικανικής πλάκας και πλάκας Αιγαίου 

Ακόμη κατά τη σύγκρουση ωκεάνιας με ηπειρωτική πλάκα παρατηρείται και σχηματισμός 

παρακείμενων οροσειρών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την οροσειρά Άνδεων (Εικόνα 11).[6] 

About 150 mio years aι:ο 

Εικόνα 11: Ορογένεση Άνδεων 

Στην περίπτωση σύγκρουσης δύο ηπειρωτικών πλακών, δημιουργούνται οροσειρές. Καθότι, επειδή ο 

«ελαφρύς» ηπειρωτικός φλοιός δεν μπορεί να βυθιστεί μέσα στον μανδύα όπως ο ωκεάνιος, έχουμε θραύση 

και πτύχωση των πετρωμάτων, επιτρέπεται έτσι η ανύψωση. Παράδειγμα αυτής της περίπτωσης είναι τα 

Ιμαλάια στην σύγκλιση της ΙνδιΚJΊς με την Ευρασιατική πλάκα (Εικόνα 12), ορογένεση που ξεκίνησε πριν 

25 εκατομμύρια χρόνια (το ύψος των Ιμαλάϊων συνεχίζει να αυξάνει).[6] 
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Εικόνα 12: Ορογένεση Ιμαλάϊων 

3.'Ορια μετασχηματισμού 

Εδώ οι πλάκες ολισθαίνουν οριζόν.-Cια, χωρίς σύγκρουση 11 αποχωρισμό. Στις ζώνες αυτές δεν έχουμε 

ούτε παραγωγή, ούτε καταστροφή υλικού (Εικόνα 13). Η αυξημένη συγκέντρωση τάσεων όμcμς συνοδεύεται 

έντονη σεισμικότητα. Ζώνες μετασχηματισμού παρατηρούνται στις μεσωκεάνιες ράχες, όπου ο νέος 

πυθμένας χωρίζεται με κατακόρυφα ρήγματα μετασχηματισμού κατά μήκος των οποίων γίνεται και η 

κίνηση των πλακών. 

Εικόνα 13: Οριζόντια μετακίνηση πλακών 

Δύο ακόμη σημαντικά σημεία, που δεν περικλείονται στην παραπάνω ανάλυση: 

Υπάρχουν μεγάλες περιοχές στις οποίες δεν είναι σαφή τα όρια και τα αποτελέσματα των σχετικών 

μετακινήσεων των πλακών. Παράδειγμα αποτελεί η συνάντηση της Ευρασιατικής και της Αφρικανικής 

· πλάκας, ανάμεσα στις οποίες έχουν εγκλωβιστεί μικρότερα τμήματα πλακών, με αποτέλεσμα την 

δημιουργία περίπλοκων γεωλογικών και σεισμικών δομών. 

Τέλος, σεισμοί οι οποίοι δεν μπορούν να ερμηνευτούν με την θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών 

λαμβάνουν χώρα και σε περιοχές συμπαγών ηπειρωτικών τεμαχών, όπως η Καναδική και η Βαλτική ασπίδα . 
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Στην περίπτωση αυτή αποδίδονται σε κατακόρυφες κινήσεις, που σκοπό έχουν την αποκατάσταση 

βαρυτικής ισοστάθμισης. 

2.3 Θεωρία ελαστικής ανάπλασης (Elastic Rebound theory) 
Η θεωρία της ελαστικής ανάπλασης διατυπώθηκε το 191 Ο από τον Haπy Fielding Reid, βάσει των 

παρατηρ1)σεών του μετά τον μεγάλο σεισμό του Σαν Φρανσίσκο του 1906. Εξετάζοντας τη μετατόπιση της 

επιφάνειας του εδάφους γύρω από το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα (Εικόνα 14 ), συμπέρανε πως ο σεισμός 

πρέπει να ήταν το_αποτέλεσ~α ελαστικής ανάκλασης της μέχρι τόtε αiτοθηκευμένης ελαστικής ενέργειας 
στα πετρώματα των δύο πλευρών :ιου ρήγματος. [7] 

Εικόνα 14: Επιφανειακό ίχνος του ρήγματος του Αγ. Ανδρέα, στην Καλιφόρνια 

Στο εσωτερικό της Γης ασκούνται διαρκώς τεράστιες δυνάμεις οι οποίες προκαλούν ελαστικές 

παραμορφώσεις. Έτσι στα πετρώματα αποθηκεύεται ενέργεια ελαστικής παραμόρφωσης και αναπτύσσονται 

πολύ μεγάλες τάσεις. Η τάση ορίζεται ως η δύναμη ανά μονάδα επιφανείας. Όταν μια εξωτερική δύναμη 

δρα πάνω σε ένα σώμα, μεταβάλλει το σχήμα και τον όγκο του. Αντιτιθέμενες σε αυτή δρουν οι εσωτερικές . 

δυνάμεις, το σύνολο των οποίων περιγράφεται από τον όρο τάση (stress, contrainte). Με αυτή την ορολογία 

ένα σώμα σε κατάσταση ισορροπίας, ως αποτέλεσμα της δράσης ίσων και αντίθετων δυνάμεων, βρίσκεται 

σε μια 'κατάσταση έντασης'. Στη γεωλογία ο όρος χρησιμοποιείται με ευρύτερη έννοια και περιγράφει το 

αποτέλεσμα των τεκτονικών δυνάμεων στα πετρώματα. 

Όπως και σε ένα λάστιχο έτσι κι εδώ, όσο περισσότερο τα Πετρώματα 'τεντώνονται' (=υφίστανται 

αντιτιθέμενες δυνάμεις) τόσο περισσότερη ελαστική ενέργεια αποθηκεύεται σε αΌτά και αυξάνει η 

πιθανότητα ενός σεισμικού γεγονότος. Στην περίπτωση που οι τάσεις αυτές ξεπερνούν την αντοχή του 

πετρώματος, τότε αυτό απότομα σπάει και χωρίζεται σε δύο τμ11ματα (Εικόνα 15). 
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Εικόνα 15: Συσσώρευση ενέργειας, Ανάπτυξη τάσης, Απελευθέρωση 

Η επιφάνεια που χωρίζει τα δύο τμήματα, ονομάζεται mi:ιl!!! . Τελικά τα δύο μέρη έχουν . 

απελέυθεpώσει την συσσωρευμένη ενέργεια στηv μεταξύ τόυς σχε~ική κίνηση (Εικόνα 16). Η ενέργεια 

μετατρέπεται, σε διαφορετικά ποσοστά, σε θερμότητα, θραύση του βράχου και μέρος της διαδίδεται με 

ελαστικά κύματα. 

Εικόνα 16: Επιφάνεια Ρήγj.!ατος 

Η γένεση μεγάλων επιφανειακών σεισμών είναι αποτέλεσμα τέτοιου · είδους διατμητικών τάσεων. 

Καθότι οι επιφανειακοί σεισμοί γεννιούνται στη λιθόσφαιρα, θα θεωρήσουμε το άκαμπτο αυτό στρώμα ως 

ελαστικό. Γιατί όταν μελετούμε σαν μονάδες τα σκληρά και συμπαγή πετρώματα, συμπεριφέρονται - μέσα 

σε ορισμένα .όρια - σαν γραμμικά ελαστικά σώματα. Βέβαια στις τεκτονικές συνθήκες της λιθόσφαιρας, τα 

πετρώματα δεν παρουσιάζονται σαν ιδανικά ελαστικά υλικά και μόνο υπό ορισμένες υποθέσεις μπορούμε να 

εφαρμόσουμε τη θεωρία της ελαστικότητας. 

Κατά την ρήξη ολισθαίνουν τμήματα του φλοιού και έπειτα βρίσκονται σε νέες θέσεις ισορροπίας, 

σχετικά μετατοπισμένες ως προς τις αρχικές, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις σύγχρονες μετρ1iσεις. 

Τελικά στην ιη:ρ ιοχ1i ανακατανέμονται οι πιέσεις. Το χρονικό διάστημα που οδηγεί στις συνθ1iκες οριακής 

παραμόρφωσης κυμαίνεται από μερικούς μtiνες έως εκατοντάδες χρόνια, ενώ η ανάκτησης της νέας 
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ισορροπίας γίνεται σε δευτερόλεπτα. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι την γένεση του επόμενου 

σεισμού. 

Ο χώρος στον οποίο γίνεται η συγκέντρωση των πιέσεων, δηλαδή ο χώρος που παραμορφώνεται 

πριν τη γένεση του σεισμού, λέγεται 'σεισμογόνος χώρος'. Μετά τη γένεση του σεισμού τα πετρώματα σε 

αυτό τον χώρο δεν παρουσιάζουν πια έντονη παραμόρφωσi1. Όμως οι τεκτονικές δυνάμεις εξακολουθούν να 

δρουν και η διαδικασία θα επαναληφθεί. Μάλιστα, οι ισχυρότεροι σεισμοί προέρχονται από συσσώρευση 

πιέσεων γύρω από παλαιά ρ~1γματα και όχι _από τη δημιουργία νέων. 

Γεωμετρικά στοιχεία των ρηγμιίτι:ον 

Τα κύρια γεωμετρικά χαρακτηριστικά των ρηγμάτων είναι (Εικόνα 17) [8): 

• Το επίπεδο του ρήγματος (ΕΡ) ή επίπεδο της ρηξιγενούς επιφάνειας προσδιορίζεται στο 

χώρο από την διεύθυνση (γωνία του ίχνους του ρήγματος με το Βορρά, 0°-360°) και κλίση 

(γωνία της επιφάνειας με το οριζόντιο επίπεδο, 0°-90°). 

• Το διάνυσμα της σχετικής κίyησης των αποχωρισθέντων τεμαχίων (R). 

Εικόνα 17: Γεωμετρική παράσταση ρήγματος · 

Είδη ρηγμάτων 

Ανάλογα με τη φορά της σχετικής κίνησης των πλευρών τους κατά τη ρήξη, τα ρήγματα 

χαρακτηρίζονται ως [9], [10]: 

• Κανονικά (Normal faults): Προκαλούνται από εκφυλιστικές τάσεις και συνδέονται κυρίως με 

επιμήκυνση ή έκταση του γεωλογικού σχηματισμού κατά το οριζόντιο επίπεδο. Οδηγούν σε 

μετάπτωση των επιμέρους τμη.μάτων . Έτσι, το άνω τμήμα της ρηξιγενούς επιφάνειας, Κινείται προς 

τα κάτω κάθετα προς αυτή. Ενώ αυτό που βρίσκεται από κάτω της, κινείται προς τα πάνω. Το 

επίπεδο της ρηξιγενούς επιφάνειας έχει συνήθως μεγάλη κλίση (πάνω από 45°,) και όσο μικρότερη 

είναι αυτή , τόσο μικρότερη θα είναι και η αντίστοιχη επιμήκυνση του γεωλογικού σχηματισμού που 

παραμορφώνεται. Παρότι ονομάζονται 'κανονικά', δεν είναι τα πλέον πιο συχνά εμφανιζόμενα. 
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• Ανάστροφα (Reνerse faults): Το άνω τμήμα του γεωλογικού σχηματισμού της ρηξιγενούς 

επιφάνειας, κινείται προς τα πάνω κάθετα σε αυτή. Ενώ αυτό που βρίσκεται από κάτω της ,κινείται 

προς τα κάτω. Υπάρχει περίπτωση να κινηθεί μόνο το κάτω ή μόνο το άνω τμήμα. Προκαλούν 

σμίκρυνση του γεωλογικού σχηματισμού. Σε κάθε ανάστροφο ρήγμα μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί 

η φορά της κύριας κίνησης που το προξένησε, αφού η διεύθυνση κλίσης της ρηξιγενής επιφάνειας 

εμφανίζεται σχεδόν πάντοτε αντίθετη από τη διεύθυνση της κύριας Κίνησης. 

• Οριζόντιας μετατόπισης (Strike-slip faults): Προκαλούνται κυρίως από συμπιεστικές τάσεις. 

Οδηγούν σε οριζόντια μετατόπιση, δηλαδή παράλληλη στην παράταξη της ρηξιγενούς επιφάνειας, 

των εκατέρωθεν τμημάτων του γεωλογικού σχηματισμού. Συνδέονται με την εμφάνιση ισχυρών 

σεισμών, ενώ δεν παρατηρείται σημαντική μεταβολή των διαστάσεων του σχηματισμού. Η γωνία 

κλίσεως τους είναι συνήθως μεγάλη, φτάνει μέχρι και 90°, επομένως συχνά χαρακτηρίζονται ως 

κατακόρυφα. 

Ανάλογα με τις σχετικές κινήσεις των τμημάτων, διακρίνουμε δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα 

ρήγματα οριζόντιων μετατοπίσεων. Δεξιόστροφα είναι εκείνα στα οποία η μία πλευρά του ρήγματος 

φαίνεται κινούμενη από αριστερά προς τα δεξιά, όiαν παρατηρείται από την άλλη πλευρά του 

ρήγματος. Και αριστερόστροφά όταν η μία πλευρά του ρήγματος φαίνεται να κινείται από δεξιά 

προς τα αριστερά, όταν παρατηρείται από την άλλη πλευρά του ρήγματος. 

Χαρακτηριστικά Παραδείγματα αυτών των ρηγμάτων είναι τα μεγάλων διαστάσέων ρήγματα του 

Αγίου Ανδρέα στις δυτικές ακτές της Βόρειας Αμερικής (δεξιόστροφο) και αυτό της Ανατολίας 

(Εικόνα 18). Το τελευταίο από το Βόρειο Αιγαίο δια μέσου της βόρειας Τουρκίας με Α-Δ διεύθυνση 

· καταλήγει στο Βόρειο Ιράν. [ 11] 

b 100 2ooκ1LOMETERSEURASIA . 
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Εικόνα 18: Ρήγμα Ανατολίας 
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Συνοπτικά τα παραπάνω παριστάνονται στην ακόλουθη εικόνα (Εικόνα 19): 

Εικόνα 19: Είδη Ρηγμάτων 

2.4 Σεισμικά Κύματα (Seismic Waves) 
Σεισμικά κύματα ονομάζονται τα ελαστικά κύματα που παράγονται με φυσικό ή τεχνητό τρόπο μέσα 

ή πάνω στην επιφάνεια της Γης και διαδίδονται μέσα σε αυτή. Για να μπορούν να μελετηθούν ως ελαστικά, 

θεωρούμε πως έχουμε πετρώματα ελαστικά και ισqτροπα, με αμελητέες παραμορφώσεις και υφιστάμενες 

πιέσεις πάνω τους, και επίσης πως το μέσο διάδοσης είναι συνεχές. 

Σημαντική είναι σειρά εκπομπής τους και η χρονική διαφορά με την οποία φθάνουν στους 

σεισμογράφους, λόγω των διαφορετικών ταχυτήτων διάδοσης (Εικόνα 20). 

dγνv~ve 'eWav1 s 
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Εικόνα 20: Χρονική αλληλουχία των σεισμικών κυμάτων 

Τα σεισμικά 1'.--ύματα διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες 1) στα κύματα χώρου και 11) στα 

επιφανειακά κύματα.[ 11 ], [ 12] 
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1) Κύματα χώρου (Bodywaves) 
Διαδίδονται σε όλα τα στρώματα της Γης, από τον φλοιό μέχρι τον πυρ11να, και προς κάθε 

διεύθυνση. Επιπλέον, έχουν μεγαλύτερη συχνότητα από τα επιφανειακά. Χωρίζονται σε: 

• Επιμήκη κύματα (παράλληλη μετάθεση των υλικών σημείων στη διεύθυνση διάδοσης) 

Έχουν τη μεγαλύτερη ταχύτητα από όλα τα σεισμικά κύματα και επομένως είναι τα πρώτα 

που θα καταγραφούν σε έναν σεισμογράφο για τον εκάστοτε σεισμό. Έτσι ονομάζονται Ρ

κύματα (Εικόνα 21 ), από το primae = πράlτα. Διαδίδονται σε όλες τις φάσεις της ύλης. 

r- Πυκνώματα .., 
fc 

Εικόνα 21: Ρ-Κύμα 

• Εγκάρσια κύματα (εγκάρσια = κάθετη μετάθεση των υλικών σημείων στη διεύθυνση 

διάδοσης): Τα δεύτερα που φτάνουν σε έναν σεισμογράφο, S-κύματα (εικόνα 22) (από το 

secundae = δεύτερα) με ταχύτητα περίπου μισή αυτής των Ρ. Λόγω του μεγάλου πλάτους 

τους είναι πιο ισχυρά και άρa πιο καταστρεπτικά από τα Ρ-κύματα. Δεν διαδίδονται σε υγρά 

και αέρια. 

Εικόνα 22: 5-Κύμα 

Σημειώνουμε πως οι τάχύτητες των Ρ και S κυμάτων, Yp και V5 αντίστοιχα, δίνονται από τις σχέσεις: 

όπου κ, το μέτρο κυβικής ελαστικότητας (πως αντιδρά το υλικό σε μεταβολές πίεσης) 
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μ, ο συντελεστής δυσκαμψίας (πως αντιδρά το υλικό σε διατμητικές τάσεις) 

ρ, η πυκνότητα (=μάζα προς όγκο) 

Δηλαδή παρατηρούμε πως οι ταχύτητες αυτές είναι συναρτήσεις των ελαστικών μέτρων και της 

πυκνότητας του μέσου διάδοσης . Και σε όλα τα μέσα, Vρ > V5 . 

Ελέγχοντας το απλουστευμένο μοντέλο μιας ομογενούς Γης, θα είχαμε βεβαίως συγκεκριμένες τιμές 

των κ και ρ παντού. Τότε οι VP και V5 θα ήταν σταθερές και συνεπώς οι γραμμές διάδοσης των σεισμικών 

κυμάτων θα ήταν ευθείες. Σκεπτόμενοι τώρα το απλουστευμένο αυτό αποτέλεσμα, κατανοούμε πως η 

εύρεση των τιμών κ και μ - άρα και των ταχυτήτων - μας δίνει ενδείξεις για τις συνθήκες (πίεση, 

θερμοκρασία) στο εσωτερικό της Γης. Γενικά, οι τιμές των ταχυτήτων αυξάνονται καθώς αυξάνει η πίεση 

και μειώνονται καθώς αυξάνει η θερμοκρασία. [ 13] 

ΙΙ) Κύματα επιφάνειας (Surface Waves) 
Είναι τα κύματα τα οποία κινούνται μόνο στην επιφάνεια της γης. Έχουν μικρότερη συχνότητα από 

τα κύματα χώρου και διακρίνονται εύκολα στα σεισμογραφήματα. Επίσης έχουν μεγαλύτερο πλάτος και 

σημαντικά μεγάλη διάρκεια, τα οποία τα καθιστούν ιδιαtτέρως καταστροφικά, παρότι φτάνουν τελευταία. 

Χωρίζονται σε: 

• Κύματα Love (οριζόντια μετακίνηση των υλικών σημείων) (Εικόνα 23): Μελετήθηκαν 

αρχικά το 1911 από τoνAugustus Edward Hough Loνe. Ταξιδεύουν αργά αλλά είναι πολύ 

καταστρεπτικά. 

wave direction 

Εικόνα 23: Κύμα love 
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• Κύματα Rayleίgh (τα υλικά σημεία διαγράφουν ελλείψεις) (Εικόνα 24): Το 1885 τα 

μελέτησε πρώτος ο John William Strutt Rayleigh. Παρομοιάζονται με τα κύματα της 

θάλασσας, όταν αυτά μετακινούν τα επιφανειακά ύδατα. Με την αύξηση του βάθους, 

παρατηρείται εκθετική μείωση του πλάτους ταλάντωσής τους. 

wave dίrectίon 

Rαyleigh wανe 

Εικόvα 24: Κύμα Rayleigh · 

Α ναφορίκά με όσα αναλύθηκαν για τις περιπτώσεις Ι και ΙΙ, ένας σεισμός θα μπορούσε να 

παρασταθεί όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα (Εικόνα 25): 

:i ~~ s Ά 
' . 
' - ' 

Εικόνα 25: Συνιστώσες Σεισμικών κυμάτων 

. . . . 

Με άλλα λόγια τα σεισμικά κύματα παράγονται στην εστία του σεισμού, στη συνέχεια διαδίδονται 

μέσα στη Γη και τέλος έχουμε τη δυνατότητα καταγραφής τους από το δίκτυο των σεισμολογικών σταθμών. 

Τέλος απλά σημειώνουμε πως επιφανειακά κύματα είναι και τα κύματα Stonley (ακολουθούν 

επιφά.νειες ασυνέχειας, διακρίνονται δύσκολα στα σεισμογραφήματα). Υπάρχουν επίσης και άλλα είδη 

κυμάτων, που προκύπτουν ως συνδυασμοί των ανωτέρω: Τα διαυλικά, τα κύματα ουράς και τα στάσιμα 

κύματα. [14] 
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2.5 Μέγεθος (Magnitude) 
Με τη γένεση ενός σεισμού στηV'εστία εκλύεται ενέργεια λόγω παραμόρφωσης. Το μέτρο αυτής της 

ολικής ενέργειας ονομάζεται Μέγεθος (Μ) του σεισμού. Αρχικά η ενέργεια είναι δυναμική και στη συνέχεια 

(όπως αναλύθηκε στην παράγραφο 2.3) μετατρέπεται σε κυματική, δηλαδή σε σεισμικά κύματα. Ο 

ύπολογισμός του Μεγέθους γίνεται με την μέτρηση σεισμικών παραμέτρων (πλάτος, διάρκεια, περίοδος), 

στα καταγεγραμμένα στα σεισμογραφήματα σεισμικά κύματα. 

Υπάρχουν πολλές κλίμακες και διάφορα σεισμικά μεγέθη Μ. Μερtκά εξ αυτών ανάλογα με την 

περίοδο των μετρούμενων κυμάτων είναι (Εικόνα 26) [15]: 

Μέγεθος Σύμβολο 
Είδος κύματος Περίοδος κύματος 

(μέτρηση πλάτους) (sec) 

Τοπικό μέγεθος 
Μι 

Εγκάρσια κύματα 1i 
0.8 sec 

(Rίchter) κύματα Rayleigh 

Χωρικό μέγεθΌς mb Επιμήκη κύματα 1 sec 

Επιφανειακό μέγεθος Ms Rayleigh 20 sec 

Μέγεθος διάρκειας Μι Όλη η κυματομορφή .......... 

Μέγεθος σεισμικής 
· Μ 

Επιφάνεια ρήγματος, 
> 100 sec 

ροπής w ολίσθηση 

Εικόvα 26: Κλίμακες Μεγεθών 

Τοπικό μέγεθος ML (Local Magnitude scale): Εί.ναι η παλαιότερη μέθοδος προσδιορισμού, η οποία 

προτάθηκε από τον Charle Richter το 1935. Πρόκειται για τον δεκαδικό λογάριθμο του μεγίστου πλάτους 

αναγραφής (σε μm) ενός σεισμικού κύματος τοπικού σεισμού. Είναι ένα Πολύ σημαντικό μέγεθος και όλες 

οι νεότερες κλίμακες ανάγονται σε αυτή. 

Επιφανειακό μέγεθος Ms (Surface Magnitude scale): Βασίζεται σε μετρήσεις καταγραφής 

μεγίστου πλάτους επιφανειακών κυμάτων, με περίοδο 18-22 sec. Αφορά σεισμούς με βάθος μικρότερο από 

60km, οι οποίοι αναγράφονται από σεισμογράφους οποιουδήποτε τύπου και σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Χωρικό μέγεθος Μ8 (Body waνe Magnitude scale ): Βασίζεται σε κύματα χώρου βραχείας περιόδου 

(-1 sec). Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μεγέθους σεισμών οποιασδήποτε επικεντρικής 

απόστασης και οποιουδ1iποτε βάθους . 

Μειονέκτημα των Μεγεθών Μι, Ms και Μ 8 είναι πως πρόκειται για μέτρα της ενέργειας του 

σεισμού μόνο για ορισμένες συχνότητες (διαφορετικές περίοδοι). Δηλαδ1i δεν δίνουν πληροφορίες για την 

ολική του ενέργεια. Επιπροσθέτως, οι κλίμακες αυτές κοραίνονται. Δηλαδή πάνω από κάποιο όριο , παρότι η 
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. ενέργεια του σεισμού αυξάνει, οι τιμές των μεγεθών συνεχίζουν να δίνονται από το ίδιο ανώτατο όριο. Τα 

προβλήματα αυτά λύθηκαν με την χρήση της σεισμικής ροπής, στο ακόλουθο μέγεθος: 

Μέγεθος Σεισμικής Ροπής M,v (Moment Magnitude scale): Η πλέον σύγχρονη μέθοδος, η οποία 

χρησιμοποιείται για τη μέτρηση μεγάλων σεισμών και προτάθηκε το 1979 από τους Thomas C. Hanks και 

Hiroo Kanamori. Το ισχυρό της πλεονέκτημα σε σχέση με τις προηγούμενες είναι ότι στηρίζεται στη 

μέτρηση της σεισμικής ροπής (seismic moment), που δίνεται από τον τύπο: 

Μο = μSD, 

όπου μ, το μέτρο διατμήσεως ή ολισθήσεως των πετρωμάτων 

S, το συνολικό εμβαδόν της ρηξιγενούς επιφάνειας 

Ο, η μέση ολίσθηση του ρήγματος 

Η Μ0 είναι, προφανώς, ανεξάρτητη από την περίοδο των σεισμικών κυμάτων (όπως ζητούσαμε) και 

εκφράζει την ολική ενέργεια που απελευθερώνεται. 

Τότε για το Mw χρησιμοποιούμε τη σχέση: 

βάζοντας την Μ0 στο σίίστημα CGS, δηλαδή σε dynχcm . 

Το Mw βρίσκεται σε συμφωνία με το Ms για 6< Ms <8 και με το ML για Mc:;6. 

Τέλος, σημειώνουμε πως υπάρχουν σχέσεις που συνδέουν τις διάφορες κλίμακες Μεγεθών μεταξύ 

τους, όπως είναι ο νόμος των Gutenberg- Richter. 

2.6 Ένταση (Intensity) · 
Τα αποτελέσματα ενός σεισμού, όπως τα αντιλαμβανόμαστε στην κλίμακα της καθημερινής 

εμπειρίας, ονομάζονται μακροσεισμικά αποτελέσματα. Πρόκειται για την επίδραση στα υπόγεια και 

επιφανειακά ύδατα, στο έδαφος, στις τεχνικές κατασκευές, στα ζώα και στον ίδιο τον άνθρωπο. 

Εκφράζονται με την · ένταση του σεισμού, η οποία μπορεί να διαφέρει - ακόμη και για τον ίδιο σεισμό -

ανάλογα με τις εκάστοτε τοπικές συνθήκες. Δηλαδή είναι ένας έμμεσος τρόπος εκτίμησης της σφοδρότητας 

των σεισμικών κινήσεων σε μία ορισμένη θέση. Έτσι είναι σαφής η διάκριση της έντασης από το μέγεθος 

του σεισμού (το μέγεθος έχει συγκεκριμένη τιμή παντού και δεν μεταβάλλεται). [ 16] Η εκτίμηση των 

μακροσεισμικών αποτελεσμάτων γίνετaι βάσει ορισμένων μακροσεισμικών κλιμάκων; η κάθε μία 

αποτελείται από ορισμένους βαθμούς μακροσεισμικής έντασης. Οι βαθμοί αυτοί παριστάνονται από τους 

λατινικούς αριθμούς 1, !Ι, κλπ. 

Όσον αφορά τη γεωγραφική απεικόνιση των μακροσεισμικών αποτελεσμάτων, χρησιμοποιούνται οι 

λεγόμενες ισόσειστες καμπύλες. Είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων στην επιφάνεια του εδάφους που 
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ορίζουν περιοχές ίσης σεισμικής έντασης, δηλαδή εκείνες οι καμπύλες οι οποίες χωρίζουν περιοχές ίδιας 

έντασης. Η περιοχή που περιλαμβάνει το σημείο στο οποίο παρατηρήθηκε η μέγιστη σεισμική ένταση, 

ονομάζεται πλειόσειστn περιοχή. Το κατά προσέγγιση κέντρο της τελευταίας, ονομάζεται μακροσεισμικό 

επίκεντρο. Ας σημειωθεί πως το μακροσεισμικό επίκεντρο δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με το μικροσεισμικό 

επίκεντρο, το οποίο . ορίζεται ως η προβολή της θέσης της εστίας του σεισμού στην επιφάνεια της γης 

(Εικόνα 2 7). [ 1 7] 

Η μορφή των καμπύλων ποικίλει ανάλογα με τον μηχανισμό γένεσης του Jεισμού, το βάθος της 
εστίας, το είδος των πετρωμάτων που μεσολαβεί από την εστία έως τον κάθε τόπο και την απόσβεση που 

αυτά Προκαλούν στα διερχόμενα σεισμικά κύματα, από το έδαφος θεμελίωσης όπως επίσης και από τον 

τρόπο κατασκευής των κτιρίων. [ 18] 

Εικόνα 27: Ισόσειστες καμπύλες και μακροσεισμικό επίκεντρο 

Υπάρχουν αρκετές μακροσεισμικές κλίμακες, των Rossi - Forel (με 10 βαθμούς), JMA (με 8 

βαθμούς), GEOFIAN - MSK (με 12 βαθμούς) και άλλες. Η πιο συνηθισμένη και ευρέως χρησιμοποιούμενη 

είναι η τροποποιημένη κλίμακα Μερκάλι (ΜΜ). 

Το 1884 ο Ιταλός ηφαιστειολόγος Giuseppe Mercalli, τροποποίησε την !Οβάθμια κλίμακα Rossi

Forel. Το 1902 η 1 Οβάθμια κλίμακα Μεpκάλι επεκτάθηκε από τον Adolfo Cancani, ώστε να έχει 12 

βαθμούς. Αργότερα συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε από τον August Heinrich Sieberg και έγινε yvωσηΊ ως 

Mercalli-Cancani-SiebeΓg (MCS) κλίμακα. Το 1931 τροποποιήθηκε περεταίρω και εκδόθηκε στα Αγγλικά 

από τους Haπy Ο Wood και FΓank Neuιηann, ως MeΓcalli - Wood - Neu111ann (MWN) κλίμακα. Στη 

συνέχεια επιδέχθηκε βελτίωση από τον Charles Richter. Σήμερα είναι γνωστή ως τροποποιημένη κλίμακα 

Μερκάλι (Modified Mercalli - ΜΜ) και οι βαθμοί της ορίζονται όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 
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. . 

Βαθμοί Μακροσεισμικά Αποτελέσματα 

1 Γράφεται μόνο από τα σεισμικά όργανα. 

11 · Αισθητός από μερικούς σε ηCrυχία στους ψηλότερους ορόφους. 

111 Αισθητός από λίγους στα σπίτια. 

IV Αισθητός από πολλούς στα σπίτια, από μερικούς σ~ο ύπαιθρο. Ξύπνημα λίγων. Φυγt\ λίγων στο ύπαιθρο: Κρότος 
παραθύρων, χτύπος στις πόρτες. 

ν Αισθητός από όλους στα σπίnα και στο ύπαιθρο. Ξύπνημα πολυάριθμων. Φιrr1 πολυάριθμων στο ύπαιθρο. Αιώρ11ση 

ελεύθερα κρεμασμένων αντικειμένων. Ήχηση κουδουνιών ρο/.ογιών. Ανατροπή μερικών μικρών αντικειμένων. 

VJ Ήχηση μικρών καμπάνων. Ανατροm] πολυάριθμων μεγάλων αντικειμένων. Πτώση λίγων κεραμιδιιhν, καπνοδόχων. 

Βλάβες λίγες, ελαφρές. 

ΥΙΙ Ήχηση μεγάλων καμπάνων. Πτώση πολυάριθμων κεραμιδιιhν, καπνοδόχων. Βλά~ες μέτριες, πολλές. Μερική 

καταστροφή λίγων οικοδομών. 

VIII Μερική καταστροφ1] σε ποσοστό μεγαl.ύτερο του 25% του ολικού αριθμού των κανοι1κών οικοδομών. Ολικ~ 
καταστροφ1] λίγων κτφίων. 

ΙΧ Μερική καταστροφι] σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του ολικού αριθμού των κανονικών οικοδομών. Ολική 
καταστροφή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% του ολικΌύ αριθμού των κτφίων, 

χ Μερική καταστροφή όλων των κανονικών οικοδομών. Ολική κατά.στροφι\ σε ποσοστό μεγαλότερο του 50% του 
ολικού αριθμού των κτιρίων. 

· ΧΙ . Ολική καταΟτροφή όλωv των κτιρίων. 

χπ Κατάρρευση όλων των οικοδομών μέχρι τα θεμέλια. 

Εικόνα 28: Τροποποιημένη κλίμακα Μερκάλι 

Κεφάλαιο 3°: Εργαλεία ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών 
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3.1 Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ RUBY 
"Ήθελα να μειώσω όσο το δυνατόν περισσότερο την απογοήτευσή μου όταν προγραμμάτιζα, ήθελα 

δηλαδή να μειώσω την δυσκολία μιας γλώσσας. Αυτός ήταν ο αρχικός μου στόχος όταν σχεδίαζα την Ruby. 

Ήθελα ο χρόνος που αφιέρωνα όταν προγραμμάτιζα να είναι στιγμές διασκέδασης." - Yukihiro "Matz" 

Matsumoto, δημιουργός της Ruby. 

Η Ruby είναι μια δυναμική, γενικής χρήσης, αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού, η 

οποία συνδυάζει σύνταξ~ εμπνευσμένη από την perl και χαρακτηριστικά της smalltalk. Η ruby 

δημιουργήθηκε στην Ιαπωνία στα μέσα της δεκαετίας του 90'. Αρχικά αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε από 

τον Yukihiro "Matz" Matsumoto για προσωπική του χρήση. [ 19) Ήταν αρχικά επηρεασμένη από της 

γλώσσες Perl, Smalltalk, Eiffel και Lίsp. 

3.1.1 Η ιστορία της Ruby 
Η Ruby θεωρείται νέα γλώciσα στον κόσμο τον· γλωσσών ·προγραμματισμού. Άρχισε να 

πρωτοαναπτύσσεται το 1993, έχοντας έτσι περίπου την ίδια ηλικία με την Perl και την Python. 

Η ruby ξεκίνησε στην Ιαπωνία ως δημιούργημα του Yukίhίro Matsιnnoto, γνωστού και ως "Matz". 

Σε αντίθεση με τους περισσότερους προγραμματιστές, το κίνητρο του Matz, για την δημιουργία της 

γλώσσας, ήταν η αρχή της "αποφυγής δυσάρεστων εκπλήξεων", επίσης ήθελε να κάνει την συγγραφή 

κώδικα πιο ευχάριστη και όσο το δυνατόν πιο "ανώδυνη", ώστε να βελτιωθεί η παραγωγικότητα των 

Προγραμματιστών. Αφού δοκίμασε πολλές γλώσσες, δεν κατάφερε να βρει μια που να του "ταιριάζει" 

απόλυτα, έτσι λοιπόν άρχισε να αναπτύσσει την δική του άποψη για το πως πρέπει να λειτουργεί μια 

γλώσσα προγραμματισμού και έτ6ιδημιουργήθηκε η Ruby. 

Το όνομα ''Ruby" αποφασίστηκε κατά την διάρκεια μιας οη-Ιίηe συνομιλίας με τον Keitzu Ishitsuka 

στης 24 Φεβρουαρίου του 1993, πριν ακόμη ξεκινήσει να γράφεται ο οποιοσδήποτε κώδικας για την 

ανάπτυξη της Ruby. Αρχικά προτάθηκαν δύο ονόματα, το Coral και το Ruby. Το όνομα Cόral είχε ήδη 

μεγάλη ιστορία ως όνομα μιας γλώσσας προγραμματισμού που δημιούργήθηκε το 1964 στό Royal Radar 

. Establishment στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι τελικά ο "Matz" επέλεξε το "Ruby". Αργότερα ο "Matz" 

δήλωσε πως ο κύριος παράγοντας για την επιλογή του ονόματος Ruby ήταν λόγω του ότι ένα ρουμπίνι ήταν 

το bίrthstone (το bίrthstone είναι ένας πολύτιμος λίθος που δίνεται σαν δώρο και συμβολίζει στο Γρηγοριανό 

ημερολόγιο τον μήνα που γεννήθηκε κά1tοιος) από κάποιον συνάδελφό του. 

Μετά από μακρόχρονη εμπειρία και έρευνα στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, ο "Matz" 

πίστευε πως ήταν το ιδανικό μοντέλο που έπρεπε να υιοθετήσει για την νέα γλώσσα που επρόκειτο να 

δημιουργήσει, αλλά σε αντίθεση με άλλες γλώσσες, όπως η Ρeι-1, η αντικειμενοστρέφεια δεν θα ήταν η 

δευτερογενής σκέψη, αλλά το θεμέλιο για ολόκληρη την γλώσσα. Τα πάντα έπρεπε να είναι αντικείμενα και 

οι μέθοδοι (ιηethods) έπρεπε να αντικαταστήσουν τον ρόλο τον διαδικασιών (pIΌcedures), που 

χρησιμοποιούσαν οι προγραμματιστές που προγραμμάτιζαν σε διαδικαστικές γλώσσες (procedural 

languages). Όπως είπε και ο "Matz" σε μια συνέντευξη το 2001 'Ήθελα μια γλώσσα που να ήταν πιο δυνατή 
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από την Perl και πιο αντικειμενοστραφής από την Python, γι' αυτό αποφάάισα να φτιάξω iην δtκιά μου 

γλώσσα". 

Τον Δεκέμβριο του 1995, ο "Matz" δημοσίευσε την πρώτη δημόσια άλφα έκδοση (public alpha 

νersion) της Rυby, και σύντομα μια κοινότητα άρχισε να σχηματίζεται στην Ιαπωνία. 

Ωστόσο, αν και στην Ιαπωνία η Ruby έγινε σχετικά γρήγορα δημοφιλής, χρειάστηκε να "παλέψει" 

αρκετά για να αποκτήσει μία βάση στον υπόλοιπο κόσμο. 

Το 1996, η ανάπτυξη εφαρμογών σε Ruby άρχισε σιγά σιγά να αποκτάει περισσότερους "οπαδούς~' 

και μια μικρή ομάδα από προγραμματιστές του πυρήνα (core deνelopers) της Ruby και μερικούς λάτρεις της 

γλώσσας άρχισαν να συγκροτούν μια περισσότερο γενική κοινότητα προγραμματιστών της Ruby. 

Η έκδοση l .O της ruby δημοσιεύτηκε στις 25 Δεκεμβρίου 1996. Οι προγραμματιστές πυρήνα ( coι-e 

deνelopeι-s) της Ruby βοηθούσαν τον "Matz" στην ανάπτυξη της γλώσσας, δημοσίευαν patches με 

διορθώσεις και του παpείχαν ιδέες. Ο "Matz" συνέχισε να ενεργεί ως "καλοκάγαθος δικτάτορας" που τελικά. 

έλεγχε τις κατευθύνσεις της γλώσσας, παρ' όλη την συνεχώς διευρυνόμενη προσέλευση προγραμματιστών. 

Η Ruby αρχικά δημιουργήθηκε από τον "Matz" για προσωπική του χρήση στην Ιαπωνία, αυτό είχε 

σαν αποτέλεσμα, όλο το εγχειρίδιο χρήσης (documentation) της γλώσσας να είναι γραμμένο στα Ιαπωνικά, 

μη δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους μη-Ιάπωνες προγραμματιστές να γράψουν κώδικα σε Ruby. Αν κάι 

συνήθως οι λέξεις κλειδιά στης περισσότερες γλώσσες είναι στα αγγλικά (όπως get, set, print, if, for κτλ), 

αυτό δεν συνέβαινε στην Ruby μέχρι και το 1997 όπου και άρχισε να μεταφράζεται το εγχειρίδιο χρήσης 

στα αγγλικά. 

Ο "Matz" ξεκίνησε επίσημα να προωθεί την γλώσσα του στα αγγλικά στα τέλη του 1998 

δημιουργώντας την λίστα ταχυδρομείου (mailing list) ruby-talk, η οποία παραμένει μέχρι και σήμερα ένα 

από τα καλύτερα "μέρη" για νά συζητήσείς σχετικά με την Ruby, καθώς επίσης και ένα πολύ καλό εργαλείο 

μιας και πάρα πολλοί Ruby προγραμματιστές θα σε βοηθήσουν να λύσεις κάποιο πρόβλημά σου. Ένα χρόνο 

μετά στα τέλη του 1999 δημιουργήθηκε και η πρώτη επίσημη αγγλική ιστοσελίδα της Ruby 

(http://www.rιιby-lang.org/). 

Η Ruby απέτυχε να προσελκύσει πολύ κόσμο παρά μόνο ελάχιστους "σκληροπυρηνικούς" 

προγραμματιστές, έτσι μέχρι το 2001 η κοινότητα που μιλούσε αγγλικά ήταν υπερβολικά μικρή (μιαςκαι το 

κύριο newsgroup της ι·uby "comp.lang.ΓUby" δημιουργήθηκε στα τέλη του 2000). Μετά το 2001 όμως η 

κοινότητα άρχισε να μεγαλώνει προς μεγάλη έκπληξη του "Matz" που έβλεπε πως υπήρχαν άνθρωποι που 

έβρισκαν την γλώσσα πολύ χρήσιμη. 

Ωστόσο η προώθηση της Ruby στο ευρύτερο κοινό των προγραμματιστών συνέχιζε να παραμένει 

χαμηλή, μέχρι που η ΤΒΜ δημοσίευσε ένα άρθρο με μια σύντομη επισκόπηση της γλώσσας και με μια 

συνέντευξη του "Matz" στα τέλη του 2000. Έπειτα ο DΓ . Bobb's JouΓnal δημοσίευσε ένα άρθρο των Daνe 

Thoιηas και Andy Hunt με μια παρόμοια εισαγωγή στην γλώσσα με αυτήν της ΙΒΜ . 
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Παρά την προφανή δύναμη της Ruby, τα φαβορί για να κερδίσουν την "μάχη" για το ποια .θα είναι η 

επόμενη perl και η γενικότερη scripting και WEB γλώσσα, ήταν η python και η ΡΗΡ. 

Αυτό μέχρι το 2004, που όλα άλλαξαν όταν ο νέος σε ηλικία τότε Dane εξέδωσε το Web Framework 

Ruby On Rails (RoR), όπου γρήγορα άλλαξε την αντίληψη που είχε η παγκόσμια κοινότητα 

προγραμματιστών. 

3.1.2 Οι επιρροές της Ruby 
Κατά την ανάπτυξη της γλώσσας ο "Matz" ήταν επηρεασμένος από γλώσσες προγραμματισμού με 

τις οποίες είχε ήδη εξοικειωθεί αρκετά. Ο "Matz" θεωρούσε τον δημιουργό της perl, Larry Wall, ήρωά του, 

και το βασικό αξίωμα της perl "Υπάρχουν περισσότεροι από έναν τρόπο για να κάνεις κάτι (There's more 

than one \Vay to do ίt) εμφανίζεται συνεχώς στην Ruby. 

Πολλές γλώσσες, όπως η Python, παρέχουν ως επί το πλείστον άκαμπτες δομές και "τυποποιημένες" . . 
μεθόδους, αφήνοντας έτσι στον προγραμματιστή λιγότερές επιλογές για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής. Η 

Ruby αντιθέτως δίνει την ελευθερία στον προγραμματιστή να λύσει με πολύ περισσότερους από έναν 

τρόπους κάποιο πρόβλημα. Αυτή η ιδιότητα παρέχει μεγάλη ευελιξία στην γλώσσα και σε συνδυασμό με τη 

απόλυτα αντικειμενοστραφή φύση της γλώσσας, κάνει την Ruby μια πλήρως παραμετροποιήσιμη γλώσσα. 

Όσον αφορά την αντικειμενοστραφή της φύση, η Ruby είναι πάρα πολύ επηρεασμένη από την 

Smalltalk, μια αντικειμενοστραφή γλώσσα που αναπτύχθηκε την δεκαετία του 1970. Όπως και στην 

Smalltalk τα πάντα στην Ruby είναι αντικείμενα, και η Ruby δίνει την δυνατότητα στους προγραμματιστές 

της να αλλάζουν πολλές λεπτομέρειες από τις λειτουργίες της γλώσσας πολύ εύκολα. 

Εν κατακλείδι, η Python, η LJSP, η ADA και η C++, έχουν επηρεάσει την Ruby. Οι επιρροές αυτές 

δείχνουν πως η Ruby δεν "φοβάται" να ενστερνιστεί της καλύτερες ιδέες από άλλες γλώσσες 

προγραμμάτισμού και σε αυτό οφείλει την δύναμη και την ευελιξία tης. Τα χαρακτηριστικά αυτά κάνουν 

την μετάβαση από μια άλλη γλώσσα στην Ruby αρκετά εύκολη. Οπότε μαθαίνοντας Ruby, σε μεγάλο . 

βαθμό, μαθαίνεις και τα καλύτερα χαρακτηριστικά άλλων γλωσσών. 

3.1.3 Η Open Souιτe κουλτοίφα 
Όταν η Ruby πρωτοξεκίνησε να αναπτύσσεται, ο "Matz" δεν είχε στο μυαλό του κάποια 

συγκεκριμένη κουλτούρα που θα ακολουθούσε η Ruby, απλά είχε φτιάξει μια γλώσσα για προσωπική του 

χρήση, που ταίριαζε με τον δικό του τρόπο σκέψης και τα πρώτα χρόνια κράτησε την γλώσσα για τον ίδιο. 

Το μεγαλύτερο μέρος της κουλΊ:ούρας που υιοθετήθηκε για το πως να προγραμματίσεις σε Ruby εξελίχθηκε 

τά τελευταία χρόνια . 

Ope11 sοιιΓce (ανοιχτός κώδικας) σημαίνει ότι ο πηγαίος κώδικας μιας εφαρμογής είναι ελεύθερα 

διαθέσιμος σε τρίτους για να τον μελετήσουν, να τον χρησιμοποιήσουν, ακόμα και για να τον βελτιώσουν. 

Όπως λοιπόν το Lίπιιχ έτσι και η Ruby μαζί με όλες τις βιβλιοθήκες της, έχει εκδοθεί κάτω από μια open 
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source άδεια που στην ουσία είναι ένας συνδυασμός της GPL με κάποιους επιπλέον όρους που πρόσθεσε ο 

"Matz". 

Οι όροι της Ruby ·δεν προϋποθέτουν πως οποιαδήποτε εφαρμογή δημιουργηθεί με την Ruby θα 

πρέπει απαραίτητα να είναι και open source. Η άδεια κάτω από την οποία διανέμεται η Ruby σου δίνει και 

την δυνατότητα να αναπτύξεις μια εφαρμογή που θα είναι κλειστού κώδικα, τον πηγαίο κώδικα της οποίας 

δεν θα μπορεί κανείς να τον δει ή να τον χρησιμοποιήσει. Όταν η 37Signals, που συμμετείχε στο project 

Basecamp, ανέπτυξε το fran1ework Ruby Οη Rails, το εξέδωσαν κάτω από open source άδεια. Αυτό είχα σαν 

· αποτέλεσμα η εταιρία να αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα και να προσλάβει πολύ καλούς προγραμματιστές, 

οι οποίοι δούλευαν πάνω στο framework δωρεάν, προς κοινό όφελος όλων. Πολλά γνωστά προγράμματα 

όπως ο Apache serνer, η MySQL, ο Firefox κτλ, έχουν εκδοθεί κάτω από διάφορες open source άδειες. 

Η open source κοινότητα, έχει ως σκοπό να προσφέρει την γνώση ελεύθερα και αφού οποιοσδήποτε 

έχει τον κώδικα μιας εφαρμογής, η εφαρμογή αυτή έχει περι~σότερες πιθανότητες βελτίωσης από μια 

εφαρμογή που τον πηγαίο κώδικά της τον έχουν λίγοι. Αν και πάντα οι κλειστού κώδικα εφαρμογές θα 

υπάρχουν, η ανοιχτού κώδικα κουλτούρα έχει αρχίσει να γίνεται μονόδρομος για τις γλώσσες 

προγραμματισμού και για τις βιβλιοθήκες τους. 

Η κατανόηση της open souι·ce φιλοσοφίας είναι το κλειδί για την κατανόηση της κοινότητας της 

Ruby. Αν και αρκετοί προγραμματιστές δεν κάνουν τις εφαρμόγές τους ανοιχτού κώδικα, πολύ συχνά 

εκδίδουν δωρεάν εργαλεία και προγρ_αμματιστικές τεχνικές για την ανάπτυξη κώδικα βοηθώντας έτσι την 

κοινότητα~ 

3.1.4 Η σύνταξη της Ruby 
Η σύνταξη της Ruby είναι σχεδόν ίδια με αυτήν της Perl και της Python. Ο ορισμός των κλάσεων και 

των μεταβλητών γίνεται με λέξεις κλειδιά. Σε αντίθεση όμως με την PeΓI, οι μεταβλητές δεν είναι 

υποχρεωτικό να ξεκινούν με κάποιον ειδικό χαραriήρα (sigil) που να ορίζει τον τύπο δεδομένων της 

μεταβλητής. Τα sigils στην Ruby χρησιμοποιούνται για να δείξουν την εμβέλεια της μεταβλητής. Η πιο 

εντυπωσίακή διαφορά όμως σε σχέση με την C και την Perl είναι ότι χρησιμοποιούνται λέξεις κλειδιά για να 

ορίσουν την αρχ1Ί και το τέλος ενός μπλοκ κώδικα, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν αγκύλες. Αυτό 

κάνει τον κώδικα πιο εύανάγνωστο. Για πρακτικούς λόγους δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε εκφράσεις 

(expι-essions) και δηλώσεις (statements). 

3.2 Το Web Fra1newoι·k Ruby Οη Rails 
Το Ruby Οη Rails είναι ένα ανοιχτού κώδικα Web Framework για την γλώσσα προγραμματισμού 

Ruby, που κάνει ευκολότερο τον προγραμματισμό και την διαχείριση των Web εφαρμογών, συχνά 

συναντάται με την συντομογραφία RoR ή απλά Rails. Τους μήνες που ακολούθησαν από την πρώτη έκδοση 

του, το Ruby Οη Rails από ένα άγνωστο ··παιχνίδι" κατέληξε να γίνει ένα παγκοσμίως γνωστό και ευρέως 

χρησιμοποιούμενο FΓamework και κέρδισε πολλά βραβεία . Το σημαντικότερο όμως είναι ότι έγινε ένα 
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Framework για την ανάπτυξη web2 εφαρμογών, και πολλές εταιρίες το χρησιμοποιούν για την ανάπτυξη 

Web εφαρμογών . 

3.2.1 Η ιστορία του Ruby οη Rails 

Το Ruby Οη Rails αρχικά ξεκίνησε ως μια εφαρμογή που ονομαζόταν Basecamp. Ήταν ένα 

framewoι-k που αναπτύχθηκε από τον Δανό Web προγραμματιστή Daνid Heinemeiel' Hansson, για την 

εταιρία σχεδιασμού 37signals. Λόγω της μεγάλης επιτυχίας του Basecamp η εταιρία 37signals στράφηκε 

στην ανάπτυξη και παραγωγή εφαρμογών και ο Daνid Heinemeier Hansson έγινε συJεταίρος στην εταιρία. 

Το Rails αρχικά δεν δημιουργήθηκε σαν ένα αυτόνομο framework. Ήταν η εξέλιξη μιας ήδη 
. . 

υπάρχουσας εφαρμογής, και θα χρησιμοποιούνταν για να την παραγωγή άλλων εφαρμογών της 37signal. Ο 

Hansson ξεκίνησε με την προοπτική να κάνει την δουλειά του ευκολότερη προσθέτοντας περισσότερη 

λειτουργικότητα, όπως ο χειρισμός βάσεων δεδομένων και η παραγωγή templates. Έτσι γεννήθηκε η πρώτη 

έκδοση του Ruby on Rails. 

Ο Hansson αποφάσισε να εκδώσει την εφαρμογή κάτω από μια open source άδεια . Η πρώτη beta 

έκδοση του Rails κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2004, με τις εκδόσεις 1.0 και 2.0 να ακολουθούν στις 13 

Δεκεμβρίου του 2005 και στις 7 Δεκεμβρίου 2007 αντίστοιχα. Πολλές χιλιάδες προγραμματιστών από όλο 

τον κόσμο κατέβασαν την εφαρμογή από το Jnternet, και το πλήθος τους συνεχώς αυξανόταν. 

Το γεγονός ότι το framewol'k Ruby Οη Rails προήλθε από το project Basecamp, θεωρείται από την 

κοινότητα των Rails προγραμματιστών, ότι είναι στοιχείο που έδωσε την μεγάλη δύναμη στο framework που 

ήταν ότι από tην πρώτη έκδοσή του, έδινε λύσεις σε πραγμάτικά προβλήματα. Το Rails δεν δημιουργήθηκε 

άπό το μηδέν, άλλά ήταν η εξέλιξη μιας ήδη υπάρχουσας εφαρμογής και κατάφερε να αποδείξει ότι είναι 

ένα χρήσιμο, συνεκτικό και περιεκτικό framework. 

Η απόφαση του Hansson να κυκλοφορήσει το framework ως open source, έδωσε την δυνατότητα στο 

Ruby On Rails να πάρει όλα τα θετικά στοιχεία που μπορεί να προσφέρει η open source φιλοσοφία . Συνεχώς 

προγραμματιστές που δουλεύουν με το rails εκδίδουν εργαλεία και διορθώνουν λάθη που βρίσκουν στον 

πηγαίο κώδικα στο repository (αποθήκη) του rails. Το repository ελέγχεται από τον πυρήνα του Rails που 

αποτελείται από μια ομάδα έξι προγραμματιστών της οποίας ηγείται ο Hansson . 

3.2.2 Η δομή των καταλόγων ( directωy stΓuctuΓe) σε μια ROR εφαρμογι1 
Χρησιμοποιώντας το βασικό sαipt για την δημιουργία μιας νέας εφαρμογής, δημιουργείτε η βασική 

δομή των καταλόγων για μια εφαρμογή βασισμένη στο Ruby Οη Rails [20] η οποία είναι: 

de1110/ 

.. .. /app 
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....... ./controller 

..... ~ .. /helpers 

.. ..... ./models 

....... ./views 

...... ....... ./layouts 

.... /coinponents 

... ./config 

... ./db 

.... /doc 

... ./lib 

... ./log 

.... /public 

.... /script 

... ./test 

.... /tmp 

... ./vendor 

README 

Rakefile 

Ο σκοπός των βασικών καταλόγων και υποκαταλόγων είναι: 

• app: Εδώ βρίσκονται οι κατάλογοι όπου βρίσκοvται τα αρχεία των μοντέλων (models), των 

όψεων (νiews) και των ελεγκτών (controllers). 

• app/controllers: Σε αυτόν τον υποκατάλογο βρίσκονται τα αρχεία των ελεγκτών. 

• app/νiews: Εδώ θα ψάξει η εφαρμογή για να βρει ένα αρχείο όψης. 

• app/Πlodels: Σε αυτόν τον υποκατάλογο βρίσκονται τα αρχεία των μοντέλων. 

• app/helpers: Εδώ βρίσκονται βοηθητικά αρχεία τα οποία βοηθούν ώστε να μείνει σχετικά 

μικρός και ευανάγνωστος ο κώδικας που υπάρχει στους ελεγκτές και στα μοντέλα. 

• app/νiews/layouts: Εδώ φύλάσσονται τα teιηplates τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε 

συνδυασμό με τις όψεις. 

• co111ponents: Σε αυτόν τον κατάλογο υπάρχουν μικρές αυτόνομες εφαρμογές που 

χρησιμοποιούνται στα μοντέλα, στους ελεγκτές και στις όψεις. 
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• config: Σε αυτόν τον κατάλογο βρίσκονται αρχεία ρυθμίσεων που χρειάζονται για την 

εφαρμογή, όπως το αρχείο για την σύνδεση με την βάση δεδομένων database.yml. 

• db: Συνήθως σε μια Rails εφαρμογή υπάρχουν μοντέλα τα οποία αντιστοιχούν σε έναν 

πίνακα της βάσης δεδομένων. Σε αυτόν τον κατάλογο τοποθετούνται scripts τα όποια 

διαχειρίζονται την βάση δεδομένων. 

• doc: Η Rt1by έχει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο το οποίο ονομάζεται rdoc και παράγει αρχεία 

με οδηγίες χρήσης (docimentation files) μιας εφαρμογής με βάση τα σχόλια που υπάρχουν 

στον κώδικα. Τα αρχεία αυτά τοποθετούνται στον κατάλογο doc. 

• lib: Σε αυτόν τον κατάλογο τοποθετούνται οι επιπλέον βιβλιοθήκες που χρησιμοποιεί η 

εφαρμογή. 

• log: Τα αρχεία στα οποία καταγράφεται το ιστορίκό από διάφορα λάθη φυλάσσονται σε 

αυτόν τον φάκελο. Τέτοια αρχεία είvάt τα αρχεία που καταγράφουν τα λάθη του. server 

(server.log), της εφαρμογής (deνelopment.log) κτλ. 

• public: Εδώ βρίσκονται αρχεία τα οποία χρησιμοποιεί η εφαρμογή και δεν αλλάζουν, όπως 

JaνaScript αρχεία, εικόνες, stylesheets κτλ. 

• scripts : Σε αυτόν τον κατάλογο φυλάσσονται scripts τα οποία συνήθως χειρίζονται κάποια 

εργαλεία. Για παράδειγμα εργαλεία τα οποία παράγουν κώδικα, ξεκινούν τον serνer κτλ. 

• tests: Εδώ υπάρχουν αρχεία τα οποία παράγονται όταν εργαζόμαστε στο test enνironment. 

• tmp: Σε αυτόν τον κατάλογο βρίσκονται προσωρινά αρχεία τα οποία ίσως χρειαστούν 

κάποια στιγμή. 

• vendor: Εδώ υπάρχουν βιβλιοθήκες οι οποίες είναι για άλλες εφαρμογές, όπως η βάση 

δεδομένων. 

• README: Αυτό το αρχείο παρέχει πληροφορίες σχετικά με το Framework Ruby On Rails. 

• rakefi le: Αυτό το αρχείο είναι παρόμοιο με το αρχείο makefile που υπάρχει στο Linux. Αυτό 

το αρχείο βοηθάει στο ."χτίσιμο", την πακετοποίηση (packaging), και στην δοκιμή (testing) 

του κώδικα. 

3.3 Βάση δεδομένων και η MySQL 

3.3.1 Ορισμός της βάσr1ς δεδομένων 
Μια Βάση Δεδομένων (Database) είναι ένας οργανωμένος τρόπος αποθ1Ίκευσης πληροφοριών και 

πρόσβασης σε αυτές. Μια βάση δεδομένων είναι κάτι παραπάνω από μια απλή συλλογή αποθηκευμένων 

στοιχείων. 
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Ένας άλλος ορισμός είναι ότι μια βάση δεδομένων είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που 

αποτελείται από δεδομένα και από το κατάλληλο λογισμικό, τα οποία χρησιμοποιώντας το υλικό (hardware) 

βοηθούν στην ενημέρωση και πληρόφόρηση των χρηστών. 

Ένα πρόγραμμα . που διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων αποκαλείται Σύστημα. Διαχείρισης Βάσεων 

Δεδομένων (DBMS, Database Manageιηent System) και με την βοήθειά του μπορούμε να αποθηκεύσουμε, 

προσθέσουμε, τροποποιήσουμε, εμφανίσουμε ή και διαγράψουμε τα αποθηκευμένα δεδομένα. 

Τα δεδομένα που υπάρχουν στις βάσεις δεδομένων πρέπει να είναι: 

Ολοκληρωμένα (lntegrated), δηλαδή τα δεδομένα πρέπει να είναι αποθηκευμένα σε ομοιόμορφα 

οργανωμένα σύνολα αρχείων όπου δεν πρέπει να υπάρχει επανάληψη ή πλεονασμός (redundancy) των ίδιων 

στοιχείων. 

Καταμεριζόμενα (Shared), δηλαδή να μπορούν περισσότεροι του ενός χρήστες να βλέπουν και να 

μοιράζε>νται τα ίδια δεδομένα την ίδια χρονική στιγμή. 

3.3.2 Οι σχεσιακές βάσης δεδομένων 
Το σχεσιακό μοντέλο περιγράφει τη Βάση Δεδομένων και οργανώνει τις εγγραφές με βάση τις 

σχέσεις. Γι αυτό το λόγο μια Βάση δεδομένων σχεδιασμένη με βάση το σχεσιακό μοντέλο, μπορεί εύκολα 

να υλοποιηθεί με ένα μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων. 

Στις σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων, οι εγγραφές οργανώνονται σε πίνακες. Οι πίνακες σε μια 

σχέσιαΚΊΊ Βάση Δεδομένων, αποτελούνται από μια ή περισσότερες στήλες που αντιστοιχούν σε τιμές πεδίων 

(ή στα χαρακτηριστικά για τα μοντέλα Οντοτήτων - Συσχετίσεων) και από γραμμές που αντιστοιχούν σε 

εγγραφές για αυτά τα πεδία . 

3.3.3 Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων 
Το Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS, Database Management System) είναι ένα 

σύνολο από "προγράμματα" που επιτρέπουν τον χειρισμό των δεδομένων μιας ή περισσοτέρων βάσεων 

δεδομένων που ανήκουν στο ίδιο σύστημα. Το DBMS Περιέχει κάποια εργαλεία γενικής χρήσης γιίι να 

μπορούμε να δημιουργούμε και να χειριζόμαστε τα δεδομένα. Στα νεώτερα DBMS μπορούμε να έχουμε 

άμεση πληροφόρηση χωρίς να απαιτείται η παρουσία ενός προγραμματιστή. Τα δεδομένα ενός DBMS 

μπορούν" να χρησιμοποιηθούν σε κάθε μορφής ερώτημα (queσ) ώστε να αντλήσουμε τις πληροφορίες 

θέλουμε. 

3.3.4 Η MySQL 

Η MySQL είναι ένα σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, που υποστηρίζει πολλούς 

χρήστες. Αναπτύχθηκε κυρίως από τον Mickael Widenius και είναι γραμμένη σε γλώσσα C και C++. 

Εκδόθηκε το 1995 κάτω από την άδεια GNU/GPL, είναι δηλαδή μια Open Souι-ce εφαρμογή. Επίσης η 

MySQL είναι μια cΓoss-platform εφαρμογή, που σημαίνει πως είναι συμβατή σχεδόν με όλα τα λειτουργικά 

συστήματα.[21] 
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Η MySQL μπορεί πολύ εύκολα να εγκατασταθεί σε έναν υπολογιστή χωρίς να χρειαστεί ιδιαίτερη 

παραμετροποίηση. Για παράδειγμα στις περισσότερες διανομές Linux, ο Package Manager βρίσκει, 

κατεβάζει και εγκαθιστά την MySQL πολύ γρήγορα και εύκολα και είναι έτοιμη μετά την εγκατάσταση για 

χρήση. Αν και η MySQL ξεκίνησε σαν ένα χαμηλότερου επιπέδου σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, 

αυτή την στιγμή θεωρείται ένα πλήρες επαγγελματικό εργαλείο με τεράστιες δυνατότητες. 

3.4 Το πρωτόκολλο TFTP 

3.4.1 Τι είναι το TFTP 
Το 1980 πρωτοεμφανίστηκε το πρωτόκολλο Triνial File Transfer Protocol TFTP σαν απλοποίηση 

του πρωτοκόλλου FTP. Είναι για μεταφορά αρχείων και είναι απλό στην υλοποίηση. Εκείνη την εποχή που 

η μνήμη ήταν μικρή σε ποσότητα το πρωτόκολλο αυτό έδωσε την δυνατότητα σε συσκευές χωρίς δίσκους ή 

· δισκέτες, ιδιαίτερα σύνηθες, για να αποθηκεύουν το λειτουργικό σύστημ~, να το χρησιμοποιήσουν ώστε να 

μπορούν να εκκινήσουν, όπως διάφοροι δρομολογητές. Σήμερα χρησιμοποιείται για την μετάφορά αρχείων 

μεταξύ των υπολογιστών ενός δικτύου.[22] 

Ήταν ένα από τα πρώτα πρωτόκολλα της σουίτας πρωτοκόλλων ΤCΡ/ΙΡ, μιας και ήταν απλό στην 

υλοποίηση του. Πρόδρομος τόυ είναι το πρωτόκολλο EFTP. Η αρχική υλοποίηση είχε ένα λάθος γνωστό ως 

Sorcerer's Apprentice Syndroιηe και προκαλούσε μια συνεχώς αυξανόμενη αντιγραφή των πακέτων κατά τη 

μεταφορά. Πολλές εφαρμογές τύπου σκουλήκια (worms) χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο για να μολύνουν 

και να πολλαπλασιαστούν.[23] 

3.4.2 Τι-χνικές Πληpοφορίές 
Η χρησιμοποίηση του πρωτοκόλλου UDP και όχι του TCP που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο FTP, 

επιφέρει την αδυναμία του, να προβάλει τα αρχεία των φακέλων και την ικανότητα πιστοποίησης χρηστών ή 

κρυπτογράφησης της επικοινωνίας. Η πόρτα που χρησιμοποιεί είναι η 69. Μπορείς μόνο διαβάσεις ή να 

γράψεις στον serνer και τίποτε άλλο. Οι τρόποι μεταφοράς είναι 3 εκ των οποίων μόνο οι δύο 

χρησιμοποιούνται σήμερα, ο "netascii" που είναι αναλόγως του "ASCII". και ο "octet" που είναι σαν τον 

"binary" του FTP, ενώ δεν χρησιμοποιείται ο τύπος "mail". 

Το αρχικό πρωτόκολλο επέτρεπε λόγο και τον μεγεθών της εποχής μόνο την μεταφορά αρχείων που 

είχαν μέγεθος μέχρι 32ΜΒ, σήμερα όμως επιτρέπουν αρχεία έως 4GB. Κάθε μεταφορά θεωρείται σαν 

ξεχωριστή συναλλαγή . Λόγω των παραπάνω αδυναμιών αποφεύγεταtη χρήση του στο διαδίκτυο, και για 

αυτό το λόγο χρησιμοποιείται κυρίως σε ιδιωτικά δίκτυα. 

Τα πακέτα μεταξύ των είναι μόνο τα εξής: 

• Αίτηση ανάγνωσης (RRQ - Read ReQuest). 

• Αίτηση εγγραφής (WRQ - WriteReQuest). 

• Πακέτο αποδοχής (ACK - ACKnowledgeιηent). 
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• Πακέτο δεδομένων (DAT Α) 

3.4.3 Σύνοδος TFTP 
Μία σύνοδος TFTP ακολουθεί τα επόμενα βήματα: 

• Ο υπολογιστής Α στέλνει στον υπολογιστή Β ένα πακέτο είτε με αίτηση ανάγνωσης, είτε με 

αίτηση εγγραφής, μαζί με το όνομα του αρχείου και τον τρόπο μεταφοράς. Τό πακέτο αυτό 

αποστέλλεται προς την πόρτα 69, την προεπιλεγμένη πόρτα του TFTP. 

• Ο υπολογιστής Β θα απαντήσει στην αίτηση του υπολογιστή Α. Εάν ήταν αίτηση 

ανάγνωσης, τότε απαντάει με το πακέτο δεδομένων{DΑΤΑ), το αρχείο δηλαδή . Αντιθέτως, 

αν ήταν αίτηση εγγραφής, τότε ο υπολογιστής Β στέλνει ένα πακέτο αποδοχής (ACK -

ACKnowledgement), ότι θα το δεχθεί το αρχείο . Ο υπολογιστής Β για να στείλει αυτά τα 

πακέτα δεσμεύει μία νέα ελεύθερη πόρτα και απαντάει από εκεί. Στην συνέχεια όλα τα 

πακέτα που . φτάνουν προς τον : υπολογιστή Β. ή φεύγουν από αυτόν χρησιμοποιούν · 

αποκλειστικά την καινούρια αυτή πόρτα ώστε να αποδεσμεύσουν την πόρτα 69 για να 

μπορούν να εξυπηρετηθούν και άλλοι πελάτες. . 

• Στην συνέχεια, ο ένας υπολογιστής (ο υπολογιστής Α εάν πρόκειται για αίτηση ανάγνωσης 

και υπολογιστής Β εάν πρόκειται για αίτηση εγγραφής) αποστέλλει συνεχώς πακέτα 

δεδομένων προς τον δεύτερο υπολογιστή. Ο τελευταίος απαντά σε κάθε πακέτο με ένα 

πακέτο ACK ούτως ώστε να δηλώσει στον πρώτο ότι το πακέτο δεδομένων έχει ληφθεί με 

επιτυχία. 

• Στο τέλος της μεταφοράς των δεδομένων, η σύνδεση τερματίζεται. 

Ηαιt Α ri:tιdS ,, fi/e from HMf Β 

Ηο51.Α 

ΡοοΧ 

Ι'αιΧ 

""''" 

HostA wrftes a file ro Ηαι:tΒ 

HostA 

Ρα\Χ 

HO$t Β 

Εικόνα 29: Οι επικοινωνίες στο TFTP πρωτόκολλο. 
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3.5 SSH Πρωτόκολλο Κρυπτογράφησης 

3.5.1 Εισαγωγή στο SSH 
Το Secure Shell (SSH) είναι ένα πρωτόκολλο κρυπτογράφησης του δικτύου για την ασφαλή 

έπικοινωνία δεδομένων, τη απομακρυσμένη σύνδεση της γραμμής εντολών, την απομακρυσμένη εκτέλεση 

εντολών, καθώς και άλλες υπηρεσίες ασφαλούς δικτύου μεταξύ δύο υπολογιστών. Συνδέει, μέσω ενός 

ασφαλούς καναλιού σε ένα μη ασφαλές δίκτυο, ένα διακομιστή (serνer) και έναν πελάτη (client) εκτελώντας 

προγράμματα SSH serνer και SSH client, αντίστοιχα. [24] Η προδιαγραφή του Jρωτοκόλλου διακρίνέται 

ανάμέσα σε δύο μεγάλες εκδόσεις που αναφέρονται ως SSH-1 και SSH-2 . 

Η πιο γνωστή εφαρμογή του πρωτοκόλλου είναι η πρόσβαση σε λογαριασμούς κελύφους σε Unix

like λειτουργικά συστήματα, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με παρόμοιο τρόπο για τα Windows. 

Είχε σχεδιαστεί ως αντικατάσταση για το Telnet και άλλα ανασφαλή πρωτόκολλα απομακρυσμένου 

κέλυφους όπως τα Berkeley, τα rsh και rexec πρωτόκολλα, τα οποία στέλνουν πληροφορίες, και ιδίως τους 

κωδικούς πpόσβασης; σε απλό κείμενο, καθιστώντας τα. ευπαθ~l σε· υποκλοπή και δημοσιοποίηση 

χρησιμοποιώντας την ανάλυση των πακέτων. [25] Η κρυπτογράφηση που χρησιμοποιείται από το SSH έχει 

ως στόχο να παρέχει την iμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων μέσω ενός μη ασφαλούς 

δικτύου, όπως το Internet. 

3.5.2 Ορισμός 
Το SSH χρησιμοποιεί κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού για την ταυτότητα του απομακρυσμένου 

υπολογιστή και να επιτρέψει τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη, εάν είναι απαραίτητο [24] Υπάρχουν 

διάφοροι τρόποι για να χρησιμοποιηθεί το SSH. 

Ένας τρόπος είναι να χρησιμοποιηθεί η. αυτόματη δημιουργία βασικών ζευγών δημόσιου-ιδιωτικού 

κλειδιού για την κρυπτογράφηση μιας σύνδεσης δικτύου, και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τον κωδικό 

πρόσβασης ταυτότητας για γίνει η σύνδεση. 

Ένας άλλος τρόπος είναι να χρησιμοποιηθεί ένα, εξ' ορισμού, ζευγάρι δημόσιου-ιδιωτικού κλειδιού, 

για την εκτέλεση της ταυτότητας, επιτρέποντας στους χρήστες ή σε προγράμματα για να συνδεθούν χωρίς να 

χρειάζεται να καθοριστεί ένας κωδικός πρόσβασης. Σε αυτό το σενάριο, ο καθένας μπορεί να παράγει ένα 

αντίστοιχο ζευγάρι διαφορετικά κλειδιά (δημόσιων και ιδιωτικών). Το δημόσιο κλειδί τοποθετείται σε όλους 

τους υπολογιστές που πρέπει να επιτρέπουν την πρόσβαση στον ιδιοκηΊτη του ταιριάζοντας ιδιωτικού 

κλειδιού (ο ιδιοκτήτης κρατίi μυστικό το ιδιωτικό κλειδί). Ενώ η πιστοποίηση της ταυτότητας βασίζεται στο 

ιδιωτικό κλειδί, το ίδιο το κλειδί δεν μεταφέρεται ποτέ, μέσω του δικτύου κατά τη διάρκεια της 

επαλήθευσης ταυτότητας. Το SSH πιστοποιεί την ταυτότητα του χρήστη μόνον αν το ίδιο πρόσωπο που 

προσφέρει το δημόσιο κλειδί κατέχει επίσης το αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί. Σε όλες τις εκδόσεις του SSH 

είναι σημαντικό να βεβαιωθεί η συσχέτιση των δημόσιων κλειδιών με τις ταυτότητες, πριν από την αποδοχή 

τους ως έγκυρα. Αποδοχή του δημόσιου κλειδιού ενός εισβολέα χωρίς επικύρωση θα επιτρέψει την 

πρόσβαση σε ένα μη εξουσιοδοτημένο εισβολέα, όπως σε ένα έγκυρο χρ1Ίστη. 
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3.5.3 Βασική διαχείριση 
Σε συστήματα Unix, ο κατάλογος των εγκεκριμένων δημόσιων κλειδιών αποθηκεύεται στον 

κεντρικό κατάλογο του χρήστη που έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί απομακρυσμένα, στο αρχείο 

~/.ssh/authorized_keys. [26] Αυτό το αρχείο είναι χρησιμοποιούμενο μόνο για το ssh, αν δεν είναι 

εγγράψιμο από τίποτα άλλο, εκτός από τον ιδιοκτήτη (owner) και τη ρίζα (root). Όταν το δημόσιο κλειδί 

είναι παρών στο απομακρυσμένο άκρο και το αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί είναι παρών στο τοπικό. Τέλος, η 

πληκτρολόγηση του κωδικού δεν απαιτείται πλέον . 1Ωστόσο, για πρόσθετη ασφάλεια το ίδιο το ιδιωτικό 

κλειδί μπορεί να κλειδώσει με μια συνθηματική φράση. 

Το ιδιωτικό κλειδί μπορεί επίσης να αναζητηθεί στις τυποποιημένες θέσεις, και τη πλήρη διαδρομή 

του μπορεί να οριστεί ως μια ρύθμιση της γραμμής εντολών (η επιλογή -ί για ssh). Το βοηθητικό πρόγραμμα 

ssh-keygen παράγει τα δημόσια και ιδιωτικά κλειδιά, πάντα σε ζεύγη. 

Το SSH υποστηρίζει επίσης τον έλεγχο ταυτότητας βάσει κωδικού πρόσβασης που είναι 

κρυΠτο)ιραφημένος ~αι δημιου·ργείται αυτόμι:iτα μαζί με τα .κλειδιά. Σττjν περίiι:τωση αυτή, ο εισβολέιiς θα 

μπορούσε να μιμηθεί τη νόμιμη πλευρά, να ζητήσει τον κωδικό πρόσβασης και να τον αποκτήσει (man-in

the-middle επίθεση) . Ωστόσο, αυτό είναι δυνατό μόνο εάν οι δύο πλευρές δεν έχουν κυρωθεί πριν, καθώς το 

SSH θυμάται το κλειδί που χρησιμοποίησε προηγουμένως η απομακρυσμένη πλευρά. Ο έλεγχος ταυτότητας 

με χρήση κωδικού πρόσβασης μπορεί να απενεργοποιηθεί. 
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3.5.4 Αρχιτεκτονική 
Το πρωτόκολλο SSH-2 έχει μια εσωτερική αρχιτεκτονική με καλά διαχωρισμένα στρώματα; και 

συγκεκριμένα: 

ssh2 binary packet_, __ _ 

Εικόνα 30: Διάγραμμα του SSH-2 δυαδικού πακέτου. 

• Το στρώμα μεταφοράς. Αυτό το στρώμα χειρίζεται την αρχική ανταλλαγή κλειδιών, καθώς 

και τον έλεγχο ταυτότητας του διακομιστή, κάι ιδρύει την κρυπτογράφηση, συμπίεση και 

την επαλήθευση της ακεραιότητας. Εκθέτει στο άνω στρώμα μια διεπαφή για την αποστολή 

και λήψη απλών πακέτων με μεγέθη μέχρι 32.768 bytes το καθένα (μπορεί να επιτραπεί 

περισσότερο από την εφαρμογή) . Το στρώμα μεταφοράς οργανώνει ξανά τις βασικές 

ανταλλαγές κλειδιών, συνήθως αφού έχεί μεταφερθεί πάνω από 1 GB δεδομένων, ή μετά 

αφού περάσει 1 ώρα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. 

• Το στρώμα ελέγχου ταυτότητας χρήστη . Αυτό το στρώμα χειρίζεται τον έλεγχο 

ταυτότητας του πελάτη και παρέχει μια σειρά από μεθόδους ελέγχου ταυτότητας . 

Authentication είναι ο πελάτης με γνcbμονα: όταν κάποιος σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, 

μπορεί να είναι ο πελάτης SSH προτροπή, δεν είναι ο διακομιστής. Ο διακομιστής απλώς 

ανταποκρίνετάι στις αιτήσεις ελέγχου ταυτότητας του πελάτη. Ευρέως χρησιμοποιούμενες 

μέθοδοι ελέγχου ταυτότητας χρ11στη περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

• pass\vord: μια μέθοδος για την απλή επικύρωση κωδικού πρόσβασης, 

συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης που επιτρέπει την αλλαγή ενός κωδικού. 

Δεν εφαρμόζουν όλα τα προγράμματα αυτή τη μέθοδο. 
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• publicKey: μια μέθοδος για την πιστοποίηση public κλειδιών ελέγχου ταυτότητας, 

συνήθως υποστηρίζουν τουλάχιστον DSA ή RSA ζεύγη κλειδιών, με άλλες 

εφαρμογές υποστηρίζουν, επίσης, τα πιστοποιητικά Χ.509. 

• 

• 

keyboard-interactive: μια ευέλικτη μέθοδος, όπου ο serνer στέλνει ένα ή 

περισσότερα prompt για την είσοδο πληροφοριών και ο πελάτης τα εμφανίζει και 

επιστρέφει τις πληκτρολογημένες αποκρίσεις από τον χρήστη. Χρησιμοποιείται για 

τον έλεγχο ταυτότητάς μέσω κωδικού, όπως S / Key ή SecurID. 

GSSAPI μέθοδος ελέγχου ταυτότητας : μέθοδος που παρέχει μια επέκταση στο 

σύστημα για να εκτελέσει τον έλεγχο ταυτότητας SSH χρησιμοποιώντας 

εξωτερικούς μηχανισμούς, όπως το KerbeΙΌs 5 ή NTLM, παρέχοντας την ικανότητα 

για single sign-on συνεδρίες SSH. Οι μέθοδοι αυτές εφαρμόζονται συνήθως από 

εμπορικές υλοποιή~εις SSH για χρήση σε οργανισμούς, π.χ. το OpenSSH έχεί μια 

εφαρμογή GSSAPI εργασίας. 

• Το στρώμα σύνδεσης. Αυτό το στρώμα καθορίζει την έννοια των καναλιών, παρέχονται τα 

αιη1ματα του καναλιού και οι παγκόσμιες αιτήσεις που χρησιμοποιούν υπηρεσίες SSH. Μια 

σύνδεση SSH μπορεί να φιλοξενήσει πολλά κανάλια ταυτόχρονα, με μεταφορά δεδομένων 

σε δύο κατευθύνσεις από το κάθε κανάλι. Αιτήσεις καναλιού χρησιμοποιούνται για να 

μεταδοθούν out-of-band δεδομένα, όπως το αλλαγμένο μέγεθος ενός τερματικού παράθυρο ή 

τον κωδικό εξόδου μιας διαδικασίας από τον server. Ο πελάτης SSH ζητά μια server-side 

θύρα που πρέπει να δίαβιβάζονται χρησιμοποιώντας ένα συνολικό αίτημα. Πρότυπο τύπων 

καναλιών περιλαμβάνουν: 

• shell για terιninal shells, SFTP και τα αιτήματα exec (συμπεριλαμβανομένης της 

μεταφοράς SCP) 

• dίrect-. tcpίp για client-to-serνer forwarded συνδέσεις 

• . forwarded - tcpίp για serνer-to-client forwaΓded συνδέσεις 

• Η εγγραφή SSHFP DNS. Παρέχει το αποτύπωμα του δημοσίου κλειδιού του ξενιστή 

(pubJic host key), ώστε να βοηθήσει στην εξακρίβωση της γνησιότητας του ξενιστή. 

3.6 SSL πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 

3.6.1 Πρωτι)κολλο SSL (Secuι·e Sockets LayeΓ) 
Είναι ένα πρωτόκολλο κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται για να εγγυηθεί την ασφάλεια των 

πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών . Δημιουργήθηκε το 1994 από την Netscape, σε συνεργασία με την 

Bank of AιηeΓica, τη MCI, τη MasterCard και την Silicon GΓaphics, έγινε αμέσως το πρότυπο που 

χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων στο InteΓΠet. Το πρωτόκολλο, τώρα στην έκδοση 3,0, 
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υποστηρίζεται από τους κύριους πελάτες τους και τους διακομιστές Web. Προς το παρόν, είναι το πιο 

ευρέως χρησιμοποιούμενο πρότυπο που εγκρίθηκε από τις υπηρεσίες Web. Χρησιμοποιείται για να 

προστατεύσει από αλλαγές των δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις, υπηρεσιών ηλεκτρονικού 

εμπορίου.(27] 

3.6.2 Σύνθεση 
Το SSL αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε με τη γέννηση του Διαδικτύου, που έφερε την ανάγκη για την 

ασφάλεια των πληροφοριώv. Επειδή το Διαδίκτυο είναι ένα εξαιρετικά ανασφαλής σύσή,μα επικοινωνίας 

απαιτεί από τα μέσα της φύσης που εγγυώνται την προστασία από επιθέσεις (Spamming, phishing, spyware, 

Bot καθαρό, υποκλοπή), που το σύστημα πληροφοριών των εταιρειών υπόκειται καθημερινά. Οι ζημίες που 

προκαλούνται αυξάνονται αναλογικά με τη σημασία των πληροφοριών που υποκλέπτονται. Όταν μιλάμε για 

τον αλγόριθμο RSA που αναφέρθηκε στη σημασία της ύπαρξης τεχνικών και συστημάτων που είναι σε θέση 

να εγγυηθούν την ασφάλεια των δεδομένων σύμφωνα με τις αρχές της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, την 

ακεραιότητα ·και τ'ην αυθεντικότητα. Προκειμένσυ να εξαaψαλιστεί η ασφάλέια τής επικοινωνίας μέσί:u τ"ού 

Διαδικτύου, το SSL χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση και δημόσια κλειδιά. 

3.6.3 Στόχοι του πρωτοκόλλου SSL 
Οι στόχοι που έθεσαν οι μηχανικοί της Netscape που κατά την ανάπτυξη το πρωτόκολλο SSL: 

• Προστατευόμενη σύνδεση: το SSL επιτρέπει μια ασφαλή σύνδεση μεταξύ δύο οντοτήτων 

και εγγυάται ότι τα δεδομένα που ανταλλάσσονται είναι μη αναγνώσιμα ή ερμηνεύσιμα από 

μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. 

• Αλληλεπίδραση: η επικοινωνιακή διεπαφή (communication interface) του SSL είχε 

σχεδιαστεί για να επιτρέπεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων συσκευών. Οι 

προγραμματιστές από διάφορες οργανώσεις να είναι σε θέση να αναπτύξουν εφαρμογές 

μόνο να προχωρώντας σε ρυθμίσεις στο κρυπτογραφικό αλγόριθμο, χωρίς να γνωρίζει ο 

ένας τον πηγαίο κώδικα των άλλων. 

• Εύκολη Ενημέρωση: το SSL προσπαθεί να παρέχει μια δομή που επιτρέπει την 

συμβατότητα με μελλοντικές μεθόδους κρυπτογράφησης, που από τη φύση τους έχουν 

τροποποιηθεί λόγω της αυξανόμενης δυνατότητας υπολογισμού των elaborators που 

χρησιμοποιούνται για την αποκωδικοποίηση, να ενσωματωθεί, χωρίς να χρειάζεται να 

αναπτύξει ένα νέο πρωτόκολλο. 

• Αποδοτικότητα: κρυπτογραφικές λειτουργίες τείνουν να είναι χρονοβόρες, ειδικά κατά τη 

διάρκεια των διαδικασιών κρυπτογράφησης δημόσιου κλειδιού. Για το λόγο αυτό το SSL 

ενσωματώνει cacl1ing συνεδρία (προαιρετικό) για να μειωθεί ο αριθμός των συνδέσεων που 

απαιτείται να συσταθούν ξανά, κατά συνέπεια, τη μείωση του ποσού της δραστηριότητας 

στο δίκτυο . 

43 



3.6.4 Χαρακτηριστικά του πρωτοκόλλου SSL 
Το πρωτόκολλο SSL εγγυάται την ασφάλεια όταν τα δεδομένα ανταλλάσσονται . σε ένα μη ασφαλές 

περιβάλλον χάρη στα ακόλουθα χαρακτηριστικά που το διακρίνουν: 

• Σύνδεση ασφαλείας: Για να εξασφαλιστεί μια ασφαλή σύνδεση μεταξύ δύο χρηστών που 

επικοινωνούν, το πρωτόκολλο SSL χρησιμοποιεί αλγόριθμους κρυπτογράφησης και τα 

συμμετρικά κλειδιά που κάνουν τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ των χρηστών 

δυσανάγνωστο (π.χ. DES, AES). 

• Authentication: Η ταυτότητα κατά τη διάρκεια της σύνδεσης είναι εγγυημένη με τη χρήση 

κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού (π.χ. RSA, DSS, κλπ). Αυτό εγγυάται το γεγονός ότι οι 

clients επικοινωνούν με το σωστό serνer, αποτρέποντας τυχόν ανταλλαγές. Επιπλέον, 

παρέχεται πιστοποίηση server και client. 

• Ακεραιότητα. των ανταλλασσόμενφν πληροφοριώ~: Το επ.ίπεδο μεταφοράS περιλαμβάνει 

έναν έλεγχο ακεραιότητας στο μήνυμα που βασίζεται σε μια ετικέτα MAC (Message 

Authentication Code) που δημιουργείται χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ασφαλούς hash που 

διατίθενται από το SSL (π.χ. SHA, MD5, κλπ.) . Αυτό επιτρέπει να βεβαιώνεται ότι τα 

δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ του client και serνer δεν έχουν αλλοιωθεί κατά τη 

μετάδοση · ελέγχοντας το πεδίο MAC. 

3.6.5 Προστασία διαδικασίας επικοινωνίας μέσω της χρ11σης του πρωτοκόλλου SSL 
Για την προστασία των πληροφοριών που ανταλλάσσονται στο Διαδίκτυο το πρωτόκολλο SSL. 

χρησιμοποιεί υβριδική κρυπτογράφηση. Ασχολείταί με ένα τρίο αλγορίθμων, μια συμμετρική, μια 

ασύμμετρη και ένα hash, αποκτώντας μια τέλεια ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας και της ταχύτητας 

υπολογισμού. Κάθε συνεδρία του πρωτοκόλλου SSL ξεκινά μf: μια φάση "χειραψία" (handshake), που είναι 

η ανταλλαγή μηνυμάτων με τη χρήση δημόσιου κλειδιού κρυπτογράφησης, με στόχο τη δημιουργία ενός 

ασφαλούς και προστατευμένου καναλιού επικοινωνίας, peer~to-peer, μεταξύ των δύο iερματικών σταθμών, 

ενός client και ενός server (φάση ελέγχου ταυτότητας) . 

Η επόμενη φάση συνίσταται στη δημιουργία, μέσω του client και τη συνεργασία του serνer, από ένα 

κλειδί συνόδου (session-key) που χρησιμοποιείται για να αυξήσει την ταχύτητα των δεδομένων που 

ανταλλάσσονται, διατηρώντας την εμπιστευτικότητα: και την ακεραιότητά τους. 

3.7 Κόμβος 

3.7.1 Τι είναι οι κόμβοι 
Οι κόμβοι του συστήματος περιγράφονται στο σχήμα 31. Το ψηφιακό καταγραφικό εφόσον 

τροφοδοτείται αρχίζει να καταγράφει δεδομένα επιτάχυνσης και ταχύτητας από τα εισερχόμενα σεισμικά 

κύματα. [28] 
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Εικόνα 31: Οι λειτουργίες εvός κόμβου 

Στη συνέχεια ακολουθούν τα βήματα που χρειάζονται για να ψηφιοποιηθούν τα σήματα σε στάθμες. 

• Analog· Sίgnal f>reparation : Τα εισερχόμενα σήματα πριν ίiιό-αχθούv ό-τον ανιiλογικό όε 

ψηφιακό μετατροπέα ενισχύονται από ένα ενισχυτή με κέρδος 64 db και φιλτράρονται από ένα 

χαμηλοπερατό φίλτρο με fc=500Hz, με χαμηλή εισαγωγή θορύβου στο σύστημα. 

• Analog to Digital Conνersion: Στην συνέχεια τα σ~Ίματα ψηφιοποιούνται με την βοήθεια ενός 

24-bit ADC. 

• Digital Signal Processing: Τα δεδομένα μετατρέπονται σε στάθμες κάι φορμάρονται σε πακέτα, 

τα οποία αποστέλλονται στην μονάδα επεξεργασίας για να εισαχθούν στους αλ yόριθμους 

διέγερσης που εκτελο~νται εκεί. !:την σι:iνέχf:ια τά δεδομένα · φορμάρονται σε πακέτά του 

πρότυπου mini-SEED και αποστέλλονται σε κεντρικό διακομιστή. 

3.7.2 Αισθηη]ρια i:όυ κόμβου 
Κάθε κόμβος είναι εξοπλισμένος μϊ δύο αισθητήρια τριών αξόνων. Ένα γεώφωνο και ένα 

επιταχυνσιόμετρο. 

3.7.2.1 Geophone 

Το γεώφωνο έχει συχνότητα συντονισμού στα 4.5Hz. Παρόλο που τα συγκεκριμένα γεώφωνα δεν 

χρησιμοποιούνται για καταγραφή σεισμικών κυμάτων, μπορούν όμως να καταγράψουν δεδομένα με 

συχνότητα στα 0.3Hz. Στον πίνακα J φαίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά του γεώφωνου που 

χρησιμοποιείται, εκτός από την σταθερά του ελατηρίου η οποία δίνεται από την εξίσωση 1. 

1 ffi f --· -
res - 2π m 1) 

Panιn1eter Symbol Value Tolerance (%) Units 
Resonant Fre uenc 4,5 ± 10 Hz 
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Coil Mass Μ 0,0113 - Kg 

Damper Constant D 0,707 ± 10 N/(m/s) 
Sprin2 Constant κ 9,0336 ± 10 n!m 
Generator Constant G 28,8 ±10 V/(ιη/s) 

Coil resίstance Rcoil 375 ±5 Ω 

Εικόνα 32: Πίνακας προδιαγραφών του LGT-4.S 

Μόλις εντοπιστεί κίνηση από το αισθητήριο, η μάζα του ταλαντώνεται κατά μήκος του άξονα της 

κίνησης με την εξίσωση 2 να περιγρά.φει την κίνηση, όπου Xr η μάζα του σώματος και Xh η επιτάχυνση . 
1 

. Xr -1 
Vi =-::-= D Κ 

xh 52 +-s +-
m m 2) 

Κατά την κίνηση της μάζας πραγμάτοποιείται αλληλεπίδραση της μάζας και του μαγνητικού πεδίου 

που δημιουργείται από ένα φυσικό μαγνήτη, ο οποίος είναι προσκολλημένος στο αισθητήριο. Σύμφωνα με 

τσ ~όμο· του Faraday, όΠως ~υτός εκφράζεται στό 'πεδίο των συχνοτήτων,· και ·λόγω του yεγο;ότος ότι το 

ι:JΦ/8t θεωρείται σταθερό για μικρές μετατοπίσεις, η τάση εξόδου (εξίσωση 3) είναι ανάλογη της 

ταχύτητας του πηνίου. 

aΦ aΦax . 
V0 = - = -- = -GsXr = -GsXr at at at 3) 

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις 2 ·και 3 παράγονται οι εξισώσεις 4 και 5 που είναι η απόκριση 

συχνότητας του αισθητήριου για επιτάχυνσή και για ταχύτητα. Παρακάτω, στην εικόνα 33 παρουσιάζονται 

τα αντίστοιχα διαγράμματα. 

. V0 GsXr Gs 
Hacc(s) = V· = ~ = D Κ 

i -.-. s2+-s+-
Xh m m 

28.8s 
2 0.707 9.0336 

s + 0.0113 s + 0.0113 

28.8s 
4) 

= s2 + 62.56s + 799.4 C
4

) 

V0 GsXr Gs 2 
Hveι(s) = - = -Χ- = D Κ 

vl __L s2+-s+-xh m m 

28.8s2 

2 .0.707 9.0336 
s + 0.0113 s + 0.0113 

. 28.8s2 5) 

= s2 + 62.56s + 799.4 (S) 
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Ε ικόνα 33: Σχεδίαση απόκρισης συχνότητας για την ταχύτητα (μπλε) και την επιτ:άχuvση (πράσινο ) της LGT-4.5 

3. 7.2.2 Επιταχυvσιόμετρο 
Τα αισθητήρια τύπου MEMS (Microelectromechanical systems) κυρίως πλέον είναι ψηφιακά και 

έλέγχονται μέσω πρωτόκολλων όπως είναι το SPI και το I2C. Τα συγ~εκριμένα αισθητήρια δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για σεισμική καταγραφή λόγω της χαμηλής ανάλυσης των ενσωματωμένων ADC που 

φέρουν, τα οποία δεν ξεπερνούν συνήθως τα 10 bit. Το αισθητήριο που είναι εγκατεστημένο στον κάθε 

κόμβο μτίορεί νά μετρήσει επιταχύνσεις που φτάνουν τα ±2g. Ενώ στις εξισώσει 6-8 περιγράφεται η 

συχνοτική τους απόκριση, η οποία φαίνεται στην εικόνα 34. 

4.048e16s 2 6) G (s) - -,-~~---::~~~~~~~~~-::--~~~-:-~~~~~~~ 
χ - s6 + 6346s 5 + S.114e08s 4 + 1.593e12s3 + 6.28e16s2 + 7.89e17s + 2.47e18 

4.006e16s2 
G (s)-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Υ - s6 + 6346s 5 + S.114e08s4 + 1.593e12s3 + 6.28e16s 2 + 7.89e17s + 2.47e18 7) 

6.493e1Ss 
G (s ) - . 

z - s s + 3996s4 + 2.03 e0Ss3 + 3.982 ells 2 + 9.896e15s + 6.21Se16 8) 
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3.8 Cluste1· 

·36:) ~""-±'"'-~"'1.ί,~L'-'"='"'-'"'-il' il' ! ~"'-LLL!...LίιJ.:.l~-"'--'-L..l'-.L· LL' ' "-1' J,_~J-"-'..lΔ-J"'-1ί,~L=J::bΞ!D:±=:::="=""'='=""±±ι,J 
ισ .ι . 1 α~. 1 ~, J 01 1v' 1u~ 

Frequmy{Hz) 

Εικ6να 34: Σχεδίαση μεγέθους και η φάσ11 ς από τις ι;κτιμιiιμενι;ς συναρηjσεις μεταφοράς (ιιπλε: χ

άξονα, πριίσινο : y-ιί,ξο\·α, κόιαηνο: z-ιiξ~>να) 

Οι κόμβοι είναι κατανεμημένοι σε συστοιχίες mesh δικτύων ανάλογα με την περιοχή που 

εποπτεύουν. Η επικοινωνία μεταξύ των κόμβων γίνεται με χρήση του πρωτόκολλου ΙΕΕΕ 802.15.4 ή αλλιώς 

Zigbee όπως είναι η εμπορική του ονομασία. Εκτός από την επικοινωνία από κόμβο σε κόμβο η συστοιχία 

αποστέλλει τις ειδοποιήσεις της σε οποιαδήποτε συσκευή συμβατή με το παραπάνω πρωτόκολλο, η οποία 

έχει τις ρυθμίσεις της συστοιχίας . Με αυτό τον τρόπο, μπορούν άμεσα να ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες 

αρχές (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Άμεση Δράση, Πυροσβεστικό Σώμα, Πρωτοβάθμιες 

μονάδες Υγείας) καθώς και πολίτες που φέρουν αντίστοιχες συσκευές. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να 

μειωθούν δραστικά οι έμμεσες επιπτώσεις της σεισμικής δραστηριότητάς. (πυρκαγιές, εκτροχιασμοί, άμεση 

εκτίμηση ζημιών με βάση την περιοχή).[28] 

3.9 SeisCoιnP 
Το seiscomp3 της GFZ είναι ένα σεισμολογικό λοyισμικό για την απόκτηση δεδομένων, την 

επεξεργασία, τη διανομή και την διαδραστική ανάλυση αυτών.[29] 

Το σεισμολογικό λογισμικό SeisComP έχει εξελιχτεί πολύ τα τελευταία χρόνια, από τα απλά 

πρόσθετα που δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους πραγματικά, σε ολοκληρωμένη εφαρμογή παρακολούθησης 

σεισμών σε πραγματικό χρόνο. Αφού δημιουργήσαμε το πρωτόκολλο seedlink, για την μετάδοση 

σεισμολογικών δεδομένων, βασικό στοιχείο και πυρ1Ίνας όλου του λογισμικού, προστέθηκαν στην συνέχεια 

κι άλλες δυνατότητες όπως ανίχνευσή συμβάντος, εύρεση τοποθεσίας, το μέγεθος του κ.α. 
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Ειδικά στην τρίτη γενιά του λογισμικού έχουν προστεθεί δυνατότητες, κυρίως επεξεργαστικού και 

διαδραστικού επιπέδου. Έχουν προστεθεί γραφικά περιβάλλοντα, επανεξέταση για διόρθωση ενός 

συμβάντος και έλεγχος της ποιότητας. Με την χρήση του TCP/IP επιτυγχάνεται η επικοινωνία των 

κατανεμημένων υπολογιστικών συστημάτων. 

Αρχικά το SeisComP3 δημιουργήθηκε στο GFZ μεταξύ 2006 και 2008 στο πλαίσιο του σχεδίου 

GITEWS (Γερμανικά Ινδονησιακά Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης Τσουνάμι, Hanka ~t al., 2010). 

Από την ομάδα ανάπτυξης του SeisComP3 επιλέχθηκε η εταιρεία λογισμικού gempa GmbH, σαν εξωτερικοί 

συνεργάτες, έχουν αναλάβει την συνέχιση της . 

Το πακέτο SeisComP 3 αποτελείται από: 

• 

• 

• 

Το Seedlink για την απόκτηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο . 

Το ArcLink για γρήγορη πρόσβαση σε αρχείο δεδομένων . 

Βιβλιοθήκες σε C++ για πρόσβαση σε βάσεις δεδομέvών, · επί τοu ~ά:ρόνiος ~ποστηρίζει την 

MySQL, την PόstgreSQL και την SQLite, επικοινωνία μεταξύ διεργασιών, πρόσβαση στην 

κ-Uματομορφή για τον χειρισμό, την επεξεργασία και τον έλεγχο της ποιότητας της, 

σεισμολογικοί υπολογισμοί και την καταγραφή σφαλμάτων. 

Προγράμματα της σουίτας υπάρχουν για αρχειακά δεδομένα, δηλαδή για αυτοματοποιημένη 

επεξεργασία γεγονότος και τον έλεγχο της ποιότητας της κυματομόρφής. Θα βρεθόύν και γραφικές διεπαφές 

χρήστη (GUls} για οπτικοποίηση, χαρτογράφηση γεγ~νότος, οπτικοποίηση κυματομορφής και τον έλεγχο 

της ποιότητας κυματομορφής. 

Το SeisCornP 3 επί του παρόντος διατίθεται δωρεάν και λειτουργεί κάτω από τα περισσότερα Unix ή 

Unix - like λειτουργικά συστήματα, όπως οι πρόσφατες εκδόσεις των γνωστών διανομών Linux (Ubuntu, 

SuSE, Fedora κλπ). Σε Solaris και πειραματικά σε MacOSX. Τα Windows δεν υποστηρίζονται. 
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Κεφάλαιο 4ο: Η υλοποίηση μας 

4.1 Εισαγωγt'] 
Παρακάτω θα αναλύσουμε την διαδικασία που ακολουθήθηκε για την δημιουργία της διαδικτυακής 

εφαρμογής που συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα από σεισμογραφικό δίκτυο. Επιπλέον σε ορισμένα 

σημεία της ανάλυσης, θα τονίσουμε βασικούς χειρισμούς που κάναμε, ώστε η εφαρμογή μας να είναι φιλική 

προς τον χρήστη και με χρήση όσο πιο λίγων πόρων του συστήματος. 

Για την επίλυση του προβλήμάτος μας αρχικά χρειαζόμασταν το υλικό και επιλέξαμε το σύστημα 

cyclades του Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Το οποίο αποτελεί τμήμα του okeanos και σου δίνει 

την δυνατότητα να δημιουργήσεις εικονικά υπολογιστικά συστήματα με σταθερή JP. Η επιλογή μας 

στηρίχθηκε στην ανάγκη ελαχιστοποίησης του οικονομικού κόστους της εργασίας. Έτσι έχοντας την 

δυνατότητα απεριόριστης και δωρεάν χρήσης και επωφελούμενοι της ευελιξίας που μας παρέχει 

προχωρήσαμε στην επιλογή λειτουργικού. 

Για λειτουργικό σύστημα επιλέξαμε Linux και συγκεκριμένα την διανομή .Ubuntu 12.04 L TS. Η 

προτίμηση μας για λειτουργικό ανοιχτού κώδικα δικαιολογείται εύκολα και άμεσα: είναι δωρεάν και εύκολο 

στην τροποποίηση του. Παρέχει ασφάλεια και όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για την δημιουργία της 

εφαρμογής μας. Επιπλέον η συγκεκριμένη διανομή των Linux χρησιμοποιήθηκε γιατί είναι πιο χρηστική και 

εύκολη σε σχέση με άλλες. Το περιβάλλον είναι γραφικό και έτσι με εργαλεία απομακρυσμένης πρόσβασης 

μπορούσαμε να το διαχειριστούμε με μεγάλη ευκολία. 

Η υλοποίηση μας αποτελείται από τρία μέρη. Υπάρχει η χρήση της υπηρεσίας SeisComP3 .η οποία 

λαμβάνει τα δεδομένα από τους κόμβους, ανοίγει μια πόρτα, 18000 πρωτοκόλλου TCP, τα στέλνει στην 

εφαρμογή SEWMS, που είναι δημιουργημένη με το fraιηework Ruby on Rails, που τα αποθηκεύει σε μία 

βάση δεδομένων MySQL, που από το περιβάλλον της μπορούμε και τα προβάλουμε κί:ιι να 

επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες για τους κόμβους και τις συστοιχίες. Με την εφαρμογή μπορούμε να 

δημιουργούμε τα . αρχεία . ρυθμίσεων των κόμβων που αποθηκεύονται στον κατάλογο που προσφέρει η 

υπηρεσία TFTPd, μέσω της οποίας δύναται να λάβουμε αρχεία. Έτσι οι κόμβοι λαμβάνουν αυτά τα αρχεία 

και ρυθμίζονται απομακρυσμένα και αυτοματοποιημένα. Επίσης μπορούμε μέσω του περιβάλλοντος της 

εφαρμογής να αποκτήσουμε πρόσβαση στις ρυθμίσεις ενός κόμβου εξ' αποστάσεως. 
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Seiscomp 
Serνice 

Data to MγSQL 

Data to 5C3 

Node Uptoad config. file 

η:τp 

5erνice 

Saνe config. file 

Εικόνα 35: Το Block Diagram όλης της υλοποίησης μας 

4.2 Εφαρμογή SEWMS 
Το Ruby Οη Rails είναι ένα framework που χρησιμοποιεί την αρχιτεκτονική MVC. Δημιουργεί στον 

προγραμματιστή μια τέτοια δομή, που όταν ο προγραμματιστής αναπτύξει τα μοντέλα, τις όψεις και τους 

ελεγκτές, το Rails τα συνδυάζει και παράγεται η τελική εφαρμογή. 

Ένα από τα πλεονεκτήματα του Rails είναι ότι έχει την "ευφυ1α" να τα συνδυάσει μεταξύ τους και 

έτσι ο προγραμματιστής δεν χρειάζεται να γράψει επιπλέον κώδικα ώστε να τα κάνει να δουλέψουν όλα 

μαζί. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα της ευκολίας που προσφέρει το Framework Ruby οη Rails. 

Σε μια Rails εφαρμογή, ένα εισερχόμενο αίτημα στέλνεται αρχικά σε κάποιον δρομολογητή, ο 

οποίος αποφασίζει που πρέπει να σταλεί και πως πρέπει να επεξεργαστεί το αίτημα. Σε αυτό το σημείο 

καλείται η κατάλληλη μέθοδος στον ελεγκτή, ο ελεγκτής θα επεξεργαστεί το αίτημα, αν χρειαστεί θα 
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αλληλεπιδράσει με το μοντέλο για να εξάγει κάποια δεδομένα από την βάση δεδομένων και τελικά θα 

εμφανίσει τα αποτελέσματα στον χρήστη μέσω της όψης. 

Γ-----------------------S.E~w.Tv1~s~' 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
/ View 
1 

.Contfό11ei ~ Model 

08 

Εικόvα 36: Το Block Diagram της SEWMS εφαρμογής 

4.2.1 Γραφικό περιβάλλον (VIEW) 
Η όψη (νiew) είναι υπεύθυνη για την παραγωγή της διασύνδεσης χρήστη (user interface), που 

συνήθως βασίζεται στα δεδομένα του μοντέλου. Αν και η όψη μπορεί να παρουσιάσει στον χρήστη 

αποτελέσματα με διάφορους τρόπους, δεν μπορεί ποτέ να χειριστεί δεδομένα που έρχονται από τον χρήστη 

στην εφαρμογή. Η δουλειά του νiew τελειώνει όταν τελικά παρουσιαστούν τα δεδομένα στον χρήστη. Στο 

ίδιο μοντέλο μπορούν να υπάρχουν πολλές όψεις, μια για κάθε διαφορετικό σκοπό. 
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Helper 

Pa.th Ι Url 

u-se-ιs _n-e\v _ps th 

U>eτs_psth 

Π@c\Υ _ USEI _path 

€·dit_us.;r_psth 

USS'f_ρaih 

t 
s~"SSicns_path 

πe-·.-v _sε:ssio.n_psth 

:sEs.iion_ρsth 

nooes_ps.th 

neι.ν:_n-σ-de_path 

e<!it_nod<0_path 

ne>de_;psth 

d usteτs_path 

n Ε'~.._. _ c~ustεr_ρsth 
"dit_clusiι>ι_ρ-ath 

cluste,_path 

:r-c,ot_psth 

sig nup_ρ-s.th 

sίjjnin_~·Sih 

signout_path 

h"lp_j)!lih 
about_path 

α>ntact_path 

rna η agιz. _n:xJ es_path 

<>νents_rnap_psth 

rιe<•noo!!_pa.th 

Πe'•νc!usteι_ρath 

ocnfigfile_rιooe_ρsth 

HΠPVerb 

GET 
GET 
POST 

GET 
GET 
GET 
PATCH 

PlJT 

DELETE 
POST 

GET 
DELETE 
GET 
POST 

GET 
GET 
GET 
PATCH 

FlJT 

DELETE 
GET 
POST 
GET 
GET 
GET 
PATCH 
FIJT 

DELETE 
GET 
GET 
GET 
DELETE 
GET 
GET 
GET 
GET 
GET 
GET 
GET 
GET 
GET 
POST 

GET 
GET 
GET 
PATCH 

FUT 

DELETE 
POST 

Path 

/u:XfS.J'ne-'o.\'{. : fσt"met} 

/ us-e."'S.i .:forma1j 

/usεrs: .:fαmat) 

/uSE!51neν.·{ . :f-:xmat) 

/us_~: id/ε-ditf.:form.st} 

/user,/: id(. : ·fαιnιs_t ~ 

/users..': id{.: f:M"mat) 

,:usε-rs/: ίd{.:fαmat) 

/useι.:a/: i ctr.:fO!mst) 

/sBsion.s: . :f-c-rrnai) 

/sεssions!n.-ε;.,,..; . :f αrrιat_i 

/S€'ssίonst: ί d:. : fαιmat) 
/παι~::s;ι . : fαιπιst} 

/ rrodes{.: format) 

i nodrsfne;\'{'. :format) 

/nodes/ : i d ·'E-ditJ . :fιγmat) 

-'r.od€:s/:id J.: f-c<rmat) 

/ r.-ode-s/ :i-d: .: fecrm.atj 

/n,::κf-e:s.f: id {. : fC:{ΠΊSt) 

!rιooe>.1': itf{.:f0Jmst) 

f cl\lstEfi(,:formsti 
/ cl ust!!TS{. : fαιrnat) 

."d ust~J:ifn-e\\'(. : f:;:.:nιat; 

!clust!!r~: ιtf• 'ι;ditf ·forrns1) 

/dusie"'s./ ;icH ·fαmst) 

rαuste-:5/; i.Q; .: fo1mat) 

/dus1ers/: i ό1 .. fcrinst) 
1dusteY~: i d {.: fαιms.tj 

/signup; .. f,,,mat) 

/si:gnin[.:fcrm-stj 

/si-arιout!.:fαιmat) 

thelp{ :fcrmatί 

/s.bout{. : fcrma.tί 

/α>ntad[.: forrnai) 

/manag!!~nooe>{. : fcπrιst) 

/&.vents_rτιs p{. : fαrnat) 

/rι.,c.vn O•de{. : fαιmel) 

i ne\\'cl ustε;r{. :fcrmst) 

/nαιles.Ι: id!ocnfigfilε{.:fαrnst) 

tnod!!s(. :fa.rrnati 

/rι-od:-sJ., : fαι:matj 

inod:-s_«ne:~\ .. 1:.:-torm·at) 
lnod€S/: itfliΞ<dit{.. :forrnat) 

!n<>:J6.Ι: ίά{. :fαιmst) 

/nooes/:id{.: fαmal) 

ι'n:xl6.i : id{ .:fαmst) 

'n-αf-es": id1 .: fc-=rn1 st) 

:'r.:=-Ό:s:' : id/ronfίgfil-e~ ·f-c.rm9t) 

Εικόνα 37: Όλο το πλήθος των View 

Controller#Action 

userΦ.n.e.γ; 

usε-rs#ίηαεχ 

usE:tS#αe.a1~ 

u5-e!'S#nB'J' 

us!Ξ!S#!!.d it 
us.ers.#s·h C\\' 

ι.sE<S#u pdate 

use!!#.upds te 

U5!!!5#d<ΞSt<t>y 

.sess.i.ons#σeat~ 

:s-e-:ssio:nΦ.neι.\' 

s"5>ίon>#d!!>-Uoy 

rιe<Jεs#index 

nodes#σeate 

n~d~n~·)v 

nod!!>#edit 

nod!!S#updstε 

rιod6*upds!!! 

nod!!S#d!!Sitoy 

dιι>las#ί!Jd'ex 

cl uste!!#.σeste 

-dustefs#.ne:~ν 

cl ust!!rso"ed it. 
cl u:stεr.9#-sh-c\Y 

d ust"l>#updst" 
dustε!'S#updιit!! 

d ustεrs<>desuoy 

ststic:_.psge'".#.h-c,me 

u~εrs*n e~.·,· 

sESGίons:ifnE.Ί'ιι 

ses:sicns#dstroy 

stΞΙtic_psge:s#h!!lρ 

static_pagεs#s!>ou t 

static_psges#t::ontsd 

e'oνmsdsts#;h<>'oV 

.,,,.,msdsts.#list 

rιooes#n""'' 
dustE'fS#n.e·i\' 

nod!!:si;ic:σnfigfιl!! 

nodes#ind<>x 

nodes#σe:ate 

n·:>des*nE'N 

n<>d~dit 

nodes#stιcw 

ni>de:#.updste 

nodε9'updat!! 

ncdε:S#dεst!-oy 

πode'".#.s.sνε-ron-fί-gfil~ 

Μέσα από το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής μπορούμε να δημιουργήσουμε, να διαχειριστούμε 

και να διαγράψουμε κόμβους, συστοιχίες ή χρήστες. Εδώ χρησιμοποιήσαμε την υπηρεσία bootstrap, που 

είναι έτοιμο πακέτο CSS, ώστε η προβολή vα είναι πιο όμορφη και ομοιόμορφη. Επίσης προσπαθήσαμε και 

επιτύχαμε να προβάλλονται σε όσο το δυνατόν λιγότερα scrolling οι σελίδες. Οι δυνατότητες της έγκειται 

στον τύπο του χρήστη που έχει συνδεθεί στο σύστημα, έτσι υπάρχουν δύο τρόποι χειρισμού της εφαρμογ1Ίς: 

• Ο απλός χρήστης. Είναι ο χρήστης που δεν έχει πολλά δικαιώματα και κυρίως έχει την 

δυνατότητα να βλέπει και όχι να τροποποιεί ρυθμίσεις. Μπορεί να κάνει τα εξής: 
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• Διαχείριση λογαριασμού. Η οποία περιλαμβάνει τροποποίηση των στοιχείων του, δηλαδή 

αλλαγή του ονόματος, κωδικού πρόσβασης, εικονιδίου και διεύθυνσης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Σε αυτό το σημείο υπάρχει έλεγχος του δημιουργία κωδικού πρόσβασης, με 

την μέθοδο της επανάληψης του, ώστε εάν κατά λάθος τον πληκτρολογήσει εσφαλμένα να 

τον προειδοποιήσει και να το διορθώσει. Σε αυτό το σημείο κάνουμε χρήση της 

διαδικτυακής υπηρεσίας graνatar της wordpress, το οποίο σερβίρει την φωτογραφία που έχει 

συνδεθεί, εάν την χρησιμοποιεί κι αυτός, με την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 

χρήστη. 

SEWMSAPP ·· . · · · 

Update your profile 

ι+φ;μι.ι.w 

Εικόνα 38: Η ενημέρωση του προφίλ χρήστη 

• Προβολή χρηστών. Εδώ προβάλλονται οι υπόλοιποι εγγεγραμμένοι χρήστες, το 6νομα τους 

και η φωτογραφία που προσφέρει η υπηρεσία graνatar. Η προβολή γίνεται χωρισμένη σε 20 

χρήστες ανά σελίδα. 

• Προβολή κόμβων σε χάρτη. Κόμβος ονομάζεται η κάθε αυτόνομη σεισμογραφική συσκευή. 

Απεικονίζονται στον χάρτη οι κόμβοι, όλοι όσοι έχουν προστεθεί στην εφαρμογή μας, με 

την χρήση της υπηρεσίας maps της google, όπου επιλέγοντας ένα, εμφανίζει πληροφορίες 

σχετικά με αυτό . 
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Εικόvα 39: Προβολή κόμβωv σέ χάρτη 

~ 

Μοιρ ~~· t~ 

Από κάθε κόμβο μπορούμε να μεταβούμε · στις λεπτομέρειες της συσκευής. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται: όνομα, συντεταγμένες, η συστοιχία που ανήκει, η θέση του στον χάρτη 

και ένας πίνακας των πρόσφατα καταγεγραμμένων μετρήσεων πού έχουν ως ένδειξη 

επικίνδυνες συνθήκες. Στον πίνακα υπάρχουν οι πληροφορίες που αφορούν: το όνομα του 

σταθμού (station), η συστοιχία που ανήκει (net), η απόσταση του σεισμικού γεγονότος (dist), 

το αζιμούθιο (azim), η φάση (phase), ο χρόνος που μετρήθηκε το γεγονός (time), ο χρόνος, 

σε δευτερόλεπτα, που υπολογίζει την διαφορά χρόνου που χρειάστηκε να έρθει ένα κύμα, με 

τον υπολογισμένο χρόνο (ι·es), το "βάρος της μέτρησης" (wgt) και τελικά ο τρόπος 

υπολογισμού της έντασης (type). 
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Statlon ιnroπnat1on 

Station 10 

Name 

La!ίtude 

Longt1tude 

CΙUster 

Statlon Net 

Steνo 

38 0306 

23.7237 

DΙSI (Km) Azιm 

35 ο 125 

( 

Phase Αrηνaι ηme 

Kha!k1s 
ο 

Ρ 2014-06-29 18:25.56 UTC 

Εικόνα 40: Λεπτομέpειες κόμβου 

Res Vlgt Type 

14 03 Μ 

AOOut contact 

• Προβολή συστοιχίας σε χάρτη . Συστοιχία ονομάζεται η ομάδα των κόμβων μιας περιοχής. 

Και εδώ μπορούμε να δούμε τις πληροφορίες του, δηλαδή το αναγνωριστικό της, τις 

συντεταγμένες της και μια προβολή της στον χάρτη. 

SEWMSAPP - -

Sιaιι~ηίD 

22 8()1 

Εικόνα 41: Προβολή συστοιχίας σε χάρτη 

"' Μιρ ~~it .. 1« r 
b r ,;,,,.,, • .;,) 

( 

GI<~ 

• Επισήμανση πρόσφατης επικίνδυνης σεισμικής . δραστηριότητας . Κάθε συστοιχία 

χρωματίζεται ανάλογα με την επικινδυνότητα των τελευταίων μετρήσεων, με κόκκινο όσα 

έχουν υψηλ1Ί , ενώ με μπλε χρώμα όσα δεν έχουν υψηλή. 
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Εικόνα 42: Επισήμανση nρόσφατης επικίνδυνης σεισμικής δραστηριότητας σε χάρτη 

• Ο χρήστης διαχειριστής. Είναι ο χρήστης που είναι υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία της 

εφαρμογής, άρα έχέι την δυνατότητα να τροποποιεί ρυθμίσεις, να προσθέτει και να διαγράφει 

αντικείμενα, όπως αυτός κρίνει, από την εφαρμογή μας. έτσι εκτός από την δυνατότητα να κάνει 

·ότι και ένας απλός χρήστης, κάνει και τα επόμενα: 

. . . : 

• Διαγραφή χρήστη. Μπορεί να διαγράψει χρήστες, μέσα από° την τοποθεσία προβολής όλων 

• 

των χρηστών, ακόμα και άλλους χρήστες διαχειριστές. Δεν μπορεί να σβήσει τον εαυτό του 

για να μπορεί να υπάρχει πάντα ένας χρήστης διαχειριστής και να μην μένει η εφαρμογή μας 

χωρίς δυνατότητα τροποποίησηςτης . 

Δημιουργία συστοιχίας. Προσθέτουμε νέα συστοιχία στην βάση της εφαρμογ1Ίς και τα 

στοιχεία που χρειάζονται για να γίνει αυτό είναι μόνο οι συντεταγμένες της. 

57 



NewCluster 
La~ίtude 

Longitude 

&Ι@* 

About Ccntact 

Εικόνα 43: Δημιουργία συστοιχίας 

• Τροποποίηση συστοιχίας. Σε περίπτωση ανάγκης διόρθωσης των συντεταγμένων μίας 

. συστοιχίας είναι δυ.νατόν να γίνει μέσα από την εφαρμογή- μας. 

• 

• 

• 

Διαγραφή συστοιχίας. Διαγράφεται από την βάση μας η συστοιχία . 

Δημιουργία κόμβου . Προσθέτουμε νέο κόμβο και οι πληροφορίες που χρειαζόμαστε είναι: 

το όνομα, οι συντεταγμένες του και η συστοιχία που ανήκει. 

Τροποποίηση κόμβου. Όταν χρειαστεί να αλλάξουν οι αρχικές ρυθμίσε_ις του κόμβου, τις 

τροποποιούμε μέσα από το περιβάλλον μας. 

SEWMS ΑΡΡ '1 ;, "· • ' ' • • '·" • • '~ ' Α· ' . • 

Update node 
Name 

Nayplio1 

Latitude 

37_562 

ιcng1!U<Je 

22 801 

cιuster 

2 

"HIJ.fi,i.ii' 
Aboll1 Co ινac1 

Εικόνα 44: Τροποποίηση ι.:ό μβ οu 

• Διαγραφή κόμβου. Αφαιρούμε την συσκευή από την βάση του συστήματος μας. 
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• Επικοινωνία SSH με κόμβο. Με αυτή την δυνατότητα ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει 

με την συσκευή, ανοίγοντας μια SSH κονσόλα. Σε νέα καρτέλα του εξερευνητή μας και με 

την χρήση της εφαρμογής shellinabox, από τη πλευρά του κόμβου, μπορούμε να 

διαχειριστούμε την απομακρυσμένη συσκευή . 

• Δηuιουργία αρχείου ρυθμίσεων. Μέσα από το περιβάλλον της εφαρμογή μας μπορούμε να 
J 

δημιουργήσουμε αρχεία με κατάληξη .conf, τα οποία περιέχουν τις ρυθμίσεις των συσκευών 

μας. Η αποθήκευση τους γίνεται στον φάκελο που προσφέρει το tftp serνice, έτσι κάθε 

συσκευή θα μπορεί να τα διαβάζει και να ρυθμίζεται αυτόματα. Οι ρυθμίσεις που υπάρχουν 

στο αρχείο είναι: τα κανάλια που χρησιμοποιεί η συσκευή και με ποιον αισθητ1iρα το 

καθένα από αυτά (επιλογή από λίστα και για τα οχτώ κανάλια του αισθητήρα), το όνομα του 

αισθητήρα, η συστοιχία που ανήκει η συσκευή, η διεύθυνση ΙΡ και η πόρτα επικοινωνίας της 
. . 

με τον serνer, ο ρύθμός επι~ο{νωνίας με τον s~rver (επιλογ~ από .λίστά) ~~ι ο τύπος της ρόής 
δεδομένων για την MiniSeed επικοινωνία. 

Channel Optιons 

ChanO 

χacc ΕΙ 
Chan~ 

γacc Β 
Chan2 

zacc 

Chan3· 

'*'* 

Chan4 

)-'ge-o 

Chan5 

;.:geo 

Chan6 

'.tOII 

Chan7 

ιemp 

Confιguration fιle 

Name Optιons 

Cluste~D 

ϊ:ι 3 

NodeΙD 

FΙ ϊο sp:ti moy 
LJ 

Εικόνα 45: Δημιουργία αρχείου ρυθμίσεων 

Communicatιon Options 

Mseedstr 

Samρferare 

100 

ΙΡ 

Por1 

18000 

Diffn1ode 

.Αbσύ1 Con1ac t 

Βασική διεπαφ1i της εφαρμογ1iς μας είναι η δημιουργία χρήστη, τα στοιχεία που χρειάζονται 

είναι το όνομα που θα χρησιμοποιεί ο χρήστης, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

του και ο κωδικός εισόδου του στην εφαρμογή. 
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SEWMS ΑΡΡ HCΙ'c ~, Ρ ο )Ί 1 • 

Sign up 
Name 

ΕmaΙ Ι 

Password 

Con rfrm Pass-..,·ard 

Create my aα:ount 

AboU1 Cόntact · 

Εικόνα 46: Δημιουργία χρήστη 

Υπάρχουν και οι σελίδες που είναι σταθερές, δεν περιέχουν πληροφορίες που πρέπει να 

διαβάσουμε δυναμικά οπότε ο κώδικας τους είναι απλές html ενiολές με πολύ λίγη χρήση · 

της Ruby οη rails, και είναι οι εξής: 

• .Αρχική σελίδα. Εδώ είναι η ιστοσελίδα που βλέπει κάποιος όταν επισκέπτεται την 

εφαρμογή μας. Από εδώ μπορεί να επισκεφτεί την δημιουργία λογαριασμού. 

• Σελίδα επικοινωνίας. Περιέχει τους τρόπους που μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει 

με τους διαχειριστές της εφαρμογής. Στην συγκεκριμένη · περίπτωση υπάρχουν τα e

mail των σπουδαστών και των επιβλεπόντων καθηγητών. 

• Σελίδα βοήθειας . Η σελίδα με βοήθεια σχετικά με την εφαρμογή μας. Σε αυτήν 

υπάρχει και κατάλογος συχνών ερωτήσεων. 

60 



Help 
FAQ 

• What i need Ιο enter in SEWMS apllication? 

You need to create an accounf in thίs paψ~ 

• What information i show in eνents_map? 

Υου can see if is dangerous sitυations 1n an area_ Β!υe icon for no danger. Red icon for danger 

• \ιVhat i n formatίon ί sho\ν ίn nodes_map? 

You can see in map ι.νhere is nodes, and to enter in a configuration menu. 

For any oιtιer he!p you can cσπ:acJ with us. 

.A.bσut Contau 

Εικόvα 47: Σελίδα βοήθειας 

• · Σελίδα περί (aboιιt) . Έχει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή μας. 

4.2.2 Μοντέλο (MODEL) 
Το μοντέλο (n1odel) αντιστοιχίζεται στα δεδομένα της εφαρμογής. Τα δεδο.μένα αυτά μπορεί να είναι 

παροδικά; όταν υπάρχει μεγάλη αλληλεπίδραση με τον χρήστη, ή μπορεί να είναι στα,θερά, και τότε 

συνήθως πρέπει να αποθηκευτούν κάπου εκτός της εφαρμογής, για παράδειγμα σε μια βάση δεδομένων. 

Το ·μοντέλο δεv είναι μόνο τα δεδομένα της εφαρμογής. Είναι αυτό πού επιβάλλει όλες τις ενέργειες 

και τους περιορισμούς που αφορούν τα δεδομένα της εφαρμογής. Αναπτύσσοντας λοιπόν αυτές τις ενέργειες 

και τους περιορισμούς μέσα στο ίδιο το μοντέλο, είμαστε σίγουροι πως στην εφαρμογή μας τίποτα, εκτός 

από το μοντέλο, δεν μπορεί να "πειράξει" τα δεδομένα μας. Έτσι λοιπόν ένα μοντέλο είναι ταυτόχρονα 

διαχειριστής και φύλακας των δεδομένων της εφαρμογής μας. 

Οι μόνες ρυθμίσεις που έπρεπε να κάνουμε ήταν η εγκατάσταση της ανάλογης βιβλιοθήκης : 

gem install mys ql2 

Και το αρχείο database.yml να γίνει: 

development : 

adapter : mysql2 

encoding : utf8 

database : sample app development 
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pool: 5 

username : root 

password : [our password] 

socket: /var/run/mysqld/mysqld . sock 

test: 

adapter : mysql2 

encoding: utfB 

database: sample app test 

pool: 5 

us.ername: r oo t 

pas sword: [ our pas sword] 

socket: /var/run/mysqld/mysqld . sock 

production : 

adapter : mysql2 

encoding : utfB 

database: sample app_production 

pool : s 

username : root 

password: [our password] 

socket: /var/run/mysqld/mysqld.sock 

Το μοντέλο που εξυπηρετεί τους σκοπούς μας αποτελείται από τις εξής οντότητες: 

, . 

• Users. Αυτή η οντότητα είναι υπεύθυνη για την διαχείριση των χρησtών της εφαρμογής. Περιέχει 

τα στοιχεία του χρήστη, όπως όνομα, τον κωδικό πρόσβασης, το τελευταίο Ι"emetηber token που 

αποθηκεύτηκε στο cookie του χρήστη. 

• Ewmsdata. Η οντότητα που θα έχει το μεγαλύτερο φόρτο, καθώς είναι υπεύθυνη να συγκεντρώνει 

όσα αποστέλλουν οι συσκευές. Σε αυτές τις πληροφορίες είναι: το αποτέλεσμα των μετρήσεων 

των αισθητήρων, η πιθανή μετατόπιση και κυρίως η ειδοποίηση εάν υποδεικνύονται επικίνδυνες 

συνθήκες. 
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• Nodes. Οι πληροφορίες κάθε συσκευής βpίσκονται εδώ, αυτές είναι: το αναγνωριστικό της, το 

όνομα, οι συντεταγμένες, η συστοιχία που ανήκει. 

• Clusters. Για την σωστή προβολή των μετρήσεων χρειαζόμαστε ομαδοποίηση των συσκευών, 

οπότε εδώ υπάρχουν οι πληροφορίες, όπως το αναγνωριστικό, το όνομα, οι συντεταγμένες της και 

το εάν έχουν έρθει μετρήσεις που δείχνουν επικινδυνότητα σε αυτή την περιοχή. 
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Εικόνα 48: Η σχεσιακή βάση που χρησιμοποιούμε 
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Επίσης στο μοντέλο μας περιέχεται και ένας trigger μηχανισμός που ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί 

την ένδειξη επικινδυνότητας και ο κώδικας που χρησιμοποιήσαμε για να τον δημιουργήσουμε στην MySQL 

βάση δεδομένων μας είναι ο εξής: 

DELIMITER $$ 

USE 'sample_app_development'$$ 

CREATE 

DEFINER=' root'@'localhost ' 

TRJ GGER 'sa1ηple _ app _ development '.' enable _ event' 

AFTER INSERT ΟΝ ' sample_app_development ' .'ew1ηsdata' 
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FOREACH ROW 

BEGIN 

IF NEW.warning = true ΤΗΕΝ 

UPDATE clusters SET event = true, updated_at= now() WHERE coord!D = NEW.cluster_ id; 

END IF; 

SET @dt=(SELECT updated_at FROM clusters 'λ~ΗΕRΕ coordlD = NEW.cluster_ id); 

IF datediff(now(), @dt) > 2 ΤΗΕΝ 

UPDATE clusters SET event = false, updated_at = now() WHERE coord!D = NEW.cluster_id; 

ENDIF; 

END$$ 

Αυτό που κάνει με απλά λόγια είναι να ελf.γχει κάθε γραμμή που εισέρχεται εάν έχει ένδειξη 

επικινδυνότητας και εάν υπάρχει να ενεργοποιεί την ίδια ένδειξη και στήν συστοιχία. Να ελέγχει εάν η 

συστοιχία έχει την ένδειξη ενεργή για πάνω από μία ημέρα, χωρίς να έχει αλλάξει η κατάσταση της, και να 

την αλλάζει εάν ναι. 

· 4.2.3 Ελεγκτής {CONTROLLER) 

Οι ελεγκτές (controllers) είναι αυτοί που οργανώνουν την εφαρμογή. Οι ελεγκτές δέχονται δεδομένα 

από τον έξω κόσμο (χρήστη) αλληλεπιδρούν με το μοντέλο και παρουσιάζουν τα κατάλληλα αποτελέσματα 

μέσω της όψης στον χρήστη. 

Ο κεντρικός ελεγκτής της εφαρμογής μας είναι ο ApplicationController. Από αυτόν κληρονομούν 

ιδιότητες και οι υπόλοιποι. Είναι υπεύθυνος για την προβολή όλης της εφαρμογής. Περιλαμβάνει και 

· ασφάλεια για csrf ( cross-site request forgery). 

Με την χρήση του StaticPagesController, μπορούμε και βλέπουμε σταθερές σελίδες, όπως: η αρχική, 

της βοήθειας, της επικοινωνίας και του περί. 

Ο SessionsController ελf.γχει την σύνδεση του χρήστη στο σύστημα μας. Αυτά .που μπορεί να κάνει 

είναι να δημιουργεί νέα (χρησιμοποιεί την μέθοδο new) session σε κάθε προσπάθεια σύνδεσης χρήστη. Με 

την υποβολ1Ίτωv στοιχείων tου εκτελεί την μέθοδο δημιουργίας συνόδου (η μέθοδος create). και με την 

έξοδο του χρήστη εφαρμόζει την μέθοδο καταστροφής (η μέθοδος destroy). Αυτό επιτυγχάνεται με την 

χρήση cookie, το οποίό αποθηκεύετάι στις πληροφορίες του χρήστη, ώστε να ελf.γχεται εάν παραμένει 

συνδεδεμένος. 

Με τον UsersContΓolleΓ ελέγχουμε τους χρήστες. Οι μέθοδοι new και create χρησιμοποιούνται για 

την δημιουργία νέου χρήστη, η new για την προβολή της φόρμας και το CΓeate περνάει τα στοιχεία του 

χρήστη στο μοντέλο και έτσι γίνεται η αποθήκευση , αφού ελεγχθε ί η διαδικασία για την σωστή ολοκλi1ρωση 

της. Η μέθοδος index είναι για την προβολή όλων των χρηστών και κάνει την σελιδοποίηση . Ενώ η show 
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χρησιμοποιείται για την προβολή ενός χρήστη, με την βοήθεια του αναγνωριστικού του βρίσκεται από το 

μοντέλο και προβάλλεται. Αυτό που κάνει η μέθοδος update είναι να διαβάζει τα νέα στοιχεία του χρήστη 

και να τα στέλνει στο μοντέλο για αποθήκευση τους, εάν προκύψει σφάλμα να ειδοποιεί, για να 

ξαναπροσπαθήσει ο χρ1Ίστης. Και τελικά η μέθοδος destroy στέλνει εντολ11 διαγραφής του χρήστη στο 

μοντέλο. Σε αυτόν τον ελεγκτή έγκειται ο έλεγχος πρόσβασης στις σελίδες, ελέγχεται ο τύπος του χρήστη 

και έτσι επιτρέπεται η είσοδος, ή όχι. Επίσης ελέγχονται και εάν θα προβληθούν όλα τα στοιχεία της 

προβολής και εάν/Κάποιος χρήστης δεν είναι διαχειριστής, δεν έχει πρόσβαση. 

Ο NodesController είναι υπεύθυνος για τους κόμβους που είναι συνδεδεμένοι με την εφαρμογή μας. 

Όπως υποδηλώνουν και τα ονόματα οι μέθοδοι new και create χρησιμοποιούνται κατά την προσθήκη ενός 

κόμβου. Χρησιμοποιούμε τις edit και update για να ανανεώσουμε τα στοιχεία των αποθηκευμένων κόμβων, 

αφού πρώτα ελεγχθεί η διαδικασία. Η destroy διαγράφει έναν κόμβο. Ενώ η sl1ow εμφανίζει τις πληροφορίες 

τ~υ κόμβου, χρησψοποιεί την βιβλιοθήκη gm,ap~rails [30], εμφαν~ζει σε χάρτη τον _κόμβο κ.αι εμφανίζει 

πληροφορίες σχετικά με τις μετρήσεις που έλαβε. Σε αυτόν tον ελεγκτή υπάρχουν δύο μέθοδοι, η configfile 

και η saνeconfigfile, που δημιουργούν το αρχείο ρυθμίσεων και το αποθηκεύουν, ώστε να μπορεί να το 

διαβάσει ο κόμβος και να ρυθμιστεί. 

Ο EwmsdataControlJer χρησιμοποιεί μόνο δύο μεθόδους. Η πρώτη είναι η list και σκοπός της είναι η 

προβολή του χάρτη με την επικινδυνότητα, και η προεiοιμασία των σημείων ανάλογα με τις μετρήσεις που 

έχουν. Η δεύτερη είναι η show που βοηθάει στην εμφάνιση των κόμβων σε χάρτη. 

Και τελικά ο ClustersController, που με τις μεθόδους του new και create προσθέτει νέες συστοιχίες 

στην εφαρμογή. Με τις edit και update ανανεώνει μια συστοιχία στην εφαρμογή μας. Με την show 

προβάλουμε τις αποθηκευμένες πληροφορίες της συστοιχίας. Η μέθοδος destroy αφαιρεί μια συστοιχία . Και 

με τrjν index προβάλουμε όλες τις συστοιχίες σε χάρτη με την χρήση της βιβλιοθήκης gmap4rails. 
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Εικόνα 49: Το Block Diagram των Controller 

comron~s diayιm 

Dote: Jun212<>14-12:H 
!\H~Jtion νm:io-n: 2014061411200.S 
Generatεd by Rai!Roιdy 1.1 . ! 
http ::...,nilro2dγ.p-:~10nlfe_com 

Στη δική μας πί:::ρίπτωση για την δυνατότητα λήψης των αρχείων ρυθμίσεων, από τους κόμβους, 

χρησιμοποιήσαμε την υπηρεσία tftpd η οποία αποτελεί την υλοποίηση του Πρωτοκόλλου TFTP. 

Είναι ένα πρωτόκολλο για μεταφορά αρχείων. Είναι ένα από τα πρώτα πρωτόκολλα της σουίτας 

πρωτοκόλλων TCP/IP, λόyω της απλότητας υλοποίησης του. 

Η χρησιμοποίηση του πρωτοκόλλου UDP, που χρησιμοποιεί την πόρτα 69, και όχι του TCP που 

χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο FTP. Αυτό επιφέρει την αδυναμία του, να προβάλει τα αρχεία των φακέλων 

και την ικανότητα πιστοποίησης χρηστών ή κρυπτογράφησης της επικοινωνίας. Μπορείς κανείς μόνο να 

διαβάσε ι ή να γράψει στον serνel' και τίποτε άλλο. Από την άλλη το κάνει "ελαφρύ" για το υπολογιστικό 

σύστημα στη δικιά μας περίπτωση, μιας και δεν υπάρχει ανάγκη για πρόσβαση με γραφικό περιβάλλον. Οι 
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κόμβοι αυτοματοποιημένα θα προσπαθούν να διαβάσουν το αρχείο, έτσι μας καλύπτει πλήρως το TFTP. Η 

ασφάλεια που παρέχεται, είναι αρκετή αφόύ στα αρχεία υπάρχουν μόνο ρυθμίσεις και δεν είναι τίποτα που 

πρέπει να παραμείνει κρυφό. 

Λόγω και της απλότητας του πρωτοκόλλου η διαδικασία εγκατάστασης ήταν εύκολη [3 J] και το 

μόνο που έπρεπε να ρυθμίσουμε ήταν ο φάκελος τον οποίο θα δίνει πρόσβαση η υπηρεσία, αυτός είναι ο: 

/ptyxiakh/tftpdata 

τον δημιουργούμε και του δίνουμε δικαιώματα με τις εντολές 

sudo mkdir /ptyxiakh/tftpdata 

sudo chmod -R 777 /ptyxiakh/tftpdata 

sudo chown -R 11obody /ptyxiakh/tftpdata 

Έγκαθιστούμε τον δαίμονα με την εντολή 

sudo apt-get install tftpd 

Για την ρύθμιση δημιουργούμε το αρχείο /etc/xinetd.d/tftp 

Με περιεχόμενο: 

service tftp 

protocol = udp 

port = 69 

socket_ type = dgram 

wait · = yes 

user = nobody 

server = /usr/sbin/in.tftpd 

server _ args = /ptyxiakh/tftpdata -s 

disable = ηο 

Και τελειώνουμε επανεκκινώντας το xinetd serν1ce 

sudo /etc/ i11it.d/xi11etd restart 

4.4 SEISCOMP 
Επειδ1Ί ένα σημαντικό τμήμα της υλοποίησης είναι η είσοδος των δεδομένων στην βάση MySQL της 

εφαρμογής μας, έπρεπε να βρεθεί μια λύση ασφαλής, με σταθερότητα και χωρίς οικονομική επιβάρυνση. 

Αυτή η λύση τελικά ήταν το SeisComP στην έκδοση 3. 
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Έτσι με την επικοινωνία των δύο μοντέλων, του SeisComP3 και του μοντέλου της εφαρμογής μας, 

καταφέραμε νά διαβάζουμε τα δεδομένα που αποστέλλουν οι κόμβοι μέσω του πρόσθετου του SeisComP3, 

να προστίθενται από αυτό στο μοντέλο του και να προστίθεται και στο δικό μας μοντέλο ώστε να γίνεται 

εμφάνιση τους. 

Για την εγκατάσταση του χρησιμοποιήσαμε την παρακάτω διαδικασία: 

Εγκαθιστούμε την MySQL βάση δεδομένων, την ρυθμίζουμε και την τροποποιούμε 

sudo apt-get install mysql-server 

status mysql 

sudo nano /etc/mysq l/conf.d/my .cnf 

στο my.cnf κάτω από το πεδίο [mysqld] προσθέτουμε τις γραμμές 

innodb_buffer_pool_size = 64Μ 

innodb_flush_log_at_trx_coιηmit = 2 

και την επανεκκινούμε 

sudo restart mysql 

Εγκαθιστούμε τις βιβλιοθήκες που χρειάζεται 

sudo add-apt-repository "deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu $(1sb_release -sc) universe" 

sudo add-apt-repository "deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu $(lsb_release ·sc) main universe restricted multiverse" 

sudo add-apt-repository "deb http: //archive.canonical.com/ubuntu $(1sb_release -sc) partner" 

sudo apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions 

sudo apt-get install libboost-filesysteml .54.0 libboost-iostreams 1.54.0 libboosϊ-program-optionsl .54.0 libboost

regexl .54.0 libboost-serializationl .54.0 libboost-signaJs 1.54.0 libboost-threadl .54.0 libboost-wave 1.54.0 

sudo apt-get install libncurses5 libboost-dev libf2c2 libblas-dev liblapack-dev gfortran 

sudo apt-get install libqtgui4 libqt4-core festival 

sudo apt-get install python python-numpy python-scipy python-dev 

sudo apt-get install libmysq lclient-dev libmysqlclientl 8 

sudo apt-get install flex libxm\2 libxml2-dev 

sudo apt-get update 

wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin _ l .580 _ all.deb 

sιιdο dpkg -i webmin_l.580_all.deb 

Ετοιμάζουμε τους φακέλους και τα προς εκτέλεση αρχεία και αντιγράφουμε τις βιβλιοθήκες 
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cd /home/sysop/sei scomp3 /bin 

chmod +χ * 

cd . . /sbin ; chmod +χ* 

cd /lib 

sudo cp -r * /usr/local/lib/ 

Τελικές ρυθμίσεις και εκκίνηση 

. /seiscomp setup 

. /seiscomp enable seedlink scautopick scautoloc scamp scrnag scevent 

. /seiscornp3 update - config 

. /s eiscornp exec scconf ig 

· . /sei s cornp3 start· 

4.5 Shellinabox 
Η εφαρμογή sl1ellinabox αποτελεί ένα εργαλείο χρήσιμο που με την χρήση AJAX, δημιουργεί ένα 

διαδικτυακό server που παρέχει ένα web-based εξομοιωτ~Ί τερματικού τύπου VTI 00, ώστε να εκτελούνται 

τα εργαλεία της γραμμής εντολών . Το περιβάλλον της εξομοίωσης είναι προσβάσιμο από κάθε περιηγητή 

που έχει δυνατότητα CSS και JaνaScript χωρίς άλλη προσθήκη. Με την χρήση της απλής εντολής: [32) 

sudo apt - get iήstall shellinabox 

Εγκαταστήσαμε την υπηρεσία shellinaboxd και δημιουργήσαμε έναν_ serνer ώστε ο χρήστης να 

μπορεί να συνδεθεί στο κέλυφος, χρησιμοποιώντας τα προσωπικά του στοιχεία, όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης. Η πόρτα στην οποία ακούει από προεπιλογή είναι η 4200, άρα σε εμάς δημιουργήθηκε στην 

διεύθυνση http:/183.212.98.122:4200/. 
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Κεφάλαιο 5ο: Συμπεράσματα 
Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, αλλά και κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας αυτής έγιναν 

κάποιες «παραδοχές». Η πρώτη και κύρια παραδοχή έγινε γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα πρόσβασης σε 

κάποιο «πραγματικό» δίκτυο σεισμογράφων . Αυτό είχε ως συνέπεια την «εφεύρεση», του δικτύου 

σεισμογράφων από εμάς. Η δεύτερη παραδοχή έχει να κάνει με τους σεισμογράφους αυτούς καθ ' αυτούς. Ο 

σεισμογράφος που χρησιμοποιείται για την συλλογή των σεισμικών δεδομένων δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή 

εγκατεστημένος σε υλική μορφή σε κάποιο δίκpο σεισμογράφων. 

5.1 Ηαρατηρ1)σεις 
Οι παραπάνω παραδοχές δημιούργησαν ζητήματα όσον αφορά τα δεδομένα που έστελνε το «δίκτυο 

. σεισμογράφων» στη βάση δεδομένων προς επεξεργασία. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικές δικές μας τιμές 

καθώς δεν υπήρξε η δυνατότητα εύρεσης πραγματικών, αφού υπάρχει υψηλό κόστος απόκτησης αυτών. 

Δημιουργήθηκαν έτσι πρ~βλήματα στην επεξεργασία αυτών των δεδqμένων. Ο κύριος λόγος που συνέβη 

αυτό ~ίναι γιατί τα.δέδο.μένα που περίμένει να λάβει έ~α εργαλtίο επεξεpγασί~ς σεισμικών δέδομένwν, τό 

SeisComP3 στην προκειμένη περίπτωση, δεν ήταν τα δεδομένα που «ελάμβανε από τους δικούς μας» 

σεισμογράφους. Επίσης επειδή τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικές δικές μας τιμές και αποθηκεύτηκαν στη 

βάση δεδομένων «χειροκίνητα» από εμάς δεν έχουν σε καμία περίπτωση το χαρακτήρα του «πραγματικού 

χρόνου» και επίσης η ποσότητα των δεδομένων, που καταχωρήθηκαν στη βάση δεδομένων, δεν είναι σε 

καμία περίπτωση επαρκής για να γίνει ουσιαστική ανάλυση σεισμικών δεδομένων. 

Άλλα ζητήματα που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας ήταν η επιλογή , τόσο 

των βαmκών, όσο και των δευτερευόντων εργαλείων για την ανάπτυξη της εφαρμογής. 

Ξεκινώντας από iην επιλογή του serνer που θα φιλοξενήσει τη βάση δεδομένων και την ιστοσελίδα. 

Επιλέξαμε λόγω κόστους το σύστημα cyclades τόυ Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), το οποίο 

αποτελεί τμήμα του okeanos και σου δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσεις εικονικά υπολογιστικά 

συστήματα _με σταθερή ΙΡ. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στη επιλογή του λειτουργικού συστήματος που 

εγκαταστήσαμε στο serνer. Προχωρήσαμε τελικά στην επιλογή του linux ως λειτουργικό σύστημα αφού 

είχαμε καλύτερη συμβατότητα με τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της εφαρμογής (το 

SeisC01ηP3 , για παράδειγμα δεν υπάρχει σε έκδοση για Microsoft Wiπdows). Καταλήξαμε στην επιλογή της 

διανομής Ubuπtu Liπux και ειδικότερα της έκδοσης 12.04 L_TS, που χρησιμοποιήσαμε, αφού οι λόγοι είναι 

αρκετοί, ξεκινώντας από την λειτουργικότητα και την ευχρηστία τη ς συγκεκριμένης διανομής και 

καταλήγοντας στον όγκο χρηστών της διανομής, πράγμα που μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε και να 

εκμεταλλευτούμε την τεράστια γνωσιακή βάση (kπowledge base) που τη συνοδεύει. 

· Στη συνέχεια έπρεπε να επιλεχθούν τα εργαλεία για την ανάπτυξη της εφαρμογής. 

Επιλέχθηκε η MySQL ως σύστημα διαχείρισης της βάσης δεδομένων. Τα πλεονεκτήματα της είναι 

γενικά πάρα πολλά, δεν μπορούμε όμως να πούμε πως είναι πολύ περισσότερα από τα πλεονεκτήματα που 

προσφέρουν άλλα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων . Η επιλογ1Ί της έγινε σύμφωνα με τις 
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απαιτήσεις της εφαρμογής, την συμβaτότητα με τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιούσαμε και φυσικά την . 

εμπειρία μας πάνω στο συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης 1:ης βάσης. Παρόλα αυτά τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα που προσφέρει η MySQL είναι: η αξιοπιστία μιας που αναπτύσσετι:iι από μια μεγάλη εταιρία 

και πολλούς προγραμματιστές, είναι πολύ ταχύτερη από άλλα συστήματα όπως η PostgΓeSQL, ασφάλεια, 

αφού απαιτείται πιστοποίηση για την είσοδο οποιουδήποτε χρήστη , επίσης οι κωδικοί αποθηκεύονται 

κρυπτογραφημένοι, το κόστος για την απόκτηση είναι μηδαμινό, διότι η MySQL είναι Open Source όποτε 

οποιοσδήποτε μ7/ορεί να πάρει τον κώδικα να τον χρησιμοποιήσει και να τον βελτιώσει δωρεάν, η MySQL 

μπορεί να διαχειριστεί τεράστιες σε μέγεθος βάσεις δεδομένων και τέλος η ευκολία στην χρήση αφού τα 

εργαλεία γραφικής διασύνδεσης χρήστη που προσφέρει, κάνουν την χρήση της MySQL πολύ απλή. 

Επιλέχθηκε το SeisCoιnP3 ως το πιο κατάλληλο εργαλείο για την ανάλυση των σεισμικών 

δεδομένων, αφού περιληπτικά μπορεί να εκτελέσει εργασίες, όπως συλλογή δεδομένων, έλεγχο ποιότητας 

δεδομένων, καταγραφή δεδομένων, επικοινωνία . σε πραγματικό χρόνο , επεξεργασία σ.εισμικών γεγονότων . . . . . . 
σε πραγματικό χρόνο και ειδοποίηση σεισμικών γεγονότων. 

Για την προβολή των σελίδων επιλέχθηκε ο apache2 εξυπηρετητής. είναι ο πιο δημοφιλής και 

υποστηρίζεται πλήρως από το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούμε. Για ασφάλεια στην επικοινωνία 

μας επιπρόσθετα χρησιμοποιήσαμε σε συνδυασμό με τον εξυπηρετητή και SSL προστασία. Η ηλεκτρονικt) 

διεύθυνση που μπορεί κανείς vα δει την εφαρμογή μας είναι η https://83.212.98.122/. 

Σαν εξυπηρετητής του πρωτοκόλλου TFTP επιλέχθηκε ο TFTPd. 

Και τελικά επιλέχθηκε framework Ruby on Rails ως πλατφόρμα δημιουργία~ της διαδικτυακής 

εφαρμογής μας. Το Ruby On Rails είναι ένα · ανοιχτού κώδικα Web Fraιnework για την γλώσσα 

προγραμματισμού Ruby, που κάνει ευκολότερο τον προγραμματισμό και την διαχείριση των Web 

εφαρμογών από οποιαδήποτε άλλο τρόπο. Το επιλέξαμε γιατί καμία άλλη λύση, όπως η php ή η python, που 

μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε δεν έχει τα εξής που μας βοήθησαν κατά το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση της εφαρμογής μας: 

• Το framework Ruby On Rails χρησιμοποιεί την MVC αρχιτεκτονική. Χωρίζει την εφαρμογή 

σε τρία μέρη μοντέλο , όψη και ελεγκτή. 

• Το Ruby Οη Rail s υποστηρίζει την αρχή του DRY (don't repeat yourself) προγραμματισμού. 

Η λογική αυτή ς τη ς αρχής, είναι ότι όταν κάποτε χρειαστεί να γίνουν αλλαγές της 

συμπεριφοράς σε κάποιο σημείο της εφαρμογής, δεν χρειάζεται να γ~νουν αλλαγές του 

κώδικα σε περισσότερα από ένα σημεία. Γράφεται μια φορά ο κώδικας σε κάποιο 

·'κεντρικό" σημείο και όταν χρειάζεται να γίνει χρήση αυτού του τμήματος του κώδικα 

κάπου αλλού στην εφαρμογή, απλά γίνεται μια αναφορά στο μέρος όπου βρίσκεται 

γραμμένος ο κώδικας . Έτσι αν χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στην συμπεριφορά της 

εφαρμογής δεν χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στα σημεία όπου καλείται ο κώδικας, αλλά 

μόνο το σημείο που είναι γραμμένος ο κώδικας, π.χ. δεν χρειάζεται να ορίζεται συνεχώς η 
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βάση δεδομένων και να κάνούμε συνεχώς σύνδεση με αυτή μέσα σiην ίδια εφαρμογή , 

ορίζεται μια φορά η βάση δεδομένων και όταν χρειάζεται να αντληθούν πληροφορίες από 

την βάση το Rails, χρησιμοποιεί τον ήδη υπάρχοντα ορισμό . 

• Συμβάσεις αντί για ρυθμίσεις (Conνention oνer Configuration). Η έννοια του, αναφέρεται 

στο γεγονός ότι το Ruby On Rails έχει ένα μεγάλο αριθμό προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για 

την κατασκευή μιας τυπικής web εφαρμογής. Πολλά frameworks χρειάζονται ένα μεγάλο 

αριθμό ρυθμίσεων, πριν ξεκινήσει η ανάπτυξη της εφαρμογής, ακόμη και αν αυτή είναι πολύ 

απλή, όπου πολλές φορές αυτά τα αρχεία γίνονται πολύ μεγάλα και είναι δύσκολη η 

συντήρηση τους και η κατανόηση από τρίτους, έτσι στην Rails δεν χρειάζονται ιδιαίτερες 

ρυθμίσεις, αυτό είχε ως επακόλουθο να υπάρχουν κάποιες συμβάσεις. Το αποτέλεσμα ήταν 

να μην χρειάζεται μεγάλος αριθμός αρχείων που περιέχουν ρυθμίσεις. Στην πραγματικότητα, 

εάν δεν χρειάζεται να .γίνουν αλλαγές qε αυτές τις. προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, το μόνο που 

θέλει το Rails από τον προγραμματιστή - deνeloper, είναι να γίνουν αλλαγές σε ένα μόνο 

μικρό αρχείο. Αυτό το αρχείο αφορά τις ρυθμίσεις για την σύνδεση με την βάση δεδομένων. 

Άλλες συμβάσεις που υπάρχουν στο Rails αφορούν την ονομασία για τα αντικείμενα που 

συσχετίζονται με την βάση δεδομένων, και η διαδικασία με την οποία οι ρυθμιστές 

(controllers) αντιστοιχίζονται με τα μοντέλα (models) και τις όψεις (νiews). 

• . Ευέλικτος προγραμματισμός (Agile Deνelopment). Οι περισσότερο παραδοσιακές 

προσεγγίσεις για την ανάπτυξη εφαρμογών, συνήθως οργανώνουν . ένα μακροχρόνιο και 

στατικό σχέδιο για την επίτευξη των στόχων και των αναγκών μιας εφαρμογής, 

χρησιμοποιώντας "προφητικές" μεθόδους. Αuτός ο τύπος προγραμματισμού συνήθως 

προσεγγίζει την εφαρμογή "από κάτω προς τα πάνω", που σημαίνει πως ο προγραμματιστής 

ξεκινάει να δουλεύει με τα δεδομένα και έπειτα ασχολείται με το σχεδιαστικό μέρος. Σε 

αντίθεση οι μέθοδοι agile deνelopment, χρησιμοποιούν μια πιο προσαρμοσμένη προσέγγιση. 

Οι προγραμματιστές που χρησιμοποιούν μεθόδους Agile deνelopment, αρχίζουν · το 

"χτίσιμο" της εφαρμογής "από πάνω προς τα κάτω", ξεκινώντας με το σχεδιαστικό μέρος 

που συνήθως είναι ένα απλό σκίτσο της διεπαφής σχεδιασμένο σε χαρτί. Όταν μια εφαρμογή 

αναπτύσσεται με μεθόδους agile deνelopment, μοιάζει να είναι εκτός ελέγχου κατά την 

διάρκεια του προγραμματισμού, εξαιτίας των συνεχών επαναπροσδιορισμών των στόχων και 

των προτεραιοτήτων. Ξοδεύοντας όμως λίγο χρόνο στη σχεδιασμό λειτουργικών 

προδιαγραφών και πιο μακροπρόθεσμων σχεδίων, χωρίς βέβαια να ξεφεύγουμε από την 

λογική του agile deνelopιηent, η ανάπτυξη της εφαρμογής αποκτά συνοχή και ξεπερνιέται το 

πρόβλημα που αναφέρθηκε . Μερικά παραδείγματα που φανερώνουν πως το Rails 

χρησιμοποιεί μεθόδους του agi le deνelopιηent είναι : 
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• Έχουμε την δυνατότητα να ξεκινήσουμε με τον σχεδιασμό (\ayout), πριν 

ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε με το κομμάτι των δεδομένων. Δεν χρειάζεται να 

ασχοληθούμε ξανά με το σχεδιαστικό μέρος όταν ξεκινήσουμε να δίνουμε 

λειτουργικότητα στην εφαρμογή μας, εκτός αν επιθυμούμε να αλλάξουμε την 

εμφάνισή της. 

• Αντίθετα με γλώσσες όπως η C και η Jaνa, μια RaiJs εφαρμογή δεν χρειάζεται να 

κάνει μεταγλώττιση για να γίνει εκτελέσιμη. Ο κώδικας σε Ruby ερμηνεύεται 

αμέσως. 

• Το Rai ls παρέχει ένα χρήσιμο fraιnework αυτόματης δοκιμής (testing) κάποιου 

τμήματος του κώδικα της εφαρμογής. 

• Όταν χρειαστεί να αλλαχτεί κάποιο τμήμα του κώδικα για να βελτιστοποιηθεί η 

εφαρμογή αλλάζοντας κάποιες προτεραιότητες, ή αν χρειαστεί να· προστεθούν 

περισσότερα χαρακτηριστικά στην εφαρμογή, γίνεται πολύ απλά χρησιμοποιώντας 

τις αρχές του DRY. 

• Ο Webrick που είναι ο προεπιλεγμένος serνer που χρησιμοποιεί το Framework Ruby Οη 

Rails . Είναι γραμμένος σε γλώσσα Ruby. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για κάθε Ruby 

Οη Rails προγραμματιστή, μιας και είναι απόλυτα συμβατός με το Framework. Μπορούμε 

να δοκιμάσουμε οποιαδήποτε αλλαγή κάνουμε σε οποιοδήποτε σημείο του κώδικα μας και 

όταν το τελειώσουμε μπορούμε να επανεκκινήσουμε τον apache2 εξυπηρετητή. Η . 

προεπιλεγμένη πόρτα που τρέχει ο seιΎer είναι η 3000. 

• Το lrb που είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο πού συνοδεύει την Ruby. Το Irb είναι ένα shell 

που αποτελείτ!,lι από μια γραμμή εντολών. Οποιαδήποτε Ruby εντολή δοθεί εκεί εκτελείται 

αμέσως και βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα. Αυτό βοηθάει πολύ στην 

δοκιμή τμημάτων κώδικα, μιας και βλέπουμε το αποτέλεσμα κάθε εντολής. 

• Αφού προέρχεται από την Ruby η οποία είναι μια δυναμική, γενικής χρήσης, 

αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού, αλλά σε αντίθεση με άλλες γλώσσες, όπως 

η PeΓI, η αντικειμενοστρέφεια δεν θα ήταν η δευτερογενής σκέψη, αλλά το θεμέλιο για 

ολόκληρη την γλώσσα. Η Ruby αντιθέτως δίνει την ελευθερία στον προγραμματιστή να 

λύσει με πολύ περισσότερους από έναν τρόπους κάποιο πρόβλημα. Αυτή η ιδιότητα παρέχει 

μεγάλη ευελιξία στην γλώσσα και σε συνδυασμό με τη απόλυτα αντικειμενοστραφή φύση 

της γλώσσας, κάνει την Ruby μια πλήρως παραμετροποίήσιμη γλώσσα και δίνει την 

δυνατότητα στους προγραμματιστές της να αλλάζουν πολλές λεπτομέρειες από τις 

λειτουργίες της γλώσσας. 
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5.2 Προβλήματα 
- . 

Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε και -δυσκόλεψε αρκετά την προσπάθειά μας, ήταν η μη 

σταθερότητα του συστήματος okeanos. Το σύστημα ήταν συχνά off line, καθώς είναι πειραματικό και 

βρίσκεται συνεχώς σε διαδικασία αναβάθμισης και εξέλιξης. Επίσης, υπήρχε πολλές φορές αδυναμία να 

συνδεθούμε με εργαλεία απομακρυσμένης πρόσβασης στο serνer, παρ' όλο που το σύστημα okeanos ήταν 

διαθέσιμο. Τα προβλήματα αυτά, δεν μας έδιναν τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη της 

εφαρμογής, όπως θα επιθυμούσαμε. Δυστυχώς όμως, δεν υπήρχε η δυνατότητα να επιλέξουμε κάποιον qλλο 

τρόπο για να «στήσουμε» την εφαρμογή, λόγω κόστους. 

Επίσης ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάζεται στην εφαρμογή μας, είναι η μη εμφάνιση των χαρτών 

στις ιστοσελίδες node maps και eνent maps κατευθείαν. Αύτό οφείλετάι στη χρήση, από εμάς, μη 

πιστοποιημένου SSL, αυτό δημιουργούσε την αδυναμία, από τους φυλλομετρητές (bωwsers) , να 

εμφανίσουν πλήρως την σελίδα, τον χάρτη, στην περίπτωο:η μας, ακόμα και όταν υπάρχει 'εξαίρεση 

ασφαλείας' σε αυτούς. Έτσι για να εμφανιστούν οι χάρτες, χρειάζεται να γίνει ανανέωση (refresh) της 

ιστοσελίδας και να ενεργοποιηθεί η εξαίρεση. 
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