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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Kαθώς το Internet γίνεται το κύριο μέσο διακίνησης πληροφορίας, είναι φυσικό εφαρμογές G.I.S. που 
τρέχουν σε περιβάλλον Internet\Intranet να κάνουν την εμφάνιση τους, δίνοντας την δυνατότητα σε 
χρήστες όχι μόνο να δουν διανυσματικά γεωγραφικά δεδομένα μέσω ενός απλού Internet Browser αλλά 
και να κάνουν χωρική ανάλυση και διαχείριση της πληροφορίας αυτής, όπως να δημιουργήσουν 
"έξυπνους" δυναμικούς χάρτες με τα επιθυμητά επίπεδα πληροφορίας, να αναζητήσουν βέλτιστες 
διαδρομές σε μια πόλη, να πάρουν πληροφορίες σχετικές με τη θέση που βρίσκονται (π.χ για το πού 
βρίσκεται η κοντινότερη τράπεζα, το διανυκτερεύον φαρμακείο κλπ) να επιλέξουν την θέση δημιουργίας 
υποκαταστήματος με βάση κάποια κριτήρια (π.χ δημογραφικά) και να πάρουν τα αποτελέσματα στο χάρτη 
ή σε ένα φύλλο δεδομένων. 
 
Ξεκινήσαμε την πτυχιακή μας  βασιζόμενοι στην πτυχιακή “G.I.S. Services in WWW”[1] των σπουδαστών 
Παπαδάτου Κων/νου και Τραυλού Αμαλίας. Αυτή η εφαρμογή ήταν εξ΄ ολοκλήρου γραμμένη πάνω σε μια 
πλατφόρμα της γλώσσας προγραμματισμού C/C++ και περιείχε πληροφορίες σχετικά με οδούς της Αθήνας 
καθώς επίσης και άλλα στοιχεία,όπως νοσοκομεία,υπουργεία κ.τ.λ. Λόγω της δομής της γλώσσας C/C++, 
που χρησιμοποιεί cgi-scripts, η εφαρμογή αυτή δεν μπορούσε να συνεργαστεί με κάποιο  εργαλείο 
διαχείρισης βάσης δεδομένων και δεν ήταν δυνατή η περαιτέρω ανάπτυξή της. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
τότε το εργαστήριο δεν διέθετε εργαλεία διαχείρισης βάσης δεδομένων. 
 
Εμείς προσπαθήσαμε να βασιστούμε σε νέα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών G.I.S. τα οποία 
συνεργάζονται με εργαλεία διαχείρισης βάσης δεδομένων, όπως είναι η ORACLE 8.0 και την οποία 
διαθέτει το εργαστήριο. Δημιουργήσαμε νέα βάση διαχείρισης δεδομένων στηριζόμενοι στα αρχεία της 
προηγούμενης εφαρμογής, τα οποία περιείχαν οδούς, την περιοχή στην οποία βρίσκεται κάθε οδός, τον 
Ταχυδρομικό Κώδικα  καθώς και τις γεωγραφικές συντεταγμένες της περιοχής που βρίσκεται η οδός. Η 
παρούσα εφαρμογή είναι αναπτυσσόμενη αφού παρέχει το gateway διασύνδεσης των εφαρμογών G.I.S. με 
εργαλεία διαχείρισης βάσης δεδομένων. 
 
Για την ολοκλήρωση της πτυχιακής μας χρησιμοποιήσαμε  τα προγράμματα Microsoft Excel, Microsoft 
Access, Microsoft Visual InterDev 6.0 και Oracle 8.0. 
 
Η παρούσα εφαρμογή πραγματοποιήθηκε στις μηχανές και στο χώρο του εργαστηρίου Περιφερειακών 
Μονάδων και Δικτύων (PeLAB) του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Όσον αφορά την χρησιμότητα και τις δυνατότητες 
που ανοίγονται για εφαρμογές G.I.S, συμπεριλάβαμε στο τεύχος που ακολουθεί στοιχεία από ιστοσελίδα 
του εργαστηρίου Τηλεανίχνευσης του τμήματος Γεωλογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών [2].  
 
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους συνεργάτες μας Μ.Κωστοπούλου, 
Ζ.Γαροφαλάκη, Ε.Χούντα, Χ.Αυγερινού και Κ.Γκρούτση στο εργαστήριο Περιφερειακών Μονάδων και 
Δικτύων (PeLAB) του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ για την εποικοδομητική – συμβουλευτική συνδρομή τους στην 
αξιοποίηση των υποδομών του εργαστηρίου για την πτυχιακή μας. Επίσης θέλουμε να σημειώσουμε την 
πολύ χρήσιμη συνεργασία μας με τους συναδερφούς μας Ι.Ραφαηλίδη και Ε.Φλώρο στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας τους για την συνέχιση της πτυχιακής μας εργασίας. Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
θερμά τον καθηγητή μας κ. Σωτ. Λεβέντη για την αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση που μας πρόσφερε 
κατά την εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας. 
 
 
PeLAB - Νοέμβριος 2001          ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 
                        ΚΑΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ G.I.S. [2] 

 
Όπως προαναφέραμε, τα στοιχεία που αναφέρονται στην χρησιμότητα και 
τις δυνατότητες που ανοίγονται για εφαρμογές G.I.S. τα έχουμε  αντλήσει 
από την ιστοσελίδα του εργαστηρίου Τηλεανίχνευσης του τμήματος 
Γεωλογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [2].  
 
1.1 . ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Geographical Information 
Systems – G.I.S.) είναι λογισμικά που μαζί με τον κατάλληλο εξοπλισμό 
και το εξειδικευμένο προσωπικό αξιοποιούν τις δυνατότητες των 
υπολογιστών για αποθήκευση, ανάλυση και απόδοση των δεδομένων που 
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη γεωγραφική κατανομή. 
 
Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΠΣ) θα πρέπει να θεωρηθούν 
κάτι παραπάνω από μέσα κωδικοποίησης, αποθήκευσης και ανάκτησης 
σχετικών δεδομένων με τις ιδιότητες της γήινης επιφάνειας. Tα δεδομένα 
ενός G.I.S, είτε είναι κωδικοποιημένα στην επιφάνεια ενός χαρτιού, είτε 
είναι αόρατα σημεία στην επιφάνεια μιας μαγνητικής ταινίας, θεωρείται ότι 
στοιχειωθετούν ένα μοντέλο του αληθινού κόσμου. Επειδή σε αυτά τα 
δεδομένα ο χρήστης έχει πρόσβαση, τα μετατρέπει και τα διαχειρίζεται 
ταυτόχρονα, τα G.I.S. μπορούν να χρησιμεύσουν σαν ένα δοκιμαστικό 
μοντέλο για τη μελέτη περιβαλλοντικών διαδικασιών, την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων των τάσεων, ή ακόμα και για τη μελέτη των πιθανών 
συνεπειών ενός σχεδιασμού. Για παράδειγμα, στην περιβαλλοντική μελέτη, 
χρησιμοποιώντας τα G.I.S, είναι δυνατή η εξερεύνηση μίας σειράς πιθανών 
σεναρίων και η κατανόηση των επιπτώσεων πιθανών ενεργειών, πριν αυτές 
πραγματοποιηθούν και δημιουργήσουν ανεπανόρθωτες βλάβες στο 
περιβάλλον. 
 
Γενικά τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών αποτελούν δυναμικά 
συστήματα πληροφοριών, τα οποία με την τεχνολογία της Πληροφορικής 
και τις ειδικές μαθηματικές μεθόδους διαχειρίζονται και αξιοποιούν 
δεδομένα από τις Γεωεπιστήμες για την παραγωγή μεταπληροφορίας, 
δηλαδή πληροφορίας υψηλότερου επιπέδου. 
 
 
 



                   
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ – Τμήμα Η.Υ.Σ. – PeLAB  Νοεμ. 2001            - 9 - Πτυχιακή  :   Ε. Ζαφειριάδου - Μ. Καζάκης 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ – Τμήμα Η.Υ.Σ. – PeLAB  Νοεμ. 2001            - 10 - Πτυχιακή  :   Ε. Ζαφειριάδου - Μ. Καζάκης 
  

1.2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ G.I.S. 
 
Η ανάγκη του ανθρώπου για συστηματική ταξινόμηση των ιδιαίτερων 
στοιχείων της γήινης επιφάνειας σχετικά με τη χωρική κατανομή, καθώς και 
η ζήτηση χαρτών εξειδικευμένων θεμάτων που αφορούσαν στη γήινη 
επιφάνεια, ήταν η αιτία που οδήγησε στην κατασκευή των πρώτων χαρτών. 
Οι χάρτες αυτοί αποτέλεσαν την πρώτη μορφή G.I.S. 
 
Η ανάπτυξη μεθόδων λήψης και ανάλυσης αεροφωτογραφιών και εικόνων 
τηλεανίχνευσης είχαν ως αποτέλεσμα τη χαρτογράφηση με μεγαλύτερη 
ακρίβεια από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Οι ίδιες μέθοδοι ήταν αυτές που 
έδωσαν στους επιστήμονες τεράστιες δυνατότητες όχι απλώς για έρευνα, 
αλλά και για σημαντική αύξηση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων που 
προέκυπταν από αυτή. 
 
Η πρώτη προσπάθεια για συστηματική χρησιμοποίηση των χαρτογραφικών 
δεδομένων έγινε κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του ’60 και του ’70. 
Ιδιαίτερα, οι σχεδιαστές και οι αρχιτέκτονες στις Η.Π.Α. συνειδητοποίησαν 
ότι τα δεδομένα, που προέρχονται από διαφορετικές πρωτογενείς έρευνες, 
μπορούν να συνδυαστούν και να ενοποιηθούν επικαλύπτοντας διαφανή 
αντίγραφα χαρτών σε μία φωτεινή τράπεζα. Ο πιο γνωστός υποστηρικτής 
της απλής αυτής τεχνικής ήταν ο Αμερικανός αρχιτέκτονας Ian McHarg. Η 
πρώτη οργανωμένη προσπάθεια χρησιμοποίησης των χαρτογραφικών 
δεδομένων από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή έγινε το 1963 από τον 
Howard T. Fisher. Το πρόγραμμα του Fisher ονομάστηκε SYMAP 
(Synagraphic MAPping system) και δημιουργούσε απλούς χάρτες 
τυπώνοντας στατιστικές τιμές πάνω σε έναν κάναβο, ενώ τα αποτελέσματα 
προβάλλονταν με πολλούς τρόπους, χρησιμοποιώντας διαδοχικές γραμμικές 
εκτυπώσεις για την παραγωγή κατάλληλων αποχρώσεων του γκρι. Το 
πρόγραμμα SYMAP ακολούθησε μία σειρά άλλων προγραμμάτων 
χαρτογράφησης, όπως το GRID και το IMGRID που είχαν τη δυνατότητα 
να χρωματίζουν και να σκιαγραφούν επιφάνειες με αποτέλεσμα να 
επιτυγχάνεται με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ό,τι ο McHarg 
με τις διαφανείς επικαλύψεις. Από τότε μία σειρά εξελίξεων όχι μόνο στα 
προγράμματα αυτά αλλά και στην τεχνολογία των υπολογιστών ως 
μηχανήματα, είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία των νέων συστημάτων 
που χειρίζονται, αναλύουν και παρουσιάζουν πληροφορίες από το 
γεωγραφικό χώρο. Για το λόγο αυτό ονομάστηκαν Γεωγραφικά Συστήματα 
Πληροφοριών (G.I.S.), ή Συστήματα Πληροφοριών Γης (LIS)  και 



                   
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ – Τμήμα Η.Υ.Σ. – PeLAB  Νοεμ. 2001            - 11 - Πτυχιακή  :   Ε. Ζαφειριάδου - Μ. Καζάκης 
  

χρησιμοποιήθηκαν από ένα ευρύ κοινό επιστημόνων ποικίλων ειδικοτήτων 
που συνεχώς αυξάνεται. 
 
Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών πέρασαν από διάφορα εξελικτικά 
στάδια, περίπου αντίστοιχα με τις γενιές των Η/Υ. Στην αρχή, 
χρησιμοποιούνταν οι υπολογιστές και οι γραφικές τους ικανότητες, για να 
γίνουν εργασίες που μέχρι τότε γίνονταν χειρονακτικά. Στη συνέχεια άρχισε 
η ενσωμάτωση των μαθηματικών και στατιστικών μεθοδολογιών στις 
χαρτογραφικές τεχνικές, η εξέλιξη των οποίων σε συνδυασμό με την εξέλιξη 
των Η/Υ και των συστημάτων τηλεανίχνευσης έδωσε τα σημερινά ισχυρά 
Γ.Σ.Π.  
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1.3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
 
Τα G.I.S. οφείλουν να είναι ικανά να συσχετίζουν αντικείμενα με ένα 
πλαίσιο, να ανταπεξέρχονται σε μη γραφικές ιδιότητες (διαχείριση 
αριθμητικών μοντέλων) και να μπορούν να περιγράφουν τοπολογικές 
σχέσεις.  
 
H μετατροπή και η τροποποίηση των δεδομένων είναι ένα βασικό 
χαρακτηριστικό του Software που απαιτείται για την άνετη εργασία σε ένα 
Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών. Το G.I.S. θα πρέπει να έχει κάποια 
βασικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αφαίρεση τυχόν 
σφαλμάτων, η ενημέρωση του αρχείου για την προσθήκη νέων δεδομένων, 
ο συσχετισμός δεδομένων με άλλες ομάδες για την εξαγωγή 
συμπερασμάτων νέας μορφής και η χρησιμοποίηση των υπαρχόντων 
δεδομένων σε άλλες εργασίες διαφορετικές από την αρχική.  
 
Σημαντικό χαρακτηριστικό των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 
είναι η ευρεία χρησιμοποίηση των επιπέδων πληροφορίας (layers). Η 
εισαγωγή δεδομένων γίνεται με τη χρήση των layers τα οποία μπορεί να 
παρομοιαστούν με διαφανείς σελίδες, οι οποίες περιέχουν μία καθορισμένη 
από το χρήστη ομάδα πληροφοριών. Σε ένα layer είναι δυνατόν να 
απεικονιστούν όλα τα είδη των στοιχείων, σημεία, γραμμές, επιφάνειες και 
εικόνες. Για την τοποθέτηση ενός στοιχείου στο layer, δηλώνεται το 
γεωγραφικό μήκος και πλάτος, το είδος του συμβολισμού που επιθυμεί ο 
χρήστης και οι πληροφορίες (ονόματα, γράμματα, αριθμοί, κ.λπ.) που 
συνοδεύουν την καταχώριση. Με τον τρόπο αυτόν, είναι δυνατή η 
παρουσίαση όποιων ομάδων πληροφοριών απαιτούνται για τη μελέτη που 
πραγματοποιείται, χωρίς να γίνεται σύγχυση των πληροφοριών. Κατά 
κανόνα, τα layers τοποθετούνται με καθορισμένη σειρά, έτσι ώστε τα πιο 
φορτωμένα με γραφικά δεδομένα να μην καλύπτουν τα. Ως κατώτερο 
επίπεδο ορίζουμε αυτό που αποτελείται από επιφάνειες (αν υπάρχει και 
δεύτερο όμοιο, τότε θέτουμε ως κατώτερο αυτό με τις μεγαλύτερες 
επιφάνειες), ακολουθούν τα επίπεδα με τα γραμμικά δεδομένα 
(συγκοινωνιακό δίκτυο, ποτάμια, ρήγματα, κ.λπ.) και ως ανώτερο επίπεδο 
τοποθετείται αυτό με τα σημειακά στοιχεία (πόλεις, επίκεντρα σεισμών, 
σημεία δειγματοληψιών, κ.λπ.). Πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι,ακόμα και 
τα σημειακά δεδομένα, όταν έχουν μεγάλη πυκνότητα, μπορεί να 
σχηματίσουν ένα επίπεδο (κυρίως, όταν γίνει σμίκρυνση του χάρτη,οπότε 
πλησιάζει το ένα σημείο στο άλλο) και να καλύψουν τις υποκείμενες 
πληροφορίες. Για την αποφυγή αυτού, χρησιμοποιείται η λειτουργία zoom 
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range, με την οποία καθορίζονται τα όρια μεγέθυνσης και σμίκρυνσης στα 
οποία επιθυμεί ο χρήστης να είναι ορατό το κάθε επίπεδο πληροφορίας, έτσι 
ώστε να βελτιστοποιεί το οπτικό αποτέλεσμα.  
 
Η δυνατότητα μεγέθυνσης και σμίκρυνσης (zoom in και zoom out 
αντίστοιχα) επιτρέπει τη μεταβολή της απεικόνισης κατά βούληση, 
βλέποντας αντίστοιχα μικρότερη ή μεγαλύτερη περιοχή στην οθόνη του 
υπολογιστή. Η δυνατότητα αυτή δε βοηθά μόνο στην καλύτερη παρουσίαση 
και επεξεργασία των δεδομένων, αλλά είναι καθοριστικής σημασίας για την 
ακρίβεια των ψηφιοποιημένων δεδομένων. Έτσι, κατά την παρατήρηση ενός 
ψηφιακού χάρτη, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτή, είναι δυνατή η 
εμφάνιση λεπτομερειών που δεν είναι δυνατό να φανούν σε μικρότερη 
κλίμακα. Φυσικά, η μέθοδος αυτή (zoom in/out) μειώνει σημαντικά τα 
πιθανά σφάλματα ακρίβειας. Εξάλλου, τροποποιώντας το zoom 
επηρεάζονται όλα τα layers, διατηρώντας έτσι τη σχέση των πληροφοριών 
μεταξύ των επιπέδων. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης των 
χαρακτηριστικών ολόκληρου του layer, ή μεμονωμένων στοιχείων αυτού. 
 
Τέλος, ένα λογισμικό G.I.S. θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την εφαρμογή 
ποικίλων μεθόδων επεξεργασίας στα καταχωρισμένα δεδομένα, έτσι ώστε 
να δύναται να απαντά σε πολύπλοκες και συνδυαστικές ερωτήσεις που θα 
τίθενται από το χρήστη, η φύση των οποίων δεν είναι πάντα γνωστή εκ των 
προτέρων. Οι βασικότερες ερωτήσεις που μπορούν να τεθούν σε ένα G.I.S. 
είναι οι ακόλουθες : 
 
α) Ερωτήσεις που αναφέρονται σε τοποθεσίες , αποστάσεις και ποσότητες. 
Εδώ,περιλαμβάνεται κάθε ερώτηση που αφορά στη θέση ενός αντικειμένου, 
προσδιοριζόμενη με ποικιλία τρόπων όπως με γεωγραφικές συντεταγμένες, 
με το όνομα της περιοχής στην οποία βρίσκεται κτλ, στην επιλογή σημείου 
το οποίο το πρόγραμμα θα προσδιορίζει, καθώς και στη μέτρηση 
αποστάσεων μεταξύ σημείων που ορίζονται από το χρήστη με τις μονάδες 
που έχουν επιλεγεί. Επίσης, σε αυτή την ομάδα ερωτήσεων κατατάσσονται 
και αυτές που αφορούν στο μέγεθος μιας περιοχής, ή ακόμη και μιας 
γραμμής, στην εμφάνιση μιας συγκεκριμένης μορφής από το σημείο Α στο 
Β,καθώς και τα αντικείμενα που βρίσκονται πλησίον σημείων με                          
συγκεκριμένους συνδυασμούς χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. 
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β) Ερωτήσεις που προσδιορίζουν καταστάσεις ελεγχόμενες από ορισμένες 
μεταβλητές. Έτσι για παράδειγμα, θα πρέπει ένα G.I.S. έχοντας βέβαια τα 
κατάλληλα δεδομένα, να μπορεί να δώσει πληροφορίες για τις αλλαγές που 
έχουν προκύψει με την πάροδο του χρόνου σε μία κατάσταση, περιοχή κ.λπ.                          
Τέλος, σε αυτή την κατηγορία ερωτήσεων υπάγονται και αυτές που έχουν τη 
μορφή "τί θα συμβεί, αν...", όπως και “τί θα συμβεί στις γύρω περιοχές σε 
ακτίνα 50 Km, αν ανέλθει η στάθμη του ποταμού κατά x μέτρα”. 
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1.4. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
 ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
Σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους συλλογής, καταχώρισης, 
οργάνωσης και επεξεργασίας των δεδομένων, τα G.I.S. παρουσιάζουν τα 
ακόλουθα πλεονεκτήματα : 
 

!"Είναι ταχύτερη η δημιουργία των χαρτών. 
 
!"Είναι φθηνότερη η δημιουργία και αναπαραγωγή των χαρτών, ακόμα 
και σε περιορισμένο αριθμό αντιγράφων.  

 
!"Είναι επιτρεπτός ο πειραματισμός σε γραφικές παρουσιάσεις των 
ίδιων δεδομένων. 

 
!"Είναι δυνατός ο συνδυασμός διαφορετικών επιπέδων πληροφορίας.  

 
!"Περιορίζεται η χρήση του τυπωμένου χάρτη και των αναλογικών 
δεδομένων ως αρχεία, διατηρώντας μεγάλη ποσότητα δεδομένων σε      
ψηφιακή μορφή έτοιμα να χρησιμοποιηθούν κάθε στιγμή.  

 
!"Διευκολύνονται οι αναλύσεις των δεδομένων που απαιτούν 
αλληλεπίδραση μεταξύ των στατιστικών αναλύσεων και της 
χαρτογράφησης. 

 
!"Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας χαρτών που είναι δύσκολο, αν 
όχι αδύνατο, να δημιουργηθούν με το χέρι, όπως είναι οι      
τρισδιάστατοι ή οι στερεοσκοπικοί χάρτες. 

 
!"Ανά πάσα στιγμή, είναι δυνατή η επιδιόρθωση ή η προσθήκη 
δεδομένων. 

 
!"Εξυπηρετούν τις ειδικές ανάγκες των διαφόρων χρηστών που έχουν 
πολλές φορές εντελώς διαφορετικές απαιτήσεις για το είδος και      
την ακρίβεια των πληροφοριών που χρειάζονται.  

 
!"Μειώνουν σημαντικά την ποσότητα των πολλαπλά αποθηκευμένων 
στοιχείων. Έτσι, οι καταγραφές που περιέχουν ένα μεγάλο αριθμό 
όμοιων στοιχείων, μπορούν να ενωθούν και να αποτελέσουν ένα 
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μόνο αρχείο, έτσι ώστε κάθε πληροφορία να αποθηκεύεται μία μόνο 
φορά. 

 
!"Αποκλείουν την ύπαρξη ασυμφωνιών που προκύπτουν όταν η ίδια 
πληροφορία καταχωρίζεται με διαφορετικές τιμές σε διαφορετικές      
υπηρεσίες. 

 
!"Κατατάσσουν τα δεδομένα με τις ίδιες προδιαγραφές συγκέντρωσης 
και αποθήκευσης. 

 
!"Παρέχουν στοιχεία μεγάλης ακρίβειας, λόγω του ψηφιακού τρόπου 
αποθήκευσής τους. 

 
!"Επιτρέπουν τη συνεχή πληροφόρηση και ερμηνεία των στοιχείων σε 
συνδυασμό με τη συνεχή ενημέρωση, ανταλλαγή πληροφοριών       
και ευκολότερη διανομή στους χρήστες. 

 
!"Παρέχουν ασφάλεια και προστασία των στοιχείων από διάφορες 
φυσικές καταστροφές, καθώς και εύκολη αναπαραγωγή τους. 

 
!"Παρέχουν ασφάλεια σε ό,τι αφορά στην τροποποίηση δεδομένων από 
μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 
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1.5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 
Οι εφαρμογές των G.I.S. είναι πάρα πολλές και καθορίζονται κάθε φορά 
από τις ιδιαίτερες ανάγκες του χρήστη. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των 
περιπτώσεων είναι η ευρύτατη χρήση των θεωρητικών και πρακτικών 
εφαρμογών της επιστήμης της Γεωγραφίας. Η Γεωγραφία σχετίζεται σε ένα 
πολύ μεγάλο ποσοστό, με τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε τοπικό αλλά 
και περιφερειακό επίπεδο. Έτσι, οι συνηθέστερες απλές-βασικές ερωτήσεις 
που τίθενται είναι της μορφής: 
 

!"Που βρίσκεται;  
 

!"Πώς σχετίζεται με τα γύρω αντικειμενά του; 
 

!"Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του;  
 

!"Τί βρίσκεται γύρω από αυτό το αντικείμενο; 
 

!"Τί είναι - πώς ονομάζεται; 
 
Οι λειτουργίες που μπορεί να εκτελεσθούν από ένα G.I.S. είναι πολλές και 
προσδιορίζουν το κατά πόσο έχει σχεδιαστεί σωστά το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα. Οι σημαντικότερες γεωγραφικές αναλύσεις που πρέπει να έχει 
ένα πετυχημένο G.I.S. είναι: 
 

#"Διερεύνηση : Είναι η δυνατότητα εύρεσης των χαρακτηριστικών ενός 
ή περισσοτέρων καθορισμένων αντικειμένων που υπακούουν σε ένα 
σύνολο προϋποθέσεων και κανόνων που υπαγορεύει ο χρήστης.  

 
#"Μετατροπές κλιμάκων : Πρόκειται για την ικανότητα του 
συστήματος να μετατρέπει γρήγορα και με ακρίβεια την κλίμακα των      
χαρτογραφικών αποτελεσμάτων του, έτσι ώστε να μπορούν να 
μελετηθούν τα μάκρο και μίκρο χαρακτηριστικά μιας περιοχής, χωρίς 

     να είναι απαραίτητη η εισαγωγή νέων δεδομένων. 
 

#"Μετατροπές της ικανότητας ανάλυσης : Πρόκειται για τη 
δυνατότητα συνοπτικής παρουσίασης κάποιων αναλυτικών μορφών 
και το αντίστροφο (εφόσον, βέβαια, υπάρχουν τα δεδομένα). Ένα 
παράδειγμα είναι η γενίκευση ενός σεισμολογικού χάρτη, έτσι ώστε 
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αντί να παρουσιάζει σεισμούς μικρού, μέσου και μεγάλου βάθους, να 
παρουσιάζει, γενικώς, τους σεισμούς. 

 
#"Μέτρηση εμβαδών : Είναι η δυνατότητα μέτρησης των εμβαδών 
διάφορων περιοχών με ποικίλα χαρακτηριστικά. 

 
#"Μελέτη απλών αναλύσεων κυρίαρχης τάσης : Εδώ, αναφέρονται 
ερωτήσεις, καθώς και στατιστικές εκτιμήσεις που αφορούν στην      
πορεία εξέλιξης μιας περιοχής. 

 
#"Σύνθετη απεικόνιση : Πρόκειται για τη χρησιμοποίηση ενός ή 
περισσοτέρων επιπέδων πληροφορίας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η      
δημιουργία ενός σύνθετου χάρτη. 

 
#"Προσομοίωση και μοντελοποίηση : Αφορά στην ανάπτυξη 
μοντέλων τα οποία περιγράφουν τις συνθήκες λειτουργίας που 
διέπουν ένα φυσικό σύστημα, άλλοτε με μαθηματικό και άλλοτε με 
περιγραφικό τρόπο. Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην προσομοίωση 
της φυσικής πραγματικότητας, έτσι ώστε να γίνει εφικτή η 
παρακολούθηση της εξέλιξης του φυσικού συστήματος, συναρτήσει 
του χρόνου,καθώς επίσης και μελλοντικές προβλέψεις της εξελικτικής 
του πορείας.  

 
Οι παραπάνω δυνατότητες επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων, 
μέσω των G.I.S, μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο έρευνας και 
ανάπτυξης, σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.  
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1.6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 
Όλα τα δεδομένα που εισάγονται σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα 
Πληροφοριών είναι είτε αντικείμενα, φαινόμενα και μεγέθη, είτε σχέσεις 
μεταξύ αυτών. Για την καλύτερη οργάνωσή τους δημιουργείται ένα μοντέλο 
"Αντικειμένου - Σχέσης". Η σχέση αυτή είναι ο σύνδεσμος μεταξύ των 
διάφορων αντικειμένων. Υπάρχουν οι εξής κατηγορίες σχέσεων : 
 
 

Σχέση 1:1 
 

Σχεση ένα προς 
πολλά 
1:κ 

Σχέση πολλά προς 
πολλά κ:λ 

 
π.χ., νομός : όνομα 
δηλαδή κάθε 

νομός έχει ένα και 
μόνο όνομα και σε 

κάθε νομό 
αντιστοιχεί      ένα 
μόνο όνομα. 

 

π.χ., κάθε περιοχή έχει 
πολλά ποτάμια, αλλά 
κάθε ποτάμι ανήκει σε 
μία και μόνο περιοχή. 

 

π.χ.,γεωλογική ενότητα :    
πετρώματα. 

Κάθε γεωλογική ενότητα   
περιέχει πολλά είδη 
πετρωμάτων και τα        

διάφορα είδη πετρωμάτων 
υπάρχουν σε παραπάνω 
από μία ενότητες. 
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1.7. ΕΙΔΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
Σε ένα G.I.S. καταχωρίζονται πολλά είδη δεδομένων για να παραστήσουν τα 
αντικείμενα, φαινόμενα ή μεγέθη. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να 
διακριθούν σε δύο κύριες κατηγορίες:  
 

1.Τα χωρικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα θέση, μορφή, σχέσεις,  
κ.λπ., και  
2.Τα ποιοτικά ή θεματικά ή περιγραφικά δεδομένα που αφορούν τιμές 
και χαρακτηριστικά. 

 
Τα δεδομένα αυτά χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες :  
 
Ονομαστική 

(nominal) 
 

Τακτική 
(ordinal) 

 

Κατά 
διαστήματα 

(interval) 

Αναλογική 
(ratio) 

 
Είναι ποιοτική μη 

αριθμητική, μη γραμμική 
κλίμακα. Τα 
χαρακτηριστικά 

διαχωρίζονται με βάση τα 
ουσιαστικά 
πραγματικά 

χαρακτηριστικά τους. 
Για παράδειγμα, η 
ιδιότητα "Χρήση γης" 
μπορεί να πάρει τις 

τιμές: αστική,αγροτική, 
δασική κ.λπ. 

 

Είναι ονομαστική 
κλίμακα αλλά με 

σειρά.Αυτό σημαίνει ότι 
τα χαρακτηριστικά 

κατηγοριοποιούνται 
σύμφωνα με κάποια 
τακτική διάταξη. Ένα 
παράδειγμα είναι η 

ιδιότητα "Μέγεθος" που 
μπορεί να πάρει τις 
τιμές: μικρή, μεσαία, 
μεγάλη, κ.λπ. 

 

Είναι μία τακτική 
κλίμακα αλλά με 
αριθμούς. Τα 
χαρακτηριστικά 

κατηγοριοποιούνται 
σύμφωνα με την 

απόκλισή τους από ένα 
αυθαίρετο μέγεθος 
μέτρησης. Ένα 

παράδειγμα είναι το 
"Εμβαδό" το οποίο 
παίρνει τιμές που 
μετριούνται σε 

τετραγωνικά μέτρα. 
 

Είναι μία κλίμακα 
με ένα απόλυτο 
μηδενικό σημείο 
έναρξης. Ένα 
παράδειγμα είναι 
το "Υψόμετρο" το 
οποίο μετριέται σε 
μέτρα και η μέτρηση 

αρχίζει 
από την επιφάνεια 
της θάλασσας. 

 

 
Ανάλογα με τη φύση τους, τα δεδομένα αυτά διακρίνονται σε διακριτά 
(όπως, ο πληθυσμός, η χρήση γης κ.λπ.) και συνεχή (όπως, το υψόμετρο, η 
ατμοσφαιρική ρύπανση κ.λπ.). 
 
Ανάλογα με τις διαστάσεις τους στο χώρο, τα δεδομένα διακρίνονται σε 
σημειακά (όπως, τα επίκεντρα σεισμών, οι πόλεις, τα ηφαίστεια 
κ.λπ.),γραμμικά (όπως, δρόμοι, υδρογραφικό δίκτυο, ρήγματα κ.λπ.), 
επιφανειακά, (όπως, υδρογραφικές λεκάνες, γεωλογικές ενότητες κ.λπ.) και 
ογκομετρικά, (όπως, χάρτης κλίσεων εδαφών). Τα πιο ευρέως 
χρησιμοποιούμενα είναι τα τρία πρώτα είδη. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει 
να αναφερθεί ότι το είδος του αντικειμένου εξαρτάται και από την κλίμακα 
που χρησιμοποιείται. Έτσι, ενώ σε μία κλίμακα 1:50.000 η νήσος Σίφνος 
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μπορεί να περιλαμβάνει σημειακά, γραμμικά και επιφανειακά δεδομένα, σε 
κλίμακα 1:1.000.000, όλη η νήσος Σίφνος αποτελεί ένα σημειακό 
αντικείμενο. Τα δεδομένα εξάλλου αντιπροσωπεύονται από τις διαστάσεις 
τους μέσα στο χώρο. Έτσι, ένα σημείο θεωρείται ότι έχει μηδενικές 
διαστάσεις. Η ευθεία που ενώνει δύο σημεία έχει μία μόνο διάσταση, το 
μήκος. Μία επιφάνεια που αποτελείται από ένα σύνολο γραμμών έχει δύο 
διαστάσεις, το μήκος και την έκταση και τέλος ένα ογκομετρικό μέγεθος 
(μία επιφάνεια που περιλαμβάνει εκτάσεις με κατακόρυφες συντεταγμένες) 
έχει τρεις διαστάσεις. 
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1.8. ΕΙΔΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

 
Δύο είναι τα βασικά μοντέλα απεικόνισης στα Γεωγραφικά Συστήματα 
Πληροφοριών και η διάκρισή τους γίνεται ανάλογα με τη μορφή 
επεξεργασίας των δεδομένων. Αυτά είναι τα Διανυσματικά, ονομαζόμενα 
διεθνώς ως Vector και τα Εικονοκυτταρικά, γνωστά ως Raster. Στα πρώτα, η 
αρχή λειτουργίας τους είναι η γραμμή και τα γεωγραφικά δεδομένα 
αντιπροσωπεύονται από σημεία, γραμμές και επιφάνειες πάνω σε ένα ή 
περισσότερα επίπεδα. Στον Raster τύπο Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών, η αρχή λειτουργίας είναι η διαίρεση του επιπέδου σε μεγάλο 
αριθμό κυττάρων (pixel) με αποτέλεσμα, τα γεωγραφικά δεδομένα να 
παρουσιάζονται με κυψελίδες. Είναι δυνατός, βέβαια, και ο συνδυασμός και 
των δύο μοντέλων απεικόνισης, καθώς και η μετατροπή του ενός στο άλλο, 
με τη βοήθεια κατάλληλων προγραμμάτων, τα αποτελέσματα των οποίων 
δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά.  
 

!"Διανυσματικά μοντέλα  
 

#"Σημεία : Το σημείο είναι η απλούστερη μέθοδος απεικόνισης 
αντικειμένων και χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των 
αντικειμένων που δεν έχουν καμία διάσταση στο χώρο (στη 
συγκεκριμένη, βέβαια, κλίμακα). Η θέση τους στο χώρο 
προσδιορίζεται με τη χρήση είτε απόλυτων είτε σχετικών 
συντεταγμένων (δηλαδή, σε σχέση με κάποιο τοπικό σύστημα 
αναφοράς). 

 
#"Γραμμές : Η χρήση γραμμών χρησιμοποιείται ευρέως, μιας και με 
αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η απεικόνιση πολλών μορφών, όπως 
ρήγματα, δρόμοι, ποτάμια, γραμμές κίνησης τεμαχών ή ακόμη και 
λιθοσφαιρικών πλακών, δίκτυα ποικίλων μορφών κ.λπ. Συνήθως,οι 
γραμμές (σύνδεσμοι) που εισάγονται σε ένα γεωγραφικό σύστημα 
πληροφοριών ενώνονται μεταξύ τους και τα σημεία τομής λέγονται 
κόμβοι (nodes). Για δίκτυα, όπου υπάρχουν πολλές συνδέσεις, όπως 
συμβαίνει στα ποτάμια συστήματα, όπου, για  παράδειγμα, κλάδοι 
1ης τάξης ενώνονται για να δώσουν 2ας, κλάδοι 2ας τάξης ενώνονται 
μεταξύ τους για να δώσουν 3ης και η διαδικασία αυτή συνεχίζεται, 
υπάρχουν δύο κύριες δυνατότητες για τη μορφή της κωδικοποίησης. 
Η επιλογή εξαρτάται από το αν  ενδιαφέρουν περισσότερο οι κόμβοι 
ή οι σύνδεσμοι. Εάν ενδιαφέρουν, κυρίως, οι κόμβοι, τότε μπορεί να 
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δημιουργηθεί ένα αρχείο στο οποίο να καταγράφεται η αρίθμηση των 
κόμβων, οι συντεταγμένες τους (χ,ψ) και οι αριθμοί των συνδέσμων 
με τους οποίους καθένας σχετίζεται. Μία τέτοια μορφή μοντέλου 
φαίνεται στα ακόλουθα σχήματα. Όταν δίνεται έμφαση στους 
συνδέσμους-γραμμές, κάτι που συμβαίνει σε περιπτώσεις που 
ενδιαφέρει και η κατεύθυνσή τους, τότε καταγράφεται ο αριθμός της 
γραμμής, του αρχικού και του τελικού της σημείου. Τα δίκτυα στα 
οποία δύο κόμβοι ενώνονται με μία ευθεία γραμμή, μπορεί να 
βρεθούν στη βιβλιογραφία και ως "Πλήρως Συνδεδεμένα δίκτυα". 
Υπάρχει, βέβαια, και η περίπτωση του συνδυασμού των δύο 
παραπάνω περιπτώσεων, έτσι ώστε το γεωγραφικό μοντέλο να 
αποτελείται από δύο αρχεία: ένα αρχείο συνδέσμων και ένα αρχείο 
κόμβων. 

 
#"Επιφάνειες : Υπάρχουν πολλοί τρόποι απεικόνισης επιφανειών: το 
μοντέλο Spaghetti, το μοντέλο κωδικών αλυσίδων (Chain code), το      
τοπολογικό μοντέλο (Topological), το μοντέλο Dime και το μοντέλο 
Polyvrt.  

 
$"Mοντέλο Spaghetti : Πρόκειται για τον απλούστερο τρόπο 
απεικόνισης μιας επιφάνειας για αυτό και χρησιμοποιείται στις πιο 
απλές μορφές αυτοματοποιημένης χαρτογράφησης. Σύμφωνα με 
το μοντέλο αυτό για κάθε πολύγωνο της περιοχής ενδιαφέροντος 
δημιουργείται ένα αρχείο,όπου καταχωρίζονται με τη σειρά οι 
συντεταγμένες κάθε σημείου που έχει περαστεί για να καθορίσει 
την πολυγωνική επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο, το δισδιάστατο 
μοντέλο ενός χάρτη μετατρέπεται σε μονοδιάστατο. Το βασικό 
μειονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι η καταγραφή παραπάνω 
από μία φορές των συντεταγμένων των σημείων που ανήκουν σε 
γραμμές, οι οποίες με τη σειρά τους ανήκουν σε γειτονικά 
πολύγωνα.  

 
$"Mοντέλο κωδικών αλυσίδων (Chain code) : Σε αυτό το μοντέλο 
καταγράφεται η θέση ενός αρχικού σημείου και κατόπιν οι θέσεις 
των επόμενων σημείων καταγράφονται σε σχέση με την απόστασή 
τους από το αρχικό. Με τον τρόπο αυτόν, κωδικοποιούνται τα 
γραμμικά στοιχεία με τη χρησιμοποίηση μόνο των συντεταγμένων 
του αρχικού σημείου της γραμμής. Το μοντέλο αυτό 
χρησιμοποιείται ευρέως για την απεικόνιση οδικού δικτύου, 
δικτύου απορροής, κ.λπ. Εξάλλου, το βασικό πλεονέκτημά του 
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είναι η ευκολία μετατροπής των ήδη εισαγμένων δεδομένων του, 
στη μορφή που απαιτούν τα άλλα μοντέλα. 

 
$"Tοπολογικό μοντέλο (Topological) : Αποτελεί το συνηθέστερο 
τρόπο οργάνωσης των γεωγραφικών στοιχείων και διατηρεί τις 
χωρικές σχέσεις ανάμεσα στα διαφορετικά αντικείμενα και 
φαινόμενα που καταχωρίζονται στο σύστημα. Η οργάνωση γίνεται 
με τη χρησιμοποίηση των κόμβων και περιλαμβάνονται οι 
συντεταγμένες τους. Κατασκευάζεται ένα αρχείο πολυγώνων, 
όπου με μονάδα τη γραμμή καταχωρίζεται η αρχή και το τέλος 
της, καθώς και τα πολύγωνα που βρίσκονται εκατέρωθεν αυτής. 

 
$"Mοντέλο GBF/Dime (Geographic Base File/Dual Independent 

Map) : Αποτελεί το γνωστότερο μοντέλο τοπολογικής χρήσης. Η 
βασική μονάδα του είναι το τμήμα μιας επιφάνειας που 
περιλαμβάνεται ανάμεσα σε δύο τομές της. Το χαρακτηριστικό 
του είναι η χρήση τόσο των διευθύνσεων των γραμμών, όσο και 
των συντεταγμένων του, ενώ για την εύρεση ενός τμήματος 
γραμμής, το πρόγραμμα ψάχνει σειριακά σε όλο το αρχείο. Το 
μοντέλο αυτό χρησιμοποιήθηκε τη δεκαετία του '70 στις ΗΠΑ για 
την κατασκευή των αστικών χαρακτηριστικών στις διάφορες 
ανεπτυγμένες περιοχές.  

 
$"Mοντέλο Polyvrt (POLYgon conVERTer) : Το μοντέλο αυτό έχει 
οργανωμένα τα στοιχεία του με ιεραρχική δομή. Η βασική 
γραμμική μονάδα είναι μία αλυσίδα, δηλαδή μία σειρά από 
ευθύγραμμα τμήματα που αρχίζουν και τελειώνουν σε έναν κόμβο. 
Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιήθηκε αργότερα από το προηγούμενο 
αλλά και αυτό μέσα στη δεκαετία του '70 από το Harvard 
Laboratory for Computer Graphics και είναι καλύτερο στο θέμα 
της ανάκτησης των στοιχείων του μοντέλου.  

  
!"Ψηφιδωτά μοντέλα (Raster-Grid) 

 
Η δημιουργία ενός ψηφιδωτού μοντέλου λαμβάνει χώρα με τη 
διαίρεση της περιοχής ενδιαφέροντος σε μία σειρά χωρικών 
ενοτήτων. Κάθε μία από τις ενότητες, έχει το σύνολο των ιδιοτήτων 
του αντικειμένου που καθορίζει. Η γενική αρχή των μοντέλων αυτών 
είναι η δυνατότητα απεριόριστης επέκτασής τους στο χώρο και το 
αντίστροφο, δηλαδή η δυνατότητα της συνεχούς υποδιαίρεσης του 
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ίδιου σχήματος σε μικρότερες ενότητες που έχουν τις ίδιες ιδιότητες 
με το αρχικό σχήμα. Υπάρχουν τα ψηφιδωτά μοντέλα κανονικής και 
μή κανονικής μορφής. Το μοντέλο που χρησιμοποιείται περισσότερο 
από όλα είναι το τετράγωνο, λόγω της δυνατότητάς του να 
υποδιαιρείται σε απεριόριστο αριθμό υποπεριοχών που έχουν το ίδιο 
σχήμα, ιδιότητες και λειτουργία. Το μοντέλο αυτό ονομάζεται και 
μοντέλο Τεταρτημορίων.  

 
Τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου μοντέλου είναι ποικίλα.  
Από πλευράς Πληροφορικής βοηθά το γεγονός ότι έχει τη μορφή 
δέντρου, έτσι ώστε κάθε ανώτερο επίπεδο να έχει τέσσερα 
υποεπίπεδα και κάθε υποεπίπεδο με τη σειρά του έχει τέσσερα υπο-
υπο επίπεδα κ.ο.κ. Μία τέτοια δομή χρησιμοποιείται ευρέως στην 
οργάνωση και τον έλεγχο των αρχείων. 
Από πλευράς χαρτογράφησης περιοχών, το μοντέλο αυτό έχει 
κλίμακα βασισμένη σε δυνάμεις του δύο, οπότε είναι συμβατή με το 
σύστημα των καρτεσιανών συντεταγμένων.  
Τέλος, ένα τέτοιο μοντέλο είναι πολύ λειτουργικό από θέμα 
απεικόνισης. 

 
Στο ψηφιδωτό μοντέλο είναι δυνατό να γίνει η απεικόνιση με τους 
κωδικούς αλυσίδων, μηκών και κωδικούς τετραγώνων. 

   
#"Κωδικοί αλυσίδων (Chain codes) : Θεωρείται ένα σημείο 
έναρξης, όπως για παράδειγμα η ψηφίδα με συντεταγμένες 
σειρά:10 και στήλη 1,καθώς και οι τέσσερις κατευθύνσεις 
(ανατολικά = 0, βόρεια = 1, δυτικά = 2 και νότια = 3). Η 
περιγραφή των ορίων μιας περιοχής, είναι δυνατό να 
πραγματοποιηθεί καθορίζοντας τα όρια σύμφωνα με τη φορά των 
δεικτών του ρολογιού. 
Το μοντέλο αυτό πλεονεκτεί στην απλότητα και το συμβατικό 
τρόπο οργάνωσης, χαρακτηριστικά που διευκολύνουν λειτουργίες, 
όπως η μέτρηση εμβαδών και περιμέτρων. Το μειονέκτημα του 
μοντέλου αυτού είναι η δυσκολία στην εκτέλεση υπερθέσεων. 

 
#"Κωδικοί μηκών (Run-length codes) : Σε αυτόν τον τύπο 
λειτουργίας, για κάθε σειρά δημιουργούνται διαστήματα ψηφίδων 
της μορφής "από-έως". Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση του απαιτούμενου χώρου αποθήκευσης των δεδομένων και 
είναι όμως χρονοβόρα,λόγω της συμπίεσης των στοιχείων. 
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#"Κωδικοί τετραγώνων (Block codes) : Σε αυτό το μοντέλο 
παρουσιάζεται η περιοχή με τη μορφή τετραγώνων άνισων 
μεγεθών.  
Κάθε ένας από τους προαναφερθέντες τύπους έχει τα 
πλεονεκτήματά του και τα μειονεκτήματά του. Έτσι, η 
χρησιμοποίηση ενός εκ των δύο μοντέλων καθορίζεται 
αποκλειστικά και μόνο από την εφαρμογή που πρόκειται να 
εκτελεστεί. 

  
Σύγκριση Διανυσματικών και Ψηφιδωτών μοντέλων :  
 

 
ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ (VECTOR) 

 

Πλεονεκτήματα 
 

Μειονεκτήματα 
 

Με τη χρήση των δικτύων (κάναβος), 
γίνεται πλήρης περιγραφή της 
τοπογραφίας. 

Σύνθετες δομές λόγω της  
διαφορετικής τοπογραφικής μορφής 
κάθε μονάδας. 

Περιεκτικές δομές δεδομένων.  

Καλή παρουσίαση δεδομένων. 
 

Δυσκολία επεξεργασίας επικάλυψης 
επιπέδων πληροφορίας. 

Ενιαία δομή δεδομένων.  

Μεγάλη ακρίβεια κατά τη γραφική 
απεικόνιση. 

Δυσκολία μέτρησης εμβαδού και 
μήκους. 

Δυνατότητες ενημέρωσης των  
γραφικών και ποιοτικών 
χαρακτηριστικών. 

Απαιτείται δαπανηρό λογισμικό και 
τεχνικός εξοπλισμός. 
 

Ευκολία πλευρικής σύνδεσης 
διαφορετικών περιγραφικών δικτύων 
πληροφοριών (με τη χρήση των 
nodes). 

Δύσκολη και χρονοβόρα η μετατροπή 
των Raster δεδομένων σε Vector 
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ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ (RASTER) 

 
 

Πλεονεκτήματα 
 

 
Μειονεκτήματα 

Απλές δομές δεδομένων. 
 

Μεγάλοι όγκοι γραφικών δεδομένων, 
που συνεπάγεται μεγάλες απαιτήσεις 
μνήμης. 

Ευκολία απεικόνισης (λόγω 
ομοιότητας της κάθε μονάδας 
δεδομένων στο χώρο). 

 

Ευκολία υπέρθεσης και συνδυασμού 
των δεδομένων του χάρτη με δεδομένα 
που συλλέγονται από διαφορετικές 
πηγές καθώς τηλεπισκοπικά δεδομένα. 

Μειωμένη αναπαράσταση δομών, 
εξαιτίας της χρήσης μεγάλων 
κυψελών, με σκοπό τη μείωση της 
ποσότητας των γραφικών δεδομένων. 

 Οι θεματικοί χάρτες είναι απαραίτητο 
να τύχουν επιμελούς επεξεργασίας για 
να είναι ευπαρουσίαστοι. 

Ακριβής προσομοίωση της 
πραγματικότητας, λόγω ισοδυναμίας 
των ψηφιακών δεδομένων με τα 
φυσικά στοιχεία. 

Δυσκολία έως αδυναμία σύνδεσης 
πληροφοριών που βρίσκονται σε 
διαφορετικά αντικείμενα. 
 

 Χρονοβόρα διαδικασία  
μετασχηματισμού συντεταγμένων, 
λόγω μεγάλου όγκου πληροφοριών. 
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1.9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ G.I.S.  
 
Η ύπαρξη δύο μοντέλων απεικόνισης των δεδομένων στα G.I.S. (του Raster 
και του Vector) και η αναποτελεσματική λειτουργία των προγραμμάτων 
μετατροπής, περιπλέκει τη διαδικασία της επιλογής. Έτσι, παρά την 
τεχνολογική πρόοδο, η απάντηση στο ερώτημα για την εγκατάσταση Vector 
ή Raster γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών, εξαρτάται αποκλειστικά 
και μόνο, από το είδος της εργασίας που πρόκειται να επιτευχθεί. Ορισμένες 
εργασίες επιτυγχάνονται ευκολότερα με κάποιον από τους δύο τύπους. 
Παρακάτω, παρουσιάζονται μερικές εφαρμογές και το προτεινόμενο είδος 
Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, προκειμένου να ληφθούν 
καλύτερα αποτελέσματα: 
 

#"Vector τύπος, χρησιμοποιείται για την επεξεργασία δεδομένων που 
αφορούν στα μορφολογικά χαρακτηριστικά. 

 
#"Ο Vector τύπος χρησιμοποιείται για την ανάλυση και μελέτη δικτύων, 
όπως είναι το τηλεπικοινωνιακό και το συγκοινωνιακό. 

 
#"Σε περιπτώσεις που το πεδίο ενδιαφέροντος εστιάζεται σε σχέδια και 
γραμμές πολύ υψηλής ευκρίνειας, είναι προτιμότερη η επιλογή Vector 
τύπου δομής δεδομένων και αναπαραγωγής εικόνας. 

 
#"Η μέθοδος Raster βρίσκει ευρεία εφαρμογή στην κατασκευή 
γρήγορων και φθηνών χαρτών, συσχετισμό χαρτών, καθώς και σε 
περιπτώσεις χωρικής ανάλυσης. 

 
#"Ο αλγόριθμος Raster χρησιμοποιείται στην περίπτωση προσομοίωσης 
φαινομένων και δημιουργίας μοντέλων, και, ιδιαίτερα, όταν αυτά 
εμπεριέχουν επιφάνειες. 

 
Ο συνδυασμός Raster και Vector είναι ικανός να δώσει εμφανίσεις και 
εκτυπώσεις με γραμμές μεγάλης ευκρίνειας, με αρκετά καλής ποιότητας 
διαγράμμιση και χρωματισμό εμβαδών. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα 
των γραμμών δίνονται σε Vector μορφή, ενώ η σκιαγράφηση σε Raster 
μορφή.  
 
Πρέπει, επίσης, να λάβουμε υπόψη μας, ότι οι οθόνες έχουν τη δυνατότητα 
να λειτουργούν είτε σε Vector, είτε σε Raster επίπεδο, ανεξάρτητα από τη 
μορφή με την οποία είναι δοσμένα τα δεδομένα.  
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1.10. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.  
 
Κατά τη λειτουργία ενός G.I.S. οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα με τη 
σειρά είναι οι εξής: 
 

$"Συλλογή δεδομένων, 
$"Κωδικοποίηση και εισαγωγή δεδομένων, 
$"Αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων, 
$"Ανάκτηση δεδομένων, 
$"Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων,  
$"Απεικόνιση δεδομένων. 

 
Η συλλογή των δεδομένων που θα εισαχθούν στο σύστημα είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τη φύση των δεδομένων και 
την απαιτούμενη αξιοπιστία. Οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων, είναι 
πολυάριθμοι, και πολύ συχνά, ιδιαίτερα δαπανηροί. Η επιλογή του τρόπου 
συλλογής των δεδομένων, στηρίζεται στο είδος της μελέτης, στην ειδίκευση 
του προσωπικού που χειρίζεται το G.I.S, στις οικονομικές δυνατότητες του 
φορέα που στηρίζει την έρευνα και στο βαθμό ενημέρωσης των δεδομένων 
από την πηγή συλλογής τους.  
 
Η κωδικοποίηση και εισαγωγή των δεδομένων αρχίζει από τη στιγμή που τα 
στοιχεία θα συλλεχθούν και επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση 
συγκεκριμένων διεργασιών που εξαρτώνται από τη φύση των στοιχείων. Οι 
διαδικασίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τροποποιήσεις της μορφής των 
δεδομένων (είτε όταν έχουν διαφορετική δομή, είτε όταν είναι 
καταγραμμένα σε διαφορετικά είδη αποθήκευσης), εντοπισμό και διόρθωση 
λαθών, όπου χρειάζεται, καθώς και δημιουργία σημείων, γραμμών και 
πολυγώνων. 
 
Ένας από τους πιο εύκολους και προσιτούς, στον κάθε αναλυτή, τρόπους 
είναι η απευθείας εισαγωγή των δεδομένων στο G.I.S. από τους κλασικούς 
χάρτες, δίνοντας έμφαση στο είδος των δεδομένων που θα εισαχθούν στον 
υπολογιστή. Η διαδικασία αυτή, αποτελεί την ψηφιοποίηση.Τα 
αποτελέσματα είναι ακριβή, αρκεί να γίνει σωστά ο προσανατολισμός του 
χάρτη στις γήϊνες συντεταγμένες (image registration), που είναι η πρώτη 
εργασία που λαμβάνει χώρα πριν ξεκινήσει η ψηφιοποίηση των στοιχείων. 
Στην περίπτωση ψηφιοποιήσης με τον ψηφιοποιητή (Digitizer), 
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χρησιμοποιείται το σταυρόνημα για την παρακολούθηση των στοιχείων του 
χάρτη (σημεία, γραμμές, όρια επιφανειών) και με το πάτημα κατάλληλων 
πλήκτρων, γίνεται η εισαγωγή των σημείων του χάρτη που σημαδεύει το 
σταυρόνημα.  
 
Μία δεύτερη μέθοδος, είναι η εισαγωγή των δεδομένων στο G.I.S. 
κατευθείαν από τη γεωλογική παρακολούθηση στο ύπαιθρο, είτε με τη 
μορφή σημειώσεων που θα περαστούν αργότερα στον υπολογιστή, είτε με 
τη χρήση φορητών υπολογιστών (LapTop). 
 
Η τρίτη μέθοδος, είναι η αυτοματοποιημένη μορφή της δεύτερης και 
βασίζεται στη συνεχή επικοινωνία του G.I.S. με τα όργανα παρατήρησης 
υπαίθρου. Τα όργανα αυτά τοποθετούνται σε μία θέση με αυστηρά 
καθορισμένες γεωγραφικές συντεταγμένες και δίνουν μία σειρά δεδομένων, 
παρακολουθώντας τη μεταβολή φαινομένων και στοιχείων 
(βροχόπτωση,θερμοκρασία, σεισμική δραστηριότητα, κ.λπ.), συναρτήσει 
του χρόνου. Έτσι, λαμβάνοντα δεδομένα μεγάλης ακρίβειας και 
συστηματικής συνέχειας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
προβλέψεις καταστάσεων, ή για προειδοποίηση επερχόμενων κινδύνων.  
 
Είναι σημαντικό η αποθήκευση των δεδομένων στα επίπεδα πληροφορίας 
να γίνεται σωστά, έτσι ώστε να μπορούν να υποστούν επεξεργασία 
απρόσκοπτα στο μέλλον. Για αυτό, συνήθως είναι προτιμότερη η 
αποθήκευση των δεδομένων κατά ομάδες όμοιων χαρακτηριστικών σε 
διαφορετικά επίπεδα πληροφορίας. Με τον τρόπο αυτό είναι αποδοτικότερα 
όσον αφορά στην περαιτέρω διαχείρισή τους, είτε αυτή αφορά στην 
ανάκτησή τους σε μορφή χαρτών, είτε στη χρησιμοποιησή τους ως 
στατιστικά δεδομένα. 
 
Η αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων επιτυγχάνεται με τη 
χρησιμοποίηση ειδικών προγραμμάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 
(DBMS: Data Base Managment Systems), τα οποία μεταξύ άλλων 
προσφέρουν στους χρήστες αποτελεσματική αποθήκευση, ανάκτηση και 
ενημέρωση των δεδομένων τους, καθώς και αποφυγή πολλαπλών 
καταγραφών όμοιων στοιχείων. 
 
Τα layers συνεργάζονται και με ισχυρές βάσεις δεδομένων (Data Base), για 
την παρουσίαση στο χρήστη πρόσθετων πληροφοριών για το κάθε στοιχείο 
τους. Ο χρήστης ορίζει ποιά πεδία από τη βάση δεδομένων πρέπει να 
εμφανίζονται, όταν ζητούνται πληροφορίες για τα στοιχεία ενός layer. Η 
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βάση δεδομένων ακολουθεί, συνήθως, τη δομή και τα πρότυπα κάποιας από 
τις γνωστές βάσεις του εμπορίου, ενώ μπορεί να δεχθεί δεδομένα και από 
αρχεία βάσεων άλλης μορφής, με κατάλληλη μετατροπή. Η εμφάνιση 
πληροφοριών για ένα στοιχείο της οθόνης, γίνεται με την  επιλογή του 
σημείου αυτού με το mouse. Εάν επιλεγούν περισσότερα του ενός σημεία, 
το G.I.S μπορεί να επεξεργαστεί τα αντίστοιχα στοιχεία της βάσης 
δεδομένων και να εξάγει δευτερογενή πεδία πληροφοριών από το 
συνδυασμό ή τη στατιστική επεξεργασία αυτών. Ένα G.I.S. μπορεί να 
διαχειρίζεται περισσότερες της μίας βάσεις δεδομένων, αλλά η δυσκολία και 
ο χρόνος επεξεργασίας και συσχετισμού αυτών αυξάνει αναλογικά με το 
πλήθος τους. Τέλος, μία τρίτη μορφή δεδομένων που μπορούν τα G.I.S. να 
διαχειρίζονται είναι απ' ευθείας ψηφιακές εικόνες, στη γνωστή Raster 
μορφή. Με τον τρόπο αυτόν, δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός ή η 
αναζήτηση στοιχείων, αλλά αφ΄ενός γίνονται οι χάρτες πιο ευπαρουσίαστοι 
και επιτρέπουν τη συγκριτική παρακολούθηση, αφ' ετέρου είναι δυνατή η 
ψηφιοποίηση στοιχείων που λείπουν κατά τη διάρκεια της μελέτης, χωρίς να 
είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων ψηφιοποίηση όλων των στοιχείων των 
Raster εικόνων. 
 
Κατά την ανάκτηση των δεδομένων θα πρέπει να μπορεί ο χρήστης να 
διαβάσει τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά τους είτε ξεχωριστά, είτε κατά 
ομάδες, είτε με συνδυασμούς αυτών. 
 
Η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 
εργασιών, μερικές από τις οποίες είναι οι αναταξινομήσεις και 
ομαδοποιήσεις ποιοτικών στοιχείων , γεωμετρικές επεξεργασίες , π.χ. 
μετατροπές κλίμακας, στερεογραφικής προβολής και μετρήσεις 
αποστάσεων. 
 
Τέλος, η απεικόνιση των δεδομένων επιτυγχάνεται με ένα ευρύ φάσμα 
τρόπων, ο απλούστερος των οποίων είναι μέσω της οθόνης. Άλλα μέσα που 
χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση των δεδομένων είναι οι εκτυπωτές, οι 
plotters, οι βιντεοπροβολείς, κ.λπ.                 
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1.11. ΤΑ G.I.S. ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
      
 Ιδιαίτερα, στο χώρο των Γεωεπιστημών, τα G.I.S. βρίσκουν την καλύτερη 
δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Τα ψηφιοποιημένα δεδομένα 
είναι στοιχεία που έχουν μετατραπεί σε μορφή ικανή να την επεξεργαστεί 
και να την αναλύσει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Τα γεωλογικά δεδομένα, 
που είναι δυνατόν να διαχειριστούν από τα G.I.S, είναι δύο ειδών. Τα 
στατικά δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνουν σημεία, γραμμές και επιφάνειες 
σταθερές στο χρόνο και τα δυναμικά που περιγράφουν καταστάσεις και 
φαινόμενα μεταβαλλόμενα, συναρτήσει του χρόνου.  
 
Ως γεωλογικά σημειακά στοιχεία, κατατάσσονται οι πηγές, οι καταβόθρες, 
τα ηφαίστεια, τα σημεία αναφοράς δεδομένων σχετικών με 
γραμμές,επιφάνειες, κ.λπ. Τα γραμμικά στοιχεία, που εισάγονται στα G.I.S, 
είναι τα ρήγματα, οι επωθήσεις, οι εφιππεύσεις, τα ποτάμια, οι άξονες 
πτυχώσεων και οροσειρών, τα φαράγγια, κ.λπ. Οι επιφάνειες που είναι 
δυνατόν να ψηφιοποιηθούν αφορούν σχηματισμούς πετρωμάτων,γεωλογικές 
ενότητες, διοικητικές περιοχές και εκτάσεις με όμοια χαρακτηριστικά, όπως 
για παράδειγμα το σύνολο των εκτάσεων που υδρεύονται από ένα 
συγκεκριμένο ποταμό. 
 
Στα δυναμικά δεδομένα, κατατάσσονται φαινόμενα, όπως η μεταβολή στη 
στάθμης της θάλασσας και των ποταμών, η παλίρροια, ο σχηματισμός και η 
τήξη των πάγων, η μεταβολή των ορίων της βλάστησης, η νέφωση, οι 
τυφώνες και οι κυκλώνες. Τα φαινόμενα αυτά, είναι δυνατόν να 
καταγράφονται και να ψηφιοποιούνται αυτόματα, κρατώντας έτσι τον 
υπολογιστή ενήμερο, οπότε ο χρήστης δεν είναι απαραίτητο να ασχολείται 
με την εγκυρότητα των δεδομένων. Η αυτόματη ενημέρωση είναι 
απαραίτητη σε περιπτώσεις, όπου τα δεδομένα αλλάζουν πολύ γρήγορα 
συναρτήσει του χρόνου, καθιστώντας τη χειρωνακτική ενημέρωση αδύνατη 
ή οικονομικά ασύμφορη. 
 
Τα γεωλογικά δεδομένα, που εισάγονται σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα 
Πληροφοριών, εξαρτώνται από τη μορφή της μελέτης και από τα 
ερωτήματα στα οποία καλείται ο φορέας να δώσει απάντηση. Η αξιοποίηση 
των δεδομένων μπορεί να γίνει με τρεις μορφές επεξεργασίας. Η πρώτη 
μορφή αφορά στην απλή καταχώριση των δεδομένων σε πληροφοριακά 
επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά καθιστούν δυνατή την επιλεκτική παρουσίαση 
των δεδομένων αυτών. Επίσης, με τη χρησιμοποίησή τους αποφεύγεται η 
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υπερφόρτωση του χάρτη με δεδομένα, που θα είχε ως αποτέλεσμα τη 
μείωση της ευκρίνειάς του.  
 
Η δεύτερη μορφή περιέχει επιπλέον και ανάλυση των δεδομένων, η οποία 
μπορεί να είναι γραφικής, ποσοτικής ή και στατιστικής φύσεως. Κατά τη 
γραφική ανάλυση τα δεδομένα κατηγοριοποιούνται και παρουσιάζονται με 
βάση τη γεωγραφική τους κατανομής. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί η εμφάνιση στο χάρτη όλων των οικισμών που βρίσκονται σε μία 
ακτίνα διακοσίων χιλιομέτρων γύρω από ένα ενεργό ηφαίστειο και του 
οδικού δικτύου που τους συνδέει. Στην ποσοτική ανάλυση, τα δεδομένα 
αξιολογούνται με βάση κάποιο, αριθμητικό συνήθως, μέγεθος τους. Το 
μέγεθος αυτό είναι δυνατόν να είναι αυθιγενές, δευτερογενές ή τριτογενές. 
Αυθιγενές ή αλλιώς πρωτογενές, είναι όταν προέρχεται απ'ευθείας από τη 
βάση δεδομένων του προγράμματος, χωρίς να έχει υποστεί μαθηματική 
επεξεργασία. Δευτερογενές είναι όταν προέρχεται από το συνδυασμό δύο ή 
περισσοτέρων αυθιγενών μεγεθών, ενώ τριτογενές όταν προκύπτει από δύο 
ή περισσότερα δευτερογενή μεγέθη. Ένα απλό παράδειγμα αποτελεί ο 
υπολογισμός της πληθυσμιακής πυκνότητας των οικισμών ενός νομού, κατά 
τον οποίο το G.I.S πρέπει να διαιρέσει για κάθε οικισμό,δύο πρωτογενή 
μεγέθη: τον πληθυσμό με την έκταση. Η στατιστική μορφή ανάλυσης αφορά 
στη σύγκριση όμοιων πρωτογενών και μη δεδομένων και στην παρουσίαση 
αυτών στο χάρτη, εφόσον ικανοποιούν τη συνθήκη που έχει θέσει ο 
χρήστης. Παράδειγμα αυτής της περίπτωσης, μπορεί να αποτελέσει η 
εμφάνιση στο χάρτη όλων των οικισμών, των οποίων η πληθυσμιακή 
πυκνότητα είναι μεγαλύτερη από τη μέση πληθυσμιακή πυκνότητα 
ολόκληρου του νομού στον οποίο υπάγονται.  
 
Η τρίτη και συνθετότερη μορφή, συνίσταται στο συνδυασμό των ανωτέρω 
δύο τρόπων επεξεργασίας και από απαντήσεις σύνθετων ερωτημάτων. 
 
Ένα πολύπλοκο ερώτημα, που είναι δυνατόν να τεθεί σε ένα Γεωγραφικό 
Σύστημα Πληροφοριών, είναι η αναζήτηση των κατάλληλων θέσεων μίας 
ευρύτερης περιοχής, για την κατασκευή ενός έργου, δίνοντας στο σύστημα 
τα απαραίτητα κριτήρια.  
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1.12. ΤΗΛΕΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ G.I.S.  
 
Τηλεανίχνευση είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις μεθόδους συλλογής 
και επεξεργασίας πληροφοριών που αναφέρονται σε αντικείμενα που 
βρίσκονται σε απόσταση από τα μέσα μέτρησης. Βασικός στόχος της είναι η 
απόκτηση πληροφοριών και η εξαγωγή συμπερασμάτων που συμβάλλουν 
στη βέλτιστη διαχείριση των φυσικών πόρων της Γης και την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος. Η επιστήμη αυτή, εξαιτίας του τρόπου συλλογής 
και επεξεργασίας των περιβαλλοντικών στοιχείων, παρέχει αξιοπιστία 
καθώς και ενιαία αντίληψη για το περιβάλλον και τα φαινόμενα που 
εξετάζει. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής μας για ακρίβεια 
δεδομένων, οδηγεί ολοένα και περισσότερες χώρες του κόσμου στη 
σταδιακή αντικατάσταση των συμβατικών μεθόδων παρακολούθησης του 
περιβάλλοντος με τις αντίστοιχές τους σύγχρονες. 
 
Οι τομείς με τους οποίους ασχολείται η επιστήμη της Τηλεανίχνευσης 
καλύπτουν ένα πολύ ευρύ φάσμα. Επιγραμματικά, αναφέρονται οι τομείς 
μελέτης στους οποίους συμβάλλει η επιστήμη της Τηλεανίχνευσης. 
 

1.Μελέτη αστικών περιοχών, έτσι ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή 
κατανομή του πληθυσμού, η αξιολόγηση της χρήσης γης, να βρεθούν 
τα βέλτιστα δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και ο,τιδήποτε 
άλλο έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη του επιπέδου διαβίωσης των 
κατοίκων. 

 
2.Μελέτη αγροτικών περιοχών, έτσι ώστε να δοθούν πληροφορίες 
σχετικά με τη χρήση γης ανάλογα με τις ιδιότητες του εδάφους, 
γεωλογικά,υδρογεωλογικά και λοιπά στοιχεία, εκτιμήσεις σχετικά με 
την εξάπλωση καταστροφών, συμπεράσματα σε σχέση με το κλίμα 
κ.λπ. 

 
3.Μελέτη υδάτινων εκτάσεων και συγκεκριμένα μελέτη πιθανών 
μολύνσεων, εξάπλωση αυτών, εύρεση των ορίων της ρύπανσης, 
προτεινόμενες λύσεις στα προβλήματα, μελέτη στα επιφανειακά και 
υπόγεια νερά, εδαφική υγρασία, εξατμισιδιαπνοή, σχέση 
ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων με απορροή και κατείσδυση, 
κ.λπ. 

 
4.Μελέτη δασικών εκτάσεων, με σκοπό τη μελέτη του είδους και της 
έκτασης των δασικών τύπων, των προϊόντων που παράγονται από 
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αυτά,την εκτίμηση πιθανών ζημιών, τη μελέτη για τη δημιουργία 
αντιπυρικών ζωνών, κ.λπ. 

 
5.Μελέτη θαλάσσιων περιοχών, με σκοπό τη μελέτη της ρύπανσης 
των ακτών και προτεινόμενες λύσεις, της χημικής, βιολογικής, 
φυσικής και γεωλογικής ωκεανογραφίας, κ.λπ.  

 
Μία από τις πιο σημαντικές συνδέσεις των δύο αυτών επιστημών 
εφαρμόζεται μέσω του συστήματος ILWIS (Intergrated Land and Watershed 
Management Information System) που υλοποιήθηκε το 1988 από το ITC 
(International Typeface Coorporation), σε συνεργασία με άλλους δημόσιους 
φορείς.  
 
Σκοπός ενός συνδυαστικού συστήματος που χρησιμοποιεί ψηφιακά 
τηλεπισκοπικά δεδομένα και πληροφορίες γης από άλλες πηγές, είναι να 
παρέχει στους χρήστες του ευκολία στη διαχείριση (εισαγωγή, αποθήκευση, 
τροποποίηση, επεξεργασία και ανάλυση) των δεδομένων. Παρόλα αυτά η 
ροή των πληροφοριών σε ένα Πληροφοριακό Σύστημα Τηλεανίχνευσης 
είναι για την ώρα πολύπλοκη, γίνονται όμως καθημερινά προσπάθειες για 
την εξέλιξη αυτών των προγραμμάτων και μέχρι κάποιο βαθμό υπάρχει 
θεωρητικά απεριόριστος αριθμός πιθανών τρόπων διαχείρισης και 
παρουσίασης των στοιχείων. 
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1.13. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
 
Προκειμένου να μπορέσει ο υπολογιστής να μας δώσει τις ζητούμενες 
απαντήσεις, πρέπει να έχουμε εφοδιάσει το σύστημα κατάλληλα, τόσο από 
την πλευρά του hardware, όσο και από την πλευρά του software. 
 
Το hardware περιλαμβάνει το σύστημα εισόδου (Input), επεξεργασίας 
(Process), αποθήκευσης (Save) και εξόδου (Output). Καθένας από αυτούς 
τους τομείς αποτελείται από ξεχωριστά τμήματα. Το σύστημα ειδόδου 
μπορεί να αποτελείται από το πληκτρολόγιο (keyboard), το ποντίκι (mouse), 
τον ψηφιοποιητή (digitizer), το σχεδιογράφο (plotter), το σαρωτή (scanner), 
το δίκτυο, το modem, κ.λπ. Η μονάδα επεξεργασίας περιλαμβάνει την 
κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit) και το 
μαθηματικό συνεπεξεργαστή (Math CoProcessor), ενώ μπορεί να έχει και 
έναν επιταχυντή γραφικών, ο οποίος αυξάνει την ταχύτητα επεξεργασίας 
γραφικών στο σύστημα. Ο τομέας της αποθήκευσης περιλαμβάνει όλα τα 
γνωστά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, όπως είναι ο σκληρός δίσκος, οι 
δισκέτες, το CD-Rom, οι φορητοί σκληροί δίσκοι (π.χ. τύπου 
Bernoulli,Zip/Jaz Drive, κ.λπ.), οι μαγνητικές ταινίες και τα δίκτυα των 
υπολογιστών, όπως το Internet. Τέλος, το σύστημα εξόδου αποτελείται από 
την οθόνη (monitor ή VDU), τον εκτυπωτή, το σχεδιογράφο και το modem.  
 
Κάθε μία από τις παραπάνω συσκευές εξυπηρετεί το δικό της σκοπό. Έτσι, 
η κεντρική μονάδα επεξεργασίας είναι ο τομέας ο οποίος διευθύνει όλες τις 
λειτουργίες του υπολογιστή. Περιέχει σχεδόν αναρίθμητους διαφορετικούς 
αγωγούς (transistors) σε ένα κομμάτι σιλικόνης (chip) και εκτελεί πολλές 
διαφορετικές λειτουργίες οι οποίες ελέγχονται από προγράμματα που 
τοποθετούνται στην κυρίως μνήμη του υπολογιστή (RAMe Random Access 
Memory - Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης). Οι οδηγίες που εισάγονται από 
το πληκτρολόγιο μεταδίδονται στον υπολογιστή, ο οποίος τις τοποθετεί 
στην κύρια μνήμη. Η οθόνη είναι το μέσο ενημέρωσης για την πορεία 
εργασίας του υπολογιστή, δίνοντας διάφορες πληροφορίες. Η συσκευή αυτή 
είναι γνωστή, επίσης, και με τα ονόματα monitor, CRT και οθόνη καθοδικού 
σωλήνα. Το ποντίκι, (mouse) χρησιμοποιείται συχνά αντί για το 
πληκτρολόγιο για την εισαγωγή στοιχείων.Ο ψηφιοποιητής είναι η συσκευή 
με τη βοήθεια της οποίας είναι δυνατή η μετατροπή αναλογικών 
πληροφοριών σε δυαδικώς κωδικοποιημένα σήματα  τύπου "εντός - εκτός", 
τα οποία αναπαριστούν τις πληροφορίες στους υπολογιστές. Ο εκτυπωτής, 
καθώς και ο σχεδιογράφος (plotter) χρησιμοποιούνται για την                          
παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε χαρτί.     
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Το δεύτερο βασικό τμήμα, είναι το λογισμικό, το οποίο αποτελεί το 
συνδετικό κρίκο μεταξύ του υπολογιστή και του χρήστη. Ο όρος 
“λογισμικό” (Software) περιγράφει τα προγράμματα που επεξεργάζεται ο 
υπολογιστής,ή κατά την πιστή μετάφραση στα Ελληνικά, τα μαλακά μέρη 
του υπολογιστή. Το G.I.S. πρόγραμμα είναι υπεύθυνο για τον τρόπο 
εισαγωγής, αποθήκευσης, διαχείρισης, εξαγωγής και μετατροπής των 
δεδομένων, για αυτό η επιλογή του κατάλληλου προγράμματος είναι  
καθοριστική για τη μετέπειτα εργασία.  
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1.14. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ G.I.S. 
 

!"Η εφαρμογή των G.I.S. στη χαρτογράφηση της Ελλάδας 
 

Η Ελλάδα έχει ήδη χαρτογραφηθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό της από 
το ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών) και 
την ΓΥΣ (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού), σε φύλλα χαρτών με 
κλίμακα 1:50.000,1:100.000, 1:250.000, 1:1.000.000. Η 
χαρτογράφηση αυτή καλύπτει δύο τομείς. Ο πρώτος είναι τα 
γεωλογικά χαρακτηριστικά, δηλαδή γεωλογικοί σχηματισμοί, 
ρήγματα, επωθήσεις, εφιππεύσεις, κ.λπ. Ο δεύτερος τομέας είναι τα 
φυσικογεωγραφικά και πολιτικά χαρακτηριστικά,δηλαδή πόλεις, 
χωριά, υδρογραφικό δίκτυο, πηγές, ισοϋψείς, οδικό δίκτυο, κ.λπ. Όλα 
αυτά τα δεδομένα, που μέχρι σήμερα βρίσκονταν στην κλασική 
μορφή, ψηφιοποιούνται σε G.I.S. με σκοπό τη βελτίωση, τον 
εμπλουτισμό και την καλύτερη αξιοποίησή τους. 

 
Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, έχει ψηφιοποιηθεί ο χάρτης 
ολόκληρης της Ελλάδας, με τα δημογραφικά στοιχεία . Στο χάρτη 
αυτό έχει γίνει ποσοτική επεξεργασία των νομών σε σχέση με το 
εμβαδό τους και όσο μικρότερη είναι η έκταση ενός νομού, τόσο πιο 
ανοικτό είναι το χρώμα του. Επιλέγοντας με το mouse μία περιοχή ή 
ένα σημείο, λαμβάνουμε σχετικές πληροφορίες σε ένα ειδικό 
παράθυρο (info window).  

 
Ακολουθώντας το παράδειγμα αυτό, μπορούμε να κατασκευάσουμε 
και άλλους θεματικούς χάρτες, υπολογίζοντας διαφορετικές 
μεταβλητές της βάσης δεδομένων που είναι συνδεδεμένη με τους 
νομούς της Ελλάδος. Μερικές μεταβλητές που θα ήταν δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν είναι ο πληθυσμός, η πληθυσμιακή πυκνότητα, τα 
αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης, η συγκέντρωση κοιτασμάτων, το 
σύνολο των δημοσίων δαπανών και άλλα στοιχεία για τα οποία θα 
είχαμε δεδομένα για κάθε νομό. 

 
Μεγεθύνοντας το χάρτη, μπορούμε να εντοπίσουμε μία περιοχή, στην 
οποία θέλουμε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Έτσι, μπορούμε να 
παρατηρήσουμε κάποιο νησί (ή μία ακόμα πιο περιορισμένης έκτασης 
περιοχή), με τους γεωλογικούς σχηματισμούς και το υδρογραφικό 
δικτυό του και να ζητήσουμε ένα θεματικό χάρτη στον οποίο να 
παρουσιάζεται το επί τοις εκατό ποσοστό των λιθολογικών 
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σχηματισμών του με τη μορφή ιστογραμμάτων.Επίσης, είναι δυνατός 
ο εντοπισμός οποιουδήποτε χαρακτηριστικού της βάσεως δεδομένων, 
που βρίσκεται σε απόσταση “x” από συγκεκριμένο σημείο. 

 
Μια πολύ χρήσιμη δυνατότητα που προσφέρουν οι ψηφιοποιημένοι 
χάρτες, είναι η εύκολη πραγματοποιήση τροποποιήσεων που 
επιβάλλουν οι αλλαγές του περιβάλλοντος ή του αντικειμένου της 
μελέτης.Οι αλλαγές αυτές μπορεί να γίνουν βάσει δορυφιρικών 
φωτογραφιών,ή με την ψηφιοποίηση άλλων νεότερων χαρτών. 
Τα G.I.S περάχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης αλγορίθμων σε γλώσσες 
προγραμματισμού υψηλού επιπέδου,πράγμα που δίνει πολλές 
δυνατότητες επεξεργασίας των δεδομένων, ανάλογα με τις ανάγκες 
του κάθε ερευνητή ή της κάθε επιχείρησης,στο παρόν ή στο 
μέλλον.Τα προγράμματα που υποστηρίζουν τα G.I.S. μπορεί 
κατασκευαστούν από τον ίδιο χρήστη,αλλά δημιουργούνται και από 
εξειδικευμένους προγραμματιστές και διατίθενται ως λογισμικά 
(Software) στην αγορά. 

 
Αξιοσημείωτη είναι και η ταχύτητα επεξεργασίας ψηφιακών 
χαρτών,αλλά και η ευκολία μεταφοράς αυτών.Χαρακτηριστικά 
μπορούμε αν αναφέρουμε ότι ένας χάρτης της Ελλάδας με πολιτικά 
και δημογραφικά δεδομένα, μπορεί να μεταφερθεί μέσα σε μία 
δισκέτα 3,5”, η οποία επιπλέον ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο 
καταστροφής των χαρτών, ενώ πρακτικά μηδενίζει το κόστος 
αναπαραγωγής των στοιχείων αυτών, χαρακτηριστικά τα οποία στους 
κλασικής μορφής χάρτες αποτελούν ουτοπία. 

                                                     
 

!"Η χρησιμοποίηση των G.I.S. στα Συγκοινωνιακά προβλήματα 
 

Πριν μερικά χρόνια χαράχθηκαν οι νέες γραμμές λεωφορείων του 
λεκανοπεδίου Αττικής, από τον ΟΑΣΑ (Οργανισμό Αστικών 
Συγκοινωνιών Αθηνών). Το πρόβλημα της χάραξης ήταν σύνθετο και 
απαιτούσε το συνδυασμό πολλών παραμέτρων. Η βασική ιδέα ήταν η 
δημιουργία μερικών κεντρικών αρτηριών (διαδρομών), των κορμών, 
οι οποίοι θα ένωναν τις περιοχές του λεκανοπεδίου μεταξύ τους, 
καθώς και με κεντρικά σημεία,όπως είναι το λιμάνι του Πειραιά, τα 
Αεροδρόμια (Ανατολικό και Δυτικό) και το κέντρο της Αθήνας. Οι 
επιμέρους περιοχές του λεκανοπεδίου,έχουν το τοπικό τους 
συγκοινωνιακό δίκτυο (συνήθως κλειστή κυκλική διαδρομή), το 
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οποίο ενώνεται σε μερικά σημεία με κάποια από τις κεντρικές 
αρτηρίες. 

 
Το πρώτο πρόβλημα που ήταν απαραίτητο να αντιμετωπιστεί ήταν ο 
υπολογισμός των βέλτιστων διαδρομών (καλύτερες διαδρομές είναι 
αυτές που καλύπτουν πληρέστερα την περιοχή τους με τα λιγότερα 
δυνατά χιλιόμετρα), καθώς και του κυκλοφοριακού φόρτου που θα 
έπρεπε να ικανοποιήσουν με την εφαρμογή τους. Η μελέτη αυτού του 
είδους απαιτούσε την ψηφιοποίηση του υπάρχοντος οδικού δικτύου, 
τον κυκλοφοριακό φόρτο και τους πληθυσμούς των δήμων που θα 
συνδέονταν. Το αποτέλεσμα είναι ο καθορισμός διαδρομών που 
έχουν τα λιγότερα δυνατά χιλιόμετρα, περνούν από δρόμους με μικρή 
κυκλοφοριακή κίνηση, συνδέουν σημαντικά σημεία του δήμου και 
ακολουθούν διαδρομή που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο δυνατό τμήμα 
του δήμου. 

 
Το δεύτερο πρόβλημα, ήταν η ενημέρωση του επιβατικού κοινού, το 
οποίο επί σειρά ετών είχε συνηθίσει τις προηγούμενες διαδρομές των 
λεωφορείων. Αυτό επιτεύχθηκε πάλι με τη χρήση του G.I.S. που είχε 
χρησιμοποιηθεί για τη σχεδίαση των διαδρομών. Έτσι, εκτυπώθηκαν 
έγχρωμοι χάρτες για κάθε δρομολόγιο, με την αφετηρία και το τέρμα, 
τις στάσεις και το διακριτικό των οχημάτων που εκτελούν το 
δρομολόγιο. Έχοντας ήδη από το στάδιο της σχεδίασης τις γραμμές 
στη μνήμη του υπολογιστή, ήταν εύκολο να ζητηθεί από τον 
υπολογιστή να τις εκτυπώσει ξεχωριστά. 
Έτσι, οι πρωτότυποι χάρτες εστάλησαν στο τυπογραφείο και 
κατασκευάστηκαν χάρτες που τοποθετήθηκαν στις στάσεις των 
λεωφορείων και που μοιράστηκαν δωρεάν στο επιβατικό κοινό. 

 
Ένα τρίτο πρόβλημα που έπρεπε να είναι σε θέση να λύσουν, ήταν οι 
τυχόν αστοχίες στο σχεδιασμό των διαδρομών, οι οποίες δυστυχώς θα 
γίνονταν εμφανείς μετά τις πρώτες μέρες εφαρμογής των νέων 
δρομολογίων. Αυτό απαιτούσε τη χρήση G.I.S. με το οποίο οι 
υπάλληλοι του ΟΑΣΑ αλλάζοντας τις παραμέτρους του συστήματος, 
θα ήταν σε θέση να επαναχαράξουν τις προβληματικές διαδρομές και 
να εκτυπώσουν νέους χάρτες για την ενημέρωση του επιβατικού 
κοινού, σε σημαντικά μικρότερο χρονικό διάστημα. Έτσι, θα ήταν 
δυνατές οι διορθώσεις του συστήματος ακόμη και όταν αυτό θα ήταν 
σε λειτουργία. 
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!"Κτηματολογικά συστήματα πληροφοριών 
 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει με την ανάπτυξη των Γεωγραφικών 
Συστημάτων Πληροφοριών έγινε εφικτή η δημιουργία 
Κτηματολογίων για τις διάφορες χώρες. Οι πρώτες χώρες στις οποίες 
πραγματοποιήθηκε ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι η Γερμανία, η Γαλλία, 
η Σουηδία, η Αγγλία, η Ελβετία, η Αυστραλία και άλλες. Οι 
καταγραφές αυτές είχαν ως χαρακτηριστικό τους ότι περιείχαν 
στοιχεία για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων καθώς και για τα 
ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα.  

 
Με τον όρο Κτηματολόγιο χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τον 
Καθηγητή Δ. Ρόκο (1981) “η με επιστημονική μεθοδολογία, 
συστηματική, δυναμική και ολοκληρωμένη διερεύνηση από μεριάς 
του Δημοσίου, της γης μιας χώρας/περιφέρειας, με μοναδιαίο στοιχείο 
αναφοράς την ατομική ή ελάχιστη ιδιοκτησία-χρήση-εκμετάλλευσή 
της και με στόχο την κάθε στιγμή ολοκληρωμένη μετρητική και 
ποιοτική απόδοση της φυσικής, νομικής και κοινωνικο-οικονομικής 
της πραγματικότητας.” 

 
Από τα αρχαία χρόνια γίνονταν κάποιο είδος κτηματικών 
καταγραφών που θυμίζουν το σημερινό Κτηματολόγιο. Σήμερα, λόγω 
της χρησιμοποίησης των G.I.S. στις καταγραφές αυτού του είδους 
χρησιμοποιείται ο όρος Κτηματολογικό Σύστημα Πληροφοριών 
(Cadastral Information System). Πρόκειται για ένα δημόσιο γενικό 
σύστημα που αφορά τα ακίνητα και λειτουργεί σε τοπική βάση και 
περιλαμβάνει τη γεωμετρική απεικόνισή τους, το δικαίωμα χρήσης 
τους και όλες τις πληροφορίες που αφορούν στα διοικητικά, 
οικονομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά τους.  

 
Οι κυριότερες ανάγκες που καλύπτει ένα σύγχρονο Κτηματολογικό 
Σύστημα Πληροφοριών είναι: 
 

$"Καταγραφή τίτλων Ιδιοκτησίας και Ιδιοκτησιακών 
Δικαιωμάτων  

$"Εκτίμηση Αξίας Ακινήτων 
$"Προγραμματισμός και Εκτέλεση Δημοσίων Έργων 
$"Προστασία Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
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$" Σχεδιασμός χρήσεων Γης και Κανονισμοί 
Τα βασικά τμήματα που αποτελούν ένα Κτηματολογικό Σύστημα 
Πληροφοριών είναι: το Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς, οι Βασικοί 
Χάρτες,Κτηματολογική Καταγραφή και οι Κτηματολογικοί Αριθμοί 
Ακινήτων που περιλαμβάνουν με τη σειρά τους τις Φορολογικές 
καταγραφές και τις καταγραφές τίτλων, τις Διοικητικές Καταγραφές, 
τις καταγραφές Φυσικών Διαθέσιμων και κάθε άλλο είδος 
καταγραφής σχετικό με τη γήϊνη επιφάνεια. 

 
Στην Ελλάδα ένα τέτοιο σύστημα είναι άκρως απαραίτητο μιας και οι 
καταπατήσεις των δημόσιων εκτάσεων είναι πια συνηθισμένο 
φαινόμενο και οι πυρκαγιές των δασικών περιοχών οδηγούν σε 
οικοδόμηση αυτών των περιοχών που άλλωτε ήταν δάση, με ό,τι 
συνεπάγεται αυτό.  
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1.15. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  
ΚΑΙ ΤΩΝ G.I.S. 

 
Μέχρι πρόσφατα, τα περισσότερα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 
ήταν ρυθμισμένα για τοπικές εφαρμογές, ή για εργασίες σε μία περιοχή 
περιορισμένου σχεδίου. Υπάρχουν τώρα ισχυρές ενδείξεις ότι πολλοί 
χρήστες, ιδιαίτερα σημαντικοί κρατικοί οργανισμοί, επιθυμούν να 
δημιουργήσουν κατανοητά συστήματα που μπορούν να διαδοθούν εύκολα 
σε όλη την χώρα. Για παράδειγμα, η US Geological Survey έχει ξεκινήσει 
μια χαρτογραφική βάση δεδομένων που προβλέπεται να περιέχει 
πληροφορίες από 55.000 τμήματα χαρτών που να καλύπτουν ολόκληρες τις 
Ηνωμένες Πολιτείες.  
 
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν στη διαδικασία της 
γεωγραφικής πληροφόρησης και της αυτοματοποιημένης σχεδίασης (CAD) 
είναι αυτό του όγκου των πληροφοριών που παράγονται από τις σχετικές 
υπηρεσίες. Αυτό είναι μερικώς αποτέλεσμα της πολυπλοκότητας της γήϊνης 
επιφάνειας, αλλά και γενικότερα των γεωγραφικών "οντοτήτων", όπως είναι 
τα γεωλογικά φαινόμενα που σπάνια μπορούν να προσδιοριστούν καλά. 
Συνέπεια αυτού, είναι ότι διάφοροι επιστήμονες τείνουν να περιγράψουν την 
ίδια περιοχή με διαφορετικούς τρόπους, ακόμα και αν αυτοί προέρχονται 
από τον ίδιο κλάδο. Έτσι, τείνουν να σχεδιάσουν boundaries (όρια 
ενοτήτων) γύρω από γεωγραφικά "αντικείμενα" με διαφορετικούς τρόπους 
και αυτά τα boundaries είναι συχνά συγκεχυμένα και εξαιρετικά ανώμαλα. 
Βλέπουμε λοιπόν, ότι οι περιγραφές των γεωγραφικών φαινομένων, όπως 
περιγράφονται από τις τρέχουσες γενιές γεωεπιστημόνων, δεν είναι 
οικονομικά συμφέρουσες. Περαιτέρω προβλήματα προκύπτουν επειδή, τα 
ψηφιακά γεωγραφικά δεδομένα δεν είναι συστηματικά καταχωρισμένα με 
αποτέλεσμα την έλλειψη πληροφοριών για ορισμένες περιοχές, ενώ σε 
άλλες περιοχές υπάρχουν πολλαπλοί ψηφιακοί χάρτες. Το πρόβλημα αυτό 
εντείνεται από το γεγονός της απουσίας ενός κεντρικού οργανισμού 
συντονισμού και ελέγχου της ψηφιακής καταχώρισης δεδομένων.  
 
Ένα γιγαντιαίο βήμα, που αναμένεται να δώσει λύση στο παραπάνω 
πρόβλημα, είναι αυτό της καταχώρισης ψηφιακών χαρτογραφικών 
δεδομένων και εικόνων σε υπερ-υπολογιστές που βρίσκονται συνδεδεμένοι 
στο διεθνές δίκτυο Internet. Αναμένεται ότι θα οριστούν συγκεκριμένες 
δικτυακές διευθύνσεις στις οποίες θα γίνεται αποθήκευση και αναζήτηση 
τέτοιων δεδομένων, υπό την οργάνωση και επίβλεψη ειδικών επιστημόνων. 
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Οι τελευταίες κατευθύνσεις της έρευνας, πάνω στην εξέλιξη της 
γεωγραφικής πληροφόρησης, υποδεικνύουν την αναζήτηση καλύτερων 
τρόπων για την περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων του γήινου αναγλύφου και 
υπεδάφους, καθώς και νέων μεθόδων για την αντιμετώπιση της ανακρίβειας 
των ποιοτικών κρίσεων που είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι τους. Αυτές οι 
κατευθύνσεις υποδεικνύουν την ανάγκη εξέτασης νέων ιδεών που 
παρέχονται από τις θεωρίες των Fractals, της Fuzzy Logic και μεθόδων 
τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence). 
 
Τέλος, μία σημαντική προσπάθεια καταβάλλεται για να γίνουν τα G.I.S. πιο 
“φιλικά προς το χρήστη”, δηλαδή να μπορεί κάποιος που έχει γενικές 
γνώσεις στη θεωρία και τον τρόπο λειτουργίας των υπολογιστών, να τα 
χρησιμοποιεί. Το επιχείρημα είναι, ότι τα G.I.S. είναι μεν λογισμικά που 
προγραμματίζονται και δομούνται από ειδικούς, αλλά σε πολλές 
περιπτώσεις απευθύνονται σε κοινό που στερείται των άκρως 
εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται. Οι τελικοί χρήστες είναι συχνά 
υπάλληλοι δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα 
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για την βελτίωση της απόδοσής 
τους, χωρίς όμως να έχουν τη δυνατότητα, τη θέληση ή το διαθέσιμο χρόνο 
να εκπαιδευτούν για το σκοπό αυτό. Έτσι, κρίνεται απαραίτητο για την 
απρόσκοπτη διάδοση των G.I.S, να βρεθούν τρόποι επικοινωνίας τους με 
τον τελικό χρήστη, απλοί και εύληπτοι ακόμα και από χρήστες άλλων 
ειδικοτήτων. 
 
Δεν αμφισβητείται, σήμερα, ότι οι πολλαπλές εφαρμογές των Γ.Σ.Π. τα 
ανέδειξαν σε σημαντικά εργαλεία για όλες τις επιστήμες και ιδιαίτερα για 
τις γεωεπιστήμες, αλλά και για τους κλάδους των Επιχειρήσεων και της 
Δημόσιας Διοίκησης. Οι πολλές δυνατότητες, που παρέχουν, υπαγορεύουν 
όχι μόνο τη γενίκευση της χρήσης και διάδοσής τους, αλλά ωθούν και στην 
προσπάθεια για βαθύτερη μύηση, πράγμα που αναμφίβολα θα είναι μια 
ασφαλής επένδυση, για οφέλη στο παρόν και στο μέλλον, τόσο στην 
επιστημονική και επαγγελματική καταξίωση του εξειδικευμένου 
επιστήμονα, όσο και στην πρόοδο της επιστήμης γενικότερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ   ΤΗΣ   ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   «G.I.S 
                            SERVICES      in    W.W.W» [1]        ΣΕ     ΝΕΟ   
                            ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   
 
H εφαρμογή «G.I.S SERVICES in W.W.W» ήταν εξ΄ ολοκλήρου γραμμένη 
πάνω σε μια πλατφόρμα της γλώσσας προγραμματισμού C/C++ και περιείχε 
πληροφορίες σχετικά με οδούς της Αθήνας καθώς επίσης και άλλα στοιχεία, 
όπως νοσοκομεία, υπουργεία κ.τ.λ. Λόγω της δομής της γλώσσας C/C++, 
που χρησιμοποιεί cgi-scripts, η εφαρμογή αυτή δεν μπορούσε να 
συνεργαστεί με εργαλεία διαχείρισης βάσης δεδομένων και δεν ήταν δυνατή 
η περαιτέρω ανάπτυξή της.  
 
Εμείς προσπαθήσαμε να βασιστούμε σε νέα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών 
G.I.S. τα οποία συνεργάζονται με εργαλεία διαχείρισης βάσης δεδομένων, 
όπως είναι η ORACLE 8.0 και την οποία τώρα πλέον διαθέτει το 
εργαστήριο. Η παρούσα εφαρμογή είναι αναπτυσσόμενη αφού παρέχει το 
gateway διασύνδεσης των εφαρμογών G.I.S. με εργαλεία διαχείρισης βάσης 
δεδομένων. 
 
2.1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ «G.I.S SERVICES in W.W.W» [1]  

ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ calypso 
 
Η προηγούμενη πτυχιακή εργασία  του PeLAB [1] βρισκόταν στις μηχανές 
του εργαστηρίου platon και fryni. Η μηχανή platon είναι τύπου SUN – Sparc 
station LX και η μηχανή fryni είναι τύπου  Silicon Graphics – Indy. 
 
Η μηχανή calypso στην οποία μεταφέραμε τα στοιχεία της πτυχιακής «G.I.S 
SERVICES in W.W.W» [1] είναι τύπου HP C200 και χρησιμοποιεί τον 
Apache Web Server. 
 
Αναλυτικότερα, μετά την μεταφορά των στοιχείων στην μηχανή calypso 
έχουμε : 
 

!"στην περιοχή /opt/WWWRoot/html/gis βρίσκεται η αρχική html 
σελίδα της εφαρμογής. 

!"στην περιοχή /opt/WWWRoot/html/gis/html βρίσκονται όλα τα scripts 
γραμμένα σε HTML που εμφανίζουν τις απλές ιστοσελίδες. 
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!"στην περιοχή /opt/WWWRoot/html/gis/images βρίσκονται όλα τα 
απλά εικονίδια που έχουν σκοπό την καλύτερη εμφάνιση των 
ιστοσελίδων. 

!" στην περιοχή /opt/WWWRoot/html/gis/maps βρίσκονται τα αρχεία 
“map”  που συνοδεύουν κάθε εικόνα bitmap. 

!"στην περιοχή /opt/WWWRoot/html/gis/pages βρίσκονται όλοι οι 
σκαναρισμένοι χάρτες υπό μορφή εικόνων bitmap σε “GIF” format. 

!"στην περιοχή /opt/WWWRoot/cgi-bin/cgi-gis  βρίσκονται όλα τα 
scripts γραμμένα σε C/C++ που κάνουν επεξεργασία πληροφοριών. 

 
Για σωστή λειτουργία όλης της εφαρμογής στην καινούργια μηχανή 
χρειάστηκε να κάνουμε κάποιες επεμβάσεις  : 
 

%" στους κώδικες των HTML σελίδων , αλλάξαμε όλα τα links που 
έδειχναν στις μηχανές fryni και platon ,ώστε τα καινούργια links να 
παραπέμπουν στις καινούργιες περιοχές όπου αποθηκεύτηκαν στην 
calypso. 

%" κάναμε compilation όλων των εκτελέσιμων  αρχείων C που 
μεταφέραμε σε καινούργιες περιοχές , με σκοπό την εύρεση τυχόν 
λαθών στον κώδικα των εκτελέσιμων αρχείων.  

%" αλλάξαμε την δομή του αρχείου gis1.map που ήταν της μόρφης 
      rect (729,0) (761,48) http://fryni.tei-pelab.ariadne-t.gr/htbin/gis_cgi2?22+1+0  
      σε μορφή συμβατή με τον Apache Web Server της calypso 
       rect http://calypso.teipir.gr/htbin/cgi-gis/gis_cgi2?22+1+0 729,0 761,48 . 
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2.2. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Λόγω του χαρακτήρα της εφαρμογής θα ήταν θεμιτό η πρόσβαση στην 
συγκεκριμένη υπηρεσία να είναι επιτρεπόμενη σε κάθε χρήστη, χωρίς 
κανέναν περιορισμό. Άλλωστε αυτή είναι και η δικιά μας  επιθυμία. 
 
Επειδή όμως στην εφαρμογή μας χρησιμοποιούμε τους χάρτες που είχαν 
χρησιμοποιήσει οι συνάδερφοι μας Κων.Παπαδάτος και Αμ.Τραυλού στην 
δική τους πτυχιακή και τους οποίους είχαν προμηθευτεί από εκδοτικό οίκο,  
οφείλουμε να προστατέψουμε το υλικό αυτό και να ασφαλήσουμε την 
εφαρμογή μας. 
 
Χρησιμοποιώντας μια δυνατότητα που μας παρέχει  ο Web Server που 
χρησιμοποιούμε (Apache Web Server), επιτρέπουμε την χρήση των χαρτών  
της εφαρμογής μόνο σε χρήστες που έχουν ειδικό password.  
 
Δηλαδή όταν ο χρήστης επιχειρήσει να δει τον χάρτη της περιοχής  στην 
οποία βρίσκεται ο δρόμος που αναζητά, εμφανίζεται το παρακάτω <<dialog 
box>>  στο οποίο ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει το <<User Name>> και 
το   <<Password>> για να δει αυτό που ψάχνει. (Εικόνα 2.2.1) 
 

 
                                                                             Εικόνα 2.2.1 
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Για να μπορέσει κάποιος να προμηθευτεί password θα πρέπει να στείλει ένα 
e-mail στον λογαριασμό μας  ( zafka@teipir.gr ) με τα στοιχεία του και 
απλά να μας το ζητήσει. Στην συνέχεια θα του στείλουμε εμείς e-mail με το 
δικό του User Name και Password. Επιπλέον θα τον ενημερώσουμε για την 
χρονική περίοδο κατά την διάρκεια  της οποίας μπορεί να κάνει χρήση της 
συγκεκριμένης εφαμογής.  
 
Επιπλέον προστασία της εφαρμογής μας έχει επιτευχθεί με την 
επιτρεπόμενη πρόσβαση σε αυτούς τους χάρτες μόνο από χρήστες που 
βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο με την μηχανή calypso καθώς επίσης και σε μια 
γραμμή dial-up του ΤΕΙ. Και αυτή η δυνατότητα παρέχεται από τον Apache 
Web Server της calypso. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
   ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                      
 
Για να καταλήξουμε στην τελική μας βάση έπρεπε να κάνουμε κάποιες 
μετατροπές στα αρχεία που χρησιμοποιούνταν στην προηγούμενη πτυχιακή:   
 

α) Μορφοποιήσαμε  το  αρχικό  αρχείο  txt  ώστε  να  είναι όλες  οι   
     καταχώρήσεις του με κεφαλαία γράμματα. 

 β) Εισάγαμε τα δεδομένα του txt αρχείου σε ένα λογιστικό φύλλο  
γ) Από το λογιστικό φύλλο περάσαμε τα δεδομένα σε ένα πίνακα της 
    Microsoft Access 
δ) Εξάγαμε τα δεδομένα σε πίνακα της Oracle 

 
3.1. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ TXT ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ EXCEL 
 
Η βάση δεδομένων που χρησιμοποίησαν οι σπουδαστές Κων.Παπαδάτος και 
Αμ.Τραυλού στην πτυχιακή τους είναι μια txt βάση , η οποία  περιέχει τις 
οδούς, την περιοχή τους, τον Ταχυδρομικό Κώδικα καθώς και τις 
γεωγραφικές συντεταγμένες της περιοχής που βρίσκεται η οδός. 
 
Η μορφή της βάσης αυτής όπως φαίνεται παρακάτω έχει τις οδούς 
γραμμένες  με κεφαλαία και τις περιοχές τους  γραμμένες με το πρώτο 
γράμμα κεφαλαίο και τα υπόλοιπα γράμματα μικρά :  
 

 
                                                                          
                                                                  Εικόνα 3.1.1 
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Επειδή όμως αυτή η μορφή δεν είναι λειτουργική, χρησιμοποιήσαμε μια 
βάση που  όλες οι καταχωρήσεις της είναι γραμμένες με κεφαλαία 
γράμματα : 
 

 
                                                                      Εικόνα 3.1.2 
Εισάγαμε την παραπάνω txt βάση σε ένα λογιστικό φύλλο και προέκυψε το 
ακόλουθο xls αρχείο :  
 

 
                                                                         Εικόνα 3.1.3 
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Στην πρώτη στήλη είναι καταχωρημένος ο Ταχυδρομικός Κώδικας, στην 
δεύτερη η οδός, στην τρίτη η περιοχή και ακολουθούν  4 στήλες στις οποίες 
είναι καταχωρημένες οι γεωγραφικές συντεταγμένες της περιοχής που 
βρίσκεται η οδός.  
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3.2. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ MS EXCEL  ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ MS  
          ACCESS)  
 
Για να γίνει η μετατροπή απο MS EXCEL σε MS ACCESS ακολουθείται η 
παρακάτω πορεία εργασίας :  
 

!"Δημιουργία αρχείου GIS.mdb.Ορίζουμε το όνομα του πίνακα της 
access 

 

 
                                                                          Εικόνα 3.2.1 

!"Εισαγωγή  του αρχείου GIS.xls  
 

 
                                                                         Εικόνα 3.2.2 
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!" Επιλογή του λογιστικού φύλλου που θα εισάγουμε 

 

 
                                                                           Εικόνα 3.2.3  
 
                          

!"Επιλογή που ορίζει την πρώτη γραμμή ως επικεφαλίδα των 
καταχωρήσεων 

 

 
                                                                            Εικόνα 3.2.4 
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!"Αποθήκευση των δεδομένων σε νέο πίνακα 
 

 
                                                                       Εικόνα 3.2.5 

!"Ορισμός των πεδίων που θέλουμε να εισάγουμε 
 

 
                                                                             Εικόνα 3.2.6 
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!"Προσθήκη ενός primary key από την access 
 

 
                                                                              Εικόνα 3.2.7 

!"Εισαγωγή των δεδομένων του excel στον πίνακα GIS της 
access 

            

 
                                                                           Εικόνα 3.2.8 
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!" Ο πίνακας GIS.mdb που προκύπτει είναι της παρακάτω μορφής  
 

 
                                                                 Εικόνα 3.2.9 

 
και τα στοιχεία του έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες : 

 

 
                                                                       Εικόνα 3.2.10 
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3.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ  
 
Τον πίνακα που δημιουργήσαμε παραπάνω, τον εξάγουμε μέσω του ODBC 
Driver που έχουμε δημιουργήσει (Κεφ.5.4) στην μηχανή ermis στην οποία 
είναι εγκατεστημένη η Oracle. 
 
Η διαδικασία περιγράφεται παρακάτω με εικονίδια :   
 

!"Επιλογή εξαγωγής του πίνακα GIS  
 

 
Εικόνα 3.3.11 

 
 

!"σε μια βάση δεδομένων 
 
 

 
Εικόνα 3.3.2  
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!" που χρησιμοποιεί ODBC driver για επικοινωνία με την βάση 
 
 

 
Εικόνα 3.3.3  

 
 

 
 

!"Εξαγωγή στον πίνακα GIS της Oracle 
 

 
Εικόνα 3.3.4 
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!"μέσω του ODBC driver GIS1 που έχουμε δημιουργήσει 

 
 

 
                                                                            Εικόνα 3.3.5 

 
 

!"και με τον χρήστη zafka 
 

 
                                                                              Εικόνα 3.3.6 
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!"Η πορεία εξαγωγής του πίνακα φαίνεται ακολούθως : 
 
 

 
                                                                       Εικόνα 3.3.7 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ  
 
4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ένας τρόπος  διαχείρισης της βάσης δεδομένων που έχουμε δημιουργήσει , 
είναι μέσω SQL κώδικα σε μη γραφικό περιβάλλον. 
 
Για τον ορισμό ενός πίνακα και μια εισαγωγή  ενός πεδίου σε μια βάση 
δεδομένων πρέπει να γραφτεί ο κώδικας της παρακάτω μορφής : 
 
 CREATE TABLE GIS (     ID       VARCHAR2 (255),  
                 T_K      VARCHAR2 (255),  
                 ODOS     VARCHAR2 (255),  
                 PERIOXH  VARCHAR2 (255),  

                     A        VARCHAR2 (255),  
                                                    B        VARCHAR2 (255),  
                                                    C        VARCHAR2 (255),  
                                                    D        VARCHAR2 (255)   ) ; 
              

 INSERT INTO GIS VALUES  (‘16992’ , 
‘12244’ , ‘ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ’ , ‘ ΑΙΓΑΛΕΩ’ , ‘119Α’ , ‘*’ , ’*’ , 
‘*’ ) ;  

 
Για διαγραφή κάποιου πεδίου , ο κώδικας είναι της μορφής : 
  
 DELETE FROM GIS  
   WHERE ODOS =   ‘ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ’ ; 
 
Για τροποποίηση κάποιου πεδίου , ο κώδικας είναι ο ακόλουθος :  
 
 UPDATE GIS 
  SET T_K = 12244 
  WHERE ODOS = ‘ΑΓΙΟΥ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ’ ; 
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4.2. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TOAD 
 
Ένας άλλος τρόπος διαχείρισης της βάσης δεδομένων είναι  μέσω του 
προγράμματος TOAD με το οποίο  μπορούμε να διαχειριστούμε την βάση  
σε γραφικό περιβάλλον το οποίο μας παρέχει ευελιξία και καλύτερη 
λειτουργικότητα. 
 
Με αυτό το πρόγραμμα έχουμε την δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και 
διαχείρισης των στοιχείων της βάσης. Επίσης μας παρέχει ταυτόχρονη 
πρόσβαση σε περισσότερες από μια βάσεις, παράθυρο σύνταξης SQL 
κώδικα στο οποίο αναγνωρίζονται τα λάθη που τυχόν υπάρχουν, καθώς 
επίσης και άλλες λειτουργίες διαχείρισης της βάσης.  
 
Το πρόγραμμα αυτό διατείθεται δωρεάν στο Internet στην διεύθυνση 
(http://www.toadsoft.com)  και ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα 
ώστε να είναι συμβατό με τις καινούργιες εκδόσεις της Oracle 
(www.oracle.com) 
 
Εισαγόμαστε στο πρόγραμμα μέσω του χρήστη zafka τον οποίο 
δημιουργούμε  (Κεφάλαιο 5.3). 
 

 
                                                                             Εικόνα 4.2.1 
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Στον  Database Schema Browser μπορούμε να δούμε τους πίνακες του 
χρήστη zafka .   
 

 
                                                                         Εικόνα 4.2.2 

 
 
Η μορφή της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιούμε στην εφαρμογή μας 
είναι η ακόλουθη :     
 
Υπάρχουν οι στήλες που περιέχουν : 
 

!"τον Ταχυδρομικό Κώδικα (στήλη Τ_Κ),  
!"την οδό (στήλη ODOS),  
!"την περιοχή (στήλη PERIOXH) και  
!"τον χάρτη στον οποίο βρίσκεται η συγκεκριμένη οδός. Μερικές οδοί 
βρίσκονται σε περισσότερους από έναν  χάρτη και γι’ αυτό τον λόγο 
έχουμε περισσότερες από μια στήλη για τον χάρτη (στήλες A – B – C 
– D ) . 
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                                                                 Εικόνα 4.2.3 

Σε αντιστοιχία με το  παραπάνω παράδειγμα υλοποίησης προγράμματος με 
SQL κώδικα, και έχοντας εξάγει την βάση μας (Κεφάλαιο 3), επιλέγουμε 
την εισαγωγή καινούργιου πεδίου επεμβαίνοντας κατευθείαν στη βάση. Εκεί 
εισάγουμε τα στοιχεία του πεδίου που θέλουμε να προσθέσουμε. 
 

 
                                                                Εικόνα 4.2.4  
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Ανάλογα μπορούμε να διαγράψουμε και κάποιο πεδίο της βάσης . 
 

 
                                                                       Εικόνα 4.2.5 

Ακόμα έχουμε την δυνατότητα μετατροπής κάποιου  αρχείου που υπάρχει. 
 

 
                                                                      Εικόνα 4.2.6 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ  (Server) – 
ΠΕΛΑΤΗ (Client) [3] 

 
Η παρούσα εφαρμογή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την  σχέση μεταξύ του 
εξυπηρετητή (Server) και του πελάτη (Client).Ο Client κάνει SQL 
ερωτήσεις στον Server, ο οποίος περιέχει την βάση δεδομένων, και παίρνει 
τα αποτελέσματα της αναζήτησής του. 
Παρακάτω φαίνεται σχηματικά αυτή η σχέση μεταξύ Server και Client, ενώ  
πληροφορίες για τα γενικά χαρακτηριστικά της αντλήσαμε από ιστοσελίδα 
του εργαστηρίου Παράλληλης Κατανεμημένης Επεξεργασίας του   
τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
[3].  
 

 
 

Εικόνα 5.1.1 
 
5.1. O CLIENT  

 
#"Συστατικά του Client  
Για να σχεδιάσουμε το client τμήμα μιας εφαρμογής, που είναι 
γνωστό και ως front end, είναι απαραίτητο να καταλάβουμε τα 
διάφορα συστατικά που το απαρτίζουν. Το υλικό (hardware), το 
λειτουργικό σύστημα (operating system), το δίκτυο (network), η 
γραφική διεπαφή του χρήστη (graphical user interface) και το 
λογισμικό (software) είναι απαραίτητα για να υποστηρίξουν και να 
δημιουργήσουν μια εφαρμογή. Για παράδειγμα, μια Windows 
εφαρμογή μπορεί να αποτελείται από έναν Pentium επεξεργαστή, 
συνδεδεμένο με έναν server μέσω ενός τοπικού δικτύου, ο οποίος 
τρέχει μια client-server εφαρμογή σε Windows ’98.  



                   
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ – Τμήμα Η.Υ.Σ. – PeLAB  Νοεμ. 2001            - 75 - Πτυχιακή  :   Ε. Ζαφειριάδου - Μ. Καζάκης 
  

#"Υλικό 
Το υλικό του client μπορεί να είναι ένας προσωπικός υπολογιστής ή 
σταθμός εργασιών. Ένας προσωπικός υπολογιστής είναι ένας 
μικροϋπολογιστής συνήθως συμβατός ΙΒΜ ή μια μηχανή Macintosh. 
Τα συστήματα υπολογιστών γενικά τρέχουν σε UNIX.  

 
Ο client πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζεται την εφαρμογή. Με αλλά 
λόγια, το client πρέπει να έχει αρκετή δύναμη για να απαιτήσει, να 
παρουσιάσει και να χειριστεί τις πληροφορίες. Παρατηρούμε, δηλαδή 
ότι υπάρχουν τέσσερις σημαντικές προϋπόθεσης όταν καθορίζονται οι 
ανάγκες σε υλικό: 

• Η ισχύς του επεξεργαστή  
• Η ταχύτητα του επεξεργαστή  
• Η ποσότητα της RAM  
• Η κάρτα οθόνης (VGA) 

 
#"Δίκτυο  
Ένα δίκτυο είναι ένα σύστημα επικοινωνίας που επιτρέπει την 
μεταφορά των πληροφοριών μεταξύ των επεξεργαστών. Το δίκτυο 
έχει κανόνες ή πρωτοκολλά, που καθορίζουν πόσες πληροφορίες 
μεταφέρονται. Χρησιμοποιώντας σταθερά πρωτόκολλα και 
τυποποιημένες πληροφορίες, διαφορετικές πλατφόρμες υλικού και 
λογισμικού μπορούν να επικοινωνήσουν η μία με την άλλη.  

 
Τα δίκτυα έχουν λογισμικά λειτουργικών συστημάτων, όπως 
συμβαίνει με τους clients και τους servers. Τα λειτουργικά συστήματα 
δικτύων καλύπτουν τις client εφαρμογές από την άμεση επικοινωνία 
με τον server. Αν και το λειτουργικό σύστημα δικτύου είναι 
εγκατεστημένα στον server, μέρος του πρέπει να τρέξει σε κάθε 
client.  

 
Το λειτουργικό σύστημα δικτύου συνδέει το λειτουργικό σύστημα 
του client με το δίκτυο, που σημαίνει ότι εφαρμογές μπορούν να 
προσπελάσουν το δίκτυο μέσω των λειτουργικών συστημάτων των 
clients. Για παράδειγμα, μπορούμε να σώσουμε ένα αρχείο 
κατευθείαν σε μια τοπική διαδρομή στον server του δικτύου.  
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#"Ποιος είναι ο ρόλος του client;  
Η διαδικασία client-server μπορεί να απλοποιηθεί στα ακόλουθα 
βήματα: 
1. Ο χρήστης δημιουργεί μια αίτηση ή ένα ερώτημα.  
2. Ο client μορφοποιεί το ερώτημα και το στέλνει στο server.  
3. Ο server ελέγχει την δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη.  
4. Ο server επεξεργάζεται το ερώτημα και επιστρέφει τα 
αποτελέσματα.  

5. Ο client λαμβάνει την ανταπόκριση και τη μορφοποιεί για τον 
χρήστη.  

6. Ο χρήστης βλέπει και χειρίζεται την πληροφορία.  
 
Πέρα από τα έξι αυτά βήματα, o client παίζει τέσσερις βασικούς 
ρόλους. Ο client είναι στην πραγματικότητα το κέντρο της client-
server εφαρμογής. Ο χρήστης αλληλεπιδρά με τον client, o client 
ξεκινάει το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης της εφαρμογής, και ο 
server υπάρχει για να απαντάει στις ανάγκες του client.  

 
Ο client εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες :  

  
• Προσφέρει μια εύκολη στη χρήση διασύνδεση χρηστών.  

• Στέλνει απαιτήσεις.  
• Δέχεται ανταποκρίσεις.  

• Επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει και να χειρίζεται τις 
πληροφορίες.  

 
Για κάθε έναν από τους τέσσερις ρόλους, δηλαδή της παροχής μιας  
στη χρήση διασύνδεσης, της αποστολής απαιτήσεων, της αποδοχής 
ανταποκρίσεων και της δυνατότητας στο χρήστη να παίρνει και να 
χειρίζεται πληροφορίες, ο client έχει συγκεκριμένες ευθύνες.  

 
#"Παροχή μιας εύκολης στη χρήση  διασύνδεσης 
Μια εύκολη στη χρήση διασύνδεση αποτελείται από δυο σημαντικές 
εργασίες : αποδοχή των εισερχόμενων και εμφάνιση των 
εξερχόμενων. Για παράδειγμα, ο client δέχεται τα εισερχόμενα, 
επιτρέποντας σε κάποιον που τροφοδοτεί κάποια πράγματα να 
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διαθέσει μια ειδική παραγγελία σε έναν πελάτη. Ο client μπορεί 
επίσης να εμφανίσει τις πληροφορίες του πελάτη στον τροφοδότη.  
Η διασύνδεση των χρηστών είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια 
της client εφαρμογής. Ελέγχει την όψη (τα στοιχεία της οθόνης) και 
την αίσθηση (τον τρόπο που ο χρήστης κάνει αιτήσεις και παίρνει 
απαντήσεις) του προγράμματος.  

 
Η ανάπτυξη του client βασίζεται σε αρχές σχεδίασης εστιασμένες 
στον χρήστη. Αυτές οι αρχές είναι οι ακόλουθες: 
• Διατηρεί τη διασύνδεση συνεπή, ώστε οι χρήστες να πάρουν μια 
οικεία όψη και αίσθηση από τις εφαρμογές και τις πλατφόρμες.  

• Δεν ξεχνά ότι ο υπολογιστής εξυπηρετεί τον χρήστη. Ο χρήστης 
θα πρέπει να ελέγχει την σειρά των εργασιών. Ο υπολογιστής δεν 
θα πρέπει ποτέ να αγνοεί τον χρήστη, αλλά να διατηρεί τον 
χρήστη ενήμερο και να προσφέρει άμεσες απαντήσεις.  

• Χρησιμοποιεί μεταφορές, τόσο φραστικές, όσο και οπτικές για να 
βοηθήσει τους χρήστες να αναπτύξουν θεμελιώδεις απεικονίσεις. 
Για παράδειγμα, η αποθήκευση αρχείων σε φακέλους στον 
υπολογιστή, ώστε ο χρήστης να μπορεί να συγκεντρωθεί στη 
δουλειά παρά να αποκαλύπτει πως λειτουργεί ο υπολογιστής.  

• Δεν ζητάει από τον χρήστη να θυμάται εντολές. Οι εντολές 
μπορούν να είναι διαθέσιμες στον χρήστη για να τις επιλέγει, 
ώστε ο χρήστης να μπορεί να βασίζεται στην αναγνώριση, παρά 
στην απομνημόνευση.  

• Επιτρέπει στην διασύνδεση να συγχωρεί τα λάθη του χρήστη. Οι 
καταστροφικές ενέργειες απαιτούν επιβεβαίωση, και οι χρήστες 
μπορούν να ανατρέψουν ή να ακυρώσουν την τελευταία ενέργεια.  

 
Μερικές φορές οι πληροφορίες που εμφανίζονται δεν χωράνε στο 
παράθυρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια μπάρα ολίσθησης 
χρησιμοποιείται για να ανεβοκατεβαίνουμε μέσα στο παράθυρο. Για 
παράδειγμα, αν έχουμε μια λίστα από 100 ονόματα, το πιθανότερο 
είναι να μην γίνουν όλα ορατά αμέσως μέσα στο παράθυρο. Πάντως, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις μπάρες ολίσθησης για να δούμε 
όλα τα ονόματα που βρίσκονται στα σημεία του παραθύρου που δεν 
είναι προς στιγμήν ορατά.  

 
 



                   
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ – Τμήμα Η.Υ.Σ. – PeLAB  Νοεμ. 2001            - 78 - Πτυχιακή  :   Ε. Ζαφειριάδου - Μ. Καζάκης 
  

#"Αποστολή Αιτήσεων 
Το να σταλεί μια αίτηση σημαίνει την μορφοποίηση της αίτησης και 
την αποστολή της στον server, με τρόπο τέτοιο που να μπορεί ο 
τελευταίος να καταλάβει. Εάν ο τροφοδότης θέλει να εμφανίσει όλες 
τις απλήρωτες ειδικές παραγγελίες, ο client μορφοποιεί την αίτηση σε 
SQL που χρησιμοποιείται από τον server DBMS (Database 
Management System) και την στέλνει μέσω του δικτύου στον server.  

 
Το βασικό πλεονέκτημα των συστημάτων client- server είναι ότι η 
λογική της εφαρμογής και η βάση δεδομένων είναι χωρισμένα. Ο 
διαχωρισμός αυτός προσφέρει τα παρακάτω πέντε ευδιάκριτα 
πλεονεκτήματα: 

• Από την στιγμή που η βασική επεξεργασία γίνεται στον server, 
o client δεν χρειάζεται τόση πολύ ισχύ, και οι πόροι δεν 
δεσμεύονται μετά την αποστολή των απαιτήσεων.  

• Διαχωρίζοντας τη λογική, μειώνεται ο φόρτος στο δίκτυο, 
επειδή το δίκτυο δεν χρειάζεται να διαβιβάζει ολόκληρα αρχεία 
πίσω και μπροστά. Χρησιμοποιώντας SQL, απλοποιούνται τα 
προβλήματα στο δίκτυο με ερωτήματα και απαντήσεις. Αυτή η 
απλοποίηση μπορεί να είναι τεράστια, ειδικά σε μεγάλα δίκτυα 
με πολλούς clients.  

• Οι χρήστες δεν περιορίζονται σε μια client πλατφόρμα. Η SQL 
τυποποιεί τα ερωτήματα ώστε οι πληροφορίες να μπορούν να 
μεταφέρονται από μια πλατφόρμα σε άλλη με ξεκάθαρο τρόπο.  

• Έχοντας τη βάση δεδομένων στον server, διαφυλάσσεται η 
ακεραιότητα των πληροφοριών. Είναι δυνατό να προσφέρονται 
υπηρεσίες, όπως ασφάλεια και προστασία πληροφοριών, 
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, κ.τ.λ.. Αυτό το επίπεδο 
προστασίας των πληροφοριών γίνεται πιο δύσκολο, όσο ο 
έλεγχος γίνεται πιο αποκεντρωμένος (όπως με ένα πιο 
κατανεμημένο σύστημα)  

• Η εκτέλεση της επεξεργασίας ενημερώνει όλες τις αλλαγές που 
έγιναν στη βάση δεδομένων σε μια χρονική περίοδο για να 
βεβαιωθεί ότι οι τροποποιήσεις έχουν καταγράφει κανονικά. Η 
ενημέρωση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να ανακτηθεί 
η βάση δεδομένων σε περίπτωση που «πέσει» το σύστημα.  
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Το πώς ο χρήστης κάνει την αίτηση εξαρτάται από τον client. 
Γενικά, o client προτρέπει τον χρήστη να μπει στα πεδία για να 
ψάξει και μετά δημιουργεί την πραγματική απαίτηση σε SQL. Για 
παράδειγμα, ένας τροφοδότης θέλει να δημιουργήσει μια λίστα 
από συγκεκριμένους πελάτες που περιμένουν να παραλάβουν 
ειδικές παραγγελίες που πραγματοποιήθηκαν πάνω από 30 ημέρες 
πριν. Τα κριτήρια του ερωτήματος θα περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένους πελάτες που περιμένουν να παραλάβουν ειδικές 
παραγγελίες που πραγματοποιήθηκανπάνω από 30 ημέρες πριν.  

 
Τα RPCs (Remote Procedure Calls) ελέγχουν την πραγματική 
αποστολή της αίτησης του τροφοδότη. Τα RPCs κάνουν την 
σχεδίαση των client-server εφαρμογών ευκολότερη, διότι κάνουν 
πολλές από τις λεπτομέρειες του δικτύου ξεκάθαρες όχι μόνο στον 
χρήστη, αλλά επίσης και στον χειριστή του client. Το πώς οι ίδιες 
πληροφορίες είναι κατανεμημένες επίσης επιδρά στο πώς η 
αλληλεπίδραση διαβάσματος και εγγραφής μπορεί να καθορίσει το 
πόσο καλά θα τοποθετήσουμε τις πληροφορίες για να 
ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα στο δίκτυο.  

 
Οι πληροφορίες μπορούν να τοποθετηθούν με τρεις βασικούς 
τρόπους: 

• Επικεντρωμένες στον server  

• Τοποθετημένες σε πολλαπλά πανομοιότυπα αντίγραφα σε 
διαφορετικές τοποθεσίες  

• Χωρισμένες σε διάφορες τοποθεσίες  
 

Η συγκέντρωση των πληροφοριών στον server προσφέρει 
περισσότερο έλεγχο, διότι υπάρχει μόνο ένα αντίγραφο για να 
προσπελάσουμε και να διατηρήσουμε, και περιέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες. Ωστόσο, εάν ο server ‘πέσει’, οι 
πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες. Επίσης, συγκεντρώνοντας τις 
πληροφορίες, η δραστηριότητα στο δίκτυο αυξάνεται, διότι όλοι 
πρέπει να προσπελάσουν τις ίδιες πληροφορίες στην ίδια περιοχή.  

 
Τα βασικά πλεονεκτήματα του είναι να έχουμε πολλαπλά 
πανομοιότυπα αντίγραφα, είναι η βελτίωση στην επίδοση και η 
ασφάλεια της ύπαρξης περισσοτέρων από ένα αντιγράφων σε 
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περίπτωση που ο server ‘πέσει’. Όταν δυο ομάδες χρηστών σε 
διαφορετικούς κόμβους σε ένα δίκτυο, προσπελάσουν την ίδια 
πληροφορία, μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά η επίδοση όταν 
υπάρχουν δυο αντίγραφα της πληροφορίας, έναν σε κάθε κόμβο.  
 
Υπάρχουν δυο βασικές επιλογές όταν υπάρχουν πολλαπλά 
αντίγραφα: 

• Οι χρήστες μπορούν να αντιγράφουν τις απαιτούμενες 
πληροφορίες στις δικές τους μηχανές και να δουλέψουν 
πάνω σε αυτές εκεί.  

• Ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων μπορεί να 
διανείμει αντίγραφα της πληροφορίας σε τακτικά 
διαστήματα.  

 
Χρησιμοποιώντας DBMS είναι πιο αξιόπιστο από να αφήνεις τους 
χρήστες να δουλεύουν με πολλαπλά αντίγραφα της πληροφορίας, 
διότι το DBMS χειρίζεται τον συγχρονισμό των πολλαπλών 
αντιγράφων της πληροφορίας. Αφήνοντας τους χρήστες να 
αντιγράφουν την πληροφορία που χρειάζονται δεν είναι αρκετό, 
όταν χρειάζεται να είμαστε σίγουροι ότι οι χρήστες δουλεύουν σε 
ενημερωμένα, συγχρονισμένα αντίγραφα της πληροφορίας.  

 
Ο χωρισμός της πληροφορίας σε διάφορες περιοχές είναι πιο 
πολύπλοκος και λιγότερο αξιόπιστος. Ο χωρισμός δημιουργεί 
διάφορα δυναμικά προβλήματα που πρέπει να διαχειριστούμε. Οι 
τεμαχισμένες πληροφορίες πρέπει να είναι ολοφάνερες στον 
χρήστη. Ως αποτέλεσμα, ο χρόνος επεξεργασίας αυξάνεται, διότι 
κάθε τμήμα πρέπει να ανακτηθεί και να συναρμολογηθεί.  

 
Η ανάπτυξη της SQL προσφέρει μια σταθερή μέθοδο για 
προσπέλαση πληροφοριών και επιτρέπει τα ακόλουθα: 

• Μια απλή μέθοδο προσπέλασης πληροφοριών σε πολλαπλές 
εφαρμογές.  

• Απλοποίηση των προβλημάτων του δικτύου, διότι, αντί για 
μεταφορά ολόκληρων αρχείων, μόνο οι απαιτούμενες 
πληροφορίες επιστρέφονται.  

 
Τα RPCs είναι σχεδιασμένα να μοιάζουν σαν κλήσεις τοπικών 
διαδικασιών στην εφαρμογή. Από την στιγμή που γίνεται η 
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κλήση, η τρέχουσα βιβλιοθήκη είναι υπεύθυνη για να βρει την 
απόμακρη διαδικασία και να χειριστεί την επικοινωνία.  
Τα IPCs επιτρέπουν δυο εφαρμογές να τρέχουν στο ίδιο ή σε 
διαφορετικό περιβάλλον για να στείλουν και να λάβουν 
απαιτήσεις και ανταποκρίσεις .  
Τα IPCs είναι πολύ σημαντικά για το client, γιατί εκτελούν τα 
ακόλουθα: 

• Συντονίζουν το πως οι clients στέλνουν απαιτήσεις στον 
server λαμβάνουν ανταποκρίσεις από τον server.  

• Ελέγχουν την ταχύτητα μεταφοράς πληροφοριών μεταξύ 
του client και του server.  

• Καθιστούν την τοποθεσία του δικτύου του server διάφανη 
στον client.  

 
#"Λήψη Απόκρισης και Διαχείριση της Πληροφορίας 
Ο server ελέγχει την δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη, 
επεξεργάζεται το ερώτημα, και επιστρέφει την αιτούμενη 
πληροφορία. Σε αυτό το σημείο, ο client δέχεται τα αποτελέσματα και 
τα μετατρέπει σε μια μορφή που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο client.  
Η διαδικασία της λήψης της απόκρισης είναι παρόμοια με την 
διαδικασία που χρησιμοποιεί ο client για να στείλει αιτήσεις, αλλά 
αντιστροφή.  

 
Μετά, το API (Application Programming Interface) εξάγει την 
απαιτούμενη πληροφορία και την περνάει στην εφαρμογή. Με άλλα 
λόγια, αντί να μορφοποιεί την αίτηση και να την στέλνει στον client, 
ο client δέχεται την απόκριση και την μορφοποιεί για τον χρήστη. Το 
τελευταίο βήμα είναι η δυνατότητα στον χρήστη να βλέπει και να 
χειρίζεται την πληροφορία.  

 
Από την στιγμή που η πληροφορία επιστρέφει, το πλεονέκτημα είναι 
ότι ο client θα θέλει να πάρει κάποια πρωτοβουλία. Σε αυτό το σημείο 
η εφαρμογή υιοθετεί ξανά τον πρώτο της ρόλο: προσφέρει μια εύκολη 
στη χρήση αλληλεπίδραση για να δεχθεί εισερχόμενα δεδομένα και 
να εμφανίσει εξερχόμενα. 
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5.2. O SERVER  
 
Αν και ο client κατέχει ένα μεγάλο μέρος της προσοχής, αφού με τον client 
αλληλεπιδρούν οι χρήστες, ο server είναι η καρδιά του client-server 
συστήματος. Οι servers είναι τα σημεία όπου αποθηκεύονται οι 
πληροφορίες και εκτελούνται οι εργασίες. Σήμερα, o server μπορεί να είναι 
οποιαδήποτε μορφή υπολογιστή. Ωστόσο η αύξηση της ισχύος και η μείωση 
του κόστους των προσωπικών υπολογιστών τους κάνει γενικά την πιο 
συμφέρουσα οικονομικά επιλογή. Ακόμα και αν ο server είναι ένας 
σταθερός προσωπικός υπολογιστής αυτό που κάνει τη διαφορά από ένα 
σταθερό προσωπικό σύστημα είναι ότι είναι εξειδικευμένος και έχει 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.  
 

#"Συστατικά του Server  
Για να σχεδιάσουμε το server τμήμα της εφαρμογής, που είναι γνωστό 
και ως back end, πρέπει να καταλάβουμε τα διάφορα συστατικά που 
απαρτίζουν τον server. Το υλικό, το λειτουργικό σύστημα, η βάση 
δεδομένων και το λογισμικό πρέπει να υποστηρίζουν και να 
δουλέψουν για την εφαρμογή.  

 
#"Υλικό 
Μια μηχανή δεν απαιτεί πολύ ειδικό υλικό για να μετατραπεί σε 
server, αν και ορισμένοι servers έχουν κάποιες συγκεκριμένες 
απαιτήσεις. Συνήθως ο server που επιλέγεται, εξαρτάται από τις 
εφαρμογές που θα τρέξουμε και από το κόστος της μηχανής.  
Τα βασικά χαρακτηριστικά του server είναι τα ακόλουθα: 

• Ο server μπορεί να ανταποκριθεί σε ταυτόχρονες αιτήσεις για 
εξυπηρέτηση πολλών clients.  

• Ο server είναι αξιόπιστος, διότι οι clients εξαρτώνται από 
αυτόν.  

• Ο server μπορεί να αυξομειώνεται, διότι οι client-server 
εφαρμογές τείνουν να έχουν ανάγκη όλο και περισσότερης 
μνήμης και ισχύς για επεξεργασία.  

 
Μέχρι πρόσφατα η τεχνολογία των προσωπικών υπολογιστών είχε 
θεωρηθεί επαρκής μόνο για απλούς servers αρχείων ή servers 
συσκευών. Τώρα οι προσωπικοί υπολογιστές είναι πιο ακριβές 
μηχανές, πιο γρήγορα και πανίσχυρα συστήματα.  
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Όταν συνιστούμε στους χρήστες πιο είδος server χρειάζονται, πρέπει 
να υπολογίζουμε τις ανάγκες τους. Είναι καλό να προτείνουμε κάτι, 
που δεν θα χρειαστεί να αναβαθμίσουμε αμέσως μετά την 
εγκατάσταση του συστήματος.  

 
Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι server είναι η καρδιά των client -server 
συστημάτων, οι servers απαιτούν περισσότερη σκέψη από τους 
clients.  
Αυτά που πρέπει να υπολογίζουμε είναι τα εξής: 

• Την ταχύτητα του επεξεργαστή.  
• τον αριθμό των επεξεργαστών.  

• την μνήμη.  
• την χωρητικότητα.  

• την αξιοπιστία.  
• την κλιμάκωση  

• την υποστήριξη.  
 

#"Βάση Δεδομένων 
Οι βάσεις δεδομένων έχουν εξελιχθεί διάμεσου διάφορων σταθμών 
από το 1960: από flat αρχεία σε ιεραρχημένες βάσεις δεδομένων, 
συγγενικές βάσεις δεδομένων και τελικά βάσεις δεδομένων 
αντικειμένων.  

 
Τα πρότυπα flat αρχεία πρόσφεραν πληροφορίες μέσω διάτρητων 
καρτών ή αρχεία δίσκων που μοιάζουν με διάτρητες κάρτες. Οι 
εγγραφές αποθηκεύονταν φυσικά με την ίδια σειρά που τις έβλεπε ο 
χρήστης. Η ταξινόμηση των εγγραφών σήμαινε την αντιγραφή των 
εγγραφών από μια τοποθεσία σε μια άλλη, την εξάλειψη των 
άχρηστων στοιχείων και την εμφάνιση τους στον χρήστη με νέα όψη. 
Πολλοί μεγάλοι οργανισμοί, κυρίως οικονομικά ιδρύματα, 
χρησιμοποιούν ακόμα flat αρχεία για να τρέξουν μαζικές αναφορές 
και μαζικές επεξεργασίες.  

 
Οι ιεραρχικές βάσεις δεδομένων μπορούσαν να αποθηκεύσουν 
εγγραφές είτε φυσικά, είτε λογικά τη μια διπλά στην άλλη. Οι 
σχετικές πληροφορίες συνήθως αποθηκεύονταν φυσικά πολύ κοντά 
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και οι δείκτες επέτρεπαν την μετάβαση από μια έγγραφη σε μια άλλη. 
Οι δείκτες ήταν εργαλείο που επέτρεπε την πρόσβαση σε 
πληροφορίες με λογική, παρά με φυσική σειρά. Πάντως οι δείκτες 
ακόμη βασίζονται στην φυσική τοποθέτηση των πληροφοριών. Εάν 
θέλαμε να αλλάξουμε την δομή των πληροφοριών, έπρεπε να 
αλλάξουμε τους δείκτες. Εάν αλλάζαμε τους δείκτες, έπρεπε να 
ενημερώσουμε όλες τις εφαρμογές που αναφέρονταν στους δείκτες 
αυτούς. Όσο πιο πολύπλοκη γινόταν η προσπέλαση των 
πληροφοριών, τόσο πιο δύσκολη γινόταν η εξερεύνηση μέσα στις 
βάσεις δεδομένων.  

 
Οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων είναι σταθερές βάσεις δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται σήμερα. Επιτρέπουν την πρόσβαση σε πληροφορία 
χρησιμοποιώντας δείκτες, οι οποίοι εξάλειψαν την ανάγκη για 
εξερεύνηση αυτής της βάσης δεδομένων ή για ανακατανομή των 
αρχείων. Για λόγους επιδόσεων, οι σχετικές πληροφορίες ακόμη 
αποθηκεύονται όσο γίνεται πιο κοντά .  

 
Οι αντικειμενοστραφείς βάσεις δεδομένων αντικειμένων είναι το 
επόμενο λογικό βήμα μετά τις συγγενικές βάσεις δεδομένων. 
Επιτρέπουν τον χειρισμό ακόμα πιο πολύπλοκων πληροφοριών 
χρησιμοποιώντας συμπυκνωμένη λογική επεξεργασίας.  

 
 

#"Ποιος είναι ο ρόλος του server;  
O server είναι η καρδιά της client -server εφαρμογής. Ο server 
υπάρχει για να απαντήσει στις ανάγκες του client, και ο client 
εξαρτάται από την αξιοπιστία και την έγκαιρη απάντηση του server.  
Ο server πρέπει να εκτελέσει τις ακόλουθες λειτουργίες: 

• Να ακούσει την αίτηση του client .  

• Να ελέγξει την δυναμικότητα πρόσβασης του χρήστη.  
• Να επεξεργαστεί την αίτηση.  

• Να επιστρέψει τα αποτελέσματα.  
 
Ο server δεν εγκαινιάζει καμιά ενέργεια. Αντίθετα, ο server περιμένει 
παθητικά να φτάσουν οι αιτήσεις του client μέσω του δικτύου. Ο 
server πρέπει πάντα να απαντάει στους clients, ακόμα και όταν πολλοί 
clients κάνουν ταυτόχρονες αιτήσεις.  
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Από την στιγμή που ο server δέχεται από τον client την απαίτηση, o 
server πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο client είναι εξουσιοδοτημένος να 
λάβει την πληροφορία ή την απάντηση. Αν ο client δεν είναι 
εξουσιοδοτημένος, ο server απορρίπτει την αίτηση και στέλνει 
μήνυμα στον client. Εάν ο client είναι εξουσιοδοτημένος, ο server 
συνεχίζει και επεξεργάζεται την αίτηση.  
Η επεξεργασία της αίτησης περιλαμβάνει την παραλαβή της αίτησης 
του client, την μετατροπή του σε μια μορφή που μπορεί ο server να 
χρησιμοποιήσει και την επεξεργασία της ίδιας της αίτησης.  

 
Όταν η επεξεργασία ολοκληρώνεται, ο server στέλνει τα 
αποτελέσματα πίσω στον client. Μετά, ο client μπορεί να μεταφράσει 
και να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες.  

 
Δεν υπάρχει προκαθορισμένος διαχωρισμός στις ευθύνες για τις 
client-server εφαρμογές. Ανάλογα με τις ανάγκες μας, μπορούμε και 
να διαχωρίσουμε την εφαρμογή. Το ισχυρό client μοντέλο δίνει 
περισσότερες λειτουργίες στον client, ενώ το ισχυρό server μοντέλο 
δίνει περισσότερες λειτουργίες στον server. Οι servers εφαρμογών και 
συναλλαγών τείνουν να είναι ισχυροί servers, ενώ οι servers βάσεων 
δεδομένων και αρχείων τείνουν να έχουν ισχυρούς clients.  

 
Ανεξάρτητα του πώς διαχωρίζουμε την εφαρμογή, η βασική ευθύνη 
του server παραμένει η ίδια: να εξυπηρετεί τους clients που κάνουν 
αιτήσεις.  

 
#"Ακούγοντας την αίτηση του client 
Ο server δεν ξεκινάει καμιά αλληλεπίδραση με τον client, o server 
απλά περιμένει τον client για να κάνει την αίτηση του. Όταν ο client 
κάνει την αίτηση, ο server ανταποκρίνεται το συντομότερο δυνατό.  
Η κάρτα προσαρμογής στο δίκτυο συνδέει φυσικά τον server, με το 
δίκτυο και καθορίζει εάν οι εισερχόμενες απαιτήσεις είναι κατανοητές 
για τον κόμβο του προσαρμογέα. Εάν ναι, το πρωτόκολλο τις 
αποδέχεται και τις αποκωδικοποιεί ώστε μετά ο server να μπορεί να 
τις επεξεργαστεί.  
 
#"Ελέγχοντας την δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη 
Από την στιγμή που ο server δέχεται την αίτηση από τον client, o 
server πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο χρήστης είναι εξουσιοδοτημένος να 
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λάβει την πληροφορία ή την ανταπόκριση από το server. Εάν ο 
χρήστης δεν είναι εξουσιοδοτημένος, ο server απορρίπτει την αίτηση 
και στέλνει ένα μήνυμα στον client. Εάν ο χρήστης είναι 
εξουσιοδοτημένος, o server συνεχίζει και επεξεργάζεται την αίτηση.  

 
#"Επιστρέφοντας τα αποτελέσματα 
Όταν ο server τελειώνει την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και 
είναι έτοιμος να επιστρέψει τα αποτελέσματα στον client, πρέπει να 
μορφοποιήσει τα αποτελέσματα και να τα στείλει με ένα τρόπο που 
μπορεί ο client να καταλάβει.  

 
Ο server παραδίδει τις πληροφορίες στο πρωτόκολλο, που διευθύνει 
ένα πακέτο, μορφοποιεί τις πληροφορίες για να τις τοποθετήσει στο 
πακέτο και περνάει το πακέτο στο δίκτυο. Το δίκτυο μετά 
βεβαιώνεται ότι το πακέτο πηγαίνει στον client. 
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5.3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός νέου χρήστη στην 
μηχανή ermis όπου είναι εγκατεστημένη η Oracle 8.0 ώστε να είναι εφικτή η 
επικοινωνία μεταξύ του εξυπηρετητή και του πελάτη. Για την δημιουργία 
αυτού του χρήστη χρησιμοποιήσαμε από το πρόγραμμα Oracle Enterprise 
Manager τον Security Manager, μέσω του οποίου μπορούμε να 
διαχειριστούμε τους λογαριασμούς όλων των χρηστών (users). 
 
 

 
                                                                    Εικόνα 5.3.1 
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Για πρώτη φορά κάναμε εισαγωγή στο σύστημα μέσω του ήδη υπάρχοντος 
χρήστη slev (Εικόνα 5.3.2) 

 

 
                                                                              Εικόνα 5.3.2  

 
 
Δημιουργήσαμε νέο χρήστη καθορίζοντας τα προνόμια/ρόλους του, τα 
οποία φαίνονται στα εικονίδια που ακολουθούν . 

 
♦ Ορισμός ονόματος χρήστη καθώς επίσης και ορισμός του 
κωδικού πρόσβασης 

 

 
                                                                          Εικόνα 5.3.3 
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♦ Ρόλοι του χρήστη zafka 
 

 
Εικόνα 5.3.4 

 
Εικόνα 5.3.5 

 
 

♦ Προνόμια που έχει ο χρήστης zafka 
 
 

 
Εικόνα 5.3.6 

 
Εικόνα 5.3.7 
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                                                                         Εικόνα 5.3.8 

 
 

 
                                                                              Εικόνα 5.3.9 
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                            Εικόνα 5.3.10                                     Εικόνα 5.3.11 

 
 
 
 

 
                                                                           Εικόνα 5.3.12 
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 Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω πορεία εργασίας, είμαστε σε θέση να 
επικοινωνήσουμε με τον server μέσω του νέου χρήστη zafka.  
 

 
                                                                            Εικόνα 5.3.13 
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5.4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ CLIENT ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ  
 ΒΑΣΗ  
 
Για να επιτευχθεί η επικοινωνία της θέσεως εργασίας μας με την βάση 
δεδομένων , χρειάζεται κάτι που να «δένει» τις χρησιμοποιούμενες asp 
σελίδες με τη συγκεκριμένη βάση που κατασκευάστηκε προηγουμένως. 
 
 Έναν απλό τρόπο προσφέρει ο μηχανισμός Open DataBase Connection 
(ODBC). To interface αυτό επιτρέπει σε όσες εφαρμογές θέλουν, να έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα ενός συστήματος βάσης δεδομένων που 
υποστηρίζει το πρότυπο Structured Query Language (SQL). 
 

!"Στο μενού Ρυθμίσεις (Settings) του διακομιστή, επιλέγουμε το 
Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) και εκεί ζητάμε την επιλογή 
32bit ODBC. 

 

 
                                                                       Εικόνα 5.4.1 
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!"Για να δημιουργήσουμε έναν  καινούργιο driver  Microsoft 

ODBC for Oracle πατάμε το πλήκτρο Add  
 

 
                                                                        Εικόνα 5.4.2 
 

και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο όπου επιλέγουμε το 
Microsoft ODBC for Oracle :   

 

 
                                                                      Εικόνα 5.4.3 
 



                   
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ – Τμήμα Η.Υ.Σ. – PeLAB  Νοεμ. 2001            - 96 - Πτυχιακή  :   Ε. Ζαφειριάδου - Μ. Καζάκης 
  

!"Στη θέση Data Source Name γράφουμε GIS1 και ορίζουμε σαν 
διακομιστή (Server) την μηχανή που έχει συμβολικό όνομα ermis. 

 

 
                                                                          Εικόνα 5.4.4 
 

Η διασύνδεση ODBC έχει ολοκληρωθεί και πρέπει να σημειωθεί ότι ο 
συγκεκριμένος driver χαρακτηρίζει μόνο την τρέχουσα θέση εργασίας 
μας. 

 

 
                                                                      Εικόνα 5.4.5 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
 
Τις παρακάτω γενικές πληροφορίες για το Visual InterDev τις αντλήσαμε 
από ιστοσελίδα του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του 
Πανεπιστήμιου Μακεδονίας [4]. 
 
6.1. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ VISUAL INTERDEV 6.0 
 
Το Visual InterDev 6.0 βασίζεται σε περιβάλλον κατανεμημένης 
ανάπτυξης. Τα projects εγκαθίστανται σε κάποιο Web server, ενώ η 
ανάπτυξη τους γίνεται σε workstations. Η προτεινόμενη απο τη Microsoft 
σύνθεση είναι Η/Υ που τρέχει Windows NT Server 4.0 ή Windows NT 
Workstation 4.0. Το μηχάνημα αυτό θα τρέχει ταυτόχρονα το περιβάλλον 
του Visual InterDev 6.0. και τον Web Server. 
 
Επίσης, εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μηχάνημα με Windows 
95/98, που όμως έχει εγκατεστημένο το Microsoft Personal Web Server 4.0 
στο  Visual InterDev 6.0 ή στο CD-ROM του Visual Studio. 
 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις που έχει από τον Η/Υ είναι : 

$" Intel Pentium Server με τουλάχιστον 64 MB RAM  
$" Microsoft Windows NT Server 4.0 με Service Pack 3.0 ή νεώτερο  
$" Microsoft Internet Information Server 4.0  
$" Microsoft Visual InterDev Client Components  
$" Microsoft Visual InterDev Server Components  

 
Σημείωση: Το Microsoft Windows NT Workstation 4.0 με Service Pack 3.0 
ή νεώτερο μπορεί να αντικαταστήσει το Windows NT Server. Σε αυτή την 
περίπτωση το Microsoft Peer Web Server 4.0, ένα στοιχείο του Windows 
NT Opion Pack, θα χρησιμοποιηθεί στη θέση του Internet Information 
Server 4.0. 
 
Ανακεφαλαιώνοντας για το Visual InterDev βλέπουμε ότι υποστηρίζει ένα 
πλήρες μοντέλο σύνδεσης αντικειμένων με κώδικα, δίνοντας την 
δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν βασικές αρχές αντικειμενοστραφούς 
προγραμματισμού για την δημιουργία ιστοσελίδων. Έτσι μπορούμε π.χ. 
αλλάζοντας μόνο μια ιδιότητα σε μια ASP σελίδα, να αλλάξουμε όλα τα 
DTC απο κώδικα για server σε Dynamic HTML κώδικα για client, 
ελαττώνοντας το χρόνο που χρειάζεται να φορτωθεί η σελίδα. 
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!"Ορίζουμε ένα καινούργιο σχέδιο στο οποίο θα περιέχονται οι 
σελίδες asp που θα δημιουργήσουμε 

 

 
                                                                        Εικόνα 6.1.1 
 

!"Ορίζουμε τον Web Server. 
Καλό είναι να μην τον ορίζουμε με το συμβολικό όνομά του, αλλά με 
την δήλωση localhost. 
Επιλέγουμε το Master Mode επικοινωνίας ώστε τυχόν αλλαγές που 
γίνονται να λαμβάνουν χώρα, όχι μόνο στην θέση εργασίας μας, αλλά 
και στον Server. 

 

 
Εικόνα 6.1.2 
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!"Ορίζουμε το όνομα του σχεδίου καθώς επίσης και την μορφή του  
     ( το layout ) 

 

 
                                                                        Εικόνα 6.1.3 
 

 
                                                                      Εικόνα 6.1.4 
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                                                                            Εικόνα 6.1.5 
 

!"Μπαίνοντας στο περιβάλλον του προγράμματος διαλέγουμε η 
αποθήκευση της εργασίας μας να γίνεται στον Server και όχι στην 
τοπική μας μηχανή (Get Working Copy). 

 

 
                                                                              Εικόνα 6.1.6 
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!"Για να συνδέσουμε το σχέδιό μας με την βάση δεδομένων που 
έχουμε, ακολουθούμε την πορεία που φαίνεται παρακάτω :  

 

 
                                                                       Εικόνα 6.1.7 

%" Επιλέγουμε από το Machine Data Source το GIS1 που έχουμε 
δημιουργήσει  στο Κεφάλαιο 5.4 

 

 
                                                                      Εικόνα 6.1.8 
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%" Εισαγόμαστε στο σύστημα μέσω του χρήστη zafka που έχουμε 
δημιουργήσει στο κεφάλαιο 5.3 

 
 

 
                                                                             Εικόνα 6.1.9 

 
 

%"Ονομάζουμε την σύνδεση και ορίζουμε για άλλη μια φορά τον 
ODBC Driver που θα χρησιμοποιήσουμε 

 

 
                                                                    Εικόνα 6.1.10 
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!"Τις asp ιστοσελίδες που χρησιμοποιούμε στην εφαρμογή μας   
    τις δημιουργούμε όπως φαίνεται ακολούθως :  
 

#"Ορίζουμε ότι θα προσθέσουμε καινούργια ASP σελίδα 
 

 
                                                                         Εικόνα 6.1.11 

 
 

#"Καθορισμός του ονόματος της ASP σελίδας 
 

 
                                                                              Εικόνα 6.1.12 
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#"Εμφάνιση όλων των δημιουργημένων ASP σελίδων  
 

 
Εικόνα 6.1.13 
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6.2. ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

!"Οι asp ιστοσελίδες που δημιουργήσαμε είναι της ακόλουθης 
μορφής :   

 
FINAL2ORIG.asp 

 
                                                                        Εικόνα 6.2.1 

 

 
                                                                           Εικόνα 6.2.2 
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GIS6ORIG.asp 
 

 
                                                                          Εικόνα 6.2.3 
 

TELIKH1ORIG.asp 
 

 
                                                                      Εικόνα 6.2.4 
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Σημείωση : Οι ιστοσελίδες GIS6ORIG.asp και  TELIKH1ORIG.asp  επειδή 
περιέχουν την εντολή  <SELECT> δεν είναι δυνατόν να απεικονιστούν σε 
Design Mode, παρά μόνο σε Source Mode.  
Η ιστοσελίδα FINAL2ORIG.asp είναι η μόνη που έχει την δυνατότητα να 
απεικονιστεί και με τα 2 Mode (Source  και Design) . 
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6.3. ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ  
       ΧΡΗΣΤΗ 
 
Οι παρακάτω πληροφορίες  σχετικά  με τις asp  σελίδες έχουν προέλθει  από  
ιστοσελίδα εργαστηρίου Πληροφορικής Πολυτεχνειακής Σχολής του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης [5]. 
 
!"Τεχνολογία Active Server Pages (ASP) 
 
Πρόκειται για μια νέα τεχνολογία που αποτελεί ένα πολύ ισχυρό 
χαρακτηριστικό για τους διακομιστές Web. Προωθείται από την εταιρεία 
Microsoft ως αντικαταστάτρια μιας παλαιότερής της τεχνολογίας, γνωστής 
με τον όρο Internet Database Connector Technology. Οι δυνατότητές της 
IDC, θεωρούνται υποδεέστερες, και επισήμως η υποστήριξή της έχει 
σταματήσει από τη Microsoft. Αν και μπορεί λοιπόν κάποιος ακόμη να τη 
χρησιμοποιήσει και έτσι να δημιουργήσει αρχεία IDC και ΗΤΧ (HTML 
eXtension), που είναι ικανά για δημιουργία δυναμικών σελίδων με δεδομένα 
μιας βάσης, εμείς θα μελετήσουμε την νεώτερη, ισχυρότερη και πολλά 
υποσχόμενη τεχνολογία των Ενεργών Σελίδων Διακομιστή (ASP). 
 
Η ASP επιτρέπει τη χρησιμοποίηση ταυτόχρονα σε ένα αρχείο και εντολών 
γλώσσας HTML (ικανή για δημιουργία Web σελίδων) και εντολών μιας 
scripting γλώσσας, όπως η Visual Basic Script, η JavaScript, η PERL κλπ. 
 
Ένα script είναι μια σειρά από εντολές ή οδηγίες. Ενώ οι HTML ετικέτες 
(tags) μπορούν απλά να μορφοποιήσουν κείμενο ή να διαβάσουν κάποιο 
στοιχείο πολυμέσων, μια εντολή script μπορεί να διαχειριστεί μεταβλητές, 
να χρησιμοποιήσει μια δομή ελέγχου (πχ. IF), ή μια δομή επανάληψης (πχ. 
FOR). Η δυνατότητα λοιπόν συνδυασμού μορφοποίησης web σελίδων και 
ευελιξίας δομών μιας κλασσικής γλώσσας προγραμματισμού μέσα σε ένα 
αρχείο, προσφέρει τον τρόπο για τη δημιουργία δυναμικών και όχι στατικών 
σελίδων web. 
 
Οι εντολές script εκτελούνται στον διακομιστή (server-side scripting). Δεν 
υπάρχει λοιπόν λόγος ανησυχίας για το αν ένας browser μπορεί να εκτελέσει 
τα scripts που έχουμε γράψει. Όλη την απαραίτητη εργασία την κάνει ο 
διακομιστής Web, ο οποίος στη συνέχεια στέλνει στους browsers κανονικές 
σελίδες HTML. Και από άποψη ασφάλειας, οι εντολές αυτές 
προστατεύονται και δεν μπορούν να αντιγραφούν ή αλλοιωθούν. Διότι, 
μόνο το αποτέλεσμα των εντολών script στέλνεται στα προγράμματα 
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πλοήγησης. Έτσι οι επισκέπτες της τοποθεσίας web, δεν μπορούν να δουν 
τις εντολές που δημιούργησαν τις σελίδες που έχουν μπροστά τους. 
 
Συνοψίζοντας ένα αρχείο ASP, είναι ένα αρχείο κειμένου που περιέχει 
κείμενο, HTML ετικέτες και ASP εντολές script. Μπορεί να κατασκευαστεί 
με οποιοδήποτε πρόγραμμα σύνταξης κειμένου -text editor- (πχ. το 
Σημειωματάριο – Notepad των Windows). Υπάρχουν βέβαια και 
εξειδικευμένοι συντάκτες που προσφέρουν οπτικά βοηθήματα για την 
ανάπτυξη σελίδων ASP. Ένα από αυτά τα βοηθήματα είναι και το Visual 
InterDev 6.0 που υπάρχει στο πακέτο Visual Studio της Microsoft το οποίο  
χρησιμοποιήσαμε για την εφαρμογή μας.  
 
Τα αρχεία ενεργών σελίδων έχουν ονόματα με προέκταση .asp και είναι 
πολύ εύκολο να δημιουργηθούν. Για κάθε ήδη υπάρχον HTML αρχείο που 
θέλουμε να προσθέσουμε ASP scripts, πρέπει απλά να αλλάξουμε την 
υπάρχουσα προέκταση .html ή .htm σε .asp. Για να μπορούν να το δουν οι 
επισκέπτες πρέπει να είναι αποθηκευμένο σε ένα υποκατάλογο που να 
αποτελεί μέρος του καταλόγου Web του διακομιστή. Δηλαδή, αν ο ριζικός 
κατάλογος της υπηρεσίας WWW του διακομιστή είναι για παράδειγμα 
c:\WWWroot, τότε τα αρχεία ASP μπορούν να βρίσκονται σε οποιοδήποτε 
κατάλογο κάτω από το κατάλογο WWWroot. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να 
έχει ενεργοποιημένο το δικαίωμα Script ή Execute. Γιατί μόνο τότε 
επιτρέπεται να εκτελεστούν οι εντολές που περιέχουν. 
 
Σημειώστε ότι επειδή τα αρχεία ASP απαιτούν επιπλέον επεξεργασία, δεν 
πρέπει όλες οι σελίδες HTML να μετατραπούν σε ASP. Μόνο όσες έχουν 
script εντολές πρέπει να αλλάξουν προέκταση. Και βέβαια επιτρέπεται στον 
ίδιο κατάλογο να συνυπάρχουν σελίδες ASP και HTML. 
 
Πως λοιπόν λειτουργεί το μοντέλο των ενεργών σελίδων; Μόλις ένα 
πρόγραμμα πλοήγησης ζητάει μια σελίδα ASP από τον διακομιστή Web, 
αυτός διαβάζει τις script εντολές του αρχείου και τις εκτελεί. Ουσιαστικά 
δημιουργεί μια κανονική σελίδα Web, σύμφωνη με όσα περιγράφονται στο 
asp αρχείο, την οποία και στέλνει εκεί που ζητήθηκε. 
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Στο directory C:\Inetpub\wwwroot\GIS του υπολογιστή του εργαστηρίου με 
συμβολικό όνομα Pearl, ο οποίος χρησιμοποιεί Personal Web Server 
βρίσκονται οι σελίδες :  
 

#"FINAL2ORIG.asp 
#"GIS6ORIG.asp 
#"TELIKH1ORIG.asp 

 
Τα αντίστοιχα URL των σελίδων αυτών είναι τα ακόλουθα : 
http://143.233.175.201/GIS/FINAL2ORIG.asp 
http://143.233.175.201/GIS/GIS6ORIG.asp 
http://143.233.175.201/GIS/TELIKH1ORIG.asp 
 

!"Η ιστοσελίδα  FINAL2ORIG.asp  (Εικόνα 6.3.1) περιέχει 2 πλαίσια 
    στα οποία ο χρήστης εισάγει την οδό ή την περιοχή  που  ψάχνει, ή  
    και τα δύο μαζί. 

 
Επιπλέον υπάρχουν 2 κουμπιά :  
Το κουμπί Search χρησιμοποιείται για την εύρεση των ζητούμενων και 
μας παραπέμπει στην ιστοσελίδα GIS6ORIG.asp. 
Το κουμπί Clear  υπάρχει για ανανέωση της σελίδας. 

               

Εικόνα 6.3.1 
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!"Εισάγοντας δεδομένα και κάνοντας κλικ στο κουμπί Search της 
ιστοσελίδας FINAL2ORIG.asp, αρχίζει η εκτέλεση μιας 
διεργασίας αναζήτησης στη βάση δεδομένων που έχουμε συνδέσει 
στην εφαρμογή μας και  η οποία ολοκληρώνεται εμφανίζοντας τα 
αποτελέσματά της  στην GIS6ORIG.asp (Εικόνα 6.3.2) .  

 
Αναλυτικότερα, ο κώδικας της ιστοσελίδας FINAL2ORIG.asp δίνει 
μια τιμή στο περιέχόμενο του καθένα από τα 2 πλαίσια και τις 
αντιστοιχεί σε 2 μεταβλητές, οι οποίες αποθηκεύονται και βάσει 
αυτών των μεταβλητών αρχίζει η αναζήτηση στα ορισμένα πεδία της 
βάσης δεδομένων. 

 
 

 
                                                                         Εικόνα 6.3.2 
 

Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση στη βάση δεδομένων μας και έχει 
βρεθεί το πεδίο που ψάχνει ο χρήστης , αυτό εμφανίζεται υπό μορφή 
στηλών  στην ιστοσελίδα GIS6ORIG.asp. 
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!"H GIS6ORIG.asp παρέχει  την δυνατότητα  σύνδεσης των 
αποτελεσμάτων της με άλλες ιστοσελίδες. 

 
Έτσι λοιπόν , η πρώτη στήλη στην οποία εμφανίζεται το όνομα της 
οδού που αναζητάμε  είναι link και αν επιλέξουμε αυτό το link θα 
οδηγηθούμε στην ιστοσελίδα TELIKH1ORIG.asp. 

 
!"Στην TELIKH1ORIG.asp εμφανίζονται αλφαβητικά όλοι οι 
δρόμοι οι οποίοι περιέχονται στον ίδιο χάρτη με αυτόν που έχει 
επιλέξει ο χρήστης. Επιπλέον ο χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί 
για τον τομέα στο οποίο εμφανίζεται  κάθε οδός (Εικόνες 6.3.3 και 
6.3.4).  

 

 
                                                                        Εικόνα 6.3.3 
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Ο χρήστης βρίσκει την οδό την οποία αναζήτησε και βλέπει σε ποιό 
από τα 6 τμήματα του χάρτη βρίσκεται. 

 
 

 
                                                                     Εικόνα 6.3.4 
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Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο MAP LAYOUT (το οποίο απεικονίζει και την 
θέση των 6 τομέων κάθε χάρτη) οδηγούμαστε στην μηχανή με συμβολικό 
όνομα calypso, όπου βρίσκονται οι χάρτες μας.  
 

 
 

                                                                        Εικόνα 6.3.5 
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!"Στην FINAL2ORIG.asp ο χρήστης μπορεί να εισάγει συγχρόνως 
την οδό την οποία αναζητεί μαζί με την περιοχη στην οποία βρίσκεται 
η συγκεκριμενη οδός. 

 

 
                                                                             Εικόνα 6.3.6 

 
                                                                       Εικόνα 6.3.7 
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!"Στην FINAL2ORIG.asp ο χρήστης μπορεί να εισάγει  μόνο την   
περιοχή που αναζητά και αυτό θα έχει ως  αποτέλεσμα  την  
εμφάνιση όλων των δρόμων της προς αναζήτησης περιοχής. 

 

 
                                                                            Εικόνα 6.3.8 

 
                                                                         Εικόνα 6.3.9 
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ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ – Τμήμα Η.Υ.Σ. – PeLAB  Νοεμ. 2001            - 120 - Πτυχιακή  :   Ε. Ζαφειριάδου - Μ. Καζάκης 
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

FINAL2ORIG.asp 

τοποθετεί τα δεδομένα που εισάγει ο 
χρήστης σε 2 μεταβλητές τις οποίες  
«μεταφέρει» στην GIS6ORIG.asp 
όπου γίνεται η αναζήτηση 

GIS6ORIG.asp 

γίνεται η αναζήτηση βάσει των 
εισαγόμενων στη βάση GIS και 
εμφανίζονται τα αποτελέσματα απ’ 
όπου επιλέγει ο χρήστης το 
ζητούμενο 

TELIKH1ORIG.asp 

εμφανίζονται οι οδοί που 
περιέχονται σε έναν χάρτη και το 
εικονίδιο που υπάρχει στην σελίδα 
αυτή παραπέμπει στον συγκεκριμένο 
χάρτη που αντλείται από την calypso 

GLOBAL.asa 

default σελίδα του InterDev όπου 
καθορίζεται η σύνδεση με την βάση, 
και ορίζεται ο server,ο DSN και ο 
χρήστης   

LISTBOX.asp 
αλλαγές στον κώδικα της 
ιστοσελίδας ώστε να εμφανίζονται 
σωστά οι ελληνικοί χαρακτήρες 

TNSNAMES.ORA 

ορισμός της IP address του server 
(ermis), του πρωτόκολλου 
επικοινωνίας (TCP) και της πόρτας 
επικοινωνίας (1521) 

REGISTRY 

αλλαγή στην τιμή των δηλώσεων 
NLS_LANG ώστε να γίνεται σωστά 
η μεταφορά δεδομένων μεταξύ του 
server και του client 
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F I N A L 2 O R I G .asp 
 

path Pearl C:\Inetpub\wwwroot\GIS\FINAL2ORIG.asp 
URL http://143.233.175.201/GIS/FINAL2ORIG.asp 

 
<%@ Language=VBScript %> 
<% ' VI 6.0 Scripting Object Model Enabled %> 
<!--#include file="_ScriptLibrary/pm.asp"--> 
<% if StartPageProcessing() Then Response.End() %> 
<FORM name=thisForm METHOD=post> 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0"> 
<SCRIPT ID=clientEventHandlersJS LANGUAGE=javascript> 
 
function button1_onclick(inpu,per) { 
  self.location.href="GIS6ORIG.asp?ODOS=" +inpu+"&PERIOXH=" +per 
} 
 
function button2_onclick() { 
  self.location.href="FINAL2ORIG.asp" 
} 
  
function text1_onpropertychange() { 
button1.disabled=false 
} 
 
function text2_onpropertychange() { 
button1.disabled=false 
} 
 
</SCRIPT> 
 
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/clearday/THEME.CSS" 
VI6.0THEME="Clear Day"> 
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/clearday/GRAPH0.CSS" 
VI6.0THEME="Clear Day"> 
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/clearday/COLOR0.CSS" 
VI6.0THEME="Clear Day"> 
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/clearday/CUSTOM.CSS" 
VI6.0THEME="Clear Day"></HEAD> 
<BODY> 
<P>&nbsp;</P> 
 
<H3><FONT color=DarkBlue>At least one of these two main fields must be specified:</FONT></H3> 
<P><FONT size=4>&nbsp;</FONT> 
 
<INPUT id=text1 name="text1" onpropertychange="return button1.disabled=false" 
LANGUAGE="javascript" tabIndex=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT 
color=Red><STRONG>ODOS</STRONG></FONT></P> 
<P><FONT color=lightskyblue>&nbsp;</FONT> 
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<INPUT id=text2 name="text2" onpropertychange="return button1.disabled=false" 
LANGUAGE="javascript" tabIndex=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT 
color=Red><STRONG>PERIOXH</STRONG></FONT></P> 
<P><FONT color=lightskyblue><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT> 
 
<INPUT id=button1 language=javascript name=button1 onclick="return 
button1_onclick(text1.value,text2.value)" type=button value=Search disabled  tabIndex=0 
CHECKED>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
 
<INPUT id=button2 language=javascript name=button2 onclick="return button2_onclick()" 
onclick="return button2_onclick()" type=button value="Clear" tabIndex=1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
<P><FONT color=LightSkyBlue><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT></P>  
 
</BODY> 
 
<% ' VI 6.0 Scripting Object Model Enabled %> 
<% EndPageProcessing() %> 
</FORM> 
</HTML> 
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G I S 6 O R I G .asp 
 

path Pearl C:\Inetpub\wwwroot\GIS\GIS6ORIG.asp 
URL http://localhost/GIS/GIS6ORIG.asp 

 
<%@ Language=VBScript %> 
<% ' VI 6.0 Scripting Object Model Enabled %> 
<!--#include file="_ScriptLibrary/pm.asp"--> 
<% if StartPageProcessing() Then Response.End() %> 
<FORM name=thisForm METHOD=post> 
 
<% 
'Session.Timeout=0 
 
Set MainConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
MainConn.Open     "DSN=GIS1;User 
Id=zafka;PASSWORD=*********;UID=zafka;SERVER=ermis;","zafka","*********" 
 
Set rsSTREET=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
strSQL ="SELECT * FROM GIS WHERE  " 
strSQL=strSQL+"ODOS LIKE  '"+Request.QueryString("ODOS")+"%' AND " 
strSQL=strSQL+"PERIOXH LIKE  '"+Request.QueryString("PERIOXH")+"%' " 
 
rsSTREET.Open strSQL,MainConn 
%> 
  
 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0"> 
 
<SCRIPT ID=clientEventHandlersJS LANGUAGE=javascript> 
 
 </SCRIPT> 
  
 
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/clearday/THEME.CSS" 
VI6.0THEME="Clear Day"> 
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/clearday/GRAPH0.CSS" 
VI6.0THEME="Clear Day"> 
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/clearday/COLOR0.CSS" 
VI6.0THEME="Clear Day"> 
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/clearday/CUSTOM.CSS" 
VI6.0THEME="Clear Day"></HEAD> 
 <BODY> 
  
 <% 
 If Not rsSTREET.EOF  Then 
  %> 
 
 <TABLE border=1 cellPadding=1 cellSpacing=1 width="50%"> 
   <TR> 
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<TD><P align =center><STRONG><FONT color=DarkBlue 
size=5>ODOS<STRONG></STRONG></FONT></STRONG></P></TD> 
 
   <TD><P align =center><STRONG><FONT color=DarkBlue 
size=5>PERIOXH<STRONG></STRONG></FONT></STRONG></P></TD> 
 
      
 <% 
   DO 
  %> 
 
  <TR> 
 
  <TD><A   href="<%Response.Write 
"TELIKH1ORIG.asp?xarths="%><%=LEFT(rsSTREET("A"),len(rsSTREET("A"))-
1)%>"><%Response.Write rsSTREET("ODOS")%></A></TD> 
   
<TD><%Response.Write rsSTREET("PERIOXH")%></TD> 
 
 <% 
    rsSTREET.MoveNext 
   Loop Until rsSTREET.EOF  
   %> 
 
</TABLE> 
   
 
 <% 
   else  
       Response.Write "There are no entries"  
    end if 
 %> 
  
<P>&nbsp;</P> 
</TABLE> 
 
  
</BODY> 
<% ' VI 6.0 Scripting Object Model Enabled %> 
<% EndPageProcessing() %> 
</FORM> 
</HTML> 
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T E L I K H 1 O R I G .asp 
 

path Pearl C:\Inetpub\wwwroot\GIS\TELIKH1ORIG.asp 
URL http://localhost/GIS/TELIKH1ORIG.asp 

 
 
<%@ Language=VBScript %> 
<% ' VI 6.0 Scripting Object Model Enabled %> 
<!--#include file="_ScriptLibrary/pm.asp"--> 
<% if StartPageProcessing() Then Response.End() %> 
<FORM name="thisForm" METHOD="post"> 
<HTML> 
<HEAD> 
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0"> 
 
<% 
 
Set MainConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
MainConn.Open "DSN=GIS1;User  
Id=zafka;PASSWORD=*****;UID=zafka;SERVER=ermis;","zafka","*****" 
 
 
Set rsSTREET=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
strSQL ="SELECT * FROM GIS WHERE  " 
strSQL=strSQL+"A LIKE  '"+Request.QueryString("xarths")+"%'" 
 
 
xarths=Request.QueryString("xarths") 
rsSTREET.Open strSQL,MainConn 
 
%> 
 
<TD><A HREF="<%Response.Write "http://calypso.teipir.gr/gis/xartes/"+xarths+".gif"%>"> 
<P align="center"><strong><font color="Yellow" size="5"> <IMG SRC="MAPLAYOUT.jpg" 
align="right" ALT="MAP LAYOUT"> 
</A></TD> 
 
 <table border="1" cellPadding="1" cellspacing="1" width="50%"> 
 <TR> 
 
    <TD><P align="center"><strong><font color="Maroon" size="3">THE FOLLOWING STREETS ARE 
ON THE SAME MAP OF YOUR SELECTION :<strong></strong></font></strong></P></TD> 
 
  <TD><P align="center"><strong><font color="Maroon" size="3">SECTION OF THE 
MAP<strong></strong></font></strong></P></TD> 
  
<% 
  DO 
  %> 
  
  <TR> 
   
  <TD><%Response.Write rsSTREET("ODOS")%></TD> 
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    <TD><P align="center"><%Response.Write right(rsSTREET("A"),1)%></TD> 
 
      
  
 <% 
    rsSTREET.MoveNext 
      
   Loop Until rsSTREET.EOF  
   %> 
 
 
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/clearday/THEME.CSS" VI6.0THEME="Clear 
Day"> 
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/clearday/GRAPH0.CSS" 
VI6.0THEME="Clear Day"> 
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/clearday/COLOR0.CSS" 
VI6.0THEME="Clear Day"> 
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="_Themes/clearday/CUSTOM.CSS" 
VI6.0THEME="Clear Day"></HEAD> 
 
<body> 
</body> 
 
<% ' VI 6.0 Scripting Object Model Enabled %> 
<% EndPageProcessing() %> 
</FORM> 
</HTML> 
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G L O B A L .asa 
 

path Pearl C:\Inetpub\wwwroot\GIS\global.asa 
URL http://localhost/GIS/global.asa (δεν επιτρέπεται η πρόσβαση) 

 
 
<SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server> 
 
'You can add special event handlers in this file that will get run automatically when 
'special Active Server Pages events occur. To create these handlers, just create a 
'subroutine with a name from the list below that corresponds to the event you want to 
'use. For example, to create an event handler for Session_OnStart, you would put the 
'following code into this file (without the comments): 
 
'Sub Session_OnStart 
'**Put your code here ** 
'End Sub 
 
'EventName              Description 
'Session_OnStart        Runs the first time a user runs any page in your application 
'Session_OnEnd          Runs when a user's session times out or quits your application 
'Application_OnStart    Runs once when the first page of your application is run for the first time by any 
user 
'Application_OnEnd      Runs once when the web server shuts down 
 
</SCRIPT> 
 
<SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server> 
Sub Application_OnStart 
 '==Visual InterDev Generated - startspan== 
 '--Project Data Connection 
  Application("Connection1_ConnectionString") = "DSN=GIS1;User 
Id=zafka;PASSWORD=*****;UID=zafka;SERVER=ermis;" 
  Application("Connection1_C 
  Application("Connection1_CursorLocation") = 3onnectionTimeout") = 15 
  Application("Connection1_CommandTimeout") = 30 
  Application("Connection1_RuntimeUserName") = "zafka" 
  Application("Connection1_RuntimePassword") = "*****" 
 '-- Project Data Environment 
  'Set DE = Server.CreateObject("DERuntime.DERuntime") 
  'Application("DE") = DE.Load(Server.MapPath("Global.ASA"), 
"_private/DataEnvironment/DataEnvironment.asa") 
 '==Visual InterDev Generated - endspan== 
End Sub 
</SCRIPT> 
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L I S T B O X .asp 
 

path Pearl C:\Inetpub\wwwroot\GIS\_ScriptLibrary\LISTBOX.asp 
URL -- 

 
 
<SCRIPT RUNAT=SERVER LANGUAGE="JavaScript"> 
// ************************************************************************  
// Microsoft Script Library  
// Visual InterDev 6.0 Listbox Object for ASP 
// 
// Copyright 1998 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. 
// ************************************************************************  
function CreateListbox(strName,funcInit,objParent) 
{  
 if (typeof(strName) == 'string' && strName != '') 
 { 
  var objListbox = new _Listbox(strName,objParent); 
  eval(strName + ' = objListbox'); 
 
  objListbox._funcInit = funcInit; 
  thisPage.advise(PAGE_ONINIT,strName + '._restoreState()'); 
  return objListbox; 
 } 
 return null;  
} 
 
function _Listbox(strName,objParent) 
{  
 if (typeof(_bLBPrototypeCalled) == 'undefined') 
  _LB__Prototype(); 
 
 // public members 
 this.id = strName; 
 this.name = strName; 
 
 // private members 
 this._options = new Array; 
 this._objEventManager = CreateEventManager(); 
 this._objEventManager.adviseDefaultHandler(this.name,LB_ONCHANGE); 
} 
 
function _LB__Prototype() 
{  
 _bLBPrototypeCalled = 1; 
 //events 
 LB_ONCHANGE = 'onchange'; 
  
 // public members 
 _Listbox.prototype.disabled = false; 
 _Listbox.prototype.size = 1; 
 _Listbox.prototype.selectedIndex = -1; 
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 _Listbox.prototype.maintainState = true; 
 
 // private members 
 _Listbox.prototype._bVisible = true; 
 _Listbox.prototype._objRowSource = null; 
 _Listbox.prototype._objDataSource = null; 
 _Listbox.prototype._strDataField = ''; 
  
 //public methods 
 _Listbox.prototype.isVisible = _LB_isVisible; 
 _Listbox.prototype.show = _LB_show; 
 _Listbox.prototype.hide = _LB_hide; 
 _Listbox.prototype.addItem = _LB_addItem; 
 _Listbox.prototype.removeItem = _LB_removeItem; 
 _Listbox.prototype.clear = _LB_clear; 
 _Listbox.prototype.getCount = _LB_getCount; 
 _Listbox.prototype.getValue = _LB_getValue; 
 _Listbox.prototype.setValue = _LB_setValue; 
 _Listbox.prototype.getText = _LB_getText; 
 _Listbox.prototype.setText = _LB_setText; 
 _Listbox.prototype.selectByValue = _LB_selectByValue; 
 _Listbox.prototype.selectByText = _LB_selectByText; 
 _Listbox.prototype.getRowSource = _LB_getRowSource; 
 _Listbox.prototype.setRowSource = _LB_setRowSource; 
 _Listbox.prototype.getDataSource = _SOM_getDataSource; 
 _Listbox.prototype.setDataSource = _SOM_setDataSource; 
 _Listbox.prototype.getDataField = _SOM_getDataField; 
 _Listbox.prototype.setDataField = _SOM_setDataField; 
 _Listbox.prototype.advise = _LB_advise; 
 _Listbox.prototype.unadvise = _LB_unadvise; 
 _Listbox.prototype.display = _LB_display; 
 
 
 //private methods 
 _Listbox.prototype._fireEvent = _EM__fireEvent; 
 _Listbox.prototype._preserveState = _LB__preserveState; 
 _Listbox.prototype._restoreState = _LB__restoreState; 
 _Listbox.prototype._hasState = _LB__hasState; 
 _Listbox.prototype._onrowenter = _LB__onrowenter; 
 _Listbox.prototype._onbeforeupdate = _LB__onbeforeupdate; 
  
 //scope implementation in _LB__Prototype function 
 
 function _LB__Option() 
 { 
  this.text = ''; 
  this.value = '';  
 } 
 
 function _LB_isVisible() 
 { return this._bVisible; } 
 
 function _LB_show() 
 { this._bVisible = true; } 
 
 function _LB_hide() 
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 { this._bVisible = false; } 
 
 function _LB_addItem(strText,value,nIndex) 
 {  
  var nCount = this.getCount(); 
  if (typeof(value) == 'undefined') 
   value = strText; 
  if (typeof(nIndex) == 'undefined') 
   nIndex = nCount; 
  if (!isNaN(parseInt(nIndex))) 
  { // add item at given nIndex 
   var opt = new _LB__Option; 
   opt.text = String(strText); 
   opt.value = value; 
   if (nIndex < 0)  // add as first item in list 
    nIndex = 0; 
   if (nIndex < nCount) 
   { // insert item at given index 
    var aTemp = this._options.slice(nIndex); 
    this._options.length = nIndex; 
    this._options[Number(nIndex)] = opt; 
    this._options = this._options.concat(aTemp); 
    return nIndex; 
   }  
   else 
   { // add item to end of list 
    this._options[nCount] = opt; 
    return nCount;   
   } 
  } 
  return -1; // failed to add item 
 } 
 
 function _LB_removeItem(nIndex) 
 {  
  if (typeof(nIndex) == 'undefined') 
   nIndex = this.selectedIndex; 
  if (!isNaN(parseInt(nIndex)) && nIndex >= 0 && nIndex < this.getCount()) 
  { // remove item at nIndex 
   var aTemp = this._options.slice(Number(nIndex)+1); 
   this._options.length = nIndex; 
   this._options = this._options.concat(aTemp); 
   return true; 
  } 
  return false; 
 } 
 
 function _LB_clear() 
 { 
  this.selectedIndex = -1; 
  this._options.length = 0; 
 } 
 
 function _LB_getCount() 
 { return this._options.length; } 
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 function _LB_getValue(nIndex) 
 { 
  if (typeof(nIndex) == 'undefined') 
   nIndex = this.selectedIndex; 
  if (!isNaN(parseInt(nIndex)) && nIndex >= 0 && nIndex < this.getCount()) 
    return this._options[nIndex].value; 
  return ''; 
 } 
  
 function _LB_setValue(value,nIndex) 
 { 
  if (typeof(nIndex) == 'undefined') 
   nIndex = this.selectedIndex; 
  if (!isNaN(parseInt(nIndex)) && nIndex >= 0 && nIndex < this.getCount()) 
  { 
   this._options[nIndex].value = value; 
   return true; 
  } 
  return false; 
 } 
 
 function _LB_getText(nIndex) 
 { 
  if (typeof(nIndex) == 'undefined') 
   nIndex = this.selectedIndex; 
  if (!isNaN(parseInt(nIndex)) && nIndex >= 0 && nIndex < this.getCount()) 
   return this._options[nIndex].text; 
  return ''; 
 } 
  
 function _LB_setText(strText,nIndex) 
 { 
  if (typeof(nIndex) == 'undefined') 
   nIndex = this.selectedIndex; 
  if (!isNaN(parseInt(nIndex)) && nIndex >= 0 && nIndex < this.getCount()) 
  { 
   this._options[nIndex].text = String(strText); 
   return true; 
  } 
  return false; 
 } 
 
 function _LB_selectByText(strText) 
 { // check for match in _options array 
  for (var i=0; i < this._options.length; i++) 
  { 
   if (String(strText) == this._options[i].text) 
   { 
    this.selectedIndex = i; 
    return i; 
   } 
  } 
  return -1; 
 } 
 
 function _LB_selectByValue(value) 
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 { // check for match in _options array 
  for (var i=0; i < this._options.length; i++) 
  { 
   if (value == this._options[i].value) 
   { 
    this.selectedIndex = i; 
    return i; 
   } 
  } 
  return -1; 
 } 
 
 function _LB_getRowSource() 
 { return this._objRowSource; } 
 
 function _LB_setRowSource(objRecordset,listField,boundField) 
 { 
  if (typeof(objRecordset) == 'object' && this.getCount() == 0) 
  { 
   var nPos = objRecordset.absolutePosition; 
   this._objRowSource = objRecordset; 
   objRecordset.moveFirst(); 
   while (!objRecordset.EOF) 
   { 
   
 this.addItem(objRecordset.fields.getValue(listField),objRecordset.fields.getValue(boundField)); 
    objRecordset.moveNext(); 
   } 
   objRecordset.moveAbsolute(nPos); 
   return true; 
  }   
  return false; 
 } 
 
 function _LB_advise(strEvent,funcToCall) 
 { return this._objEventManager.advise(strEvent,funcToCall); } 
 
 function _LB_unadvise(strEvent,nAdviseID) 
 { return this._objEventManager.unadvise(strEvent,nAdviseID); } 
 
 function _LB_display() 
 {  
  if (this._bVisible) 
  { 
   var strHTML; 
   if (this.disabled && !thisPage.isDHTMLBrowser()) 
   { // mimic disabled for non-DHTML browsers 
    strHTML = '<TABLE border=1 bordercolor=#808080 
bordercolordark=#696969 bordercolorlight=#C0C0C0 cellpadding=0 cellspacing=0><TR><TD>\n'; 
    strHTML += '<TABLE border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>\n'; 
    if (this.size <= 1) 
    { // mimic a disabled dropdown 
     strHTML += '<TR><TD width=30>'; 
     if (this.selectedIndex >= 0 && this.selectedIndex < 
this.getCount()) 
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      //strHTML += '<FONT color=#808080 
size=2>&nbsp;' + Server.HTMLEncode(this.getText()) + '&nbsp;&nbsp;&nbsp;'; 
     strHTML += '<FONT face="Times New Roman Greek" 
color=#808080 size=2>&nbsp;' + this.getText() + '&nbsp;&nbsp;&nbsp;'; 
     strHTML += '</TD><TD width=15 
bgcolor=#808080>&nbsp;</TD></TR>' 
    } 
     
else 
    { // mimic a disabled list 
     for (var i=0; i < this.size; i++) 
     { 
      strHTML += '<TR>'; 
      if (i < this._options.length) 
      { 
       if (this.selectedIndex == i) 
        strHTML += '<TD width=30 
bgcolor=#696969><FONT color=#C0C0C0>&nbsp;' + Server.HTMLEncode(this._options[i].text) + 
'&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD>'; 
       else 
        strHTML += '<TD 
width=30><FONT color=#696969>&nbsp;' + Server.HTMLEncode(this._options[i].text) + 
'&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD>'; 
      } 
      else 
       strHTML += '<TD 
width=30>&nbsp;</TD>'; 
      strHTML += '</TR>\n'; 
     } 
    }  
    strHTML += '</TABLE></TD></TR></TABLE>\n'; 
   } 
   else 
   { 
    strHTML = '<' + 'SELECT name=' + this.name + ' id=' + this.id + ' 
size=' + this.size; 
    if (!this.disabled) 
    { // output client events to callback to server 
     var strHandler = 
this._objEventManager.generateClientHandlers(this.name);  
     strHTML += strHandler; 
    } 
    else 
     strHTML += ' disabled'; 
    strHTML += '>\n';   
    for (var i=0; i < this._options.length; i++) 
    { // generate _options 
     strHTML += '<' + 'OPTION '; 
     if (this.selectedIndex == i) 
      strHTML += 'selected '; 
     //strHTML += 'value="' + 
Server.HTMLEncode(this._options[i].value) + '">' + Server.HTMLEncode(this._options[i].text) + 
'</OPTION>\n'; 
    strHTML += 'value="' + Server.HTMLEncode(this._options[i].value) + 
'">' + this._options[i].text + '</OPTION>\n'; 
    }  
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    strHTML += '</SELECT>\n';  
   } 
   Response.write(strHTML); 
  } 
  this._preserveState(); 
 } 
 
 function _LB__preserveState() 
 { 
  if (this.maintainState) 
  { // preserve state in hidden field 
   var state = new Object; 
   if (!this._bVisible) 
    state._bVisible = false; 
   if (this.disabled) 
    state.disabled = true; 
   if (this.size != 1) 
    state.size = this.size; 
   state.selectedIndex = this.selectedIndex; 
   state._nCount = this._options.length; 
   for (var i=0; i < this._options.length; i++) 
   { 
    state['t' + i] = this._options[i].text; 
    if (this._options[i].value != this._options[i].text) 
     state['v' + i] = this._options[i].value; 
   } 
   return thisPage.persistState(this.name,state); 
  } 
  return false; 
 } 
 
 function _LB__restoreState() 
 { 
  var r = false; 
  this._fireEvent(this._funcInit); 
  if (this.maintainState) 
  { // attempt to restore previous state 
   var state = thisPage.unpersistState(this.name); 
   if (state != null) 
   { // restore previous state 
    this.clear(); 
    for (var i=0; i < state._nCount; i++) 
     this.addItem(state['t' + i],state['v' + i]); 
    if (state._bVisible != null) 
     this._bVisible = (state._bVisible != '0' && state._bVisible != 
'false'); 
    else 
     this._bVisible = true; 
 
    if (state.disabled != null) 
     this.disabled = (state.disabled != '0' && state.disabled != 
'false'); 
    else 
     this.disabled = false; 
 
    if (state.size != null) 
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     this.size = Number(state.size); 
    else 
     this.size = 1; 
 
    this.selectedIndex = Number(state.selectedIndex); 
    r = true; 
   } 
  } 
  var newState = Request.Form(this.name) + ''; 
  if (newState != 'undefined') 
   this.selectByValue(newState); 
  return r; 
 } 
 
 function _LB__hasState() 
 { 
  if (this.maintainState) 
   return thisPage.isStatePersisted(this.name); 
  return false; 
 } 
  
 // eventhandler for databinding 
 function _LB__onrowenter(objRecordset,dataField) 
 { 
  this.selectByValue(objRecordset.fields.getValue(dataField) + ''); 
  return true; 
 } 
 
 // eventhandler for databinding 
 function _LB__onbeforeupdate(objRecordset,dataField) 
 { 
  objRecordset.fields.setValue(dataField,this.getValue()); 
  return true; 
 }  
 
} // end of _LB__Prototype function 
 
</SCRIPT> 
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T N S N A M E S .ora 
 

path Pearl C:\orawin95\NET80\ADMIN\TNSNAMES.ORA 
URL -- 

 

 
                                                                          Εικόνα 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ – Τμήμα Η.Υ.Σ. – PeLAB  Νοεμ. 2001            - 139 - Πτυχιακή  :   Ε. Ζαφειριάδου - Μ. Καζάκης 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ – Τμήμα Η.Υ.Σ. – PeLAB  Νοεμ. 2001            - 140 - Πτυχιακή  :   Ε. Ζαφειριάδου - Μ. Καζάκης 
  

R E G I S T R Y 
 
Αναζητώντας τις δηλώσεις NLS_LANG τις τροποποιούμε όπως φαίνεται 
παρακάτω ώστε να γίνεται σωστά η μεταφορά δεδομένων μεταξύ του Server 
και του Client. 
Αν δεν γίνει αυτή η τροποποίηση δεν αναγνωρίζονται σωστά οι ελληνικοί 
χαρακτήρες στους πίνακες της βάσης. 

 

 
                                                                            Εικόνα 2 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 
!"G.I.S Services in W.W.W. and Athens 

Surfing[1] 
Παπαδάτος Κ. και Τραυλού Αμ. 

!"Γραμματειακή Υποστήριξη σε 
Δικτυακό Περιβάλλον 

Γαροφαλάκη Ζαχ. και Καλλέργης Δ. 

!"Ένα TINY G.I.S Σύστημα Διαχείρισης 
Δικτύων Η/Υ 

Χούντα Αγγελική - Ειρήνη 

!"Using Visual InterDev 6.0 Morrison M. & Banick S.  
!" Το unix από την πλευρά του χρήστη Κυτάγιας Δ,Δημόπουλος Κ,Κοίνη 

Κ,Σταματάκου Δ 
!"Εισαγωγή στην έννοια client-server 

computing[3] 
http://www.it.uom.gr/project/client_server/t

heoria1.htm#ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
!"Πληροφορίες για τους ODBC driver 

 
http://infolab.gen.auth.gr/Phd/georgiadis/w

wwbase/ 
!"Γενικά περί των G.I.S.[2] http://remsenslab.geol.uoa.gr/remsenslab/ar

ticles/gps_gis/gis.html 
!"Γενικά περί του Visual InterDev 6.0 
      [4] 

http://www.it.uom.gr/project/interdev/getti
ngstarted.html 

!"Γενικά περί των ASP σελίδων[5] http://infolab.gen.auth.gr/Phd/georgiadis/w
wwbase/#_Toc437226004 

!"Oracle ‘s official site http://www.oracle.com 
!"Oracle 8.The complete reference Koch & Loney 
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