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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το παρόν κείμενο αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης για τους διαχειριστές και τους 
χρήστες της Υποδομής Γεωχωρικών Δεδομένων της Περιφέρειας  Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.) και των δύο διαδικτυακών ΣΓΠ που 
αναπτύχθηκαν για τη Διεύθυνση Υδάτων και για τη Διεύθυνση Δασών του Νομού 
Ροδόπης. 
 
Το έργο εκτελέστηκε με χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 
(EEA Grants) και την Ελληνική Κυβέρνηση, με Φορέα Υλοποίησης την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης (πρώην Περιφέρεια  Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης1) και εταίρους το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) και τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας. 
 

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 
Το αρχιτεκτονικό μοντέλο αποτελείται από 3 βασικούς κόμβους:  
 
Α. Κεντρικός κόμβος της Υποδομής Χωρικών Δεδομένων (ΥΧΔ), όπου 
εγκαταστάθηκε το λειτουργικό σύστημα του Server (Windows 2008 R2 64bit) και 
φέρει 2 υλοποιήσεις εικονικών μηχανημάτων (virtual machines): 
 

 Εικονικό μηχάνημα εξυπηρέτησης γεωχωρικών δεδομένων (GIS Server), 
που έχει εγκατεστημένη μια άδεια του λογισμικού ArcGIS Desktop v.10, το 
σύστημα εξυπηρέτησης των γεωγραφικών δεδομένων της υποδομής (ArcGIS 
Server v.10), τον εξυπηρετητή βάσεων δεδομένων (PostgresSQL 8.3), τη 
μηχανή χωρικής βάσης (Spatial Database Engine - ArcSDE) και τον 
εξυπηρετητή διαδικτύου (IIS Web Server). 

 Εικονικό μηχάνημα εξυπηρέτησης μεταδεδομένων (Geoportal Server), που 
έχει εγκατεστημένo το σύστημα εξυπηρέτησης του καταλόγου μεταδεδομένων 
(Geoportal Server v.10), τον εξυπηρετητή βάσεων δεδομένων (PostgresSQL 
9.1.2) όπου εισάχθηκε το σχήμα εφαρμογής των προτύπων μεταεδεδομένων 
του Geoportal, τον εξυπηρετητή διαδικτύου (Apache Tomcat Web Server 
6.0.35), και τα λογισμικά Apache Directory Server και Apache Directory 
Studio από όπου υλοποιήθηκε LDAP authentication για την ταυτοποίηση των 
χρηστών. 

 
Β. Κόμβος παραγωγής και δημοσίευσης δεδομένων και μεταδεδομένων της 
Δ/νσης Υδάτων (GIS Client), όπου έχει εγκατασταθεί εφαρμογή γραφείου ΣΓΠ 
(Desktop GIS) με τα υδρογραφικά γεωχωρικά δεδομένα της Δ/νσης Υδάτων. 
 

                                                 
1 Ενώ αρχικά φορέας υλοποίησης ήταν η Περιφέρεια  Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.), 
μετά τη διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη που συνέπεσε χρονικά με την υλοποίηση του έργου, 
φορέας υλοποίησης είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης στην οποία ανήκει πλέον 
η Π.Α.Μ.Θ. 
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Γ. Κόμβος παραγωγής και δημοσίευσης δεδομένων και μεταδεδομένων της 
Δ/νσης Δασών (GIS Client), όπου έχει εγκατασταθεί εφαρμογή γραφείου ΣΓΠ 
(Desktop GIS) με τα δασολογικά γεωχωρικά δεδομένα της Δ/νσης Δασών. 
 

 
Εικόνα 2.1.1 Η αρχιτεκτονική του συστήματος. 

∆εδομένα 
GIS 

 
Ο ρόλος του κεντρικού κόμβου της Υποδομής Χωρικών Δεδομένων είναι ο εξής: 
 

 Να εντοπίζει γεωχωρικά δεδομένα ανάμεσα στους διαφορετικούς κόμβους 
που απαρτίζουν την ΥΧΔ 

 Να κρατάει τα μεταδεδομένα των δεδομένων σε κεντρική βάση μέσω 
υπηρεσίας καταλόγου μεταδεδομένων (Catalog Service for the Web - CSW). 

 Να παρέχει τις υπηρεσίες εξυπηρετητή διαδικτύου (Web Server) για τον 
κεντρικό κόμβο (Γεωπύλη Περιφέρειας) και για τους κόμβους των Δ/νσεων 
Υδάτων και Δασών (Διαδικτυακές εφαρμογές ΣΓΠ). 

 Να υποστηρίζει τη διεπαφή (interface) με τον τελικό χρήστη. 
 Να παρέχει τα δεδομένα στον τελικό χρήστη. 
 Να παρέχει σύστημα αυθεντικοποίησης των συνδεδεμένων χρηστών. 

 
Η σχέση του κεντρικού κόμβου της ΥΧΔ με τους κόμβους των φορέων (GIS clients), 
θα λειτουργεί ως εξής: 

 Κάθε φορέας (Δ/νση Δασών και Δ/νση Υδάτων) που θα συμμετέχει στην 
ΥΧΔ ως κόμβος παραγωγής και δημοσίευσης γεωχωρικών δεδομένων, θα 
έχει τα γεωχωρικά δεδομένα του, αποθηκευμένα και οργανωμένα ανάλογα, 
σε δικό του ΣΓΠ.  

 Η συμμόρφωση των δεδομένων, η επικαιροποίησή τους και η  συμπλήρωση 
των μεταδεδομένων τους θα αποτελεί ευθύνη του φορέα, και θα γίνεται με 
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βάση τις προδιαγραφές των μοντέλων δεδομένων και το εγχειρίδιο χρήσης 
του συστήματος. 

 Ο φορέας θα επιλέγει το σύνολο ή υποσύνολο των γεωχωρικών του 
δεδομένων για να διατίθεται μέσω της ΥΧΔ, και θα συνδέεται 
απομακρυσμένα μέσω του διαδικτύου με τον κεντρικό κόμβο, ώστε να 
δημοσιεύει: α) τα γεωχωρικά δεδομένα με τη μορφή διαδικτυακών 
υπηρεσιών χάρτη (web map services) και β) τα αντίστοιχα μεταδεδομένα 
τους στον κατάλόγο μεταδεδομένων της κεντρικής γεωπύλης (CSW). 

 Κάθε φορέας θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή και θα εφοδιάζει το δίκτυο της 
ΥΧΔ με νέα γεωχωρικά δεδομένα που άπτονται της δικαιοδοσίας του, αλλά 
που συμμορφώνονται με τις αρχές τυποποίησης και οργάνωσης της ΥΧΔ. 

 Κάθε φορέας μέσω του υπολογιστικού του συστήματος και εφόσον φυσικά 
υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο, θα μπορεί να αναζητά και να χρησιμοποιεί 
στο δικό του ΣΓΠ, γεωχωρικά δεδομένα της ΥΧΔ και άλλων φορέων που 
συμμετέχουν στην ΥΧΔ, εφόσον τα δεδομένα αυτά διατίθενται ελεύθερα από 
τους άλλους φορείς.  

 

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 
3.1 Υποδομή χωρικών δεδομένων 
 
Το πληροφοριακό σύστημα που υλοποιεί την υποδομή των χωρικών δεδομένων 
αποτελείται από υλισμικό και λογισμικό που ικανοποιεί τις παρακάτω προδιαγραφές: 
 
Υλισμικό: 
 

Εξυπηρετητής (server): 1 τεμάχιο. Ο εξυπηρετητής αυτός έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 

Τετραπύρηνο επεξεργαστή 64 bit με συχνότητα λειτουργίας τουλάχιστον 2,5GHz και 
λανθάνουσα μνήμη (cache) 12MB. 
Μνήμη 16GB RAM. 
Ελεγκτή σκληρών δίσκων SATA με δυνατότητα υποστήριξης τουλάχιστον τεσσάρων φυσικών 
δίσκων καθώς και των προτύπων RAID 1 - 5. 
Δύο σκληρούς δίσκους SATA χωρητικότητας τουλάχιστον 1,5ΤΒ ο καθ' ένας με ταχύτητα 
περιστροφής τουλάχιστον 7200 rpm. 
Ένα σκληρό δίσκο στερεάς κατάστασης (ssd) χωρητικότητας 64GΒ τουλάχιστον. 
Ελεγκτή οθόνης με τουλάχιστον 512ΜΒ μνήμης, ανεξάρτητα από την κεντρική μνήμη (RAM) 
του συστήματος. 
Δύο τουλάχιστον κάρτες δικτύου (NIC), ενσωματωμένες στην μητρική ή ανεξάρτητες, που να 
μπορούν να λειτουργούν σε ταχύτητες 1000 ή 100 Mbps. 
Εξωτερικό σκληρό δίσκο με σύνδεση USB 2.0 χωρητικότητας 1,5ΤΒ. 
USB Flash stick 8GB. 
Δυνατότητα υποστήριξης των λειτουργικών συστημάτων windows server 2008 και windows 
server SBS 2008. 
Τουλάχιστον 2 ελεύθερες υποδοχές PCI. 
Τουλάχιστον 3 ελεύθερες, εξωτερικές υποδοχές USB 2.0.  
Συσκευή ανάγνωσης και εγγραφής οπτικών δίσκων  DVD και CD με ταχύτητα εγγραφής 
τουλάχιστον 16Χ. 
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Οθόνη τουλάχιστον 19" τεχνολογίας LCD ή TFT με βέλτιστη ανάλυση 1600 Χ 900 τουλάχιστον. 
Δεύτερο (redundant) τροφοδοτικό. 
Πληκτρολόγιο με Λατινικούς και Ελληνικούς χαρακτήρες. 
Οπτικό ποντίκι με τροχό κύλισης (wheel) και επιφάνεια κύλισης (mousepad). 
Πολύπριζο ασφαλείας τουλάχιστον 5 θέσεων με διακόπτη. 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτου παροχής (UPS) 1500VA με θύρα επικοινωνίας USB. 

 
Λογισμικό: 
 

Δύο λειτουργικά συστήματα για εξυπηρετητές (servers) με τα εξής χαρακτηριστικά: 
 

Άδειες  για 5 χρήστες, επεκτεινόμενες. 
Το περιβάλλον χρήσης να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
Πλήρη συμβατότητα με το λειτουργικό σύστημα Windows small buisness server Premium 2008 
και με τις εφαρμογές που το συνοδεύουν. 
Παροχή υποστήριξης στην εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού. 

 
Ένα πακέτο ανάπτυξης εφαρμογών με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 
Πλήρη συμβατότητα με το πακέτο MICROSOFT Visual Studio 2010 Professional with MSDN 
και τις εφαρμογές που το συνοδεύουν. 
Απεριόριστη δυνατότητα αλλαγής υπολογιστών εγκατάστασης (άδεια ανεξάρτητη από τον 
υπολογιστή εγκατάστασης). 
Τεχνική υποστήριξη του πακέτου από την κατασκευάστρια εταιρία με δυνατότητα επέκτασης. 

 
 

Ένα πακέτο λήψης εφεδρικών αντιγράφων (backup) ακριβούς εικόνας σκληρού δίσκου (hdd 
image file) με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 
Δυνατότητα λήψης αντιγράφων (backup) και αποκατάστασης (recovery) ολόκληρων δίσκων ή 
καταμήσεων (partition) δίσκων. 
Δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης κατανεμημένων συστημάτων στο δίκτυο. Λήψη εφεδρικών 
αντιγράφων ή αποκατάσταση δίσκων μέσω δικτύου. 
Υποστήριξη των λειτουργικών συστημάτων εξυπηρετητών της σειράς Windows Server από την 
έκδοση 2003 και μετέπειτα. 
Υποστήριξη των λειτουργικών συστημάτων της σειράς windows XP. 
Υποστήριξη των λειτουργικών συστημάτων της σειράς windows 7. 
Υποστήριξη των λειτουργικών συστημάτων Linux. 
Δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων αρχείων ή φακέλων για αποκατάσταση, από ένα εφεδρικό 
αρχείο εικόνας δίσκου (image file). 
Παροχή υποστήριξης στην εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού. 
Δυνατότητα εργασίας σε γραφικό περιβάλλον. 

 
Ένα λογισμικό αντιικής προστασίας για εξυπηρετητή (server) με τις εξής δυνατότητες: 

 
Υποστήριξη των λειτουργικών συστημάτων εξυπηρετητών της σειράς Windows Server από την 
έκδοση 2003 και μετέπειτα. 
Αυτόματη λήψη ανανεώσεων μέσω διαδικτύου. 
Παροχή υποστήριξης στην εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού. 
Άδεια χρήσης διετούς τουλάχιστον διάρκειας. 

  
5



ΕΟΧ Ροδόπης / ∆ράση 1: ΠΑ1.13 Εγχειρίδια χρήσης 

3.2 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 
 
Τα παρακάτω λογισμικά υλοποιούν τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. 
 

Λογισμικά Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών 
 

Λογισμικό Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (άδεια server up to 4 cores) WebGIS με τις 
εξής δυνατότητες διαχείρισης, διάχυσης και επεξεργασίας περιγραφικής και χωρικής 
πληροφορίας μέσω  διαδικτύου: 

 
Υποστήριξη διαφορετικών format δεδοµένων καθώς και συστηµάτων γεωγραφικής αναφοράς 
τους. 
∆υνατότητες δηµιουργίας mashups περιβάλλοντος και παροχή σχετικού Javascript API. 
∆υνατότητα δηµιουργίας υπηρεσιών προαποθήκευσης χαρτών (cached map services). 
∆υνατότητα διασύνδεσης, δηµιουργίας χωρικών βάσεων δεδοµένων. 
∆υνατότητα Checkout/Check-in & Replication. 
Υποστήριξη open source RDBMS όπως PostgreSQL για την αποθήκευση, ανάκληση και 
επεξεργασία των χωρικών δεδοµένων των εφαρµογών. 
Υποστήριξη απεριόριστων αριθµών πελατών µε desktop συνδέσεις. 
Απεριόριστο χώρο αποθήκευσης χωρικών δεδοµένων. 
Υποστήριξη πολλών πυρήνων (multicore) επεξεργασίας. 
Υποστήριξη επεξεργασίας editing γεωγραφικών δεδοµένων (σηµεία, γραµµές, πολύγωνα) µέσω 
Web και µε δυνατότητα χρήσης snapping. 
Υποστήριξη επεξεργασίας ερωτηµάτων (queries) που θα χρησιµοποιούν χωρικά ή µη κριτήρια. 
∆ιασύνδεση και συµβατότητα µε τα προσφερόµενα λογισµικά desktop GIS. 
∆υνατότητα άµεσης παρουσίασης των χαρτών που δηµιουργούνται από τα desktop λογισµικά 
GIS, στο ίδιο µορφότυπο παρουσίασης (map services).  
∆υνατότητα δημιουργίας services τριδιάστατων δεδομένων (Globe Services)  
∆ιασύνδεση µε δεδοµένα που βρίσκονται αποθηκευµένα στην χωρική βάση δεδοµένων. 
Αποθήκευση ψηφιδωτών δεδομένων στη χωρική βάση με συμπίεση (με ή χωρίς απώλειες) και 
σύμφωνα με την επιλογή του χρήστη. Στην περίπτωση συμπίεσης με απώλειες, το ποσοστό 
απώλειας θα πρέπει επίσης να καθορίζεται από το χρήστη. 
Η αρχιτεκτονική του θα πρέπει να βασίζεται σε διεθνή αναγνωρισµένα πρότυπα και να 
περιλαµβάνει ένα ισχυρό µοντέλο ανάπτυξης εφαρµογών (API) που θα επιτρέπει την εύκολη 
ανάπτυξη customized εφαρµογών. 
Υποστήριξη ελληνικών. 
∆υνατότητες ενσωµάτωσης δεδοµένων raster και vector στον ίδιο χάρτη. 
∆υνατότητα απεικόνισης χαρακτηριστικών (attributes) των αντικειµένων που περιλαµβάνει ένας 
χάρτης. 
Παροχή εργαλείων που θα επιτρέπουν µια σειρά από λειτουργίες όσον αφορά τη δηµιουργία 
χαρτών, όπως για παράδειγµα κατασκευή υποµνηµάτων και συµβόλων κλίµακας, καθώς και για 
αλλαγές σε χρώµατα, σύµβολα και µορφές των αντικειµένων που απεικονίζονται. 
Υποστήριξη Web GIS Services με χρήση των προτύπων (SOAP Access, Geodata Servises, Map 
Services, 3D Globe Services, WMS Services, KML Services, Geoprocessing Services). 
∆υνατότητα εµφάνισης ή απόκρυψης χαρτογραφικών αντικειµένων κατ’ επιλογή του χρήστη. 
Υποστήριξη βασικών λειτουργιών χωρικής ανάλυσης σε web gis εφαρμογές 
 Αποκοπή (Clip) 
 Τομή (Intersect) 
 Ένωση (Union) 
 Ζώνες Επιρροής (Buffer) 
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 Πολλαπλές ζώνες επιρροής (Multiple Ring Buffer) 
Υποστήριξη απεριόριστων ταυτόχρονων χρηστών. 
Παροχή υποστήριξης στην εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού. 
Παροχή εργαλείων ανάπτυξης και σχετικού περιβάλλοντος (ADF) σε .NET,  Flex, JavaScript και 
Java. ∆υνατότητα ανάπτυξης εφαρµογών για κινητές συσκευές. 

 
Λογισμικό Συστήματος  Γεωγραφικών Πληροφοριών με τις εξής δυνατότητες:  

 
Εργαλεία διανυσματοποίησης χωρικών στοιχείων. 
Δυνατότητα snapping κατά την επεξεργασία των χωρικών στοιχείων ακόμη και σε πολλαπλά 
θεματικά επίπεδα αλλά και δυνατότητα ρύθμισης των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος 
αγκίστρωσης (snapping). 
Μετασχηματισμός των διανυσματικών δεδομένων. 
Εργαλεία πλοήγησης στο χάρτη (μεγέθυνση, σμίκρυνση, μετακίνηση, χρήση χωρικών δεικτών, 
δημιουργία υπερσυνδέσεων των χωρικών δεδομένων με εξωτερικές εφαρμογές, URL και 
μακροεντολές). 
Δημιουργία ερωτημάτων στα χωρικά και στα περιγραφικά δεδομένα. 
Δημιουργία γραφημάτων (αναλυτικά τους τύπους). 
Υποστήριξη προβολής δεδομένων on-the-fly έτσι, ώστε δυο ή περισσότερα επίπεδα της ίδιας 
περιοχής διαφορετικής προβολής (raster και vector) να μπορούν να εμφανίζονται μαζί. 
Δυνατότητα χρήσης δεδομένων από πίνακες και παρουσίασης τους ως σημεία στον χάρτη. 
Δυνατότητα χρήσης maptips, ετικετών με χρήση κανόνων προτεραιότητας, δημιουργίας 
annotations από ετικέτες (labels) καθώς και αποθήκευσή τους σε χωρική βάση ή σε αρχείο 
εργασίας. 
Διαχείριση και έλεγχο του τρόπου εμφάνισης των δεδομένων στο χάρτη. 
Ρύθμιση ποσοστού διαφάνειας για την εμφάνιση των διανυσματικών και πλεγματικών 
δεδομένων. 
Δημιουργία ετικετών για τα διανυσματικά δεδομένα από τιμές αποθηκευμένες σε ένα ή σε 
περισσότερα πεδία του πίνακα περιγραφικών χαρακτηριστικών τους. 
Εργαλεία μετασχηματισμού ή προβολής δεδομένων πλεγματικού τύπου και διανυσματικού 
τύπου. 
Τεχνικές ταξινόμησης των χωρικών δεδομένων βάσει των ποσοτικών ή και των ποιοτικών τους 
χαρακτηριστικών για τη δημιουργία θεματικών χαρτών. 
Δημιουργία, επεξεργασία και διαχείριση αρχείων χαρτών, προτύπων χαρτών, αρχείων συμβόλων 
διανυσματικών δεδομένων. 
Εξαγωγή χαρτών σε τύπους δεδομένων όπως jpg, tiff, bmp, gif, png, emf, svg κ.α 
Γεωκωδικοποίηση διευθύνσεων. 
Δυνατότητα γεωαναφοράς εικόνων. 
Υποστήριξη GPS. 
Υποστήριξη Tablet PC. 
Δημιουργία μεταδεδομένων και παρουσίασης τους με τη χρήση διαφορετικών μορφών 
(υποστήριξη ISO). 
Παραμετροποίηση περιβάλλοντος εργασίας και δημιουργίας μακροεντολών με χρήση της VBA. 
Υποστήριξη περιβαλλόντων script προγραμματισμού σε JavaScript, VBScript, Visual Basic, 
VBA κ.α. 
Δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες διαδικτύου. 
Δυνατότητα χρήσης των επεκτάσεων και συνεργασία με το λογισμικό συλλογής δεδομένων 
πεδίου. 
Δυνατότητα διαχείρισης του λογισμικού WebGIS. 
Δυνατότητα επεξεργασίας διανυσματικών δεδομένων γεωγραφικής βάσης αποθηκευμένης σε 
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RDBMS. 
Δυνατότητα αποθήκευσης κειμένου τύπου annotation στη χωρική βάση δεδομένων. 
Δυνατότητες σχεδίασης κι επεξεργασίας γεωμετρίας σχεδιαστικού τύπου (π.χ. κάθετη σε πλευρά, 
παράλληλη σε πλευρά, χρήση γωνίας και απόστασης, κτλ). Δυνατότητες σχεδίασης 
παραλληλογράμμων, κύκλων πολυγώνων, τόξων, σημείων, γραμμών, κειμένου. Να δοθεί 
περιγραφή των δυνατοτήτων. 
Αντιγραφή γεωμετρίας διανυσματικών δεδομένων από ένα θεματικό επίπεδο σε άλλο. 
Γενίκευση σχήματος (ομαλοποίηση, απλοποίηση) γραμμικών οντοτήτων. 
Αυτόματη ή ημιαυτόματη διανυσματοποίηση δεδομένων πλεγματικού τύπου 1bit ή 8bit. 
Δυνατότητα ρύθμισης των παραμέτρων αυτόματης διανυσματοποίησης. 
Προεπισκόπηση του αποτελέσματος της αυτόματης διανυσματοποίησης πριν την εκτέλεση της. 
Δυνατότητα snapping σε δεδομένα πλεγματικού τύπου. 
Δυνατότητα ρύθμισης του περιβάλλοντος snapping για τα δεδομένα πλεγματικού τύπου. 
Δυνατότητα tracing κατά τη διανυσματοποίηση πλεγματικών δεδομένων. 
Τεχνικές επιλογής κελιών σε δεδομένα πλεγματικού τύπου. 
Εργαλεία επεξεργασίας των δεδομένων πλεγματικού τύπου για την εισαγωγή τους στη 
διαδικασία αυτόματης διανυσματοποίησης. 
Δημιουργία και διαχείριση τοπολογίας. Να αναφερθούν αναλυτικά οι δυνατότητες. 
Δυνατότητα ορισμού τοπολογικών κανόνων τόσο μεταξύ των στοιχείων ενός θεματικού 
επιπέδου όσο και μεταξύ διαφορετικών θεματικών επιπέδων. 
Εργαλεία εντοπισμού και διόρθωσης της τοπολογίας βάσει επιλεγμένων τοπολογικών κανόνων. 
Δυνατότητα τοπικού ελέγχου ισχύος των τοπολογικών κανόνων σε περιοχή που ορίζει ο 
χρήστης. 
Δυνατότητα τροποποίησης των τοπολογικών κανόνων. 
Δυνατότητα σύνθεσης (merge) της γεωμετρίας χωρικών στοιχείων. 
Διαχείριση γεωγραφικής βάσης δεδομένων αποθηκευμένης σε RDBMS. 
Δημιουργία σχέσεων μεταξύ των πινάκων βάσης γεωγραφικών δεδομένων. 
Δημιουργία και διαχείριση τοπολογίας γεωμετρικού δικτύου. 
Κανόνες σύνδεσης μεταξύ των στοιχείων δικτύου. 
Ειδικά εργαλεία επεξεργασίας στοιχείων δικτύου. 
Δυνατότητα ολοκλήρωσης με UML/CASE εργαλεία. 
Δυνατότητα γεωκωδικοποίησης διευθύνσεων 
Δυναμική ενημέρωση γεωκωδικοποιημένων διευθύνσεων για κάθε νέα διεύθυνση που εισάγεται 
σε πίνακα διευθύνσεων. 
Δυνατότητα μεμονωμένης και μαζικής μεταβολής των ιδιοτήτων κειμένου τύπου annotation. 
Δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης κειμένου τύπου annotation άμεσα συνδεδεμένου με το 
χωρικό στοιχείο (feature linked annotation). 
Δυνατότητα δημιουργίας κανόνων συμβολισμού στοιχείων και αποθήκευσή τους με τα χωρικά 
στοιχεία στη βάση δεδομένων. 
Δυνατότητα μετατροπής γραφικών σε χωρικά στοιχεία και αποθήκευση τους στη χωρική βάση 
δεδομένων. 
Έλεγχο της τοποθέτησης ετικετών στο χάρτη με χρήση εξειδικευμένων κανόνων και 
προηγμένων δυνατοτήτων (να γίνει εκτενής αναφορά). 
Δυνατότητα δημιουργίας annotations που είναι δυναμικά συνδεδεμένα με σημειακά, πολυγωνικά 
ή γραμμικά στοιχεία έτσι, ώστε αν αλλάξει η τιμή του στοιχείου στη βάση ή η θέση του να 
αλλάξει αυτόματα και το annotation. 
Δυνατότητα ορισμού χαρτογραφικών κανόνων τοποθέτησης των ετικετών στον χάρτη. 
Δημιουργία και διαχείριση καταλόγων δεδομένων πλεγματικού τύπου σε γεωγραφική βάση 
δεδομένων αποθηκευμένη σε RDBMS. 
Εργαλεία γεωγραφικής επεξεργασίας και ανάλυσης θεματικών επιπέδων (ανάλυση εγγύτητας, 
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επικαλύψεων κλπ). 
Μοντελοποίηση δεδομένων. 
Δυνατότητα εγκατάστασης σε λειτουργικά συστήματα Windows και UNIX. 
Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής αρχείων: DLG, E00, S57, SDTS, VPF. 
Δυνατότητα δημιουργίας σύνθετων χωρικών στοιχείων όπως Regions από γραμμές ή από 
πολύγωνα, Routes. 
Λειτουργίες γενίκευσης δεδομένων όπως απλοποίηση, ομαλοποίηση, ομαδοποίηση κ.λ.π. 
Προβολή αρχείων τοπολογίας. 
Κτίσιμο και διόρθωση τοπολογίας σε αρχεία. 
Διαχείριση πινάκων αρχείων coverage. 
Δημιουργία ισχυρών μοντέλων γεωεπεξεργασίας για την αναγνώριση σχέσεων μεταξύ 
γεωγραφικών δεδομένων, την ανάλυση και την ολοκλήρωση των δεδομένων. 
Μετατροπές δεδομένων από και προς πάρα πολλούς τύπους αρχείων. 
Δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης περιβάλλοντος γραμμής εντολών. 
Παροχή υποστήριξης στην εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού. 
Δυνατότητα διαχείρισης πινάκων και ευρετηρίων. 

 
Λογισμικό Συστήματος  Γεωγραφικών Πληροφοριών με τις εξής δυνατότητες άμεσης διάθεσης 
GIS δεδομένων, κατά τα πρότυπα portal (GIS Data Portal): 

 
Το λογισμικό για λόγους ευχρηστίας και για ενιαίο περιβάλλον εργασίας θα πρέπει να πληροί 
συνθήκες συμβατότητας και ομοιογένειας με τα προσφερόμενο desktop λογισμικό GIS. 
Πλήρη συμβατότητα για λόγους καλής συνεργασίας και μέγιστης εκμετάλλευσης πληροφοριών, 
με το προσφερόμενης πλατφόρμας WebGIS λογισμικού 
Πλήρη εκμετάλλευση μεταδεδομένων καθ’ όλη τη δομή της πλατφόρμας με εισαγωγή τους είτε 
δυναμικά, είτε με χρήση φορμών (χειροκίνητα). 
Δυνατότητα δημιουργίας γεωπληροφοριακού ιστοτόπου (geoportal site). 
Δυνατότητα οργάνωσης των προσφερομένων δεδομένων σε διαφορετικές μορφές. 
Υποστήριξη Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC), CORE και ebRIM εφαρμογών των OGC 
CS-W 2.0.1 προδιαγραφών. 
Υποστήριξη κατ' ελάχιστο: Microsoft IIS 5, Apache 2.058 ως διακομιστές HTTP. 
Υποστήριξη κατ' ελάχιστο: Apache Tomcat 5.5.17, Apache Tomcat 6.0.13, Oracle WebLogic 10 
MP1, Sun GlassFish 2.1 ως μηχανή servlet. 
Υποστήριξη : Java JDK 5 (Update 13), Java JDK 6 (Update 13) ως πλατφόρμα Java. 
Παροχή υποστήριξης στην εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού. 
Υποστήριξη κατ' ελάχιστο: Microsoft SQL Server 2005 SP2, Microsoft SQL Server 2008, Oracle 
9i, Oracle 10g, Oracle 11g, PostgreSQL ως DBMS. 
Υποστήριξη κατ'ελάχιστο: Red Hat Enterprise Linux AS/ES 5, Microsoft Windows XP SP2, 
Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft Windows 2008 Server Standard, Microsoft Windows 
2003 Server 64 bit ως λειτουργικό σύστημα. 

 
Λογισμικό Συστήματος  Γεωγραφικών Πληροφοριών με τις εξής δυνατότητες δημιουργίας και 
ανάλυσης raster δεδομένων: 

 
Το λογισμικό για λόγους ευχρηστίας και για ενιαίο περιβάλλον εργασίας θα πρέπει να αποτελεί 
επέκταση των προσφερόμενων desktop λογισμικών GIS. 
Θα παρέχει εργαλεία δημιουργίας μοντέλων καταλληλότητας για την επιλογή θέσεων ειδικής 
χρήσης. 
Θα επιτρέπει την ανάλυση επιφανειών και την αναγνώριση ειδικών προτύπων σε αυτά. 
Θα παρέχει εργαλεία για την ανάλυση αποστάσεων λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία κόστους για 
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τον υπολογισμό των συντομότερων ή επιθυμητών αποστάσεων. 
Θα παρέχει ειδικά εργαλεία για τον υπολογισμό πυκνότητας σε μεγέθη και την εξαγωγή τους σε 
raster μορφή. 
Θα επιτρέπει την υδρολογική ανάλυση με χρήση σχετικών δεδομένων και δεδομένων 
επιφάνειας. 
Θα επιτρέπει την στατιστική ανάλυση των χωρικών δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη γειτονικές 
τιμές και πολυπαραμετρικές τεχνικές. 
Θα παρέχει εργαλεία για τον υπολογισμό νέων τιμών σε παραμέτρους, συνδυάζοντας 
πολλαπλούς χάρτες, κάνοντας χρήση βαρών και αναγνωρίζοντας συσχετίσεις ανάμεσα στα 
δεδομένα (map algebra). 
Θα επιτρέπει την δημιουργία ερωτημάτων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων πάνω σε 
χάρτες. 
Θα επιτρέπει την παραμετροποίηση και την εφαρμογή scripts για την ανάπτυξη νέων μοντέλων 
εκτίμησης. 
Θα πρέπει να παρέχει ειδικό γραφικό εργαλείο στο οποίο θα παρουσιάζονται με απλό τρόπο και 
κατανοητό οι διαδικασίες και τα μοντέλα που εφαρμόζονται. Μέσα από το εργαλείο αυτό θα 
είναι δυνατή και η παραμετροποίηση των διαδικασιών. 
Μετατροπή από vector σε raster και αντίστροφα. 
Παροχή υποστήριξης στην εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού. 
Θα είναι δυνατή η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε raster μορφή και θα πρέπει να παρέχονται 
ειδικά εργαλεία για την γενίκευση των αποτελεσμάτων. 

 
3 άδειες χρήσης λογισμικού Συστήματος  Γεωγραφικών Πληροφοριών με τις εξής  δυνατότητες 
μετατροπής διαφορετικών μορφών GIS δεδομένων: 

 
Το λογισμικό για λόγους ευχρηστίας και για ενιαίο περιβάλλον εργασίας θα πρέπει να αποτελεί 
επέκταση των προσφερόμενων desktop λογισμικών GIS. 
Υποστήριξη 75  διαφορετικών τύπων δεδομένων συμπεριλαμβανομένων των: GML, XML, 
WFS, DWG, DXF, MID/MIF, TAB, Oracle κλπ. 
Εξαγωγή σε 50 διαφορετικούς τύπους χωρικών δεδομένων. 
Παροχή υποστήριξης στην εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού. 
Εργαλεία μετάφρασης και  μετατροπής δεδομένων από ένα τύπο δεδομένων σε κάποιο άλλο. 

 
Λογισμικό Συστήματος  Γεωγραφικών Πληροφοριών με τις εξής δυνατότητες συλλογής, 
διαχείρισης και μετατροπής δεδομένων σε επίπεδο GIS πληροφοριών: 

 
Το λογισμικό για λόγους ευχρηστίας και για ενιαίο περιβάλλον εργασίας θα πρέπει να πληρεί 
συνθήκες συμβατότητας με τα προσφερόμενο desktop λογισμικό GIS. 
Υποστήριξη συλλογής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. 
Διαχείριση συλλεχθέντων δεδομένων σε ενιαία διαδικτυακή (web) πλατφόρμα. 
Διάθεση δεδομένων σε GIS μορφή. 
Δυνατότητα δημιουργίας συνδέσεων (data links) με διάφορες πηγές δεδομένων προς συλλογή. 
Ως προς το τμήμα συλλογής δεδομένων: υποστήριξη COM αρχιτεκτονικής για μεταφορά κι 
επεξεργασία δεδομένων. 
Ως προς το τμήμα συλλογής δεδομένων: υποστήριξη τεχνολογίας multithread, για βελτιωμένες 
επιδόσεις. 
Ως προς το τμήμα διάθεσης δεδομένων: υποστήριξη τεχνολογίας Java. 
Ως προς το τμήμα διάθεσης δεδομένων: δυνατότητα διαμόρφωσης ιστοτόπων με παραμέτρους, 
ώστε να ικανοποιούνται διάφορες ανάγκες. 
Παροχή υποστήριξης στην εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού. 
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Υποστήριξη κατ’ελάχιστο: Apache 2.0.5x, Microsoft IIS 5, Sun Java System Application Server 
7. 

 
2 άδειες λογισμικού Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών με τις εξής κατ’ ελάχιστον 
δυνατότητες χωροχρονικής ανάλυσης GIS δεδομένων: 

 
Το λογισμικό για λόγους ευχρηστίας και για ενιαίο περιβάλλον εργασίας αποτελεί επέκταση των 
προσφερόμενων desktop λογισμικών GIS. 
Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής κι εκμετάλλευσης χωροχρονικών δεδομένων 
Υποστήριξη μεθόδων αναπαραγωγής φαινομένων ή γεγονότων σε συνάρτηση με τη χρονική 
εξέλιξή τους 
Υποστήριξη παρακολούθησης μεταβλητότητας θέσης εντοπισμού γεγονότων ή φαινομένων, με 
παράλληλη συσχέτιση πρόσθετων παραμέτρων 
Δυνατότητα επεξεργασίας συλλογής δεδομένων από GPS 
Υποστήριξη μεθόδων συμβολισμού χρονικής μεταβολής με χρήση χρωμάτων, μεγεθών ή 
σχημάτων 
Εφαρμογή πράξεων σε ξεχωριστά χρονικά θεματικά επίπεδα, με βάση περιγραφική πληροφορία, 
τοποθεσία ή συνδυασμό των δύο 
Παροχή υποστήριξης στην εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού. 
Δημιουργία animation 
Δυνατότητα καθορισμού χρονικής μετατόπισης για σύγκριση χρονικών συμφάντων 

 
Λογισμικό ασφάλειας και διαχείρισης προσβάσεων σε Υποδομές Χωρικών Δεδομένων (Spatial 
Data Infrastructure – SDI) και σε Συστήματα  Γεωγραφικών Πληροφοριών με τις εξής κατ’ 
ελάχιστον δυνατότητες:  

 
Ενιαία διαχείριση προσβάσεων σε SDI. 
Υποστήριξη υπηρεσίας Web Security Service. 
Υποστήριξη προτύπων OASIS SAML και XACML. 
Υποστήριξη HTTP basic authentication. 
Υποστήριξη ασφάλισης υπηρεσιών (services) OGC WMS, WFS, WFS-T, ArcIMS και 
ArcGIS Server. 
Διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων πρόσβασης μέσω  φυλλομετρητή ιστοσελίδων (web 
browser). 
Η διαχείριση πολιτικών (policies) και χρηστών να γίνεται με χρήση βάσης δεδομένων. 
Παροχή υποστήριξης στην εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού. 
Υποστήριξη Java API για ενσωμάτωση σε άλλες εφαρμογές έτσι ώστε να επιτρέπει την 
προσβασιμότητα από πελάτες Open Geospatial Consortium (OGC clients).  

 
 
Οι δύο σταθμοί εργασίας που εγκαταστάθηκαν αντίστοιχα στην Δ. Υδάτων και 
στην Δ. Δασών έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
Υλισμικό: 
 

Τετραπύρηνο επεξεργαστή 64 bit με συχνότητα λειτουργίας τουλάχιστον 2,5GHz και 
λανθάνουσα μνήμη (cache) 12MB. 
Μνήμη 8GB RAM. 
Ελεγκτή σκληρών δίσκων SATA. 
Ελεγκτή οθόνης με τουλάχιστον 512ΜΒ μνήμης, ανεξάρτητα από την κεντρική μνήμη (RAM) 
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του συστήματος. 
Ένα σκληρό δίσκο στερεάς κατάστασης (ssd) χωρητικότητας 64GΒ τουλάχιστον. 
Ένα σκληρό δίσκο SATA χωρητικότητας τουλάχιστον 1,5ΤΒ με ταχύτητα περιστροφής 
τουλάχιστον 7200 rpm. 
Κάρτα δικτύου (NIC), ενσωματωμένη στην μητρική ή ανεξάρτητη, που να μπορεί να λειτουργεί 
σε ταχύτητες 1000 ή 100 Mbps. 
Δυνατότητα αναπαραγωγής και ηχογράφησης στερεοφωνικού ήχου με αντίστοιχες υποδοχές 
σύνδεσης. 
Ενεργά στερεοφωνικά ηχεία. 
Τουλάχιστον 2 ελεύθερες υποδοχές PCI. 
Τουλάχιστον 3 ελεύθερες, εξωτερικές υποδοχές USB 2.0.  
Δυνατότητα υποστήριξης του λειτουργικού συστήματος windows 7 64bit. 
Συσκευή ανάγνωσης και εγγραφής οπτικών δίσκων  DVD και CD με ταχύτητα εγγραφής 
τουλάχιστον 16Χ. 
Οθόνη τουλάχιστον 19" τεχνολογίας LCD ή TFT με βέλτιστη ανάλυση 1600 Χ 900 τουλάχιστον. 
Πληκτρολόγιο με Λατινικούς και Ελληνικούς χαρακτήρες. 
Οπτικό ποντίκι με τροχό κύλισης (wheel) και επιφάνεια κύλισης (mousepad). 
USB Flash stick 8GB 
Εξωτερικό σκληρό δίσκο με σύνδεση USB 2.0 χωρητικότητας 1,5ΤΒ. 
Πολύπριζο ασφαλείας τουλάχιστον 5 θέσεων με διακόπτη. 
Τροφοδοτικό αδιάλειπτου παροχής (UPS) 1000VA με θύρα επικοινωνίας USB. 

 
Λογισμικό: 
 
Και οι δύο σταθμοί εργασίας έχουν απο μία άδεια επιτραπέζιου ΣΓΠ (Desktop GIS), 
ίδιο μ' εκείνο που είναι εγκατεστημένο στον κεντρικό εξυπηρετητή και του οποίου τα 
χαρακτηριστικά αναφέρθηκαν αναλυτικά παρπάνω. 
Επιπλέων ο σταθμός εργασίας της Διεύθυνσης Δασών είναι εφοδιασμένος και με τα 
παρακάτω λογισμικά τηλεπισκόπισης για ανάλυση τηλεπισκοπικών δεδομένων: 
 

Να επιτρέπεται η χαρτογραφική απεικόνιση και επεξεργασία όλων των τύπων ψηφιακών 
χαρτογραφικών δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία ψηφιακών χαρτών. 
Να συμπεριλαμβάνονται δυνατότητες sub-pixel ανάλυσης, μετασχηματισμού δεδομένων για 
ανίχνευση και απαλοιφή του θορύβου, εφαρμογής τεχνικών νευρωνικών δικτύων στην ανάλυση 
των δεδομένων, εκτέλεση πολύπλοκων υπολογισμών σε χώρους n-διαστάσεων. 
Το λογισμικό να είναι σε θέση να διαβάζει και να γράφει απευθείας ψηφιδωτά δεδομένα σε 
γεωβάση τύπου ArcGIS geodatabase. 
Να υπάρχει η δυνατότητα αποστολής απευθείας αρχείων σε λογισμικό GIS και απευθείας 
αποστολής της τρέχουσας απεικόνισης ψηφιδωτών δεδομένων σε λογισμικό GIS όπως το 
ArcMap συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων εικόνας που έχουν εφαρμοστεί. 
Να μπορούν να εισαχθούν χωρίς την μεσολάβηση του χρήστη αυτόματα οι παρακάτω τύποι 
τηλεπισκοπικών δεδομένων αξιοποιώντας τα μεταδεδομένα που αυτά φέρουν:Γενικά Αρχεία 
Εικόνας Flat Binary ,Αρχεία Landsat , Αρχεία SPOT, Αρχεία IKONOS, Αρχεία QuickBird 
Αρχεία OrbView Αρχεία WorldView-1 Αρχεία IRS Αρχεία Cartosat Αρχεία ALOS Αρχεία 
FORMOSAT2 Αρχεία AVHRR Αρχεία SeaWiFS Αρχεία EOS Αρχεία EROS A Αρχεία 
Εικονοληπτικών Radar Αρχεία ENVISAT Αρχεία Εικονοληπτικών Radar Αρχεία Θερμικών 
Εικόνων, Αρχεία Rapid Eye. 
Να εισάγονται οι παρακάτω γενικοί τύποι εικόνων: 
PICT,BMP,PNG,HDF,SRF,JPEG,TIFF/GeoTIFF,JPEG2000,TIFF world files 
(.tfw),MrSID,XWD. 
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Να επιτρέπεται η μονοχρωματική ή έγχρωμη απεικόνιση των δεδομένων με τρόπο αυτόματο και 
βάση της φασματικής πληροφορίας. Να είναι δυνατή η αυτόματη σύνθεση πραγματικού 
έγχρωμου και ψευδοέγρωμου υπέρυθρου. 
Να μπορεί να απεικονιστεί η διαφορετική χρωματική απεικόνιση του ίδιου αρχείου σε 
απεριόριστο αριθμό απεικονίσεων, να είναι δυνατή η μεταξύ τους σύνδεση (των απεικονίσεων) 
και η δυναμική υπέρθεση της μιας απεικόνισης στην άλλη με τρόπο ελεγχόμενο από το χρήστη. 
Να επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη απεικόνιση διαφορετικών τύπων εικόνων και η χωρική τους 
σύνδεση ακόμη και εάν αυτά αναφέρονται σε διαφορετικά προβολικά συστήματα. 
Να αποθηκεύεται μια απεικόνιση ή ένα τμήμα αυτής σε αρχείο εικόνας τύπου BMP, PNG, HDF, 
SRF, JPEG, TIFF/GeoTIFF JPEG2000 με γεωγραφική αναφορά 
Να εισάγονται διανυσματικά δεδομένα τύπου Shapefile, Mapinfo file, E00, Microstation DGN 
κλπ. 
Τα διανυσματικά δεδομένα να απεικονίζονται σε ανεξάρτητες οθόνες παρουσίασης και να 
υπερτίθενται σε ψηφιδωτά δεδομένα. 
Να επεξεργάζονται οι γεωμετρικές και περιγραφικές ιδιότητες των διανυσματικών δεδομένων 
και να δημιουργούνται σε νέα, οργανωμένα θεματικά επίπεδα. 
Να ορίζεται η μετατροπή της χαρτογραφικής προβολής των διανυσματικών δεδομένων. 
Να επιτρέπεται η μετατροπή διανυσματικών δεδομένων σε περιοχές ενδιαφέροντος. 
Να είναι εφικτή η ημιαυτόματη ψηφιοποίηση διανυσματικών δεδομένων σε δυναμική υπέρθεση 
με εικόνες, με χρήση της φασματικής πληροφορίας του υποβάθρου. 
Να αποθηκεύονται πολυφασματικά και υπερφασματικά αρχεία εικόνων τουλάχιστον στις 
παρακάτω μορφές:  

 BSQ (Band Sequential) 

 BIL (Band Interleaved by Line) 

 BIP (Band Interleaved by Pixel) 

 PNG 

 BMP 

 SRF HDF 

 TIFF (GeoTIFF) 

 JPEG 

 TIFF world files (.tfw) 

 JPEG2000 

 XWD PICT 

 ArcView Raster (.bil) 

 PCI (.pix) 

 ENVI 

 ERDAS IMAGINE 

 ER Mapper 
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 ESRIGRID 

Η γεωαναφορά των εικόνων να γίνεται αυτόματα από τα μεταδεδομένα των εικόνων. 
Να γίνεται γεωαναφορά των εικόνων με βάση γεωαναφερμένες εικόνες ή γεωαναφερμένα 
διανύσματα. Επίσης να υπάρχει δυνατότητα για αυτόματο υπολογισμό κοινών σημείων μεταξύ 
των δύο εικόνων με τη μέθοδο Area-based matching. 
Να επιτρέπεται η ημιαυτόματη ή αυτόματη ορθοδιόρθωση δορυφορικών εικόνων και 
αεροφωτογραφιών με χρήση πολυωνυμικών συντελεστών ή να υπολογίζονται οι πολυωνυμικοί 
συντελεστές για οποιαδήποτε δορυφορική εικόνα ή σαρωμένη αεροφωτογραφία. 
Να επιτρέπεται η στροφή των εικόνων με βήμα ελεγχόμενο από το χρήστη. 
Να περιλαμβάνονται μέθοδοι σταθερής τιμής για την ατμοσφαιρική και ραδιομετρική διόρθωση 
των εικόνων καθώς επίσης και τη βαθμονόμηση των εικόνων σε μονάδες πυκνότητας ισχύος. 
Να παρέχεται η  δυνατότητα απόλυτης ατμοσφαιρικής και ραδιομετρικής διόρθωσης 
υπερφασματικών και πολυφασματικών δορυφορικών εικόνων με τη χρήση αλγόριθμων 
μοντελοποίησης της συμπεριφοράς της ατμόσφαιρας και β)πληροφοριών και δεδομένων που 
εμπεριέχονται στην ίδια την εικόνα. Η διόρθωση να υποστηρίζεται τουλάχιστο για τους 
παρακάτω αισθητήρες: 

o CASI 

o HYPERION 

o Geoeye 

o AVHRR 

o Ikonos 

o Landsat 

o Modis 

o ASTER 

o Rapideye 

o Quickbird 

Να περιλαμβάνονται υπορουτίνες για την δημιουργία φασματικών υπογράφων από ένα πλήθος 
πηγών όπως εικόνες, αρχεία κειμένου, διανυσματικά αρχεία GIS κλπ. 
Να περιλαμβάνονται υπορουτίνες για την εφαρμογή στατιστικών και μαθηματικών πράξεων σε 
φασματικές υπογραφές. 
Να περιλαμβάνονται υπορουτίνες για την αναγνώριση και ταυτοποίηση υλικών με μέγεθος 
μικρότερο του εικονοστοιχείου. 
Να περιλαμβάνονται υπορουτίνες για τη συμπίεση της πληροφορίας υπερφασματικών εικόνων 
με τεχνικές μετασχηματισμού κυρίων συνιστωσών και κλάσματος ελαχίστου θορύβου και το 
συνδυασμό αυτών με τεχνικές αναγνώρισης και εντοπισμού υλικών. 
Να περιλαμβάνονται υπορουτίνες για την ταυτοποίηση υλικών από φασματικές υπογραφές με 
συνδυασμό μεθόδων ελεγχόμενης βαρύτητας. 
Να περιλαμβάνονται υπορουτίνες για τον εντοπισμό φασματικών ή χρωματικών ανωμαλιών σε 
πολυφασματικές και υπερφασματικές εικόνες βάσει του αλγόριθμου των Reed-Xiaoli. Το 
χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί στα τεχνικά φυλλάδια και να έχει υπογραμμισθεί. 
Να περιλαμβάνονται υπορουτίνες για την ανάλυση βλάστησης από υπερφασματικές ή 
πολυφασματικές εικόνες με υπολογισμό πλήθους δεικτών βλάστησης. Να συμπεριλαμβάνει 
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υποχρεωτικά έτοιμους και τεκμηριωμένους με βιβλιογραφικές αναφορές, δείκτες για 
υπολογισμό: 
1.1.  Ζωτικότητας βλάστησηςΑξιοποίηση φωτός 

1.2. Αξιοποίηση αζώτου 

1.3. Περιεκτικότητα σε χρωστικές 

1.4. Παρουσία νεκρού ή ξηρού άνθρακα 

2. Τον υπολογισμό φορτίου καυσίμου 

3. Την εκτίμηση της υγιεινής των δασών 

4. Την εκτίμηση του γεωργικού στρες. 

 
Οι δείκτες βλάστησης να αναφερθούν ονομαστικά. 
Για τις δυνατότητες υπερφασματικής ανάλυσης να υπάρχουν βιβλιογραφικές πηγές 
ενσωματωμένες στο εγχειρίδιο. 
Να περιλαμβάνονται έτοιμες φασματικές βιβλιοθήκες για ορυκτά, πετρώματα και ανθρωπογενή 
υλικά από πιστοποιημένα ιδρύματα και οργανισμούς. Να γίνει αναλυτική αναφορά στους 
παρόχους φασματικών βιβλιοθηκών και στις ομάδες υλικών που αναφέρονται. 
Να υπάρχει η δυνατότητα αναδιάταξης των φασματικών βιβλιοθηκών ώστε να ταιριάζουν με τα 
φασματικά χαρακτηριστικά καταγραφέων όπως ASTER, LANDSAT, MODIS, SPOT, SeaWiFS, 
IRS, IKONOS κλπ. 
Να καταχωρούνται εργασίες που ορίζει ο χρήστης σε ουρά εργασιών η οποία εκτελείται μαζικά  
και χωρίς τη μεσολάβηση του χρήστη. 
Να διατίθονται υποπρογράμματα κατάλληλα για επεξεργασια SAR, συμβολομετρία, μόνιμοι 
σκεδαστές, ανάλυση δεδομένων Lidar, εξελιγμένης ατμοσφαιρικής διόρθωσης και 
αντικειμενοστραφούς ταξινόμησης. 
Να γίνεται υπολογισμός περιγραφικών στατιστικών για πολυφασματικές και υπερφασματικές 
εικόνες στο σύνολό τους ή σε χωρικό / φασματικό υποσύνολο. 
Να  υπολογίζονται περιγραφικά στατιστικά για τις περιοχές εκπαίδευσης. 
Να υπολογίζονται χωρικά στατιστικά για πολυφασματικές και υπερφασματικές εικόνες στο 
σύνολό τους ή σε χωρικό και φασματικό υποσύνολο υπολογίζοντας χωρικούς στατιστικούς 
δείκτες αυτοσυσχέτισης όπως οι Local Moran's I, Getis-Ord Local Gi, Anselin Local Geary's C. 
Να δημιουργούνται μωσαϊκά συνδυάζοντας οποιουδήποτε τύπου εικόνες, με χρήση 
εικονοσυντεταγμένων ή γεωγραφικών συντεταγμένων. Να γίνεται αποκοπή ή συγχώνευση των 
περιοχών επικάλυψης ενώ η χρωματική εξισορρόπηση να γίνεται αυτόματα. 
Να δημιουργούνται ψηφιακά μοντέλα εδάφους από ισοϋψείς καμπύλες και από σημειακά 
δεδομένα. 
Να δημιουργούνται ισοϋψείς καμπύλες από ψηφιακά μοντέλα εδάφους. 
Να δημιουργούνται τρισδιάστατες απεικονίσεις εικόνων 
Να δημιουργούνται εικονικές πτήσεις σε τρισδιάστατα μοντέλα και να αποθηκεύονται σε μορφή 
video. 
Να δημιουργούνται και να εφαρμόζονται μάσκες σε αρχεία ψηφιδωτής δομής. Η μάσκα να 
δημιουργείται από: 

 κατωφλίωση τιμών εικονοστοιχείων 

 περιοχές ενδιαφέροντος που δημιουργεί ο χρήστης  
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 τεμνόμενων περιοχών ενδιαφέροντος 

 διανυσματικά δεδομένα 

 πεπερασμένες τιμές εικονοστοιχείων 

 μη πραγματικές τιμές εικονοστοιχείων 

 απειροστές τιμές εικονοστοιχείων 

αποθηκευμένες μάσκες 
Να διαθέτει μεθόδους επιβλεπόμενης και μη επιβλεπόμενης ταξινόμησης για πολυφασματικά και 
υπερφασματικά δεδομένα. Να αναφερθούν αναλυτικά. 
Να υπάρχουν τεχνικές για την ταξινόμηση εικόνων με χρήση νευρωνικών δικτύων. 
Να υπάρχει η δυνατότητα για κατάτμηση των εικόνων. 
Να περιλαμβάνονται υπορουτίνες για την ανάλυση υπερφασματικών δεδομένων. 
Να υπάρχει δυνατότητα για ανάλυση δένδρου αποφάσεων. Να αναφερθούν οι δυνατότητες 
ανάπτυξης και εκτέλεσης. 
Για όπως μεθόδους επιβλεπόμενης ταξινόμησης οι περιοχές εκπαίδευσης να ορίζονται 

τουλάχιστον με όπως παρακάτω τρόπους (αθροιστικά): 

 Με κατάδειξη επί όπως οθόνης απεικόνισης όπως εικόνας. 

 Με διανυσματικά αρχεία τοπολογίας πολυγώνου. Με αρχεία κειμένου ASCII.  

 Με κατωφλίωση καναλιών (thresholding).  

 Με προσδιορισμό επί διαγραμμάτων νεφών διασποράς (scatter plots). 

Να υπάρχουν εργαλεία για τη μελέτη όπως φασματικής ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ των 
περιοχών εκπαίδευσης. 

Να υπάρχει η δυνατότητα για τη φασματική ανάδειξη όπως βλάστησης. 
Για την αξιολόγηση του αποτελέσματος ταξινόμησης να υπάρχουν διαθέσιμες οι παρακάτω 
δυνατότητες: 

 Δημιουργία Πίνακα Σύγχυσης βάσει περιοχών ενδιαφέροντος επαλήθευσης  ή εικόνων 
επαλήθευσης. 

 Αναφορά αποτελεσμάτων: Για τον έλεγχο όπως ακριβείας να υπολογίζονται τα 
παρακάτω: 

o Συνολική Ακρίβεια 
o Συντελεστή Κ 
o Πίνακα Σύγχυσης 
o Ποσοστό επιπλέον εικονοστοιχείων σε μία κλάση 
o Ποσοστό υπολειπόμενων στοιχείων από μία κλάση 
o Ακρίβεια Παραγωγού 
o Ακρίβεια Χρήστη  

 
Τα αποτελέσματα όπως ταξινόμησης να αποδίδονται: 

 Σε αρχείο ψηφιδωτής δομής 
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 Σε αρχείο διανυσματικής δομής 
 Σε συνδυασμό (υπέρθεση) με την αρχική εικόνα 
 
Ο εντοπισμός αλλαγών (παρακολούθηση μεταβολών) να γίνεται μέσω ειδικής σπονδυλωτής 
εφαρμογής. Η εφαρμογή να επιτρέπει την αυτόματη ή ημιαυτόματη γεωμετρική ταύτιση των 
εικόνων και την ατμοσφαιρική όπως διόρθωση. Η ένταση των αλλαγών να υπολογίζεται 
αυτόματα με συνδυασμό μεθόδων που να περιλαμβάνει αθροιστικά:  

 Ανάλυση κυρίων συνιστωσών. 

 Αφαίρεση καναλιών. 

 Υπολογισμό και αφαίρεση δεικτών βλάστησης. 

Να υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού απόλυτων και σχετικών βαθών εσωτερικών υδάτων και 
αβαθών παράκτιων περιοχών από κατάλληλη φασματική περιοχή μέσω ειδικής φασματικής 
περιοχής. 
Να επιτρέπεται η ανάλυση πολυφασματικών και υπερφασματικών εικόνων για τον υπολογισμό 
του σχετικού ή απόλυτου βάθους υδάτινων όγκων μέσω ειδικής σπονδυλωτής εφαρμογής. 
Να συμπεριλαμβάνονται δυνατότητες για την ανάλυση ψηφιακών μοντέλων εδάφους και 

συγκεκριμένα για: 

 Τη σύνθεση γραμμοσκιασμένου αναγλύφου 
 Τη δημιουργία ισοϋψών καμπυλών και την εξαγωγή όπως σε διανυσματική δομή 
 Την τρισδιάστατη αναπαράσταση και τη δημιουργία εικονικών πτήσεων που μπορούν να 

αποθηκευτούν σε μορφή εικόνας ή ψηφιακού βίντεο. 
 Τον υπολογισμό κλίσεων, εκθέσεων, καμπυλότητας, κυρτότητας. 
 Την ταξινόμηση του ψηφιακού μοντέλου εδάφους σε μορφολογικά χαρακτηριστικά όπως 

ρέματα, επίπεδα, κορυφές κλπ. 
 Τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους από ισοϋψείς καμπύλες διανυσματικής δομής ή 

από σημεία. 
 
Να επιτρέπεται ο μετασχηματισμός κυρίων συνιστωσών και κλάσματος ελαχίστου θορύβου. Οι 
παραπάνω μετασχηματισμοί να γίνονται και αντίστροφα. 
Να επιτρέπεται μετασχηματισμός ανεξαρτήτων συνιστωσών. 
Να μπορεί να γίνει χρωματικός μετασχηματισμός μεταξύ των συστημάτων RGB, HSV, HSL. 
Να εφαρμόζονται σε πολυφασματικές και υπερφασματικές εικόνες στο σύνολό τους ή σε  
χωρικό και φασματικό υποσύνολο, έτοιμα και παραμετροποιημένα φίλτρα προσαρμογής, 
συνέλιξης, fourier, μορφολογίας, υφής και στατιστικής. 
Να συγχωνεύονται εικόνες υψηλής χωρικής ανάλυσης με εικόνα υψηλής φασματικής ανάλυσης. 
Η συγχώνευση να γίνεται με χρωματικές ή με φασματικές μεθόδους. Η εργασία να γίνεται με 
χρήση σπονδυλωτού υποπρογράμματος που θα επιτρέπει την αυτόματη ή ημιαυτόματη 
γεωμετρική ταύτιση των εικόνων. Το χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί στα τεχνικά φυλλάδια 
και να έχει υπογραμμισθεί. 
Να είναι ενσωματωμένο το ΕΓΣΑ87 ενώ να δημιουργούνται παραμετροποιημένες ή τελείως νέες 
χαρτογραφικές προβολές. 
Να μετασχηματίζονται από ένα προβολικό σύστημα σε ένα άλλο αρχεία διανυσματικής δομής 
και αρχεία ψηφιδωτής δομής. 
Να μετασχηματίζονται μεμονωμένα ζεύγη συντεταγμένων από ένα προβολικό σύστημα σε ένα 
άλλο. 
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Το λογισμικό να εκτελείται με την υποστήριξη γλώσσας προγραμματισμού επεξεργασίας 
εικόνας και σήματος βασισμένη σε γραμμές και πίνακες. 
Να παρέχει τη δυνατότητα αντικειμενοστραφούς επεξεργασίας και ταξινόμησης των δεδομένων 
τηλεπισκόπησης. Να συμπεριλαμβάνεται η  δυνατότητα κατάτμησης σε πολλαπλά επίπεδα 
καθώς και η ύπαρξη χαρακτηριστικών των αντικειμένων να περιλαμβάνουν γνωρίσματα σε 
σχέση με τις φασματικές τιμές, την υφή, τη γειτνίαση κ.λπ. των αντικειμένων. Τέλος να δίνει 
υπάρχει δυνατότητα ασαφούς ταξινόμησης των αντικειμένων. 
Δυνατότητα κατάτμησης εικόνας πολλαπλών επιπέδων. 
Δυνατότητα καθορισμού παραμέτρων κατάτμησης εικόνας από το χρήστη. 
Δυνατότητα χρήσης πολλαπλών δορυφορικών δεδομένων διαφορετικής χωρικής και 
ραδιομετρικης διακριτικής εργασίας για ταυτόχρονη επεξεργασία. 
Δυνατότητα υλοποίησης αντικειμενοστραφούς μοντέλου εργασίας για την αυτόματη ταξινόμηση 
κατηγοριών. 
Δυνατότητα κληρονομικότητας μεταξύ των κατηγοριών του αντικειμενοστραφούς μοντέλου. 
Δυνατότητα ταξινόμησης αντικειμένων με χρήση τεχνικών μη επιβλεπόμενης ταξινόμησης. 
Δυνατότητες ταξινόμησης αντικειμένων με χρήση τεχνικών επιβλεπόμενης ταξινόμησης και 
λήψης δειγμάτων εκπαίδευσης. 
Δυνατότητες διαχείρισης ασάφειας στην ταξινόμηση. 
Δυνατότητες ταξινόμησης με χρήση τεχνικών μη επιβλεπόμενης ταξινόμησης. 
Δυνατότητες αποθήκευσης αποτελεσμάτων σε αρχεία vector (shapefiles). 
Δυνατότητες αποθήκευσης αποτελεσμάτων σε αρχεία raster (IMAGINE, GEOTIFF, JPEG κλπ). 
Δυνατότητες αξιολόγησης αποτελεσμάτων ταξινόμησης με πινάκες σύγχυσης. 
Δυνατότητες εισαγωγής μαθηματικών τύπων από το χρήστη για τον υπολογισμό αριθμητικών 
ιδιοτήτων των αντικειμένων της εικόνας. 
Δυνατότητα προβολής δισδιάστατων ιστογραμμάτων. 
Δυνατότητα ταξινόμησης αντικειμένων με χωρικές σχέσεις. 
Δυνατότητα δημιουργίας χωρικών φίλτρων 
Δυνατότητα προβολής πολλαπλών έγχρωμων συνθέτων. 
Παροχή υποστήριξης στην εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού. 
Να συμπεριλαμβάνεται εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης τουλάχιστον ενός έτους. 

 
Στον κεντρικό εξυπηρετητή έχει εγκατασταθεί λογισμικό υλοποίησης FTP server για 
την μεταφορά αρχείων από και προς τον υπολογιστή αυτό. Αντίστοιχα λογισμικά 
πελάτη (client) εγκαταστάθηκαν και στα μηχανήματα της Δ. Δασών και της Δ. 
Υδάτων. 
 
3.3 Αρχιτεκτονική επικοινωνίας συστημάτων 
 
Η βασική κατανομή του εξοπλισμού υλισμικού και λογισμικού που περιγράφηκε 
παραπάνω δίνεται στην Εικόνα 3.3.1.  
 
Αναλυτικότερα, Ο κεντρικός εξυπηρετητής φιλοξενεί με τεχνικές virtualization δύο 
εικονικά μηχανήματα με αντίστοιχες στατικές διαδικτυακές διευθύνσεις ώστε να είναι 
προσβάσιμα μέσω διαδικτύου. Το ένα από αυτά φιλοξενεί το λογισμικό WebGIS και 
ο άλλο το Geoportal. H επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων μπορεί να γίνει μέσω 
διαδικτύου με οποιονδήποτε απο τους παρακάτω τρόπους ανάλογα με το επίπεδο 
πρόσβασης του χρήστη και με το αντικείμενο της εργασίας που θέλει να εκτελέσει: 
 

 Με Remote Desktop 
 Με απλό web browsing 
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 Με FTP 

 
Εικόνα 3.3.1 Η αρχιτεκτονική επικοινωνίας του συστήματος. 
 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΩΝ 
 
4.1 Χρήστες Υποδομής χωρικών δεδομένων 
 
Ως χρήστες του συστήματος ορίζονται ανεξαίρετα όλοι οι πολίτες. Αυτοί μπορούν να 
διαφοροποιηθούν σε τέσσερις ομάδες χρηστών (groups), ως εξής:  
 

- εξουσιοδοτημένοι χρήστες 
- παροχείς δεδομένων 
- διαχειριστές συστήματος 

 
Οι χρήστης, ανάλογα με τον ρόλο του, θα μπορεί: 

- να κάνει επισκόπηση του καταλόγου γεωγραφικών δεδομένων 
- να αναζητά με λέξεις-κλειδιά και να εντοπίζει γεωγραφικά δεδομένα που τον 

ενδιαφέρουν, 
- να ανακτά (ή να έχει πρόσβαση) στα μεταδεδομένα και τα γεωγραφικά 

δεδομένα που βρήκε, 
- να δημοσιεύει νέα μεταδεδομένα και να ενημερώνει τα ήδη υπάρχοντα. 

 
Για την λειτουργία της ΥΧΔ θα υπάρχουν οι εξής χρήστες: 
 

- Ένας διαχειριστής συστήματος (geoportal administrator) 
Όνομα χρήστη: gptadmin 
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- Δύο παροχείς δεδομένων (metadata publishers) 
Για τη Δ/νση Δασών  
Όνομα χρήστη: gptpub_forests 
 
Για τη Δ/νση Υδάτων  
Όνομα χρήστη: gptpub_waters 

 
- Δύο εξουσιοδοτημένοι χρήστες (authenticated metadata users) 

Για τη Δ/νση Δασών 
Όνομα χρήστη: gptuser_forests 
 
Για τη Δ/νση Υδάτων  
Όνομα χρήστη: gptuser_waters 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ /ΧΡΗΣΤΗΣ Εξουσιοδοτημένος 
χρήστης 

Παροχέας 
δεδομένων 

Διαχειριστής 
συστήματος 

Επισκόπηση καταλόγου √ √ √ 
Αναζήτηση δεδομένων √ √ √ 
Μεταφόρτωση 
μεταδεδομένων 

√ √ √ 

Δημοσίευση νέων 
μεταδεδομένων 

 √ √ 

Ενημέρωση μεταδεδομένων  √ √ 
Αποδοχή  
δημοσιευμένων 
μεταδεδομένων 

  √ 

Διαχείριση χρηστών   √ 
 
 
4.2 Χρήστες Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών  
 
Ως χρήστες του συστήματος ορίζονται ανεξαίρετα όλοι οι πολίτες. Αυτοί μπορούν να 
διαφοροποιηθούν σε τέσσερις ομάδες χρηστών (groups), ως εξής:  
 

- απλοί ανώνυμοι χρήστες (anonymous users - viewers) 
- εξουσιοδοτημένοι χρήστες (authenticated users) 
- παροχείς δεδομένων (data providers) 
- διαχειριστές συστήματος (system administrators) 

 
Μέσω του συστήματος, ο χρήστης θα μπορεί: 
 
γ) να ανακτά (ή να έχει πρόσβαση) στα γεωγραφικά δεδομένα, 
δ) να κάνει επισκόπηση των γεωγραφικών δεδομένων που επέλεξε, να συνθέσει με 
αυτά χάρτη και να τον εκτυπώσει, 
δ) να αναλύει τα γεωγραφικά δεδομένα με εργαλεία του συστήματος και να παράγει 
αποτελέσματα. 
 
Για την λειτουργία των διαδικτυακών ΣΓΠ θα υπάρχουν οι εξής χρήστες: 
 

- Ένας διαχειριστής συστήματος (GIS Server administrator) 
Όνομα χρήστη: ArcGISWebServices 
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- Δύο παροχείς δεδομένων (geodata publishers) 

 
Για τη Δ/νση Δασών 
Όνομα χρήστη: forests 
 
Για τη Δ/νση Υδάτων 
Όνομα χρήστη: waters 

 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ /ΧΡΗΣΤΗΣ Παροχέας δεδομένων Διαχειριστής συστήματος 
Επισκόπηση δεδομένων √ √ 
Αποστολή / δημοσίευση δεδομένων 
στον εξυπηρετητή της Βάσης 
Δεδομένων και τον εξυπηρετητή 
Γεωγραφικών Δεδομένων 

√ √ 

Ενημέρωση δεδομένων √ √ 
Μεταφόρτωση υπηρεσιών δεδομένων 
και χρήση τους σε επιτραπέζιο ΣΓΠ 

√ √ 

Ανάρτηση δημοσιευμένων δεδομένων 
στη διαδικτυακή εφαρμογή (Web GIS 
application)  

 √ 

Διαχείριση προσβάσεων  √ 
Διαχείριση χρηστών  √ 
 

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 
 
5.1 Είσοδος στις εφαρμογές 
 
Η είσοδος στις εφαρμογές μπορεί να γίνει ως εξής: 
 
1. Ακολουθώντας τους σχετικούς ενεργούς συνδέσμους από την αρχική ιστοσελίδα 
του Έργου ΕΟΧ-Ροδόπης στον σύνδεσμο: http://eox-rodopi.gr (Εικόνα 5.1.1) 
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Εικόνα 5.1.1 Η αρχική ιστοσελίδα του Έργου ΕΟΧ-Ροδόπης (http://eox-rodopi.gr), 

από όπου ο επισκέπτης μπορεί να εντοπίσει τα εικονίδια των 3 
εφαρμογών (Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων, WebGIS Δασών, 
WebGISΥδάτων). 

 
2. Ακολουθώντας απευθείας τις παρακάτω διευθύνσεις URL: 
 

 Ιστοσελίδα Υποδομής Γεωχωρικών Δεδομένων (Geoportal) 
http://eoxr.damt.gov.gr: 8080/geoportal 

 Ιστοσελίδα WebGIS Δασών 
http://eoxrg.damt.gov.gr/WebGIS_FOREST 

 Ιστοσελίδα WebGISΥδάτων) 
http://eoxrg.damt.gov.gr/WebGIS_WATER 
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Εικόνα 5.1.2  Η ιστοσελίδα της Υποδομής Γεωχωρικών Δεδομένων (Geoportal) της 

Π.Α.Μ.Θ. 
 

 
 
Εικόνα 5.1.3  Η ιστοσελίδα της διαδικτυακής εφαρμογής WebGIS της Διεύθυνσης 

Δασών Νομού Ροδόπης της Π.Α.Μ.Θ.. 
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Εικόνα 5.1.4  Η ιστοσελίδα της διαδικτυακής εφαρμογής WebGIS της Διεύθυνσης 

Υδάτων της Π.Α.Μ.Θ.. 
 
5.2 Επισκόπηση και χρήση υπηρεσιών γεωγραφικών δεδομένων των 
διαδικτυακών εφαρμογών 
 
Η επισκόπηση των υπηρεσιών γεωγραφικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις 
διαδικτυακές εφαρμογές, γίνεται από τις ιστοσελίδες των εφαρμογών, μέσω απλού 
φυλλομετρητή (π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Μοναδική προϋπόθεση 
αποτελεί η ύπαρξη σύνδεσης με το διαδίκτυο. 
 
Έτσι, οι χρήστες που θέλουν να δουν και χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της 
ιστοσελίδας της εφαρμογής WebGIS της Δ/νσης Δασών πρέπει να επισκεφθούν 
τον σύνδεσμο: http://eoxrg.damt.gov.gr/WebGIS_FOREST 
 
Αντίστοιχα οι χρήστες που θέλουν να δουν και χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της 
ιστοσελίδας της εφαρμογής WebGIS της Δ/νσης Υδάτων πρέπει να επισκεφθούν 
τον σύνδεσμο: http://eoxrg.damt.gov.gr/WebGIS_WATERS 
 
Το περιβάλλον εργασίας των διαδικτυακών εφαρμογών WebGIS είναι παρόμοιο και 
για τις 2 εφαρμογές (Εικόνα 5.2.1). 
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Map Contents:  
Χώρος 
εμφάνισης 
επιπέδων 
γεωχωρικών 
δεδομένων και 
των συμβόλων 
με τα οποία 
εμφανίζονται 
στο παράθυρο 
χάρτη. 

Παράθυρο 
χάρτη 

Εικόνα 5.2.1  Το περιβάλλον εργασίας των διαδικτυακών εφαρμογών WebGIS 
(παράδειγμα από την εφαρμογή της Διεύθυνσης Δασών). 

 
 
Η πλοήγηση στις εφαρμογές ακολουθεί τη λογική κοινών χαρτογραφικών 
εφαρμογών: 
 

- μεγέθυνση - σμίκρυνση (Zoom in, Zoom out)  

- μετακίνηση διατηρώντας σταθερή κλίμακα επιλογής (Pan)  

- επισκόπηση πλήρης έκτασης δεδομένων (Full extent)  

- μετακίνηση σε προηγούμενο-επόμενο zoom  
- μετακίνηση σε συγκεκριμένη θέση με χρήση συντεταγμένων x,y (Go to 

location)  

- χρήση φακού (Magnifier)  

- αναγνώριση χαρακτηριστικών (Map Identify)  

- μέτρηση (Measure)  

- χρήση χάρτη προσανατολισμού (Show OverviewMap)  
 
Περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση των υπηρεσιών δεδομένων που περιλαμβάνονται 
στις εφαρμογές μπορεί να γίνει μέσω προσθήκης σύνδεσης με αυτές από το 
περιβάλλον εργασίας του λογισμικού ArcGIS (ArcCatalog και ArcMap). 
 
Προσθήκη σύνδεσης με τον εξυπηρετητή των γεωγραφικών δεδομένων (GIS 
Server) μέσα από το περιβάλλον εργασίας του λογισμικού ArcCatalog του 
ArcGIS. 
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Από το Catalog Tree πλοηγούμαστε στην επιλογή GIS Servers και στη συνέχεια Add 
ArcGIS Server (Εικόνα 5.2.2). 
 

 
Εικόνα 5.2.2  Προσθήκη σύνδεσης με τον ArcGIS Server από τον ArcCatalog. 
 
Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει διαλέγουμε την επιλογή "Use GIS Services" 
(Εικόνα 5.2.3) 
 

 
 
Εικόνα 5.2.3  Παράθυρο διαλόγου για προσθήκη σύνδεσης με τον ArcGIS Server. 
Επιλέγουμε ως τύπο σύνδεσης το Internet και ως Server URL την παρακάτω 
διεύθυνση: 

http://W08GIS/arcgis/services 
 

Βάζουμε τα στοιχεία πρόσβασης του χρήστη (username και password). 
 
Αφού δημιουργήσουμε τη σύνδεση, μπορούμε να κάνουμε επισκόπηση των 
διαδικτυακών υπηρεσιών από τον ArcCatalog, ή και να τις προσθέσουμε στον 
ArcMap, ως υπόβαθρο για τους χάρτες μας (επιλογή Add Data και στη συνέχεια 
browse στο Catalog Tree για εύρεση της επιθυμητής διαδικτυακής υπηρεσίας 
γεωχωρικών δεδομένων από τον GIS Server που μόλις προσθέσαμε). 
 
 
5.3 Επισκόπηση και αναζήτηση μεταδεδομένων 
 
Η επισκόπηση και αναζήτηση μεταδεδομένων μπορεί να γίνει από την Υποδομή 
Γεωχωρικών Δεδομένων (http://eoxr.damt.gov.gr: 8080/geoportal) και είναι εφικτή 
μόνο μετά από επιτυχή είσοδο (login) στην εφαρμογή ως εξουσιοδοτημένος χρήστης 
(Εικόνα 5.3.1). 
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Εικόνα 5.3.1 Είσοδος (login) στην εφαρμογή της Υποδομής Γεωχωρικών Δεδομένων 

ως εξουσιοδοτημένος χρήστης. 
 
 
Στη συνέχεια μέσα από το μενού SEARCH (Εικόνα 5.3.2), ο χρήστης μπορεί να 
αναζητήσει ένα αρχείο με χρήση λέξεων-κλειδιών, και να δει τα αποτελέσματα της 
αναζήτησής του (λεπτομερή μεταδεδομένα). 
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Εικόνα 5.3.2 Αναζήτηση μεταδεδομένων από το μενού SEARCH της Υποδομής 

Γεωχωρικών Δεδομένων. 
 
Εναλλακτικά η αναζήτηση μεταδεδομένων μπορεί να γίνει και μέσα από το 
περιβάλλον εργασίας του ArcMap του ArcGIS, με χρήση της υπηρεσίας 
διαδικτυακού καταλόγου μεταδεδομένων (CSW Client).  
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι η προσθήκη των στοιχείων του διαδικτυακού 
καταλόγου μεταδεδομένων της Π.Α..Μ.Θ. από την καρτέλα Configure (Εικόνα 
5.3.3). 
 

- Catalog Service URL:  
http://w2008gpt:8080/geoportal/csw/discovery?Request=GetCapabilities&Service=
CSW&Version=2.0.2 

 
- Profile: 

ArcGIS Server Geoportal Extension (GPT) 
 

- Display Name: 
Geoportal R.E.M.TH. 

 
Στη συνέχεια η αναζήτηση γίνεται από την καρτέλα Find. 
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Εικόνα 5.3.3 Προσθήκη των στοιχείων του διαδικτυακού καταλόγου μεταδεδομένων 

της Π.Α..Μ.Θ. από την καρτέλα Configure του εργαλέιου CSW Client. 
 

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
 
6.1 Σύνδεση – είσοδος στο σύστημα 

6.1.1 Σύνδεση μέσω απλού φυλλομετρητή 

 
 Ιστοσελίδα Υποδομής Χωρικών Δεδομένων (Geoportal) 

http://eoxr.damt.gov.gr: 8080/geoportal 
 Ιστοσελίδα WebGIS Δασών 

http://eoxrg.damt.gov.gr/WebGIS_FOREST 
 Ιστοσελίδα WebGISΥδάτων) 

http://eoxrg.damt.gov.gr/WebGIS_WATER 
 Σύστημα Διαχείρισης ArcGIS Server Manager 

http://eoxrg.damt.gov.gr/ArcGIS/Manager  
 
Το σύστημα Διαχείρισης του ArcGIS Server Manager χρησιμοποιείται για την 
δημοσίευση υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων, την εκκίνηση-παύση των υπηρεσιών 
γεωχωρικών δεδομένων, τη δημιουργία-διαχείριση εφαρμογών WebGIS, και τη 
διαχείριση των προσβάσεων των χρηστών.  
 
Για την είσοδο στο σύστημα Διαχείρισης του ArcGIS Server Manager απαιτείται η 
χρήση των στοιχείων πρόσβασης (όνομα και κωδικός χρήστη) των διαχειριστών και 
των παροχέων δεδομένων των συστημάτων. 
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Εικόνα 6.1.1 Το σύστημα Διαχείρισης του ArcGIS Server Manager. 
 

6.1.2 Απομακρυσμένη σύνδεση μέσω Remote desktop 

  
Η σύνδεση με Remote Desktop είναι αυτή που παρέχει τις περισσότερες δυνατότητες 
στον χρήστη, καθότι προσομοιάζει σε τερματικό μια θέση εργασίας στον 
εξυπηρετητή. 
 
Η σύνδεση αυτή γίνεται πολύ εύκολα μέσω οποιουδήποτε μηχανήματος έχει 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το λογισμικό για την υλοποίηση του Remote Desktop 
αποτελεί τμήμα όλων των λειτουργικών συστημάτων windows μετά την έκδοση 
Windows XP. 
 
Για να συνδεθούμε στον εξυπηρετητή που έχει στατική διαδικτυακή διεύθυνση π.χ. 
62.103.39.23 ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: 
 

 Τρέχουμε το λογισμικό Remote Desktop του λειτουργικού 
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 Πληκτρολογούμε την στατική διεύθυνση στο αντίστοιχο πεδίο. 
 

 
 

 Πληκτρολογούμε το όνομα χρήστη και τον αντίστοιχο κωδικό στον διάλογο 
που θα εμφανιστεί. 

 

 
 

 Το πρόγραμμα μας συνδέει με τον εξυπηρετητή και εμφανίζεται η επιφάνεια 
εργασίας. 

  
Από το σημείο αυτό και μετά εργαζόμαστε κανονικά σαν να βρισκόμαστε μπροστά 
στην οθόνη του εξυπηρετητή. 
 
Όταν τελειώσουμε την εργασία μας και θέλουμε να αποσυνδεθούμε, έχουμε δυο 
επιλογές: 
 

 Να κάνουμε αποσύνδεση: Στην περίπτωση αυτή τυχών προγράμματα που 
τρέχουν συνεχίζουν να τρέχουν και μετά την αποσύνδεσή μας. Όταν αργότερα 
επανασυνδεθούμε, θα δούμε το desktop όπως ακριβώς το είχαμε αφήσει. 

 Να κάνουμε log off. Ισοδύναμο με το να "κλείσουμε" την επικοινωνία μας με 
τον υπολογιστή και να τον θέσουμε σε κατάσταση log in. 

 
Περισσότερες πληροφορίες για το λογισμικό αυτό μπορεί να πάρει ο χρήστης από το 
αντίστοιχο πολύ αναλυτικό help που διαθέτει. 
 

  
31



ΕΟΧ Ροδόπης / ∆ράση 1: ΠΑ1.13 Εγχειρίδια χρήσης 

6.2 Υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων 
 

6.2.1 Διαδικτυακές υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων Δ/νσης Υδάτων 

 
Το περιβάλλον εργασίας για τα γεωχωρικά δεδομένα της διεύθυνσης υδάτων φαίνεται 
στην εικόνα 6.2.1.1 
 

 
Εικόνα 6.2.1.1 Το περιβάλλον εργασίας για τα γεωχωρικά δεδομένα της διεύθυνσης 
υδάτων. 
 
 
Τα διαθέσιμα θεματικά επίπεδα που εμφανίζονται δίνονται στην εικόνα 6.2.1.2 
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Εικόνα 6.2.1.2 Τα διαθέσιμα θεματικά επίπεδα της εφαρμογής 
 
Τα διαθέσιμα εργαλεία στον χρήστη δίνονται στην εικόνα 6.2.1.3 
 

 
 
Εικόνα 6.2.1.3 Τα διαθέσιμα εργαλεία της εφαρμογής 
 

- μεγέθυνση - σμίκρυνση (Zoom in, Zoom out)  

- μετακίνηση διατηρώντας σταθερή κλίμακα επιλογής (Pan)  

- επισκόπηση πλήρης έκτασης δεδομένων (Full extent)  

- μετακίνηση σε προηγούμενο-επόμενο zoom  
- μετακίνηση σε συγκεκριμένη θέση με χρήση συντεταγμένων x,y (Go to 

location)  

- χρήση φακού (Magnifier)  

- αναγνώριση χαρακτηριστικών (Map Identify)  

- μέτρηση (Measure)  

- χρήση χάρτη προσανατολισμού (Show OverviewMap)  
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6.2.2 Διαδικτυακές υπηρεσίες χρονοσειρών δεδομένων  

 
Οι χρονοσειρές που συλλέγονται από τους μετρητικούς σταθμούς είναι διαθέσιμες 
στον χρήστη και μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής. Για να δεί την χρονοσειρά ενός 
σταθμού, ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: 
 
-Ενεργοποιεί το επίπεδο των σταθμών (stations3) ώστε αυτοί να εμφανιστούν 
 

 
Εικόνα 6.2.2.1 Εμφάνιση μετρητικών σταθμών 
 
-Επιλέγει το information tool (i) 
 
-Κάνει κλικ στον σταθμό που τον ενδιαφέρει για να εμφανιστούν τα σχετικά atributes 
 

 
Εικόνα 6.2.2.2 Εμφάνιση πληροφοριών συγκεκριμένου σταθμού 
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-Κάνει κλικ σε έναν από τους δύο διαθέσιμους μπλε υπερσυνδέσμους (hyperlinks) 
ανάλογα με το τι τον ενδιαφέρει. Ο σύνδεσμος "Exelixi_Me" παρουσιάζει όλη την 
εξέλιξη των μετρήσεων και ο σύνδεσμος "Teleyt_Me" τις τελευταίες μετρήσεις. 
 
 

 
Εικόνα 6.2.2.3 Πλήρης εξέλιξη μετρήσεων ενός σταθμού 
 
 

 
Εικόνα 6.2.2.3 Πρόσφατες μετρήσεις ενός σταθμού 
 

6.2.3 Διαδικτυακές υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων Δ/νσης Δασών 

 
Τα γεωχωρικά και περιγραφικά δεδομένα της Διεύθυνσης Δασών οργανώθηκαν σε 
σχεσιακή βάση δεδομένων (File geodatabase) ή οποία αποθηκεύτηκε σε σχεσιακή 
βάση PostGreSQL και τον SDE connector, στον εξυπηρετητή της βάσης δεδομένων 
(Database Server) του Εικονικού μηχανήματος εξυπηρέτησης γεωχωρικών 
δεδομένων. 
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Εικόνα 6.2.2.1 Η γεωβάση (file geodatabase) των δεδομένων της Διεύθυνσης Δασών, 

όπως φαίνεται στο περιβάλλον εργασίας του ArcCatalog του 
λογισμικού ArcGIS Server. 

 

 
Εικόνα 6.2.2.2 Οι ιδιότητες της γεωβάσης των δεδομένων της Διεύθυνσης Δασών, 

όπου απεικονίζονται τα domains που καθορίστηκαν στο σχήμα 
εφαρμογής της. 
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Εικόνα 6.2.2.3 Η διαδικτυακή υπηρεσία γεωχωρικών δεδομένων (geodata service), 

των δεδομένων της Διεύθυνσης Δασών, όπως φαίνεται στο περιβάλλον 
εργασίας του ArcCatalog του λογισμικού ArcGIS Server, μετά τη 
σύνδεσή της μέσω SDE (Database Connection). 

 
Η τροποποίηση και διαχείριση (παύση, εκκίνηση και επανεκκίνηση) των 
διαδικτυακών υπηρεσιών και της εφαρμογής, γίνεται μόνο μέσα από το περιβάλλον 
εργασίας του ArcGIS Server Manager, όπου ο διαχειριστής έχει πρόσβαση μετά από 
σύνδεση (Login), χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού πρόσβασης που του 
δόθηκαν (usenmane χρήστη: forests). 
 

 
Εικόνα 6.2.2.4 Το περιβάλλον εργασίας του ArcGIS Server Manager, όπου φαίνονται 

η διαδικτυακή υπηρεσία χάρτη (web map service) και η αντίστοιχη 
διαδικτυακή υπηρεσία γεωχωρικών δεδομένων (geodata service), όπου 
οργανώθηκε η γεωβάση των δεδομένων της Διεύθυνσης Δασών. 
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Εικόνα 6.2.2.5 Το περιβάλλον εργασίας του ArcGIS Server Manager, όπου φαίνονται 

η διαδικτυακή εφαρμογή (web map application) της Διεύθυνσης 
Δασών. 

 
Η διαδικτυακή υπηρεσία χάρτη (web map service) χρησιμοποιείται από την 
διαδικτυακή εφαρμογή ΣΓΠ της Διεύθυνσης Δασών. (Εικόνα 6.2.2.6) 
 

 
 
Εικόνα 6.2.2.6 Το περιβάλλον εργασίας του Διαδικτυακού ΣΓΠ της Διεύθυνσης 

Δασών. 
 
Ο χρήστης της Δ/νσης Δασών που θέλει να χρησιμοποιήσει την γεωβάση σε 
επιτραπέζιο ΣΓΠ (π.χ. ArcGIS Desktop - ArcMap), θα πρέπει αρχικά να 
δημιουργήσει σύνδεση με τον GIS Server που εξυπηρετεί την σχετική διαδικτυακή 
υπηρεσία. 
 
Η σύνδεση με τον GIS Server γίνεται από το περιβάλλον του ArcGIS ArcCatalog, 
επιλέγοντας από το Catalog tree: GIS Servers | Add ArcGIS Server. 
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Από το Catalog Tree πλοηγούμαστε στην επιλογή GIS Servers και στη συνέχεια Add 
ArcGIS Server (Εικόνα 6.2.2.7). 
 

 
 
Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει διαλέγουμε την επιλογή "Manage GIS Services"  
 

 
Εικόνα 6.2.2.7  Παράθυρο διαλόγου για προσθήκη σύνδεσης με τον ArcGIS Server. 
 
Επιλέγουμε ως τύπο σύνδεσης το Internet και ως Server URL την παρακάτω 
διεύθυνση: 
 

http://W08GIS/arcgis/services 
 

Βάζουμε τα στοιχεία πρόσβασης του χρήστη forests (username και password). 
 
Αφού δημιουργήσουμε τη σύνδεση, μπορούμε να κάνουμε επισκόπηση των 
διαδικτυακών υπηρεσιών από τον ArcCatalog, ή και να τις προσθέσουμε στον 
ArcMap, ως υπόβαθρο για τους χάρτες μας (επιλογή Add Data και στη συνέχεια 
browse στο Catalog Tree για εύρεση της επιθυμητής διαδικτυακής υπηρεσίας 
γεωχωρικών δεδομένων από τον GIS Server που μόλις προσθέσαμε) (Εικόνα 6.2.2.8). 
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Εικόνα 6.2.2.8 Προσθήκη της διαδικτυακής υπηρεσίας των dasik;vn γεωχωρικών 

δεδομένων από τον ArcGIS ArcMap. 
 
Η μεταφόρτωση της γεωβάσης στον δίσκο μας για περαιτέρω χρήση/ανάλυση γίνεται 
από την γραμμή εργαλείων "Distributed geodatabase", και την εντολή Extract data. 
Με τον τρόπο αυτό  δημιουργούμε ένα αντίγραφο της γεωβάσης στον δίσκο μας, σε 
μια ήδη υπάρχουσα, αλλά κενή γεωβάση. 
 
 

 
 
Εικόνα 6.2.2.9 Εντολή Extract data στη γραμμή εργαλείων Distributed geodatabase. 
 
 
Η επικαιροποίηση της βάσης, γίνεται από την γραμμή εργαλείων "Distributed 
geodatabase", και την εντολή Create Replica και την επιλογή Check out. 
 

 
 

Εικόνα 6.2.2.10 Εντολή Create Replica στη γραμμή εργαλείων Distributed 
geodatabase. 
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Εικόνα 6.2.2.11 Create Replica Wizard. 
 
Η εντολή αυτή ουσιαστικά δημιουργεί ένα επεξεργάσιμο αντίγραφο της γεωβάσης 
στο δίσκο μας, το οποίο μπορούμε να συγχρονίσουμε με την δικτυακή γεωβάση, 
μόλις ολοκληρώσουμε τις αλλαγές μας. 
 
Ο συγχρονισμός γίνεται από τη γραμμή εργαλείων Distributed geodatabase, με την 
εντολή Synchronize Changes. 
 

 
 
Εικόνα 6.2.2.12 Συγχρονισμός αλλαγών γεωβάσης από το αντίγραφό της (replica) με 

την εντολή Synchronize Changes της γραμμή εργαλείων 
Distributed geodatabase. 
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6.3 Συμπλήρωση, δημοσίευση και επικαιροποίηση μεταδεδομένων 
 
Για όλα τα γεωχωρικά αρχεία θα πρέπει να δημιουργoύνται αρχεία μεταδεδομένων 
σύμφωνα με το πρότυπο του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας 
Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών (ΕΠΔΓΥ) και το πρότυπο INSPIRE. Μέχρι την 
έκδοση και έγκριση του ΕΠΔΓΥ, δημιουργούνται αρχεία μεταδεδομένων μόνο 
σύμφωνα με το πρότυπο INSPIRE.  
 
Για τα σύνολα δεδομένων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ, τα 
μεταδεδομένα ακολουθούν τις διατάξεις του Κανονισμού2 (ΕΚ) αριθ. 1205/2008 της 
Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2008 για εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα μεταδεδομένα (EN, 
EL). Προτείνεται ακόμη η προσεκτική μελέτη του κειμένου ΙNSPIRE Metadata 
Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 
19119 (Version 1.2) 16.06.2010» (EN), το οποίο εκδόθηκε ως τεχνική βοήθεια για 
την εφαρμογή του σχετικού Κανονισμού.  
 
Για τα σύνολα δεδομένων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας, 
δημιουργούνται αρχεία μεταδεδομένων βασισμένα στο πρότυπο INSPIRE, 
παραλείποντας εκείνα τα στοιχεία μεταδεδομένων τα οποία δεν έχουν εφαρμογή στο 
συγκεκριμένο σύνολο, όπως είναι το στοιχείο μεταδεδομένων «Λέξη κλειδί» που 
απαιτεί την υποχρεωτική επιλογή μιας τουλάχιστον από τις θεματικές κατηγορίες των 
τριών Παραρτημάτων της Οδηγίας. Αυτά τα αρχεία μεταδεδομένων, εξ ορισμού, δε 
θα ικανοποιούν τον έλεγχο συντακτικής ορθότητας κατά INSPIRE (INSPIRE xml 
schema validation). 
 
Για την καταγραφή των απαιτούμενων στοιχείων του προφίλ μεταδεδομένων της 
Οδηγίας, είναι διαθέσιμη η εφαρμογή "EUOSME - European Open Source Metadata 
Editor". Η εφαρμογή EUOSME (έκδοση 1.0.1) αναπτύχθηκε από το Κοινό 
Ερευνητικό Κέντρο (JRC) στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου EuroGEOSS 
(http://www.eurogeoss.eu).  
 
Η εφαρμογή παρέχεται ελεύθερα από τη Γεωπύλη του INSPIRE στον σύνδεσμο 
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/editor και διατίθεται σε 22 Ευρωπαϊκές γλώσσες, 
μεταξύ των οποίων και η ελληνική (Εικόνα 6.5.1).  
 
Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθάει τον χρήστη να δημιουργεί 
συντακτικά σωστά αρχεία μεταδεδομένων σε μορφή XML, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 1205/2008 και τους σχετικούς κανόνες εφαρμογής της Οδηγίας INSPIRE 
(INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 
19115 and EN ISO 19119). 
 
Η εφαρμογή δίνει τις ακόλουθες δυνατότητες: 
 

- Δημιουργία νέου αρχείου μεταδεδομένων XML 
- Άνοιγμα υπάρχοντος αρχείου μεταδεδομένων XML 
- Επικύρωση αρχείου μεταδεδομένων XML 
- Αποθήκευση αρχείου μεταδεδομένων XML 

                                                 
2 http://www.inspire-geoportal.eu/EUOSME/userguide/eurlex_el.htm  
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- Σώσιμο με τη μορφή προτύπου (template) 
 
Μια δεύτερη εφαρμογή, με τίτλο "INSPIRE Metadata Validator" (Εικόνα 6.5.2) που 
επίσης παρέχεται από τη Γεωπύλη του INSPIRE στον σύνδεσμο http://inspire-
geoportal.ec.europa.eu/validator επιτρέπει στον χρήστη να εξετάσει αν το αρχείο που 
δημιουργήθηκε, επαληθεύει το αντίστοιχο XML Schema (ISO 19139) και τους 
κανόνες εφαρμογής της Οδηγίας, επισημαίνοντας τα λάθος πεδία. 
 

 
 
Εικόνα 6.5.1 Η εφαρμογή "EUOSME - European Open Source Metadata Editor" που 

παρέχεται από τη Γεωπύλη του INSPIRE. 
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Εικόνα 6.5.2 Η εφαρμογή "INSPIRE Metadata Validator" που παρέχεται από τη 

Γεωπύλη του INSPIRE. 
 
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης που επιθυμεί να δημιουργήσει 
μεταδεδομένα για ένα γεωγραφικό αρχείο, είναι τα ακόλουθα: 
 
- Δημιουργία του αρχείου μεταδεδομένων από το EUOSME Metadata Editor. 
- Αποθήκευση του αρχείου μεταδεδομένων με τη μορφή XML στον τοπικό 

δίσκο. 
- Ενσωμάτωση του αρχείου XML στο γεωγραφικό αρχείο από τον 

ArcCatalog του ArcGIS. 
- Δημοσίευση μεταδεδομένων 
- Διαχείριση δεδομένων από τον διαχειριστή της ΥΧΔ 

 
Η ενσωμάτωση του αρχείου XML στο γεωγραφικό αρχείο από τον ArcCatalog του 
ArcGIS γίνεται από την γραμμή εργαλείων Metadata και την εντολή Import. 
 
Η δημοσίευση μεταδεδομένων μπορεί να γίνει είτε μέσω απλού φυλλομετρητή 
(Internet browser, πχ. ΙΕ, Mozilla Firefox) από την ιστοσελίδα της ΥΧΔ (Geoportal), 
είτε μέσα από τον ArcCatalog με χρήση του εργαλείου Geoportal Server Publish 
Client. 
 
Δημοσίευση μεταδεδομένων από το Geoportal 
 
Η δημοσίευση μεταδεδομένων από την ιστοσελίδα της ΥΧΔ (Geoportal) γίνεται μόνο 
μετά από επιτυχή είσοδο στην εφαρμογή ως διαχειριστής (gpadmin) ή ως παροχέας 
δεδομένων (χρήστης gptpub_forests και χρήστης gptpub_waters). 
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Μετά την είσοδο ο χρήστης πρέπει να μεταβεί στην καρτέλα ADMINSTRATION, 
και στην επιλογή Add του υπομενού (Εικόνα 6.5.3).  
 
Υπάρχουν τρεις δυνατότητες για δημιουργία - δημοσίευση μεταδεδομένων στον 
κατάλογο μεταδεδομενων της Π.Α.Μ.Θ.  

 
1. Επιλογή "Register resource on the network". Πρόκειται για δημοσίευση 

μεταδεδομένων από διαδικτυακή υπηρεσία που είναι ήδη δημοσιευμένη σε 
κάποιον εξυπηρετητή γεωγραφικών δεδομένων (π.χ.  ArcGIS Server, ArcGIS 
online, κλπ.). 

2. Επιλογή "Upload metadata from the local disc". Πρόκειται για δημοσίευση 
μεταδεδομένων, αναζητώντας ένα ήδη υπάρχων αρχείο μεταδεδομένων (σε 
μορφή XML), από κάποιο τοπικό μηχάνημα (υπολογιστή του χρήστη). 

3. Επιλογή "Use dedicated editor to create metadata manually". Πρόκειται 
για δημιουργία-δημοσίευση μεταδεδομένων, συμπληρώνοντας τα στοιχεία 
των μεταδεδομένων με χρήση online editor. 

 

 
Εικόνα 6.5.3 Δημοσίευση μεταδεδομένων από το Geoportal 
 
Δημοσίευση μεταδεδομένων από τον ArcCatalog (Geoportal Server Publish 
Client) 
 
Η δημοσίευση μεταδεδομένων από τον ArcCatalog γίνεται από το εργαλείο Geoportal 
Server Publish Client με χρήση της εντολής Publish Geodata από το παρακάτω 
εικονίδιο. 
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Τα στοιχεία σύνδεσης που πρέπει να εισαχθούν στο παράθυρο διαλόγου "Geoportal 
Server Publish Client" (Εικόνα 6.5.4), είναι τα εξής: 
 

Server URL: http://eoxr.damt.gov.gr: 8080/geoportal 
Metadata Service: GPT_Publish_Metadata 
UserName: <το όνομα χρήστη του διαχειριστή ή του παροχέα δεδομένων > 
Password: <ο κωδικός χρήστη του διαχειριστή ή του παροχέα δεδομένων > 

 

 
 
Εικόνα 6.5.4 Δημοσίευση μεταδεδομένων από τον ArcCatalog. 
 
Διαχείριση δεδομένων από τον διαχειριστή της ΥΧΔ 
 
Μετά από κάθε επιτυχή δημοσίευση των μεταδεδομένων στον κατάλογο 
μεταδεδομένων της Π.Α.Μ.Θ., ο διαχειριστής της ΥΧΔ (χρήστης gptadmin) θα 
λαμβάνει ειδοποίηση στο e-mail του σχετικά με την ανάρτηση μεταδεδομένων στην 
εφαρμογή. 
 
Ο διαχειριστής της ΥΧΔ (χρήστης gptadmin) θα πρέπει να εξετάσει τα αρχεία και 
είτε να τα αποδεχτεί, είτε να τα διαγράψει. Η αποδοχή-διαγραφή των εγγραφών 
μεταδεδομένων γίνεται από την καρτέλα ADMINSTRATION της εφαρμογής ΥΧΔ, 
και την επιλογή Manage του υπομενού. 
 
Αφού επιλέξει (τσεκάρει) την εγγραφή μεταδεδομένων, επιλέγει την εντολή Set as 
approved για αποδοχή τους, ή Delete για διαγραφή τους. Για να γίνει ενεργή η 
εντολή, πρέπει να επιλεχθεί το κουμπί Execute action (Εικόνα 6.5.5). 
 
Σε περίπτωση που τα μεταδεδομένα δημοσιεύτηκαν με την επιλογή "Register 
resource on the network" και άρα προέρχονται από κάποια διαδικτυακή υπηρεσία 
που είναι ήδη δημοσιευμένη σε κάποιον εξυπηρετητή γεωγραφικών δεδομένων (π.χ.  
ArcGIS Server, ArcGIS online, κλπ.), μετά από την αποδοχή μεταδεδομένων, ο 
διαχειριστής θα πρέπει να συγχρονίσει τα μεταδεδομένα με τον εξυπηρετητή από 
όπου προήλθαν. 

 
 

Ο συγχρονισμός γίνεται από το εικονίδιο Synchronize content . 
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Στη συνέχεια πρέπει να επιλεχθεί το εικονίδιο Show documents acquired from this 
repository , ώστε εμφανιστούν στον κατάλογο όλα τα μεταδεδομένα που 
προήλθαν από την συγκεκριμένη διαδικτυακή υπηρεσία. 
 

 
 
Εικόνα 6.5.5 Διαχείριση εγγραφών μεταδεδομένων από τον χρήστη gptadmin της 

Υποδομής. 
 
Τα δημοσιευμένα μεταδεδομένα είναι ορατά στον κατάλογο (καρτέλα GEOPORTAL 
CATALOG από το μενού), και ανιχνεύσιμα τόσο από την υπηρεσία αναζήτησης της 
ΥΧΔ (καρτέλα SEARCH από το μενού), όσο και από την υπηρεσία αναζήτησης του 
εργαλείου Geoportal Server Publish Client (καρτέλα Find) του ArcCatalog.  
 
6.6 Διαχείριση χρηστών 
 
Η διαχείριση των χρηστών στους δυο servers (geoportal & webgis) γίνεται κλασσικά, 
μέσω του αντίστοιχου administrator. Εφ' όσον το λειτουργικό σύστημα είναι τα 
windows 2008 η διαχείριση των χρηστών γίνεται μέσω αντίστοιχου λογισμικού 
Active Directory.  
 
Αν ο διαχειριστής θέλει να δημιουργήσει νέους χρήστες στο σύστημα που φιλοξενεί 
τον ArcGIS Server και που να μπορούν να χρησιμοποιούν το λογισμικό αυτό, θα 
πρέπει να έχει υπ' όψη του τα παρακάτω: 
 

 Ο χρήστης θα πρέπει να έχει πλήρη δικαιώματα (read, write, execute) στον 
φάκελο C:\GISData και στους υποφακέλους του. 
 

 Ο παραπάνω φάκελος έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι προσβάσιμος από 
τους εικονικούς χρήστες του ArcGIS SERVER (arcgissoc, arcgissom) ώστε να 
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μπορούν να διαβάζουν δεδομένα απο αυτούς. 
 

 -Να δημιουργήσει αντίστοιχο χρήστη και αντίστοιχες προσβάσεις στον FTP 
Server (FileZilla) ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του λογισμικού. 

 
6.7 Ασφάλεια συστήματος 
 
Έχει ληφθεί μέριμνα για δύο βασικές συνιστώσες της ασφάλειας του συστήματος:  
 

 την αντιική προστασία, και 
 την λήψη εφεδρικών αντιγράφων 

 
Για την αντιική προστασία το σύστημα είναι εφοδιασμένο με σύγχρονο λογισμικό 
ανίχνευσης, καταπολέμησης και προστασίας από ιούς. Το λογισμικό αυτό δέχεται 
αυτόματες ανανεώσεις από το διαδίκτυο και απαιτεί ελάχιστη επίβλεψη από τον 
διαχειριστή. Αναλυτικές οδηγίες χρήσης περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη 
τεκμηρίωση. 
 
Η λήψη εφεδρικών αντιγράφων αποτελεί απαραίτητη διαδικασία για την εξασφάλιση 
του συστήματος από κάθε κίνδυνο απώλειας δεδομένων. Λόγω της εξαιρετικά 
πολύπλοκης διαδικασίας που απαιτείται για να στηθούν σωστά όλα τα λογισμικά και 
η επίσης πολύπλοκη διαδικασία παραμετροποίησης τους συνίσταται η λήψη 
εφεδρικών αντιγράφων να γίνεται σε επίπεδο συστήματος και όχι απλά σε επίπεδο 
δεδομένων.  
 
Λόγω της αρχιτεκτονικής του συστήματος που χρησιμοποιεί εικονικά μηχανήματα, η 
παραπάνω διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και αποτελεσματική και συνίσταται στα 
παρακάτω βήματα: 
 

 Κλείσιμο των δυο servers. 
 Χρήση του λογισμικού Virtual Box για εξαγωγή των δύο εφαρμογών σε 

μορφή αρχείων *.ova (File / Export Appliance). 
 Φύλαξη των αρχείων ova σε ασφαλές αποθηκευτικό μέσο. 
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