


Geographic Information System(GIS)
 Κάθε πληροφοριακό σύστημα που ολοκληρώνει, 

αποθηκεύει, επεξεργάζεται, αναλύει, διαμοιράζει και 
απεικονίζει γεωγραφική πληροφορία.

 Βασικό του γνώρισμα ότι χρησιμοποιεί την γεωγραφία 
ως κοινό στοιχείο μεταξύ των διαφόρων ομάδων 
δεδομένων.



Vector Vs. Raster
 Η χωρική πληροφορία αναπαρίσταται με δυο τρόπους:

 Ως διανυσματικά(vector) δεδομένα, με την μορφή 
σημείων, γραμμών και πολυγώνων.

 Ως δικτυωτά(raster) δεδομένα ή δεδομένα πλέγματος, 
οργανωμένα συστημικά σε κελιά(όπως μια ψηφιακή 
εικόνα).

 Τα raster σύνολα δεδομένων αποθηκεύουν μια τιμή για 
όλα τα σημεία της καλυπτόμενης περιοχής.

 Τα vector δεδομένα είναι πιο συμβατά με τις σχεσιακές 
βάσεις δεδομένων, όπου μπορούν να είναι μέρος ενός 
πίνακα ως μια κανονική στήλη.



File Vs. Database
 Στην περίπτωση της βάσης δεν είναι απαραίτητη 

desktop GIS λειτουργικότητα, αφού αυτή μεταφέρεται 
στον εξυπηρετητή

 Η βάση επιτρέπει:
 την οργανωμένη αποθήκευση μεγάλης ποσότητας 

δεδομένων
 την ταχεία ανάκτηση δεδομένων, και
 την σύνθετη ανάλυση των δεδομένων



PostgreSQL
 Ο πιο προηγμένος εξυπηρετητής βάσης δεδομένων 

ανοικτού κώδικα.
 Τρέχει σε όλα τα βασικά λειτουργικά συστήματα.
 Βασίζεται στο μοντέλο επικοινωνίας 

πελάτη/εξυπηρετητή(client/server).
 Είναι ACID(Atomicity, Consistency, Isolation, 

Durability) συμβατή, άρα και οι συναλλαγές με την 
βάση δεδομένων θα είναι αξιόπιστες.



PostgreSQL(συν.)
 Μπορεί να διαχειριστεί μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων 

χρηστών καθώς και μεγάλο όγκο δεδομένων.
 Κάθε εξυπηρετητής ελέγχει την πρόσβαση σε έναν 

αριθμό βάσεων δεδομένων.



PostGIS
 Είναι ένα πρόσθετο ανοικτού κώδικα για την σχεσιακή 

βάση δεδομένων PostgreSQL
 Είναι συμβατό με την προδιαγραφή «Απλά 

Χαρακτηριστικά για την SQL»
 Το PostGIS:

 προσθέτει ένα τύπο δεδομένων «γεωμετρίας» στους ήδη 
υπάρχοντες

 προσθέτει νέες συναρτήσεις
 προσθέτει ένα μηχανισμό ευρετηρίασης(indexing)



Απλά Χαρακτηριστικά
 Είναι OpenGIS πρότυπο που καθορίζει την ψηφιακή 

αποθήκευση γεωγραφικών δεδομένων
 Η βάση για τα Απλά Χαρακτηριστικά για την SQL
 Τα Απλά Χαρακτηριστικά για την SQL καθορίζουν:

 πρότυπους τύπους GIS αντικειμένων,
 τις συναρτήσεις για την μεταχείριση τους, και
 ένα σύνολο από πίνακες μεταδεδομένων



Γεωμετρίες WKT και WKB
 Μέθοδοι για την αναπαράσταση(WKT) και την 

αποθήκευση(WKB) των γεωμετριών
 Περιέχουν πληροφορίες για τον τύπο και τις 

συντεταγμένες του αντικειμένου
 Είναι μόνο 2d διαστάσεων
 Δεν συμπεριλαμβάνουν το SRID
 Το PostGIS τις επεκτείνει με τις EWKT και EWKB, 

υποστηρίζοντας 3dz, 3dm και 4d συντεταγμένες και 
παρέχοντας το SRID



Αναπαραστάσεις WKT και EWKT
 WKT:

 POINT(1 1)
 POLYGON((0 0, 0 1, 1 1, 1 0, 0 0), (1 1, 2 1, 2 2, 1 2, 1 1))
 MULTILINESTRING((1 2, 2 3, 4 5), (5 7, 5 4, 6 6))

 EWKT:
 POINT(1 1 1) - ΧΥΖ
 SRID=4326;POINTM(1 2 2) – ΧΥΜ με SRID
 POINT(0 1 2 3) - XYZM



Πίνακες Μεταδεδομένων
 SPATIAL_REF_SYS

 Περιέχει τα χωρικά συστήματα 
αναφοράς(συντεταγμένων)

 GEOMETRY_COLUMNS
 Περιέχει τις χωρικές στήλες της βάσης 

δεδομένων(τουλάχιστον αυτών που έχουν δηλωθεί)



Συναρτήσεις
 Σύμφωνες με την προδιαγραφή «Απλά Χαρακτηριστικά 

για την SQL» του OpenGIS
 Πάνω από 300
 Παραδείγματα:

 ST_Intersects(geometryA, geometryB)
 ST_DWithin(geometryA, geometryB, distance)
 ST_Buffer(geometry, distance)



Χωρικοί Δείκτες
 Είναι εξαιρετικά σημαντικοί γιατί επιτρέπουν στα 

ερωτήματα να ανακτούν ταχύτατα τις εγγραφές που 
χρειάζονται.

 R-Tree δείκτες υλοποιημένοι πάνω από το GiST
indexing schema.

 Όμως:
 καταλαμβάνουν χώρο, και
 επιβραδύνουν την ενημέρωση των πεδίων στα οποία 

δείχνουν.



GiST(Generalized Search Tree)
 Προηγμένο σύστημα που συνδυάζει ένα μεγάλο εύρος 

από διαφορετικούς αλγόριθμους ταξινόμησης και 
αναζήτησης όπως B-tree, R-tree κ.α.

 Εφαρμόζεται σε ακανόνιστες δομές δεδομένων
 Δίνει την δυνατότητα να ορίσουμε νέους τρόπους 

αναζήτησης
 Είναι “null safe”



Σχέδια Ερωτημάτων
 Είναι οι κανόνες που χρησιμοποιούνται για την 

μετατροπή ενός κομματιού SQL σε μια στρατηγική για 
την ανάγνωση των δεδομένων.

 Συνήθως υλοποιούν αναζήτηση 2 φάσεων:
 η πρώτη με χρήση δείκτη που εφαρμόζεται σε όλο τον 

πίνακα, και
 η δεύτερη με διαδοχική σάρωση που εφαρμόζεται στο 

υποσύνολο της πρώτης
 VACUUM ALALYZE, για την ενημέρωση των 

στατιστικών επιλεκτικότητας δείκτη.



Τελεστής &&
 Σημαίνει «δεσμευμένα κουτιά επικαλύπτονται»
 Ενεργοποιεί την πρώτη φάση αναζήτησης με χρήση του 

GiST δείκτη
 Οι συναρτήσεις χωρικών συγκρίσεων όπως 

ST_Intersects(), ST_Dwithin(), τον χρησιμοποιούν 
αυτόματα



Φόρτωση και Ανάκτηση 
Δεδομένων
 Με SQL δηλώσεις
 Με τον shape file loader/dumper
 Με το εργαλείο Ogr2ogr (FWTools)

 Με το SPIT plugin του QGIS, γίνεται μόνο φόρτωση 
δεδομένων



Δημιουργία Χωρικού Πίνακα
 Δημιουργία κανονικού πίνακα
 Κλήση της συνάρτησης AddGeometryColumn(), που 

δημιουργεί την στήλη της γεωμετρίας, αλλά ενημερώνει 
και τον πίνακα GEOMETRY_COLUMNS

 AddGeometryColumn(‘roads’, ‘Tsimiski Str’, 4326, 
‘LINESTRING’, 2)



Ανταγωνιστικές Προτάσεις
 Oracle Spatial
 MS SQL Server 2008 

Spatial
 IBM Informix Spatial 

DataBlade
 IBM DB2



MapServer
 Μηχανή απεικόνισης(rendering) γεωγραφικών 

δεδομένων
 Ανοικτού κώδικα και γραμμένος σε C
 Εύκολη εγκατάσταση
 Πολύ αποδοτικό
 Συμβατός με την Web Map Service(WMS) 

προδιαγραφή του OpenGIS
 Διαβάζει απευθείας από βάση δεδομένων PostGIS



Ανατομία μιας MapServer
εφαρμογής
 Mapfile
 MapServer CGI
 HTTP εξυπηρετητής
 HTML Template



Mapfile
 Η καρδιά του MapServer
 ASCII αρχείο κειμένου
 Αποτελείται από διάφορα αντικείμενα(map, layer, κ.α.)
 Καθορίζει:

 Τις σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων
 Το πως θα γίνει η σχεδίαση του χάρτη

 Δείχνει στον MapServer που βρίσκονται τα δεδομένα



Παραδείγματα MapServer
 http://localhost/cgi-

bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apache/htdocs/chris
_pg1.map&layer=bc_voting_areas&layer=bc_municipal
ity&layer=bc_big_roads&mode=map

 http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apache/htdocs/chris
_pg2.map&layer=bc_voting_areas&mode=map

 http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apache/htdocs/chris
_pg7.map&layer=bc_voting_areas &mode=browse


