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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο παρών Οδηγός Χρήσης περιέχει βασικές οδηγίες για τη χρήση των διαδικτυακών
Υπηρεσιών Αναζήτησης και Απεικόνισης του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες αναπτύχθηκαν από το
Κομβικό Σημείο Επαφής προκειμένου να συμμετέχει το Υπουργείο στην ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής
Γεωχωρικών Πληροφοριώνστο πλαίσιο της Οδηγίας INSPIRE.
Για την σύνταξή του ακολουθήθηκε το πρότυπο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. που έχει καταρτιστεί στο πλαίσιο της ΕΥΓΕΠ
(βλέπε (http://www.inspire.okxe.gr/images/Files/Inspire_Servises/user_guide_eygep_okxe.pdf).
Μέσω της Υπηρεσίας Αναζήτησης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει σύνολα
γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης,
ενώ μέσω της Υπηρεσίας Απεικόνισης, μπορεί να δει και να χρησιμοποιήσει εικόνες των
δεδομένων μέσω διαδικτυακών και desktop εφαρμογών.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
Η Υπηρεσία Καταλόγου (Discovery Service) απο το Κομβικό Σημείο Επαφής αναπτύχθηκε με το ελεύθερο
λογισμικό ανοιχτού κώδικα Geonetwork (http://geonetwork-opensource.org/). Η Υπηρεσία επιτρέπει την
αναζήτηση γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, βάσει των μεταδεδομένων τους. Η
υπηρεσία στηρίζεται στο ανοικτό πρότυπο CSW 2.0.2 ISO Profile και τα μεταδεδομένα με τα
οποία έχει τροφοδοτηθεί έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που εκδίδονται
σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE).
Για τη χρήση της Υπηρεσίας μέσω της διεπαφής του Geonetwork, ο χρήστης πρέπει να
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επισκεφτεί την ακόλουθη διεύθυνση μέσω κάποιου web browser (Firefox, Internet Explorer ,
Chrome κλπ):
http://geonet.ypes.gr:8080/geonetwork/srv/eng/main.home
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Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Compatibility View για τη διεύθυνση της Υπηρεσίας Καταλόγου, επιλέγοντας Tools > Compatibility View
Settings.
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Εικόνα 1: Η διεπαφή της Υπηρεσίας Καταλόγου

Η στήλη εισαγωγής κριτηρίων αριστερά περιέχει εργαλεία για την αναζήτηση συνόλων και
υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων, ενώ στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων δεξιά εμφανίζονται
τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα προεπισκόπησης των
γεωχωρικών δεδομένων που επιστρέφει η αναζήτηση σε χάρτη, καθώς και η δυνατότητα
μεταφόρτωσης (download) των αρχείων.

2.1 Κριτήρια Αναζήτησης
Οι αναζητήσεις εκτελούνται βάσει κριτηρίων που θέτει ο χρήστης. Αφού τεθούν τα κριτήρια,
σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες, η αναζήτηση εκτελείται με το πλήκτρο Enter ή με επιλογή
του κουμπιού «Search».


Αναζήτηση βάσει του τύπου του πόρου (Datasets / Directories / services / ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ_ΔΕΔΟΜΕΝΑ
/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ / ΧΑΡΤΕΣ)
Για την ανακάλυψη όλων των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων, ο χρήστης επιλέγει το

σύνδεσμο «Datasets» ή «ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ_ΔΕΔΟΜΕΝΑ», για την ανακάλυψη όλων των υπηρεσιών γεωχωρικών
δεδομένων επιλέγει «Services», για την ανακάλυψη έμμεσης Διοικητικής πληροφορίας επιλέγει«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ_
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ», κ.λπ. όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.
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Εικόνα 2: Κριτήριο αναζήτησης: Ο τύπος του πόρου (Datasets ή Services)



Αναζήτηση βάσει του περιεχομένου των μεταδεδομένων

Στο πεδίο «What» της στήλης αναζήτησης, ο χρήστης μπορεί να εισάγει κάποια λέξη που
θεωρεί ότι μπορεί να περιέχεται οπουδήποτε στα μεταδεδομένα του συνόλου που αναζητά.

Εικόνα 3: Κριτήριο αναζήτησης: Το περιεχόμενο των μεταδεδομένων
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Η εφαρμογή αναζητά αυτή τη λέξη σε όλο το περιεχόμενο των μεταδεδομένων, και
επιστρέφει τα αποτελέσματα.
Δεν προτείνεται αυτός ο τρόπος αναζήτησης, καθώς μπορεί να επιστρέψει περισσότερα
αποτελέσματα από τα επιθυμητά. Αυτό συμβαίνει γιατί κάποια στοιχεία μεταδεδομένων
συμπληρώνονται με ελεύθερο κείμενο, άρα μπορεί να περιέχουν τις λέξεις που τέθηκαν ως
κριτήρια αλλά δεν ανταποκρίνονται στα επιθυμητά σύνολα δεδομένων.


Αναζήτηση βάσει λέξεων - κλειδιών

Ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος αναζήτησης είναι βάσει λέξεων – κλειδιών που έχει επιλέξει ο
αρμόδιος για τα μεταδεδομένα, αφού αυτές περιγράφουν με τον καλύτερο τρόπο το σύνολο
Δεδομένων ή την υπηρεσία. Κατά την επιλογή τους συνήθως γίνεται μια προσπάθεια πρόβλεψης
των λέξεων που είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει ο χρήστης.
Η αναζήτηση μόνο μέσω των λέξεων – κλειδιών γίνεται με την εισαγωγή τους στο πεδίο
«Keyword», το οποίο εμφανίζεται πατώντας «Σύνθετη Αναζήτηση», όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.

Εικόνα 4: Εμφάνιση περισσότερων επιλογών αναζήτησης
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Στο κατάλληλο πεδίο εισάγονται μία ή περισσότερες λέξεις κλειδιά, όπως φαίνεται στην
Εικόνα 5α . Αν χρησιμοποιείτε Mozilla Firefox, εισάγετε τις λέξεις – κλειδιά στα ελληνικά με
κεφαλαία γράμματα και χωρίς τόνους. Πατώντας στο πεδίο «Keywords», κατεβαίνει μια λίστα
(drop-down list), η οποία περιέχει όλες τις λέξεις - κλειδιά που βρίσκονται σε όλα τα
μεταδεδομένα της Υπηρεσίας. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει λέξεις κλειδιά από τη λίστα, αντί να
τις γράψει, (Εικόνα 5β)

Εισαγωγή λέξης κλειδί
ή επιλογή λέξης
κλειδί από τη λίστα

Εικόνες 5α και 5β : Εμφάνιση περισσότερων επιλογών αναζήτησης



Αναζήτηση βάσει κριτηρίων INSPIRE
Έχοντας επιλέξει «Advanced» (Εικόνα 4), είναι δυνατή η αναζήτηση βάσει κριτηρίων που

απαιτεί η Οδηγία INSPIRE.
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Βήμα 1

Βήμα 2

Εικόνα 6: Επιλογή βάσει κριτηρίων INSPIRE

Επιλέγοντας «INSPIRE SEARCH OPTIONS» (Βήμα 1 – Εικόνα 6), δίνεται η δυνατότητα να
τεθούν ένα ή περισσότερα INSPIRE κριτήρια (Βήμα 2 – Εικόνα 6). Για παράδειγμα, η αναζήτηση
μπορεί να περιοριστεί σε κάποιο Παράρτημα INSPIRE (Annex I, II ή ΙΙΙ), να επιλεγεί ο τύπος του
πόρου (Source type) ή συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες (INSPIRE theme). Αυτά τα κριτήρια
μπορεί να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά για πιο σύνθετη αναζήτηση.


Αναζήτηση βάσει χωρικών και χρονικών κριτηρίων
Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να τεθούν χωρικά και χρονικά κριτήρια αναζήτησης,

επιλέγοντας κατάλληλα όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.
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Εικόνα 7: Επιλογή βάσει χωρικών και χρονικών κριτηρίων

2.2 Αποτελέσματα Αναζήτησης
Τα αποτελέσματα της αναζήτησης φαίνονται στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων δεξιά.

Εικόνα 8: Αποτελέσματα αναζήτησης

Για κάθε σύνολο δεδομένων που επέστρεψε η αναζήτηση, παρουσιάζεται η περίληψή του,
οι λέξεις – κλειδιά καθώς και μια εικόνα προεπισκόπησης.
Για κάθε σύνολο δεδομένων υπάρχουν οι εξής επιλογές:


«Metadata»: Εμφανίζονται όλα τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων (Εικόνα 9)
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Εικόνα 9: Εμφάνιση μεταδεδομένων



«Διαδραστικός Χάρτης»: Εμφανίζεται το σύνολο δεδομένων στον διαδραστικό χάρτη,
έτσι όπως παρέχεται από την Υπηρεσία Απεικόνισης.

Εικόνα 10: Εμφάνιση στον διαδραστικό χάρτη

 «Download»: Αποθήκευση του συνόλου δεδομένων

Εικόνα 11: Μεταφόρτωση του αρχείου
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Τα παραπάνω (διαδραστικός χάρτης και download) μπορούν να γίνουν και από το DISTRIBUTION
INFORMATION – TRANSFER OPTIONS του περιεχομένου των μεταδεδομένων ( εικόνα 12), το
οποίο και συνιστάται προκειμένου να έχει διαβάσει ο χρήστης τα μεταδεδομένα και να κρίνει
καταρχήν αν τον εξυπηρετούν

Εικόνα 12 Διαδραστικός Χάρτης και dowload μέσω του DISTRIBUTION INFORMATION

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (wms) και ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (wfs)
Η Υπηρεσία Απεικόνισης (View Service)- wms - και η Υπηρεσία Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα
(Download Service) – wfs - του ΥΠΕΣ αναπτύχθηκαν με χρήση του Ε.Λ.Λ.Α.Κ. Geoserver ( http://geoserver.org )
Η Υπηρεσία Απεικόνισης επιτρέπει την απεικόνιση γεωχωρικών δεδομένων σε μορφή εικόνας σε ορισμένα
συστήματα αναφοράς. Τα δεδομένα παρέχεται μέσω του Geoserver βάσει του προτύπου WMS
(Web Map Service) 1.3.0 του OGC, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που εκδίδονται σε εφαρμογή
της Οδηγίας INSPIRE. Η Υπηρεσία Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης
στα ίδια τα διανυσματικά αρχεία που έχει ο server μέσω wfs

3.1 Χρήση των δεδομένων wms και wfs χρησιμοποιώντας desktop λογισμικό GIS
Τα

δεδομένα που παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών wms και wfs μπορούν να

χρησιμοποιηθούν ως υπόβαθρο σε ελεύθερα και εμπορικά λογισμικά Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών. Τα δεδομένα : α)θα εμφανίζονται σε μορφή εικόνας και με προκαθορισμένα
σύμβολα μέσω της υπηρεσίας wms και β) σε διανυσματική μορφή και με δυνατότητα τροποποίησης
των συμβόλων τους από τους χρήστες μέσω της υπηρεσίας wfs. Παρακάτω παρατίθενται τα απαραίτητα
βήματα για τη σύνδεση με τις Υπηρεσίες wms και wfs χρησιμοποιώντας το Ε.Λ.Λ.Α.Κ QuantumGIS
version 2.6.0 - Brighton (http://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html)

3.1.1 Υπηρεσία Απεικόνισης - wms
Για τη χρήση των δεδομένων της Υπηρεσίας Απεικόνισης, θα πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί
μια σύνδεση με τον εξυπηρετητή, επιλέγοντας το εικονίδιο με τον αριθμό 1 της Εικόνας 12.
Με την επιλογή, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για τη διαχείριση των συνδέσεών. Στην
περίπτωση που η σύνδεση γίνεται για πρώτη φορά, πρέπει να επιλεγεί το κουμπί «Νέο» (Βήμα
2α – Εικόνα 13). Στο παράθυρο που ανοίγει, εισάγεται η διεύθυνση της Υπηρεσίας, όπως
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φαίνεται στο Βήμα 3α της Εικόνας 13, στο πεδίο «URL» και εισάγεται ένα όνομα για τον server
στο πεδίο «Όνομα» (ελεύθερη επιλογή). Η διαδικασία ολοκληρώνεται με το κουμπί «OK». Το
URL που εισάγεται είναι:
http://geonet.ypes.gr:8080/geoserver/wms
Την επόμενη φορά που ο χρήστης θα χρησιμοποιήσει το Quantum στον ίδιο υπολογιστή, η
σύνδεση θα υπάρχει. Τότε ο χρήστης θα πρέπει να την επιλέξει, πατώντας το βελάκι που δείχνει
το Βήμα 2β της Εικόνας 13.
Μετά από το Βήμα 3α ή 2β, η σύνδεση πραγματοποιείται πατώντας «Σύνδεση» (Βήμα 4 –
Εικόνα 13).

4

2β

2α

3α
1

Εικόνα 13: Σύνδεση με την Υπηρεσία Απεικόνισης

Με την επιλογή «Σύνδεση», το QGIS στέλνει ένα GetCapabilities αίτημα στον Geoserver. Η
απόκριση

περιλαμβάνει,

μεταξύ

άλλων,

και

τα

διαθέσιμα

layers.

Η

απόκριση

αποκωδικοποιείται από το QGIS και εμφανίζεται όπως φαίνεται στην Εικόνα 14.
Σε αυτό το παράθυρο ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα ή περισσότερα layers για να
εμφανιστούν στην οθόνη. Επίσης μπορεί να επιλέξει το format της εικόνας καθώς και να
αλλάξει το σύστημα αναφοράς συντεταγμένων. Αν επιλέξει περισσότερα από ένα layers, αυτά
θα εμφανιστούν ως μία εικόνα στην οθόνη. Για την ξεχωριστή παρουσίαση των layers , ο
χρήστης θα πρέπει να επιλέγει ένα κάθε φορά και να πατάει το κουμπί «Προσθήκη».
Η Υπηρεσία Απεικόνισης, προσφέρει τα δεδομένα στο Σύστημα συντεταγμένων WGS 84
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Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ των συστημάτων αναφοράς που προσφέρει η Υπηρεσία, επιλέγοντας
«Change» (Εικόνα 15).

Εικόνα 14: Εμφάνιση διαθέσιμων layers και επιλογή τους

Στην Εικόνα 15 φαίνονται τρία layers που παρέχονται από την Υπηρεσία Απεικόνισης, τα
Διοικητικά Όρια των Δήμων, οι έδρες των Δήμων και το Οδικό Δίκτυο της πόλης του Ηρακλείου.
Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει και άλλα σύνολα δεδομένων από άλλες υπηρεσίες ή αρχεία
που έχει αποθηκευμένα στον υπολογιστή του.

Εικόνα 15: Απεικόνιση των επιπέδων στο qgis μέσω wms
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3.1.2 Υπηρεσία Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα - wfs
Για τη σύνδεση με την υπηρεσία wfs ακολουθείται παρόμοια διαδικασία με την παραπάνω
περιγραφόμενη για την wms υπηρεσία . Η διαφορά είναι ότι πηγαίνουμε πια στο σημείο 1 (Προσθήκη wfs)
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2β

2α

1

3

Εικόνα 16: Σύνδεση με την Υπηρεσία wfs

και ακολουθώντας όμοια το Βήμα 2α που είδαμε και στην περίπτωση της wms υπηρεσίας
βάζουμε στη θέση του URL που ζητά το βήμα 3α την παρακάτω σύνδεση
http://geonet.ypes.gr:8080/geoserver/wms
Όταν θα έχουμε εισάγει για πρώτη φορά την υπηρεσία αυτή, τότε την επόμενη φορά πηγαίνουμε
από το βήμα 1 στο βήμα 2β κατευθείαν (χωρίς την διαμεσολάβηση των βημάτων 2α και 3)
Οπότε επιλέγοντας το σημείο 4 “Σύνδεση” οδηγούμαστε στην οθόνη που απεικονίζεται στην Εικόνα 17
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Εικόνα 17: Σύνδεση με την Υπηρεσία Απεικόνισης wfs

Επιλέγοντας στη συνέχεια επίπεδα του ενδιαφέροντός μας π.χ. παρατηρούμε ότι αυτά έρχονται
στο σύστημα συντεταγμένων που τα έχουμε βάλει μέσα στον server (και στην περίπτωσή μας σε ΕΓΣΑ 87
ή 2100 όπως φαίνεται στην εικόνα 18. Επιλέγοντας ενδεικτικά τρία επίπεδα αυτά παρουσιάζονται ως
Διανυσματικά επίπεδα όπως φαίνεται και στην εικόνα 19

Εικόνα 18: Επιλογή επιπέδου μέσω wfs
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Ο πίνακας ιδιοτήτων του
διανυσματικού αρχείου

Εικόνα 19: Απεικόνιση αρχείων με διανυσματική μορφή μέσω wfs
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