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Ε/ΚΟΝΑ 1. 1. Ο υδρολογlκ6ς κύκλος (20)
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Παράμετροι Έκφραση των Ενδεικτικό Ανώτατη Παρατηρήσεις

αποτελεσμάτων επίπεδο παραδεκτή
,

συγκεντρωση

Χρώμα mg/l κλίμακα PtlCo 1 20
Θολερότητα mg/l Si02 1 10 - Μέτρηση που έχει αντικατασταθεί σε μερικές περιπτώσεις από αυτή της διαύγειας

μονάδες Jackson υπολογιζόμενης σε μέτρα με το δίσκο του Secchi:
0,4 4 Ενδεικτικό επίπεδο: 6 m

Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση: 2m
Οσμή Ποσοστό διαλύσεως Ο 2 μέχρι 12°C -Να γίνει συσχέτιση με τις δοκιμασίες οσμής.

3 μέχρι 25°C

Π/ΝΑΚΑΣ 1.3. Οργανοληπτικές παράμετροι (15)











, , ,
ανταποκρινομενων επιστημονικα τεκμηριωμενη

δειγμάτων 80%»
(αυτά τα ποσοστά θα

υπολογίζονται για

μία χρονική περίοδο

αναγωγής 3 ετών)

Κάλιο mg/I Κ 10 12
Αργίλιο mg/I ΑΙ 0,05 0,2
Ολική σκληρότητα Βλ. πίνακα ΣΤ

Ξηρό υπόλειμμα mg/I ύστερα από 1500
ξήρανση στους

180°C
Διαλυμένο οξυγόνο 0/0 02 κορεσμού - Τιμή κορεσμού> 750;'0 των υπογείων νερών

Ελεύθερο διοξείδιο - Το νερό δεν πρέπει να είναι δραστικό

του άνθρακος mg/I CO2

Π/ΝΑΚΑΣ 1.4. Φυσlκοχημlκές παράμετροι (15)
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παράμετρο Νο 55
Σίδηρος

Μαννάνιο

Χαλκός

Ψευδάργυρος

μg/l Fe
μg/l Μπ

μg/l Cu

μg/l Ζπ

50 1200
20 150
100
- στην έξοδο των

εγκαταστάσεων

αντλήσεως και Ι

ή παρασκευής

και των

βοηθητικών
,

αυτων

3000
- ύστερα από 12
ωρών ηρεμία

στις σωληνώσεις

και στο σημείο

της θέσεώς του

στη διάθεση του

καταναλωτού

100
- στην έξοδος

των

εγκαταστάσεων

αντλήσεως και Ι

ή παρασκευής

και των

βοηθητικών
,

αυτων

5000
- ύστερα από 12
ωρών ηρεμία

στις σωληνώσεις

και στο σημείο

της θέσεώς του

στη διάθεση του

- Πάνω από 3.000 μg/l μπορεί να εμφανισθούν στυπτικές γεύσεις, χρώσεις

και διαβρώσεις

- Πάνω από 5000 μg/l μπορεί να εμφανισθούν στυπτικές γεύσεις,

οπαλλισμός και κοκκώδες απόθεμα



καταναλωτού

Φωσφόρος μg/l P20s 400 5000
Φθόριο mg/l F 1500 - Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση που ποικίλλει ανάλογα με τη μέση

700 θερμοκρασία της υπό εξέταση γεωγραφικής περιοχής.

Κοβάλτιο μg/l Co
Ύλες εν αιωρήσει Απουσία

Χλώριο υπολειμματικό μg/l CI - Βλ. άρθρο 6
Βάριο μg/l Ba 100
Άργυρος μg/l Ag 10 Αν, σε κάποια εξαιρετική περίπτωση γίνει όχι συστηματική χρήση του

αργύρου για την κατεργασία των νερών, μια τιμή ανώτατης παραδεκτής

συγκεντρώσεως ίση με 80 μg/l μπορεί να γίνει δεκτη

Π/ΝΑΚΑΣ 1.5. Παράμετροι που αφορούν τις ανεπιθύμητες ουσίες (15)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
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το οποίο αναπαριστά έναν χάρτη συντεταγμένων της πόλης της Λαμίας, ενώ η βάση

δεδομένων περιλαμβάνει τις τιμές των παραμετρικών ελέγχων που

πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή. Παρακάτω πραγματοποιείται συνοπτική

περιγραφή των δύο αυτών προγραμμάτων.

2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γενικά, μια βάση δεδομένων είναι ένα εργαλείο συλλογής και οργάνωσης

πληροφοριών. Για παράδειγμα, ο τηλεφωνικός κατάλογος είναι μια πολύ

απλουστευμένη βάση δεδομένων. Πολλές φορές, είναι απαραίτητη η δημιουργία

μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, η οποία μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στον

προγραμματισμό και τη συνολική διαχείριση σημαντικών πληροφοριών. Η

δημιουργία μίας βάσης δεδομένων παρέχει στον χρήστη άμεση πρόσβαση και

εύκολη επεξεργασία των δεδομένων, ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλη πληθώρα

πληροφοριών, απλουστεύοντας έτσι την οργάνωση και τον συντονισμό τους.

2.2.1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ MICROSOFT ACCESS

Η MicΓosoft Access είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα διαχείρισης

βάσεων δεδομένων που κυκλοφορούν στην αγορά. Η μεγάλη διάδοσή της τα

τελευταία χρόνια, οφείλεται στην απλότητα και ευκολία στη χρήση της, καθώς και

στη δυνατότητά της να δημιουργεί εφαρμογές διαχείρισης βάσεων δεδομένων σε

σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Ιστορικά, η MicΓosoft Access εμφανίστηκε στην

αγορά στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν πλέον η τεχνολογία των βάσεων

δεδομένων είχε ωριμάσει, και η κατασκευή ισχυρών επεξεργαστών και

υπολογιστικών συστημάτων, επέτρεπε τη μεταφορά τέτοιων προγραμμάτων σε

προσωπικούς υπολογιστές. Σήμερα η Access γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία και

τρέχει κάτω από τα λειτουργικό σύστημα των Windows.
Ως ένα μοντέρνο σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων

(ReIationaI Database Management System, RD8MS), η MicΓosoft Access, είναι

εφοδιασμένη με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την εύκολη και

αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων ενός πληροφοριακού συστήματος. Αυτά

τα δεδομένα, σε πλήρη εφαρμογή των αρχών που διέπουν την αρχιτεκτονική του

σχεσιακού μοντέλου, είναι οργανωμένα σε πίνακες, οι οποίοι συσχετίζονται μεταξύ

τους. Η δομή αυτών των πινάκων καθώς και των συσχετίσεων που υπάρχουν

ανάμεσα στα πεδία τους, μπορεί να ορισθεί κατά τρόπο πλήρως συμβατό με το

μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων που δημιουργείται κατά το στάδιο του λογικού

σχεδιασμού της εφαρμογής. Αυτό σημαίνει πως θα δημιουργηθούν πίνακες τόσο

για τους τύπους οντότητας που περιλαμβάνονται στο λογικό μοντέλο του
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Πίνακες 1_,......

Μια βάση δεδομένων μοιάζει με ένα υπολογιστικό φύλλο (excel) , αφού τα

δεδομένα αποθηκεύονται σε γραμμές και στήλες. Έτσι, η εισαγωγή ενός

υπολογιστικού φύλλου μέσα σε μια βάση δεδομένων είναι συνήθως μια αρκετά

εύκολη διαδικασία. Η βασική διαφορά ανάμεσα στην αποθήκευση των δεδομένων

σε ένα υπολογιστικό φύλλο και σε μια βάση δεδομένων είναι ο τρόπος με τον οποίο

οργανώνονται τα δεδομένα.

Για τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία μίας βάσης δεδομένων, τα δεδομένα

πρέπει να οργανώνονται σε πίνακες έτσι ώστε να μην προκύπτουν επαναλήψεις.

Για παράδειγμα, αν χρειάζεται να αποθηκευτούν πληροφορίες σχετικά με

υπαλλήλους, κάθε υπάλληλος θα πρέπει να καταχωρείται μία μόνο φορά στον

σχετικό πίνακα που προορίζεται για τη διατήρηση των δεδομένων των υπαλλήλων.

_ ι::J χ

:Ξ Άνοιγμα Σχεδίαση ΞΞΞ Δημιουργία
D- Δ-ο- ---.. _--

- ~- ~-o- :=:=
- Itιι- 0-0-:===..., ...

Ανιικείμενα

Δημιουργία πίνακα με τη χρήση οδηγού

Δημιουργία πίνακα με πληκτρολόγηση δεδομένων

Ομάδες

ΕΙΚΟΝΑ 2.3. Το κεντρικό παράθυρο διαχείρισης της βάσης δεδομένων

•

Δεδομένα που αφορούν προϊόντα θα αποθηκεύονται σε ξεχωριστό πίνακα, ενώ τα

δεδομένα που αφορούν τα υποκαταστήματα μιας εταιρείας θα αποθηκεύονται σε

άλλον πίνακα. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται κανονικοποίηση.

Κάθε γραμμή ενός πίνακα είναι γνωστή ως εγγραφή. Οι εγγραφές είναι το

σημείο στο οποίο αποθηκεύονται μεμονωμένα τμήματα πληροφοριών. Κάθε

εγγραφή αποτελείται από ένα ή περισσότερα πεδία. Τα πεδία αντιστοιχούν με τις

στήλες αυτού του πίνακα. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει ένας πίνακας με

όνομα "Υπάλληλοι" στον οποίο κάθε εγγραφή (γραμμή) περιέχει πληροφορίες

σχετικά με έναν διαφορετικό υπάλληλο και κάθε πεδίο (στήλη) περιέχει έναν

διαφορετικό τύπο πληροφορίας, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση και ούτω
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5ρωτήj.ι.....α....τα _

Τα ερωτήματα αποτελούν πολύ σημαντικά βοηθήματα σε μια βάση

δεδομένων και μπορούν να εκτελούν πολλές διαφορετικές λειτουργίες. Η πιο κοινή

από αυτές τις λειτουργίες είναι η ανάκτηση συγκεκριμένων δεδομένων από τους

πίνακες. Καθώς τα δεδομένα που ενδεχομένως μας ενδιαφέρουν βρίσκονται

συνήθως μοιρασμένα σε αρκετούς πίνακες, τα ερωτήματα επιτρέπουν την προβολή

τους σε ένα μεμονωμένο φύλλο δεδομένων. Τα ερωτήματα συχνά λειτουργούν ως η

προέλευση εγγραφών για φόρμες και εκθέσεις.

Ορισμένα ερωτήματα έχουν "δυνατότητα ενημέρωσης," που σημαίνει ότι η

επεξεργασία των δεδομένων στους υποκείμενους πίνακες μπορεί να

πραγματοποιηθεί μέσω του φύλλου δεδομένων ερωτήματος. Οι αλλαγές που

εφαρμόζονται σε ένα ερώτημα με δυνατότητα ενημέρωσης, εφαρμόζονται και στον

πίνακα, και όχι μόνο στο φύλλο δεδομένων του ερωτήματος.

Τα ερωτήματα χωρίζονται σε δύο βασικές ομάδες, τα ερωτήματα επιλογής και

τα ερωτήματα ενέργειας. Ένα ερώτημα επιλογής ανακτά απλά τα δεδομένα και τα

καθιστά διαθέσιμα για χρήση. Τα αποτελέσματα ενός ερωτήματος μπορούν να

προβληθούν στην οθόνη και να εκτυπωθούν στο πρόχειρο.

Ένα ερώτημα ενέργειας, όπως υποδηλώνει και το όνομα, εκτελεί μια εργασία

με τα δεδομένα. Τα ερωτήματα ενέργειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη

δημιουργία νέων πινάκων, την προσθήκη δεδομένων σε υπάρχοντες πίνακες, την

ενημέρωση ή τη διαγραφή δεδομένων (23).

Μακροεντολές

Οι μακροεντολές στην Access είναι μια απλοποιημένη γλώσσα

προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της λειτουργικότητα της

βάσης δεδομένων (ΒΔ). Οι μακροεντολές περιέχουν ενέργειες που εκτελούν

εργασίες, όπως το άνοιγμα μιας έκθεσης, η εκτέλεση ενός ερωτήματος ή το κλείσιμο

της βάσης δεδομένων και μπορούν να καλούνται και να εκτελούνται κατά περίπτωση

με στόχο την αυτοματοποιημένη λειτουργία της ΒΔ. Οι περισσότερες από τις

λειτουργίες που εκτελούνται σε μια βάση δεδομένων, μπορούν να

αυτοματοποιηθούν χρησιμοποιώντας τις μακροεντολές, εξοικονομώντας έτσι

πολύτιμο χρόνο (23).

ΛειτOυι2YιKέςjJoνάδες _

Οι λειτουργικές μονάδες, όπως οι μακροεντολές, είναι αντικείμενα που

χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της λειτουργικότητας της βάσης δεδομένων.

Ενώ στην Access οι μακροεντολές δημιουργούνται μέσω της επιλογής από μια λίστα

ενεργειών μακροεντολής, οι λειτουργικές μονάδες γράφονται στη γλώσσα

προγραμματισμού της Visual Basic fOΓ Applications (VBA) (Visual Basic fOΓ
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Applications: Η έκδοση γλώσσας μακροεντολών της MicΓosoft Visual Basic η οποία

χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό εφαρμογών με βάση τα MicΓosoft Windows
και συμπεριλαμβάνεται σε πολλά προγράμματα της MicΓosoft.). Μια λειτουργική

μονάδα είναι μια συλλογή δηλώσεων, προτάσεων και διαδικασιών οι οποίες

αποθηκεύονται μαζί ως μια ενότητα. Μια λειτουργική μονάδα μπορεί να είναι είτε μια

λειτουργική μονάδα κλάσης είτε μια τυπική λειτουργική μονάδα. Οι λειτουργικές

μονάδες κλάσης επισυνάπτονται σε φόρμες ή εκθέσεις και συνήθως περιέχουν

διαδικασίες που αφορούν συγκεκριμένα τη φόρμα ή την έκθεση στην οποία

επισυνάπτονταΙ. Οι τυπικές λειτουργικές μονάδες περιέχουν γενικές διαδικασίες που

δεν σχετίζονται με οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο. Οι τυπικές λειτουργικές μονάδες,

σε αντίθεση με τις λειτουργικές μονάδες κλάσης, περιλαμβάνονται σε λίστα στην

περιοχή Λειτουργικές μονάδες στο παράθυρο περιήγησης

Μια ΒΔ της Access αποθηκεύεται σ' ένα αρχείο μ' ένα όνομα που επιλέγουμε

εμείς κι έχει κατάληξη .mdb. Το αρχείο που περιέχει τη ΒΔ ουσιαστικά περιέχει ένα ή

περισσότερα στιγμιότυπα των παραπάνω αντικειμένων.

Η πιο σημαντική από τις γραμμές εργαλείων της MicΓosoft Access, φέρει το

όνομα «Βάση Δεδομένων», και περιέχει ένα σύνολο από κουμπιά, που

πραγματοποιούν τις πιο σημαντικές από τις λειτουργίες της βάσης. Αυτή η γραμμή

παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα, και τα κουμπιά που ανήκουν σε αυτή

πραγματοποιούν τις ακόλουθες λειτουργίες (23).

,.

~I ς Ιδι' ς AVΠKI' 'νου

..
Aναlίι ση

Εκιύπ
,
Kuση

Ε/ΚΟΝΑ 2.4. Η βασική γραμμή εργαλείων της Microsoft Access
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2.3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AUTOCAD

Τα αρχικά CAD σημαίνουν Computer Aided Design που σημαίνει

ολοκληρωμένη σχεδίαση με υπολογιστή και αφορούν μια κατηγορία σχεδιαστικών

προγραμμάτων για αρχιτεκτονική, μηχανολογική, και ηλεκτρολογική σχεδίαση. Το

AutoCAD είναι το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα CAD σε παγκόσμιο επίπεδο.

Διαθέτει εξειδικευμένα εργαλεία και δυνατότητες για σχεδιασμό σε δύο ή τρεις

διαστάσεις και είναι πάντα συμβατό με παλαιότερες εκδόσεις. Με το AutoCAD η

αξία των παραγόμενων σχεδίων μεγιστοποιείται. Η επεξεργασία, η διαμόρφωση, η

κοινοποίηση των σχεδίων γίνεται πλέον σε πραγματικό χρόνο εύκολα, γρήγορα και

πάντα με τεράστια ακρίβεια.

Ανοίγοντας το AutoCAD εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου στο οποίο

μπορούμε να επιλέξουμε είτε ένα υπάρχον σχέδιο, ή την δημιουργία ενός νέου.

Στην περίπτωση της δημιουργίας ενός νέου σχεδίου, πρέπει να καθοριστούν οι

μονάδες μήκους, ο τύπος των γωνιών, η αρχή μέτρησης των γωνιών, η φορά των

γωνιών και οι διαστάσεις του σχεδίου (όρια). Αφού πραγματοποιηθούν οι

παραπάνω επιλογές έχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης στο σχέδιο μας.

Αμέσως μετά εμφανίζεται στην οθόνη το παράθυρο του AutoCAD. Η

σχεδιαστική επιφάνεια του προγράμματος είναι συνήθως μαύρη, το χρώμα της

όμως μπορούμε να το αλλάξουμε κατά βούληση. Η εικόνα 5 αναπαριστά το βασικό

παράθυρο του AutoCAD καθώς επίσης και τις βασικές γραμμές εργαλείων του (24).

Γρα ή μενού Στ- α-ρα μ

ΦΥαλε-ων

Γρ μμrι

εργαλείων

δΕοτ-των-αντικειμενων

Γραμμή d
Γρ μ 
εργαλείων

Π10d

Γραμ ή

osnaρs

1
Ι

Γραμμή
•

καταστασεων

ρ μ - εργαλείων
δ αστασιολό σης

•

•

-

Παράθυρο εισαΥωΥής εvτoλών

ΕΙΚΟΝΑ 2.5. Το παράθυρο του AutoCAD
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2.3.1. ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ AUTOCAD

Οι εντολές στο AutoCAD είναι οργανωμένες κατά ομάδες. Συγκεκριμένα όλες

οι εντολές σχεδίασης (γραμμής, κύκλου, πολυγώνου κ.λπ.) βρίσκονται στην ομάδα

Draw που σημαίνει σχεδίαση, ενώ οι εντολές επεξεργασίας (π.χ. σβήσιμο,

μετακίνηση) βρίσκονται στην ομάδα Modify που σημαίνει επεξεργασία. Οι ομάδες

αυτές εμφανίζονται με δύο τρόπους: σε μορφή μενού ή σε μορφή μπάρας

εργαλείων. Μια εντολή μπορούμε ακόμη και να την πληκτρολογήσουμε στη γραμμή

εντολών του προγράμματος (24).

Ray

Construction Line

MultiIine

Μενούdraw

Command: L
LINE ~ ecify first point:

Oraw f3

Γραμμήεντολών

2.3.2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ AUTOCAD

Το AutoCAD βασίζεται στο σκεπτικό των διανυσμάτων και στο καρτεσιανό

σύστημα συντεταγμένων για τον προσδιορισμό των σημείων. Τα διανύσματα

απαιτούν ένα σημείο αρχής, ένα σημείο τέλους και μία κατεύθυνση. Οι

συντεταγμένες μπορεί να είναι απόλυτες (καρτεσιανές), σχετικές ή πολικές.

Οι απόλυτες συντεταγμένες (Χ,Υ,Ζ) υπολογίζονται με βάση το σημείο αρχής

του σχεδίου (0,0,0) το οποίο βρίσκεται συνήθως στην κάτω αριστερή γωνία του

σχεδίου και αναπαρίσταται παρακάτω. Οι οριζόντιες μετρήσεις γίνονται κατά μήκος

του Χ άξονα και οι κατακόρυφες κατά μήκος του Υ. Οι συντεταγμένες των σημείων

που καθορίζουμε δίνονται με τη μορφή (Χ,Υ,Ζ). Εάν δε δοθεί, η συντεταγμένη Ζ

θεωρείται ότι είναι Ο (Εικόνα 2.6).

+

Ε/ΚΟΝΑ 2.6. Το σύστημα συντεταγμένων του AutoCAD
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Ακόμη, μπορούμε, ανεξάρτητα από τη στρώση στην οποία ανήκουν, να

ορίσουμε το χρώμα, το είδος και το πάχος (στην περίπτωση που δεν δουλεύουμε με

αντιστοίχηση χρώματος-πάχους γραμμής) της γραμμής των αντικειμένων που

επιλέγουμε (24).
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3.1. Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η βάση δεδομένων που μελετάμε, αποτελείται από ένα σύμπλεγμα

αντικειμένων, τα οποία διαθέτουν πολύ σημαντικές πληροφορίες για την ποιότητα

και την καταλληλότητα των πόσιμων υδάτων της Λαμίας. Συγκεκριμένα περιέχει τις

τιμές των ποιοτικών παραμέτρων που προέκυψαν μετά από χημική ανάλυση. Οι

έλεγχοι αυτοί πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλο εύρος περιοχών της πόλης. Οι

δειγματοληψίες ξεκινούν το 1990 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Για τον παραπάνω

λόγο είναι απαραίτητη η δημιουργία μια δυναμικής εφαρμογής, που θα διαθέτει τη

δυνατότητα ενημέρωσης. Η MicΓosoft Access είναι ένα δυναμικό πρόγραμμα το

οποίο εγγυάται ακριβώς αυτή τη δυνατότητα εισαγωγής νέων δεδομένων.

Ανοίγοντας με το πρόγραμμα MicΓosoft Access 2003 τη βάση δεδομένων

(αρχείο τύπου .accdb), εμφανίζεται στην οθόνη μας η κύρια μάσκα εισόδου, μια

φόρμα η οποία έχει ως προφανή σκοπό την άμεση και εύκολη αλληλεπίδραση των

χρηστών με τα δεδομένα. Η μάσκα εισόδου (Εικόνα 3.1.) είναι ένα όμορφο

περιβάλλον αποτελούμενο από κουμπιά, τα οποία προσδιορίζουν τα δεδομένα που

εμφανίζονται στην φόρμα και επιπρόσθετα, ανοίγουν άλλες φόρμες ή εκθέσεις.

lονΤ' κέι; '"
σxέσει~

σlfαΛUτ
~~•
Ταuτono{ηση

• αγνώστου

ΕΙΚΟΝΑ 3.1. Η μάσκα εισόδου της βάσης δεδομένων

Ένα σύνολο από πίνακες, ερωτήματα, φόρμες και εκθέσεις, αποτελούν τα

βασικά αντικείμενα που συνθέτουν τη βάση δεδομένων. Συγκεκριμένα υπάρχουν

πέντε πίνακες. Οι πίνακες «Δείγμα», «Εισαγωγή μετρήσεων», «Πίνακας»,

«Πίνακας20» και «VX». Οι πίνακες αυτοί αποτελούνται από πεδία (στήλες), όπως η

ημερομηνία της δειγματοληψίας, η περιοχή, η παράμετρος που εξετάζεται κάθε

φορά, οι μονάδες μέτρησης της κάθε παραμέτρου, η παραμετρική τιμή, η μέθοδος

που εφαρμόζεται για τον κάθε έλεγχο, τα όρια της μεθόδου που χρησιμοποιείται και

φυσικά κάποιο πρωτεύον κλειδί, μία αριθμητική συνήθως τιμή, η οποία είναι

ξεχωριστή για την κάθε εγγραφή (γραμμή). Η δημιουργία ενός πίνακα μπορεί να
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ΕΙΚΟΝΑ 3.3. Το ερώτημα «Εισαγωγή μετρήσεων»

Οι φόρμες και οι εκθέσεις της βάσης παρέχουν επιπρόσθετες δυνατότητες

επεξεργασίας, όπως παρουσίαση και εξαγωγή δεδομένων. Απαντούν συνήθως σε

ερωτήματα τα οποία μπορούν να εκτελεστούν ανά πάσα στιγμή και τα δεδομένα

τους μπορούν εύκολα να μορφοποιηθούν για εκτύπωση. Στην Εικόνα 3.4.
παρουσιάζεται ενδεικτικά η φόρμα «Χρονική περίοδος» της βάσης δεδομένων μας.

Αρχική ημερομηνία ; 1/1/199

Τελική ημερομηνία; 31 112/2007

Περιοχή; Λαμία

ΟΚ Άκυρο

ΕΙΚΟΝΑ 3.4. Η φόρμα «Χρονική περίοδος»
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3.2. Ο ΧΑΡΤΗΣ DWG

Ανοίγοντας με το πρόγραμμα AutoCAD 2004 το DWG αρχείο, εμφανίζεται

στην οθόνη μας ένας χάρτης συντεταγμένων, ο οποίος αναπαριστά την πόλη της

Λαμίας (Εικόνα 3.5). Όπως φαίνεται και στην εικόνα ο χάρτης αρχικά αποτελείται

από πάρα πολλές στρώσεις (Iayers) οι οποίες καθιστούν το σχέδιό μας ασαφές και

δυσνόητο.
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?ress ESC or ENTER to exit. or right-click to display shortcut ~enu.

-
Ε/ΚΟΝΑ 3.5. Το αρχικό σχέδιο του AutoCAD

Χάριν διευκόλυνσης λοιπόν παγώσαμε κάποιες από τις στρώσεις που δεν μας

χρειάζονται, όπως σωληνώσεις, δικλείδες, κόμβους κ.λπ. με σκοπό να ξεχωρίσουν

πάνω στο σχέδιο οι ρυμοτομικές γραμμές και τα οικοδομικά τετράγωνα. Αυτό γίνεται

πολύ εύκολα, επιλέγοντας Layer από το μενού Format του AutoCAD. Στην οθόνη

εμφανίζεται ο Layer Properties Manager όπου προβάλλονται όλες οι στρώσεις που

συνθέτουν το σχέδιο μας. Κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε layer μπορούμε να το

παγώσουμε ώστε να μην εμφανίζεται.

Στη συνέχεια εντοπίσαμε τις περιοχές δειγματοληψίας που υπάρχουν στη

βάση δεδομένων και τις σημειώσαμε με ακρίβεια πάνω στο χάρτη. Η Εικόνα 3.6.
αναπαριστά το σχέδιο που προέκυψε μετά την παραπάνω επεξεργασία, ενώ οι

Εικόνες 3.7. και 3.8. αποτελούν εστιάσεις του αρχικού σχεδίου μας που προκύπτουν

κατά βούληση χρησιμοποιώντας την μπάρα εργαλείων zoom του AutoCAD.
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Ε/ΚΟΝΑ 3.6. Το σχέδιο του AutoCAD μετά από επεξεργασία

Ε/ΚΟΝΑ 3.7. Κατά βούληση εστίαση του σχεδίου
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ΕΙΚΟΝΑ 3.8. Κατά βούληση εστίαση του σχεδίου

Οι περιοχές δειγματοληψίας είναι πενήντα μία σε αριθμό και προέκυψαν από

το πεδίο Κωδικός περιοχής1 του πίνακα Εισαγωγή μετρήσεων της βάσης

δεδομένων. Οι περιοχές αυτές παρατίθενται με αλφαβητική σειρά στον Πίνακα 3.1.
Κάποια από τα σημεία της δειγματοληψίας είναι περιοχές σε κεντρικές οδούς

της πόλης, πλατείες ή οικοδομικά τετράγωνα, ενώ κάποια άλλα ευρύτερες περιοχές

της πόλης όπως για παράδειγμα οι εργατικές κατοικίες. Όλες οι περιοχές

δειγματοληψίας σημειώθηκαν πάνω στον χάρτη με τη μορφή κειμένου (teχt, με

άσπρο χρώμα) και τοποθετήθηκαν σημειακά στο σχέδιό μας χωρίς να προηγηθεί

οριοθέτηση των ακριβών συντεταγμένων που αντιπροσωπεύουν. Αυτά τα teχt θα

αποτελέσουν τα βασικά αντικείμενα σύνδεσης με τη βάση δεδομένων.

Περιοχές Δειγματοληψίας Ι
liiiiiiiiίίίίίίi~iίίίίίίiiίίίίίίiiίίi

Άγιοι Θεόδωροι

Άγιος Λουκάς

Αινιάνων

Ακαδημία

Άμπλιανη

Αφανός

Αφράτη

Βιολογικός

Βύρωνος

Γαλανέικα

Γοργοπόταμος

Γρηγοροπούλου
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13. ΔΕΥΑΛ

14. Δραγατσανίου

15. Δροσοπούλου

16. Εργατι κά Γαλανέι κα

17. Εργατικά Μαγνησίας

18. Ευρυτάνες

19. Ηροδότου

20. Καλύβια

21. Κάστρο

22. Καφάση

23. Κεντρική δεξαμενή

24. Κύπρου

25. Λαρίσης

26. Λεβαδείας

27. Λεωνίδου

28. Λεωσθένους

29. Μακροπούλου

30. ΜΕΡΥΠ

31. Νικοπόλεως

32. Παγκράτι

33. Παλαιολόγου

34. Παπακυριαζή

35. Παπαφλέσσα

36. Πατρόκλου

37. Πηγές Γοργοποτάμου

38. Πηγές Ταράτσας

39. Πλατεία Διάκου

40. Πλατεία Ελευθερίας

41. Πλατεία Λαού

42. Πλατεία Πάρκου

43. Πλάτωνος

44. Ροζάκη Αγγελή

45. Σανατόριο

46. Σατωβριάνδου

47. Σκληβανιώτου

48. Σταθμός Λιανοκλαδιού

49. ΤΕΙ

50. Τυμφρηστού

51. Υψηλάντου

Π/ΝΑΚΑΣ 3. 1. Οι περιοχές δειγματοληψίας που αποτελούν τα

βασικά αντικείμενα σύνδεσης του χάρτη με τη βάση δεδομένων
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Για να σημειώσουμε τις περιοχές πάνω στον χάρτη από το μενού Draw του

AutoCAD επιλέγουμε Text και στη συνέχεια Multiline text. Αφού γράψουμε την

ονομασία της περιοχής στο παράθυρο text formatting που θα εμφανιστεί, επιλέγουμε

το ύψος της γραμματοσειράς και πατάμε ΟΚ (Εικόνα 3.9). Για να μεταφέρουμε την

ονομασία (text) στο ακριβές σημείο, επιλέγουμε Moνe από το μενού Modify και

έπειτα την ονομασία, πατάμε enter και μετακινούμε στο σωστό σημείο. Τέλος για να

περιστρέψουμε την ονομασία επιλέγουμε Rotate από το μενού Modify, στη

συνέχεια επιλέγουμε την περιοχή και πατάμε enter. Έπειτα διαλέγουμε κάποιο

σημείο βάσης περιστροφής κάνοντας κλικ με το ποντίκΙ. Περιστρέφουμε και πατάμε

ξανά enter.

lτl ...L FVflIIDtting

[ ... ] ... D ... I ΟΚ

ΕΙΚΟΝΑ 3.9. Το παράθυρο text formatting

3.3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ AUTOCAD ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το πρόγραμμα AutoCAD συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της

σύνδεσης με βάσεις δεδομένων σε μία μοναδική, περιεκτική διεπαφή χρήστη, που

ονομάζεται dbconnect. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της διεπαφής αυτής είναι η

επιλογή αντικειμένων χρησιμοποιώντας ερωτήματα και η δημιουργία και σύνδεση

γραφικών αντικειμένων. Η dbconnect αποτελείται από τη διαμόρφωση της πηγής

της βάσης δεδομένων (Data Source Configuration), τον db connect manager, το

παράθυρο Data View, και τον Query Editor (Συντάκτης Ερωτημάτων). Παρακάτω θα

μιλήσουμε για το καθένα από αυτά ξεχωριστά και θα δούμε πως χρησιμοποιούνταΙ.
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Πατώντας ΟΚ ανοίγει ένα δεύτερο παράθυρο με το όνομα Ιδιότητες Data
Link. Ανοίγουμε την καρτέλα Υπηρεσία Παροχής και επιλέγουμε την εκδοχή

Microsoft Jet 4.0 ΟΙΕ DB Provider (Εικόνα 3.12). Πατώντας επόμενο

μεταβαίνουμε στην καρτέλα Σύνδεση. Στην ερώτηση επιλογής της βάσης

δεδομένων, επιλέγουμε τον φάκελο όπου έχουμε σώσει την βάση μας. Εφόσον

βρούμε τη βάση επιλέγουμε Άνοιγμα (Εικόνα 3.13). Στη συνέχεια πατάμε την

επιλογή Δοκιμή Σύνδεσης. Τέλος ανοίγει ένα παράθυρο που μας λέει ότι η δοκιμή

σύνδεσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Στο σημείο αυτό επιλέγουμε ΟΚ.

Τώρα στο σχέδιό μαζί με τις υπόλοιπες βάσεις υπάρχει και η δικιά μας. Με

διπλό κλικ πάνω της ανοίγει και παρουσιάζονται οι πίνακες και τα ερωτήματά της.

Κάνοντας πάλι διπλό κλικ πάνω σε ένα ερώτημα αυτό ανοίγει και μας μένει να

συνδέσουμε τις πληροφορίες που έχει με τα διάφορα σχεδιαστικά αντικείμενα του
,

χαρτη.

....

Υπηρεσία παροχής

Επιλέξτε τα δεδομένα τα σπ ία επι μείτε να σuνδ
..

ειτε:
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ΕΙΚΟΝΑ 3. 12. Επιλογή της Υπηρεσίας Παροχής
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Ε/ΚΟΝΑ 3. 13. Επιλογή της βάσης δεδομένων

3.3.2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AUTOCAD

Αφού εισάγουμε τη βάση δεδομένων στο σχέδιό μας είμαστε σε θέση να

ανακτήσουμε τις πληροφορίες της ανά πάσα στιγμή. Αφού ανοίξουμε το σχέδιο μας

επιλέγουμε από τον κατάλογο TOOLS την εντολή dbconnect. Μόλις εμφανιστεί το

παράθυρο του dbconnect Manager κάνουμε δεξί κλικ στη βάση δεδομένων με το

όνομα NER03 και επιλέγουμετην εντολή connect. Αμέσως εμφανίζονταιοι πίνακες

και τα ερωτήματα της βάσης μας. Κάνοντας διπλό κλικ στο ερώτημα «εισαγωγή

μετρήσεων ερώτημα» ανοίγει το παράθυρο Data View το οποίο μας δίνει την

δυνατότηταπροβολής και επεξεργασίαςτων πινάκων και ερωτημάτωνμας.

Πατώντας την επιλογή Query Editor εμφανίζεται ένα νέο παράθυροπου μας

επιτρέπει τη δημιουργία καινούργιου ερωτήματος. Στο νέο ερώτημα δίνουμε το

όνομα "τελικό ερώτημα". Στη συνέχεια πατώντας την επιλογή SQL Query δίνουμε

την εντολή (Εικόνα 3.14):
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SELECT "Κωδικός περιοχής 1': Θε, Ημερομηνία, Παράμετρος, Τιμή, Μονάδες,

Κωδικός δείγματος

FROM "Εισαγωγή μετρήσεωνΕρώτημα"

,

[Add]

'r]

[Add]
[ Store ]

Ο [ Check ]

[ Options... ]

Execute
ετρος, Τιμή, Μον

[ C10se ]

[ HeIp ]

Equal

rator:

cts in drawing

ues:

Quick Query Range Query Query ΒuiIder SQL Query

SELECT "Κωδικός περιοχής 1", θε, Ημερομηνία,Παράμ
FROM "Εισαγωγή μετρήσεων Ερώτημα"

4 Ι rrr \
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MSyslMEXSpecs
Μ5ysM odules VaI
Μ5ysM odules2

~

λ,...~ .... _

:iJ Ι ndicate records in data view !blJ Ι ndicate obie

ΕΙΚΟΝΑ 3.14. Δημιουργία του τελικού ερωτήματος σύνδεσης

Η παραπάνω SQL εντολή σημαίνει ότι το νέο μας ερώτημα (τελικό ερώτημα),

θα αποτελείται από τα πεδία Κωδικός περιοχής 1, Θε, Ημερομηνία, Παράμετρος,

Τιμή, Μονάδες, Κωδικός δείγματος τα οποία προέρχονται από το ερώτημα με το

όνομα" Εισαγωγή μετρήσεων Ερώτημα". Επιλέγοντας την εντολή store το ερώτημά

μας αποθηκεύεται και είμαστε έτοιμοι να συνδέσουμε τις πληροφορίες του με τα

σχεδιαστικά αντικείμενα του σχεδίου μας.

3.3.3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΤΟΥΧΑΡΤΗ

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι περιοχές δειγματοληψίας που υπάρχουν

στη βάση δεδομένων, σημειώθηκαν πάνω στον χάρτη με τη μορφή κειμένου (text).
Ακριβώς αυτά τα text θα αποτελέσουν τα σχεδιαστικά αντικείμενα με τα οποία θα

συνδεθούν οι πληροφορίες του ερωτήματος που δημιουργήσαμε προηγουμένως.

Από το πεδίο "κωδικός περιοχής 1", το οποίο αποτελεί το πρωτεύον κλειδί

του τελικού ερωτήματος, επιλέγουμε κάθε φορά τις ομάδες των εγγραφών με το ίδιο

όνομα (δηλαδή τις διάφορες περιοχές δειγματοληψίας, Π.χ. Γοργοπόταμος). Για

διευκόλυνση μπορούμε να ταξινομήσουμε τις εγγραφές του πεδίου μας με

αλφαβητική σειρά καθώς αυτές βρίσκονται ανακατεμένες στις διάφορες εγγραφές

του ερωτήματος. Αυτό γίνεται πατώντας δεξί κλικ στο όνομα του πεδίου και
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επιλέγοντας sort. Στο παράθυρο που προκύπτει επιλέγουμε από την μπάρα

κύλισης το όνομα του πεδίου μας και τσεκάρουμε ακριβώς από δίπλα την επιλογή

Ascending δηλαδή αλφαβητικά(Εικόνα 3.7).

,
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".0 ••••••••••••• 0.0 •
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Then ΒΥ

Then ΒΥ
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Then ΒΥ
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Ε/ΚΟΝΑ 3.7. Αλφαβητική ταξινόμηση των εγγραφών του πεδίου "Κωδικός περιοχής 1"

Η επιλογή των εγγραφών γίνεται κάνοντας κλικ με το ποντίκι μας στην πρώτη

εγγραφή και σέρνοντάς το προς τα κάτω, ως την τελευταία (μέχρι να γίνουν όλα

μαύρα). Στη συνέχεια πατάμε την επιλογή Iink που βρίσκεται πάνω αριστερά στο

παράθυρο του ερωτήματός μας. Αμέσως εμφανίζεται το τετραγωνάκι επιλογής του

AutoCAD, το οποίο μεταφέρουμε στο γραφικό αντικείμενο που μας ενδιαφέρεΙ.

Κάνοντας αριστερό κλικ πάνω σ'αυτό η σύνδεσή μας έχει ολοκληρωθεί.

Επαναλαμβάνουμε τα παραπάνω βήματα για όλες τις διαφορετικές ομάδες

εγγραφών του πεδίου " κωδικός περιοχής 1" (51 περιοχές συνολικά). Όταν

ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στο ερώτημά

μας θα είναι συνδεδεμένες με τα ανάλογα σχεδιαστικά αντικείμενα.

Η εφαρμογή που δημιουργήσαμε προσφέρει μεταξύ άλλων δύο πολύ

σημαντικές δυνατότητες:

1) Από το παράθυρο Data View επιλέγουμε μια εγγραφή του ερωτήματός μας και

πατάμε το πλήκτρο View Linked Objects ίη Drawing όπως φαίνεται και στην

Εικόνα 3.8. Αμέσως, το σχεδιαστικό αντικείμενο που είναι συνδεδεμένο με τη

συγκεκριμένη εγγραφή, θα εμφανιστεί στη μέση της οθόνης μας και ελαφρώς

χρωματισμένο (ρύθμιση της επιλογής Data view and Query Options του Data View
Window). Έτσι μπορούμε να έχουμε μια εικονική αναπαράσταση της ακριβής

τοποθεσίας τις περιοχής που μελετάμε.
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ΕΙΚΟΝΑ 3.8. Εμφάνιση συνδεδεμένων αντικειμένων στο χάρτη

2) Από τον χάρτη μας επιλέγουμε ένα γραφικό αντικείμενο και από το παράθυρο

Data View πατάμε την επιλογή View Linked Records ίn Data View. Αμέσως στο

παράθυρο Data View εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με το

σχεδιαστικό αντικείμενο που επιλέξαμε (Εικόνα 3.9).

L.-JU;;I (:. Ι:Ξ: Ι Ι _EισayωyιL.μετρήσεων_Ε ..... -- Νew Label Τemplate

ΕΙΚΟΝΑ 3.9. Εμφάνιση συνδεδεμένων εγγραφών στο παράθυρο Data View
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Ακόμα έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ερωτήματα χωρίς να

απαιτούνται γνώσεις SQL, εύκολα μέσω τις επιλογής Query Builder του Query
Editor. Αν η διαδικασία της σύνδεσης έχει ολοκληρωθεί προηγουμένως τα

ερωτήματα που δημιουργούμε θα είναι και αυτά συνδεδεμένα. Το ερώτημα της

Εικόνας 3.1 Ο, ζητά τις εγγραφές για τις οποίες η τιμή της παραμέτρου ρΗ είναι

μεγαλύτερη από 8,5 και μικρότερη από 6,5. Αν τρέξουμε αυτό το ερώτημα θα

εμφανιστούν όλες οι περιοχές (αν υπάρχουν), για τις οποίες ισχύει η παραπάνω

συνθήκη, χρωματισμένες με μπλε.

Η δυνατότητα αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς μπορούμε εύκολα να

ελέγξουμε τις προβληματικές περιοχές για κάθε μία από τις παραμέτρους μας.

- -

Query for records in table: ''Εισαγωγήμετρήσεων"

Quick Query Aange Query Query Builder SQL Query

E~ecute

][ C10se-

[ Help ]

[ Qptions... ]

[ ..s.tore ]

Field Operator Value Logicc ....

Παράμετροςl D - Equal ρΗ And r ι-
Τιμή > Greater that 8.5 And
Τιμή < Lessthan 16.5 Ο --

ι
-- - --- -~- -

Ί« .

Fields in t~ble: ..s.how fields: LAdd S.Qrt by: Add ~'Y- ~-

ΔείγμαlΟ

Κω6ικόςlΟ
J

Περιοχή 1
ΠαράμετροςlD ι
Τιμή

~

Ihll Ι ndicate records in data view ~Ι Ι ndicate objects in drawing
-

Ε/ΚΟΝΑ 3.10. Δημιουργία ερωτήματος με τη χρήση του Query Buίlder

Οι παράμετροι είναι 70 και Παρατίθενται στον πίνακα 3.2. Ακόμα μπορούμε

να πραγματοποιήσουμε συνδυαστικούς ελέγχους λαμβάνοντας υπόψη μας και άλλα

πεδία του ερωτήματός μας όπως την ημερομηνία ή την περιοχή.

α/α Παράμετρος Μονάδες Παραμετρική
, ,

μετρησης τιμη

1. 1,2-διχλωροαιθάνιο μgll 3,0
2. Clostridium perfringens 1100 ml Ο

3. COD mg/l
4. Ε. coli 1100 ml Ο

5. ρΗ 6,5-9,5
6. Redox mV
7. Αγωγιμότητα μS/cm 2500
8. Ακρυλαμίδιο μg/l 0,10
9. Αλκαλικότητα Ρ mg/l CaC03
10. Αλκαλικότητα Μ mg/l CaC03
11 . Αμμωνία mg/l 0,50
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58. Σύνολο παρασιτοκτόνων μg/Ι 0,50
59. Τετραχλωροαιθένιο και τριχλωροαιθένιο μg/Ι 1Ο
60. Υδράργυρος μg/Ι 1,0
61. Φθοριούχα mg/I 1,5
62. Φωσφορικά mg/I 5,0
63. Χαλκός mg/I 2,0
64. Χλώριο ελεύθερο mg/I
65. Χλώριο ολικό mg/I
66. Χλωριούχα mg/I 250
67. Χρώμα pt/Co
68. Χρώμιο μg/Ι 50
69. Χρώμιο εξασθενές μg/Ι 3,0
70. Ψευδάργυρος mg/I Ο

Π/ΝΑΚΑΣ 3.2. Παράμετροι, μονάδες μέτρησης και παραμετρικές τιμές
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Αφού τα αντικείμενα του σχεδίου συνδεθούν με ένα ερώτημα της βάσης

δεδομένων, ειδικές πληροφορίες σχετικά με αυτά τα αντικείμενα μπορούν να

εξαχθούν και να παρουσιασθούν μέσα στο σχέδιο ως μία αναφορά Καταλόγου

Υλικών.

Ίσως όλη αυτή η διαδικασία να φαίνεται απλή, στην πραγματικότητα όμως

δεν είναι. Η σύνδεση σχεδιαστικών αντικειμένων με εξωτερικές βάσεις δεδομένων

αποτελεί ένα εξαιρετικά καινοτόμο θέμα. Κατά συνέπεια η βιβλιογραφία για αυτό

χαρακτηρίζεται από ανύπαρκτη ως ελάχιστη. Ακόμα και η σχετική βοήθεια που

παρέχεται με το ολοκληρωμένο πακέτο του προγράμματος AutoCAD, είναι ασαφής

και δυσνόητη όσον αφορά τη λειτουργία διασύνδεσης.

Στην Αμερική, η Autodesk διοργανώνει σεμινάρια με θέμα «Introduction to
dbconnect for FaciIities Management», ενώ παράλληλα έχει κυκλοφορήσει στην

αγορά ένα και μοναδικό βιβλίο με τίτλο «AutoCAD Database Connectivity».
Δυστυχώς το βιβλίο αυτό δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στην Ελλάδα.

Η απουσία βιβλιογραφίας δυσκόλεψε αρκετά την διεκπεραίωση της εργασίας,

η υλοποίηση της οποίας είναι ένα αποτέλεσμα πολλών δοκιμών. Τα βήματα που

έχουν προταθεί στο τρίτο κεφάλαιο αποτελούν μία ολοκληρωμένη μέθοδο για τη

διασύνδεση εξωτερικών δεδομένων με σχεδιαστικά αντικείμενα.

Στην παρούσα εργασία εφαρμόσαμε την τεχνολογία διασύνδεσης του

AutoCAD dbConnect με μία βάση δεδομένων και συγκεκριμένα συνδέσαμε τις

διάφορες περιοχές της Λαμίας με την βάση δεδομένων διαχείρισης των νερών της

πόλης. Το αποτέλεσμα είναι μία αλληλεπιδραστική σχέση μεταξύ σχεδίου και βάσης

δεδομένων.

Τώρα ό χρήστης έχει ένα ευκολότερο τρόπο υποβολής ερωτημάτων (πέρα

από την δυνατότητα που είχε να υποβάλλει ερωτήματα μέσω τις access) και μάλιστα

μπορεί να συνδυάζει και γραφικά στοιχεία στα ερωτήματά του. Επιπλέον τα

αποτελέσματα των ερωτημάτων του προβάλλονται γραφικά πάνω στο χάρτη. Το

AutoCAD μάλιστα χρησιμοποιεί τις λειτουργίες μετατόπισης και μεγέθυνσης (pan και

zoom) για να καταδείξει καλύτερα τις συγκεκριμένες περιοχές. Επιπλέον φωτίζει τις

συγκεκριμένες περιοχές και στην περίπτωσή μας υποδεικνύει με διακεκομμένη

γραμμή τα ονόματα τους.
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