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ΕΕ 2.2 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός του Συστήματος

➢ Δημιουργία Γεωχωρικών Βάσεων Δεδομένων

➢ Προσαρμογή στις διατυπωθείσες ανάγκες των χρηστών

➢ Σχεδιασμός της επικοινωνίας των βάσεων μεταξύ τους

➢ Υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος

➢ Συλλογή των πληροφοριών για τις ανάγκες των χρηστών

➢ Επιλογή των κατάλληλων εργαλείων ανάκτησης πληροφοριών

➢ Συλλογή των μετρήσεων για την υλοποίηση του συστήματος

➢ Δημιουργία σεναρίων διάδρασης και χρήσης
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ΕΕ 2.2 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός του Συστήματος

➢ Στόχοι είναι:

➢ Η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων αποτύπωσης

➢ Η μείωση του κόστους αποτύπωσης

➢ Η τεκμηρίωση και προβολή μη προσπελάσιμων χώρων

➢ Η δημιουργία χωρικού μοντέλου πολλαπλών διαστάσεων

➢ Η δημιουργία εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας

➢ Η ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας η οποία θα κάνει τον 

χώρο προσβάσιμο σε πάρα πολλούς χρήστες
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ΕΕ 2.2 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός του Συστήματος

➢ Στόχοι είναι:

➢ Η δημιουργία 3Δ μοντέλων υψηλής ανάλυσης

➢ Η πολυδιάστατη απεικόνιση των βράχων που επιλέχθηκαν 

προς αποτύπωση

➢ Η χρηστικότητα των μοντέλων σε μελέτες συντήρησης και 

αποκατάστασης

➢ Η εφαρμογή των βέλτιστων μεθόδων σύγχρονης τεχνολογίας

➢ Η προτυποποίηση της μεθοδολογίας αποτύπωσης, ώστε να 

αποτελέσει οδηγό για παρόμοιες εργασίες στο μέλλον
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➢ Οι εργασίες συλλογής των χωρικών πληροφοριών θα ξεκινήσουν μετά 

τις 12 Μαΐου

➢ Αρχικά θα πραγματοποιηθούν πτήσεις από χαμηλό ύψος με ΣμηΕΑ

εφοδιασμένο με κάμερα 20Mp και θα ληφθούν φωτογραφίες της στέψης 

και των κατακόρυφων παριών των δύο βράχων

➢ Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν και λήψεις με το ίδιο ΣμηΕΑ από 

μεγαλύτερο ύψος προκειμένου να αποτυπωθεί η ευρύτερη περιοχή των 

δύο βράχων

(Το συγκεκριμένο ΣμηΕΑ έχει δυνατότητα RTK με ενσωματωμένο σύστημα GNSS

και γεωανάφερει τις θέσεις λήψης σε πραγματικό χρόνο, έτσι χρειάζονται λιγότερα 

φωτοσταθερά και λιγότερη επεξεργασία οι μετρήσεις)

ΕΕ 3.1 Προγραμματισμός Εργασιών

Συλλογής Δεδομένων
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➢ Για την πραγματοποίηση των λήψεων αυτών, έχει ήδη ζητηθεί άδεια 

από την αρμόδια εφορεία και την Μονή στην οποία ανήκει η περιοχή

➢ Αφού γίνει η επεξεργασία των εικόνων που θα ληφθούν σε αυτό το 

πρώτο στάδιο θα εξαχθεί το αρχικό μοντέλο του ανάγλυφου της 

περιοχής

➢ Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθούν επιπλέον πτήσεις, όπου φαίνεται 

στο μοντέλο ότι χρειάζεται περισσότερη πληροφορία

➢ Επίσης θα πραγματοποιηθούν λήψεις με διαφορετικά ΣμηΕΑ και με 

διαφορετικούς τύπους αισθητήρων προκειμένου να έχουμε την 

καλύτερη δυνατή καταγραφή με όσο το δυνατόν περισσότερες 

πληροφορίες

ΕΕ 3.1 Προγραμματισμός Εργασιών

Συλλογής Δεδομένων
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➢ Για την πραγματοποίηση των λήψεων αυτών, έχει ήδη ζητηθεί άδεια 

από την αρμόδια εφορεία και την Μονή στην οποία ανήκει η περιοχή

➢ Αφού γίνει η επεξεργασία των εικόνων που θα ληφθούν σε αυτό το 

πρώτο στάδιο θα εξαχθεί το αρχικό μοντέλο του ανάγλυφου της 

περιοχής

➢ Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθούν επιπλέον πτήσεις, όπου φαίνεται 

στο μοντέλο ότι χρειάζεται περισσότερη πληροφορία

➢ Επίσης θα πραγματοποιηθούν λήψεις με διαφορετικά ΣμηΕΑ και με 
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καλύτερη δυνατή καταγραφή με όσο το δυνατόν περισσότερες 

πληροφορίες

ΕΕ 3.1 Προγραμματισμός Εργασιών

Συλλογής Δεδομένων
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➢ Σε επιλεγμένες θέσεις όπου υφίστανται ερείπια θα πραγματοποιηθούν 

σαρώσεις με 3D Laser Scanner

➢ Επιπλέον σαρώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε σπηλεώσεις εφόσον 

είναι προσβάσιμες με άνεση

➢ Η εκτιμούμενη ακρίβεια μετρήσεων θα είναι λίγα εκατοστά του μέτρου 

στο γενικό μοντέλο του χώρου και μερικά χιλιοστά στις επί μέρους 

λεπτομέρειες

ΕΕ 3.1 Προγραμματισμός Εργασιών

Συλλογής Δεδομένων
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Στόχος της συλλογής δεδομένων είναι:

➢ Η δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών με αναζητήσεις στο μοντέλο

➢ Η εύκολη πρόσβαση στη μορφή και τις δυσκολίες του τοπίου

➢ Η υλοποίηση αξιοποιήσιμων εμπορικών εφαρμογών

➢ Η θέσπιση προτύπων και μεθοδολογίας για την αποτύπωση

➢ Η εφαρμογή του συστήματος σε παρόμοιους ιστορικούς και 

θρησκευτικούς τόπους

ΕΕ 3.1 Προγραμματισμός Εργασιών

Συλλογής Δεδομένων
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