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Ξεξίιεςε
Ζ παξνχζα εξγαζία βαζίδεηαη ζηα πνξίζκαηα θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν
«TECHNOLANGUE: Intégration Entre les Langages de la Planification et de l‘Information en
Vue de l'Elaboration de Cartes Interactives d‘Espaces Medocc-Meda et des Systèmes de
Transport Correspondants» Ρν έξγν εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΗNTERREG
ΗΗΗΒ- MEDOCC θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα Ηνπλίνπ 2004 – Απγνχζηνπ 2006 θαη ζπκκεηείραλ
θνξείο ρσξψλ απφ ηελ Δπξσπατθή θαη ηελ Βνξεηναθξηθαληθή φρζε ηεο Κεζνγείνπ. Πηφρνο
ηνπ έξγνπ ήηαλ ε νκνγελνπνίεζε ησλ ραξηνγξαθηθψλ γισζζψλ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ θαη ε
δεκηνπξγία ραξηψλ ζηνπο νπνίνπο ζα θαίλνληαη - κε φζν ην δπλαηφλ θνηλφ ππφκλεκα- νη
επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηε δεκηνπξγία κεγάισλ έξγσλ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. Γηα ην
ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθαλ 3 εηδψλ ράξηεο: Σάξηεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο (Σάξηεο
1), ράξηεο ησλ επεκβάζεσλ κε ηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ έξγνπ (Σάξηεο 2) θαη ηέινο έλαο
ράξηεο ζηνλ νπνίν θαίλνληαη νη απεηιέο (risks) ή νη επθαηξίεο (opportunities) πνπ πξνθχπηνπλ
γηα ην πεξηβάιινλ κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ (Σάξηεο 3). Γηα ηελ θαιχηεξε δηάρπζε ησλ
πιεξνθνξηψλ δεκηνπξγήζεθε κία δηθηπαθή πχιε θαη πνιιαπινί δηαδηθηπαθνί θφκβνη. Θάζε
θφκβνο είλαη απηφλνκνο θαη πινπνηεί ην πξσηφθνιιν WMS (Web Map Service). Ρν
πξσηφθνιιν απηφ επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε νπνηνδήπνηε ζπκβαηφ πεξηεγεηή κηα θαη
ζπλήζσο ε ηειηθή κνξθή είλαη εηθφλεο ηχπνπ WEB (PNG, JPEF, θιπ.). Πηελ παξνχζα
πινπνίεζε νη Διιεληθέο πεξηνρέο κειέηεο είλαη πξνζβάζηκεο είηε κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ
πξνγξακκάησλ φπσο ην ην WebMapClient είηε κέζσ ελφο απινχ δηαδηθηπαθνχ πεξηεγεηή θαη
ησλ δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ Google Maps ή TNT Maps

Abstract
The Project «TECHNOLANGUE: Intégration Entre les Langages de la Planification et de
l‘Information en Vue de l'Elaboration de Cartes Interactives d‘Espaces Medocc-Meda et des
Systèmes de Transport Correspondants » was funded in the framework of INTERREG IIB
MEDOCC-MEDA The project was completed in August 2006. Institutions and Municipalities
from both the European and the North African sides of the Mediterranean were participated.
The main objectives of the project were: The integration among the technical-managerial
territorial planning languages, environment and transport systems languages and
Information and Communication Technologies (ICT) languages. – The adoption of a common
and shared methodology, which take into account the different features of each partners‘
territories, in the multidisciplinary and transnational context of Medoc-Meda Spaces – The
implementation of geographic meta-database for improvement of spatial data sharing and
comprehension; - The establishment of web mapping services tool for improvement of
spatial information visibility and access. In this work the methodology adopted and the main
results concerning the Greek pilot areas are presented.
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1. Δηζαγσγή
Ζ αλάπηπμε ηνπ internet θέξλεη λέεο πξννπηηθέο δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε δηάθνξνπο
θνξείο λα αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα ή πεξηγξαθέο δεδνκέλσλ πνπ αιιεινζπλδπαδφκελα
δεκηνπξγνχλ πιεξνθνξία πξνζηηζέκελεο αμίαο (“Measuring the Internet Economy: An
Exploratory Study”, “The Information Economy”). Πηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηψλ αλάπηπμεο
ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζεκαζηνινγηθψλ πεξηγξαθψλ ηνπο ππάξρνπλ πξνζπάζεηεο θαη
πξνδηαγξαθέο πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ ην Open GIS Consortium (OGC, 2003) είηε απφ ηελ
πξσηνβνπιία INSPIRE (INSPIRE, 2007) ζηελ Δπξψπε. Νη πξσηνβνπιίεο απηέο έρνπλ θπξίσο
λα θάλνπλ κε ηνλ ηξφπν πεξηγξαθήο θαη δηακνίξαζεο δεδνκέλσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ
εκπιεθφκελσλ κεξψλ ζηελ παξαγσγή γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο. Πεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο
ζηελ πεξηνρή απνηεινχλ ε εηζαγσγή ηεο Geography Markup Language (GML) (OGC, 2003b),
πνπ απνηειεί κηα εθαξκνγή ηεο XML (eXtensible Markup Language) (W3C, 2003a) θαη ην
απνηέιεζκα ηνπ INSPIRE, πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ
εζληθψλ ππνδνκψλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ζηηο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Πήκεξα κε ηελ ηαρχηαηε δηείζδπζε ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ (dslforum.org, 2003) ηφζν
ζηηο επαγγεικαηηθέο φζν θαη ζηηο νηθηαθέο ζπλδέζεηο θαη ηελ ζπλερηδφκελε βειηίσζε ησλ
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ νη ρξήζηεο απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα απαηηνχλ κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ θαιχηεξεο εθαξκνγέο, κε πινπζηφηεξν πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο ρξήζηε (user
interface) θαη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο θαη νπηηθνπνίεζεο κεγαιχηεξσλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ
θαη λα απαηηνχλ απφ ηηο εθαξκνγέο ζην δηαδίθηπν ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο κε απηέο πνπ ζα
έβξηζθαλ ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο. Απηφ είλαη νξαηφ ζην ρψξν ησλ ΓΠΞ θαη ήδε έρεη γίλεη
αξθεηή πξνεξγαζία πάλσ ζε απηφ (OGC, 2003c & OGC, 2003d & OGC, 2003e & W3C, 2003b).
Κε ηελ ηαρχηαηε δηάδνζε ηνπ Internet θαη ησλ ηερλνινγηψλ εχξεζεο είλαη αλακελφκελν
φιν θαη πην εηεξνγελείο θιάδνη δεδνκέλσλ λα γίλνληαη δηαζέζηκνη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Γελ
απνηειεί έθπιεμε ινηπφλ γηα ηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε δήηεζε πνπ ππάξρεη γηα κεγαιχηεξε
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε γεσγξαθηθά δεδνκέλα κέζσ δηθηχνπ. Έηζη κηα πιεζψξα
πξνκεζεπηψλ ινγηζκηθνχ (software vendors) αλέπηπμαλ απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα ν έλαο απφ
ηνλ άιιν, ηερλνινγίεο πξφζβαζεο GIS πιεξνθνξίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ρν δηαδίθηπν φκσο
αλήθεη ζε κηα λέα κνξθή νηθνλνκίαο θαη νη παξαδνζηαθνί ηξφπνη θιεηδψκαηνο ηεο αγνξάο ζε
έλαλ πξνκεζεπηή (vendor lock-in) δελ ιεηηνπξγνχλ πάληα ππέξ ηνπ πξνκεζεπηή. Απφ ηε
ζηηγκή ηδηαίηεξα πνπ έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο πηζαλήο αγνξάο ησλ GIS ζπζηεκάησλ είλαη
θιάδνη ηνπ Γεκνζίνπ (πνπξγεία, Γήκνη, Λνκαξρίεο), κε πηζαλφ ηειηθφ θξίθν ηεο αιπζίδαο
πνιίηεο ήηαλ θαλεξφ φηη έπξεπε λα δεκηνπξγεζνχλ θνηλά απνδεθηά πξφηππα (standards)
ψζηε λα κελ δνζεί επθαηξία γηα δεκηνπξγία λεζίδσλ αζπκβαηφηεηαο ζε κηα ππνδνκή πνπ
ηειηθά πιεξψλεηαη απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο. Κε απηφ ην ζθεπηηθφ ήηαλ
αλαπφθεπθηε ε δεκηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ πνπ ζα κπνξνχζε λα εγγπεζεί ηελ
νπδεηεξφηεηα (vendor neutral) ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη ησλ λέσλ ηξφπσλ πξφζβαζεο ζην
δηαδίθηπν (φζνλ αθνξά ηα γεσγξαθηθά δεδνκέλα). Ν OGC (Open Geospatial Consortium,
γλσζηφο θαη σο Open GIS Consortium) είλαη έλαο δηεζλήο εζεινληηθφο νξγαληζκφο πνπ έρεη
ζαλ ζηφρν ηε δεκηνπξγία θαη ηελ εδξαίσζε αλνηρηψλ πξνηχπσλ (open standards). Πηνλ OGC
ζπκκεηέρνπλ πάλσ απφ 330 εκπνξηθνί, θπβεξλεηηθνί, κε θεξδνζθνπηθνί θαη εξεπλεηηθνί
νξγαληζκνί απφ φιν ηνλ θφζκν νη νπνίνη ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε
ησλ πξνδηαγξαθψλ κνξθνπνίεζεο ρσξνγεσγξαθηθψλ (geospatial) δεδνκέλσλ, θαη ππεξεζίεο
επεμεξγαζίαο, θαη δηαθίλεζεο ηνπο. Νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ OGC είλαη
βαζηζκέλεο ζε κηα γεληθφηεξε αξρηηεθηνληθή πνπ πεξηγξάθεηαη απφ έλα ζχλνιν θεηκέλσλ πνπ
νλνκάδεηαη Abstract Specification θαη πεξηγξάθεη ην βαζηθφ κνληέιν δεδνκέλσλ γεσγξαθηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξέπεη λα αλαπαξαζηαζνχλ. Έλα επίπεδν πην πάλσ απφ ην Abstract
Specification είλαη έλα νινέλα απμαλφκελν πιήζνο απφ πξνδηαγξαθέο, πξσηφθνιια θαη
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πξφηππα πνπ αλαπηχζζνληαη κε ζθνπφ ηε επίηεπμε δηάθνξσλ εθαξκνγψλ νη νπνίεο φκσο λα
είλαη ζπλεξγαδφκελεο θαη λα αληαιιάζζνπλ ηφζν πιεξνθνξίεο ζέζεσο φζν θαη γεληθφηεξα
άιινπ ηχπνπ GIS πιεξνθνξίεο. Κεξηθέο απφ ηηο πην γλσζηέο πξνδηαγξαθέο ηνπ OGC είλαη:
OGC Reference Model - a complete set of reference models, WMS - Web Map Service, WFS Web Feature Service, WCS - Web Coverage Service, WPS - Web Processing Service, CAT Web Catalog Service, SFS - Simple Features - SQL, GML - Geography Markup Language.
Κηα ππεξεζία WMS παξάγεη ράξηεο δεδνκέλσλ ρσξηθήο αλαθνξάο (spatially referenced
data) δπλακηθά απφ γεσγξαθηθή πιεξνθνξία. Απηφ ην δηεζλέο πξφηππν νξίδεη έλα ―ράξηε‖ σο
έλα θάδξν γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί ζαλ ςεθηαθή εηθφλα ε
νπνία είλαη θαηάιιειε γηα έλαλ ππνινγηζηή. Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ράξηεο δελ είλαη ηα
αξρηθά γεσγξαθηθά δεδνκέλα. Νη ράξηεο WMS θαηά θαλφλα παξάγνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο
ππάξρνληεο ςεθηαθέο κνξθέο φπσο PNG, GIF, JPEG. Ρν WMS είλαη δπλαηφλ λα απεηθνλίζεη
έλα ράξηε θαη ζε θαη δηαλπζκαηηθή κνξθνπνίεζε (format) φπσο ην SVG ή ην WebCGM. To
WMS έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ην WFS πνπ επηζηξέθεη κφλν δηαλπζκαηηθά δεδνκέλα θαη ην
WCS πνπ επηζηξέθεη κφλν ςεθνπνηεκέλεο εηθφλεο.
To πξφηππν WMS νξίδεη 3 βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:


Ρελ επηζηξνθή κεηαπιεξνθνξηψλ γηα ηελ ίδηα ηελ ππεξεζία



Ρελ επηζηξνθή ελφο ράξηε κε πιήξσο νξηζκέλεο ηηο γεσγξαθηθέο θαη ρσξηθέο
παξακέηξνπο



Ρελ επηζηξνθή πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε
απεηθνλίδνληαη ζε έλαλ ράξηε (πξναηξεηηθά)

εηδηθά

ραξαθηεξηζηηθά

ηα

νπνία

Νη ιεηηνπξγίεο WMS κπνξνχλ θιεζνχλ αθφκα θαη απφ έλαλ ηζηνπεξηεγεηή (web browser)
ν νπνίνο ζηέιλεη ηηο παξακέηξνπο ησλ ιεηηνπξγηψλ κε ηε κνξθή URL (Uniform Resource
Locator). Ρα πεξηερφκελα ελφο ηέηνηνπ URL θαζνξίδνπλ ην είδνο ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ ζα
εθηειεζηεί. Ξην ζπγθεθξηκέλα φηαλ δεηείηαη έλαο ράξηεο ην URL ζα πξέπεη λα ππνδειψλεη ηη
ζα απεηθνλίδεηαη ζηνλ ράξηε, πνην ηκήκα ηεο Γεο ζα εκθαληζηεί, πνην είλαη ην επηζπκεηφ
ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ θαη πνηα ζα είλαη ε κνξθνπνίεζε θαη ην κέγεζνο ηεο ηειηθήο
ςεθηαθήο εηθφλαο. Πηελ πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ράξηεο κε ηηο ίδηεο
γεσγξαθηθέο παξακέηξνπο θαη ην ίδην κέγεζνο ηειηθήο εηθφλαο ηφηε ηα απνηειέζκαηα
κπνξνχλ λα ππεξβιεζνχλ (overlaid) ην έλα κέζα ζην άιιν. Ζ ρξεζηκνπνίεζε εηθφλσλ πνπ
επηηξέπνπλ δηαθαλή θφλην (π.ρ. PNG) επηηξέπεη ζηνπο ππνθείκελνπο ράξηεο λα παξακέλνπλ
νξαηνί. Δπηπξνζζέησο, είλαη δπλαηφλ αλεμάξηεηνη ράξηεο λα δεηεζνχλ απφ δηαθνξεηηθνχο
εμππεξεηεηέο απφ ηνλ ίδην πεξηεγεηή κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο εηθφλαο. Κε απηφ
ην ηξφπν ην πξσηφθνιιν WMS επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ελφο θαηαλεκεκέλνπ δηθηχνπ πνπ
απνηειείηαη απφ εμππεξεηεηέο ραξηψλ απφ ηνπο νπνίνπο νη ―πειάηεο‖ κπνξνχλ λα ζπλζέζνπλ
πξνζαξκνζκέλνπο ζηηο αλάγθεο ηνπο ράξηεο. Ξαξ' φια απηά κηα ππεξεζία WMS ζπλήζσο δελ
θαιείηαη απεπζείαο απφ ηνλ πεξηεγεηή. Ρηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη ιεηηνπξγίεο WMS
εθηεινχληαη απφ κηα εθαξκνγή ε νπνία πξνζθέξεη ζην ρξήζηε θαη θάπνηα δηαδξαζηηθά
ζηνηρεία ψζηε λα κπνξεί λα επηιέμεη κε επθνιία ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο (π.ρ. ζε έλαλ
ράξηε λα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα πινήγεζεο). Νη εθαξκνγέο απηέο κπνξνχλ λα είλαη
δηαδηθηπαθέο ή φρη. Γσξεάλ εθαξκνγέο απεηθφληζεο WMS είλαη: νη Google Maps, ηεο Google
Inc. θαη TNT Map ηεο Microimages νη νπνίεο είλαη δηαδηθηπαθέο. Δπίζεο νη Google Earth ηεο
Google Inc. θαη Map Browser ηεο CadCorp πνπ απαηηνχλ εγθαηάζηαζε.
Ζ παξνχζα εξγαζία βαζίδεηαη ζηα πνξίζκαηα θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν
«TECHNOLANGUE: Intégration Entre les Langages de la Planification et de l‘Information en
Vue de l'Elaboration de Cartes Interactives d‘Espaces Medocc-Meda et des Systèmes de
Transport Correspondants» Ρν έξγν εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΗNTERREG
ΗΗΗΒ- MEDOCC θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα Ηνπλίνπ 2004 – Απγνχζηνπ 2006. Ππκκεηείραλ
θνξείο ρσξψλ απφ ηελ Δπξσπατθή θαη ηελ Βνξεηναθξηθαληθή φρζε ηεο Κεζνγείνπ. Απφ
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Διιεληθήο πιεπξάο ζπκκεηείραλ ε «Γήκνο Αζελαίσλ Δπηρείξεζε Κεραλνγξάθεζεο» (ΓΑΔΚ)
θαη ην ΔΘΔΦΔ «ΓΖΚΝΘΟΗΡΝΠ». Πηφρνο ηνπ έξγνπ ήηαλ ε νκνγελνπνίεζε ησλ ραξηνγξαθηθψλ
γισζζψλ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ ψζηε νη παξαγφκελνη ράξηεο λα δηαηίζεληαη ζην δηαδίθηπν, λα
γίλνληαη θαηαλνεηνί θαη λα είλαη άκεζα αμηνπνηήζηκνη απφ ηνπο πνιίηεο αιιά θαη ηηο δεκφζηεο
ππεξεζίεο θαη άιινπο θνξείο ζηελ επξχηεξε ιεθάλε ηεο Κεζνγείνπ Γηα ηελ θαιχηεξε δηάρπζε
ησλ πιεξνθνξηψλ δεκηνπξγήζεθε κία δηθηπαθή πχιε θαη πνιιαπινί δηαδηθηπαθνί θφκβνη.

2. Γεκηνπξγία Γεσπιεξνθνξηαθνύ Άηιαληα ηεο Διιήληθήο πηινηηθήο πεξηνρήο
Πηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ έγηλε πξνζπάζεηα γηα ηελ νκνγελνπνίεζε ησλ ραξηνγξαθηθψλ
γισζζψλ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ θαη ηε δεκηνπξγία ραξηψλ ζηνπο νπνίνπο ζα θαίλνληαη - κε
φζν ην δπλαηφλ θνηλφ ππφκλεκα- νη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηε δεκηνπξγία κεγάισλ
έξγσλ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. Δηδηθφηεξα, γηα θάζε πηινηηθή πεξηνρή κειέηεο δεκηνπξγήζεθαλ
3 εηδψλ ράξηεο: Σάξηεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο (Σάξηεο 1), ράξηεο ησλ επεκβάζεσλ κε
ηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ έξγνπ (Σάξηεο 2) θαη ηέινο έλαο ράξηεο ζηνλ νπνίν θαίλνληαη νη
απεηιέο (risks) ή νη επθαηξίεο (opportunities) πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην πεξηβάιινλ κεηά ηε
δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ (Σάξηεο 3). Ν Σάξηεο 3 πξνθχπηεη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Σάξηε 1
πάλσ ζηνλ Σάξηε 2. Νη πξναλαθεξφκελνη ράξηεο δεκηνπξγήζεθαλ, γηα θάζε ρψξα πνπ
ζπκκεηείρε ζην έξγν, ζε 3 θιίκαθεο: Ππλνπηηθή θιίκαθα 1:250.000, κεζαία θιίκαθα 1:25.000
θαη ηέινο κεγάιε θιίκαθα 1: 10.000.
ζνλ αθνξά ηελ Διιάδα σο πηινηηθέο πεξηνρέο νξίζηεθαλ: γηα ηελ θιίκαθα εθαξκνγήο
1:250.000 ε Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ν λνκφο Βνησηίαο, γηα ηελ θιίκαθα 1: 25.000 ε επξχηεξε
πεξηνρή ηνπ Διαηψλα θαη ηέινο γηα ηελ θιίκαθα 1:10.000 ε πεξηνρή λνηίσο ηνπ δήκνπ
Οαθήλαο. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ ραξηψλ απαηηήζεθε ν ζπλδπαζκφο θαη ε
άληιεζε πνηθίισλ πιεξνθνξηψλ απφ ράξηεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο,
πνπ είρε ε θάζε κηα δηαθνξεηηθέο ππνπεξηνρέο ζηελ επνπηεία ηεο θαη δεκηνπξγνχζε ράξηεο
γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο.

Πρήκα 1 Σάξηεο1 πθηζηάκελεο θάιπςεο γεο ηκήκαηνο ηνπ Διαηψλα κε
ππφβαζξν ηελ εηθφλα IKONOS
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Πηε ζπλνπηηθή θιίκαθα εθαξκνγήο 1:250.000, πνπ αθνξά ηηο Ξεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη
Λνκνχ Βνησηίαο, ν Σάξηεο 1 δεκηνπξγήζεθε απφ: α) ηνπνγξαθηθφ ππφβαζξν πνπ απνηειείηαη
απφ ςεθηαθφ κνληέιν εδάθνπο πνπ αλαπαξίζηαηαη κε παιέηα ρξσκάησλ γηα ηα πςφκεηξα θαη
ηε ζθίαζε β) ράξηε CORINE θάιπςεο γεο αξρηθήο θιίκαθαο 1/100.000 γ) δξνγξαθηθφ
δίθηπν, θχξηνπο δξφκνπο, ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, ιηκάληα, αεξνδξφκηα θιπ. δ) Γνξπθνξηθή
εηθφλα Landsat ΔTM κε εκεξνκελία ιήςεο ην θαινθαίξη ηνπ 2000. Δηδηθέο ηερληθέο κίμεο ηεο
εηθφλαο εθαξκφζηεθαλ έηζη ψζηε λα αμηνπνηεζεί ηφζν ε θαζκαηηθή φζν θαη ε ρσξηθή
πιεξνθνξία. Ν Σάξηεο 2 δεκηνπξγήζεθε κε ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Οπζκηζηηθφ
Πρέδην Αηηηθήο θαη απφ ηελ κειέηε γηα ην Ξεξηθεξεηαθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη
Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πηεξεάο Διιάδαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ.
πάλσ ζε ηνπνγξαθηθφ ππφβαζξν κε πδξνγξαθηθφ θαη ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν. Πεκεησηένλ φηη
γηα ηνλ Σάξηε 2 ρξεηάζηεθε λα δεκηνπξγεζεί λέν ππφκλεκα θαζψο ηα δεδνκέλα ησλ ραξηψλ
ηεο Βνησηίαο θαη ησλ ραξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ Αηηηθή δελ έρνπλ θνηλφ ππφκλεκα

Πρήκα 2. Σάξηεο2 πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ ησλ Γήκσλ ζηνπο νπνίνπο αλήθεη ν
Διαηψλαο ζρεδηαζκέλνο κε πνιχγσλα δηαθάλεηαο ζηελ εηθφλα IKONOS..
Πηελ θιίκαθα εθαξκνγήο 1:25.000 πνπ αθνξά ηελ δψλε ηνπ Διαηψλα ησλ Γήκσλ
Αζελαίσλ, Οέληε, Αηγάιεσ θαη Ραχξνπ, ν Σάξηεο 1 δεκηνπξγήζεθε απφ: α)ηνπνγξαθηθφ
ππφβαζξν κε ιεπηνκεξή ςεθηνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ πιεξνθνξίαο πνπ
πεξηιακβάλεη: ηηο ηζνυςείο, ην πδξνγξαθηθφ δίθηπν, ην νδηθφ δίθηπν, ηηο ζέζεηο νηθηζκψλ θαη
ηα νηθηζηηθά πνιχγσλα, ηηο απφηνκεο αιιαγέο ηνπ αλαγιχθνπ, ζεκεία ιήςεο χδαηνο (πεγέο,
πεγάδηα), ηξηγσλνκεηξηθά ζεκεία, φξηα δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ θηι β) Γεδνκέλα ράξηε
πθηζηάκελεο θάιπςεο γεο πνπ ζπληάρζεθε θαηά ηε κειέηε γηα ην εηδηθφ ζρέδην πφιεσο ηνπ
Διαηψλα ην 1995 απφ ηνλ Νξγαληζκφ Αζελψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΚΞ εκπινπηηζκέλα κε
ζηνηρεία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ πνπ δηαζέηεη ε ΓΑΔΚ. Νη θαηεγνξίεο
θάιπςεο γεο ηνπ Διαηψλα κεηαγξάθεθαλ ζην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο CORINE, κε πξνζζήθε
ελφο λένπ, ηέηαξηνπ ςεθίνπ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε γ)δνξπθνξηθή εηθφλα πςειήο επθξίλεηαο
ΗKONOS κε νξζναλαγσγή θαη δεκηνπξγία πξντφληνο κίμεο ησλ εηθφλσλ έηζη ψζηε ε
θαζκαηηθή πιεξνθνξία λα απνδνζεί ζε ρσξηθή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα 1 κέηξνπ (Πρήκα 1). Ν
ράξηεο 2 πξνέθπςε απφ κσζατθφ ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ ησλ δήκσλ ζηνπο νπνίνπο
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αλήθεη ν Διαηψλαο (Πρήκα 2). Ζ ζπλαξκνιφγεζε ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ ησλ δήκσλ
ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ Διαηψλα άθεζε θελά ζην ράξηε ιφγσ
έιιεηςεο ηνπ εηδηθνχ ζρεδίνπ γηα ηνλ Διαηψλα απφ ηα γεληθά ζρέδηα ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ.
Πηελ θιίκαθα εθαξκνγήο 1:10.000 πνπ αθνξά ηκήκα λνηίσο ηνπ Γήκνπ Οαθήλαο ν
Σάξηεο 1 απνηειείηαη απφ α) ην ηνπνγξαθηθφ ππφβαζξν 1/5.000 ηεο Γεσγξαθηθήο πεξεζίαο
Πηξαηνχ. β) ηνλ ράξηε θάιπςεο γεο ησλ δήκσλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε
Κειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ δεκηνπξγίαο δηθηχνπ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο
νηθηαθψλ πγξψλ απνβιήησλ ησλ δήκσλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο (ΞΔΣΥΓΔ, 2002, κειέηε πνπ
εθπνλήζεθε απφ ECO-CONSULTANTS A.E.). Ν Σάξηεο 2 πξνέξρεηαη απφ ην πνιενδνκηθφ
ζρέδην Οαθήλαο γηα ηελ ίδηα έθηαζε κε εθείλε ηνπ Σάξηε 1. Έρνπλ αλαπαξαζηαζεί νη δψλεο
λφκηκνπ νηθηζκνχ κε ηα φξηα ηνπο θαζψο θαη άιιεο λφκηκεο ρξήζεηο γεο.
Ν Σάξηεο 3 (Πρήκα 3) δεκηνπξγήζεθε γηα θάζε πηινηηθή πεξηνρή κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ
αληίζηνηρνπ Σάξηε 2 πάλσ ζην Σάξηε 1 θαη εληνπίζηεθαλ πεξηπηψζεηο επθαηξηψλ ή
ζπγθξνχζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ. Γηα παξαδεηγκα ην ζρέδην γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα
δεκηνπξγεί επθαηξία γηα νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα ελψ εκθαλίδνληαη μεθάζαξα νη
ζπγθξνχζεηο π.ρ θαηνηθίαο - γεσξγίαο ή θαηνηθίαο θπζηθψλ δσλψλ ζηελ πεξηνρή ηεο
Οαθήλαο. (Αλαιπηηθφηεξα γηα ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ έξγνπ ζην βηβιίν TECHNOLANGUE,
Δθδφζεηο ALEMANDI, 2007 ππφ εθηχπσζε).

Πρήκα 3. Σάξηεο 3 ζπγθξνχζεσλ (θφθθηλνη θχθινη) θαη επθαηξηψλ (κπιε θχθινη) ζηελ
θιίκαθα 1:250.000
ια ηα δεδνκέλα απνδφζεθαλ ζην Διιεληθφ γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο ηνπ 1987 θαη
δεκηνπξγήζεθε Γεσ-Ξιεξνθνξηαθφο Άηιαληαο. Έκθαζε δφζεθε ζηελ νκνγελνπνίεζε ησλ
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δηαθνξεηηθήο θιίκαθαο ζηνηρείσλ πιεξνθνξίαο θαη ζηελ απφδνζε ηνπο ζε κνξθή ράξηε. Ζ
αιιαγή απεηθφληζεο ζηελ νζφλε γίλεηαη αλάινγα κε ηε θιίκαθα ησλ δεδνκέλσλ θαη αθνινπζεί
ηελ αιιαγή αληίιεςεο ησλ θαηλνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα νη θαηεγνξίεο θάιπςεο γεο
πξνζδηνξηζκέλεο ζε κηθξή θιίκαθα (1/100.000, 1/50.000), φπσο είλαη ζην ζχζηεκα CORINE
εμαθαλίδνληαη φηαλ πεξλάκε ζε πην κεγάιεο θιίκαθεο (1/25.000, 1/10.000) νπφηε
εκθαλίδνληαη ηα ηνπηθήο θιίκαθαο δεδνκέλα. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΓΠΞ ηελ επεμεξγαζία ησλ
δνξπθνξηθψλ θαη άιισλ δεδνκέλσλ ηελ δεκηνπξγία ησλ ραξηψλ θαη ηελ απφδνζε ηνπο ζε
κνξθή Γεσ-Ξιεξνθνξηαθνχ Άηιαληα ρξεζηκνπνηήζεθε ην TNTmips παθέην ινγηζκηθνχ.
Παλ γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ άηιαληα πξνθχπηεη ε αλάγθε
νκνγελνπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ ραξηψλ θαη ζπληνληζκνχ ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ πνπ
δξνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο
Πηα επηκέξνπο ζπκπεξάζκαηα αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο
CORINE, ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα (1/25.000 θαη 1/10.000) δελ απαηηεί απιά θαη κφλν ηελ
πξνζζήθε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ επηπέδσλ ηαμηλφκεζεο ζηα ήδε ππάξρνληα ηξία πξψηα
επίπεδα. Απαηηεί επίζεο έιεγρν γηα ην θαηά πφζνλ ε λέα θαηεγνξία, κεηά απφ ηελ αιιαγή ηεο
θιίκαθαο, δηαηεξεί ηνλ αξρηθφ ηεο νξηζκφ.

3. Γεκηνπξγία Γηαδηθηπαθνύ ΓΠΞ
Πηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ, θάζε εηαίξνο αλέπηπμε ηελ δηθή ηνπ δηαδηθηπαθή εθαξκνγή. ιεο
νη εθαξκνγέο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ ελφο θεληξηθνχ εμππεξεηεηή (Δηθ.4), ν νπνίνο
ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν ζαλ επξεηήξην θαη ζπλδέεη ηνπο επηκέξνπο εμππεξεηεηέο κε ην
πεξηερφκελν ηνπο (πεξηνρή απεηθφληζεο). Ξαξφιν πνπ ππάξρεη κηα πιεηάδα δηαθνξεηηθψλ
πινπνηήζεσλ θαη εμππεξεηεηψλ, ε δηαζχλδεζε είλαη εθηθηή επεηδή φινη αθνινπζνχλ ην ίδην
πξσηφθνιιν (WMS).

Πρήκα 4. Πρεδηάγξακκα ηνπ δηθηχνπ
Απαηηήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εμππεξεηεηή (server side): Γηα ηηο αλάγθεο ηεο Διιεληθήο
εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα κεράλεκα κε Windows XP θαη 1.5GB RAM σο εμππεξεηεηήο.
Πε απηφλ ηνλ θφκβν δηθηχνπ, ν νπνίνο είλαη νξαηφο κέζσ WEB ζηελ δηεχζπλζε
http://www.wms.iit.demokritos.gr, εγθαηαζηάζεθε ην ινγηζκηθφ TNT Server απφ ηελ
MicroImages ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ open source Apache web server. Ν ΡΛΡ server
ππνζηεξίδεη πιήξσο ην πξσηφθνιιν WMS θαη παξέρεη έλα θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε
πεξηβάιινλ ψζηε λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη πιήξσο ηελ ππεξεζία WMS πνπ δηακνηξάδεη.
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Απαηηήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε (client side): Ζ κφλε απαίηεζε πνπ ππάξρεη απφ
ηε πιεπξά ηνπ πειάηε είλαη λα έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κε έλαλ ηζηνπεξηεγεηή.
Κπαίλνληαο ζην θεληξηθφ ηζηφηνπν κπνξεί λα εθθηλήζεη είηε ην TNTMap θαη απφ εθεί ην
GoogleMaps είηε κε έλα εηδηθεπκέλν πξφγξακκα πινήγεζεο ζαλ ην Map Browser λα κπνξέζεη
λα δεη ηνπο ράξηεο. Πηηο παξαθάησ εηθφλεο (Πρήκα 5, Πρήκα 6) κπνξεί λα δεη θαλείο πσο
θαίλνληαη επίπεδα ηνπ ράξηε (layers) ζην TNTMap αιιά θαη ζην GoogleMaps.

4. Ππκπεξάζκαηα

Πρήκα 5. πφκλεκα ηνπ ράξηε 2 ζην TNTMap
Πηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ Technolangue έγηλε πξνζπάζεηα ζπλδπαζκνχ ραξηνγξαθηθψλ
πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο θαη δεκηνπξγήζεθαλ ράξηεο πνπ
εληνπίδνληαη νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο γηα ην πεξηβάιινλ απφ ηελ δεκηνπξγία δηαθφξσλ
έξγσλ. Ζ γεληθφηεξε δξάζε ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ απνηειεί ζπλεηζθνξά ζηελ θαηεχζπλζε
ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο νκνγελνπνίεζεο ησλ ραξηνγξαθηθψλ γισζζψλ ησλ ππεξεζηψλ ζε
επίπεδν θξαηηθφ θαη παξαπέξα ζε επίπεδν Κεζνγεηαθήο ιεθάλεο. Ζ δηαδηθηπαθή εθαξκνγή
πνπ πινπνηήζεθε δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πνηθίια δεδνκέλα απφ ην επξχ θνηλφ ησλ
ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά θαη ησλ εηδηθψλ ηεο ρσξνηαμηθήο αλάιπζεο.
Ν ηειηθφο «ρξήζηεο» έρεη πξφζβαζε ζε ρσξνηαμηθά δεδνκέλα πνπ είλαη ζε δηαθνξεηηθέο
θιίκαθεο θαη ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν ιεπηνκέξεηαο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία
εζηηάδεη. Ζ ζρεδίαζή ηνπ εμαζθαιίδεη ηελ κέγηζηε ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ ηφζν ηνπ client
φζν θαη ηνπ server θαη δίλεη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε δπλαηφηεηεο ελφο ΓΠΞ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Θεόφραστος - Τμήμα Γεωλογίας. Α.Π.Θ.

213

8ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην

Γ.Π.Ξ. Ρειεπηζθόπεζε Σαξηνγξαθία

Πρήκα 6. Ρν πνιενδνκηθφ ζρέδην ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ ζην ράξηε ηνπ GoogleMaps
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