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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Geographical Information SystemsGIS), είναι συστήματα διαχείρισης χωρικά, και ενίοτε και χρονικά, διασυνδεδεμένων
δεδομένων και συσχετισμών ιδιοτήτων αυτών.
Γενικά:
•
•
•

Βασικό χαρακτηριστικό των GIS είναι ότι συνδέουν χωρικά δεδομένα με περιγραφικά, πάνω σε συστήματα αναφοράς (χάρτες, συστήματα συντεταγμένων, κτλ.).
Επιτρέπουν την οπτικοποίηση δεδομένων και την διασύνδεση τους με τον
χώρο από τον οποίο εξήχθησαν.
Είναι διαδραστικά ως προς τον χρήστη, επιτρέποντας την αναζήτηση, ανάλυση και απόδοση των γεωδιασυνδεδεμένων δεδομένων.

Ειδικά:
Είναι πληροφοριακά συστήματα που παρέχουν τις παρακάτω ιδιότητες στο χρήστη πάνω στα δεδομένα:
•

Εισαγωγή

•

Επεξεργασία

•

Ανάλυση

•

Απόδοση

•

Έλεγχος
Η μοντελοποίηση του κόσμου μέσω των GIS.
Πηγή: http://www.in.gov/gis/gis101.htm
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ
Ιστορικά, τα σχήματα που μελετήθηκαν ως μοντέλο απεικόνισης της Γης, ήταν αρχικά το σφαιρικό, το σφαιροειδές και το ελλειψοειδές και μετέπειτα το γεωειδές. Το
τελευταίο, θεωρείται ως το καλύτερο μοντέλο απεικόνισης, αλλά περιγράφεται από
πολύπλοκες μαθηματικές έννοιες και εξισώσεις, που το καθιστούν δύσχρηστο.
Ο πιο διαδεδομένος και απλός (σχετικά με το γεωειδές) τρόπος απεικόνισης είναι
το μοντέλο του ελλειψοειδούς εκ περιστροφής.

ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε κατά την διαδικασία της απεικόνισης της Γης
σε ένα επίπεδο, είναι η παραμόρφωση που αυτή η διαδικασία θα επιφέρει στο
σχήμα του ελλειψοειδούς. Για τον λόγο αυτό, η διαδικασία της απεικόνισης πρέπει
να παρέχει πληροφορία για το πόσο παραμορφώνονται τα μεγέθη ενός σχήματος
στο ελλειψοειδές όταν απεικονίζεται στο επίπεδο.
Προβολικό σύστημα, ή αλλιώς προβολή, είναι ένα σύστημα που επιτρέπει την
απεικόνιση του ελλειψοειδούς στο επίπεδο και ορίζεται από μια σειρά εξισώσεων
που μεταξύ άλλων, περιέχουν και πληροφορία για τον βαθμό της παραμόρφωσης
των μεγεθών στο επίπεδο.
Το πιο διαδεδομένο προβολικό σύστημα σε χρήση σήμερα είναι το Μερκατορικό
Σύστημα, το οποίο αποτελεί μια κυλινδρική προβολή του ελλειψοειδούς στο επίπεδο. Πήρε το όνομα του από τον Φλαμανδό χαρτογράφο Γεράρδο Μερκάτορ 1.
Μια σφαιρική παραλλαγή του Μερκατορικού συστήματος, αποτελεί το προβολικό
σύστημα για προβολές χαρτών στο διαδίκτυο (π.χ Google Maps, Open Street Maps).
Αναγράφεται ως: WGS 84/Pseudo-Mercator ή EPSG: 2 3857

1
2

Αναφορά στον Μερκάτορ, στο Παράρτημα Β.
Αναφορά στο EPSG, στο Παράρτημα Β.
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ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια πληθώρα δεδομένων που έχουν
προέλθει ,ή και αφορούν, τα GIS.
Στον Ελληνικό χώρο, ο ιστότοπος: http://geodata.gov.gr/ παρέχει ελεύθερα γεωδιασυνδεδεμένα δεδομένα του κράτους, όπως είναι τα όρια των δήμων, στατιστικά
στοιχεία κ.α.
Στον διεθνή χώρο, τα πιο γνωστά ελεύθερα γεωχωρικά δεδομένα, παρέχει η κοινότητα του Open Street Map, του Google Maps 3 καθώς και άλλες κοινότητες αλλά
και κρατικές υπηρεσίες ανά τον κόσμο.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Η αναζήτηση και σε μεγαλύτερο βάθος μελέτη των παραπάνω οδήγησε στην ιδέα
της εφαρμογής, που θα αναλυθεί στη παρούσα μελέτη.

3

Αναφορά OpenStreet Map και Google Map, στο Παράρτημα Β.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
• ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
• ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
• ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ
• ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
• ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να
προσθέτουν γεωδιασυνδεδεμένη πληροφορία σε ένα χάρτη με τη μορφή
σημείων, καθώς και αναλυτικότερες πληροφορίες, όπως το είδος ή η κατάσταση του σημείου ενδιαφέροντος. Η χρήση της εφαρμογής δεν απαιτεί από
τον χρήστη ειδικές γνώσεις προγραμματισμού.
Εκτός από τους απλούς χρήστες, την εφαρμογή θα πρέπει να επιβλέπει
ένας (ή και περισσότεροι) διαχειριστής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την
ομαλή και σωστή λειτουργία της εφαρμογής, όσον αφορά την ροή και ακεραιότητα των δεδομένων. Ο διαχειριστής, πρέπει να έχει κάποιες τεχνικές
γνώσεις επί της εφαρμογής, οι οποίες και αναλύονται στην 3η ενότητα αυτού
του κεφαλαίου.

• ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
Αυτή η εφαρμογή, στη μορφή που παρουσιάζεται, δεν αποτελεί μια ολοκληρωμένη και αυτόνομη διαδικτυακή εφαρμογή. Αποτελεί όμως, το βασικό
“κύτταρο”- πυρήνα, μιας εφαρμογής που θα επιτρέπει όσα περιγράφονται
παραπάνω, χωρίς να εξειδικεύεται σε μια και μοναδική υλοποίηση. Αυτό δίνει το περιθώριο μιας πιο γενικής προσέγγισης, η οποία στο μέλλον μπορεί
να τροποποιηθεί και χρησιμοποιηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδέες
που μπορούν να προκύψουν.
Εκτενέστερα θα αναφερθούν πιθανές χρήσεις και υλοποιήσεις με βάση
την εφαρμογή, στο 3ο κεφάλαιο.

Το διαδικτυακό χαρτογραφικό μοντέλο.
Πηγή: https://webmap.stsoftware.com.au/site/webmap/webmapping/overview.html
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
• OpenGEO Suite (Boundless)
Το εργαλείο αυτό αποτελεί την βάση της εφαρμογής, καθώς παρέχει όλες
τις αναγκαίες εφαρμογές για την υλοποίηση της.
Περιέχει τα:
• PostgreSQL με την επέκταση PostGIS
• Plugin για την εφαρμογή QGIS
• GeoServer
• GeoExplorer
• OpenLayers
• Boundless SDK
Τα παραπάνω θα αναλυθούν στη συνέχεια.
Ουσιαστικά, πρόκειται για μια πλήρη πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού,
που επιτρέπει την διαχείριση γεωδιασυνδεδεμένων δεδομένων, καθώς και
την υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών GIS.
Η πλατφόρμα αυτή προωθεί και αξιοποιεί την ιδέα του Semantic Web 4.

• PostgreSQL με την επέκταση PostGIS
Η PostgreSQL (ή Postgres) είναι ένα cross-platform και ανοικτού λογισμικού σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων, του οποίου η πρωταρχική λειτουργία είναι να αποθηκεύει δεδομένα με ασφάλεια και να επιτρέπει την προσπέλαση τους από διαφορετικές εφαρμογές.
Το PostGIS είναι ένα πρόγραμμα ανοικτού λογισμικού, το οποίο επιτρέπει
σε βάσεις δεδομένων τύπου PostgreSQL να αναγνωρίζουν, να αποθηκεύουν
και να διαχειρίζονται γεωγραφικά αντικείμενα. Τέτοια αντικείμενα, μπορεί
να είναι βάσεις γεωδιασυνδεδεμένων δεδομένων, αντικείμενα τύπου χάρτη,
γεωμετρικά σχήματα πληροφοριών (σημεία, πολύγωνα, γραμμές κτ.λ), κ.α.
Αναφέρεται και ως Χωρική PostgreSQL (Spatial PostgreSQL).

PostgreSQL
4

+

geospatial data

=

PostGIS

Αναφορά στο Semantic Web, στο Παράρτημα Β.
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• QGIS 5
Είναι ένα cross-platform πρόγραμμα GIS ανοικτού λογισμικού για την διαχείριση και δημιουργία γεωδιασυνδεδεμένης πληροφορίας. Αποτελεί ίσως
το καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο ελεύθερο GIS εργαλείο με ευρύτητα λειτουργιών και δυνατότητα επέκτασης από τον χρήστη μέσω δημιουργίας
plugin.
Το plugin που περιέχεται στο OpenGEO Suite δίνει την δυνατότητα στον
χρήστη να ανεβάσει τις αλλαγές και τις προσαρμογές που κάνει όσον αφορά
την οπτικοποίηση και την τροποποίηση των δεδομένων, κατευθείαν στον
GeoServer της πλατφόρμας. Όμως βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο
και δεν λειτουργεί όπως αναφέρεται παραπάνω.

• GeoServer
Είναι server ανοικτού λογισμικού, σε περιβάλλον Java, που επιτρέπει την
αποθήκευση, την οπτικοποίηση και τον διαμοιρασμό χωρικών δεδομένων
στο διαδίκτυο. Τηρεί τις προϋποθέσεις των OGC Open standards 6 για την
αποθήκευση, διαμόρφωση και διακίνηση δεδομένων στο διαδίκτυο.

• GeoExplorer
Είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που στηρίζεται στο πρότυπο εργαλείο
GeoEXT 7, για την σύνθεση και δημοσιοποίηση χαρτών. Με το εργαλείο αυτό,
μπορούμε να τροποποιήσουμε χάρτες που προέρχονται από τον GeoServer,
ή από οποιονδήποτε server που τηρεί το πρωτόκολλο OGC Open standards.

5

Οδηγίες χρήσης του QGIS στα πλαίσια της εφαρμογής, παρατίθενται στο Παράρτημα Α.
Αναφορά στα OGC Open Standards, στο Παράρτημα Β.
7
Αναφορά στο GeoEXT, στο Παράρτημα Β.
6
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• OpenLayers
Είναι μια JavaScript βιβλιοθήκη για την οπτικοποίηση και τροποποίηση
γεωδιασυνδεδεμένων δεδομένων μέσω οποιουδήποτε σύγχρονου web
browser.

• Boundless SDK
Είναι το σύνολο των προγραμματιστικών εργαλείων που περιέχονται στο
OpenGEO Suite, για την υλοποίηση και ανάπτυξη διαδικτυακών χαρτογραφικών εφαρμογών, που στηρίζονται και χρησιμοποιούν όλα τα προαναφερθέντα εργαλεία.
Ουσιαστικά συνενώνει και ομογενοποιεί την λειτουργία των εργαλείων,
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αυτόνομα, σε μια κοινή βάση.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η ανάλυση της εφαρμογής είναι χωρισμένη σε 2 μέρη, με βάση τον χρήστη ο οποίος την χρησιμοποιεί. Το πρώτο μέρος αφορά τον απλό χρήστη και το δεύτερο
αφορά τον διαχειριστή.
Κάθε μέρος, περιέχει και τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή χρησιμοποιείται.
Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί με την χρήση των εργαλείων που αναφέρονται στην
προηγούμενη ενότητα και έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο των λειτουργιών του GeoExplorer που περιέχονται στη πλατφόρμα OpenGEO Suite.
Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται ακολουθούν τα OGC Standards.
Τα υπόβαθρα χάρτη που χρησιμοποιούνται προέρχονται από το σύστημα διαδικτυακής χαρτογραφίας της Google και από το σύστημα OpenStreet Maps.
Η βάση δεδομένων που περιέχει τα όρια και τις ονομασίες των δήμων της Κρήτης
έχει προκύψει από επεξεργασία 8 της βάσης “Καλλικρατικά Όρια Δήμων” από την
ιστοσελίδα http://geodata.gov.gr/ .

1. Η εφαρμογή για τον χρήστη
Όπως έχει αναφερθεί, ο απλός χρήστης δεν χρειάζεται να έχει εξειδικευμένες γνώσεις για να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή. Πρέπει μόνο να μπορεί
να κάνει γενική χρήση της συσκευής που θα χρησιμοποιήσει για να προσπελάσει την εφαρμογή.
Ο κάθε χρήστης της εφαρμογής πρέπει να δημιουργήσει ένα λογαριασμό
για να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή για να μπορέσει να προσθέσει και να
τροποποιήσει πληροφορία στο χάρτη. Η πληροφορία που ένας χρήστης
προσθέτει δεν μπορεί να τροποποιηθεί από κανένα άλλο χρήστη, εκτός από
τον διαχειριστή.
Η πληροφορία που ο χρήστης προσθέτει, ή τροποποιεί, αποθηκεύεται σε
ένα υπέρ-επίπεδο (layer) το οποίο προβάλλεται πάνω στο υπόβαθρο χάρτη
της εφαρμογής.
Στη παρούσα κατάσταση της εφαρμογής, δεν έχει υλοποιηθεί ξεχωριστή
προβολή για τον χρήστη.
Ακολουθεί εικόνα της εφαρμογής και ανάλυση της:

8

Η επεξεργασία αναλύεται στο Παράρτημα Α.
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1. Πεδίο επιλογής επιπέδων.
a. Overlays: Είναι τα επίπεδα που ο χρήστης μπορεί να προσπελάσει
b. Base Layers: Είναι τα υπόβαθρα χαρτών.
2. Εργαλείο zoom και πλοήγησης στον χάρτη.
3. Σύνολο προκαθορισμένων εργαλείων πλοήγησης του GeoExplorer.
4. Εργαλείο προσθήκης και επεξεργασίας πληροφορίας.
a. Add new feature: Επιτρέπει στον χρήστη, αφού επιλέξει αυτό το εργαλείο, να κάνει κλικ πάνω στον χάρτη και να προσθέσει πληροφορία
με τη μορφή σημείου σε αυτόν, στην ακριβή τοποθεσία που επέλεξε.
b. Modify existing feature: Επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει ένα υπάρχον σημείο στον χάρτη και να αλλάξει τα δεδομένα του.
5. Παράδειγμα σημείων διαφορετικών τύπων, πάνω στο χάρτη.
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•

Διαδικασία προσθήκης σημείου από τον χρήστη

Αφού ο χρήστης επιλέξει το εργαλείο 4a:
1. Επιλέγει και κάνει κλικ σε ένα σημείο του χάρτη.
2. Τότε εμφανίζεται το παράθυρο προσθήκης πληροφορίας.
3. Ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει το είδος της πληροφορίας που προσθέτει.
Για την συγκεκριμένη υλοποίηση της εφαρμογής, έχουν προεπιλεγεί 3 τιμές:
type_1, type_2, type_3. Αν ο χρήστης πληκτρολογήσει κάτι διαφορετικό, το
σημείο θα εγγραφεί στο επίπεδο, αλλά δεν θα περιέχει πληροφορία για το
είδος του. Αυτό πρέπει να τροποποιηθεί στο μέλλον, ώστε να δίνει στον
χρήστη μόνο τις επιτρεπόμενες επιλογές με τη χρήση ενός drop down menu.
4. Καταχώρηση της πληροφορίας στο επίπεδο του χρήστη.
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•

Διαδικασία τροποποίησης σημείου από τον χρήστη

Αφού ο χρήστης επιλέξει το εργαλείο 4b και επιλέξει ένα σημείο πάνω στο χάρτη,
εμφανίζεται το παράθυρο που απεικονίζεται. Αυτό περιέχει τις ισχύουσες πληροφορίες του σημείου που ο χρήστης επέλεξε, καθώς και:
1. Το εργαλείο Edit: Επιτρέπει στον χρήστη να τροποποιήσει τα δεδομένα του
σημείου, μέσω ενός παραθύρου, καθ’ όλα όμοιο με αυτό που εμφανίζεται
με την χρήση του εργαλείου 4a.
2. Το εργαλείο Delete: Επιτρέπει στον χρήστη να διαγράψει από τον χάρτη το
σημείο που επέλεξε.
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Ακολουθεί εικόνα του αποτελέσματος των ενεργειών:
1. Τροποποίηση του επιλεγμένου σημείου από type_1 σε type_3.
2. Διαγραφή του σημείου με τον αριθμό 3 της προηγούμενης εικόνας.

Όπως φαίνεται, το σημείο 3 δεν υπάρχει πλέον στον χάρτη και το σημείο 1 έχει μετατραπεί από σημείο type_1 (κόκκινος κύκλος) σε σημείο type_3 (μπλε τετράγωνο).
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2. Η εφαρμογή για τον διαχειριστή
Ο ρόλος του διαχειριστή είναι να επιβλέπει την ομαλή λειτουργία της εφαρμογής όσων αφορά την ροή και κατάσταση των δεδομένων που οι χρήστες προσθέτουν.
Θα πρέπει να ελέγχει την δημιουργία λογαριασμών από τους χρήστες, καθώς και το περιεχόμενο που αυτοί προσθέτουν στην εφαρμογή.
Για την σωστή λειτουργία της εφαρμογής, έχουν δημιουργηθεί τα εξής:
1. GeoServer:
a. Workspace
b. PostGIS Store
c. Layers από τα δεδομένα που αναφέρονται παρακάτω (2).
Ακόμη ο server έχει ρυθμιστεί με το πρωτόκολλο WFS-T 9 ώστε
να επιτρέπει συναλλαγές (transactions) δεδομένων μεταξύ
των χρηστών και των αντίστοιχων βάσεων δεδομένων.
2. PostgreSQL:
a. Βάση δεδομένων για την εφαρμογή, στην οποία έχει ενεργοποιηθεί η προέκταση PostGIS ώστε να μπορεί να αποθηκεύει γεωχωρικά δεδομένα.
b. Πίνακας από τα δεδομένα της βάσης “Καλλικρατικά Όρια
Δήμων”.
c. Πίνακας που λειτουργεί ως μήτρα (template) παραγωγής
πινάκων για τα δεδομένα κάθε χρήστη.
d. Πίνακας test_user για έλεγχο και αποσφαλμάτωση της
εφαρμογής.
Περισσότερα για τον ρόλο του διαχειριστή αναλύονται στη ενότητα των
προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν. Εκεί υπάρχουν και οι λεπτομέρειες
για την επίλυσή τους, που αφορούν τον διαχειριστή.

9

Αναφορά WFS-T, στα OGC Standards του Παραρτήματος Β.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ
Σε αυτή την ενότητα, παρατίθενται τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της εφαρμογής, καθώς και ο τρόπος επίλυσής τους.

• Η βάση PostgreSQL δεν έχει την επέκταση PostGIS
Κάθε PostgreSQL βάση που δημιουργούμε δεν έχει την επέκταση PostGIS
ενεργοποιημένη, οπότε πρέπει να την ενεργοποιήσουμε.
Ανοίγουμε το pgAdmin πρόγραμμα που εγκαθίσταται με την εγκατάσταση
του OpenGEO Suite. Επιλέγουμε από την γραμμή εργαλείων το Execute arbitrary SQL queries
. Στο παράθυρο που ανοίγει, γράφουμε το SQL query:
CREATE EXTENSION postgis;
CREATE EXTENSION postgis_topology;
και πατάμε το execute query .
Μετά από αυτό, η βάση μας μπορεί να αποθηκεύσει χωρικά δεδομένα.

• Ο GeoServer δεν επιτρέπει την μετατροπή δεδομένων
Η αρχικές ρυθμίσεις του GeoServer δεν του δίνουν την δυνατότητα να επιτρέπει συναλλαγές (transactions) μεταξύ του χρήστη και μιας βάσης δεδομένων. Για το λόγο αυτό, πρέπει να ρυθμίσουμε τον server σαν WFS-T.
Ανοίγουμε τον GeoServer σε ένα browser, πηγαίνοντας στο:
http://localhost:8080/geoserver/web/.
Βρίσκουμε αριστερά το πάνελ με τίτλο Services και επιλέγουμε το WFS.
Στη σελίδα που ανοίγει, βρίσκουμε τη σειρά με τίτλο Service Level και επιλέγουμε το Transactional. Στη συνέχεια, βρίσκουμε το κουμπί submit και το
πατάμε.
Πλέον ο GeoServer επιτρέπει συναλλαγές με το χρήστη, μέσω της εφαρμογής.

• Τα δεδομένα δεν είναι σε κωδικοποίηση UTF 8
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν από την σελίδα
http://geodata.gov.gr/ δεν βρίσκονται σε κωδικοποίηση UTF 8, αλλά σε ISO
8859-7. Αυτό, αποτρέπει τα δεδομένα από το να φορτωθούν επιτυχώς στη
PostGIS βάση. Η μετατροπή των δεδομένων γίνεται με το QGIS 10.

10

Η χρήση του QGIS για μετατροπή κωδικοποίησης δεδομένων αναφέρεται στο Παράρτημα Α.
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• Το επίπεδο του χρήστη δεν εμφανίζεται στον χάρτη
Κατά την υλοποίηση της εφαρμογής, διαπιστώθηκε ότι τα δεδομένα στο
επίπεδο του χρήστη δεν εμφανίζονται στον χάρτη, παρά μόνο όταν αυτός
βρίσκεται στην κατάσταση max extend zoom, που είναι η μικρότερη δυνατή
τιμή μεγέθυνσης. Μετά από έρευνα στο Documentation του OpenGEO Suite
και στο διαδίκτυο, εντοπίστηκε το εξής πρόβλημα:
Όταν δημιουργούμε ένα καινούργιο επίπεδο στον GeoServer, από ένα πίνακα PostGIS, μέσα στο configuration που κάνουμε ζητάμε από τον server να
υπολογίσει ένα bounding box (δηλαδή τα “σύνορα” του επιπέδου), με βάση
τα στοιχεία που υπάρχουν σε αυτόν, καθώς και με βάση το SRS (Spatial Reference System) 11. Όταν όμως ο πίνακας είναι άδειος, το bounding box υπολογίζεται μόνο από το SRS που καθορίζουμε και το μέγεθος του είναι ίσο με
το σημείο 0 αυτού του SRS.
Για να αντιμετωπιστεί αυτό, δημιουργήθηκε μια μήτρα παραγωγής καινούριων πινάκων (user_info_template), που περιέχει 4 σημεία (αναφέρονται
ως Bounding Points), τα οποία περνώντας από το configuration του νέου επιπέδου του GeoServer δημιουργούν ένα ορθό bounding box.
Για να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα, αλλά και για να μην χρειάζεται κάθε φορά αυτή η διαδικασία να γίνεται χειροκίνητα, κάθε καινούργιος χρήστης που θα εγγράφεται θα αντιστοιχίζεται σε έναν πίνακα που θα είναι αντίγραφο της μήτρας.
Για να γίνει αυτό, ανοίγουμε το pgAdmin, επιλέγουμε από την γραμμή εργαλείων το Execute arbitrary SQL queries
. Γράφουμε αυτή τη σειρά εντολών:
CREATE TABLE Όνομα_Νέου_Πίνακα(
LIKE public.user_info_template
INCLUDING defaults
INCLUDING constraints
INCLUDING indexes
);
INSERT INTO Όνομα_Νέου_Πίνακα(
SELECT * FROM public.user_info_template
);
Εκτελούμε το query πατώντας το κουμπί execute query .
Ο κώδικας αυτός προϋποθέτει ότι ο πίνακας-μήτρα βρίσκεται στο public
schema και το όνομα του είναι user_info_template. Ακόμη, για να λειτουργήσει σωστά αυτός ο κώδικας (και γενικότερα η εφαρμογή), κάθε νέο όνομα
πίνακα πρέπει να είναι μοναδικό.

11

Αναφορά στα SRS, στο Παράρτημα Β.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Στην παρούσα κατάσταση της εφαρμογής, καλή λειτουργία παρουσιάζουν τα εξής:
•
•
•
•
•
•
•

Η αποθήκευση των δεδομένων του χρήστη σε βάση PostGIS.
Η αποθήκευση των δεδομένων από την βάση PostGIS στον GeoServer και η
μορφοποίηση τους με τη χρήση SLD στυλ.
Η διαδικασία επικοινωνίας εφαρμογής-GeoServer-PostGIS.
Η προσθήκη, μετατροπή και διαγραφή δεδομένων από τον χρήστη, μέσω της
εφαρμογής.
Η οπτικοποίηση των δεδομένων του χρήστη πάνω στο υπόβαθρο χάρτη της
εφαρμογής.
Η οπτική διαφοροποίηση των δεδομένων με βάση τον τύπο τους.
Όλα τα εργαλεία του GeoExplorer που συμπληρώνουν την εφαρμογή.

Υπάρχουν όμως και κομμάτια της εφαρμογής που πρέπει να υλοποιηθούν, διότι
αποτελούν σημαντικά στοιχεία της καλής λειτουργίας της εφαρμογής. Αυτά είναι:
• Ο διαχωρισμός διαχειριστή από χρήστη μέσω της διαδικασίας διαχωρισμού
χρηστών (και των δικαιωμάτων τους επί των δεδομένων) του GeoServer, ή
μέσω άλλων μεθόδων που ενδείκνυνται για τον διαχωρισμό αυτό.
• Η διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων, ανεξάρτητα από την κατάσταση του GeoServer ή της εφαρμογής.
• Η ανάπτυξη της εφαρμογής στον ιστό μέσω του GeoServer.
• Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας δημιουργίας λογαριασμού χρήστη.
Η εφαρμογή δεν έχει βελτιστοποιηθεί:
• Ως προς την χρήση της.
• Ως προς την ταχύτητα με την οποία ανταποκρίνεται στον χρήστη.
Είναι τέλος σημαντικό να αναφερθεί ότι λόγω της γενικής ανάπτυξης της εφαρμογής, κάθε απόπειρα υλοποίησης για εξειδικευμένο σκοπό πρέπει να τροποποιήσει κομμάτια της εφαρμογής ώστε να ανταποκρίνονται σε αυτή.
Σχετική αναφορά γίνεται στο Κεφάλαιο 3 (πιθανές χρήσεις της εφαρμογής).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, η εφαρμογή αυτή αυτόνομα δεν αποτελεί
ολοκληρωμένη υλοποίηση. Αποτελεί όμως έναν πυρήνα με βάση τον οποίο μπορούν να υλοποιηθούν διαδικτυακές εφαρμογές GIS.
Η γενική ιδέα πίσω από αυτόν τον πυρήνα είναι να μπορούν να δημιουργηθούν
εφαρμογές με πολλούς χρήστες -που δεν έχουν εξειδικευμένη εμπειρία GIS, ή προγραμματισμού-, οι οποίοι θα μπορούν να προσθέτουν, ανά πάσα στιγμή και από
κάθε συσκευή που γνωρίζουν να χρησιμοποιούν, πληροφορία σε έναν διαδικτυακό
χάρτη.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια υλοποίηση που θα επιτρέπει
στους χρήστες να προσθέτουν σημεία στο χάρτη, όπου το οδικό δίκτυο έχει υποστεί
καταστροφές (ρωγμές στο οδόστρωμα, λακκούβες, χαλασμένοι φωτεινοί σηματοδότες, κτλ.), ή σημεία όπου υπάρχουν βλάβες σε δίκτυα κοινής ωφέλειας (πχ. ΔΕΗ,
ΟΤΕ, ύδρευση κτλ.). Στη συνέχεια, οι διαχειριστές (εν προκειμένω θα πρέπει να είναι ορισμένοι από την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου), θα μπορούν να φροντίσουν
για την επιδιόρθωση των προβλημάτων και κατόπιν για την ενημέρωση του χάρτη
ως προς τα αντίστοιχα σημεία ενδιαφέροντος. Τέτοιου είδους εφαρμογές δημιουργούν ένα σύνολο εθελοντών πολιτών που βοηθούν με πολύ απλό και άμεσο τρόπο
την καλύτερη λειτουργία του δήμου τους.
Προκειμένου να καταστεί εφικτή μια τέτοια υλοποίηση πρέπει η εφαρμογή να
τροποποιηθεί ως εξής:
• Να προστεθεί μια βάση δεδομένων στην οποία θα αποθηκεύεται το επίπεδο
κάθε χρήστη ξεχωριστά, ώστε αυτός να μπορεί να προσπελάσει μόνο αυτό.
• Να υλοποιηθεί μια διαδικασία επιλεκτικής προσπέλασης των επιπέδων των
χρηστών από τον διαχειριστή.
• Να ορισθεί και υλοποιηθεί ένα σύστημα διαχωρισμού των καταχωρήσεων, με
βάση την σημαντικότητά τους. Ο δείκτης σημαντικότητας μιας οδικής καταστροφής, μπορεί να ορίζεται από τα παρακάτω:
o Το είδος της καταστροφής (λακκούβα, ρωγμή στο οδόστρωμα, χαλασμένος φωτεινός σηματοδότης, κ.α)
o Την περιοχή που εμφανίζεται η καταστροφή (πυκνός αστικός ιστός, αραιός αστικός ιστός, αγροτικός δρόμος, κ.α)
o Την εποχή την οποία καταγράφεται η καταστροφή.
Για παράδειγμα, μια ρωγμή σε έναν αγροτικό δρόμο που εξυπηρετεί καλλιέργειες αμπελιών και εμφανίζεται μεταξύ Αυγούστου-Σεπτεμβρίου (τρύγος), θα
μπορούσε να έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα επιδιόρθωσης από μια λακκούβα σε έναν αγροτικό δρόμο σε περιοχή ελαιώνων την ίδια περίοδο.
• Να υλοποιηθεί ένα σύστημα ειδοποίησης του διαχειριστή για πολλαπλές αναφορές του ίδιου συμβάντος σε κοντινές συντεταγμένες, κάτι το οποίο θα
αύξανε τον δείκτη σημαντικότητάς του.
• Να τροποποιηθεί η εφαρμογή, ώστε να λειτουργεί σε οποιονδήποτε browser
υπολογιστή ή smart phone κτλ.
• Να υλοποιηθεί από τον διαχειριστή ένα σύστημα ενημέρωσης της πορείας επιδιόρθωσης των καταστροφών, που ένας χρήστης επισημαίνει.
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Όσα αναφέρονται παραπάνω, αφορούν μια υλοποίηση της εφαρμογής για αναφορές καταστροφών επί του οδικού δικτύου ενός Δήμου. Με τις ίδιες παραμέτρους
μπορεί να υλοποιηθεί και ένα σύστημα αναφοράς βλαβών σε δίκτυα κοινής ωφέλειας, όπως προηγούμενα αναφέρθηκε.
Τέλος, σε πιο ατομικό επίπεδο η εφαρμογή αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μια υλοποίηση προσωπικής βάσης γεωδιασυνδεδεμένων δεδομένων για έναν χρήστη ή για μια ομάδα/κοινότητα χρηστών. Για μια τέτοια υλοποίηση δεν
μπορούν να διατυπωθούν προδιαγραφές γενικού τύπου, διότι η χρήση δεν είναι
προκαθορισμένη.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η εφαρμογή αυτή δεν είναι τέλεια και έχει ελλείψεις, είτε από κάποιες ατέλειες
των εργαλείων του ελεύθερου λογισμικού που συνεχώς βελτιώνονται, είτε από έλλειψη πλήρους γνώσης των δυνατοτήτων αυτών των εργαλείων, που θα μπορούσε
να καλυφθεί στα πλαίσια προγράμματος προς αυτή τη κατεύθυνση.
Θα ήταν χρήσιμη ή προσθήκη drop down menus που θα περιέχουν προεγγεγραμμένες τιμές πληροφορίας (πχ τα διαφορετικά είδη σημείων) από τις οποίες θα
επιλέγει ο χρήστης, αντί να την πληκτρολογεί με τον κίνδυνο να κάνει λάθος.
Ακόμη, χρήσιμη θα ήταν η προσθήκη χρονικής πληροφορίας (πχ ημερομηνία,
ώρα) επί της χωρικής. Για παράδειγμα, ημερομηνία στην οποία ο χρήστης προσέθεσε την πληροφορία.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο ο διαχειριστής μπορεί να ειδοποιήσει έναν χρήστη για την πορεία ή την κατάσταση πληροφορίας που ο τελευταίος προσέθεσε. Για παράδειγμα, στην υλοποίηση της κατάστασης του οδικού δικτύου, ο διαχειριστής μπορεί να ενημερώνει τον χρήστη για την πορεία επιδιόρθωσης
του προβλήματος, με τη χρήση αυτοματοποιημένου mail ή/και sms και οπτικών αλλαγών στο αντίστοιχο δεδομένο μέσα στην εφαρμογή (πχ χρωματισμένο περίγραμμα γύρω από το σημείο).
Η αυτοματοποίηση κάποιων διαδικασιών, όπως για παράδειγμα της διαδικασίας
εγγραφής ενός καινούργιου χρήστη και η αντιστοίχισή του σε έναν PostGIS πίνακα,
θα αποτελούσε μια σημαντική επέκταση.

ΤΕΛΟΣ (;)
Οι πιθανές υλοποιήσεις και χρήσεις που μπορούν να δημιουργηθούν πάνω σε
αυτό το γενικό πυρήνα, ίσως να αφορούν μια ξεχωριστή μελέτη επί του αντικειμένου.
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Ακόμη, οι πιθανές επεκτάσεις της εφαρμογής δεν είναι μόνο όσες αναφέρονται
παραπάνω. Κάθε επέκταση όμως είναι άμεσα συνδεδεμένη με την χρήση της εφαρμογής στην εκάστοτε υλοποίηση, συνεπώς δεν είναι δυνατό να αναφερθούν όλες.
Το μέλλον στα πλαίσια της τεχνολογίας όπως την γνωρίζουμε δεν είναι πάντα
προβλέψιμο.

Πώς διαμορφώνεται το μέλλον;
Πηγή: http://www.esri.com/news/arcnews/fall09articles/gis-design-and.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
QGIS ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ QGIS ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τα παρακάτω έχουν γίνει στην έκδοση του προγράμματος: 2.8 Wien.

• Μετατροπή δεδομένων από ISO 8859-7 σε UTF 8
1.

Στην αριστερή μπάρα εργαλείων, πατάμε το κουμπί
, προσθήκη
διανυσματικού επιπέδου.
2. Στο αναδυόμενο παράθυρο:
a. Επιλέγουμε στο checkbox την επιλογή Φάκελος.
b. Επιλέγουμε στο dropdown menu, ISO 8859-7.
c. Στο πεδίο dataset αναζητούμε τον φάκελο στον οποίο βρίσκονται τα δεδομένα που κατεβάσαμε.
d. Πατάμε open.
3. Αφού ανοίξει το επίπεδο, εμφανίζεται αριστερά, στο πεδίο με όνομα
επίπεδα. Πατάμε δεξί κλικ και επιλέγουμε Αποθήκευση ως
4. Αφού του δώσουμε το όνομα που θέλουμε και το σωστό SRS που ανταποκρίνεται στα δεδομένα, επιλέγουμε την κωδικοποίηση UTF-8
και σώζουμε το καινούργιο αρχείο.
Το καινούργιο σύνολο αρχείων είναι πλέον σε κωδικοποίηση UTF 8.
Καλό είναι να φτιάξουμε ένα καινούργιο φάκελο που θα περιέχει τα νέα
αρχεία, για να μην επηρεάσουν τα προηγούμενα.

• Αποκοπή δεδομένων από μια βάση
1.

Όπως κάναμε και στο παραπάνω, ανοίγουμε την βάση από την οποία
θέλουμε να αποκόψουμε δεδομένα σε ένα νέο επίπεδο.
2. Από την μπάρα εργαλείων, πατάμε την εναλλαγή επεξεργασίας
3. Από την μπάρα εργαλείων, πατάμε την επιλογή με ελεύθερη σχεδίαση
.
4. Επιλέγουμε στον χάρτη, τις περιοχές που θέλουμε να αποκόψουμε
από την βάση.
5. Πατάμε delete (είτε από την μπάρα εργαλείων, είτε από το πληκτρολόγιο)
6. Σώζουμε την βάση σε διαφορετικό φάκελο (προσοχή η κωδικοποίηση
να είναι UTF 8).
Με αυτό τον τρόπο, επιλέγουμε και κρατάμε μόνο τα κομμάτια εκείνα μιας βάσης που μας ενδιαφέρουν ή μας χρειάζονται.
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• Εισαγωγή ενός επιπέδου σε μια βάση PostGIS
Η εισαγωγή ενός shapefile σε μια βάση PostGIS μπορεί να γίνει και μέσω
του προγράμματος pgShapeLoader, αλλά η ευκολία που μας δίνει το QGIS είναι σημαντική.
1.

Αφού έχουμε τροποποιήσει το επίπεδο στο βαθμό που θέλουμε, εντοπίζουμε στην μπάρα εργαλείων το Processing και επιλέγουμε το
toolbox. Αυτό μας προσθέτει μόνιμα ένα πεδίο στην οπτική του QGIS,
με όνομα Εργαλειοθήκη Επεξεργασίας.
2. Στην γραμμή αναζήτησης γράφουμε Import Vector into PostGIS database. Θα εντοπίσει ένα εργαλείο με αυτό το όνομα, μέσα στον γενικό
τόμο με όνομα Geoalgorithms. Το επιλέγουμε.
3. Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέγουμε αρχικά την βάση στην οποία
θέλουμε να εγγράψουμε το επίπεδο και μετά επιλέγουμε το επίπεδο.
4. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάποια άλλη ρύθμιση, εκτός αν έχουμε
ιδιαίτερο σκοπό. Πατάμε Run.
Αν το επίπεδο είναι καλά ορισμένο και κωδικοποιημένο σε UTF 8 η διαδικασία θα ολοκληρωθεί χωρίς σφάλματα.
Το επίπεδο θα εμφανιστεί με το ίδιο όνομα, σαν πίνακας στη βάση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. Γεράρδος Μερκάτορ (1512-1594): “Ο άνθρωπος που χαρτογράφησε τον κόσμο”
(Google για τα 503α γενέθλια του χαρτογράφου). Φλαμανδικής καταγωγής. Δημιούργησε το πρώτο κυλινδρικό προβολικό σύστημα το οποίο αναπαριστά το ελλειψοειδές, για τις ανάγκες της ναυσιπλοΐας.
2. EPSG: Είναι τα αρχικά του European Petroleum Survey Group το οποίο έχει εισαγάγει μια παγκόσμια κωδικοποίηση των προβολικών συστημάτων που κάθε χώρα χρησιμοποιεί. Το ισχύον για τον Ελλαδικό χώρο, είναι το EPSG 2100.
3. Google Map, OpenStreet Map: Διαδικτυακές εφαρμογές χαρτογράφησης, που
παρέχουν λεπτομερείς χάρτες του κόσμου. Τα δεδομένα τους περιλαμβάνονται,
αλλά δεν περιορίζονται σε οδικούς, δορυφορικούς, ποδηλατικούς χάρτες κ.α.
4. Semantic Web: Πρόκειται για μια επέκταση του web που ακολουθεί τις προδιαγραφές του World Wide Web Consortium (W3C) και προωθεί την χρήση κοινών
μορφών αποθήκευσης και ανταλλαγής δεδομένων στο διαδίκτυο.
6. OGC Open Standards: Είναι τα αρχικά του Open Geospatial Consortium. Αποτελεί
έναν εθελοντικό διεθνή οργανισμό δημιουργίας standards για την διαχείριση,
δημιουργία και ανταλλαγή χωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο, τα οποία συμβαδίζουν με την ιδέα του Semantic Web.
7. GeoEXT: Είναι ένα σύνολο JavaScript εργαλείων που στηρίζονται στα OpenLayers,
για την δημιουργία διαδικτυακών χαρτογραφικών εφαρμογών.
9. WFS-T: Είναι τα αρχικά του Web Feature Service το οποίο αποτελεί ένα από τα
standards του OGC και παρέχει την αναγκαία διεπαφή ώστε να είναι δυνατή η
διακίνηση γεωχωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο. Το T είναι συντόμευση του
Transactional Standard, το οποίο επιτρέπει την συναλλαγή χρήστη-δεδομένων
μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμογής, ή ενός server όπως είναι ο GeoServer.
11. SRS: Είναι τα αρχικά του Spatial Reference System το οποίο αναφέρεται και ως
CRS (Coordinate Reference System) ή ΣΑΣ (Σύστημα Αναφοράς Συντεταγμένων).
Κάθε σύστημα συντεταγμένων ορίζει μια συγκεκριμένη προβολή του ελλειψοειδούς στον χάρτη, όπως επίσης και τις μετατροπές του μεταξύ των διαφορετικών
SRS που υπάρχουν.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σημειώσεις του μαθήματος HY-359 Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.
OpenGEO Suite User Manual by Boundless
http://suite.opengeo.org/opengeo-docs/
GeoServer Documentation http://docs.geoserver.org/
GeoEXT Documentation http://geoext.org/docs.html
OpenGEO Glossary http://suite.opengeo.org/opengeodocs/geoexplorer/glossary.html#term-geoext
Γνώσεις JavaScript από το Online Web Tutorials http://www.w3schools.com/
και από το Code Academy https://www.codecademy.com/learn .
Wikipedia για αρκετές πληροφορίες, όπως το βιογραφικό σημείωμα του Γεράρδου Μερκάτορ κ.α.
QGIS Documentation κατεβασμένα από
http://www.qgis.org/en/docs/index.html
Νέα σχετικά με το μέλλον και την καινοτόμο χρήση εφαρμογών GIS
http://www.esri.com/esri-news
Γνώσεις προβολικών συστημάτων
http://www.geoapikonisis.gr/index.php?option=com_content&view=article&
id=160&Itemid=115&lang=el
Γνώσεις για τα πρώιμα βήματα των GIS από το έντυπο “Νέα Τεχνολογία”,
Συμπλήρωμα του περιοδικού “Computer για όλους”, Νοέμβριος ’91.
Πήγες επίλυσης προβλημάτων στο διαδίκτυο, όπως το forum Stack Overflow
http://stackoverflow.com/.
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