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1 Εισαγωγή 

Ο τομέας της Πληροφορικής είναι καινούργιος σε σχέση με άλλες επιστήμες και ο 

ρυθμός των καινοτομιών και των εξελίξεων είναι εκπληκτικός και πάντα 

αυξανόμενος. Κάθε λίγα χρόνια ένα νέο είδος τεχνολογίας ανακαλύπτεται και 

επηρεάζει όχι μόνο τον χώρο της Πληροφορικής Τεχνολογίας, αλλά επεκτείνεται και 

στον επιχειρηματικό τομέα και την καθημερινή μας ζωή. Ένα τέτοιο είδος 

τεχνολογίας είναι και τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΓΠΣ), τα οποία 

αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής. Τα ΓΠΣ σε συνδυασμό με την όλο και εξελισσόμενη 

τεχνολογία του διαδικτύου αποτελούν ένα πολύ πρόσφορο έδαφος για έρευνα και 

ανάπτυξη, ειδικά στην σημερινή εποχή όπου ο καθένας μπορεί να έχει άμεση και 

εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

 

1.1 Αντικείμενο της διπλωματικής 

Το αντικείμενο της διπλωματικής, είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος όπου θα είναι 

δυνατή η διαχείριση γεωγραφικών ψηφιακών δεδομένων μέσα από μια διαδικτυακή 

εφαρμογή. Σαν πρώτο βήμα εξετάστηκε γενικά η περιοχή των γεωγραφικών 

πληροφοριακών συστημάτων και των ΓΠΣ στο διαδίκτυο. Στην συνέχεια μελετήθηκε 

το λογισμικό ανοιχτού κώδικα MapServer, το οποίο είναι ένα ειδικό λογισμικό για 

την επεξεργασία και μετατροπή των γεωγραφικών δεδομένων για δικτυακή χρήση. 

Το επόμενο σημαντικό βήμα ήταν η πραγματοποίηση πλέον μιας διαδικτυακής 

εφαρμογής, με την οποία ο χρήστης να μπορεί να εκτελέσει τις βασικές λειτουργίες 

για την διαχείριση ψηφιακών χαρτών, όπως  μετατόπιση (pan), μεγέθυνση (zoom-

out) και σμίκρυνση (zoom-in) χαρτών, προσθήκη και αφαίρεση θεματικών επιπέδων 
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(layers), εμφάνιση δυναμικού χάρτη αναφοράς (reference map), κλίμακας (scale bar) 

και υπομνήματος (legend). Επίσης ο χρήστης μπορεί να εκτελεί και ερωτήματα και 

να πραγματοποιεί κατηγοριοποίηση (classification) σε συγκεκριμένα θεματικά 

επίπεδα. 

 

1.2 Οργάνωση του τόμου 

Όσον αφορά στην οργάνωση του τόμου στο Κεφάλαιο 2 γίνεται μια μελέτη των 

Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων παρουσιάζοντας τους βασικούς 

ορισμούς και ορολογίες του συγκεκριμένου τομέα και οι οποίοι χρησιμοποιούνται 

στο υπόλοιπο κείμενο. Κατόπιν παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική των ΓΠΣ και κάποια 

παραδείγματα και εφαρμογές τους. Στη συνέχεια αναλύονται τα ΓΠΣ στο διαδίκτυο, 

από ποια πρότυπα και πρωτόκολλα αποτελούνται οι Υπηρεσίες Δικτύου γενικότερα 

και οι Γεωχωρικές Υπηρεσίες Δικτύου συγκεκριμένα. Παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική 

των ΓΠΣ στο διαδίκτυο καθώς και κάποια παραδείγματα και εφαρμογές τους.  

Στο Κεφάλαιο 3 αναλύεται συγκεκριμένα πλέον το λογισμικό MapServer, τι ακριβώς 

είναι τα Map αρχεία, τα HTML templates και η βιβλιοθήκη MapScript. 

Μετά από το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο περνώντας στο Κεφάλαιο 4 γίνεται 

περιγραφή των συστημάτων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διπλωματικής. 

Αρχικά αναλύονται οι απαιτήσεις σε υλικό και λογισμικό και στη συνέχεια 

περιγράφονται οι ρυθμίσεις που πρέπει να κάνει κανείς στο MapServer προκειμένου 

να μπορέσει να αναπτύξει μια εφαρμογή. Γίνεται ανάλυση για το πως υλοποιήθηκαν 

τα Map αρχεία για τους σκοπούς της εργασίας. Μετά ακολουθούν οι λεπτομέρειες 

υλοποίησης της εφαρμογής που έγινε με βάση τα HTML templates και της δυναμικής 

εφαρμογής που έγινε με βάση την PHP/MapScript. 

Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται μια σύνοψη των όσων παρουσιάστηκαν στην διπλωματική 

με τα απαραίτητα συμπεράσματα και κάποιες προτάσεις για μελλοντικές επεκτάσεις. 

Μετά την Βιβλιογραφία και μια παράθεση των Συντμήσεων που υπάρχουν στο 

παρόν κείμενο παρατίθεται το Παράρτημα με του κώδικες που χρησιμοποιήθηκαν 

για την υλοποίηση των εφαρμογών. 
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2  Μελέτη των Γεωγραφικών 

Πληροφοριακών Συστημάτων και των 

ΓΠΣ στο διαδίκτυο 

Πριν γίνει η παρουσίαση των συστημάτων που πραγματοποιήθηκαν κατά την 

υλοποίηση της διπλωματικής, είναι απαραίτητο να γίνει μια περιγραφή για το τι 

είναι ουσιαστικά τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, τα ΓΠΣ στο διαδίκτυο, 

να δοθούν κάποια παραδείγματα τους, να παρουσιαστούν τα πρωτόκολλα και 

πρότυπα από τα οποία αποτελούνται, και τέλος η αρχιτεκτονική τους. 

 

2.1 Μελέτη των Γεωγραφικών Πληροφοριακών 

Συστημάτων 

2.1.1 Ορισμοί - Ορολογίες 

Ως Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΓΠΣ - GIS) αναφέρεται εκείνο το 

ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, επεξεργασίας, 

ανάλυσης και οπτικοποίησης σε ψηφιακό περιβάλλον των δεδομένων που 

σχετίζονται με το γεωγραφικό χώρο. 
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Τα δεδομένα αυτά συνήθως λέγονται γεωγραφικά ή χαρτογραφικά ή και χωρικά 

(spatial data) και μπορεί να συσχετίζονται με μια σειρά από περιγραφικά δεδομένα 

(attribute data) τα οποία και τα χαρακτηρίζουν μοναδικά. 

Τα χωρικά δεδομένα είναι συνήθως σε δύο μορφές. H πρώτη είναι σε μορφή 

ψηφιδωτού (raster data), όπως δορυφορικές εικόνες, αεροφωτογραφίες και άλλα 

είδη πλαισίων όπου η πληροφορία συνδέεται με τα εικονοστοιχεία (pixels) των 

εικόνων. Η δεύτερη μορφή είναι τα διανυσματικά δεδομένα (vector data), τα οποία 

οργανώνονται σε ψηφιακή μορφή: 

• σημείων (points, nodes) π.χ. αεροδρόμια, σπίτια, πόλεις, δέντρα, κολώνες 

κλπ 

• γραμμών (lines, arcs) π.χ. δρόμοι, σωληνώσεις, ποτάμια κλπ 

• και πολυγώνων (areas, polygons) π.χ. αστικές περιοχές, κομμάτια γης, 

περιφέρειες κλπ 

Στην Εικόνα 2-1 φαίνεται η απεικόνιση μια περιοχής έτσι όπως υπάρχει στον 

πραγματικό κόσμο. Η περιοχή για παράδειγμα αποτελείται από σπίτια (H - House), 

δύο δασικές περιοχές (T - Trees) και ένα ποτάμι (R - River). Η αναπαράσταση σε 

μορφή ψηφιδωτού φαίνεται στην Εικόνα 2-2, ενώ η αναπαράσταση σε διανυσματική 

μορφή φαίνεται στην Εικόνα 2-3. 

 
Εικόνα 2-1: Αναπαράσταση πραγματικού κόσμου [Ευαγ05] 

 
Εικόνα 2-2: Μορφή ψηφιδωτού (raster format) [Ευαγ05] 
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Εικόνα 2-3: Διανυσματική μορφή (vector format) [Ευαγ05] 

 

Τα δεδομένα οργανώνονται σε θεματικά επίπεδα (layers, coverages, themes) όπου 

το κάθε επίπεδο αναπαριστά ένα κοινό χαρακτηριστικό (feature). Τα θεματικά 

επίπεδα ενοποιούνται χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη τοποθεσία πάνω στην 

επιφάνεια της γης, για το λόγο αυτό η γεωγραφική θέση είναι η οργανωτική αρχή 

των θεματικών επιπέδων. Στην Εικόνα 2-4 φαίνεται μια ομάδα από θεματικά 

επίπεδα τα οποία τοποθετούνται με συγκεκριμένη σειρά και παράγουν το 

αποτέλεσμα που φαίνεται στα δεξιά της εικόνας. 

 

 

Εικόνα 2-4: Θεματικά επίπεδα [shas07] 
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2.1.2 Αρχιτεκτονική των ΓΠΣ 

Ένα πλήρες Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, όπως και τα περισσότερα 

πληροφοριακά συστήματα, αποτελείται από την κατάλληλη υλική υποδομή, αλλά 

και από δεδομένα εισόδου τα οποία μετά από κατάλληλη επεξεργασία μετατρέπονται 

σε χρήσιμες πληροφορίες και στο τέλος παρουσιάζονται στο χρήστη. Στην Εικόνα 2-5 

φαίνεται η αρχιτεκτονική ενός ΓΠΣ. Αρχικά υπάρχουν οι πηγές των γεωγραφικών 

και περιγραφικών δεδομένων, τα οποία μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε μορφή και 

με την κατάλληλη υλική υποδομή και τεχνικές μπορούν αυτά τα δεδομένα να 

μετατραπούν σε ψηφιακή μορφή, κατάλληλη για να επεξεργαστούν από τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και το λογισμικό του ΓΠΣ. Αφού μετατραπούν όλα τα 

δεδομένα σε ψηφιακή μορφή μπορούν να αποθηκευτούν σε μια βάση δεδομένων, 

στην οποία ανατρέχει κάθε φορά που χρειάζεται το λογισμικό του ΓΠΣ. Μετά την 

επεξεργασία και την εκτέλεση ερωτημάτων από το χρήστη, με τις κατάλληλες 

συσκευές εξόδου μπορούν τα εξαχθούν οι χάρτες ή γενικότερα τα αποτελέσματα που 

ζητήθηκε να παράγει το ΓΠΣ. 

 

 
Εικόνα 2-5: Αρχιτεκτονική των ΓΠΣ 



 

7  

 

2.1.3 Παραδείγματα - Εφαρμογές 

Οι λειτουργίες ενός ΓΠΣ μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπου υπάρχει ανάγκη για: 

• διαχείριση χωρικών δεδομένων ή  

• ανάλυση της χωρικής διάστασης των δεδομένων.  

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των υπολογιστών, καθιστά εφικτές πολλές από τις 

εφαρμογές που εξαιτίας του όγκου και της πολυπλοκότητας της διαθέσιμης 

πληροφορίας μέχρι και πριν από λίγα χρόνια παρέμεναν εξωπραγματικές. 

Πλέον η χρήση των ΓΠΣ έχει εξαπλωθεί σε κάθε επιστημονικό τομέα, αλλά και σε 

πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά μερικές από τις πλέον κοινές 

εφαρμογές των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων, είναι οι παρακάτω: 

• Περιβαλλοντική Διαχείριση (Environmental Management)  

• Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

• Πολεοδομία και Χωροταξία  

• Κατασκευές έργων μεγάλης κλίμακας (π.χ.οδοποιία κ.α.)  

• Διαχείριση Δικτύων Κοινής Ωφελείας (ΑΜ/FM)  

• Κτηματολόγιο και Κτηματογραφήσεις  

• Τοπογραφία, Γεωδαισία και Υδρογραφία  

• Γεωλογία και Υδρογεωλογία  

• Δίκτυα Μεταφορών και Επικοινωνιών  

• Αυτόματη Πλοήγηση 

 

Μπορεί κανείς να δει τις αναρίθμητες δυνατότητες που προσφέρουν τα ΓΠΣ μέσα 

από τις μεγαλύτερες εταιρείες οι οποίες ασχολούνται κυρίως με την ανάπτυξη 

λογισμικό των ΓΠΣ, όπως οι παρακάτω: 

• ESRI, Inc. (www.esri.com) 

• MapInfo Corporation (www.mapinfo.com) 
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• Intergraph (www.intergraph.com) 

• Bentley Systems, Geospatial (www.bentley.com/Geospatial) 

• Autodesk, Geospatial (www.autodesk.com/geospatial) 

 

2.2 Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα στο 

Διαδίκτυο 

Το διαδίκτυο έχει επηρεάσει όλες τις επιστήμες και κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα 

και δεν θα μπορούσε φυσικά να μην εισχωρήσει και στον τομέα των Γεωγραφικών 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Πλέον μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες 

των ΓΠΣ για δικτυακές εφαρμογές και όχι αποκλειστικά για stand-alone εφαρμογές. 

Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε απομακρυσμένα χρήση υπάρχουσας γεωγραφικής 

πληροφορίας και να μην είμαστε αναγκασμένοι να συλλέγουμε κάθε φορά εκ των 

προτέρων ότι γεωγραφική πληροφορία χρειαζόμαστε και να επιβαρυνόμαστε το 

επιπλέον οικονομικό αλλά και χρονικό κόστος. 

Η διάθεση γεωγραφικών δεδομένων σε περισσότερες από μια εφαρμογές μέσω 

διαδικτύου συνεπάγεται στην ταχύτερη και οικονομικότερη υλοποίηση, αλλά 

παράλληλα έχουμε και περισσότερη προστιθέμενη αξία για τις εφαρμογές μας. 

Εφόσον τα δεδομένα μας βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ένα σημείο, μπορούν εύκολα 

και άμεσα να ενημερώνονται, και αντίστοιχα οι εφαρμογές μας να είναι πιο 

ευέλικτες όσον αφορά στην επέκταση και αναβάθμιση τους. 

Παράλληλα με τη διαδεδομένη χρήση του διαδικτύου μέσω κινητών τηλεφώνων και 

φορητών συσκευών, γίνεται εφικτή και η εκμετάλλευση των υπηρεσιών των 

Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων σε συσκευές με μικρή υπολογιστική 

δύναμη και δεν περιορίζεται η χρήση τους σε ογκώδεις υπέρ-υπολογιστές. Πλέον 

μπορεί ο καθένας με χαμηλό κόστος, αλλά κυρίως άμεσα και εύκολα να κάνει εν 

κινήσει χρήση των υπηρεσιών των ΓΠΣ, όπως να λάβει οδηγίες πλοήγησης 

(navigation), ενημέρωση για σημεία ενδιαφέροντος γύρω από την περιοχή στην 

οποία βρίσκεται,  παρακολούθηση μετακινούμενων οχημάτων (τηλεματική) κλπ. 
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2.2.1 Πρότυπα και Πρωτόκολλα  

2.2.1.1 Υπηρεσίες Δικτύου 

Το βασικό συστατικό του διαδικτύου το οποίο χρησιμοποιείται στα δικτυακά ΓΠΣ 

είναι οι Υπηρεσίες Δικτύου (Web Services). Οι Υπηρεσίες Δικτύου  είναι μια 

κατηγορία συστατικών λογισμικού που προσφέρουν λειτουργικότητα σε ένα δίκτυο. 

Αυτή η ευρεία έννοια μπορεί να περιγραφεί από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Η αλληλεπίδραση των Υπηρεσιών Δικτύου πραγματοποιείται συνήθως 

χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα πρωτόκολλα Internet. Τέτοια είναι τα 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), Hypertext 

Transfer Protocol (HTTP), eXtensible Markup Language (XML) αλλά και 

κάποια στάνταρ τα οποία αναπτύχθηκαν συγκεκριμένα για τη χρήση  

Υπηρεσιών Δικτύου, όπως τα Simple Object Access Protocol (SOAP), Web 

Services Description Language (WSDL), Universal Discovery, Description 

and Integration (UDDI).  

• Μια  Υπηρεσία Δικτύου είναι σπάνια μια ολοκληρωμένη εφαρμογή και είναι 

κυρίως ένα λειτουργικό συστατικό ενός μεγαλύτερου συστήματος. Έτσι οι 

Υπηρεσίες αυτές προσανατολίζονται κυρίως στην αλληλεπίδραση μεταξύ 

προγραμμάτων. 

• Οι Υπηρεσίες Δικτύου λειτουργούν μέσω καλώς ορισμένων διεπαφών. Σε 

αυτή την περίπτωση δεν αναφερόμαστε στις διεπαφές χρηστών όπως αυτές 

των ιστοσελίδων, ή των παραθυρικών εφαρμογών αλλά προγραμματιστικές 

διεπαφές, που ορίζονται χρησιμοποιώντας μια τυποποιημένη γλώσσα 

περιγραφής όπως είναι η WSDL. Αυτοί οι ορισμοί δίνουν αρκετή 

πληροφορία ώστε ένας προγραμματιστής να χρησιμοποιήσει την 

λειτουργικότητα που προσφέρεται από μια  Υπηρεσία Δικτύου. 

Πριν παραθέσουμε κάποια παραδείγματα Υπηρεσιών Δικτύου πρέπει να εξηγήσουμε 

δύο βασικές έννοιες, την έννοια του καταναλωτή (consumer ή client) και του 

προμηθευτή (provider). Ο καταναλωτής είναι η οντότητα που αλληλεπιδρά με την 

Υπηρεσία για να κάνει χρήση της λειτουργίας που προσφέρει η Υπηρεσία. Είναι ως 

επί το πλείστον ένα κομμάτι λογισμικού που ενεργεί για λογαριασμό ενός ατόμου ή 
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ενός μεγαλύτερου συστήματος. Ο προμηθευτής είναι ένα άτομο ή μια εταιρεία, που 

δημιουργεί μια Υπηρεσία και την διαθέτει για χρήση από τους καταναλωτές. 

 

Υπηρεσίες Πληροφοριών (Information Services) 

Η πιο συχνή μορφή Υπηρεσιών Δικτύου προσφέρει προγραμματιστική πρόσβαση σε 

πληροφορίες, όπως για παράδειγμα χρηματιστηριακές τιμές, τιμές συναλλάγματος, 

δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς, και μεταφράσεις γλωσσών. Αυτού του είδους 

οι πληροφορίες μπορεί να υπάρχουν σε κάποια μορφή ιστοσελίδας, έγγραφα ή σε 

κάποιο ιδιόκτητο σύστημα. Όμως σε τέτοια μορφή μπορεί να είναι 

προγραμματιστικά δύσκολη η πρόσβαση και διαχείριση των πληροφοριών. Με την 

χρήση όμως των  Υπηρεσιών Δικτύου οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω μιας 

καλώς ορισμένης διεπαφής και η πρόσβαση σε αυτές γίνεται χρησιμοποιώντας 

συγκεκριμένα πρωτόκολλα και αναπαραστάσεις δεδομένων. Κάθε συσκευή ή 

πρόγραμμα ανεξάρτητου πλατφόρμας και προγραμματιστικής γλώσσας υλοποίησης 

μπορεί να επικοινωνήσει με την  Υπηρεσία μέσω ενός δικτύου για να έχει πρόσβαση 

στις πληροφορίες. Οι δυνατότητες για τέτοιου είδους υπηρεσίες είναι ατελείωτες και 

κάθε ανάγκη για παροχή πληροφοριών είναι ένας βασικός στόχος του μοντέλου των  

Υπηρεσιών Δικτύου (Εικόνα 2-6). 

 

 

Εικόνα 2-6: Υπηρεσίες Πληροφοριών [FrJo03] 
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Υπηρεσίες Συγκέντρωσης (Centralization Services) 

Αντί να παρέχονται πληροφορίες σε ένα καταναλωτή, μία Υπηρεσία Δικτύου μπορεί 

να λειτουργήσει σαν αποθήκη πληροφοριών, δηλαδή πολλές εφαρμογές από 

διαφορετικές πλατφόρμες μπορούν να μοιραστούν και να χειριστούν την ίδια 

πληροφορία. Υπηρεσίες όπως ημερολόγια βασισμένα στο Διαδίκτυο και αποθήκευση 

αρχείων είναι αντιπροσωπευτικά παραδείγματα περιπτώσεων όπου εκτιμάται η αξία 

των  Υπηρεσίες Δικτύου. Η συγκέντρωση των υπηρεσιών δίνει επίσης την 

δυνατότητα να δίνεται πρόσβαση πληροφοριών σε τρίτους χρήστες (Εικόνα 2-7). 

 

 

Εικόνα 2-7: Υπηρεσίες Συγκέντρωσης [FrJo03] 

 

Ενοποίηση, Συσσώρευση και Ανάλυση Δεδομένων (Data Integration, Aggregation 

and Analysis) 

Δίνεται η δυνατότητα συγκέντρωσης ποικίλων και διαφορετικών υπηρεσιών οι 

οποίες εκτείνονται σε διαφορετικούς τομείς και μαζί με τη Συγκέντρωση Υπηρεσιών 

να αναπτυχθούν πολλές εφαρμογές και μεσάζοντες Υπηρεσίες Δικτύου, οι οποίες να 

ασχολούνται με την ανάλυση και διαχείριση δεδομένων. Για παράδειγμα αν κάθε 

εταιρεία έχει διαθέσιμα τα δρομολόγια των τραίνων, λεωφορείων και αεροπλάνων σε 

προγραμματιστικές ερωτήσεις μέσω  Υπηρεσιών, μία εφαρμογή ή μία ενδιάμεση  

Υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για να σχεδιάσει την βέλτιστη 

διαδρομή ανάμεσα σε δύο τοποθεσίες. Αν ένα άτομο έχει κάποια σχέδια για ένα 

ταξίδι και μια πτήση αλλάξει, η αεροπορική εταιρεία μπορεί αυτόματα να 

ενημερώσει αυτήν την πληροφορία στο δικτυακό ημερολόγιο του πελάτη. 
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Επέκταση και Ενοποίηση Εφαρμογών (Extending and Integrating Applications) 

Πολλές εταιρείες βασίζονται για την λειτουργία τους σε παλαιά πληροφοριακά 

συστήματα, τα οποία όμως με τον καιρό δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις 

τεχνολογικές εξελίξεις και δεν μπορούν εύκολα να αλληλεπιδράσουν με πιο 

καινούργια συστήματα. Έτσι οι Υπηρεσίες Δικτύου μπορούν να ενώσουν την γέφυρα 

επικοινωνίας μεταξύ των πελατών και των παλαιών αυτών συστημάτων (Εικόνα 2-8). 

 

 
Εικόνα 2-8: Επέκταση και Ενοποίηση Εφαρμογών [FrJo03] 

  

Peer-based και Push-based Συστήματα 

Είναι οι περιπτώσεις συστημάτων όπου τα δεδομένα δεν προέρχονται από κάποια 

συγκεκριμένη πηγή αλλά υπάρχει ένα σύνολο κατανεμημένων ομότιμων μονάδων 

που προσφέρουν υπηρεσίες και πληροφορίες, και μια πηγή είναι υπεύθυνη για την 

επεξεργασία και προώθηση αυτών των δεδομένων σε κατανεμημένους πελάτες. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις η Υπηρεσία δεν τρέχει σε κάποιο server άλλα σε πελάτες. 

Διεργασίες που τρέχουν στον server συνδέονται με την  Υπηρεσία που τρέχει στον 

πελάτη. Η αυτόματη διανομή ενημερώσεων λογισμικού ή υπηρεσίες ειδήσεων 

πραγματικού χρόνου που προωθούν πληροφορίες σε πελάτες είναι παραδείγματα 

αυτού του μοντέλου (Εικόνα 2-9). 
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Εικόνα 2-9: Peer-based και Push-based Συστήματα [FrJo03] 

 

2.2.1.2 Γεωχωρικές Υπηρεσίες Δικτύου  

Για την υλοποίηση των Υπηρεσιών Δικτύου μέσα από τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά 

Συστήματα έχουν δημιουργηθεί πρότυπα και πρωτόκολλα από την Ανοιχτή 

Γεωχωρική Κοινοπραξία (Open Geospatial Consortium - OGC), την οποία και στο 

εξής θα αναφέρουμε ως OGC. Η OGC είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική 

κοινοπραξία, η οποία αποτελείται από περισσότερα από 330 εμπορικούς, 

κυβερνητικούς, μη κερδοσκοπικούς και ερευνητικούς οργανισμούς και ασχολείται με 

την ανάπτυξη και υλοποίηση προτύπων για γεωχωρικά θέματα και υπηρεσίες. 

Οι Γεωχωρικές Υπηρεσίες Δικτύου (Geospatial Web Services) είναι Υπηρεσίες 

Δικτύου που σχετίζονται με γεωγραφικές πληροφορίες και μπορούν να εκτελέσουν 

εργασίες όπως οι ακόλουθες: 

• Να παρέχουν την πρόσβαση σε γεωγραφικές πληροφορίες που είναι 

αποθηκευμένες σε μια απομακρυσμένη βάση δεδομένων ή γενικότερα 

απομακρυσμένη πηγή δεδομένων. 

• Να εκτελούν γεωγραφικούς υπολογισμούς, παραδείγματος χάριν, να 

υπολογίσουν αποστάσεις σημείων και εμβαδά γεωγραφικών αντικειμένων 

(π.χ. πολυγώνων).  
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• Να εκτελούν σύνθετους υπολογισμούς που εξαρτώνται από την γεωμετρία 

ενός συνόλου γεωγραφικών αντικειμένων και κατανομής τους στο χρόνο και 

στο χώρο. 

• Να επιστρέφουν μηνύματα που περιέχουν γεωγραφικές πληροφορίες, τα 

οποία μπορούν να παραδοθούν ως κείμενο, αριθμητικά δεδομένα ή 

γεωγραφικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. 

• Να επιστρέφουν ψηφιακές αναπαραστάσεις χαρτών είτε για άμεση 

παρουσίαση, είτε για περαιτέρω επεξεργασία από μια άλλη Γεωχωρική 

Υπηρεσία Δικτύου. 

• Να εκτελούν ερωτήματα που θέτει ο χρήστης πάνω σε ψηφιακά γεωγραφικά 

δεδομένα και να επιστρέφουν το αποτέλεσμα είτε σε μορφή χάρτη είτε 

κειμένου. 

Η ανοικτή κοινοπραξία OGC αναπτύσσει ένα σύνολο τυποποιημένων Γεωχωρικών 

Υπηρεσιών Δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

Web Map Service (WMS) 

Η Web Map Service (WMS), είναι μια υπηρεσία που παράγει χάρτες με δυναμικό 

τρόπο από χωρικά δεδομένα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ως χάρτης ορίζεται η 

απόδοση-παρουσίαση γεωγραφικών πληροφοριών με την μορφή ψηφιακής εικόνας, 

κατάλληλης για εμφάνιση σε μια οθόνη υπολογιστή. Τονίζεται ότι ένας χάρτης δεν 

είναι τα ίδια τα χωρικά δεδομένα αλλά μία απεικόνιση τους. Οι χάρτες που 

παράγονται από την WMS μπορεί να είναι είτε σε μορφή raster εικόνας όπως τα 

πρότυπα εικόνων PNG (Portable Network Graphics), το GIF (Graphics Interchange 

Format) ή JPEG (Joint Photographic Expert Group), ή περιστασιακά σε 

διανυσματικής μορφή όπως το Scalable Vector Graphics (SVG) ή το Web Computer 

Graphics Metafile (WebCGM). 

Τα χωρικά δεδομένα μπορεί να προέρχονται από διάφορες πηγές ταυτόχρονα, οι 

οποίες είναι απομακρυσμένες και ετερογενείς. Η χωρική πληροφορία οργανώνεται 

σε επίπεδα τα οποία και οπτικοποιούνται με βάση τους κανόνες που ορίζονται στο 

πρότυπο Styled Layer Descriptor (SLD). 
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Web Feature Service (WFS) 

Στην Web Feature Service (WFS) πραγματοποιείται μετάδοση γεωγραφικών 

χαρακτηριστικών (features) ανάμεσα σε ετερογενείς πλατφόρμες μέσω της γλώσσας 

GML (Geography Markup Language), η οποία βασίζεται στην XML (eXtensible 

Markup Language). Ενώ η WMS παραδίδει μια εικόνα, η WFS υποστηρίζει την 

άμεση εκμετάλλευση και πρόσβαση σε χωρικά αντικείμενα και στις ιδιότητες που 

σχετίζονται με αυτά στο διαδίκτυο. Στην ουσία η WFS είναι μια διεπαφή υπηρεσιών 

που περιγράφει το χειρισμό χωρικών αντικειμένων. Οι διαδικασίες χειρισμού των 

αντικειμένων περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να εισαχθούν, να διαγραφούν, να 

ενημερωθούν, να ανακτηθούν και να ερωτηθούν χωρικά αντικείμενα με χωρικές ή 

μη-χωρικές παραμέτρους. 

Web Coverage Service (WCS) 

Η Web Coverage Service (WCS) υπηρεσία, υποστηρίζει την ηλεκτρονική ανταλλαγή 

χωρικών δεδομένων με την μορφή coverage (κατά OGC – δεν πρέπει να συγχέεται με 

το coverage format του ArcInfo), δηλαδή ως ψηφιακά χωρικά δεδομένα σε μορφή 

ψηφιδωτού (raster) τα οποία απεικονίζουν χωρικά μεταβαλλόμενα φαινόμενα. Μια 

WCS παρέχει την πρόσβαση σε λεπτομερή και πλούσια σύνολα χωρικών 

πληροφοριών, με μορφές που είναι χρήσιμες: 

• για την οπτικοποίηση τους από έναν client, 

• για την δημιουργία coverages πολλών παραμέτρων, 

• την εισαγωγή τους σε επιστημονικά μοντέλα και άλλους clients. 

Η WCS μπορεί να συγκριθεί με τις υπηρεσίες WMS και WFS. Όπως και αυτές, 

επιτρέπει στους clients να επιλέξουν υποσύνολα χωρικών δεδομένων σε ένα server, 

βασισμένα σε χωρικούς περιορισμούς και άλλα κριτήρια. 
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2.2.2 Η Αρχιτεκτονική των ΓΠΣ στο Διαδίκτυο 

Στην Εικόνα 2-10 φαίνεται η αρχιτεκτονική των δικτυακών Γεωγραφικών 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Αρχικά τα γεωχωρικά δεδομένα είναι αποθηκευμένα 

είτε σε βάσεις δεδομένων, είτε σε αρχεία shapefiles. Τα shapefiles είναι αρχεία όπου 

αποθηκεύονται τα γεωχωρικά δεδομένα σε διανυσματική μορφή και είναι ένα 

πρότυπο που αν και αναπτύχθηκε από την εταιρία ESRI έχει επικρατήσει στον κόσμο 

των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων.   

 

 

Εικόνα 2-10: Αρχιτεκτονική των ΓΠΣ στο Διαδίκτυο 

 

Ο χρήστης χρησιμοποιεί στην ουσία ένα πλοηγό (browser) ή μια δικτυακή εφαρμογή 

(web application), η οποία κάθε φορά που χρειάζεται αποστέλλει ερωτήματα μέσω 

του Διαδικτύου ή γενικότερα μέσω ενός δικτύου στον Server Α. Ο Server Α με τη 

σειρά του ανάλογα με το ερώτημα χρησιμοποιεί την εκάστοτε υπηρεσία (WMS, WFS 

ή WCS) και χρησιμοποιώντας τα γεωχωρικά δεδομένα είτε από τη βάση δεδομένων 

είτε από τα shapefiles δημιουργεί το αποτέλεσμα του ερωτήματος του χρήστη. Το 

αποτέλεσμα αποστέλλεται στη συνέχεια πάλι μέσω δικτύου στο χρήστη, όπου εκεί ο 
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πλοηγός ή η δικτυακή εφαρμογή αναλαμβάνει να παρουσιάσει το αποτέλεσμα στο 

χρήστη (Γεωχωρικές Πληροφορίες). 

Υπάρχει και η περίπτωση βέβαια όπου ο Server Α χρησιμοποιεί δεδομένα που είναι 

αποτέλεσμα μιας υπηρεσίας (WMS, WFS ή WCS) ενός άλλου Server Β. Τότε 

δημιουργεί το απαραίτητο ερώτημα ο Server Α, ο άλλος με τη σειρά του 

χρησιμοποιώντας μία από τις υπηρεσίες του απαντάει και χρησιμοποιώντας το 

αποτέλεσμα ο πρώτος δημιουργεί την απάντηση και την αποστέλλει στο χρήστη. 

 

2.2.3 Παραδείγματα - Εφαρμογές 

Τα παραδείγματα και οι εφαρμογές των δικτυακών Γεωγραφικών Πληροφοριακών 

Συστημάτων είναι αναρίθμητα. Αρκεί να κάνει κανείς μια αναζήτηση στο διαδίκτυο 

με αυτούς τους όρους και θα αντιληφθεί κανείς ότι πολλοί δημόσιοι φορείς και 

επιχειρήσεις έχουν υλοποιήσει εφαρμογές στις οποίες μπορεί να έχει ο καθένας 

πρόσβαση σε γεωγραφικές πληροφορίες. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω παραδείγματα: 

• Διάθεση δεδομένων υδάτινων πόρων, Γαλλία (Εικόνα 2-11) 

http://sandre.eaufrance.fr/geoviewer/?lang=en  

• Παρακολούθηση ηφαιστειακής δραστηριότητας στο νησί Τενερίφη, Ισπανία 

(Εικόνα 2-12) 

http://earth.jscc.ru/tenerif/?lang=en  

• Παρακολούθηση προόδου δημοσίων έργων στην πόλη Bayawan, Φιλιππίνες 

(Εικόνα 2-13) 

http://www.bayawancity.gov.ph/gpmrs/  

Είναι επίσης πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι πλέον και οι πολύ διαδεδομένες 

εφαρμογές Google Maps (http://maps.google.com/) και Google Earth 

(http://earth.google.com/), μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα με τις 

Γεωχωρικές Υπηρεσίες Δικτύου που αναφέραμε. 

http://sandre.eaufrance.fr/geoviewer/?lang=en
http://earth.jscc.ru/tenerif/?lang=en
http://www.bayawancity.gov.ph/gpmrs/
http://maps.google.com/
http://earth.google.com/
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Εικόνα 2-11: Δικτυακή Εφαρμογή διάθεσης δεδομένων υδάτινων πόρων (Γαλλία) 

 

 

 
Εικόνα 2-12: Δικτυακή Εφαρμογή παρακολούθησης  ηφαιστειακής δραστηριότητας στο 

νησί Τενερίφη (Ισπανία) 
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Εικόνα 2-13: Δικτυακή Εφαρμογή παρακολούθηση προόδου δημοσίων έργων στην πόλη 

Bayawan, (Φιλιππίνες) 
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3  Ανάλυση και Περιγραφή του 

συστήματος MapServer 

Για τη επεξεργασία γεωγραφικών δεδομένων και αποστολής τους μέσω δικτύου 

απαιτείται η χρήση ειδικού λογισμικού. Τέτοιου είδους λογισμικά-εφαρμογές είναι 

για παράδειγμα τα παρακάτω: 

• MapServer 

• MapGuide 

• GIServer 

• InterMap 

• ESRI ArcWeb Services 

• Microsoft MapPoint  

Στην παρούσα εργασία έγινε επιλογή του λογισμικού MapServer. Πριν 

παρουσιαστεί η εφαρμογή που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας θα 

αναλυθεί το λογισμικό MapServer και τα συστατικά από τα οποία αποτελείται. 

 

 

3.1 Το λογισμικό MapServer 

Το λογισμικό MapServer είναι Ανοιχτού Κώδικα (Open Source) και αναπτύχθηκε 

από το Πανεπιστήμιο της Minnesota (ΗΠΑ). Δεν είναι ένα πλήρες GIS σύστημα, 

αλλά επεξεργάζεται και μετατρέπει γεωγραφικά δεδομένα για δικτυακή χρήση.  
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Οι κύριες δυνατότητες του λογισμικού είναι οι ακόλουθες: 

• Λειτουργεί ανεξάρτητα από πλατφόρμα: 

o Linux, Windows, Mac OS X, Unix 

• Υποστηρίζει πολλές γλώσσες προγραμματισμού: 

o PHP, Python, Perl, Ruby, Java, και C# 

• Υποστηρίζει δεδομένα εισόδου πολλών μορφών: 

o TIFF, ESRI formats, OGC formats (WMS, WFS, WCS) 

• Πολλές δυνατότητες για δεδομένα εξόδου: 

o δεδομένα εξαρτημένα από κλίμακες 

o με ετικέτες (labeling) 

o TrueType γραμματοσειρές 

o αυτοματοποιημένα πρόσθετα χαρακτηριστικά χαρτών (κλίμακα, 

υπόμνημα, χάρτης αναφοράς) 

o θεματικά επίπεδα με υποστήριξη πολλαπλών κλάσεων ανά θεματικό 

επίπεδο 

• Άμεση επιλογή προβολής (on-the-fly projection) 

Στην Εικόνα 3-1 φαίνεται η αρχιτεκτονική του λογισμικού MapServer. O MapServer 

στην ουσία είναι ένα λογισμικό CGI (Common Gateway Interface), δηλαδή ένα 

λογισμικό το οποίο βρίσκεται σε έναν web server, και αποτελεί την διεπαφή ανάμεσα 

σε αυτόν και μια δικτυακή εφαρμογή (client) η οποία συνήθως εκτελείται σε έναν 

απομακρυσμένο υπολογιστή για λογαριασμό ενός χρήστη.  

 

 

Εικόνα 3-1: Αρχιτεκτονική MapServer 
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Όπως φαίνεται και στην εικόνα, ο client στέλνει ένα ερώτημα (query) στον server, ο 

οποίος μέσω του MapServer (Software CGI) μπορεί και ανταποκρίνεται στο 

ερώτημα. Ο MapServer χρειάζεται δύο αρχεία για να μπορέσει να επιστρέψει κάποιο 

αποτέλεσμα στον client. Αυτά τα αρχεία είναι τα Map και Template, τα οποία 

βρίσκονται και αυτά στο server και αποτελούν μέρος της δικτυακής GIS εφαρμογής 

που "τρέχει" στον server. Το ερώτημα που στέλνει ο client είναι στην ουσία μια URL 

(Uniform Resource Locator) διεύθυνση και είναι της μορφής: 

http://localhost:10000/cgi-bin/mapserv.exe? 

map=/ms4w/apps/tutorial/htdocs/mapfile.map& 

layer=V0_land&zoom=0 

Στην παραπάνω διεύθυνση βλέπουμε ότι καλούμε το CGI λογισμικό MapServer 

(mapserv.exe) και του λέμε να διαβάσει το map αρχείο mapfile.map και να 

εμφανίσει στο χάρτη που θα στείλει ως αποτέλεσμα το θεματικό επίπεδο "V0_land" 

(layer=V0_land), και ο χάρτης να έχει μηδενικό επίπεδο μεγέθυνσης (zoom=0). 

Μέσα στο map αρχείο ορίζουμε ποια δεδομένα (GIS input data) πρέπει να διαβάσει ο 

MapServer προκειμένου να δημιουργήσει το αποτέλεσμα του ερωτήματος. Στη 

συνέχεια θα δούμε από τι ακριβώς αποτελείται ένα map αρχείο. 

 

3.2 Τα αρχεία Map 

Τα αρχεία map είναι ο βασικός μηχανισμός πάνω στα οποία στηρίζεται το λογισμικό 

MapServer. Από τις παραμέτρους αυτού του αρχείου επηρεάζεται το αποτέλεσμα που 

αποστέλλεται στο χρήστη. Ένα αρχείο map είναι στην ουσία ένα αρχείο κειμένου και 

έχει την μορφή που φαίνεται στην Εικόνα 3-2.  

Υλοποιείται με βάση την αρχή των αντικειμένων που έχει και ο αντικειμενοστρεφής 

προγραμματισμός και κάθε αντικείμενο περιέχει λέξεις κλειδιά ή άλλα αντικείμενα. 

Υπάρχει μια ιεραρχική δομή κατά την οποία κάποια αντικείμενα βρίσκονται κάτω 

από κάποια άλλα αντικείμενα και στην κορυφή αυτής της ιεραρχίας βρίσκεται το 

αντικείμενο MAP. Δηλαδή όλα τα άλλα αντικείμενα ανήκουν σε αυτό το 

αντικείμενο. 
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MAP 
  IMAGETYPE      PNG 
  EXTENT         -97.238976 41.619778 -82.122902 49.385620 
  SIZE           400 300 
  SHAPEPATH      "/ms4w/apps/tutorial/data" 
  IMAGECOLOR     255 255 255 
 
 
  # Start of LAYER DEFINITIONS --------------------------------------------- 
  LAYER # States polygon layer begins here 
    NAME         states 
    DATA         states_ugl 
    STATUS       OFF 
    TYPE         POLYGON 
     
    CLASS 
      NAME       "The Upper Great Lakes States" 
 
      STYLE 
        COLOR        232 232 232 
        OUTLINECOLOR 32 32 32 
      END 
    END 
  END # States polygon layer ends here 
  # End of LAYER DEFINITIONS ------------------------------- 
 
END # All map files must come to an end just as all other things must come to... 

Εικόνα 3-2: Map αρχείο 

Η ιεραρχική δομή που ακολουθεί το συγκεκριμένο map αρχείο είναι η εξής: 

       MAP 
       |-LAYER 
         |-CLASS  
           |-STYLE 

 

Κάθε αντικείμενο αρχίζει με το ένα όνομα (π.χ. MAP ή CLASS) και τελειώνει με τη 

λέξη κλειδί END. Επίσης οτιδήποτε βρίσκεται μετά από το σύμβολο '#' θεωρείται 

σχόλιο. 

Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά από ποιες λέξεις-κλειδιά και παραμέτρους αποτελείται 

το αρχείο μας: 

• MAP 
Κάθε αρχείο map υποχρεωτικά αρχίζει και ολοκληρώνεται με ένα MAP 

αντικείμενο. 

• IMAGETYPE 
Σε αυτή τη παράμετρο ορίζουμε τη μορφή (π.χ. PNG, JPEG, PDF κλπ) την οποία 

θέλουμε να έχει ο χάρτης που θα παραχθεί από τον MapServer. 

• EXTENT 
Ορίζουμε την έκταση (extent) που θα έχει ο χάρτης-αποτέλεσμα σε σχέση βέβαια 

με τα δεδομένα εισόδου (π.χ. shapefile). 
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• SIZE 
Το μέγεθος που θα έχει ο χάρτης-αποτέλεσμα σε εικονοστοιχεία (pixels). 

• SHAPEPATH 
Ορίζουμε σε ποιο σημείο (path) στον server  βρίσκονται τα δεδομένα εισόδου 

(shapefiles). 

• IMAGECOLOR 
Το χρώμα που θα έχει το φόντο του χάρτη-αποτέλεσμα στο σύστημα RGB (Red-

Green-Blue). 

• LAYER 
Ορίζουμε την αρχή ενός θεματικού επιπέδου (layer). 

 NAME 
Δίνουμε ένα όνομα ως αναγνωριστικό του θεματικού επιπέδου. 

 DATA 
Το όνομα των δεδομένων (π.χ. το όνομα του shapefile το οποίο περιέχει το 

θεματικό επίπεδο). 

 TYPE 
Το είδος των δεδομένων που θα αναπαριστά το θεματικό επίπεδο (π.χ. 

POLYGON, LINE, POINT, RASTER, ANNOTATION). 

 STATUS 
Ανάλογα με την τιμή που έχει αυτή η παράμετρος (ON ή OFF) το θεματικό 

επίπεδο είναι ορατό ή όχι στον χάρτη-αποτέλεσμα. 

 CLASS 
Δηλώνουμε μια κλάση μέσα σε ένα θεματικό επίπεδο. 

• NAME 
Δίνουμε ένα όνομα-αναγνωριστικό για τη κλάση που 

δημιουργούμε. 

• STYLE 
Δηλώνουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο εμφάνισης που θα έχει η 

κλάση στο χάρτη-αποτέλεσμα. 

o COLOR 
Δηλώνουμε στο σύστημα RGB το χρώμα που θα έχει τα 

αντικείμενα που θα ανήκουν στην κλάση που 

δημιουργήσαμε. 
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o OUTLINECOLOR 
Δηλώνουμε πάλι στο σύστημα RGB το χρώμα του 

περιγράμματος που θα έχουν τα αντικείμενα της κλάσης 

που δημιουργήσαμε. 

 

Δημιουργούμε λοιπόν το παραπάνω map αρχείο και έστω ότι του δίνουμε το όνομα 

'example1-1.map'. Αφού τοποθετήσουμε τα απαραίτητα shapefiles στο path 

'/ms4w/apps/tutorial/data' μπορούμε σε ένα browser να δώσουμε τη διεύθυνση-

ερώτημα: 

http://< hostname or IP address >/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/ 

tutorial/htdocs/example1-1.map& 

layer=states&mode=map 

Εικόνα 3-3. και θα παραχθεί το αποτέλεσμα που φαίνεται στην 

 

 

Εικόνα 3-3: Ο χάρτης-αποτέλεσμα του map αρχείου [maps07] 

 

Στο ερώτημα δηλώνουμε ότι θέλουμε ο MapServer να διαβάσει το αρχείο 'example1-

1.map' και με βάση αυτό να εμφανίσει το θεματικό επίπεδο με όνομα states, το οποίο 

είναι ήδη ορισμένο στο map αρχείο και έτσι ο MapServer ξέρει πώς να το εμφανίσει. 

Τέλος η παράμετρος mode μπορεί να είναι map, browse ή query. Στην πρώτη 

περίπτωση ο MapServer δημιουργεί την εικόνα με το χάρτη-αποτέλεσμα και στέλνει 
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κατευθείαν το αρχείο στον browser του client, ενώ στη δεύτερη περίπτωση το 

αποτέλεσμα αποθηκεύεται προσωρινά σε ένα φάκελο στον server και από εκεί 

αποστέλλεται στον browser ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά από την 

εφαρμογή (π.χ. πατώντας ο χρήστης ξανά πάνω στο χάρτη-αποτέλεσμα). Στην τρίτη 

περίπτωση γίνεται ένα ερώτημα στο χάρτη-αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα ποιες 

είναι οι συντεταγμένες του σημείου στο οποίο πάτησε με το ποντίκι ο χρήστης πάνω 

στο χάρτη. Θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο ποια είναι ακριβώς η σημασία αυτής της 

παραμέτρου. 

Ένα αρχείο map έχει φυσικά πολλές ακόμα παραμέτρους από αυτές που 

παρουσιάσαμε παραπάνω και αρκετές από αυτές χρησιμοποιήσαμε για την 

υλοποίηση της εφαρμογής μας που θα παρουσιάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. 

Μπορεί κανείς να δει μια πλήρη λίστα με τις διαθέσιμες παραμέτρους ανατρέχοντας 

στο Mapfile Reference: 

• http://mapserver.gis.umn.edu/docs/reference/mapfile 

 

3.3 Τα HTML Templates 

Όπως είδαμε στην αρχιτεκτονική του MapServer (Εικόνα 3-1) εκτός από το αρχείο 

map, o MapServer χρησιμοποιεί και ένα template αρχείο για να δημιουργήσει το 

αποτέλεσμα που απαιτεί ο client. Το αρχείο template είναι στην ουσία ένα αρχείο με 

κώδικα HTML, για αυτό και αναφέρεται κυρίως ως HTML template και έχει τη 

μορφή που φαίνεται στην Εικόνα 3-4. Με την βοήθεια του template μπορεί κανείς να 

δημιουργήσει μια διεπαφή, δηλαδή μια δικτυακή εφαρμογή μέσα από την οποία 

μπορεί κανείς να διαχειριστεί γεωχωρικά δεδομένα. 

Αυτό που πρέπει να ορίσουμε μέσα στο map αρχείο είναι την παράμετρο 

TEMPLATE με την οποία ορίζουμε ποιο HTML αρχείο-template θα χρησιμοποιήσει 

ο MapServer για να δημιουργήσει το αποτέλεσμα που θα στείλει στον client. 

Έτσι για παράδειγμα αν έχουμε το ερώτημα: 

http://< hostname or IP address >/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/ 

tutorial/htdocs/example1-1.map& 

layer=states&mode=map 

http://mapserver.gis.umn.edu/docs/reference/mapfile


 

27  

και έχουμε ορίσει στο map αρχείο την παράμετρο TEMPLATE ο MapServer θα 

προσπαθήσει να εμφανίσει το αποτέλεσμα σύμφωνα με το δηλωμένο αρχείο. 

Την πρώτη φορά που αποστέλλεται το ερώτημα οι παράμετροι παίρνουν τιμές από 

το ίδιο το URL του ερωτήματος (βλ. Ενότητα 3.1), και από το map αρχείο που 

ορίζεται στο ερώτημα.  

Όπως σε κάθε HTML φόρμα έτσι και στο HTML template δημιουργούμε μια φόρμα 

(form), η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα από ένα browser με το πάτημα ενός 

κουμπιού ή στην προκειμένη περίπτωση κάνοντας κλικ ο χρήστης πάνω στην εικόνα 

που εμφανίζεται (<input type="image" name="img" src="[img]" width="500" 

height="400">). Όταν ενεργοποιείται η φόρμα στέλνεται ένα νέο ερώτημα (query) 

στον MapServer (action="/cgi-bin/mapserv.exe") με παραμέτρους τις 

μεταβλητές της φόρμας είτε αυτές είναι τύπου hidden ή μεταβλητές που η τιμή τους 

επιλέγεται από το χρήστη μέσα από στοιχεία ελέγχου, όπως στην περίπτωση μας ένα 

drop-down μενού.  

 

 

<!-- START OF MAPSERVER FORM --> 

<form name="mapserv" method="GET" action="/cgi-bin/mapserv.exe"> 

 

<!-- HIDDEN MAPSERVER CGI VARIABLES --> 

<input type="hidden" name="map" value="[map]" /> 

<input type="hidden" name="imgext" value="[mapext]" /> 

<input type="hidden" name="imgxy" value="[center]" /> 

<input type="hidden" name="zoom" value="[zoom]" /> 

<input type="hidden" name="layer" value="states"> 

 

<select name="mode"> 

<option value="browse" [browse_select]>Browse</option> 

<option value="query" [query_select]>Query Single Layer</option> 

<option value="map" [map_select]>Map</option> 

</select> 

 

<input type="image" name="img" src="[img]" width="500" height="400"> 

<form> 

Εικόνα 3-4: HTML template 
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Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε την αλληλεπίδραση με το χρήστη. Ο χρήστης κάθε 

φορά που θα κάνει κλικ πάνω στην εικόνα, η φόρμα θα στέλνει τις συντεταγμένες σε 

pixels που έκανε κλικ ο χρήστης και ο χάρτης θα κεντράρεται στις συγκεκριμένες 

συντεταγμένες (<input type="hidden" name="imgxy" value="[center]" />). 

Αυτός για παράδειγμα είναι ο τρόπος για να μπορεί ο χρήστης να κάνει μετατόπιση 

(pan) του χάρτη.  

Με τo drop-down μενού του παραπάνω template ο χρήστης επιλέγει το mode με το 

οποίο θα βλέπει το χάρτη (βλ. Ενότητα 3.2). Προσθέτοντας ένα κουμπί για να μπορεί 

ο χρήστης να ανανεώνει το χάρτη (Refresh) και ένα ακόμη drop-down μενού για να 

επιλέγει  το επίπεδο μεγέθυνσης μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πολύ απλή 

διεπαφή διαχείρισης χαρτών, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3-5. Αρκεί να δώσει κανείς 

αρχικά το ερώτημα στη μπάρα διεύθυνσης του browser, και μετά αλλάζοντας τιμές 

στα στοιχεία ελέγχου της διεπαφής και κάνοντας κλικ πάνω στην εικόνα του χάρτη, 

το αποτέλεσμα κάθε φορά θα ανανεώνεται ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη. 

  

 
Εικόνα 3-5: Ο χάρτης-αποτέλεσμα του map αρχείου και του HTML template [maps07] 

 

Όπως και στη περίπτωση των αρχείων map, έτσι και τα HTML templates έχουν 

πολλούς παραμέτρους και μεταβλητές για την καλύτερη δημιουργία διεπαφών. 
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Μπορείς κανείς να ανατρέξει στο Template File Reference, για μια πλήρη 

παρουσίαση των δυνατοτήτων των HTML templates: 

• http://mapserver.gis.umn.edu/docs/reference/templatereference/template

reference  

Στην Ενότητα 4.4 θα δούμε αναλυτικότερα μια εφαρμογή που υλοποιήσαμε στα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας με βάση τα HTML templates. 

 

 

3.4 Η βιβλιοθήκη MapScript  

Στην προηγούμενη ενότητα είδαμε ένα απλό και εύκολο τρόπο για να δημιουργήσει 

κανείς μια διεπαφή για τη διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων. Αν και με τη χρήση 

των templates μπορεί κανείς να υλοποιήσει πολύ εύκολα και γρήγορα μια διεπαφή, 

υπάρχουν κάποια σοβαρά μειονεκτήματα. Το αποτέλεσμα δεν μπορεί να αλλάζει 

δυναμικά. Για παράδειγμα δεν μπορούν αυτόματα να δημιουργούνται νέα θεματικά 

επίπεδα. Δηλαδή η διεπαφή πάντα θα πρέπει να περιορίζεται από το πώς έχει οριστεί 

το HTML template. Έτσι η διεπαφή δεν μπορεί να προσαρμόζεται αυτόματα σε 

αλλαγές του map αρχείου. Τη λύση σε αυτό δίνει η προγραμματιστική επέκταση-

βιβλιοθήκη MapScript.  

Μέσω της MapScript μπορεί κανείς να δημιουργήσει διεπαφές χρησιμοποιώντας τις 

λειτουργίες του MapServer δυναμικά μέσα από γλώσσες προγραμματισμού, όπως: 

• PHP 

• Perl 

• Python 

• TCL 

• C# 

• Java 

Η MapScript προσδίδει στην ουσία επιπλέον συναρτήσεις και μεταβλητές σε μια 

γλώσσα προγραμματισμού για τη χρήση των λειτουργιών του MapServer. Στην 

Εικόνα 3-6 φαίνεται η αρχιτεκτονική με την οποία λειτουργεί η MapScript. Μέσω 

ενός browser αποστέλλεται ένα ερώτημα προς τον server, το οποίο δημιουργείται 

http://mapserver.gis.umn.edu/docs/reference/templatereference/templatereference
http://mapserver.gis.umn.edu/docs/reference/templatereference/templatereference
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από μια από τις παραπάνω γλώσσες προγραμματισμού. Μέσω της βιβλιοθήκης 

MapScript καλούνται οι απαραίτητες συναρτήσεις του MapServer (MapServer C 

functions), οι οποίες με τη σειρά τους χρησιμοποιώντας τα γεωγραφικά δεδομένα 

(GIS data) δημιουργούν το αποτέλεσμα (output) που αποστέλλεται πίσω στον client. 

Όπως και στις περιπτώσεις που αναφέραμε σε προηγούμενες ενότητες το αποτέλεσμα 

μπορεί να είναι είτε σε μορφή εικόνας, είτε αποτέλεσμα των γεωχωρικών υπηρεσιών 

δικτύου (WMS, WFS layers). 

 

 
Εικόνα 3-6: Η αρχιτεκτονική MapScript [maps07] 

 

Όπως φαίνεται από την αρχιτεκτονική της MapScript το CGI λογισμικό MapServer 

δεν χρειάζεται πλέον, αφού όλες οι απαιτούμενες συναρτήσεις του MapServer 
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συμπεριλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη MapScript. Ένα παράδειγμα κώδικα 

MapScript μέσα από την γλώσσα προγραμματισμού PHP φαίνεται στην Εικόνα 3-7.  

 

 

<?php 
 
dl('php_mapscript.dll');  
 
$map_path="/var/www/html/ms/map_files/"; 
         
$map = ms_newMapObj($map_path."europe.map"); 
$image=$map->draw(); 
$image_url=$image->saveWebImage(); 
 
?> 
 
 <HTML> 
  <HEAD> 
      <TITLE>Example 1: Displaying a map</TITLE> 
  </HEAD> 
  <BODY> 
      <IMG SRC=<?php echo $image_url; ?> > 
  </BODY> 
 </HTML> 

Εικόνα 3-7: Παράδειγμα PHP/MapScript 

 

Αρχικά συμπεριλαμβάνουμε τη βιβλιοθήκη στον κώδικα 

(dl('php_mapscript.dll')), ορίζουμε το path στο οποίο βρίσκεται το map αρχείο 

($map_path="/var/www/html/ms/map_files/") και δημιουργούμε ένα map 

αντικείμενο ($map = ms_newMapObj($map_path."europe.map")). Στη συνέχεια 

δίνουμε εντολή να δημιουργηθεί ο χάρτης με βάση το map αρχείο ($image=$map-

>draw()) και να αποθηκευτεί στο server ($image_url=$image->saveWebImage()).  

Τέλος εμφανίζουμε το χάρτη που δημιουργήθηκε (<IMG SRC=<?php echo 

$image_url; ?> >), όπως φαίνεται στην Εικόνα 3-8. 

 

 
Εικόνα 3-8: Ο χάρτης-αποτέλεσμα του κώδικα PHP/MapScript [maps07] 
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Στην επόμενη ενότητα θα δούμε πιο αναλυτικά πως υλοποιείται μια εφαρμογή 

χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη MapScript. Για μια πλήρη παρουσίαση των 

συναρτήσεων που υποστηρίζει η MapScript μπορεί κανείς να ανατρέξει στο 

MapScript API Reference: 

• http://mapserver.gis.umn.edu/docs/reference/mapscript/index_html/view 

ή πιο συγκεκριμένα για την PHP/MapScript στο PHP/MapScript Class Reference: 

• http://mapserver.gis.umn.edu/docs/reference/phpmapscript-class/view 

 

  

 

 

http://mapserver.gis.umn.edu/docs/reference/mapscript/index_html/view
http://mapserver.gis.umn.edu/docs/reference/phpmapscript-class/view
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4  Υλοποίηση 

Αφού παρουσιάστηκε η αρχιτεκτονική του συστήματος, αλλά και οι λειτουργίες 

που χρειάζεται να επιτελεί το σύστημα μας, θα πραγματοποιηθεί η περιγραφή της 

υλοποίησης του συστήματος. Σε αυτό το Κεφάλαιο θα αναλυθεί το λογισμικό και το 

υλικό που απαιτήθηκε για την υλοποίηση, τις ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο 

λογισμικό προκειμένου να εγκατασταθούν οι εφαρμογές, και όλες τις λεπτομέρειες 

υλοποίησης των επί μέρους μονάδων του συστήματος. 

 

 

4.1 Πλατφόρμες, προγραμματιστικά εργαλεία και υλικό 

(hardware)  

4.1.1 Απαιτήσεις λογισμικού 

Βασικό στοιχείο για την υλοποίηση του συστήματος είναι το λογισμικό Ανοικτού 

Κώδικα MapServer. Επειδή η υλοποίηση της εφαρμογής στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας έγινε μέσα από το λειτουργικό Microsoft Windows, χρησιμοποιήθηκε η 

έκδοση MapServer ms4w (MapServer for Windows). Η έκδοση αυτή είναι διαθέσιμη 

μέσα από την ιστοσελίδα http://www.maptools.org/, όπου η MapTools είναι μια 

πηγή πληροφοριών και λογισμικού για χρήστες και προγραμματιστές της κοινότητας 

ανοιχτού γεωχωρικού λογισμικού.  

 

 

http://www.maptools.org/
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Πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή υλοποιήθηκε με την έκδοση ms4w 1.6, η οποία 

περιελάμβανε τα ακόλουθα πακέτα-συστατικά λογισμικού: 

• MapServer 4.10.0 CGI and MapScript (CSharp, Java, PHP, Python) 

o support GD 2.0.33, FreeType 2.1.10, GDAL/OGR 1.3.2, PROJ, 

WMS/WFS, Flash, PDF, ECW3.1, PostGIS, GEOS, libcurl 7.15.1   

• Apache version 2.2.3 

• PHP version 4.4.4 

• mapserver utilities 

• gdal/ogr utilities 

• proj.4 utilities 

• shp2tile utility 

• shapelib utilities 

• shpdiff utility 

• PHP_OGR Extension 1.1.1 

 

Τα διάφορα utilities είτε χρησιμοποιήθηκαν εξωτερικά ή χρησιμοποιούνται σαν 

επιπλέον βιβλιοθήκες από την MapScript και την PHP. 

Οι δοκιμές της εφαρμογής έγιναν μέσα από διάφορους browser, ώστε να είμαστε 

σίγουροι για την πολύ-συμβατότητα της εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήθηκαν οι: 

• Microsoft Internet Explorer 7 

• Mozilla Firefox 2.0 

• Nokia Symbian 3rd Edition Web Browser (ενσωματωμένος browser στο 

κινητό NOKIA N80 Internet Edition) 

 

Όσον αφορά τους χάρτες οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της 

εφαρμογής, προέρχονται από το μηχανισμό επιλογής και δημιουργίας shapefile 

αρχείων της ESRI Data Downloader: 

• http://arcdata.esri.com/data_downloader/DataDownloader?part=10200 

Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας τον παραπάνω μηχανισμό (Εικόνα 4-1), κάναμε 

μεγέθυνση της περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας, επιλέξαμε τα θεματικά επίπεδα 

http://arcdata.esri.com/data_downloader/DataDownloader?part=10200
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που μας ενδιέφεραν και κατεβάσαμε τα απαραίτητα αρχεία. Συγκεκριμένα κάναμε 

χρήση των αρχείων: 

• "V0 Land.dbf", "V0 Land.prj", "V0 Land.shp", "V0 Land.shx" 

• "V0 Major Roads.dbf", "V0 Major Roads.prj", "V0 Major Roads.shp", 

"V0 Major Roads.shx" 

• "V0 Urban Areas.dbf", "V0 Urban Areas.prj", "V0 Urban Areas.shp", 

"V0 Urban Areas.shx" 

 

4.3. Το περιεχόμενο του κάθε αρχείου θα το δούμε στην Ενότητα 

 

 
Εικόνα 4-1: ESRI Data Downloader [esri07] 

 

4.1.2 Απαιτήσεις υλικού (hardware) 

Όσον αφορά τις απαιτήσεις σε υλικό, η ανάπτυξη του συστήματος 

πραγματοποιήθηκε σε έναν υπολογιστή μετρίων δυνατοτήτων, ο οποίος είχε τα 

προγραμματιστικά εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επειδή η εφαρμογή δεν 

απαιτούσε πολύ "βαριά" προγράμματα, ούτε επεξεργασία δεδομένων μεγάλης 
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υπολογιστικής ισχύος ο υπολογιστής δεν ήταν απαραίτητο να είναι υψηλών 

επιδόσεων. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε ένας υπολογιστής με επεξεργαστή Intel 

Centrino Duo (T2400), στα 1.83 GHz και 1024 MB μνήμη RAM (στα 667 MHz) και 

σκληρό δίσκο 60 GB στα 4200 rpm. 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως πραγματοποιήθηκαν δοκιμές και με μια συσκευή 

NOKIA N80 Internet Edition (Εικόνα 4-2), η οποία έχει ενσωματωμένη μια κάρτα 

WLAN για σύνδεση στο διαδίκτυο, πέρα από τη δυνατότητα σύνδεσης μέσω WAP, 

GPRS και 3G. 

 

 
Εικόνα 4-2: NOKIA N80 Internet Edition [noki07] 
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4.2 Ρυθμίσεις MapServer 

Η εγκατάσταση του πακέτου ms4w είναι πολύ εύκολη σε περιβάλλον Windows. 

Αρχικά χρειάζεται να γίνει αποσυμπίεση (unzip) του αρχείου που κατεβάζει κανείς 

από την ιστοσελίδα http://www.maptools.org/ στην κορυφή των διαδρομών (root 

directory) του σκληρού δίσκου (π.χ. C:\ ή D:\). Δηλαδή μετά την αποσυμπίεση θα 

πρέπει να υπάρχει ένας φάκελος της μορφής "C:\ms4w". 

Μέσα στο φάκελο εκτελούμε το αρχείο "apache-install.bat" το οποίο εγκαθιστά τον 

Apache Web Server σαν διεργασία των Windows στον υπολογιστή μας. Αυτό 

σημαίνει ότι κάθε φορά που θα κάνει κανείς επανεκκίνηση τον υπολογιστή θα 

αρχίζει αυτόματα να λειτουργεί και η υπηρεσία (service) Apache. Στην περίπτωση 

που το περιβάλλον είναι Windows 95, 98 ή Me, θα πρέπει κανείς να εκκινεί 

χειροκίνητα τον Apache εκτελώντας το αρχείο "\ms4w\Apache\bin\httpd.exe". 

Επίσης να σημειώσουμε ότι αν στον υπολογιστή υπάρχει ήδη κάποια άλλη υπηρεσία 

του Apache που τρέχει για λογαριασμό κάποιας άλλης εφαρμογής ή υπάρχει 

εγκατεστημένος ο server IIS (Internet Information Services ) και χρησιμοποιούν την 

θύρα (port) 80, τότε πρέπει να αλλάξουμε τον αριθμό της θύρας που θα "ακούει" η 

υπηρεσία Apache του MapServer. Ο χρήστης θα πρέπει να ανοίξει το αρχείο 

"\ms4w\Apache\conf\httpd.conf" και να αλλάξει  την τιμή της παραμέτρου 

"Listen" από 80 σε κάποια άλλη τιμή (π.χ. 10000). Εκτελώντας το αρχείο 

"\ms4w\apache-restart.bat" ενεργοποιούνται οι όποιες αλλαγές κάνουμε στο αρχείο 

ρυθμίσεων του Apache (http.conf). 

Στο λογισμικό MapServer η κάθε εφαρμογή έχει δικό της φάκελο, που τοποθετείται 

μέσα στο φάκελο "\ms4w\apps\". Στην περίπτωση μας ονομάζουμε τη εφαρμογή 

"tutorial" (C:\ms4w\apps\tutorial\), και έχουμε κάποια αρχεία τα οποία πρέπει να 

είναι δικτυακά προσβάσιμα (όπως τα Map και HTML template αρχεία) και 

τοποθετούνται στον υποφάκελο "htdocs" (C:\ms4w\apps\tutorial\htdocs). 

Αντίθετα τα GIS δεδομένα μας τοποθετούνται στον υποφάκελο "data" (στην 

περίπτωση μας C:\ms4w\apps\tutorial\data), για να μην είναι άμεσα προσβάσιμα 

από τον καθένα στο διαδίκτυο αλλά μόνο από τον server στον οποίο βρίσκεται η 

εφαρμογή. Επίσης να σημειώσουμε ότι τα template αρχεία που χρησιμοποιούμε για 

τη δημιουργία του αποτελέσματος κατά το query mode τα τοποθετούμε στο φάκελο 

"templates" (C:\ms4w\apps\tutorial\templates). 

http://www.maptools.org/
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4.3 Υλοποίηση του αρχείου Map 

Στα πλαίσια της εργασίας δημιουργήσαμε δύο Map αρχεία, ένα για την εφαρμογή 

που υλοποιήθηκε με βάση το HTML template και ένα το οποίο υλοποιήθηκε για την 

δυναμική εφαρμογή. Στην ουσία είναι το ίδιο map αρχείο, όπου για τους σκοπούς 

της δυναμικής εφαρμογής το επεκτείναμε. 

 

4.3.1 Map αρχείο για την εφαρμογή με HTML template 

Το map αρχείο για την εφαρμογή του HTML template έστω ότι το ονομάζουμε 

"HTML_template_mapfile.map" (Παράρτημα Α) και το τοποθετούμε στο φάκελο 

"C:\ms4w\apps\tutorial\htdocs". Αποτελείται από τα εξής αντικείμενα: 

• MAP 

Όπως όλα τα map αρχεία έτσι και αυτό ξεκινά με το αντικείμενο MAP. Εδώ 

ορίζουμε τον τύπο του χάρτη-εικόνας που θα παραχθεί (PNG24) δίνουμε την 

έκταση του χάρτη (EXTENT), το μέγεθος σε εικονοστοιχεία που θα έχει ο χάρτης-

εικόνα (SIZE), την τοποθεσία (path) των δεδομένων-χαρτών εισόδου 

(SHAPEPATH), την τοποθεσία κάποιων βοηθητικών συμβόλων-εικόνων 

(SYMBOLSET), το φόντο του χάρτη-εικόνας (IMAGECOLOR), την τοποθεσία 

του αρχείου γραμματοσειρών (FONTSET) και οι μονάδες στις οποίες δίνεται η 

έκταση του χάρτη (UNITS), όπου στην περίπτωση μας είναι σε Decimal Degrees 

(DD).  

o WEB 

Ορίζουμε ποια HTML αρχεία θα χρησιμοποιηθούν ως template για την 

δημιουργία της διεπαφής προς τον χρήστη, είτε αυτά αφορούν το κυρίως 

HTML template (TEMPLATE), είτε τα HEADER και FOOTER HTML 

αρχεία όταν η πλοήγηση είναι σε Query Mode (βλ. Ενότητα 3.2). Επίσης 

ορίζουμε το σημείο (path) του server, στο οποίο θα αποθηκεύονται οι 

χάρτες-εικόνες ώστε να μπορεί να τους εμφανίζει ο browser του client 

(IMAGEPATH, IMAGEURL). 
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o QUERYMAP 

Στην Ενότητα 3.2, είδαμε τι σημαίνει το Query mode. Εδώ ορίζουμε τα 

διάφορα χαρακτηριστικά που θα έχει το αποτέλεσμα του ερωτήματος, 

όπως το μέγεθος του χάρτη-αποτελέσματος που θα έχει το ερώτημα (SIZE), 

και το στυλ εμφάνισης (STYLE, COLOR). 

o REFERENCE 

Εδώ ορίζουμε το χαρακτηριστικά που θα έχει ο χάρτης αναφοράς, όπως 

το ποια εικόνα να χρησιμοποιηθεί (IMAGE), το μέγεθος του (SIZE), η 

έκταση του (EXTENT) η οποία συνήθως είναι ίδια με αυτή του κύριου 

χάρτη κλπ. Κάθε φορά ο χάρτης αναφοράς ενημερώνεται αυτόματα, 

ανάλογα με το τι φαίνεται στον κύριο χάρτη. 

o LEGEND 

Εδώ ορίζουμε τα χαρακτηριστικά του υπομνήματος που θα ενημερώνεται 

κάθε φορά αυτόματα με το τι φαίνεται στον κύριο χάρτη, όπως το μέγεθος 

του κάθε συμβόλου (KEYSIZE), και η γραμματοσειρά (LABEL). 

o SCALEBAR 

Εδώ ορίζουμε τα χαρακτηριστικά της κλίμακας η οποία και αυτή 

ενημερώνεται αυτόματα ανάλογα με την έκταση του χάρτη. Ορίζουμε το 

χρώμα που θα έχει o φόντος (IMAGECOLOR) και η κλίμακα (COLOR), το 

στυλ εμφάνισης (STYLE, INTERVALS, TRANSPARENT) και οι μονάδες 

μέτρησης (UNITS). 

 

Στη συνέχεια θα δούμε τα θεματικά επίπεδα τα οποία θα μπορούν να εμφανίζονται 

στο χάρτη-εικόνα της εφαρμογής μας: 

o LAYER "V0_land" 

Αφορά το θεματικό επίπεδο των γεωγραφικών διαμερισμάτων που 

περιέχονται στο shapefile "V0 land" (DATA) και είναι μορφής πολυγώνων 

(TYPE POLYGON). Το GROUP το δηλώνουμε σε περίπτωση που κάποια 

θεματικά επίπεδα θέλουμε να τα διαχειριστούμε ως μια ομάδα. 

 LABELITEM "NAM" 

Δηλώνουμε ποιο πεδίο του shapefile θέλουμε να εμφανίζεται ως 

ετικέτα για κάθε πολύγωνο.  
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 CLASS "States" 

Δηλώνουμε την κλάση των γεωγραφικών διαμερισμάτων (States), 

και το στυλ που θα εμφανίζονται (STYLE) όπως το χρώμα 

σύμφωνα με το σύστημα RGB (COLOR 232 232 232) που θα έχουν 

τα πολύγωνα των γεωγραφικών διαμερισμάτων. Επίσης 

δηλώνουμε τη μορφή που θα έχει η ετικέτα του κάθε πολυγώνου 

(LABEL). 

 

o LAYER "V0_land_line" 

Αφορά το θεματικό επίπεδο των περιγραμμάτων (συνόρων) των 

γεωγραφικών διαμερισμάτων που περιέχονται στο shapefile "V0 land" 

(DATA) και είναι μορφής γραμμών (TYPE LINE).  

 CLASS "States boundaries" 

Δηλώνουμε την κλάση των συνόρων των γεωγραφικών 

διαμερισμάτων (States boundaries), και το στυλ που θα 

εμφανίζονται (STYLE) όπως το χρώμα σύμφωνα με το σύστημα 

RGB (COLOR 32 32 32) που θα έχουν τα περιγράμματα των 

πολυγώνων των γεωγραφικών διαμερισμάτων.  

 

o LAYER "V0_Major_Roads" 

Αφορά το θεματικό επίπεδο κύριων οδικών αρτηριών που περιέχονται 

στο shapefile "V0 Major Roads" (DATA) και είναι μορφής γραμμών 

(TYPE LINE).  

 CLASS "Major Roads" 

Δηλώνουμε την κλάση των κύριων οδικών αρτηριών (Major 

Roads), και το στυλ που θα εμφανίζονται (STYLE).  

 

o LAYER "V0_Urban_Areas" 

Αφορά το θεματικό επίπεδο των αστικών περιοχών που περιέχονται στο 

shapefile "V0 Urban Areas" (DATA) και είναι μορφής πολυγώνων (TYPE 

POLYGON). Επειδή στην εφαρμογή που υλοποιήσαμε θέλουμε να μπορεί 

ο χρήστης να κάνει ερωτήματα (query mode) στο συγκεκριμένο θεματικό 
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επίπεδο, δηλώνουμε τα template τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως 

HEADER και FOOTER για το συγκεκριμένο θεματικό επίπεδο. Να 

σημειώσουμε ότι αυτά τα template είναι διαφορετικά από αυτά του 

αντικειμένου WEB που είδαμε παραπάνω. Εκείνα αφορούν τα γενικά 

template σε περίπτωση που είμαστε σε query mode, ενώ τα αρχεία εδώ 

αφορούν το συγκεκριμένο θεματικό επίπεδο. Επίσης δηλώνουμε το 

περιθώριο ανοχής (TOLERANCE) σχετικά με το πόσο μακριά από το 

πολύγωνο μπορεί να πατήσει ο χρήστης με το ποντίκι για να θεωρηθεί ότι 

επέλεξε το πολύγωνο. 

 LABELITEM "NAM" 

Δηλώνουμε ποιο πεδίο του shapefile θέλουμε να εμφανίζεται ως 

ετικέτα για κάθε πολύγωνο αστικής περιοχής.  

 CLASS "Urban Areas" 

Δηλώνουμε την κλάση των αστικών περιοχών (Urban Areas), και 

το στυλ που θα εμφανίζονται αυτά (STYLE) και οι ετικέτες τους 

(LABEL).  

• TEMPLATE 

Ορίζουμε το HTML template το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 

όταν γίνει ένα ερώτημα που θα αφορά τη συγκεκριμένη 

κλάση του θεματικού επιπέδου των αστικών περιοχών. 

 

o LAYER "roads_anno1" 

Αφορά το θεματικό επίπεδο των κυκλοφοριακών φόρτων των κύριων 

οδικών αρτηριών που περιέχονται στο shapefile "V0 Major Roads" 

(DATA) και είναι μορφής συμβόλων (TYPE ANNOTATION).  Αυτή η 

μορφή χρησιμοποιείται όταν θέλει κανείς να προσθέσει ένα σύμβολο 

πάνω σε κάθε αντικείμενο (πολύγωνο, γραμμή κλπ) ενός θεματικό 

επιπέδου. Στην περίπτωση μας θα εμφανίσουμε ένα πράσινο σύμβολο 

(SYMBOL '../symbols/primary.png') πάνω στους πρωτεύοντες δρόμους 

(Οι κύριες οδικές αρτηρίες χωρίζονται σε πρωτεύοντες και δευτερεύοντες 

δρόμους) οι οποίοι στο shapefile χαρακτηρίζονται από το γνώρισμα 

(attribute) "RTT" (CLASSITEM "RTT") με τιμή "14" (EXPRESSION "14"). 

Επίσης πάνω στο σύμβολο θα εμφανίζουμε ως ετικέτα το πεδίο "LEN" 
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(LABELITEM "LEN"), το οποίο αναπαριστά την τιμή του κυκλοφοριακού 

φόρτου (π.χ. αριθμός οχημάτων ανά ώρα). Η εμφάνιση που θα έχει η 

ετικέτα ορίζεται στο LABEL της κλάσης. 

Ολόκληρο το αρχείο map μαζί με τα κατάλληλα σχόλια βρίσκεται στο Παράρτημα 

Α. 

 

4.3.2 Map αρχείο για την δυναμική εφαρμογή με PHP/MapScript 

Στην ουσία χρησιμοποιήσαμε το ίδιο αρχείο με προηγουμένως, μόνο που 

αφαιρέσαμε κάποια περιττά κομμάτια, μετονομάσαμε και προσθέσαμε κάποια 

επιπλέον θεματικά επίπεδα. 

Πιο συγκεκριμένα δεν χρειάζεται να ορίσουμε template files αφού την εμφάνιση της 

διεπαφής θα τη δημιουργήσουμε μέσα από το αρχείο της PHP. Συνεπώς αφαιρούμε 

τις παραμέτρους TEMPLATE, HEADER και FOOTER από το αντικείμενο WEB (ή τα 

βάζουμε σε σχόλια) και τις παραμέτρους HEADER και FOOTER από το LAYER των 

αστικών περιοχών (Urban Areas). Κρατάμε μόνο την παράμετρο TEMPLATE από το 

LAYER των  αστικών περιοχών γιατί περιέχει μία μεταβλητή ([lrn]), η οποία παίρνει 

τιμές κάθε φορά που γίνεται ένα ερώτημα στον χάρτη-εικόνα και την χρησιμοποιεί 

μια συνάρτηση της PHP/MapScript (queryByShape(shapeObj shape)). 

Επίσης μετονομάσαμε τα LAYERS από "V0_land", V0_land_line", V0_Major_Roads", 

V0_Urban_Areas", "roads_anno1" σε "States", "States boundaries", "Major Roads", 

"Urban areas" και "Primary Roads traffic" αντίστοιχα. Η μετονομασία έγινε επειδή η 

PHP εφαρμογή εμφανίζει μέσα από ένα βρόγχο μια λίστα με όλα τα θεματικά 

επίπεδα που περιέχονται στο map αρχείο απ' ευθείας σύμφωνα με το όνομα του κάθε 

LAYER και θέλαμε να ονόματα που εμφανίζονται στο χρήστη να είναι πιο άμεσα 

κατανοητά. 

Τέλος προσθέσαμε 3 ακόμα LAYERS τα οποία είναι τύπου συμβόλων (TYPE 

ANNOTATION) και αναπαριστούν τον κυκλοφοριακό φόρτο στους δευτερεύοντες 

δρόμους (LAYER "Secondary Roads traffic") και την ποσότητα CO2 που εκλύεται 

από τα οχήματα στους πρωτεύοντες (LAYER "Primary Roads CO2 emissions") και 

δευτερεύοντες (LAYER "Secondary Roads CO2 emissions") δρόμους. Ολόκληρο το 

αρχείο map μαζί με τα κατάλληλα σχόλια βρίσκεται στο Παράρτημα Α. 
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4.4 Υλοποίηση της εφαρμογής με χρήση των HTML 

Templates 

Προκειμένου να μελετήσουμε πλήρως το λογισμικό MapServer, αφού 

δημιουργήσαμε ένα map αρχείο, υλοποιήσαμε μια εφαρμογή με την χρήση των 

HTML templates. Όπως αναφέραμε και στην Ενότητα 3.3, μια εφαρμογή μπορεί να 

δημιουργηθεί πολύ εύκολα, αλλά είναι βέβαια περιορισμένων δυνατοτήτων λόγω 

του ότι δεν είναι δυναμική. Για την εφαρμογή δημιουργήθηκαν συνολικά 6 template 

αρχεία, τα οποία παρατίθενται ολόκληρα στο Παράρτημα Α: 

• Το κεντρικό template αρχείο 

o HTML_template.html 

• Tα header και footer αρχεία που χρησιμοποιούνται όταν η εφαρμογή 

βρίσκεται σε query mode: 

o header_querymap.html 

o footer_querymap.html 

o urban_areas_query.html 

o urban_areas_header.html 

o urban_areas_footer.html 

 

4.2Αφού εγκαταστήσει κανείς το MapServer, όπως περιγράψαμε στην Ενότητα  και 

τοποθετήσει τα παραπάνω αρχεία στους σωστούς φακέλους μπορεί ανοίγοντας έναν 

browser να δώσει την διεύθυνση: 

 

http://localhost:10000/cgi-bin/mapserv.exe? 

map=/ms4w/apps/tutorial/htdocs/HTML_template_mapfile.map&layer=V0_land&

mode=browse&zoom=0 

Εικόνα 4-3. και θα εμφανιστεί η εφαρμογή όπως φαίνεται στην 
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Εικόνα 4-3: Η εφαρμογή μέσω HTML template 

 

Όπως μπορεί κανείς να δει στη διεύθυνση που δώσαμε δεν φαίνεται κανένα από τα 

template αρχεία και αυτό γιατί περιέχονται μέσα στο map αρχείο. Αρκεί να δείξουμε 

στον browser με ποιο map αρχείο πρέπει να ενεργοποιηθεί ο MapServer. 

Εικόνα 4-3Τα template περιέχουν όλα τα στοιχεία ελέγχου που φαίνονται στην  τα 

οποία και θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. 

 

4.4.1 Κεντρικό template αρχείο "HTML_template.html" 

Η κεντρική δομή ενός template αρχείου είναι μια HTML φόρμα, η οποία όταν 

ενεργοποιείται (είτε μέσω ενός κουμπιού ή πατώντας ο χρήστης με το ποντίκι πάνω 

στο χάρτη-εικόνα) καλεί το CGI MapServer: 

 
<form name="mapserv" method="GET" action="/cgi-bin/mapserv.exe"> 
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Μέσα στη φόρμα περιέχονται όλα τα στοιχεία ελέγχου τα οποία είτε φαίνονται μέσω 

ενός browser στο χρήστη, είτε είναι κρυφές μεταβλητές οι οποίες πρέπει να περνάνε 

στην επόμενη φόρμα κάθε φορά που ο χρήστης ενεργοποιεί τη φόρμα, ώστε να 

μπορεί να θυμάται ο MapServer την προηγούμενη κατάσταση του  χάρτη και να 

σχεδιάσει τον επόμενο χάρτη. Για παράδειγμα κάποιες βασικές κρυφές μεταβλητές 

είναι οι ακόλουθες: 

  

 <input type="hidden" name="map" value="[map]" /> 

 <input type="hidden" name="imgext" value="[mapext]" /> 

 <input type="hidden" name="imgxy" value="[center]" /> 

 <input type="hidden" name="zoom" value="[zoom]" /> 

 <input type="hidden" name="layer" value="V0_land"> 

Με αυτές αρχικά μεταφέρεται στην επόμενη φόρμα το όνομα του map αρχείου (map) 

το οποίο χρησιμοποιείται για την δημιουργία του χάρτη. Μετά μεταφέρεται το extent 

που πρέπει να έχει ο επόμενος χάρτης (imgext), το οποίο στην περίπτωση μας 

παραμένει το ίδιο με του αρχικού χάρτη ([mapext]), έτσι όπως αυτό ορίζεται στο map 

αρχείο. Η μεταβλητή "imgxy" παίρνει τιμή όταν ο χρήστης δεν πατάει με το ποντίκι 

κάποιο σημείο του χάρτη αλλά ενεργοποιεί τη φόρμα μέσω ενός κουμπιού. Η τιμή 

που θέλουμε να παίρνει η μεταβλητή "imgxy" είναι οι συντεταγμένες του κέντρου 

του χάρτη ([center]), έτσι ώστε να μην μετατοπίζεται ο χάρτης σε περίπτωση που 

ενεργοποιείται η φόρμα μέσω ενός κουμπιού. Μια φόρμα μπορεί να ενεργοποιείται 

μέσω ενός κουμπιού για παράδειγμα όταν θέλουμε απλά να προσθέτουμε θεματικά 

επίπεδα σε ένα χάρτη, αλλά θέλουμε να μην μετατοπίζεται παράλληλα ο χάρτης. 

Επίσης περνάμε στην επόμενη φόρμα το επίπεδο μεγέθυνσης ([zoom]) που θα έχει ο 

χάρτης και ένα θεματικό επίπεδο (layer) που θέλουμε πάντα να έχει ο χάρτης, ώστε 

να μην εμφανίζεται αρχικά κενός, αλλά τουλάχιστον με τις χερσαίες περιοχές 

(V0_land).  

Πέρα από τις κρυφές μεταβλητές θέλουμε η φόρμα να περνάει και κάποιες 

παραμέτρους μέσα από στοιχεία ελέγχου όπως ένα drop-down list: 
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Map Mode: 

<select name="mode"> 

  <option value="browse" [browse_select]>Browse</option> 

  <option value="query" [query_select]>Query Single Layer</option> 

  <option value="map" [map_select]>Map</option> 

</select> 

όπου στον browser έχει τη μορφή που φαίνεται στην Εικόνα 4-4. Με αυτό το στοιχείο 

ελέγχου ο χρήστης επιλέγει αν θα χρησιμοποιήσει την εφαρμογή απλά για να 

παραχθεί ένας χάρτης-εικόνα (Map), αν θα έχει αλληλεπίδραση (pan, zoom in/out) 

με το χάρτη (Browse) ή θα κάνει κάποιο ερώτημα σε ένα θεματικό επίπεδο του χάρτη 

(Query Single Layer). H παράμετρος που φαίνεται με πράσινο χρώμα ([X_select]) 

χρησιμεύει ώστε να επιλέγεται αυτόματα αυτό που είχε διαλέξει ο χρήστης στην 

προηγούμενη φόρμα. 

 

 
Εικόνα 4-4: Drop-down list για την επιλογή Map Mode 

 

Επίσης κάναμε χρήση radio buttons, για την επιλογή από το χρήστη του επιπέδου 

μεγέθυνσης (zoom) που θα έχει ο χάρτης. Ενδεικτικά δείχνουμε δύο από τα radio 

buttons, όπου ομοίως ορίζονται και τα υπόλοιπα ανάλογα με την τιμή (επίπεδο 

μεγέθυνσης 4, 3 κλπ) που έχει το καθένα. 

 

Zoom level: 

 <label> 

<input type="radio" name="zoom" value="4" [zoom_4_check]>+ 4x</label> 

 <br> 

 <label> 

 <input type="radio" name="zoom" value="3" [zoom_3_check]>+ 3x</label> 

 <br> 

 . . . . . . . 

 . . . . . . . 

H παράμετρος που φαίνεται με πράσινο χρώμα ([zoom_X_check]) χρησιμεύει ώστε 

να τσεκάρεται αυτόματα το radio button που είχε επιλεγεί από το χρήστη στην 
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προηγούμενη φόρμα. Στον browser τα radio buttons, φαίνονται όπως στην Εικόνα 

4-5. 

 

Εικόνα 4-5: Radio-buttons για την επιλογή επιπέδου μεγέθυνσης 

 

Ο χρήστης μπορεί να προσθέτει και να αφαιρεί θεματικά επίπεδα μέσα από check-

boxes που ορίζονται ως εξής: 

 

Select Layers: 

<input type="checkbox" name="layer" value="V0_land_line" 

[V0_land_line_check]>State Boundaries  

<input type="checkbox" name="layer" value="V0_Urban_Areas"  

[V0_Urban_Areas_check]>Urban Areas  

<input type="checkbox" name="layer" value="V0_Major_Roads"  

[V0_Major_Roads_check]>Major Roads 

όπου στον browser έχει τη μορφή που φαίνεται στην Εικόνα 4-6. H παράμετρος που 

φαίνεται με πράσινο χρώμα ([X_check]) χρησιμεύει ώστε να τσεκάρονται αυτόματα 

τα θεματικά επίπεδα που είχε επιλέξει ο χρήστης στην προηγούμενη φόρμα. Οι τιμές 

(value="xxx") που παίρνουν τα check-boxes πηγάζουν από τα ονόματα που έχουν τα 

LAYERS στο map αρχείο. 

 

 

Εικόνα 4-6: Check-boxes για την προσθήκη και αφαίρεση θεματικών επιπέδων 
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Το πιο σημαντικό βέβαια κομμάτι της εφαρμογής είναι ο ίδιος ο χάρτης που έχει την 

μορφή εικόνας και ορίζεται ως εξής: 

 
<input type="image" name="img" src="[img]" width="500" height="400" border="0"> 

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως ο χρήστης μπορεί να πατήσει με το ποντίκι 

πάνω στη εικόνα-χάρτη και να ενεργοποιηθεί η φόρμα. Η μορφή που έχει αυτό το 

στοιχείο ελέγχου φαίνεται στην Εικόνα 4-7. Ο MapServer κρατάει εσωτερικά τις 

συντεταγμένες που αντιστοιχούν με το σημείο όπου πάτησε με το ποντίκι ο χρήστης 

και τις χρησιμοποιεί ώστε να μετατοπίσει (pan) τον χάρτη. Πιο συγκεκριμένα φέρνει 

τις συντεταγμένες αυτές στο κέντρο της εικόνας. Για παράδειγμα αν κανείς πατήσει 

κοντά στο σημείο όπου φαίνεται η ετικέτα "THESSALIA" το αποτέλεσμα θα είναι 

αυτό που φαίνεται στην Εικόνα 4-8. 

 

 

 

Εικόνα 4-7: Ο χάρτης-εικόνα ως στοιχείου ελέγχου 
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Εικόνα 4-8: Μετατόπιση (pan) του χάρτη 

 

 

Στο map αρχείο έχουμε ορίσει μια κλίμακα, και για να την εμφανίσουμε 

χρησιμοποιούμε τον εξής κώδικα: 

 
<img src="[scalebar]"> 

Η κλίμακα αυτή ανανεώνεται αυτόματα από τον MapServer ανάλογα με το επίπεδο 

μεγέθυνσης που έχει ο χάρτης. Για παράδειγμα το πώς εμφανίζεται η κλίμακα στον 

browser, φαίνεται στην Εικόνα 4-9 και στην Εικόνα 4-10 σε δύο διαφορετικά επίπεδα 

μεγέθυνσης. 
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Εικόνα 4-9: Η κλίμακα χωρίς επίπεδο μεγέθυνσης (zoom=0) 

 

 

Εικόνα 4-10: Η κλίμακα με επίπεδο μεγέθυνσης (zoom=2x) 
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To map αρχείο περιέχει επίσης και ένα χάρτη αναφοράς όπου στο HTML template 

ορίζεται ως: 

 

Reference: 

<input type="image" name="ref" src="[ref]" border="0"> 

Όπως και με την κλίμακα έτσι και ο χάρτης αναφοράς, ενημερώνεται κάθε φορά 

αυτόματα ανάλογα με το επίπεδο μεγέθυνσης του χάρτης, όπου εμφανίζεται είτε ένα 

τετράγωνο πλαίσιο (σε μικρά επίπεδα μεγέθυνσης), είτε ένα σύμβολο για το ποιο 

σημείου του μεγάλου χάρτη βλέπει εκείνη την ώρα ο χρήστης. Για τα δύο 

προηγούμενα παραδείγματα (Εικόνα 4-9, Εικόνα 4-10) οι χάρτες αναφοράς 

φαίνονται στην Εικόνα 4-11 και στην Εικόνα 4-12. Επίσης ο χρήστης μπορεί να 

πατήσει με το ποντίκι σε κάποιο σημείο πάνω στο χάρτη αναφοράς και αυτόματα να 

ανανεωθεί ο κεντρικός χάρτης κεντραρισμένος στο αντίστοιχο σημείο που πάτησε ο 

χρήστης. 

 

 

Εικόνα 4-11: Ο χάρτης αναφοράς χωρίς επίπεδο μεγέθυνσης (zoom=0) 

 

 

Εικόνα 4-12: Ο χάρτης αναφοράς με επίπεδο μεγέθυνσης (zoom=2x) 
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Στο map αρχείο δηλώσαμε επίσης και ένα υπόμνημα χάρτη (legend), και για να 

εμφανιστεί στην εφαρμογή δηλώνουμε το εξής: 

 

Legend: 

<img name="legend" src="[legend]"></p> 

Το υπόμνημα ενημερώνεται αυτόματα ανάλογα με τα θεματικά επίπεδα που είναι 

ορατά στο χρήστη ανά πάσα στιγμή. Έτσι για παράδειγμα ενώ αρχικά ο χάρτης 

περιέχει μόνο το θεματικό επίπεδο των χερσαίων περιοχών (States, Εικόνα 4-13), αν ο 

χρήστης επιλέξει όλα τα επίπεδα τότε το υπόμνημα θα ενημερωθεί αυτόματα (Εικόνα 

4-14). 

 

 

Εικόνα 4-13: Το υπόμνημα αρχικά 

 

Εικόνα 4-14: Το υπόμνημα με επιλεγμένα όλα τα θεματικά επίπεδα 
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Τέλος προσθέσαμε και ένα κουμπί που να ενεργοποιεί τη φόρμα: 

 
<input type="submit" name="submit" value="Draw Map"> 

Κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει ένα επίπεδο μεγέθυνσης ή τσεκάρει κάποια 

θεματικά επίπεδα μπορεί είτε να πατήσει το κουμπί ώστε να ενημερωθεί ο χάρτης ή 

όπως είπαμε προηγουμένως να πατήσει με το ποντίκι πάνω στο χάρτη (προκαλώντας 

παράλληλα και κεντράρισμα του χάρτη στο σημείο που πάτησε). 

Όσο η εφαρμογή βρίσκεται στο browse mode (Εικόνα 4-4) κάθε φορά που 

ενεργοποιείται η φόρμα στην ουσία γίνεται μια ανανέωση του χάρτη, του χάρτη-

αναφοράς, του υπομνήματος και της κλίμακας. Ο χρήστης χρησιμοποιεί πάλι κάποια 

από τα στοιχεία ελέγχου και συνεχίσει το browsing. Όταν όμως η εφαρμογή 

βρίσκεται σε map mode τότε όταν ενεργοποιείται η φόρμα ο browser απλά εμφανίζει 

τον χάρτη-αποτέλεσμα χωρίς τα στοιχεία ελέγχου (Εικόνα 4-15).  

 

 

Εικόνα 4-15: Το αποτέλεσμα της εφαρμογής σε map mode 

 

Στη συνέχεια θα δούμε πως συμπεριφέρεται η εφαρμογή σε query mode. 
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4.4.2 Header, Footer και Query template αρχεία 

Όταν η εφαρμογή βρίσκεται σε query mode τότε ο χρήστης πατώντας πάνω στο 

χάρτη μπορεί να κάνει ένα ερώτημα προς τον MapServer για ένα συγκεκριμένο 

θεματικό επίπεδο. Στην περίπτωση μας όταν είναι ενεργοποιημένο το θεματικό 

επίπεδο "Urban Areas" (Εικόνα 4-16) πατώντας ο χρήστης πάνω στο χάρτη με το 

ποντίκι σε μια αστική περιοχή θα μεταβεί σε μια σελίδα με πληροφορίες σχετικά με 

την περιοχή που επέλεξε (Εικόνα 4-17). 

 

 

Εικόνα 4-16: H εφαρμογή σε query mode και ενεργοποιημένο το θεματικό επίπεδο    

"Urban Areas"  

 

Για παράδειγμα έστω ότι ο χρήστης επέλεξε την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε 

στην Εικόνα 4-17, τα αποτελέσματα του ερωτήματος που συμπεριλαμβάνουν: 

• Το extent του χάρτη 

• Το σημείο στο οποίο πάτησε ο χρήστης σε σχέση με τις συντεταγμένες (extent) 

του χάρτη και σε σχέση με τα εικονοστοιχεία της εικόνας 

• Ο αριθμός των θεματικών επιπέδων που επέστρεψαν αποτέλεσμα και ο 

αριθμός των αποτελεσμάτων ανά θεματικό επίπεδο 
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Στην συνέχεια ακολουθούν τα αποτελέσματα ανά θεματικό επίπεδο, όπου βλέπουμε 

για παράδειγμα το όνομα της αστικής περιοχής και ένα χαρακτηριστικό της (στην 

περίπτωση μας θα μπορούσε να είναι το μέγεθος ή ο πληθυσμός της). 

 

 

Εικόνα 4-17: Τα αποτελέσματα του ερωτήματος 

 

Εικόνα 4-18Στην  φαίνεται ποιο template αρχείο είναι υπεύθυνο για το κάθε κομμάτι 

της σελίδας των αποτελεσμάτων του ερωτήματος. 
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footer_querymap.html

 

 

 

Εικόνα 4-18: Τα template αρχεία που συνθέτουν την σελίδα των αποτελεσμάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urban_areas_header.html
 
 
 

urban_areas_footer.html 
urban areas query.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

header_querymap.html 
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4.5 Υλοποίηση της δυναμικής εφαρμογής με PHP/MapScript 

Όπως αναλύσαμε και στην Ενότητα 3 χρησιμοποιώντας κανείς τα HTML templates 

μπορεί να δημιουργήσει εύκολα μια διαδικτυακή εφαρμογή για τη διαχείριση 

γεωγραφικών δεδομένων. Όμως τα HTML templates δεν προσφέρουν δυναμικότητα. 

Για αυτό υλοποιήσαμε μια εφαρμογή της οποίας η διεπαφή να αλλάζει δυναμικά 

ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη. Ο κώδικας της εφαρμογής αναπτύχθηκε σε ένα 

αρχείο PHP (app.php), το οποίο παρατίθεται με τα απαραίτητα σχόλια στο 

Παράρτημα Α. 

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα αρχεία το αρχείο αυτό πρέπει να τοποθετηθεί στον 

φάκελο htdocs του Apache (π.χ. C:\ms4w\Apache\htdocs\php_mapscript_app\). 

Αφού αποθηκεύσει κανείς το αρχείο (app.php) και αφήσει το map 

(PHP_mapscript_mapfile.map), το template (urban_areas_query.html) και τα GIS 

αρχεία (shapefiles) όπως περιγράψαμε στις Ενότητες 4.2 και 4.3.2 τότε ανοίγοντας 

ένα browser μπορεί να δώσει την διεύθυνση: 

 
http://localhost:10000/php_mapscript_app/app.php 

Στην περίπτωση της PHP/MapScript δεν χρειάζεται να ορίσουμε καμία μεταβλητή 

στο URL αφού όλες οι απαραίτητες πληροφορίες περιέχονται πλέον μέσα στο PHP 

αρχείο. Αυτό που βλέπει ο χρήστης στον browser είναι το αποτέλεσμα που φαίνεται 

στην Εικόνα 4-19. 

 

 

Εικόνα 4-19: Η εφαρμογή με PHP/MapScript 
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Με την πρώτη ματιά ίσως φαίνεται η διεπαφή παρόμοια με αυτή που υλοποιήσαμε 

με τα HTML templates, όμως ο τρόπος υλοποίησης είναι πολύ διαφορετικός. Αρχικά 

η εφαρμογή στηρίζεται σε μια φόρμα η οποία καλεί τον εαυτό της με την μέθοδο 

"POST" (σε αντίθεση με προηγουμένως που χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος GET): 

 
<FORM METHOD=POST ACTION=<?php echo $HTTP_SERVER_VARS['PHP_SELF']?>> 

Μέσα σε αυτή τη φόρμα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία ελέγχου (μενού, 

κουμπιά, checkboxes, o χάρτης-εικόνα κλπ). Στον κώδικα του αρχείου "app.php", 

αρχικά μπορεί να δει κάποια κομμάτια κώδικα (Block 1-13) τα οποία 

χρησιμοποιούνται για αρχικοποίηση και ανάθεση μεταβλητών οι οποίες περνιούνται 

από προηγούμενη ενεργοποίηση της φόρμας. Πριν περάσουμε όμως στην ανάλυση 

αυτών των κομματιών κώδικα ας δούμε πρώτα πως υλοποιήσαμε τη φόρμα, με τα 

στοιχεία ελέγχου που περιλαμβάνει. 

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν θα χρησιμοποιήσει τον χάρτη για μετατόπιση (pan) 

ή και ταυτόχρονη αλλαγή επιπέδου μεγέθυνσης (zoom in/out) μέσω της περιοχής 

"Map Control" όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-20.  

 

 

Εικόνα 4-20: Μετατόπιση και αλλαγή επιπέδου μεγέθυνσης 

 

Ο χρήστης κάνει την επιλογή του και είτε πατάει το κουμπί "Draw Map", είτε πατάει 

με το ποντίκι σε κάποιο σημείο του κεντρικού χάρτη-εικόνας και η φόρμα 

ενεργοποιείται και ξαναφορτώνει με τον ανανεωμένο χάρτη. Ο κώδικας για την 

σχεδίαση της περιοχής "Map Control" φαίνεται στον κώδικα στο Block 14. 

Για την προσθήκη και αφαίρεση θεματικών επιπέδων χρησιμοποιείται η περιοχή 

"Select layers" (Εικόνα 4-21). 
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Εικόνα 4-21: Προσθήκη /Αφαίρεση θεματικών επιπέδων 

 

Ο χρήστης επιλέγει τα θεματικά επίπεδα που θέλει και είτε πατάει το κουμπί "Update 

layers", είτε πατάει σε κάποιο σημείο του χάρτη. Ο κώδικας για την περιοχή αυτή 

φαίνεται στο Block 16 στο οποίο μέσω ενός βρόγχου ελέγχει το πρόγραμμα ποια 

είναι τα θεματικά επίπεδα που περιλαμβάνονται στο map αρχείο και ανάλογα με το 

αν επιλέχθηκαν από προηγούμενη φόρμα τσεκάρονται οι αντίστοιχες επιλογές. Αν 

για παράδειγμα επιλέξει κανείς τα τρία πρώτα θεματικά επίπεδα το αποτέλεσμα του 

χάρτη θα είναι αυτό που φαίνεται στην Εικόνα 4-22. 

 

 

Εικόνα 4-22: Ο χάρτης με τρία θεματικά επίπεδα 
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Βλέπουμε ότι και σε αυτή την περίπτωση έχουμε τοποθετήσει πέρα από τον κεντρικό 

χάρτη-εικόνα μια κλίμακα, ένα χάρτη αναφοράς και ένα υπόμνημα τα οποία 

ανανεώνονται αυτόματα (Block 12). 

Επίσης τώρα που είναι ενεργοποιημένο το θεματικό επίπεδο "Urban Areas" 

εμφανίστηκε κάτω δεξιά το κουμπί "Show visible urban areas". Πατώντας το 

εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας ένας πίνακας με τις αστικές περιοχές πού 

είναι ορατές εκείνη τη στιγμή στο χάρτη (Εικόνα 4-23). Στον κώδικα αυτό το κομμάτι 

της διεπαφής υλοποιείται στο Block 19. 

 

 

Εικόνα 4-23: Εμφάνιση των ορατών αστικών περιοχών 

 

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει (μέσω των radio-buttons) μια από τις περιοχές και αν 

πατήσει το κουμπί "Show on Map" θα εμφανιστεί αυτή η περιοχή με έντονο κόκκινο 

χρώμα στο χάρτη (Εικόνα 4-24). Στον κώδικα αυτό το κομμάτι της διεπαφής 

υλοποιείται στο Block 8. 
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Εικόνα 4-24: Επιλογή μιας αστικής περιοχής 

 

Παράλληλα επειδή έχουμε ενεργό το θεματικό επίπεδο των κύριων οδικών αρτηριών 

(Major Roads), έχει εμφανιστεί και το κουμπί "Classify major roads". Πατώντας το ο 

χρήστης μπορεί να κάνει μια κατηγοριοποίηση των κύριων οδικών αρτηριών είτε 

ανάλογα με τον φόρτο της κίνησης (Traffic) σε κάθε κομμάτι του δρόμου είτε 

ανάλογα με τους υπολογιζόμενους ρύπους CO2 (CO2 emissions) που εκπέμπονται σε 

κάθε κομμάτι του δρόμου από τα διερχόμενα οχήματα (Εικόνα 4-25). Η σχεδίαση της 

περιοχής "Classify by:" γίνεται στο Block 20. 

Αφού λοιπόν επιλέξουμε το είδος της κατηγοριοποίησης και τον αριθμό των κλάσεων 

(>0) πατάμε το κουμπί "Create Classification" και βλέπουμε το αποτέλεσμα στην 

Εικόνα 4-26. Βλέπουμε  ότι ανάλογα με την τιμή του φόρτου που έχει ο κάθε δρόμος 

χρωματίζεται λιγότερο ή περισσότερο έντονα και με μεγαλύτερο ή μικρότερο πάχος, 

όπως φαίνεται και στο υπόμνημα. Η κατηγοριοποίηση γίνεται με βάση τη μέθοδο 

Equal Interval (Ίσων Διαστημάτων) και επειδή η MapScript δεν έχει κάποια 

ενσωματωμένη συνάρτηση κατηγοριοποίησης χρειάστηκε να γράψουμε τον κώδικα 

του Block 6. Η διαδικασία είναι η εξής: 

• βρίσκουμε την μέγιστη και ελάχιστη τιμή 

• με βάση τα προηγούμενα βρίσκουμε το εύρος τιμών  
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• χωρίζουμε το εύρος τιμών σε ίσα x διαστήματα, όπου x ο αριθμός των 

κλάσεων που δίνει ο χρήστης 

• Δημιουργούμε x κλάσεις ανά θεματικό επίπεδο όπου στην κάθε μια δίνουμε 

το εύρος τιμών που της αναλογεί 

Εμφανίζουμε την κάθε κλάση στο χάρτη και στο υπόμνημα με χρώμα και πάχος 

ανάλογο του διαστήματος τιμών που έχει. 

 

 

Εικόνα 4-25: Επιλογές κατηγοριοποίησης 

 

 

Εικόνα 4-26: Το αποτέλεσμα της κατηγοριοποίησης με βάση το φόρτο κίνησης 



 

63  

 

Μπορούμε να βλέπουμε παράλληλα και τις τιμές που έχει ο κάθε δρόμος, είτε αυτός 

είναι πρωτεύων (primary), είτε δευτερεύων (secondary) δρόμος ενεργοποιώντας τα 

θεματικά επίπεδα "Primary Roads traffic" και "Secondary Roads traffic". Το 

αποτέλεσμα φαίνεται στην Εικόνα 4-27. 

Αν κάνουμε το ίδιο για τις εκπομπές CO2 για παράδειγμα για την ευρύτερη περιοχή 

της Θεσσαλονίκης θα πάρουμε το αποτέλεσμα που φαίνεται στην Εικόνα 4-28. 

 

 

Εικόνα 4-27: Οι τιμές του φόρτου κάθε δρόμου παράλληλα με την κατηγοριοποίηση 

 

 

Εικόνα 4-28: Οι τιμές των εκπομπών CO2 παράλληλα με την κατηγοριοποίηση  
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Εκτός από τα κομμάτια κώδικα τα οποία χρειάστηκαν για την εμφάνιση των 

στοιχείων ελέγχου απαιτήθηκε και η συγγραφή κώδικα ο οποίος χρησιμεύει για την 

αρχικοποίηση των μεταβλητών και το σωστό πέρασμα των παραμέτρων από την μία 

φόρμα στην άλλη.  

Αρχικά απαραίτητο είναι να συμπεριλάβουμε την βιβλιοθήκη της PHP/MapScript  

και να αρχικοποιήσουμε τις τιμές των παραμέτρων που θέλουμε να είναι 

προεπιλεγμένες όπως το radio-button "Pan" της περιοχής "Map Control" και "Traffic" 

της περιοχής "Classify by" (Block 1). 

Στη συνέχεια ορίζουμε το map αρχείο πάνω στο οποίο θα βασιστούμε και 

δημιουργούμε το map αντικείμενο (Block 2). 

Ενεργοποιούμε τα θεματικά επίπεδα που έχει επιλέξει ο χρήστης από την 

προηγούμενη φόρμα (Block 3). 

Έχουμε πάντα ενεργοποιημένο το θεματικό επίπεδο των χερσαίων περιοχών ώστε να 

μην εμφανίζεται ποτέ ο χάρτης κενός (Block 4). 

Περνάμε το επίπεδο μεγέθυνσης από την προηγούμενη φόρμα σε μεταβλητή (Block 

5).  

Περνάμε το extent του χάρτη από την προηγούμενη φόρμα (Block 7). 

Επίσης χρειάστηκε να γράψουμε κώδικα (Block 9) για να ενημερώνεται σωστά ο 

κεντρικός χάρτης σε περίπτωση που ο χρήστης πατήσει πάνω  στο χάρτη αναφοράς 

μετατρέποντας τις συνταγμένες των εικονοστοιχείων του χάρτη αναφοράς σε 

συνταγμένες του κεντρικού χάρτη. 

Σε περίπτωση που ο χρήστης πατήσει το κουμπί "Draw Map" αντί να πατήσει κάπου 

πάνω στο χάρτη θεωρούμε ότι είναι σαν να πάτησε κανείς ακριβώς στο κέντρο του 

χάρτη για να μην έχουμε μετατόπιση (Block 10). 

Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί "Draw Map" ή πατάει ο χρήστης πάνω στο χάρτη 

περνάμε το extent στον νέο χάρτη και τον μετατοπίζουμε ή/ και αλλάζουμε το 

επίπεδο μεγέθυνσης που έχει επιλέξει ο χρήστης (Block 11). Επίσης πρέπει να 

υπολογίζουμε και το επίπεδο μεγέθυνσης που πρέπει να έχει ο χάρτης ανάλογα με το 

επίπεδο που είχε στην προηγούμενη φόρμα και την επιλογή που έκανε ο χρήστης 

στην προηγούμενη φόρμα (Block 18). 
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Αποθηκεύουμε το τρέχων extent του χάρτη για να το περάσουμε στην επόμενη 

φόρμα (Block 13). 

Αν ο χρήστης επέλεξε να του εμφανίσει με κόκκινο μια αστική περιοχή με το κουμπί 

"Show on Map" τότε θα εμφανιστεί ο χάρτης με το αποτέλεσμα του ερωτήματος, 

ειδάλλως θα εμφανιστεί ο κανονικός χάρτης (Block 15). 

Μόνο όταν είναι ενεργοποιημένα τα θεματικά επίπεδα "Urban areas" και "Major 

roads" εμφανίζονται τα κουμπιά "Show visible urban areas" και "Classify major 

roads" αντίστοιχα (Block 17). 
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5 Επίλογος 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται κάποια συμπεράσματα από την συγκεκριμένη 

εργασία αλλά και κάποιες πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος που 

αναλύθηκε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα για τα ΓΠΣ στο διαδίκτυο. 

 

5.1 Σύνοψη και συμπεράσματα 

Ο στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας ήταν η υλοποίηση μια 

δικτυακής εφαρμογής ΓΠΣ με τη χρήση του λογισμικού MapServer. Προκειμένου να 

γίνει κατανοητός ο μηχανισμός με το οποίο λειτουργεί το συγκεκριμένο λογισμικό 

ήταν απαραίτητη η μελέτη τόσο του τομέα των Γεωγραφικών Πληροφοριακών 

Συστημάτων, όσο και των ΓΠΣ στο διαδίκτυο. Επίσης τα ΓΠΣ στο διαδίκτυο όσον 

αφορά στο δικτυακό κομμάτι στηρίζονται στις Υπηρεσίες Δικτύου, οπότε ήταν 

σημαντικό να γίνει και μελέτη των υπηρεσιών αυτών. Έγινε προσπάθεια μελέτης 

τόσο των συστατικών από τα οποία αποτελούνται τα παραπάνω συστήματα, όσο και 

της αρχιτεκτονικής στην οποία στηρίζονται. Παράλληλα έγινε παρουσίαση και 

παραδειγμάτων και εφαρμογών των συστημάτων αυτών. Οι απαραίτητες γνώσεις 

σχετικά με τα ΓΠΣ αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος "Γεωγραφικά 

Πληροφοριακά Συστήματα" ([Ευαγ05]). Το Διαδίκτυο ήταν η κύρια πηγή 

πληροφοριών σχετικά με τα ΓΠΣ στο Διαδίκτυο ενώ οι Υπηρεσίες Δικτύου είχανε 

μελετηθεί εκτενώς στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας του συγγραφέα ([Γκατ04]). 

Έχοντας λοιπόν αναλύσει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο έγινε η μελέτη του 

λογισμικού MapServer και των στοιχείων από τα οποία αποτελείται (Map αρχεία, 

HTML templates, MapScript). Η κύρια πηγή πληροφοριών για τη μελέτη του 
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λογισμικού ήταν το Διαδίκτυο. Το λογισμικό MapServer είναι ένα σχετικά 

καινούργιο λογισμικό και επειδή δεν είναι εμπορικό δεν υπάρχει ακόμα αρκετή 

διαθέσιμη βιβλιογραφία. 

Αφού μελετήθηκε και το λογισμικό MapServer πραγματοποιήθηκε υλοποίηση δύο 

εφαρμογών. Αρχικά υλοποιήθηκε μια δικτυακή εφαρμογή με βάση τα HTML 

templates η οποία κάλυπτε όλες τις απαιτήσεις μιας απλής εφαρμογής διαχείρισης 

γεωγραφικών δεδομένων αλλά χωρίς να έχει το χαρακτηριστικό της δυναμικότητας. 

Για αυτό και υλοποιήθηκε και μια δυναμική εφαρμογή που στηρίζεται στην 

βιβλιοθήκη της PHP/MapScript. Για την υλοποίηση της πρώτης πολύ χρήσιμο ήταν 

ένα εγχειρίδιο (tutorial) που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του MapServer  ([maps07]). 

Επειδή η PHP/MapScript είναι αρκετά καινούργια σαν βιβλιοθήκη, δεν υπήρχαν 

αρκετές πηγές και παραδείγματα στο Διαδίκτυο. Η όλη ανάπτυξη 

πραγματοποιήθηκε με βάση το αρχείο αναφοράς κλάσεων (PHP/MapScript Class 

Reference) κάτι που ήταν αρκετά δύσκολο και απαιτούσε ιδιαίτερη 

προγραμματιστική εμπειρία όχι μόνο της PHP αλλά και γενικότερα του 

αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.  

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό το αντικείμενο της συγκεκριμένης διπλωματικής 

ήταν αρκετά ενδιαφέρον από την άποψη ότι συνδυάζει γνώσεις από διάφορους 

τομείς του χώρου της Πληροφορικής και απαιτεί μελέτη πολλών Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Η υλοποίηση των εφαρμογών έγινε με γνώμονα κάποιες βασικές 

απαιτήσεις, όμως είναι σίγουρο ότι υπάρχουν και μελλοντικές επεκτάσεις οι οποίες 

μπορούν πραγματοποιηθούν με επιπλέον μελέτη όπως θα δούμε και στην επόμενη 

Ενότητα. 

 

5.2 Μελλοντικές επεκτάσεις 

Στα πλαίσια της διπλωματικής πραγματοποιήθηκαν δύο δικτυακές εφαρμογές, μια 

μη δυναμική και μια δυναμική. Η μη δυναμική εφαρμογή δεν αποτελεί ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για μελλοντική επέκταση εφόσον πάντα θα περιορίζεται σε 

συγκεκριμένη σχεδίαση από τη μεριά του προγραμματιστή. Από την άλλη η 

δυναμική μπορεί να επεκταθεί κατά ενδιαφέρον τρόπο, εφόσον προσφέρει όλη αυτή 

τη διαδραστικότητα με το χρήστη. 
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Παραδείγματος χάριν θα μπορούσε ο χρήστης να μεταβάλει χαρακτηριστικά 

(features) των σχημάτων (shapes) που υπάρχουν στο χάρτη. Θα μπορούσε δηλαδή να 

επιλέγει μια αστική περιοχή και να μεταβάλει το πληθυσμό της ή να επιλέγει ένα 

δρόμο και να μεταβάλει το φόρτο κίνησης. 

Κάτι πιο δύσκολο αλλά αρκετά ενδιαφέρον θα ήταν η δυνατότητα από τη μεριά του 

χρήστη να προσθέτει σχήματα (shapes) σε κάποιο θεματικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει 

ότι θα μπορούσε ο χρήστης να προσθέτει ένα καινούργιο δρόμο στο υπάρχον οδικό 

δίκτυο ή μια καινούργια αστική περιοχή στο χάρτη. 

Τέλος θα μπορούσε να γίνει και κατηγοριοποίηση των ρύπων από την οδική 

κυκλοφορία όχι μόνο στους αυτοκινητοδρόμους αλλά και στις αστικές περιοχές. 

Επειδή οι αστικές περιοχές είναι επιφάνειες θα ήταν απαραίτητη τότε η χρήση 

πλεγμάτων και η σωστή προσαρμογή τους ανάλογα με το που βρίσκονται οι 

κεντρικές οδικές αστικές αρτηρίες. 
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Συντμήσεις – Λεξιλόγιο 

CGI Common Gateway Interface (ένα λογισμικό το οποίο βρίσκεται σε 

έναν web server, και αποτελεί την διεπαφή ανάμεσα σε αυτόν και 

μια δικτυακή εφαρμογή) 

 

GIS Geographic Information Systems (Γεωγραφικά Πληροφοριακά 

Συστήματα) 

 

HTML Hypertext Mark-up Language (προγραμματιστική γλώσσα για την 

υλοποίηση ιστοσελίδων) 

  

PDA Personal Digital Assistant (υπολογιστής χειρός) 

 

PHP Hypertext Pre-Processor (προγραμματιστική γλώσσα για την 

υλοποίηση δυναμικών ιστοσελίδων) 

 

XML eXtensible Markup Language (προγραμματιστική γλώσσα για την 

υλοποίηση εφαρμογών κυρίως για την επικοινωνία ετερογενών 

συστατικών λογισμικού) 
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Παράρτημα Α 

Στη συνέχεια παραθέτονται οι κώδικες που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα 

κεφάλαια.  

Α.1) HTML_template_mapfile.map 

# MapServer map file uses the pound sign (#) to denote the start of a line 
# comment--each line that needs to be commented has to be prepended with a "#". 
# 
# Map files begin with MAP keyword to signify the start of the map object. 
# Well, the entire map file is THE map object.  Enclosed between MAP and END 
# at the very bottom of this map file, are keyword/value pairs and other 
# objects. 
MAP 
  NAME           GR1.9_ 
  IMAGETYPE      PNG24 
  EXTENT         22.173725 39.9644 23.431175 41.0765 
  SIZE           500 400 
  SHAPEPATH      "../data/shapefiles" 
  SYMBOLSET      "../symbols/symbols35.sym" 
 
  IMAGECOLOR     255 255 255 
  FONTSET        "../fonts/fonts.list" 
  UNITS DD 
 
  WEB 
    TEMPLATE  'HTML_template.html' 
 
 HEADER    '../templates/header_querymap.html' 
    FOOTER    '../templates/footer_querymap.html' 
     
 IMAGEPATH '/ms4w/tmp/ms_tmp/' 
    IMAGEURL  '/ms_tmp/' 
  END 
 
  QUERYMAP 
 SIZE 500 400 
    STATUS ON 
    STYLE HILITE  # SELECTED | NORMAL 
    COLOR 255 0 0 
  END 
 
  REFERENCE 
    IMAGE '../images/map.png' # The reference image 
    SIZE 175 140 # The size of the reference image in pixels 
    EXTENT 22.173725 39.9644 23.431175 41.0765 # The extent of the reference image in 
map units 
    STATUS ON 
    MINBOXSIZE 10 # How small can the reference box be before it gets drawn as a 
point, in pixels 
    MAXBOXSIZE 175 # The maximum size of the reference box, in pixels 
    COLOR -1 -1 -1 # The reference box fill color, negative numbers mean transparent 
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    OUTLINECOLOR 1 10 250 # The reference box outline color  
    MARKERSIZE 12 # The size of the point marker 
    MARKER 'star' # The marker symbol 
  END 
 
  LEGEND 
    KEYSIZE 12 12 
    LABEL 
      TYPE BITMAP 
      SIZE MEDIUM 
      COLOR 0 0 89 
    END 
    STATUS ON 
  END 
 
 SCALEBAR 
    IMAGECOLOR 255 255 255 
    LABEL 
      COLOR 0 0 0 
      SIZE small 
    END 
    STYLE 1 
    SIZE 150 10 
    COLOR 0 0 0 
    UNITS KILOMETERS 
    INTERVALS 2 
    TRANSPARENT TRUE 
    STATUS ON 
 
  END # Scalebar object ends 
   
  # Layer objects are defined beneath the map object.  You need at least one 
  # layer defined in your map file before you can display a map...  You can 
  # define as many layers as you'd like although a limit is typically hard-coded 
  # in map.h in the MapServer source.  The default limit is set at 100.  You'd 
  # have to have a very specialized application to need more than 100 layers in 
  # your application. 
 
  # Start of LAYER DEFINITIONS --------------------------------------------- 
  LAYER # States polygon layer begins here 
    NAME         V0_land 
    GROUP   States 
    DATA         "V0 Land" 
    STATUS       ON 
    TYPE         POLYGON 
 
    LABELITEM    "NAM" 
 
    # The class object is defined within the layer object.  You can define as 
    # many classes as you need (well, there are limits as with layers, but it's 
    # senseless to define more than ten on a "normal" layer.  There are 
    # situations, however, where you might have to do it.) 
    CLASS 
      NAME 'States' 
 
      # There are styles in a class, just like there are classes in a layer, 
      # just like there are layers in a map.  You can define multiple styles in 
      # a class just as you can define multiple classes in a layer and multiple 
      # layers in a map. 
      STYLE 
        COLOR      232 232 232 
      END 
       
       LABEL 
        COLOR 132 31 31 
        SHADOWCOLOR 218 218 218 
        SHADOWSIZE 2 2 
        TYPE TRUETYPE 
        FONT arial-bold 
        SIZE 8 
        ANTIALIAS TRUE 
        POSITION UR 
        PARTIALS FALSE 
        MINDISTANCE 300 
        BUFFER 4 
      END # end of label 
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    END 
     
  END # States polygon layer ends here 
 
  LAYER # States line layer begins here 
    NAME         V0_land_line 
    GROUP   "States boundaries" 
    DATA         "V0 Land" 
    STATUS       ON 
    TYPE         LINE 
 
    CLASS 
      NAME       'States boundaries' 
      STYLE 
        COLOR    32 32 32 
      END 
    END 
  END # States line layer ends here 
 
  LAYER # Major roads line layer begins here 
    NAME         V0_Major_Roads 
    GROUP        'Major Roads' 
    DATA         "V0 Major Roads" 
    STATUS       ON 
    TYPE         LINE 
 
    CLASS 
      NAME       'Major Roads' 
      STYLE 
        COLOR    171 71 226 
      END 
 
    END 
  END # Major roads line layer ends here 
   
  LAYER # Urban Areas polygon layer begins here 
    NAME         V0_Urban_Areas 
    GROUP   "Urban areas" 
    DATA         "V0 Urban Areas" 
    STATUS       ON 
    TYPE         POLYGON 
 
    HEADER '../templates/urban_areas_header.html' 
    FOOTER '../templates/urban_areas_footer.html' 
    TOLERANCE 3 
 
    LABELITEM    "NAM" 
     
     
    CLASS 
      NAME 'Urban areas' 
       
      # The TEMPLATE keyword within a CLASS object is used to define the 
      # HTML query template to use in displaying database records when the 
      # query or nquery mode in MapServer is invoked. 
      TEMPLATE '../templates/urban_areas_query.html' 
 
      STYLE 
        COLOR    215 204 66 
      END 
       
      LABEL 
        COLOR 32 31 31 
        SHADOWCOLOR 218 218 218 
        SHADOWSIZE 2 2 
        TYPE TRUETYPE 
        FONT arial 
        SIZE 7 
        ANTIALIAS TRUE 
        POSITION UR 
        PARTIALS FALSE 
        MINDISTANCE 300 
        BUFFER 4 
      END # end of label 
 
    END 
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  END # Urban Areas polygon layer ends here 
 
  LAYER 
    NAME roads_anno1 
    GROUP 'V0_Major_Roads' 
    STATUS OFF 
    DATA "V0 Major Roads" 
    TYPE ANNOTATION 
     
    LABELITEM "LEN" 
     
    # CLASSITEM defines the non-spatial attribute that you will be using to 
    # separate a layer into classes.  This attribute will be in the DBF file 
    # of your shapefile (it will be different for each data format).  In this 
    # example the shapefile "V0 Major Roads" has an associated database  
    # ("V0 Major Roads.dbf") that contains an attribute called "RTT". CLASSITEM is 
used in  
    # association with the EXPRESSION parameter in the CLASS object.  See below. 
 
    CLASSITEM "RTT" 
    CLASS 
   EXPRESSION "14" 
      STYLE 
        COLOR 0 0 0 # dummy color 
        SYMBOL '../symbols/primary.png' 
      END 
      LABEL 
        MINFEATURESIZE 20 
        MINDISTANCE 150 
        POSITION CC 
        SIZE TINY 
        COLOR 100 0 0 
      END 
    END 
  END # Roads label layer ends here 
 
  # End of LAYER DEFINITIONS ------------------------------- 
   
END # All map files must come to an end just as all other things must come to... 

 

Α.2) PHP_mapscript_mapfile.map 

# MapServer map file uses the pound sign (#) to denote the start of a line 
# comment--each line that needs to be commented has to be prepended with a "#". 
# 
# Map files begin with MAP keyword to signify the start of the map object. 
# Well, the entire map file is THE map object.  Enclosed between MAP and END 
# at the very bottom of this map file, are keyword/value pairs and other 
# objects. 
MAP 
  NAME           GR1.9_ 
  IMAGETYPE      PNG24 
  EXTENT         22.173725 39.9644 23.431175 41.0765 
  SIZE           500 400 
  SHAPEPATH      "../data/shapefiles" 
  SYMBOLSET      "../symbols/symbols35.sym" 
 
  IMAGECOLOR     255 255 255 
  FONTSET        "../fonts/fonts.list" 
  UNITS DD 
 
  WEB 
 # We don't need any template files when usng PHP/MapScript 
    #TEMPLATE  'HTML_template.html' 
 #HEADER    '../templates/header_querymap.html' 
    #FOOTER    '../templates/footer_querymap.html' 
 
    IMAGEPATH '/ms4w/tmp/ms_tmp/' 
    IMAGEURL  '/ms_tmp/' 
  END 
 
  QUERYMAP 
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    SIZE 500 400 
    STATUS ON 
    STYLE HILITE # NORMAL | SELECTED    
    COLOR 255 0 0 
  END 
 
  REFERENCE 
    IMAGE '../images/map.png' # The reference image 
    SIZE 175 140 # The size of the reference image in pixels 
    EXTENT 22.173725 39.9644 23.431175 41.0765 # The extent of the reference image in 
map units 
    STATUS ON 
    MINBOXSIZE 10 # How small can the reference box be before it gets drawn as a 
point, in pixels 
    MAXBOXSIZE 170 # The maximum size of the reference box, in pixels 
    COLOR -1 -1 -1 # The reference box fill color, negative numbers mean transparent 
    OUTLINECOLOR 1 10 250 # The reference box outline color  
    MARKERSIZE 12 # The size of the point marker 
    MARKER 'star' # The marker symbol 
  END 
 
  LEGEND 
    KEYSIZE 26 16 
    LABEL 
      TYPE BITMAP 
      SIZE MEDIUM 
      COLOR 0 0 89 
    END 
    STATUS ON 
  END 
 
 SCALEBAR 
    IMAGECOLOR 255 255 255 
    LABEL 
      COLOR 0 0 0 
      SIZE small 
    END 
    STYLE 1 
    SIZE 150 10 
    COLOR 0 0 0 
    UNITS KILOMETERS 
    INTERVALS 2 
    TRANSPARENT TRUE 
    STATUS ON 
 
  END # Scalebar object ends 
   
  # Layer objects are defined beneath the map object.  You need at least one 
  # layer defined in your map file before you can display a map...  You can 
  # define as many layers as you'd like although a limit is typically hard-coded 
  # in map.h in the MapServer source.  The default limit is set at 100.  You'd 
  # have to have a very specialized application to need more than 100 layers in 
  # your application. 
 
  # Start of LAYER DEFINITIONS --------------------------------------------- 
  LAYER # States polygon layer begins here 
    NAME         States 
    GROUP   States 
    DATA         "V0 Land" 
    STATUS       ON 
    TYPE         POLYGON 
 
    LABELITEM    "NAM" 
 
    # The class object is defined within the layer object.  You can define as 
    # many classes as you need (well, there are limits as with layers, but it's 
    # senseless to define more than ten on a "normal" layer.  There are 
    # situations, however, where you might have to do it.) 
    CLASS 
      NAME 'States' 
 
      # There are styles in a class, just like there are classes in a layer, 
      # just like there are layers in a map.  You can define multiple styles in 
      # a class just as you can define multiple classes in a layer and multiple 
      # layers in a map. 
      STYLE 
        COLOR      232 232 232 
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      END 
       
       LABEL 
        COLOR 132 31 31 
        SHADOWCOLOR 218 218 218 
        SHADOWSIZE 2 2 
        TYPE TRUETYPE 
        FONT arial-bold 
        SIZE 8 
        ANTIALIAS TRUE 
        POSITION UR 
        PARTIALS FALSE 
        MINDISTANCE 300 
        BUFFER 4 
      END # end of label 
 
    END 
     
  END # States polygon layer ends here 
 
  LAYER # States line layer begins here 
    NAME         "States boundaries" 
    GROUP   "States boundaries" 
    DATA         "V0 Land" 
    STATUS       ON 
    TYPE         LINE 
 
    CLASS 
      NAME       'States boundaries' 
      STYLE 
        COLOR    32 32 32 
      END 
    END 
  END # States line layer ends here 
 
  LAYER # Major roads line layer begins here 
    NAME         'Major Roads' 
    GROUP        'Major Roads' 
    DATA         "V0 Major Roads" 
    STATUS       ON 
    TYPE         LINE 
  
    CLASS 
      NAME       'Major Roads' 
      STYLE 
        COLOR    171 71 226 
      END 
 
    END 
 
  END # Major roads line layer ends here 
   
  LAYER # Urban Areas polygon layer begins here 
    NAME         "Urban areas" 
    GROUP   "Urban areas" 
    DATA         "V0 Urban Areas" 
    STATUS       ON 
    TYPE         POLYGON 
 
    #HEADER '../templates/urban_areas_header.html' 
    #FOOTER '../templates/urban_areas_footer.html' 
 
    LABELITEM    "NAM" 
     
    TOLERANCE 3 
     
    CLASS 
      NAME 'Urban areas' 
       
      # The TEMPLATE keyword within a CLASS object is used to define the 
      # HTML query template to use in displaying database records when the 
      # query or nquery mode in MapServer is invoked. 
      TEMPLATE '../templates/urban_areas_query.html' 
  
      STYLE 
        COLOR    215 204 66 
      END 
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      LABEL 
        COLOR 32 31 31 
        SHADOWCOLOR 218 218 218 
        SHADOWSIZE 2 2 
        TYPE TRUETYPE 
        FONT arial 
        SIZE 7 
        ANTIALIAS TRUE 
        POSITION UR 
        PARTIALS FALSE 
        MINDISTANCE 300 
        BUFFER 4 
      END # end of label 
 
    END 
     
  END # Urban Areas polygon layer ends here 
 
  LAYER 
    NAME "Primary Roads traffic" 
    GROUP 'Major Roads' 
    STATUS ON 
    DATA "V0 Major Roads" 
    TYPE ANNOTATION 
    LABELITEM "TRAFFIC" 
     
    # CLASSITEM defines the non-spatial attribute that you will be using to 
    # separate a layer into classes.  This attribute will be in the DBF file 
    # of your shapefile (it will be different for each data format).  In this 
    # example the shapefile states_ugl has an associated database  
    # (states_ugl.dbf) that contains an attribute called "CLASS".  You will be 
    # using two values in the CLASS attribute to separate the classes (also  
    # called themes) used in this layer--land and water.  CLASSITEM is used in  
    # association with the EXPRESSION parameter in the CLASS object.  See below. 
 
    CLASSITEM "RTT" 
    CLASS 
      NAME "Primary Roads traffic" 
   EXPRESSION "14" 
      STYLE 
        COLOR 0 0 0 # dummy color 
        SYMBOL '../symbols/primary.png' 
      END 
      LABEL 
        MINFEATURESIZE 20 
        MINDISTANCE 150 
        POSITION CC 
        SIZE TINY 
        COLOR 100 0 0 
      END 
    END 
  END # Roads label layer ends here 
 
  LAYER 
    NAME "Secondary Roads traffic" 
    GROUP 'Major Roads' 
    STATUS ON 
    DATA "V0 Major Roads" 
    TYPE ANNOTATION 
    LABELITEM "TRAFFIC" 
    CLASSITEM "RTT" 
    CLASS 
      NAME "Secondary Roads traffic" 
   EXPRESSION "15" 
      STYLE 
        COLOR 0 0 0 # dummy color 
        SYMBOL '../symbols/secondary.png' 
      END 
      LABEL 
        MINFEATURESIZE 20 
        MINDISTANCE 150 
        POSITION CC 
        SIZE TINY 
        COLOR 100 0 0 
      END 
    END 
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  END # Roads label layer ends here 
   
  LAYER 
    NAME "Primary Roads CO2 emissions" 
    GROUP 'Major Roads' 
    STATUS ON 
    DATA "V0 Major Roads" 
    TYPE ANNOTATION 
    LABELITEM "CO2_EMISSI" 
    CLASSITEM "RTT" 
    CLASS 
      NAME "Primary Roads CO2 emissions" 
   EXPRESSION "14" 
      STYLE 
        COLOR 0 0 0 # dummy color 
        SYMBOL '../symbols/primary_emiss.png' 
      END 
      LABEL 
        MINFEATURESIZE 20 
        MINDISTANCE 150 
        POSITION CC 
        SIZE TINY 
        COLOR 100 0 0 
      END 
    END 
  END # Roads label layer ends here 
 
  LAYER 
    NAME "Secondary Roads CO2 emissions" 
    GROUP 'Major Roads' 
    STATUS ON 
    DATA "V0 Major Roads" 
    TYPE ANNOTATION 
    LABELITEM "CO2_EMISSI" 
    CLASSITEM "RTT" 
    CLASS 
      NAME "Secondary Roads CO2 emissions" 
   EXPRESSION "15" 
      STYLE 
        COLOR 0 0 0 # dummy color 
        SYMBOL '../symbols/secondary_emiss.png' 
      END 
      LABEL 
        MINFEATURESIZE 20 
        MINDISTANCE 150 
        POSITION CC 
        SIZE TINY 
        COLOR 100 0 0 
      END 
    END 
  END # Roads label layer ends here 
 
  # End of LAYER DEFINITIONS ------------------------------- 
   
END # All map files must come to an end just as all other things must come to... 

 

Α.3) HTML_template.html 

<html> 

<head> 

<title>MapServer Application using HTML template</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 

 

</head> 
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<body bgcolor="#CAE8FF"text="#000000"> 

<table width="866" align="center"> 

<tr> 

    <td width="858"> 

 <h3 align="center">MapServer Application using HTML template</h3> 

 

  <!-- START OF MAPSERVER FORM --> 

        <form name="mapserv" method="GET" action="/cgi-bin/mapserv.exe"> 

   

  <!-- HIDDEN MAPSERVER CGI VARIABLES --> 

   <input type="hidden" name="map" value="[map]" /> 

   <input type="hidden" name="imgext" value="[mapext]" /> 

   <input type="hidden" name="imgxy" value="[center]" /> 

   <input type="hidden" name="zoom" value="[zoom]" /> 

   <input type="hidden" name="layer" value="V0_land"> 

   

  <table width="400" border="0" align="center"> 

    <tr> 

   <td> 

   <table width="800" border="1"> 

     <tr> 

    <td width="185"> 

     <br> 

    </td> 

    <td width="500" align="center"> 

     

      <!-- SPECIFY MAP MODE --> 

        <div align="center"><strong>Map 

Mode:</strong>               

       <select name="mode"> 
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        <option value="browse" 

[browse_select]>Browse</option> 

        <option value="query" 

[query_select]>Query Single Layer</option> 

        <option value="map" 

[map_select]>Map</option> 

       </select> 

      </div></td> 

    <td align="right" valign="middle"> 

    <div align="center"><a href="../cgi-

bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/tutorial/htdocs/HTML_template_mapfile.map&layer=V0_

land&mode=browse&zoom=0"> Reset Map</a>&nbsp;</div>  </td> 

    </tr> 

   

     <tr> 

    <td height="175"  align="center" ><div align="left">        

 

     <!-- ZOOM/PAN CONTROLS --> 

     <p align="center"> 

     <strong>Zoom level:</strong> 

      </p> 

       <label> 

       <input type="radio" name="zoom" 

value="4" [zoom_4_check]>+ 4x</label> 

       <br> 

       <label> 

       <input type="radio" name="zoom" 

value="3" [zoom_3_check]>+ 3x</label> 

       <br> 

       <label> 

       <input type="radio" name="zoom" 

value="2" [zoom_2_check]>+ 2x</label> 

       <br> 
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       <label> 

       <input type="radio" name="zoom" 

value="0" [zoom_0_check]>0x</label> 

       <br> 

       <label> 

       <input type="radio" name="zoom" 

value="-2" [zoom_-2_check]>- 2x</label> 

       <br> 

       <label> 

       <input type="radio" name="zoom" 

value="-3" [zoom_-3_check]>- 3x</label> 

       <br> 

       <label> 

       <input type="radio" name="zoom" 

value="-4" [zoom_-4_check]>- 4x</label> 

     </div> 

    </td> 

     

    <!-- DISPLAY THE MAPSERVER-CREATED MAP 

IMAGE AND SCALEBAR--> 

    <td rowspan="2" align="center" valign="middle"> 

      <input type="image" name="img" 

src="[img]" width="500" height="400" border="0"> 

      <br> 

      <img src="[scalebar]"> 

    </td> 

       

    <td rowspan="2" align="center" valign="middle"> 

 

     <!-- DISPLAY THE MAPSERVER-CREATED 

REFERENCE MAP IMAGE AND LEGEND--> 

     <p 

align="center"><strong>Reference:</strong></p> 



 

82  

       <p align="center"><br> 

      <input type="image" name="ref" src="[ref]" 

border="0"> 

     </p> 

     <p align="center"><strong>Legend:</strong></p> 

     <p align="center"><br> 

      <img name="legend" src="[legend]"></p> 

    </td> 

     </tr> 

     <tr> 

    <td align="center" valign="middle" nowrap><strong>Select 

Layers:</strong> &nbsp; <br> 

      <br> 

      <!-- SPECIFY VECTOR LAYERS --> 

      <div align="left"> 

     <p> 

      <input type="checkbox" name="layer" 

value="V0_land_line" [V0_land_line_check]>State Boundaries &nbsp;<br> 

      <input type="checkbox" name="layer" 

value="V0_Urban_Areas"  [V0_Urban_Areas_check]>Urban Areas &nbsp;<br> 

      <input type="checkbox" name="layer" 

value="V0_Major_Roads"  [V0_Major_Roads_check]>Major Roads</p> 

     <p>&nbsp;</p> 

     </div> 

    </td> 

     </tr> 

   </table> 

   </td> 

    </tr> 

  </table> 

   <div align="center"> 

    <!-- FORM SUBMIT BUTTON --> 
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    <p> 

        <input type="submit" name="submit" value="Draw Map"> 

    </p> 

   </div> 

   </form> 

 </td> 

 </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

A.4) header_querymap.html 

<html> 

  <head> 

    <title>MapServer Application</title> 

    <link href="/tutorial/ms35.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

  </head> 

  <body bgcolor="#ffffff"> 

    <h3>Query Results Page</h3> 

    <table width="680" border="0" bgcolor="c0c0c0"> 

      <tr> 

        <td><b>Search Window</b>:</td> 

        <td>[imgext]<br></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td><b>Query Point</b>:</td> 

        <td>[img.x], [img.y] (Image coordinates)<br> 

            [mapx], [mapy] (Map coordinates) 

        </td> 

      </tr> 

      <tr> 
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        <td><b>Query Metrics</b>:</td> 

        <td>Number of layers with results=[nl]<br> 

            Total number of results=[nr] 

        </td> 

      </tr> 

    </table> 

A.5) urban_areas_header.html 

      <b>Layer: Urban Areas</b> 

    <p> 

    <table cellpadding=5 cellspacing=2 border=0> 

      <tr bgcolor=#CCCCCC> 

        <td bgcolor=#ffffff>&nbsp;</td> 

        <th>NAME</th> 

        <th>LENGTH</th> 

      </tr> 

A.6) urban_areas_query.html 

      <tr> 

        <td>[lrn]</td> 

        <td>[NAM]</td> 

        <td>[LEN]</td> 

      </tr> 

A.7) urban_areas_footer.html 

    </table> 

    <p> 

A.8) footer_querymap.html 

    <h4 align="left"><b>Query Map Example</b></h4> 

    <table cellpadding="3" cellspacing="0" border="0"> 



 

85  

      <tr> 

        <td><img border="2" src="[img]" ></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <th align="center">Standard QueryMap</th> 

      </tr> 

    </table> 

  </body> 

</html> 

A.9) app.php 

<?php 
 // *************  Block 1 ************* 
 // include the MapScript library  
 // Default values and configuration 
 dl('php_mapscript.dll');  
 $val_zsize=0; 
 $check_pan="CHECKED"; 
 $traffic_checked="CHECKED"; 
 $image_urlQ = ""; 
  
 // *************  Block 2 ************* 
 // deine map file and create map object 
 $map_path="../../../apps/tutorial/htdocs/"; 
 $map = ms_newMapObj($map_path."PHP_mapscript_mapfile.map"); 
 
 // *************  Block 3 ************* 
 // Check which layers should be checked and activated 
 for ($i = 1 ; $i < $map->numlayers ; $i++)  
 { 
  $layer = $map->getLayer($i); 
  $layer_name = $layer->name; 
 
  if ($HTTP_POST_VARS["layer_" . $i] == "layer_" . $i) 
  { 
   $check_layer[$i] = "CHECKED"; 
   $layer->set(status, MS_ON); 
  } 
  else 
  { 
   $check_layer[$i] = ""; 
   $layer->set(status, MS_OFF); 
  } 
 } 
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 // *************  Block 4 ************* 
 // By default activate the layers = States 
 $layer_states = $map->getLayer(0); 
 $layer_states->set(status, MS_ON); 
  
 // *************  Block 5 ************* 
 // Set the zoom level (in case it is the first load of the page zoom=1, else it has the 
level of the previous form) 
 $total_zoom = 1; 
 if ( isset($HTTP_POST_VARS["total_zoom"]) ) 
 { 
  $total_zoom = $HTTP_POST_VARS["total_zoom"]; 
 } 
  
 // *************  Block 6 ************* 
 // If the "Create classification" button is pressed and the user provided a number 
of classes 
 // then the program calculates the classes ranges and perfoms a classification on 
either "Traffic" or "CO2 Emissions" layer 
 if (((isset($HTTP_POST_VARS["create_classification"]) || 
isset($HTTP_POST_VARS["keep"])) && isset($HTTP_POST_VARS["num_classes"])) 
&& !isset($HTTP_POST_VARS["stop_classification"]) && 
!isset($HTTP_POST_VARS["classify_roads"]) ) 
 { 
  if ($HTTP_POST_VARS["num_classes"] > 0) 
  { 
   $layer = $map->getLayer(2); 
   $layer->open(); 
   
   if ($layer->whichShapes($map->extent) == MS_SUCCESS) 
   { 
    $max_value = -1; 
    $min_value = 1000000000; 
     
    if (isset($HTTP_POST_VARS["road_field"]) ) 
     $layer->set(classitem, 
$HTTP_POST_VARS["road_field"]); 
   
    while ($shape = $layer->nextShape()) 
    { 
     if (isset($HTTP_POST_VARS["road_field"]) ) 
     { 
       if 
($HTTP_POST_VARS["road_field"] == "TRAFFIC") 
       { 
        $traffic_checked = 
"CHECKED"; 
        $co2_emissi_checked = 
""; 
       } 
       else 
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       { 
        $traffic_checked = ""; 
        $co2_emissi_checked = 
"CHECKED"; 
       } 
   
       if ($shape-
>values[$HTTP_POST_VARS["road_field"]] > $max_value) 
        $max_value = $shape-
>values[$HTTP_POST_VARS["road_field"]]; 
   
       if ($shape-
>values[$HTTP_POST_VARS["road_field"]] < $min_value) 
        $min_value = $shape-
>values[$HTTP_POST_VARS["road_field"]]; 
     } 
    } 
     
    if ($max_value > -1) 
    { 
     for($i = 0 ; $i <= 
$HTTP_POST_VARS["num_classes"]; $i ++ ) 
     { 
      $ranges[$i] =  $min_value + 
$i*(($max_value - $min_value)/$HTTP_POST_VARS["num_classes"]); 
      $ranges[$i] = round($ranges[$i], 3); 
     } 
      
     for($i = 1 ; $i <= 
$HTTP_POST_VARS["num_classes"]; $i ++ ) 
     { 
      $newclass = ms_newClassObj($layer); 
      $newclass->set(name, 
$HTTP_POST_VARS["road_field"] . " " . $ranges[$i-1] . " - " . $ranges[$i]); 
      $newclass->set(status, MS_ON);  
      if ($i <> 
$HTTP_POST_VARS["num_classes"]) 
       $newclass->setExpression("([" . 
$HTTP_POST_VARS["road_field"] . "] >= " . $ranges[$i-1] . " AND [" . 
$HTTP_POST_VARS["road_field"] . "] < "  . $ranges[$i] . ")"); 
      else 
       $newclass->setExpression("([" . 
$HTTP_POST_VARS["road_field"] . "] >= " . $ranges[$i-1] . " AND [" . 
$HTTP_POST_VARS["road_field"] . "] <= "  . $ranges[$i] . ")"); 
        
      $newstyle = ms_newStyleObj($newclass); 
      $newstyle->set(width, 1 + $i*((5 - 
1)/$HTTP_POST_VARS["num_classes"])); 
       
           
 $newcolor = $newstyle->color; 
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      $newcolor->setRGB(255, 200 - ($i*((200 - 
10)/$HTTP_POST_VARS["num_classes"])), 200 - ($i*((200 - 
10)/$HTTP_POST_VARS["num_classes"]))); 
      $layer->moveclassup($i); 
     } 
    } 
   } 
   $layer->close(); 
  } 
  else 
   echo "You have to provide a number greater than zero."; 
 } 
 
 // *************  Block 7 ************* 
 // Every time a button is pressed the extent of the new map should be equal to 
the extent of the previous map 
 if ( isset($HTTP_POST_VARS["update"]) || 
isset($HTTP_POST_VARS["shp_rows"])  || isset($HTTP_POST_VARS["Show"]) || 
isset($HTTP_POST_VARS["draw_road"])  || 
isset($HTTP_POST_VARS["create_classification"])  || 
isset($HTTP_POST_VARS["classify_roads"]) || 
isset($HTTP_POST_VARS["stop_classification"]) ) 
 { 
    $extent_to_set = explode(" ",$HTTP_POST_VARS["extent"]);  
    $map-
>setextent($extent_to_set[0],$extent_to_set[1],$extent_to_set[2],$extent_to_set[3]); 
 } 
 
 // *************  Block 8 ************* 
 // If the "Show on Map" button is pressed and an urban area is selected from the 
"Visible urban areas" list 
 // then a query map is drawn and saved to be shown 
 if (isset($HTTP_POST_VARS["Show"]) && 
isset($HTTP_POST_VARS["urban_area"]) ) 
 { 
  $layer = $map->getLayer(3); 
  $layer->open(); 
   
  $shape = $layer->getShape(-1, $HTTP_POST_VARS["urban_area"]); 
   
  if( $layer->queryByShape($shape) == MS_SUCCESS) 
  { 
   $imageQ=$map->drawQuery(); 
   $image_urlQ=$imageQ->saveWebImage(); 
  } 
   
  $layer->close(); 
 } 
 
 // *************  Block 9 ************* 
 // Every time the user clicks on the reference map the zoom level of main map 
has to be calculated  
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 if ((isset($HTTP_POST_VARS["mapRef_x"]) && 
isset($HTTP_POST_VARS["mapRef_y"]) && !isset($HTTP_POST_VARS["draw"]) && 
!isset($HTTP_POST_VARS["update"]) && !isset($HTTP_POST_VARS["draw_road"]) )) 
 { 
  $my_point = ms_newpointObj(); 
     $my_point->setXY($HTTP_POST_VARS["mapRef_x"] * $map->width / 
$HTTP_POST_VARS["ImageRefWidth"], $HTTP_POST_VARS["mapRef_y"] * $map-
>height / $HTTP_POST_VARS["ImageRefHeight"]); 
 
  if($total_zoom < 1 ) 
      $map->zoompoint( -1/$total_zoom, $my_point,$map-
>width,$map->height, $map->reference->extent, $map->reference->extent); 
  else 
   $map->zoompoint($total_zoom,$my_point,$map->width,$map-
>height, $map->reference->extent, $map->reference->extent); 
 } 
 
 // *************  Block 10 ************* 
 // When the "Draw Map" button is pressed, the image coordinates should be set 
equal to the center of the image 
 // so that no pan is performed 
 $draw_pressed = 0; 
 if (isset($HTTP_POST_VARS["draw"]) ) 
 { 
  $mapa_x = $map->width/2; 
  $mapa_y = $map->height/2; 
  $draw_pressed = 1; 
 } 
  
 // *************  Block 11 ************* 
 // Only if the "Draw Map" is pressed or the user clicked on the map (so the map 
coordinates are set) 
 // the program sets the extent of the new map equal to the previous and perform 
pan or zoom to the map if necessary 
 if (!isset($HTTP_POST_VARS["update"]) && ($draw_pressed == 1 || 
(isset($HTTP_POST_VARS["mapa_x"]) && isset($HTTP_POST_VARS["mapa_y"]) ))) 
 { 
  $extent_to_set = explode(" ",$HTTP_POST_VARS["extent"]);  
  $map-
>setextent($extent_to_set[0],$extent_to_set[1],$extent_to_set[2],$extent_to_set[3]); 
  $my_point = ms_newpointObj(); 
   
  if ($draw_pressed == 1) 
   $my_point->setXY($mapa_x,$mapa_y); 
  else 
   $my_point-
>setXY($HTTP_POST_VARS["mapa_x"],$HTTP_POST_VARS["mapa_y"]); 
   
  $my_extent = ms_newrectObj(); 
  $my_extent->setextent($extent_to_set[0],$extent_to_set[1], 
                              $extent_to_set[2],$extent_to_set[3]); 
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  $zoom_factor = 
$HTTP_POST_VARS["zoom"]*$HTTP_POST_VARS["zsize"]; 
   
  if ($zoom_factor == 0) 
  { 
   $zoom_factor = 1; 
   $check_pan = "CHECKED"; 
   $check_zout = ""; 
   $check_zin = ""; 
  } 
  else if ($zoom_factor < 0) 
  { 
   $check_pan = ""; 
   $check_zout = "CHECKED"; 
   $check_zin = ""; 
  } 
  else 
  { 
   $check_pan = ""; 
   $check_zout = ""; 
   $check_zin = "CHECKED"; 
  } 
   
  if ($HTTP_POST_VARS["zsize"] == 2) 
   $val_zsize = 1; 
  else if ($HTTP_POST_VARS["zsize"] == 4) 
   $val_zsize = 2; 
  else 
   $val_zsize = 0; 
 
  $map->zoompoint($zoom_factor, $my_point, $map->width, $map-
>height, $my_extent, $map->reference->extent); 
 } 
  
 // *************  Block 12 ************* 
 // The program draws the legend, the reference map, the scalebar, the map and 
saves their url 
 // so that the browser can find and present them  
 $imageLegend=$map->drawLegend(); 
 $imageLegend_url=$imageLegend->saveWebImage(); 
  
 $imageRef=$map->drawReferenceMap(); 
 $imageRef_url=$imageRef->saveWebImage(); 
  
 $imageScalebar=$map->drawScalebar(); 
 $imageScalebar_url=$imageScalebar->saveWebImage(); 
  
 $image=$map->draw(); 
 $image_url=$image->saveWebImage(); 
  
 // *************  Block 13 ************* 
 // The current extent of the map is stored in order to be sent to the next form 
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 // through the "extent" hidden variable 
 $extent_to_html = $map->extent->minx." ".$map->extent->miny." ".$map->extent-
>maxx." ".$map->extent->maxy; 
?> 
 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>MapServer Application with PHP/MapScript</TITLE> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1253"> 
  <style type="text/css"> 
   body { 
    background-color: #99CC99; 
   } 
   body,td,th { 
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
    font-size: 12px; 
   } 
  </style> 
 </HEAD> 
 
 <BODY> 
 <CENTER> 
 
 <FORM METHOD=POST ACTION=<?php echo 
$HTTP_SERVER_VARS['PHP_SELF']?>> 
 <TABLE width="1066" border="1"> 
  <TR> 
   <!-- // *************  Block 14 ************* --> 
   <TD width="184" nowrap> 
    <p align="center"><strong>Map Control:</strong></p> 
    <p> 
    <input type=RADIO name="zoom" value=0 <?php echo 
$check_pan?>> 
    Pan   <br> 
    <input type=RADIO name="zoom" value=1 <?php echo 
$check_zin?>>  
    Zoom In <br> 
    <input type=RADIO name="zoom" value=-1 <?php echo 
$check_zout?>>  
    Zoom Out <br> 
   
    &nbsp;&nbsp;Zoom Level:&nbsp;&nbsp; 
    <?php 
     for($i = 0; $i <3; $i++) 
     { 
      if ($i == $val_zsize) 
       $sel_zoom[$i] = "SELECTED"; 
      else 
       $sel_zoom[$i] = ""; 
     } 
    ?> 
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    <select name="zsize"> 
     <option value="1" <?php echo 
$sel_zoom[0]?>>No Zoom</option> 
     <option value="2" <?php echo 
$sel_zoom[1]?>>2x</option> 
     <option value="4" <?php echo 
$sel_zoom[2]?>>4x</option> 
    </select> 
    </p> 
     
    <p align="center"> 
    <input type=SUBMIT name="draw" value="Draw Map" >    
    </p> 
   </TD> 
   <TD width="608" rowspan="3" align="center" valign="top" 
nowrap> 
    <div align="center"> 
    <p> 
     <INPUT TYPE=HIDDEN NAME="extent" 
VALUE="<?php echo $extent_to_html?>"> 
     <INPUT TYPE=HIDDEN 
NAME="ImageRefWidth" VALUE="<?php echo $imageRef->width?>"> 
     <INPUT TYPE=HIDDEN 
NAME="ImageRefHeight" VALUE="<?php echo $imageRef->height?>"> 
 
     <INPUT TYPE=IMAGE NAME="mapa" 
SRC="<?php 
           
    // *************  Block 15 ************* 
           
    // If the user performed a query then the Query map 
result will be drawn 
           
    // else the normal map 
           
    if ($image_urlQ <>"") 
           
     echo $image_urlQ; 
           
    else 
           
     echo $image_url; 
           
   ?>"> 
     <img src="<?php echo $imageScalebar_url?>" 
alt="Scalebar" name="Scalebar"><br> 
    </p> 
    </div> 
   </TD> 
   <TD width="252" rowspan="2" align="center" valign="top"> 
    <div align="center"> 
    <p align="center"> 
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    <strong>Reference:</strong></p> 
    <p align="center"> 
        <input type=IMAGE name="mapRef" src="<?php echo 
$imageRef_url?>"><br> 
    </p> 
     
    <p align="center"><strong>Legend:</strong><br><br> 
                 <img src="<?php echo $imageLegend_url?>" alt="Legend" 
name="Legend"><br> 
    </p><p>&nbsp;</p> 
    </div> 
   </TD> 
  </TR> 
  <TR> 
   <TD height="144" nowrap> 
    <p align="center"><strong>Select layers:</strong></p> 
    <p><br> 
     
    <?php 
     // *************  Block 16 ************* 
     // The programs draws the "Select layers" check-
boxes depending on the layers included in the map file  
     for ($i = 1 ; $i < $map->numlayers ; $i++)  
     { 
      $layer = $map->getLayer($i); 
      ?> 
       
      <input type="checkbox" name="<?php 
echo "layer_" . $i ?>"  value="<?php echo "layer_" . $i?>" <?php echo $check_layer[$i]?> 
> 
        
      <?php 
      echo $layer->name .  "<br>"; 
     } 
    ?> 
    </p> 
    <p align="center">      
     
    <input type="submit" name="update" value="Update 
layers"> 
     
    <br><br> 
    </p> 
   </TD> 
  </TR> 
  <TR> 
   <TD nowrap> 
    <div align="center"> 
    <a href="./app.php">Reset Map</a> 
    </div> 
   </TD> 
   <TD width="252" align="center" valign="top"> 
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    <p align="center"><strong>Functions:</strong></p> 
    <p align="center"> 
     
    <?php 
     // *************  Block 17 ************* 
     // If the "Urban areas" layers is checked then the 
"Show visible urban areas" button is drawn 
     $layer = $map->getLayer(3); 
     if ($layer->status == MS_ON) 
      echo "<input name='shp_rows' 
type='submit' value='Show visible urban areas'><br><br>"; 
      
     $layer = $map->getLayer(2); 
     if ($layer->status == MS_ON) 
      echo "<input name='classify_roads' 
type='submit' value='Classify major roads'><br><BR>"; 
    ?> 
     
    </p> 
   </TD> 
  </TR> 
 </TABLE> 
  
 <?php  
  // *************  Block 18 ************* 
  // Only if the user pressed the "Draw Map, or if he clicked on the main 
map  
  // the zoom level of the new map is calculated 
  if (isset($HTTP_POST_VARS["draw"]) || 
(isset($HTTP_POST_VARS["mapa_x"]) && isset($HTTP_POST_VARS["mapa_y"])) && 
(!isset($HTTP_POST_VARS["mapRef_x"]) && !isset($HTTP_POST_VARS["mapRef_y"]) 
) ) 
  { 
   if ($check_pan == "CHECKED" || $val_zsize == 0) 
   { 
    $total_zoom = $total_zoom; 
   } 
   else if ($check_zin == "CHECKED") 
   { 
      if ($val_zsize == 1) 
       $total_zoom = $total_zoom * 2; 
      elseif ($val_zsize == 2) 
       $total_zoom = $total_zoom * 4; 
   } 
   else if ($check_zout == "CHECKED") 
   { 
     if ($val_zsize == 1) 
     { 
      if (($total_zoom / 2) >= 1) 
       $total_zoom = $total_zoom / 2; 
      else 
       $total_zoom = 1; 
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     } 
     elseif ($val_zsize == 2) 
     { 
      if (($total_zoom / 4) >= 1) 
       $total_zoom = $total_zoom / 4; 
      else 
       $total_zoom = 1; 
     } 
   } 
  } 
 ?> 
  
 <br> 
  
 <input type=HIDDEN name="total_zoom" value="<?php echo $total_zoom ?>"> 
  
 <?php  
  // *************  Block 19 ************* 
  // The "Visible urban areas" table is drawn since the user pressed the 
"Show visible areas" or the "Show on Map" buttons  
  if (isset($HTTP_POST_VARS["shp_rows"]) || 
isset($HTTP_POST_VARS["Show"])) 
  { 
   $layer = $map->getLayer(3); 
   $layer->open(); 
    
   echo "<strong>Visible urban areas:</strong> <BR><BR><table 
width='200' border='1' align='center'>";  
   
   if ($layer->whichShapes($map->extent) == MS_SUCCESS) 
   { 
    while ($shape = $layer->nextShape()) 
    { 
     echo  "<tr>"; 
     if (isset($HTTP_POST_VARS["urban_area"]) ) 
     { 
      if ($shape->index == 
$HTTP_POST_VARS["urban_area"] && !isset($HTTP_POST_VARS["shp_rows"])) 
       $radio_checked = "CHECKED"; 
      else 
       $radio_checked = ""; 
     } 
      
     echo "<td align ='center' valign ='middle'><input 
name='urban_area' type='radio' value='" . $shape->index . "' " . $radio_checked 
."></td>"; 
     echo "<td align ='center' valign ='middle' >" . 
$shape->values["NAM"] . "</td>"; 
     echo  "</tr>"; 
    } 
   } 
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   $layer->close(); 
    
   echo "</table><BR>"; 
   ?> 
   
   <input name="Show" type="submit" value="Show on Map"> 
    
   <?php 
  } 
 ?> 
  
 <br> 
 
 <?php 
  // *************  Block 20 ************* 
  // Since the user pressed the "Classify major roads" button, and till the 
user presses the "Clear classification" button 
  // the "Classify by" table is drawn 
  if((isset($HTTP_POST_VARS["classify_roads"]) || 
isset($HTTP_POST_VARS["keep"])) && 
!isset($HTTP_POST_VARS["stop_classification"])) 
  { 
   ?> 
   <p><strong> 
   Classify by: 
   </strong></p> 
   <table width="200"> 
    <tr> 
     <td> 
      <input type="radio" name="road_field" 
value="TRAFFIC" <?php echo $traffic_checked?>>Traffic 
     </td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td> 
      <input type="radio" name="road_field" 
value="CO2_EMISSI" <?php echo $co2_emissi_checked?>>CO2 Emissions 
     </td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td> 
      Number of classes: 
      <input name="num_classes" type="text" 
value="<?php  
           
       // *************  Block 20.1 
************* 
           
       // The default number of classes 
is 5, 



 

97  

           
       // otherwise the user's value is 
used 
           
       if 
(isset($HTTP_POST_VARS["num_classes"])) 
           
        echo 
$HTTP_POST_VARS["num_classes"]; 
           
       else 
           
        echo "5"; 
           
       ?>" size="3"> 
     </td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td> 
      <div align="center"> 
       <input type="submit" 
name="create_classification" value="Create classification"> 
       <br><br> 
       <input type="submit" 
name="stop_classification" value="Clear classification"> 
      </div> 
     </td> 
    </tr> 
   </table> 
   <p></p>  
   <?php 
   // *************  Block 20.2 ************* 
   // This variable is used so that the programm will keep the 
classification active 
   // until the user presses the "Clear classification" button 
   echo "<input type=HIDDEN name='keep' value='1'>"; 
  } 
 ?> 
  
 </FORM> 
 </CENTER> 
 </BODY> 
</HMTL> 
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