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Διπλωματική Εργασία

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2016



Ανάπτυξη  διαδικτυακής  εφαρμογής  η  οποία  θα  αναπαριστά 
δυναμικά τους εσωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
μέσω ενός διαδραστικού χάρτη.
Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στους χώρους και να 
προβάλει  διαθέσιμες  πληροφορίες  για  το  ακαδημαϊκό,  τεχνικό, 
λοιπό προσωπικό και τις αίθουσες του πανεπιστημίου.
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Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εισαγωγή

Σκοπός



Έγκυρη  και  έγκαιρη  ενημέρωση  των  χρηστών  (φοιτητές, 
ακαδημαϊκό/λοιπό προσωπικό, εξωτερικοί συνεργάτες κτλ.).
Κατατόπιση  και  πλοήγηση  των  χρηστών  στους  διάφορους  χώρους 
(αίθουσες  διδασκαλίας,  αμφιθέατρα,  γραφεία,  εργαστήρια)  με  τη 
χρήση τεχνολογιών GIS.
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Στόχος



Εισαγωγή
Βιβλιογραφική Επισκόπηση
Μεθοδολογία
Υλοποίηση της διαδικτυακής εφαρμογής «Pamak-Map»
Συμπεράσματα και Προτάσεις
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Περιεχόμενα



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)

GIS Network
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Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Βιβλιογραφική Επισκόπηση

Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα:



Είναι εκείνα τα οποία έχουν σαν κύριο συστατικό τους τη χωρική πληροφορία, 
δηλαδή αυτά που μπορούν να εντοπιστούν σε κάποια τοποθεσία κατά μήκος της 
γης.
Ο εντοπισμός τους γίνεται βάσει συντεταγμένων, δηλαδή από τον προσδιορισμό 
του  γεωγραφικού  πλάτους  και  μήκους.  Τα μεγέθη  αυτά  εκφράζονται  είτε σε 
δεκαδική μορφή ή σε μοίρες/λεπτά/δευτερόλεπτα.
Αναλόγως την περιοχή στην οποία τοποθετούνται μπορεί να προσδιοριστεί και 
το  συγκεκριμένο  σύστημα  αναφοράς  συντεταγμένων  (CRS)  με  το  οποίο  θα 
προβληθούν στον χάρτη.
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Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Βιβλιογραφική Επισκόπηση

Γεωχωρικά δεδομένα



Υπάρχουν  δύο  είδη  αναπαράστασης 
δεδομένων,  η  διανυσματική  μορφή 
(vector)  και  η  μορφή  εμφάνισης  με 
εικονοστοχεία  ή  αλλιώς  και  ψηφιδωτή 
(raster).
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Ψηφιακή αναπαράσταση δεδομένων

??



Τα raster  δεδομένα  απεικονίζονται  από  στοιχειώδη  τμήματα  εικονοστοχείων 
που  ονομάζονται  pixels.  Τα  δεδομένα  αυτά  αν  και  φαίνονται  ωραία  στο 
ανθρώπινο  μάτι,  δε  δίνουν  τη  δυνατότητα  στον  Η/Υ  της  αναγνώρισης  των 
γεωγραφικών  χαρακτηριστικών  και  αντικειμένων.  Συνήθως,  προέρχονται  από 
δορυφορικές εικόνες.
Τα  vector  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.
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Ψηφιακή αναπαράσταση δεδομένων
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Ανασκόπηση διαδικτυακών εφαρμογών χαρτογράφησης

Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Βιβλιογραφική Επισκόπηση
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Ανασκόπηση διαδικτυακών εφαρμογών χαρτογράφησης
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Ανασκόπηση διαδικτυακών εφαρμογών χαρτογράφησης
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Ανασκόπηση διαδικτυακών εφαρμογών χαρτογράφησης
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Ανασκόπηση διαδικτυακών εφαρμογών χαρτογράφησης
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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

Ονομασία Άδεια
Υποστηριζόμενες μηχανές 
χαρτογράφησης & πρωτόκολλα

Γλώσσες Προγραμματισμού

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

Εργαλεία (toolkits) ανάπτυξης διαδικτυακού χάρτη

Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Μεθοδολογία
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Πρόσθετες βιβλιοθήκες για την απεικόνιση διαδικτυακών χαρτών

Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Μεθοδολογία



LEAFLET
Δυναμική JavaScript βιβλιοθήκη 
μικρής  χωρητικότητας  (33  KB). 
Προσαρμόζεται  άψογα  σε  σταθερές 
και  κινητές  συσκευές  και  περιέχει 
εκατοντάδες πρόσθετα (plugins).
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CSS3

QGIS
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Ελεύθερο λογισμικό.
Σύνδεση με βάση PostGIS.
Πρόσθετο  (qgis2web)  για 
την εξαγωγή των χαρτών σε 
ιστοσελίδες.

Μορφοποιεί  την  HTML  και 
καθορίζει  πώς  θα  φαίνεται 
στο  πρόγραμμα  περιήγησης 
(browser). 

Γλώσσα που δημιουργεί δυναμικές 
ιστοσελίδες,  τρέχει  ανάμεσα  στη 
ζητούμενη  σελίδα  από  τον  χρήστη 
και στον διακομιστή (web server).

Η ιστοσελίδα από στατική γίνεται δυναμική μέσω 
των script που τρέχουν στον browser ή μέσω των 
script που φορτώνουν στον web server. 
JSON:  είδος  σύνταξης  για  τα  αντικείμενα  της 
JavaScript.  Μετατρέπει  τα  δεδομένα  του 
αντικειμένου σε συμβολοσειρές που μπορούν να 
αποθηκευτούν και να μεταδοθούν.

Ελέγχει  τις  λειτουργίες  του  ορισμού, 
διαμοιρασμού,  διαχείρισης,  ανάκτησης 
και ακεραιότητας των δεδομένων.  Είναι 
ιδανική  για  βάσεις  γεωχωρικών 
δεδομένων  όπως η Postgres.

Ευέλικτο,  ισχυρό  και  φιλικό  προς  τις 
κινητές  συσκευές  πλαίσιο  σχεδίασης. 
Χρησιμοποιείται για άμεση και εύκολη 
σχεδίαση διαδικτυακών εφαρμογών.

HTML5
 

Χρησιμοποιεί ειδικές ετικέτες με 
ενσωματωμένες λέξεις ή εντολές 
γύρω από ένα απλό κείμενο. Δεν 
μπορεί  από  μόνη  της  να  κάνει 
λειτουργική μια ιστοσελίδα.



Το στάδιο της υλοποίησης περιλαμβάνει:
Τη σχεδίαση του χάρτη των εσωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
στο λογισμικό  QGIS. Η  σχεδίαση  έγινε  βάσει  των  αρχιτεκτονικών σχεδίων τα 
οποία δόθηκαν υπό μορφή αρχείων AutoCAD DWG (Drawing) και στη συνέχεια 
μετατράπηκαν σε αρχεία AutoCAD DXF τα οποία αναγνωρίζονται από το QGIS ως 
vector layers (διανυσματικά επίπεδα).
Την κατασκευή της ιστοσελίδας στην οποία ενσωματώθηκε ο χάρτης αυτός. Για 
τη μετατροπή των κατόψεων των ορόφων σε  ιστοσελίδες χρησιμοποιήθηκε  το 
πρόσθετο του QGIS, το qgis2web το οποίο μετατρέπει τα  layers των κατόψεων 
από αρχεία .shp (shapefiles) σε αρχεία .html και σε δεδομένα json τα οποία είναι 
ενσωματωμένα σε αρχεία .js (javascript).
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Διαδικασία υλοποίησης της εφαρμογής



Δημιουργία σύνδεσης βάσης PostGIS στο QGIS Δημιουργία βάσης PostGIS  στο pgAdmin

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2016 Κυριακή Χατζηπαυλίδου 18

Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Υλοποίηση

Σχεδίαση χάρτη των εσωτερικών χώρων στο QGIS



Αρχικές ιδιότητες κάτοψης 5ου ορόφου του 
κτιρίου ΓΔ στο QGIS
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Σχεδίαση χάρτη των εσωτερικών χώρων στο QGIS
Αρχική μορφή κάτοψης  5ου ορόφου του 
κτιρίου ΓΔ στο QGIS
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Σχεδίαση χάρτη των εσωτερικών χώρων στο QGIS
Τελική μορφή κάτοψης  5ου ορόφου του 
κτιρίου ΓΔ στο QGIS

Τελικές ιδιότητες κάτοψης 5ου ορόφου του 
κτιρίου ΓΔ στο QGIS
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Σχεδίαση χάρτη των εσωτερικών χώρων στο QGIS
Πίνακας ιδιοτήτων κάτοψης αιθουσών 5ου 
ορόφου, κτιρίου ΓΔ στο QGIS

Κάτοψη αιθουσών 5ου ορόφου, κτιρίου ΓΔ στο 
QGIS



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.

Τηλέφωνο  (phone)  της  κάθε  αίθουσας,  όσες 
περιέχουν.

Τύπο  (type)  της  κάθε  αίθουσας.  Η  στήλη  αυτή 
δημιουργήθηκε  με  τη  διπλανή  συνάρτηση  όπου 
ανάλογα το είδος κάθε αίθουσας αντιστοιχεί ένας 
αριθμός  από  το  1  έως  το  7.  Σε  αυτή  την 
ταξινόμηση  βασίζεται  το  υπόμνημα  κάθε  χάρτη 
ενός  ορόφου,  κάθε  αριθμός  θα  αντιστοιχεί  σε 
διαφορετικό χρώμα.

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
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Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Υλοποίηση

Σχεδίαση χάρτη των εσωτερικών χώρων στο QGIS



Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2016 Κυριακή Χατζηπαυλίδου 23

Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Υλοποίηση

Σχεδίαση χάρτη των εσωτερικών χώρων στο QGIS
Πίνακας ιδιοτήτων κάτοψης προσωπικού 5ου 
ορόφου, κτιρίου ΓΔ στο QGIS

Κάτοψη προσωπικού 5ου ορόφου, κτιρίου ΓΔ 
στο QGIS



Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2016 Κυριακή Χατζηπαυλίδου 24

Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Υλοποίηση

Κατασκευή ιστοσελίδας
Παρουσίαση σφάλματος κατά την εξαγωγή λόγω 
κενών τιμών (null) στα πεδία των συντεταγμένων.

Εξαγωγή της στατικής ιστοσελίδας html με το 
πρόσθετο qgis2web.
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Δίπλα φαίνεται  η  αρχική  μορφή  της 
στατικής ιστοσελίδας html του χάρτη 
του  5ου  ορόφου,  κτιρίου  ΓΔ. 
Ακολουθεί  η  προσθήκη  επιπλέων 
στοιχείων με  τη  χρήση  κώδικα ώστε 
να  επιτευχθεί  η  δημιουργία    μια 
λειτουργικής ιστοσελίδας.

Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Υλοποίηση

Κατασκευή ιστοσελίδας



Κατασκευή ιστοσελίδας
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Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Υλοποίηση

//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



Κατασκευή ιστοσελίδας
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Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Υλοποίηση

//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

//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

//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(json_5thfloorroomsgdJSON.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
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//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

//popup control

var popupContent =  L.popup()
.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);
//end of popup control

Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Υλοποίηση

Κατασκευή ιστοσελίδας



Στην  παρακάτω  εικόνα  φαίνεται 
η  τελική  μορφή  της  εφαρμογής 
«Pamak-Map» μετά από όλες τις 
προσθήκες.  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.
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Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Υλοποίηση

Κατασκευή ιστοσελίδας



Εφαρμογές όπως το «Pamak-Map» (εσωτερικών χώρων) δεν υπάρχουν πολλές. Συνήθως, τα 
πανεπιστήμια  του  εξωτερικού  αποτελούνται  από  τις  λεγόμενες  πανεπιστημιουπόλεις 
(campuses), οπότε είναι αναμενόμενο να θέλουν να περιλαμβάνονται τα κτίρια αυτών στους 
χάρτες τους και όχι το εσωτερικό 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.
Η  χαρτογράφηση  εσωτερικών  χώρων  είναι  δυσκολότερη  από  αυτή  των  εξωτερικών.  Η 
σχεδίαση  των  εσωτερικών  χώρων  θα  πρέπει  να  γίνει  βάσει  των  αρχιτεκτονικών  τους 
σχεδίων  πάνω  σ’  ένα  σημείο  του  χάρτη  με  κάποιο  GIS  λογισμικό  ώστε  να  γίνει  η 
καταχώρηση των γεωχωρικών τους δεδομένων.
Υπάρχει μεγάλο εύρος τεχνολογιών με τις οποίες μπορεί να υλοποιηθεί μια εφαρμογή όπως 
το «Pamak-Map». Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη Javascript, 
Leaflet,  γιατί  διατίθεται  δωρεάν  και  ως  ελεύθερο  λογισμικό  συνδυάζεται  άψογα  με  το 
πρόγραμμα QGIS και το plugin του qgis2web.
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Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Συμπεράσματα και Προτάσεις

Συμπεράσματα



Λειτουργία αναζήτησης:
Αναζήτηση υπαλλήλων  όχι  μόνο  βάσει  ονόματος  αλλά  και  άλλων  ιδιοτήτων  τους  πχ. 
Βάσει τηλεφώνου, email κλπ. 
Αναζήτηση υπαλλήλων σε όλους τους ορόφους και όχι μόνο στον εκάστοτε όροφο που 
βρίσκεται κάθε φορά ο χρήστης. 
Η αναζήτηση θα μπορούσε να πραγματοποιείται και για τις αίθουσες των ορόφων, όχι 
μόνο για το προσωπικό.

Προσθήκη συστήματος πλοήγησης εντός των ορόφων του πανεπιστήμιου:
Μετακίνηση του χρήστη από το σημείο Α στο σημείο Β και υπολογισμός (σε μήκος και 
σε χρόνο) της διαδρομής από το Α έως το Β. 

Προσθήκη επιπλέον  στοιχείων στα αναδυόμενα  παράθυρα  των αιθουσών/προσωπικού 
(πχ. οι ώρες εργαστηρίων, ώρες γραφείου καθηγητών ή οι προσωπικές τους ιστοσελίδες).
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Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Συμπεράσματα και Προτάσεις

Προτάσεις για μελλοντική βελτίωση της εφαρμογής
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Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τέλος


