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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τη δημιουργία και την ανάπτυξη ενός 

διαδικτυακού, διαδραστικού χάρτη για τους εσωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Πρόκειται για ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα που θα προσφέρει 

στον χρήστη τη δυνατότητα περιήγησης του εντός του πανεπιστήμιου. Επιπλέον, ο 

χρήστης είτε είναι φοιτητής, επισκέπτης, εξωτερικός συνεργάτης είτε ανήκει στο 

ακαδημαϊκό και λοιπό προσωπικό, θα μπορεί να προβάλει τις αντίστοιχες διαθέσιμες 

πληροφορίες για κάθε υπάλληλο του ιδρύματος και για κάθε αίθουσα που υπάρχει στον 

χώρο του πανεπιστημίου. Σκοπός της εργασίας είναι η αποτελεσματική και άμεση 

μετακίνηση του χρήστη εντός ενός μεγάλου οικοδομικού συγκροτήματος. Εντός της 

πλατφόρμας υπάρχουν οδηγίες για το πώς ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση ή να 

προβάλει στοιχεία επικοινωνίας για κάποιο άτομο ή χώρο που τον ενδιαφέρει και όπως 

κάθε χάρτης, περιλαμβάνει υπόμνημα και κλίμακα. 

Από τεχνικής πλευράς, οι χάρτες των κτιρίων έχουν δημιουργηθεί σε πρόγραμμα 

ελεύθερου λογισμικού, σε QGIS και η ενσωμάτωση σε διαδικτυακή μορφή έγινε με τη 

χρήση προγραμματιστικών γλωσσών όπως HTML5, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery, 

PHP, SQL και τη χρήση της JavaScript βιβλιοθήκης Leaflet. Η εφαρμογή ονομάζεται 

Pamak-Map και είναι διαθέσιμη σε ιστότοπο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

http://ilust.uom.gr/~kiki/main_index.php#17/40.62513/22.96073
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Abstract 

This dissertation describes the design and development of an online, interactive map 

regarding the floor plans of the University of Macedonia. It is about a Geographical 

Information System that allows its users to navigate within the university buildings. 

Moreover, a user being either a student, a visitor, a faculty or a staff member will be able 

to see all the available personnel information and information about rooms or offices 

within the institution. The purpose of this project is for the user to move effectively and 

quickly within a large building complex. On the platform there are user instructions on 

how to search for a member of the staff or how to project their contact details and, like 

any other map, a legend and a scale is also included. 

From a technical aspect, the map design of the building floors was created in an open 

source programme called QGIS and their integration into a web platform was achieved 

with a combination of programming languages and techniques such as HTML5, CSS, 

Bootstrap, JavaScript, jQuery, PHP, SQL and the use of Leaflet, a JavaScript library. The 

application is called Pamak-Map and it is available on a web server of the University of 

Macedonia.  

http://ilust.uom.gr/~kiki/main_index.php#17/40.62513/22.96073
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1. Εισαγωγή

Η ψηφιακή απεικόνιση χώρων είναι μια διαδικασία ευρέως διαδεδομένη και πλέον 

απαραίτητη σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Η παρούσα εργασία αναλύει 

συγκεκριμένα τη δημιουργία ψηφιακής απεικόνισης εσωτερικών χώρων. 

Στον κλάδο των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΠΣ) αναφέρεται ως 

γεωοπτικοποίηση (geovisualization) και περιλαμβάνει έννοιες όπως αυτής της 

διαδικτυακής χαρτογράφησης (web-mapping), της χαρτογραφίας (cartography), της 

πλοήγησης (navigation) και της δρομολόγησης (routing). (Longley et al., 2005) 

Η ανάγκη απεικόνισης, ανάλυσης και επεξεργασίας των γεωχωρικών δεδομένων από τον 

χρήστη προκάλεσε τη δημιουργία διαφόρων εφαρμογών ΓΠΣ, ώστε να είναι δυνατή η 

αλληλεπίδραση του χρήστη από απόσταση. 

1.1. Αντικείμενο και στόχοι της εργασίας 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής 

εφαρμογής η οποία θα αναπαριστά δυναμικά τους εσωτερικούς χώρους όλων των κτιρίων 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και τις γεωχωρικές τους πληροφορίες, όπου 

αυτές υπάρχουν. Επιπλέον, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει όλες τις 

διαθέσιμες πληροφορίες και για το ακαδημαϊκό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό του 

πανεπιστημίου. 

Οι στόχοι, τους οποίους καλείται να εκπληρώσει αυτή η εφαρμογή, είναι η έγκυρη και 

έγκαιρη ενημέρωση όλων των χρηστών (φοιτητές, ακαδημαϊκό/λοιπό προσωπικό, 

εξωτερικοί συνεργάτες κτλ.) του πανεπιστημίου και η σωστή κατατόπιση και πλοήγησή 

τους στους διάφορους χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρα, γραφεία, 

εργαστήρια). 

1.2. Περιεχόμενο της διπλωματικής εργασίας 

Η διπλωματική εργασία αποτελείται ουσιαστικά από δύο μέρη, το θεωρητικό και το 

τεχνικό. Το θεωρητικό κομμάτι περιλαμβάνει τη βιβλιογραφική επισκόπηση στην οποία 

διατυπώνονται βασικές θεωρίες των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και 

εξετάζονται και αναλύονται άλλες παρόμοιες εφαρμογές σε σχέση με αυτή που 

υλοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας. Στη συνέχεια, ακολουθεί η μεθοδολογία 

που πραγματοποιήθηκε, δηλαδή η αντίστοιχη έρευνα και μελέτη που έπρεπε να γίνει 

πάνω στις διάφορες τεχνολογίες και γλώσσες προγραμματισμού μέσω των οποίων θα 

υλοποιούνταν η εφαρμογή «Pamak-Map». Έπειτα, ακολουθεί το κομμάτι της 

δημιουργίας της εφαρμογής όπου αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στάδια και βήματα 

υλοποίησης του τεχνικού μέρους του διαδικτυακού μας χάρτη. Το τεχνικό μέρος 

περιλαμβάνει τη χρήση γλωσσών προγραμματισμού (HTML5, CSS, Bootstrap, 

JavaScript, jQuery, PHP, SQL) για την υλοποίηση του κώδικα, τη χρήση της JavaScript 

βιβλιοθήκης Leaflet για τη μετατροπή των χωρικών δεδομένων σε GeoJson και τη 

δυνατότητα προβολής του χάρτη στον χρήστη. Επιπλέον, γίνεται χρήση προγραμμάτων 

ελεύθερου λογισμικού για τη σχεδίαση των πολλαπλών επιπέδων του διαδικτυακού 

χάρτη της εφαρμογής και την εισαγωγή τους σε μια βάση δεδομένων. Τέλος, γίνονται οι 

απαραίτητες προτάσεις βελτίωσης και παρουσιάζονται τα ανάλογα συμπεράσματα. 
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2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση

2.1. Εισαγωγή 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τη βιβλιογραφική επισκόπηση που επιστημονικού 

κλάδου των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και των διαδικασιών από τις 

οποίες αυτός αποτελείται. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετηθεί ο κλάδος της ψηφιακής 

απεικόνισης γεωχωρικών δεδομένων, η σχετική έρευνα που έχει γίνει σε αυτόν και κατά 

πόσο έχει αποτελεσματική απήχηση σε πρακτικές εφαρμογές. 

2.2. Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα 

Με το πέρασμα των χρόνων έχουν δοθεί πολλοί και διάφοροι ορισμοί για το τι είναι ένα 

Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα. Κάποιοι από αυτούς δίνουν έμφαση στα 

γεωχωρικά δεδομένα ενώ άλλοι εστιάζουν στη δημιουργία και μορφοποίηση των χαρτών 

ή στη δρομολόγηση και την πλοήγηση. Εμείς θα αναφέρουμε έναν πιο γενικό ορισμό, ο 

οποίος είναι ένας συνδυασμός όλων των παραπάνω και προέκυψε από την κοινή 

ομοφωνία τριάντα ειδικών επιστημόνων. 

Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα είναι ένα σύστημα υπολογιστών, λογισμικών, 

δεδομένων, ανθρώπων, οργανισμών και θεσμικών ρυθμίσεων για τη συλλογή, 

αποθήκευση, ανάλυση και τον διαμοιρασμό πληροφοριών σχετικά με γεωγραφικές 

περιοχές. (Chrisman, 1997) 

2.3. Γεωχωρικά Δεδομένα 

Προκειμένου να απεικονίσουμε δεδομένα με ψηφιακό τρόπο θα πρέπει πρώτα να 

προσδιοριστεί το είδος τους και αφού γίνει η ανάλυση τους να εξεταστεί αν μπορούν να 

συνδεθούν με κάποιο άλλο σετ δεδομένων καθώς και να προσδιοριστούν οι 

συγκεκριμένες τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν  για την αναπαράσταση τους. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως για τη δημιουργία ενός διαδικτυακού χάρτη απαιτείται 

πλήθος γεωχωρικών δεδομένων. Ως γεωχωρικά δεδομένα χαρακτηρίζονται εκείνα τα 

οποία έχουν σαν κύριο συστατικό τους τη χωρική πληροφορία. Με άλλα λόγια, αυτά τα 

δεδομένα σε σχέση με άλλα, μπορούν να εντοπιστούν σε κάποια τοποθεσία κατά μήκος 

της γης. Μπορούν να αναφερθούν και ως γεωγραφικά δεδομένα ή χωρικά. Λόγω της 

ιδιαίτερης φύσης τους απαιτούν προσεκτική διαχείριση σε ότι αφορά τη δημιουργία, 

επικαιροποίηση και χρήση τους. (Neumann and Freimark, 2010) 

Η αναπαράσταση της γεωμετρίας των γεωχωρικών δεδομένων-οντοτήτων γίνεται με δύο 

τρόπους. Για παράδειγμα, η αναπαράσταση δρόμων, κτιρίων και άλλων σημείων 

ενδιαφέροντος γίνεται με σημεία, γραμμές ή πολύγωνα, αυτή είναι η διανυσματική 

μορφή αναπαράστασης των δεδομένων (vector format). Φαινόμενα όπως η θερμοκρασία 

ή το επίπεδο ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα, αναπαρίστανται με τη μορφή 

εικονοστοχείων  (raster format). Ο εντοπισμός των γεωχωρικών δεδομένων-οντοτήτων 

στην επιφάνεια της γης γίνεται βάσει συντεταγμένων, δηλαδή από τον προσδιορισμό του 

γεωγραφικού πλάτους και μήκους. Τα δύο αυτά μεγέθη μπορούν να εκφραστούν είτε σε 

δεκαδική μορφή ή σε μοίρες/λεπτά/δευτερόλεπτα και αναλόγως την περιοχή στην οποία 
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τοποθετούνται μπορεί να προσδιοριστεί και το συγκεκριμένο σύστημα αναφοράς 

συντεταγμένων (CRS) με το οποίο θα προβληθούν στον χάρτη. 

Παρ’ όλα αυτά  η γεωμετρική 

αναπαράσταση των οντοτήτων δεν είναι αρκετή, για κάθε σετ δεδομένων υπάρχουν και 

οι αντίστοιχες ποιοτικές ή περιγραφικές πληροφορίες. 

Τα τελευταία έτη, τα γεωχωρικά δεδομένα συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω 

της σημασίας τους στη λήψη αποφάσεων διαφόρων οργανισμών, εταιρειών αλλά και 

κυβερνήσεων. Επομένως, αποτελούν σημαντικό οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και 

διοικητικό παράγοντα. 

2.4. Ψηφιακή αναπαράσταση δεδομένων 

Έπειτα από τη συγκέντρωση και συλλογή των απαραίτητων δεδομένων ακολουθεί το 

στάδιο της απεικόνισης και αναπαράστασης τους στον χάρτη. Λόγω της δραματικής 

αύξησης των τεχνολογιών πληροφορικής, οι αναπαραστάσεις γεωχωρικών δεδομένων 

από εκεί που γινόντουσαν σε έντυπη μορφή πλέον γίνονται ψηφιακά. 

Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα με τη βοήθεια των ψηφιακών 

αναπαραστάσεων δίνουν στον χρήστη τη δυνατότητα να κάνει διάφορες ενέργειες που 

ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν στον έντυπο χάρτη. Για παράδειγμα, οι ακριβείς και 

γρήγορες μετρήσεις, η εναλλαγή κλίμακας, η μεγέθυνση/σμίκρυνση χωρίς την ύπαρξη 

προβλημάτων στα όρια του χάρτη. Γενικά, παρατηρείται μια αύξηση στη χρήση της 

ψηφιακής αναπαράστασης λόγω της απλότητας της και του χαμηλού της κόστους. 

(Longley et al., 2005) 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω υπάρχουν δύο είδη αναπαράστασης δεδομένων, η 

διανυσματική μορφή (vector) και η μορφή εμφάνισης με εικονοστοχεία ή αλλιώς και 

ψηφιδωτή (raster). 

Στα ψηφιδωτά δεδομένα κάθε περιοχή της επιφάνειας της γης ή ένα γεωγραφικό 

φαινόμενο απεικονίζεται από στοιχειώδη τμήματα εικονοστοχείων, συνήθως τετράγωνα, 

που ονομάζονται pixels. Τα raster δεδομένα φαίνονται πολύ ωραία στον χρήστη γιατί 

δίνουν μία απεικόνιση στον υπολογιστή της εικόνας που βλέπει το ανθρώπινο μάτι. Δε 

δίνουν όμως τη δυνατότητα στον Η/Υ της αναγνώρισης των γεωγραφικών 

Εικόνα 2: Σύστημα αναφοράς συντεταγμένων Εικόνα 1: Παράδειγμα γεωγραφικού πλάτους/μήκους 
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χαρακτηριστικών και αντικειμένων. Τα περισσότερα δεδομένα τέτοιου τύπου 

προέρχονται από δορυφορικές εικόνες. 

Τα διανυσματικά δεδομένα από την άλλη, δίνουν τη δυνατότητα στον Η/Υ να 

αναγνωρίζει τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και αντικείμενα. Μπορούν να σχεδιαστούν 

απευθείας με τη μορφή σημείων (points), γραμμών (lines) και πολυγώνων (polygons) ή 

να εισαχθούν από αρχιτεκτονικά σχέδια CAD υπό τη μορφή αρχείων .dwg ή .dxf. Κάθε 

ένα αντικείμενο, για παράδειγμα ένα πολύγωνο, έχει τις δικές τους περιγραφικές 

πληροφορίες και ιδιότητες οι οποίες μπορούν να αναπαρασταθούν ψηφιακά με πάρα 

πολύ απλό τρόπο. Παρακάτω φαίνονται οι διαφορές μεταξύ raster και vector δεδομένων, 

όσον αφορά τις περιγραφικές πληροφορίες τις οποίες μπορούμε να αντλήσουμε από τα 

δυο αυτά είδη χάρτη. 

Εικόνα 3: Δεδομένα vector στο QGIS 

Εικόνα 4: Δεδομένα raster στο QGIS 
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2.5. Ανασκόπηση διαδικτυακών εφαρμογών χαρτογράφησης 

Όλα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως αποτελούν ένα μέρος της θεωρίας, η οποία είναι 

απαραίτητο να καλυφθεί προκειμένου να δημιουργηθεί ένας διαδικτυακός και 

ταυτόχρονα διαδραστικός χάρτης. Παρ’ όλα αυτά όμως κρίθηκε αναγκαίο να γίνει και 

μια στοιχειώδης ανασκόπηση στις υφιστάμενες αντίστοιχες διαδικτυακές εφαρμογές. 

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένοι διαδικτυακοί χάρτες πανεπιστημίων και 

αναλύονται τα διάφορα χαρακτηριστικά τους. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές επιλέχθηκαν 

γιατί ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες και ιδιότητες της εφαρμογής «Pamak-

Map», δηλαδή σε έναν διαδικτυακό χάρτη ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

 

2.5.1. USCB Interactive Campus Map 

Ο διαδικτυακός χάρτης της πανεπιστημιούπολης του εκπαιδευτικού ιδρύματος, Santa 

Barbara, της Καλιφόρνια (Mapdev.geog.ucsb.edu, 2016) απεικονίζει όλα τα κτίρια με τις 

αντίστοιχες περιγραφικές τους πληροφορίες. Διαθέτει υπόμνημα, κλίμακα, δυνατότητα 

εναλλαγής βάσης χάρτη (basemap layer), εντοπισμό τοποθεσίας του χρήστη και πεδίο 

αναζήτησης. Λόγω του όγκου των δεδομένων ο χρήστης μπορεί να επιλέγει ποια θα είναι 

τα ενεργά επίπεδα (layers) κάθε φορά. Όπως σχεδόν σε όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές, 

η απεικόνιση των κτιρίων γίνεται απ’ την εξωτερική τους όψη και όχι απ’ την εσωτερική, 

όπως στην εφαρμογή «Pamak-Map». 

 

Εικόνα 5: Διαδικτυακός χάρτης Πανεπιστημίου Καλιφόρνια 

 

2.5.2. Western's Map Tool 

Η επόμενη εφαρμογή δημιουργήθηκε για το πανεπιστήμιο Western του Καναδά (Uwo.ca, 

2016). Είναι αρκετά παρόμοια με την προηγούμενη ως προς τον τρόπο προβολής των 

περιγραφικών πληροφοριών κάθε κτιρίου και αντικειμένου στον χάρτη. Έχει τη 

δυνατότητα μεγέθυνσης/σμίκρυνσης και περιστροφής του χάρτη κατά 90 μοίρες, πεδίο 

αναζήτησης και την εναλλαγή βάσης χάρτη σε δορυφορική εικόνα. Επίσης, υπάρχει η 

δυνατότητα επιλογής ενεργών επιπέδων (layers) στον χάρτη από την καρτέλα Category. 

http://mapdev.geog.ucsb.edu/
http://www.uwo.ca/about/visit/maps.html
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Εικόνα 6: Διαδικτυακός χάρτης Πανεπιστημίου Καναδά 

 

2.5.3. UMD Web Map 

Ο διαδραστικός χάρτης του πανεπιστημίου του Μέριλαντ (Maps.umd.edu, 2016) διαθέτει 

επίσης υπόμνημα, κλίμακα, δυνατότητα μεγέθυνσης/σμίκρυνσης, πεδίο αναζήτησης, 

εναλλαγή βάσης χάρτη και εντοπισμό τοποθεσίας του χρήστη. Όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω και εδώ υπάρχει η επιλογή ενεργών επιπέδων (layers) στον χάρτη. Επιπλέον, 

υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία σχεδίασης διαδρομών και σημείων ή πολυγώνων πάνω 

στον χάρτη από τον χρήστη καθώς και η δυνατότητα δρομολόγησης, δηλαδή ο χρήστης 

μπορεί να προβάλει τη διαδρομή από ένα σημείο του χάρτη στο άλλο. Ο χρήστης 

κάνοντας κλικ πάνω σε ένα από τα κτίρια που απεικονίζονται μπορεί να προβάλλει όλες 

τις περιγραφικές πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο. 

 

Εικόνα 7: Διαδικτυακός χάρτης Πανεπιστημίου Μέριλαντ 

http://maps.umd.edu/
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2.5.4. UW's Enterprise GIS 

Το πανεπιστήμιο του Γουαϊόμινγκ (Uwyo.edu, 2016), δημιούργησε μια εφαρμογή 

διαδραστικού χάρτη η οποία χρησιμοποιείται και από άλλα πανεπιστήμια. Τα 

χαρακτηριστικά του χάρτη είναι ένα υπόμνημα, η δυνατότητα μεγέθυνσης/σμίκρυνσης, 

εναλλαγή βάσης χάρτη. Οι περιγραφικές πληροφορίες κάθε κτιρίου και οι διαθέσιμες 

διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει ο χρήστης εντός της πανεπιστημιούπολης 

εμφανίζονται εφόσον ο χρήστης κάνει στο κατάλληλο σημείο πάνω στον χάρτη. Η 

εφαρμογή είναι διαθέσιμη και για κινητά. 

 

Εικόνα 8: Διαδικτυακός χάρτης Πανεπιστημίου Γουαϊόμινγκ 

 

2.5.5. Interactive Map | The University of Tennessee 

Τέλος, η διαδικτυακή εφαρμογή του διαδραστικού χάρτη του πανεπιστημίου του Τεννεσί 

(Utk.edu, 2016) περιλαμβάνει επίσης κάποια από τα στοιχεία που ήδη έχουμε συναντήσει 

στις προηγούμενες εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα, διαθέτει υπόμνημα όχι όμως για όλα 

τα κτίρια που εμφανίζονται στον χάρτη, αλλά μόνο για αυτά που είναι υπό κατασκευή 

και περιλαμβάνονται στην κατηγορία Construction. Επίσης, διαθέτει δυνατότητα 

δρομολόγησης, πεδίο αναζήτησης και η περιγραφική πληροφορία είναι διαθέσιμη για 

κάθε σημείο/πολύγωνο πάνω στον χάρτη.  

 

Εικόνα 9: Διαδικτυακός χάρτης Πανεπιστημίου Τεννεσί 

http://www.uwyo.edu/uw/tour/
http://www.utk.edu/maps/
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2.6. Συμπεράσματα 

Από την ανασκόπηση των εφαρμογών διαδικτυακών χαρτών που προηγήθηκε 

προέκυψαν ορισμένα συμπεράσματα. Όλες οι εφαρμογές που παρουσιάστηκαν και 

αναλύθηκαν έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους, κάποια από τα οποία 

υπάρχουν και στη διαδικτυακή εφαρμογή «Pamak-Map». Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να 

αναφερθεί ότι και οι πέντε αυτές εφαρμογές έχουν μια κοινή βασική ιδιότητα, όλες 

απεικονίζουν τον εξωτερικό χώρο κτιρίων, ενώ η εφαρμογή «Pamak-Map» όπως θα 

δούμε στην συνέχεια, καταγράφει τους εσωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας καθώς και τη θέση των υπαλλήλων του στον χάρτη.  

Στη συνέχεια ακολουθεί ένας πίνακας ο οποίος συγκεντρώνει τα πιο βασικά 

χαρακτηριστικά των εφαρμογών που εξετάστηκαν παραπάνω και βάσει αυτού του πίνακα 

προέκυψαν και τα χαρακτηριστικά από τα οποία θέλουμε να αποτελείται και η εφαρμογή 

«Pamak-Map». 

 Υπόμνημα Κλίμακα Πεδίο 

Αναζήτησης 

Δρομολόγηση Περιγραφική 

Πληροφορία 

UCSB 

Interactive 

Campus 

Map 

     

Western's 

Map Tool 
     

UMD Web 

Map 
     

UW's 

Enterprise 

GIS 

     

Interactive 

Map | The 

University of 

Tennessee 

     

Πίνακας 1: Βασικά χαρακτηριστικά διαδικτυακού χάρτη  



ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ GIS 

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ - ΔΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 9 

3. Μεθοδολογία 

3.1. Εισαγωγή 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η 

δημιουργία και ανάπτυξη ενός διαδικτυακού, διαδραστικού χάρτη για τους εσωτερικούς 

χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Για την υλοποίηση του χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού QGIS 2.10.1 και η βιβλιοθήκη JavaScript Leaflet. 

Επιπλέον έγινε χρήση των προγραμματιστικών γλωσσών όπως HTML5, CSS, Bootstrap, 

JavaScript, jQuery, PHP, SQL.  

Στις παρακάτω ενότητες γίνεται περιγραφή των βημάτων που ακολουθήθηκαν για τη  

δημιουργία της εφαρμογή «Pamak-Map». Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται η 

διαδικασία της έρευνας και μελέτης που πραγματοποιήθηκε πριν την υλοποίηση της 

εφαρμογής, η αναζήτηση και ανάλυση διαφόρων τεχνολογιών υλοποίησης της 

εφαρμογής και η επιλογή της πιο κατάλληλης. Τέλος, γίνεται περιγραφή της φάσης του 

σχεδιασμού και της δημιουργίας της εν λόγω εφαρμογής. 

 

3.2. Έρευνα και Μελέτη 

Το πρώτο σημαντικό ερώτημα που προέκυψε ήταν πώς θα γίνει η απεικόνιση των χώρων 

και ταυτόχρονα πώς θα επιλέξουμε το κατάλληλο λογισμικό με το οποίο θα 

δημιουργήσουμε τους χάρτες. Λόγω της ιδιαιτερότητας της εφαρμογής, δηλαδή της 

απεικόνισης εσωτερικών χώρων ενός κτιρίου, έγινε η αντίστοιχη έρευνα προς αναζήτηση 

και εύρεση άλλων παρόμοιων εφαρμογών χαρτογράφησης. 

Μέσω της αναζήτησης προέκυψε ότι τα δυο κορυφαία προγράμματα στον σχεδιασμό 

χαρτών είναι το QGIS και το ArcGIS. Για την υλοποίηση της εφαρμογής «Pamak-Map» 

επιλέξαμε το πρώτο διότι είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με απεριόριστες δυνατότητες. Το 

επόμενο βήμα ήταν η επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών προκειμένου να είναι 

δυνατή η απεικόνιση των χαρτών στο διαδίκτυο και να δημιουργηθεί και η αντίστοιχη 

βάση δεδομένων τους. 

Μια από τις πολλές δυνατότητες του QGIS είναι τα απεριόριστα πρόσθετα (plugins) που 

περιλαμβάνει. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει σε ποιον τύπο βάσης 

δεδομένων θα αποθηκεύσει τον χάρτη του. Οι υπάρχουσες επιλογές ποικίλουν μεταξύ 

τύπου βάσης PostGIS, Oracle, MySQL, SQLite κλπ. Στην περίπτωση μας επιλέχθηκε ο 

τύπος βάσης δεδομένων PostGIS επειδή αναγνωρίζει και χειρίζεται καλύτερα τα 

γεωχωρικά δεδομένα σε σχέση με τους υπόλοιπους τύπους. Στην εικόνα 10 που 

ακολουθεί φαίνονται οι διαθέσιμοι τύποι βάσεων δεδομένων όπως προβάλλονται στο 

QGIS καθώς και το παράθυρο που εμφανίζεται όταν θέλουμε να κάνουμε μια νέα 

σύνδεση και να δημιουργήσουμε σε αυτή μια βάση όπου θα εισάγουμε τα δεδομένα μας.  
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Εικόνα 10: Συμβατοί τύποι βάσεων δεδομένων με το QGIS 

 

Τελικό στάδιο αυτής της ενότητας είναι η επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας για την 

απεικόνιση των χαρτών στο διαδίκτυο. Ένα ακόμα από τα πολλά  plugin του QGIS είναι 

το qgis2web (πρώην qgis2leaf) το οποίο είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή του χάρτη από 

αρχείο shapefile του QGIS σε αρχείο html που εμφανίζεται στον περιηγητή του χρήστη. 

Το πρόσθετο qgis2web αποτελείται από δύο εξίσου επιπλέον πρόσθετα, το OpenLayers 

3 και το Leaflet. Για τη δημιουργία της εφαρμογής «Pamak-Map» επιλέξαμε το δεύτερο, 

κατά κύριο λόγο για την απλή και κατανοητή μορφή του κώδικα JavaScript με τον οποίο 

εμφανίζει τα δεδομένα. Οι γλώσσες προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθούν για την 

εμφάνιση της εφαρμογής στον χρήστη (Client-side programming) είναι η HTML5, CSS, 

Bootstrap, jQuery και JavaScript. 

 

Εικόνα 11: Το πρόσθετο qgis2web με επιλεγμένο το ενσωματωμένο πρόσθετο Leaflet για προβολή του χάρτη. 
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3.3. Εξέταση τεχνολογιών για την υλοποίηση της εφαρμογής 

Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε τις διαθέσιμες τεχνολογίες που υπάρχουν 

προκειμένου να δημιουργηθεί ένας διαδικτυακός χάρτης. Θα παρουσιάσουμε πολύ 

συνοπτικά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους και θα αναλύσουμε γιατί 

επιλέξαμε μια συγκεκριμένη τεχνολογία για να υλοποιήσουμε την εφαρμογή «Pamak-

Map». 

Δυο από τις πιο σύγχρονες και δημοφιλείς πλατφόρμες σχεδίασης διαδικτυακού χάρτη 

εσωτερικών χώρων είναι η MapsIndoors από την εταιρεία MapsPeople A/S και η Indoor 

Maps από την εταιρεία Google Maps. 

Η πλατφόρμα MapsIndoors CMS είναι ένα CMS (Content Management System) όπως τα 

περισσότερα που υπάρχουν στην αγορά για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας, η βασική 

διαφορά του είναι ότι ειδικεύεται στη δημιουργία χάρτη εσωτερικού χώρου και στην 

υλοποίηση συστήματος πλοήγησης εντός αυτού του χάρτη. Η διαχείριση του δεν απαιτεί 

γνώσεις προγραμματισμού και είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί πάνω σε έναν cloud 

server. Το μοναδικό του μειονέκτημα είναι ότι δε διατίθεται για δωρεάν χρήση. 

(Mapspeople.com, 2016) 

 

Εικόνα 12: Πλατφόρμα  MapsIndoors CMS 

 

Η πλατφόρμα Indoor Maps είναι εξίσου διαδεδομένη όπως και η προηγούμενη και σε 

αντίθεση με αυτήν είναι δωρεάν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον καθένα. Ο 

χρήστης εφόσον έχει την απαραίτητη έγκριση για να ανεβάσει τα σχέδια του εσωτερικού 

χώρου ενός κτιρίου, μπορεί να προσθέσει τα αρχεία και να συμπληρώσει κάποιες 

απαραίτητες πληροφορίες. Μειονεκτήματα σε αυτή την πλατφόρμα είναι ότι για 

οποιαδήποτε αλλαγή εντός του χάρτη ο χρήστης θα πρέπει να τον δημιουργήσει ξανά από 

την αρχή. Επιπλέον, δεν υπάρχει δυνατότητα μορφοποίησης των πολυγώνων ή των 

σημείων του χάρτη εφόσον προστεθεί μέσω του Indoor Maps. (Google.com, 2016) 
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Εικόνα 13:Πλατφόρμα σχεδίασης Indoor Maps 

 

 

Εικόνα 14: Φόρτωση σχεδίου χάρτη στην πλατφόρμα Indoor Maps 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί ένας πίνακας με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία (toolkits) 

δημιουργίας ενός χάρτη εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου όπως περιγράφεται από την 

επίσημη ιστοσελίδα του OSGeo (Open Source Geospatial Foundation) Wiki. 

Στην πρώτη στήλη του πίνακα αναγράφονται οι ονομασίες των εργαλείων και στη 

δεύτερη στήλη οι άδειες πνευματικών δικαιωμάτων στις οποίες υπάγονται αυτά. Οι τύποι 

αδειών που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι οι GPL (General Public License), Open 

Source, BSD (Berkeley Software Distribution) και LGPL(Lesser General Public 

License), οι οποίες όλες αφορούν ελεύθερα λογισμικά. Στην τρίτη στήλη αναγράφονται 

οι μηχανές χαρτογράφησης και τα πρωτόκολλα τα οποία υποστηρίζουν τα εργαλεία αυτά. 

Η τελευταία στήλη αναφέρει τις γλώσσες προγραμματισμού πάνω στις οποίες έχουν 

αναπτυχθεί αυτά τα εργαλεία και ασφαλώς, σύμφωνα με αυτές τις γλώσσες μπορεί να 

δημιουργήσει ο χρήστης τον δικό του διαδικτυακό χάρτη. 

https://wiki.osgeo.org/wiki/A_comprehensive_list_of_webmapping_toolkits
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 Ονομασία Άδεια 

Υποστηριζόμενες 

μηχανές χαρτογράφησης 

& πρωτόκολλα 

Γλώσσες 

Προγραμματισμού 

1.  CartoWeb GPL MapServer PHP 

2.  Chameleon Open Source MapServer, WMS PHP 

3.  collective.geo 

(Plone Maps) 

GPL (see OpenLayers, 

Polymaps) 

Python, JavaScript 

4.  dbox Open Source MapServer JavaScript, DHTML 

5.  Dracones BSD MapServer, WMS PHP, Python 

6.  Fusion MIT MapServer, MapGuide 

OS 

PHP 

7.  GeoBIExt  see OpenLayers Java 

8.  GeoExt BSD see OpenLayers JavaScript 

9.  geojsp GPL see OpenLayers Java 

10.  GeoMondrian EPL see OpenLayers Java 

11.  GeoMOOSE MIT MapServer, see 

OpenLayers 

JavaScript, PHP 

12.  GeoPrisma Open Source see OpenLayers  

13.  GeoReport LGPL   

14.  GeoShield BSD GeoServer, WMS, WFS, 

WPS, SOS 

Java 

15.  GeoWebCache LGPL WMS, WMS-C, TMS, 

WMTS 

Java 

16.  Heron MC GPL (see GeoExt), 

WMS(+Time), WMS-C, 

TMS, WMTS, CSW 

JavaScript, some 

Python CGI scripts 

17.  HSLayers GPL MapServer, WMSed 

(rasterized) WCS, WFS 

JavaScript, Python 

18.  i3geo GPL MapServer PHP, JavaScript 

19.  InteProxy GPL WMS, WFS Python 

20.  ka-Map Open Source MapServer PHP, JavaScript 

21.  Leaflet BSD Tiled layers, WMS JavaScript 

22.  Mapbender GPL, BSD WMS, WFS PHP, JavaScript 

23.  MapBuilder LGPL WMS, WFS JavaScript 

24.  MapFaces LGPL3 WMS, CSW + (all 

OpenLayers formats) 

Java, JavaScript 

25.  MapFish BSD WMS, WFS Python, JavaScript 

26.  MapProxy ASL WMS, TMS Python 

27.  MapQuery MIT (see OpenLayers) JavaScript 

28.  Modest Maps BSD  JavaScript 

29.  msCross GPL MapServer JavaScript 

30.  OpenLayers 2-clause BSD ArcGIS Server, GML, 

Google Maps, KML, 

MapServer, WFS, WMS 

Javascript 

31.  Studio GPL (see OpenLayers) Python 

32.  OpenScales LGPL GML, KML, OSM, TMS, 

WFS, WMS and others. 

ActionScript, Flex, 

AIR 

33.  p.mapper Open Source MapServer JavaScript, PHP 

34.  Polymaps Open Source Bing Maps, Cloudmade, 

OSM 

JavaScript 

35.  SOLAPLayers BSD, EPL (see OpenLayers) Java 

36.  tile5 MIT Bing Maps, Cloudmade, 

OSM and others. 

JavaScript 

37.  TileCache BSD Mapnik, MapServer, 

WMS 

Python 

38.  TileMill BSD Mapnik CSS-like map styling 

language 

39.  Thematic Mapping 

Engine 

GPL KML JavaScript, PHP 

Πίνακας 2: Εργαλεία (toolkits) ανάπτυξης διαδικτυακού χάρτη 
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Παρ’ όλα αυτά, για τη δημιουργία και προσθήκη διαδικτυακών χαρτών σε μια ιστοσελίδα 

είναι απαραίτητη και η χρήση μιας βιβλιοθήκης για τη διεπαφή χρήστη (User Interface). 

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά οι πιο εύχρηστες και δημοφιλείς βιβλιοθήκες όπως 

περιγράφονται από την επίσημη ιστοσελίδα του OpenStreetMap Wiki. 

Στην πρώτη στήλη του πίνακα αναγράφονται οι ονομασίες των βιβλιοθηκών και στη 

δεύτερη στήλη οι άδειες πνευματικών δικαιωμάτων στις οποίες υπάγονται αυτά. Στην 

τρίτη στήλη αναγράφεται η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένος ο κώδικας της κάθε 

βιβλιοθήκης. Οι περισσότερες από αυτές είναι γραμμένες σε γλώσσα JavaScript εφόσον 

είναι από τις πλέον πιο κατάλληλες γλώσσες προγραμματισμού προκειμένου να 

διαμορφωθεί μια ιστοσελίδα από στατική σε δυναμική. Στη συνέχεια, στην τέταρτη 

στήλη αναφέρονται οι βασικότερες λειτουργίες που υποστηρίζουν αυτές οι βιβλιοθήκες 

και οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν σε μία εφαρμογή διαδικτυακού χάρτη. Η 

τελευταία στήλη περιλαμβάνει άλλες βιβλιοθήκες και API (Application Program 

Interface) από τα οποία εξαρτούνται οι αντίστοιχες βιβλιοθήκες. 

 Ονομασία Άδεια Κώδικας Λειτουργίες Εξαρτήσεις 

1.  AFComponents UMap  Flash   

2.  Cloudmade Web Maps 

API 

 JS Απεικόνιση, markers, 

vectors 

 

3.  FacilMap AGPL JS Απεικόνιση, 

δρομολόγηση, 

αναζήτηση 

OpenLayers 

4.  Google Maps Example proprietary JS Απεικόνιση, σημεία  

5.  JSF2Leaf GPLv2  Απεικόνιση, σημεία, 

κλπ 

Leaflet 

6.  ka-Map GPL JS Απεικόνιση, σημεία  

7.  Kartograph AGPL 3.0 JS, Python see feature list  

8.  Khtmlib  JS Απεικόνιση, σημεία Webkit 

Browsers 

9.  Kothic.js  JS rendering  

10. ....................................................................................................................................................  Leaflet BSD JS Απεικόνιση, σημεία, 

heatmap, αναζήτηση 

δρομολόγηση 

 

11. ....................................................................................................................................................  Mapi  JS Απεικόνιση, σημεία, 

δρομολόγηση 

OpenLayers, 

YOURS 

12. ....................................................................................................................................................  Mapstraction BSD  Απεικόνιση, 

caching,vextors 

 

13. ....................................................................................................................................................  Modestmaps-js     

14. ....................................................................................................................................................  OpenLayers BSD mod JS Απεικόνιση, σημεία, 

heatmap 

- 

15. ....................................................................................................................................................  OpenScales  Flash  configurable 

by XML 

16. ....................................................................................................................................................  OpenStreetBugs layer  JS Απεικόνιση, markers  

17. ....................................................................................................................................................  Polymaps Lib  JS Απεικόνιση, σημεία, 

diagrams 

 

18. ....................................................................................................................................................  Silverlight OSM Bing 

Component 

   MS 

Silverlight 

19. ....................................................................................................................................................  TouchMapLight ApacheV2  Απεικόνιση Webkit 

Browsers 

20. ....................................................................................................................................................  uMapper Επί 

πληρωμή 

Flash Απεικόνιση  

21. ....................................................................................................................................................  µLayers 2BSD or 

X11/MIT 

JS Απεικόνιση, σημεία  

Πίνακας 3: Πρόσθετες βιβλιοθήκες για την απεικόνιση διαδικτυακών χαρτών 

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Frameworks
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Από όλα τα παραπάνω εργαλεία και τις βιβλιοθήκες, για την ανάπτυξη της παρούσας 

εφαρμογής, επιλέχθηκε το Leaflet για τρεις κύριους λόγους: 

 Είναι μια από τις ηγετικές JavaScript βιβλιοθήκες ανοικτού κώδικα. 

 Είναι πολύ κατανοητή και εύκολη στη χρήση για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι 

με την JavaScript. 

 Μέσω του πρόσθετου qgis2web συνδέεται άμεσα με το QGIS πρόγραμμα για τη 

σχεδίαση χαρτών. 

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται παρακάτω στην ενότητα JavaScript. 

 

3.4. Ανάλυση επιλεγμένων τεχνολογιών για την υλοποίηση της εφαρμογής 

Στις προηγούμενες ενότητες αναφέρθηκαν συνοπτικά ορισμένες από τις γλώσσες 

προγραμματισμού με τις οποίες υλοποιήθηκε η διαδικτυακή εφαρμογή «Pamak-Map». 

Πλέον θα εστιάσουμε περισσότερο στο ποιες είναι αυτές οι γλώσσες και ποιος ο 

λειτουργικός ρόλος της κάθε μιας στην προαναφερθείσα εφαρμογή. 

 

3.4.1. HTML5 

Η HTML (Hypertext Markup Language) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού η οποία 

έχει σχεδιαστεί και τεκμηριωθεί από τη διεθνή κοινότητα του W3C (Wide Web 

Consortium). Η HTML χρησιμοποιεί ειδικές ετικέτες με ενσωματωμένες λέξεις ή εντολές 

γύρω από ένα απλό κείμενο. Η HTML5 είναι η τελευταία έκδοση της HTML και οι 

προδιαγραφές της στηρίζονται σε αυτές των HTML 4.01 and XHTML 1.1. Παρ’ όλα 

αυτά η HTML5 δεν μπορεί από μόνη της να κάνει λειτουργική μια ιστοσελίδα και για 

αυτό τον λόγο εξαρτάται από άλλες γλώσσες όπως η CSS και JavaScript. (McDaniel, 

2012) Δίνεται σχετικό παράδειγμα κώδικα στην ενότητα Προσαρτήματα στη σελίδα 39. 

 

3.4.2. CSS3 

Η γλώσσα CSS (Cascading Style Sheets) είναι αυτή που μορφοποιεί την HTML και 

καθορίζει πώς θα φαίνεται στο πρόγραμμα περιήγησης (browser). Η CSS3 αποτελεί μια 

μεγάλη αναθεώρηση των βασικών αρχών της CSS και υποστηρίζεται από τον οργανισμό 

CSSWG (CSS Working Group), ο οποίος καθοδηγείται από τη W3C. Η CSS3 αν και 

εμφανίστηκε στους browsers πριν από την HTML5, πλέον θεωρείται αναπόσπαστο 

κομμάτι του κώδικα. Δίνεται σχετικό παράδειγμα κώδικα στην ενότητα Προσαρτήματα  

στη σελίδα 45. 

 

3.4.3. Bootstrap 

Η Bootstrap (front-end framework) είναι ένα ευέλικτο, ισχυρό και φιλικό προς τις κινητές 

συσκευές πλαίσιο σχεδίασης το οποίο χρησιμοποιείται για άμεση και εύκολη σχεδίαση 

διαδικτυακών εφαρμογών. Δημιουργήθηκε το 2011 από τους Mark Otto and Jacob 

Thornton, προγραμματιστές που εργαζόντουσαν για το Twitter, και αρχικά είχε την 

ονομασία Twitter Blueprint. Αν και έχει συγκεκριμένη δομή, η Bootstrap, μπορεί να 

τροποποιηθεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες του χρήστη με απλές 
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αλλαγές που μπορούν να γίνουν στον CSS κώδικά της ή στα πρόσθετα JavaScript ή στον 

Less κώδικα της. (Bootstrap Tutorial, 2014). Τα περιεχόμενα ενός φακέλου Bootstrap 

αποτελείται από τα εξής έξι αρχεία, όπως φαίνονται στην εικόνα παρακάτω. 

 

Εικόνα 15: Περιεχόμενα φακέλου Bootstrap 

 

3.4.4. JavaScript και JSON 

Η JavaScript πρωτοεμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του ΄90 και σχεδιάστηκε από 

τον Brendan Eich, συνιδρυτή της εταιρείας Mozilla Foundation. Οι αρχές της JavaScript 

συμβαδίζουν με αυτές του προγόνου της, της γλώσσας ECMAScript που δημιουργήθηκε 

από την Ecma International. Η ανάγκη της JavaScript δημιουργήθηκε από την ανάγκη 

του χρήστη να μπορεί εκτελεί διάφορες ενέργειες σε μια ιστοσελίδα, δηλαδή η 

ιστοσελίδα από στατική να μπορεί να γίνει δυναμική. Όλα αυτά είναι πιθανά μέσω των 

script που τρέχουν στον browser (client-side scripting) ή μέσω των script που φορτώνουν 

στον web server πριν παραχθεί η ζητούμενη ιστοσελίδα και εμφανιστεί στον χρήστη 

(server-side scripting). Η γλώσσα JavaScript συνδυάζεται και λειτουργεί άψογα με την 

HTML και CSS και θεωρητικά υποστηρίζεται από όλους τους web browsers που 

χρησιμοποιούνται ευρέως. (Moncur and Ballard, 2013) 

To JSON (JavaScript Object Notation) είναι ένα είδος σύνταξης για τα αντικείμενα της 

JavaScript το οποίο επιτρέπει τη μετατροπή των δεδομένων του αντικειμένου σε 

συμβολοσειρές που μπορούν να αποθηκευτούν και να μεταδοθούν. Τα περιεχόμενα ενός 

αντικειμένου που είναι εκφρασμένα σε JSON ερμηνεύονται από την JavaScript χωρίς 

πρόσθετους αναλυτές ή μετατροπείς. Στην περίπτωση της εφαρμογής «Pamak-Map» 

είναι αναγκαία η μετατροπή των γεωχωρικών δεδομένων σε αντικείμενα JSON 

προκειμένου να γίνουν δεκτά από την JavaScript και να μπορέσουν να προβληθούν ως 

χάρτης στην ιστοσελίδα όπου θα είναι ορατά από τον χρήστη. (Moncur and Ballard, 

2013) Δίνεται σχετικό παράδειγμα κώδικα στην ενότητα Προσαρτήματα στη σελίδα 46. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να πούμε μερικά πράγματα σχετικά με το Leaflet, μια δυναμική 

JavaScript βιβλιοθήκη, η οποία όπως αναφέραμε προηγουμένως, είναι το βασικό 

συστατικό για τη δημιουργία της εφαρμογής «Pamak-Map». 

Το Leaflet δημιουργήθηκε από τον Vladimir Agafonkin το 2011 και έκτοτε εξελίσσεται 

καθώς συνεισφέρουν σε αυτό πάρα πολλοί προγραμματιστές. Πρόκειται για μια 

βιβλιοθήκη με πολύ μικρή χωρητικότητα (33 KB) η οποία προσαρμόζεται άψογα σε 

σταθερές και κινητές συσκευές. Είναι συμβατή με πάρα πολλά πλαίσια σχεδίασης 
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(frameworks), συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) και περιλαμβάνει 

εκατοντάδες πρόσθετα (plugins), όλα διαθέσιμα στη διαδικτυακή κοινότητα ανοικτού 

κώδικα GitHub. (Leafletjs.com, 2016) 

 

3.4.5. SQL 

Η SQL (Structured Query Language) δημιουργήθηκε από τους Donald D. Chamberlin 

και Raymond F. Boyce στην IBM, στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η SQL 

χρησιμοποιείται για να ελέγχει όλες τις λειτουργίες τις οποίες ένα DBMS (Database 

Management System) προσφέρει στους χρήστες του. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχει 

λειτουργίες όπως ο ορισμός των δεδομένων, η ανάκτηση και η διαχείριση τους, ο 

διαμοιρασμός των δεδομένων, και η ακεραιότητα των δεδομένων. 

Στις μέρες μας, οποιοδήποτε λογισμικό μεγάλης εταιρείας βασίζεται στην γλώσσα SQL. 

Τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες προϊόντων λογισμικού, όπως η Microsoft, Oracle, 

and IBM, χρησιμοποιούν την SQL για τη διαχείριση των βάσεων δεδομένων τους. Παρ’ 

όλα αυτά, η SQL έχει την τιμητική της και στα προϊόντα ανοιχτού λογισμικού με 

συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων όπως η MySQL and Postgres. (Groff, 

Weinberg and Oppel, 2010) 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, για τις ανάγκες της παρούσας εφαρμογής 

επιλέξαμε έναν τύπο βάσης δεδομένων ο οποίος μας επιτρέπει τη βέλτιστη διαχείριση και 

ανάλυση των γεωχωρικών μας δεδομένων, αυτός ο τύπος είναι η Postgres. 

 

3.4.6. PHP 

Η PHP (PHP Hypertext Preprocessor) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού (server-side 

scripting) που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων, σε αντίθεση 

με την HTML η οποία χρησιμοποιείται για στατικές ιστοσελίδες. Δημιουργήθηκε από 

τον Rasmus Lerdorf το 1994. Ο κώδικας PHP τρέχει ανάμεσα στη ζητούμενη σελίδα από 

τον χρήστη και στον διακομιστή (web server), όπου μπορεί να διαμορφώνει το τελικό 

αποτέλεσμα που εμφανίζεται στον χρήστη. Αν και η PHP είναι ιδανική για την ανάπτυξη 

διαδικτυακών εφαρμογών δεν αποθηκεύει τα δεδομένα από μόνη της, για αυτή τη 

λειτουργία χρειάζεται μια βάση δεδομένων και για αυτό το λόγο συνδυάζεται και 

λειτουργεί άψογα με την SQL. 

Παρ’ όλα αυτά ο κώδικας PHP είναι αδύνατον να λειτουργήσει, ώστε ο τελικός χρήστης 

να προβάλει την ιστοσελίδα, χωρίς έναν web server, για αυτό τον λόγο χρησιμοποιούνται 

web servers όπως ο Apache ή ο IIS της Microsoft. Παρομοίως, για την ανάπτυξη της 

παρούσας εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε ένας server ώστε να είναι δυνατή η προβολή των 

σελίδων στον browser και ταυτόχρονα να τρέχει ο κώδικας  PHP. 

Τέλος, να σημειωθεί ότι η PHP διατίθεται δωρεάν και είναι συμβατή με όλα τα 

λειτουργικά συστήματα. Επιπλέον, υπάρχουν πάρα πολλά πλαίσια σχεδίασης (PHP 

frameworks) για ανάπτυξη εφαρμογών τα οποία περιέχουν έτοιμες λειτουργίες και 

εργαλεία, τα πιο γνωστά από αυτά είναι: CakePHP, CodeIgniter, Laravel, Symfony, Yii, 

Zend. (Davis and Phillips, 2007) 

  

https://github.com/
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4. Υλοποίηση της διαδικτυακής εφαρμογής «Pamak-Map» 

4.1. Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, θα αναλυθούν όλα τα βήματα που 

πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εφαρμογής «Pamak-Map», ύστερα από την 

έρευνα και μελέτη που προηγήθηκε. Αρχικά θα αναλυθούν τα στάδια δημιουργίας και 

σχεδίασης του χάρτη των εσωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τη 

χρήση του λογισμικού QGIS και στη συνέχεια η κατασκευή της ιστοσελίδας στην οποία 

ενσωματώθηκε ο χάρτης αυτός. 

 

4.2. Σχεδίαση του χάρτη στο QGIS 

Για τη δημιουργία του χάρτη των εσωτερικών χώρων του πανεπιστημίου έπρεπε να 

εισάγουμε τα αρχιτεκτονικά σχέδια των κατόψεων όλων των ορόφων, όλων των κτιρίων 

του ιδρύματος στο λογισμικό του QGIS. Τα αρχεία των αρχιτεκτονικών σχεδίων δόθηκαν 

υπό μορφή AutoCAD DWG (Drawing) τα οποία μπορούν να προβληθούν δωρεάν μέσω 

της ιστοσελίδας του A360 VIEWER. Ενδεικτικά, ως παράδειγμα παρουσιάζεται η 

κάτοψη του πέμπτου ορόφου του κτιρίου ΓΔ στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

Εικόνα 16: Κάτοψη 5ου ορόφου,  κτιρίου ΓΔ υπό μορφή αρχείου dxf 

 

Στη συνέχεια, προκειμένου να εισάγουμε αυτά τα αρχεία στο QGIS έπρεπε πρώτα να 

μετατραπούν σε αρχεία AutoCAD DXF (Drawing Exchange Format), τα οποία 

αναγνωρίζονται από το λογισμικό ως vector layers (διανυσματικά επίπεδα). Η διαδικασία 

μετατροπής έγινε με το εμπορικό λογισμικό Any DWG DXF Converter, το οποίο όμως 

διαθέτει δοκιμαστική περίοδο. 

https://a360.autodesk.com/viewer/
http://anydwg.com/dwg-dxf/
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Εικόνα 17: Μετατροπή αρχείου dwg σε dxf μέσω του λογισμικού Any DWG DXF Converter 

 

Παρομοίως, μετατράπηκαν και τα δεκαπέντε αρχεία κατόψεων των ορόφων όλων των 

κτιρίων από τα οποία αποτελείται το πανεπιστήμιο. Να σημειωθεί ότι παρ’ όλο που 

υπάρχουν αίθουσες και εργαστήρια στα υπόγεια πατώματα, δεν ήταν δυνατό να δοθούν 

τα αρχιτεκτονικά τους σχέδια από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Πανεπιστήμιου 

Μακεδονίας, η οποία μας παραχώρησε όλα τα υπόλοιπα σχέδια. 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η εικόνα 18 στην οποία φαίνονται τα αποτελέσματα εισαγωγής 

του αρχείου dxf, της κάτοψης του πέμπτου ορόφου, στο QGIS. Από το dxf αρχείο 

δημιουργούνται τρία layers, το  entities Polygon, το entities Point και το entities 

LineString. Εφόσον είναι απαραίτητη μόνο η απεικόνιση του σχεδίου του ορόφου, το 

οποίο θα κρατήσουμε ως βάση χάρτη πάνω στον οποίο θα σχεδιάσουμε τα πολύγωνα και 

τα σημεία, θα κρατήσουμε μόνο το entities LineString layer και θα το επεξεργαστούμε. 

Στην εικόνα 19 φαίνονται οι ιδιότητες του entities LineString layer τις οποίες θα 

επεξεργαστούμε αναλόγως. 

 

Εικόνα 18: Αρχική μορφή κάτοψης  5ου ορόφου, κτιρίου ΓΔ στο QGIS 
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Εικόνα 19: Αρχικές ιδιότητες κάτοψης 5ου ορόφου, κτιρίου ΓΔ στο QGIS 

 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε 

υλοποίηση των χαρτών, δημιουργήσαμε μια σύνδεση βάσης PostGIS στο QGIS όπως 

είχαμε εξηγήσει στο κεφάλαιο 3 και την αντίστοιχη βάση στο pgAdmin, ελεύθερο 

λογισμικό για τη διαχείριση βάσεων. Για την ικανοποίηση των παραπάνω ήταν 

απαραίτητη η εγκατάσταση της PostgreSQL 9.3 τοπικά και η δημιουργία ενός τοπικού 

σέρβερ (localhost) με το ελεύθερο λογισμικό xampp, στο οποίο ήταν απαραίτητο να 

γίνουν επιπρόσθετες ρυθμίσεις για να αναγνωρίσει βάση δεδομένων τύπου PostgreSQL 

διότι από προεπιλογή εγκαθίσταται με MySQL. 

Έπειτα ακολούθησε η επεξεργασία των layers των κατόψεων όλων των ορόφων του 

πανεπιστημίου και η δημιουργία και σχεδίαση των επιπρόσθετων layers στα οποία 

απεικονίζονται οι αίθουσες (polygons layers) και το διοικητικό / εκπαιδευτικό 

προσωπικό του κάθε ορόφου (point layers). Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω 

τέθηκε ως κύριο σύστημα συντεταγμένων του χάρτη το WGS 84 / Pseudo-Mercator το 

οποίο είναι κατάλληλο για τον συγκεκριμένο διαδικτυακό χάρτη επειδή οι συντεταγμένες 

των εσωτερικών χώρων πρέπει να μετατραπούν σε πραγματικές για ανταποκρίνονται 

στον πραγματικό κόσμο. 
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Εικόνα 20: Δημιουργία σύνδεσης βάσης PostGIS στο QGIS 

 

 

Εικόνα 21: Βάση PostGIS  στο pgAdmin 
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Εικόνα 22: Βάση PostGIS στον τοπικό σέρβερ (http://localhost/phppgadmin/) 

 

Ξεκινώντας με την επεξεργασία του σχεδίου του χάρτη της κάτοψης του πέμπτου ορόφου 

προέκυψε ότι το σχέδιο έπρεπε να απλοποιηθεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Τόσο από 

άποψη ποιότητας, σε καμία περίπτωση το σχέδιο της κάτοψης δεν έπρεπε να είναι 

περίπλοκο ή να περιέχει με διπλές ή τριπλές γραμμές, όσο και από άποψη ποσότητας, το 

τελικό layer θα έπρεπε να περιέχει όσο το δυνατόν λιγότερα στοιχεία ώστε να είναι 

μικρού μεγέθους και να μπορεί να φορτωθεί πιο γρήγορα από τον περιηγητή (browser) 

όταν θα ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα.  

Παρομοίως, η προσέγγιση αυτή εφαρμόστηκε και στα δεκαπέντε σχέδια κατόψεων 

(vector layers). Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι ο πίνακας ιδιοτήτων (attribute table) πριν 

την επεξεργασία  της κάτοψης του πέμπτου ορόφου είχε 4213 στοιχεία, δηλαδή γραμμές, 

έπειτα περιείχε μόνο 1467 και έχει την παρακάτω μορφή. Η μόνη ιδιότητα που κρίθηκε 

απαραίτητη να προστεθεί ήταν αυτή του μοναδικού αναγνωριστικού (gid).  

 

Εικόνα 23: Τελική μορφή κάτοψης  5ου ορόφου, κτιρίου ΓΔ στο QGIS 
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Ακολούθησε η δημιουργία του σχεδίου της κάτοψης των αιθουσών, τα περιγράμματα 

των οποίων βασίστηκαν πάνω στα περιγράμματα του προαναφερθέντος σχεδίου. Οι 

αίθουσες κάθε ορόφου σχεδιάστηκαν ως πολύγωνα (polygon layers) και αποτελούνται 

επίσης από έναν πίνακα ιδιοτήτων. Θεωρήσαμε ότι κάθε αίθουσα πρέπει να περιλαμβάνει 

τις εξής ιδιότητες: 

 Αναγνωριστικό (gid), μοναδικό για κάθε αίθουσα (πολύγωνο). 

 Ονομασία (name) της κάθε αίθουσας, πχ. γραφείο, αίθουσα συνελεύσεων κλπ. 

 Αριθμό (No) της κάθε αίθουσας, όσες περιέχουν τουλάχιστον. 

 Email (email) της κάθε αίθουσας, όσες περιέχουν τουλάχιστον. 

 Τηλέφωνο (phone) της κάθε αίθουσας, όσες περιέχουν τουλάχιστον. 

 Τύπο (type) της κάθε αίθουσας, η στήλη αυτή δημιουργήθηκε βάσει μιας 

συνάρτησης όπου ανάλογα το είδος κάθε αίθουσας αντιστοιχεί ένας αριθμός από 

το 1 έως το 7. Η ταξινόμηση αυτή έγινε για να μπορεί να δημιουργηθεί αργότερα 

το υπόμνημα κάθε χάρτη ενός ορόφου, κάθε αριθμός θα αντιστοιχεί σε 

διαφορετικό χρώμα. 

Όλες οι παραπάνω ιδιότητες μπορούν να μην δεχτούν κενή τιμή (null) εκτός από το 

αναγνωριστικό (gid). Για να δημιουργήσουμε την τελευταία στήλη (field)  του τύπου 

(type) στον πίνακα ιδιοτήτων χρησιμοποιήσαμε τον Field calculator του QGIS και 

πληκτρολογήσαμε την εξής συνάρτηση:  

CASE WHEN "name" LIKE '%Γραφείο%' OR "name" LIKE '% Διευθυντής ΕΠΙ %' 

THEN 7 

WHEN "name" LIKE '%Αίθουσα συ%' THEN 6 

 WHEN "name" LIKE '%ASECU%' THEN 5 

 WHEN "name" LIKE '%Γραμματεία%' THEN 4 

WHEN "name" LIKE '%Εργαστήριο%' OR "name" LIKE '%Η/Υ%' OR "name" 

LIKE '%ISLAB%' THEN 3 

 WHEN "name" LIKE '%Υποψήφιοι Διδάκτορες%' THEN 2 

 ELSE 1 

END 

Ομοίως, εφαρμόστηκε η ίδια συνάρτηση για τις υπόλοιπες κατόψεις αιθουσών και των 

δεκαπέντε ορόφων με την εξαίρεση ότι για κάποιους ορόφους άλλαζαν κάποιες από τις 

ονομασίες, πχ. οι όροφοι του διοικητικού κτιρίου δεν έχουν εργαστήρια, οπότε η τιμή για 

τον τύπο 3 αντικαταστείτε με κάποια άλλη. Ακολουθεί η εικόνα 24 όπου φαίνεται ο 

πίνακας ιδιοτήτων της κάτοψης των αιθουσών του πέμπτου ορόφου. Κάθε μια γραμμή 

του πίνακα αντιστοιχεί σε κάθε ένα πολύγωνο όπως φαίνονται στην εικόνα 25. 
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Εικόνα 24: Πίνακας ιδιοτήτων κάτοψης αιθουσών 5ου ορόφου, κτιρίου ΓΔ στο QGIS 

 

 

Εικόνα 25: Τελική μορφή κάτοψης αιθουσών 5ου ορόφου, κτιρίου ΓΔ στο QGIS 

 

Τέλος, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υλοποίησης ενός ορόφου πρέπει να 

δημιουργηθεί και το σχέδιο κάτοψης των σημείων (points layer), κάθε σημείο στον χάρτη 

αντιστοιχεί σε έναν υπάλληλο, είτε είναι καθηγητής είτε ανήκει  στο διοικητικό 

προσωπικό. Όπως και προηγουμένως, υπάρχει επίσης ένας πίνακας ιδιοτήτων. 

Θεωρήσαμε ότι κάθε σημείο πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής ιδιότητες: 
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 Αναγνωριστικό (gid), μοναδικό για κάθε σημείο, δηλαδή υπάλληλο. 

 Όνομα (name) του κάθε υπαλλήλου. 

 Email (email) του κάθε υπαλλήλου, όσοι διαθέτουν τουλάχιστον. 

 Τηλέφωνο (phone) του κάθε υπαλλήλου, όσοι διαθέτουν τουλάχιστον. 

 Ιδιότητα (position) του κάθε υπαλλήλου, για όσους αναγράφεται. 

Όλες οι πληροφορίες, προκειμένου να συμπληρωθούν οι απαραίτητοι πίνακες ιδιοτήτων, 

αποκτήθηκαν από τον διαδικτυακό κατάλογο προσωπικού του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και από τους ίδιους τους υπαλλήλους. Οι εικόνες 26 και 27 παρουσιάζουν 

το προσωπικό του πέμπου ορόφου και τον πίνακα ιδιοτήτων τους.  

 

Εικόνα 26: Τελική μορφή κάτοψης προσωπικού 5ου ορόφου, κτιρίου ΓΔ στο QGIS 

 

 

Εικόνα 27: Πίνακας ιδιοτήτων προσωπικού 5ου ορόφου, κτιρίου ΓΔ στο QGIS 

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Staff_phones&file=index
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Εικόνα 28: Ολοκληρωμένη κάτοψη (γραμμές, σημεία, πολύγωνα) 5ου ορόφου, κτιρίου ΓΔ στο QGIS 

 

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλους τους ορόφους του πανεπιστημίου 

και με αυτή ολοκληρώνεται η πρώτη φάση υλοποίησης του χάρτη. Ακολουθεί η δεύτερη 

φάση κατά την οποία θα μετατρέψουμε όλα αυτά τα σχέδια κατόψεων (layers) σε 

διαδικτυακές ιστοσελίδες. Αυτό θα γίνει με τη μετατροπή τους σε αρχεία html μέσω του 

πρόσθετου (plugin) qgis2web για το οποίο έχουμε κάνει εισαγωγή στο τρίτο κεφάλαιο. 

Κάθε ένα αρχείο html αντιστοιχεί σε έναν όροφο του πανεπιστημίου, δηλαδή σε τρεις 

κατόψεις (layers). Αυτό που κάνει το qgis2web είναι να μετατρέπει αυτά τα layers από 

αρχεία .shp (shapefiles) σε αρχεία .html και σε δεδομένα json τα οποία είναι 

ενσωματωμένα σε αρχεία .js (javascript). Δίνεται σχετικό παράδειγμα κώδικα json στην 

ενότητα Προσαρτήματα στη σελίδα 46. 

 

4.3. Κατασκευή ιστοσελίδας 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, για να μετατραπούν όλες οι κατόψεις των ορόφων σε 

ιστοσελίδες χρησιμοποιήθηκε το πρόσθετο του QGIS, το qgis2web, βλ. σχετική Εικόνα 

11 στην τρίτη ενότητα. Παρ’ όλο που το πρόσθετο δίνει τη δυνατότητα να προσθέσουμε 

στον χάρτη επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως το υπόμνημα, η εναλλαγή χρωμάτων πάνω 

από τα σημεία ή πολύγωνα με το πέρασμα του ποντικιού, πεδίο αναζήτησης κλπ., 

επιλέξαμε να κρατήσουμε μόνο τα βασικά, δηλαδή τα layers των κατόψεων και τη 

δυνατότητα μεγέθυνσης/σμίκρυνσης. Οποιαδήποτε άλλη λειτουργία προστέθηκε 

αργότερα, χειροκίνητα, ακολουθώντας τα πρότυπα της βιβλιοθήκης JavaScript του 

Leaflet. Παρακάτω δίνεται η αρχική όψη της ιστοσελίδας του πέμπτου ορόφου και η 

τελική του μορφή την οποία απόκτησε μέσω διαφόρων scripts και παραμετροποίησης 

του κώδικα.  



ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ GIS 

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ - ΔΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 27 

 

Εικόνα 29: Αρχική μορφή της στατικής ιστοσελίδας html του χάρτη του 5ου ορόφου, κτιρίου ΓΔ 

 

Ένα από τα βασικά στοιχεία ενός χάρτη είναι το υπόμνημα, όπου εξηγεί στον χρήστη τι 

ακριβώς σημαίνει κάθε σύμβολο και χρώμα που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα. Η 

πρώτη μας εργασία, λοιπόν, ήταν η προσθήκη ενός τμήματος κώδικα μέσα στο οποίο θα 

γίνεται μια επανάληψη κατά την οποία κάθε πολύγωνο θα παίρνει το αντίστοιχο χρώμα 

ανάλογα με την ταξινόμηση του. Η ταξινόμηση γίνεται βάση των επτά περιπτώσεων που 

είχαμε δημιουργήσει στη συνάρτηση μας στον Field calculator του QGIS. Οπότε ο 

κώδικας μας ακολουθεί κάπως έτσι: 

function doStyle5thfloorroomsgd(feature) { 

switch (feature.properties.type) { 

                case '1': 

                    return { 

                    weight: '1.04', 

                    fillColor: '#a6611a', 

                    color: '#000000', 

                    dashArray: '', 

                    opacity: '1.0', 

                    fillOpacity: '1.0', 

                }; 

                break; 

 

                case '2': 

                    return { 

                    weight: '1.04', 

                    fillColor: '#c69852', 

                    color: '#000000', 

                    dashArray: '', 

                    opacity: '1.0', 

                    fillOpacity: '1.0', 

                }; 

                break; 
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                case '3': 

                    return { 

                    weight: '1.04', 

                    fillColor: '#e2c98e', 

                    color: '#000000', 

                    dashArray: '', 

                    opacity: '1.0', 

                    fillOpacity: '1.0', 

                }; 

                break; 

 

                case '4': 

                    return { 

                    weight: '1.04', 

                    fillColor: '#eee6d2', 

                    color: '#000000', 

                    dashArray: '', 

                    opacity: '1.0', 

                    fillOpacity: '1.0', 

                }; 

                break; 

 

                case '5': 

                    return { 

                    weight: '1.04', 

                    fillColor: '#90d2c8', 

                    color: '#000000', 

                    dashArray: '', 

                    opacity: '1.0', 

                    fillOpacity: '1.0', 

                }; 

                break; 

 

                case '6': 

                    return { 

                    weight: '1.04', 

                    fillColor: '#49ae9e', 

                    color: '#000000', 

                    dashArray: '', 

                    opacity: '1.0', 

                    fillOpacity: '1.0', 

                }; 

                break; 

 

                case '7': 

                    return { 

                    weight: '1.04', 

                    fillColor: '#018571', 
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                    color: '#000000', 

                    dashArray: '', 

                    opacity: '1.0', 

                    fillOpacity: '1.0', 

                }; 

                break; 

 

} 

} 

Και το τμήμα κώδικα που εμφανίζει το υπόμνημα στην τελική του μορφή: 

var baseMaps = {}; 

L.control.layers({},{ 

'<img src="legend/network.png" /> Διάδρομοι': json_networkJSON, 

'<img src="legend/staff.png" /> Προωπικό': json_5thfloorstaffgdJSON, 

'<img src="legend/rooms_1.png" /> WC/Λοιπές Εγκαταστάσεις<br/> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

<img src="legend/rooms_2.png" /> Υποφήφιοι Διδάκτορες<br/> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

<img src="legend/rooms_3.png" /> Εργαστήρια/Αίθουσες Η/Υ<br/> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

<img src="legend/rooms_4.png" /> Γραμματείες<br/> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

<img src="legend/rooms_5.png" /> Γραφεία ASECU<br/> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

<img src="legend/rooms_6.png" /> Αίθουσες Συνεδριάσεων<br/> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

<img src="legend/rooms_7.png" /> Γραφεία<br />':json_5thfloorroomsgdJSON, 

'<img src="legend/drawing.png" /> Κάτοψη ορόφου': json_5thfloordrawinggdJSON, 

},{collapsed:false}).addTo(map); 

stackLayers(); 

 

Παράλληλα προσθέσαμε και ένα κατάλληλο εικονίδιο για τα σημεία που συμβολίζουν 

τους υπαλλήλους πάνω στον χάρτη καθώς είναι πιο εύκολο να δημιουργηθεί εντός 

κώδικα και όχι εντός του QGIS.  Ο σχετικός κώδικας έχει ως εξής:  

//start custom icon 

var staffIcon = L.icon({ 

iconUrl: 'markers/staff.png', 

iconSize: [25.0, 25.0], // size of the icon 

}); 

function doStyle5thfloorstaffgd() { 

return { 

                icon: staffIcon 

            } 

} 

//end custom icon 
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Επίσης, προστέθηκε ακόμα μια λειτουργία για την επισήμανση των πολυγώνων που 

παρουσιάζουν τις αίθουσες ενός ορόφου. Όταν ο χρήσης περνάει με τον κέρσορα του 

ποντικιού πάνω από ένα πολύγωνο (hover) στον χάρτη, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι 

αυτό το στοιχείο είναι ενεργό και μπορεί να του παρέχει πληροφορίες κάνοντας ένα κλικ. 

Για να είναι αυτό ευδιάκριτο χρησιμοποιήθηκε μια συνάρτηση κατά την οποία τα 

πολύγωνα αλλάζουν ελαφρώς χρώμα όταν ο κέρσορας περάσει από πάνω τους. 

Ακολουθεί ο αντίστοιχος κώδικας: 

 

//start functions for highlight and reset feature 

var highlightLayer; 

function highlightFeature(e) { 

            highlightLayer = e.target; 

            highlightLayer.setStyle({ 

             weight: 5, 

             color: '#666', 

                dashArray: '', 

                fillOpacity: 0.7 

            }); 

            if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera) { 

                highlightLayer.bringToFront(); 

            } 

            info.update(layer.feature.properties); 

} 

L.ImageOverlay.include({ 

getBounds: function () { 

return this._bounds; 

            } 

}); 

function resetHighlight(e) { 

json_5thfloorroomsgdJSON.resetStyle(e.target); 

info.update(); 

} 

//end functions for highlight and reset feature 

 

Τα πολύγωνα και τα σημεία στον χάρτη περιέχουν πληροφορίες οι οποίες διατίθενται 

μέσω αναδυόμενων παραθύρων (pop up) με κάθε κλικ του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές 

είναι τα πεδία των πινάκων ιδιοτήτων των κατόψεων των σημείων και των πολυγώνων 

όπως φαίνεται στις Εικόνα 24 και Εικόνα 27. Επειδή, όμως, κάποια πεδία είναι κενά λόγω 

της έλλειψης πληροφοριών, θεωρήθηκε ότι δεν θα έπρεπε να φαίνονται στα pop up. Για 

τον λόγο αυτό παραλλάχθηκε ελαφρώς ο αρχικός κώδικας που προέκυψε από πρόσθετο 

qgis2web που αφορά τα αναδυόμενα παράθυρα και έγινε ως εξής: 

 

var popupContent = L.popup() 

.setContent('<table><tr><b>'+(feature.properties['name']!==null?Autolinker.link(String

(feature.properties['name'])):'')+(feature.properties['no']!==null?'</b></tr><tr><th 

scope="row">Νο:</th><td>'+Autolinker.link(String(feature.properties['no'])):'')+ 

(feature.properties['email'] !== null ? '</td></tr><tr><th scope="row">Email:</th><td>' 

+ Autolinker.link(String(feature.properties['email'])):'') + (feature.properties['phone'] !== 
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null?'</td></tr><tr><thscope="row">Τηλ:</th><td>'+Autolinker.link(String(feature.pr

operties['phone'])) : '') + '</td></tr></table>') 

layer.bindPopup(popupContent); 

 

Στη συνέχεια προστέθηκε το τμήμα κώδικα που εμφανίζει την κλίμακα του χάρτη ο 

οποίος, δεδομένου ότι απεικονίζει εσωτερικούς χώρους, αποδίδεται σε μέτρα και σε 

πόδια αντίστοιχα:  

L.control.scale({options: {position: 'bottomleft', maxWidth: 100, metric: true, imperial: 

false, updateWhenIdle: true}}).addTo(map); 

Επιπλέον, κρίθηκε απαραίτητο να προστεθεί ένα πλαίσιο με οδηγίες για το τι πρέπει να 

κάνει ο χρήστης προκειμένου να προβάλει τις πληροφορίες που διατίθενται στον χάρτη: 

//start custom control 

var info = new L.Control(); 

info.onAdd = function (map) { 

      this._div = L.DomUtil.create('div', 'info'); // create a div with a class "info" 

  this.update(); 

      return this._div; 

 }; 

info.update = function () { 

this._div.innerHTML = '<h2>5ος όροφος Κτίριο ΓΔ</h2><font>Κάντε κλικ στο 

εικονίδιο υπαλλήλου<br/> για προβολή στοιχείων</font><hr style="margin: 2% 

0;"><font>Κάντε κλικ σε μία από τις αίθουσες<br/> για προβολή στοιχείων</font>' 

}; 

info.addTo(map); 

//end custom control 

 

Τέλος, για την πλοήγηση του χρήστη μεταξύ των ιστοσελίδων προστέθηκε ένα μενού 

που αποτελείται από τους πέντε ορόφους του πανεπιστημίου και κάθε όροφος έχει ως 

υπο-μενού τα αντίστοιχα κτίρια που αποτελούνται από αυτόν. 

Μέσα στο μενού πλοήγησης ενσωματώθηκε και το πεδίο αναζήτησης, χάρη στο οποίο ο 

χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητεί το όνομα ενός υπαλλήλου του ορόφου. Για την 

αναζήτηση χρησιμοποιήθηκε ένα επιπλέον πρόσθετο, το leaflet-search που διατίθεται 

δωρεάν από τον Stefano Cudini μέσω GitHub, μιας και δεν είναι ενσωματωμένο στη 

βιβλιοθήκη Leaflet. Το τμήμα κώδικα που εφαρμόζει το leaflet-search μέσα στην 

ιστοσελίδα μας είναι το εξής: 

//search control 

var searchControl = new L.Control.Search({ 

layer: json_5thfloorstaffgdJSON, 

propertyName: 'name', 

container: 'search', 

circleLocation: true, 

textPlaceholder: 'Αναζήτηση προσωπικού...', 

textErr: 'Δε βρέθηκαν αποτελέσματα', 

collapsed: false, 

textCancel: 'Άκυρο' 

https://github.com/stefanocudini/leaflet-search
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}); 

searchControl.on('search_locationfound', function (e) { 

e.layer.openPopup(); 

}).on('search_collapsed', function (e) { 

json_5thfloorstaffgdJSONeachLayer(function (layer) {  

  json_5thfloorstaffgdJSON.resetStyle(layer); 

 }); 

}); 

map.addControl(searchControl); //inizialize search control  

//end of search control 

 

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η τελική μορφή της ιστοσελίδας μετά από όλες τις 

προσθήκες: 

 

Εικόνα 30: Τελική μορφή της δυναμικής ιστοσελίδας php του χάρτη του 5ου ορόφου, κτιρίου ΓΔ 

 

Για την ολοκλήρωση του χάρτη όλων των ορόφων χρειάστηκαν δεκαπέντε διαφορετικές 

ιστοσελίδες. Προκειμένου να αποφύγουμε την επανάληψη πανομοιότυπου κώδικα, όπου 

αυτό είναι εφικτό, μετατρέψαμε όλα τα αρχεία των σελίδων από .html σε .php για να 

γίνουν δυναμικές. Για παράδειγμα, με τον τρόπο αυτό μπορέσαμε να φορτώνουμε ένα 

αρχείο το οποίο περιέχει των κώδικα για το μενού πλοήγησης  σε όλες τις σελίδες των 

ορόφων μας με μια μόνο απλή γραμμή κώδικα: <?php include_once 'inc/menu.php';?> 
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4.4. Συμπεράσματα 

Σ’ αυτή το σημείο πρέπει να αναφερθούν κάποια σημαντικά συμπεράσματα και 

παρατηρήσεις που προέκυψαν κατά τη σχεδίαση και δημιουργία της διαδικτυακής 

εφαρμογής «Pamak-Map». 

Παρ’ όλο που το λογισμικό του QGIS μας δίνει απίστευτες δυνατότητες μέσω του 

πρόσθετου qgis2web για τη μετατροπή των layers από αρχεία shapefiles σε ιστοσελίδες, 

εντέλει δεν είναι μια τόσο απλή διαδικασία όπως φαίνεται. Το πρόβλημα που 

περιγράφεται στη συνέχεια να σημειωθεί ότι δεν παρουσιάστηκε για όλες τις σελίδες των 

ορόφων γι’ αυτό και δεν εντοπίστηκε εξαρχής. 

Στην ενότητα Σχεδίαση του χάρτη στο QGIS του τέταρτου κεφαλαίου, είχαμε αναφέρει 

τη δημιουργία πινάκων ιδιοτήτων για τις κατόψεις του πέμπτου ορόφου, όπως φαίνεται 

λοιπόν στην Εικόνα 19 κάποια πεδία του πίνακα είναι κενά και αυτομάτως όταν δεν 

καταχωρείται κάποια τιμή σε ένα πεδίο το πεδίο αυτό παίρνει την τιμή null. Το ίδιο 

συμβαίνει και με τις γραμμές που δεν περιέχουν συντεταγμένες, το αντίστοιχο πεδίο τους 

μεταφρασμένο σε  json δεδομένα θα πάρει την τιμή null. Στο συγκεκριμένο επίπεδο 

κάτοψης του πέμπτου ορόφου (drawing layer), αν και έγινε μαζική διαγραφή των κενών 

πεδίων του πίνακα και των διπλότυπων γραμμών (αυτές που δεν περιέχουν 

συντεταγμένες), παρ’ όλα αυτά κάποια απ’ αυτά τα στοιχεία παρέμειναν. Οι κενές τιμές 

(null) δεν αναγνωρίζονται από τον αυτοματοποιημένο κώδικα που αναπαράγει το 

πρόσθετο και συνεπώς το αρχείο που περιέχει τα json δεδομένα μας δεν μπορεί να 

μεταφραστεί μέσω του κώδικα JavaScript και να εμφανιστεί στην ιστοσελίδα. Η λύση 

βρίσκεται στην εύρεση και διαγραφή όλων των τιμών null στα αρχεία .js που περιέχουν 

τα json δεδομένα. Να σημειωθεί ότι το πρόβλημα περιορίζεται μόνο για τα αρχεία που 

περιέχουν τις κατόψεις των σχεδίων (drawing layers), όχι αυτά των σημείων και των 

πολυγώνων. 

Επιπλέον, η ανάγνωση του αρχικού παραγόμενου json  κώδικα από το qgis2web είναι 

αδύνατη, επομένως καθιστά αδύνατη και τη διόρθωση των σφαλμάτων. Για τον λόγο 

αυτό χρησιμοποιήσαμε το διαδικτυακό εργαλείο Online JavaScript beautifier μέσω του 

οποίου έγινε δυνατή η μορφοποίηση και στη συνέχεια η ανάγνωση του κώδικα για την 

αντιμετώπιση των λαθών του. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δημιουργίας της εφαρμογής παρατηρήθηκε ότι κάποιες 

ιστοσελίδες φόρτωναν στον περιηγητή με μεγαλύτερη καθυστέρηση από κάποιες άλλες. 

Αυτό, λογικά, οφείλεται στο ότι κάποιες κατόψεις ορόφων είναι πιο μεγάλες από κάποιες 

άλλες, για παράδειγμα η κάτοψη του πρώτου ορόφου είναι η πιο μεγάλη με 3506 γραμμές 

στο σχέδιο της (drawing layer). Προκειμένου, λοιπόν, να κάνουμε την ιστοσελίδα του 

πρώτου ορόφου να φορτώνει πιο σύντομα πήραμε από το head μέρος του κώδικα, το 

οποίο βρίσκεται στην αρχή της σελίδας, τα scripts της Bootstrap και της jQuery που 

φορτώνονται από εξωτερικούς σέρβερ και τα τοποθετήσαμε στο τέλος της σελίδας, λίγο 

πριν το κλείσιμο των ετικετών body όπου βρίσκεται το κυρίως περιεχόμενο. Ακολουθούν 

δυο εικόνες οι οποίες δείχνουν τη διαφορά στους χρόνους φόρτωσης της σελίδας του 

πρώτου ορόφου, πριν και μετά την αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στη φόρτωση των 

scripts.  

 

http://jsbeautifier.org/
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Εικόνα 31: Φόρτωση  των scripts στην αρχή της σελίδας του πρώτου ορόφου 

 

 

Εικόνα 32: Φόρτωση  των scripts στο τέλος της σελίδας του πρώτου ορόφου 
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5. Συμπεράσματα και Προτάσεις 

5.1. Εισαγωγή 

Με το πέρας των εργασιών και την ολοκλήρωση της εφαρμογής «Pamak-Map» 

προέκυψαν κάποια συμπεράσματα αλλά και κάποιες προτάσεις για βελτίωση της 

εφαρμογής καθώς και για αύξηση της απόδοσης εμπειρίας του χρήστη. Τα 

συμπεράσματα αυτά προκύπτουν είτε από μια θεωρητική σκοπιά είτε από το πρακτικό 

μέρος της εργασίας. 

 

5.2. Συμπεράσματα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας και μελέτης που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής 

της διπλωματικής εργασίας διαπιστώθηκε ότι πάρα πολλοί οργανισμοί χρησιμοποιούν 

παρόμοιες διαδικτυακές εφαρμογές GIS για εξωτερικούς είτε εσωτερικούς χώρους. 

Όπως φαίνεται στο δεύτερο κεφάλαιο, στην ενότητα Ανασκόπηση διαδικτυακών 

εφαρμογών χαρτογράφησης, οι παρόμοιες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται σε διάφορα 

πανεπιστήμια αφορούν τους εξωτερικούς τους χώρους. Αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο 

γιατί τα πανεπιστήμια αποτελούνται συνήθως από μεγάλες εκτάσεις κτιρίων, τις 

λεγόμενες πανεπιστημιουπόλεις (campuses), οπότε είναι αναμενόμενο να θέλουν να 

περιλαμβάνονται τα κτίρια αυτών στους χάρτες τους. Το πρόβλημα όμως παραμένει για 

οργανισμούς οι οποίοι στεγάζονται σε ένα ή ελάχιστα κτίρια τα οποία όμως είναι αρκετά 

μεγάλα ώστε οι χρήστες τους να χρειάζονται έναν τρόπο πλοήγησης. 

Παρ’ όλο που η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι εφαρμογές όπως η εφαρμογή «Pamak-

Map», οι εσωτερικοί χώροι είναι πιο δύσκολο να χαρτογραφηθούν εφόσον δεν υπάρχει 

κάποια προγενέστερη απεικόνισή τους. Για παράδειγμα, όλοι σχεδόν οι εξωτερικοί χώροι 

στην επιφάνεια της γης έχουν πλέον χαρτογραφηθεί από την Google, πράγμα που κάνει 

πολύ εύκολή την ενσωμάτωση των γεωχωρικών τους δεδομένων σε μια εφαρμογή. 

Αντιθέτως, οι εσωτερικοί χώροι θα πρέπει να σχεδιαστούν βάσει των αρχιτεκτονικών 

τους σχεδίων πάνω σε κάποιο σημείο του χάρτη με κάποιο GIS λογισμικό και με αυτόν 

τον τρόπο θα γίνει η καταχώρηση των γεωχωρικών τους δεδομένων. 

Μια εξίσου σημαντική παρατήρηση που αξίζει να σημειωθεί αφορά το πρακτικό μέρος 

της εργασίας. Όπως ήδη αναφέρθηκε, στο τρίτο κεφάλαιο, στους πίνακες Πίνακας 2 και 

Πίνακας 3, υπάρχει πληθώρα τεχνολογιών και εργαλείων οι οποίες συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών χαρτογράφησης. Η επιλογή μιας συγκεκριμένης 

τεχνολογίας ή και ενός συνδυασμού τεχνολογιών έγκειται στην κρίση του 

προγραμματιστή και στο εύρος των δυνατοτήτων του  κάθε φορά. Με άλλα λόγια, για 

την υλοποίηση της εφαρμογής «Pamak-Map» χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη Javascript 

Leaflet γιατί διατίθεται δωρεάν και ως ελεύθερο λογισμικό συνδυάζεται άψογα με το 

πρόγραμμα QGIS και το plugin του qgis2web. Τα δυο αυτά εργαλεία διαθέτουν 

διαδικτυακές κοινότητες με πλήθος πληροφοριών και χρήσιμων οδηγιών. 

 

 

 

 



ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ GIS 

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ - ΔΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 36 

5.3. Προτάσεις για μελλοντική βελτίωση της εφαρμογής 

Σ’ αυτή την ενότητα θα συνοψίσουμε κάποιες προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν για τη βελτίωση και καλύτερη απόδοση της εφαρμογής «Pamak-Map». 

Όπως είδαμε και προηγουμένως στην ιστοσελίδα της εφαρμογής μας υπάρχει ήδη ένα 

πεδίο αναζήτησης που επιτρέπει στον χρήστη την αναζήτηση κάθε υπαλλήλου βάσει του 

ονόματός του. Η λειτουργία αυτή θα μπορούσε να βελτιωθεί από δυο απόψεις, η μια 

αφορά την αναζήτηση υπαλλήλων όχι μόνο βάσει ονόματος αλλά και άλλων ιδιοτήτων 

τους πχ. Βάσει τηλεφώνου, email κλπ. Η άλλη προσέγγιση αφορά την αναζήτηση 

υπαλλήλων σε όλους τους ορόφους και όχι μόνο στον εκάστοτε όροφο που βρίσκεται 

κάθε φορά ο χρήστης, δηλαδή αν ο χρήστης πληκτρολογεί το όνομα ενός υπαλλήλου που 

βρίσκεται στον δεύτερο όροφο, ενώ αυτός βρίσκεται στον πέμπτο, τότε να ενημερώνεται 

μέσω μηνύματος ότι το όνομα που ψάχνει δε βρίσκεται εδώ και να μεταβαίνει αυτόματα 

στον δεύτερο. Επιπλέον, η αναζήτηση θα μπορούσε να πραγματοποιείται και για τις 

αίθουσες των ορόφων, όχι μόνο για το προσωπικό. 

Μια ακόμα σημαντική βελτίωση θα ήταν η προσθήκη συστήματος πλοήγησης εντός των 

ορόφων του πανεπιστήμιου. Για παράδειγμα, ο χρήστης θα μπορούσε να επιλέξει το 

σημείο στο οποίο βρίσκεται πάνω στον χάρτη (σημείο Α) και το σημείο προορισμού που 

θέλει να πάει (σημείο Β) και θα μπορούσε να υπολογίσει τη διαδρομή από το Α έως το 

Β. Η διαδρομή θα σχεδιαζόταν πάνω στον χάρτη ως μια γραμμή και θα μπορούσε να 

υπολογίζει την απόσταση σε μήκος (μέτρα/εκατοστά) ή/και σε χρόνο 

(δευτερόλεπτα/λεπτά). Για την προσθήκη αυτής της λειτουργίας θα ήταν απαραίτητη η 

ύπαρξη ενός δικτύου διαδρομών (network) πάνω στο οποίο ο χρήστης θα μπορούσε να 

κινηθεί. Παρακάτω φαίνεται ένα τέτοιο δίκτυο το οποίο σχεδιάστηκε ως γραμμική 

κάτοψη (line layer). 

 

 

Εικόνα 33: Δικτύου διαδρομών (network) 5ου ορόφου, κτιρίου ΓΔ 
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Όσον αφορά τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για το προσωπικό ή για τις αίθουσες 

του πανεπιστήμιου θα μπορούσαν να γίνουν προσθήκες επιπλέον στοιχείων για την 

καλύτερη ενημέρωση του χρήστη. Για παράδειγμα, στα αναδυόμενα παράθυρα των 

αιθουσών θα μπορούσαν να προστεθούν οι διαθέσιμες ώρες των εργαστηρίων  ώστε να 

γνωρίζει ο χρήστης πότε μπορεί να τα επισκεφθεί. Παρομοίως, θα μπορούσαν να 

προστεθούν στα αναδυόμενα παράθυρα με τα στοιχεία των  καθηγητών οι ώρες γραφείου 

τους ή η προσωπικές τους ιστοσελίδες, όσοι διαθέτουν ασφαλώς. 

 

Εικόνα 34: Πρόσθετο στοιχείο url, στο αναδυόμενο παράθυρο ενός σημείου που παραπέμπει σε άλλη ιστοσελίδα 

 

Όλες οι παραπάνω προτάσεις βελτίωσης είναι υποκειμενικές και μπορεί να 

διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη και την εξέλιξη νέων τεχνολογιών 

που να υποστηρίζουν τη δημιουργία εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριακών 

Συστημάτων.  
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Προσαρτήματα 

Το τμήμα κώδικα που ακολουθεί περιλαμβάνει τη δομή και περιεχόμενο της ιστοσελίδας 

του πέμπτου ορόφου, παρόμοιο μοτίβο ακολουθούν και οι σελίδες των υπόλοιπων 

ορόφων: 

<?php 

    include('../inc/connect.php'); 

?> 

<!doctype html> 

<html lang="en"> 

  <head> 

    <title>Pamak-map_5thFloor</title> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

    <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes"/> 

    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"/> 

    <link rel="stylesheet" href="css/leaflet.css" /> 

    <link rel="stylesheet" href="leaflet-search-master/src/leaflet-search.css"/> 

    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css"/> 

    <link rel="stylesheet" href="css/style_qgis2web.css"/> 

    <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css"> 

    <link rel="icon" type="image/ico" href="inc/favicon.ico"/> 

    <script src="js/leaflet.js"></script>  

    <script src="js/leaflet-hash.js"></script> 

    <script src="js/Autolinker.min.js"></script>  

    <script src="leaflet-search-master/src/leaflet-search.js"></script> 

  </head> 

  <body> 

    <?php include_once 'inc/menu.php';?> 

    <div id="map"></div> 

    <script src="data/json_5thfloordrawinggd.js"></script> 

    <script src="data/json_5thfloorroomsgd.js"></script> 

    <script src="data/json_5thfloorstaffgd.js"></script> 

    <script src="data/json_network.js"></script> 

    <script> 

     

        //start fucntions for highlight and reset feature 

        var highlightLayer; 

        function highlightFeature(e) { 

            highlightLayer = e.target; 

            highlightLayer.setStyle({ 

                weight: 5, 

                color: '#666', 

                dashArray: '', 

                fillOpacity: 0.7 

            }); 

            if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera) { 

                highlightLayer.bringToFront(); 

            } 

            info.update(json_5thfloorroomsgdJSON.feature.properties); 

        } 

        L.ImageOverlay.include({ 

            getBounds: function () { 

                return this._bounds; 

            } 



ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ GIS 

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ - ΔΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 40 

        });     

        function resetHighlight(e) { 

            json_5thfloorroomsgdJSON.resetStyle(e.target); 

            info.update(); 

        } 

        //end fucntions for highlight and reset feature 

        var map = L.map('map', { 

            zoomControl:true, maxZoom:23, minZoom:19.7 

        

}).fitBounds([[0.0007687643927,0.000499042379758],[0.00075031664155,0.00113847200621

]]); 

        var hash = new L.Hash(map); 

        var additional_attrib = '<a href="https://github.com/tomchadwin/qgis2web" target 

="_blank">qgis2web</a>'; 

        var feature_group = new L.featureGroup([]); 

        var bounds_group = new L.featureGroup([]); 

        var raster_group = new L.LayerGroup([]); 

        var layerOrder = new Array(); 

         

        function stackLayers() { 

            for (index = 0; index < layerOrder.length; index++) { 

                map.removeLayer(layerOrder[index]); 

                map.addLayer(layerOrder[index]); 

            } 

        } 

        function restackLayers() { 

            for (index = 0; index < layerOrder.length; index++) { 

                layerOrder[index].bringToFront(); 

            } 

        } 

        //start custom control 

        var info = new L.Control(); 

        info.onAdd = function (map) { 

            this._div = L.DomUtil.create('div', 'info'); // create a div with a class "info" 

            this.update(); 

            return this._div; 

        }; 

        info.update = function () { 

            this._div.innerHTML = '<h2>5ος όροφος Κτίριο ΓΔ</h2><font>Κάντε κλικ στο 

εικονίδιο υπαλλήλου<br/> για προβολή στοιχείων</font><hr style="margin: 2% 

0;"><font>Κάντε κλικ σε μία από τις αίθουσες<br/> για προβολή στοιχείων</font>' 

        }; 

        info.addTo(map); 

        //end custom control 

        map.on('overlayadd', restackLayers); 

        layerControl = L.control.layers({},{},{collapsed:false}); 

        function pop_5thfloordrawinggd(feature, layer) { 

        } 

        function doStyle5thfloordrawinggd(feature) { 

            return { 

                weight: 1.04, 

                color: '#000000', 

                dashArray: '', 

                opacity: 1.0 

            }; 

        } 

            var json_5thfloordrawinggdJSON = new L.geoJson(json_5thfloordrawinggd, { 
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                onEachFeature: pop_5thfloordrawinggd, 

                style: doStyle5thfloordrawinggd 

            });          

            layerOrder[layerOrder.length] = json_5thfloordrawinggdJSON; 

        bounds_group.addLayer(json_5thfloordrawinggdJSON); 

        feature_group.addLayer(json_5thfloordrawinggdJSON); 

         

        function pop_5thfloorroomsgd(feature, layer) { 

            layer.on({ 

                mouseout: resetHighlight, 

                mouseover: highlightFeature             

            }); 

           var popupContent = L.popup() 

            .setContent('<table><tr><b>' + (feature.properties['name'] !== null ? 

Autolinker.link(String(feature.properties['name'])) : '') + (feature.properties['no'] !== null ? 

'</b></tr><tr><th scope="row">Νο:</th><td>' + 

Autolinker.link(String(feature.properties['no'])) : '')  + (feature.properties['email'] !== null ? 

'</td></tr><tr><th scope="row">Email:</th><td>' + 

Autolinker.link(String(feature.properties['email'])) : '') + (feature.properties['phone'] !== null ? 

'</td></tr><tr><th scope="row">Τηλ:</th><td>' + 

Autolinker.link(String(feature.properties['phone'])) : '') + '</td></tr></table>') 

            layer.bindPopup(popupContent); 

        } 

        function doStyle5thfloorroomsgd(feature) { 

            switch (feature.properties.type) { 

                case '1': 

                    return { 

                    weight: '1.04', 

                    fillColor: '#a6611a', 

                    color: '#000000', 

                    dashArray: '', 

                    opacity: '1.0', 

                    fillOpacity: '1.0', 

                }; 

                break; 

 

                case '2': 

                    return { 

                    weight: '1.04', 

                    fillColor: '#c69852', 

                    color: '#000000', 

                    dashArray: '', 

                    opacity: '1.0', 

                    fillOpacity: '1.0', 

                }; 

                break; 

 

                case '3': 

                    return { 

                    weight: '1.04', 

                    fillColor: '#e2c98e', 

                    color: '#000000', 

                    dashArray: '', 

                    opacity: '1.0', 

                    fillOpacity: '1.0', 

                }; 

                break; 
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                case '4': 

                    return { 

                    weight: '1.04', 

                    fillColor: '#eee6d2', 

                    color: '#000000', 

                    dashArray: '', 

                    opacity: '1.0', 

                    fillOpacity: '1.0', 

                }; 

                break; 

 

                case '5': 

                    return { 

                    weight: '1.04', 

                    fillColor: '#90d2c8', 

                    color: '#000000', 

                    dashArray: '', 

                    opacity: '1.0', 

                    fillOpacity: '1.0', 

                }; 

                break; 

 

                case '6': 

                    return { 

                    weight: '1.04', 

                    fillColor: '#49ae9e', 

                    color: '#000000', 

                    dashArray: '', 

                    opacity: '1.0', 

                    fillOpacity: '1.0', 

                }; 

                break; 

 

                case '7': 

                    return { 

                    weight: '1.04', 

                    fillColor: '#018571', 

                    color: '#000000', 

                    dashArray: '', 

                    opacity: '1.0', 

                    fillOpacity: '1.0', 

                }; 

                break; 

 

            } 

        } 

            var json_5thfloorroomsgdJSON = new L.geoJson(json_5thfloorroomsgd, { 

                onEachFeature: pop_5thfloorroomsgd, 

                style: doStyle5thfloorroomsgd 

            }); 

            layerOrder[layerOrder.length] = json_5thfloorroomsgdJSON; 

        bounds_group.addLayer(json_5thfloorroomsgdJSON); 

        feature_group.addLayer(json_5thfloorroomsgdJSON); 

         

        function pop_5thfloorstaffgd(feature, layer) { 

            var popupContent =  L.popup() 
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            .setContent('<table><tr><b>' + (feature.properties['name'] !== null ? '</b><th 

scope="row">Όνομα:</th><td>' + Autolinker.link(String(feature.properties['name'])) : '') + 

(feature.properties['url'] !== null ? '' +  Autolinker.link(String(feature.properties['url'])) : '') + 

(feature.properties['email'] !== null ? '</td></tr><tr><th scope="row">Email:</th><td>' +  

Autolinker.link(String(feature.properties['email'])) : '') + (feature.properties['phone'] !== null ? 

'</td></tr><tr><th scope="row">Τηλ:</th><td>' +  

Autolinker.link(String(feature.properties['phone'])) : '') + (feature.properties['position'] !== null 

? '</td></tr><tr><th scope="row">Ιδιότητα:</th><td>' +  

Autolinker.link(String(feature.properties['position'])) : '') + '</td></tr></table>') 

            layer.bindPopup(popupContent); 

        } 

        //start custom icon 

        var staffIcon = L.icon({ 

            iconUrl: 'markers/staff.png', 

            iconSize: [25.0, 25.0], // size of the icon 

        }); 

        function doStyle5thfloorstaffgd() { 

            return { 

                icon: staffIcon 

            } 

        } 

        //end custom icon 

        function doPointToLayer5thfloorstaffgd(feature, latlng) { 

            return L.marker(latlng, doStyle5thfloorstaffgd()) 

        } 

        var json_5thfloorstaffgdJSON = new L.geoJson(json_5thfloorstaffgd, { 

            onEachFeature: pop_5thfloorstaffgd,  

            pointToLayer: doPointToLayer5thfloorstaffgd 

            }); 

            layerOrder[layerOrder.length] = json_5thfloorstaffgdJSON; 

        bounds_group.addLayer(json_5thfloorstaffgdJSON); 

        feature_group.addLayer(json_5thfloorstaffgdJSON); 

         

        function pop_network(feature, layer) { 

            layer.on({ 

                mouseout: function(e) { 

                    layer.setStyle(doStylenetwork(feature)); 

 

                    if (typeof layer.closePopup == 'function') { 

                        layer.closePopup(); 

                    } else { 

                        layer.eachLayer(function(feature){ 

                            feature.closePopup() 

                        }); 

                    } 

                } 

            }); 

        } 

        function doStylenetwork(feature) { 

            return { 

                weight: 2.0, 

                color: 'black', 

                dashArray: '4', 

                opacity: 1.0 

            }; 

        } 

            var json_networkJSON = new L.geoJson(json_network, { 
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                onEachFeature: pop_network, 

                style: doStylenetwork 

            }); 

        layerOrder[layerOrder.length] = json_networkJSON; 

        bounds_group.addLayer(json_networkJSON); 

        feature_group.addLayer(json_networkJSON); 

        raster_group.addTo(map); 

        feature_group.addTo(map); 

         

        //legend & scale control 

        var baseMaps = {}; 

            L.control.layers({},{'<img src="legend/network.png" /> Διάδρομοι': 

json_networkJSON,'<img src="legend/staff.png" /> Προωπικό': 

json_5thfloorstaffgdJSON,'<img src="legend/rooms_1.png" /> WC/Λοιπές Εγκαταστάσεις<br 

/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="legend/rooms_2.png" /> Υποφήφιοι 

Διδάκτορες<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="legend/rooms_3.png" /> 

Εργαστήρια/Αίθουσες Η/Υ<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img 

src="legend/rooms_4.png" /> Γραμματείες<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img 

src="legend/rooms_5.png" /> Γραφεία ASECU<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img 

src="legend/rooms_6.png" /> Αίθουσες Συνεδριάσεων<br 

/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="../legend/rooms_7.png" /> Γραφεία<br />': 

json_5thfloorroomsgdJSON,'<img src="legend/drawing.png" /> Κάτοψη ορόφου': 

json_5thfloordrawinggdJSON,},{collapsed:false}).addTo(map); 

 

        L.control.scale({options: {position: 'bottomleft', maxWidth: 100, metric: true, imperial: 

false, updateWhenIdle: true}}).addTo(map); 

        stackLayers(); 

        //end of legend and scale control 

         

        //search control 

        var searchControl = new L.Control.Search({ 

        layer: json_5thfloorstaffgdJSON, 

        propertyName: 'name', 

        container: 'search', 

        filterData: null, 

        circleLocation: true, 

        textPlaceholder: 'Αναζήτηση προσωπικού...', 

        textErr: 'Δε βρέθηκαν αποτελέσματα', 

        collapsed: false, 

        textCancel: 'Άκυρο' 

        }); 

        searchControl.on('search_locationfound', function (e) { 

            e.layer.openPopup(); 

        }).on('search_collapsed', function (e) { 

            json_5thfloorstaffgdJSONeachLayer(function (layer) {  

                json_5thfloorstaffgdJSON.resetStyle(layer); 

            }); 

        }); 

        map.addControl(searchControl); //inizialize search control  

        //end of search control 

    </script> 

  </body> 

    <!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) --> 

    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 

    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js"></script> 

</html> 
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Το τμήμα κώδικα που ακολουθεί περιλαμβάνει ένα απλό δείγμα χρήσης κώδικα css και 

bootstrap για τη μορφοποίηση των ιστοσελίδων της εφαρμογής: 

body { 

            width: 100%; 

            height: 100%; 

            padding: 0; 

            margin: 0; 

            overflow-y: hidden; 

} 

html{ 

    height: 100%; 

    width: 100%; 

} 

#map { 

    background-color: #ffffff; 

    width: 100%; 

    height: 92.7%; 

    padding: 0; 

    margin: 0; 

} 

th { 

    text-align: left; 

    vertical-align: top; 

    padding-right: 4px!important; 

} 

.info { 

    padding: 6px 8px; 

    font: 14px/16px Arial, Helvetica, sans-serif; 

    background: white; 

    background: rgba(255,255,255,0.8); 

    box-shadow: 0 0 15px rgba(0,0,0,0.2); 

    border-radius: 5px; 

} 

.info h2 { 

    margin: 0 0 5px; 

    color: #777; 

    font-size: 24px; 

} 

.info font { 

    font-size: 12px; 

} 

.leaflet-container { 

    background: #fff; 

} 

.footer{ 

    margin: -1.35% 5% 0%; 

    color: #47964c; 

    font-weight: bold; 

    position: relative; 

    float:right; 

} 

#form { 

    height: 100%; 

    width: 16%; 

    float: right; 

    padding: 40px 2%; 



ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ GIS 

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ - ΔΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 46 

} 

label { 

    display: block; 

} 

 

input { 

    margin: 10px 0; 

} 

@media (min-width: 768px) and (max-width: 1230px) { 

    .navbar-collapse.collapse { 

        display: none !important; 

    } 

    .navbar-collapse.collapse.in { 

        display: block !important; 

    } 

    .navbar-header .collapse, .navbar-toggle { 

        display:block !important; 

    } 

    .navbar-header { 

        float:none; 

    } 

} 

@media (min-width: 768px) and (max-width: 1160px){ 

    .navbar-nav { 

        float: left; 

        font-size: 11px; 

        margin: -5px; 

    } 

} 

 

Το τμήμα κώδικα που ακολουθεί περιλαμβάνει τα δεδομένα των υπαλλήλων του πέμπτου 

ορόφου εκφρασμένα σε μορφή json σε αρχείο javascript (json_5thfloorstaffgd.js): 

var json_5thfloorstaffgd = { 

 "type": "FeatureCollection", 

 "crs": { 

  "type": "name", 

  "properties": { 

   "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84" 

  } 

 }, 

 "features": [{ 

  "type": "Feature", 

  "properties": { 

   "gid": 5, 

   "name": "Σατρατζέμη Μαρία", 

   "email": "maya@uom.gr", 

   "phone": "2310-891897", 

   "url": "<a href='https://sites.google.com/a/uom.edu.gr/home-page-

maya-satratzemi/' target='_blank'><i  style='padding-left: 5px;' class='fa fa-link'></i>  </a>",

    

   "position": "Καθηγήτρια (Τμήμα ΕΠ)" 

  }, 

  "geometry": { 

   "type": "Point", 

   "coordinates": [0.000927113238118, 0.000851084847842] 



ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ GIS 

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ - ΔΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 47 

  } 

 }, { 

  "type": "Feature", 

  "properties": { 

   "gid": 7, 

   "name":"Αλεξανδροπούλου Ευγενία", 

   "email": "ealex@uom.gr", 

   "phone": "2310-891896", 

   "url": "<a href='http://www.itlaw.uom.gr/ealex.html' target='_blank'><i 

style='padding-left: 5px;' class='fa fa-link'></i>  </a>",    

   "position": "Καθηγήτρια (Τμήμα ΕΠ)" 

  }, 

  "geometry": { 

   "type": "Point", 

   "coordinates": [0.000988572454493, 0.000852055518251] 

  } 

 }, { 

  "type": "Feature", 

  "properties": { 

   "gid": 10, 

   "name": "Καραγιάννης Ιωάννης", 

   "email": "karagian@uom.gr", 

   "phone": "2310-891759", 

   "url": "", 

   "position": "Καθηγητής (Τμήμα ΟΕ)" 

  }, 

  "geometry": { 

   "type": "Point", 

   "coordinates": [0.000542246818219, 0.000845846079015] 

  } 

 }, { 

  "type": "Feature", 

  "properties": { 

   "gid": 11, 

   "name": "Κωνσταντάτος Χρήστος", 

   "email": "cconst@uom.gr", 

   "phone": "2310-891725", 

   "url": "", 

   "position": "Καθηγητής (Τμήμα ΟΕ)" 

  }, 

  "geometry": { 

   "type": "Point", 

   "coordinates": [0.000579811164911, 0.000844164093344] 

  } 

 }, { 

  "type": "Feature", 

  "properties": { 

   "gid": 3, 

   "name": "Παναγιωτίδου Σοφία", 

   "email": "pansof@uom.gr", 

   "phone": "2310-891873", 

   "url": "", 

   "position": "Διοικητικός Υπάλληλος" 

  }, 

  "geometry": { 

   "type": "Point", 

   "coordinates": [0.000861400771492, 0.000853272674157] 
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  } 

 }, { 

  "type": "Feature", 

  "properties": { 

   "gid": 12, 

   "name": "Κύρτσου Κατερίνα", 

   "email": "ckyrtsou@uom.gr", 

   "phone": "2310-891764", 

   "url": "<a href='https://catherinekyrtsou.wordpress.com/' 

target='_blank'><i style='padding-left: 5px;' class='fa fa-link'></i>  </a>", 

   "position": "Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα ΟΕ)" 

  }, 

  "geometry": { 

   "type": "Point", 

   "coordinates": [0.000614011540258, 0.000844724755238] 

  } 

 }, { 

  "type": "Feature", 

  "properties": { 

   "gid": 4, 

   "name": "Μαυρίδης Ιωάννης", 

   "email": "mavridis@uom.gr", 

   "phone": "2310-891868", 

   "url": "<a 

href='http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=737&tmima=6

&categorymenu=2' target='_blank'><i style='padding-left: 5px;' class='fa fa-link'></i>  </a>", 

   "position": "Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα ΕΠ)" 

  }, 

  "geometry": { 

   "type": "Point", 

   "coordinates": [0.00089749939625, 0.000853030282711] 

  } 

 }, { 

  "type": "Feature", 

  "properties": { 

   "gid": 17, 

   "name": "Τύπου Θεόδωρος", 

   "email": "typou@uom.gr", 

   "phone": "2310-891852", 

   "url": "", 

   "position": "Μηχανικός δικτύου-δρομολογητών (ΚΥΔ)" 

  }, 

  "geometry": { 

   "type": "Point", 

   "coordinates": [0.000893333043496, 0.000682558834004] 

  } 

 }, { 

  "type": "Feature", 

  "properties": { 

   "gid": 18, 

   "name": "Μανιτσάρης Αθανάσιος", 

   "email": "manits@uom.gr", 

   "phone": "2310-891898", 

   "url": "<a 

href='http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=109&tmima=6

&categorymenu=2' target='_blank'><i style='padding-left: 5px;' class='fa fa-link'></i>  </a>", 

   "position": "Καθηγητής (Τμήμα ΕΠ)" 
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  }, 

  "geometry": { 

   "type": "Point", 

   "coordinates": [0.000959421751745, 0.000852626982627] 

  } 

 }, { 

  "type": "Feature", 

  "properties": { 

   "gid": 19, 

   "name": "Ταμπούρης Ευθύμιος", 

   "email": "tambouris@uom.gr", 

   "phone": "2310-891773", 

   "url": "<a 

href='http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=1357&tmima=

6&categorymenu=2' target='_blank'><i style='padding-left: 5px;' class='fa fa-link'></i>  </a>", 

   "position": "Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα ΕΠ)" 

  }, 

  "geometry": { 

   "type": "Point", 

   "coordinates": [0.000821529349698, 0.000853472611522] 

  } 

 }, { 

  "type": "Feature", 

  "properties": { 

   "gid": 15, 

   "name": "Μαμάτας Ελευθέριος", 

   "email": "emamatas@uom.gr", 

   "phone": "2310-891709", 

   "url": "<a href='https://sites.google.com/site/emamatas/' 

target='_blank'><i style='padding-left: 5px;' class='fa fa-link'></i>  </a>", 

   "position": "Λέκτορας (Τμήμα ΕΠ)" 

  }, 

  "geometry": { 

   "type": "Point", 

   "coordinates": [0.001003223378926, 0.000712238412945] 

  } 

 }, { 

  "type": "Feature", 

  "properties": { 

   "gid": 16, 

   "name": "Μαργαρίτης Κωνσταντίνος", 

   "email": "kmarg@uom.gr", 

   "phone": "2310-891891", 

   "url": "<a href='https://sites.google.com/site/kgmargaritis/' 

target='_blank'><i style='padding-left: 5px;' class='fa fa-link'></i>  </a>", 

   "position": "Καθηγητής (Τμήμα ΕΠ)" 

  }, 

  "geometry": { 

   "type": "Point", 

   "coordinates": [0.000977194444661, 0.000686142886282] 

  } 

 }, { 

  "type": "Feature", 

  "properties": { 

   "gid": 8, 

   "name": "Ξυνόγαλος Στυλιανός", 

   "email": "stelios@uom.gr", 
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   "phone": "2310-891895", 

   "url": "<a href='https://sites.google.com/a/uom.edu.gr/stelios-

xinogalos/' target='_blank'><i style='padding-left: 5px;' class='fa fa-link'></i>  </a>", 

   "position": "Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα ΕΠ)" 

  }, 

  "geometry": { 

   "type": "Point", 

   "coordinates": [0.000993193910715, 0.000796585377964] 

  } 

 }, { 

  "type": "Feature", 

  "properties": { 

   "gid": 9, 

   "name": "Σακελλαρίου Ηλίας", 

   "email": "iliass@uom.gr", 

   "phone": "2310-891858", 

   "url": "<a href='http://users.uom.gr/~iliass/' target='_blank'><i 

style='padding-left: 5px;' class='fa fa-link'></i>  </a>", 

   "position": "Λέκτορας (Τμήμα ΕΠ)" 

  }, 

  "geometry": { 

   "type": "Point", 

   "coordinates": [0.000994459826799, 0.000771900014327] 

  } 

 }, { 

  "type": "Feature", 

  "properties": { 

   "gid": 13, 

   "name": "Φουντάς Στυλιανός ", 

   "email": "sfountas@uom.gr", 

   "phone": "2310-891774", 

   "url": "<a 

href='http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=746&tmima=3

&categorymenu=2' target='_blank'><i style='padding-left: 5px;' class='fa fa-link'></i>  </a>", 

   "position": "Καθηγητής, Πρόεδρος (Τμήμα ΟΕ)" 

  }, 

  "geometry": { 

   "type": "Point", 

   "coordinates": [0.000671406148306, 0.000854751213892] 

  } 

 }, { 

  "type": "Feature", 

  "properties": { 

   "gid": 14, 

   "name": "Οικονομίδης Αναστάσιος", 

   "email": "economid@uom.gr", 

   "phone": "2310-891799", 

   "url": "<a 

href='http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=131&tmima=3

&categorymenu=2' target='_blank'><i style='padding-left: 5px;' class='fa fa-link'></i>  </a>", 

   "position": "Καθηγητής (Τμήμα ΟΕ)" 

  }, 

  "geometry": { 

   "type": "Point", 

   "coordinates": [0.000721047485609, 0.000833477668143] 

  } 

 }, { 
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"type": "Feature", 

"properties": { 

"gid": 20, 

"name": "Πετρομελίδου Μελίνα", 

"email": "melina@uom.gr", 

"phone": "2310-891793", 

"url": "", 

"position": "Ε.Τ.Ε.Π." 

}, 

"geometry": { 

"type": "Point", 

"coordinates": [0.000541891093934, 0.000714146070446] 

} 

}] 

} 


