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Η εφαρμογή υποστηρίζεται από τεχνολογίες και λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ, και 

παρέχει πλούσιες λειτουργίες Χαρτογραφίας και Συστημάτων Γεωγραφικών 

Πληροφοριών.  

Η πρόσβαση στην εφαρμογή Carto Tools επιτυγχάνεται μέσω της διεύθυνσης 

http://cartotools.com/. 
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Περίληψη 

Η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου, και ιδιαίτερα του Παγκόσμιου ιστού, έχει 

μεταβάλλει άρδην τα μέσα και τους τρόπους διάθεσης γεωγραφικών πληροφοριών.  Τη 

τελευταία δεκαετία, παρατηρείται μια έκρυθμη μεταστροφή τόσο κυβερνητικών και 

μη, οργανισμών, όσο και των χρηστών, στην ανάπτυξη διαδικτυακών χαρτογραφικών 

εφαρμογών και πυλών (Geoportals). Στη πλειονότητα τους, οι εφαρμογές αυτές 

λειτουργούν ως μέσα οπτικοποίησης γεωχωρικών δεδομένων (spatial data viewers, 

map viewers) με φτωχή λειτουργικότητα και επικοινωνία με εξωτερικές πηγές 

δεδομένων. 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η διαδικτυακή 

γεωχωρική εφαρμογή Carto Tools για την παροχή υπηρεσιών Συστημάτων 

Γεωγραφικών Πληροφοριών και Χαρτογραφίας. Η υποδομή που υποστηρίζει την 

εφαρμογή αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας αποκλειστικά  τεχνολογίες και Ελεύθερο 

Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα  (ΕΛ/ΛΑΚ) προσανατολισμένο στα 

γεωχωρικά δεδομένα (GeoFOSS). Η υποδομή είναι συμβατή με τις τυποποιήσεις και 

προδιαγραφές του OGC, συνεπώς διανέμει γεωχωρικό περιεχόμενο στον Παγκόσμιο 

Ιστό μέσω των ευρέως αποδεκτών υπηρεσιών Web Map Service (WMS) και Web 

Feature Service (WFS). Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής Carto Tools υλοποιείται σε 

τρία επίπεδα (3-tier architecture) και φιλοξενεί δημοφιλή συστήματα και 

χαρτογραφικές διεπαφές προγραμματισμού (APIs) όπως ο GeoServer, η OpenLayers 

και η PostgreSQL. Η εφαρμογή προσφέρει μια σειρά λειτουργιών, όπως δημιουργία, 

μεταφόρτωση και επεξεργασία γεωγραφικών δεδομένων, απόδοση συμβολισμού, 

υλοποίηση προβολικών μετασχηματισμών και γενίκευση διανυσματικών δεδομένων.  
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Abstract 

The rapid development of the Internet, and particularly the World Wide Web, has 

dramatically altered the ways and means of distribution of geographical information. In 

the last decade, governmental organizations, companies and users have turned  in the 

development of web mapping applications and portals (Geoportals). In majority, these 

applications are used for data visualization (map viewers) with poor functionality and 

missing communication with external data sources. 

This study focused on the design and implementation of a web mapping application, 

called Carto Tools, for GIS services delivery. The development of the application was 

based on free and open source software and tools for geospatial data (GeoFOSS). The 

infrastructure is compatible with the formulations and specifications of OGC, such as 

Web Map Service (WMS) and Web Feature Service (WFS). A 3-tier architecture was 

implemented hosting popular mapping services and systems such as GeoServer, 

OpenLayers and  PostgreSQL. The application offers a range of services, such as 

creating, uploading and editing geospatial data, layer styling, projection 

transformations and generalization of vector data. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις κατά τα τέλη του 20ου αιώνα έχουν μεταβάλλει άρδην τη 

φύση και τα προϊόντα της Χαρτογραφίας και των Συστημάτων Γεωγραφικών 

Πληροφοριών (GIS). Αφενός η ραγδαία ανάπτυξη και η ευρεία χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου, ιδιαίτερα του Παγκόσμιου Ιστού 

(Web), έχουν επηρεάσει σημαντικά και έχουν καθορίσει νέα πρότυπα και 

προδιαγραφές σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας και ανάλυσης γεωχωρικών 

δεδομένων και της χαρτογραφικής παραγωγής. Η τεράστια δημοτικότητα του 

Παγκόσμιου Ιστού λόγω της έγχρωμης φιλικής διεπαφής και της ευκολίας που παρέχει 

στους χρήστες να περιηγούνται και να αλληλοεπιδρούν με διαδικτυακές εφαρμογές και 

να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία νέου περιεχομένου (Web 2.0) συνέβαλε στην 

εμφάνιση νέων  διαδικτυακών χαρτογραφικών προϊόντων.  

Σήμερα, η δημοσιοποίηση γεωχωρικού περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό αποτελεί 

μια κοινή πρακτική. Η μέχρι προσφάτως κλειστή κοινότητα χαρτογράφων και ειδικών 

στην τεχνολογία των ΣΓΠ που είχε πρόσβαση στη χαρτογραφική παραγωγή και στη 

δημοσιοποίηση χαρτών,  πλέον αποτελείται από έναν ευρύ πληθυσμό χρηστών οι 

οποίοι αξιοποιώντας τεχνολογίες διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στον Παγκόσμιο 

Ιστό μπορούν εύκολα να δημιουργούν και να δημοσιοποιούν τις δικές τους 

χαρτογραφικές εφαρμογές  (Στεφανάκης, 2009;  Duchêne, 2014; Faby και Koch, 2010). 

Δεδομένων αυτών των εξελίξεων, μέλη της χαρτογραφικής κοινότητας έκριναν ότι 

ήταν επιτακτική η  ανάγκη δημιουργίας νέων γνωστικών αντικειμένων στο πεδίο της 

χαρτογραφίας (Peterson, 2005). Όροι όπως διαδικτυακή χαρτογραφία (web mapping / 

cartography) χρησιμοποιούνται για να εντάξουν και να συνθέσουν ένα νέο πλαίσιο για 

το σύνολο των θεωρητικών και τεχνικών αρχών και ζητημάτων που προκύπτουν από 

τη παραγωγή και δημοσιοποίηση χαρτών στον Παγκόσμιο Ιστό (Field, 2014; Kraak, 

2004; Neumann, 2005; Neumann, 2012). 

Ο Παγκόσμιος Ιστός έχει αποδειχθεί ως ένα ισχυρό μέσο για την παροχή υπηρεσιών 

λογισμικού. Τα κύρια πλεονεκτήματα της υιοθέτησης του Παγκόσμιου Ιστού για την 

ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού και εφαρμογών περιλαμβάνουν (1) μηδενικό κόστος 

εγκατάστασης, (2) αυτόματη αναβάθμιση υπηρεσιών με νέα χαρακτηριστικά για όλους 

τους χρήστες, (3) καθολική πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή συνδεδεμένη στο 
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διαδίκτυο και (4) είναι ανεξάρτητη από το λειτουργικό σύστημα των χρηστών – 

πελατών (Dogan et al., 2014).  

Ιδιαίτερα για την επιστήμη των GIS και της Χαρτογραφίας, η ραγδαία εμφάνιση 

διαδικτυακών γεωχωρικών εφαρμογών την τελευταία δεκαετία έχει ως σημείο 

αφετηρίας την ανάπτυξη μιας σειράς τυποποιημένων υπηρεσιών και προτύπων από τον 

οργανισμό OGC (Open Geospatial Consortium). Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται για 

την ανάπτυξη απλοϊκών χαρτογραφικών εφαρμογών θέασης (map viewers) αλλά 

υποστηρίζουν ακόμα και σύνθετες αρχιτεκτονικές για τη δημιουργία διαδικτυακών 

GIS (Web GIS) που παρέχουν ισχυρά εργαλεία επεξεργασίας και ανάλυσης χωρικών 

δεδομένων (Adnan et al., 2010). Η χρήση τους εκτείνεται σε ένα ευρύ πεδίο 

εφαρμογών, όπως διαχείριση υδάτων (Diaz et al., 2007; Jolma et al., 2015), διαχείριση 

και σχεδιασμός πόλεων (Miler et al., 2010) χαρτογράφηση κάλυψης γης (Bastin et al., 

2013; Eberle et al., 2013; Kooistra et al, 2009), επεξεργασία και παραγωγή δεδομένων 

τηλεπισκόπησης (Eberle και Strobl, 2012; Evangelidis et al., 2014), χαρτογραφικής 

γενίκευσης (Duchene et al., 2012; Foerster et al., 2009; Foerster et al., 2010), θεματικής 

χαρτογραφίας (Zeng et al., 2013). 

 

1.1. Αντικείμενο εργασίας 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η διαδικτυακή 

γεωχωρική εφαρμογή Carto Tools για την παροχή υπηρεσιών Συστημάτων 

Γεωγραφικών Πληροφοριών και Χαρτογραφίας. Η υποδομή που υποστηρίζει την 

εφαρμογή αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας αποκλειστικά  τεχνολογίες και Ελεύθερο 

Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα  (ΕΛ/ΛΑΚ) προσανατολισμένο στα 

γεωχωρικά δεδομένα (GeoFOSS). Η υποδομή είναι συμβατή με τις τυποποιήσεις και 

προδιαγραφές του OGC, συνεπώς διανέμει γεωχωρικό περιεχόμενο στον Παγκόσμιο 

Ιστό μέσω των ευρέως αποδεκτών υπηρεσιών Web Map Service (WMS) και Web 

Feature Service (WFS). Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής Carto Tools υλοποιείται σε 

τρία επίπεδα (3-tier architecture) και φιλοξενεί δημοφιλή συστήματα και 

χαρτογραφικές διεπαφές προγραμματισμού (APIs) όπως ο GeoServer, η OpenLayers 

και η PostgreSQL. Η εφαρμογή προσφέρει μια σειρά λειτουργιών, όπως δημιουργία, 

μεταφόρτωση και επεξεργασία γεωγραφικών δεδομένων, απόδοση συμβολισμού, 

υλοποίηση προβολικών μετασχηματισμών και γενίκευση διανυσματικών δεδομένων. 
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1.2. Δομή εργασίας 

Η εργασία οργανώνεται σε έξι ενότητες.  

 Στο Κεφάλαιο 1 περιγράφεται η επιρροή του διαδικτύου και του Παγκόσμιου 

Ιστού στην επιστήμη της χαρτογραφίας και τις νέες μορφές υπηρεσιών 

χαρτογραφικού περιεχομένου.  

 Το Κεφάλαιο 2 εστιάζει στις τεχνολογίες και στις τεχνικές που εφαρμόζονται 

για τη δημιουργία δυναμικών εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό.  

 Το Κεφάλαιο 3 εξετάζει και αναλύει τις τεχνολογίες, υπηρεσίες και συστήματα 

λογισμικού που εμπλέκονται για την ανάπτυξη διαδικτυακών γεωχωρικών 

εφαρμογών.  

 Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία και η αρχιτεκτονική 

που υποστηρίζει την εφαρμογή Carto Tools. 

  Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες της 

εφαρμογής μέσω ενός παραδείγματος με χρήση δεδομένων της Νήσου Σάμος.  

 Τέλος, στο Κεφάλαιο 6 περιγράφονται προτάσεις για μελλοντική βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της εφαρμογής Carto Tools και παρατίθενται οι 

σχετικοί περιορισμοί και ζητήματα επιστημονικότητας που ανακύπτουν από τη 

δημοσιοποίηση χαρτογραφικού περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό. 
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2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ 

 

2.1. Εισαγωγή στο Διαδίκτυο 

Με τον όρο Διαδίκτυο (Internet) περιγράφεται ένα σύστημα το οποίο είναι λογικά 

συνδεδεμένο μέσω ενός παγκόσμιου χώρου διευθύνσεων βασισμένο στο πρωτόκολλο 

Διαδικτύου (IP) και είναι ικανό να υποστηρίξει επικοινωνίες χρησιμοποιώντας τη 

σουίτα πρωτοκόλλων TCP/IP ή των διαδόχων του ή / και άλλα πρωτόκολλα συμβατά 

με το IP (Δουληγέρης κ.α., 2013). Εντός του διαδικτύου αναπτύσσονται πολλά δίκτυα 

(LAN, MAN, WAN) που συνδέονται μεταξύ τους με διάφορες συσκεύες 

(δρομολογητές, γέφυρες κ.α.). Κάθε σύσκευη στο διαδίκτυο αναγνωρίζεται από μια 

μοναδική διεύθυνση IP η οποία μεταφράζεται από έναν DNS (Domain Name Service) 

εξυπηρετητή σε ευανάγνωστη μορφή που αποτελείται από λέξεις ή ακρωνύμια λέξεων. 

Το πρωτόκολλο TCP εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα που αποστέλλονται σε μια συσκευή 

στο διαδίκτυο βάσει της διεύθυνσης της (IP) θα φτάσουν έγκαιρα, στη σωστή σειρά με 

τη σωστή μορφή.  

Η επικοινωνία μεταξύ των συσκευών στο διαδίκτυο στηρίζεται σε μια σειρά από 

πρωτόκολλα τα οποία καθορίζουν το είδος της επικοινωνίας, τις μεθόδους και τα 

δεδομένα που ανταλλάσουν. Το πιο διαδεδομένο πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι το 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) το οποίο παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης 

εγγράφων μέσω υπερκειμένου σε υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους και 

χρησιμοποιείται από όλους τους φυλλομετρητές (browsers) στον Παγκόσμιο Ιστό 

(Web). Τα έγγραφα που διακινούνται μέσω του πρωτοκόλλου HTTP περιέχουν 

υπερσυνδέσμους και μορφοποιούνται με τη γλώσσα επισήμανσης HTML (Hypertext 

Markup Language) η οποία αποτελεί τη κύρια γλώσσα για τη συγγραφή ιστοσελίδων 

(Web Pages) στον Παγκόσμιο ιστό. 

Το HTTP ανήκει στο επίπεδο εφαρμογών του Διαδικτύου και υλοποιείται σε δύο 

προγράμματα: ένα πρόγραμμα πελάτη (client program) και ένα πρόγραμμα 

εξυπηρετητή (server program). Συνεπώς, η επικοινωνία με το πρωτόκολλο HTTP 

στηρίζεται στο μοντέλο Πελάτη (Client) – Εξυπηρετητή (Server) που περιγράφεται στη 

συνέχεια. 
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2.2. Μοντέλο Πελάτη – Εξυπηρετητή 

Σύμφωνα με το μοντέλο πελάτη – εξυπηρετητή, ο πελάτης υποβάλλει ένα αίτημα υπό 

μορφή HTTP (HTTP request) μέσω ενός λογισμικού, του φυλλομετρητή (browser), το 

οποίο δέχεται και αναγνωρίζει ο εξυπηρετητής μέσω μιας ειδικευμένης εφαρμογής 

λογισμικού που καλείται web server, και αποκρίνεται στέλνοντας ως απάντηση (HTTP 

response )το αρχείο που ζήτησε ο πελάτης. Η απάντηση που στέλνει ο εξυπηρετητής 

περιέχει επικεφαλίδες απόκρισης HTTP (HTTP responses headers) και τα περιεχόμενα 

του αρχείου που ζήτησε ο πελάτης. Οι επικεφαλίδες παρέχουν στο φυλλομετρητή 

πληροφορίες για το αρχείο που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένου του τύπου του μέσου 

(MIME type), και δρα αναλόγως είτε μορφοποιώντας και παρουσιάζοντας το αρχείο 

στο παράθυρο (viewport) είτε εκτελώντας την κατάλληλη εφαρμογή. Κατά τη διάρκεια 

της επικοινωνίας οι ρόλοι πελάτη – εξυπηρετητή ενδέχεται να εναλλάσσονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το HTTP διαθέτει μεθόδους αιτημάτων (HTTP request methods) για την επικοινωνία 

μεταξύ πελάτη – εξυπηρετητή. Τα αιτήματα που χρησιμοποιούνται συνήθως 

χρησιμοποιούν τις μεθόδους GET, HEAD και POST. Η μέθοδος GET χρησιμοποιείται 

από τους φυλλομετρητές για την άντληση της πληροφορίας  που βρίσκεται μια 

συγκεκριμένη διεύθυνση URL (Uniform Resource Locator). Η μέθοδος αυτή δεν 

επιφέρει καμιά αλλαγή στις αιτούμενες πληροφορίες. Η μέθοδος HEAD είναι 

παρόμοια με τη GET, ωστόσο τα δεδομένα που αποστέλλονται είναι οι επικεφαλίδες 

Αίτημα GET 

HTTP 

Απάντηση PUT 

Server Client 

Σχήμα 1. Μοντέλο πελάτη – εξυπηρετητή. 
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απόκρισης και το τμήμα με τις ετικέτες <header> του HTML εγγράφου. Η μέθοδος 

POST χρησιμοποιείται για την αποστολή δεδομένων στον εξυπηρετητή, για 

παράδειγμα δεδομένα που συλλέχθηκαν από φόρμες HTML, ή δεδομένα που 

μεταφόρτωσε ο χρήστης κ.α.  

 

2.3. Δυναμικές εφαρμογές 

Με τη συγγραφή σεναρίων στο πελάτη (client side scripting) και στον εξυπηρετητή 

(server side scripting) μέσω γλωσσών προγραμματισμού παρέχεται η δυνατότητα 

στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με στοιχεία ιστοσελίδων, να τροποποιούν το 

περιεχόμενο και να εμφανίζουν νέες πληροφορίες. Τέτοιου είδους ιστοσελίδες 

καλούνται δυναμικές και σήμερα απαρτίζουν το σύνολο σχεδόν του Παγκόσμιου 

Ιστού. Οι δυνατότητες και απαιτήσεις για δυναμικές εφαρμογές δεν μπορούν να 

καλυφθούν με τη χρήση της HTML και της CSS (Cascading Style Sheets) οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για τη δομή και το σχεδιασμό ιστοσελίδων αντίστοιχα. Σήμερα 

υπάρχει μια πληθώρα διαθέσιμων γλωσσών προγραμματισμού, πλαίσιου λογισμικού 

(frameworks) και τεχνολογιών για τη ανάπτυξη δυναμικών και διαδραστικών 

εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό. Στις επόμενες ενότητες δίνεται μια περιγραφή των 

σημαντικότερων εξ αυτών. 

 

2.3.1 Προγραμματισμός στην πλευρά του Πελάτη  

Η δημοφιλέστερη γλώσσα για τη συγγραφή σεναρίων στο πελάτη είναι η JavaScript. 

Η JavaScript είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα, ωστόσο δεν χρησιμοποιεί κλάσεις 

για τη μοντελοποίηση αντικειμένων αλλά βασίζεται στα πρωτότυπα (prototype based) 

μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η κληρονομικότητα των ιδιοτήτων (properties) και των 

μεθόδων – συναρτήσεων (methods – functions).  

Τα σενάρια JavaScript δηλώνονται σε ξεχωριστά αρχεία τα οποία συνδέονται (link) με 

τις ιστοσελίδες στο έγγραφο HTML με χρήση των κατάλληλων ετικετών (tags). Το 

σενάριο JavaScript εκτελείται στον προσωπικό υπολογιστή του πελάτη τη στιγμή που 

ο φυλλομετρητής έχει λάβει το αιτούμενο HTML αρχείο από τον εξυπηρετητή και έχει 

μεταφράσει (parse) τον κώδικα JavaScript μέσω του ειδικού μεταφραστή που διαθέτει. 
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Η εκτέλεση του σεναρίου πραγματοποιείται πριν την εμφάνιση της ιστοσελίδας στο 

παράθυρο του φυλλομετρητή.  

Για την πρόσβαση στα στοιχεία του HTML εγγράφου η JavaScript μοντελοποιεί την 

ιστοσελίδα ως αντικείμενα βάσει του μοντέλου DOM ( Document Object Model) 

(Σχήμα 2) τα οποία διαθέτουν ιδιότητες και μεθόδους που επενεργούν στο 

περιεχόμενων του εκάστοτε επιλεγμένου στοιχείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρόλο που η JavaScript είναι μια φιλική και εύχρηστη γλώσσα, για ορισμένες 

λειτουργίες, όπως δυναμική προσθήκη στοιχείων HTML, δέσμευση συμβάντων σε 

στοιχεία HTML (events binding) κ.α., απαιτείται ένας μεγάλος όγκος δηλώσεων 

(statements) και επαναληπτικών βρόγχων (loops). Τα τελευταία χρόνια έχουν 

εμφανιστεί πολλές βιβλιοθήκες JavaScript που προσφέρουν διευκολύνσεις και 

απλοποιούν διαδικασίες μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο συγγραφής των σεναρίων 

και το συνολικό μέγεθος των αρχείων στο δίσκο. Οι δημοφιλέστερες από αυτές είναι η 

jQuery, Dojo, και Closure. Επιπρόσθετα, στον Παγκόσμιο Ιστό διατίθενται πλαίσια 

λογισμικού (frameworks) όπως το Bootstrap, Foundation, και Skeleton που απλοποιούν 

τη διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών στο πελάτη μέσω τυποποιημένων διαδικασιών. 

Σχήμα 2. Μοντελοποίηση ενός HTML εγγράφου με το μοντέλο DOM της JavaScript. Πηγή: 

http://www.w3schools.com/. 
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Η τεχνολογία AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) είναι μια σημαντική 

προσθήκη στις γλώσσες σεναρίων επειδή επιτρέπει την ασύγχρονη ανανέωση μέρους 

ιστοσελίδας με νέο περιεχόμενο, δίχως την ανάγκη ανανέωσης ολόκληρης της σελίδας, 

βελτιώνοντας την αλληλεπίδραση και την εμπειρία του χρήστη (user experience - UX). 

Η AJAX σήμερα αποτελεί κοινή πρακτική και η προσθήκη της γίνεται ιδιαίτερα 

εύκολη με  τη χρήση της βιβλιοθήκης jQuery. 

 

2.3.2 Προγραμματισμός στην πλευρά του Εξυπηρετητή 

Η συγγραφή σεναρίων στη πλευρά του εξυπηρετητή αποτελεί μια εναλλακτική τεχνική 

για την ανάπτυξη δυναμικών, διαδραστικών εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό. 

Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική αυτή, τα σενάρια εκτελούνται στο περιβάλλον 

λογισμικού Web Server του εξυπηρετητή (π.χ. Apache) ώστε να παραχθεί σε 

πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που θα σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησης 

του πελάτη (browser) σε μορφή σελίδας HTML. Οι ιστοσελίδες αυτές. σε αντίθεση με 

τις ιστοσελίδες που παράγονται μέσω γλωσσών προγραμματισμού στη πλευρά του 

πελάτη, δεν περιέχουν κώδικα και ενσωματωμένα σενάρια, παρά μόνο ετικέτες HTML 

που καθορίζουν τη δομή της σελίδας. Εκτός από τη δημιουργία δυναμικού 

περιεχομένου, οι γλώσσες προγραμματισμού στη πλευρά του εξυπηρετητή 

χρησιμοποιούνται ευρέως για τη σύνδεση και επικοινωνία με εξωτερικές Βάσεις 

Δεδομένων από τις οποίες αντλούν και διαχειρίζονται δεδομένα. Στο σχήμα 3 

παρουσιάζεται μια τυπική διαδικασία επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών 

μεταξύ ενός φυλλομετρητή και ενός εξυπηρετητή που υποστηρίζει εκτελέσιμα 

σενάρια. 

Η δημοφιλέστερη server-side γλώσσα είναι η PHP (Hypertext Preprocessor). H PHP 

είναι μια ανοιχτού κώδικα ισχυρή γλώσσα για τη συγγραφή σεναρίων και συνεργάζεται 

πολύ καλά με την HTML. Η τελευταία έκδοση PHP 7.0, η οποία κυκλοφόρησε το 2015, 

φέρνει ριζικές αλλαγές και σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση των εφαρμογών.  Οι 

κοινοί Web Servers (π.χ. Apache HTTP Server) δεν παρέχουν εκ των προτέρων 

υποστήριξη για μετάφραση και εκτέλεση PHP σεναρίων. Απαιτείται η χειροκίνητη 

εγκατάσταση ως ενσωματωμένο λογισμικό (module) το οποίο υλοποιεί έναν 

μεταφραστή στο περιβάλλον λογισμικού του Web Server για την αναγνώριση και 

υποστήριξη των δυνατοτήτων της PHP. Μια τυπική λειτουργία της PHP ακολουθεί τη 
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διαδικασία συλλογής στοιχείων και δεδομένων μέσω HTML forms (φόρμες) και την 

αποστολή των πληροφοριών αυτών σε ένα PHP script το οποίο επεξεργάζεται και 

αποστέλλει τα δεδομένα προς αποθήκευση σε μια εξωτερική Βάση Δεδομένων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις τελευταίος δύο ενότητες έγινε ένας διαχωρισμός των προσεγγίσεων σε αυτές που 

στοχεύουν στη συγγραφή σεναρίων στη πλευρά του πελάτη και σε αυτές που 

χρησιμοποιούν γλώσσες προγραμματισμού στον εξυπηρετητή. Ωστόσο, στη πράξη, τις 

περισσότερες φορές, ακολουθούνται μεικτές προσεγγίσεις με την αξιοποίηση και των 

δύο τεχνικών συμβάλλοντας στην ανάπτυξη συμπαγών και ολοκληρωμένων 

διαδικτυακών εφαρμογών που προσφέρουν ένα πλούσιο περιβάλλον και εμπειρία 

χρήστη. Για παράδειγμα, μια κοινή πρακτική που εφαρμόζεται στις σύγχρονες 

εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό, είναι η συγγραφή σεναρίων JavaScript με προσθήκη 

της τεχνολογίας AJAX για την ασύγχρονη μεταφορά δεδομένων που συλλέγονται από 

HTML φόρμες σε server-side σενάρια και τη μετέπειτα επεξεργασία αυτών στον 

εξυπηρετητή ή την αποθήκευσή τους σε μια εξωτερική Βάση Δεδομένων.  

 

Αίτημα 

HTTP 

Server Client 

 

Απάντηση 

ΣΔΒΔ 

Server Side 
script 

 

Σχήμα 3. Τυπικό σχήμα επικοινωνίας ενός πελάτη (browser) με έναν εξυπηρετητή που 

διαθέτει εκτελέσιμα σενάρια και συνδέεται με μια Βάση Δεδομένων. 
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Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι δημοφιλέστερες γλώσσες 

προγραμματισμού και frameworks που χρησιμοποιούνται σήμερα για την ανάπτυξη 

εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό.   

 

 

Πίνακας 1. Γλώσσες προγραμματισμού και frameworks στη πλευρά του πελάτη. 

Client-side 

APIs (JavaScript-based) Frameworks 

jQuery Bootstrap 

Dojo Foundation 

Closure Skeleton 

Chart.js Pure 

D3.js Materialize 

 

 

 

 

Πίνακας 2. Γλώσσες προγραμματισμού και frameworks στη πλευρά του εξυπηρετητή. 

  Server-side 

PHP-Based Python-Based JavaScript-Based 

Laravel Django Node.js 

Symphony Web2py AngularJS 

CakePHP Flask React 

Zend  Ember 

Slim  Backbone 
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3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ 

ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ  

 

3.1. Εισαγωγή 

Οι υπηρεσίες στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Services) αποτελούν αυτόνομες εφαρμογές 

που συνήθως έχουν δημιουργηθεί με γλώσσες προγραμματισμού, όπως Java, C κ.α., 

είναι συμβατές με τη γλώσσα και τις τεχνολογίες XML και είναι ανεξάρτητες 

λειτουργικών συστημάτων και γλωσσών προγραμματισμού. Οι Web Services 

αναπτύσσονται βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών όπως οι SOAP, WSDL, UDDI, 

RDF κ.α., οι οποίες ορίζουν τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ αυτών και των 

διαδικτυακών εφαρμογών και εξασφαλίζουν τη συμβατότητα και κατανόηση των 

λειτουργιών μεταξύ των επιμέρους εφαρμογών που αναπτύσσονται στο διαδίκτυο. 

Συνεπώς, τα πρότυπα αυτά στοχεύουν στην επίτευξη της διαλειτουργικότητας ώστε η 

επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών να είναι ενιαία, μειώνοντας τους 

απαιτούμενους πόρους για μετάφραση και χρήση των πληροφοριών αυτών.  Για τη 

μεταξύ τους επικοινωνία οι Web Services χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο HTTP και τη 

γλώσσα XML για τη μεταφορά δεδομένων. Τα τελευταία χρόνια, μια νέα μορφή 

δεδομένων, το πρότυπο JSON (JavaScript Object Notation), χρησιμοποιείται ευρέως 

για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό και 

προσφέρει συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι της XML.  

Σε αντιστοιχία με τις Web Services, οι υπηρεσίες γεωχωρικού περιεχομένου 

(Geospatial Web Services) έχουν αναπτυχθεί ώστε να παρέχουν τυποποιημένες 

διαδικασίες για τη διάχυση γεωχωρικών δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό (Di et al., 

2005; Kralidis, 2007). Η συλλογή των υπηρεσιών αυτών αναφέρεται συχνά με τον όρο 

Γεωχωρικός Παγκόσμιος Ιστός (Geospatial Web).  

Στο παρόν κεφάλαιο δίνεται μια συνολική περιγραφή και ανάλυση των κεντρικών 

τεχνολογιών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται σήμερα για την ανάπτυξη 

γεωχωρικών εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό. 
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3.2. Προδιαγραφές του OGC 

Οι υπηρεσίες γεωχωρικού περιεχομένου – Geospatial Web Services που αναφέρθηκαν 

στην εισαγωγική ενότητα αναπτύσσονται από τον οργανισμό OGC ο οποίος 

ειδικεύεται στην ανάπτυξη ανοιχτών προτύπων και υπηρεσιών για τη διάχυση 

γεωχωρικών και χαρτογραφικών δεδομένων στο Web. Οι προδιαγραφές αυτές 

περιγράφουν  τις μορφές ανταλλαγής των δεδομένων καθώς και τη διεπαφή μέσω της 

οποίας διατυπώνονται τα αιτήματα για τη χρήση των γεωχωρικών υπηρεσιών. Οι 

χρήστες λειτουργούν είτε ως καταναλωτές (στη πλευρά του πελάτη) ή ως προμηθευτές 

(στη πλευρά του εξυπηρετητή) ενώ δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις και πολλές 

τεχνικές λεπτομέρειες για την αξιοποίηση των υπηρεσιών (Στεφανάκης, 2009). Οι 

υπηρεσίες αυτές εφαρμόζονται κατόπιν αιτήματος του πελάτη μέσω του φυλλομετρητή 

εντός του URL το οποίος εκτός από τις βασικές παραμέτρους του πρωτοκόλλου HTTP 

περιλαμβάνει και καθορισμένες παραμέτρους που έχουν οριστεί από τον OGC για κάθε 

υπηρεσία ξεχωριστά. O OGC επίσης έχει προδιαγράψει τα πρότυπα (μορφές) 

ανταλλαγής δεδομένων όπως τα GML και KML. Ιδιαίτερα δημοφιλής είναι το πρότυπο 

GeoJSON που χρησιμοποιεί το συντακτικό του JSON για την περιγραφή γεωχωρικών 

δεδομένων. Στην ενότητα 3.4 δίνεται μια συνολική περιγραφή των προτύπων αυτών. 

Στο σύνολό τους οι υπηρεσίες έχουν ορισμένες κοινές έννοιες και λειτουργίες όπως 

περιγράφονται στην έκθεση OGC Web Services Commons Specification (OGC & 

Whiteside, 2007) οι οποίες εξασφαλίζουν τη μεταξύ τους συνέργεια και 

διαλειτουργικότητα και μειώνουν τους πόρους για τους προγραμματιστές και 

οργανισμούς στην υιοθέτηση νέων προδιαγραφών. Για παράδειγμα, η κοινή λειτουργία 

GetCapabilities επιστρέφει στην εφαρμογή – πελάτη ένα XML έγγραφο που 

ενημερώνει για τα διαθέσιμα θεματικά επίπεδα και μεταδεδομένα αυτών που φιλοξενεί 

ο εξυπηρετητής.   

Για τη παρούσα εργασία, οι σημαντικότερες υπηρεσίες του OGC που αξιοποιήθηκαν 

στην ανάπτυξη της εφαρμογής Carto Tools είναι οι WMS, και WFS. 
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3.2.1 Υπηρεσία Web Map Service (WMS) 

Η WMS αποτελεί τη θεμελιώδη υπηρεσία του OGC και προσφέρεται για τη διάχυση 

γεωαναφερμένων χαρτών στον Παγκόσμιο Ιστό. O πελάτης, μέσω μιας απλοϊκής 

HTTP διεπαφής αιτείται έναν χάρτη από έναν (χωρικό) εξυπηρετητή συμβατό με την 

υπηρεσία WMS, ο οποίος αποκρίνεται επιστρέφοντας το χάρτη σε μορφή εικόνας (GIF, 

PNG, κ.λπ.) που μπορεί να απεικονιστεί εύκολα στο φυλλομετρητή του πελάτη. Το 

αίτημα συνοδεύεται από μια σειρά παραμέτρων που ορίζουν το περιεχόμενο του χάρτη, 

τη χωρική του έκταση (extent), το προβολικό σύστημα, τη μορφή της εικόνας κ.α.  

Εκτός από την αίτηση μιας εικόνας – χάρτη (GetMap), η υπηρεσία προσφέρει τη 

διατύπωση περαιτέρω αιτημάτων για πληροφόρηση σχετικά με τις τιμές γνωρισμάτων  

μιας γεωγραφικής οντότητας (GetFeatureInfo) ή το συμβολισμό (GetLegendGraphic). 

 

3.2.2 Υπηρεσία Web Feature Service (WFS) 

Η υπηρεσία WFS αποτελεί μια μέθοδο διάχυσης γεωγραφικών οντοτήτων στο Web. Η 

WFS προσφέρει λειτουργίες που επιτρέπουν την περιγραφή των διαθέσιμων οντοτήτων 

(DescribeFeatureType) και την ανάκτηση αυτών με χρήση του αιτήματος GetFeature. 

Τα δεδομένα αποστέλλονται σε διανυσματική μορφή (vector data), συνήθως βάσει των 

προτύπων GML και GeoJSON, ωστόσο, ορισμένες υλοποιήσεις WFS παρέχουν 

περισσότερες κωδικοποιήσεις, όπως GeoRSS και Shapefile.  

Η επέκταση WFS-T (Web Feature Service – Transactional) επιτρέπει στο χρήστη να 

προβαίνει σε ενέργειες εισαγωγής (insert), ενημέρωσης (update) και διαγραφής (delete) 

γεωγραφικών οντοτήτων με την προϋπόθεση ότι ο χωρικός εξυπηρετητής αντλεί τα 

δεδομένα από έναν εξυπηρετητή Βάσεων Δεδομένων. Η χρήση της WFS-T αποτελεί 

μια χρηστική λειτουργία απαλλάσσοντας τις εφαρμογές – πελάτες να επικοινωνούν με 

εξυπηρετητές Χωρικών Βάσεων Δεδομένων (Spatial Databases) μέσω γλωσσών 

συγγραφής σεναρίων στον εξυπηρετητή (server-side scripting) όπως η PHP, Python 

κ.α., μειώνοντας τους πόρους και το χρόνο για την επεξεργασία των δεδομένων. 

Συνήθως οι χρήστες αλληλοεπιδρούν με τις υπηρεσίες WFS μέσω διαδικτυακών 

εφαρμογών ή κλασικών GIS λογισμικών (π.χ. QGIS), επιτρέποντας τους να 

ανακαλύπτουν και να ανακτούν δεδομένα από διάφορες πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό 

δημιουργώντας χαρτογραφικά mashups. 
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3.2.3 Υπηρεσία Web Processing Service (WPS) 

Η υπηρεσία Web Processing Service (WPS) αναπτύχθηκε το 2005 από την OGC 

(Schut, 2007) με σκοπό τη δημιουργία ενός τυποποιημένου προτύπου και διεπαφής 

βασισμένη στο πρωτόκολλο HTTP, προσφέροντας λειτουργίες GIS για την 

επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων διαμέσου του διαδικτύου. Υποστηρίζει και τα 

δυο βασικά μοντέλα αναπαράστασης γεωγραφικών οντοτήτων, το διανυσματικό 

(vector) και ψηφιδωτό (raster),  επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογών της υπηρεσίας. Η 

αρχιτεκτονική του προτύπου είναι δομημένη ώστε να υποστηρίζει ακόμη και 

πολύπλοκες αλγοριθμικές αλληλουχίες επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων, 

αποτελώντας ένα πολύτιμο εργαλείο για τους χρήστες, και ιδιαίτερα για τους 

υπεύθυνους στην επίλυση σύνθετων χωρικών προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων 

(Castronova et al., 2013)  

Όπως και στις υπηρεσίες WMS, WFS, οι παράμετροι της WPS δηλώνονται στο URL. 

H επεξεργασία των δεδομένων διεξάγεται με τη χρήση τριών βασικών λειτουργιών 

(αιτημάτων) που περιγράφονται παραστατικά στο σχήμα 4: 

 Με το αίτημα GetCapabilities ο WPS εξυπηρετητής αποκρίνεται 

αποστέλλοντας ένα XML έγγραφο με τα μεταδεδομένα, το οποίο ενημερώνει 

τον πελάτη για τις δυνατότητες της WPS υπηρεσίας που επιθυμεί να 

καταναλώσει  

 Ο χρήστης μπορεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 

επιλεγμένη λειτουργία που προσφέρει η WPS υπηρεσία δημιουργώντας το 

αίτημα DescribeProcess. Οι πληροφορίες που δίνονται αφορούν τις 

παραμέτρους για τα δεδομένα εισόδου που επιθυμεί να αποστείλει ο πελάτης 

και τα δεδομένα εξόδου που επιστρέφει ο WPS εξυπηρετητής. 

  Τέλος, βάσει της ενημέρωσης που έλαβε, ο πελάτης μπορεί να δημιουργήσει 

το αίτημα Execute για την εκτέλεση της λειτουργίας. Ο διακομιστής 

αποκρίνεται, εκτελώντας την λειτουργία ανάλυσης γεωχωρικών δεδομένων με 

τις παραμέτρους που έχουν επιλεχθεί, και επιστρέφει το αποτέλεσμα της 

επεξεργασίας των χωρικών δεδομένων εισόδου του πελάτη. 
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3.3. Μορφές γεωχωρικών δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η διάχυση γεωχωρικών δεδομένων στο Web επιτυγχάνεται 

με τη χρήση ανοιχτών τυποποιημένων προτύπων που αναπτύσσονται κύρια από τον 

OGC. Η χρήση τους απαλλάσσει τους χρήστες και προγραμματιστές εφαρμογών στη 

συγγραφή σεναρίων (scripts), για την κωδικοποίηση (encode – write) και μετάφραση 

(parse) των δεδομένων, καθώς τόσο στο επίπεδο του πελάτη όσο και στου 

εξυπηρετητή, υπάρχουν έτοιμες λύσεις Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογών 

(API) που παρέχουν μεθόδους γρήγορης ανάγνωσης και χρήσης των γεωχωρικών 

δεδομένων. Τα σημαντικότερα και πιο δημοφιλή πρότυπα είναι τα GML, KML και 

GeoJSON που περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

 

HTTP WPS Server 

WPS Service 

<GetCapabillities> 

Λειτουργία 

Μεταδεδομένα Υπηρεσίας 

<DescribeProcess> 

Λειτουργία 

Περιγραφή Υπηρεσίας 

Πελάτης 

Εφαρμογή  

I. 

II. 

III. 

<Execute> 

Λειτουργία 

Αποτέλεσμα 

Σχήμα 4. Επικοινωνία μιας εφαρμογής – πελάτη με έναν εξυπηρετητή που φιλοξενεί 

υπηρεσίες WPS. 
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3.3.1 GML 

Η γλώσσα GML (Geography Markup Language) αποτελεί επέκταση της XML και 

δημιουργήθηκε για τη κωδικοποίηση γεωγραφικών οντοτήτων με χωρικά και θεματικά 

γνωρίσματα (Peng και Zhang, 2004). Η νεότερη έκδοση GML 3.11 υποστηρίζει πέραν 

των απλών γεωμετριών (Σημειακή, Γραμμική, Πολυγωνική), σύνθετες γεωμετρίες 

όπως κλειστές και αθροιστικές συλλογές απλών γεωμετριών (MultiPoint, 

MultiLineString, MultiPolygon), κανονικοποιημένες δομές (raster), τοπολογικές 

σχέσεις, χωρο-χρονικά δεδομένα, συστήματα αναφοράς συντεταγμένων, σύμβολα 

οπτικοποίησης κ.α. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες προδιαγράφονται στο έγγραφο 

GML σε τρία βασικά σχήματα: α) το Geometry Schema, β) το Feature Schema και γ) 

το Xlink Schema. Το έγγραφο μπορεί να επεκταθεί με το Application Schema το οποίο 

περιλαμβάνει πληροφορίες εξαρτώμενες από την εκάστοτε εφαρμογή. 

Η GML είναι η δημοφιλέστερη μορφή διάχυσης χωρικών δεδομένων στο Web με την 

υπηρεσία WFS και υποστηρίζεται από τους μεγαλύτερους εξυπηρετητές χαρτών όπως 

ο GeoServer και ο MapServer. 

 

3.3.2 KML 

Όπως η GML, και η KML (Keyhole Markup Language) υιοθετεί ένα προσαρμοσμένο 

XML Application Schema για την περιγραφή γεωγραφικών δεδομένων. Η βασική τους 

διαφορά συνιστάται στη δυνατότητα τρισδιάστατης (3D) αναπαράστασης, και 

περιήγηση στα δεδομένα, οι οποίες επιτυγχάνονται με τη κωδικοποίηση των 

παραμέτρων αυτών στο έγγραφο KML με τη χρήση XML ετικετών (tags) όπως 

<camera>, <gx:FlyTo>, κ.α. Τα γραφικά αυτά μπορούν να απεικονιστούν από 

λογισμικά οπτικοποίησης και αναπαράστασης της γης όπως το Google Earth και 

Google Maps. Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής της KML είναι αρκετά περιορισμένο λόγω 

της ανεπαρκής υποστήριξης σύνθετων γεωμετρικών δομών και σχέσεων μεταξύ των 

γεωγραφικών οντοτήτων. Οι OGC και οι Google έχουν συμφωνήσει πρόσφατα στην 

εναρμόνιση της KML με τη GML στο μέλλον, ώστε να χρησιμοποιούν ένα κοινό 

μοντέλο αναπαράστασης γεωμετριών. 
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3.3.3 GeoJSON 

To πρότυπο GeoJSON αναπτύχθηκε το 2008 από μια ομάδα προγραμματιστών (Butler, 

et al., 2008) και έκτοτε χρησιμοποιείται ευρέως στην ανταλλαγή και διάχυση 

γεωχωρικών δεδομένων. Αποτελεί μια ελαφριά μορφή που μεταφέρεται γρήγορα και 

μπορεί να μεταφραστεί εύκολα τόσο στη πλευρά του πελάτη όσο και στον εξυπηρετητή 

με χρήση της JavaScript και της PHP αντίστοιχα. Σε αντίθεση με τις GML και KML 

που βασίζονται στο  αυστηρά δομημένο συντακτικό της XML με τη χρήση ετικετών, 

το GeoJSON βασίζεται στο JSON το οποίο ακολουθεί τη σύνταξη της JavaScript. Η 

δομή του GeoJSON είναι αρκετά απλοϊκή και συντίθεται από ζεύγη χαρακτηριστικών 

και τιμών τα οποία συνθέτουν ένα GeoJSON αντικείμενο (object). Ένα GeoJSON 

αντικείμενο μπορεί να κωδικοποιεί μια γεωμετρία, ένα γεωγραφικό αντικείμενο 

(feature) το οποίο περιγράφεται από τη γεωμετρία και τις συντεταγμένες της σε ένα 

καθορισμένο σύστημα αναφοράς, ή μια συλλογή γεωγραφικών αντικειμένων 

(FeatureCollection). Όπως η GML, το GeoJSON υποστηρίζει όλα τα είδη απλών και 

σύνθετων γεωμετρικών δομών (MultiPoint, MultiLineString, MultiPolygon) αλλά και 

συλλογές γεωμετρικών αντικειμένων (GeometryCollection) (Πίνακας 3).  

Το GeoJSON προσφέρει ορισμένα πλεονεκτήματα έναντι των άλλων μορφών που 

στηρίζονται στην XML. Η μεταφορά δεδομένων υπό τη μορφή XML είναι χρονοβόρα 

και απαιτεί μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους στον εξυπηρετητή ακόμα και αν τα 

δεδομένα υπόκεινται σε συμπίεση (Kovanen et al., 2013). Αντιθέτως, το JSON λόγω 

της απλούστερης συντακτικής δομής και το γεγονός ότι είναι υποσύνολο της 

JavaScript, το καθιστά εύκολα μεταφράσιμο από τις διαδικτυακές εφαρμογές. 

Επιπλέον, πέραν της κωδικοποίησης γεωγραφικών οντοτήτων, το πρότυπο JSON 

χρησιμοποείται για τη δημιουργία κανόνων συμβολισμού και τη γραφική σχεδίαση 

χαρτών, διαδικασία που μέχρι πρόσφατα στηριζόταν αποκλειστικά σε πρότυπα XML 

όπως το SLD (Styled Layer Descriptor). Σήμερα, το GeoJSON υποστηρίζεται από τις 

πιο δημοφιλείς υπηρεσίες χαρτογραφικού περιεχομένου στο Web όπως τον GeoServer, 

MapServer, OpenLayers και Leaflet. 
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Πίνακας 3. Τύποι γεωμετρίας σύμφωνα με το πρότυπο GeoJSON. 

Γεωμετρία GeoJSON Αντικείμενο 

Point 

 

 

{ 
    "type": "Point", 
    "coordinates": [30, 10] 
} 

LineString 

{ 
    "type": "LineString", 
    "coordinates": [ 
        [30, 10], 
        [10, 30], 
        [40, 40] 
    ] 
}       

Polygon { 
    "type": "Polygon", 
    "coordinates": [ 
        [[30, 10], [40, 40], [20, 40], [10, 20], [30, 10] 
        ] ] 
} 

MultiPoint 

 

 

 

 

 

{ 
    "type": "MultiPoint", 
    "coordinates": [ 
        [10, 40], [40, 30], [20, 20], [30, 10] 
    ] 
} 

MultiLineString 

 

 

 

 

 

{ 
    "type": "MultiLineString", 
    "coordinates": [ 
        [[10, 10], [20, 20], [10, 40]], 
        [ [40, 40], [30, 30], [40, 20], [30, 10] 
        ] ] 
} 

MultiPolygon 

 

 

 

 

 

 

{ 
    "type": "MultiPolygon", 
    "coordinates": [ 
        [ 
           [[30, 20], [45, 40], [10, 40], [30, 20]] 
        ], 
        [  
           [[15, 5], [40, 10], [10, 20], [5, 10], [15, 5]] 
        ] 
    ] 
} 
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3.4. Εργαλεία και Συστήματα Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα 

3.4.1 Εξυπηρετητές Γεωχωρικών Δεδομένων και Χαρτογραφικά APIs 

Όπως έχει γίνει κατανοητό από τις προηγούμενες ενότητες, η διάχυση γεωχωρικών 

δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό επιτυγχάνεται με τη χρήση των γεωχωρικών 

υπηρεσιών (Geospatial Web Services) του OGC. Ένας εξυπηρετητής γεωχωρικών 

δεδομένων (Geospatial server) υιοθετεί και υλοποιεί τις υπηρεσίες του OGC 

προκειμένου να παρέχει ένα τυποποιημένο τρόπο επικοινωνίας και ανταλλαγής 

πληροφοριών με τις εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό. Οι τυπικές λειτουργίες που 

παρέχουν τέτοιου είδους εξυπηρετητές αφορούν αφενός τη δημοσιοποίηση 

γεωχωρικού περιεχομένου αλλά υποστηρίζουν και μια σειρά επιπρόσθετων 

λειτουργιών όπως οπτικοποίηση και επεξεργασία δεδομένων, σύνδεση και άντληση 

δεδομένων από μια ή περισσότερες κατανεμημένες χωρικές βάσεις δεδομένων κ.α. 

Σήμερα, στον Παγκόσμιο Ιστό υπάρχει μια πληθώρα γεωχωρικών εξυπηρετητών όπως 

ο GeoServer, MapServer, Mapnik, ArcGIS for Server κ.α. Στη παρούσα εργασία 

αξιοποιήθηκε ο GeoServer ο οποίος περιγράφεται στη συνέχεια.  

 

3.4.2 GeoServer  

Ο GeoServer είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα γραμμένο σε JAVA που υλοποιεί 

έναν εξυπηρετητή και επιτρέπει στους χρήστες να επεξεργάζονται και να 

δημοσιοποιούν γεωχωρικά δεδομένα. Σχεδιάστηκε με στόχο την ευελιξία και 

διαλειτουργικότητα η οποία επιτυγχάνεται με την υλοποίηση των υπηρεσιών του OGC 

όπως η WMS, WFS, WFS-T και WCS. Για τη διαχείριση και οργάνωση των δεδομένων 

ο GeoServer διαθέτει δύο μηχανισμούς, το Workspace και το Store. To Workspace 

αποτελεί έναν εικονικό χώρο στον οποίο οργανώνονται και ομαδοποιούνται τα 

δεδομένα ως θεματικά επίπεδα (layers). To Store χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με 

πηγές δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα είτε σε εξωτερική χωρική βάση 

δεδομένων, σε καταλόγους στον τοπικό δίσκο καθώς και σε WFS εξυπηρετητές. Στο 

σχήμα 5 συνοψίζονται τα δεδομένα και οι υπηρεσίες που υποστηρίζει ο GeoServer. 
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Ο GeoServer προσφέρει πολύτιμες λειτουργίες μέσω ενός φιλικού και εύχρηστου 

γραφικού περιβάλλοντος χρήστη (GUI), όπως απόδοση συμβολισμού με χρήση της 

προδιαγραφής SLD του OGC, δημιουργία ομάδων θεματικών επιπέδων (Group layers), 

δημιουργία πλακιδίων (tiles) για ταχύτερη ανάγνωση και μεταφορά ψηφιδωτών 

δεδομένων, κ.α.. Ο χρήστης μπορεί να επεκτείνει τη λειτουργικότητα με την προσθήκη 

επεκτάσεων (extensions), όπως της υπηρεσίας WPS για επεξεργασία των δεδομένων  

που φιλοξενούνται στον GeoServer μέσω ρουτίνων γεωγραφικής ανάλυσης, 

συμμόρφωση των μεταδεδομένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της οδηγίας INSPIRE 

κ.α. 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα του GeoServer είναι ότι περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη 

Διεπαφή Λογισμικού REST (Representational State Transfer – REST API) για την 

ασύγχρονη διαχείριση δεδομένων και την εκτέλεση λειτουργιών σε πραγματικό χρόνο. 

Η υπηρεσία αυτή καθιστά τον GeoServer ιδανικό για την ανάπτυξη σύνθετων 

διαδικτυακών γεωχωρικών εφαρμογών όπου απαιτούνται ασύγχρονες τεχνικές 

διαχείρισης και επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών.  

 

 

 

 

 

Πηγές Δεδομένων Υπηρεσίες 

Αρχεία Vector 

Βάσεις δεδομένων 

Εξυπηρετητές 

 

Αρχεία Raster 

 

Δεδομένα Vector 

 

Χάρτες 

 

Δεδομένα Raster 

 

MySQL, κ.α. 

Σχήμα 5. Πηγές και υπηρεσίες διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων που υποστηρίζει ο GeoServer. 
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3.4.3 OpenLayers 

Η OpenLayers είναι μια ανοιχτού κώδικα βιβλιοθήκη JavaScript για την οπτικοποίηση 

γεωγραφικών δεδομένων στους σύγχρονους φυλλομετρητές (web browsers). Η 

βιβλιοθήκη αναπτύχθηκε το 2005 από τη MetaCarta ως απάντηση  στην αντίστοιχη 

κλειστού κώδικα βιβλιοθήκη Google Maps API της Google, ενώ το 2007 υιοθετήθηκε 

από τον οργανισμό OSGeo. Έκτοτε αποτελεί το πιο δημοφιλές JavaScript Framework 

για χαρτογραφική αλληλεπίδραση στον Παγκόσμιο Ιστό. 

Λειτουργεί ως ένα JavaScript API στον πελάτη ανεξάρτητα από τον εξυπηρετητή και 

προσφέρει πλούσια διαδραστικά εργαλεία  για την ανάπτυξη σύνθετων χαρτογραφικών 

εφαρμογών. Είναι συμβατή με τις τυποποιήσεις του OGC, συνεπώς χρησιμοποιείται 

ευρέως για την άντληση και οπτικοποίηση γεωχωρικών δεδομένων που φιλοξενούνται 

σε χωρικούς εξυπηρετητές όπως ο GeoServer. Για την αμφίδρομη επικοινωνία με τους 

χωρικούς εξυπηρετητές η OpenLayers χρησιμοποιεί την τεχνολογία AJAX. 

Με τη νεότερη έκδοση OpenLayers 3.0 η βιβλιοθήκη ανανεώθηκε ριζικά για να 

ενσωματώσει νεότερες τεχνολογίες που εισήγαγε η HTML 5, όπως το στοιχείο Canvas 

που χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση γραφικών στο Web, και τη WebGL JavaScript 

API που χρησιμοποιείται πλέον από τους σύγχρονους φυλλομετρητές για την 

αναπαράσταση 2D και 3D γραφικών. Η OpenLayers χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες 

αυτές για την αναπαράσταση των διανυσματικών δεδομένων (layers) που 

εμπεριέχονται στο κεντρικό αντικείμενο Map της βιβλιοθήκης. 

 

3.4.4 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Χωρικών Δεδομένων 

Οι βάσεις δεδομένων αποτελούν ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι στην 

ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. Ιδιαίτερα για τις χωρικές εφαρμογές, η χρήση 

βάσεων χωρικών δεδομένων (ΒΧΔ) είναι περισσότερο επιβεβλημένη λόγω της 

ιδιομορφίας των γεωγραφικών δεδομένων που συνίσταται στη χωρική και θεματική 

τους ταυτότητα καθώς και στις αυξημένες απαιτήσεις αποθηκευτικού χώρου. Η χωρική 

διάσταση (γεωμετρία) υποστηρίζεται από τις ΒΧΔ με την υλοποίηση ενός ειδικού 

τύπου δεδομένων geometry ο οποίος χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των 

συντεταγμένων που ορίζουν τη γεωμετρία σε ένα καθορισμένο σύστημα αναφοράς. 
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Η επιλογή του Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Χωρικών Δεδομένων (Spatial 

Database Management System - SDBMS) είναι μείζονος σημασίας για την 

αποτελεσματική αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων και ακόμα περισσότερο η 

απόδοση του  έχει αντίκτυπο στη διαδικτυακή εφαρμογή η οποία αντλεί τα δεδομένα 

από αυτό (Adnan et al., 2010). Τα δημοφιλέστερα SDBMS είναι τα Oracle Spatial, IBM 

DB2 και Microsoft SQL Server Spatial που αποτελούν εμπορικά, κλειστά συστήματα 

και η PostgreSQL με τη χωρική επέκταση PostGIS που είναι ανοιχτού κώδικα ελεύθερο 

σύστημα. Στη παρούσα εργασία, ως SDBMS επιλέχθηκε η PostgreSQL / PostGIS η 

οποία περιγράφεται στη συνέχεια. 

 

3.4.4.1 PostgreSQL / PostGIS 

Η PostgreSQL είναι ένα ανοιχτό και ελεύθερο επιχειρησιακό αντικείμενο-σχεσιακό 

ΣΔΒΔ (Object-Relational Database Management System - ORDBMS) το οποίο 

υποστηρίζει την εισαγωγή,  αποθήκευση και επεξεργασία γεωγραφικών οντοτήτων. Η 

PostgreSQL προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες όπως: 

 ειδικούς τύπους δεδομένων για την αποθήκευση απλών γεωμετρικών 

οντοτήτων (Σημείο, γραμμή, πολύγωνο) 

 μηχανισμούς δεικτοδότησης χωρικών δεδομένων (spatial indexing) 

 γεωμετρικούς τελεστές (spatial operators) και συναρτήσεις (functions) 

για τη διατύπωση χωρικών και θεματικών ερωτημάτων (queries) 

Ωστόσο, η χρηστικότητα της PostgreSQL σε γεωχωρικές εφαρμογές είναι μικρή καθώς 

υποστηρίζει μόνο 2-διάστατες γεωμετρικές οντότητες ενώ δεν παρέχει δυνατότητα 

προσδιορισμού συστήματος αναφοράς για γεωγραφικά δεδομένα. Οι περιορισμοί αυτοί 

ξεπερνιούνται με την προσθήκη της χωρικής επέκτασης PostGIS.  

H PostGIS υποστηρίζει ένα υπερσύνολο των γεωγραφικών αντικειμένων που ορίζονται 

στη προδιαγραφή Simple Features for SQL του OGC. Στη προδιαγραφή αυτή ορίζονται 

όλοι οι γεωμετρικοί τύποι δεδομένων, απλοί και σύνθετοι (MultiPoint, 

MultiLineString, MultiPolygon) καθώς και άλλες περιπτώσεις, βάσει καθορισμένου 

συστήματος αναφοράς (Σχήμα 6). Το γεωμετρικό μοντέλο καλύπτει γεωγραφικά 

αντικείμενα τεσσάρων διαστάσεων (x, y, z, m). Επιπρόσθετα, η PostGIS περιλαμβάνει 

μεθόδους που προσδιορίζουν βασικές ιδιότητες των γεωμετρικών σχημάτων και 
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αναλυτικές λειτουργίες GIS για γεωγραφική ανάλυση και εξαγωγή χρήσιμων 

πληροφοριών από τα δεδομένα.  

Η χρήση της PostgreSQL με τη χωρικής επέκταση PostGIS ως εξυπηρετητή ΒΧΔ 

(Spatial Database Server) επιτρέπει τη σύνδεση της με χωρικούς εξυπηρετητές όπως ο 

GeoServer και τη διάχυση των δεδομένων που φιλοξενούνται στη βάση μέσω των 

υπηρεσιών του OGC. Επιπλέον, η χρήση γλωσσών σεναρίων στη πλευρά του Server 

όπως η PHP και η Python, επιτρέπει τη  σύνδεση με τη PostgreSQL / PostGIS και τη 

σύνταξη SQL ερωτημάτων για διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων. Τα 

αποτελέσματα των ερωτημάτων μπορούν να εμφανισθούν στην εφαρμογή του πελάτη 

μέσω της OpenLayers, προσδίδοντας στην εφαρμογή δυνατότητες ενός ισχυρού GIS 

λογισμικού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σχήμα 6. Γεωμετρικοί τύποι κατά OGC – Simple Feature for SQL που υποστηρίζει η PostGIS. 
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Πίνακας 4. Βασικές μέθοδοι και λειτουργίες χωρικής ανάλυσης της PostGIS. 

Μέθοδοι Προσδιορισμού Ιδιοτήτων Λειτουργίες Χωρικής Ανάλυσης 

Dimension (g) Distance (a,b) 

GeometryType (g) Length (g) 

SRID (g) Area (g) 

Envelope (g) Centroid (g) 

AsText (g) Intersection (a,b) 

AsBinary (g) Union (a,b) 

IsEmpty (g) Difference (a,b) 

IsSimple (g) Buffer (g,d) 
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3.5. Υποδομές Γεωχωρικών Δεδομένων 

Ένα μεγάλο ποσοστό των διαθέσιμων γεωχωρικών δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό 

παρέχεται μέσω των τυποποιημένων υπηρεσιών του OGC. Ωστόσο, λόγω της ελλιπής 

περιγραφής και δημοσιοποίησης του περιεχομένου και των μεταδεδομένων των 

υπηρεσιών, τα δεδομένα που απαιτούνται για μια εργασία είναι δύσκολο να βρεθούν 

(Lacasta et al., 2014). Σε πολλές περιπτώσεις, δεδομένα που απαιτούνται για μια 

συγκεκριμένη περιοχή είναι αποθηκευμένα σε διαφορετικές φυσικές τοποθεσίες, και 

συχνά χρησιμοποιώντας διάφορες μορφές αποθήκευσης και τυποποίησης (Smits, 2003;  

Steineger & Hunter, 2012). Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην 

άμβλυνση των ζητημάτων αυτών με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων 

διαχείρισης δεδομένων όπως είναι οι Υποδομές Γεωχωρικών Δεδομένων. 

Ο όρος Υποδομές Γεωχωρικών Δεδομένων - ΥΓΔ (Spatial Data Infrastructures - SDI) 

επινοήθηκε το 1993 από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας των Η.Π.Α (U.S. National 

Research Council) και αφορά ένα σύνολο από αλληλένδετες τεχνολογίες, πολιτικές και 

επιχειρησιακά πλαίσια που έχουν στόχο να προωθήσουν τη διαθεσιμότητα και να 

διευκολύνουν την πρόσβαση σε γεωχωρικά δεδομένα  (Στεφανάκης 2009; Nebert, 

2004, Steiniger και Hunter, 2012). H SDI αποτελεί έναν ευέλικτο μηχανισμό και 

περιλαμβάνει: α) Γεωχωρικά δεδομένα, β) Μεταδεδομένα, δηλαδή πληροφορίες για τα 

γεωχωρικά δεδομένα, γ) Υπηρεσίες εντοπισμού και ανάκτησης των δεδομένων, δ) 

Εργαλεία οπτικοποίησης και αλληλεπίδρασης με τα δεδομένα, ε) Πρότυπα και 

υπηρεσίες που εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα στην ανταλλαγή και χρήση των 

δεδομένων της SDI κατά την επικοινωνία της με άλλες SDI στ) Οι τεχνολογίες και το 

λογισμικό στο οποίο στηρίζεται η ανάπτυξη της SDI και ζ) τα φυσικά πρόσωπα που 

διαχειρίζονται και κάνουν χρήση των παρεχόμενων εργαλείων, τους προμηθευτές και 

τους χρήστες (Σχήμα 7). 

Οι ΥΓΔ προσφέρονται για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων γεωχωρικών πυλών 

(Geoportals) παρέχοντας υπηρεσίες και εργαλεία που ξεπερνούν τα στενά όρια ενός 

απλού GIS που επικεντρώνεται αποκλειστικά σε λειτουργίες ανάλυσης και 

παρουσίασης γεωχωρικών δεδομένων. Η τεχνολογία των GIS ουσιαστικά αποτελεί 

έναν μόνον τμήμα στο συνολικό σχήμα μιας ΥΓΔ και αλληλοεπιδρά με τα υπόλοιπα 

συστατικά μέρη.  
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Σήμερα η υλοποίηση ΥΓΔ αποτελεί μια κοινή πρακτική κυβερνητικών και μη, 

οργανισμών, καθώς και μεγάλων εταιρειών, με δεκάδες ΥΓΔ να αριθμούνται 

παγκοσμίως. Στην Ευρώπη χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ελβετία, 

Ολλανδία, Γερμανία κ.α. έχουν υλοποιήσει ΥΓΔ βάσει της Ευρωπαϊκής οδηγίας 

INSPIRE (European Commision, 2007) η οποία ορίζει τις προδιαγραφές που θα πρέπει 

να ικανοποιούνται για την υλοποίηση ΥΓΔ στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για τη διευκόλυνση υλοποίησης ΥΓΔ, στον Παγκόσμιο Ιστό υπάρχει μια πληθώρα 

υπηρεσιών ΥΓΔ (SDI Services). Τα δημοφιλέστερα είναι τα GeoNetwork, GeoNode, 

CKAN, GeOrchestra και το easySDI. 

 

 

 

 

 

SDI

Εργαλεία 
Οπτικοποίησης 

& 
Αλληλεπίδρασης

Γεωγραφικά 
Δεδομένα

Μεταδεδομένα

Κατάλογοι 
Δεδομένων

Τεχνολογίες 
& Λογισμικό

Πρότυπα & 
Υπηρεσίες

 Σχήμα 7.  Συστατικά μέρη μιας Υποδομής Γεωγραφικών Δεδομένων. 
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3.6. Αρχιτεκτονική Διαδικτυακών Γεωχωρικών Εφαρμογών 

Όπως έχει γίνει κατανοητό από τις προηγούμενες ενότητες, η ανάπτυξη γεωχωρικών 

εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό στηρίζεται στη χρήση μιας σειράς τεχνολογιών και 

συστημάτων λογισμικού που ακολουθούν τις τυποποιήσεις και προδιαγραφές του 

OGC. Με τον όρο αρχιτεκτονική, περιγράφεται το σύνολο αυτών των τεχνολογιών, ο 

τρόπος οργάνωσης και δομής τους, για την επίτευξη υψηλής απόδοσης και της 

βέλτιστης επικοινωνίας μεταξύ των επιμέρους συστημάτων και εφαρμογών.  

Τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί διάφορα σχήματα αρχιτεκτονικής για τη 

υποστήριξη διαδικτυακών γεωχωρικών εφαρμογών (Adnan et al., 2010). Μια τυπική 

αρχιτεκτονική περιλαμβάνει τρία επίπεδα (3-tier Architecture) (Σχήμα 8).  
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Σχήμα 8. Τυπική αρχιτεκτονική μιας διαδικτυακής γεωχωρικής εφαρμογής. 
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Στο κατώτερο επίπεδο τοποθετείται ο εξυπηρετητής Βάσεων Χωρικών Δεδομένων 

όπου φιλοξενούνται τα δεδομένα της υποδομής. Στο μεσαίο επίπεδο φιλοξενούνται τα 

εργαλεία και οι υπηρεσίες αναζήτησης και ανάκτησης του γεωγραφικού περιεχομένου 

από το κατώτερο επίπεδο. Τέλος, στο ανώτερο επίπεδο τοποθετούνται οι διεπαφές των 

χρηστών και των εφαρμογών της υποδομής. Στο επίπεδο των χρηστών παρατηρούνται 

δύο διακρίσεις σχετικά με το είδος των εφαρμογών που παρέχονται για την 

αλληλεπίδραση με τους εξυπηρετητές χωρικών δεδομένων. Η πρώτη αφορά στη χρήση 

κλασικών (Desktop) λογισμικών GIS, όπως το QGIS, και οι πελάτες αυτοί ονομάζονται 

Thick Clients σε αντιδιαστολή με τους Thin Clients οι οποίοι χρησιμοποιούν Web 

εφαρμογές και APIs, όπως η OpenLayers, Leaflet κ.α., για την αλληλεπίδραση με τις 

γεωχωρικές υπηρεσίες. Τέτοιου είδους αρχιτεκτονικές, εφόσον είναι συμβατές με τα 

πρότυπα και τις τυποποιήσεις του OGC, καθώς και άλλων οργανισμών όπως ο ISO 

(International Organization for Standardization), υιοθετούνται για την υλοποίηση ΥΓΔ.  

 

Ο Πίνακας 5 συγκεντρώνει τα δημοφιλέστερα συστήματα, Servers, APIs,  

Frameworks, CMS (Content Management Systems) και SDBMS για την ανάπτυξη 

γεωχωρικών εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό. 

 

Πίνακας 5. Συστήματα για την ανάπτυξη γεωχωρικών εφαρμογών στο Web. 

Map Servers 
Map APIs - 

Frameworks 
Mapping CMS 

Spatial Database 
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GeoServer OpenLayers ArcGIS Online 
PostgreSQL / 
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MapServer Leaflet MapBox Oracle Spatial GeoNode 

ArcGIS for 

Server 
GeoExt Carto 

Microsoft SQL 

 Server Spatial 
CKAN 

Mapnik Mapfish OpenGeo Suite IBM DB2 GeOrchestra 

 Geomajas MangoMap SpatiaLite easySDI 

 MapBender Cartaro TerraLib  
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4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - 

CARTO TOOLS 

 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη 

της χαρτογραφικής εφαρμογής Carto Tools. Η υποδομή που υποστηρίζει την εφαρμογή 

αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας αποκλειστικά  τεχνολογίες και Ελεύθερο Λογισμικό / 

Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα  (ΕΛ/ΛΑΚ) προσανατολισμένο στα γεωχωρικά δεδομένα 

(GeoFOSS). Η υποδομή είναι συμβατή με τις τυποποιήσεις και προδιαγραφές του 

OGC, συνεπώς διανέμει γεωχωρικό περιεχόμενο στον Παγκόσμιο Ιστό μέσω ευρέως 

αποδεκτών υπηρεσιών όπως τις WMS και WFS. 

Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται η αρχιτεκτονική και τα συστήματα λογισμικού 

που αποτελούν τα συστατικά μέρη της εφαρμογής, οι φάσεις ανάπτυξης, και η διεπαφή 

των χρηστών – πελατών που δημιουργήθηκε για την αλληλεπίδραση με τις γεωχωρικές 

υπηρεσίες. 

 

4.1. Αρχιτεκτονική της Υποδομής 

Ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής της υποδομής που υποστηρίζει την εφαρμογή Carto 

Tools πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με διεθνείς δημοφιλείς πρακτικές που έχουν 

αποδειχθεί αποτελεσματικές και παρέχουν υψηλή απόδοση και λειτουργικότητα 

(Alesheikh and Helali, 2002; Adnan, Singleton, & Longley, 2010). Η αρχιτεκτονική 

που αναπτύχθηκε αποτελείται από τρία επίπεδα (3-tier architecture) και παρουσιάζεται 

στο σχήμα 9. Τα επίπεδα είναι τα εξής: 

i. Στο χαμηλότερο επίπεδο φιλοξενείται το SDBMS PostgreSQL με τη χωρική 

επέκταση PostGIS το οποίο χρησιμοποιείται ως εξυπηρετητής Βάσεων Χωρικών 

Δεδομένων (Geo-Database Server), στον οποίο αποθηκεύονται και οργανώνονται 

σε πίνακες (tables) τα γεωγραφικά δεδομένα που δημιουργεί ή μεταφορτώνει ο 

χρήστης μέσω της εφαρμογής πελάτη. O Database Server επικοινωνεί με τον 

εξυπηρετητή Ιστού (Apache Web Server) μέσω της server-side γλώσσας PHP η 

οποία περιέχει κατάλληλο κώδικα που επιτρέπει τη σύνδεση με το Database 

Server, τη σύνταξη SQL ερωτημάτων (SQL queries) και την εκτέλεσης τους στη 

ΧΒΔ. 
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ii. Στο μεσαίο επίπεδο συγκεντρώνονται όλες οι υπηρεσίες Ιστού που διασφαλίζουν 

τη προσβασιμότητα στον Geo-Database Server για την άντληση, επεξεργασία και 

διάχυση των δεδομένων μέσω των υπηρεσιών του OGC. Δύο είναι οι κύριοι 

εξυπηρετητές: Ο δημοφιλής, ανοιχτού κώδικα εξυπηρετητής Ιστού Apache HTTP 

Server, ο οποίος διαχειρίζεται όλα τα αιτήματα HTTP που αποστέλλονται μέσω 

της εφαρμογής πελάτη, φροντίζοντας για την ορθή επεξεργασία αυτών και την 

εκτέλεση των κατάλληλων λογισμικών (modules) για τη διεκπεραίωση τους και ο 

εξυπηρετητής γεωχωρικού περιεχομένου GeoServer. O GeoServer αναλαμβάνει 

τη διάχυση των γεωγραφικών δεδομένων σε κοινές και άμεσα αξιοποιήσιμες 

μορφές (GML, GeoJSON, PNG κ.α.) μέσω των υπηρεσιών WMS και WFS του 

OGC. Τα γεωγραφικά δεδομένα που διαθέτει ο GeoServer, αντλούνται από τη 

ΧΒΔ PostgreSQL μέσω κατάλληλων διεπαφών προγραμματισμού όπως οι JNDI 

(Java Naming and Directory Interface) και JDBC (Java Database Connectivity) και 

αποθηκεύονται σε κατάλληλους μηχανισμούς όπως το Workspace και Store στο 

περιβάλλον του GeoServer. 

 

iii. Στο υψηλότερο επίπεδο φιλοξενούνται οι χρήστες και οι εφαρμογές. Η πρόσβαση 

στο γεωχωρικό περιεχόμενο επιτυγχάνεται μέσω μιας διεπαφής στον Παγκόσμιο 

Ιστό υλοποιώντας το μοντέλο Thin Client. Η χαρτογραφική διεπαφή (Map API) 

που επιλέχθηκε ως εφαρμογή των χρηστών είναι η βιβλιοθήκη OpenLayers,  η 

οποία παρέχει μια πληθώρα εργαλείων και λειτουργιών για την ανάπτυξη 

πλούσιων γεωχωρικών εφαρμογών. Η OpenLayers χρησιμοποιείται για την 

άντληση και οπτικοποίηση των γεωχωρικών δεδομένων που φιλοξενούνται στον 

GeoServer ή σε άλλον απομακρυσμένο εξυπηρετητή (mashups), καθώς και 

δυνατότητες δημιουργίας και επεξεργασίας γεωγραφικών δεδομένων από τους 

χρήστες. 

 

Στον πίνακα 6 δηλώνονται οι εκδόσεις των λογισμικών που εμπεριέχονται στην 

προτεινόμενη αρχιτεκτονική. Η λειτουργία και οι δυνατότητες των λογισμικών αυτών 

περιγράφονται σε προηγούμενη ενότητα (3.4). 

 



31 |  
 

 

 

 

Πίνακας 6. Λογισμικά που υιοθετούνται στην αρχιτεκτονική της εφαρμογής Carto Tools. 
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Σχήμα 9. Αρχιτεκτονική της εφαρμογής Carto Tools. 
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4.2. Φάσεις Ανάπτυξης της Εφαρμογής 

Η ανάπτυξη της εφαρμογής Carto Tools πραγματοποιήθηκε σε προσωπικό υπολογιστή 

(PC) με λογισμικό Microsoft Windows 10 και ολοκληρώθηκε σε τέσσερις φάσεις. Οι 

υπηρεσίες της εφαρμογής εκτελούνται προσωρινά στον τοπικό εξυπηρετητή, συνεπώς 

στα παραδείγματα που ακολουθούν όλες οι διευθύνσεις URL καλούν τον εξυπηρετητή 

http://localhost. Οι αναγνώστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή 

ακολουθώντας τη διεύθυνση (DNS) http://cartotools.com. 

 

4.2.1 Φάση 1η: Ανάπτυξη των εξυπηρετητών Apache, GeoServer και 

PostgreSQL 

Στη πρώτη φάση εγκαταστάθηκαν στον προσωπικό υπολογιστή οι εξυπηρετητές Ιστού, 

Χαρτών και Βάσεων Δεδομένων, Apache HTTP Server, GeoServer και PostgreSQL 

αντίστοιχα. Ο Apache εκτελείται στη θύρα (port) 80 του τοπικού εξυπηρετητή 

(http://localhost:80), ο GeoServer στη θύρα 8080 (http://localhost:8080/) και η 

PostgreSQL στη θύρα 5433 (http://localhost:5433/). Για τη διαχείρισή τους ο 

GeoServer, και η PostgreSQL μέσω της εφαρμογής pgAdmin III παρέχουν ένα φιλικό 

και εύχρηστο γραφικό περιβάλλον χρήστη (Εικόνα *). 

 

4.2.2 Φάση 2η: Διασύνδεση GeoServer και PostgreSQL- PostGIS 

Στη φάση αυτή πραγματοποιήθηκε η διασύνδεσης της PostgreSQL με τον GeoServer. 

Αρχικά, μέσω του περιβάλλοντος pgAdmin III δημιουργήθηκε δηλώνοντας τις 

κατάλληλες παραμέτρους μια νέα κενή Βάση Δεδομένων, η οποία εν συνεχεία 

εμπλουτίστηκε με τις αναλυτικές λειτουργίες της χωρικής επέκτασης PostGIS. Η 

δημοσιοποίηση (publishing) της Βάσης Δεδομένων ολοκληρώθηκε με τη χρήση των 

μηχανισμών Workspace και Store στο περιβάλλον του GeoServer. Πιο συγκεκριμένα, 

το πρώτο βήμα ήταν η δημιουργία ενός μοναδικού Workspace, εντός του οποίου 

οργανώνονται ως θεματικά επίπεδα (layers) τα γεωχωρικά δεδομένα που θα 

αποθηκεύονται στη Βάση Δεδομένων της PostgreSQL. Τέλος, δημιουργήθηκε ένα 

PostGIS Store στο οποίο δηλώθηκαν όλες οι κατάλληλες παράμετροι για τη σύνδεση 

της Βάσης Δεδομένων με τον GeoServer (Σχήμα 11). 
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Σχήμα 10.  Γραφικό περιβάλλον χρήστη του GeoServer και της PostgreSQL. 

Σχήμα 11. Δημιουργίας Βάσης Δεδομένων στη PostgreSQL και διασύνδεση της με τον GeoServer. 
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4.2.3 Φάση 3η: Δημιουργία της διεπαφής πελατών 

Η τελευταία φάση περιλαμβάνει την υλοποίηση της διεπαφής των πελατών (Σχήμα 12). 

Η διεπαφή είναι εφοδιασμένη με κατάλληλες τεχνολογίες και κώδικα ώστε να είναι 

συμβατή, και να εμφανίζεται ομοιόμορφα στους δημοφιλέστερες φυλλομετρητές, όπως 

ο Google Chrome, Firefox, Internet Explorer και Opera. 

 Για την ανάπτυξη της διεπαφής χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες και γλώσσες 

προγραμματισμού στον πελάτη και στον εξυπηρετητή οι οποίες συνδέονται αρμονικά, 

προσφέροντας μια υψηλή εμπειρία χρήστη (UX). 

Αυτές αφορούν: 

 HTML: η γλώσσα σήμανσης HTML χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της 

ιστοσελίδας που υποστηρίζει τη διεπαφή πελατών. Τα στοιχεία (elements) της 

HTML συνθέτουν τη δομή (structure) της σελίδας 

 CSS: δημιουργήθηκαν κατάλληλα εξωτερικά αρχεία CSS για τη μορφοποίηση, 

σχεδιασμό και συμβολισμό των στοιχείων της HTML. Τα αρχεία CSS 

συνδέονται (link) μέσω του εγγράφου HTML 

 JavaScript & jQuery: τα σενάρια JavaScript που δημιουργήθηκαν 

αναλαμβάνουν την αλληλεπίδραση του χρήστη με τους καταλόγους (menu) και 

τα εργαλεία της διεπαφής. Ο κώδικας JavaScript αποθηκεύτηκε σε εξωτερικό 

αρχείο το οποίο συνδέεται μέσω του εγγράφου HTML 

 OpenLayers: ο κώδικας JavaScript της OpenLayers που δημιουργήθηκε 

παρέχει τις δυνατότητες προσθήκης και αλληλεπίδρασης με στοιχεία του χάρτη 

(γραφική και αριθμητική κλίμακα, πλοήγηση, επίπεδα εστίασης κ.α.) καθώς και 

την αλληλεπίδραση με τις γεωχωρικές υπηρεσίες για την άντληση και 

οπτικοποίηση χαρτογραφικών δεδομένων 

 AJAX: η τεχνολογία AJAX ενσωματώθηκε στο κώδικα JavaScript για την 

ασύγχρονη εκτέλεση λειτουργιών στον εξυπηρετητή και την εμφάνιση νέου 

περιεχομένου στην εφαρμογή 

 PHP: μέσω των σεναρίων PHP επιτυγχάνεται η σύνδεση και η διαχείριση της 

Βάσης Δεδομένων PostgreSQL μέσω SQL ερωτημάτων 
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Στη παρούσα φάση, η διεπαφή παρέχει πλούσια εργαλεία και δυνατότητες μέσω της 

οποίας ο χρήστης μπορεί να προβαίνει σε μια σειρά από λειτουργίες όπως: 

 Οπτικοποίηση γεωγραφικών δεδομένων 

 Δημιουργία θεματικών επιπέδων (layers) 

 Μεταφόρτωση και λήψη γεωγραφικών δεδομένων 

 Επεξεργασία (editing) θεματικών επιπέδων  

 Απόδοση Συμβολισμού 

 Προβολικοί Μετασχηματισμοί  

 Γενίκευση γεωμετριών των θεματικών επιπέδων 

 

Κάθε παρεχόμενη λειτουργία στηρίζεται σε συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνολογιών 

και υπηρεσιών. Για την κατανόηση των διαδικασιών αυτών, στη συνέχεια δίνονται τα 

αντίστοιχα διαγράμματα ροής που υλοποιούν τις λειτουργίες της εφαρμογής Carto 

Tools. Οι λειτουργίες μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: i) Λειτουργίες που 

εκτελούνται στη διεπαφή, εντός του φυλλομετρητή του πελάτη (Client-side 

Functionality) και ii) Λειτουργίες που εκτελούνται στον εξυπηρετητή (Server-side 

Functionality).  

Menu επιλογών 

Εργαλεία 

εστίασης χάρτη 

Σχήμα 12. Η διεπαφή χρηστών της εφαρμογής Carto Tools. 
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I. Λειτουργίες που εκτελούνται στο πελάτη 

Οι γλώσσες προγραμματισμού και οι τεχνολογίες που υποστηρίζουν τις λειτουργίες 

στο πελάτη αφορούν τις: HTML, CSS, JavaScript & jQuery, AJAX και OpenLayers. 

Οπτικοποίηση γεωγραφικών δεδομένων 

Η οπτικοποίηση των γεωγραφικών δεδομένων στο φυλλομετρητή του χρήστη μέσω 

της εφαρμογής Carto Tools, διεξάγεται ύστερα από ενέργειες του χρήστη με τα 

στοιχεία (elements) του πίνακα των θεματικών επιπέδων (Layers Panel) (Σχήμα 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγκεκριμένα, ο χρήστης επιλέγοντας το θεματικό επίπεδο ενεργοποιείται (triggered) 

ένα JavaScript DOM συμβάν (event) το οποίο έχει προστεθεί στο σενάριο JavaScript 

της εφαρμογής Carto Tools, το οποίο με τη σειρά του προκαλεί την αποστολή ενός 

AJAX WFS / WMS αιτήματος με κατάλληλες παραμέτρους για την άντληση του 

επιθυμητού θεματικού επιπέδου από τον GeoServer. Ο GeoServer εκτελεί το αίτημα 

και επιστρέφει στο φυλλομετρητή του χρήστη το θεματικό επίπεδο σε μορφή GML ή 

Σχήμα 13. Οπτικοποίηση του Open Street Map μέσω της εφαρμογής Carto Tools. 
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Tiled, PNG για διανυσματικά και ψηφιδωτά δεδομένα αντίστοιχα. Την οπτικοποίηση 

των γεωγραφικών πληροφοριών στο φυλλομετρητή αναλαμβάνει η OpenLayers. Η 

διαδικασία απεικονίζεται στο σχήμα 14. 

 

 

 

Απόδοση Συμβολισμού 

Η εφαρμογή Carto Tools παρέχει δυνατότητες συμβολισμού διανυσματικών 

θεματικών επιπέδων μέσω της φόρμας Layer Styling (Σχήμα 15). Στη παρούσα φάση, 

οι δυνατότητες συμβολισμού αφορούν τη χρωματική απόδοση μέσω των παραμέτρων 

fill και stroke, την επιλογή ένωσης των ακμών γραμμικών οντοτήτων μέσω των 

παραμέτρων Line Cap και Line Join, και τέλος τον ορισμό του επιπέδου διαφάνειας – 

opacity των θεματικών επιπέδων. Οι υπηρεσίες συμβολισμού υποστηρίζονται από την 

υλοποίηση κώδικα της βιβλιοθήκης JavaScript OpenLayers. 

 

 

GeoServer 
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Σχήμα 14. Μοντέλο επικοινωνίας των υπηρεσιών για την οπτικοποίηση γεωγραφικών 

δεδομένων στην εφαρμογή Carto Tools. 
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II. Λειτουργίες που εκτελούνται στον εξυπηρετητή 

Δημιουργία θεματικών επιπέδων (layers) 

Μέσω της εφαρμογής, παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργούν 

θεματικά επίπεδα γεωγραφικής πληροφορίας. Τα layers αυτά, αποθηκεύονται ως 

πίνακες (tables) στο SDBMS PostgreSQL. Η δημιουργία θεματικών επιπέδων 

πραγματοποιείται από την αντίστοιχη HTML φόρμα (Create Layer) της διεπαφής 

(Σχήμα 16). Ο χρήστης αφού συμπληρώσει τα κατάλληλα πεδία όπως το όνομα, το 

τύπο της γεωμετρίας, το σύστημα αναφοράς συντεταγμένων και τα πεδία ιδιοτήτων, 

ολοκληρώνει τη διαδικασία υποβάλλοντας τη φόρμα (submit form). Τα στοιχεία του 

θεματικού επίπεδου συλλέγονται μέσω σεναρίων JavaScript και έπειτα αποστέλλονται 

μέσω της AJAX στο σενάριο PHP στον εξυπηρετητή Apache. Το σενάριο αυτό περιέχει 

κώδικα για τη συλλογή των στοιχείων από την JavaScript, τη σύνδεση με τη Βάση 

Δεδομένων της PostgreSQL και την εκτέλεση των κατάλληλων SQL ερωτημάτων για 

τη δημιουργία του πίνακα του θεματικού επιπέδου. Οι παραπάνω διαδικασίες 

παρουσιάζονται παραστατικά στο σχήμα 17. 

Σχήμα 15. Δυνατότητες συμβολισμού θεματικών επιπέδων μέσω της διεπαφής Carto 

Tools. 
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Σχήμα 16. Δημιουργία θεματικού επιπέδου μέσω της διεπαφής της εφαρμογής Carto Tools. 

Σχήμα 17.  Μοντέλο επικοινωνίας των υπηρεσιών για τη δημιουργία θεματικών επιπέδων 

στην εφαρμογή Carto Tools. 
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Επεξεργασία (editing) θεματικών επιπέδων  

Η επεξεργασία διανυσματικών δεδομένων μέσω της εφαρμογής υποστηρίζεται από τη 

βιβλιοθήκη OpenLayers. Η λειτουργία επεξεργασίας (editing mode) ενεργοποιείται 

ύστερα από ενέργειες και αλληλεπίδραση του χρήστη με την εργαλειοθήκη 

επεξεργασίας – editing toolbar (Σχήμα 18). Οι λειτουργίες που παρέχονται αφορούν: 

 σχεδίαση  της γεωμετρίας των διανυσματικών δεδομένων 

 επιλογή, τροποποίηση και διαγραφή γεωμετριών 

 αποθήκευση των δεδομένων στη PostgreSQL 

Όλες οι υπηρεσίες, πλην της αποθήκευσης των δεδομένων, εκτελούνται στη διεπαφή 

μέσω της OpenLayers. Η αποθήκευση των θεματικών επιπέδων που σχεδίασε ο 

χρήστης, πραγματοποιείται με την ενεργοποίηση ενός συμβάντος (event) στο στοιχείο 

Save της εργαλειοθήκης το οποίο με τη σειρά του προκαλεί την αποστολή ενός AJAX 

POST αιτήματος σε ειδικό σενάριο PHP στον εξυπηρετητή το οποίο περιέχει 

κατάλληλο κώδικα για την εισαγωγή των δεδομένων στο κατάλληλο πίνακα της 

PostgreSQL (Σχήμα 19). 

 

Σχεδίαση Σημείων 

 
Σχεδίαση Γραμμών 

 Σχεδίαση Επιφανειών 

 
Τροποποίηση γεωμετρίας 

 
Επιλογή αντικειμένου 

 Αποθήκευση επεξεργασίας 

 
Διαγραφή γεωμετρίας 

 

Σχήμα 18. Εργαλειοθήκη επεξεργασίας διανυσματικών δεδομένων της εφαρμογής  

Carto Tools. 
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Μεταφόρτωση και λήψη γεωγραφικών δεδομένων 

Η διεπαφή προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να μεταφορτώνουν τα δικά 

τους γεωχωρικά δεδομένα και να χρησιμοποιούν στη συνέχεια τα εργαλεία της 

εφαρμογής ώστε να οπτικοποιούν και να υπερθέτουν σε αυτά χαρτογραφικά 

υπόβαθρα όπως ο Open Street Map, να προβαίνουν σε συμβολισμό, να 

επεξεργάζονται τη χωρική διάσταση και να προβαίνουν σε προβολικούς 

μετασχηματισμούς. Μετά το πέρας της επεξεργασίας, οι χρήστες μπορούν να 

κάνουν λήψη των δεδομένων στο προσωπικό τους υπολογιστή επιλέγοντας τη 

μορφή (format) που επιθυμούν. Στη παρούσα φάση, τα υποστηριζόμενα 

μορφότυπα είναι τα Shapefile, GeoJSON, GML και KML. Οι λειτουργίες 

μεταφόρτωσης και λήψης παρέχονται μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων φορμών 

HTML στη διεπαφή (Σχήμα 20). 
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Σχήμα 19. Μοντέλο επικοινωνίας των υπηρεσιών για την αποθήκευση θεματικών επιπέδων 

στην εφαρμογή Carto Tools. 
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Προβολικοί Μετασχηματισμοί  

Η διενέργεια προβολικών μετασχηματισμών μέσω της εφαρμογής Carto Tools στα 

θεματικά επίπεδα που δημιουργούν ή μεταφορτώνουν οι χρήστες αποτελεί μια απλή 

και γρήγορη διαδικασία. Η υπηρεσία παρέχεται με τη συμπλήρωση των παραμέτρων 

της HTML φόρμας Reproject Layer που διαθέτει η διεπαφή (Σχήμα 21). Οι παράμετροι 

που απαιτούνται αφορούν την επιλογή του θεματικού επιπέδου και το σύστημα 

αναφοράς στο οποίο επιθυμεί να μεταφέρει τα δεδομένα του ο χρήστης (target 

projection). Τα συστήματα αναφοράς που υποστηρίζει η εφαρμογή Carto Tools στη 

παρούσα φάση είναι τα ΕΓΣΑ ΄87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 – 

Greek Grid, EPSG:2100), World Geodetic System 1984 (WGS 84, EPSG:4326) και το 

WGS 84 Web Mercator (EPSG:3857). Τα συστήματα αναφοράς αναγνωρίζονται από 

την εφαρμογή και τις υπηρεσίες που την υποστηρίζουν, μέσω των κωδικών EPSG της 

IOGP (International Association of Oil & Gas Producers), πρώην EPSG (European 

Petroleum Survey Group).  

Σχήμα 20. Φόρμες HTML της διεπαφής της εφαρμογής Carto Tools για τη μεταφόρτωση και 

λήψη γεωχωρικών δεδομένων. 
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Με τη συμπλήρωση των πεδίων και την υποβολή (submit) της φόρμας, τα 

στοιχεία συλλέγονται με τη χρήση μεταβλητών (variables) στο σενάριο 

JavaScript και αποστέλλονται μέσω AJAX με τη μέθοδο POST στον 

εξυπηρετητή Apache, προκειμένου να επεξεργαστούν και να εκτελεστούν τα 

κατάλληλα SQL ερωτήματα στο ειδικό σενάριο PHP που έχει δημιουργηθεί. Η 

υλοποίηση του προβολικού μετασχηματισμού υποστηρίζεται με χρήση της 

χωρικής συνάρτησης ST_Transform() της PostGIS. Το μοντέλο επικοινωνίας 

των υπηρεσιών που περιγράφηκε απεικονίζεται παραστατικά στο σχήμα 22. 

 

 

 

Σχήμα 21. Η φόρμα Reproject Layer της διεπαφής Carto Tools για την υλοποίηση 

προβολικών μετασχηματισμών.. 



44 |  
 

 

 

 

Γενίκευση της γεωμετρίας διανυσματικών δεδομένων 

H χαρτογραφική γενίκευση αποτελεί μια θεμελιώδη διαδικασία στην επιστήμη της 

Χαρτογραφίας και στοχεύει στην ενίσχυση της επικοινωνίας του χάρτη, μέσω της 

απαλοιφής και απλοποίησης πληροφοριών στη χωρική και θεματική διάσταση των 

γεωγραφικών δεδομένων (Robinson et al., 1995). Η διαδικασία της γενίκευσης ακόμα 

και σήμερα, παρά την ομολογουμένως αλματώδη ανάπτυξης της ψηφιακής 

χαρτογραφίας και της επιστήμης της Γεωπληροφορικής εν γένει, αποτελεί μια 

σημαντική πρόκληση για όλους όσους ασχολούνται με την παραγωγή χαρτών.  

Η πρόκληση έγκειται στην ικανότητα του χαρτογράφου να αναπαραστήσει (υπό 

κλίμακα) πιστά τη γεωγραφική πληροφορία, αφαιρώντας την περιττή χωρική και 

θεματική πληροφορία διατηρώντας παράλληλα τις χωρικές σχέσεις των οντοτήτων. 

Μέχρι πρόσφατα, η διαδικασία της γενίκευσης διεξαγόταν κυρίως σε κλασικά 

λογισμικά GIS (QGIS, ESRI ArcMap κ.α.) τα οποία διαθέτουν αλγοριθμικές ρουτίνες 

για την απλοποίηση της γεωμετρίας των γεωγραφικών οντοτήτων. Περισσότερο 
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Σχήμα 22. Μοντέλο επικοινωνίας των υπηρεσιών για την υλοποίηση προβολικών 

μετασχηματισμών στην εφαρμογή Carto Tools. 
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εξελιγμένες προσεγγίσεις συνδυάζουν τις λειτουργίες GIS με έμπειρα συστήματα 

(expert systems), συνθέτοντας ένα ενιαίο περιβάλλον χαρτογραφικής γενίκευσης 

(Duchene et al., 2012; Stoter et al., 2009). 

Με τη ραγδαία ανάπτυξη του Web και την εμφάνιση πολυάριθμων χαρτογραφικών 

πυλών και mashups, ιδιαίτερη προσοχή έχει προσελκύσει η ανάπτυξη υπηρεσιών 

χαρτογραφικής γενίκευσης μέσω του διαδικτύου. Η αναγκαιότητα υιοθέτησης τέτοιων 

υπηρεσιών συνίσταται στη δημοτικότητα των διαδικτυακών χαρτογραφικών 

εφαρμογών, που πλέον αποτελούν τις δημοφιλέστερες πηγές χαρτογραφικής 

πληροφορίας. Ένας μεγάλος αριθμός χρηστών καθημερινά αλληλεπιδρά με 

χαρτογραφικά προϊόντα στον Παγκόσμιο Ιστό και επιθυμεί να έχει πρόσβαση σε 

γεωγραφικά δεδομένα υψηλής ποιότητα και αξίας. Στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων, τα δεδομένα αυτά προέρχονται από διαφορετικής κλίμακας χάρτες, 

δυσχεραίνοντας την αξιοποίηση τους, και καθίστανται προβληματικά στη 

χαρτογραφική σύνθεση.  H ανάπτυξη των τυποποιήσεων και των υπηρεσιών διάχυσης 

και επεξεργασίας χαρτογραφικού περιεχομένου στο Web από τον OGC, έδωσε τη 

δυνατότητα δημιουργίας γεωχωρικών υπηρεσιών γενίκευσης που στηρίζονται στο 

πρωτόκολλο WPS (WPS-based generalization web services) (Foerster et al., 2009; 

Foerster et al, 2010; Jezdić & Tutić, 2013) ωστόσο, το πεδίο αυτό παραμένει σε σχετικά 

πρώιμο στάδιο. 

Μέσω της εφαρμογής Carto Tools, επιχειρήθηκε η υλοποίηση μιας υπηρεσίας 

χαρτογραφικής γενίκευσης για την απλοποίηση της γεωμετρίας διανυσματικών 

δεδομένων. Στη παρούσα φάση, η υποστήριξη της υπηρεσίας δεν παρέχεται μέσω 

απομακρυσμένου WPS εξυπηρετητή, αλλά στηρίζεται στις ισχυρές δυνατότητες GIS 

της χωρικής επέκτασης PostGIS. Η PostGIS παρέχει ρουτίνες αλγορίθμων 

απλοποίησης (simplification) υπό τη μορφή συναρτήσεων (functions), οι οποίες 

υλοποιούν το δημοφιλή αλγόριθμο Douglas & Peucker (Douglas & Peucker, 1973). Οι 

συναρτήσεις αυτές είναι οι ST_Simplify και ST_SimplifyPreserveTopology. Επιλέχθηκε 

η δεύτερη συνάρτηση διότι ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψιν και διατηρεί τις τοπολογικές 

σχέσεις μεταξύ των γεωγραφικών αντικειμένων. Η συνάρτηση 

ST_SimplifyPreserveTopology δέχεται δύο παραμέτρους, τη γεωμετρία της 

γεωγραφικής οντότητας και την ανοχή (tolerance) του αλγορίθμου υπολογισμένη σε 

μέτρα. 
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Η εφαρμογή της απλοποίησης διεξάγεται μέσω της διεπαφής, με χρήση της φόρμας 

Simplify Layer (Σχήμα 23). Ο χρήστης καλείται να επιλέξει το θεματικό επίπεδο και 

την ανοχή του αλγορίθμου απλοποίησης. Η αρχιτεκτονική της υπηρεσίας επιτρέπει τη 

διαδραστική (interactive) απλοποίηση των γεωγραφικών δεδομένων εμφανίζοντας σε 

πραγματικό χρόνο το αποτέλεσμα της απλοποίησης (real time simplification), δίνοντας 

τη δυνατότητα στο χρήστη να ελέγχει, και να αξιολογεί το βαθμό απλοποίησης, και να 

προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες. Η αρχιτεκτονική της υπηρεσίας εικονίζεται στο 

σχήμα 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 23. Η φόρμα Simplify Layer για την απλοποίηση της γεωμετρίας γεωγραφικών 

θεματικών επιπέδων. 
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Σχήμα 24. Μοντέλο επικοινωνίας των υπηρεσιών για την απλοποίηση της γεωμετρίας 

θεματικών επιπέδων στην εφαρμογή Carto Tools. 
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5. CARTO TOOLS – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες της 

εφαρμογής Carto Tools μέσω μιας περίπτωσης μελέτης με χρήση γεωγραφικών 

δεδομένων της Νήσου Σάμος. Για τη πρόσβαση στην εφαρμογή Carto Tools δεν 

απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνολογικές εξαρτήσεις και εγκατάσταση εξειδικευμένου 

λογισμικού, παρά μόνον ένας προσωπικός υπολογιστής (PC) με σύνδεση στο διαδίκτυο 

και τη χρήση ενός φυλλομετρητή για την περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό. Στη 

παρούσα φάση η εφαρμογή φιλοξενείται στον τοπικό εξυπηρετητή, συνεπώς, στα 

παραδείγματα που ακολουθούν, όλες οι διευθύνσεις URL καλούν τον εξυπηρετητή 

http://localhost. Οι αναγνώστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή 

ακολουθώντας τη διεύθυνση (DNS) http://cartotools.com. 

Με την είσοδο στην εφαρμογή ο χρήστης λαμβάνει την ακόλουθη οθόνη που αποτελεί 

τη διεπαφή της εφαρμογής Carto Tools. Μέσω του μενού παρέχονται όλα τα εργαλεία 

και οι υπηρεσίες οπτικοποίησης και επεξεργασίας των γεωγραφικών δεδομένων που 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

 

 

 

Εργαλεία 
εστίασης χάρτη 

 

Menu επιλογών 

Γραφική Κλίμακα 

Αναφορά 
συντεταγμένων 

 

Σχήμα 25. Διεπαφή της εφαρμογής Carto Tools. 

http://cartotools.com/
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5.1. Μεταφόρτωση θεματικών επιπέδων της Ν. Σάμου 

Πρωταρχικό βήμα αποτέλεσε η μεταφόρτωση υπαρχόντων διανυσματικών δεδομένων 

της Νήσου Σάμου. Τα δεδομένα αφορούν την ακτογραμμή, το οδικό δίκτυο  και τους 

οικισμούς της Νήσου Σάμου σε μορφή σχηματικού αρχείου (ESRI Shapefile) με 

σύστημα αναφοράς το ΈΓΣΑ ΄87. Η μεταφόρτωση πραγματοποιείται με χρήση της 

επιλογής Upload Data του βασικού μενού της διεπαφής (Σχήμα 26). Εφόσον 

ολοκληρωθεί επιτυχώς, τα δεδομένα οπτικοποιούνται στη διεπαφή και καθίστανται 

πλέον διαθέσιμα για επεξεργασία μέσω των εργαλείων της εφαρμογής (Σχήμα 27) 

 

Σχήμα 26. Μεταφόρτωση θεματικών επιπέδων της Ν. Σάμου στην εφαρμογή Carto Tools. 

Σχήμα 27. Οπτικοποίηση των θεματικών επιπέδων της Ν. Σάμου στην εφαρμογή Carto 

Tools. 
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5.2. Δημιουργία και επεξεργασία (editing) θεματικών επιπέδων  

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το χαρτογραφικό υπόβαθρο του Open Street Map 

επιχειρήθηκε η ψηφιοποίηση των λιμένων της Ν. Σάμου αξιοποιώντας την 

εργαλειοθήκη ψηφιοποίησης της διεπαφής. Αρχικά, μέσω της φόρμας Create Layer 

δημιουργήθηκε ένα καινούργιο θεματικό επίπεδο (layer) για την καταγραφή της 

σημειακής γεωμετρίας των λιμένων στο σύστημα αναφοράς ΈΓΣΑ ΄87 (Σχήμα 28). 

 

 

Με την επιτυχή υποβολή της φόρμας, δημιουργείται ο αντίστοιχος πίνακας στην 

PostgreSQL και προστίθεται ένα HTML στοιχείο checkbox για τη διαχείριση του 

θεματικού επιπέδου στον πίνακα θεματικών επιπέδων (Layers Panel). Στη συνέχεια, 

μέσω του πίνακα θεματικών επιπέδων ανακτήθηκε ο OSM και ενεργοποιήθηκε η 

εργαλειοθήκη επεξεργασίας για την ψηφιοποίηση των επιθυμητών οντοτήτων (Σχήμα 

29). Τέλος επιλέχθηκε το επιθυμητό επίπεδο εστίασης (zoom level) και ξεκίνησε η 

ψηφιοποίηση των οντοτήτων μέσω του εργαλείου σχεδιασμού σημειακών γεωμετριών. 

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την αποθήκευση (Save) των οντοτήτων και 

καταχώριση των γεωμετριών στον αντίστοιχο πίνακα της PostgreSQL (Σχήμα 30). 

 

 

Σχήμα 28. Δημιουργία θεματικού επιπέδου για την καταγραφή των λιμένων της Ν. Σάμου 

μέσω της εφαρμογής Carto Tools. 
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Σχήμα 29. Ενεργοποίηση της λειτουργίας επεξεργασίας (editing mode) για τη ψηφιοποίηση των 

λιμένων της Ν. Σάμου. 

Σχήμα 30. Σχήμα 30. Ψηφιοποίηση των Λιμένων της Ν. Σάμου μέσω της εργαλειοθήκης 

επεξεργασίας της εφαρμογής Carto Tools. 
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5.3. Απόδοση Συμβολισμού 

Για την καλύτερη χαρτογραφική αναπαράσταση των θεματικών επίπεδων  αποδόθηκε 

κατάλληλος συμβολισμός με χρήση των λειτουργιών σχεδίασης (Styling) της διεπαφής 

(Σχήμα 31). 

 

 

 

5.4. Γενίκευση γεωμετριών των θεματικών επιπέδων 

Τέλος, στα πλαίσια του παραδείγματος, πραγματοποιήθηκε γενίκευση, μέσω 

απλοποίησης, της γεωμετρίας της ακτογραμμής της Νήσου Σάμου, χρησιμοποιώντας 

την αντίστοιχη λειτουργία της εφαρμογής Carto Tools (Σχήμα 32). Ύστερα από 

δοκιμές, βρέθηκε η κατάλληλη τιμή ανοχής για την εξάλειψη ανεπιθύμητης 

γεωμετρικής πληροφορίας και τη διατήρηση παράλληλα της χαρτογραφική αισθητικής 

της ακτογραμμής. 

 

 

 

 

Σχήμα 31. Συμβολισμός των θεματικών επιπέδων της Ν. Σάμου μέσω της εφαρμογής Carto 

Tools. 
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Σχήμα 32. Απλοποίηση της ακτογραμμής της Ν. Σάμου μέσω της εφαρμογής Carto Tools. 
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6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιχειρήθηκε η σχεδίαση και υλοποίηση ενός 

σύγχρονου, φιλικού και ευέλικτου συστήματος για την παροχή υπηρεσιών 

Χαρτογραφίας και ΣΓΠ μέσω του Παγκόσμιου Ιστού. Η εφαρμογή Carto Tools που 

δημιουργήθηκε, υποστηρίζεται αποκλειστικά σε τεχνολογίες και υπηρεσίες (ΕΛ/ΛΑΚ) 

και είναι συμβατή με τις διεθνείς προδιαγραφές και τυποποιήσεις του OGC 

υιοθετώντας τις ευρέως αποδεκτές υπηρεσίες WFS και WMS για τη διάθεση 

γεωχωρικού περιεχομένου. Η εφαρμογή Carto Tools διαφέρει από τις συνήθεις 

χαρτογραφικές εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό, που λειτουργούν κυρίως ως μέσα 

οπτικοποίησης γεωχωρικών δεδομένων (spatial data viewers, map viewers), 

προσφέροντας μια σειρά λειτουργιών όπως δημιουργία, μεταφόρτωση και λήψη 

γεωχωρικών δεδομένων, επεξεργασία δεδομένων με ταυτόχρονη αποθήκευση σε 

ισχυρό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων καθώς και λειτουργίες GIS όπως 

προβολικοί μετασχηματισμοί, απόδοση συμβολισμού και γενίκευση. 

Η ευέλικτη αρχιτεκτονική της εφαρμογής Carto Tools επιτρέπει την εύκολη και άμεση 

τροποποίηση των εσωτερικών δομών για τη διαρκή αναβάθμιση των υπαρχόντων 

εφαρμογών, καθώς και την προσθήκη συμπληρωματικών τεχνολογιών και υπηρεσιών 

στα διάφορα επίπεδα της αρχιτεκτονικής. Ενδεικτικά, αναφέρονται ορισμένες 

υπηρεσίες που αναμένεται να προστεθούν σταδιακά για τον εμπλουτισμό των 

παρεχόμενων λειτουργιών. Αυτές αφορούν, πλαίσια λογισμικού (frameworks) και 

APIs όπως τα GeoExt, Mapfish, d3.js στο επίπεδο των Thin Clients για την επέκταση 

της λειτουργικότητας της διεπαφής χρηστών, τα GeoDjango, Node.js στη πλευρά του 

εξυπηρετητή Ιστού για την κάλυψη των αδυναμιών της PHP στη διαχείριση 

γεωχωρικών δεδομένων, την αξιοποίηση γεωχωρικών υπηρεσιών από WPS Servers 

όπως οι 52 North (52 North, 2016) και  ZOO open WPS platform (Fenoy et al., 2013) 

και τέλος την υλοποίηση ενός Catalog Server (CSW) με τη υιοθέτηση του δημοφιλούς 

συστήματος λογισμικού GeoNetwork, για την οργάνωση και δημοσιοποίηση των 

μεταδεδομένων συμμορφώνοντας πλήρως την αρχιτεκτονική με τις προδιαγραφές μιας 

ΥΓΔ. 

Παρά την ομολογουμένως ραγδαία ανάπτυξη του Web και την ύπαρξη μιας πληθώρας 

τεχνολογιών και συστημάτων για την ανάπτυξη διαδικτυακών γεωχωρικών 
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εφαρμογών, περιορισμοί και επιφυλάξεις ως προς την επιστημονικότητα και τη 

μετρητική αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών εγείρονται από την επιστημονική 

κοινότητα και τους ειδικούς στη Χαρτογραφία και στα GIS (Kraak, 2004). Πολλοί από 

αυτούς τους περιορισμούς, μετριάζονται και εξαλείφονται με την εφαρμογή 

τυποποιημένων διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα διάχυσης της γεωγραφικής 

πληροφορίας, από τους προμηθευτές έως τους τελικούς χρήστες, εξασφαλίζοντας 

υψηλής ποιότητας και αξίας δεδομένα και προϊόντα. Επιπλέον, ο ρόλος και η 

αποδοτικότητα των γεωχωρικών υπηρεσιών (Geospatial Web Services) ενισχύεται 

διαρκώς με την υλοποίηση μοντέλων για τη δημιουργία αλυσίδων υπηρεσιών (Service 

Chains) (Foerster et al., 2010) αλλά και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μέσω 

υπολογιστικού νέφους (Cloud Computing) (Evangelidis et al., 2014; McKee et al., 

2011). Τέτοιου είδους μεθοδολογίες αναμένεται να συνεισφέρουν στην προσπάθεια για 

την αντιμετώπιση σύνθετων χαρτογραφικών ζητημάτων όπως η αυτοματοποιημένη 

γενίκευση (Foerster et al., 2009).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Κώδικας Υλοποίησης των Υπηρεσιών της Εφαρμογής Carto Tools 

 

Directory Structure 
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 Δημιουργία θεματικών επιπέδων (layers) 

  

 

 

 

CartoTools.html 

 

 

 

script.js 

 

 

 

create-layer.php 
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script.js 

 

$('#create-layer').on('submit', function(e) {  

e.preventDefault(); 

layerName = document.getElementById('layer-text-name').value; 

layerProj = document.getElementById('select-layer-

proj').value; 

typeGeom = document.getElementById('select-layer-geom').value; 

var layerDefinition = $('#create-layer').serialize(); 

$.post('php/create-layer.php', layerDefinition, function(data) 

{ 

$('.layer-creation-container').css('margin-left', '-125%'); 

setTimeout(function() { 

$('.layer-creation-container').css({ 

'left': '25%', 

'top': '23%' 

}); 

}, 500); 

$('#php-create-message').html('<p>' + data + '</p>'); 

$('#php-create-message').append('<p><i class="material-icons 

php-message">done</i></p>') 

$('.php-create-output-container').fadeIn(); 

}); 

}); 

if (typeof(Storage) !== "undefined") { 

var panel = $('#user-overlay-layers'); 

$('#hide-php-create-output').on('click', function() { 

$('#user-overlay-layers').append('<span class="checkbox-

container"><label><input type="checkbox" checked />' + 

'<span>' + layerName + '</span>' + '</label>' + '<i 

class="material-icons layer-edit-hover">create</i>' + '<i 

class="material-icons layer-delete-hover">cancel</i></span>'); 

$('#user-overlay-layers label input').attr('value', 

layerName); 

$('#user-overlay-layers label 

span').filter(':last').addClass(typeGeom); 

$('#user-overlay-layers label span').attr('data-epsg', 

layerProj); 



64 |  
 

localStorage.setItem('layersList', panel.html()); 

$('.layer-creation-container').find('form')[0].reset(); 

var fieldTypeCount = $('.field-type').size(); 

if (fieldTypeCount > 1) { 

$('.field-name:first').nextAll('.field-name').remove(); 

$('.field-name:first + 

label:first').nextAll('label').remove(); 

} 

defaultFill = new ol.style.Fill({ 

color: '#FFE183' 

}); 

defaultStroke = new ol.style.Stroke({ 

color: '#ffcc33', 

width: 2 

}); 

defaultCircle = new ol.style.Circle({ 

fill: new ol.style.Fill({ 

color: '#ffcc33' 

}), 

radius: 4, 

stroke: new ol.style.Stroke({ 

color: 'black', 

width: 1 

}) 

}); 

defaultStyle = new ol.style.Style({ 

fill: defaultFill, 

stroke: defaultStroke, 

image: defaultCircle 

}); 

var semiUrl = 

'http://localhost:8080/geoserver/WebApp/ows?service=WFS&versio

n=1.0.0&request=GetFeature&typeName=WebApp:'; 

url = semiUrl + layerName.toLowerCase(); 

createdLayer = new ol.layer.Vector({ 



65 |  
 

name: layerName, 

opacity: 1, 

visible: true, 

style: defaultStyle, 

source: new ol.source.Vector({ 

format: new ol.format.WFS({ 

gmlFormat: new ol.format.GML2({}) 

}), 

url: url, 

strategy: ol.loadingstrategy.all 

}) 

}); 

map.addLayer(createdLayer); 

viewProjection = 'EPSG:' + layerProj; 

if (layerProj == '2100') { 

map.setView(new ol.View({ 

projection: viewProjection, 

center: [494168.08, 

4240480.13 

], 

zoom: 7 

})); 

} else if (layerProj == '4326') { 

map.setView(new ol.View({ 

projection: viewProjection, 

center: [0, 0], 

zoom: 7 

})); 

} else if (layerProj == '3857') { 

map.setView(new ol.View({ 

projection: viewProjection, 

center: [1500000, 

6000000 

], 
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zoom: 7 

})); 

} 

}); 

}  
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<?php 

$dataArray      = array(); 

$dataArray      = $_POST; 

$dataArrayCount = count($dataArray); 

$layerGeom      = $layerName = $layerProj = $fieldName = 

$fieldType = ''; 

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { 

    if ($dataArrayCount <= 5) { 

        $layerName = testInput($_POST['layerName']); 

        $layerGeom = testInput($_POST['selectGeom']); 

        $layerProj = testInput($_POST['selectProj']); 

        $fieldName = testInput($_POST['fieldName']); 

        $fieldType = testInput($_POST['fieldType']); 

    } else { 

        $layerName = testInput($_POST['layerName']); 

        $layerGeom = testInput($_POST['selectGeom']); 

        $layerProj = testInput($_POST['selectProj']); 

        $fieldName = testInput($_POST['fieldName']); 

        $fieldType = testInput($_POST['fieldType']); 

        for ($i = 1; $i < ($dataArrayCount - 5); $i++) { 

            ${'fieldName_' . $i} = 

testInput($_POST['fieldName' . ($i + 1)]); 

            ${'fieldType_' . $i} = 

testInput($_POST['fieldType' . ($i + 1)]); 

        } 

    } 

} 

function testInput($data) 

{ 

    $data = trim($data); 

    $data = stripslashes($data); 

    $data = htmlspecialchars($data); 

    return $data; 

} 

$host        = "host=127.0.0.1"; 

create-layer.php 
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$port        = "port=5433"; 

$dbname      = "dbname=WebApp"; 

$credentials = "user=postgres password=****"; 

$dbconn      = pg_connect("$host $port $dbname $credentials"); 

if (!$dbconn) { 

    echo "Error : Unable to open database\n"; 

} else { 

} 

$ret = ''; 

if ($fieldName == '' || $fieldType == '') { 

    $sql = " 

           CREATE TABLE $layerName ( 

           gid serial PRIMARY KEY NOT NULL, 

           geom geometry($layerGeom,$layerProj))"; 

    $ret = pg_query($dbconn, $sql); 

} else if ($dataArrayCount <= 5) { 

    $sql = " 

           CREATE TABLE $layerName ( 

           gid serial PRIMARY KEY NOT NULL, 

           geom geometry($layerGeom,$layerProj), 

           $fieldName $fieldType 

        )"; 

    $ret = pg_query($dbconn, $sql); 

} else if ($dataArrayCount > 5) { 

    $sql = "CREATE TABLE $layerName ( 

           gid serial PRIMARY KEY NOT NULL, 

           geom geometry($layerGeom,$layerProj), 

           $fieldName $fieldType)"; 

    $ret = pg_query($dbconn, $sql); 

    for ($i = 1; $i < ($dataArrayCount - 5); $i++) { 

        $sqlAlter = "ALTER TABLE $layerName  

                    ADD ${'fieldName_' .$i} ${'fieldType_' 

.$i}"; 

        $retAlter = pg_query($dbconn, $sqlAlter); 
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    } 

} 

if (!$ret) { 

    echo pg_last_error($dbconn); 

} else { 

    echo "<br>" . "Layer " . $layerName . " created 

succesfully!"; 

} 

pg_close($dbconn); 

?>   
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 Επεξεργασία (editing) θεματικών επιπέδων  

  

 

 

 

CartoTools.html 

 

 

 

script.js 

 

 

 

editing-layer.php 
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$('#user-overlay-layers').on('click', '.layer-edit-hover', 

function(e) { 

   $('.editing-tools').css({ 

     'margin-left': '0', 

     'left': '27%' 

   }); 

   checkboxLayerName = $(this).prev().text(); 

   drawFeatures(e); 

 }); 

 var vectorLayer; 

 var featuresGeoJSONFormat = new ol.format.GeoJSON({ 

   defaultDataProjection: layerProj 

 }); 

 var featureID; 

 

 function drawFeatures(e) { 

   var x = e.target; 

   var mapDiv = document.getElementById('map'); 

   $('.point, .line, .polygon').off('click'); 

   var inputLayerName = $(x).prev().children('input').val(); 

   var inputTypeGeom = 

$(x).prev().children('span').attr('class'); 

   var inputEPSG = $(x).prev().children('span').attr('data-

epsg'); 

   var featureCollection = new ol.Collection(); 

   var vectorLayerSource = new ol.source.Vector({}); 

   vectorLayer = new ol.layer.Vector({ 

     style: defaultStyle, 

     source: vectorLayerSource 

   }); 

   //Point 

   var drawPoint = new ol.interaction.Draw({ 

     clickTolerance: 6, 

     features: featureCollection, 

script.js 
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     source: vectorLayerSource,  

     snapTolerance: 12, 

     type: 'Point', 

     style: defaultStyle 

   }); 

   //Line 

   var drawLine = new ol.interaction.Draw({ 

     clickTolerance: 6, 

     features: featureCollection, 

     source: vectorLayerSource, 

     snapTolerance: 12, 

     type: 'LineString', 

     style: defaultStyle 

   }); 

   //Polygon 

   var drawPoly = new ol.interaction.Draw({ 

     clickTolerance: 6, 

     features: featureCollection, 

     source: vectorLayerSource, 

     snapTolerance: 12, 

     type: 'Polygon', 

     style: defaultStyle 

   }); 

   if ($(x).prev().children('span').hasClass('Point')) { 

     console.log('class: ' + 

$(x).prev().children('span').attr('class')); 

     $('.line, .polygon').off('click'); //βγαζει το event 

     // DRAW POINT 

     $('.point').on('click', function() { 

       $('.line, .polygon, .select-geom, 

.modify').removeClass('current'); 

       $(this).addClass('current'); 

       map.removeInteraction(drawLine); 

       map.removeInteraction(drawPoly); 

       map.removeInteraction(featureSelect); 
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       map.removeInteraction(modifyGeom); 

       clearSelection(); 

       map.addInteraction(drawPoint); 

       map.addLayer(vectorLayer); 

     }); 

   } else if 

($(x).prev().children('span').hasClass('MultiLineString')) { 

     //DRAW LINE 

     $('.line').on('click', function() { 

       $('.point, .polygon, .select-geom, 

.modify').removeClass('current'); 

       $(this).addClass('current'); 

       map.removeInteraction(drawPoint); 

       map.removeInteraction(drawPoly); 

       map.removeInteraction(featureSelect); 

       map.removeInteraction(modifyGeom); 

       clearSelection(); 

       mapDiv.style.cursor = 'crosshair'; 

       map.addInteraction(drawLine); 

       map.addLayer(vectorLayer); 

     }); 

   } else if 

($(x).prev().children('span').hasClass('MultiPolygon')) { 

     console.log('class: ' + 

$(x).prev().children('span').attr('class')); 

     $('.line, .point').off('click');  

     //DRAW POLYGON 

     $('.polygon').on('click', function() { 

       $('.point, .line, .select-geom, 

.modify').removeClass('current'); 

       $(this).addClass('current'); 

       map.removeInteraction(drawPoint); 

       map.removeInteraction(drawLine); 

       map.removeInteraction(featureSelect); 

       map.removeInteraction(modifyGeom); 

       clearSelection(); 
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       mapDiv.style.cursor = 'crosshair'; 

       map.addInteraction(drawPoly); 

       map.addLayer(vectorLayer); 

     }); 

   } 

   drawPoint.on('drawend', sendFeatures); 

   drawLine.on('drawend', sendFeatures); 

   drawPoly.on('drawend', sendFeatures); 

 

   function sendFeatures(event) { 

     var featureExist = event.feature.getId(); 

     if (featureExist = 'undefined' && 

!(featureCollection.item(featureID - 

         1))) { 

       featureID = 0; 

       featureID = featureID + 1; 

       event.feature.setId(featureID); 

       console.log('feature id: ' + event.feature.getId()); 

     } else { 

       featureID = featureID + 1; 

       event.feature.setId(featureID); 

       console.log('feature id: ' + event.feature.getId()); 

     } 

   } 

   $('.save-geom').on('click', function() { 

     var sourceFeatures = vectorLayerSource.getFeatures() 

     console.log('Source features: ' + sourceFeatures); 

     var features = 

featuresGeoJSONFormat.writeFeatures(sourceFeatures); 

     var layerFeatureName = inputLayerName; 

     var layerGeomType = inputTypeGeom; 

     var layerEPSG = inputEPSG; 

     $.ajax({ 

       type: 'POST', 

       url: 'php/editing-layer-geom.php', 



75 |  
 

       data: { 

         mydata: features, 

         layername: layerFeatureName, 

         layergeomtype: layerGeomType, 

         layerepsg: inputEPSG 

       }, 

       success: function(data) { 

         console.log('GEOJSON PHP RESPONSE: ' + data); 

         $('.tools-boxes').append('<div class="save-message">' 

+ 

           data + '</div>'); 

         $('.save-

message').fadeIn(500).delay(1500).fadeOut(1000, 

           function() { 

             $(this).remove(); 

           }); 

       }, 

       error: function() { 

         alert('Error saving data, try again'); 

       } 

     }); 

   }); 

   //SELECT FEATURE 

   var featureSelectStyle = new ol.style.Style({ 

     fill: new ol.style.Fill({ 

       color: [29, 122, 226, 

         0.3 

       ] 

     }), 

     stroke: new ol.style.Stroke({ 

       color: '#003377', 

       width: 1 

     }), 

     image: new ol.style.Circle({ 

       fill: new ol.style.Fill({ 
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         color: '#1D7AE2' 

       }), 

       stroke: new ol.style.Stroke({ 

         color: '#003377', 

         width: 1 

       }), 

       radius: 7 

     }) 

   }); 

 

   function clearSelection() { 

     featureSelect.getFeatures().clear(); 

   } 

   var featureSelect; 

   var selectedFeatureId; 

   featureSelect = new ol.interaction.Select({ 

     style: featureSelectStyle 

   }); 

   $('.select-geom').on('click', function() { 

     $('.point, .line, .polygon, 

.modify').removeClass('current'); 

     $(this).addClass('current'); 

     map.removeInteraction(drawPoint); 

     map.removeInteraction(drawLine); 

     map.removeInteraction(drawPoly); 

     map.removeInteraction(modifyGeom); 

     map.removeInteraction(featureSelect); 

     clearSelection(); 

     mapDiv.style.cursor = 'default'; 

     map.addInteraction(featureSelect); 

   }); 

   //Modify geometry 

   var modifyGeom = new ol.interaction.Modify({ 

     features: featureCollection 
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   }); 

   $('.modify').on('click', function() { 

     $('.point, .line, .polygon, .select-

geom').removeClass('current'); 

     $(this).addClass('current'); 

     mapDiv.style.cursor = 'default'; 

     map.removeInteraction(drawPoint); 

     map.removeInteraction(drawLine); 

     map.removeInteraction(drawPoly); 

     map.removeInteraction(featureSelect); 

     clearSelection(); 

     map.addInteraction(featureSelect); 

     map.addInteraction(modifyGeom); 

   }); 

   var selectedFeature = featureSelect.getFeatures(); 

   selectedFeature.on('add', function(event) { 

     selectedFeatureId = event.element.getId(); 

   }); 

   $('.delete-geom').on('click', function() { 

     map.removeInteraction(drawPoint); 

     map.removeInteraction(drawLine); 

     map.removeInteraction(drawPoly); 

     map.removeInteraction(modifyGeom); 

     var deleteId = 

vectorLayerSource.getFeatureById(selectedFeatureId); 

     vectorLayerSource.removeFeature(deleteId); 

     clearSelection(); 

   }); 

   $('#hide-editing').on('click', function() { 

     map.removeInteraction(drawPoint); 

     map.removeInteraction(drawLine); 

     map.removeInteraction(drawPoly); 

     map.removeInteraction(featureSelect); 

     map.removeInteraction(modifyGeom); 

     mapDiv.style.cursor = 'default'; 
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     $('.point, .line, .polygon, .select-

geom').removeClass('current'); 

   }); 

 } 

 $('#create-layer').on('submit', function(e) { 

   e.preventDefault(); 

   layerName = document.getElementById('layer-text-

name').value; 

   layerProj = document.getElementById('select-layer-

proj').value; 

   typeGeom = document.getElementById('select-layer-

geom').value; 

   var layerDefinition = $('#create-layer').serialize(); 

   $.post('php/create-layer.php', layerDefinition, 

function(data) { 

     $('.layer-creation-container').css('margin-left', '-

125%'); 

     setTimeout(function() { 

       $('.layer-creation-container').css({ 

         'left': '25%', 

         'top': '23%' 

       }); 

     }, 500); 

     $('#php-create-message').html('<p>' + data + '</p>'); 

     $('#php-create-message').append( 

       '<p><i class="material-icons php-

message">done</i></p>') 

     $('.php-create-output-container').fadeIn(); 

   }); 

 }); 

 if (typeof(Storage) !== "undefined") { 

   var panel = $('#user-overlay-layers'); 

   $('#hide-php-create-output').on('click', function() { 

     $('#user-overlay-layers').append( 

       '<span class="checkbox-container"><label><input 

type="checkbox" checked />' + 

       '<span>' + layerName + '</span>' + '</label>' + 
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       '<i class="material-icons layer-edit-hover">create</i>' 

+ 

       '<i class="material-icons layer-delete-

hover">cancel</i></span>'); 

     $('#user-overlay-layers label input').attr('value', 

layerName); 

     $('#user-overlay-layers label 

span').filter(':last').addClass(typeGeom); 

     $('#user-overlay-layers label span').attr('data-epsg', 

layerProj); 

     localStorage.setItem('layersList', panel.html()); 

     $('.layer-creation-container').find('form')[0].reset(); 

     var fieldTypeCount = $('.field-type').size(); 

     if (fieldTypeCount > 1) { 

       $('.field-name:first').nextAll('.field-name').remove(); 

       $('.field-name:first + 

label:first').nextAll('label').remove(); 

     } 

     defaultFill = new ol.style.Fill({ 

       color: '#FFE183' 

     }); 

     defaultStroke = new ol.style.Stroke({ 

       color: '#ffcc33', 

       width: 2 

     }); 

     defaultCircle = new ol.style.Circle({ 

       fill: new ol.style.Fill({ 

         color: '#ffcc33' 

       }), 

       radius: 4, 

       stroke: new ol.style.Stroke({ 

         color: 'black', 

         width: 1 

       }) 

     }); 

     defaultStyle = new ol.style.Style({ 
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       fill: defaultFill, 

       stroke: defaultStroke, 

       image: defaultCircle 

     }); 

     var semiUrl = 

       

'http://localhost:8080/geoserver/WebApp/ows?service=WFS&versio

n=1.0.0&request=GetFeature&typeName=WebApp:'; 

     url = semiUrl + layerName.toLowerCase(); 

     createdLayer = new ol.layer.Vector({ 

       name: layerName, 

       opacity: 1, 

       visible: true,  

       style: defaultStyle, 

       source: new ol.source.Vector({ 

         format: new ol.format.WFS({ 

           gmlFormat: new ol.format.GML2({}) 

         }), 

         url: url, 

         strategy: ol.loadingstrategy.all 

       }) 

     }); 

     map.addLayer(createdLayer); 

     viewProjection = 'EPSG:' + layerProj; 

     if (layerProj == '2100') { 

       map.setView(new ol.View({ 

         projection: viewProjection, 

         center: [494168.08, 

           4240480.13 

         ], 

         zoom: 7 

       })); 

     } else if (layerProj == '4326') { 

       map.setView(new ol.View({ 

         projection: viewProjection, 
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         center: [0, 0], 

         zoom: 7 

       })); 

     } else if (layerProj == '3857') { 

       map.setView(new ol.View({ 

         projection: viewProjection, 

         center: [1500000, 

           6000000 

         ], 

         zoom: 7 

       })); 

     } 

   }); 

 }  
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<?php 

$host        = "host=127.0.0.1"; 

$port        = "port=5433"; 

$dbname      = "dbname=WebApp"; 

$credentials = "user=postgres password=****"; 

$dbconn      = pg_connect("$host $port $dbname $credentials"); 

if (!$dbconn) { 

} else { 

} 

$layerName                = $_POST['layername']; 

$layerNameLower           = strtolower($layerName); 

$layerGeomType            = $_POST['layergeomtype']; 

$layerEPSG                = $_POST['layerepsg']; 

$geojsonString            = $_POST['mydata']; 

$json                     = json_decode($geojsonString); 

$featuresArray            = $json->features; 

$featuresArrayLength      = count($featuresArray); 

$featuresArrayLengthMinus = $featuresArrayLength - 1; 

$oneFeatureID; 

$oneFeaturePointCoordX; 

$oneFeaturePointCoordY; 

$featuresID           = array(); 

$featuresPointCoordX  = array(); 

$featuresPointCoordY  = array(); 

$featuresCoordsArrayX = array(); 

$featuresCoordsArrayY = array(); 

$featuresCoordsArrayLength; 

if ($featuresArrayLength <= 1) { 

if ($layerGeomType == 'Point') { 

$oneFeatureID          = $featuresArray[0]->id; 

$oneFeaturePointCoordX = $featuresArray[0]->geometry-

>coordinates[0]; 

$oneFeaturePointCoordY = $featuresArray[0]->geometry-

>coordinates[1]; 

editing-layer.php 
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$sql = "INSERT INTO $layerName (gid, geom) VALUES 

($oneFeatureID, 

ST_GeomFromText('$layerGeomType($oneFeaturePointCoordX 

$oneFeaturePointCoordY)', $layerEPSG))"; 

$ret = pg_query($dbconn, $sql); 

if (!$ret) { 

echo pg_last_error($dbconn); 

} else { 

echo "Layer " . $layerName . " edited succesfully!"; 

} 

pg_close($dbconn); 

} else if ($layerGeomType == 'MultiLineString') { 

$oneFeatureID = $featuresArray[0]->id; 

$featuresCoordsArray = $featuresArray[0]->geometry-

>coordinates; 

$featuresCoordsArrayLength = count($featuresCoordsArray); 

for ($i = 0; $i < $featuresCoordsArrayLength; $i++) { 

$featuresCoordsArrayX[$i] = $featuresCoordsArray[$i][0]; 

$featuresCoordsArrayY[$i] = $featuresCoordsArray[$i][1]; 

} 

$featuresCoordsMerge = ''; 

$featuresCoordsArrayXLength = count($featuresCoordsArrayX); 

for ($j = 0; $j < $featuresCoordsArrayXLength; $j++) { 

$featuresCoordsMerge .= $featuresCoordsArrayX[$j] . ' ' . 

$featuresCoordsArrayY[$j] . ','; 

} 

$featuresCoordsMergeTrimmed = rtrim($featuresCoordsMerge, 

','); 

$sql = "INSERT INTO $layerName (gid, geom) VALUES 

($oneFeatureID, 

ST_GeomFromText('$layerGeomType(($featuresCoordsMergeTrimmed))

', $layerEPSG))"; 

$ret = pg_query($dbconn, $sql); 

if (!$ret) { 

echo pg_last_error($dbconn); 

} else { 

echo "Layer " . $layerName . " edited succesfully!"; 

} 
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pg_close($dbconn);  

} else if ($layerGeomType == 'MultiPolygon') { 

$oneFeatureID = $featuresArray[0]->id; 

$featuresCoordsArray = $featuresArray[0]->geometry-

>coordinates[0]; 

$featuresCoordsArrayLength = count($featuresCoordsArray); 

for ($i = 0; $i < $featuresCoordsArrayLength; $i++) { 

$featuresCoordsArrayX[$i] = $featuresCoordsArray[$i][0]; 

$featuresCoordsArrayY[$i] = $featuresCoordsArray[$i][1]; 

} 

$featuresCoordsMerge = ''; 

$featuresCoordsArrayXLength = count($featuresCoordsArrayX); 

for ($j = 0; $j < $featuresCoordsArrayXLength; $j++) { 

$featuresCoordsMerge .= $featuresCoordsArrayX[$j] . ' ' . 

$featuresCoordsArrayY[$j] . ','; 

} 

$featuresCoordsMergeTrimmed = rtrim($featuresCoordsMerge, 

','); 

$sql = "INSERT INTO $layerName (gid, geom) VALUES 

($oneFeatureID, 

ST_GeomFromText('$layerGeomType((($featuresCoordsMergeTrimmed)

))', $layerEPSG))"; 

$ret = pg_query($dbconn, $sql); 

if (!$ret) { 

echo pg_last_error($dbconn); 

} else { 

echo "Layer " . $layerName . " edited succesfully!"; 

} 

pg_close($dbconn); 

} 

} else { 

for ($x = 0; $x < $featuresArrayLength; $x++) { 

if ($layerGeomType == 'Point') { 

$featuresID[$x] = $featuresArray[$x]->id; 

$featuresPointCoordX[$x] = $featuresArray[$x]->geometry-

>coordinates[0]; 
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$featuresPointCoordY[$x] = $featuresArray[$x]->geometry-

>coordinates[1];  

$sql = "INSERT INTO $layerName (gid, geom) VALUES 

($featuresID[$x], 

ST_GeomFromText('$layerGeomType($featuresPointCoordX[$x] 

$featuresPointCoordY[$x])', $layerEPSG))"; 

$ret = pg_query($dbconn, $sql); 

if (!$ret) { 

echo pg_last_error($dbconn); 

} else { 

} 

if ($x == $featuresArrayLengthMinus) { 

echo "Layer " . $layerName . " edited succesfully!"; 

} 

} else if ($layerGeomType == 'MultiLineString') { 

$featuresID[$x] = $featuresArray[$x]->id; 

$featuresCoordsArray = $featuresArray[$x]->geometry-

>coordinates; 

$featuresCoordsArrayLength = count($featuresCoordsArray); 

for ($i = 0; $i < $featuresCoordsArrayLength; $i++) { 

$featuresCoordsArrayX[$i] = $featuresCoordsArray[$i][0]; 

$featuresCoordsArrayY[$i] = $featuresCoordsArray[$i][1]; 

} 

$featuresCoordsMerge = ''; 

$featuresCoordsArrayXLength = count($featuresCoordsArrayX); 

for ($j = 0; $j < $featuresCoordsArrayXLength; $j++) { 

$featuresCoordsMerge .= $featuresCoordsArrayX[$j] . ' ' . 

$featuresCoordsArrayY[$j] . ','; 

} 

$featuresCoordsMergeTrimmed = rtrim($featuresCoordsMerge, 

','); 

$sql = "INSERT INTO $layerName (gid, geom) VALUES 

($featuresID[$x], 

ST_GeomFromText('$layerGeomType(($featuresCoordsMergeTrimmed))

', $layerEPSG))"; 

$ret = pg_query($dbconn, $sql); 

if (!$ret) { 

echo pg_last_error($dbconn); 
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} else { 

} 

if ($x == $featuresArrayLengthMinus) { 

echo "Layer " . $layerName . " edited succesfully!"; 

} 

} else if ($layerGeomType == 'MultiPolygon') { 

$featuresID[$x] = $featuresArray[$x]->id; 

$featuresCoordsArray  = $featuresArray[$x]->geometry-

>coordinates[0]; 

$featuresCoordsArrayLength = count($featuresCoordsArray); 

for ($i = 0; $i < $featuresCoordsArrayLength; $i++) { 

$featuresCoordsArrayX[$i] = $featuresCoordsArray[$i][0]; 

$featuresCoordsArrayY[$i] = $featuresCoordsArray[$i][1]; 

} 

$featuresCoordsMerge = ''; 

$featuresCoordsArrayXLength = count($featuresCoordsArrayX); 

for ($j = 0; $j < $featuresCoordsArrayXLength; $j++) { 

$featuresCoordsMerge .= $featuresCoordsArrayX[$j] . ' ' . 

$featuresCoordsArrayY[$j] . ','; 

} 

$featuresCoordsMergeTrimmed = rtrim($featuresCoordsMerge, 

','); 

$sql = "INSERT INTO $layerName (gid, geom) VALUES 

($featuresID[$x], 

ST_GeomFromText('$layerGeomType((($featuresCoordsMergeTrimmed)

))', $layerEPSG))"; 

$ret = pg_query($dbconn, $sql); 

if (!$ret) { 

echo pg_last_error($dbconn); 

} else { 

} 

} 

if ($x == $featuresArrayLengthMinus) { 

echo "Layer " . $layerName . " edited succesfully!"; 

} 

} 
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pg_close($dbconn); 

} 

include "GeoserverWrapper.php"; 

$geoserver = new 

GeoserverWrapper('http://localhost:8080/geoserver/', 'admin', 

'2621022754'); 

$geoserver->createLayer($layerNameLower, 'WebApp', 

'PostGISDB', ''); 

?>  
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 Μεταφόρτωση γεωγραφικών δεδομένων 
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var fileName, url; 

$('#data-upload').on('submit', function(e) { 

  e.preventDefault(); 

  var userData = new FormData(this); 

  var inputFile = document.getElementById('file-upload'); 

  var inputFileName = inputFile.files[0].name; 

  fileName = inputFileName.replace(/\.[^/.]+$/, ""); 

  console.log('input file name: ' + fileName); 

  var semiUrl = 

    

'http://localhost:8080/geoserver/WebApp/ows?service=WFS&versio

n=1.0.0&request=GetFeature&typeName=WebApp:'; 

  url = semiUrl + fileName.toLowerCase(); 

  $.ajax({ 

    type: 'POST', 

    url: 'php/data-upload-noechos.php', 

    data: userData, 

    contentType: false, 

    cache: false, 

    processData: false, 

    beforeSend: function() { 

      $('.upload-container').css('margin-left', '-120%'); 

      setTimeout(function() { 

        $('.upload-container').css({ 

          'left': '25%', 

          'top': '24%' 

        }); 

      }, 500);  

      $('#loading').css('display', 'block'); 

    }, 

    success: function(data) { 

      $('#loading').css('display', 'none'); 

      $('#php-upload-message').html('<p>' + data + '</p>'); 

script.js 
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      $('#php-upload-message').append( 

        '<p><i class="material-icons php-

message">done</i></p>') 

      $('.php-upload-output-container').fadeIn(); 

    }, 

    error: function() { 

        alert('Error uploading data, try again'); 

      } //, 

      // complete: function(){ 

      //$('#loading').css('display', 'none'); 

      // } 

  }); 

});  
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<?php 

error_reporting(0); 

$host        = "host=127.0.0.1"; 

$port        = "port=5433"; 

$dbname      = "dbname=WebApp"; 

$credentials = "user=postgres password=****"; 

$dbconn      = pg_connect("$host $port $dbname $credentials"); 

if (!$dbconn) { 

} else { 

} 

$userFile           = $_FILES['upload-file']; 

$userFileName       = $userFile['name']; 

$userFileNameLength = count($userFileName); 

if ($userFileNameLength > 1) { 

    for ($q = 0; $q < $userFileNameLength; $q++) { 

        if (strpos($userFileName[$q], '.shp') !== false) { 

            $userFileNameShp = $userFileName[$q]; 

            $nameShpIndex    = $q; 

        } else if (strpos($userFileName[$q], '.dbf') !== 

false) { 

            $userFileNameDbf = $userFileName[$q]; 

            $nameDbfIndex    = $q; 

        } else if (strpos($userFileName[$q], '.prj') !== 

false) { 

            $userFileNamePrj = $userFileName[$q]; 

            $namePrjIndex    = $q; 

        } 

    } 

    $ext           = pathinfo($userFileNameShp, 

PATHINFO_EXTENSION); 

    $fileNameUser  = basename($userFileNameShp, "." . $ext); 

    $fileName      = strtolower($fileNameUser); 

    $uploadsDir    = "uploads/"; 

    $targetFile    = $uploadsDir . $userFileNameShp; 

    $targetFileDbf = $uploadsDir . $userFileNameDbf; 

data-upload.php 
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    $targetFilePrj = $uploadsDir . $userFileNamePrj; 

    $tempDirArray  = $userFile['tmp_name']; 

    $tempDirShp    = $tempDirArray[$nameShpIndex]; 

    $tempDirDbf    = $tempDirArray[$nameDbfIndex]; 

    $tempDirPrj    = $tempDirArray[$namePrjIndex]; 

    $fileType      = pathinfo($targetFile, 

PATHINFO_EXTENSION); 

    $uploadOk      = 1; 

    if (file_exists($targetFile)) { 

        echo "File already exists."; 

        $uploadOk = 0; 

    } 

    if ($fileType != "shp" && $fileType != "prj" && $fileType 

!= "dbf" && $fileType != "geojson") { 

        echo "File type is not supported. Please choose one of 

.shp or .geojson"; 

        $uploadOk = 0; 

    } 

    if ($uploadOk == 0) { 

        echo "Your file was not uploaded."; 

    } else { 

        if (move_uploaded_file($tempDirShp, $targetFile)) { 

            echo "The file " . $userFileNameShp . " has been 

uploaded."; 

            echo "<br />"; 

        } else { 

            echo "There was an error uploading your file."; 

        } 

        if (move_uploaded_file($tempDirDbf, $targetFileDbf)) { 

        } else { 

        } 

        if (move_uploaded_file($tempDirPrj, $targetFilePrj)) { 

        } else { 

        } 

    } 

} else { 
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    $userFileNameSingle = $userFile['name']  [0]; 

    $ext                = pathinfo($userFileNameSingle, 

PATHINFO_EXTENSION); 

    $fileName           = basename($userFileNameSingle, "." . 

$ext); 

    $uploadsDir         = "uploads/"; 

    $targetFile         = $uploadsDir . $userFileNameSingle; 

    $temp_dir           = $userFile['tmp_name'][0]; 

    $fileType           = pathinfo($targetFile, 

PATHINFO_EXTENSION); 

    $uploadOk           = 1; 

    if (file_exists($targetFile)) { 

        echo "File already exists."; 

        $uploadOk = 0; 

    } 

    if ($fileType != "shp" && $fileType != "prj" && $fileType 

!= "dbf" && $fileType != "geojson") { 

        echo "File type is not supported. Please choose one of 

.shp, .geojson, .gml, .kml"; 

        $uploadOk = 0; 

    } 

    if ($uploadOk == 0) { 

        echo "Your file was not uploaded."; 

    } else { 

        if (move_uploaded_file($temp_dir, $targetFile)) { 

            echo "The file " . $userFileNameSingle . " has 

been uploaded."; 

        } else { 

            echo "There was an error uploading your file."; 

        } 

    } 

} 

$fileContent = file_get_contents($targetFile); 

if ($fileType == 'shp') { 

    require_once('php-shp-parse/src/shapefile.php'); 

    $ShapeFile   = new ShapeFile($targetFile); 
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    $geomType    = $ShapeFile-

>getShapeType(SHAPEFILE::FORMAT_STR); 

    $esriShpProj = $ShapeFile->getPRJ(); 

    $shpProj     = ''; 

    if (strpos($esriShpProj, 'Greek_Grid') !== false) { 

        $shpProj = '2100'; 

    } else if (strpos($esriShpProj, 'Web_Mercator') !== false) 

{ 

        $shpProj = '3857';  

    } else if (strpos($esriShpProj, 'GCS_WGS_1984') !== false) 

{ 

        $shpProj = '4326'; 

    } 

    echo '<p id="pass-to-js">' . $shpProj . '</p>'; 

    if ($geomType == 'Point') { 

        $c = 0; 

        while ($shapefileRecords = $ShapeFile-

>getRecord(SHAPEFILE::GEOMETRY_WKT)) { 

            $pointGeomCoords = $shapefileRecords['shp']; 

            $pointAttributes = $shapefileRecords['dbf']; 

            unset($pointAttributes['deleted']); 

            $dbfKeys       = array_keys($pointAttributes); 

            $dbfValues     = array_values($pointAttributes); 

            $dbfKeysLength = count($dbfKeys); 

            $createdTable  = 0 + $c; 

            if ($createdTable < 1) { 

                $sql = "CREATE TABLE $fileName ( 

           gid serial PRIMARY KEY NOT NULL, 

           geom geometry($geomType, $shpProj))"; 

                $ret = pg_query($dbconn, $sql); 

                if (!$ret) { 

                    echo pg_last_error($dbconn); 

                } else { 

                } 

            } else { 

            } 
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            $sqlInsert = "INSERT INTO $fileName (geom) VALUES 

(ST_GeomFromText('$pointGeomCoords', $shpProj))"; 

            $retInsert = pg_query($dbconn, $sqlInsert); 

            if (!$ret) { 

                echo pg_last_error($dbconn); 

            } else { 

            } 

            for ($i = 0; $i < $dbfKeysLength; $i++) { 

                $fieldDataType[$i] = gettype($dbfValues[$i]); 

                $fieldType         = ' '; 

                if ($fieldDataType[$i] == 'string') { 

                    $fieldType = 'character varying(50)'; 

                } else if ($fieldDataType[$i] == 'integer') { 

                    $fieldType = 'integer'; 

                } else if ($fieldDataType[$i] == 'double') { 

                    $fieldType = 'numeric'; 

                } else if ($fieldDataType[$i] == 'NULL') { 

                    $fieldType = 'character varying(50)'; 

                } else if ($fieldDataType[$i] == 'boolean') { 

                    $fieldType = 'integer'; 

                } 

                if ($createdTable < 1) { 

                    $sqlAlter = "ALTER TABLE $fileName  

                    ADD $dbfKeys[$i] $fieldType"; 

                    $retAlter = pg_query($dbconn, $sqlAlter); 

                    if (!$retAlter) { 

                        echo pg_last_error($dbconn); 

                    } else { 

                    } 

                } else { 

                } 

                if ($dbfValues[$i] == '') { 

                    $dbfValues[$i] = 0; 

                } 
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                $sqlUpdate = "UPDATE $fileName SET 

$dbfKeys[$i] = '$dbfValues[$i]' WHERE geom = 

ST_GeomFromText('$pointGeomCoords', $shpProj) "; 

                $retUpdate = pg_query($dbconn, $sqlUpdate); 

                if (!$retUpdate) { 

                    echo pg_last_error($dbconn); 

                } else { 

                } 

            } 

            $c++; 

        } 

        pg_close($dbconn); 

    } else if ($geomType == 'PolyLine') { 

        $geomType = 'MULTILINESTRING'; 

        $c        = 0; 

        while ($shapefileRecords = $ShapeFile-

>getRecord(SHAPEFILE::GEOMETRY_WKT)) { 

            $lineGeomCoords = $shapefileRecords['shp']; 

            $lineAttributes = $shapefileRecords['dbf']; 

            unset($lineAttributes['deleted']); 

            $multiLineGeomCoords = ''; 

            if (strpos($lineGeomCoords, 'MULTILINESTRING') !== 

false) { 

                $multiLineGeomCoords = $lineGeomCoords; 

            } else { 

                $multiLineGeomCoords = 

str_replace('LINESTRING', 'MULTILINESTRING(', 

$lineGeomCoords); 

                $multiLineGeomCoords = $multiLineGeomCoords . 

')'; 

            } 

            $dbfKeys       = array_keys($lineAttributes); 

            $dbfValues     = array_values($lineAttributes); 

            $dbfKeysLength = count($dbfKeys); 

            $createdTable  = 0 + $c; 

            if ($createdTable < 1) { 

                $sql = "CREATE TABLE $fileName ( 
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           gid serial PRIMARY KEY NOT NULL, 

           geom geometry($geomType, $shpProj))"; 

                $ret = pg_query($dbconn, $sql); 

                if (!$ret) { 

                    echo pg_last_error($dbconn); 

                } else { 

                } 

            } else { 

            } 

            $sqlInsert = "INSERT INTO $fileName (geom) VALUES 

(ST_GeomFromText('$multiLineGeomCoords', $shpProj))"; 

            $retInsert = pg_query($dbconn, $sqlInsert); 

            if (!$ret) { 

                echo pg_last_error($dbconn); 

            } else { 

            } 

            for ($i = 0; $i < $dbfKeysLength; $i++) { 

                $fieldDataType[$i] = gettype($dbfValues[$i]); 

                $fieldType         = ' '; 

                if ($fieldDataType[$i] == 'string') { 

                    $fieldType = 'character varying(50)'; 

                } else if ($fieldDataType[$i] == 'integer') { 

                    $fieldType = 'integer'; 

                } else if ($fieldDataType[$i] == 'double') { 

                    $fieldType = 'numeric'; 

                } else if ($fieldDataType[$i] == 'NULL') { 

                    $fieldType = 'character varying(50)'; 

                } else if ($fieldDataType[$i] == 'boolean') { 

                    $fieldType = 'integer'; 

                } 

                if ($createdTable < 1) { 

                    $sqlAlter = "ALTER TABLE $fileName  

                    ADD $dbfKeys[$i] $fieldType"; 

                    $retAlter = pg_query($dbconn, $sqlAlter); 
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                    if (!$retAlter) { 

                        echo pg_last_error($dbconn); 

                    } else { 

                    } 

                } else { 

                } 

                if ($dbfValues[$i] == '') { 

                    $dbfValues[$i] = 0; 

                } 

                $sqlUpdate = "UPDATE $fileName SET 

$dbfKeys[$i] = '$dbfValues[$i]' WHERE geom = 

ST_GeomFromText('$multiLineGeomCoords', $shpProj) "; 

                $retUpdate = pg_query($dbconn, $sqlUpdate); 

                if (!$retUpdate) { 

                    echo pg_last_error($dbconn); 

                } else { 

                } 

            } 

            $c++; 

        } 

        pg_close($dbconn); 

    } else if ($geomType == 'Polygon') { 

        $geomType = 'MULTIPOLYGON'; 

        $c        = 0; 

        while ($shapefileRecords = $ShapeFile-

>getRecord(SHAPEFILE::GEOMETRY_WKT)) { 

            $polygonGeomCoords = $shapefileRecords['shp']; 

            $polygonAttributes = $shapefileRecords['dbf']; 

            unset($polygonAttributes['deleted']); 

            $multiPolygonGeomCoords = ''; 

            if (strpos($polygonGeomCoords, 'MULTIPOLYGON') !== 

false) { 

                $multiPolygonGeomCoords = $polygonGeomCoords; 

            } else { 

                $multiPolygonGeomCoords = 

str_replace('POLYGON', 'MULTIPOLYGON(', $polygonGeomCoords); 
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                $multiPolygonGeomCoords = 

$multiPolygonGeomCoords . ')'; 

            } 

            $dbfKeys       = array_keys($polygonAttributes); 

            $dbfValues     = array_values($polygonAttributes); 

            $dbfKeysLength = count($dbfKeys); 

            $createdTable  = 0 + $c; 

            if ($createdTable < 1) { 

                $sql = "CREATE TABLE $fileName ( 

           gid serial PRIMARY KEY NOT NULL, 

           geom geometry($geomType, $shpProj))"; 

                $ret = pg_query($dbconn, $sql); 

                if (!$ret) { 

                    echo pg_last_error($dbconn); 

                } else { 

                } 

            } else { 

            } 

            $sqlInsert = "INSERT INTO $fileName (geom) VALUES 

(ST_GeomFromText('$multiPolygonGeomCoords', $shpProj))"; 

            $retInsert = pg_query($dbconn, $sqlInsert); 

            if (!$ret) { 

                echo pg_last_error($dbconn); 

            } else { 

            } 

            for ($i = 0; $i < $dbfKeysLength; $i++) { 

                $fieldDataType[$i] = gettype($dbfValues[$i]); 

                $fieldType         = ' '; 

                if ($fieldDataType[$i] == 'string') { 

                    $fieldType = 'character varying(50)'; 

                } else if ($fieldDataType[$i] == 'integer') { 

                    $fieldType = 'integer'; 

                } else if ($fieldDataType[$i] == 'double') { 

                    $fieldType = 'numeric'; 

                } else if ($fieldDataType[$i] == 'NULL') { 
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                    $fieldType = 'character varying(50)'; 

                } else if ($fieldDataType[$i] == 'boolean') { 

                    $fieldType = 'integer'; 

                } 

                if ($createdTable < 1) { 

                    $sqlAlter = "ALTER TABLE $fileName  

                    ADD $dbfKeys[$i] $fieldType"; 

                    $retAlter = pg_query($dbconn, $sqlAlter); 

                    if (!$retAlter) { 

                        echo pg_last_error($dbconn); 

                    } else { 

                    } 

                } else {} 

                if ($dbfValues[$i] == '') { 

                    $dbfValues[$i] = 0; 

                } 

                $sqlUpdate = "UPDATE $fileName SET 

$dbfKeys[$i] = '$dbfValues[$i]' WHERE geom = 

ST_GeomFromText('$multiPolygonGeomCoords', $shpProj) "; 

                $retUpdate = pg_query($dbconn, $sqlUpdate); 

                if (!$retUpdate) { 

                    echo pg_last_error($dbconn); 

                } else { 

                } 

            } 

            $c++; 

        } 

        pg_close($dbconn); 

    } 

} 

include "GeoserverWrapper.php"; 

$geoserver = new 

GeoserverWrapper('http://localhost:8080/geoserver/', 'admin', 

'2621022754'); 

$geoserver->createLayer($fileName, 'WebApp', 'PostGISDB', ''); 

?>  
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 Προβολικοί Μετασχηματισμοί  
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$('#click-download').on('click', function(e) { 

  var selectedLayer = document.getElementById('select-

download-layer').value; 

  var lowerLayer = selectedLayer.toLowerCase(); 

  var format = document.getElementById('select-layer-

format').value; 

  if (format == 'SHP') { 

    var url = 

      

'http://localhost:8080/geoserver/WebApp/ows?service=WFS&versio

n=1.0.0&request=GetFeature&typeName=WebApp:' + 

      lowerLayer + '&outputFormat=SHAPE-ZIP'; 

  } else if (format == 'GeoJSON') { 

    var url = 

      

'http://localhost:8080/geoserver/WebApp/ows?service=WFS&versio

n=1.0.0&request=GetFeature&typeName=WebApp:' + 

      lowerLayer + '&outputFormat=json'; 

  } else if (format == 'GML') { 

    var url = 

      

'http://localhost:8080/geoserver/WebApp/ows?service=WFS&versio

n=1.0.0&request=GetFeature&typeName=WebApp:' + 

      lowerLayer + 

'&outputFormat=text%2Fxml%3B%20subtype%3Dgml%2F2.1.2'; 

  } else if (format == 'KML') { 

    var url = 

      

'http://localhost:8080/geoserver/WebApp/ows?service=WFS&versio

n=1.0.0&request=GetFeature&typeName=WebApp:' + 

      lowerLayer + '&outputFormat=application%2Fvnd.google-

earth.kml%2Bxml'; 

  } 

  $('#click-download').attr('href', url); 

});

script.js 
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<?php 

$host        = "host=127.0.0.1"; 

$port        = "port=5433"; 

$dbname      = "dbname=WebApp"; 

$credentials = "user=postgres password=****"; 

$dbconn      = pg_connect("$host $port $dbname $credentials"); 

if (!$dbconn) { 

} else { 

} 

$layerToProj         = $_POST['selectLayer']; 

$layerSourceProjName = $_POST['sourceProjName']; 

$targetProj          = $_POST['targetProj']; 

$layerGeomType; 

$sqlSelect = "SELECT geometryType(geom) from $layerToProj"; 

$retSelect = pg_query($dbconn, $sqlSelect); 

if (!$retSelect) { 

    echo pg_last_error($dbconn); 

} else { 

    $layerGeomType = pg_fetch_row($retSelect); 

} 

$sqlAlter = "ALTER TABLE $layerToProj 

 ALTER COLUMN geom TYPE geometry($layerGeomType,$targetProj)  

  USING ST_Transform(geom,$targetProj) "; 

$retAlter = pg_query($dbconn, $sqlAlter); 

if (!$retAlter) { 

    echo pg_last_error($dbconn); 

} else { 

    echo "<br>" . $layerToProj . ' projection transformed 

succesfully!'; 

} 

pg_close($dbconn); 

?> 
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 Γενίκευση της γεωμετρίας διανυσματικών δεδομένων 
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$('#select-gnr-layer').on('change', function() { 

  var selectedLayer = document.getElementById('select-

gnr-layer').value; 

  console.log('selected layer: ' + selectedLayer); 

  $.ajax({ 

    type: 'POST', 

    url: 'php/gnr-init-geom.php', 

    data: { 

      selectedlayer: selectedLayer 

    }, 

    success: function(data) { 

      console.log('its ok'); 

    } 

  }) 

}); 

$('#gnr-tolerance').on('change', function() { 

  var gnrSlider = document.getElementById('gnr-slider'); 

  var inputSetTol = document.getElementById('gnr-tolerance'); 

  gnrSlider.value = inputSetTol.value; 

  $('#gnr-slider').change();  

}); 

$('#gnr-slider').on('change', function() { 

  var selectedLayer = document.getElementById('select-gnr-

layer').value; 

  console.log('selected layer: ' + selectedLayer); 

  var toleranceVal = document.getElementById('gnr-

slider').value; 

  console.log('slider tolerance value: ' + toleranceVal); 

  var inputSetTol = document.getElementById('gnr-tolerance'); 

  inputSetTol.value = toleranceVal; 

  $.ajax({ 

    type: 'POST', 

    url: 'php/layer-gnr.php', 

    data: { 

script.js 
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      gnrlayer: selectedLayer, 

      tolvalue: toleranceVal 

    }, 

    success: function(data) { 

      console.log(data); 

      map.getLayers().forEach(function(layer) { 

        if (layer.get('name') === selectedLayer) { 

          console.log('ready to change source!'); 

          layer.getSource().clear();  

        } 

      }); 

    }, 

    error: function() { 

      alert('Error simplifying layer, try again'); 

    } 

  }); 

}); 
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<?php 

session_start(); 

$host        = "host=127.0.0.1"; 

$port        = "port=5433"; 

$dbname      = "dbname=WebApp"; 

$credentials = "user=postgres password=****"; 

$dbconn      = pg_connect("$host $port $dbname $credentials"); 

if (!$dbconn) { 

    echo "Error : Unable to open database\n"; 

} else { 

    echo "Opened database successfully\n"; 

} 

echo 'This responses comes with print_r:'; 

echo "<br />"; 

print_r($_POST); 

echo "<br />"; 

echo "<br />"; 

$gnrLayer = $_POST['gnrlayer']; 

echo 'Selected layer to simplify: ' . $gnrLayer; 

echo "<br />"; 

$gnrTolerance = $_POST['tolvalue']; 

echo 'Simplify tolerance: ' . $gnrTolerance; 

echo "<br />"; 

$layerInitGeom       = $_SESSION["initGeom"]; 

$initGeomArrayLength = count($layerInitGeom); 

for ($i = 0; $i < $initGeomArrayLength; $i++) { 

    $j         = $i + 1; 

    $setGeom   = $layerInitGeom[$i]['geom']; 

    $sqlUpdate = "UPDATE $gnrLayer SET geom = '$setGeom' WHERE 

gid = $j"; 

    $retUpdate = pg_query($dbconn, $sqlUpdate); 

    if (!$retUpdate) { 

        echo pg_last_error($dbconn); 

    } else { 

layer-gnr.php 
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        echo "<br>" . $gnrLayer . ' initial geometry did 

set!'; 

    } 

} 

$sqlAlter = "ALTER TABLE $gnrLayer 

 ALTER COLUMN geom TYPE geometry  

  USING ST_SimplifyPreserveTopology(geom, $gnrTolerance);"; 

$retAlter = pg_query($dbconn, $sqlAlter); 

if (!$retAlter) { 

    echo pg_last_error($dbconn); 

} else { 

    echo "<br>" . $gnrLayer . ' simplified succesfully!'; 

} 

pg_close($dbconn); 

?> 


