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Περίληψη
Στόχος της διπλωματικής αυτής εργασίας ήταν η υλοποίηση μιας διαδικτυακής
εφαρμογής
διαχείρισης
και
οπτικοποίησης
γεωγραφικών
δεδομένων,
χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοικτού κώδικα
(ΕΛ/ΛΑΚ). Παράλληλα, επιδιώχθηκε το τελικό αποτέλεσμα να είναι εφάμιλλο αυτού
που θα προέκυπτε με τη χρήση εμπορικών λύσεων. Τέλος, κατά την τεκμηρίωση της
εφαρμογής, κατεβλήθη προσπάθεια να ερμηνευθούν οι μηχανισμοί / τεχνολογίες που
επιτρέπουν τέτοιου είδους υλοποιήσεις.
Η εφαρμογή προγραμματίστηκε ώστε να είναι φιλική προς τον μέσο χρήστη.
Περιβάλλον ανάπτυξης της εφαρμογής αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, τα λογισμικά
GeoServer και OpenLayers. Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος,
αναπτύχθηκαν και υιοθετήθηκαν εργαλεία ανάλυσης σε Javascript, για την ενίσχυση
της βασικής λειτουργικότητας που παρέχει ο παραπάνω συνδυασμός προγραμμάτων.
Για τον έλεγχο της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο ελεύθερα
δεδομένα από δημόσιους φορείς καθώς και δεδομένα που διετέθησαν από τη
Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ).

Λέξεις Κλειδιά: Ανοικτά δεδομένα, ελεύθερο λογισμικό, Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών (ΓΣΠ), Web GIS, PostGIS, GeoServer, OpenLayers.

Abstract

The objective of this thesis was the development of a web application in order to
visualize and manipulate spatial data, relying solely to free and open source software.
Furthermore, it was pursued that the end result was comparable to that of proprietary
software. Finally, during the application’s documentation, effort was put in order to
explain the mechanisms/technologies that allow for this kind of implementations.
The application was developed in a user friendly way and was based, among others,
on GeoServer and OpenLayers software. In order to achieve said goal, a series of
custom tools and procedures was developed in JavaScript programming language, to
complement the basic functionality offered.
Testing was possible with the use of both open data from the public sector and data
offered by the Hellenic Military Geographical Service (HMGS).

Keywords: open data, free software, Geographic Information Systems (GIS), Web
GIS, PostGIS, GeoServer, OpenLayers.
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1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
1.1 Ανοικτή Γνώση:
Ορολογία:
Ο όρος γνώση περιλαμβάνει: α. Περιεχόμενο
β. Δεδομένα
γ. Κυβερνητικές και λοιπές διοικητικές πληροφορίες
Ο όρος έργο δηλώνει το επίμαχο στοιχείο γνώσεως ενώ ένα σύνολο έργων
χαρακτηρίζεται ως δέσμη, υπό την αίρεση πως θα μπορούσε να θεωρηθεί έργο αφ’
εαυτής.
Ο όρος άδεια αναφέρεται στη νόμιμη άδεια υπό την οποία διατίθεται το έργο.
Τυχούσα απουσία άδειας να παραπέμπει στο προκαθορισμένο νομικό πλαίσιο εντός
του οποίου διατίθεται το έργο.
Ορισμός:
Ένα έργο θεωρείται ανοικτό εφόσον η άδεια του ικανοποιεί τις παρακάτω συνθήκες:
1. Πρόσβαση
Το έργο πρέπει να είναι πλήρως διαθέσιμο σε κόστος μικρότερο ή ίσο ενός
εύλογου κόστους αντιγραφής και κατά προτίμηση να διατίθεται δωρεάν μέσω
του διαδικτύου. Επίσης, το έργο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε κατάλληλη
και διαχειρίσιμη μορφή.
2.

Αναδιανομή
Η άδεια πρέπει να μην αποκλείει κανέναν από την πώληση ή δωρεάν διανομή
του έργου, είτε αφ’ εαυτού είτε ως μέρους δέσμης αποτελούμενης από έργα
προερχόμενα από διαφορετικές πηγές. Τέτοιου τύπου πώληση ή διανομή δεν
πρέπει να συνοδεύεται από καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλου
τέλους.

3.

Επαναχρησιμοποίηση
Η άδεια μπορεί να επιτρέπει τροποποιήσεις στο πρωτότυπο και την παραγωγή
δευτερογενών έργων και να επιτρέπει τη διάθεση τους υπό τους ίδιους όρους
με το πρωτότυπο έργο.

4.

Απουσία τεχνολογικών περιορισμών
Το έργο πρέπει να παρέχεται σε μορφή που να μην θέτει τεχνολογικούς περιορισμούς στην πραγματοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων. Αυτό μπορεί
να επιτευχθεί με την πρόβλεψη, η αρχική διάθεση του έργου να γίνεται σε
ανοιχτό μορφότυπο.

5.

Απόδοση
Η άδεια δύναται να προϋποθέτει ως όρο για την αναδιανομή και επαναχρησιμοποίηση του πρωτότυπου έργου, την απόδοση μνείας στους συντελεστές
και δημιουργούς του. Εάν ο όρος επιβάλλεται, δεν πρέπει να είναι επαχθής.

6.

Ακεραιότητα
Η άδεια δύναται να προϋποθέτει ως όρο, η αναδιανομή των παράγωγων έργων
να γίνεται υπό διαφορετικό τίτλο ή αριθμό έκδοσης από το πρωτότυπό.

7.

Καμιά διάκριση εις βάρος προσώπων ή ομάδων
Η συνθήκη αυτή αποσκοπεί στην εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων ατόμων ή ομάδων για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

8.

Καμιά διάκριση εις βάρος πεδίων εφαρμογής
Η άδεια δεν πρέπει να περιορίζει κανέναν από την χρήση ενός έργου σε οποιοδήποτε πεδίο δραστηριότητας και έχει ως κατεξοχήν στόχο την εμπλοκή της
επιχειρηματικής κοινότητας στην όλη προσπάθεια και όχι την απομόνωσή της.

9.

Διανομή άδειας
Τα δικαιώματα που συνδέονται με το έργο πρέπει να ισχύουν για όλους χωρίς
την ανάγκη εκτελέσεως περαιτέρω άδειας. Η συνθήκη αυτή έχει ως στόχο την
αποτροπή της επιβολής περιοριστικών όρων με πλάγιους τρόπους.

10.

Η άδεια δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια μόνο δέσμη
Τα δικαιώματα που συνδέονται με το έργο δεν πρέπει να εξαρτώνται από το
εάν το έργο αποτελεί μέρος συγκεκριμένης δέσμης. Σε περίπτωση που το έργο
αποσπασθεί από δέσμη και χρησιμοποιηθεί ή διανεμηθεί εντός των όρων της
αδείας του, όλοι αυτοί στους οποίους το έργο έχει αναδιανεμηθεί, πρέπει να
έχουν τα ίδια δικαιώματα με εκείνα που συνοδεύουν την πρωτότυπη δέσμη.

11.

Η άδεια δεν πρέπει να περιορίζει τη διανομή άλλων έργων
Η άδεια δεν πρέπει να θέτει περιορισμούς σε άλλα έργα που διανέμονται μαζί
με το αδειοδοτημένο έργο. Παραδείγματος χάριν, η άδεια δεν μπορεί να επιβάλει να είναι ανοιχτά και τα υπόλοιπα έργα που διανέμονται μέσω του ίδιου
μέσου.

1.2 Ανοικτά Δεδομένα
Ορισμός:
Ανοικτά

θεωρούνται

τα

δεδομένα

που

δύνανται

να

χρησιμοποιηθούν,

επαναχρησιμοποιηθούν και διανεμηθούν ελεύθερα, με μόνους ενδεχόμενους
περιορισμούς, την αναφορά στους δημιουργούς και την αναδιανομή υπό τους όρους
της αρχικής άδειας.
Εδώ αξίζει να αναφερθούμε σε δύο όρους που συναντώνται συχνά:
Περαιτέρω χρήση (επαναχρησιμοποίηση):
«η χρήση, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή
φορέων του δημόσιου τομέα, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, εκτός του
αρχικού σκοπού στα πλαίσια της δημόσιας αποστολής για τον οποίο παρήχθησαν τα
έγγραφα. Η ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα αποκλειστικά και
μόνο κατά την άσκηση της δημόσιας αποστολής τους, δε συνιστά περαιτέρω χρήση»
(Ν. 3448/2006, Άρθρο 3, παρ. 4).
Έγγραφο:
«(α) κάθε περιεχόμενο, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιηθέν υπόθεμα (γραμμένο σε
χαρτί ή αποθηκευμένο υπό ηλεκτρονική μορφή με ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική
εγγραφή) και (β) κάθε τμήμα τέτοιου περιεχομένου» (Ν. 3448/2006, Άρθρο 2, παρ. 3).
1.3 Δημόσια Δεδομένα:
Ορισμός:
Δημόσια δεδομένα καλούνται οποιαδήποτε δεδομένα βρίσκονται στην κατοχή
οργανισμών του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των
προσωπικών δεδομένων για τα οποία υπάρχει συναίνεση.
Φορείς του δημοσίου τομέα:
«οι κρατικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι
ενώσεις οι σχηματιζόμενες από μία ή περισσότερες από τις αρχές αυτές ή από έναν ή
περισσότερους από τους εν λόγω οργανισμούς δημοσίου δικαίου» (Ν. 3448/2006,
Άρθρο 2, παρ. 1)
Σημασία:
Η σπουδαιότητα των δημόσιων δεδομένων έγκειται ακριβώς στο ότι είναι …δημόσια
εξ ορισμού και κατά συνέπεια συναφή στη λογική του ανοικτού, ενώ διατίθενται
κεντρικά, διαχρονικά και σε μεγάλες ποσότητες. Επιπλέον, τα ανοικτά δεδομένα
επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα, ήτοι τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ
διαφορετικών συστημάτων και οργανισμών. Κατ’ αυτό τον τρόπο διαφορετικά
σύνολα δεδομένων λειτουργούν ως θεμέλιο για την κατασκευή μεγαλύτερων
συστημάτων και κατά συνέπεια καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών.

1.4 Χωρικά Δεδομένα
Γενικά:
Τα χωρικά ή γεωγραφικά δεδομένα αποτελούν ειδική κατηγορία δεδομένων, τα οποία
κατανέμονται στο χώρο και μεταβάλλονται στο χρόνο. Περιγράφονται από τις
ιδιότητές τους (όνομα, χρώμα, είδος, μέγεθος) και αναγνωρίζονται από τις
συντεταγμένες τους. Όσον αφορά τη μεταβολή τους στο χρόνο, αυτή μπορεί να είναι
τόσο αργή, ώστε να αγνοείται (π.χ. αλλαγή της ακτογραμμής ή του κλίματος μιας
χώρας), ή τόσο γρήγορη ώστε ο ρυθμός μεταβολής να αποτελεί μια σημαντική
διάσταση (π.χ. το μέτωπο μιας δασικής πυρκαγιάς ή ο κυκλοφοριακός φόρτος μιας
οδικής αρτηρίας).
Κατηγορίες Χωρικών Δεδομένων:
Εν γένει, κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες:





φυσικά αντικείμενα
διοικητικές μονάδες
γεωγραφικά φαινόμενα
παραγόμενες πληροφορίες

Εικόνα 1: κατηγορίες γεωγραφικών δεδομένων

Πηγές Χωρικών Δεδομένων:
Εν συντομία, οι σημαντικότερες πηγές χωρικών δεδομένων είναι οι ακόλουθες:






γεωδαιτικές μετρήσεις
απογραφές και δειγματοληψίες
αεροφωτογραφίες και δειγματοληψίες
υπάρχοντες χάρτες
άλλα υφιστάμενα δεδομένα (αποτελέσματα μελετών)

Ιδιαιτερότητες:
Τα πρωτογενή δεδομένα δύνανται να αποθηκευτούν σε μια βάση δεδομένων με

ειδικές επεκτάσεις για την αποθήκευση, το χειρισμό, και την επεξεργασία τους. Τα
ψηφιακά χωρικά δεδομένα έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τα συνήθη δεδομένα σε
ηλεκτρονική μορφή και απαιτούν κατά συνέπεια, αντίστοιχη πολιτική διαχείρισης.
Εντούτοις, μπορούν και πρέπει να εντοπιστούν σημασιολογικές, τεχνικές,
λειτουργικές, θεσμικές και νομικές ιδιαιτερότητες. Συνοπτικά, οι σημαντικότερες εξ
αυτών, είναι κατά H. Meixner και A. Frank:
Σημασιολογικές: Πρακτικά, κάθε ανθρωπινή δραστηριότητα επιστρατεύει κάποιας
μορφής γεωγραφική πληροφορία. Οι διαφορετικές ερμηνείες του χώρου και των
αντικειμένων που τον απαρτίζουν επιβάλλουν τον ειδικό χειρισμό της καθώς:







τα ίδια αντικείμενα ορίζονται διαφορετικά για διαφορετικές εφαρμογές,
προκαλώντας σύγχυση.
τα δεδομένα συλλέγονται και παρατηρούνται σε διάφορες κλίμακες και με
θεματικά χαρακτηριστικά. Η απουσία βέλτιστης ανάλυσης τα καθιστά εγγενώς
ασαφή.
η οπτικοποίηση των γεωγραφικών πληροφοριών ακολουθεί πολύ αυστηρούς
κανόνες.
ο κόσμος μεταβάλλεται συνεχώς, επιβάλλεται συνεπώς η επικαιροποίηση των
δεδομένων που είναι τόσο χρονοβόρα όσο και δαπανηρή.
οι διαιρέσεις του χώρου σε μονάδες ή αντικείμενα είναι χαρακτηριστικά
πολλές και εγγενώς ασαφείς (επικράτειες, δήμοι, κοινότητες κλπ).

Εικόνα 2: Τύποι γεωγραφικών δεδομένων

Τεχνικές: Ανεξαρτήτως εφαρμογής, η αναπαράσταση της γεωγραφικής πληροφορίας
επιβάλει τον συσχετισμό ενός συστήματος αναφοράς και περιγραφικών δεδομένων.
Ενίοτε παρατηρούνται δυσχέρειες καθώς:





η
δισδιάστατη
ή
τρισδιάστατη
και
ενίοτε
τετραδιάστατη
(συμπεριλαμβανομένου του χρόνου) περιγραφή του χώρου προκαλεί τον
τρόπο που οι υπολογιστές αντιλαμβάνονται την πληροφορία (μονοσήμαντες
εγγραφές).
η ολοκλήρωση των δεδομένων προϋποθέτει την χρήση πολύπλοκων
συστημάτων αναφοράς.
τα δεδομένα είναι εγγενώς ασαφή εξαιτίας της έλλειψης καθολικών μετρικών
και μετατροπών μεταξύ συστημάτων με “ανοικτές” σχέσεις, της φύσης των

αντικειμένων (π.χ. όρια οροσειράς) και των επιπέδων της γενίκευσης
(κλίμακες).
Επιπλέον, οι διαδικασίες συντήρησης, ενημέρωσης και ο ελέγχου των δεδομένων
είναι περίπλοκες καθώς σπανίως είναι αυτοματοποιημένες ενώ φαινομενικά
ασήμαντα λάθη μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αστοχίες (π.χ. κενό ενός mm
στο σημείο επαφής δύο δρόμων, μπορεί να οδηγήσει σε εντελώς εσφαλμένες οδηγίες
πλοήγησης).
Λειτουργικές: Διαφορετικά γεωγραφικά δεδομένα μπορούν να συνδυαστούν, έστω
και αν συλλεχθούν χωριστά, με κριτήριο τη γεωγραφία και προσεγγιστικές τεχνικές,
προσφέροντας τρία (3) πλεονεκτήματα:




επιτρέπεται η συμπλήρωση ελλειπόντων στοιχείων, μειώνοντας το κόστος
συλλογής.
διευκολύνεται ο έλεγχος της ποιότητας των επιμέρους συνόλων δεδομένων με
κριτήριο τη συνοχή τους.
παράγεται υπεραξία στο σύστημα καθώς η εισροή νέων δεδομένων αυξάνει
γεωμετρικά τις δυνατότητες αξιοποίησης του.

Θεσμικές και Νομικές: Τα δυσθεώρητα κόστη συλλογής και λόγοι εθνικής
ασφάλειας, έχουν ως αποτέλεσμα ο μεγαλύτερος όγκος της γεωγραφικής
πληροφορίας να συλλέγεται και διατίθεται από κρατικούς φορείς. Η πρακτική αυτή
προσδίδει στην γεωγραφική πληροφορία συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:





συλλέγεται για την κάλυψη εσωτερικών αναγκών και συνήθως στερείται
επαρκούς τεκμηρίωσης.
δεν διατίθενται μηχανισμοί προώθησης των δεδομένων στην αγορά.
συλλέγονται εντός εθνικών ή/και τοπικών πλαισίων και ως εκ τούτου πληρούν
αντίστοιχα πρότυπα
μέρος της πληροφορίας θεωρείται εθνικής ασφάλειας και υπάγεται σε
σχετικούς περιορισμούς.

Τέλος, ο έλεγχος της αγοράς είναι σαφώς δυσκολότερος από αυτόν των ΑΠΕ για
παράδειγμα, καθώς οι πολυάριθμοι τύποι γεωγραφικής πληροφορίας μπορούν να
γενικευτούν ή/και συνδυαστούν με τρόπους που το τελικό αποτέλεσμα να απέχει
παρασάγγας από τα πρωτογενή δεδομένα.
Φορείς Χωρικών Δεδομένων:
Στην Ελλάδα οι βασικοί φορείς γεωγραφικών δεδομένων ανήκουν στο δημόσιο τομέα
και είναι οι:
• Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) - ΥΕΘΑ
• Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού (ΥΥΠΝ) - ΥΕΘΑ
• Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) - ΥΠΕΚΑ
• Κτηματολόγιο Α.Ε. – ΥΠΕΚΑ
• Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Υπάρχουν και άλλοι φορείς που παρέχουν γεωγραφικά δεδομένα, όπως η νομαρχιακή
και δημοτική αυτοδιοίκηση, ή οι πολεοδομίες, αλλά δεν διαθέτουν αντίστοιχο όγκο
γεωγραφικού υλικού.
Ανάγκες:
Οι κατηγορίες γεωχωρικών δεδομένων για τις οποίες υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη
πρόσβασης και χρήσης και οι οποίες αντιστοιχούν στις 12 πρώτες κατηγορίες
δεδομένων του πίνακα, είναι οι έξης:
1. Συστήματα Αναφοράς και Παράμετροι Μετασχηματισμού (κατηγορία 6)
2. Διοικητικά Όρια (κατηγορία 9)
3. Τοπωνύμια (κατηγορία 13)
4. Υψομετρία (κατηγορία 7)
5. Αεροφωτογραφίες, Δορυφορικές Εικόνες και Ορθοεικόνες (κατηγορία 1)
6. Κτηματολογικά Δεδομένα (κατηγορία 3)
7. Υδρογραφικό Δίκτυο (κατηγορία 8)
8. Δίκτυα Μεταφορών και Διευθύνσεις (κατηγορία 4)
9. Γεωλογία και Εδαφολογία (κατηγορίες 11, 12)
10. Περιοχές προστασίας, Χρήσεις και Κάλυψη Γης (κατηγορίες 2, 5)

Πίνακας 1: Αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των μελών των ΚΟΣΕ των ΟΤΑ, των Περιφερειών και
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην ερώτηση «Ποια τα 5 πιο σημαντικά είδη δεδομένων τα οποία χρειάζεται ο
ΟΤΑ σας, που δεν είναι διαθέσιμα ή δεν υπάρχουν;»

1.5 Μοντέλα Τιμολόγησης και Διάθεσης
Η Οδηγία 2003/98/ΕΚ, έδωσε το έναυσμα για τη διαμόρφωση μίας σειράς
διαφορετικών μοντέλων τιμολόγησης και διάθεσης:


Μεγιστοποίηση κέρδους (Profit‐Maximization): Καθορισμός της τιμής ώστε
να μεγιστοποιείται το κέρδος βάσει της ζήτησης που υπάρχει για το
συγκεκριμένο προϊόν. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ανταγωνισμός για τη
χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος, τότε η χρήση αυτού του μοντέλου
καταλήγει νομοτελειακά στη δημιουργία μονοπωλίου.



(Πλήρης) Ανάκτηση κόστους (Cost‐recovery): Καθορισμός της τιμής έτσι
ώστε να ισούται με τα μέσα μακροπρόθεσμα κόστη που αφορούν στη
συλλογή, παραγωγή, διαχείριση, υποβοήθηση της περαιτέρω χρήσης,
αναπαραγωγή, και διάδοση του προϊόντος.



Μερική ανάκτηση κόστους (Partial cost recovery): Καθορισμός της τιμής έτσι
ώστε να είναι μικρότερη από την τιμή που προκύπτει από το μοντέλο της
πλήρους ανάκτησης κόστους και μεγαλύτερη από την τιμή που προκύπτει από
το μοντέλο του οριακού κόστους.



Οριακό κόστος (Marginal cost): Καθορισμός της τιμής έτσι ώστε να ισούται
μόνο με το οριακό κόστος αναπαραγωγής και διάδοσης των δεδομένων. Για
ψηφιακά δεδομένα που διατίθενται μέσω δικτύου, το κόστος αυτό τείνει στο
μηδέν.



Μηδενικό κόστος (Zero‐cost): Καθορισμός της τιμής στο μηδέν.

1.6 Εισαγωγή
Η γεωχωρική πληροφορία αυτή αποτελεί κατά εκτίμηση το 80% της δημόσιας
πληροφορίας που παράγει και διαχειρίζεται το ελληνικό κράτος. Προκειμένου να
επιτελέσει το έργο της, η πλειοψηφία των δημοσίων αρχών καταφεύγει στην
συστηματική και επαναλαμβανόμενη χρήση δημόσιων γεωχωρικών δεδομένων, ενώ
πρόσβαση στα δεδομένα αυτά απολαμβάνουν πλέον και οι πολίτες για την
εξυπηρέτηση των καθημερινών τους αναγκών. Πανεπιστημιακά ιδρύματα και
επιχειρήσεις τα εκμεταλλεύονται για την ανάπτυξη της ερευνητικής τους
δραστηριότητας και την δημιουργία καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών αντίστοιχα.
Η κεντρική διάθεσή τους, καθιστά τα Εθνικά Σύνολα Αναφοράς ευρέως αποδεκτά με
αποτέλεσμα να αποτελούν τη βάση για μονοσήμαντη και αναμφισβήτητη οριοθέτηση
του χώρου και επομένως ενέχουν μια κατεξοχήν αναπτυξιακή συνιστώσα δεδομένου
πως εξασφαλίζουν την καθολική χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση της χώρας
και όσα αυτή συνεπάγεται.
Η απουσία της χρήσης τους στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης είναι μία από τις
κυρίαρχες αιτίες για τις οποίες οι στόχοι της κατοχύρωσης ξεκάθαρων κανόνων επί
της γης, η προστασία του περιβάλλοντος και η προσέλκυση επενδύσεων, είτε δεν

επιτεύχθηκαν, είτε υστερούν σημαντικά. Επομένως, ο καθορισμός τους αποτελεί
πάγια πρακτική στα περισσότερα κράτη του κόσμου.
Τα Εθνικά Σύνολα Αναφοράς διατίθενται συνήθως ως ανοικτά δεδομένα, δηλαδή
δωρεάν και χωρίς περιοριστικούς όρους χρήσης τόσο μεταξύ των δημοσίων αρχών,
όσο και προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση
των ΗΠΑ, όπου τα σύνολα αυτά χαρακτηρίζονται ως «Εθνικό Κεφάλαιο».
1.7 Πολιτική Διάθεσης Χωρικών Δεδομένων στην Ελλάδα
Δημόσιος Τομέας:
Η μεγιστοποίηση της αξίας των χωρικών δεδομένων, προϋποθέτει την ευρεία
αξιοποίησή τους. Δυστυχώς, οι υφιστάμενες πολιτικές διάθεσης που ακολουθούνται
από την πλειοψηφία των φορέων είναι τουλάχιστον ανεπαρκείς. Η διάθεση των
δεδομένων προς τις λοιπές δημόσιες αρχές που αιτούνται τη χρήση τους, γίνεται είτε
με χρέωση είτε με ιδιαίτερα περιοριστικούς όρους στην άδεια που τα συνοδεύει, ενώ
άλλες φορές δε διατίθενται καθόλου. Αποτέλεσμα τέτοιων πρακτικών είναι η
εκτόξευση του δημόσιου κόστους καθώς οι ακριβές χρεώσεις και οι αυστηροί
περιορισμοί αναγκάζουν πολλές δημόσιες αρχές να προμηθεύονται ή να παράγουν εκ
νέου δεδομένα που ήδη βρίσκονται στην κατοχή του δημοσίου.
Ιδιωτικός Τομέας:
Η κατάσταση είναι ακόμη δυσμενέστερη για τους πολίτες καθώς οι προσπάθειες τους
για την προμήθεια γεωχωρικών δεδομένων προσκρούουν στο τέρας της
γραφειοκρατίας. Αβάσιμες αρνήσεις και υψηλότατες χρεώσεις επιστρατεύονται
προκειμένου να προστατευτεί το οικονομικό όφελος του εκάστοτε οργανισμού αντί
του συλλογικού συμφέροντος της χώρας.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των μελών των Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) των
ΟΤΑ, των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην ερώτηση «Περιγράψτε συνοπτικά την πολιτική
διάθεσης των δεδομένων του φορέα σας».

Συνέπειες:
Τα «κλειστά» αυτά δεδομένα παραμένουν περιορισμένα στο στενό περιβάλλον του
φορέα που τα διαχειρίζεται, με αρνητικές συνέπειες όχι μόνο για το κράτος και τους
πολίτες, αλλά και για τα γεωδεδομένα αυτά καθαυτά. Οι κακές πρακτικές οδηγούν
στη εσωστρέφεια των οργανισμών και κατά συνέπεια σε έλλειμμα ορθής απεικόνισης

του χώρου. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι η αδιαφάνεια, η έλλειψη συμμετοχικής
δημοκρατίας, η ταλαιπωρία των πολιτών, η αύξηση του κόστους για το κράτος, η
μείωση της παραγωγικότητας της δημόσιας διοίκησης, η συρρίκνωση της αγοράς
γεωπληροφορίας στην Ελλάδα και η αδυναμία αξιόπιστης υποστήριξης των ολοένα
και αυξανόμενων πολιτικών δράσεων που βασίζονται στα γεωδεδομένα.
1.8 Πολιτική Διάθεσης Χωρικών Δεδομένων Διεθνώς
Μελέτες και Ευρήματα
Σειρές μελετών, έχουν κατά καιρούς εξετάσει τα διαφορετικά μοντέλα χορήγησης και
τιμολόγησης δημοσίων εγγράφων από φορείς κρατών μελών της Ε.Ε., κάνοντας
ιδιαίτερη μνεία στα γεωχωρικά δεδομένα. Τα κυριότερα ευρήματα αυτών είναι
συνοπτικά:


Η διευκόλυνση της διάχυσης της γεωπληροφορίας οφείλει να είναι πρωταρχικό
μέλημα των δημόσιων φορέων.



Αισίως, παρατηρείται μια σαφής και αυξανόμενη τάση μείωσης των τιμών των
προϊόντων από μέρους των δημοσίων αρχών καθώς και ελαστικοποίηση των
όρων χρήσης που τα συνοδεύουν. Επίσης, όλες οι δημόσιες αρχές, που
εξετάστηκαν στην τελευταία μελέτη, παρέχουν τουλάχιστον δωρεάν υπηρεσίες
θέασης των δεδομένων.

Στις περιπτώσεις όπου οι δημόσιες αρχές επικαλούνται την εφαρμογή του μοντέλου
ανάκτησης κόστους, και άρα επιβάλλουν υψηλότερες χρεώσεις, διαπιστώθηκαν τα
ακόλουθα:


Τα τέλη προσανατολίζονται στην κάλυψη κενών στους Π/Υ των φορέων και όχι
στην πιστή εφαρμογή της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ.



Τα τέλη δεν δικαιολογούνται με βάσει ορθολογικά κριτήρια καθώς συνηθίζεται
να παραμένουν αμετάβλητα, ανεξάρτητα της απομείωσης της πραγματικής αξίας
των δεδομένων λόγω παλαιότητας ή λόγω ύπαρξης καλύτερων ανταγωνιστικών
προϊόντων στην αγορά.



Τα έσοδα από την πώληση δημοσίων εγγράφων υπολείπονται κατά πολύ των
αναμενόμενων με βάση τον Π/Υ των φορέων, καθώς αναλογούν σε λιγότερο του
1% αυτού, ενώ δεν λείπουν οι περιπτώσεις, η μείωση των πωλήσεων οδήγησε σε
ζημία.



Οι υψηλές τιμές για την επαναχρησιμοποίηση των δημοσίων εγγράφων
καθιστούν την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά δυσχερή, με αποτέλεσμα
το έλλειμμα ανταγωνισμού και την διατήρηση υψηλών τιμών εις βάρος του
τελικού καταναλωτή.



Στις περιπτώσεις όπου φορείς επιχείρησαν καθετοποίηση των διαδικασιών μέσω
της ανάπτυξης παράγωγων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (π.χ.
στο Ιταλικό Κτηματολόγιο) από θέση ισχύος, παρατηρήθηκε μονοπώληση της

αγοράς εκ μέρους τους και κατά συνέπεια συρρίκνωση των χρηστών της
δημόσιας πληροφορίας με μειωμένη διάθεση για ανάληψη ρίσκου και επενδύσεις
από τον ιδιωτικό τομέα.
Συμπέρασμα:
Από τα παραπάνω συνάγεται πως το μοντέλο της πλήρους ανάκτησης κόστους, αλλά
και αυτό της μερικής ανάκτησης κόστους στην περίπτωση που οι τιμές διατηρούνται
υψηλές, έχει αποτύχει να εξυπηρετήσει το σκοπό του. Ακόμα και στις ελάχιστες
περιπτώσεις που επιφέρει οικονομικά οφέλη για τους φορείς που το εφαρμόζουν, οι
οικονομικές και κοινωνικές παρενέργειες είναι πολλαπλάσιες και ζημιώνουν το
κράτος και τους πολίτες.
Αντιθέτως, στις περιπτώσεις όπου οι δημόσιες αρχές εφάρμοσαν τα μοντέλα
μηδενικού κόστους, οριακού κόστους ή ανάκτησης κόστους υποβοήθησης της
περαιτέρω χρήσης διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:


Ο αριθμός των χρηστών αυξήθηκε θεαματικά, με ποσοστά αύξησης που
κυμαίνονται κατά μέσο όρο ανάμεσα σε 1000% και 10.000%.



Ο όγκος των χορηγούμενων δεδομένων, αυξήθηκε έως και 7000%.



Σε ορισμένες περιπτώσεις, η σχετική αγορά αναπτύχθηκε έως και 1000% μέσα
σε 8 χρόνια.



Τα μειωμένα έσοδα των φορέων αντισταθμίστηκαν στο σύνολο τους από την
αυξανόμενη ζήτηση.



Ανεπτύχθη δίαυλος επικοινωνίας και εμπιστοσύνης μεταξύ φορέων και πολιτών,
ο οποίος λειτούργησε ως μία άτυπη και δωρεάν εξαγωγή (outsourcing) της
διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου.



Η αλλαγή του κλίματος στις σχέσεις με τους πολίτες ενέπνευσε μία ανανεωμένη
αίσθηση του καθήκοντος στους υπαλλήλους των φορέων και οδήγησε σε
αναβάθμιση του δημόσιου προφίλ τους.



Ο πολλαπλασιασμός των νεοεισερχόμενων χρηστών ενισχύει σημαντικά την
καινοτομία, εφευρίσκονται συνεχώς νέοι τρόποι αξιοποίησης των δεδομένων και
παραγωγής προϊόντων προστιθέμενης αξίας.



Η απρόσκοπτη διάθεση των δεδομένων λειτουργεί ως μία έμμεση «επιδότηση»
στην ιδιωτική πρωτοβουλία., οδηγώντας σε αύξηση της καινοτομίας και της
απασχόλησης.



Η τόνωση της οικονομίας οδήγησε στην αύξηση του ΑΕΠ και κατά συνέπεια και
στην αύξηση των φορολογικών εσόδων, τα οποία ήταν συντριπτικά πολλαπλάσια
σε σχέση με τα έσοδα των φορέων από τις πωλήσεις των προϊόντων τους.



Εκτός από τα άμεσα οικονομικά οφέλη παρατηρήθηκαν και έμμεσα, μη
οικονομικά, που αφορούν την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της
συμμετοχικής δημοκρατίας.



Ο θετικός αυτός αντίκτυπος αυτός ενισχύεται σημαντικά όταν συνοδεύεται και
από συστημικά μέτρα όπως η προτυποποίηση των αδειών χρήσης, η μείωση της
γραφειοκρατίας και η διακοπή από μέρους των δημοσίων φορέων της ανάπτυξης
και παροχής προϊόντων προστιθέμενης αξίας στην αγορά και ο περιορισμός στην
παραγωγή των πρωτογενών προϊόντων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα
αποτελούν η Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας (DeStatis), το Ολλανδικό
Μετεωρολογικό Ινστιτούτο (KNMI) και το Ισπανικό Κτηματολόγιο (Oficina del
catastro).

Στο σύνολό τους, οι μελέτες επιβεβαιώνουν με κατηγορηματικό τρόπο την αρχική
παραίνεση της Ευρωπαϊκής επιτροπής προς τα κράτη μέλη στο προοίμιο της Οδηγίας
2003/98/ΕΚ «…να ενθαρρύνουν τους φορείς του δημόσιου τομέα να διαθέτουν τα
έγγραφα με χρέωση που δεν υπερβαίνει το οριακό κόστος αναπαραγωγής και
διάδοσης των εγγράφων».
1.9 Πρακτικές και Παραδείγματα
Σε διεθνές επίπεδο
Ορισμένα παραδείγματα πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε διεθνές επίπεδο με
θεαματικά αποτελέσματα είναι τα κάτωθι:


Μεταξύ 2002 και 2009 η κυβέρνηση της Δανίας δαπάνησε 2 εκ. ευρώ
προκειμένου να διαθέσει ελεύθερα τις διευθύνσεις της χώρας. Αποτέλεσμα της
πολιτικής αυτής ήταν η αύξηση της απασχόλησης κατά 800%‐1000%. Οι
επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο αύξησαν τα έσοδά τους κατά
1000% και η εκτιμώμενη επιστροφή στην επένδυση (ROI) για το κράτος
εκτιμάται σε 470% μέσω απόδοσης φόρων.



Στην Αυστρία, η Υπηρεσία Μετρήσεων και Τοπογραφήσεων (BEV) αποφάσισε
το 2006 να απλοποιήσει την τιμολόγηση των δεδομένων, εφαρμόζοντας για
κάποια από αυτά μειώσεις ως και 97%. Μέσα στο 2007, οι πωλήσεις για
χαρτογραφικά προϊόντα αυξήθηκαν από 200% έως 1500% ανάλογα με το προϊόν
(7000% για ψηφιακές ορθοφωτογραφίες, 250% για κτηματολογικά δεδομένα,
250% για ψηφιακά μοντέλα εδάφους και 1000% για φυσιογραφικούς χάρτες). Η
αύξηση της ζήτησης προήλθε κυρίως από μικρομεσαίες Αυστριακές
επιχειρήσεις, ενώ, εξαιτίας της πολιτικής αυτής, δημιουργήθηκε σημαντικός
αριθμός νέων επιχειρήσεων. Τα έσοδα του φορέα από τις πωλήσεις προϊόντων
αυξήθηκαν κατά 46% έως το 2009. Τα έσοδα σταθεροποιήθηκαν το 2011, αλλά η
ανάπτυξη και διεύρυνση της ευρύτερης αγοράς που δημιουργήθηκε συνεχίζεται.
Αντιθέτως, η αντίστοιχη Γερμανική υπηρεσία (BKG), η οποία δε διαθέτει τη
δικαιοδοσία για να λάβει αντίστοιχες αποφάσεις και εγκλωβίστηκε, αναγκαστικά,
σε ένα μοντέλο υψηλών χρεώσεων, εμφανίζει έσοδα από πωλήσεις που
αντιστοιχούν σε ποσοστό μόλις 0.002% του προϋπολογισμού της.



Στην Ισπανία, το Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο αποφάσισε να παρέχει δωρεάν
τα δεδομένα του για μη εμπορική χρήση ενώ εφάρμοσε μία αρκετά φιλική
πολιτική διάθεσης και σε ότι αφορά την εμπορική χρήση. Το αποτέλεσμα ήταν ο
τετραπλασιασμός των μεγάλων εμπορικών πελατών και ο διπλασιασμός της
ζήτησης για τα δεδομένα ανάμεσα στον Οκτώβριο του 2010 και του 2011. Το
Ισπανικό Κτηματολόγιο υιοθέτησε τα τελευταία χρόνια μία ακόμα πιο
ριζοσπαστική πολιτική, η οποία κλιμακώθηκε με την υιοθέτηση, τον Απρίλιο του
2011, του μοντέλου της μηδενικής χρέωσης και της ελεύθερης διάθεσης των
δεδομένων προς κάθε ενδιαφερόμενο. Μέχρι τότε εφήρμοζε ένα παρωχημένο
μοντέλο υψηλών χρεώσεων, με αποτέλεσμα να έχει ελάχιστα έσοδα.
Ακολούθησε μία θεαματική αύξηση των αιτήσεων μεταφόρτωσης δεδομένων
(downloads) για αλφαριθμητικά δεδομένα κατά 1900% και για γεωχωρικά
κτηματολογικά δεδομένα κατά 800%. Τα ευρύτερα οικονομικά οφέλη για το
κράτος δεν έχουν εκτιμηθεί με βεβαιότητα ακόμη, καθώς η μετάβαση στο νέο
καθεστώς έγινε πολύ πρόσφατα. Πάντως, πρόσφατη μελέτη της KPMG
υπολογίζει ότι το όφελος για τον Ισπανό φορολογούμενο ανέρχεται σε 157
εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ποσό το οποίο υπερβαίνει τον ετήσιο
προϋπολογισμό του Ισπανικού Κτηματολογίου. Μία ανεξάρτητη έρευνα, που
χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανεβάζει το όφελος για τους
Ισπανούς πολίτες, από τα έμμεσα οικονομικά οφέλη, σε 7,5 δισεκατομμύρια
ευρώ.



Το Γαλλικό κτηματολόγιο ακολουθούσε ένα μοντέλο υψηλών χρεώσεων,
χρεώνοντας μία φαινομενικά προσιτή τιμή για κάθε γεωτεμάχιο μεμονωμένα,
αλλά με το αθροιστικό κόστος για το σύνολο του κτηματολογικού χάρτη να
ανέρχεται σε 5.7 εκατομμύρια ευρώ. Η προσθήκη της δυνατότητας δωρεάν
θέασης (αλλά και όχι και μεταφόρτωσης) των κτηματολογικών δεδομένων από
το διαδίκτυο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, καθώς τα έσοδα παρέμειναν πενιχρά.
Για αυτόν το λόγο προχώρησε σε δραστικές μειώσεις στο τιμολόγιο των
προϊόντων του, οι οποίες αντιστοιχούν έως και σε ποσοστό 97% των αρχικών
τιμών.



Το Δεκέμβριο του 2011, δηλαδή δύο μήνες μετά την αναφορά POPSIS η οποία
το αναφέρει ως προβληματική περίπτωση, σε ότι αφορά τις εμπορικές του
δραστηριότητες στον τομέα ανάπτυξης προϊόντων προστιθέμενης αξίας, το
Ολλανδικό Κτηματολόγιο ανακοίνωσε ότι θα παρέχει δωρεάν τα τοπογραφικά
του δεδομένα προς όλους, ενώ εξετάζει παράλληλα τους όρους και τις
διαδικασίες για τη δωρεάν παροχή και των κτηματολογικών δεδομένων που
διαθέτει στις υπόλοιπες δημόσιες αρχές της Ολλανδίας. Αντιθέτως, το Ιταλικό
Κτηματολόγιο αντιμετωπίζει προστριβές με τον ιδιωτικό τομέα της χώρας, καθώς
επιμένει να παρέχει δικά του προϊόντα προστιθέμενης αξίας στην αγορά και να
διατηρεί πολύ υψηλές χρεώσεις. Υπάρχει η εκτίμηση ότι η συνολική αγορά που
αφορά στην περαιτέρω χρήση των πληροφοριών από το Ιταλικό Κτηματολόγιο
έχει μειωθεί κατά 40% μεταξύ του 2004 και του 2010, ενώ ως αποτέλεσμα της
παρατεταμένης διαμάχης που έχει ξεσπάσει εκκρεμούν 44 δικαστικές υποθέσεις.



Η Μεγάλη Βρετανία αποφάσισε πριν μερικά χρόνια τη δωρεάν διάθεση της
συντριπτικής πλειοψηφίας των γεωχωρικών δεδομένων της Ordnance Survey
(φύλλα χάρτου, όρια οικισμών κτλ). Μέσα στο 2011, 30 δημόσιοι φορείς στην

Αγγλία θα προχωρήσουν στην ελεύθερη διάθεση, μέσω του διαδικτύου,
περισσοτέρων από 600 συνόλων γεωχωρικών δεδομένων.


Στη Φινλανδία, η Εθνική Υπηρεσία Τοπογραφήσεων (NLS) ανακοίνωσε τη
δωρεάν διάθεση των ψηφιακών προϊόντων της, ακόμα και για εμπορικές χρήσεις,
η οποία θα ισχύσει από την 1η Μαΐου του 2012.



Παρά το γεγονός ότι δεν ανήκει στους φορείς που διαχειρίζονται και παράγουν
αμιγώς γεωχωρικά δεδομένα, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον
οποίο διατυπώνεται η φιλοσοφία που ενστερνίζεται το Met.no, δηλαδή το εθνικό
μετεωρολογικό ινστιτούτο της Νορβηγίας, και η οποία συνοψίζεται στο ότι «η
παρακράτηση δεδομένων για πωλήσεις προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία
ασήμαντη προσθήκη στον προϋπολογισμό του ινστιτούτου δε μπορεί σε καμία
περίπτωση να συγκριθεί με τα τεράστια κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν από την
ελεύθερη διάθεση των προϊόντων του στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.» Η
εφαρμογή αυτής της φιλοσοφίας στην πράξη έχει ωθήσει το συγκεκριμένο
ινστιτούτο στην υιοθέτηση του μοντέλου μηδενικού κόστους, δηλαδή τα
δεδομένα διατίθενται ελεύθερα για κάθε είδους χρήση. Αυτό προκάλεσε αύξηση
των χρηστών κατά 3000% ενώ η αύξηση των φορολογικών εσόδων που επήλθε
ως αποτέλεσμα υπερβαίνει κατά πολύ την απώλεια εσόδων του φορέα από τις
πωλήσεις.



Στη Νέα Ζηλανδία, οι χρήσεις γεωχωρικών δεδομένων αντιστοιχούν σε
οικονομική δραστηριότητα 1,2 δις (έτος αναφοράς 2008). Σύμφωνα με μελέτη
της κυβέρνησης, η ελεύθερη διάθεση των γεωχωρικών δεδομένων οδηγεί σε
όφελος για την οικονομία 0,48 δις, ενώ τα οφέλη για τη δημόσια διοίκηση
ανέρχονται σε 0,1 δις.



Στην Αυστραλία, το κόστος από τη δυσχερή πρόσβαση στα δεδομένα της
δημόσιας διοίκησης για το 2007 εκτιμήθηκε ότι συνετέλεσε στη διαμόρφωση του
ΑΕΠ και της κατανάλωσης σε μεγέθη κατά 7% χαμηλότερα από ότι θα ήταν, αν
τα προβλήματα αυτά είχαν εξαλειφθεί. Η Αυστραλία, έκτοτε, έχει προχωρήσει σε
σημαντικές πρωτοβουλίες για το «άνοιγμα» των γεωχωρικών δεδομένων της
δημόσιας διοίκησης.



Στον Καναδά, οι συνέπειες από την εφαρμογή των μοντέλων της πλήρους
ανάκτησης κόστους και των περιοριστικών αδειών χρήσης επί των γεωχωρικών
δεδομένων αποτιμήθηκαν, ήδη από το 2001, σε 23.000 λιγότερες θέσεις
εργασίας, μειωμένη οικονομική δραστηριότητα κατά 2,6 δισεκατομμύρια και
μειωμένο ΑΕΠ κατά 1,4 δισεκατομμύρια.



Στην Αμερική εκδόθηκε το 2009 από το Λευκό Οίκο η Οδηγία για την Ανοικτή
Διακυβέρνηση. Σύμφωνα με αυτήν, η διαφάνεια, η συμμετοχή και η συνεργασία
αποτελούν τους θεμέλιους λίθους της ανοικτής διακυβέρνησης. Η διαφάνεια
γιατί προωθεί τη λογοδοσία, τροφοδοτώντας το κοινό με πληροφορία για τις
δράσεις της κυβέρνησης, η συμμετοχή γιατί επιτρέπει στους πολίτες να
συνδράμουν την κυβέρνησή τους στη διαμόρφωση πολιτικών και η συνεργασία
γιατί βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Μέσα στο παραπάνω
πλαίσιο, η Οδηγία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση θεωρεί ότι όλα τα προϊόντα
του δημοσίου τομέα της Αμερικής αποτελούν περιουσία των φορολογουμένων

πολιτών και επιβάλλει στις δημόσιες αρχές να τα διαθέσουν άμεσα σε ανοικτούς
μορφότυπους οι οποίοι δεν περιορίζουν τη δυνατότητα περαιτέρω χρήσης. Οι
δημόσιες αρχές, μέσω της ίδιας Οδηγίας, ενθαρρύνονται να αναλάβουν ατομικές
πρωτοβουλίες για τη διάχυση της δημόσιας πληροφορίας και όχι να περιμένουν
κάθε φορά λεπτομερείς οδηγίες από τις προϊσταμένες αρχές τους. Συνέπεια των
ανωτέρω είναι ότι, κατά πάσα πιθανότητα, η Αμερικάνικη αγορά
γεωπληροφορίας είναι η πιο ανεπτυγμένη στον κόσμο, ενώ ο αριθμός των
ελεύθερα διαθέσιμων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων στη σχετική κυβερνητική
πύλη data.gov ανέρχεται σε περίπου 400.000. Εκτιμάται επίσης ότι, για κάθε $1
κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας, το data.gov επιστρέφει $85 σε οφέλη στο
Αμερικανικό κράτος. Ως μεμονωμένο παράδειγμα δράσης φορέα, αναφέρεται,
ενδεικτικά, η περίπτωση του Αμερικανικού Εθνικού Κέντρου για τη Διαχείριση
των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας (NOAA), το οποίο δρα ως αρωγός, μέσω
των πληροφοριών που διαθέτει, για την ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα
οικονομικής δραστηριότητας που ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια δολάρια
ετησίως.


Τα συνολικά άμεσα και έμμεσα οφέλη από την περαιτέρω χρήση της δημόσιας
πληροφορίας στην Ευρώπη των 27 ανέρχονται σε 140 δισεκατομμύρια ευρώ
ετησίως. Με διευκόλυνση της πρόσβασης και χαμηλότερες χρεώσεις το ποσό
αυτό θα μπορούσε κατά το 2008 να είχε ανέλθει στα 200 δισεκατομμύρια.



Η ανάλυση δεδομένων σε 15 χώρες στο διάστημα 2000‐2007 έδειξε ότι οι
εταιρείες μηχανικών σε χώρες όπου οι δημόσιες αρχές παρέχουν δωρεάν βασικά
γεωχωρικά υπόβαθρα, αναπτύσσονται τουλάχιστον 15% περισσότερο κάθε
χρόνο, (σε οικονομικούς όρους), σε σχέση με χώρες όπου τα δεδομένα αυτά
παρέχονται με χρέωση βάσει του μοντέλου ανάκτησης κόστους. Το όφελος αυτό
ισχύει κυρίως για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.



Η υιοθέτηση καλύτερων πολιτικών για την περαιτέρω χρήση της δημόσιας
πληροφορίας και ιδιαίτερα των γεωχωρικών δεδομένων είναι ικανή να οδηγήσει
σε διπλασιασμό της παραγωγικότητας των κυβερνήσεων μέσα στα επόμενα πέντε
χρόνια.

1.10 Τάση
Η παραπάνω ανάλυση καταδεικνύει με τον πλέον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο
πως η ευρύτατη και απρόσκοπτη διάθεση των Εθνικών Συνόλων Αναφοράς αποτελεί
αναπτυξιακή συνιστώσα, από την οποία η χώρα οφείλει να καρπωθεί τα μέγιστα
δυνατά οφέλη. Στο ίδιο πνεύμα, το 97% των μελών του δικτύου ΚΟΣΕ (Κομβικά
Σημεία Επαφής) συμφωνεί με την άποψη ότι τα γεωχωρικά δεδομένα του δημοσίου
θα πρέπει να διατίθενται χωρίς κόστος και περιορισμούς σε όλους τους πολίτες της
χώρας (γράφημα).

Γράφημα 1: Αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των μελών των ΚΟΣΕ των ΟΤΑ, των
Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην ερώτηση «Πόσο συμφωνείτε με την
τοποθέτηση ότι τα γεωχωρικά δεδομένα του δημοσίου θα πρέπει να διατίθενται ελεύθερα, δηλαδή
χωρίς κόστος και περιορισμούς, σε όλους τους πολίτες της χώρας;».

Στην κατεύθυνση αυτή έχουν προταθεί από τον ΟΚΧΕ και αναμένεται να γίνουν
δεκτά από την ΕΘΕΓ (Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας) τα εξής μέτρα:
Μέτρα για την Κοινοχρησία μεταξύ των Δημοσίων Αρχών: Τα σύνολα γεωχωρικών
δεδομένων των δημοσίων αρχών και τα μεταδεδομένα τους τα οποία υπάγονται στην
ΕΥΓΕΠ σύμφωνα με το ν.3882/2010, για τα οποία δεν υπάρχουν συμβατικοί,
νομοθετικοί ή άλλοι κανονιστικοί περιορισμοί (π.χ. προγενέστερες περιοριστικές
συμβάσεις), διαμοιράζονται μεταξύ όλων των δημοσίων αρχών καθώς και προς τα
όργανα που ασκούν δικαστική ή νομοθετική εξουσία με άδεια η οποία δεν
περιλαμβάνει περιοριστικούς όρους, οι οποίοι ενδέχεται να δημιουργούν πρακτικά
εμπόδια στη χρήση τους, στη δυνατότητα αναδιανομής προς άλλες δημόσιες αρχές
και στην κοινοχρησία των παράγωγων προϊόντων τους. Προς τούτο, οι δημόσιες
αρχές επιβάλλεται να χρησιμοποιούν τις προτυποποιημένες άδειες Α ή Β. Η βασική
διαφορά μεταξύ των δύο αδειών είναι ότι με την άδεια Β δεν επιτρέπεται η εμπορική
χρήση ενώ στην άδεια Α δεν επιβάλλεται ο περιορισμός αυτός.
Μέτρα για την Διάθεση προς Τρίτους: Τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων των
δημοσίων αρχών τα οποία υπάγονται στην ΕΥΓΕΠ σύμφωνα με το ν.3882/2010, για
τα οποία δεν υπάρχουν συμβατικοί, νομοθετικοί ή άλλοι κανονιστικοί περιορισμοί
(π.χ. προγενέστερες περιοριστικές συμβάσεις), και τα μεταδεδομένα τους διατίθενται
προς τρίτους τόσο με τέλη όσο και χωρίς τέλη ανάλογα με το σκοπό χρήσης. Στην
περίπτωση της χωρίς τέλη διάθεσης, οι δημόσιες αρχές επιβάλλεται να
χρησιμοποιούν τις προτυποποιημένες άδειες Α ή Β ανάλογα με το αν προτίθενται να
επιτρέπουν και τη δωρεάν εμπορική χρήση, ή όχι. Στην περίπτωση που οι δημόσιες
αρχές επιβάλλουν τέλη για συγκεκριμένο σκοπό χρήσης των δεδομένων τους από
τρίτους (π.χ. εμπορική χρήση), τότε θα πρέπει να τα διαθέτουν με άδεια η οποία
συμμορφώνεται με το αδειοδοτικό πλαίσιο που ορίζεται στον πίνακα. Τα
μεταδεδομένα των γεωχωρικών συνόλων διατίθενται χωρίς τέλη.

Πίνακας 3: Τμήμα του αδειοδοτικού πλαισίου επιβολής τελών για τη χορήγηση δεδομένων για εμπορική χρήση.

1.11 Πρότυπες Άδειες Χρήσης Γεωχωρικής Πληροφορίας
Άδεια Α: Ανοικτή Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (v 1.0)
Προοίμιο
Η γεωχωρική πληροφορία, όπως ορίζεται στη συνέχεια, παρέχεται υπό τους όρους
της παρούσης άδειας (στο παρόν εφεξής καλουμένης “Άδεια”) στο σύνολο των
Δημοσίων Αρχών και Τρίτων, όπως αυτοί ορίζονται στο Ν. 3882/2010, προκειμένου
να μεγιστοποιηθεί η περαιτέρω χρήση και επαναχρησιμοποίηση αυτής της
πληροφορίας.
Χρήση της Γεωχωρικής Πληροφορίας με τους όρους της παρούσης άδειας
Η χρήση της γεωχωρικής πληροφορίας που προστατεύεται από το δικαίωμα
πνευματικής ιδιοκτησίας, τα συγγενικά δικαιώματα και το ιδιόρρυθμο δικαίωμα του
δημιουργού βάσεων δεδομένων είναι επιτρεπτή μόνο υπό τους όρους της παρούσης
άδειας. Η χρήση της γεωχωρικής πληροφορίας από οποιαδήποτε Δημόσια αρχή ή
Τρίτο συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης που ορίζονται με την παρούσα άδεια.
Ο Αδειοδότης παρέχει σε οποιονδήποτε, Δημόσια Αρχή ή Τρίτο, κάνει χρήση της
γεωχωρικής πληροφορίας, μία παγκόσμια, μη αποκλειστική χωρίς κόστος και για το
σύνολο της διάρκειας των δικαιωμάτων επί αυτής άδεια υπό την προϋπόθεση ότι
τηρούνται οι όροι που προσδιορίζονται στο παρόν κείμενο.
Η άδεια αυτή δεν περιορίζει τις εξαιρέσεις στο δικαίωμα της πνευματικής
ιδιοκτησίας, τα συγγενικά δικαιώματα ή το ιδιόρρυθμο δικαίωμα του δημιουργού
βάσης δεδομένων καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα επί της γεωχωρικής πληροφορίας

τυχόν έχει η Δημόσια Αρχή ή Τρίτος εξαιτίας συγκεκριμένων νομοθετικών
ρυθμίσεων.
Με την άδεια αυτή, οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή Τρίτος επιτρέπεται
να πραγματοποιεί οποιαδήποτε από τις πράξεις που εμπίπτουν στις περιουσιακές
εξουσίες (δικαιώματα) του αδειοδότη σύμφωνα με τη νομοθεσία για την πνευματική
ιδιοκτησία, τα συγγενικά δικαιώματα και το ιδιόρρυθμο δικαίωμα του δημιουργού
βάσεων δεδομένων, ιδίως:


να εγγράφει, αναπαράγει, διανέμει και παρουσιάζει τη γεωχωρική πληροφορία
στο κοινό,



να διασκευάζει τη γεωχωρική πληροφορία με οποιονδήποτε τρόπο,



να εκμεταλλεύεται τη γεωχωρική πληροφορία με οποιονδήποτε τρόπο, για
παράδειγμα, με το να τη συνδυάζει με άλλη πληροφορία ή με το να την
περιλαμβάνει σε ένα τελικό προϊόν ή υπηρεσία.

Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε Τρίτος ή Δημόσια Αρχή προβεί σε οποιαδήποτε
από τις ανωτέρω πράξεις, θα πρέπει:
1. να αναφέρει την πηγή από την οποία προήλθε η πληροφορία κάνοντας αναφορά
στον Πάροχο της Πληροφορίας, όπως αυτός το προσδιορίζει, και όπου αυτό είναι
εφικτό παρέχοντας τον υπερσύνδεσμο του σταθερού σημείου απόθεσης της
παρούσης άδειας.


Εάν ο Πάροχος της Πληροφορίας δεν προσδιορίζει επακριβώς τον τρόπο με
τον οποίο επιθυμεί να γίνεται αναφορά σε αυτόν

ή


εάν ο χρήστης της γεωχωρικής πληροφορίας πραγματοποιεί χρήση
γεωχωρικής πληροφορίας που προέρχεται από παραπάνω από έναν Παρόχους
Πληροφορίας

και


η αναφορά στον Πάροχο της Πληροφορίας δεν είναι πρακτική, μπορεί να
γίνεται χρήση της ακόλουθης αναφοράς:
“Το παρόν περιέχει δημόσια γεωχωρική πληροφορία που διέπεται από τους
όρους της Ανοικτής Άδειας Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (v 1.0)”

2. να διασφαλίζει ότι η γεωχωρική πληροφορία δε χρησιμοποιείται κατά τέτοιον
τρόπο που να υπονοεί ότι ο χρήστης της γεωχωρικής πληροφορίας ταυτίζεται με
τον Πάροχο της Πληροφορίας ή η συγκεκριμένη χρήση υποστηρίζεται από τον
Πάροχο,

3. να διασφαλίζει ότι δεν παραπλανεί άλλους χρήστες της γεωχωρικής πληροφορίας
ούτε δημιουργεί σύγχυση σε σχέση με την ίδια την πληροφορία ή την πηγή της,
4. να διασφαλίζει ότι η χρήση της γεωχωρικής πληροφορίας δεν παραβιάζει τη
νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
ρήτρες εμπιστευτικότητας ή οποιαδήποτε άλλη σχετική ρύθμιση.
Τα ανωτέρω συνιστούν ουσιώδεις όρους της παρούσης άδειας και η παράβαση τους
προκαλεί την άμεση ανάκληση της παρούσης άδειας.
Πράξεις εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσης άδειας
Η παρούσα άδεια δεν καλύπτει τη χρήση:


δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενυπάρχουν στη γεωχωρική πληροφορία



σημάτων ή άλλης διανοητικής ιδιοκτησίας που δεν αποτελεί γεωχωρική
πληροφορία



πληροφορία επί της οποίας υπάρχουν δικαιώματα Τρίτων τα οποία ο Πάροχος
της πληροφορίας δεν έχει το δικαίωμα να αδειοδοτήσει



γεωχωρική πληροφορία που για λόγους εμπιστευτικότητας, δημόσιας ασφάλειας
ή άλλους εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3882/2010

Δήλωση Περιορισμού Ευθύνης
O Πάροχος της Πληροφορίας ευθύνεται σε σχέση με την παρεχόμενη γεωχωρική
πληροφορία μόνο στο βαθμό που προσδιορίζεται από τη σχετική νομοθεσία και δεν
εγγυάται τη συνεχή παροχή της σχετικής πληροφορίας.
Δικαιοδοσία και αρμόδια δικαστήρια
Η άδεια αυτή διέπεται από το δίκαιο της έδρας του Παρόχου της Πληροφορίας, εκτός
αν νόμος ορίζει διαφορετικά. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας του Παρόχου
της Πληροφορίας.
Άδεια B: Μη Εμπορική Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (v 1.0)
Πανομοιότυπη με την άδεια Α με την εξαίρεση πως δεν επιτρέπεται να
πραγματοποιείται καμία από τις ανωτέρω πράξεις με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί
να έχει ως βασικό στόχο ή κατεύθυνση την εμπορική εκμετάλλευση της γεωχωρικής
πληροφορίας
1.12 Η οδηγία INSPIRE (Infrastructure for Spatial InfoRmation in Europe)
Πρόκειται για την πλέον πρόσφατη οδηγία για τη δημιουργία υποδομής χωρικών
δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η οποία ψηφίστηκε στις 14 Μαρτίου 2007
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η υιοθέτηση της είναι υποχρεωτική για τα κράτη

μέλη της ΕΕ. Ο στόχος της οδηγίας, όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 6 του
προοιμίου αυτής είναι:
«Οι υποδομές χωρικών πληροφοριών στα κράτη μέλη θα πρέπει να σχεδιάζονται
κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα χωρικά δεδομένα αποθηκεύονται,
καθίστανται διαθέσιμα και διατηρούνται στο πλέον ενδεδειγμένο επίπεδο, ότι είναι
δυνατόν να συνδυάζονται με ομοιόμορφο τρόπο χωρικά δεδομένα από διαφορετικές
πηγές απ’ όλη την Κοινότητα και ότι είναι δυνατή η κοινοχρησία τους από ποικίλους
χρήστες και για ποικίλες εφαρμογές· ότι τα χωρικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί
από μία μόνο βαθμίδα δημοσίων αρχών μπορούν να χρησιμοποιούνται από άλλες
δημόσιες αρχές· ότι τα χωρικά δεδομένα διατίθενται υπό όρους που δεν περιορίζουν
αδικαιολόγητα την ευρεία χρήση τους· ότι είναι εύκολη η εξεύρεση των διαθέσιμων
χωρικών δεδομένων, η αξιολόγηση της καταλληλότητας χρήσης τους και η
εξοικείωση με τους όρους που ισχύουν για τη χρήση τους.»
Προκειμένου να επιτευχθούν ο παραπάνω στόχος, η οδηγία θέτει ένα ευρύ σύνολο
θεμάτων που περιλαμβάνουν δεδομένα κοινής αναφοράς και μεταδεδομένα,
αρχιτεκτονική και προτυποποίηση, νομικά ζητήματα και πολιτική δεδομένων, δομές
χρηματοδότησης και υλοποίησης καθώς και ανάλυση επιπτώσεων.
Η οδηγία INSPIRE καλύπτει σύνολα χωρικών δεδομένων που πληρούν τις εξής
προϋποθέσεις:
•
•
•

αφορούν περιοχή επί της οποίας ένα κράτος μέλος έχει και / ή ασκεί
δικαιοδοτικά δικαιώματα
είναι σε ηλεκτρονική μορφή
βρίσκονται στην κατοχή δημόσιας αρχής και έχουν παραχθεί ή παραληφθεί από
δημόσια αρχή ή τα διαχειρίζεται ή τα ενημερώνει η εν λόγω αρχή και εμπίπτουν
στο πεδίο των δημοσίων καθηκόντων της ή στην κατοχή τρίτου για λογαριασμό
μιας δημόσιας αρχής.

Εικόνα 3: Η ροή πληροφορίας του INSPIRE

Μεταδεδομένα:
Ένα σημαντικό ζήτημα που πραγματεύεται η οδηγία είναι τα μεταδεδομένα, ήτοι
«πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν σύνολα χωρικών δεδομένων και υπηρεσίες
χωρικών δεδομένων και καθιστούν δυνατή την εξεύρεση, την απογραφή και τη χρήση
τους». Μέσω της οδηγίας θα εξασφαλίζεται ότι δημιουργούνται μεταδεδομένα για τα
σύνολα και τις υπηρεσίες χωρικών δεδομένων και θα ενημερώνονται συνεχώς. Τα
μεταδεδομένα θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με:
• τους όρους πρόσβασης στα σύνολα και τις υπηρεσίες χωρικών δεδομένων και τη
χρήση τους και κατά περίπτωση, τα αντίστοιχα τέλη.
• την ποιότητα και την εγκυρότητα των συνόλων χωρικών δεδομένων.
• τις δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για τη δημιουργία, τη διαχείριση, τη
συντήρηση και τη διανομή των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων
• τους περιορισμούς πρόσβασης του κοινού και την αιτία αυτών.
Τα μεταδεδομένα, εν γένει, υποστηρίζουν την αναζήτηση και ως ένα βαθμό την
αξιολόγηση και χρήση κάθε συνόλου δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, η οδηγία
INSPIRE εξυπηρετεί, κατά σειρά, τρεις βασικές δραστηριότητες των χρηστών: την
ανεύρεση, την αξιολόγηση και τη χρήση των (επιλεγέντων) πηγών. Η ανεύρεση των
πηγών διακρίνεται σε δύο επίπεδα μεταδεδομένων. Στο πρώτο επίπεδο της ανεύρεσης
η παροχή μεταδεδομένων είναι υποχρεωτική. Στο δεύτερο επίπεδο της ανεύρεσης,
όπως και σε αυτό της αξιολόγησης, τα μεταδεδομένα είναι υποχρεωτικά υπό
προϋποθέσεις. Στο χαμηλότερο επίπεδο, αυτό της χρήσης, παρέχονται μεταδεδομένα
που αφορούν συγκεκριμένα θεματικά πεδία και είναι κατά κύριο λόγο προαιρετικά.
Σημειώνεται πως δεν είναι ασυνήθιστη η παροχή μεταδεδομένων για τα
μεταδεδομένα, στην ίδια λογική και με αντίστοιχες προδιαγραφές.

Εικόνα: Τα μεταδεδομένα σύμφωνα με την οδηγία INSPIRE

1.13 Geodata.gov.gr

Εικόνα 4: Η υπηρεσία θέασης χωρικών δεδομένων του geodata.gov.gr

Η λειτουργία της πύλης geodata.gov.gr είναι μια σημαντική καινοτομία στο χώρο της
διάθεσης της κυβερνητικής πληροφορίας καθώς αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την
πρακτική εφαρμογή της ελεύθερης διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων δίχως θεσμικούς
ή τεχνικούς φραγμούς.
Η λειτουργία του geodata.gov.gr ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2010 και κέντρισε
άμεσα το ενδιαφέρον του κοινού. Έκτοτε, τόσο ο αριθμός των μοναδικών
επισκεπτών, όσο και ο αριθμός των συνόλων δεδομένων που φιλοξενούνται, βαίνουν
σταθερά αυξανόμενα.

Εικόνα 5: Η πρόοδος δημοσίευσης γεωχωρικών δεδομένων στο geodata.gov.gr

Το geodata.gov.gr αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία της
παρούσης.

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
2.1 Χαρτογραφία
Η χαρτογραφία είναι εκ των αρχαιότερων επιστημών του ανθρώπου στην προσπάθεια
του να εξελιχθεί και να επιβληθεί στη φύση. Τα ίχνη της χαρτογραφίας χάνονται στα
βάθη των αιώνων. Είναι όμως κοινά αποδεκτό πως πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες
έδωσαν στη χαρτογραφία μια μαθηματική διατύπωση, ενώ η ευρωπαϊκή αναγέννηση
την καλλιτεχνική και αισθητική της φυσιογνωμία. Από τον 18ο αιώνα κι έπειτα η
χαρτογραφία μαθηματικοποιείται περαιτέρω προκειμένου να ικανοποιήσει τις
εξελίξεις που προσέφερε η Γεωδαισία και η Τοπογραφία. Έκτοτε ο χαρακτήρας της
καθορίζεται από μαθηματικές προβολές για την ορθή απόδοση της γήινης επιφάνειας
στο χαρτί.
Το αντικείμενο μελέτης των χαρτογραφικών προβολών ονομάζεται μαθηματική
χαρτογραφία και έχει θεωρητικό αλλά και πρακτικό χαρακτήρα. Σε θεωρητικό
επίπεδο ερευνώνται και τεκμηριώνονται όλοι οι δυνατοί τρόποι απεικόνισης της
γήινης επιφάνειας, ήτοι οι προβολές και οι ιδιότητες που τις χαρακτηρίζουν. Σε
πρακτικό επίπεδο, κατασκευάζεται το μαθηματικό υπόβαθρο του χάρτη, το οποίο
είναι απαραίτητο για τη σύνθεση οποιουδήποτε χάρτη.
Η επιφάνεια της γης, ως αυτόνομη έκφραση, στερείται μαθηματικής σημασίας. Έτσι
οι επιστήμονες που ασχολήθηκαν με τον προσδιορισμό της μορφής και του μεγέθους
της γης, στράφηκαν από νωρίς στην επιστήμη της γεωμετρίας.
2.2 Γεωγραφικά Συστήματα Αναφοράς
Γενικά:
Τα Γεωγραφικά Συστήματα Αναφοράς (Γ.Σ.Α.) χρησιμοποιούν τρισδιάστατες
σφαιρικές επιφάνειες για τον προσδιορισμό σημείων στην επιφάνεια της γης και για
το σκοπό αυτό επιστρατεύουν γωνιακές μετρήσεις, ένα κεντρικό μεσημβρινό και ένα
ελλειψοειδές. Η ακριβής θέση ενός σημείου προσδιορίζεται μέσω του γεωγραφικού
μήκους (λ) και πλάτους (φ), όπως μετρώνται από το κέντρο της γης σε μοίρες ή
βαθμούς. Οριζόντιες γραμμές ίδιου γεωγραφικού πλάτους καλούνται παράλληλοι ενώ
οι κάθετες γραμμές ίδιου γεωγραφικού μήκους καλούνται μεσημβρινοί. Για φ=0 και
λ=0, προκύπτουν ο Ισημερινός και ο κεντρικός Μεσημβρινός αντίστοιχα.
H θεώρηση της γης ως σφαίρας είναι αποδεκτή για χάρτες κλίμακας μικρότερης του
1:5000000. Η διατήρηση της ακρίβειας επιβάλλει την υιοθέτηση σφαιροειδούς/
ελλειψοειδούς για χάρτες μεγαλύτερης κλίμακας. Η γη όμως εκτός από τέλεια
σφαίρα, δεν είναι ούτε τέλειο ελλειψοειδές. Συν τοις άλλοις, η ακανόνιστη επιφάνεια
της γης ανάγκασε τους τοπογράφους να αναγάγουν τις μετρήσεις τους σε μια ιδεατή
ισοδυναμική επιφάνεια που προσεγγίζει την μέση στάθμη της θάλασσας, γνωστή σαν

γεωειδές. Ουσιαστικά, το ελλειψοειδές είναι η βέλτιστη προσέγγιση του γεωειδούς ,
είτε συνολικά είτε σε τοπικό επίπεδο. Η θέση του ελλειψοειδούς αυτού σε σχέση με
το κέντρο της γης καλείται datum και παρέχει πλαίσιο αναφοράς για τον
προσδιορισμό σημείων ορίζοντας ουσιαστικά το κέντρο και τον προσανατολισμό των
παραλλήλων και των μεσημβρινών. Η παράλληλη μετατόπιση ενός ελλειψοειδούς για
την επίτευξη της βέλτιστης προσέγγισης σε τοπικό επίπεδο και η ταύτιση ενός
σημείου του με ένα σημείο της γήινης επιφάνειας, επιτρέπουν τον ορισμό ενός
συστήματος συντεταγμένων.

Εικόνα 6: Το Γεωειδές

Εικόνα 7: Η γεωειδής επιφάνεια και δύο καλά
ταιριασμένα ελλειψοειδή σε διαφορετικές περιοχές

Δεδομένου ότι ούτε η σφαίρα, ούτε το ελλειψοειδές είναι αναπτυκτές επιφάνειες,
είναι αδύνατο η απεικόνιση σε επίπεδο να μη δημιουργήσει παραμορφώσεις, συνεπώς
πρέπει να επιλεγεί κάποια άλλη, αναπτυκτή επιφάνεια όπως κύλινδρος ή κώνος. Κατά
συνέπεια η απεικονίσεις αυτές ονομάζονται κυλινδρικές ή κωνικές.
Ελλάδα:
Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς : Το προβολικό σύστημα που
χρησιμοποιείται κατά κόρον είναι το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς
(ΕΓΣΑ ΄87). Είναι προϊόν συνεργασίας της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ),
της Σχολής Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ) του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Οργανισμού Κτηματογράφησης και Χαρτογράφησης
Ελλάδος (ΟΚΧΕ). Εφαρμόζεται στην Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή και στο
ελλειψοειδές GRS-80 (Geodetic Reference System 1980) με θεμελιώδες σημείο το
βάθρο του Διονύσου. Η απεικόνιση έχει την ιδιότητα της συμμορφίας. Η χώρα
περιέχεται σε μια μόνο ζώνη με κεντρικό μεσημβρινό λ0=24ο από το μεσημβρινό του
Greenwich, που απεικονίζεται στο επίπεδο ως άξονας Υ, ενώ ο Ισημερινός ως άξονας
Χ.. Χρησιμοποιείται ενιαίος συντελεστής κλίμακας k0 = 0.9996, ενώ στις τετμημένες
προστίθεται η σταθερά 500.000m για την αποφυγή αρνητικών τιμών. Οι
παραμορφώσεις αυξάνονται ανάλογα με τα τετράγωνο της απόστασης από τον
κεντρικό μεσημβρινό με μέγιστο, στα άκρα της χώρας, τα 670ppm (πρακτικά 1m). Οι
βασικές παράμετροι του ελλειψοειδούς αναφοράς WGS ’84 είναι οι εξής:


μεγάλος ημιάξονας a = 6378137m



επιπλάτυνση 1/f = 1/298,25722

Εικόνα 8: Η Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή (ΕΜΠ/UTM)

European Datum 1950: Τα συστήματα των περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών ήταν
μέχρι και τον 19ο αιώνα τοπικά, εξαιτίας πολιτικών και επιστημονικών διαφορών.
Μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατεβλήθησαν προσπάθειες για την δημιουργία
ενός κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Αναφοράς. Το πρότυπο ονομάστηκε European
Datum 1950 (ED ’50) και σε αυτό συμμετείχε και η Ελλάδα. Σαν προβολικό σύστημα
χρησιμοποιήθηκε η Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή μέχρι το πλάτος 84ο βορείως,
σε ζώνες των 6ο. Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις ζώνες 34 και 35 βόρεια με
κεντρικούς μεσημβρινούς τους 21ο και 27ο αντίστοιχα. Το ED ’50 χρησιμοποιείται
μέχρι σήμερα, κυρίως για στρατιωτική χρήση.
Παγκοσμίως:
Το υπουργείο άμυνας των Η.Π.Α. (DOD) σχεδίασε, χρηματοδότησε και συντηρεί το
Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης (GPS) μέσω δορυφόρων και σταθμών
εδάφους, με τη μέθοδο μετρήσεων Doppler. Το πρωτόλειο χωρικό πλαίσιο αναφοράς
που προέκυψε ονομάστηκε WGS ’72. Η πρώτη μεγάλη αναθεώρηση του συστήματος
έλαβε χώρα το 1984.
Πιο συγκεκριμένα, το WGS ’84 ορίζεται ως εξής: Η αρχή του συστήματος
καρτεσιανών συντεταγμένων είναι το κέντρο μάζας της Γης, με το σφάλμα να
θεωρείται μικρότερο των 2cm. Ο άξονας Ζ είναι παράλληλος προς τη διεύθυνση του
μέσου (συμβατικού) γήινου πόλου, όπως αυτός ορίζεται από το Bureau International
de l’ Heure (BIH). Ο άξονας Χ ορίζεται ως η τομή του μεσημβρινού του Greenwich
και του ισημερινού που αντιστοιχεί στον μέσο γήινο πόλο. Ο άξονας Υ ορίζεται στην
λογική της συμπλήρωσης του δεξιόστροφου ορθογωνίου συστήματος. Οι βασικές
παράμετροι του ελλειψοειδούς αναφοράς WGS ’84 είναι οι εξής:



μεγάλος ημιάξονας a = 6378137m ± 2m
παγκόσμια βαρυτημετρική σταθερά GM = 3986005 x 108 m3/s2




γωνιακή ταχύτητα της Γης ω = 7292115 x 10-11 rad/s
κανονικοποιημένος συντελεστής του δυναμικού έλξης της Γης C2,0 =
484,16685 x 10-6

2.3 Μετατροπές μεταξύ διαφορετικών προβολικών συστημάτων
Η διαδικασία μετατροπής είναι αρκετά απλή αν τα δύο συστήματα αναφέρονται στο
ίδιο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (datum - ελλειψοειδές) και υλοποιείται
εφαρμόζοντας τις σχέσεις που ορίζουν οι δύο προβολές. Σε αντίθετη περίπτωση η
διαδικασία γίνεται πολύπλοκη και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υλοποιηθεί
μόνο προσεγγιστικά. Το WGS ΄84 είναι γεωκεντρικό ενώ το GRS ΄80 είναι
παράλληλα μετατεθημένο (με ακρίβεια 1ppm) ώστε να επιτρέπει τα μικρότερα
δυνατά σφάλματα στην Ελλάδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ακρίβειες μετατροπής,
καλύτερες από 1m, οι οποίες μπορεί να μην αρκούν για γεωδαιτικές ή/και
τοπογραφικές εργασίες, προσφέρονται όμως για χαρτογραφικό εντοπισμό. Αναλυτικά,
η μετατροπή συντεταγμένων από το WGS ΄84 στο ΕΓΣΑ ΄87 έχει ως εξής:
Οι απαιτούμενες σχέσεις για την μετατροπή των γεωγραφικών συντεταγμένων (φ,λ,h)
σε γεωκεντρικές συντεταγμένες (Χ,Υ,Ζ) είναι:
X1 = N1cosφ1 cosλ1
Υ1 = N1cosφ1 sinλ1
Ζ1 = Ν1 (1 – e21),
όπου Ν1 η ακτίνα της κύριας καθέτου και e1 η πρώτη εκκεντρότητα του
ελλειψοειδούς στο γεωγραφικό πλάτος φ1.
Εν συνεχεία επιβάλλεται η παράλληλη μετατόπιση του ελλειψοειδούς που
εφαρμόζεται στο WGS ΄84 ως προς το ΕΓΣΑ ΄87:

Συνολικά:

Η αντίστροφη διαδικασία επιτυγχάνεται με χρήση των παρακάτω σχέσεων:

όπου Ν2 η ακτίνα της κύριας καθέτου και e2 η πρώτη εκκεντρότητα του
ελλειψοειδούς στο πλάτος φ2.

Εικόνα 9 : Ο ομοπαράλληλος μετασχηματισμός

Εικόνα 10 : Το γεωκεντρικό datum (WGS 84)
και τo τοπικό datum (ΕΓΣΑ ΄87)

EPSG – OGP:
Το European Petroleum Survey Group (EPSG) ιδρύθηκε το 1985 και υπήρξε
επιστημονικός οργανισμός που, όπως προδίδει η ονομασία του, ήταν στενά
συνδεδεμένος με τη πετρελαϊκή βιομηχανία. Αντικείμενό του ήταν η εφαρμοσμένη
γεωδαισία και χαρτογραφία και μεταξύ άλλων δημιούργησε τη μεγαλύτερη βάση
δεδομένων ελλειψοειδών, προβολών και συστημάτων αναφοράς. Η βιβλιοθήκη αυτή
χρησιμοποιείται ευρέως και δη κατά τους μετασχηματισμούς ψηφιακών γεωγραφικών
δεδομένων.
Το 2005 παρέδωσε τα σκήπτρα στην International Association of Oil and Gas
Producers (πιο γνωστή ως OGP), η οποία και συνεχίζει το έργο της.
Οι EPSG κωδικοί που θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια είναι οι παρακάτω:





EPSG 4326 ο οποίος αναφέρεται στο WGS ‘84
EPSG 4321 ο οποίος αναφέρεται στο ΕΓΣΑ ‘87
EPSG 23034/5 ο οποίος αναφέρεται στο ED ’50 στα όρια του ελλαδικού
χώρου
EPSG 900913 ο οποίος αναφέρεται στην προβολή Spherical Mercator που
χρησιμοποιεί η Google στις εφαρμογές της



EPSG 2100 ο οποίος αναφέρεται στην προβολή Transverse Mercator στα όρια
του ελλαδικού χώρου

2.4 Γεωοπτικοποίηση
Η χαρτογραφία υπήρξε ανέκαθεν συνυφασμένη με τα Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών (ΓΣΠ), καθώς η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν
κρίνεται εν τέλει από την ποιότητα της χαρτογραφικής απόδοσης των προϊόντων της
ανάλυσης. Προς τούτο, επιστρατεύεται Επιστημονική Οπτικοποίηση, δηλαδή η
μετατροπή αλφαριθμητικών δεδομένων σε γεωμετρικές εικόνες με χρήση
υπολογιστικών μέσων.
Η Επιστημονική Οπτικοποίηση και δη η Οπτικοποίηση Πληροφοριών
προσανατολίζεται στην υποστήριξη χωρικών τύπων δεδομένων, με τα πρώτα
αποτελέσματα να κρίνονται μάλλον ανεπαρκή. Προκειμένου να επιτευχθεί η
ολοκλήρωση Χαρτογραφίας, ΓΣΠ και Οπτικοποίησης, ο Διεθνής Οργανισμός
Χαρτογραφίας προχώρησε το 1995 στη συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την
προτυποποίηση των υπό επεξεργασία μεθόδων και αρχών.
Αποτέλεσμα της όλης κινητοποίησης ήτο η γέννηση της αυτόνομης πλέον γνωστικής
περιοχής, της Γεωοπτικοποίησης. Τα τέσσερα (4) κύρια αντικείμενα ερεύνης αυτής
ήταν και παραμένουν: η αναπαράσταση της χωρικής πληροφορίας, η ολοκλήρωση
οπτικών και υπολογιστικών μεθόδων, ο σχεδιασμός διεπαφής και η
γνωσιακή/χρηστική θεώρηση της γεωοπτικοποίησης.
2.5 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ)
Ορισμός:
Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ορίζονται ως μια οργανωμένη συλλογή
μηχανολογικού εξοπλισμού, λογισμικού, χωρικών και περιγραφικών δεδομένων με
στόχο τη συλλογή, ενημέρωση, διαχείριση, ανάλυση και παρουσίαση κάθε μορφής
πληροφορίας που αφορά το γεωγραφικό περιβάλλον.
Από τον ορισμό προκύπτει πως τα κύρια μέρη ενός ΓΣΠ είναι ο εξοπλισμός
(hardware), το λογισμικό (software) και τα διαθέσιμα (resourceware).
Κοινωνική διάσταση:
Το πεδίο των ΓΣΠ, στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του, κατακρίθηκε από μερίδα
επιστημόνων ως ανεπανόρθωτα θετικιστικό. Σήμερα επαναπροσδιορίζεται και
αναγνωρίζεται ως το κατεξοχήν μέσο που προσδίδει στην επιστήμη της τοπογραφίας
την κοινωνική της διάσταση. Σταδιακά, τα ΓΣΠ καταλαμβάνουν συνεχώς
περισσότερο χώρο στην καθημερινότητα του χρήστη, “ενσαρκώνοντας” τη κοινωνική
δυναμική των σύγχρονων τεχνολογιών να δρουν εξίσου σαν μέσο ελέγχου και
παράγοντας ανατροπής. Στα χνάρια του τηλεφώνου, του ραδιοφώνου και της
τηλεόρασης, τα ΓΣΠ είναι μια από τις πολλές τεχνολογίες του 20ου αιώνα που
υπόσχονται – και απειλούν – να αλλάξουν την αντίληψή του ανθρώπου περί χώρου

και χρόνου.
Σε αντίθεση όμως με άλλες τεχνολογίες, τα ΓΣΠ απαιτούν από τον χρήστη να
κατασκευάσει ο ίδιος την πληροφορία που επιθυμεί να επικοινωνήσει. Είτε
επιστρατεύοντας ολοκληρωμένες λύσεις από εταιρείες του κλάδου, είτε
χρησιμοποιώντας ελεύθερα εργαλεία στο διαδίκτυο, οι χρήστες αναλαμβάνουν να
χορογραφήσουν ένα στιγμιότυπο όπου λογισμικό, υλισμικό, δεδομένα και αναλυτικές
ικανότητες συνδράμουν στη παραγωγή της επιθυμητής χωρικής γνώσης. Το γεγονός
ότι η σύνθεση αυτή γίνεται, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο κοινωνικών, πολιτικών και
οικονομικών δομών και των αναρίθμητων δυνατοτήτων που αυτές διαμορφώνουν,
καθιστά τα ΓΣΠ ιδιαίτερα ευάλωτα στην κριτική, από πολλές απόψεις. Η
διφορούμενη φύση αυτής της δυνητικά συμμετοχικής τεχνολογίας και το ρευστό
οικοσύστημα στο οποίο αναπτύσσεται, έχει ως αποτέλεσμα ένα ΓΣΠ να μην μοιάζει
ποτέ ίδιο με την δεύτερη ματιά…
Γενικά:
Πρόκειται για πληροφοριακό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία,
διαχείριση, ανάλυση και οπτικοποίηση χωρικών δεδομένων, ήτοι δεδομένων με
γεωγραφική αναφορά π.χ. μια διεύθυνση. Τυπικές εφαρμογές του λογισμικού
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αξιολόγηση νέων τοποθεσιών για την έναρξη
επιχειρήσεων, την παραγωγή χαρτών, τη διαχείριση υποδομών (οδικό δίκτυο, δίκτυα
ενέργειας, πάρκα κλπ), την διαχείριση κινδύνων, δασών κλπ. Για την κάλυψη αυτής
της πληθώρας απαιτήσεων απαιτούνται διαφορετικές λειτουργίες, οι οποίες και
διατίθενται από διαφορετικά πακέτα λογισμικού.
Κάθε γεωγραφικό αντικείμενο ή οντότητα καλείται χαρακτηριστικό (feature). Για την
απόδοση ενός αντικειμένου σε ένα ΓΣΠ π.χ. ένα κτήριο, δέντρο ή δάσος, πρέπει
πρώτα να καθοριστεί ο τρόπος απεικόνισης. Υπάρχουν δύο τρόποι απεικόνισης
χωρικών φαινομένων: η ψηφιδωτή (raster) και η διανυσματική (vector) μορφή. Τα
ψηφιδωτά διακρίνουν τον κόσμο σε διακριτά τετραγωνάκια ή αλλιώς φατνία (cells).
Κάθε φατνίο έχει μια, σχετική με μια αρχή (origin), θέση και μια τιμή που περιγράφει
το υπό παρατήρηση χαρακτηριστικό – κατ’ αναλογία των τιμών R, G, B σε μια
ψηφιακή εικόνα. Σε γενικές γραμμές σε ψηφιδωτή μορφή αναπαριστώνται φαινόμενα
που μεταβάλλονται συνεχώς στο χώρο π.χ. θερμοκρασία ή/και υψόμετρο εδάφους.
Πρακτικά, τέτοιες επιφάνειες αντιστοιχούν σε πίνακες με τετραγωνικά κελιά ίσου
μεγέθους (εικονοστοιχεία), όπου κάθε κελί αναπαριστά μια μονάδα επιφανείας π.χ.
1m2 και συμπληρώνεται με μια αριθμητική τιμή. Διακριτά αντικείμενα π.χ. οικόπεδα
ή/και δρόμοι, αναπαριστώνται σε διανυσματική μορφή μέσω μιας γεωμετρίας
(σημεία, γραμμές, πολύγωνα) και πινάκων, των οποίων τα πεδία συμπληρώνονται με
περιγραφικά χαρακτηριστικά (attributes) π.χ. ένα κτήριο μπορεί να αναπαρασταθεί με
ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και να συνοδεύεται από ένα πινάκα δύο πεδίων
που να περιγραφεί κατασκευαστή και έτος κατασκευής. Είναι δυνατόν, φαινόμενα
όπως π.χ. ένα κοίτασμα, να αναπαρασταθούν τόσο σε διανυσματική, όσο και σε
ψηφιδωτή μορφή με τους ανάλογους περιορισμούς (π.χ. αν επιλεγούν πολύγωνα αντί
κυψελών, η αλλαγή κλάσης θα γίνεται πιο απότομα από την πραγματικότητα).

Εικόνα 11: Σύγκριση μεταξύ διανυσματικής και ψηφιδωτής απεικόνισης του ίδιου φαινομένου.

Για την διευκόλυνση του χρήστη, προσφέρεται η δυνατότητα, γεωγραφικά
αντικείμενα με όμοια γεωμετρικά και περιγραφικά χαρακτηριστικά, να
συγκεντρώνονται σε επίπεδα (layers) π.χ. κτήρια που αναπαρίσταται από πολύγωνα
και διατίθεται πληροφορία για τον ιδιοκτήτη και το έτος κατασκευής μπορούν να
συγκεντρωθούν στο επίπεδο “κτήρια”. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο χρήστης δεν μελετά
μόνο ένα χάρτη αλλά κάθε πιθανό χάρτη, επιλέγοντας μεταξύ διαφορετικών επιπέδων
ανάλογα με την χρήση που τον ενδιαφέρει.

Εικόνα 12: Οργάνωση πληροφορίας σε θεματικά επίπεδα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταφορά του αντικειμένου των ΓΣΠ στον
Παγκόσμιο Ιστό και οι διάφοροι τρόποι εκμετάλλευσης από εξειδικευμένα λογισμικά.
2.6 Διαδικτυακές Υπηρεσίες (Web Services)
Γενικά:
Το Διαδίκτυο αποτελεί την πληρέστερη και πλέον προσβάσιμη βιβλιοθήκη γνώσης
παγκοσμίως. Επιπλέον, εκτιμάται ότι το ποσοστό αυτής της πληροφορίας που έχει
γεωγραφική αναφορά, είναι της τάξης του 80%. Η εκμετάλλευση τέτοιου όγκου
διαθέσιμης πληροφορίας, προϋποθέτει αποτελεσματικές και οικονομικές μεθόδους
διάθεσης, προσπέλασης και διαχείρισης. Η συνθήκη αυτή ικανοποιείται πλήρως μέσω
της χωρικής συσχέτισης των δεδομένων και το πλέον κατάλληλο περιβάλλον για την
επίτευξη του στόχου αυτού είναι τα ΓΣΠ. Η ανάρτηση, κατά συνέπεια, συναφών
υπηρεσιών στο Διαδίκτυο ήταν το επόμενο βήμα.
Ορισμός:
Κατά καιρούς έχουν διατυπωθει διάφοροι ορισμοί σε ότι αφορά τις Web Services.
Σύμφωνα με το W3C (World Wide Web Consortium), η διαδικτυακή υπηρεσία
ορίζεται ως λογισμικό σχεδιασμένο να υποστηρίζει την διαλειτουργική επικοινωνία
μεταξύ μηχανών σε ένα δίκτυο. Στο ίδιο πνεύμα η ΙΒΜ ορίζει τις διαδικτυακές
υπηρεσίες ως μια τεχνολογία που επιτρέπει στις εφαρμογές να επικοινωνούν μεταξύ
τους ανεξαρτήτως πλατφόρμας και γλώσσας προγραμματισμού.

Εν γένει, είναι αρθρωτές εφαρμογές που βασίζονται στο διαδίκτυο για την εκτέλεση
συγκεκριμένων διεργασιών στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου προτύπου. Πρόκειται
για μια συλλογή διεργασιών, προσβάσιμων μέσω API (Application Programming
Interface) που επιτρέπουν στους χρήστες να καλέσουν μια υπηρεσία. Οι υπηρεσίες
αυτές βασίζονται σε ένα σύνολο προτύπων της XML (eXtensive Markup Language),
όπως τα UDDI (Universal Description Discovery and Integration), WSDL (Web
Services Description Language) και SOAP (Simple Object Access Protocol). To W3C
εισάγει κατά καιρούς, νέες γλώσσες και πρότυπα για την διαχείριση διαδικτυακών
υπηρεσιών.
Εν συντομία (αναλύονται παρακάτω):





Το UDDI διαθέτει στους clients ένα μητρώο προκειμένου να ανακαλύψουν τις
διαθέσιμες Web Services. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι πρόκειται για
τον “Χρυσό Οδηγό” των διαδικτυακών υπηρεσιών.
Το WSDL περιγράφει τον τρόπο που αποκτά κανείς πρόσβαση σε μια υπηρεσία.
Το SOAP παρέχει τυποποίηση για τα μηνύματα που ανταλλάσσονται κατά
διαδικασία ενεργοποίησης της υπηρεσίας.

Εικόνα 13: Οι τεχνολογίες των Web Services

Ως αποτέλεσμα αυτών, υπάρχουν τέσσερα (4) χαρακτηριστικά στοιχεία ενδεικτικά
μιας διαδικτυακής εφαρμογής. Πρώτον, περιέχονται πληροφορίες για την διεπαφή
που περιγράφουν πλήρως όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες της. Δεύτερον, περιέχονται
πληροφορίες για τον τύπο των δεδομένων εισόδου και εξόδου που αφορούν τις
παραπάνω λειτουργίες. Τρίτον, παρέχονται πληροφορίες για τα πρωτόκολλα που
χρησιμοποιούνται από/για την συγκεκριμένη υπηρεσία. Τέταρτον και τελευταίο,
παρέχονται πληροφορίες για την ευρετηρίαση και τον επιτυχή εντοπισμό της στον
Παγκόσμιο Ιστό.
UDDI:
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το UDDI είναι ο “Χρυσός Οδηγός” των διαδικτυακών
υπηρεσιών, όπου μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες την προσφερόμενη
υπηρεσία και τον πάροχο της. Η ανάρτηση μιας υπηρεσίας στον κατάλογο (UDDI
registry) αυτό είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει ευκολότερα και γρηγορότερα
διαθέσιμη στο ευρύ κοινό.
Προκειμένου να επιτύχει το στόχο του, το UDDI εμπεριέχει ένα XML schme που

περιγράφει τέσσερεις βασικούς τύπους πληροφορίας:





businessEntity
businessService
bindingTemplate
tModel

Ένα παράδειγμα UDDI και δη του στοιχείου businessService είναι το παρακάτω:
<businessService
serviceKey="d5921160-3e16-11d5-98bf-002035229c64"
businessKey="ba744ed0-3aaf-11d5-80dc-002035229c64">
<name>XMethods Delayed Stock Quotes</name>
<description xml:lang="en">20-minute delayed stock quotes</description>
<bindingTemplates>
<bindingTemplate
serviceKey="d5921160-3e16-11d5-98bf-002035229c64"
bindingKey="d594a970-3e16-11d5-98bf-002035229c64">
<description xml:lang="en">
SOAP binding for delayed stock quotes service
</description>
<accessPoint URLType="http">
http://services.xmethods.net:80/soap
</accessPoint>
<tModelInstanceDetails>
<tModelInstanceInfo
tModelKey="uuid:0e727db0-3e14-11d5-98bf-002035229c64"/>
</tModelInstanceDetails>
</bindingTemplate>
</bindingTemplates>
</businessService>

Ένας άλλος εύστοχος παραλληλισμός θα μπορούσε να είναι πως πρόκειται για μια
υπηρεσία DNS για διαδικτυακές εφαρμογές, γι αυτό και αναμένεται να αποτελέσει
στο μέλλον τη βάση για υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες.

WSDL:
Σύμφωνα με το W3C η WSDL ορίζεται ως ένα σχήμα XML για την περιγραφή των
δικτυακών υπηρεσιών σαν σύνολο από τελικά σημεία που λειτουργούν σε μηνύματα
τα οποία περιέχουν πληροφορία είτε προσανατολισμένη στα έγγραφα είτε
πρσανατολισμένη στις διαδικασίες.
Εν ολίγοις πρόκειται για πρωτόκολλο που επιτρέπει την σαφή περιγραφή του
περιεχόμενου των μυνημάτων του πελάτη και των απαντήσεων που θα λάβει.
Βασίζεται στι XML schema που σημαίνει ότι είναι συμφωνη με τα πρότυπα, δίχως να
είναι εξαρτημένη από τη γλώσσα προγραμματισμού παρέχοντας ευελιξία στον
προγραμματιστή.
Για τον σαφή ορισμό των διαδικτυακών υπηρεσιών, ένα έγγραφο WSDL αποτελείται
από τα παρακάτω μέρη:









Types
Message
Operation
Port Type
Binding
Port
Service

Ένα παράδειγμα WSDL εγγράφου που περιγράφει τα CSW-SOAP endpoints της
επέκτασης Geoportal της ESRI, είναι το παρακάτω:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions targetNamespace="http://www.opengis.net/cat/csw/2.0.2/wsdl"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" xmlns:cswhttp="http://www.opengis.net/cat/csw/2.0.2/http" xmlns:csw-httpkvp="http://www.opengis.net/cat/csw/2.0.2/http/kvp" xmlns:cswsoap="http://www.opengis.net/cat/csw/2.0.2/soap"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
<wsdl:documentation xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<dc:date>2004-06-07</dc:date>
<dc:description>
This WSDL document defines the service-specific properties
of a MyService CSW implementation; it specifies available
endpoints and alternative bindings.
</dc:description>
</wsdl:documentation>
<wsdl:import namespace="http://www.opengis.net/cat/csw/2.0.2/soap"
location="./soap-binding.wsdl"/>
<wsdl:import namespace="http://www.opengis.net/cat/csw/2.0.2/http"
location="./http-binding.wsdl"/>
<wsdl:import namespace="http://www.opengis.net/cat/csw/2.0.2/http/kvp"
location="./kvp-binding.wsdl"/>
<wsdl:service name="CSW">
<wsdl:documentation>
A CSW implementation. Includes alternative SOAP bindings
for the CSW interfaces.
</wsdl:documentation>
<wsdl:port name="csw-SOAP-Port" binding="csw-soap:csw-SOAP">
<soap:address location="http://localhost:8080/csw/CSW"/>
</wsdl:port>
<wsdl:port name="csw-POST-Port" binding="csw-http:csw-POST">
<http:address location="http://localhost:8080/csw"/>
</wsdl:port>
<wsdl:port name="csw-GET-Port" binding="csw-http-kvp:csw-GET">
<http:address location="http://localhost:8080/csw"/>
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

SOAP:
Σύμφωνα με το W3C το SOAP ορίζεται ως ένα ελαφρύ πρωτόκολλο προορισμένο για
την ανταλλαγή δομημένων πληροφοριών σε ένα αποκεντρωμένο, διανεμημένο
περιβάλλον. Χρησιμοποιεί τεχνολογίες XML για να καθορίσει ένα επεκτάσιμο

πλαίσιο παρέχοντας μια δομή μηνυμάτων η οποία μπορεί να ανταλλαχθεί πάνω από
ποικίλα δικτυακά πρωτόκολλα. Το πλαίσιο έχει σχεδιαστεί να είναι ανεξάρτητο από
οποιοδήποτε προγραμματιστικό μοντέλο και σημασιολογία υλοποίησης.
Η έλλειψη πολυπλοκότητας και η επεκτασιμότητα που επικαλείται το W3C
επιτυγχάνονται παραλείποντας από το πλαίσο των μυνημάτων την πλειοψηφία των
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που συναντώνται στα κατανεμημένα συστήματα και
δίνοντας έμφαση σε δύο μόνο δημοφιλείς μέθοδους ανταλλαγής μυνημάτων
(Μessage Εxchange Ρatterns), τα ΗΤΤΡ και SMTP.
Τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένα σύνηθες μήνυμα SOAP ή αν προτιμάται
ένα απλό έγγραφο XML είναι τα κάτωθι:





Envelope
Header
Body
Fault

Εικόνα 14: Δομή ενός μηνύματος SOAP

Ένα παράδειγμα αίτηματος SOAP για την επιστροφή μιας ταξονομίας εντός
πολυγόνου που καθορίζεται από το χρήστη, είναι το παρακάτω:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
" xmlns:tax="http://www.nbnws.net/Taxon" xmlns:spat="http://www.nbnws.net/
Spatial" xmlns:sit="http://www.nbnws.net/SiteBoundary" xmlns:map="http://www.
nbnws.net/Map" xmlns:dat="http://www.nbnws.net/Dataset" xmlns:tax1=

"http://www.nbnws.net/TaxonReportingCategory">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tax:SpeciesListRequest registrationKey="1e279d92fc31f267d185d4a726930b
cf280c907d">
<spat:GeographicalFilter>
<spat:Polygon srs="EPSG_27700">
<spat:Boundary>
<spat:Ring>
<spat:v srs="EPSG_27700" x="519222.0" y="279259.0"/>
<spat:v srs="EPSG_27700" x="518988.0" y="279651.0"/>
<spat:v srs="EPSG_27700" x="519388.0" y="280590.0"/>
<spat:v srs="EPSG_27700" x="520173.0" y="280847.0"/>
<spat:v srs="EPSG_27700" x="520690.0" y="279727.0"/>
<spat:v srs="EPSG_27700" x="520467.0" y="279745.0"/>
<spat:v srs="EPSG_27700" x="520363.0" y="279911.0"/>
<spat:v srs="EPSG_27700" x="519222.0" y="279259.0"/>
</spat:Ring>
</spat:Boundary>
</spat:Polygon>
<map:MapSettings height="400" width="400" outlineWidth="2" outlin
eColour="#000000" fillColour="#00ff00" fillTransparency="0.7" />
<spat:MinimumResolution>_1km</spat:MinimumResolution>
</spat:GeographicalFilter>
</tax:SpeciesListRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Μοντέλο:
Το μοντέλο βασίζεται στο τρίπτυχο publish (δημοσίευση), find (εύρεση) και bind
(σύνδεση). Πιο αναλυτικά:




Ο πάροχος της υπηρεσίας δημοσιεύει αυτή σε ένα κατάλογο υπηρεσιών.
Ο πελάτης αναζητεί μια υπηρεσία στον κατάλογο.
Ο πελάτης συνδέεται με την υπηρεσία, τη μεταφορτώνει και την εκτελεί.

Εικόνα 15: Ένα απλό μοντέλο Web Services

Τα ΓΣΠ ως διαδικτυακή υπηρεσία (Web GIS):
Ο όρος WebGIS υποδηλώνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες ΓΣΠ μέσω ενός

φυλλομετρητή. Η πρόσβαση μπορεί να αφορά εξίσου τον Παγκόσμιο Ιστό ή το
τοπικό δίκτυο ενός οργανισμού. Προϊόντος του χρόνου, οι στατικοί χάρτες
εξελίχθηκαν με την προσθήκη διαδραστικών εργαλείων σε δυναμικούς, παρέχοντας
δυνατότητες χωρικής ανάλυσης.
Η παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών περιορίζεται συνήθως στο πλαίσιο της γλώσσας
περιγραφής και επίκλησης. Το κυρίαρχο πρότυπο της εποχής για την παροχή τέτοιων
υπηρεσιών είναι η XML κυρίως γιατί ευνοεί τη διαλειτουργικότητα μεταξύ
ετερογενών συστημάτων, είναι αναγνώσιμη από το χρήστη, είναι επεκτάσιμη,
διαρκώς αναπτυσσόμενη και διατίθεται δωρεάν. Σημειώνεται ότι η XML αποτελεί
γενικής χρήσης προδιαγραφή για τη δημιουργία γλωσσών σήμανσης συνήθειας.
Κατά καιρούς έχει διεξαχθεί πλήθος μελετών στο πεδίο των διαδικτυακών εφαρμογών
αρμοδιότητας ΓΣΠ. Το OGC (Open GIS Consortium) στην κατεύθυνση της επίτευξης
ενός κοινά αποδεκτού πλαισίου διάθεσης της χωρικής πληροφορίας και σχετικών
εφαρμογών στο διαδίκτυο, προχώρησε στον καθορισμό ενός φάσματος υπηρεσιών.
Συνοπτικά, τέτοιες υπηρεσίες είναι οι: WMS (Web Map Service) για την
κωδικοποίηση χαρτών ως εικόνες, WFS (Web Feature Service) για την διαχείριση
χωρικών δεδομένων και WCS (Web Coverage Service) για την παροχή κάλυψης
πλέγματος π.χ. ψηφιδωτά (raster) δεδομένα. Με την χρήση αυτών τον υπηρεσιών, ο
πελάτης (client), λαμβάνει ως επί το πλείστον πρωτογενή δεδομένα. Η αποθήκευση
και μεταφορά γεωγραφικών αντικειμένων επιτυγχάνεται με χρήση της GML
(Geographic Markup Language) που αποτελεί πρότυπο κωδικοποίησης βασισμένο
στο XML σχήμα. Οι διάφοροι τύποι οπτικοποίησης για κάθε επίπεδο (layer) μιας
WMS, καθορίζονται με τη χρήση SLD (Styled Layer Description). Δεδομένα KML
(Keyhole Markup Language) ερμηνεύονται οπτικοποιούνται και ανταλλάσσονται με
τη χρήση λογισμικού Google Earth.
Η πλέον διαδεδομένη προδιαγραφή του OGC που αφορά τα ΓΣΠ, καθορίζει τη
διεπαφή μιας WMS. Κάθε υπηρεσία που εφαρμόζει αυτή τη διεπαφή, δέχεται ένα
αίτημα ΗΤΤΡ από τον πελάτη και ανακτά γεωγραφικά αντικείμενα, αποτελεί μια
υπηρεσία ΓΣΠ. Στο αίτημα αυτό, καθορίζεται ο τρόπος οπτικοποίησης κάθε
γεωγραφικού αντικειμένου μέσω SLD. Η επέκταση AWMS (Active WMS), του OGC
WMS, επιτρέπει την ανάκτηση ενεργών SLD (ASLD) χαρτών. Η WMS χρησιμοποιεί
την γλώσσα OGC SLD για την περιγραφή του συνόλου των διαθέσιμων επιπέδων και
τύπων οπτικοποίησης. Κατόπιν, η προδιαγραφή AWMS επιτρέπει στον πελάτη να
ορίσει τον τύπο οπτικοποίησης για τα επίπεδα που περιλαμβάνουν μια δυναμική
συμπεριφορά των γεωγραφικών αντικειμένων, ορίζοντας έναν ενεργό χάρτη ως
συλλογή σημείων, γραμμών και πολύγονων με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
Αρχιτεκτονική εφαρμογών Web GIS:
Μια εφαρμογή WebGIS αποτελείται από τρία συστατικά μέρη: το δίκτυο (Network),
τους εξυπηρετητές (servers) και τους πελάτες (clients). Οι βασικές κατηγορίες των
WebGIS εφαρμογών καθορίζονται ουσιαστικά από το είδος του δικτύου, το οποίο
μπορεί να είναι τοπικό (Local Area Network – LAN), παγκόσμιο (World Wide Web) ή
κινητό (mobile).

Εικόνα 16:Συστατικά μέρη μιας WebGIS εφαρμογής

Οι εξυπηρετητές διακρίνονται σε:
•
•
•
•

εξυπηρετητές Ιστού (Web Servers) για την επικοινωνία πελάτη - εξυπηρετητή
εφαρμογών.
εξυπηρετητές δεδομένων (data servers) για την αποθήκευση και διαχείριση των
δεδομένων του ΣΔΒΔ του ΓΣΠ.
εξυπηρετητές χαρτών (Map Servers) για την επεξεργασία των αιτήσεων των
πελατών και την αποστολή των αποτελεσμάτων (αναλυτικά παρακάτω).
εξυπηρετητές εφαρμογών (Application Servers) για τη μεταβίβαση αιτήσεων από
τους δικτυακούς εξυπηρετητές στους εξυπηρετητές χαρτών και αντίστροφα.

Οι πελάτες αποτελούν τον κόμβο αλληλεπίδρασης των χρηστών με τα δεδομένα και
τις λειτουργίες του ΓΣΠ μέσω ενός φυλλομετρητή στα διάφορα μέσα που δύναται ο
χρήστης να μεταχειριστεί (desktop PC, laptop, tablet, mobile etc.)
Το πλήθος των λειτουργιών που δύναται να εκτελεστεί μεταξύ πελάτη και
εξυπηρετητή καθορίζει και το είδος της αρχιτεκτονικής της εφαρμογής. Διακρίνονται
συνεπώς οι εξής αρχιτεκτονικές πελάτη εξυπηρετητή:




Ισχυρού πελάτη (Thick Client Architecture)
Αδύναμου πελάτη (Thin Client Architecture)
Ενδιάμεσου πελάτη (Medium Client Architecture)

Κάθε προσέγγιση εμφανίζει διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
Επιγραμματικά, η πρώτη επεκτείνει τη λειτουργικότητα του φυλλομετρητή (βλ.
plugins) ενώ η δεύτερη επιβαρύνει τον εξυπηρετητή με το σύνολο της επεξεργασίας
των αποτελεσμάτων περιορίζοντας τον πελάτη στην αποστολή αιτήσεων και την
απεικόνιση. Η τρίτη, όπως υποδηλώνει η ονομασία της, αποτελεί μια ενδιάμεση λύση
που αμβλύνει τις αντιθέσεις μεταξύ των δύο προηγούμενων υλοποιήσεων.
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:
Οι εφαρμογές WebGIS αξιοποιούν τις δυνατότητες των ΓΣΠ, κατά συνέπεια
απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα τους, σε συνδυασμό με αυτά της αρχιτεκτονικής
πελάτη – εξυπηρετητή. Αρκεί η σύνδεση στο Διαδίκτυο ενώ δεν είναι απαραίτητη η
απόκτηση εξειδικευμένου λογισμικού και εξοπλισμού με ότι αυτό συνεπάγεται για τα

κόστη λειτουργίας, συντήρησης και αναβάθμισης. Συνεπώς, καλύπτονται πλήρως οι
ανάγκες του μέσου χρήστη που περιορίζονται συνήθως στη κάλυψη εκπαιδευτικών
σκοπών και τη χρήση υπηρεσιών θέσης ενώ οι εμπειρότεροι μπορούν να επεκταθούν
στη διαχείριση κυκλοφοριακού φόρτου και φυσικών πόρων καθώς και σχεδιασμόανάλυση χώρου. Σε επόμενο στάδιο, είναι ευκολότερη η ολοκλήρωσή τους με
σχεσιακά ΣΔΒΔ.
Στον αντίποδα, τα μειονεκτήματα που εμφανίζουν οι εφαρμογές WebGIS
εξαντλούνται στις περιορισμένες δυνατότητες που προσφέρουν συγκριτικά με
εξειδικευμένες υλοποιήσεις και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους από πλευράς
ταχύτητας.
Εξυπηρετητές χαρτών:
Αποτελούν την καρδιά ενός συστήματος WebGIS καθώς εκεί εκτελούνται τα χωρικά
ερωτήματα, πραγματοποιείται η ανάλυση και δημιουργείται η απάντηση στο αίτημα
του χρήστη. Από τον εξυπηρετητή χαρτών εξαρτώνται: η οπτικοποίηση των
δεδομένων, οι διαθέσιμες λειτουργίες, τα εργαλεία ανάλυσης και ο χρόνος απόκρισης.
Η λειτουργία τους βασίζεται στην ύπαρξη ενός μηχανισμού επεξεργασίας χωρικών
δεδομένων (spatial engine) για την επεξεργασία των αιτημάτων του χρήστη και την
αποστολή στον φυλλομετρητή της απάντησης με τη μορφή ψηφιδωτής ή
διανυσματικής εικόνας. Πέραν των βασικών λειτουργιών (zoom in/out, pan κ.α),
δίδεται συνήθως και η δυνατότητα εκτέλεσης πιο σύνθετων ερωτημάτων, με την
εγκατάσταση προσθήκης (plug in) στο φυλλομετρητή, για την ερμηνεία σύνθετων
ροών δεδομένων.
Ορισμένοι δημοφιλείς εξυπηρετητές χαρτών είναι οι Oracle Map Viewer, Arc Internet
Map Server (IMS), Autodesk MapGuide και uDig. Κοινός τόπος για όλους είναι η
εκμετάλλευση της XML. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ο GeoServer, τα
χαρακτηριστικά του οποίου αναλύονται σε επόμενο κεφάλαιο.
2.7 Web Mapping (Διαδικτυακή Χαρτογραφία)
Γενικά:
Διαδικτυακή χαρτογραφία είναι η διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και διάθεσης
χαρτογραφικών δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό. Μολονότι εξετάζει και τις
θεωρητικές πτυχές της χαρτογραφίας, η έμφαση που δίνεται στην ανάλυση έχει ως
αποτέλεσμα να συγχέεται συχνά με τα διαδικτυακά Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών (Web GIS). Οι δύο αυτοί όροι δεν είναι συνώνυμοι, είναι εντούτοις
παρεμφερείς κυρίως ως προς την δυνατότητα που παρέχουν στον μέσο χρήστη να
διαχειρίζεται και να παρέχει γεωδεδομένα. Τα πλεονεκτήματα είναι προφανή,
δεδομένου πως μέχρι πρότινος η χαρτογραφία περιοριζόταν σε εταιρείες, ινστιτούτα
και οργανισμούς που διέθεταν τα μέσα (οικονομικά και γνωστικά) για να την
υποστηρίξουν, ενώ πλέον καταγράφεται μια νέα, κοινωνική δυναμική. Το τίμημα
αυτής μάλλον εξαντλείται στο ενδεχόμενο ενθουσιώδεις αλλά απαίδευτοι χρήστες να
παραβιάζουν της αρχές της επιστήμης και να δημοσιεύουν αναξιόπιστα
αποτελέσματα.

Τύποι διαδικτυακών χαρτών:
Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που τους διακρίνουν οι σύγχρονοι διαδικτυακοί
χάρτες ταξινομούνται ως εξής:











Στατικοί (static web maps): κατ’ αντιστοιχία με τις στατικές ιστοσελίδες,
δημιουργούνται εφ’ άπαξ και σπανίως τυγχάνουν ενημέρωσης.
Δυναμικοί (dynamic web maps): δημιουργούνται δυναμικά, μέσω δυναμικών
πηγών δεδομένων (π.χ. ΒΔ), σε κάθε επαναφόρτωση της ιστοσελίδας.
Αναλυτικοί (analytic web maps): είναι αποτέλεσμα ανάλυσης εργαλείων ΓΣΠ.
Κινούμενοι (animated web maps): προσφέρονται για την απεικόνιση γραφικών ή
χρονικών μεταβολών.
Συνεργατικοί (collaborative web maps): είναι αποτέλεσμα συνεργασίας
κοινότητας χρηστών κατ’ αντιστοιχία με το Wikipedia.
Προσαρμόσιμοι (customizable web maps): προσφέρεται η δυνατότητα
μεταφόρτωσης τους σε άλλα περιβάλλοντα (συνήθως μέσω API’s).
Κατανεμημένοι (distributed web maps): είναι αποτέλεσμα κλήσεων σε
κατανεμημένες πηγές δεδομένων.
Διαδραστικοί (interactive web maps): προσφέρονται δυνατότητες αλληλεπίδρασης
του χρήστη με το περιεχόμενο.
Εξατομικευμένοι (personalized web maps): ο χρήστης επιλέγει συμβολισμούς,
μορφοποιήσεις επί του χάρτη ανάλογα με τις προσωπικές του προτιμήσεις.
Πραγματικού χρόνου (real time web maps): προσφέρονται για συλλογή δεδομένων
από αισθητήρες και άμεση απεικόνιση αυτόματα, είτε κατόπιν αιτήσεως.

Παρακάτω και πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο «Υλοποίηση» παρατίθενται και
αναλύονται οι δημοφιλέστερες υπηρεσίες διαδικτυακών χαρτών.

2.8 Συστήματα Διαχείρισης Χωρικών Βάσεων Δεδομένων
Εισαγωγή:
Η ευρεία διάθεση χωρικών δεδομένων από πλήθος πηγών συνέβαλε ώστε η χωρική
πληροφορία να διεισδύσει στη καθημερινότητα του μέσου χρήστη. Η ανάπτυξη των
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών εισήγαγε μεν τη διάσταση της χωρικής
ανάλυσης, δίχως όμως να επενδύσει στην κοινωνική της διάσταση καθιστώντας τη
προνόμιο επιστημόνων και εξειδικευμένων επαγγελματιών. Σύντομα έγινε σαφές ότι
η προσέγγιση που έπρεπε να υιοθετηθεί ήταν αυτή των μέσων επικοινωνίας (media),
σε ότι αφορά τον τρόπο μετάδοσης και διάθεσης πληροφοριών στο ευρύ κοινό. Στην
πράξη πλέον, ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων αναζητεί και αξιοποιεί χωρικά
δεδομένα και πληροφορίες, κυρίως στο Διαδίκτυο. Ο αριθμός αυτός βαίνει συνεχώς
αυξανόμενος. Η “επανάσταση” αυτή οφείλεται εν πολλοίς στην ανάπτυξη των
Συστημάτων Χωρικών Βάσεων Δεδομένων (ΣΧΒΔ) και τις αλλαγές που επέφερε
αυτή στον τρόπο συλλογής, διαχείρισης, διάθεσης και αξιοποίησης των χωρικών
πληροφοριών.

Ορισμός:
Βάση δεδομένων (ΒΔ) καλείται μια συλλογή από δεδομένα, που περιγράφουν
συσχετιζόμενες οντότητες. Ο όρος δεδομένα αναφέρεται σε μια συλλογή από
καταγεγραμμένα γεγονότα που έχουν σημασία για έναν οργανισμό. Με τον όρο
οντότητα ορίζεται κάθε μονάδα ή αντικείμενο με φυσική ή εννοιολογική υπόσταση.
Ο όρος χωρική αναφέρεται στο γεγονός ότι τα κύρια δεδομένα της βάσης συνδέονται
με ένα σύστημα συντεταγμένων που περιγράφει τη θέση τους και είναι πολυδιάστατα.
Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) καλείται ένα γενικής χρήσης
σύστημα λογισμικού που διευκολύνει τις διαδικασίες ορισμού, κατασκευής και
χειρισμού βάσεων δεδομένων για διάφορες εφαρμογές.
Μια ΒΔ μαζί με το λογισμικό διαχείρισής της (ΣΔΒΔ) καλείται Σύστημα Βάσης
Δεδομένων (ΣΒΔ), η (απλοποιημένη) αρχιτεκτονική της οποίας αποτελείται από
τέσσερα βασικά τμήματα: τη διεπαφή χρηστών και προγραμμάτων, το ΣΔΒΔ, τη ΒΔ
και τα μεταδεδομένα.
Διαδικασία ανάπτυξης ενός ΣΒΔ:
Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των σύγχρονων εφαρμογών οδήγησε στην
ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων για το σύνολο των σταδίων ανάπτυξης ενός
ΣΒΔ. Σύμφωνα με την πλειοψηφία αυτών, τα στάδια ανάπτυξης είναι τα εξής:
•
•
•
•
•
•
•

Καθορισμός του ΣΒΔ (σκοπός, χρήστες, απαιτήσεις)
Σχεδίαση στου συστήματος (ιδεατή, λογική, φυσική)
Υλοποίηση της εφαρμογής
Φόρτωση των δεδομένων
Έλεγχος και αξιολόγηση
Λειτουργία του συστήματος
Παρακολούθηση της λειτουργίας και συντήρηση

Η φάση της σχεδίασης - ενδεχομένως η σημαντικότερη – έχει διττό στόχο. Πρέπει να
ικανοποιήσει τις ανάγκες των χρηστών για πληροφορίες, αποτυπώνοντας τες σε
κατάλληλες δομές και παράλληλα να εξυπηρετήσει τις λειτουργικές απαιτήσεις και
της ανάγκες επίδοσης (χρόνοι απόκρισης και επεξεργασίας, απαιτήσεις μνήμης). Τα
στάδια της σχεδίασης είναι συνήθως τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•

Συγκέντρωση και ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών
Σχεδίαση του ιδεατού σχήματος
Επιλογή του ΣΔΒΔ που θα χρησιμοποιηθεί
Λογική σχεδίαση
Σχεδίαση του φυσικού σχήματος

Αναλυτικά:
Εννοιολογικός Σχεδιασμός: ο στόχος της σχεδίασης του εννοιολογικού σχήματος
έγκειται στη σαφή περιγραφή της ΒΔ, ανεξάρτητα του τρόπου υλοποίησης της.
Εξαλείφει κάθε ασάφεια και αποτελεί την κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ

χρηστών, σχεδιαστών, αναλυτών και προγραμματιστών. Το ιδεατό αυτό σχήμα
χρησιμοποιεί απλά μοντέλα με αυξημένη εκφραστικότητα και λιτή διαγραμματική
αναπαράσταση προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης κατανόηση. Το πλέον
διαδεδομένο μεταξύ αυτών είναι το μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων (μοντέλο Ο-Σ ή
E-R model), τα συστατικά μέρη του οποίου είναι:
•
•
•
•

Ορθογώνια, που αντιπροσωπεύουν τις οντότητες.
Ελλείψεις, που αντιπροσωπεύουν τις ιδιότητες.
Ρόμβοι, που αντιπροσωπεύουν τις συσχετίσεις και
Γραμμές για τη κατά σειρά σύνδεση ιδιοτήτων, οντοτήτων και
σχέσεων.

Λογικός Σχεδιασμός: πρόκειται ουσιαστικά για την απεικόνιση του εννοιολογικού
σχήματος σε ένα λογικό σχήμα, το οποίο εν συνεχεία υλοποιείται άμεσα σε ένα
ΣΔΒΔ, ενώ παράλληλα αποκρύπτει τις λεπτομέρειες της φυσικής αποθήκευσης των
δεδομένων. Υπόκειται στους περιορισμούς του αντίστοιχου λογικού μοντέλου. Το
πλέον διαδεδομένο μοντέλο είναι το σχεσιακό (Codd 1970), το οποίο εξ ορισμού
βασίζεται στις έννοιες των συνόλων. Απαρτίζεται από συλλογή σχέσεων όπου κάθε
σχέση μοιάζει με πίνακα ή αρχείο εγγραφών. Κάθε γραμμή καλείται πλειάδα και
περιέχει δεδομένα (τιμές γνωρισμάτων). Κάθε στήλη αποτελεί ένα γνώρισμα. Κάθε
πλειάδα σε μια σχέση είναι μοναδική σε ότι αφορά τα επιμέρους γνωρίσματα της. Τα
γνωρίσματα που ταυτοποιούν μια οντότητα ονομάζονται κλειδιά. Γνώρισμα ή
συνδυασμός γνωρισμάτων που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση πλειάδων
καλείται πρωτεύον κλειδί. Για τη συσχέτιση σχέσεων-πινάκων μεταξύ τους
χρησιμοποιούνται ξένα κλειδιά, ήτοι πρωτεύοντα κλειδιά με πεδίο ορισμού ίδιο με
αυτό μιας άλλης σχέσης.
Φυσικός Σχεδιασμός: ακολουθεί τον λογικό σχεδιασμό και κάνει χρήση της γλώσσας
SQL για την δημιουργία πινάκων, εισαγωγή δεδομένων και μεταδεδομένων και τη
δημιουργία χωρικών ευρετηρίων.
2.9 Χωρικά Δεδομένα
Γενικά:
Τα παραδοσιακά ΣΒΔ σχεδιάστηκαν για την διαχείριση αλφαριθμητικών δεδομένων
χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για τη διαχείριση χωρικών δεδομένων. Βασιζόμενοι στη
δυνατότητα των αντικειμενοστραφών και αντικειμενοσχεσιακών ΣΒΔ να
υποστηρίζουν τη δημιουργία αφηρημένων τύπων δεδομένων (Abstract Data Types,
ADT’s) για την περιγραφή σύνθετων δομών, οι προγραμματιστές κατάφεραν να
ενσωματώσουν στο μοντέλο, χωρικούς τύπους δεδομένων (διανυσματικά και
ψηφιδωτά). Κατέστη πλέον δυνατή για τα σύγχρονα ΓΣΠ, η διαχείριση της χωρικής
διάστασης των γεωγραφικών οντοτήτων, πέραν της θεματικής - συνήθως
αλφαριθμητικής.
Χωρικοί τύποι δεδομένων:
Οι χωρικοί τύποι δεδομένων είναι ειδικοί τύποι δεδομένων, απαραίτητοι για τη
μοντελοποίηση και αναπαράσταση της χωρικής διάστασης των γεωγραφικών

οντοτήτων, των συσχετίσεων και των λειτουργιών τους σε ένα ΣΔΒΔ. Ο ορισμός και
η υλοποίηση τέτοιων τύπων δεδομένων αποτελούν τα πιο θεμελιώδη ζητήματα στην
ανάπτυξη ενός Συστήματος Χωρικών Βάσεων Δεδομένων (ΣΧΒΔ).
Η έλλειψη κοινού προτύπου αναπαράστασης των γεωγραφικών οντοτήτων, οδήγησε
αναπόφευκτα στην εξάρτηση από υλοποιήσεις χωρικών δεδομένων σε συγκεκριμένα
λογισμικά και προβλήματα, κατά συνέπεια, διαλειτουργικότητας. Το OGC πρότεινε
το 1999 μια ιεραρχία χωρικών τύπων δεδομένων: το μοντέλο αντικειμένου
γεωμετρίας (geometry object model). Το μοντέλο χρησιμοποιεί τη βασική κλάση
“γεωμετρία” για την αναπαράσταση μιας οντότητας ως αντικείμενο, εφόσον διαθέτει
ένα τουλάχιστον χαρακτηριστικό γεωμετρικού τύπου. Η υπόψη κλάση διακρίνεται σε
τέσσερις βασικές υποκλάσεις: σημείο, γραμμή, πολύγωνο και συλλογή γεωμετρίας.
Τα βασικά τουλάχιστον στοιχεία της ιεραρχίας αυτής, τυγχάνουν εφαρμογής από την
πλειοψηφία των σύγχρονων κατασκευαστών σχετικών υλοποιήσεων. Επισημαίνεται
ότι η γεωμετρία δεν είναι υλοποιήσιμη στο σύστημα, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί
να αναπαρασταθεί οπτικά.

Εικόνα 17: Ιεραρχία των χωρικών τύπων δεδομένων κατά OGC

Λειτουργίες Διαχείρισης Χωρικών Δεδομένων:
Δεν υφίσταται επίσημα αναγνωρισμένη άλγεβρα για τα γεωγραφικά δεδομένα, ήτοι
μια καθολικά αποδεκτή λίστα λειτουργιών για τη διαχείριση τους. Εντούτοις, στο
παρελθόν έχουν προταθεί αρκετές κατηγοριοποιήσεις λειτουργιών ΣΓΠ, με έμφαση
στη διαφορετική δομή, στόχο, λεπτομέρεια και εσωτερική συνέπεια.
Οι λειτουργίες αυτές ποικίλουν, ανάλογα με το λογισμικό που χρησιμοποιείται, το
πεδίο εφαρμογής και τα υποκείμενα μοντέλα δεδομένων, μπορούν όμως να ενταχθούν
σε τέσσερις βασικές ομάδες:
•
•

Λειτουργίες προγραμματισμού: Αποτελούνται από έναν αριθμό ρουτινών στο
επίπεδο του λειτουργικού συστήματος.
Λειτουργίες προετοιμασίας των δεδομένων: Αφορούν πληθώρα μεθόδων για τη
συλλογή των δεδομένων από διαφορετικές πηγές, την επεξεργασία και την
αποθήκευση τους στη βάση δεδομένων.

•
•

Λειτουργίες παρουσίασης των δεδομένων: Αφορούν πληθώρα μεθόδων για την
παρουσίαση των δεδομένων.
Λειτουργίες ερμηνείας των δεδομένων: Οι λειτουργίες αυτές μετατρέπουν τα
δεδομένα σε πληροφορίες και επομένως αποτελούν την καρδιά κάθε ΣΓΠ.

Οι λειτουργίες ερμηνείας των δεδομένων των ΓΣΠ διακρίνονται σε τοπικές,
κεντρικές και λειτουργίες ζώνης και χαρακτηρίζουν απλές θέσεις, θέσεις εντός
γειτονίας ή/και εντός ζωνών. Είναι οι λειτουργίες αυτές, που μπορούν να
συνδυαστούν για τη σύνθεση διαδικασιών που στοχεύουν στην υποστήριξη της
λήψης αποφάσεων.

Πίνακας 4: βασικές κατηγορίες λειτουργιών ερμηνείας των δεδομένων

2.10 Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)
Ορισμός/Κοινότητα:
Λογισμικό ΓΣΠ διατίθεται τόσο από εταιρείες, όσο και ελεύθερα. Συνηθίζεται, το
λογισμικό που διατίθεται εμπορικά να καλύπτει μεγάλο εύρος εφαρμογών ενώ το
ΕΛ/ΛΑΚ να επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη χρήση. Οι κραταιές εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στο χώρο είναι οι Autodesk, Bentley, ESRI, GE, Pitney Bowes
και Intergraph. Ελεύθερα λογισμικά όπως τα MapServer, GeoServer (εξυπηρετητές),
PostGIS (ΣΔΒΔ) και Quantum GIS, gvSIG (desktop), μολονότι γίνονται συνεχώς πιο
δημοφιλή, μάλλον συμπληρώνουν παρά ανταγωνίζονται τα εμπορικά πακέτα.
Τα τελευταία χρόνια, στον χώρο του ΕΛ/ΛΑΚ έχουν συντελεστεί σημαντικές
αλλαγές, οι οποίες μπορούν να αποτυπωθούν σε τέσσερις επιμέρους δείκτες. Πρώτος

εξ αυτών, ο ρυθμός με τον οποίο αναφύονται νέα projects. Χαρακτηριστικά, η
ιστοσελίδα FreeGIS.org αριθμεί επί του παρόντος 352 project, 25 εκ των οποίων τη
τελευταία διετία. Δεύτερος δείκτης, το μέγεθος της κρατικής χρηματοδότησης που
υπερβαίνει πλέον το 40% για desktop προγράμματα. Τρίτον, ο μέσος ρυθμός
αποφόρτωσης (download) desktop προγραμμάτων ΓΣΠ, ο οποίος βαίνει συνεχώς
αυξούμενος. Τέταρτος και τελευταίος δείκτης, η πραγματική χρήση του λογισμικού
όπως καταγράφεται στη γεωχωρική βάση δεδομένων του PostGIS. Ένας επιπλέον
παράγοντας που επιβεβαιώνει την τάση/στροφή προς το ΕΛ/ΛΑΚ είναι ο αριθμός
σχετικών με αυτό δημοσιεύσεων σε έγκριτα μέσα.
Σε αυτό το σημείο, επιβάλλεται να οριστούν η έννοιες ελεύθερο λογισμικό και
λογισμικό ανοικτού κώδικά. Οι δύο όροι έχουν διαφορετική βάση αναφοράς μολονότι
εν πολλοίς επικαλύπτονται. Στην απέναντι όχθη συναντάται ο όρος proprietary
(ιδιόκτητο), ο οποίος περιλαμβάνει τις υποκατηγορίες κλειστό (closed) και shareware.
Η έννοια ελεύθερο λογισμικό έχει οριστεί από το Free Software Foundation (FSF,
www.fsf.org) ως εξής:
Η σχετική άδεια πρέπει να εξασφαλίζει τις παρακάτω προϋποθέσεις:
•
•
•
•

Ελευθερία ως προς τη χρήση του προγράμματος για οποιοδήποτε σκοπό.
Ελευθερία ως προς τη μελέτη του τρόπου λειτουργίας του προγράμματος
και τη προσαρμογή του στις απαιτήσεις του χρήστη.
Η ελευθερία ως προς την αναπαραγωγή και διανομή.
Η ελευθερία ως προς τη δυνατότητα βελτίωσης του προγράμματος και τη
διάθεση των βελτιώσεων στο κοινό προς όφελος όλων.

Από τα παραπάνω συνάγεται πως ο όρος proprietary, με την έννοια της ιδιοκτησίας
είναι αντίθετος του όρου ελεύθερο και όχι ο όρος εμπορικό/εμπορεύσιμο όπως ίσως
ήταν αναμενόμενο καθώς δεν προκύπτει πως απαγορεύεται η προσπόριση κέρδους.
“Είναι ζήτημα ελευθερίας και όχι τιμής, γι αυτό σκεφτείτε ελευθερία λόγου και όχι
ελεύθερη μπύρα.”, όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο Stallman το 2007.
Ο όρος Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα έχει καθιερωθεί από την Open Source Initiative
(OSI, opensource.org) υπό τύπον μάρκας. Η πιστοποίηση ενός λογισμικού ως
ανοιχτού κώδικα γίνεται από την OSI εφόσον η άδεια πληροί δέκα προϋποθέσεις που
είναι σε γενικές γραμμές μια επαναδιατύπωση των τεσσάρων ελευθεριών της FSF. Εν
τούτοις, έχουν υπάρξει περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί άδειες από έναν οργανισμό και
απορριφθεί από τον άλλο (π.χ. Apple Public License v1.0).
Ενδεχομένως οι δύο όροι, στα μάτια του μέσου χρήστη, να επικαλύπτονται σε τέτοιο
βαθμό που να είναι συνώνυμοι. Σε θεωρητικό όμως επίπεδο και σε αντιπαραβολή με
τις τέσσερις ελευθερίες, ο όρος ανοιχτός κώδικας υποδηλώνει πρόσβαση στον πηγαίο
κώδικα και τη μελέτη αυτού, όχι όμως και την ελεύθερη μετατροπή και αναπαραγωγή
του – εξ ου και ο όρος ελεύθερο είναι απαραίτητος.
Οι πλέον γνωστές άδειες που εκδίδονται από τους FSF και OSI είναι οι GNU (GNU is
not Unix), General Public License, GNU Lesser General Public License (LGPL),
Berkeley Software Distribution (NetBSD, FreeBSD) κλπ. Σημαντικότερες εξ αυτών
οι GPL και LGPL κυρίως σε ότι αφορά την αυστηρότητα και τη σαφήνεια με την

οποία προστατεύονται οι χρήστες των ΕΛ/ΛΑΚ.
Εν κατακλείδι, η κοινότητα των χρηστών/προγραμματιστών αξιώνει η ελευθερία να
μην εξαντλείται στη δωρεάν διάθεση του λογισμικού και προάγει την ιδέα ενός
λογισμικού ικανού να αποτελέσει τα θεμέλια μιας πολυμαθούς κοινωνίας όπου η
γνώση θα διαχέεται με επεκτάσιμο τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό διατρανώνονται απόψεις
περί ελεύθερης διανομής του πηγαίου κώδικα (source code), διαθεσιμότητας των
δεδομένων και χρήση κατά βούληση. Το κίνημα δραστηριοποιείται περαιτέρω στην
κατεύθυνση αυτή μέσω διαδικτυακών οργανισμών όπως οι FreeGIS.org,
Sourceforge.org, Eduforge.org, ScienceCommons.org και okfn.org. Η πιο πετυχημένη
ίσως υλοποίηση τέτοιου τύπου είναι το πρόγραμμα OpenStreetMap.
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:
Οι χρήστες, πέραν του προφανούς πλεονεκτήματος της μη καταβολής
ανταλλαγμάτων για την προμήθεια των αδειών χρήσης, απολαμβάνουν πλήθος
πλεονεκτημάτων. Κυριότερα εξ αυτών είναι η υποστήριξη ευρέως
χρησιμοποιούμενων ανοιχτών προτύπων και μορφότυπων (formats) που διευκολύνει
την υιοθέτηση χωρικών συνόλων δεδομένων διαφορετικής πηγής προέλευσης καθώς
και απεριόριστη χρήση σε ότι αφορά τον αριθμό των αδειών, της εγκατάστασης
αυτών σε διαφορετικούς υπολογιστές και τη χρήση για την οποία προορίζονται
(ιδιωτική / επαγγελματική).
Στον αντίποδα χρήστες και προγραμματιστές, συχνά προβληματίζονται από τα κόστη
αλλαγής από proprietary λογισμικό σε ΕΛ/ΛΑΚ, τα οποία είναι κατά τεκμήριο ίδια
με αλλαγή μεταξύ proprietary προϊόντων. Το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού
κινείται στα ίδια επίπεδα ενώ συχνό είναι και το φαινόμενο η εγκατάσταση του νέου
λογισμικού να απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία η οποία συνήθως αμείβεται αδρά.
Ένα επιπλέον μειονέκτημα είναι η ελλιπής τεκμηρίωση/υποστήριξη που συνοδεύει τα
ΕΛ/ΛΑΚ ιδιαίτερα σε νηπιακό στάδιο, ενώ στερούνται και προγραμματισμού για το
μέλλον.
Συμπερασματικά, το ΕΛ/ΛΑΚ προσφέρεται μάλλον για την υποστήριξη της
μαθητικής διαδικασίας, την έρευνα, τον έλεγχο υποθέσεων, σύγκριση και βελτίωση
υφιστάμενων μοντέλων και αλγορίθμων καθώς και τη διάδοση επαναστατικών
ευρημάτων. Ενδεχομένως, να μην είναι συμβατό με τις απαιτήσεις χρηστών που λόγω
αντικειμένου συνηθίζουν να υιοθετούν όψιμες τεχνολογίες π.χ. πετρελαϊκές εταιρείες.
Το ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό ήταν και θα είναι στο πλευρό των ασυμβίβαστων,
καινοτόμων προγραμματιστών/χρηστών, χωρίς να αποκλείει κανέναν ενδιαφερόμενο.
Το λογισμικό ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιήθηκε στη ανάπτυξη της παρούσης,
παρατίθεται αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο.

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
3.1 Αρχιτεκτονική Συστήματος
To ΓΣΠ που αναπτύχθηκε αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:





Η web εφαρμογή που τρέχει στον φυλλομετρητή.
Χωρικός εξυπηρετητής για την παροχή των χωρικών πληροφοριών.
Web server για την διαχείριση των μη χωρικών ερωτημάτων του χρήστη.
Βάση δεδομένων για την αποθήκευση και επεξεργασία του συνόλου των
πληροφοριών.

Εν προκειμένω το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι
κατά σειρά:





OpenLayers
GeoServer
WampServer
PostgreSQL/PostGIS
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3.2 Δημοφιλείς Διαδικτυακές Εφαρμογές Χαρτών
Παρακάτω παρατίθενται οι δημοφιλέστερες διαδικτυακές εφαρμογές χαρτών, οι
οποίες αποτελούν και μέρος της εφαρμογής, δεδομένου πως υιοθετήθηκαν ως
χαρτογραφικά υπόβαθρα για την οπτικοποίηση των δεδομένων. Πιο αναλυτικά:

3.2.1 Google Maps
Η γλώσσα KML:
Η γλώσσα KML (Keyhole Markup Language) είναι ένα XML γλωσσικό σχήμα που
αναπτύχθηκε, αρχικά, από την εταιρεία Keyhole Inc. για την έκφραση του
γεωγραφικού σχολιασμού και της απεικόνισης (συμπεριλαμβανομένης της τρίτης
διάστασης) στην εφαρμογή Earth Viewer. Η εταιρεία απορροφήθηκε το 2004 από την
Google και το 2005 το λογισμικό αυτό μετονομάστηκε στο γνωστό Google Earth.
Πέραν του Google Earth (τρισδιάστατη εικονική σφαίρα), το λογισμικό βρήκε
εφαρμογή στα Google Maps (δισδιάστατη διαδικτυακή εφαρμογή) και Google Maps
for Mobile. Από τον Απρίλιο του 2008 η KML αποτελεί ανοικτό πρότυπο του OGC,
με επίσημη ονομασία την OpenGIS KML Encoding Standard και χρησιμοποιείται
ευρέως για την αποθήκευση, διαχείριση και διάχυση γεωγραφικών αντικειμένων
μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών.
Αρχεία KML μπορούν να δημιουργηθούν με χρήση κειμενογράφου και κατάλληλη
σύνταξη της γλώσσας XML, αποθηκεύοντας το κείμενο txt με κατάληξη .kml ή .kmz
αν πρόκειται για συμπιεσμένο αρχείο. Εναλλακτικά, αρχεία KML μπορούν να
παραχθούν απευθείας στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής Google Earth με
οπτικοποίηση της γεωγραφικής πληροφορίας. Η επεξεργασία ενός KML αρχείου
γίνεται με τον ίδιο τρόπο που ένας διαδικτυακός φυλλομετρητής επεξεργάζεται ένα
HTML ή XML αρχείο. Όπως η HTML, έτσι και η XML στηρίζεται σε ετικέτες (tags),
που έχουν ονόματα και ιδιότητες που περιγράφουν διαφορετικούς τρόπους
απεικόνισης. Μπορεί συνεπώς να ειπωθεί πως το Google Earth αποτελεί ένα είδος
φυλλομετρητή για αρχεία KML.

Εικόνα 19: Το μοντέλο δεδομένων KML

Γενικά:
Πρόκειται για μια διαδικτυακή εφαρμογή παροχής διαδικτυακών χαρτών για το
σύνολο σχεδόν της επιφάνειας της γης. Αποτελεί ουσιαστικά ένα ΓΣΠ που παρέχει
μεταξύ άλλων και δυνατότητες απεικόνισης δορυφορικών εικόνων ικανής ευκρίνειας.
Η πρόσβαση είναι ελεύθερη μέσω φυλλομετρητή, σε οποιοδήποτε λειτουργικό
σύστημα και με υποστήριξη πλήθους γλωσσών. Προσφέρονται οδικοί χάρτες,
σχεδιαστής διαδρομής πεζή, με αυτοκίνητο ή ΜΜΜ, εντοπισμός επιχειρήσεων,
οργανισμών κ.α.
Τα χαρτογραφικά υπόβαθρα που διατίθενται, επιπλέον των χαρτών, είναι:





satellite (δορυφόρος): συνδυασμός δορυφορικών εικόνων και αεροφωτογραφιών,
η ανάλυση των οποίων ποικίλει ανάλογα με την περιοχή. Παρέχεται η
δυνατότητα απεικόνισης ονομάτων οδών και λοιπών χαρακτηριστικών μέσω του
στοιχείου “Εμφάνιση Ετικετών”.
Terrain (Έδαφος): απεικόνιση που αναπαριστά το ανάγλυφο.
Hybrid (Υβρίδιο): υβριδική μορφή απεικόνισης, όπου γίνεται επίθεση
χαρτογραφικής πληροφορίας (π.χ. ονόματα οδών) σε δορυφορικό υπόβαθρο.
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Η επιτυχία της εφαρμογής δεν οφείλεται τόσο στη σύνθεση και αποθήκευση των
εικόνων, όσο στη ταχεία και αποτελεσματική απόδοση αυτών στον υπολογιστή του
χρήστη. Χαρακτηριστικά, χρήστης με απλή σύνδεση ταχύτητας 56Kbps, θα
χρειαζόταν για την απεικόνιση μιας δορυφορικής εικόνας ΙΚΟΝΟS ανάλυσης 1m για
το σύνολο της γήινης επιφάνειας, χρόνο ίσο με 12.400 χρόνια. Αυτή ήταν και η
μεγαλύτερη πρόκληση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η εφαρμογή αυτή.
Το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτή, ήταν η αξιοποίηση της προσωρινής μνήμης
cache του Η/Υ προκειμένου να μην απαιτείται η χρονοβόρα επαναφόρτωση εικόνων
που ο χρήστης προσπέλασε στο πρόσφατο παρελθόν. Το επόμενο βήμα ήταν ο
επαναπροσδιορισμός του τρόπου που ο Η/Υ επεξεργάζεται και προβάλλει τις εικόνες.

Η Google έχει κατοχυρώσει πλήθος ευρεσιτεχνιών στην κατεύθυνση αυτή με
σημαντικότερη όλων το επονομαζόμενο Universal Texture (UT) που επιτελεί δύο
πολύ σημαντικές λειτουργίες, γνωστές ως ΜΙΡ mapping και clip stacking.
Στα λατινικά, η φράση Multum In Parvo (ΜΙΡ) σημαίνει πολλά σε μικρό χώρο. MIP
maps καλούνται προεπεξαργασμένες, βελτιστοποιημένες συλλογές εικόνων,
χρησιμοποιούμενες στη λογική της αντεστραμμένης πυραμίδας. Αυτή επιτυγχάνεται
με την διαδοχική επίθεση εικόνας διπλάσιας διακριτικής ικανότητας από την
προηγούμενη. Όταν οι συνθήκες θέασης (απόσταση, μέγεθος) δεν επιτρέπουν την
απόδοση της εικόνας σε πλήρη ανάλυση, η αναπαραγωγή της προσαρμόζεται στο
βέλτιστο για την περίσταση επίθεμα, αυξάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ταχύτητα
και τη ποιότητα της απεικόνισης, αφού απαιτείται η επεξεργασία σημαντικά
λιγότερων εικονοστοιχείων (pixels). Clip stacks καλούνται μικρά τμήματα των
mipmaps, προσαρτημένα σε συγκεκριμένη γεωμετρία. Το πλεονέκτημα της σύνδεσης
αυτής συνίσταται στην παραδοχή ότι ο χρήστης αρκείται στην απεικόνιση ενός
μικρού τμήματος του mipmap κάθε στιγμή. Ο σχετικός αλγόριθμος ενεργοποιεί μόνο
τα απαραίτητα clips για την δημιουργία της τελικής εικόνας στην οθόνη του χρήστη
αφαιρώντας την πλεονάζουσα πληροφορία.

Εικόνα 21: Προεπεξεργασμένα επίπεδα MIP map

Χαρτογραφικό Υπόβαθρο:
Οι απεικονίσεις που χρησιμοποιεί η Google, είναι μεν διαφορετικών χρονολογιών,
δίχως όμως να υπερβαίνουν τα τρία (3) έτη. Η διακριτική ικανότητα ποικίλλει
ανάλογα με το ενδιαφέρον και τη δημοτικότητα της περιοχής. Κατά βάση
χρησιμοποιούνται πολυφασματικές εικόνες LANDSAT διακριτικής ικανότητας
30m/pixel σε συνδυασμό με παγχρωματικές εικόνες LANDSAT (από τον ομώνυμο
δορυφόρο) διακριτικής ικανότητας 30m/pixel, για την δημιουργία μιας υψηλής
ανάλυσης εικόνας. Σταδιακά, οι εικόνες αυτές αντικαθίστανται με αντίστοιχες
προέλευσης
SPOT υψηλής
διακριτικής
ικανότητας
(2,5m/pixel) και
αεροφωτογραφίες.
Στην πλειοψηφία τους, οι δορυφορικές εικόνες που χρησιμοποιούνται για την
απεικόνιση της υδρογείου, δεν είναι γεωμετρικά διορθωμένες. Η Digital Globe, που
αποτελεί τον κύριο προμηθευτή εικόνων της Google, αποσκοπεί στη παραγωγή
ορθοεικόνων για το σύνολο της γήινης επιφάνειας. Ενδεικτική των σημερινών

δυνατοτήτων της εφαρμογής είναι η μέγιστη προσφερόμενη ανάλυση των 15cm σε
επιλεγμένες πόλεις (π.χ. Νεβάδα, Μελβούρνη). Το μεγαλύτερο μέρος της γήινης
επιφάνειας απεικονίζεται σε ανάλυση καλύτερη των 15m (με την εξαίρεση κάποιων
νησιών), ενώ από τον Ιανουάριο του 2010 διατίθεται και αναβαθμισμένη απεικόνιση
της θαλάσσιας επιφάνειας.
Ως υπόβαθρο χρησιμοποιείται η απλή σύμμορφη κυλινδρική προβολή (Εγκάρσια
Μερκατορική Προβολή- UTM) σε συνδυασμό με το ελλειψοειδές αναφοράς (datum)
του WGS ’84 (World Geodetic System 1984 ή Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα).

3.2.2 Microsoft Bing Maps
Πρόκειται για εφαρμογή, αντίστοιχη του Google Earth, που διατίθεται από την
Microsoft Inc. Στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της, η πλατφόρμα Virtual Earth,
όπως αρχικά ονομάστηκε, βασίστηκε σε τεχνολογίες της Microsoft, όπως οι
MapPoint και TerraServer. Πολλά από τα σημερινά χαρακτηριστικά της εφαρμογής
δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη διάθεση στο κοινό το 2005, με την ονομασία
Windows Live Local. Το 2009 το προϊόν μετονομάστηκε σε Live Search Maps και
ενσωματώθηκε στο πακέτο υπηρεσιών της μηχανής αναζήτησης Live Search. H
μετονομασία της τελευταίας σε Bing, τον Ιούνιο του 2009, είχε ως αποτέλεσμα την εκ
νέου μετονομασία τόσο της υπηρεσίας σε Bing Maps, όσο και της πλατφόρμας
Virtual Earth σε Bing Maps for Enterprise. Η γνώριμη εικόνα που εμφανίζει σήμερα ο
φυλλομετρητής (browser) είναι αποτέλεσμα μιας ολοκληρωτικής αναβάθμισης που
έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2010.
Η έβδομη και πλέον πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής τον Δεκέμβριο του 2010
διαθέτει πλήθος χαρακτηριστικών ικανά να ικανοποιήσουν και τους πλέον
απαιτητικούς χρήστες. Τα κυριότερα εξ αυτών είναι:










Η αυτόματη επιλογή του καταλληλότερου χαρτογραφικού υποβάθρου σε
συνάρτηση με την επιλεγμένη κλίμακα.
Η δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ δισδιάστατης και τρισδιάστατης απεικόνισης
καθώς και θέασης υπό γωνία (bird’s view).
Η δυνατότητα πανοραμικής (360ο) θέασης περιοχών από το επίπεδο του δρόμου
(StreetSide view), σε επιλεγμένες περιοχές.
Η επισήμανση σημείων ενδιαφέροντος και η καταχώρηση σχετικών
πληροφοριών υπό τη μορφή τίτλου, εικόνας ή/και συνδέσμου URL.
Ο εντοπισμός τοποθεσιών ενδιαφέροντος, επιχειρήσεων και ιδιωτών, με
δεδομένα εισόδου το ακριβές όνομα αυτών. Τα αποτελέσματα, όπου διαθέσιμα,
συμπεριλαμβάνουν και περιγραφές από την δημοφιλή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia.
Η δυνατότητα αναζήτησης της βέλτιστης διαδρομής (χρονικά ή χιλιομετρικά) με
ορισμό των σημείων έναρξης και προορισμού σε συνδυασμό με πληροφορίες για
τα δρομολόγια των ΜΜΜ και την κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Εκμετάλλευση εφαρμογών τρίτων που αυξάνουν τη χρηστικότητα της
εφαρμογής.
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Το χαρτογραφικό υπόβαθρο ανανεώνεται σε μηνιαία βάση με την έκδοση
αναβαθμίσεων της τάξης των 10TB. Η αναβάθμιση κάθε υποβάθρου ξεχωριστά έχει
ως αποτέλεσμα να εμφανίζουν μεταξύ τους διαφορές που ενδέχεται να ανέρχονται σε
λίγα έτη. Η πρόκληση για το άμεσο μέλλον, κατ’ αντιστοιχία με αυτή της Google,
είναι η υιοθέτηση ορθοεικόνων διακριτικής ικανότητας 0.3m, ως χαρτογραφικό
υπόβαθρο για το σύνολο της γήινης επιφάνειας. Το σχετικό πρόγραμμα (Advanced
Ortho Aerial Program) βρίσκεται στο πρώτο στάδιο υλοποίησης του, στο πλαίσιο
συνεργασίας με την DigitalGlobe από τον Ιούλιο του 2010.

3.2.3 OpenStreetMap
Γενικά:
«Το OpenStreetMap αποτελεί έναν δωρεάν, επεξεργάσιμο παγκόσμιο χάρτη. Έχει
φτιαχτεί από ανθρώπους σαν κι εσένα» (OSM 2009). Πρόκειται για ένα συνεργατικό
project της παγκόσμιας κοινότητας χρηστών, με στόχο την δημιουργία ενός
ελεύθερου και επεξεργάσιμου χαρτογραφικού υποβάθρου για το σύνολο της γήινης
επιφάνειας. Η εφαρμογή διετέθη για πρώτη φορά το 2003 και η διάδοση της υπήρξε
ραγδαία. Η όποια διαφοροποίηση της, έγκειται στην προσέγγιση τύπου Wikipedia
που ακολουθείται για τη συλλογή των δεδομένων, αφού κάθε χρήστης έχει τη
δυνατότητα να συλλέξει, επεξεργαστεί και δημοσιοποιήσει χωρικά δεδομένα κατά το
δοκούν. Το όλο φαινόμενο ορίστηκε το 2006 από τον Turner ως Νεογεωγραφία. Το
περιεχόμενο διατίθεται υπό την άδεια της Creative Commons.
Οι επιμέρους χάρτες παράγονται με τη χρήση δεδομένων από φορητούς δέκτες GPS,
αεροφωτογραφίες και κάθε μορφής ελεύθερη πηγή πληροφορίας μέχρι επιπέδου
απλής γνώσης μιας περιοχής λόγω εντοπιότητας. Το σύνολο της συλλεχθείσας
πληροφορίας είναι διαθέσιμο χωρίς περιορισμούς, απευθείας από τους εξυπηρετητές
του OpenStreetMaps, σε μορφότυπο OSM XML. Η πλέον σύγχρονη QA/QC έκδοση
είναι διαθέσιμη σε εβδομαδιαία βάση σε μορφότυπο .osm και συμμορφώνεται με το
OSM schema. Τέλος, το OSM software tool παρέχει ένα “υγιές οικοσύστημα” για την

δημιουργία ενός βασικού χαρτογραφικού υποβάθρου και την ανάπτυξη εφαρμογών
βασισμένων σε OSM δεδομένα.

Εικόνα 23: Στιγμιότυπο από την εφαρμογή OpenStreetMaps

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:
Τα πλεονεκτήματα που κατέστησαν το OSM άμεσα δημοφιλές μεταξύ των χρηστών
είναι τα εξής:



Ταχύτητα: ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνονται παγκοσμίως τα διαθέσιμα δεδομένα
είναι ραγδαίος. Ολόκληρες πόλεις χαρτογραφήθηκαν εντός διημέρου με
χαρακτηριστικό το παράδειγμα των Manchester και Bath.
Χαμηλό κόστος: η συμμετοχή γίνεται σε εθελοντική βάση και αρκούν οι δέκτες
GPS, ένας Η/Υ και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Το μόνο μεν, σημαντικό δε μειονέκτημα της εφαρμογής, αποτελεί το γεγονός πως η
πληροφορίες
προέρχονται
από
μη
ειδικούς
στα
αντικείμενα
της
χαρτογραφίας/τοπογραφίας, κατά συνέπεια χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό
αναξιοπιστίας.
3.2.4 Κτηματολόγιο
Γενικά:
Αποτελεί σημαντικότατη χαρτογραφική υποδομή για το σύνολο της
χώρας. Δημιουργήθηκε από την Κτηματολόγιο ΑΕ με χρήση του Γ’ ΚΠΣ για τις
ανάγκες σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου. Πρόκειται για την παραγωγή
έγχρωμων ορθοφωτοχαρτών μεγάλης ακρίβειας, οι οποίοι επιτρέπουν τον ευκρινή
εντοπισμό και την απεικόνιση ιδιοκτησιών στα όρια της ελληνικής επικράτειας.
Συγκεκριμένα:




Για τις μεγάλες αστικές περιοχές κάθε νομού παρήχθησαν έγχρωμοι ψηφιακοί
ορθοφωτοχάρτες με μέγεθος ψηφίδας (pixel) της τάξεως των 20 εκ.
Για το σύνολο της Επικράτειας, παρήχθησαν έγχρωμοι ψηφιακοί ορθοφωτοχάρτες με μέγεθος ψηφίδας (pixel) 50 εκ. περίπου.

Εικόνα 24: Η υπηρεσία θέασης ορθοφωτογραφιών της Κτηματολόγιο ΑΕ.

Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι ορθοφωτοχάρτες μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο
υπόβαθρο για την κάλυψη των αναγκών άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, οι
οποίοι διαχειρίζονται, προμηθεύονται ή παράγουν χωρικά/χαρτογραφικά δεδομένα.
Οι ορθοφωτογραφίες προέκυψαν από φωτοληψίες περιόδου 2007 έως 2009 και
περιλαμβάνουν το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας με εξαίρεση ορισμένες
παραμεθόριες περιοχές καθώς και ορισμένες διαβαθμισμένες εγκαταστάσεις, για τις
οποίες ισχύουν περιορισμοί και απαγορεύσεις από τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες
της χώρας σε ότι αφορά τις διαδικασίες αεροφωτογραφήσεων.
Ορθοφωτογραφία:
Η ορθοφωτογραφία είναι μια αεροφωτογραφία η οποία έχει αναχθεί διαφορικά, από
κεντρική προβολή σε ορθή, ώστε να εξαλειφθούν οι παραμορφώσεις που οφείλονται
στην επίδραση των κλίσεων, στις εκτροπές λόγω ανάγλυφου κλπ. Πρόκειται δηλαδή,
για μια φωτογραφία η οποία είναι απαλλαγμένη από τις παραμορφώσεις που
δημιουργεί η οπτική γωνία λήψης και η μορφολογία του αντικειμένου, με
αποτέλεσμα τη δυνατότητα άντλησης αξιόπιστης μετρητικής πληροφορίας και την
άμεση πραγματοποίηση μετρήσεων, αφού όλα τα τμήματα της έχουν την ίδια
κλίμακα και άρα η ορθοφωτογραφία ταυτίζεται με την ορθή προβολή.

Εικόνα 25: Αεροφωτογραφία (κεντρική προβολή)

Εικόνα 26: Ορθοφωτογραφία (Ορθή προβολή)

Ορθοφωτοχάρτες:
Ο εμπλουτισμός της ορθοφωτογραφίας με πρόσθετες πληροφορίες όπως σύμβολα,
υψομετρική πληροφορία (υψομετρικές καμπύλες και μεμονωμένα υψόμετρα),
αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (ονόματα περιοχών, δρόμων κλπ), κάναβο κ.α., οδηγεί
στην αναπαραγωγή του ορθοφωτοχάρτη.

Εικόνα 27: Ορθοφωτοχάρτης περιοχής Αμαρουσίου Αττικής

3.3 Λογισμικό
Παρακάτω παρατίθεται το ελεύθερο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε κατά την
ανάπτυξη της παρούσης:

3.3.1 Quantum GIS (QGIS)
Πρόκειται για φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό ΓΣΠ, ανοικτού κώδικα (διατίθεται
υπό τους όρους της αδείας GNU GPL), το οποίο παρέχει δυνατότητες απεικόνισης,
διαχείρισης, ανάλυσης και σύνθεσης χαρτών. Υποστηρίζει όλα τα γνωστά πρότυπα
και μορφότυπους αρχείων και τρέχει σε όλα τα λειτουργικά συστήματα.
Η ανάπτυξή του ξεκίνησε το 2002 από τον Gary Sherman και το 2007 υιοθετήθηκε
από το Open Source Geospatial Foundation. Η έκδοση 1.0 διετέθη στους χρήστες τον
Ιανουάριο του 2009, ενώ σήμερα βρίσκεται στην έκδοση 1.7.0. Είναι γραμμένο σε
C++ και η ολοκλήρωση του με άλλες πλατφόρμες GIS (π.χ. GRASS), του προσδίδει
ισχυρές αναλυτικές δυνατότητες. Όμοια, η εκμετάλλευση γνωστών βιβλιοθηκών (Qt,
GEOS, SQLite) και προσθέτων (plug ins) σε C++ και Python (ιδιαίτερα δημοφιλής
γλώσσα scripting που υιοθετεί η εταιρεία ESRI), επιτρέπει τη διαχείριση πρακτικά
οποιουδήποτε μορφότυπου αρχείου.

Εικόνα 28: Το GUI του QGIS (εισαγωγή νέου θεματικού επιπέδου)

Με το QGIS μπορεί κανείς να απεικονίσει, διαχειριστεί, αναλύσει, συντάξει χωρικές
πληροφορίες καθώς και να δημιουργήσει εκτυπώσιμους χάρτες. Στην παρούσα
χρησιμοποιήθηκε για τη προετοιμασία των δεδομένων προ της εισαγωγής τους στην
ΒΔ. Η προετοιμασία αυτή αφορούσε κατά κύριο λόγο την επισκόπηση των
δεδομένων σε ότι αφορά την κωδικοποίηση αυτών καθώς και τη διαχείριση των
πινάκων μεταδεδομένων, δεδομένης της εύχρηστης διεπαφής.

3.3.2 uDig (User friendly Desktop Internet GIS)
Πρόκειται για framework ΓΣΠ που αναπτύσσεται από κοινού από την καναδική
εταιρεία Refractions Research και την κοινότητα των χρηστών. Είναι ανοικτού κώδικά
και ελεύθερο καθώς διανέμεται υπό τους όρους της αδείας GNU LGPL. Όπως και ο

GeoServer, είναι γραμμένο σε γλώσσα java και βασισμένο στην πλατφόρμα Eclipse
Rich Client (RCP) της ΙΒΜ.
Το uDig εκτελεί όλες τις βασικές λειτουργίες προσπέλασης και διαχείρισης
γεωγραφικών δεδομένων και για τον σκοπό αυτό υποστηρίζει το σύνολο των
διαδεδομένων προτύπων (WMS, WFS, WCS, remote ArcSDE κ.α.) και μορφότυπων
(GeoRSS, KML,SHP κ.α.) του OGC καθώς και την βιβλιοθήκη GeoTools.

Εικόνα 29: uDig αρχιτεκτονική

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον για μορφοποίηση των συνόλων
δεδομένων, όσον αφορά το στυλ της παρουσίασης αυτών στον φυλλομετρητή
(σχήματα, χρώματα κλπ). Η επιλογή αυτή έγινε χάρη στην ευκολία που παρέχει το
uDig στην παραγωγή αρχείων SLD (Styled Layer Descriptor). Αξίζει να σημειωθεί
πως το SLD χρησιμοποιεί CSS για την μορφοποίηση των δεδομένων και όχι XML.
Συνεπώς πρέπει το αρχείο SLD να εισάγει κάθε κανόνα μορφοποίησης του CSS, σε
ένα XML στοιχείο. Κάθε ορισμένο στυλ αποτελεί ουσιαστικά ένα δείκτη σε ένα SLD
αρχείο που αποθηκεύεται στην διεύθυνση geoserver/data_dir/styles.

Εικόνα 30: Ο style editor του uDig

3.3.3 GeoServer
Γενικά:
Πρόκειται για ένα Java Servlet - ένα λογισμικό εξυπηρετητή, ανοικτού κώδικά
(διατίθεται υπό την άδεια GNU GPL), που σχεδιάστηκε με έμφαση στη
διαλειτουργικότητα. Δημιουργήθηκε από τους εμπνευστές του “The Open Planning
Project (TOPP)”, αρχής γενομένης το 2001, ως μέρος ενός πακέτου εργαλείων. Η
κοινότητα οραματίστηκε ένα Γεωχωρικό Ιστό ανάλογο του Παγκόσμιου Ιστού, για
την απρόσκοπτη πρόσβαση σε χωρικά δεδομένα.
Ο GeoServer χρησιμοποιεί τις βιβλιοθήκες κώδικα GeoTools και υποστηρίζει
πληθώρα μορφότυπων με κυριότερα τα KML, GML, SHP, GeoRSS, GeoJSON, SVG,
PDF, JPEG, PNG κ.α. Επιπλέον, η ενσωματωμένη βιβλιοθήκη της EPSG επιτρέπει
την μετατροπή συντεταγμένων μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων αναφοράς, σε
πραγματικό χρόνο. Μολονότι συνεργάζεται αποτελεσματικά με όλα τα ανοικτά
πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων όπως τα Google Earth, uDig, GVSig κ.α., ο
GeoServer είναι γνωστός για την αποτελεσματική ολοκλήρωση του με το OpenLayers
(αναλύεται παρακάτω). Τέλος, έχει ενσωματωμένο τον Jetty (web server για java
εφαρμογές), συνεπώς δεν είναι απαραίτητη η χρήση Tomcat.

Εικόνα 31: Το Web GUI του GeoServer (εισαγωγή δεδομένων)

Ως είθισται πλέον, εφαρμόζει τα πρωτόκολλα Web Map Service (WMS), Web
Coverage Service (WCS) και Web Feature Service (WFS) του OGC, για τη διανομή
και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών και των μεταδεδομένων που τα
συνοδεύουν. Πιο αναλυτικά:
Web Map Service:
Το πρότυπο αυτό επιτρέπει την αποστολή και λήψη γεωαναφερμένων εικόνων μέσω
αιτημάτων HTTP, σε μια ή περισσότερες κατανεμημένες γεωβάσεις. Το αίτημα
προσδιορίζει τα θεματικά επίπεδα και το εύρος της περιοχής ενδιαφέροντος που

επιθυμεί να επεξεργαστεί ο χρήστης στο περιβάλλον του φυλλομετρητή για την
δυναμική παραγωγή χαρτών. Το βασικό πλεονέκτημα έγκειται στο ότι το σύνολο της
επεξεργασίας γίνεται στην πλευρά του εξυπηρετητή. Μπορεί επίσης να προσδιοριστεί
το στυλ της απεικόνισης και μεταξύ άλλων το φόντο. Διαφανές φόντο, επιτρέπει τον
συνδυασμό διαφορετικών θεματικών επιπέδων στο ίδιο υπόβαθρο για την παραγωγή
σύνθετων χαρτών.
Σε γενικές γραμμές, η υπηρεσία αυτή εξυπηρετεί τρείς λειτουργίες:




Επιστρέφει μετά-πληροφορία επιπέδου υπηρεσίας.
Επιστρέφει χαρτη καλά προσιδορισμένο ως προς τις γεωγραφικές του
παραμέτρους.
Επιστρέφει, προαιρετικά, πληροφορία για χαρακτηριστικά επί του χάρτη.

Πιο αναλυτικά, για την επίτευξη των παραπάνω, η έκδοση 1.1.1 υποστηρίζει τις εξής
λειτουργίες:
•

GetCapabilities για την ανάκτηση λίστας μεταδεδομένων αναφορικά με τις
παρεχόμενες υπηρεσίες και τον τρόπο αίτησης τους. Το αίτημα είναι της μορφής:
http://localhost:8888/geoserver/wms?service=WMS&
version=1.1.1&
request=GetCapabilities
και εφόσον διατυπωθεί σωστά, επιστρέφει ένα XML αρχείο που περιγράφει
αναλυτικά τα θεματικά επίπεδα και τις υπηρεσίες που διαθέτει ο εξυπηρετητής.

•

GetMap για την ανάκτηση χάρτη βάσει ορισμένων χωρικών χαρακτηριστικών. Το
HTTP GET αίτημα έχει ως εξής:
http://localhost:8888/geoserver/wms?
version=1.1.1&
request=GetMap&
srs=EPSG:2100&
bbox=474128.455,4206749.936, 474542.525, 4206851.921&
width=500&
hight=285&
layers=g4wd&
styles=polygon&
format=image/png

και εφόσον διατυπωθεί σωστά, επιστρέφει το επίπεδο που πληροί τα παραπάνω
χαρακτηριστικά.


•
•

GetLegentGraphic για την επιστροφή του υπομνήματος του χάρτη.
GetFeatureInfo για την ανάκτηση πληροφορίας από πίνακες μεταδεδομένων, για
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά επί του χάρτη.
DescribeLayer για την ανάκτηση XML περιγραφής ενός χαρτογραφικού επιπέδου

Web Feature Service:
Το πρότυπο WMS εξυπηρετεί άριστα την αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή, έχει
όμως ένα βασικό μειονέκτημα. Τα δεδομένα έχουν ήδη υποστεί την όποια
επεξεργασία στον εξυπηρετητή, επομένως τόσο η υφή, όσο και η όψη της εικόνας που
αποστέλλεται στον χρήστη δεν δύνανται να τροποποιηθούν. Αυτό περιορίζει δραστικά
τις αναλυτικές δυνατότητες των εξελιγμένων λογισμικών ΓΣΠ, που μπορούν να
λειτουργήσουν και ως WMS εξυπηρετητές.
Το πρότυπο WFS είναι σχεδιασμένο να επιστρέφει πρωτογενή δεδομένα, δίχως να
επιλαμβάνεται της καλλιτεχνικής τους απόδοσης. Βασίζεται στην XML εξ ου και η
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ client – WFS server γίνεται γλώσσα GML. Πρόκειται
ουσιαστικά για μια διεπαφή που προσδίδει υψηλή διαλειτουργικότητα στις αιτήσεις
για γεωγραφικά χαρακτηριστικά μέσω διαδικτύου. Ο χρήστης συνθέτει ερωτήματα
(queries), συνήθως με την επιλογή λειτουργιών και αυτά αποστέλλονται (σε κάθε
περίπτωση) μέσω ενός αιτήματος ΗΤΤΡ. Τέτοιες λειτουργίες είναι οι παρακάτω, με
την πρώτη μόνο εξ αυτών να είναι υποχρεωτική:
•
•
•
•

Απευθείας επιλογή στοιχείου ή διαμόρφωση ερωτήματος βάσει χωρικών ή μη
κριτηρίων.
Δημιουργία νέου στοιχείου - στιγμιότυπου
Ενημέρωση στοιχείου
Διαγραφή στοιχείου

Για την υλοποίηση των παραπάνω, υποστηρίζονται οι εξής επιμέρους λειτουργίες:
•
•

GetCapabilities (ως άνω)
GetFeature για την ανάκτηση οντοτήτων που πληρούν συγκεκριμένα χωρικά
κριτήρια. Το αίτημα είναι της μορφής:
http://localhost:8888/geoserver/wfs?service=WFS&
version=1.0.0&
request=GetFeature&
typename=g4wd

Πρόκειται για ανάλογο του WMS GetMap με τη διαφορά ότι επιστρέφει ένα έγγραφο
GML. Δυστυχώς η GML εκτός από ένα καλώς ορισμένο πρότυπο, είναι και πολύ
μακροσκελής, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ταχύτητα μετάδοσης της στο
διαδίκτυο.
•

DescribeFeatureType για την ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με το σχήμα των
γεωγραφικών οντοτήτων. Το αίτημα διατυπώνεται ως εξής:
http://localhost:8888/geoserver/wfs?service=WFS&
version=1.0.0&
request=DescribeFeatureType&
typename=g4wd

Επιστρέφει ένα αρχείο XML με μεταδεδομένα σχετικά με την επιλεγμένη οντότητα,
όπως π.χ. τη γεωμετρία, το εμβαδό και την περίμετρο της.




Transaction για την τροποποίηση των στοιχείων.
Lock feature για την απαγόρευση ταυτόχρονης τροποποίησης στοιχείων από
διαφορετικούς χρήστες.

Αισίως, υπάρχει και η transactional WFS (WFS-T) η οποία επιτρέπει τις υπόλοιπες
λειτουργίες όπως δημιουργία, διαγραφή και ενημέρωση ενός χαρακτηριστικού.
Web Coverage Service:
Το πρότυπο αυτό ορίζει μια τυπική διεπαφή και λειτουργίες που επιτρέπουν
διαλειτουργική πρόσβαση σε υπόβαθρα, όπως δορυφορικές εικόνες, ορθοεικόνες και
άλλα ψηφιδωτά. Πρακτικά, επεκτείνει τη διεπαφή του Web Map Server προκειμένου
να παρέχει πρόσβαση σε γεωχωρικά επιστρώματα (coverages) τα οποία περιέχουν
τιμές ή ιδιότητες γεωγραφικών τοποθεσιών, αντί για στατικούς χάρτες. Πρόκειται
ουσιαστικά για το ανάλογο του WFS για ψηφιδωτά δεδομένα. Ορισμένες
χαρακτηριστικές λειτουργίες είναι οι:




GetCoverages που επιστρέφει κάποιο ψηφιδωτό στην μορφή που ζητήθηκε.
DescribeCoverages που επιστρέφει το GML σχήμα του ψηφιδωτού
GetCapabilities (ως άνω)

3.3.4 OpenLayers
Η OpenLayers είναι ουσιαστικά μια αντικειμενοστραφής βιβλιοθήκη Javascript ή ένα
JavaScript/Ajax framework για την απεικόνιση χαρτογραφικών δεδομένων στους
σύγχρονους φυλλομετρητές. Δημιουργήθηκε το 2005 από την MetaCarta και το 2007
υιοθετήθηκε από την OSGeo. Λειτουργεί ανεξάρτητα από τον εξυπηρετητή και
επιτρέπει στον προγραμματιστή να μεταχειρίζεται έτοιμες λύσεις για τη σύνθεση
λογισμικού Web GIS.
Ως framework, αποσκοπεί στον διαχωρισμό των χαρτογραφικών εργαλείων από τα
δεδομένα, ούτως ώστε όλα τα εργαλεία να λειτουργούν επί του συνόλου των
δεδομένων σύμφωνα με σαφώς ορισμένα πρότυπα (όπως π.χ. τα WMS, WFS και
WCS). Μολονότι μοιράζεται ομοιότητες με τις πλατφόρμες των Google και
Microsoft, έχει το πλεονέκτημα πως αναπτύχθηκε από την κοινότητα των χρηστών,
για την κοινότητα των χρηστών που σημαίνει πως είναι ανοικτό και ελεύθερο.
Στη βασική του μορφή το OpenLayers προσφέρει στο χρήστη μόνο βασικές
λειτουργίες. Επαφίεται στον προγραμματιστή να υλοποιήσει προηγμένες λειτουργίες,
επιλέγοντας μεταξύ έτοιμων λύσεων είτε προγραμματίζοντας τα δικά του, πρωτότυπα,
εργαλεία. Στην πράξη η υλοποίηση λύσεων με βάση το OpenLayers, θεωρείται μια
αποδεκτή εναλλακτική έναντι των εμπορικών λύσεων, κυρίως χάρη στη συνεισφορά
της κοινότητας.

Εικόνα 32: Η βασική λειτουργικότητα του OpenLayers

Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκαν (εν μέρει ή εξ ολοκλήρου) καθώς και
υιοθετήθηκαν από την κοινότητα, τα εξής εργαλεία ανάλυσης για τη διευκόλυνση του
έργου του μέσου χρήστη:

Εικόνα 33: Η εργαλειοθήκη στην τελική της μορφή.

Κατά σειρά:





Μετακίνηση (pan) Αναζήτηση σημείου
Μεγέθυνση
Επαναφορά χάρτη στα όρια της Ελλάδος
Μέτρηση απόστασης



Μέτρηση εμβαδού περιοχής



Συντεταγμένες σημείου



Καθορισμός σημείου

καθώς και


Συντεταγμένες σημείου (σε 3 προβολικά συστήματα)



Αναζήτηση μεταδεδομένων ανά κατηγορία γεωγραφικού υλικού.

Τα εργαλεία ”BOX” και “sql query by point” ανα πτύχθηκαν σε PostGIS και
παρουσιάζονται παρακάτω.
(Ο κώδικας πηγής διατίθεται στο παράρτημα.)
3.4 Υπόβαθρα
Γενικά:
Το OpenLayers επιτρέπει την εισαγωγή δύο τύπων layers, τα βασικά (base layers) και
τα μη βασικά (overlays). Τα βασικά είναι αμοιβαία αποκλειόμενα και ορίζουν το
σύστημα συντεταγμένων και τα διαθέσιμα επίπεδα μεγέθυνσης του χάρτη. Τα μη
βασικά είναι ουσιαστικά επιθέματα με γεωγραφική πληροφορία τα οποία μπορούν να
ενεργοποιούνται και παράλληλα, από τον χρήστη ή σε ορισμένες τιμές κλίμακας.

Εικόνα 33: Τα βασικά υπόβαθρα της εγαρμογής.

Εικόνα 34: Τα μη βασικά υπόβαθρα (επιθέματα) της εγαρμογής.

Ένα παράδειγμα κλήσης βασικού επιπέδου στην παρούσα εργασία, είναι το
παρακάτω:
var gstreet = new OpenLayers.Layer.Google("Google Streets",
{'sphericalMercator': true},
{isBaseLayer:true} // the default);
Ένα παράδειγμα κλήσης μη βασικού επιπέδου (επιθέματος) είναι το παρακάτω:
anemogenitries=new OpenLayers.Layer.WMS(
"ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ <img src='images/anemogenitries.png' width='16' height='16'>",
"http://localhost:8080/geoserver/geodata/wms",
{ layers: "geodata:anemogennitries", transparent: true},
{isBaseLayer:false, visibility:false, projection:new
OpenLayers.Projection("EPSG:900913"), maxResolution: 400} );
Offline:
Προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση της εφαρμογής και σε περίπτωση αδυναμίας
σύνδεσης στο διαδίκτυο, αναπτύχθηκαν δύο βασικά υπόβαθρα για χρήση offline. Ένα
εξ αυτών είναι προσανατολισμένο στην ταχύτητα και προκειμένου αυτή να επιτευχθεί,
επελέγη λύση με απουσία ψηφιδωτής (raster) εικόνας. Αντί αυτής, επελέγη ο
συνδυασμός τεσσάρων επιθεμάτων και πιο συγκεκριμένα των συνόρων της χώρας, της
διοικητικής διαίρεσης και οδικού δικτύου αυτής, καθώς και της ονοματολογίας
(ανάλογη του επιπέδου μεγέθυνσης). Τα 4 αυτά επιθέματα, δημοσιεύτηκαν ως ένα
μέσω του GeoServer. Το τελικό αποτέλεσμα δίνει μια εποπτική εικόνα της χώρας
ικανή να εξυπηρετήσει μια κατάσταση ανάγκης.

Εικόνα 35: Το πρώτο εκ των δύο offline υπόβαθρο.

Το δεύτερο υπόβαθρο υλοποιήθηκε με προσανατολισμό στην ποιότητα της
απεικόνισης. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, κρίθηκε απαραίτητη η
υιοθέτηση δορυφορικού υποβάθρου και δη, δορυφορικών εικόνων LANDSAT,
ανάλυσης 30m. Επ’ αυτών, επιτέθησαν τα 4 παραπάνω επιθέματα και το τελικό
αποτέλεσμα είναι εκ πρώτης όψεως εφάμιλλο των δημοφιλών διαδικτυακών
υπηρεσιών χαρτών. Σε αυτό συμβάλλει η δυνατότητα κατάτμησης (tiling) που
προσφέρει το OpenLayers. Εντούτοις, παρατηρούνται κάποιες, μικρές έστω,
καθυστερήσεις στην απόδοση της εικόνας στην οθόνη του χρήστη, οι οποίες
οφείλονται κατά κύριο λόγο στην περιορισμένη υπολογιστική ισχύ.

Εικόνα 36: Το δεύτερο εκ των δύο offline υπόβαθρο.

Παράδειγμα κλήσης αυτού του υποβάθρου:
var greeceland=new OpenLayers.Layer.WMS( "GREECE(offline)-LANDSAT",
"http://localhost:8080/geoserver/geodata/wms",
{layers: "greece(offline)", transparent: true, format: 'image/png'},
{tiled:true, isBaseLayer:true, visibility:true,
projection:new OpenLayers.Projection("EPSG:900913")} );
3.5 PostgreSQL και η επέκταση Post GIS
Παράλληλα με την παραπάνω λειτουργικότητα επιδιώχθηκε η δυνατότητα εκτέλεσης
SQL ερωτημάτων από πλευράς χρήστη. Προκειμένου να επιτευχθει ο στόχος αυτός
κρίθηκε απαραίτητη η ολοκλήρωση της εφαρμογής με ένα αντικειμενοσχεσιακό
ΣΔΒΔ και δη την PostgreSQL.

Εικόνα 37: PostGIS logo

Η PostgreSQL βρίσκεται σε διαδικασία αναπτυξης περί τα 25 χρόνια, σε συμμόρφωση
με τα διεθνή πρότυπα, με συνέπεια να είναι συμβατή με την συντριπτική πλειοψηφία
των λειτουργικών συστημάτων. Πρωτοεμφανίστηκε το 1985 ως μέρος του project
Ingres του Berkeley με την ονομασία Postgres και πήρε το τελικό της όνομα μόλις
στην 4η γενιά της (1996), προκειμένου να γίνει προφανής η υποστήριξη της SQL.
Είναι ανοικτού κώδικα και η διάθεση στους χρήστες γίνεται με μια MIT-style άδεια.
Προσφέρεται για προγραμματισμό σε procedural γλώσσες (pgSQL, Perl, Python κλπ),
ενώ υποστηρίζει πληθώρα ευρετηρίων (GiST, hash, Partial, Expression κλπ) και τις
τεχνολογίες OBDC, JBDC. Η διαχείριση γίνεται συνήθως μέσω του pgadmin III,
μπορεί όμως εναλλακτικά να γίνει και μέσω εφαρμογών τρίτων όπως π.χ οι pgaccess
και winSQL.
Η επέκταση PostGIS επιτρέπει τη διαχείριση χωρικών δεδομένων με υποστήριξη
όλων των τύπων γεωμετρίας του OGC. Προσφέρονται τελεστές για τη σύνταξη
ερωτημάτων και την εκτέλεση των διάφορων λειτουργιών. Μέσω της PostGIS είναι

επίσης δυνατή η ανάθεση πληροφοριάς στα χωρικά δεδομένα για το σύστημα
αναφοράς.
Η διπλωματική αυτή εργασία τύγχανε βελτιώσεων, προίόντος του χρόνου, ως
αποτέλεσμα της εξοικείωσης του γράφοντος με το αντικείμενο, ούτως ώστε να
καταλήξει στην τελική αρχιτεκτονική του συστήματος όπως περιγράφηκε παραπάνω.
Στην διάρκεια της προσπάθειας αυτής, αναπτύχθηκαν δύο εργαλεία σε PostGIS:


Το πρώτο εξ αυτών με τον διακριτικό τίτλο “sql query by point” επιτρέπει
στον χρήστη να κάνει αναζήτηση των A.Π.Ε. εντός ακτίνας κυκλου της
επιλογής του.

Εικόνα 38: Το εργαλείο sql



query by point”

Στην ίδια λογική, το δεύτερο εργαλείο με τον διακριτικό τίτλο “BOX”,
επιτρέπει στον χρήστη να κάνει την ως άνω αναζήτηση σε πολύγωνο της
επιλογής του.

Τέλος αναπτύχθηκε και ένα εγαλείο καθαρισμού της οθόνης του χρήστη από τα
αποτελέσματα της αναζήτησης.

Εικόνα 39: Το εργαλείο “BOX”

3.6 Tiling vs. Styling
Κάθε χάρτης στο OpenLayers είναι ουσιαστικά ένα άθροισμα διακριτών πλακιδίων
(tiles) μεγέθους 256x256 px, τα οποία είναι αποτέλεσμα μεμονωμένων αιτημάτων
WMS αιτημάτων (requests). Το τελικό αποτέλεσμα στην οθόνη του χρήστη,
προκύπτει με την εφαρμογή ενός SLD στοιχείου σε κάθε ένα από αυτά, με τρόπο που
δίνει την αίσθηση μιας ενιαίας εικόνας.
Τα περισσότερα πρότυπα του OGC, είναι σχεδιασμένα για την επεξεργασία μιας
αδιαίρετης εικόνας και κατά συνέπεια δεν υποστηρίζουν οποιουδήποτε είδους
βελτιστοποίηση του παραπάνω τρόπου απεικόνισης. Όμοια σε ότι αφορά τον
GeoServer, κάθε πλακίδιο αποτελεί έναν ξεχωριστό χάρτη και ως τέτοιος
αντιμετωπίζεται.
Εκ πρώτης όψεως, φαίνεται πως ο χρήστης καλείται να επιλέξει μεταξύ της αυξημένης
απόδοσης που απορρέει από την κατάτμηση ενός ενιαίου χάρτη σε πλακίδια και της
βέλτιστης απεικόνισης. Τη λύση στο πρόβλημα έρχεται να δώσει το πρότυπο WMS-T
(WMS-Transactional), που υιοθετήθηκε σχετικά πρόσφατα από τον OGC και
υποστηρίζεται από τον GeoServer και επιτρέπει την δημιουργία χαρτών με ομαλή
κύλιση (pan) όπως π.χ. αυτή του Google Earth.

Εικόνα 40: Tiling

Η “render on the fly” ιδιότητα του προτύπου WMS είναι ταυτόχρονα το μεγάλο
πλεονέκτημα και η αχίλλειος πτέρνα του. Η μορφοποίηση (styling) και η κατάτμηση
(tiling) είναι οι δύο κατεξοχήν προκλήσεις της σύγχρονης διαδικτυακής
χαρτογραφίας, χωρίς όμως να αλληλοαναιρούνται όπως αποδεικνύεται στην πράξη.
3.7 Κλήσεις
Μια εποπτική εικόνα των κλήσεων κατά την εκτέλεση των λειτουργιών της
εφαρμογής έχει ως εξής:

3.8 Εικόνες

Εικόνα 41: Η αρχική σελίδα της εφαρμογής

Εικόνα 42: Το επίθεμα “διανομή”

Εικόνα 43: Η λειτουργία αναζήτησης σημείου

Εικόνα 44: Η λειτουργία μέτρησης εμβαδών

Εικόνα 45: Η λειτουργία απεικόνισης μεταδεδομένων

Εικόνα 46: Η λειτουργία αναζήτησης εντός επιλεγμένης ακτίνας από δοθέν σημείο.

3.9 Συμπεράσματα
Ο GeoServer καθιστά εύκολη την πρόσβαση στη γεωγραφική πληροφορία μέσω
διαδικτύου. Ένας απλούστατος τρόπος εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του είναι η
αίτηση μιας εικόνας μέσω μιας html ετικέτας. Π.χ.
<img src=”http://localhost:8080/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request =
GetMap&layers=uk:base,uk:railroads&styles=default&bbox=16.641586224274343,
32.824847831650634,29.229755674228558,37.73445516046579&width=500
&height=450&srs=EPSG:4326&format=image/jpeg”/>
Παραπάνω απεικονίζεται η πληροφορία των επιθεμάτων uk:base και uk:railroads στη
συγκεκριμένη περιοχή (bounding box).

Επίσης είναι σχετικά εύκολη η ενσωμάτωση λειτουργικότητας ΓΣΠ σε κάποια
ιστοσελίδα, εκμεταλλευόμενη τη δυνατότητα συνδυασμού του GeoServer με το
Openlayers.
Εν κατακλείδι, πρέπει να αναφερθεί πως και τα δύο αυτά λογισμικά είναι σχετικά νέες
υλοποιήσεις με αποτέλεσμα ενίοτε να εμφανίζονται λάθη (bugs) και δυσλειτουργίες.
Οι δυσλειτουργίες αυτές αντιμετωπίστηκαν κυρίως με εναλλαγή μεταξύ των
εκδόσεων και σε κάποιες λίγες περιπτώσεις με workarounds.
3.10 Μελλοντικές Προκλήσεις
Σε ότι αφορά την τρέχουσα υλοποίηση, είναι δυνατά στο μέλλον:









Η βελτιστοποίηση – debugging του κώδικα Javascript με πρόβλεψη
εναλλακτικών συμπεριφορών του χρήστη και ασυμβατότητας μεταξύ
επιθεμάτων.
Ανάπτυξη interface διαχειριστή
Αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας
Ανάπτυξη προηγμένων WCS υπηρεσιών π.χ. απόδοση ανάγλυφου με την
χρήση ψηφιακών μοντέλων εδάφους (DTM).
Βελτίωση του UI κυρίως σε ότι αφορά το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.
Ανάπτυξη middleware για την ενσωμάτωση πηγών σε πραγματικό χρόνο.
Ανάπτυξη mobile εφαρμογής.
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

***map.js***
var map,mapPanel,map_mousePosCtr;
Ext.onReady(function() {
Ext.QuickTips.init();
Proj4js.defs["EPSG:4121"] ="+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=24 +k=0.9996
+x_0=500000 +y_0=0 +ellps=GRS80 +towgs84=-199.87,74.79,246.62,0,0,0,0
+units=m +no_defs";
Proj4js.defs["EPSG:23034"] = "+proj=utm +zone=34 +ellps=intl +units=m
+no_defs";
Proj4js.defs["EPSG:23035"] = "+proj=utm +zone=35 +ellps=intl +units=m
+no_defs";
var options = {
maxResolution: 5000,
displayProjection: new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),
units: 'km' ,
maxExtent: new OpenLayers.Bounds(1949058,4180197,3568300,5165929)
};
map = new OpenLayers.Map("map_region",options);
//sintetagmenes egsa 87
map.events.register("mousemove", map,function onMouseMove(event){
var le = map.getLonLatFromPixel(event.xy).transform(new
OpenLayers.Projection('EPSG:900913'), new OpenLayers.Projection('EPSG:4121'));
var coord1="ΕΓΣΑ’87:&nbsp &nbsp";
var out ="<left><b><font color='red'>"+le.lon.toFixed(2)+ ",
" + le.lat.toFixed(2)+"</b></font></left>"; // no more detail than meters
OpenLayers.Util.getElement("coords").innerHTML = coord1+out;
});

//kathorismsos ed50
var zoni;

map.events.register("mousemove", map,function onMouseMove(event){
//elegxos zwnis
var le1= map.getLonLatFromPixel(event.xy).transform(new OpenLayers.Projection('EPSG:900913'),
new OpenLayers.Projection('EPSG:4121'));
if(le1.lon.toFixed(1)<=499799)
{
var led =
map.getLonLatFromPixel(event.xy).transform(newOpenLayers.Projection('EPSG:900913'),
new OpenLayers.Projection('EPSG:23034'));
zoni=34;
}
else if(le1.lon.toFixed(1)>499799)
{
var led =
map.getLonLatFromPixel(event.xy).transform(new OpenLayers.Projection('EPSG:900913'),
new OpenLayers.Projection('EPSG:23035'));
zoni=35;
}
var coord="ED50("+zoni+"): ";
var out ="<left><b><font color='red'>"+led.lon.toFixed(2)+ ",
" + led.lat.toFixed(2)+"</b></font></left>"; // no more detail than meters.
OpenLayers.Util.getElement("coords1").innerHTML = " "+coord+out;
});
map.events.register("mousemove", map,function onMouseMove(event){
var lw =
map.getLonLatFromPixel(event.xy).transform(new OpenLayers.Projection('EPSG:900913'),
new OpenLayers.Projection('EPSG:4326'));
var coord="WGS84:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp";
var out ="<left><b><font color='red'>"+lw.lon.toFixed(6)+ ",
" + lw.lat.toFixed(6)+"</b></font></left>"; // no more detail than meters.
OpenLayers.Util.getElement("coords2").innerHTML = coord+out;
});

//map_mousePosCtr=new OpenLayers.Control.MousePosition();
//map.addControl(map_mousePosCtr);

map.addControl(new OpenLayers.Control.Scale());
//elegxos sindesis sto internet

// map.addLayers([kthmatologio,osm,gstreet,gsatelite,gphysical]);
var connection=navigator.onLine;
if(connection){
map.addLayers([custom,greeceland,kthmatologio,osm,gstreet,gsatelite,gphysical,veaer,
yahoosat,aiolika,anemogenitries,fotoboltaika,trigonometrika,dianomes50,dianomes5,okxe5,
dianomes250,rasterAE,rasterK,rasterAK,rasterAP,iliostathmoi,OD,nomoi,kalikratis,
kapodistriakoi,poleis]);
}else{
map.addLayers([custom,greeceland,aiolika,anemogenitries,fotoboltaika,trigonometrika,
dianomes50,dianomes5,okxe5,dianomes250,rasterAE,rasterK,rasterAK,rasterAP,OD,
iliostathmoi,nomoi,kalikratis,kapodistriakoi,poleis]);
// Zoom level
}
map.zoomToMaxExtent();

//Ext.QuickTips.init();
mapPanel = new GeoExt.MapPanel({map:map});
});

***map_tab.js***
var mapViewport=[{
xtype:'panel',
html:"<div id='map_region'>",
region:'center',
height: 570,
width: 900,
//ton xarti
layout:"fit",
tbar:[map_controlsTTbar]

***tabs.js***
var mmk=0;
TabsViewportUi = Ext.extend(Ext.Viewport, {
layout: 'border',
initComponent: function() {
this.items =
[{xtype:'panel',
height: 620,
//kathorimso tou ipsou kiriou panel
width: 1000,
//kathorismos tou panel kentrikou
renderTo: "panel2", //metafora olou tou tab
//activeItem: 0,
items: [{
title:"<center><font size=4>ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</font></center>",
//id:'mapTab',
layout:'fit',
items:[mapViewport]
}]
}];
TabsViewportUi.superclass.initComponent.call(this);
}
});

Ext.onReady(function() {
Ext.QuickTips.init();
var cmp1 = new TabsViewport({
renderTo: "platform_div"
});
cmp1.show();
});

TabsViewport = Ext.extend(TabsViewportUi, {
initComponent: function() {
TabsViewport.superclass.initComponent.call(this);
}
});

***tabs2.js***
Ext.onReady(function() {
var item1 = new Ext.Panel({
title: '<center><u>ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ</u></center>',
height: 80,
//kathorimsos upsous kentrikou panel
width: 250,
//kathorismos platous
renderTo: "panel", //metafora olou tou tab
cls:'empty'
});
});

***map_controls.js***
var map_Zoom_ByArea_var;
var map_Zoom_ByPoint_var;
var map_DeZoom_var;
var map_ZoomMaxExtent;
var map_GetFeatureInfo_var;
var map_Pan_var;
var map_MeasureArea_var;
var map_MeasureDistance_var;
var map_PreviousMap_var;
var map_SaveMap_var;
var vectorLayer_Area;
var map_Point_GetCoordinates_var;
var map_Polygon_GetCoordinates_var;
var map_controlsTTbar;
var toggleGroupMap="map_controls";
var gml_layer;
var count_getInfo=0;
var toggleArrayControls=new Array();;
var url_constructor=[];
var menu_layer;
var menu_layer_show=0;
var toogle_getinfo=false;
var map_getcoordinates_window;
var map_setcoordinates_window;
var general_map_controls_tab="Λειτουργίες";
var measure_map_controls_tab="Μετρήσεις";
var tools_map_controls_tab="Εργαλεία";
var search_map_controls_tab="Αναζήτηση";
var map_Zoom_ByArea_tooltip="Μεγένθυση Περιοχής";
var map_ZoomMaxExtent_tooltip="Μεγιστοποίηση Χάρτη";
var map_Zoom_ByPoint_tooltip="Μεγένθυση";
var map_DeZoom_tooltip="Σμίκρυνση";

var map_Pan_tooltip="Μετακίνηση";
var map_MeasureArea_tooltip="Μέτρηση Περιοχής";
var map_MeasureDistance_tooltip="Μέτρηση Απόστασης";
var map_MeasureClear_tooltip="Καθαρισμός Μετρήσεων";
var map_PreviousMap_tooltip="Προηγούμενος Χάρτης";
var map_SaveMap_tooltip="Αποθήκευση Χάρτη";
var map_Point_GetCoordinates_tooltip="Συντεταγμένες Σημείου";
var map_Point_SetCoordinates_tooltip="Καθορισμός Σημείου";
var map_Point_GetCoordinates_title="Συντεταγμένες Σημείου";
var map_Point_GetCoordinates_WGS="WGS 84";
var map_Point_GetCoordinates_EGSA="ΕΓΣΑ 87";
var map_Point_SetCoordinates_title="Καθορισμός Σημείου";
var map_Point_SetCoordinates_Clear="Καθαρισμός";
var map_Point_SetCoordinates_Show="Εμφάνιση";
var map_Point_SetCoordinates_Show_Markers="Εμφάνιση";
var map_Point_SetCoordinates_lon="<font color='black'>Τετμημένη / \r\n Γεωγρ.
Μήκος</font>";
var map_Point_SetCoordinates_lat="<font color='black'>Τεταγμένη / \r\n Γεωγρ.
Πλάτος</font>";
var map_Point_SetCoordinates_Projection="<font color='black'>Σύστημα</font>";
var map_Point_SetCoordinates_Combo_WGS="WGS 84";
var map_Point_SetCoordinates_Combo_EGSA="ΕΓΣΑ 87";
var map_Point_SetCoordinates_Combo_EmptyText="Επιλέξτε Προβολικό";
var map_Search_Request_Combo="Αναζήτηση Αιτήματος";
var lang_greece="Ελληνικά";
var lang_english="English";
map_controlsTTbar=[{
xtype: 'tbsplit',
text: 'ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ',
menu: [{
//elegxos gia wms featrure
xtype:'button',
text: 'ΓΕΩΦΥΣΙΚΑ',
tooltip:'ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΑ',
enableToggle: true,
toggleGroup:toggleGroupMap,
toggleHandler:function(btn,pressed)
{
if (btn.pressed)
{

map.events.register('click',map,request_geofisika);
}
else
{
map.events.unregister('click',map,request_geofisika);
}

}
},
{
//elenxos gia wms featrure
xtype:'button',
text: 'Α.Π.Ε',
tooltip:'ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε',
enableToggle: true,
toggleGroup:toggleGroupMap,
toggleHandler:function(btn,pressed)
{
if (btn.pressed)
{
//var wmsurl ="http://localhost:8080/geoserver/wms";
map.events.register('click',map,request_ape);
}
else
{
map.events.unregister('click',map,request_ape);
}
}
},
{
//elegxos gia wms featrure
xtype:'button',
text: 'ΔΙΑΝΟΜΕΣ',
tooltip:'ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ',
enableToggle: true,
toggleGroup:toggleGroupMap,
toggleHandler:function(btn,pressed)
{
if (btn.pressed)
{
map.events.register('click',map,request_dianomes);
}
else
{
map.events.unregister('click',map,request_dianomes);
}
}
},
{
//elenxos gia wms featrure
xtype:'button',
text: 'ΔΗΜΟΙ-ΝΟΜΟΙ',
tooltip:'ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ-ΝΟΜΟΥΣ',
enableToggle: true,
toggleGroup:toggleGroupMap,

toggleHandler:function(btn,pressed)
{
if (btn.pressed)
{
//var wmsurl ="http://localhost:8080/geoserver/wms";
map.events.register('click',map,request_dn);
}
else
{
map.events.unregister('click',map,request_dn);
}
}
}]
},
{
xtype:'button',
iconCls:'controls_map_pan',
tooltip:map_Pan_tooltip, //metakinisik
enableToggle: true,
toggleGroup:toggleGroupMap,
toggleHandler:function(btn,pressed)
{
}
},
{
xtype:'button',
iconCls:'controls_map_zoombyarea',
tooltip:map_Zoom_ByArea_tooltip,
enableToggle: true,
toggleGroup:toggleGroupMap,
toggleHandler:function(btn,pressed)
{
if (btn.pressed)
{
map_Zoom_ByArea_var=new OpenLayers.Control.ZoomBox();
mapPanel.map.addControl(map_Zoom_ByArea_var);
map_Zoom_ByArea_var.activate();
}
else
{
map_Zoom_ByArea_var.deactivate();
}
}
},
{

xtype:'button',
iconCls:'controls_map_zoomtomapextent',
tooltip:map_ZoomMaxExtent_tooltip,
handler:function(){
map.zoomToMaxExtent();
}
},
{xtype: 'tbseparator'},
{
xtype:'button',
iconCls:'controls_map_measuredistance',
tooltip:map_MeasureDistance_tooltip,
handler:function()
{
map_MeasureDistance();
}
},
{
xtype:'button',
iconCls:'controls_map_measurearea',
tooltip:map_MeasureArea_tooltip,
handler: function()
{
map_MeasureArea();
}
},
{
xtype:'button',
iconCls:'controls_map_measureclear',
tooltip:map_MeasureClear_tooltip,
handler:function()
{
mapPanel.layers.each(function(layer){
if (layer.get('layer').name=="measure")
{
try{removeLayerMap(layer);}catch(err){}
}
});
}
},
{
xtype:'button',
iconCls:'controls_map_getpointcoordinates',
tooltip:map_Point_GetCoordinates_tooltip,
enableToggle: true,
toggleGroup:toggleGroupMap,
toggleHandler:function(btn,pressed)
{

if(btn.pressed)
{
map.events.register("click",map,map_GetCoordinates);
map_getcoordinates_window=new Ext.Window({
width:240,
height:120,
id:'map_getcoordinates_region',
title:"ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟΥ",
closeAction:'hide'});
}
else
{
map.events.unregister("click",map,map_GetCoordinates);
map_getcoordinates_window.close();
}
}
},
{
xtype:'button',
iconCls:'controls_map_convertcoordinates',
tooltip:map_Point_SetCoordinates_tooltip,
enableToggle: true,
toggleGroup:toggleGroupMap,
toggleHandler:function(btn,pressed)
{
if(btn.pressed)
{
map_setcoordinates_window=new Ext.Window({
width:240,
height:160,
id:'map_setcoordinates_region',
title:"ΕΥΡΕΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ",
items:[{
xtype:'panel',
layout:'form',
height:160,
margin:10,
items:[{
xtype:'textfield',
width:120,
anchor:'80%',
fieldLabel:map_Point_SetCoordinates_lon,
id:'map_setCoordinates_lon'
},
{
xtype:'textfield',
anchor:'80%',

width:120,
fieldLabel:map_Point_SetCoordinates_lat,
id:'map_setCoordinates_lat'
},
{
xtype:'combo',
anchor:'82%',
width:120,
fieldLabel:map_Point_SetCoordinates_Projection,
id:'map_setCoordinates_projection',
emptyText:
map_Point_SetCoordinates_Combo_EmptyText,
store: new Ext.data.SimpleStore({
fields: ['name','value'],
data:
[[map_Point_SetCoordinates_Combo_WGS,"EPSG:4326"],
[map_Point_SetCoordinates_Combo_EGSA,"EPSG:4121"],
["ED50(34)","EPSG:23034"],["ED50(35)","EPSG:23035"]]
}),
displayField: 'name',
valueField: 'value',
forceSelection: true,
triggerAction: 'all',
selectOnFocus: false,
mode: 'local',
editable: false
}]
}],
bbar:['->',
{
xtype:'button',
text:map_Point_SetCoordinates_Clear,
handler:function()
{
removeMarkersFromMap("SetCoordinatesMarker");
}
},

{
xtype:'button',
text:map_Point_SetCoordinates_Show,
handler:function()
{
var markers =
new OpenLayers.Layer.Markers("SetCoordinatesMarker");

map.addLayer(markers);

if(Ext.getCmp("map_setCoordinates_projection").value=="EPSG:4121")
{
var size = new OpenLayers.Size(21,25);
var offset = new OpenLayers.Pixel(-(size.w/2), -size.h);
var icon =
new OpenLayers.Icon('images/marker-green.png', size, offset);
var lon=Ext.get('map_setCoordinates_lon').getValue();
var lat=Ext.get('map_setCoordinates_lat').getValue();
var lonLat =
new OpenLayers.LonLat(lon,lat).transform(new OpenLayers.Projection("EPSG:4121"),
new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"));
markers.addMarker(new OpenLayers.Marker(lonLat,icon));
map.setCenter(lonLat, 15);
}

if(Ext.getCmp("map_setCoordinates_projection").value=="EPSG:4326")
{
var size = new OpenLayers.Size(21,25);
var offset = new OpenLayers.Pixel(-(size.w/2), -size.h);
var icon =
new OpenLayers.Icon('images/marker-green.png', size, offset);
var lon=Ext.get('map_setCoordinates_lon').getValue();
var lat=Ext.get('map_setCoordinates_lat').getValue();
var lonLat =
new OpenLayers.LonLat(lon,lat).transform(new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"),
new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"));
markers.addMarker(new OpenLayers.Marker(lonLat,icon));
map.setCenter(lonLat, 15);
}
// karhorismos ed50 me ena if GIA ZONI 34
if(Ext.getCmp("map_setCoordinates_projection").value=="EPSG:23034")
{
var size = new OpenLayers.Size(21,25);
var offset = new OpenLayers.Pixel(-(size.w/2), -size.h);
var icon =
new OpenLayers.Icon('images/marker-green.png', size, offset);
var lon=Ext.get('map_setCoordinates_lon').getValue();
var lat=Ext.get('map_setCoordinates_lat').getValue();

var lonLat =
new OpenLayers.LonLat(lon,lat).transform(new OpenLayers.Projection("EPSG:23034"),
new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"));
markers.addMarker(new OpenLayers.Marker(lonLat,icon));
map.setCenter(lonLat, 15);
}
// karhorismos ed50 me ena if gia ZONI 35
if(Ext.getCmp("map_setCoordinates_projection").value=="EPSG:23035")
{
var size = new OpenLayers.Size(21,25);
var offset = new OpenLayers.Pixel(-(size.w/2), -size.h);
var icon =
new OpenLayers.Icon('images/marker-green.png', size, offset);
var lon=Ext.get('map_setCoordinates_lon').getValue();
var lat=Ext.get('map_setCoordinates_lat').getValue();
var lonLat =
new OpenLayers.LonLat(lon,lat).transform(new OpenLayers.Projection("EPSG:23035"),
new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"));
markers.addMarker(new OpenLayers.Marker(lonLat,icon));
map.setCenter(lonLat, 15);
}
}
}]
});
map_SetCoordinates();
}
else
{
map_setcoordinates_window.close();
}
}
}
];

function clearQuickLayers()
{

mapPanel.layers.each(function(layer)
{
if (layer.get('layer').name=="QLAYER")
{
var thisLayer=map.getLayer(layer.id);
map.removeLayer(thisLayer);
}
});
}
function map_SetCoordinates(evt)
{
map_setcoordinates_window.show();
}
function map_GetCoordinates(evt)
{
map_getcoordinates_window.show();
var get_map_XY_wgs=map.getLonLatFromViewPortPx(evt.xy).transform(new
OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"));
var get_map_XY_egsa=map.getLonLatFromViewPortPx(evt.xy).transform(new
OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),new OpenLayers.Projection("EPSG:4121"));
// sintetagmenes gia to ed50 analoga tin zoni pou theloume
var l2 =
map.getLonLatFromPixel(event.xy).transform(new OpenLayers.Projection('EPSG:900913'),
new OpenLayers.Projection('EPSG:4121'));
if(l2.lon.toFixed(1)<=499799)
{
var l1 =
map.getLonLatFromPixel(event.xy).transform(new OpenLayers.Projection('EPSG:900913'),
new OpenLayers.Projection('EPSG:23034'));
zoni=34;
}
else if(l2.lon.toFixed(1)>499799)
{
var l1 =
map.getLonLatFromPixel(event.xy).transform(new OpenLayers.Projection('EPSG:900913'),
new OpenLayers.Projection('EPSG:23035'));
zoni=35;
}
//===================================================
var info_map_coordinates=

"<font color='black'><b>"+map_Point_GetCoordinates_WGS+":</b></font><br>
<font color='red'>"+Number(get_map_XY_wgs.lon.toString()).toFixed(6) +",
"+Number(get_map_XY_wgs.lat.toString()).toFixed(6) + "</font><br>
<font color='black'>" +"<b>" +map_Point_GetCoordinates_EGSA+":</b></font><br>
<font color='red'>"+Number(get_map_XY_egsa.lon.toString()).toFixed(3)+",
"+Number(get_map_XY_egsa.lat.toString()).toFixed(3)+ "</font><br>" +"<b>
<font color='black'>"+"ED50 ("+zoni+"):</b></font><br>
<font color='red'>"+Number(l1.lon.toString()).toFixed(3)+","+Number(l1.lat.toString()).toFixed(3)+
"</font>";

Ext.getCmp('map_getcoordinates_region').update(info_map_coordinates);
}

function map_GetCoord(evt)
{
var coord=map.getLonLatFromViewPortPx(evt.xy).transform(new
OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),new OpenLayers.Projection("EPSG:4121"));
var x=coord.lon.toFixed(2);
var y=coord.lat.toFixed(2);
var size = new OpenLayers.Size(21,25);
var markers = new OpenLayers.Layer.Markers("SetCoordinatesMarker");
map.addLayer(markers);
var offset = new OpenLayers.Pixel(-(size.w/2), -size.h);
var icon = new OpenLayers.Icon('images/marker-green.png', size, offset);
var lonlat =
new OpenLayers.LonLat(x,y).transform(new OpenLayers.Projection("EPSG:4121"),
new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"));
markers.addMarker(new OpenLayers.Marker(lonlat,icon));
for(i=0;i<1000;i++)
{

}
alert(x+","+y);
imPopUpWin('http://localhost/searchpoint.php?x=' + x + '&y=' + y+ '&lonlat=' +
lonlat,600,300,"no","no");
}

//metrisi apostasis kai emvadou
var getinfo_source_id="";
function getAllVisibleLayers(node)
{
var name_layers="";
node.eachChild(function(n)
{
if (n.getDepth()==3)
{
var get_layer=map.getLayer(n.layer.id);
var numLayer=mapPanel.layers.getById(n.layer.id);
if ((numLayer.get("queryable")==1) && (n.attributes.checked==true))
{
if (name_layers!="")
{
var comma=",";
}
else
{
var comma="";
}

name_layers=name_layers+comma+numLayer.get("layers_basename")+"&layer_crs="
+numLayer.get("layers_crs");

if (getinfo_source_id!=numLayer.get("source_id"))
{
getinfo_source_id=numLayer.get("source_id");
count_getInfo++;
}

url_constructor[count_getInfo]="service_layers="+name_layers+"&service_url="+numLayer.get(
"source_id");
}
}
if(n.hasChildNodes())
getAllVisibleLayers(n);
});

}
function map_MeasureDistance()
{
var lineLayer=new OpenLayers.Layer.Vector("measure",
{
styleMap: new OpenLayers.StyleMap({'default':
{
strokeColor: "#00FF00",
strokeOpacity: 0,
strokeWidth: 0,
fontColor: "${favColor}",
fillColor: "#FF5500",
fontSize: "10px",
fontFamily: "Courier New, monospace",
fillOpacity: 0,
pointRadius: 1,
pointerEvents: "visiblePainted",
label : "${distance}" + "${units}"
}
})
});
var cursorMeasure=new OpenLayers.Layer.Vector("measure",
{
styleMap: new OpenLayers.StyleMap({'default':
{
strokeColor: "#00FF00",
strokeOpacity: 0,
strokeWidth: 0,
fontColor: "${favColor}",
fillColor: "#FF5500",
fontSize: "10px",
fontFamily: "Courier New, monospace",
fillOpacity: 0,
pointRadius: 1,
pointerEvents: "visiblePainted",
label : "${distance}" + "${units}",
labelXOffset: "${xOffset}",
labelYOffset: "${yOffset}"
}
})
});

function drawDistancePoints(evt)
{
var vertexes = evt.geometry.getVertices();

lineLayer.removeAllFeatures();
var segment_distance_total_Area=0;
for(var i=0;i<vertexes.length-1;i++)
{
if(vertexes[i+1])
{
var point_Area = new OpenLayers.Geometry.Point((vertexes[i].x +
vertexes[i+1].x)/2, (vertexes[i].y + vertexes[i+1].y)/2);
var point_Area_Last=new OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[i].x,
vertexes[i].y);
var point_Area_Previous=new
OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[i+1].x, vertexes[i+1].y);
}
var pointFeature_Area_Middle = new OpenLayers.Feature.Vector(point_Area);
var pointFeature_Area_Edge = new OpenLayers.Feature.Vector(point_Area_Previous);
var linedis = new OpenLayers.Geometry.LineString([point_Area_Previous,
point_Area_Last]);
var measure_Seg_abs_Area=
linedis.getGeodesicLength(new OpenLayers.Projection(map.getProjection()));
segment_distance_total_Area=segment_distance_total_Area+measure_Seg_abs_Area;
if (parseFloat(measure_Seg_abs_Area)>=1000)
{
measure_Seg_abs_Area=measure_Seg_abs_Area/1000;
var measure_dist_Seg_units_Area="km";
}
else
{
var measure_dist_Seg_units_Area="m";
}
pointFeature_Area_Middle.attributes =
{
distance: measure_Seg_abs_Area.toFixed(2),
units:measure_dist_Seg_units_Area,
favColor: 'black',
align: "cm"
};
if (parseFloat(segment_distance_total_Area)>=1000)
{
var segment_distance_total_Area_sum=segment_distance_total_Area/1000;

total_dist_Area_partial_units="km";
}
else
{
var segment_distance_total_Area_sum=segment_distance_total_Area;
total_dist_Area_partial_units="m";
}
pointFeature_Area_Edge.attributes =
{
distance: segment_distance_total_Area_sum.toFixed(2),
units:total_dist_Area_partial_units,
favColor:'red',
align:"cm"
};
lineLayer.addFeatures([pointFeature_Area_Edge]);
lineLayer.addFeatures([pointFeature_Area_Middle]);
}
}
var segment_distance=0;
var segment_distance_cursor=0;
var segment_distance_total=0;
map_MeasureDistance_var=new OpenLayers.Control.Measure(OpenLayers.Handler.Path,
{
persist: false,
callbacks:
{
create:function()
{
map.addLayer(lineLayer);
map.addLayer(cursorMeasure);
},
modify:function(point,evt)
{
var vertexes = evt.geometry.getVertices();
if (vertexes[vertexes.length-2])
{
var pointCursor2 =
new OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[vertexes.length-2].x,
vertexes[vertexes.length-2].y);
var pointCursor3 =
new OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[vertexes.length-1].x,
vertexes[vertexes.length-1].y);

var linedis = new OpenLayers.Geometry.LineString([pointCursor3,
pointCursor2]);
var measure_dist_abs=
linedis.getGeodesicLength(new OpenLayers.Projection(map.getProjection()));
var measure_dist_cursor=measure_dist_abs;
var measure_dist_cursor_units="";
if (parseFloat(measure_dist_cursor)>=1000)
{
measure_dist_cursor=measure_dist_abs/1000;
measure_dist_cursor_units="km";
}
else
{
measure_dist_cursor=measure_dist_abs;
measure_dist_cursor_units="m";
}

var pointCursor =
new OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[vertexes.length-1].x, vertexes[vertexes.length-1].y);
var pointCursorFeature = new OpenLayers.Feature.Vector(pointCursor);
var pointCursorFeatureTotal = new OpenLayers.Feature.Vector(pointCursor);
if (measure_dist_abs!=0)
{
var total_dist=
parseFloat(segment_distance_total)+parseFloat(measure_dist_abs.toFixed(2));
if (parseFloat(total_dist)>=1000)
{
total_dist=total_dist/1000;
}
else
{
measure_dist_cursor=measure_dist_abs;
}
pointCursorFeature.attributes =
{
distance: measure_dist_cursor.toFixed(2),

units:measure_dist_cursor_units,
favColor: 'black',
align: "cm",
xOffset:60,
yOffset:-10
};
pointCursorFeatureTotal.attributes =
{
distance: total_dist.toFixed(2),
units:measure_dist_cursor_units,
favColor: 'red',
align: "cm",
xOffset:60,
yOffset:-30
};

cursorMeasure.destroyFeatures();
cursorMeasure.addFeatures([pointCursorFeature]);
cursorMeasure.addFeatures([pointCursorFeatureTotal]);
}
}
}
},
eventListeners: {
measure: function(evt)
{
drawDistancePoints(evt);
segment_distance=0;
segment_distance_total=0;
cursorMeasure.destroyFeatures();
var vectorLayer = new OpenLayers.Layer.Vector("measure");
var style_green =
{
strokeColor: "#FF0000",
strokeOpacity: 0.7,
strokeWidth: 1
};
var lineFeature =
new OpenLayers.Feature.Vector(evt.geometry, null, style_green);

map.addLayer(vectorLayer);
vectorLayer.addFeatures([lineFeature]);
map_MeasureDistance_var.deactivate();
}
}
});
map_MeasureDistance_var.geodesic=true;
mapPanel.map.addControl(map_MeasureDistance_var);
map_MeasureDistance_var.activate();
map_MeasureDistance_var.events.on({
measurepartial: function(evt) {
map_MeasureDistance_var.showDistances = true;
var vertexes = evt.geometry.getVertices();
var point = new OpenLayers.Geometry.Point((vertexes[vertexes.length-2].x +
vertexes[vertexes.length-3].x)/2, (vertexes[vertexes.length-2].y +
vertexes[vertexes.length-3].y)/2);
var point2 = new OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[vertexes.length-1].x,
vertexes[vertexes.length-1].y);
var pointFeature = new OpenLayers.Feature.Vector(point);
var pointFeature2 = new OpenLayers.Feature.Vector(point2);

if (vertexes[vertexes.length-2])
{
var pointSeg2 = new OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[vertexes.length-3].x,
vertexes[vertexes.length-3].y);
var pointSeg3 = new OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[vertexes.length-2].x,
vertexes[vertexes.length-2].y);
var linedis = new OpenLayers.Geometry.LineString([pointSeg3, pointSeg2]);
var measure_Seg_abs=
linedis.getGeodesicLength(new OpenLayers.Projection(map.getProjection()));
var measure_dist_Seg=measure_Seg_abs;

var measure_dist_Seg_units="";

segment_distance_total=segment_distance_total+measure_dist_Seg;
if (parseFloat(measure_dist_Seg)>=1000)
{
measure_dist_Seg=measure_Seg_abs/1000;
measure_dist_Seg_units="km";
}
else
{
measure_dist_Seg=measure_Seg_abs;
measure_dist_Seg_units="m";
}
pointFeature.attributes =
{
distance: measure_dist_Seg.toFixed(2),
units:measure_dist_Seg_units,
favColor: 'black',
align: "cm"
};
}

pointFeature2.attributes = {
distance: evt.measure.toFixed(2) ,
units:evt.units,
favColor: 'red',
align: "cm"
};
lineLayer.addFeatures([pointFeature]);
lineLayer.addFeatures([pointFeature2]);
}
});
}

function map_MeasureArea()
{
var lineLayer_Area=new OpenLayers.Layer.Vector("measure");
var cursorMeasure_Area=new OpenLayers.Layer.Vector("measure",
{

styleMap: new OpenLayers.StyleMap({'default':
{
strokeColor: "#00FF00",
strokeOpacity: 0,
strokeWidth: 0,
fontColor: "${favColor}",
fillColor: "#FFFFFF",
fontSize: "10px",
fontFamily: "Courier New, monospace",
fillOpacity: 0.5,
pointRadius: 1,
pointerEvents: "visiblePainted",
label : "${distance}" + "${units}",
labelXOffset: "${xOffset}",
labelYOffset: "${yOffset}"
}
})
});
function drawAreaPoints(evt)
{
var vertexes = evt.geometry.getVertices();
lineLayer_Area.removeAllFeatures();
var segment_distance_total_Area=0;
for(var i=0;i<vertexes.length;i++)
{
if(vertexes[i+1])
{
var point_Area_Last=new OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[i].x,
vertexes[i].y);
var point_Area_Previous=new OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[i+1].x,
vertexes[i+1].y);
}
else
{
var point_Area = new OpenLayers.Geometry.Point((vertexes[0].x +
vertexes[vertexes.length-1].x)/2, (vertexes[0].y + vertexes[vertexes.length1].y)/2);
var point_Area_Last=new OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[vertexes.length1].x, vertexes[vertexes.length-1].y);
var point_Area_Previous=new OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[0].x,
vertexes[0].y);
}

var pointFeature_Area_Middle = new OpenLayers.Feature.Vector(point_Area);
var pointFeature_Area_Edge = new OpenLayers.Feature.Vector(point_Area_Previous);
var linedis = new OpenLayers.Geometry.LineString([point_Area_Previous,
point_Area_Last]);
var measure_Seg_abs_Area=
linedis.getGeodesicLength(new OpenLayers.Projection(map.getProjection()));
segment_distance_total_Area=segment_distance_total_Area+measure_Seg_abs_Area;
if (parseFloat(measure_Seg_abs_Area)>=1000)
{
measure_Seg_abs_Area=measure_Seg_abs_Area/1000;
var measure_dist_Seg_units_Area="km";
}
else
{
var measure_dist_Seg_units_Area="m";
}

if (parseFloat(segment_distance_total_Area)>=1000)
{
var segment_distance_total_Area_sum=segment_distance_total_Area/1000;
total_dist_Area_partial_units="km";
}
else
{
var segment_distance_total_Area_sum=segment_distance_total_Area;
total_dist_Area_partial_units="m";
}
pointFeature_Area_Edge.attributes =
{
distance: segment_distance_total_Area_sum.toFixed(2),
units:total_dist_Area_partial_units,
favColor:'red',
align:"cm"
};
lineLayer_Area.addFeatures([pointFeature_Area_Edge]);
lineLayer_Area.addFeatures([pointFeature_Area_Middle]);
}
}

var segment_distance_Area=0;
var segment_distance_cursor_Area=0;
var segment_distance_total_Area=0;
map_MeasureArea_var=new OpenLayers.Control.Measure(OpenLayers.Handler.Polygon,
{
persist: false,
callbacks:
{
create:function()
{
map.addLayer(lineLayer_Area);
map.addLayer(cursorMeasure_Area);
},
modify:function(point,evt)
{
var vertexes = evt.geometry.getVertices();
if (vertexes[vertexes.length-2])
{
var pointCursor2_Area =
new OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[vertexes.length-2].x,
vertexes[vertexes.length-2].y);
var pointCursor3_Area =
new OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[vertexes.length-1].x,
vertexes[vertexes.length-1].y);
var linedis =
new OpenLayers.Geometry.LineString([pointCursor3_Area,
pointCursor2_Area]);
var measure_dist_abs_Area=
linedis.getGeodesicLength(new OpenLayers.Projection(map.getProjection()));
var measure_dist_cursor_Area=measure_dist_abs_Area;
var measure_dist_cursor_units_Area="";
if (parseFloat(measure_dist_cursor_Area)>=1000)
{
measure_dist_cursor_Area=measure_dist_abs_Area/1000;
measure_dist_cursor_units_Area="km";
}
else
{
measure_dist_cursor_Area=measure_dist_abs_Area;

measure_dist_cursor_units_Area="m";
}

var pointCursor_Area =
new OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[vertexes.length-1].x,
vertexes[vertexes.length-1].y);
var pointCursorFeature_Area=
new OpenLayers.Feature.Vector(pointCursor_Area);
var pointCursorFeatureTotal_Area =
new OpenLayers.Feature.Vector(pointCursor_Area);
if (measure_dist_abs_Area!=0)
{
var total_dist_Area=parseFloat(segment_distance_total_Area)+
parseFloat(measure_dist_abs_Area.toFixed(2));
if (parseFloat(total_dist_Area)>=1000)
{
total_dist_Area=total_dist_Area/1000;
}
else
{
total_dist_Area=total_dist_Area;
}
pointCursorFeature_Area.attributes =
{
distance: measure_dist_cursor_Area.toFixed(2),
units:measure_dist_cursor_units_Area,
favColor: 'black',
align: "cm",
xOffset:60,
yOffset:-10
};
pointCursorFeatureTotal_Area.attributes =
{
distance: total_dist_Area.toFixed(2),
units:measure_dist_cursor_units_Area,
favColor: 'red',
align: "cm",
xOffset:60,
yOffset:-30
};

cursorMeasure_Area.destroyFeatures();

cursorMeasure_Area.addFeatures([pointCursorFeature_Area]);

cursorMeasure_Area.addFeatures([pointCursorFeatureTotal_Area]);
}
}
}
},
eventListeners: {
measure: function(evt) {
drawAreaPoints(evt);
segment_distance_Area=0;
segment_distance_total_Area=0;
cursorMeasure_Area.destroyFeatures();
vectorLayer_Area = new OpenLayers.Layer.Vector("measure");
var style_green_Area =
{
strokeColor: "#FF0000",
strokeOpacity: 0.7,
strokeWidth: 1,
fillColor: "#FFFFFF",
fontSize: "12px",
fontFamily: "Courier New, monospace",
fillOpacity: 0.5,
label:evt.measure.toFixed(0) + evt.units + "^2"
};
var lineFeature_Area =
new OpenLayers.Feature.Vector(evt.geometry, null, style_green_Area);
map.addLayer(vectorLayer_Area);
vectorLayer_Area.addFeatures([lineFeature_Area]);
map_MeasureArea_var.deactivate();
}
}
});
map_MeasureArea_var.geodesic=true;

mapPanel.map.addControl(map_MeasureArea_var);
map_MeasureArea_var.activate();
map_MeasureArea_var.events.on({
measurepartial: function(evt) {
map_MeasureArea_var.showDistances = true;
var vertexes = evt.geometry.getVertices();
var point_Area =
new OpenLayers.Geometry.Point((vertexes[vertexes.length-2].x + vertexes[vertexes.length3].x)/2, (vertexes[vertexes.length-2].y + vertexes[vertexes.length-3].y)/2);
var point2_Area = new OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[vertexes.length-1].x,
vertexes[vertexes.length-1].y);
var pointFeature_Area = new OpenLayers.Feature.Vector(point_Area);
var pointFeature2_Area = new OpenLayers.Feature.Vector(point2_Area);

if (vertexes[vertexes.length-2])
{
var pointSeg2_Area = new OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[vertexes.length3].x, vertexes[vertexes.length-3].y);
var pointSeg3_Area = new OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[vertexes.length2].x, vertexes[vertexes.length-2].y);
var linedis =
new OpenLayers.Geometry.LineString([pointSeg3_Area, pointSeg2_Area]);
var measure_Seg_abs_Area=
linedis.getGeodesicLength(new OpenLayers.Projection(map.getProjection()));
var measure_dist_Seg_Area=measure_Seg_abs_Area;
var measure_dist_Seg_units_Area="";

segment_distance_total_Area=segment_distance_total_Area+measure_dist_Seg_Area;
if (parseFloat(measure_dist_Seg_Area)>=1000)
{
measure_dist_Seg_Area=measure_Seg_abs_Area/1000;

measure_dist_Seg_units_Area="km";
}
else
{
measure_dist_Seg_Area=measure_Seg_abs_Area;
measure_dist_Seg_units_Area="m";
}
pointFeature_Area.attributes = {
distance: measure_dist_Seg_Area.toFixed(2),
units:measure_dist_Seg_units_Area,
favColor: 'black',
align: "cm"
};
}
var total_dist_Area_partial;
var total_dist_Area_partial_units;
if (parseFloat(segment_distance_total_Area)>=1000)
{
total_dist_Area_partial=segment_distance_total_Area/1000;
total_dist_Area_partial_units="km";
}
else
{
total_dist_Area_partial=segment_distance_total_Area;
total_dist_Area_partial_units="m";
}
pointFeature2_Area.attributes = {
distance: total_dist_Area_partial.toFixed(2),
units:total_dist_Area_partial_units,
favColor: 'red',
align: "cm"
};
lineLayer_Area.addFeatures([pointFeature_Area]);
lineLayer_Area.addFeatures([pointFeature2_Area]);
}
});

}

function map_drawpolygon()
{
var lineLayer_Area=new OpenLayers.Layer.Vector("measure");
var cursorMeasure_Area=new OpenLayers.Layer.Vector("measure");
function drawAreaPoints(evt)
{
var vertexes = evt.geometry.getVertices();
alert(vertexes.length);
lineLayer_Area.removeAllFeatures();
var segment_distance_total_Area=0;
for(var i=0;i<vertexes.length;i++)
{
if(vertexes[i+1])
{
var point_Area_Last=
new OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[i].x, vertexes[i].y);
var point_Area_Previous=
new OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[i+1].x, vertexes[i+1].y);
}
else
{
var point_Area_Last=
new OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[vertexes.length-1].x,
vertexes[vertexes.length-1].y);

var point_Area_Previous=
new OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[0].x, vertexes[0].y);
}
var pointFeature_Area_Edge = new OpenLayers.Feature.Vector(point_Area_Previous);
var linedis =
new OpenLayers.Geometry.LineString([point_Area_Previous, point_Area_Last]);
var measure_Seg_abs_Area=

linedis.getGeodesicLength(new OpenLayers.Projection(map.getProjection()));
segment_distance_total_Area=segment_distance_total_Area+measure_Seg_abs_Area;

lineLayer_Area.addFeatures([pointFeature_Area_Edge]);
}
}
var segment_distance_Area=0;
var segment_distance_cursor_Area=0;
var segment_distance_total_Area=0;
map_MeasureArea_var=new OpenLayers.Control.Measure(OpenLayers.Handler.Polygon,
{
persist: false,
callbacks:{
create:function(){
map.addLayer(lineLayer_Area);
map.addLayer(cursorMeasure_Area);
},
modify:function(point,evt)
{
var vertexes = evt.geometry.getVertices();
if (vertexes[vertexes.length-2])
{
var pointCursor2_Area = new
OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[vertexes.length-2].x,
vertexes[vertexes.length-2].y);
var pointCursor3_Area = new
OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[vertexes.length-1].x,
vertexes[vertexes.length-1].y);
var linedis = new OpenLayers.Geometry.LineString([pointCursor3_Area,
pointCursor2_Area]);
var measure_dist_abs_Area=
linedis.getGeodesicLength(new OpenLayers.Projection(map.getProjection()));
var measure_dist_cursor_Area=measure_dist_abs_Area;

var measure_dist_cursor_units_Area="";
if (parseFloat(measure_dist_cursor_Area)>=1000)
{
measure_dist_cursor_Area=measure_dist_abs_Area/1000;
measure_dist_cursor_units_Area="km";
}
else
{
measure_dist_cursor_Area=measure_dist_abs_Area;
measure_dist_cursor_units_Area="m";
}

var pointCursor_Area =
new OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[vertexes.length-1].x,
vertexes[vertexes.length-1].y);
var pointCursorFeature_Area=
new OpenLayers.Feature.Vector(pointCursor_Area);
var pointCursorFeatureTotal_Area =
new OpenLayers.Feature.Vector(pointCursor_Area);
if (measure_dist_abs_Area!=0)
{
var total_dist_Area=parseFloat(segment_distance_total_Area)+
parseFloat(measure_dist_abs_Area.toFixed(2));
if (parseFloat(total_dist_Area)>=1000)
{
total_dist_Area=total_dist_Area/1000;
}
else
{
total_dist_Area=total_dist_Area;
}
pointCursorFeature_Area.attributes =
{
distance: measure_dist_cursor_Area.toFixed(2),
units:measure_dist_cursor_units_Area,

favColor: 'black',
align: "cm",
xOffset:60,
yOffset:-10
};
pointCursorFeatureTotal_Area.attributes =
{
distance: total_dist_Area.toFixed(2),
units:measure_dist_cursor_units_Area,
favColor: 'red',
align: "cm",
xOffset:60,
yOffset:-30
};

cursorMeasure_Area.destroyFeatures();

cursorMeasure_Area.addFeatures([pointCursorFeature_Area]);

cursorMeasure_Area.addFeatures([pointCursorFeatureTotal_Area]);
}
}
}
},
eventListeners: {
measure: function(evt)
{
drawAreaPoints(evt);
segment_distance_Area=0;
segment_distance_total_Area=0;
cursorMeasure_Area.destroyFeatures();
vectorLayer_Area = new OpenLayers.Layer.Vector("measure");
var style_green_Area =
{
strokeColor: "#FF0000",
strokeOpacity: 0.7,
strokeWidth: 1,
fillColor: "#FFFFFF",
fontSize: "10px",

fontFamily: "Courier New, monospace",
fillOpacity: 0.5,
};
var lineFeature_Area =
new OpenLayers.Feature.Vector(evt.geometry, null, style_green_Area);
map.addLayer(vectorLayer_Area);
vectorLayer_Area.addFeatures([lineFeature_Area]);
map_MeasureArea_var.deactivate();
}
}
});
map_MeasureArea_var.geodesic=true;
mapPanel.map.addControl(map_MeasureArea_var);
map_MeasureArea_var.activate();
map_MeasureArea_var.events.on(
{
measurepartial: function(evt)
{
map_MeasureArea_var.showDistances = true;
//kathorismos twn points sto meso
var point2_Area = new OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[vertexes.length-1].x,
vertexes[vertexes.length-1].y);
var pointFeature_Area = new OpenLayers.Feature.Vector(point_Area);
var pointFeature2_Area = new OpenLayers.Feature.Vector(point2_Area);

if (vertexes[vertexes.length-2])
{
var pointSeg2_Area = new OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[vertexes.length-3].x,
vertexes[vertexes.length-3].y);
var pointSeg3_Area = new OpenLayers.Geometry.Point(vertexes[vertexes.length-2].x,
vertexes[vertexes.length-2].y);
var linedis = new OpenLayers.Geometry.LineString([pointSeg3_Area,
pointSeg2_Area]);

var measure_Seg_abs_Area=
linedis.getGeodesicLength(new OpenLayers.Projection(map.getProjection()));
var measure_dist_Seg_Area=measure_Seg_abs_Area;
var measure_dist_Seg_units_Area="";

segment_distance_total_Area=segment_distance_total_Area+measure_dist_Seg_Area;
if (parseFloat(measure_dist_Seg_Area)>=1000)
{
measure_dist_Seg_Area=measure_Seg_abs_Area/1000;
measure_dist_Seg_units_Area="km";
}
else
{
measure_dist_Seg_Area=measure_Seg_abs_Area;
measure_dist_Seg_units_Area="m";
}
pointFeature_Area.attributes =
{
distance: measure_dist_Seg_Area.toFixed(2),
units:measure_dist_Seg_units_Area,
favColor: 'black',
align: "cm"
};
}
var total_dist_Area_partial;
var total_dist_Area_partial_units;
if (parseFloat(segment_distance_total_Area)>=1000)
{
total_dist_Area_partial=segment_distance_total_Area/1000;
total_dist_Area_partial_units="km";
}
else
{
total_dist_Area_partial=segment_distance_total_Area;
total_dist_Area_partial_units="m";

}
pointFeature2_Area.attributes =
{
distance: total_dist_Area_partial.toFixed(2),
units:total_dist_Area_partial_units,
favColor: 'red',
align: "cm"
};
lineLayer_Area.addFeatures([pointFeature_Area]);
lineLayer_Area.addFeatures([pointFeature2_Area]);
}
});

}

//get points and queries.
function request_dianomes(e)
{
var wmsurl ="http://localhost:8080/geoserver/wms";
var url =wmsurl+
"?SERVICE=WMS"
+"&REQUEST=GetFeatureInfo"
+ "&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_xml"
+ "&BBOX=" + map.getExtent().toBBOX()
+ "&X=" + e.xy.x
+ "&Y=" + e.xy.y
+ "&INFO_FORMAT=text/html"
+ "&QUERY_LAYERS=dianomes"
+ "&LAYERS=dianomes"
+ "&FEATURE_COUNT=50"
+ "&SRS=EPSG:900913"
+ "&STYLES="
+ "&WIDTH=" + map.size.w
+ "&HEIGHT=" + map.size.h;
OpenLayers.Event.stop(e);
window.open(url,"getfeatureinfo","scrollbars=1,width=700,height=150");
};

function request_ape(e)
{
var wmsurl ="http://localhost:8080/geoserver/wms";
var url =wmsurl+
"?SERVICE=WMS"
+"&REQUEST=GetFeatureInfo"

+ "&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_xml"
+ "&BBOX=" + map.getExtent().toBBOX()
+ "&X=" + e.xy.x
+ "&Y=" + e.xy.y
+ "&INFO_FORMAT=text/html"
+ "&QUERY_LAYERS=APE"
+ "&LAYERS=APE"
+ "&FEATURE_COUNT=50"
+ "&SRS=EPSG:900913"
+ "&STYLES="
+ "&WIDTH=" + map.size.w
+ "&HEIGHT=" + map.size.h;
OpenLayers.Event.stop(e);
window.open(url,"getfeatureinfo","scrollbars=1,width=700,height=150");
};

function request_geofisika(e)
{
var wmsurl ="http://localhost:8080/geoserver/wms";
var url =wmsurl+
"?SERVICE=WMS"
+"&REQUEST=GetFeatureInfo"
+ "&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_xml"
+ "&BBOX=" + map.getExtent().toBBOX()
+ "&X=" + e.xy.x
+ "&Y=" + e.xy.y
+ "&INFO_FORMAT=text/html"
+ "&QUERY_LAYERS=trigonometrika"
+ "&LAYERS=trigonometrika"
+ "&FEATURE_COUNT=50"
+ "&SRS=EPSG:900913"
+ "&STYLES="
+ "&WIDTH=" + map.size.w
+ "&HEIGHT=" + map.size.h;
OpenLayers.Event.stop(e);
window.open(url,"getfeatureinfo","scrollbars=1,width=700,height=150");
};
function request_dn(e)
{
var wmsurl ="http://localhost:8080/geoserver/wms";
var url =wmsurl+
"?SERVICE=WMS"
+"&REQUEST=GetFeatureInfo"
+ "&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_xml"
+ "&BBOX=" + map.getExtent().toBBOX()
+ "&X=" + e.xy.x
+ "&Y=" + e.xy.y

+ "&INFO_FORMAT=text/html"
+ "&QUERY_LAYERS=genika"
+ "&LAYERS=genika"
+ "&FEATURE_COUNT=50"
+ "&SRS=EPSG:900913"
+ "&STYLES="
+ "&WIDTH=" + map.size.w
+ "&HEIGHT=" + map.size.h;
OpenLayers.Event.stop(e);
window.open(url,"getfeatureinfo","scrollbars=1,width=200,height=300");
};

***tree_map.js***

var count_layers_TreeLayer=6;
var layerRoot_layers = new Ext.tree.TreeNode(
{
text: title_mapTree_Root_Layers,
expanded: true
});
var layerRoot_services = new Ext.tree.TreeNode(
{
text: title_mapTree_Root_Services,
expanded: true
});
var mapTree=[{
xtype:'panel',
height: 500,
width: 700,
layout:'fit',
iconCls:'mapTree_icon16',
border:false,
title:title_mapTree,
items:[{
xtype:'tabpanel',
id:'mapTree_TabPanel',
border:false,
activeItem: 0,
listeners:{
tabchange: function(tabpanel,tab){
try
{
count_layers_TreeLayer=map.layers.length;

nodeCheck_TreeLayers(Ext.getCmp(tab.getId()).root);
}catch(err){};
var activeTab=Ext.getCmp('mapTree_TabPanel').getActiveTab().getId();
var active_node =
Ext.getCmp(activeTab).getSelectionModel().getSelectedNode();
if (active_node==null)
{
Ext.getCmp("mapTree_remove_btn").disable();

}
}
}
}]
}];

function findBaseNameLayerIfAlreadyInTree(layer_id)
{
var isonmap=false;
mapPanel.layers.each(function(layer){
if (layer.get("layers_basename_id")==layer_id)
{
isonmap=true;
}
});
return isonmap;
}

function removeServiceLayersViaServiceWindow(service_id)
{

mapPanel.layers.each(function(layer){
if (layer.get("source_id")==service_id)
{
removeLayerMap(layer);

}
});

return;
}

function removeOnlyLayersViaServiceWindow(layer_id)
{
mapPanel.layers.each(function(layer)
{
if (layer.get("layers_basename_id")==layer_id)
{
removeLayerMap(layer);
}
});

return;
}
function createLayerTree()
{
mapPanel.layers.each(function(layer)
{
var layer_id=layer.get("layer").id;
var service_id=layer.get("service_id");
var service_name=layer.get("service_name");
var source_id=layer.get("source_id");
var service_layer=layer.get("layer");
var layer_icon=layer.get("icon");
var service_layer_id=service_layer.id;
var serviceNode_id=service_id+"_"+source_id;

if (service_id!=null)
{
var getLayerTreeServiceNodeId=
Ext.getCmp('layerTree_layers').getNodeById(service_id);
if (getLayerTreeServiceNodeId==null)
{

layerRoot_layers.appendChild(new Ext.tree.TreeNode(
{
text:service_id,
id:service_id,
expanded: true,
enableDD: true
}));
}
var getLayerTreeDatabaseNodeId=
Ext.getCmp('layerTree_layers').getNodeById(serviceNode_id);
if (getLayerTreeDatabaseNodeId==null)
{
Ext.getCmp('layerTree_layers').getNodeById(service_id).appendChild(new Ext.tree.TreeNode(
{
text:service_name,
id:serviceNode_id,
expanded: true,
enableDD: true
}));
}
var getLayerTreeLayerNodeId=
Ext.getCmp('layerTree_layers').getNodeById(service_layer_id);
if (getLayerTreeLayerNodeId==null)
{
Ext.getCmp('layerTree_layers').getNodeById(serviceNode_id).appendChild(new
GeoExt.tree.LayerNode({
layer:service_layer,
icon:layer_icon,
id:layer_id,
listeners:
{
click:function(layer){
checkLayer(layer);
},
checkchange:function(layer,checkstatus)
{
if (toogle_getinfo)
{
count_getInfo=0;
url_constructor="";

url_constructor=[ ];
getAllVisibleLayers(Ext.getCmp('layerTree_layers').root);
map.events.unregister("mousemove",map,map_GetFeatureInfo);
map.events.unregister("click",map,get_info_FeatureInfoClick);
removeGetInfoLayerMap();
map.events.register("click",map,get_info_FeatureInfoClick);
map.events.register("mousemove",map,map_GetFeatureInfo);
}
},
contextmenu:function(node, event,idx)
{
create_wms_node_context_menu(node,event);
}
}
}));
}
}

if (service_id!=null)
{
var getLayerTreeServiceNodeId=
Ext.getCmp('layerTree_services').getNodeById(service_id);
if (getLayerTreeServiceNodeId==null)
{
Ext.getCmp('layerTree_services').getNodeById('layer_services_id').appendChild(new
Ext.tree.TreeNode(
{
text:service_id,
id:service_id,
expanded: true,
enableDD: true
}));
}
var getLayerTreeLayerNodeId=
Ext.getCmp('layerTree_services').getNodeById(service_layer_id);

if (getLayerTreeLayerNodeId==null)
{
Ext.getCmp('layerTree_services').getNodeById(service_id).appendChild(new
GeoExt.tree.LayerNode(
{
layer:service_layer,
icon:layer_icon,
id:layer_id,
listeners:{
click:function(layer){
checkLayer(layer);
},
checkchange:function(layer,checkstatus)
{
if (toogle_getinfo)
{
count_getInfo=0;
url_constructor="";
url_constructor=[ ];
getAllVisibleLayers(Ext.getCmp('layerTree_services').root);
map.events.unregister("mousemove",map,map_GetFeatureInfo);
map.events.unregister("click",map,get_info_FeatureInfoClick);
removeGetInfoLayerMap();
map.events.register("click",map,get_info_FeatureInfoClick);
map.events.register("mousemove",map,map_GetFeatureInfo);
}
},
contextmenu:function(node, event,idx){

create_wms_node_context_menu(node,event);

}
}
}));
}

}
});

count_layers_TreeLayer=map.layers.length;
nodeCheck_TreeLayers(Ext.getCmp('layerTree_layers').root);
getAllVisibleLayers(Ext.getCmp('layerTree_layers').root);
}
function showServiceTreeTab(selForm)
{
form_panel.items.each(function(list){
list.hide();
});
selForm.show();
}
function removeGetInfoLayerMap()
{
mapPanel.layers.each(function(layer){

if ((layer.get("layer").name=="getInfoGML") )
{

map.removeLayer(layer.get("layer"));
}
});
}
function removeMarkersFromMap(marker_name)
{
mapPanel.layers.each(function(layer){

if ((layer.get("layer").name==marker_name) )
{

map.removeLayer(layer.get("layer"));

}
});
}
function removeLayerMap(layer)
{
var thisLayer=map.getLayer(layer.id);
map.removeLayer(thisLayer);
var testLayer=map.getLayer(layer.id);
if (testLayer==null)
{
var layerTree_layers_Parent=
Ext.getCmp('layerTree_layers').getNodeById(layer.id).parentNode;
var layerTree_layers_Parent_Parent=
Ext.getCmp('layerTree_layers').getNodeById(layer.id).parentNode.parentNode;
Ext.getCmp('layerTree_layers').getNodeById(layer.id).remove();
if (!layerTree_layers_Parent.hasChildNodes()){layerTree_layers_Parent.remove();}
if
(!layerTree_layers_Parent_Parent.hasChildNodes()){layerTree_layers_Parent_Parent.remove();}

var layerTree_services_Parent=
Ext.getCmp('layerTree_services').getNodeById(layer.id).parentNode;
Ext.getCmp('layerTree_services').getNodeById(layer.id).remove();
if (!layerTree_services_Parent.hasChildNodes()){layerTree_services_Parent.remove();}
Ext.getCmp("mapTree_remove_btn").disable();
}

}
function checkLayer(node)
{
if(!node.layer)
{
Ext.getCmp("mapTree_remove_btn").disable();

return;
}
else
{
Ext.getCmp("mapTree_remove_btn").enable();
return;
}
}

function nodeCheck_TreeLayers(node)
{
node.eachChild(function(n)
{
if (n.getDepth()==3)
{
var numLayer=mapPanel.map.layers.indexOf(n.layer);
var get_layer=map.getLayer(n.layer.id);
count_layers_TreeLayer--;
mapPanel.map.setLayerIndex(get_layer,count_layers_TreeLayer);
}
if(n.hasChildNodes())
nodeCheck_TreeLayers(n);
});
}

***translations.gr.js***
var title_mapTab="Χάρτης";
var map_wms_default_kthmatologio="Κτηματολόγιο";
var getinfo_title_GetInfo_Window="Πληροφορίες Χωρικών Δεδομένων";
var getinfo_title_GetInfo_Window_TabId="Αναγνωριστικό: ";
var getinfo_menu_close="Κλείσιμο";
var getinfo_title_GetInfo_tab_title="Πληροφορίες";
var getinfo_title_GetInfo_tab_geometry="Γεωμετρία";
var getinfo_title_GetInfo_close="Κλείσιμο";

//map_tab.js
var title_mapTab_Panel="Επιλογές";
//map_tree.js
var title_mapTree="Δέντρο Ενοτήτων";
var title_mapTree_LayerTab="Επίπεδα";
var title_mapTree_DatabaseTab="Πηγή Δεδομένων";
var title_mapTree_ServiceTab="Υπηρεσίες";
var title_mapTree_Root_Layers="Θεματικά Επίπεδα";
var title_mapTree_Root_Databases="Βάσεις Δεδομένων";
var title_mapTree_Root_Services="Υπηρεσίες Δεδομένων";
var title_mapTree_BaseLayers="Υπόβαθρα";
var title_mapTree_WMS="WMS Επίπεδα";
var title_mapTree_WFS="WFS Επίπεδα";
var title_mapTree_add_layer="Προσθήκη";
var title_mapTree_remove_layer="Αφαίρεση";
var title_mapTree_info_layer="Πληροφορίες";
var title_mapTree_Services="Υπηρεσίες";
var title_Tree_WMS="Υπηρεσίες Θέασης (WMS)";
var title_Tree_WFS="Υπηρεσίες Τηλεφόρτωσης (WFS)";
var title_Confirm_Removal="Μήνυμα";
var question_Confirm_Removal="Είστε σίγουρος ότι θέλετε να αφαιρέσετε τον
θεματικό χάρτη από τον χάρτη με όνομα: ";
//metadata_search_map
var title_mapSearchMetadata="Μεταδεδομένα (Αναζήτηση)";
var grid_mapSearchMetadata_Col_ServiceTitle="Τίτλος";
var grid_mapSearchMetadata_Col_ServiceId="Αναγνωριστικό";
var grid_mapSearchMetadata_Col_ServiceChoices="Επιλογές";
var grid_mapSearchMetadata_Title="Αποτελέσματα";
var form_mapSearchMetadata_Criteria="Κριτήρια";
var menu_mapSearchMetadata_Title="Επιλογές";
var menu_mapSearchMetadata_Choose_Catalog="Κατάλογος";
var menu_mapSearchMetadata_Choose_Spec="Πρότυπο";
var menu_mapSearchMetadata_Search_Btn="Αναζήτηση";
var menu_mapSearchMetadata_Clear="Καθαρισμός Χάρτη";
//service_search_map
var title_mapSearchService="Υπηρεσίες (Αναζήτηση)";
var grid_mapSearchService_Col_ServiceTitle="Τίτλος";
var grid_mapSearchService_Col_ServiceId="Αναγνωριστικό";
var grid_mapSearchService_Col_ServiceChoices="Επιλογές";
var grid_mapSearchService_Title="Αποτελέσματα";
var form_mapSearchService_Criteria="Υπηρεσία";
var menu_mapSearchService_Title="Επιλογές";
var menu_mapSearchService_Choose_Catalog="Κατάλογος";
var menu_mapSearchService_Choose_Spec="Πρότυπο";
var menu_mapSearchService_Search_Btn="Αναζήτηση";
var search_for_viewing_services="Θέασης-Viewing";
var search_for_download_services="Τηλεμεταφοράς-Download";

var search_clear_map="Καθαρισμός Χάρτη";
//wms.js
var wms_store_columns_name="Όνομα";
var wms_store_columns_title="Τίτλος";
var wms_store_columns_abstract="Σύνοψη";
var wms_service_columns_name="Όνομα";
var wms_service_columns_url="Διεύθυνση";
var wms_url_wms_label="Διεύθυνση Υπηρεσίας WMS";
var wms_form_title="WMS";
var wms_form_save_to_list="Προσθήκη";
var wms_list_name="Λίστα";
var wms_list_data="Δεδομένα";
var wms_service_remove="Αφαίρεση";
var wms_layer_remove="Αφαίρεση";
var wms_store_is_active="Ενεργό";
var wms_service_title_error="Σφάλμα";
var wms_service_message_error="Η WMS διεύθυνση δεν είναι σωστή!";
var wms_service_message_error_service_already_exists="Η υπηρεσία WMS υπάρχει
ήδη στην λίστα.";
var wms_service_message_error_service_not_response="Η υπηρεσία WMS δεν
ανταποκρίθηκε σε ορισμένο χρόνο.";

//wfs.js
var wfs_store_columns_name="Όνομα";
var wfs_store_columns_title="Τίτλος";
var wfs_store_columns_abstract="Σύνοψη";
var wfs_service_columns_name="Όνομα";
var wfs_service_columns_url="Διεύθυνση";
var wfs_url_wms_label="Διεύθυνση Υπηρεσίας WFS";
var wfs_form_title="WFS";
var wfs_form_save_to_list="Προσθήκη";
var wfs_list_name="Λίστα";
var wfs_list_data="Δεδομένα";
var wfs_service_remove="Αφαίρεση";
var wfs_layer_remove="Αφαίρεση";
var wfs_store_is_active="Ενεργό";
var wfs_service_title_error="Σφάλμα";
var wfs_service_message_error="Η WFS διεύθυνση δεν είναι σωστή!";
var wfs_service_message_error_service_already_exists="Η υπηρεσία WFS υπάρχει
ήδη στην λίστα.";
var wfs_service_message_error_service_not_response="Η υπηρεσία WFS δεν
ανταποκρίθηκε σε ορισμένο χρόνο.";
//csw.js
var csw_store_columns_name="Όνομα";
var csw_store_columns_title="Τίτλος";
var csw_store_columns_abstract="Σύνοψη";

var csw_service_columns_name="Όνομα";
var csw_service_columns_url="Διεύθυνση";
var csw_url_wms_label="Διεύθυνση Υπηρεσίας CSW";
var csw_form_title="CSW";
var csw_form_save_to_list="Προσθήκη";
var csw_list_name="Λίστα";
var csw_list_data="Δεδομένα";
var csw_service_remove="Αφαίρεση";
var csw_service_title_error="Σφάλμα";
var csw_service_message_error="Η CSW διεύθυνση δεν είναι σωστή!";
var csw_service_message_error_service_already_exists="Η υπηρεσία CSW υπάρχει
ήδη στην λίστα.";
var csw_service_message_error_service_not_response="Η υπηρεσία CSW δεν
ανταποκρίθηκε σε ορισμένο χρόνο.";
var csw_service_message_error_service_not_response="Η υπηρεσία CSW δεν
ανταποκρίθηκε σε ορισμένο χρόνο.";
var csw_remove_service_title="Μήνυμα";
var csw_remove_service_message="Θέλετε να αφαιρεθεί η επιλεγμένη υπηρεσία
καταλόγου;";
//csw_metadata_map_show_window
var metadata_map_csw_tab_title="Κωδικός: ";
var metadata_map_csw_window_title="Καρτέλα Πληροφοριών Μεταδεδομένων";

//treeMap_services_window
var treeMap_services_window_service_column="Υπηρεσία";
var treeMap_services_window_service_list="Λίστα Υπηρεσιών";
var title_SW_Confirm_Removal="Μήνυμα";
var question_SW_Confirm_Removal_Layers="Είστε σίγουρος ότι θέλετε να
αφαιρέσετε τους επιλεγμένους θεματικούς χάρτες;";
var question_SW_Confirm_Removal_Services="Είστε σίγουρος ότι θέλετε να
αφαιρέσετε την επιλεγμένη υπηρεσία; Αν επιλέξετε 'Ναι' τότε θα αφαιρεθούν και όλα
οι θεματικοί χάρτες που αντλούνται από αυτήν!";

//map_controls
var general_map_controls_tab="Λειτουργίες";
var measure_map_controls_tab="Μετρήσεις";
var tools_map_controls_tab="Εργαλεία";
var search_map_controls_tab="Αναζήτηση";
var map_Zoom_ByArea_tooltip="Μεγένθυση Περιοχής";
var map_ZoomMaxExtent_tooltip="Μεγιστοποίηση Χάρτη";
var map_Zoom_ByPoint_tooltip="Μεγένθυση";
var map_DeZoom_tooltip="Σμίκρυνση";
var map_Pan_tooltip="Μετακίνηση";
var map_MeasureArea_tooltip="Μέτρηση Περιοχής";
var map_MeasureDistance_tooltip="Μέτρηση Απόστασης";
var map_MeasureClear_tooltip="Καθαρισμός Μετρήσεων";
var map_PreviousMap_tooltip="Προηγούμενος Χάρτης";

var map_SaveMap_tooltip="Αποθήκευση Χάρτη";
var map_Point_GetCoordinates_tooltip="Συντεταγμένες Σημείου";
var map_Point_SetCoordinates_tooltip="Καθορισμός Σημείου";
var map_Point_GetCoordinates_title="Συντεταγμένες Σημείου";
var map_Point_GetCoordinates_WGS="WGS 84";
var map_Point_GetCoordinates_EGSA="ΕΓΣΑ 87";
var map_Point_SetCoordinates_title="Καθορισμός Σημείου";
var map_Point_SetCoordinates_Clear="Καθαρισμός";
var map_Point_SetCoordinates_Show="Εμφάνιση";
var map_Point_SetCoordinates_Show_Markers="Εμφάνιση";
var map_Point_SetCoordinates_lon="Τετμημένη / \r\n Γεωγρ. Μήκος";
var map_Point_SetCoordinates_lat="Τεταγμένη / \r\n Γεωγρ. Πλάτος";
var map_Point_SetCoordinates_Projection="Σύστημα";
var map_Point_SetCoordinates_Combo_WGS="WGS 84";
var map_Point_SetCoordinates_Combo_EGSA="ΕΓΣΑ 87";
var map_Point_SetCoordinates_Combo_EmptyText="Επιλέξτε Προβολικό";
var map_Search_Request_Combo="Αναζήτηση Αιτήματος";
var lang_greece="Ελληνικά";
var lang_english="English";
//wms_node_info
var wms_node_info_ContactPerson="Υπέυθυνος: ";
var wms_node_info_ContactOrganization="Οργανισμός: ";
var wms_node_info_ContactPosition="Θέση: ";
var wms_node_info_ContactElectronicMailAddress="email: ";
var wms_node_info_LayerName="Όνομα: ";
var wms_node_info_LayerDescription="Περιγραφή: ";
var wms_node_info_information="Πληροφορίες";
var wms_node_info_Fees="Τέλη: ";
var wms_node_info_AccessConstraints="Περιορισμοί: ";
var wms_node_info_ZoomToLayerExtend="Μεγένθυση ";
var wms_node_info_Transparency="Διαφάνεια ";
//to allo

//You should have received a copy of the GNU General Public License version 3
//along with this program. If not, see http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html.
var title_mapTab="Χάρτης";
var title_metadataTab="Μεταδεδομένα";
var title_about="Σχετικά";
var title_help="Βοήθεια";
var title_services="Υπηρεσίες";
var map_wms_default_kthmatologio="Κτηματολόγιο";
var title_mapTab_Panel="Επιλογές";

var getinfo_company_trans="Εταιρεία";
var getinfo_power_mw_trans="Ισχύς (MW)";
var getinfo_power_kw_trans="Ισχύς (KW)";
var getinfo_aa_trans="Αρ. Αιτήματος";
var getinfo_katastash_trans="Κατάσταση";
var getinfo_wt_trans="Τύπος";
var getinfo_count_ag_trans="Πλήθος";
var getinfo_a_m_trans="Α.Μ.";
var getinfo_onomasia_trans="Ονομασία";
var getinfo_xarakthrismos_trans="Χαρακτηριστμός";
var getinfo_zonh_trans="Ζώνη";
var getinfo_name_trans="Όνομα";
var getinfo_part_trans="Τύπος";
var title_mapTree="Δέντρο Ενοτήτων";
var title_mapTree_LayerTab="Επίπεδα";
var title_mapTree_DatabaseTab="Πηγή Δεδομένων";
var title_mapTree_ServiceTab="Υπηρεσίες";
var title_mapTree_Root_Layers="Θεματικά Επίπεδα";
var title_mapTree_Root_Databases="Βάσεις Δεδομένων";
var title_mapTree_Root_Services="Υπηρεσίες Δεδομένων";
var title_mapTree_BaseLayers="Υπόβαθρα";
var title_mapTree_WMS="WMS Επίπεδα";
var title_mapTree_WFS="WFS Επίπεδα";
var title_mapTree_add_layer="Προσθήκη";
var title_mapTree_remove_layer="Αφαίρεση";
var title_mapTree_info_layer="Πληροφορίες";
var title_mapTree_Services="Υπηρεσίες";
var title_Tree_WMS="Υπηρεσίες Θέασης (WMS)";
var title_Tree_WFS="Υπηρεσίες Τηλεφόρτωσης (WFS)";
var title_Confirm_Removal="Μήνυμα";
var question_Confirm_Removal="Είστε σίγουρος ότι θέλετε να αφαιρέσετε τον
θεματικό χάρτη από τον χάρτη με όνομα: ";
var title_mapSearchMetadata="Μεταδεδομένα (Αναζήτηση)";
var grid_mapSearchMetadata_Col_ServiceTitle="Τίτλος";
var grid_mapSearchMetadata_Col_ServiceId="Αναγνωριστικό";
var grid_mapSearchMetadata_Col_ServiceChoices="Επιλογές";
var grid_mapSearchMetadata_Title="Αποτελέσματα";
var form_mapSearchMetadata_Criteria="Κριτήρια";
var menu_mapSearchMetadata_Title="Επιλογές";
var menu_mapSearchMetadata_Choose_Catalog="Κατάλογος";
var menu_mapSearchMetadata_Choose_Spec="Πρότυπο";
var menu_mapSearchMetadata_Search_Btn="Αναζήτηση";
var menu_mapSearchMetadata_Clear="Καθαρισμός Χάρτη";

var title_mapSearchService="Υπηρεσίες (Αναζήτηση)";
var grid_mapSearchService_Col_ServiceTitle="Τίτλος";
var grid_mapSearchService_Col_ServiceId="Αναγνωριστικό";
var grid_mapSearchService_Col_ServiceChoices="Επιλογές";
var grid_mapSearchService_Title="Αποτελέσματα";
var form_mapSearchService_Criteria="Υπηρεσία";
var menu_mapSearchService_Title="Επιλογές";
var menu_mapSearchService_Choose_Catalog="Κατάλογος";
var menu_mapSearchService_Choose_Spec="Πρότυπο";
var menu_mapSearchService_Search_Btn="Αναζήτηση";
var search_for_viewing_services="Θέασης-Viewing";
var search_for_download_services="Τηλεμεταφοράς-Download";
var search_clear_map="Καθαρισμός Χάρτη";

var wms_store_columns_name="Όνομα";
var wms_store_columns_title="Τίτλος";
var wms_store_columns_abstract="Σύνοψη";
var wms_service_columns_name="Όνομα";
var wms_service_columns_url="Διεύθυνση";
var wms_url_wms_label="Διεύθυνση Υπηρεσίας WMS";
var wms_form_title="WMS";
var wms_form_save_to_list="Προσθήκη";
var wms_list_name="Λίστα";
var wms_list_data="Δεδομένα";
var wms_service_remove="Αφαίρεση";
var wms_layer_remove="Αφαίρεση";
var wms_store_is_active="Ενεργό";
var wms_service_title_error="Σφάλμα";
var wms_service_message_error="Η WMS διεύθυνση δεν είναι σωστή!";
var wms_service_message_error_service_already_exists="Η υπηρεσία WMS υπάρχει ήδη στην
λίστα.";
var wms_service_message_error_service_not_response="Η υπηρεσία WMS δεν ανταποκρίθηκε σε
ορισμένο χρόνο.";
var wmt_store_columns_name="Όνομα";
var wmt_store_columns_title="Τίτλος";
var wmt_store_columns_abstract="Σύνοψη";
var wmt_service_columns_name="Όνομα";
var wmt_service_columns_url="Διεύθυνση";
var wmt_url_wmt_label="wmt Server url";
var wmt_form_title="wmt";
var wmt_form_save_to_list="Προσθήκη";
var wmt_list_name="Λίστα";
var wmt_list_data="Δεδομένα";

var wfs_store_columns_name="Όνομα";
var wfs_store_columns_title="Τίτλος";
var wfs_store_columns_abstract="Σύνοψη";
var wfs_service_columns_name="Όνομα";
var wfs_service_columns_url="Διεύθυνση";
var wfs_url_wms_label="Διεύθυνση Υπηρεσίας WFS";
var wfs_form_title="WFS";
var wfs_form_save_to_list="Προσθήκη";
var wfs_list_name="Λίστα";
var wfs_list_data="Δεδομένα";
var wfs_service_remove="Αφαίρεση";
var wfs_layer_remove="Αφαίρεση";
var wfs_store_is_active="Ενεργό";
var wfs_service_title_error="Σφάλμα";
var wfs_service_message_error="Η WFS διεύθυνση δεν είναι σωστή!";
var wfs_service_message_error_service_already_exists="Η υπηρεσία WFS υπάρχει ήδη στην λίστα.";
var wfs_service_message_error_service_not_response="Η υπηρεσία WFS δεν ανταποκρίθηκε σε
ορισμένο χρόνο.";
var csw_store_columns_name="Όνομα";
var csw_store_columns_title="Τίτλος";
var csw_store_columns_abstract="Σύνοψη";
var csw_service_columns_name="Όνομα";
var csw_service_columns_url="Διεύθυνση";
var csw_url_wms_label="Διεύθυνση Υπηρεσίας CSW";
var csw_form_title="CSW";
var csw_form_save_to_list="Προσθήκη";
var csw_list_name="Λίστα";
var csw_list_data="Δεδομένα";
var csw_service_remove="Αφαίρεση";
var csw_service_title_error="Σφάλμα";
var csw_service_message_error="Η CSW διεύθυνση δεν είναι σωστή!";
var csw_service_message_error_service_already_exists="Η υπηρεσία CSW υπάρχει ήδη στην λίστα.";
var csw_service_message_error_service_not_response="Η υπηρεσία CSW δεν ανταποκρίθηκε σε
ορισμένο χρόνο.";
var csw_service_message_error_service_not_response="Η υπηρεσία CSW δεν ανταποκρίθηκε σε
ορισμένο χρόνο.";
var csw_remove_service_title="Μήνυμα";
var csw_remove_service_message="Θέλετε να αφαιρεθεί η επιλεγμένη υπηρεσία καταλόγου;";
var metadata_map_csw_tab_title="Κωδικός: ";
var metadata_map_csw_window_title="Καρτέλα Πληροφοριών Μεταδεδομένων";

var treeMap_services_window_service_column="Υπηρεσία";
var treeMap_services_window_service_list="Λίστα Υπηρεσιών";
var title_SW_Confirm_Removal="Μήνυμα";

var question_SW_Confirm_Removal_Layers="Είστε σίγουρος ότι θέλετε να αφαιρέσετε τους
επιλεγμένους θεματικούς χάρτες;";
var question_SW_Confirm_Removal_Services="Είστε σίγουρος ότι θέλετε να αφαιρέσετε την
επιλεγμένη υπηρεσία; Αν επιλέξετε 'Ναι' τότε θα αφαιρεθούν και όλα οι θεματικοί χάρτες που
αντλούνται από αυτήν!";
var title_metadataTab_Panel="Αναζήτηση";
var grid_metadataSearchMetadata_Title="Αποτελέσματα";
var metadata_search_form_adv_title="Τίτλος";
var metadata_search_form_adv_abstract="Σύνοψη";
var metadata_search_form_adv_Resource_Identifier="Αναγνωριστικό";
var metadata_search_form_adv_Service_Type="Τύπος Πόρου";
var metadata_search_form_adv_Keyword="Λέξη Κλειδί";
var metadata_search_form_adv_Topic_Category="Κατηγορία";
var metadata_search_form_adv_From="Από";
var metadata_search_form_adv_To="Έως";
var metadata_search_form_adv_Responsible_Party="Υπεύθυνος";
var metadata_search_form_adv_Responsible_Party_Role="Ρόλος Υπευθύνου";
var metadata_search_form_adv_Access_and_Use="Πρόσβαση και Χρήση";
var metadata_search_form_adv_Limitation_on_Public_Access="Περιορισμοί σε Δημόσια Πρόσβαση";
var metadata_search_form_adv_Lineage="Καταγωγή";
var metadata_search_form_adv_Specification="Πρότυπο";
var metadata_search_form_adv_Scale="Κλίμακα";
var metadata_search_form_adv_Distance="Απόσταση";
var metadata_search_form_adv_Unit="Μονάδα";
var metadata_search_form_adv_Degree="Βαθμός Συμμόρφωσης";
var metadata_search_form_title_simple="Απλή Αναζήτηση";
var metadata_search_form_title_adv="Προηγμένη Αναζήτηση";
var metadata_search_form_title_what="Τι?";
var metadata_search_form_title_type="Τύπος?";
var metadata_search_form_title_where="Που?";
var metadata_search_form_title_when="Πότε?";
var metadata_search_form_title_where_everywhere="Παντού";
var metadata_search_form_title_where_BBOX="BBOX";
var metadata_search_form_title_where_draw="Σχεδιασμός στον χάρτη";
var metadata_search_form_title_where_map_interaction="Διαδραστικότητα με χάρτη";
var metadata_search_form_title_Calendar_Type="Κριτήριο Επιλογής";

var general_map_controls_tab="Λειτουργίες";
var measure_map_controls_tab="Μετρήσεις";
var tools_map_controls_tab="Εργαλεία";
var search_map_controls_tab="Αναζήτηση";
var map_Zoom_ByArea_tooltip="Μεγένθυση Περιοχής";
var map_ZoomMaxExtent_tooltip="Μεγιστοποίηση Χάρτη";
var map_Zoom_ByPoint_tooltip="Μεγένθυση";

var map_DeZoom_tooltip="Σμίκρυνση";
var map_GetFeatureInfo_tooltip="Πληροφορίες Σημείου";
var map_Pan_tooltip="Μετακίνηση";
var map_MeasureArea_tooltip="Μέτρηση Περιοχής";
var map_MeasureDistance_tooltip="Μέτρηση Απόστασης";
var map_MeasureClear_tooltip="Καθαρισμός Μετρήσεων";
var map_PreviousMap_tooltip="Προηγούμενος Χάρτης";
var map_SaveMap_tooltip="Αποθήκευση Χάρτη";
var map_Point_GetCoordinates_tooltip="Συντεταγμένες Σημείου";
var map_Point_SetCoordinates_tooltip="Καθορισμός Σημείου";
var map_Point_GetCoordinates_title="Συντεταγμένες Σημείου";
var map_Point_GetCoordinates_WGS="WGS 84";
var map_Point_GetCoordinates_EGSA="ΕΓΣΑ 87";
var map_Point_SetCoordinates_title="Καθορισμός Σημείου";
var map_Point_SetCoordinates_Clear="Καθαρισμός";
var map_Point_SetCoordinates_Show="Εμφάνιση";
var map_Point_SetCoordinates_Show_Markers="Εμφάνιση";
var map_Point_SetCoordinates_lon="Τετμημένη / \r\n Γεωγρ. Μήκος";
var map_Point_SetCoordinates_lat="Τεταγμένη / \r\n Γεωγρ. Πλάτος";
var map_Point_SetCoordinates_Projection="Σύστημα";
var map_Point_SetCoordinates_Combo_WGS="WGS 84";
var map_Point_SetCoordinates_Combo_EGSA="ΕΓΣΑ 87";
var map_Point_SetCoordinates_Combo_EmptyText="Επιλέξτε Προβολικό";
var map_Select_By_Rec="Επιλογή με χρήση ορθογωνίου";
var map_Select_By_Rec_List_Title="Λίστα Αποτελεσμάτων";
var map_Select_By_Rec_Show_Btn="Εμφάνιση";
var map_Select_By_Rec_Column_Company="Εταιρεία";
var map_Select_By_Rec_Column_Layer_title="Κατηγορία";
var map_Select_By_Rec_Msg_Large_Area="Παρακαλώ περιορίσατε την αναζήτησή σας σε όρια
Νομού";
var map_Select_By_Rec_Column_RID="Κωδ. Αίτησης";
var map_Search_Request_Combo="Αναζήτηση Αιτήματος";
var lang_greece="Ελληνικά";
var lang_english="English";
var general_map_metadata_controls_tab="Λειτουργίες";
var measure_map_metadata_controls_tab="Μετρήσεις";
var tools_map_metadata_controls_tab="Εργαλεία";
var search_map_metadata_controls_tab="Αναζήτηση";
var map_metadata_Zoom_ByArea_tooltip="Μεγένθυση Περιοχής";
var map_metadata_ZoomMaxExtent_tooltip="Μεγιστοποίηση Χάρτη";
var map_metadata_Zoom_ByPoint_tooltip="Μεγένθυση";
var map_metadata_DeZoom_tooltip="Σμίκρυνση";
var map_metadata_GetFeatureInfo_tooltip="Πληροφορίες Σημείου";
var map_metadata_Pan_tooltip="Μετακίνηση";
var map_metadata_MeasureArea_tooltip="Μέτρηση Περιοχής";
var map_metadata_MeasureDistance_tooltip="Μέτρηση Απόστασης";
var map_metadata_PreviousMap_tooltip="Προηγούμενος Χάρτης";
var map_metadata_SaveMap_tooltip="Αποθήκευση Χάρτη";

var map_metadata_Point_GetCoordinates_tooltip="Συντεταγμένες Σημείου";
var map_metadata_Polygon_GetCoordinates_tooltip="Συντεταγμένες Περιοχής";
var map_metadata_MeasureClear_tooltip="Καθαρισμός Μετρήσεων";

var getinfo_menu_addToBasket="Προσθήκη στο καλάθι μου";
var getinfo_menu_info="Πληροφορίες";
var getinfo_menu_addToSelected="Προσθήκη στα επιλεγμένα";
var getinfo_title_GetInfo_Window="Πληροφορίες Χωρικών Δεδομένων";
var getinfo_title_GetInfo_Window_TabId="Αναγνωριστικό: ";
var getinfo_menu_close="Κλείσιμο";
var getinfo_title_GetInfo_tab_title="Πληροφορίες";
var getinfo_title_GetInfo_tab_geometry="Γεωμετρία";
var getinfo_title_GetInfo_close="Κλείσιμο";
var wms_node_info_ContactPerson="Υπέυθυνος: ";
var wms_node_info_ContactOrganization="Οργανισμός: ";
var wms_node_info_ContactPosition="Θέση: ";
var wms_node_info_ContactElectronicMailAddress="email: ";
var wms_node_info_LayerName="Όνομα: ";
var wms_node_info_LayerDescription="Περιγραφή: ";
var wms_node_info_information="Πληροφορίες";
var wms_node_info_Fees="Τέλη: ";
var wms_node_info_AccessConstraints="Περιορισμοί: ";
var wms_node_info_ZoomToLayerExtend="Μεγένθυση ";
var wms_node_info_Transparency="Διαφάνεια ";
var metadata_search_metadata_Search_Btn="Αναζήτηση";
var metadata_search_metadata_Clear_Btn="Καθαρισμός";
var metadata_search_metadata_Interaction_with_Map="Δυναμική Αναζήτηση";
var metadata_search_metadata_tight_search="Ακριβής Αναζήτηση ";
var metadata_search_calendar_type_all="Όλα";
var metadata_search_calendar_type_tempExtentDate="Χρονική έκταση";
var metadata_search_calendar_type_creationDate="Ημερομηνία δημιουργίας";
var metadata_search_calendar_type_revisionDate="Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης";
var metadata_search_calendar_type_publicationDate="Ημερομηνία δημοσίευσης";
var metadata_search_form_adv_Service_Type_all="Όλα";
var metadata_search_form_adv_Service_Type_dataset="Σύνολο χωρικών δεδομένων";
var metadata_search_form_adv_Service_Type_series="Σειρά συνόλων χωρικών δεδομένων";
var metadata_search_form_adv_Service_Type_service="Υπηρεσίες χωρικών δεδομένων";
var metadata_search_form_adv_Responsible_Party_Role_all="Όλα";
var metadata_search_form_adv_Responsible_Party_Role_author="Συντάκτης";
var metadata_search_form_adv_Responsible_Party_Role_custodian="Υπόλογος";
var metadata_search_form_adv_Responsible_Party_Role_distributor="Διανομέας";
var metadata_search_form_adv_Responsible_Party_Role_notdefined="notdefined";

var metadata_search_form_adv_Responsible_Party_Role_originator="Δημιουργός";
var metadata_search_form_adv_Responsible_Party_Role_owner="Κάτοχος";
var metadata_search_form_adv_Responsible_Party_Role_pointOfContact="Αρμόδιος για επικοινωνία";
var metadata_search_form_adv_Responsible_Party_Role_principalInvestigator="Πρωτεύων
διερευνητής";
var metadata_search_form_adv_Responsible_Party_Role_processor="Επεξεργαστής";
var metadata_search_form_adv_Responsible_Party_Role_publisher="Εκδότης";
var metadata_search_form_adv_Responsible_Party_Role_resourceProvider="Πάροχος πόρου";
var metadata_search_form_adv_Responsible_Party_Role_user="Χρήστης";
var metadata_search_form_adv_Topic_Category_all="Όλα";
var metadata_search_form_adv_Topic_Category_imageryBaseMapsEarthCover="Ορθοεικόνες/
Βασικοίχάρτες /Κάλυψη γης";
var metadata_search_form_adv_Topic_Category_biota="Βιόκοσμος";
var metadata_search_form_adv_Topic_Category_environment="Περιβάλλον";
var metadata_search_form_adv_Topic_Category_farming="Γεωργία";
var metadata_search_form_adv_Topic_Category_boundaries="Όρια";
var metadata_search_form_adv_Topic_Category_climatologyMeteorologyAtmosphere="Κλιματολογία/
Μετεωρολογία/Ατμόσφαιρα";
var metadata_search_form_adv_Topic_Category_economy="Οικονομία";
var metadata_search_form_adv_Topic_Category_elevation="Υψομετρία";
var metadata_search_form_adv_Topic_Category_geoscientificInformation="Γεωεπιστημονικές
πληροφορίες";
var metadata_search_form_adv_Topic_Category_intelligenceMilitary="Στρατιωτικές πληροφορίες";
var metadata_search_form_adv_Topic_Category_inlandWaters="Εσωτερικά ύδατα";
var metadata_search_form_adv_Topic_Category_health="Υγεία";
var metadata_search_form_adv_Topic_Category_location="MS_11.html";
var metadata_search_form_adv_Topic_Category_oceans="Θάλασσες";
var metadata_search_form_adv_Topic_Category_planningCadastre="Χωροταξία/κτηματολόγιο";
var metadata_search_form_adv_Topic_Category_society="Κοινωνία";
var metadata_search_form_adv_Topic_Category_structure="Κατασκευές";
var metadata_search_form_adv_Topic_Category_transportation="Μεταφορές";
var metadata_search_form_adv_Topic_Category_utilitiesCommunication="Επιχειρήσεις κοινής
ωφελείας/Επικοινωνία";
var metadata_search_form_adv_Degree_all="Όλα";
var metadata_search_form_adv_Degree_Not_evaluated="Δεν έχει αξιολογηθεί";
var metadata_search_form_adv_Degree_Conformant="Σύμμορφος";
var metadata_search_form_adv_Degree_Not_Conformant="Μη σύμμορφος";
//file tab
var title_fileTab="Ανεμολογικά Δεδομένα";
var title_fileTab_Panel="Ανεμολογικά Δεδομένα";
};

***wmslayers.js***

//kathorismos twn layer
//test gia fortoma dedomenon apo geoserver

//kathorismos twn layers apo geoserver

//ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
anemogenitries=new OpenLayers.Layer.WMS(
"ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ&nbsp&nbsp<img src='images/anemogenitries.png' width='16' height='16'>",
"http://localhost:8080/geoserver/geodata/wms",
{ layers: "geodata:anemogennitries",transparent: true},{
isBaseLayer:false,visibility: false,projection:
new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),maxResolution: 400} );

fotoboltaika= new OpenLayers.Layer.WMS(
"ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp<img src=
'images/fotovoltaika.png' width='16' height='16'>",
"http://localhost:8080/geoserver/geodata/wms",
{ layers: "geodata:fotovoltaika",transparent: true,format: 'image/png'},{
isBaseLayer:false,visibility: false,projection:
new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),maxResolution: 400} );

aiolika=new OpenLayers.Layer.WMS(
"ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp<img src=
'images/geothermika.png' width='16' height='16'>",
"http://localhost:8080/geoserver/geodata/wms",
{ layers: "geodata:aiolika",transparent: true,format: 'image/png'},{
isBaseLayer:false,visibility: false,projection:
new OpenLayers.Projection("EPSG:900913")} );

iliostathmoi=new OpenLayers.Layer.WMS(
"ΗΛΙΟΣΤΑΘΜΟΙ&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp<img src=
'images/iliosta.png' width='16' height='16'>",
"http://localhost:8080/geoserver/geodata/wms",
{ layers: "geodata:iliostathmoi",transparent: true,format: 'image/png'},{
isBaseLayer:false,visibility: false,projection:
new OpenLayers.Projection("EPSG:900913")} );
//ΓΕΩΦΥΣΙΚΑ
trigonometrika =new OpenLayers.Layer.WMS(
"ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑ&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp<img src=
'images/trigonometrika.png' width='16' height='16'>",
"http://localhost:8080/geoserver/wms",
{ layers: "trigonometrika",transparent: true,format: 'image/png'},{
isBaseLayer:false,visibility: false,projection:
new OpenLayers.Projection("EPSG:900913")} );

//DIANOMES
dianomes50=new OpenLayers.Layer.WMS(
"1:50K",
"http://localhost:8080/geoserver/geodata/wms",
{ layers: "geodata:dianomes50",transparent: true,format: 'image/png'},{ singleTile: true,
isBaseLayer:false,visibility: false,projection:
new OpenLayers.Projection("EPSG:900913")} );

dianomes5=new OpenLayers.Layer.WMS(
"1:5K",
"http://localhost:8080/geoserver/geodata/wms",
{ layers: "geodata:dianomi_5k_eg",transparent: true,format: 'image/png',tiled: true} ,{ buffer: 0,
displayOutsideMaxExtent: true,
isBaseLayer:false,visibility: false,projection:new OpenLayers.Projection("EPSG:900913")} );

okxe5=new OpenLayers.Layer.WMS(
"1:5K-ΟΚΧΕ",
"http://localhost:8080/geoserver/geodata/wms",
{ layers: "geodata:okxe2",transparent: true,format: 'image/png',tiled: true}, { buffer: 0,
displayOutsideMaxExtent: true,
isBaseLayer:false,visibility: false,projection:new OpenLayers.Projection("EPSG:900913")} );

dianomes250=new OpenLayers.Layer.WMS(
"1:250K",
"http://localhost:8080/geoserver/geodata/wms",
{ layers: "geodata:dianomi_250k_eg",transparent: true,format: 'image/png',tiled: true}, { buffer: 0,
displayOutsideMaxExtent: true,
isBaseLayer:false,visibility: false,projection:new OpenLayers.Projection("EPSG:900913")} );

//50 ΧΑΡΤΕΣ

rasterAE=new OpenLayers.Layer.WMS(
"ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΥΣΙΣ",
"http://localhost:8080/geoserver/geodata/wms",
{ layers: "geodata:raster_athina_eleusis",transparent: true,format: 'image/png',tiled: true},
{ buffer: 0, displayOutsideMaxExtent: true,
isBaseLayer:false,visibility: false,projection:new OpenLayers.Projection("EPSG:900913")} );

rasterK=new OpenLayers.Layer.WMS(
"ΚΗΦΙΣΙΑ",
"http://localhost:8080/geoserver/geodata/wms",
{ layers: "geodata:kifisia",transparent: true,format: 'image/png',tiled: true}, { buffer: 0,
displayOutsideMaxExtent: true,
isBaseLayer:false,visibility: false,projection:new OpenLayers.Projection("EPSG:900913")} );

rasterAK=new OpenLayers.Layer.WMS(
"ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΩΠΙ",
"http://localhost:8080/geoserver/geodata/wms",
{ layers: "geodata:raster_athina_koropion",transparent: true,format: 'image/png',tiled: true},
{ buffer: 0, displayOutsideMaxExtent: true,
isBaseLayer:false,visibility: false,projection:new OpenLayers.Projection("EPSG:900913")} );

rasterAP=new OpenLayers.Layer.WMS(
"ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ",
"http://localhost:8080/geoserver/geodata/wms",
{ layers: "geodata:raster_athina_pireas",transparent: true,format: 'image/png',tiled: true},
{ buffer: 0, displayOutsideMaxExtent: true,
isBaseLayer:false,visibility: false,projection:new OpenLayers.Projection("EPSG:900913")} );

//kathorismos twn basikwn epipedwn
//ODIKO DIKTIO
OD=new OpenLayers.Layer.WMS(
"ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑΣ",
"http://localhost:8080/geoserver/geodata/wms",
{ layers: "geodata:odiko_diktio",transparent: true,format: 'image/png',tiled: true},
{ buffer: 0, displayOutsideMaxExtent: true,
isBaseLayer:false,visibility: false,projection:new OpenLayers.Projection("EPSG:900913")} );

//custom baselayer
var custom=new OpenLayers.Layer.WMS(
"custom(offline)",
"http://localhost:8080/geoserver/geodata/wms",
{ layers: "gree",transparent: true,format: 'image/png'},{singleTile: true,
isBaseLayer:true,visibility: true,projection:new OpenLayers.Projection("EPSG:900913")} );

var greeceland=new OpenLayers.Layer.WMS(
"GREECE(offline)-LANDSAT",
"http://localhost:8080/geoserver/geodata/wms",
{ layers: "greece(offline)",transparent: true,format: 'image/png'},{ tiled: true,
isBaseLayer:true,visibility: true,projection:new OpenLayers.Projection("EPSG:900913")} );

//ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
nomoi=new OpenLayers.Layer.WMS(
"ΝΟΜΟΙ",
"http://localhost:8080/geoserver/geodata/wms",
{ layers: "geodata:nomoi1_gd",transparent: true,format: 'image/png'},{singleTile: true,
isBaseLayer:false,visibility: false,projection:new OpenLayers.Projection("EPSG:900913")} );

kalikratis=new OpenLayers.Layer.WMS(
"ΔΗΜΟΙ(ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)",
"http://localhost:8080/geoserver/geodata/wms",
{ layers: "geodata:kalikratis_gd",transparent: true,format: 'image/png'},{singleTile: true,
isBaseLayer:false,visibility: false,projection:new OpenLayers.Projection("EPSG:900913")} );

kapodistriakoi=new OpenLayers.Layer.WMS(
"ΔΗΜΟΙ(ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ)",
"http://localhost:8080/geoserver/geodata/wms",
{ layers: "geodata:kapodistriakoinew",transparent: true,format: 'image/png'},{singleTile: true,
isBaseLayer:false,visibility: false,projection:new OpenLayers.Projection("EPSG:900913")} );

poleis=new OpenLayers.Layer.WMS(
"ΠΟΛΕΙΣ",
"http://localhost:8080/geoserver/geodata/wms",
{ layers: "geodata:polis1",transparent: true,format: 'image/png'},
{ isBaseLayer:false,visibility: false,projection:
new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),maxResolution:400, minResolution:30} );

***baselayer.js***

//kathorismos twn basikwn epipedwn

var osm = new OpenLayers.Layer.OSM("OSM");
var gphysical = new OpenLayers.Layer.Google(
"Google Physical",
{type: G_PHYSICAL_MAP,'sphericalMercator': true },{
isBaseLayer:true}
);
var gstreet = new OpenLayers.Layer.Google(
"Google Streets",{'sphericalMercator': true},
{isBaseLayer:true} // the default
);
var ghyb = new OpenLayers.Layer.Google(
"Google Hybrid",
{type: G_HYBRID_MAP,'sphericalMercator': true},{
isBaseLayer:true}
);
var gsatelite = new OpenLayers.Layer.Google(
"GOOGLE SATELLITE",
{type: G_SATELLITE_MAP,'sphericalMercator': true,numZoomLevels: 20},{
isBaseLayer:true}
);
var kthmatologio=new OpenLayers.Layer.WMS(
"ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ",
"http://gis.ktimanet.gr/wms/wmsopen/wmsserver.aspx",
{layers: "KTBASEMAP", format: "image/png", transparent:
true},{isBaseLayer:true,numZoomLevels: 20,projection:
new OpenLayers.Projection("EPSG:900913")}
);

var veaer = new OpenLayers.Layer.VirtualEarth("Bing maps", {
type: VEMapStyle.Aerial, sphericalMercator: true
});
var yahoosat = new OpenLayers.Layer.Yahoo("Yahoo", {
sphericalMercator: true
});

***tree.js***

// JavaScript Document
var tree;

Ext.onReady(function() {
var LayerNodeUI =
Ext.extend(GeoExt.tree.LayerNodeUI, new GeoExt.tree.TreeNodeUIEventMixin()); //aparaitito genikos

var treeConfig = [{
nodeType: "gx_baselayercontainer",
text:"ΒΑΣΙΚΑ ΥΠΟΒΑΘΡΑ",
expanded: true
}];

treeConfig = new OpenLayers.Format.JSON().write(treeConfig, true);
tree = new Ext.tree.TreePanel({
// border: true,
renderTo: "tree",
title: "<center><u>ΒΑΣΙΚΑ ΥΠΟΒΑΘΡΑ</u></center",
width: 250,
height: 230,
split: true,
collapsible: false, //an theloume na mazeuetai to panel
// collapseMode: "mini",
autoScroll: true,
loader: new Ext.tree.TreeLoader({
applyLoader: false,
uiProviders: {
"john": LayerNodeUI //xreiazetai gia to ovnerlays
}
}),
//aparaitito giati fortonei to overlayer

root: {
nodeType: "async",
children: Ext.decode(treeConfig)

},

rootVisible: false,
lines: true
});
new Ext.Viewport({

//alliws ola ta layers tha einai kleista

layout: "border",
deferredRender: false,
hideBorders: true,
items: {
//layout: "border",
//deferredRender: false,
items:[tree]
}
});
});

***tree2.js***

// JavaScript Document
var tree;
Ext.onReady(function() {
//aparaitito genikos
var LayerNodeUI =
Ext.extend(GeoExt.tree.LayerNodeUI, new GeoExt.tree.TreeNodeUIEventMixin());

var treeConfig = [
{
nodeType:"async",
text:"ΔΙΑΝΟΜΗ",
children:[
{
nodeType: "gx_layer",
layer: "1:5K",

},
{
nodeType: "gx_layer",
layer: "1:5K-ΟΚΧΕ",
},
{
nodeType: "gx_layer",
layer: "1:50K",

},
{
nodeType: "gx_layer",
layer: "1:250K",
}
]
},
{
nodeType:"async",
text:"ΧΑΡΤΕΣ",
children:[
{
nodeType: "gx_layer",
layer: "ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΥΣΙΣ",
},
{
nodeType: "gx_layer",
layer: "ΚΗΦΙΣΙΑ",
},
{
nodeType: "gx_layer",
layer: "ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΩΠΙ",
},
{
nodeType: "gx_layer",
layer: "ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ",
}
]
},
{nodeType:"async",
text: "Α.Π.Ε</br><center>(ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)</center",
children:[
{
nodeType: "gx_layer",
layer: "ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ&nbsp&nbsp<img src='images/anemogenitries.png' width='16'
height='16'>",

},
{
nodeType: "gx_layer",
layer: "ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

<img src='images/fotovoltaika.png' width='16' height='16'>"
},
{
nodeType: "gx_layer",
layer: "ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
<img src='images/geothermika.png' width='16' height='16'>",
bbox:"781800.36715167,4050532.99856991,782880.7488255,4051114.13468769"
},
{
nodeType: "gx_layer",
layer: "ΗΛΙΟΣΤΑΘΜΟΙ&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
<img src='images/iliosta.png' width='16' height='16'>"

}
]
},
{
nodeType:"async",
text:"ΓΕΩΦΥΣΙΚΑ",
children:[
{
nodeType: "gx_layer",
layer: "ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑ&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
<img src='images/trigonometrika.png' width='16' height='16'>"

}
]
},
{
nodeType:"async",
text:"ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ",
children:[
{
nodeType: "gx_layer",
layer: "ΝΟΜΟΙ"

},
{
nodeType: "gx_layer",

layer: "ΔΗΜΟΙ(ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ)"

},
{
nodeType: "gx_layer",
layer: "ΔΗΜΟΙ(ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)"

},
{
nodeType: "gx_layer",
layer: "ΠΟΛΕΙΣ"

}
]
},
{
nodeType:"async",
text:"ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ",
children:[
{
nodeType: "gx_layer",
layer: "ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑΣ"

}
]
}
];
treeConfig = new OpenLayers.Format.JSON().write(treeConfig, true);
tree = new Ext.tree.TreePanel({
// border: true,
renderTo: "tree",
title: "<center><u>ΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ</u></center>",
width: 250,
height: 310,
split: true,
collapsible: false, //an theloume na mazeuetai to panel
// collapseMode: "mini",
autoScroll: true,
//=================================
loader: new Ext.tree.TreeLoader(

{
applyLoader: false,
uiProviders:
{
"john": LayerNodeUI//xreiazetai gia to overlays
}
}), //aparaitito gia na fortwnei to overlayer
//============================
root: {
nodeType: "async",
children: Ext.decode(treeConfig)
},
//============================================
rootVisible: false,
lines: true

//allios ola ta layers tha einai kleista

});
//den xreiazetai gia einai oi entoles gia to koumpi apo panw
new Ext.Viewport({
layout: "border",
deferredRender: false,
hideBorders: true,
items: {
items:[tree]
}
});
}); // JavaScript Document

***index1.php***

<?php
$geo_url="http://localhost/geodata/";

?>
<html><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

<title>GEODATA</title>

<script src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2.x&amp;key=<google_key>"></script>

<script src='http://dev.virtualearth.net/mapcontrol/mapcontrol.ashx?v=6.2&mkt=en-us'></script>
<script src="http://api.maps.yahoo.com/ajaxymap?v=3.0&appid=euzuro-openlayers"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo $geo_url;?>css/main.css"/>

<script src="<?php echo $geo_url;?>tools/OpenLayers-2.10/OpenLayers.js"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php echo $geo_url;?>ext-3.4.0/adapter/ext/ext-base.js"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php echo $geo_url;?>ext-3.4.0/ext-all.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo $geo_url;?>ext-3.4.0/resources/css/
ext-all.css" />

<script type="text/javascript" src="<?php echo $geo_url;?>tools/GeoExt/script/GeoExt.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo $geo_url;?>jslib/language/translations_gr.js"></script>
<style type="text/css">
.nice {
background-color: #FFFFFF;
}
</style>
<script type="text/javascript" src="http://localhost/proj4js/proj4js-compressed.js"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php echo $geo_url;?>jslib/tabs.js"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php echo $geo_url;?>jslib/tabs2.js"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php echo $geo_url;?>jslib/widgets/map_controls.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo $geo_url;?>jslib/map/map.js"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php echo $geo_url;?>jslib/map_tab.js"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php echo $geo_url;?>baselayer/baselayer.js"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php echo $geo_url;?>wmslayer/wmslayer.js"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php echo $geo_url;?>tree/tree.js"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php echo $geo_url;?>res/x5engine.js"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php echo $geo_url;?>tree/tree2.js"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php echo $geo_url;?>jslib\widgets\tree_map.js"></script>
</head>

<body>

<div id="platform_div"></div>
<div id="panel2" style="position: absolute; top: 50px; left: 0px;"></div>
<div id="panel" style="position: absolute; top: 50px; left: 1000px;"></div>
<div class="nice" style="position: absolute; top: 80px; left: 1020px; border: 10; font-size: 12px;
color: #000;">
<div id="coords"></div>
<div id="coords1"></div>
<div id="coords2"></div></div>
<div id="tree" style="position: absolute; top: 130px; left: 1000px;"></div>
<div id="tree" style="position: absolute; top: 180px; left: 1000px;"></div>
<div id="panel" style="position: absolute; top: 50px; left: 1000px;"></div>
<?PHP /* <div id="title" style="position: absolute; top: 0px; left: 100px;">
<embed
type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=
ShockwaveFlash"
name="metaptuxiako"
width="800" height="90"
src="metaptuxiako.swf"
bgcolor="#D5E2F2"
quality="high"
allowscriptaccess="samedomain"
</embed>
</div>*/?>
<div style="position: absolute; top: 0px; left: 1170px;">
<input name="help" type="image" onClick="imPopUpWin('http://openlayers.org/dev/
examples/getfeatureinfocontrol.html',700,500,'no','no');
"src="images/button/Help (12).png" alt="&quot;help&quot;" align="left" width="30" height="30">
</div>
<div id="tree" style="position: absolute; top: 0px; left: 1000px;"></div>
<div style="position: absolute; top: 0px; left: 1200px;"><input name="info" type="image" onClick=
"imPopUpWin('http://openlayers.org/dev/examples/getfeatureinfocontrol.html',700,500,'no','no');
"src="images/button/Information (12).png" width="30" height="30"></div>

</body>
</html>

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
1) x5engine.js
2) OpenLayers.js
3) ext-base.js
4) ext-all.js
5) GeoExt.js
6) proj4js-compressed.js

MAIN.CSS
.mapTree_add16 {
background-image: url('../images/add16.png');
}
.mapTree_remove16 {
background-image: url('../images/remove16.png');
}
.mapTree_info16 {
background-image: url('../images/info16.png');
}
.login16 {
background-image: url('images/login16.png');
}
.search16 {
background-image: url('../images/search16.png');
}
.logout16 {
background-image: url('images/logout16.png');
}
.zoomtoextent16{
background-image: url('images/zoomtoextent16.png');
}
.measure_distance16{
background-image: url('images/measure_distance16.png');
}
.measure_area16{
background-image: url('images/measure_area16.png');
}
.measure_clear{
background-image: url('images/measureClear16.png');

}
.save16{
background-image: url('images/save16.png');
}
.clear16{
background-image: url('../images/clear16.png');
}
.getmap{
background-image: url('images/getmap.png');
}
.opengeo{
background-image: url('images/opengeo.png');
}
.mapTree_icon16{
background-image: url('../images/mapTree_icon16.png');
}
.choice_icon16{
background-image: url('../images/choice_icon16.png');
}
.info_search_div{
font-family:Tahoma;
font-size:10;
color:#006EA5;
}
.bottomAlign
{
vertical-align:bottom;
}

.blank16{
background-image: url('../images/gis_icons/blank.png');
}
.controls_map_zoombyarea{
background-image: url('../images/gis_icons/zoom-icon.png');
}
.controls_map_zoomtomapextent{
background-image: url('../images/gis_icons/map_extend.png');
}

.controls_map_zoomprevious{
background-image: url('../images/gis_icons/zoom_previous.png');
}
.controls_map_measuredistance{
background-image: url('../images/gis_icons/distance_meas.png');
}
.controls_map_measurearea{
background-image: url('../images/gis_icons/area_meas.png');
}
.controls_map_measureclear{
background-image: url('../images/gis_icons/measureClear16.png');
}
.controls_map_getlayerinfo{
background-image: url('../images/gis_icons/get_info.png');
}
.controls_map_getpointcoordinates{
background-image: url('../images/gis_icons/get_PointCoordinates.png');
}
.controls_map_convertcoordinates{
background-image: url('../images/gis_icons/convert_Coordinates.png');
}
.controls_map_pan{
background-image: url('../images/gis_icons/mapPan.png');
}
.wms_info_table
{
font-family:Tahoma;
font-size:10px;
}
.base_layers
{
background-image: url('../images/earth.png');
}
.layer_zoomtoextent{
background-image: url('../images/gis_icons/map_extend.png');
}
.english{
background-image: url('../images/english.png');
}

.greek{
background-image: url('../images/greek.png');
}

ext-all.css
***ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΒΑΘΡΑ***
1)<script src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2.x&amp;key=<google_key>"></script>
2) <script src='http://dev.virtualearth.net/mapcontrol/mapcontrol.ashx?v=6.2&mkt=en-us'></script>
3) <script src="http://api.maps.yahoo.com/ajaxymap?v=3.0&appid=euzuro-openlayers"></script>

***PostGIS***
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<script src="SpryAssets/SpryTabbedPanels.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">

</script>
<link href="SpryAssets/SpryTabbedPanels.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
#apDiv1 {
position:absolute;
width:200px;
height:115px;
z-index:1;
left: 16px;
top: 82px;
}
#apDiv2 {
position:absolute;
width:56px;
height:25px;
z-index:1;
left: 112px;
top: 181px;
}
</style>
</head>

<body>
<p>
<?php
$x=$_GET['x'];
$y=$_GET['y'];
$dbconn3 = pg_connect("host=localhost port=5432 dbname=GEODATA user=postgres
password=leontas07") or die("Could not connect");

?>
</p>
<div id="TabbedPanels1" class="TabbedPanels">
<ul class="TabbedPanelsTabGroup">
<li class="TabbedPanelsTab" tabindex="0">ΑΠΕ(Ανεμογεννήτριες)</li>
</ul>
<div class="TabbedPanelsContentGroup">
<div class="TabbedPanelsContent">
<p>Κέντρο συν/νων (ΕΓΣΑ87):<?php echo $x."m ,".$y."m";?>
<p>Δώστε την ακτίνα αναζήτησης:
<form id="form1" name="form1" method="post" action=<?php echo
"testing.php?x=".$x."&y=".$y;?>>
<p>
<input name="datakm" type="text" id="datakm" value="1000" size="8" />m
<input name="search" type="submit" value="search" />
</p>
</form>
<?php
if(isset($_POST["datakm"]))
{
$text=$_POST["datakm"];
}
else
{
$text="";
}
if(!$text=="")
{
//$text=$_POST["datakm"];
echo "ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΑΚΤΙΝΑΣ";
/////////////////////////////////////////////
$query1="SELECT
anemogenitries.\"AA\",ST_Distance(the_geom, St_GeomFromText('POINT(".$x." ".$y.")',2100))
FROM

public.anemogenitries
WHERE
ST_Distance(the_geom, St_GeomFromText('POINT(".$x." ".$y.")',2100))<='".$text."'";

$result1 = pg_query($dbconn3, $query1);
if (!$result1) {
echo "An error occured. \n";
exit;
}
}
?>
<form name='form' method='post' action=<?php echo
"testing.php?x=".$x."&y=".$y."$text=".$text+1;?>>
<select name="good_idea" id="good">
<option value="--">-------</option>
<?php
while ($row = pg_fetch_row($result1))
{?>
<option value="<?php echo $row[0]." ΑΠΟΣΤΑΣΗ: ".$row[1]?>"><?php echo $row[0]."
ΑΠΟΣΤΑΣΗ: ".round($row[1],0)."m"?></option>
<?php }
?>
</select>
</form>
<?php?>
</form>
</div>
<div class="TabbedPanelsContent">Content 2</div>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<script type="text/javascript">
var TabbedPanels1 = new Spry.Widget.TabbedPanels("TabbedPanels1");
</script>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>

</head>
<body>
<?php
$x=$_GET['x'];

$dbconn3 = pg_connect("host=localhost port=5432 dbname=GEODATA user=postgres
password=leontas07") or die("Could not connect");
//SELECT ST_Contains('POLYGON((0 0, 0 10, 10 10, 10 0, 0 0))',
//'POINT(5 5)')
$query1="SELECT
anemogenitries.\"AA\", ST_Within(the_geom,St_GeomFromText('".$x."',2100))
FROM
public.anemogenitries
WHERE
ST_Within(the_geom,St_GeomFromText('".$x."',2100))=true";

$result1 = pg_query($dbconn3, $query1);
if (!$result1) {
echo "An error occured. \n";
exit;
}

$i=0;
echo "ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣ\n";
echo "<table border=\"1\"><tr>";
while ($row = pg_fetch_row($result1))
{echo "<td>";
echo $row[0];
echo "</td>";
$i++;

}
echo "</tr></table>";
echo "υπάρχουν συνολικά ".$i." Ανεμογεννήτριες";
?>
</body>
</html>

