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Το κείμενο που ακολουθεί βασίζεται στη δουλειά που αναπτύχθηκε από το Κομβικό
Σημείο Επαφής του τέως Υπουργείου Εσωτερικών κατά το έτος 2014. Αποτελεί το
πρώτο βήμα στην κατεύθυνση υποστήριξης των ΟΤΑ για την αξιοποίηση και
δημιουργία διαδικτυακών γεωχωρικών υπηρεσιών στο πλαίσιο εκπόνησης των
Επιχειρησιακών τους Προγραμμάτων. Στόχος είναι το βήμα αυτό να υποστηριχθεί
στην πορεία, με την σύνταξη επιπλέον κειμένων σε θεματικές που θα κριθούν
απαραίτητες. Είναι προφανές σε μια τέτοια διαδικασία, ενθαρρύνονται οι
παρατηρήσεις – σχολιασμοί από όσους αξιοποιήσουν τις προτάσεις που περιέχονται
στο κείμενο αυτό.
Για παρατηρήσεις – σχολιασμούς μπορείτε να απευθύνεστε στο psamartzis@ypes.gr
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Η διαδικασία αναζήτησης / παραγωγής και διάθεσης διανυσματικών γεωχωρικών
δεδομένων και μεταδεδομένων μέσω διαδικτυακών γεωχωρικών υπηρεσιών, μπορεί
να διαρθρωθεί σε 5 διακριτά βήματα:
Βήμα 1ο: Αναζήτηση / παραγωγή γεωχωρικών διανυσματικών δεδομένων
Βήμα 2ο: Παραγωγή μεταδεδομένων
Βήμα 3ο: Εισαγωγή μεταδεδομένων σε κατάλογο μεταδεδομένων
Βήμα 4ο: Εισαγωγή γεωχωρικών διανυσματικών δεδομένων σε server
Βήμα 5ο: Σύνδεση μεταδεδομένων με τα διανυσματικά γεωχωρικά δεδομένα
και διάθεσή τους μέσω διαδικτυακών γεωχωρικών υπηρεσιών.
Επισημάνσεις για το κείμενο που ακολουθεί:
1. Προφανώς υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούν να γίνουν τα
πράγματα και κατά συνέπεια τα όσα ακολουθούν θα πρέπει να προσεγγισθούν
ως μια πρόταση ανάμεσα σε εναλλακτικές.
2. Η πρόταση βασίζεται εξολοκλήρου σε ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα
και σε κοινά αποδεκτές / ευρείας χρήσης εφαρμογές που είναι διαθέσιμες στο
διαδίκτυο.
3. Ο πληθυσμός – στόχος των όσων ακολουθούν είναι υπάλληλοι των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και όποιος άλλος ενδιαφέρεται για
το θέμα αυτό.
4. Θεσμικό πλαίσιο: Νόμος 3882/2010, ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
επιχειρησιακά προγράμματα.
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Προετοιμασία
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Α. Επιλογή «Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος» - ελεύθερου
λογισμικού ανοικτού κώδικα.
Προκειμένου να διαχειριστούμε γεωχωρικά δεδομένα, χρειάζεται να έχουμε
κατάλληλο πρόγραμμα. Από τα διαθέσιμα που είναι στην κατηγορία του ελεύθερου
λογισμικού ανοικτού κώδικα, μια πρόταση είναι η αξιοποίηση του qgis το οποίο
μπορώ να κατεβάσω από την ιστοσελίδα http://qgis.org/en/site/:

Ε ΙΚΟΝΑ Π - 1. Η

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Σχόλιο: Στην παρούσα φάση που γράφονται οι σημειώσεις αυτές η έκδοση είναι 2.12.

Ε ΙΚΟΝΑ Π - 2. Ε ΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ ΕΚΔΟΣ Η ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ
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Αφού «κατεβάσω» το πρόγραμμα το «εκτελώ» και γίνεται η εγκατάστασή του.
Έχοντας πλέον εγκατεστημένο το λογισμικό, ανοίγω το QGIS Desktop 2.12.0 και
εμφανίζεται μια τέτοια οθόνη.

Ε ΙΚΟΝΑ Π - 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ QGIS
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Β. Επιλογή «metadata editor» για την παραγωγή μεταδεδομένων

Η παραγωγή μεταδεδομένων είναι μια διαδικασία που μας επιτρέπει να
δώσουμε «ταυτότητα» στα ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα που έχουμε. Τα
μεταδεδομένα μπορούμε να τα εντάξουμε στη συνέχεια σε κατάλογο μεταδεδομένων
(που θα δούμε στο 3ο Βήμα) διαμορφώνοντας ένα αποθετήριο πληροφοριών για τα
δεδομένα που διαθέτουμε.
Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς μπορεί πλέον να αναζητεί
κάποιος δεδομένα με βάση τα μεταδεδομένα τους, δηλαδή την ταυτότητά τους, ώστε
παρέχοντας ένα σύνολο απαραίτητων πληροφοριών να καθίσταται εφικτή από έναν
δυνητικό χρήστη του δεδομένου η καταρχήν αξιολόγηση του αν κάνει για τη δουλειά
του το συγκεκριμένο δεδομένο ή όχι.
Εφαρμογή που θα χρειαστούμε: Προτείνουμε σε αυτό το σημείο τον
metadata editor που έχει παραχθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Inspire και
είναι διαθέσιμο από το link: http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/editor/
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Ε ΙΚΟΝΑ Π - 4.

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ INSPIRE METADATA EDITOR

– [ ΑΓΓΛΙΚΑ – EN ]

Εδώ εμφανίζονται διάφορες καρτέλες με πεδία στα οποία θα πρέπει να δοθούν
πληροφορίες. Δυο σημεία άξια προσοχής:
α) τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά και
β) σε κάθε πεδίο υπάρχει κουμπί που παραπέμπει σε επεξηγήσεις - βοήθεια - ως προς
το τι ζητιέται να συμπληρωθεί.

Το περιβάλλον εργασίας μπορεί να είναι και στα ελληνικά, καθώς παρέχεται
δυνατότητα αλλαγής της γλώσσας.

Ε ΙΚΟΝΑ Π - 5.

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ INSPIRE METADATA EDITOR

– [ ΕΛΛΗΝΙΚΑ –

EL ]
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Γ. Επιλογή εφαρμογής «καταλόγου μεταδεδομένων»
Από τους διάφορους διαθέσιμους καταλόγους μεταδεδομένων ένας προτεινόμενος
είναι o geonetwork που βρίσκεται στη διεύθυνση: http://geonetwork-opensource.org/
και συνοδεύεται από ενημερωμένο και αναλυτικό documentation στο οποίο κανείς
μπορεί να ανατρέχει για βοήθεια. Ο κατάλογος αυτός, έχει ενσωματωμένο και ένα
geoserver, επιτρέποντας να εισάγουμε και δεδομένα σε αυτόν. Άρα τα μεταδεδομένα
μπαίνουν στον κατάλογο και τα δεδομένα στον server του καταλόγου.
Σημείωση: Αν κάποιος εγκαταστήσει geonetwork, ΔΕΝ χρειάζεται να εγκαταστήσει
ξεχωριστά geoserver. Αν το επιχειρήσει θα πρέπει να προσέξει το port που θα γίνει
εγκατάσταση γιατί by default η εγκατάσταση γίνεται στο 8080 και για τις δυο
εφαρμογές οπότε θα παρουσιαστεί πρόβλημα.
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Ε ΙΚΟΝΑ Π - 6. Η

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ε ΙΚΟΝΑ Π - 7. Η

ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ DOWNLOAD

(A)
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Ε ΙΚΟΝΑ Π - 8. Η

ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ DOWNLOAD

(B)

Ε ΙΚΟΝΑ Π - 9. Η

ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ DOWNLOAD ( Γ )
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Ε ΙΚΟΝΑ Π - 10. Ε ΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ

ΟΘΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚ ΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σημείωση : Η εφαρμογή αφού εγκατασταθεί, ξεκινά από startup και κλείνει από
shutdown

Ε ΙΚΟΝΑ Π - 11. Α ΡΧΕΙΑ

STARTUP SHUTDOWN
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Επιλέγοντας το startup σε περιβάλλον DOS τρέχει το πρόγραμμα το οποίο
αναμένουμε έως να φτάσει στην τελική ένδειξη σύνδεσης με @0.0.0:8080

Ε ΙΚΟΝΑ Π - 12. Η

ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Σε αυτή την περίπτωση πηγαίνω σε έναν φυλλομετρητή ιστοσελίδων και
πληκτρολογώ:
http://localhost:8080/geonetwork

Ε ΙΚΟΝΑ Π - 13. Η

ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οπότε και εμφανίζεται η αρχική οθόνη του geonetwork

Ε ΙΚΟΝΑ Π - 14. Η

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΟΥ GEONETWORK

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: η εφαρμογή σταματά από την επιλογή shutdown
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Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η παρουσίαση των προγραμμάτων που θα
χρειαστούμε για όλη τη δουλειά όπως αυτή αναπτύσσεται στη συνέχεια.
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω προγράμματα / εφαρμογές συνοδεύονται από πλήρη
εγχειρίδια και από ενεργές κοινότητες που διαρκώς τα εμπλουτίζουν, ενώ στο
διαδίκτυο μπορεί κανείς να βρει απαντήσεις σε εξειδικευμένα ερωτήματα καθώς και
εκπαιδευτικά videos.
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Βήμα 1ο: Αναζήτηση / παραγωγή γεωχωρικών δεδομένων.
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Πρωταρχικό ζήτημα είναι η αναζήτηση ή η παραγωγή γεωχωρικών δεδομένων. Η
αναζήτηση προφανώς αναφέρεται στο να διαπιστώσουμε αν ο φορέας στον οποίο
εργαζόμαστε:
α) έχει ήδη στην κατοχή του, ή και
β) είναι σε διαδικασία απόκτησης γεωχωρικών δεδομένων ή και
γ) αν μπορεί να βρει διαθέσιμα τα γεωχωρικά δεδομένα που τον ενδιαφέρουν
από άλλον φορέα / πηγή.
Για παράδειγμα αν ένας Δήμος έχει σε εξέλιξη την εκπόνηση Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) ή ΣΧΟΟΑΠ, είναι προφανές ότι θα πρέπει να
παραλάβει σε ψηφιακή μορφή (shp) τα αρχεία με γεωχωρικά δεδομένα από τον
μελετητή. Όταν έχουμε γεωχωρικά δεδομένα σε ψηφιακή μορφή, τότε μπορούμε να
πάμε στο επόμενο βήμα (Βήμα 2ο), αλλιώς προχωράμε στην περαιτέρω αναζήτηση ή
παραγωγή γεωχωρικών δεδομένων.

Α. Αναζήτηση γεωχωρικών δεδομένων.
Τόσο οι θεσμικές όσο και οι τεχνολογικές εξελίξεις παρέχουν μια σειρά από
δυνατότητες πρόσβασης σε γεωχωρικά δεδομένα.
Α.1 Εξελίξεις σε θεσμικό επίπεδο

Ο Νόμος 3882/2010 επέτρεψε την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών θέασης,
μεταφόρτωσης γεωχωρικών δεδομένων από τη δημόσια διοίκηση. Ήδη διάφοροι
φορείς έχουν δημιουργήσει υπηρεσίες wms και wfs για την πρόσβαση σε δεδομένα
είτε σε μορφή εικόνας, είτε σε διανυσματική μορφή. Ενδεικτικά από τη διεύθυνση :
http://epota.ypes.gr/?page_id=206, μπορεί κάποιος να δει τι δεδομένα υπάρχουν
διαθέσιμα, κυρίως μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών. Για την αξιοποίησή τους
χρειάζεται desktop λογισμικό Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, όπως αυτό
που είδαμε παραπάνω (Προετοιμασία σελ. 2).
Επίσης είναι απαραίτητο να ελέγξουμε αν τα δεδομένα που υπάρχουν τα έχει ήδη
άλλος φορέας (χωρίς ακόμη να τα παρέχει προς «τα έξω»). Για τον σκοπό αυτό
αναζητούμε από το Κομβικό Σημείο Επαφής του φορέα μας αν έχουν το δεδομένο ή
αν μπορούν να το βρουν ή ακόμη επισκεπτόμαστε τη διεύθυνση
http://ypeka.gr/Default.aspx?tabid=696&language=el-GR και βλέπουμε αν υπάρχουν
διαθέσιμα αυτά που θέλουμε.
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Αν τα δεδομένα που βρίσκουμε είναι σε μορφή διανυσματική (π.χ. .shp ή .kml),
raster, ή ως υπηρεσίες wms, wfs μπορούμε να τα εισάγουμε στο qgis.
Αυτό γίνεται από τις καρτέλες :





Επίπεδο/ Προσθήκη Επιπέδου/Προσθήκη Διανυσματικού Επιπέδου
Επίπεδο/ Προσθήκη Επιπέδου/Προσθήκη Επιπέδου Raster
Επίπεδο/ Προσθήκη Επιπέδου/Προσθήκη Επιπέδου WMSWMST
Επίπεδο/ Προσθήκη Επιπέδου/Προσθήκη Επιπέδου WFS

και ακολουθώντας τα αντίστοιχα βήματα που ορίζει στη συνέχεια το πρόγραμμα.

Ε ΙΚΟΝΑ 1 - 1. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ /
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ QGIS

20

Α.2 Εξελίξεις σε τεχνολογικό επίπεδο

Σήμερα, είναι εφικτή η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η εθελοντική
χαρτογράφηση ένα παράδειγμα της οποίας είναι και το openstreetmap. Μέσω του
openstreetmap, παρέχεται η δυνατότητα να «κατεβάσει» κάποιος τα δεδομένα που
έχει η εφαρμογή και τα οποία απεικονίζονται χαρτογραφικά.
Σχόλιο: Τα δεδομένα που παρέχει το openstreetmap μπορεί να είναι ή μπορεί και να
μην είναι ακριβή. Κατά συνέπεια επαφίεται στον τελικό χρήστη να διαπιστώσει αν
είναι κατάλληλα για τη δουλειά του.
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Ε ΙΚΟΝΑ 1 - 2. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.openstreetmap.org ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
Στην οθόνη βλέπουμε ότι δίνεται η επιλογή Εξαγωγή η οποία όταν επιλεχθεί
παρουσιάζεται η παρακάτω οθόνη

Ε ΙΚΟΝΑ 1 - 3. ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΙ εξαγωγή
Εδώ δίνονται αρκετοί τρόποι για να μεταφορτώσουμε δεδομένα και ένας τρόπος είναι
από την επιλογή Λήψεις Geofabrik που δίνεται από την αριστερή στήλη όπου
επιλέγοντάς το οδηγούμαστε στην ιστοσελίδα http://download.geofabrik.de/

Ε ΙΚΟΝΑ 1- 4. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ http://download.geofabrik.de/
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Ακολουθώντας τα παραθυρικά βήματα της εφαρμογής μπορούμε να φτάσουμε στην
ιστοσελίδα http://download.geofabrik.de/europe/greece.html

Ε ΙΚΟΝΑ 1-5. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
http://download.geofabrik.de/europe/greece.html
από όπου μπορούμε να επιλέξουμε να μεταφορτώσουμε το αρχείο greecelatest.shp.zip που περιέχει σε συμπιεσμένη μορφή την τελευταία αναθεωρημένη
έκδοση με τα διαθέσιμα διανυσματικά γεωχωρικά δεδομένα (.shp αρχεία), όπως
παρουσιάζονται στο openstreetmap για την Ελλάδα.
Με τα παραπάνω ολοκληρώθηκε η παρουσίαση μερικών τρόπων αναζήτησης
γεωχωρικών διανυσματικών δεδομένων.
Αν παρόλα αυτά παραμένει η ανάγκη παραγωγής διανυσματικών γεωχωρικών
δεδομένων τότε μπορούμε να πάμε στο επόμενο στάδιο
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Β. Παραγωγή γεωχωρικών δεδομένων
Υπάρχουν προφανώς πάρα πολύ τρόποι για να παραχθούν διανυσματικά γεωχωρικά
δεδομένα.
B1. Αξιοποιώντας τα υπόβαθρα που δίνει το qgis.

1.1.Προετοιμασία:
1.1.1. Καταγραφή του τι θέλω να ψηφιοποιήσω:
Π.χ. Σε έναν πίνακα μπορώ να καταγράψω το τι θέλω να ψηφιοποιήσω με καταρχήν
επιπλέον πληροφορίες για:
α. το επίπεδο της λεπτομέρειας, (π.χ. σημείο ή πολύγωνο / γραμμή ή πολύγωνο)
β. το επίπεδο της ακρίβειας, ( το επίπεδο της εστίασης που θα κάνω για να
ψηφιοποιήσω)
γ. το σύστημα αναφοράς που θα χρησιμοποιήσω και
δ. σε ποια μορφή θα το έχω δηλαδή shapefile, geodatabase ή άλλο;
ε. επιπλέον στήλες με πεδία που θέλω να συνοδεύουν κατ’ ελάχιστον τα δεδομένα
αυτά: (προτείνεται σε αυτό το σημείο ως κατελάχιστον : ΚΩΔΙΚΟΣ, ΟΝΟΜΑ)
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Ε ΙΚΟΝΑ 1-6.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΓ ΡΑΦΗΣ

Εδώ έστω ότι θέλουμε να ψηφιοποιήσουμε τις πλατείες του Δήμου, να
δώσουμε απεικόνιση πολυγωνική και σημειακή (ως ξεχωριστά δεδομένα), με
ακρίβεια 1:1000 (δηλαδή να έχω αυτή την ακρίβεια στο υπόβαθρο που θα
χρησιμοποιήσω για την ψηφιοποίηση), να έχω το δεδομένο σε ΕΓΣΑ - 87 (που είναι
και το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς) και ότι θέλω να έχω το γεωχωρικό
δεδομένο ως μορφή shapefile.
1.1.2. Εισαγωγή υποβάθρου στο περιβάλλον του qgis
Δουλεύοντας στο περιβάλλον του qgis, βλέπω ότι στην επάνω σειρά των καρτελών
υπάρχει η καρτέλα @web η οποία όταν την επιλέγω μου δίνει διάφορες επιλογές
ανάμεσα στις οποίες είναι και η δυνατότητα να φέρω στο περιβάλλον εργασίας ως
υπόβαθρο το openstreetmap και τις δορυφορικές της Google.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Προσοχή αν δεν μου εμφανίζονται αυτές οι επιλογές στην καρτέλα @web, θα πρέπει να πάω από την
καρτέλα Πρόσθετα , και την επιλογή διαχείριση και εγκατάσταση πρόσθετων να βρω και να
εγκαταστήσω το Openlayers Plugin.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ε ΙΚΟΝΑ 1-7. ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΣ ΥΠΟΒΑΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

QGIS

Και εμφανίζεται μια τέτοια οθόνη έχοντας πρώτα βάλει το υπόβαθρο του
Openstreetmap και αφού εστίασα στην περιοχή που με ενδιαφέρει έφερα και τη
δορυφορική της Google.

Ε ΙΚΟΝΑ 1-8. ΥΠΟΒΑΘΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

QGIS
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1.2.Διαδικασία δημιουργίας διανυσματικών γεωχωρικών δεδομένων
Έχοντας πλέον το υπόβαθρο εστιάζω στην περιοχή ενδιαφέροντός μου π.χ. στην
πλατεία Κλαυθμώνος σε κλίμακα 1:1000

Ε ΙΚΟΝΑ 1-9. ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

QGIS

1η ενέργεια: Στη συνέχεια μπορώ να πάω από την Καρτέλα Επίπεδο / Δημιουργία
επιπέδου / Νέο επίπεδο Shapefile

Ε ΙΚΟΝΑ 1-10. 1 Η Ε ΝΕΡΓΕΙΑ
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2η ενέργεια: Στη συνέχεια μου εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο
επιλέγω Πολύγωνο (αυτή ήταν η πρώτη μορφή που ήθελα να δώσω στο αρχείο την
κωδικοποίηση όπου επιλέγω από τις διαθέσιμες επιλογές το UTF-8 και το θέλω και
σε Σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ -87, είναι το EPSG-2100 GGRS87/Greek Grid

Ε ΙΚΟΝΑ 1-11. 2 Η Ε ΝΕΡΓΕΙΑ
3η ενέργεια: Στη συνέχεια βάζω νέες ιδιότητες στο επίπεδο που θέλω να
δημιουργήσω : α) CODE, τύπου: Ολόκληρος αριθμός, β) ΟΝΟΜΑ τύπου: Κείμενο

Ε ΙΚΟΝΑ 1-12. 3 Η α) Ε ΝΕΡΓΕΙΑ
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Ε ΙΚΟΝΑ 1-13. 3 Η β) Ε ΝΕΡΓΕΙΑ
4η ενέργεια: Αποθήκευση του επιπέδου ως squares
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Ε ΙΚΟΝΑ 1-14. 4 Η Ε ΝΕΡΓΕΙΑ

5η ενέργεια: Επιλέγοντας το νέο αρχείο μπορώ να βρεθώ σε φάση επεξεργασίας του

Ε ΙΚΟΝΑ 1-15. 5 Η Ε ΝΕΡΓΕΙΑ
6η ενέργεια: Αφού είμαι σε φάση επεξεργασίας του συγκεκριμένου επιπέδου, πατώ
το εικονίδιο που αντιστοιχεί στην Προσθήκη Αντικειμένου

Ε ΙΚΟΝΑ 1-16. 6 Η Ε ΝΕΡΓΕΙΑ
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7η ενέργεια: Τώρα πια ο κέρσορας έχει αλλάξει και ξεκινώ την ψηφιοποίηση:

Ε ΙΚΟΝΑ 1-17. 7 Η Ε ΝΕΡΓΕΙΑ
η

8 ενέργεια: και όταν φτάσω με δεξί κλίκ να ολοκληρώσω τη διαδικασία
ψηφιοποίησης,
α) εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου

Ε ΙΚΟΝΑ 1-18. 8 Η α) Ε ΝΕΡΓΕΙΑ
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και β) δίνοντας στοιχεία
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Ε ΙΚΟΝΑ 1-19. 8 Η β) Ε ΝΕΡΓΕΙΑ
9η ενέργεια: Ολοκλήρωση επεξεργασίας: α) αποθήκευση αλλαγών επιπέδου

Ε ΙΚΟΝΑ 1-20. 9 Η α) Ε ΝΕΡΓΕΙΑ

β) εναλλαγή επεξεργασίας

Ε ΙΚΟΝΑ 1-21. 9 Η β) Ε ΝΕΡΓΕΙΑ
γ) οπότε ανοίγοντας τον πίνακα ιδιοτήτων

Ε ΙΚΟΝΑ 1-22. 9 Η γ) Ε ΝΕΡΓΕΙΑ
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δ) βλέπω το τι έχω εμφανίσει

Ε ΙΚΟΝΑ 1-23. 9 Η δ) Ε ΝΕΡΓΕΙΑ
10η ενέργεια: Πρόσθεση νέου στοιχείου στο επίπεδο: Και μπορώ τώρα, με όμοιο
τρόπο να βάλω και άλλο στοιχείο στο επίπεδο

Ε ΙΚΟΝΑ 1-24. 10 Η -α Ε ΝΕΡΓΕΙΑ
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Ε ΙΚΟΝΑ 1-25. 10 Η -β Ε ΝΕΡΓΕΙΑ
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Ε ΙΚΟΝΑ 1-26. 10 Η -γ Ε ΝΕΡΓΕΙΑ

Ε ΙΚΟΝΑ 1-27. 10 Η -δ Ε ΝΕΡΓΕΙΑ

B.2 Αξιοποιώντας το ελεύθερο λογισμικό ArcGIS Explorer Desktop

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε το ελεύθερο λογισμικό της ESRI που είναι
στη διεύθυνση: http://www.esri.com/software/arcgis/explorer-desktop/download

Ε ΙΚΟΝΑ 2-1. Η

ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

Από εδώ πηγαίνουμε στο Download and Install ArcGIS Explorer Desktop και
επιλέγοντας την αγγλική έκδοση ακολουθούμε τα βήματα εγκατάστασης που μας
δίνει το πρόγραμμα.
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Ε ΙΚΟΝΑ 2-2. Ξ ΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

ΤΗΝ

Ε ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αφού εγκατασταθεί η εφαρμογή την ξεκινώ και εμφανίζεται μια τέτοια οθόνη:
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Ε ΙΚΟΝΑ 2-3. Τ Ο Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΡΓΑΣΙΑΣ

1η ενέργεια: Εστιάζοντας στην περιοχή που μας ενδιαφέρει και
επιλέγοντας χαρτογραφικό υπόβαθρο
Εστιάζοντας στην περιοχή που μας ενδιαφέρει μπορώ να επιλέξω και άλλα
χαρτογραφικά υπόβαθρα αν με εξυπηρετεί κάτι τέτοιο:

Ε ΙΚΟΝΑ 2-4. 1 Η –
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(Α): Ε ΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕ ΓΟΝΤΑΣ
Χ ΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ Υ ΠΟΒΑΘΡΟ

ΑΛΛΟ

Ε ΙΚΟΝΑ 2-5. 1 Η – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ( Β ) : Ε ΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕ ΓΟΝΤΑΣ
Χ ΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ Υ ΠΟΒΑΘΡΟ

ΑΛΛΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ε ΙΚΟΝΑ 2-6. 1 Η

(Γ): Ε ΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ
Χ ΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ Υ ΠΟΒΑΘΡΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΛΛΟ
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2η Ενέργεια: Δημιουργώντας το δεδομένο
Αφού έχουμε φτάσει στην περιοχή που μας ενδιαφέρει πηγαίνουμε στην επιλογή
Area

Ε ΙΚΟΝΑ 2-7. 2 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ -

Α

:Δ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ

ΤΟ

ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥ ΓΩΝΟΥ

Δ ΕΔΟΜΕΝΟ – Η

ΕΠΙΛΟΓΗ

Και με τον κέρσορα να παίρνει τη μορφή σταυρού, ξεκινώ την ψηφιοποίηση

Ε ΙΚΟΝΑ 2-8. 2 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Β : Δ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ

ΤΟ

Δ ΕΔΟΜΕΝΟ – Η

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ

και με δεξί κλικ ολοκληρώνεται η ψηφιοποίηση και βγαίνει παράθυρο διαλόγου ως
Note

Ε ΙΚΟΝΑ 2-8. 2 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Γ : Δ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ

ΤΟ

Δ ΕΔΟΜΕΝΟ – Δ ΙΝΟΝΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΔΕΔΟΜ ΕΝΟ
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3η Ενέργεια: Αποθηκεύοντας το δεδομένο
Με δεξί κλικ στο επίπεδο που δημιουργήθηκε και από την επιλογή Share

Ε ΙΚΟΝΑ 2-8. 3 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ – Α :Α ΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ

ΤΟ

Ε ΙΚΟΝΑ 2-9. 3 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ – Β : Α ΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ
Ε ΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΜΟΡΦΗ KML

Δ ΕΔΟΜΕΝΟ

ΤΟ

Δ ΕΔΟΜΕΝΟ –
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Ε ΙΚΟΝΑ 2-10. 3 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ –

Γ

: Α ΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ

ΤΟ

Δ ΕΔΟΜΕΝΟ
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Ε ΙΚΟΝΑ 2-11.3 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ –

Δ

- Α ΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ Δ ΕΔΟΜΕΝΟ

4η Ενέργεια : Δημιουργώντας αρχείο shp από kml
Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να μπούμε σε περιβάλλον γεωγραφικού συστήματος
πληροφοριών

4-1 Εισάγοντας το kml σε περιβάλλον qgis
Στη συνέχεια αποσυμπιέζουμε το KMZ αρχείο που δημιουργήσαμε, και μπορούμε
μέσα από το περιβάλλον του qgis να το διαχειριστούμε:
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Ε ΙΚΟΝΑ 2-12. 4-1 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Α :
Ε ΙΣΑΓΟΝΤΑΣ

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ KML ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

QGIS

Και αναζητούμε το kml αρχείο που παράχθηκε από την αποσυμπίεση του kmz

Ε ΙΚΟΝΑ 2-13. 4-1 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Β : Ε ΙΣΑΓΟΝΤΑΣ
(B)

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ KML ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

QGIS
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Ε ΙΚΟΝΑ 2-14. 4-1 Η

ΕΝΕΡΓΕΙΑ -

Γ: Ε ΙΣΑΓΟΝΤΑΣ
QGIS )

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ KML ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ε ΙΚΟΝΑ 2-15. 4-1 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Δ : Ε ΙΣΑΓΟΝΤΑΣ

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ KML ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

QGIS

4-2 Μετατρέποντας το kml σε shp
Με δεξί κλικ από το επίπεδο που εισάγαμε, επιλέγουμε το Αποθήκευση ως

Ε ΙΚΟΝΑ 2-16. 4-2 Η

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Α

Μ ΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΡΧΕ ΙΟ KML ΣΕ

SHAPEFILE
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Και από την καρτέλα που εμφανίζεται επιλέγουμε τη μορφή αποθήκευσης σε ESRI
Shapefile και το όνομα του αρχείου, ενώ αφήνουμε – εφόσον θέλουμε – το Σύστημα
αναφοράς συντεταγμένων

Ε ΙΚΟΝΑ 2-17. 4-2 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Β : Μ ΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ

Ε ΙΚΟΝΑ 2-18. 4-2 Η

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Γ

ΤΟ ΑΡΧΕ ΙΟ KML ΣΕ SHAPEFILE

Μ ΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΡΧΕ ΙΟ KML ΣΕ

SHAPEFILE
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Και έχουμε πια και το επίπεδο που δημιουργήσαμε σε μορφή .shp

Ε ΙΚΟΝΑ 2-19. 4-2 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Δ Μ ΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΡΧΕ ΙΟ KML ΣΕ
SHAPEFILE
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5η ενέργεια: Οπτικός έλεγχος του παραγόμενου επιπέδου
Μπορούμε να δούμε και την σχετική ακρίβεια του παραγόμενου επιπέδου,
εισάγοντας και το χαρτογραφικό υπόβαθρο του openstreetmap

Ε ΙΚΟΝΑ 2-20. 5 Η

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Α : ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Ε ΙΚΟΝΑ 2-21. 5 Η

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Β : ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ
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ενώ μπορώ να δω και τις πληροφορίες που του έχω αρχικά αποδώσει

Ε ΙΚΟΝΑ 2-22. 5 Η

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Γ : ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ενώ μπορώ να κάνω αλλαγές και στη ψηφιοποίηση του επιπέδου, επιλέγοντας το
επίπεδο και μπαίνοντας σε κατάσταση επεξεργασίας και αξιοποιώντας στη συνέχεια
το εργαλείο κόμβου

Ε ΙΚΟΝΑ 2-23. 5 Η

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Δ :

Δ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤ ΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ
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B3. Άλλοι τρόποι παραγωγής διανυσματικών γεωχωρικών δεδομένων
3.1 Δουλεύοντας με GPS
Μέσω gps παράγονται kml αρχεία τα οποία μπορούν να εισαχθούν ως διανυσματικά
επίπεδα στο περιβάλλον του qgis.
3.2 Ψηφιοποίηση με υπόβαθρο της ΕΚΧΑ Α.Ε.
Επίσης μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει παρόμοια διαδικασία με αυτή που
παρουσιάστηκε στο Β1, αλλά έχοντας ως υπόβαθρο αυτό που δίνει η ΕΚΧΑ Α.Ε.,
δηλαδή εισάγοντας στο qgis την υπηρεσία wms της ΕΚΧΑ Α.Ε. που είναι το URL:
http://gis.ktimanet.gr/wms/wmsopen/wmsserver.aspx

3.3 Με γεωαναφερμένα σχέδια
Συχνά συμβαίνει να έχουμε σε μορφή εικόνας αρχεία με σχέδια, τα οποία αν είναι
γεωαναφερμένα ή είναι σε γνωστό σύστημα αναφοράς, μπορούμε να τα
γεωαναφέρουμε σε περιβάλλον qgis και να λειτουργήσουν ως υπόβαθρα οπότε
μπορούμε να ακολουθήσουμε τις διαδικασίες του Β1
3.4 Αποκτώντας συντεταγμένες από την εφαρμογή της ΕΚΧΑ Α.Ε.
Μέσω της εφαρμογής της ΕΚΧΑ Α.Ε. που είναι προσβάσιμη από τη διεύθυνση
http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx μπορώ να βρω συντεταγμένες για
τα σημεία / πολύγωνα που με ενδιαφέρουν και αυτά μετά να τα εισάγω ως αρχείο csv
στο qgis και να τα μετατρέψω στη συνέχεια σε άλλης μορφής αρχεία (π.χ. shp).
Προφανώς υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι παραγωγής διανυσματικών γεωχωρικών
δεδομένων και επιγραμματικά συνοπτικά αναφέρθηκαν οι παραπάνω. Σε διάφορα
βιβλία, εγχειρίδια και στο διαδίκτυο μπορεί κανείς να βρει πολλές παρουσιάσεις
τέτοιων μεθόδων.
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Βήμα 2ο: Παραγωγή μεταδεδομένων
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Έστω λοιπόν ότι έχω ένα δεδομένο (π.χ. τις πλατείες που δημιούργησα στο Βήμα 1ο)
και θέλω για αυτό να παράξω το μεταδεδομένο του. Μέσω του Inspire Metadata
Editor (που είδαμε στο στάδιο: Προετοιμασία), μπορώ να δημιουργήσω ένα
μεταδεδομένο, επιλέγοντας το Δημιουργία αρχείου και την επιλογή INSPIRE:
Σύνολο γεωχωρικών δεδομένων

Ε ΙΚΟΝΑ 2-1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ Κ ΑΡΤΕΛΑ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ

Β2.1 Συμπληρώνοντας την 1η καρτέλα Μεταδεδομένα:

Σε αυτή την καρτέλα συμπληρώνω τα πεδία με γενικά πληροφοριακά στοιχεία :

Ε ΙΚΟΝΑ 2-2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ Κ ΑΡΤΕΛΑ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ
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Β.2 Συμπληρώνοντας την 2η καρτέλα Ταυτοποίηση :

Σε αυτή την καρτέλα συμπληρώνω τα πεδία σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει η
επεξηγηματική βοήθεια. Εδώ χρειάζεται ανάμεσα σε άλλα να δώσουμε έναν τίτλο για
το μεταδεδομένο, τον μοναδιαίο κωδικό αναγνώρισης του μεταδεδομένου (κωδικός)
– τον οποίο εμείς κατασκευάζουμε -, και δίνουμε μια συνοπτική περιγραφή του.

Ε ΙΚΟΝΑ 2-3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ Κ ΑΡΤΕΛΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ( ΜΕΡΟΣ

Ε ΙΚΟΝΑ 2-4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ Κ ΑΡΤΕΛΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Α)

(Μ ΕΡΟΣ Β)
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Β.3 Συμπληρώνοντας την 3η καρτέλα Κατηγοριοποίηση :

Σε αυτή την καρτέλα συμπληρώνω τα πεδία σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει η
επεξηγηματική βοήθεια. Σε αυτή και την επόμενη καρτέλα που θα δούμε στο Β4,
μπαίνουν θέματα περιγραφής του δεδομένου από άποψης κατηγοριών – θεματικών
λέξεων κλειδιών με βάση τα οποία μπορεί να γίνεται στο μέλλον η αναζήτηση του
μεταδεδομένου. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται η εξοικείωση με τις επεξηγήσεις που
παρέχονται από τις καρτέλες και τους κανονισμούς που παραπέμπουν. Μετά την
εξοικείωσή μας με αυτά τα πράγματα είναι απλά.
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Ε ΙΚΟΝΑ 2-5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ Κ ΑΡΤΕΛΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

(Μ ΕΡΟΣ Α )

Ε ΙΚΟΝΑ 2-6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ Κ ΑΡΤΕΛΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

(Μ ΕΡΟΣ Β )

Β.4 Συμπληρώνοντας την 4η καρτέλα Λέξη κλειδί :

Σε αυτή την καρτέλα συμπληρώνω τα πεδία σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει η
επεξηγηματική βοήθεια

Ε ΙΚΟΝΑ 2-7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ Κ ΑΡΤΕΛΑ ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

(Μ ΕΡΟΣ Α )
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Ε ΙΚΟΝΑ 2-8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ Κ ΑΡΤΕΛΑ ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

(Μ ΕΡΟΣ Β )

Ε ΙΚΟΝΑ 2-9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ Κ ΑΡΤΕΛΑ ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

(Μ ΕΡΟΣ Γ )

55

Ε ΙΚΟΝΑ 2-10. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΑ ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

(Μ ΕΡΟΣ Δ )

Β.5 Συμπληρώνοντας την 5η καρτέλα Γεωγραφική :

Σε αυτή την καρτέλα συμπληρώνω τα πεδία που αφορούν τη γεωγραφική θέση του
δεδομένου στο οποίο αναφέρεται το μεταδεδομένο.

Ε ΙΚΟΝΑ 2-11. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ Κ ΑΡΤΕΛΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Ε ΙΚΟΝΑ 2-12. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ Κ ΑΡΤΕΛΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

(Μ ΕΡΟΣ Α )

(Μ ΕΡΟΣ Β )
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Β.6 Συμπληρώνοντας την 6η καρτέλα Χρονική :

Σε αυτή την καρτέλα συμπληρώνω τα πεδία σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει η
επεξηγηματική βοήθεια. Είμαστε στον τομέα της χρονικής διάστασης του δεδομένου
/ πόρου για το οποίο παράγουμε το μεταδεδομένο και χρειάζεται να συμπληρωθεί
τουλάχιστον ένα πεδίο

Ε ΙΚΟΝΑ 2-13. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ Κ ΑΡΤΕΛΑ ΧΡΟΝΙΚΗ

(Μ ΕΡΟΣ Α )

Ε ΙΚΟΝΑ 2-14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ Κ ΑΡΤΕΛΑ ΧΡΟΝΙΚΗ

(Μ ΕΡΟΣ Β )
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Β.7 Συμπληρώνοντας την 7η καρτέλα Ποιότητα και εγκυρότητα:

Σε αυτή την καρτέλα συμπληρώνω τα πεδία σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει η
επεξηγηματική βοήθεια. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο που μας επιτρέπει να
περιγράψουμε πως παρήχθη ή αποκτήθηκε αυτό το δεδομένο και να δώσουμε
επιπλέον πληροφορία που κατά την άποψή μας θα βοηθήσει έναν δυνητικό χρήστη
του δεδομένου, στο οποίο αναφέρεται το μεταδεδομένο, να λάβει απόφαση για το
κατά πόσο μπορεί να του είναι χρήσιμο για τη δουλειά του.
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Ε ΙΚΟΝΑ 2-15. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ Κ ΑΡΤΕΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ

Β.8 Συμπληρώνοντας την 8η καρτέλα Συμμόρφωση:

Σε αυτή την καρτέλα συμπληρώνω τα πεδία σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει η
επεξηγηματική βοήθεια, καθώς στην αρχή της προσπάθειας παραγωγής
μεταδεδομένων χρειάζεται να εξοικειωθούμε με κανονισμούς που παραπέμπουν οι
επεξηγήσεις ή τα προεπιλεγμένα πεδία της καρτέλας.

Ε ΙΚΟΝΑ 2-16. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ Κ ΑΡΤΕΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ( ΜΕΡΟΣ Α )

Ε ΙΚΟΝΑ 2-17. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ Κ ΑΡΤΕΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ( ΜΕΡΟΣ Β )

Σημείωση: Συχνά η εξοικείωση έρχεται και από την προσπάθεια επικύρωσης του
μεταδεδομένου, οπότε η ίδια εφαρμογή που χρησιμοποιούμε εδώ μας δείχνει τα
πιθανά λάθη που έχει εντοπίσει, και όπου είναι εφικτό μας δίνει και τις προτεινόμενες
διορθώσεις
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Β.9 Συμπληρώνοντας την 9η καρτέλα Περιορισμοί:

Στην καρτέλα αυτή συμπληρώνουμε τα όσα ισχύουν ως προς τους τυχόν
περιορισμούς στη διάθεση των δεδομένων και πηγάζουν από την υφιστάμενη
νομοθεσία μας.

Ε ΙΚΟΝΑ 2-18. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ Κ ΑΡΤΕΛΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ( ΜΕΡΟΣ Α )

Ε ΙΚΟΝΑ 2-19. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ Κ ΑΡΤΕΛΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ( ΜΕΡΟΣ Β )
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Ε ΙΚΟΝΑ 2-20. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ Κ ΑΡΤΕΛΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ( ΜΕΡΟΣ Γ )

61

Ε ΙΚΟΝΑ 2-21. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ Κ ΑΡΤΕΛΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ( ΜΕΡΟΣ Δ )

Β.10 Συμπληρώνοντας την 10η καρτέλα Αρμόδιο μέρος:

Στην καρτέλα αυτή δίνουμε πληροφορίες για τους ανθρώπους με τους οποίους ένας
δυνητικός χρήστης μπορεί να έρθει σε επικοινωνία για το δεδομένο, προσδιορίζοντας
και τους αντίστοιχους ρόλους

Ε ΙΚΟΝΑ 2-22. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ Κ ΑΡΤΕΛΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΜΕΡΟΣ ( ΜΕΡΟΣ Α )

Ε ΙΚΟΝΑ 2-23. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ Κ ΑΡΤΕΛΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΜΕΡΟΣ ( ΜΕΡΟΣ Β )
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Ε ΙΚΟΝΑ 2-24. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ Κ ΑΡΤΕΛΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΜΕΡΟΣ ( ΜΕΡΟΣ Γ )

Β.11 Αποθηκεύοντας το παραγόμενο μεταδεδομένο (αρχείο μορφής xml)

Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία μπορούμε να αποθηκεύσουμε το μεταδεδομένο μας
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Ε ΙΚΟΝΑ 2-25.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΤ ΑΔΕΔΟΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ . XML

Τα μεταδεδομένα που παράγονται είναι αρχεία μορφής xml και μπορούμε να τα
δούμε (να τα ανοίξουμε) μέσα από το Inspire Metadata Editor και να δούμε κάνοντας
validation τη συμμόρφωσή τους με την οδηγία Inspire.

Βήμα 3ο: Εισαγωγή μεταδεδομένων σε κατάλογο
μεταδεδομένων

64

Στο Βήμα αυτό ξεκινάμε τη διαδικασία εισαγωγής του μεταδεδομένου, που
δημιουργήσαμε

στο

προηγούμενο

Βήμα,

σε

μια

εφαρμογή

καταλόγου

μεταδεδομένων. Εδώ χρησιμοποιούμε την εφαρμογή geonetwork (που είδαμε στο
στάδιο: Προετοιμασία).
Β3.1 Ξεκινώντας την εφαρμογή

Ξεκινώντας από το startup την εφαρμογή και αναμένοντας μέχρι να γίνει η σύνδεση
στο @0.0.0:8080
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Ε ΙΚΟΝΑ 3-1. Ξ ΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ GEONETWORK

πηγαίνω σε έναν φυλλομετρητή ιστοσελίδων και πληκτρολογώ:
http://localhost:8080/geonetwork,
οπότε και εμφανίζεται η αρχική σελίδα του καταλόγου μεταδεδομένων.

Ε ΙΚΟΝΑ 3-2. Η

ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ Κ ΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝ ΩΝ

Β3.2. Μπαίνοντας στην εφαρμογή

Από την αρχική οθόνη επιλέγω το Sign in προκειμένου να μπω σε περιβάλλον
διαχείρισης και δίνω τους default :
user name: admin και password: admin

Ε ΙΚΟΝΑ 3-3. ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ ΗΣ

οπότε και είμαι σε περιβάλλον διαχείρισης

Ε ΙΚΟΝΑ 3-4. ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΕ

ΠΕΡΙΒΑ ΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ( Β )

(Α)
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B3.3.Εισάγοντας το μεταδεδομένο

Από τις διαθέσιμες καρτέλες επιλέγω από την επάνω σειρά το Contribute και στη
συνέχεια από τη στήλη που εμφανίζεται δεξιά επιλέγω το Import new records

Ε ΙΚΟΝΑ 3-5. Ε ΙΣΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΤΑΔΕΔ ΟΜΕΝΟ (Α)

Από την επιλογή: Choose or drop resource here
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Ε ΙΚΟΝΑ 3-6. Ε ΙΣΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΤΑΔΕΔ ΟΜΕΝΟ (B)

Και μέσα από διαδοχικά παράθυρα

Ε ΙΚΟΝΑ 3-7. Ε ΙΣΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΤΑΔΕΔ ΟΜΕΝΟ ( Γ )
και επιλέγοντας από τις δυνατές τιμές που μου δίνονται στα πεδία Assign to group
και Assign to category τα Sample space και Datasets αντίστοιχα
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Ε ΙΚΟΝΑ 3-8. Ε ΙΣΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΤΑΔΕΔ ΟΜΕΝΟ ( Δ )
επιλέγω και το Import και εμφανίζεται η οθόνη με πληροφορία επιτυχούς εισαγωγής
του μεταδεδομένου.

Ε ΙΚΟΝΑ 3-9. Ε ΙΣΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΤΑΔΕΔ ΟΜΕΝΟ –
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ( Ε )

Η ΟΘΟΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ

Από όπου και μπορώ να επιλέξω να βρεθώ σε περιβάλλον edit του μεταδεδομένου
οπότε και εμφανίζεται η καρτέλα του μεταδεδομένου.

Ε ΙΚΟΝΑ 3-10.

Η ΚΑΡΤΕΛΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΔΕ ΔΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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και αν βγούμε από την καρτέλα θα έχουμε μια οθόνη με το πρώτο μεταδεδομένο που
εντάξαμε στον κατάλογο.

Ε ΙΚΟΝΑ 3-11.

Η ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡ ΙΣΗΣ ( ΕΙΚΟΝΑ

3.5)

ΜΕ

ΤΟ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΑΜΕ

Β3.4. Βγαίνοντας από την εφαρμογή και κλείνοντάς τη.

Αν θέλω να κλείσω την εφαρμογή, αφού πατήσω sign out, πηγαίνω στο περιβάλλον
με το αρχείο shutdown και αφού πατήσω διπλό κλικ παρατηρώ ότι ύστερα από λίγο
κλείνει και το περιβάλλον DOS οπότε έκλεισε και η εφαρμογή.
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Ε ΙΚΟΝΑ 3-12. ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ ΕΦΑΡΜ ΟΓΗ

Βήμα 4ο: Εισαγωγή δεδομένου στο server του καταλόγου των
μεταδεδομένων
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«Ανοίγοντας» την εφαρμογή του geonetwork αφού φθάσει σε παραθυρικό DOS στο
σημείο @0.0.0:8080, πληκτρολογώ σε έναν φυλλομετρητή ιστοσελίδων το :
http://localhost:8080/geoserver

Ε ΙΚΟΝΑ 4-1 Η

ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ GEOSERVER

Οπότε και δίνω τα default
user name: admin
password: geoserver

Ε ΙΚΟΝΑ 4-2 Δ ΙΝΟΝΤΑΣ

USER NAME

, PASSWORD
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Και εμφανίζεται η αρχική οθόνη του geoserver σε περιβάλλον διαχείρισης

Ε ΙΚΟΝΑ 4-3 Η

ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Εδώ βλέπουμε και κάποια μηνύματα για αλλαγή user name password, που στο
πλαίσιο των σημειώσεων αυτών δεν προχωρούμε.
4.1 Δημιουργώντας χώρο εργασίας (workspace)

Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε το χώρο στον
οποίο θα δουλεύουμε, δηλαδή το χώρο εργασίας μας στον οποίο θα βάζουμε τα
δεδομένα μας. Για αυτό από την αριστερή στήλη επιλέγουμε το workspaces

Ε ΙΚΟΝΑ 4-4 Δ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ

WORKSPACE

( Α)
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οπότε και εμφανίζεται η οθόνη που μας επιτρέπει να διαγράψουμε ή να προσθέσουμε
workspaces

Ε ΙΚΟΝΑ 4-5 Δ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ

WORKSPACE

( Β)

Οπότε και δίνουμε: το όνομα test, ως σύνδεση το http://test, το θέτουμε ως το by
default χώρο εργασίας και επιλέγουμε submit

Ε ΙΚΟΝΑ 4-6 Δ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ

WORKSPACE

( Γ)
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Ε ΙΚΟΝΑ 4-7 Δ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ

WORKSPACE

( Δ)

Επιλέγοντας το workspace που φτιάξαμε βγαίνουμε σε περιβάλλον editing όπου
δίνεται η δυνατότητα να του δώσουμε και ιδιότητες παροχής services wcs, wfs, wms ,
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Ε ΙΚΟΝΑ 4-8 Δ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ

WORKSPACE

– Π ΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ Υ ΠΗΡΕΣΙΕΣ ( Ζ)

και πατώντας save ολοκληρώνεται η διαδικασία σε αυτό το σημείο

4.2 Δημιουργώντας χώρο αποθήκευσης (store)

Από την αριστερή στήλη επιλέγουμε το stores και εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο με
δυνατότητες διαγραφής υπαρχόντων ή δημιουργίας νέων stores

Ε ΙΚΟΝΑ 4-10 Δ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ

STORE

( A)

Από την οθόνη που αναδύεται, μας δίνεται η δυνατότητα να ορίσουμε το είδος του
δεδομένου που θα εισάγουμε στο geoserver, όπου στην περίπτωσή μας είναι αρχείο
μορφής shapefile.

Ε ΙΚΟΝΑ 4-11 Δ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ

STORE

( B)

Οπότε και από την οθόνη που αναδύεται, μας δίνεται η δυνατότητα να ορίσουμε το
όνομα του δεδομένου, μια σύντομη περιγραφή,
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Ε ΙΚΟΝΑ 4-12 Δ ΙΝΟΝΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ

(Α)

να εισάγουμε το δεδομένο από την επιλογή connection parameters browse να φτάσω
διαδοχικά στο χώρο που έχω το δεδομένο

77

Ε ΙΚΟΝΑ 4-13 Δ ΙΝΟΝΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ
ΔΕΔΟΜΕΝΟ

– Ε ΙΣΑΓΟΝΤΑΣ

ΤΟ

(Β)

και αφού ολοκληρώσω τη διαδικασία να επιλέξω και την κωδικοποίηση χαρακτήρων
που έχει το επίπεδο (εδώ εμείς του είχαμε δώσει UTF-8)

Ε ΙΚΟΝΑ 4-14 Δ ΙΝΟΝΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ

– Ε ΙΣΑΓΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗ ΡΩΝ ( Γ )

Και αφού πατήσω Save εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη

Ε ΙΚΟΝΑ 4-13 Δ ΙΝΟΝΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ

Από εδώ επιλέγοντας publish μεταφέρομαι σε ένα σύνολο καρτελών:
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(Δ)

Ε ΙΚΟΝΑ 4-14 Δ ΙΝΟΝΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ

– Δ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Δ)

Όπου πηγαίνοντας προς τα κάτω στην οθόνη μου εμφανίζονται πεδία που έχουν να
κάνουν με το Σύστημα συντεταγμένων

Ε ΙΚΟΝΑ 4-15 Δ ΙΝΟΝΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ

Σ ΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
Και στο πεδίο Declared SRS πατώ το FIND

– Σ ΥΣΤΗΜΑ
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Ε ΙΚΟΝΑ 4-16 Δ ΙΝΟΝΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ

– Σ ΥΣΤΗΜΑ

Σ ΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
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Και βρίσκω το 2100 για το συγκεκριμένο δεδομένο

Ε ΙΚΟΝΑ 4-17 Δ ΙΝΟΝΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ

Σ ΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

– Σ ΥΣΤΗΜΑ

Ε ΙΚΟΝΑ 4-18 Δ ΙΝΟΝΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ

– ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

BOUNDING BOX
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Ε ΙΚΟΝΑ 4-19 Δ ΙΝΟΝΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ

BOUNDING BOX

– ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

Ε ΙΚΟΝΑ 4-20 Δ ΙΝΟΝΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ

– ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

BOUNDING BOX
Και πατώντας Save βγαίνουμε στην οθόνη αυτή, όπου επιλέγοντας το επίπεδο που
βάλαμε :

Ε ΙΚΟΝΑ 4-21 Τ Ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΑΜΕ

Βγαίνουμε σε περιβάλλον editing

82

Ε ΙΚΟΝΑ 4-22 Τ Ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΑΜΕ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

EDITING

Εδώ μπορούμε να πάμε στην καρτέλα Publishing
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Ε ΙΚΟΝΑ 4-23 Η

ΚΑΡΤΕΛΑ

P UBLISHING

ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣ ΑΓΑΜΕ

Και εδώ είναι σημαντικό ότι παίρνει by default ως συμβολισμό το πολύγωνο σε
χρώμα γκρί και πατώντας Save, μεταφερόμαστε στην παρακάτω οθόνη:

Ε ΙΚΟΝΑ 4-24 Η

ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜ ΕΝΗ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ

84

Σε αυτό το σημείο αν από την αριστερή στήλη επιλέξω το layer preview έχω τη
δυνατότητα προεπισκόπησης του επιπέδου που βάλαμε

Ε ΙΚΟΝΑ 4-25 Π ΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ

– LAYER

PREVIEW ( A )
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Ε ΙΚΟΝΑ 4-26 Π ΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ

Μπορώ να το δω σε υπόβαθρο Openlayers

–

LAYER PREVIEW

(B)

Ε ΙΚΟΝΑ 4-27 Π ΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ

– ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

OPENLAYERS ( Α )
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Ε ΙΚΟΝΑ 4-27 Π ΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ

– ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

OPENLAYERS ( Β )

Ε ΙΚΟΝΑ 4-28 Π ΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

– ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

OPENLAYERS

–

(Γ)
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Ε ΙΚΟΝΑ 4-29 Π ΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

(Δ)

– ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

OPENLAYERS

–

Βήμα 5ο: Σύνδεση δεδομένου με μεταδεδομένο
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Σε αυτό το βήμα κάνω τη σύνδεση μεταδεδομένου που είχαμε εισάγει στο
geonetwork (Βήμα 3), με το δεδομένο που είχαμε εισάγει στον geoserver – του
geonetwork – (Βήμα 4). Ξεκινώντας το geonetwork και μπαίνοντας με τα user name,
password, βγαίνω στην παρακάτω οθόνη:
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Ε ΙΚΟΝΑ 5-1H

ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ GEONETWORK

1η ενέργεια: Δυνατότητες αλλαγής του περιεχομένου του μεταδεδομένου.

Επιλέγοντας το μεταδεδομένο βγαίνουμε στην παρακάτω οθόνη, όπου μας δίνεται και
η δυνατότητα τροποποίησης

Ε ΙΚΟΝΑ 5-2 1 Η Ε ΝΕΡΓΕΙΑ :

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΟ

Ήδη μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το bounding box του μεταδεδομένου που
έχουμε βάλει θέλει διόρθωση. Σε περιβάλλον λοιπόν editing

Ε ΙΚΟΝΑ 5-3 1 Η

ΕΝΕΡΓΕΙΑ :

Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ E DITING

ΤΟΥ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΟΥ

και στο σημείο του Geographic bounding box ορίζουμε εκ νέου το χώρο

Ε ΙΚΟΝΑ 5-4 1 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ : Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ G EOGRAPHIC

BOUNDING BOX

οπότε και αποθηκεύουμε την αλλαγή και βγαίνουμε από το περιβάλλον editing
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2η ενέργεια: Δημοσιοποίηση του μεταδεδομένου

Για το μεταδεδομένο μπορώ να του δώσω τη δυνατότητα να δημοσιοποιείται
σύμφωνα με το τι θέλουμε από την επιλογή Privileges
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Ε ΙΚΟΝΑ 5-5- 2 Η Ε ΝΕΡΓΕΙΑ : Δ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

ΤΟ ΜΕ ΤΑΔΕΔΟΜΕΝΟ

(Α)

εδώ πλέον δίνουμε τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμο το Μεταδεδομένο στο κοινό

Ε ΙΚΟΝΑ 5-6. 2 Η Ε ΝΕΡΓΕΙΑ : Δ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

ΤΟ ΜΕ ΤΑΔΕΔΟΜΕΝΟ

(Β)

και πατώντας Save

Ε ΙΚΟΝΑ 5-7 2 Η Ε ΝΕΡΓΕΙΑ : Δ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

ΤΟ ΜΕ ΤΑΔΕΔΟΜΕΝΟ

(Γ)
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και αποθηκεύοντας τις αλλαγές

Ε ΙΚΟΝΑ 5-8 2 Η Ε ΝΕΡΓΕΙΑ : Δ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

ΤΟ ΜΕ ΤΑΔΕΔΟΜΕΝΟ

Έχουμε κάνει και τις αλλαγές στη δημοσιότητα του μεταδεδομένου.

(Δ)

3η ενέργεια: Παρέχοντας δυνατότητες πρόσβασης στο δεδομένο

Τώρα υπάρχει μια μεγάλη γκάμα δυνατοτήτων για να δίνουμε τα δεδομένα είτε για να
τα κάνουμε download, είτε ως υπηρεσία wms, είτε ως υπηρεσία wfs. Αυτό γίνεται
σταδιακά μέσω του Associated resources. Από τις διαθέσιμες επιλογές εδώ, θα
δούμε τα Add an online resource
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Ε ΙΚΟΝΑ 5-9 3 Η Ε ΝΕΡΓΕΙΑ : Δ ΙΝΟΝΤΑΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ

ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1η περίπτωση: Η δυνατότητα μεταφόρτωσης

Ε ΙΚΟΝΑ 5-10 3 Η Ε ΝΕΡΓΕΙΑ : Δ ΙΝΟΝΤΑΣ
ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ

-

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ

Προσοχή : Εδώ το αρχείο που έχουμε και θέλουμε να του δώσουμε δυνατότητα
πρόσβασης πρέπει να είναι συμπιεσμένο αρχείο.

Ε ΙΚΟΝΑ 5-11 3 Η Ε ΝΕΡΓΕΙΑ : Δ ΙΝΟΝΤΑΣ
ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ

-

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ
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Οπότε και εμφανίζεται ότι έχει εισαχθεί η δυνατότητα μεταφόρτωσης.

Ε ΙΚΟΝΑ 5-12. 3 Η Ε ΝΕΡΓΕΙΑ : Δ ΙΝΟΝΤΑΣ
ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ

-

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ
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2η περίπτωση: Η δυνατότητα wms

Και πάλι από το σημείο της Εικόνας 5.9 μπαίνουμε στη διαδικασία εισαγωγής
σύνδεσης

Ε ΙΚΟΝΑ 5-13. 3 Η Ε ΝΕΡΓΕΙΑ : Δ ΙΝΟΝΤΑΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ

ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

-

WMS

Και συμπληρώνω το Πρωτόκολλο (από καταρράκτη επιλογών) , δίνω τη διεύθυνση
που θα αναζητηθεί το δεδομένο που θέλουμε μέσω του μεταδεδομένου να παρέχεται
η δυνατότητα wms

Ε ΙΚΟΝΑ 5-14. 3 Η Ε ΝΕΡΓΕΙΑ : Δ ΙΝΟΝΤΑΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ

ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

-

WMS

Και το σύστημα μου δίνει να επιλέξω το αρχείο

Ε ΙΚΟΝΑ 5-15. 3 Η Ε ΝΕΡΓΕΙΑ : Δ ΙΝΟΝΤΑΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ

ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

-

WMS
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Και η οθόνη μας δίνει πλέον την πληροφορία ότι έχουμε συνδέσει 2 πηγές online και
αποθηκεύουμε το μεταδεδομένο

Ε ΙΚΟΝΑ 5-16. 3 Η Ε ΝΕΡΓΕΙΑ : Δ ΙΝΟΝΤΑΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ

ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

-

WMS
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Οπότε το μεταδεδομένο μας δίνει πλέον και τις δύο δυνατότητες: μεταφόρτωσης και
wms

Ε ΙΚΟΝΑ 5-17. 3 Η Ε ΝΕΡΓΕΙΑ : Δ ΙΝΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ
ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ WMS

ΤΩΝ

Οπότε αν επιλέξουμε Download βλέπουμε ότι δίνεται το αρχείο (εικ. 5-18), και αν
επιλέξουμε Add to map εμφανίζεται το δεδομένο σε χαρτογραφικό υπόβαθρο (εικ. 519)

Ε ΙΚΟΝΑ 5-18. 3 Η Ε ΝΕΡΓΕΙΑ : Δ ΙΝΟΝΤΑΣ
ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ε ΙΚΟΝΑ 5-19. 3 Η Ε ΝΕΡΓΕΙΑ : Δ ΙΝΟΝΤΑΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ

-

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ

ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

-

WMS
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Γλωσσάρι όρων
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Γεωαναφορά : Ως Γεωαναφορά (Georeference) ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία
προσδίδονται

πραγματικές

γεωγραφικές

συντεταγμένες

επιθυμητού

συστήματος

αναφοράς συντεταγμένων σε μία ψηφιακή εικόνα που έχει προέλθει από σάρωση ενός
αναλογικού χάρτη ή μίας αεροφωτογραφίας σε συσκευή σαρωτή (scanner). Η εικόνα που
προκύπτει εφαρμόζοντας την παραπάνω μεθοδολογία ονομάζεται γεωαναφερόμενη και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή χαρτογραφικών πληροφοριών σε διανυσματική
μορφή με την διαδικασία της ψηφιοποίησης σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών (gis), ή να συνδυαστεί με ήδη υπάρχοντα ψηφιακά γεωναφερόμενα
δεδομένα για την δημιουργία χαρτοσύνθεσης ή την γεωγραφική ανάλυση και εξαγωγή
συμπερασμάτων, με προϋπόθεση την ύπαρξη ενός κοινού συστήματος γεωγραφικής
αναφοράς. Στην Ελλάδα το σύστημα αναφοράς που χρησιμοποιείται από το 1990 είναι το
Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ '87.
γεωβάση (geodatabase) .
Η γεωβάση είναι μια συλλογή από γεωγραφικά σύνολα διαφόρων τύπων. Μια γεωβάση
περιέχει οµάδες δεδομένων (datasets).Ένα dataset αντιπροσωπεύει µια ενιαία συλλογή
πληροφορίας η οποία αντιστοιχεί σε ένα σύνολο οντοτήτων του πραγµατικού χώρου.
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Τα datasets έχουν κοινές πληροφορίες
της ακεραιότητας των δεδομένων


Πεδία ορισµού (domains)



Σχέσεις (relationships)



Κοινή Τοπολογία



Μεταδεδομένα

οι

οποίες

χρησιμοποιούνται

για

τον

έλεγχο

Στην ουσία αποτελεί έναν εναλλακτικό και επιθυμητό τρόπο να οργανώνουμε τα
γεωχωρικά μας δεδομένα σε σχέση με το να διατηρούμε πολλά αρχεία shp σε πολλούς
φακέλους
Γεωχωρικά δεδομένα :

Οποιαδήποτε δεδομένα αφορούν άμεσα ή έμμεσα σε

συγκεκριμένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή.(π.χ. το οδικό δίκτυο ενός Δήμου , οι
χρήσεις γης, τα σημεία ενδιαφέροντος αλλά και πίνακες με πληθυσμιακά, οικονομικά ή
στατιστικά στοιχεία αποτελούν γεωχωρική πληροφορία.)
Διανυσματικά γεωχωρικά δεδομένα : Σ' ένα γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών
(GIS) τα δεδομένα έχουν γεωγραφική διάσταση. Αυτό σημαίνει ότι η κάθε οντότητα δεδομένων
σχετίζεται με συντεταγμένες στον τρισδιάστατο χώρο και αναφέρονται σε μια τοποθεσία στην
επιφάνεια της Γης. Ο χώρος τον οποίο αντιπροσωπεύουν τα δεδομένα μπορεί να είναι ένα σημείο,
μια γραμμή ή μια περιοχή (πολύγωνο).

Μεταδεδομένα : Τα μεταδεδομένα είναι

πληροφορίες που περιγράφουν, εξηγούν,

εντοπίζουν ή κάνουν ευκολότερη την ανάκτηση και διαχείριση των δεδομένων. Με άλλα
λόγια είναι πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα και περιλαμβάνουν στοιχεία όπως τίτλο,
περίληψη, συγγραφέα και λέξεις κλειδιά. Για παράδειγμα μεταδεδομένα για το ψηφιακό
αρχείο με τα διοικητικά όρια της Ελλάδας μπορεί να είναι ότι προέρχεται από ψηφιοποίηση
υποβάθρων της ΓΥΣ κλίμακας 1:50.000, δημιουργήθηκε από τον τάδε φορέα

είναι

ενημερωμένο μέχρι το 2015, μπορούμε να τα αναζητήσουμε χρησιμοποιώντας ως λέξη
κλειδί τις λέξεις όρια ή boundaries κ.λ.π.
Γιατί δημιουργούνται


Διευκόλυνση στην αναζήτηση πληροφοριών



Οργάνωση ηλεκτρονικών πηγών



Διαλειτουργικότητα



Αρχειοθέτηση και συντήρηση

Μεταδεδομένα για Γεωγραφικά δεδομένα
Αξιοποίηση των χωρικών δεδομένων :


Εύκολη

και

άμεση

πρόσβαση - ένταξη

τους

σε

μηχανές

αναζήτησης

Γεωγραφικής Πληροφορίας


Γνώση χρήσιμων πληροφοριών - αξιολόγηση τους και χρήση τους σε ένα
σύνολο εφαρμογών
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CSV : είναι αρχεία στα οποία αποθηκεύονται μέσα τους δεδομένα "τύπου πίνακα". Πιο
απλά, είναι

αρχεία που περιέχουν μέσα τους δεδομένα υπό μορφή Excel, δηλαδή

περιέχουν πολλαπλά πεδία με μία ή περισσότερες τιμές για κάθε τέτοιο πεδίο, όπως
συμβαίνει

με

έναν

πίνακα

excel

πχ

με

πολλαπλές

στήλες

και

γραμμές.

Το csv είναι τα αρχικά των λέξεων Comma Separated Values που υποδηλώνει μία σειρά
μεταβλητών με τιμές μέσα τους, χωρισμένες απλά με ένα κόμμα.
kml : Πολλοί χρησιμοποιούν το Google Earth για να δημιουργήσουν διανυσματικά
δεδομένα (σημεία, γραμμές, πολύγωνα). Αυτά στη συνέχεια μπορούμε να τα εξάγουμε ως
kml αρχεία και στη συνέχεια να τα μετατρέψουμε, με τη βοήθεια ενός gis, σε shapefiles
για να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε σε περιβάλλον gis.
kmz : Είναι συμπιεσμένο αρχείο kml
shapefile : είναι η πιο δημοφιλής μορφή γεωχωρικών διανυματικών δεδομένων για
λογισμικά gis. Έχει αναπτυχθεί από την ESRI (η εταιρεία που δημιούργησε το ArcGIS). Τα
δεδομένα που είναι σ' αυτό το format είναι γεωχωρικά διανυσματικά δεδομένα δηλαδή
σημεία, γραμμές και πολύγωνα που αντιπροσωπεύουν για παράδειγμα ποτάμια, λίμνες,
ισοϋψείς, κτίρια κ.λ.π.
wfs : (web feature service) Υπηρεσία δικτύου οντότητας, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί
σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Ορίζει διαδικτυακές λειτουργίες για ανάκτηση και
επεξεργασία διανυσματικών γεωγραφικών δεδομένων όπως δρόμοι ή όρια λιμνών κ.λ.π.
wms : (web map service) Υπηρεσία δικτύου χάρτη, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί σε
Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών. Ο χάρτης που παράγεται είναι σε εικονοποιημένη
μορφή συνήθως PNG, GIF, JPEG. Εδώ η εικόνα του χάρτη δεν μπορεί να τροποποιηθεί
από τον χρήστη που καλεί την υπηρεσία αυτή μέσω URL

102

