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Η διπλωματική εργασία επιχειρεί να εξοικειώσει τον αναγνώστη με τεχνολογίες 

που βοηθούν στην υλοποίηση ενός διαδραστικού δικτυακού περιβάλλοντος για 

τη παραχώρηση κάποιων γραφικών δυνατοτήτων στο χρήστη ώστε να βλέπει και 

να μπορεί να τροποποιεί χωρικά δεδομένα. Παρουσιάζει πως συνδυάζονται οι 

τεχνολογίες και επιχειρεί σε αρχικό στάδιο την υλοποίηση ενός τέτοιου 

διαδραστικού περιβάλλοντος. Η Βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται είναι η 

Oracle και μια προέκταση της η εφαρμογή Oracle spatial βοηθά στην 

καταχώριση, επεξεργασία, ανάκληση, παρουσίαση χωρικών δεδομένων. Η 

επικοινωνία με τη βάση και διασύνδεση με το διαδίκτυο επιχειρήθηκε αρχικά με 

χρήση τεχνολογίας ΡΗΡ. Γίνεται χρήση της τεχνολογίας αυτής αλλά λόγω 

προβλημάτων της συνεργασίας php με χωρικά δεδομένα της Oracle, 

χρησιμοποιείται κυρίως η τεχνολογία XSQL. Με την XSQL επιστρέφονται 

αποτελέσματα από τη βάση σε μορφή XML. Γίνεται επεξεργασία τους με τη 

βοήθεια της τεχνολογίας XSLT και μετατροπή τους σε γραφικά . Τα γραφικά 

απεικονίζονται με χρήση SVG. Αλληλεπίδραση του χρήστη με το περιβάλλον 

επιχειρείται με Javascript.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αριθμός Σελίδα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

1.1 Τι είναι γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα-Ιστός
γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος 1

1.2 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας 2

1.3 Δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν 3

1.4 Σύνοψη των κεφαλαίων που ακολουθούν 3

2 Η ΔΟΜΗ ΕΝΟΣ GIS ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 5

2.1 Γεωγραφική Βάση Δεδομένων 5

2.2 GIS interface 9

3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 11

4 ORACLE SPATIAL 12

4.1 Γεωμετρικοί τύποι 12

4.2 Μοντέλο δεδομένων 14
4.2.1 Στοιχείο (Element) 14
4.2.2 Γεωμετρία (Geometry) 14
4.2.3 Στρώμα (layer) 15
4.2.4 Σύστημα Συντεταγμένων (Coordinates system) 15
4.2.5 Ανεκτικότητα (Tolerance) 16
4.2.6 Ευρετηριοποίηση 16

4.3 Γεωμετρική περιγραφή του χωρικού μοντέλου 17
4.3.1 Τύπος SDO_GTYPE 17
4.3.2 Τύπος SDO_SRID 18
4.3.3 Τύπος SDO_ELEM INFO 19

4.4 Βασικές συναρτήσεις και τελεστές 23

4.5 Εισαγωγή δεδομένων στον Oracle Spatial 26



5 PHP 30

5.1 PHP και SVG 31

5.2 PHP και ORACLE 32
5.2.1 Εγκατάσταση 32
5.2.2 Συναρτήσεις σύνδεσης με τη βάση 33
5.2.3 Χρήσιμες συναρτήσεις 33

5.3 Php και oracle spatial 34
5.3.1 PHP, Oracle Spatial και SVG 36

6 SVG 37

6.1 Δομή SVG 38
6.1.1 Στοιχείο SVG 38
6.1.2 Στοιχείο ομαδοποίησης g-Container Element g 38

6.2 Βασικά σχήματα 39
6.2.1 Ορθογώνιο-Rect 39
6.2.2 Κύκλος-Circle 39
6.2.3 Γραμμή-Line 40
6.2.4 Πολλαπλή γραμμή-Poly lines 40
6.2.5 Πολύγωνο-Polygon 41

6.3 Διαδρομή-Path 41

6.4 Scripting 42

7 XSQL 44

7.1 H XSQL ως κεντρική τεχνολογία 44

7.2 Υποστήριξη XSQL, XML, XSLT 51

7.3 Βασικές συναρτήσεις XSQL 51

7.4 Πως φορτώνεται ένα αρχείο xsql 53

8 XSQL ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 55

8.1 Αλληλεπίδραση με τα σχήματα 61

8.2 Μετατροπή συντεταγμένων 64

8.3 Εισαγωγή στοιχείων που προσδιορίζουν ταυτότητα 64

ϋ



8.4 Επιβεβαίωση της σωστής σχεδίασης 67

8.5 Εφαρμογή του XSLT σε άλλους πίνακες 68

8.6 Δημιουργία δικών μας πινάκων και προβολή τους 71

8.7 Προβολή γραφικών από δύο πίνακες ταυτόχρονα-Προβολή
ορισμένων γεωμετριών από έναν πίνακα. 73

9 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ GIS WEB INTERFACE 82

10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 91

10.1 Περίληψη διπλωματικής 91

10.2 Απολογισμός 91

10.3 Μελλοντική δουλειά 92

in



ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

Αριθμός Σελίδα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Διάγραμμα 1 Η αρχιτεκτονική ενός ιστού γεωγραφικού πληροφοριακού

συστήματος....................................................................................................................... 11

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1 Τιμές και Ερμηνεία του SDO_ELEM_INFO.......................................................... 23
Πίνακας 2 OCI8 βασικές συναρτήσεις...........................................................................................34
Πίνακας 3 XSQL συναρτήσεις...................................................................................................... 53

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραμμα 1................................................................................................................................60

ΕΙΚΟΝΕΣ

Εικόνα 1 Δομή GIS συστήματος.....................................................................................................5
Εικόνα 2 Σειρά από στρώματα που συνθέτουν ένα χάρτη............................................................... 6
Εικόνα 3 Τύποι αποθήκευσης χωρικού δεδομένου..........................................................................6
Εικόνα 4 Σχέση νεοίθΓ(διανύσματος)-νεεΙοΓ(καμβά)..................................................................... 7
Εικόνα 5 Συμβατικά δεδομένα........................................................................................................ 7
Εικόνα 6 Γεωμετρικοί τύποι.......................................................................................................... 13
Εικόνα 7........................................................................................................................................ 32
Εικόνα 8 Πολλαπλή γραμμή..........................................................................................................40
Εικόνα 9 Πολύγωνο........................................................................................................................41
Εικόνα 10 Σχεδιασμός πολύγωνου SVG με χρήση του στοιχείου path...................................... 42
Εικόνα 11 Επίδραση της εφαρμογής κάποιου script σε ένα σχήμα SVG................................... 43
Εικόνα 12 Κομψός τρόπος παρουσίασης δεδομένων από ερώτημα από μια

βάση δεδομένων................................................................................................................ 47
Εικόνα 13 Μετατροπή των αποτελεσμάτων της SQL....................................................................48
Εικόνα 14 Αρχιτεκτονική XSQL...................................................................................................51
Εικόνα 15 Το αποτέλεσμα εφαρμογής του xslt (states_init.xsl) στα

αποτελέσματα του xsql αρχείου........................................................................................ 61

ιν



Εικόνα 16 Αποτέλεσμα της εφαρμογής του XSL (states_coord.xsl) στο αρχείο
xsql...................................................................................................................................63

Εικόνα 17 Αποτέλεσμα της εφαρμογής του XSL (statesl80-90.xsl) στο αρχείο
xsql...................................................................................................................................64

Εικόνα 19 Αποτέλεσμα της εφαρμογής του XSL (statesSTATE.xsl) στο αρχείο
xsql.................................................................................................................................... 66

Εικόνα 20 Απεικόνιση του πίνακα states με τη βοήθεια του Oracle Spatial Index 
Advisor για αντιπαράθεση με το αποτέλεσμα που παράγεται με χρήση
XSLT................................................................................................................................. 68

Εικόνα 21 Αποτέλεσμα της εφαρμογής του TLHART.xsl στο αρχείο xsql
(πίνακας TLHART).......................................................................................................... 70

Εικόνα 22 Απεικόνιση του πίνακα tlhart με τη βοήθεια του Oracle Spatial Index 
Advisor για αντιπαράθεση με το αποτέλεσμα που παράγεται με χρήση
XSLT................................................................................................................................. 71

Εικόνα 23 Αποτέλεσμα της εφαρμογής του emp3jall.xsl στο αρχείο xsql
(πίνακας COLA_MARKETS)......................................................................................... 73

Εικόνα 24 Αποτέλεσμα της εφαρμογής του airprt.xsl στο αρχείο xsql (πίνακες
airprtx020 και states)........................................................................................................ 75

Εικόνα 25 Χρήση αξόνων και προβολή συντεταγμένων................................................................ 76
Εικόνα 26 Δυνατότητα για Μεγέθυνση, Σμίκρυνση, Μετακίνηση αριστερά, δεξιά.......................76
Εικόνα 27 Με μεγέθυνση (Zoom) οι τιμές των συντεταγμένων SVG παραμένουν

σταθερές.............................................................................................................................77
Εικόνα 28 Πλαίσιο αλληλεπίδρασης με το χρήστη. Δίνει τη δυνατότητα να

προβληθούν στο χάρτη οι τιμές της στήλης που επιθυμεί.................................................78
Εικόνα 29 Αποτέλεσμα εφαρμογής του πλαισίου που φαίνεται στην Εικόνα 28...........................79
Εικόνα 30 Χρήση μενού με προσωπικές επιλογές για το GIS.......................................................80
Εικόνα 31 Εισαγωγική σελίδα του διαδραστικού περιβάλλοντος..................................................82
Εικόνα 32 Εικόνα που έχει ο χρήστης αφού συνδεθεί στη βάση................................................... 83
Εικόνα 33 Αποτέλεσμα χρήσης της ένδειξης «Λεπτομέρειες» σε κάποιο πίνακα

της επιλογής μας................................................................................................................ 85
Εικόνα 34 Αποτέλεσμα χρήσης της ένδειξης «Χάρτης» σε κάποιο πίνακα της

επιλογής μας...................................................................................................................... 86
Εικόνα 35 Δυνατότητα προβολής δεδομένων από 2 πίνακες ταυτόχρονα.....................................88
Εικόνα 36 Προβολή 2 πινάκων ταυτόχρονα, των country και cities............................................. 88
Εικόνα 37 Αποτέλεσμα που προκύπτει μετά από ερώτημα σε κάποια μη χωρικά

δεδομένα και αντικατοπτρίζεται στα χωρικά.....................................................................90

ν



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου, την αδερφή μου και τους 

φίλους μου για τη υποστήριξη στη διάρκεια της διπλωματικής.

Επίσης να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Γιώργο Ευαγγελίδη για τη 

συνεργασία και υποστήριξη του σε δυσκολίες που παρουσιάστηκαν 

κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας

ΑΦΙΕΡΩΣΗ

Αφιερώνω το βιβλίο στην αδερφή μου Γιώτα

νι



ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

DBMS Database Management System, Σύστημα Διαχείρισης 
Βάσεως Δεδομένων

GIS Geographic Information System, Γεωγραφικό 
Πληροφοριακό Σύστημα

ORDBMS Object Relational Database Management System, 
Αντικειμενοσχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεως 
δεδομένων

PHP Personal Home Page (Hypertext Preprocessor 
server-side scripting language)

XML extensible Markup Language

XSLT Extensible Stylesheet Language Transformations

XSQL Extended Structured Query Language



1 Εισαγωγή

1.1 Τι είναι γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα-Ιστός γεωγραφικού 

πληροφοριακού συστήματος

Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα είναι τα εργαλεία που 

επιτρέπουν την προβολή χωρικών δεδομένων και επεξεργασία τους με 

στόχο την ανάκτηση πληροφορίας για λήψη αποφάσεων σχετικά με 

κάποιο τμήμα της γης. Ο ορισμός αυτός δεν είναι ακριβής αφού και η 

γεωγραφία σαν επιστήμη δέχεται πολλές επιρροές από πολλές άλλες 

επιστήμες, μεταβάλλεται συνεχώς και εμπλουτίζεται για να συμμορφωθεί 

με τις εκάστοτε πολιτιστικές, πνευματικές, οικονομικές ακόμα και 

πολιτικές ανάγκες της κοινωνίας.

Στην εποχή μας που έχει χαρακτηριστεί ως Κοινωνία της Πληροφορίας, 

κυριαρχεί το διαδίκτυο (Intenet), ένα μέσο που διακινεί τεράστιο 

πληροφοριακό όγκο. Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα μπορεί 

να χρησιμοποιήσει όλες τις τεχνικές, τα πλεονεκτήματα και τις 

πολυμεσικές (multimedia) δυνατότητες του διαδικτύου. Η δυνατότητα 

ύπαρξης, απεικόνισης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριακών 

συστημάτων στον παγκόσμιο ιστό (WWW - World Wide Web) 

εκφράζεται συχνά με τον όρο Διαδικτυακό Γεωγραφικό 

Πληροφοριακό Σύστημα (WEB GIS).

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι Ιστού Γεωγραφικών Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Δύο από τους πιο βασικούς αναφέρονται παρακάτω

Στατικό Διαδικτυακό Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (Static 

WEB GIS) Στην περίπτωση αυτή, η διαδικτυακή σελίδα του είναι μια 

στατική εικόνα που καθορίζεται από το δημιουργό της σελίδας. Σε 

πολλές ιστοσελίδες βλέπουμε τέτοιες εφαρμογές στις οποίες οι χάρτες 

είναι αποθηκευμένοι σε τέτοια μορφή ώστε όταν ο χρήστης ζητήσει 

κάποιο χάρτη του επιστρέφεται ο χάρτης/ εικόνα. Στην περίπτωση 

αυτή δεν υπάρχει αλληλεπίδραση με το χρήστη πέρα από τη



δυνατότητα να ζητήσει ένα χάρτη άλλης περιοχής ή να μεγεθύνει ή να 

μικρύνει την εικόνα.

Δυναμικό Διαδικτυακό Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα 

(Dynamic WEB GIS). Στην περίπτωση αυτή ένας δικτυακός 

φυλλομετρητής (WEB browser) συγκεντρώνει την πληροφορία 

παρουσιάζοντας μια σελίδα με μενού, πλαίσια κειμένου και επιλογές 

που ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει. Όταν ο χρήστης πατήσει ένα 

κουμπί η φόρμα στέλνεται στο διακομιστή γεωγραφικών 

πληροφοριακών συστημάτων (GIS Server). Ο διακομιστής περνά την 

πληροφορία σε μια εφαρμογή για επεξεργασία η ρωτάει κάποια βάση 

δεδομένων. Στη συνέχεια επιστρέφει τα αποτελέσματα δυναμικά στο 

χρήστη της σελίδας υπερκειμένου(ΗΤΜΕ).

Η διπλωματική αυτή εργασία ερευνά τη δεύτερη κατηγορία. Επιχειρεί 

την ανάλυση της σχεδίαση ενός δυναμικού ιστού γεωγραφικών 

πληροφοριακών συστημάτων παρουσιάζοντας κάποιες πιθανές 

τεχνολογίες και επιλεγμένες με βάση κάποια κριτήρια που θα 

αναφερθούν αναλυτικά.

1.2 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Η διπλωματική αυτή εργασία έχει σαν σκοπό τη σχεδίαση ενός 

διαδραστικού δικτυακού περιβάλλοντος (interactive web interface), 

για τη παραχώρηση κάποιων γραφικών δυνατοτήτων στο χρήστη ώστε 

να βλέπει και να μπορεί να τροποποιεί χωρικά δεδομένα.

Αρχικά επιχειρεί να εξοικειώσει τον αναγνώστη με τεχνολογίες που 

βοηθούν στην υλοποίηση ενός διαδραστικού δικτυακού περιβάλλοντος. 

Στη συνέχεια παρουσιάζει πως συνδυάζονται οι τεχνολογίες και τέλος 

επιχειρεί σε αρχικό στάδιο την υλοποίηση ενός τέτοιου διαδραστικού 

περιβάλλοντος.
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1.3 Δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν

Για την υλοποίηση ενός γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος 

υπάρχει πληθώρα τεχνολογιών βάσεων δεδομένων, γλωσσών 

επικοινωνίας με τις βάσεις, γλωσσών αλληλεπίδρασης με το χρήστη 

καθώς και τεχνολογίες γραφικών. Επίσης υπάρχουν πολλά έτοιμα 

γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα που κάνουν χρήση διαδικτύου. 

Χρειάστηκε εις βάθος διερεύνηση των διαθέσιμων τεχνολογιών 

(εγκατάσταση λογισμικού, χρήση, εκμάθηση), κάποιες από τις οποίες 

δεν αναφέρονται καθόλου στο σύγγραμμα αυτό ή αναφέρονται ελάχιστα, 

ώστε να αποφασισθεί ποια είναι η πιο ευέλικτη και προσανατολισμένη 

για την υλοποίηση ενός γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος. Η 

διαδικασία αυτή ήταν επίπονη και αρκετά χρονοβόρα.

Στη φάση της υλοποίησης διαπιστώθηκε ότι κάποιες τεχνολογίες δε 

μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Η ανακάλυψη αυτή οδήγησε σε 

νέα έρευνα εναλλακτικών λύσεων και προκάλεσε κάποια απόκλιση από 

τους αρχικούς στόχους υλοποίησης.

1.4 Σύνοψη των κεφαλαίων που ακολουθούν

Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφεται η δομή ενός γεωγραφικού 

πληροφοριακού συστήματος και του περιβάλλοντος αυτού. Στο τρίτο 

κεφάλαιο αναπτύσσεται επιγραμματικά η αρχιτεκτονική της εφαρμογής. 

Το τέταρτο κεφάλαιο εισέρχεται σε τεχνολογίες υποστήριξης για την 

επιχειρηματική λογική (business logic), όπως τεχνολογίες βάσεων 

δεδομένων. Στο πέμπτο έκτο και έβδομο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι 

τεχνολογίες για την εμφανισιακή λογική όπως φύλλα στυλ (XSL) κλπ 

(SVG) και για την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων (XSQL, ΡΗΡ). 

Στο όγδοο και ένατο κεφάλαιο γίνεται εφαρμογή των τεχνολογιών για 

την υλοποίηση ενός ιστού γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος. 

Τέλος στο δέκατο κεφάλαιο αναπτύσσονται συμπεράσματα, γίνεται
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απολογισμός και αναπτύσσονται οι δυνατότητες που υπάρχουν για 

μελλοντική δουλειά.
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2 Η δομή ενός GIS συστήματος.

Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα όπως σχεδόν κάθε 

πληροφοριακό σύστημα έχει σαν τμήμα του μια βάση δεδομένων. Η 

βάση αυτή αποθηκεύει τα χωρικά αλλά και συμβατικά δεδομένα.

Στη συνέχεια χρειάζεται να αναπτυχθεί μια εφαρμογή-διασύνδεση 

(interface) με το χρήστη. Ο χρήστης βλέπει το περιβάλλον της 

εφαρμογής και ανάλογα με τις επιθυμίες του ζητάει να γίνει κάποια 

ενέργεια. Τα γεγονότα του χρήστη διαβιβάζονται στη βάση δεδομένων 

και συνήθως μετατρέπονται σε γεγονότα βάσης δεδομένων. Τα 

αποτελέσματα από τη βάση τα επεξεργάζεται η εφαρμογή (interface) 

και τα προβάλλει στο χρήστη.

Εικόνα 1 Δομή GIS συστήματος

2.1 Γεωγραφική Βάση Δεδομένων

Ο Σχεδιασμός μιας Γεωγραφικής (GIS) βάσης εξαρτάται από το 

σκοπό του χρήστη, τις απαιτήσεις, τον τρόπο που θέλει να 

παρουσιάζονται τα δεδομένα, το πόσα δεδομένα θέλει να αποθηκεύσει, 

για πόσους άλλους χρήστες, πόσους πελάτες κλπ. Υπάρχουν βάσεις 

δεδομένων που καλύπτουν αρκετές αν όχι όλες τις απαιτήσεις του 

χρήστη σήμερα.
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Η σκοπός μιας γεωγραφικής βάσης δεδομένων είναι να αποθηκεύει 

χωρικά δεδομένα (spatial data).

Μια GIS βάση δεδομένων ομαδοποιεί τα χωρικά δεδομένα σε μια σειρά από στρώματα/ επίπεδα 
χαρτών που έχουν κάποιο κοινό σημείο αναφοράς.

[Αναφορά 1]

Ένα παράδειγμα της στρωμάτωσης φαίνεται στην Εικόνα 2

Political/Administrative
Districts

Orthophoto 
Base Map

Topographic 
Contours

/v;zzz^%z
Reference Grid

Geodetic/Suivey 
Control ,

Εικόνα 2 Σειρά από στρώματα που συνθέτουν 
ένα χάρτη

Τα χωρικά δεδομένα μπορεί να είναι σημεία, γραμμές, πολύγονα, 

τρισδιάστατα σχήματα κοκ.

Εικόνα 3 Τύποι αποθήκευσης χωρικού 
δεδομένου
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Ένα στοιχείο (element) χωρικού δεδομένου μπορεί να ανήκει σε έναν 

από τους προηγούμενους τύπους. Αυτό το στοιχείο μπορεί να 

αποθηκευτεί είτε με μορφή διανύσματος (vector) είτε με μορφή 

ψηφίδας (raster).

Resulting 
Raster Map

Εικόνα 4 Σχέση νεοίθΓ(διανύσματος)- 
νε<:ίθΓ(καμβά)

Πέρα από τα χωρικά δεδομένα που απαιτούνται για τη σχεδίαση ενός 

χάρτη, στη βάση δεδομένων αποθηκεύονται και άλλα συμβατικά 

δεδομένα που έχουν σχέση με τα χωρικά δεδομένα όπως πληθυσμός 

περιοχής, τύπος εδάφους κλπ.

Όλα τα δεδομένα χωρικά και μη που αναφέρθηκαν παραπάνω 

αποθηκεύονται συνήθως σε αρχεία. Ένα από τα πιο γνωστά GIS 

προγράμματα, το Arcview αποθηκεύει τα γεωγραφικά δεδομένα σε 

αρχεία σχήματος, *.shp, τα ευρετήρια σε αρχεία *.shx και τις 

ιδιότητες σε αρχεία *.dbf, το Autocad σε DWF (Design Web
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Format), το ARC/INFO σε αρχεία εξαγωγής *.e00. Επίσης υπάρχουν 

και αρχεία της μορφής SDTS (Spatial Data Transfer standard). Για να 

αποθηκευτούν αυτά τα αρχεία σε βάσεις δεδομένων χρειάζεται κάποια 

διαδικασία που θα αναλυθεί στη συνέχεια

Υπάρχουν διάφορες βάσεις δεδομένων κατάλληλες να αποθηκεύουν 

χωρικά δεδομένα. Οι δύο πιο γνωστές είναι:

Η MySQL, (έκδοση 4.1) υποστηρίζει ένα υποσύνολο της «SQL92» με 

περιβάλλον Γεωμετρικών τύπων που προτάθηκε από το «Open GIS 

Consortium». Αυτή η έκδοση επιτρέπει την αποθήκευση και το 

χειρισμό χωρικών (spatial) και γεωγραφικών (geographic) δεδομένων.

Η Oracle, (Oracle9/) παρέχει υπηρεσίες εντοπισμού εξακρίβωσης θέσης 

(location-based services) που υποστηρίζουν μια γκάμα εφαρμογών όπως 

και GIS. Η πλατφόρμα «Oracle location platform» περικλείει την 

«Oracle9/ database», «Application Server», και «Ε-Business Suite». O 

«Oracle Spatial» και o «Oracle Locator» είναι δύο χαρακτηριστικά της 

Oracle που χρησιμοποιούνται από GIS συστήματα. Ο «Oracle 

Locator» είναι ένα χαρακτηριστικό των εκδόσεων Oracle9/ Standard και 

Enterprise Editions και προσφέρει δυνατότητα αποθήκευσης 

δεδομένων και παροχής πολλών λειτουργιών που έχουν σχέση με την 

τοποθεσία. Ο «Oracle Spatial» είναι εργαλείο της «Oracle9/ Enterprise 

Edition» και παρέχει προηγμένα χωρικά χαρακτηριστικά (spatial 

features) για GIS λύσεις. Όλες οι δυνατότητες του Oracle Locator 

περικλείονται στον Oracle Spatial.

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία, η βάση δεδομένων που επιλέχθηκε να 

διερευνηθεί και να χρησιμοποιηθεί είναι η Oracle με χρήση της 

εφαρμογής Oracle Spatial.

Η Oracle ως βάση δεδομένων προσφέρει τη δυνατότητα συναλλαγής, 

αποθήκευσης και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων με
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ασφάλεια και αξιοπιστία. Επειδή για την υλοποίηση ενός γεωγραφικού 

συστήματος απαιτείται η διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων 

επιλέχθηκε ως η καταλληλότερη.

Ένα μειονέκτημα της Oracle είναι η πολυπλοκότητα της, που όμως στη 

συγκεκριμένη περίπτωση έκανε πιο δελεαστική την επιλογή της ως 

αντικείμενο προς διερεΰνηση.

2.2 GIS interface

Το περιβάλλον ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (GIS 

interface) είναι αντικείμενο μιας πολύπλοκης εφαρμογής ενός Γραφικού 

Διαδραστικού Περιβάλλοντος Χρήστη (GUI, Graphic User Interface). 

Σε συστήματα πλήρους αλληλεπίδρασης με το χρήστη όπως τα GIS 

περισσότερο από 50% του συνολικού κώδικα αφιερώνεται στο κομμάτι 

της αλληλεπίδρασης με το χρήστη (user interface). Οπότε η ανάπτυξη 

αυτού του τμήματος GIS απαιτεί μεγαλύτερη διερεύνηση και 

περισσότερο χρόνο στην υλοποίηση σε σύγκριση με τη βάση 

δεδομένων που είναι μία έτοιμη εφαρμογή.

Υπάρχουν δύο επιλογές παρουσίασης ενός χάρτη. Με μορφή εικόνας 

(GIF, JPEG κλπ) και με μορφή διανύσματος (SVG κλπ). Και με τις 

δύο μορφές υπάρχει δυνατότητα αλληλεπίδρασης με το χρήστη. 

Συνήθως προτιμάται μια τεχνολογία χρήσης διανυσμάτων. Οι λόγοι 

είναι οι εξής: •

• Οι μορφές απεικόνισης εικόνας GIF, PNG, JPEG, TIFF είναι 

συλλογές από σημεία, χωρίς νοημοσύνη σύνδεσης σημείων και 

απαιτούν μεγάλο αποθηκευτικό χώρο ακόμα και εφόσον υπόστούν 

συμπίεση. Αν χρειαστεί να απεικονιστεί μία γραμμή, αυτές οι 

μορφές απεικόνισης πρέπει να μεταφέρουν σε πληροφορία όλο το 

διάστημα γύρω από την γραμμή καθώς και την ίδια τη γραμμή.
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• Τα γραφικά διανυσμάτων (Vector graphics) από την άλλη είναι 

απλές συλλογές από τελικά σημεία σε ένα Καρτεσιανό σύστημα. 

Αφού μόνο τα τελικά σημεία μαζί με κάποιες άλλες ιδιότητές τους 

στέλνονται στο Internet είναι πιο γρήγορο να κατεβάσει κάποιος 

δεδομένα με αυτή τη μορφή.

• Στις εικόνες διανυσμάτων (vector images) δε χάνεται πληροφορία 

κατά τη μεγέθυνση (zoom in), σμίκρυνση (zoom out).

Οι τεχνολογίες διανυσμάτων είναι πολλές. Πρέπει να γίνει επιλογή από 

αυτές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω τεχνολογίες:

• SVG -Scalable Vector Graphics (Γραφικά Βαθμωτών 

Διανυσμάτων)

• VRML -Virtual Reality Modeling Language (Γλώσσα 

μοντελοποίησης εικονικής πραγματικότητας)

• VML -Vector Markup Language

Η τεχνολογία VRML χρησιμοποιείται κυρίως για τρισδιάστατα 

γραφικά.

Από τις παραπάνω τεχνολογίες επιλέχθηκε η SVG για τη συγκεκριμένη 

διπλωματική εργασία. Η SVG είναι υποσύνολο τηςΧΜΕ με ακρωνύμιο 

«Extensible Markup Language» Η SVG είναι η XML για περιγραφή 

γραφικών δύο διαστάσεων. Επίσης, βοηθάει αρκετά στη χρήση κάποιων 

δυνατοτήτων και τεχνολογιών που παρέχονται από την Oracle.

Για προβολή SVG εικόνων απαιτείται η εγκατάσταση στο 

φυλλομετρητή, κάποιου προγράμματος σύνδεσης π.χ. του Adobe SVG 

plugin ή κάποιου άλλου προγράμματος που να καθιστά δυνατή την 

προβολή SVG εικόνων.
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3 Αρχιτεκτονική συστήματος

Στο Διάγραμμα 1 περιγράφεται η αρχιτεκτονική του συστήματος που 

απαιτείται για την υλοποίηση ενός διαδραστικού δικτυακού 

περιβάλλοντος που προβάλει χωρικά δεδομένα. Ο χρήστης/ πελάτης 

χρειάζεται κάποιο φυλλομετρητή δικτύου. Μέσω του φυλλομετρητή 

αιτείται κάποια χωρικά δεδομένα. Τα δεδομένα μεταφέρονται στη 

βάση μέσω του διακομιστή δικτύου και τη βοήθεια κάποιας 

τεχνολογίας επικοινωνίας με τη βάση. Η βάση δεδομένων δεν είναι 

ένα απλό σύστημα διαχείρισης δεδομένων αλλά είναι προετοιμασμένη 

να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται χωρικά δεδομένα. Αφού δεχθεί το 

ερώτημα επιστρέφει κάποια απάντηση στο χρήστη. Με χρήση της 

τεχνολογίας επικοινωνίας μορφοποιείται σε μορφή κατανοητή για το 

χρήστη.

Ο χρήστης με τη βοήθεια κάποιας γλώσσας script αλληλεπιδρά με το 

σύστημα.

Διάγραμμα 1 Η αρχιτεκτονική ενός ιστού 
γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος

Πελάτης

Φυλλομετρητής 
Δικτύου (WEB 
browser)

Αίτημα για χωρικά 
δεδομένα

ί
Γλώσσα
Script

Δεδομένα, 
εικόνες κλπ

χάρτες.

Διακομιστής
Δικτύου (WEB
server)
Apache,

π·Χ·

Tomcat,
server

Java

Τεχνολογία 
επικοινωνίας με 
τη βάση (π.χ. 
php, xsql)

Βάση δεδομένων 
GIS (π.χ. Oracle, 
mySql)

Απλή βάση --------------t ► Εργαλείο για
(Oracle) •4------------ χωρικά δεδομένα

(Oracle spatial)
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4 Oracle spatial

O Oracle Spatial [Αναφορά 2] παρέχει ένα σύνολο από συναρτήσεις 

και σχηματικές παραστάσεις που διευκολύνουν την αποτελεσματική 

αποθήκευση, πρόσβαση και ανάλυση χωρικών δεδομένων σε μια βάση 

δεδομένων Oracle. Από τη στιγμή που τα δεδομένα αποθηκεύονται 

στη βάση δεδομένων μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να τα ανακτήσει να 

τα συσχετίσει και να τα χειρισθεί με επιδεξιότητα. Ένα παράδειγμα 

χωρικών δεδομένων είναι ένας χάρτης με διαδρομές. Ένας χάρτης με 

διαδρομές είναι ένα αντικείμενο δύο (2) διαστάσεων που περιέχει 

σημεία, γραμμές, πολύγονα που αναπαριστούν πόλεις, δρόμους και 

πολιτικά όρια όπως κράτη ή περιφέρειες. Η τοποθέτηση των πόλεων, 

δρόμων, ορίων στην επιφάνεια της γης προβάλλονται σε μία οθόνη ή 

ένα κομμάτι χαρτί διατηρώντας τις σχετικές θέσεις και αποστάσεις των 

αποδιδόμενων αντικειμένων.

Τα δεδομένα που δείχνουν τη θέση της γης (μήκος και πλάτος ή ύψος 

και βάθος) των αποδιδόμενων αντικειμένων είναι τα χωρικά δεδομένα. 

Όταν αποδίδεται ένας χάρτης αυτά τα δεδομένα προβάλλουν τις 

τοποθεσίες των αντικειμένων σε ένα χαρτί δύο (2) διαστάσεων. Τα 

γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα αποθηκεύουν, ανακτούν, 

ανανεώνουν και επεξεργάζονται συλλογές από θέματα που έχουν και 

χωρικά και μη χωρικά χαρακτηριστικά. Παραδείγματα μη χωρικών 

χαρακτηριστικών είναι το όνομα, ο τύπος του εδάφους, η ταξινόμηση 

της χρήσης γης. Παραδείγματα χωρικών δεδομένων οι συντεταγμένες, 

η αναπαράσταση σχημάτων και γεωμετριών βασισμένων σε 

διανύσματα.

4.1 Γεωμετρικοί τόποι

Η έννοια γεωμετρία είναι μια διατεταγμένη σειρά από διανύσματα 

που συνδέονται με ευθείες γραμμές ή κυκλικά τόξα. Η σημασιολογία 

μιας γεωμετρίας καθορίζεται από τον τύπο της. Ο Oracle Spatial
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υποστηρίζει κάποιους αρχικούς τύπους δεδομένων και γεωμετρίες που 

συντίθενται από συνδυασμούς αυτών των τύπων:

• Σημεία και συλλογές σημείων (Points, point clusters)

• Αλληλουχία γραμμών (line strings)

• Πολύγωνα (n-point polygons)

• Αλληλουχία Γραμμών με κυκλικά τόξα (Arc line strings)

• Πολύγωνα με κυκλικά τόξα (Arc polygons)

• Σύνθετα πολύγωνα, με κυκλικά τόξα και ευθείες γραμμές (Compound 
polygons)

• Σύνθετες αλληλουχίες γραμμών (Compound line strings)

• Κύκλοι (Circles)

• Ορθογώνια (Optimized rectangles)

ίημιία Γρπμμη Πολύγονο

/
Πολύγονο μι κοκλικύ τόξκ Σύνβπο πολύγονο

Κύκλος

Εικόνα 6 Γεωμετρικοί τύποι
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4.2 Μοντέλο δεδομένων

Ο Oracle Spatial υποστηρίζει ένα αντικειμενο-σχεσιακό (object-relational) 

μοντέλο δεδομένων. To object-relational μοντέλο χρησιμοποιεί μια στήλη 

από έναν πίνακα για την αποθήκευση χωρικών δεδομένων. Ο τύπος των 

δεδομένων αυτών ονομάζεται MDSYS.SDO_GEOMETRY. Για κάθε 

χωρικό αντικείμενο αφιερώνεται μια γραμμή στη βάση (ROW).

Το μοντέλο δεδομένων χρησιμοποιεί στοιχεία (elements) , γεωμετρίες 

(geometries) και επίπεδα/ στρώματα (layers)

4.2.1 Στοιχείο (Element)

Ένα στοιχείο είναι το βασικό κομμάτι μιας γεωμετρίας . Το 

υποστηριζόμενα στοιχεία είναι τα σημεία, οι γραμμές και τα 

πολύγονα. Κάθε συντεταγμένη αποθηκεύεται σαν ένα ζευγάρι τιμών 

χ και y.

Ένα σημείο αποτελείται από μία συντεταγμένη. Η γραμμή από δύο 

συντεταγμένες. Τα πολύγονα αποτελούνται από πολλά ζεύγη 

συντεταγμένων. Απαιτείται ένα ζεύγος για κάθε γραμμή του 

πολύγωνου. Οι συντεταγμένες δίνονται σε σειρά αντίθετη με τη φορά 

του ρολογιού για εξωτερικά πολύγονα, με τη φορά του ρολογιού για 

εσωτερικά πολύγονα.

4.2.2 Γεωμετρία (Geometry)

Μια γεωμετρία είναι η αναπαράσταση ενός χωρικού χαρακτηριστικού 

που αποτελείται από ένα ή πολλά βασικά στοιχεία. Έτσι μπορεί να 

αποτελείται από ένα από τα βασικά στοιχεία που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, από πολλαπλά ομογενή (πολλαπλά στοιχεία ίδιου τύπου) ή 

πολλαπλά ετερογενή (πολλαπλά στοιχεία διαφορετικού τύπου) 

στοιχεία. Ένα παράδειγμα γεωμετρίας είναι π.χ. η γη προς κτίση σε 

μια χώρα.

14



4.2.3 Στρώμα (layer)

Ένα στρώμα αποτελείται από ένα σύνολο γεωμετριών που έχουν τις 

ίδιες ιδιότητες. Π.χ. Σε ένα στρώμα περιγράφονται τα τοπολογικά 

χαρακτηριστικά, σε κάποιο άλλο τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά κοκ.

4.2.4 Σύστημα Συντεταγμένων (Coordinates system)

Ένα σύστημα συντεταγμένων (που επίσης αναφέρεται και σαν σύστημα 

χωρικής αναφοράς) είναι ένας τρόπος για να ορισθούν συντεταγμένες σε 

μια περιοχή και να καθορισθούν σχέσεις μεταξύ αυτών των 

συντεταγμένων. Δίνει τη δυνατότητα να ερμηνευτούν αυτές οι 

συντεταγμένες σαν αναπαράσταση της θέσης σε ένα πραγματικό κόσμο. 

Όλα τα χωρικά δεδομένα έχουν κάποιο σύστημα συντεταγμένων 

ορισμένο. Το σύστημα μπορεί να έχει σαν αναφορά τη γη 

(georeferenced) ή να μη την έχει (Cartesian). Αν έχει ως αναφορά τη γη, 

τότε έχει και μία αναγνωρισμένη μονάδα μέτρησης (όπως π.χ. το μέτρο) 

συσχετισμένη με αυτό. Ο Oracle Spatial έχει τη δυνατότητα να 

επιστρέφει τα δεδομένα σε ένα άλλο σύστημα μέτρησης εύκολα.

Τα χωρικά δεδομένα συσχετίζονται με Καρτεσιανό, γεωγραφικό, τοπικό 

ή σχεδιασμένου από την αρχή σύστημα συντεταγμένων:

• Οι καρτεσιανές συντεταγμένες είναι συντεταγμένες που μετρούν 

τη θέση ενός σημείου από μία καθορισμένη αρχή συντεταγμένων 

κατά μήκος των αξόνων που είναι κάθετοι μεταξύ τους σε ένα 

χώρο δύο ή και τριών διαστάσεων. Αν ένα αντικείμενο δεν έχει 

έναν ορισμένο τύπο συντεταγμένων, τότε ορίζονται σε αυτό οι 

καρτεσιανές. •

• Γεωδαιτικές συντεταγμένες (αναφέρονται και σαν γεωγραφικές) 

είναι γωνιακές συντεταγμένες (μήκος και πλάτος) στενά 

συνδεδεμένες με τις σφαιρικές πολικές συντεταγμένες, και 

καθορίζονται σχετικά με μια γεωδαιτική ημερομηνία της γης.
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Μια γεωδαιτική ημερομηνία είναι ένας τρόπος αναπαράστασης 

της εικόνας της γης και είναι η αναφορά για το σύστημα των 

γεωδαιτικών συντεταγμένων.

• Σχεδιασμένες συντεταγμένες, είναι επίπεδες Καρτεσιανές 

συντεταγμένες που δημιουργούνται με βάση τις Καρτεσιανές, 

υλοποιώντας μία μαθηματική σχεδίαση/ προβολή από την 

επιφάνεια της γης σε ένα επίπεδο.

• Τοπικές συντεταγμένες, είναι Καρτεσιανές συντεταγμένες σε 

ένα σύστημα που δεν έχει σχέση με γεωγραφική αναφορά(π.χ. 

εφαρμογές CAD)

4.2.5 Ανεκτικότητα (Tolerance)

Η ανεκτικότητα χρησιμοποιείται για να καθορίσει ένα επίπεδο 

ακρίβειας στα χωρικά δεδομένα (π.χ. Αν η τιμή της ανεκτικότητας 

είναι μεγάλη δύο γεωμετρίες μπορούν να φανούν σαν μία ή να 

διαφοροποιηθούν αν ζητηθεί να βρούμε τη σχέση τους). Πρέπει να 

είναι ένας αριθμός μεγαλύτερος του μηδενός. Το εύρος τιμών της 

εξαρτάται από το σύστημα συντεταγμένων.

• Για τα γεωδαιτικά δεδομένα είναι ο αριθμός των μέτρων. Π.χ. ο 

αριθμός 100 σημαίνει ανεκτικότητα 100 μέτρων.

• Για μη γεωδαιτικά δεδομένα παίρνει τιμές από 0 έως 1 και 

αναφέρεται στο δεκαδικό κλάσμα της μονάδας απόστασης που 

χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα τιμή ανεκτικότητας 0.005 όταν η 

μονάδα είναι το μέτρο είναι το 1/200 του μέτρου.

4.2.6 Ευρετηριοποίηση

Η διαδικασία/ εισαγωγή της ευρετηριοποίησης είναι ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά του Oracle Spatial. Παρέχει ένα μηχανισμό που 

περιορίζει την αναζήτηση βασισμένος σε χωρικά κριτήρια όπως
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διασταύρωση και ενσωμάτωση. Ο μηχανισμός αυτός απαιτείται για να 

βρούμε:

• αντικείμενα που τέμνονται

• αντικείμενα που αλληλεπιδρούν

Επιστρέφοντας στη διαδικασία ευρετηριοποίησης, υπάρχουν δύο 

εναλλακτικές λύσεις:

• Ευρετηριοποίηση με Rtree (Rtree indexing)

• Ευρετηριοποίηση με Quadtree (Quadtree indexing)

4.3 Γεωμετρική περιγραφή του χωρικού μοντέλου

Όπως αναφέραμε και πριν στο χωρικό αντικειμενοσχεσιακό μοντέλο, η 

γεωμετρική περιγραφή ενός χωρικού αντικειμένου αποθηκεύεται σε μια 

απλή γραμμή και σε μια απλή στήλη και είναι τύπου 

SDO_GEOMETRY. Κάθε πίνακας που έχει μια στήλη τύπου 

SDO_GEOMETRY αποτελείται από ένα σύνολο από στήλες που 

καθορίζουν ένα μοναδικό κλειδί για αυτό τον πίνακα. Πίνακες αυτού 

του τύπου συχνά αναφέρονται και σαν γεωμετρικοί πίνακες. Η δομή 

του τύπου αυτού φαίνεται παρακάτω και είναι ένα σύνολο από τύπους 

που θα αναλυθούν στη συνέχεια.

CREATE TYPE sdo_geometry AS OBJECT (
SDO_GTYPE NUMBER,
SDO_SRID NUMBER,
SDO_POINT SDO_POINT_TYPE,
SDO_ELEM_INFO MDSYS.SDO_ELEM_INFO_ARRAY,
SDO_ORDINATES MDSYS.SDO_ORDINATE_ARRAY);

4.3.1 Τύπος SDOjGTYPE

Ο τύπος SDO_GTYPE καθορίζει τον τύπο της γεωμετρίας.

Η σύνταξη του είναι της μορφής dltt.
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Όπου το d καθορίζει τον αριθμό των διαστάσεων (2, 3 ή 4). Ο 

αριθμός των διαστάσεων αντιστοιχεί στον αριθμό των συντεταγμένων 

που χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν ένα διάνυσμα. Όλες οι 

γεωμετρίες στο ίδιο επίπεδο (layer) πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό 

διαστάσεων.

Τα δύο τελευταία ψηφία καθορίζουν τον τύπο της γεωμετρίας:

dlOO: Άγνωστη γεωμετρία. Είναι μια γεωμετρία που ο Oracle Spatial 

αγνοεί

dlOl: Σημείο. Η γεωμετρία περιλαμβάνει ένα σημείο

dl02: Αλληλουχία γραμμών ή καμπύλών. Η γεωμετρία περιλαμβάνει 

μια γραμμή που μπορεί να έχει και τμήματα από κυκλικά τόξα και 

ευθύγραμμα τμήματα

dl03: Πολύγωνο. Η γεωμετρία περιλαμβάνει πολύγωνα με τρύπες

dl04: Συλλογή. Η γεωμετρία είναι μια ετερογενής συλλογή από 

στοιχεία και περιέχει όλα τα άλλα στοιχεία

dl05: Πολλαπλά σημεία. Η γεωμετρία έχει ένα ή περισσότερα σημεία

dl06: Πολλαπλές γραμμές. Η γεωμετρία έχει μία ή περισσότερες 

γραμμές.

dl07: Πολλαπλό πολύγωνο. Η γεωμετρία περιέχει πολλαπλά, 

ξεχωριστά πολύγονα (περισσότερα από ένα εξωτερικά σύνορα)

4.3.2 Τύπος SDO_SRID

Ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται για να καθορίσει το σύστημα 

συντεταγμένων που θα συσχετισθεί με μια γεωμετρία. Αν δεν έχει τιμή, 

κανένα σύστημα συντεταγμένων δε σχετίζεται με τη γεωμετρία.
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4.3.3 Τύπος SDO_ELEM_INFO

Ο τύπος αυτός έχει μεταβλητό μήκος. Βοηθά στην ερμηνεία των 

συντεταγμένων SDO_ORDINATES. Οι ετικέτες 

SDO_ELEM_INFO_ITEM μέσα στον τύπο SDO_ELEM_INFO 

χωρίζονται σε τριάδες. Κάθε τριάδα τιμών ερμηνεύεται ως εξής:

SDO_STARTING_OFFSET η πρώτη ετικέτα της τριάδας 

προσδιορίζει την αρχική θέση μέσα στον πίνακα

SDO_ORDINATES που βρίσκεται η πρώτη συντεταγμένη για το 

συγκεκριμένο γεωμετρικό στοιχείο που περιγράφεται. Αν υπάρχει και 

δεύτερο γεωμετρικό στοιχείο περιγράφεται από ένα δεύτερο σύνολο 

τριάδων. Για το δεύτερο αυτό στοιχείο το 

SDO_STARTING_OFFSET αναφέρει μια θέση η όπου βρίσκεται η 

πρώτη συντεταγμένη του δεύτερου στοιχείου. Στη θέση η-1 βρίσκεται 

η τελευταία συντεταγμένη του προηγούμενου στοιχείου.

SDO_ETYPE, η δεύτερη ετικέτα της τριάδας δηλώνει τον τύπο του 

στοιχείου. Οι τιμές 1, 2, 1003 και 2003 δηλώνουν απλά στοιχεία που 

περιγράφονται από μια απλή τριάδα στον πίνακα

SDO_ELEM_INFO. Στις τιμές 1003,2003 το 1 σημαίνει εξωτερικός 

δακτύλιος πολύγωνου που ορίζεται αντίθετα από τη φορά του ρολογιού 

ενώ το 2 σημαίνει εσωτερικός δακτύλιος πολύγωνου και ορίζεται με τη 

φορά του ρολογιού. Οι τιμές 4, 1005, 2005 θεωρούνται σύνθετα 

στοιχεία που χρειάζονται μια τριάδα σαν επικεφαλίδα με κάποιες 

τριάδες να ακολουθούν, ο αριθμός των οποίων αναφέρεται στην πρώτη 

τριάδα.

SDO_INTERPRETATION, η τρίτη ετικέτα, δηλώνει δύο 

διαφορετικά πράγματα ανάλογα αν η τριάδα είναι επικεφαλίδα ή 

κανονική.
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Αν η ετικέτα SDO_ETYPE δηλώνει σύνθετο στοιχείο, η ετικέτα 

SDO_INTERPRETATION προσδιορίζει πόσες τριάδες θα 

ακολουθήσουν που αφορούν το σύνθετο στοιχείο.

Αν είναι απλό στοιχείο βοηθά στην ερμηνεία του τύπου των 

συντεταγμένων.

Υπάρχει γεωμετρία με πολλά στοιχεία και γεωμετρία με ένα σύνθετο 

στοιχείο ή πολλά σύνθετα στοιχεία. Υπάρχει διαφοροποίηση στις 

έννοιες αυτές.

Αν μια γεωμετρία αποτελείται από πολλά στοιχεία, οι συντεταγμένες 

(σημείο) του τέλους κάθε στοιχείου είναι οι προηγούμενες των 

συντεταγμένων της αρχής του επόμενου στοιχείου.

Για σύνθετα στοιχεία ένα σύνολο από η τριάδες απαιτούνται για να 

περιγράφουν ένα στοιχείο. Είναι απαραίτητο να θυμάται κανείς ότι τα 

υποστοιχεία ενός σύνθετου στοιχείου είναι γειτονικά. Το τέλος του 

κάθε υποστοιχείου είναι και η αρχή του επόμενου υποστοιχείου. Η 

ερμηνεία του συνδυασμού των δυο προαναφερόμενων στοιχείων 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

SDO_ET SDO_INTERPRETATION ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΥΡΕ

0 Οποιαδήποτε

τιμή

Γεωμετρίες που δεν 

υποστηρίζονται από τον Oracle 

Spatial

1 1 Σημείο

1 η>1 Δέσμη σημείων με η σημεία
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2 1

2 2

1003 ή 1

2003

1003 ή 2

2003

Αλληλουχία γραμμών των οποίων 

τα διανύσματα συνδέονται με 

ευθύγραμμα τμήματα

Αλληλουχία γραμμών των οποίων 

τα διανύσματα συνδέονται με 

κυκλικά τόξα. Τα κυκλικά τόξα 

περιγράφονται με τρεις 

συντεταγμένες. Η αρχή, το τέλος 

του τόξου και ένα τυχαίο σημείο. 

Αν δύο τόξα συνδέονται τότε το 

σημείο σύνδεσης τους δεν 

επαναλαμβάνεται. Έτσι θα 

χρειασθούν 5 συντεταγμένες για 

να περιγράφουν 2 τόξα που 

συνδέονται.

Απλά πολύγωνα που τα 

διανύσματα τους συνδέονται με 

μια ευθεία γραμμή. Το τελευταίο 

σημείο που προσδιορίζεται 

πρέπει να είναι ίδιο με το πρώτο

Πολύγωνο από κυκλικά τόξα. Το 

πρώτο σημείο είναι ίδιο με το 

τελευταίο. Για ένα πολύγωνο με 2 

τόξα τα σημεία 1,2,3 καθορίζουν 

το πρώτο πολύγωνο τα σημεία 

3,4,5 το δεύτερο. Το σημείο 3 

δεν επαναλαμβάνεται. Το σημείο 

1 είναι ίδιο με το σημείο 5
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1003 ή 3 Ορθογώνιο. Χρειάζεται μόνο 2

2003
σημεία για να ορισθεί. Το πάνω 

αριστερά και το κάτω δεξιά. 

Αυτός ο τύπος δεδομένων δεν 

υποστηρίζεται από τα γεωδαιτικά 

δεδομένα. Χρησιμοποιείται μόνο 

από αρχεία που χρησιμοποιούν 

καρτεσιανές συντεταγμένες

1003 4 Κύκλος. Περιγράφεται με 3 

σημεία που δίνονται στην 

περιφέρεια του κύκλου.

4 η>1 Σύνθετη αλληλουχία γραμμών με 

κάποιες από τις γραμμές να 

αποτελούνται από ευθύγραμμα 

τμήματα και κάποιες να 

αποτελούνται από κυκλικά τόξα. 

Ο αριθμός

SDOJNTERPRETATION

δηλώνει το σύνολο των 

υποστοιχείων που αποτελούν τη 

σύνθετη αυτή γραμμή. Το 

τελευταίο σημείο του 

υποστοιχείου αποτελεί το πρώτο 

σημείο για το επόμενο 

υποστοιχείο

1005 ή n>l Σύνθετο πολύγωνο με κάποια από

2005
τα τμήματα του να είναι 

ευθύγραμμα τμήματα και κάποια
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κυκλικά τόξα.

Πίνακας 1 Τιμές και Ερμηνεία του SDO_ELEM_INFO

Τύπος SDO_ORDINATES

Ο τύπος ορίζεται χρησιμοποιώντας ένα μεταβλητό πίνακα από 

αριθμούς που αποθηκεύουν τις τιμές των συντεταγμένων και 

δημιουργούν το περίγραμμα/ σύνορο ενός χωρικού αντικειμένου. Αν 

ένα πολύγωνο είναι 2 διαστάσεων αποθηκεύεται ως (XI, Υ1, Χ2, Υ2, 

Χ3, Υ3, XI, Υ1). Αν είναι 3 διαστάσεων ως (XI, Υ1, Ζ1, Χ2, Υ2, Ζ2, 

Χ3, Υ3, Ζ3, XI, Υ1, Ζ1). Όλα τα δεδομένα πρέπει να είναι έγκυρα και 

όχι μηδενικά. Η αρχή και το τέλος ενός στοιχείου που αποτελεί μια 

γεωμετρία καθορίζεται από την τιμή STARTING_OFFSET της 

συγκεκριμένης και της επόμενης τριάδας από αυτή που περιγράφει το 

στοιχείο.

4.4 Βασικές συναρτήσεις και τελεστές

Η αντικειμενοσχεσιακή βάση δεδομένων της Oracle υποστηρίζει 

SQL3. Αλλά πέρα από τη χρήση αντικειμένων η γλώσσα έχει 

επεκταθεί ώστε να χειρίζεται τη στήλη SDO_GEOMETRY με 

χωρικά δεδομένα. Υπάρχουν μια σειρά από συναρτήσεις που βοηθούν 

στο χειρισμό χωρικών δεδομένων. Κάποιες από αυτές δεν απαιτούν 

ευρετηριοποίηση ενώ κάποιες την απαιτούν. [Αναφορά 3]

Συναρτήσεις που δεν απαιτούν ευρετηριοποίηση αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα:

Α/Α Συνάρτηση Περιγραφή

1. SDO_GEOM.AREA Υπολογίζει το εμβαδόν ενός 
πολυγώνου 2 διαστάσεων

2. SDOGEOM.LENGTH Υπολογίζει το μήκος ή την 
περίμετρο μιας γεωμετρίας
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3. SDO_GEOM.RELATE Καθορίζει τη σχέση δύο 
αντικειμένων

4. SDOGEOM.SDOBUFFER Παράγει ένα ουδέτερο 
πολύγωνο γύρω από μια 
γεωμετρία

5. SDO GEOM.SDO POLY DIFFER 
ENCE

Παράγει ένα πολύγωνο που 
αντιπροσωπεύει τη διαφορά 
δύο γεωμετριών

6. SDO GEOM.SDO POLY INTERS 
ECTION

Παράγει ένα πολύγωνο που 
αντιπροσωπεύει τη τομή δύο 
γεωμετριών

7. SDO_GEOM.SDO_POLY_UNION Παράγει ένα πολύγωνο που 
αντιπροσωπεύει την ένωση 
δύο γεωμετριών

8. SDO_GEOM.SDO_POLY_XOR Παράγει ένα πολύγωνο που 
αντιπροσωπεύει τη
συμμετρική διαφορά δύο 
γεωμετριών

9. SDO GEOM.VALIDATE GEOME 
TRY

Προσδιορίζει εάν η
γεωμετρία είναι έγκυρη

10. SDOGEOM.VALIDATELAYER Προσδιορίζει εάν όλες οι 
γεωμετρίες σε μια στήλη 
είναι έγκυρες

11. SDO_GEOM.WITHIN_DISTANCE Καθορίζει εάν οι γεωμετρίες 
έχουν μια συγκεκριμένη 
απόσταση από κάπου

Οι παρακάτω συναρτήσεις στηρίζονται σε ευρετήρια. Κάθε μια από 

αυτές στηρίζεται σε δύο γεωμετρίες που τουλάχιστον στη μία θα 

πρέπει να έχει ορισθεί ευρετήριο.

Α/Α Συνάρτηση Περιγραφή

1. SDO_FILTER Καθορίζει ποιες γεωμετρίες έχουν σχέση 
με μία δοσμένη γεωμετρία

2. SDORELATE Καθορίζει τη σχέση δύο αντικειμένων

3. SDO_WITHIN_DISTANCE Καθορίζει εάν οι γεωμετρίες έχουν μια 
συγκεκριμένη απόσταση από κάπου

Η σχέση που μπορεί να έχουν δύο γεωμετρίες αναφέρονται παρακάτω:
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• ANYINTERACT - Επιστρέφει αληθής (TRUE) αν τα δύο αντικείμενα 

δεν έχουν καμία σχέση

• CONTAINS - Επιστρέφει CONTAINS αν το δεύτερο αντικείμενο 

είναι εξ’ ολοκλήρου μέσα στο πρώτο αντικείμενο και οι περιφέρειες τους 

δεν εφάπτονται, αλλιώς επιστρέφει ψευδές FALSE.

• COVEREDBY - Επιστρέφει COVEREDBY εάν το πρώτο 

αντικείμενο είναι εξ’ ολοκλήρου μέσα στο δεύτερο αντικείμενο και η 

περιφέρεια του εφάπτεται σε ένα ή περισσότερα σημεία, αλλιώς 

επιστρέφει FALSE.

• COVERS - Επιστρέφει COVERS εάν το δεύτερο αντικείμενο είναι εξ’ 

ολοκλήρου μέσα στο πρώτο αντικείμενο και οι περιφέρειες τους 

τέμνονται σε ένα η περισσότερα σημεία, αλλιώς επιστρέφει FALSE.

• DISJOINT - Επιστρέφει DISJOINT εάν τα αντικείμενα δεν έχουν ούτε 

ένα κοινό σημείο στην περιφέρεια τους, είτε εσωτερικά κάποιο κοινό 

σημείο, αλλιώς επιστρέφει FALSE.

• EQUAL - Επιστρέφει EQUAL αν τα αντικείμενα ταυτίζονται, αλλιώς 

επιστρέφει FALSE.

• INSIDE - Επιστρέφει INSIDE αν το πρώτο αντικείμενο βρίσκεται εξ’ 

ολοκλήρου μέσα στο δεύτερο αντικείμενο και οι περιφέρειες δεν 

ακουμπούν, αλλιώς επιστρέφει FALSE.

• OVERLAPBDYDISJOINT - Επιστρέφει

OVERLAPBDYDISJOINT αν τα αντικείμενα επικαλύπτονται, αλλά οι 

περιφέρειες τους δεν έχουν καμία σχέση, αλλιώς επιστρέφει FALSE.

• OVERLAPBDYINTERSECT - Επιστρέφει

OVERLAPBDYINTERSECT αν τα αντικείμενα επικαλύπτονται και 

τα σύνορα τους τέμνονται σε ένα η περισσότερα σημεία, αλλιώς 

επιστρέφει FALSE.
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• TOUCH - Επιστρέφει TOUCH αν τα δύο αντικείμενα εφάπτονται στη 

μια πλευρά τους αλλά δεν έχουν κανένα εσωτερικό σημείο, αλλιώς 

επιστρέφει FALSE.

4.5 Εισαγωγή δεδομένων στον Oracle Spatial

Ο Oracle Spatial δέχεται χωρικά δεδομένα με μια συγκεκριμένη 

μορφή που έχει αναφερθεί πριν. Ένα ερώτημα που τίθεται είναι αν 

μπορεί κάποιος να βρει στο διαδίκτυο αρχεία με δεδομένα σε μορφή 

συμβατή με τον Oracle Spatial η πως μπορεί τα αρχεία που έχει και 

είναι σε άλλη μορφή συμβατή με κάποιες γνωστές εφαρμογές GIS 

(π.χ. *.shp, *.shx) να τα χρησιμοποιήσει για κάποια δική του 

εφαρμογή που έχει σαν βάση τον Oracle Spatial.

Δεδομένα στο διαδίκτυο που να είναι απευθείας συμβατά με τον 

Oracle Spatial (δηλαδή έτοιμοι πίνακες και γραμμές πινάκων) δεν 

υπάρχουν αλλά μπορούν να μετατραπούν. Για τη μετατροπή των 

δεδομένων σε μορφή (πίνακες, σειρές) που μπορεί να δεχτεί ο oracle 

spatial υπάρχουν κατάλληλοι μετατροπείς (converters) ανάλογα με τον 

τύπο δεδομένων των αρχείων που υπάρχουν στο διαδίκτυο.

Μια από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές που επεξεργάζεται χωρικά 

δεδομένα είναι το Arcview. Τα αρχεία που δέχεται αυτή η εφαρμογή 

ονομάζονται «shapefiles». Στις σελίδες της Oracle υπάρχει ο 

μετατροπέας που δέχεται αρχεία της παραπάνω εφαρμογής σε μορφή 

dbf, shp και shx και τα μετατρέπει σε αρχεία μορφής sdo (dat, ctl και 

sql) συμβατής με τον Oracle Spatial. Σαν δεδομένα εισόδου δίνονται 

τα τρία αρχεία, ένα της μορφής shp, ένα της μορφής dbf και ένα της 

μορφής shx, που πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο κατάλογο και να 

έχουν το ίδιο όνομα. Τα αρχεία dat, ctl και sql αποτελούν την έξοδο 

του μετατροπέα.

Ένα παράδειγμα χρήσης του μετατροπέα δίνεται παρακάτω:
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shp2sdo.exe -o states states -g geom -d -x (-180,180) 

-y (-90,90) -s 8307 -t 0.5

Η ερμηνεία των ορισμάτων στην προηγούμενη εντολή είναι:

-ο μετατρέπει σε αντικειμενοσχεσιασκή (object relational)

μορφή

-r μετατρέπει σε σχεσιακή (relational) μορφή (δε θα

υποστηρίζεται στις νεότερες εκδόσεις του Oracle Spatial)

states το αρχείο εισόδου σε μορφή “shapefile” προς μετατροπή

(περιμένει ένα αρχείο σε μορφή .dbf, ένα σε μορφή .shp και 

ένα σε μορφή .shx)

states το όνομα των αρχείων εξόδου π.χ. του πίνακα που θα

δημιουργηθεί και θα χρησιμοποιηθεί από την Oracle

-g geom. Geom είναι το όνομα της στήλης που περιέχει το 

γεωμετρικό αντικείμενο (SDO_GEOMETRY) δηλαδή τα 

χωρικά δεδομένα

-d Τοποθετεί τα δεδομένα (αρχείο dbf) στο αρχείο ελέγχου

(αρχείο ctl), δηλαδή παράγεται ένα αρχείο στη θέση των 2 

με το σύνολο των δεδομένων των δύο αρχείων.

-χ Τοποθετεί τα όρια τιμών στο αρχείο ελέγχου για την πρώτη

διάσταση του συστήματος συντεταγμένων.

-y Τοποθετεί τα όρια τιμών στο αρχείο ελέγχου για τη δεύτερη

διάσταση του συστήματος συντεταγμένων.

-s Η ταυτότητα του χωρικού συστήματος συντεταγμένων
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t Η ανεκτικότητα (tolerance) του χωρικού συστήματος

συντεταγμένων

ν Λεκτικό αποτέλεσμα της επιτυχίας η αποτυχίας της

διαδικασίας

Η παράμετρος —h (shp2sdo.exe -h) χρησιμοποιείται για να προσφέρει 

βοήθεια.

Αφού κάποιος τρέξει το πρόγραμμα με το μετατροπέα το επόμενο 

βήμα είναι να δημιουργήσει τον πίνακα στην Oracle και να φορτώσει 

τον πίνακα μεταδεδομένων (user_sdo_geom._metadata). Το αρχείο 

που περιέχει αυτή την πληροφορία είναι το *.sql (states.sql στην 

παραπάνω περίπτωση) που δημιουργήθηκε από τον μετατροπέα. Με 

εισαγωγή στην SQL*Plus ο χρήστης (π.χ. ο χρήστης scott) μπορεί να 

δηλώσει

@states.sql και να εκτελεσθεί η παραπάνω διαδικασία

Στη συνέχεια με χρήση του sql*loader φορτώνονται τα δεδομένα. Σε 

ένα command prompt, στον υποκατάλογο που βρίσκονται τα αρχεία 

εισόδου, υποθέτοντας ότι ο χρήστης είναι ο scott ο κωδικός ο tiger 

και η βάση έχει το όνομα orcl γράφουμε

sqlldr scott/tiger@orcl states

Αν υπάρχει μόνο μια βάση το «@orcl>> είναι περιττό

Αν δε μπορούν να φορτωθούν τα δεδομένα μπορεί να ανατρέξει κανείς 

στο αρχείο log που συνοψίζει την πορεία της συναλλαγής και αναφέρει 

λάθη που σημειώθηκαν.

Ένα λάθος που αντιμετωπίστηκε και δεν ήταν εύκολος ο 

προσδιορισμός της αιτίας, είναι η χρήση «,» ή «.» για το διαχωρισμό 

των δεκαδικών ψηφίων των συντεταγμένων. Αν ο διαχωρισμός γίνεται
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με χρήση «.» και το αρχείο δε φορτώνεται θα πρέπει να γίνει 

αντικατάσταση με «,».

Όταν φορτωθεί το επίπεδο, η τελευταία απαίτηση είναι η μετατροπή 

του επιπέδου σε μορφή συμβατή με την πιο πρόσφατη έκδοση του 

χρησιμοποιούμενου Oracle Spatial.

π.χ. για Oracle8i τυπώνουμε

EXECUTE SDO_MIGRATE.FROM_815_TO_81X(’STATES');

Για Oracle 9i αντίστοιχα,

EXECUTE

SDO_MIGRATE.TO_CURRENT('STATES,,'GEOM');

Εάν η τιμή στο στοιχείο SDO_GTYPE ή του SDO_ETYPE δεν είναι 

έγκυρη (π.χ. είναι 3 αντί για 2003) υπάρχει πιθανότητα να οφείλεται στο 

ότι δεν έχει γίνει μετατροπή σε μορφή συμβατή με τον Oracle spatial.
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5 PHP

Η PHP είναι μία γλώσσα που έχει σχεδιασθεί ώστε να είναι 

ενσωματωμένη στην html. Είναι μια ανοικτή γλώσσα όπως η 

JAVA/JSP. Όπως η Java έτσι και η ΡΗΡ τρέχει σε πολλές 

πλατφόρμες. Υπάρχει php μεταγλωττιστής για Windows, Unix, Linux 

και Mac και μπορεί να εγκατασταθεί και να τρέξει πάνω από πολλούς 

διακομιστές web όπως οι: Apache, iPlanet, IIS κλπ. Υποστηρίζει και 

υποστηρίζεται από πολλές βάσεις δεδομένων όπως Oracle, MySQL, 

mSQL, PostGres, SQL Server, dBase Files, ODBC, ADO έχοντας 

συνεχή υποστήριξη και καθόλου κόστος.

Τα περισσότερα κείμενα που γράφονται σε php για μια πλατφόρμα 

μπορούν να τρέξουν χωρίς πολλές αλλαγές σε μια άλλη πλατφόρμα.

Η ΡΗΡ είναι μια αντικειμενοστραφής, διαδικαστική γλώσσα και 

επιτρέπει σε κάποιον να δημιουργήσει εύκολα κλάσεις 

χρησιμοποιώντας μια γλώσσα μου μοιάζει με C++/Java στη σύνταξη 

της ή αν κάποιος προτιμά προγραμματισμό μέσα από διαδικασίες, 

μπορεί να δημιουργήσει τις δικές του συναρτήσεις.

Η php δεν είναι μια αυστηρά δομημένη γλώσσα, γεγονός που την 

κάνει παρόμοια με τη ASP/VBScript/JSSript και διαφορετική από τη 

Java. Έτσι μπορεί κάποιος να έχει συναρτήσεις και κλάσεις που 

μπορούν να επιστρέφουν οτιδήποτε και αυτό που επιστρέφουν να 

χρησιμοποιείται αμέσως χωρίς να χρειάζεται μετατροπή από τον ένα 

τύπο στον άλλο (casting). Από την άλλη δημιουργούνται πολλά 

σφάλματα αν το κείμενο προσπαθήσει να έχει πρόσβαση σε 

χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου που το συγκεκριμένο αντικείμενο 

δεν τα έχει.

Η ΡΗΡ δε βασίζεται σε ετικέτες όπως κάνουν αρκετές γλώσσες 

σήμερα.
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Επειδή η γλώσσα χρησιμοποιείται από πολλές ιστοσελίδες έχει 

δοκιμαστεί αρκετά η ικανότητά της γλώσσας να χειρίζεται μεγάλες 

ποσότητες δεδομένων

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η ΡΗΡ έχει ενσωματωμένες πολυάριθμες 

επαρκείς βιβλιοθήκες για να ρωτά και να ενημερώνει βάσεις 

δεδομένων. Οι βιβλιοθήκες αυτές δεν είναι ακριβές. 

Δυστυχώς οι συναρτήσεις για σύνδεση και επικοινωνία με τις βάσεις 

δεδομένων είναι διαφορετικές για κάθε βάση δεδομένων. Αυτό είναι 

μειονέκτημα σε σχέση με άλλες γλώσσες π.χ. η JAVA που έχει τον 

ίδιο τρόπο σύνδεσης μέσω ενός περιβάλλοντος εφαρμογής (ΑΡΙ- 

Application Interface), που ονομάζεται JDBC (Java Database 

Connectivity)..

5.1 ΡΗΡ και SVG

Η php επιτρέπει τον απευθείας χειρισμό γραφικών. Υπάρχουν τρόποι 

να δημιουργήσει κανείς GIF, JPEG, PNG, ακόμα και Flash αρχεία. 

Η SVG είναι διαφορετική γιατί είναι XML γλώσσα σε αντίθεση με τις 

υπόλοιπες γλώσσες οι οποίες χρησιμοποιούν δυαδική μορφή.

Η ΡΗΡ είναι κατάλληλη και για να δημιουργεί γλώσσες τύπου XML 

που ονομάζονται “markup languages”

Παράδειγμα ενός αρχείου php [Αναφορά 5] που παράγει μια εικόνα 

σε μορφή svg φαίνεται στην Εικόνα 7
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Εικόνα 7

5.2 ΡΗΡ και ORACLE

Η γλώσσα ΡΗΡ έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με τη βάση δεδομένων 

Oracle.

5.2.1 Εγκατάσταση

Πρέπει να ακολουθήσει κανείς τα παρακάτω βήματα [ Αναφορά 4]:

• Να εγκαταστήσει επιτυχώς τη γλώσσα ΡΗΡ (www.php.net).

• Να έχει εγκαταστήσει κάποιο Oracle Client (ή Server) 

λογισμικό και να ρυθμίσει to SQL*Net να συνδέεται στη βάση

• Στο τροποποιήσει το αρχείο php.ini ώστε να γίνει αφαίρεση 

των σχολίων από τις παρακάτω 2 γραμμές που καθορίζουν τις 

βιβλιοθήκες

extension = php_oci8.dll 
extension = php_oracle.dll

• Να γραφεί ένα πρόγραμμα σε php που θα δοκιμάσει τη

σύνδεση με τη βάση
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5.2.2 Συναρτήσεις σύνδεσης με τη βάση

Υπάρχουν δύο τρόποι (μονάδες προέκτασης) για σύνδεση με τη βάση

Οι συνήθεις συναρτήσεις της Oracle (ORA)

Οι συναρτήσεις OCI

Προτιμούνται οι δεύτερες γιατί παρέχουν πιο πολλές δυνατότητες με τις 

συναρτήσεις τους, όπως π.χ. υποστήριξη για CLOBS, BLOBs, BFILEs, 

ROWIDs

5.2.3 Χρήσιμες συναρτήσεις

Οι συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως για μία σύνδεση στην 

Oracle με php έχουν γραφεί χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη OCI8 

της Oracle (Oracle8 Call-Interface). Για το λόγο αυτό οι συναρτήσεις 

ξεκινούν με το όνομα OCI. Κάποιες βασικές συναρτήσεις 

παρουσιάζονται στον Πίνακας 2.

Όνομα Περιγραφή

OCILogOn
Χρησιμοποιείται για να συνδεθεί κάποιος 

με μια βάση δεδομένων Oraclee

OCIParse Ετοιμάζει ένα ερώτημα

OCIExecute
Εκτελεί ένα ερώτημα που είναι 

προετοιμασμένο με την OCIParse

OCIFetch Εξάγει μια σειρά από ένα αποτέλεσμα

OCIFetchlnto Φέρνει μια πλήρη σειρά από έναν πίνακα

OCIResult

Επιστρέφει την τιμή μιας στήλης από μια 

γραμμή που έχει εξαχθεί με τη 

συνάρτηση OCIFetch

OCI BindByN ame Συσχετίζει μια ΡΗΡ μεταβλητή με μία

33



PL/SQL μεταβλητή

OCIFreeStatement
Ελευθερώνει πόρους που είχαν δοθεί 

κατά την εκτέλεση ενός ερωτήματος

OCIRowCount

Επιστρέφει τον αριθμό των σειρών που 

επηρεάσθηκαν από μια εντολή

τροποποίησης όπως (UPDATE ή 

INSERT, αλλά όχι SELECT)

OCILogOff Κλείνει τη σύνδεση με το διακομιστή

Πίνακας 2 OCI8 βασικές συναρτήσεις

5.3 Php και oracle spatial

Η php μπορεί να επικοινωνήσει με την Oracle και να προβάλει 

πληροφορίες που αφορούν μια βάση δεδομένων της Oracle. Αν στη 

βάση υποβληθεί κάποιο ερώτημα που αφορά χωρικά (spatial) δεδομένα 

τότε συμβαίνει το εξής:

• Αν τεθεί κάποιο ερώτημα που η απάντηση του επιστρέφει μια 

γεωμετρία (τύπος SDO_GEOMETRY), ή τμήμα μιας γεωμετρίας 

(π.χ. τύπος SDO_ORDINATES) ενός πίνακα με χωρικά 

δεδομένα εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα στην οθόνη .

Warning: OCIFetchStatement: ORA-00932: μη συνεπείς τύποι 

δεδομένων: αναμενόταν %s δόθηκε %s in

c: \ oracle \ ora92\apache\ apache\htdocs \ocifetchspatialgeom.

php on line 14 

No data found 

0 Records Selected

Παράδειγμα ενός τέτοιου ερωτήματος είναι το εξής: “select shape 

from cola_markets” όπου cola_markets είναι ένας πίνακας με 

χωρικά δεδομένα και shape η στήλη με τα χωρικά δεδομένα. Ακόμα
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και το ερώτημα “select * from cola_markets” επιστρέφει το ίδιο 

μήνυμα.

Το πρώτο ερώτημα αν δοθεί στην SQL Plus θα δώσει το εξής 

αποτέλεσμα:

SHAPE(SDO_GTYPE, SDO_SRID, SDO_POINT(X, Υ, Ζ), 

SDO ELEM INFO, SDO ORDINATES)

SDO_GEOMETRY(2002, NULL, NULL, SDO_ELEM_INFO_ARRAY( 1, 

4, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 2), SDO ORDINATE ARRAY(10, 10, 10, 14, 6, 10, 14, 

10))

SDO GEOMETRY(2003, NULL, NULL, SDO_ELEM_INFO_ARRAY( 1, 

1005,2, 1,2,1, 5,2,2), SDO_ORDINATE_ARRAY(6, 10, 10,1,14,10,10, 

14, 6, 10))

SDO_GEOMETRY(2003, NULL, NULL, SDOELEMINFOARRAY( 1, 

0, 57, 11, 1003, 3), SDO_ORDINATE_ARRAY(6, 6, 12, 6, 9, 8, 6, 10, 12, 

10, 6, 4, 12, 12))

To πρόβλημα οφείλεται στο ότι στη στήλη shape η σχέση δεν είναι 

σχεσιακή αλλά αντικειμενοσχεσιακή. Επιστρέφεται το αντικείμενο 

SDO_GEOMETRY με άλλα αντικείμενα μέσα σε αυτό και 

μεταβλητό μέγεθος σε αυτά τα αντικείμενα. Η συνάρτηση 

OCIFetchStatement δεν είναι προετοιμασμένη να χειρισθεί τέτοια 

δεδομένα και έτσι βγαίνει το μήνυμα λάθους που βλέπει κανείς 

παραπάνω.

• Αν τεθεί κάποιο ερώτημα που αφορά επεξεργασία χωρικών 

δεδομένων αλλά τα δεδομένα που επιστρέφονται έχουν μη 

μεταβλητό μέγεθος τότε το αποτέλεσμα προβάλλεται κανονικά. 

Παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης είναι το:
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«select sdo_geom.sdo_distance(c_b.shape, 

c_d.shape, 0.005) from cola_markets c_b, 

cola_markets c_d where c_b.name = 'cola_b' and 

c d.name='cola d'».

SDO_GEOM.SDO_DISTANCE(C_B.SHAPE,C_D.SHAPE,0.005)
,846049894151541

1 Records Selected

Η λύση αυτού του προβλήματος δεν έχει εκπονηθεί στην παρούσα 

διπλωματική εργασία. Παρόλα αυτά μπορεί να γίνει η πρόβλεψη, ότι η 

δημιουργία μίας νέας συνάρτησης στην php ή η εύρεση μιας 

υπάρχουσας στο διαδίκτυο που να μπορεί να εμφανίζει και δεδομένα 

που βρίσκονται σε αντικειμενοσχεσιακή μορφή θα έδινε τη λύση.

5.3.1 ΡΗΡ, Oracle Spatial και SVG

Εξαιτίας του προβλήματος που προαναφέρθηκε, δε μπορούν να 

μετατραπούν τα χωρικά δεδομένα σε γραφικά με χρήση ΡΗΡ και 

SVG. εκτός αν δημιουργηθεί κατάλληλη συνάρτηση στην ΡΗΡ που να 

μπορεί να επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα. Εναλλακτικά υπάρχουν 

όμως και άλλες τεχνολογίες που υποστηρίζουν τη δομή του Oracle 

spatial και της SVG. Μια από αυτές είναι η xsql η οποία θα περιγράφει 

σε επόμενο κεφάλαιο.
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6 SVG

H SVG [Αναφορά 6] είναι μια γλώσσα που ορίζει γραφικά δύο 

διαστάσεων στην XML. Η γλώσσα αυτή επιτρέπει τρεις τύπους 

γραφικών αντικειμένων. Αυτοί είναι:

• Σχήματα βασισμένα σε Διανύσματα (π.χ. διαδρομές που 

αποτελούνται από ευθείες γραμμές αλλά και καμπύλες).

• Εικόνες

• Κείμενο

Τα αντικείμενα αυτά μπορούν να τοποθετηθούν σε ομάδες, να 

μεταμορφωθούν, να έχουν το δικό τους στυλ να αποτελέσουν κομμάτι 

μιας άλλης σύνθεσης, να υποστούν συνεχή τροποποίηση. Πάνω στα 

αντικείμενα μπορούν να επιδράσουν φίλτρα, μάσκες, φόρμες κλπ.

Ένα σχέδιο σε SVG μπορεί να είναι δυναμικό και να αλληλεπιδρά 

κανείς με αυτό. Μπορεί να ορισθεί δυναμική κίνηση (animation) που 

προκαλείται είτε κατά τη δήλωση του περιεχομένου του SVG ή μέσω 

κάποιου κειμένου (scripting).

Επομένως με SVG μπορεί κάποιος να σχεδιάσει εξεζητημένες 

εφαρμογές χρησιμοποιώντας κάποια βοηθητική γλώσσα όπως η 

JavaScript. Με τη βοήθεια κάποιας γλώσσας scripting μπορεί να έχει 

κανείς πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και τις ιδιότητες τους. Μια 

πλούσια ομάδα από χειρισμούς συμβάντων όπως κίνηση του ποντικιού, 

κλικ του ποντικιού κλπ. μπορούν να ορισθούν σε κάθε γραφικό 

αντικείμενο.
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6.1 Δομή SVG

6.1.1 Στοιχείο SVG

Ένα αρχείο SVG αποτελείται από ένα σύνολο SVG στοιχείων π.χ. 

διάφορα σχήματα που όλα περικλείονται μέσα σε ένα στοιχείο με το 

όνομα <svg> όπως φαίνεται στο παράδειγμα παρακάτω.

<?xml version="l.0" standalone="yes"?>
<svg:svg width="4cm" height="8cm" version="l.1">

<ellipse cx="2cm" cy="4cm" rx="2cm" ry="lcm" />

</svg:svg>
Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά για να περιγράφουν το στοιχείο 

SVG όπως έκδοση, συντεταγμένη χ, συντεταγμένη γ, ύψος, πλάτος 

χρώμα κλπ όπως φαίνεται και από το παράδειγμα παραπάνω.

6.1.2 Στοιχείο ομαδοποίησης g-Container Element g

Το στοιχείο ομαδοποίησης g είναι ένα στοιχείο που ομαδοποιεί άλλα 

συσχετιζόμενα στοιχεία (συσχετιζόμενα στοιχεία γραφικών γενικότερα 

π.χ. κείμενο, διάφορα σχήματα κλπ σε μία ομάδα). Η ομαδοποίηση 

βοηθά στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τη δομή του SVG 

εγγράφου. Επίσης η ομαδοποίηση στοιχείων χρειάζεται και για 

άλλους σκοπούς που έχουν να κάνουν με animation, γεγονότα χρήσης 

ποντικιού, επαναχρησιμοποιούμενα αντικείμενα μετά από αλλαγές. 

Ένα παράδειγμα ομαδοποίησης είναι το παρακάτω:

<svg width="5cm" height="5cm" version="l.1" 
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">

<desc>Two groups, each of two rectangles 
</desc>
<g id="groupl" fill="red" >

<rect x="lcm" y="lcm" width="lcm" height="lcm" />
<rect x="3cm" y="lcm" width="lcm" height="lcm" />

</g>
<g id="group2" fill="blue" >

erect x="lcm" y="3cm" width="lcm" height="lcm" /> 
erect x="3cm" y="3cm" width="lcm" height="lcm" />

</g>
e!— Show outline of canvas using 'rect' element —> 
erect x=".01cm" y=".01cm" width="4.98cm" height="4.98cm" 

fill="none" stroke="blue" stroke-width=".02cm" />
e/svg>
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6.2 Βασικά σχήματα

Η SVG περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά σχήματα

• ορθογώνια

• κύκλοι

• ελλείψεις

• γραμμές

• πολλαπλές γραμμές

• πολύγωνα

6.2.1 Ορθογώνιο-Reel

Το στοιχείο “rect” ορίζει ένα ορθογώνιο. Ορίσματα του ορθογωνίου 

είναι η συντεταγμένη χ, η συντεταγμένη y, το πλάτος width, το ύψος 

height και για στρογγυλεμένα ορθογώνια, rx η χ-ακτίνα της έλλειψης 

που χρειάζεται να στρογγυλεύει τις γωνίες, ry η y-ακτίνα της έλλειψης 

που χρειάζεται να στρογγυλεύει τις γωνίες

erect x="400" y="100" width="400" height="200"/> 
erect x="100" y="100" width="400" height="200" 

rx="50"/>

6.2.2 Κύκλος-Circle

To στοιχείο «κύκλος» ορίζει ένα κύκλο βασισμένο σε ένα κεντρικό 

σημείο και μία ακτίνα. Ορίσματα του κύκλου είναι: cx, cy η χ και γ 

συντεταγμένη του κέντρου του κύκλου και r το μήκος της ακτίνας του 

κύκλου.

ecircle cx="600" cy="200" r="100"
fill="red" stroke="blue" stroke-width="10" />
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Τα ορίσματα fill, stroke είναι για τα χρώματα του γεμίσματος και του 

περιγράμματος του κύκλου αντίστοιχα. To stroke-width ορίζει το 

πάχος του περιγράμματος.

6.2.3 Γραμμή-Line

Ορίζει ένα ευθύγραμμο τμήμα που έχει έναρξη ένα σημείο και 

κατάληξη ένα άλλο σημείο. Ορίσματα της γραμμής είναι: xl, χ2 οι χ 

και y συντεταγμένες του σημείου έναρξης και yl, y2 οι χ και y 

συντεταγμένες του σημείου κατάληξης.

<line xl="100" yl="300" χ2="300" y2="100" 
stroke-width="5" />

6.2.4 Πολλαπλή γραμμή-Ρο/ylines

Το στοιχείο «polyline” ορίζει μια σειρά συνδεδεμένα ευθύγραμμα 

τμήματα. Συνήθως ορίζονται ανοικτά σχήματα με αυτόν τον τύπο. 

Ορίσματα της πολλαπλής γραμμής είναι οι συντεταγμένες x και y των 

σημείων που σχηματίζουν το πολύγωνο που φαίνεται στην Εικόνα 8

<polyline fill="none" stroke="blue" 
stroke-width="10" 

points="50,375
150.375 150,325 250,325 250,375
350.375 350,250 450,250 450,375
550.375 550,175 650,175 650,375
750.375 750,100 850,100 850,375
950.375 950,25 1050,25 1050,375 
1150,375" />

Εικόνα 8 Πολλαπλή γραμμή.
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6.2.5 Πολύγωνο-Polygon

Το πολύγωνο ορίζει ένα κλειστό σχήμα που αποτελείται από μια 

ομάδα συνδεδεμένων ευθυγράμμων τμημάτων. Ορίσματα της 

πολλαπλής γραμμής είναι οι συντεταγμένες x και y των σημείων που 

σχηματίζουν το πολύγωνο που φαίνεται στην Εικόνα 9.

<polygon fill="red" stroke="blue" stroke-width="10" 
points="350,75 379,161 469,161 397,215

423,301 350,250 277,301 303,215 
231,161 321,161" />

<polygon fill="lime" stroke="blue" 
stroke-width="10"

points="850,75 958,137.5 958,262.5
850,325 742,262.6 742,137.5" />

Εικόνα 9 Πολύγωνο

6.3 Διαδρομή-Path

To στοιχείο διαδρομή (path) αναπαριστά το περίγραμμα ενός 

σχήματος. Περιγράφεται χρησιμοποιώντας την έννοια του τρέχοντος 

σημείου. Σε αναλογία με το σχέδιο στο χαρτί, το τρέχον σημείο 

μπορεί να θεωρηθεί σαν τη θέση ενός μολυβιού. Η θέση του μολυβιού 

μπορεί να αλλάξει και με το σύρσιμο του μολυβιού μπορούν να 

δημιουργηθούν σχήματα ανοικτά ή κλειστά και τα τμήματα που 

συνδέουν τα σημεία μπορεί να είναι ευθύγραμμα ή κυκλικά. 

Χρησιμοποιείται το όρισμα d για να καθορίσει τη διαδρομή που θα 

ακολουθήσει το μολύβι. Η διαδρομή έχει και αυτή τη δική της 

σύνταξη. Με το γράμμα Μ ορίζουμε την αφετηρία της διαδρομής, με
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το γράμμα L δίνουμε εντολή να δημιουργηθεί ένα ευθύγραμμο τμήμα 

από ένα σημείο στο επόμενο. Με το γράμμα C δίνουμε εντολή να 

δημιουργηθεί μια καμπύλη. Με το γράμμα Ζ δίνουμε εντολή να γίνει 

σύνδεση του τελικού σημείου με το αρχικό κοκ. Το παράδειγμα που 

ακολουθεί σχεδιάζει ένα τρίγωνο. Με παρόμοιο τρόπο μπορεί να 

σχεδιασθεί ένα ορθογώνιο, μία πολλαπλή γραμμή, ένα πολύγωνο. Άρα 

με χρήση μόνο του στοιχείου path μπορούμε να πετύχουμε σχεδίασμά 

πολλών σχημάτων που αναφέραμε αναλυτικά προηγουμένως.

<path d="M 100 100 L 300 100 L 200 300 z"
fill="red" stroke="blue" stroke-width="3" />

Εικόνα 10 Σχεδιασμός πολύγωνου SVG με 
χρήση του στοιχείου path

6.4 Scripting

Το στοιχείο script χρησιμοποιείται για ενσωμάτωση κώδικα JavaScript 

ή άλλου τύπου script. Ο κώδικας JavaScript παρέχει συναρτήσεις που 

επιτρέπουν την αλληλεπίδραση του χρήστη με την SVG εικόνα. Ένα 

παράδειγμα είναι η αλλαγή του χρώματος ενός σχήματος ή μιας 

ομάδας σχημάτων όταν περνάει το ποντίκι του χρήστη πάνω από αυτά.

Ένα παράδειγμα χρήσης script είναι το παρακάτω. Το αποτέλεσμα 

φαίνεται στην Εικόνα 11.

<?xml version="l.0" standalone="no"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"

"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svgll.dtd">
<svg width="6cm" height="5cm” viewBox="0 0 600 500"

xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg" version="l.1">
<desc>Example scriptOl - invoke an ECMAScript function from an onclick 

event 
</desc>
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<!— ECMAScript to change the radius with each click —>
<script type="text/ecmascript"> <![CDATA[ 

function circle_click(evt) { 
var circle = evt.target;
var currentRadius = circle.getAttribute("r"); 
if (currentRadius == 100)

circle.setAttribute("r", currentRadius*2); 
else

circle.setAttribute("r", currentRadius*0.5);)
]]> </script>
<!— Outline the drawing area with a blue line —>
<rect x="l" y—"1" width="598" height="498" fill="none" stroke="blue"/> 
<!— Act on each click event —>
ccircle onclick="circle_click(evt)" cx="300" cy="225" r="100" 

fill="red"/>
<text x="300" y=''480n

font-family="Verdana" font-size="35" text-anchor="middle">
Click on circle to change its size 

</text>
</svg>

Πάτησε τον κύκλο να αλλάξεις

φ
το μέγε·ος του Πάτησε στον κύκλο να αλλάξεις

το μεγεΙος του

Εικόνα 11 Επίδραση της εφαρμογής κάποιου 
script σε ένα σχήμα SVG
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7 XSQL

Δεν υπάρχει κάποια τεχνολογία που να τα συνδυάζει όλα. [Αναφορά 7] 

Ένας διακομιστής διαδικτύου δεν μπορεί να αποθηκεύσει όλα τα 

δεδομένα μιας εταιρίας. Μία βάση δεδομένων δε μπορεί να 

παρουσιάσει τα δεδομένα της σε όλους τους χρήστες της με κομψό 

τρόπο. Σε αυτό το σημείο επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί η XSQL 

γιατί επιτρέπει το συνδυασμό ώριμων, και αξιόπιστων και όπως η 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol-Πρωτόκολλο Μεταφοράς 

Υπερκειμένου), η JAVA, η Oracle RDBMS (Relational Database 

Model System) και η Oracle Spatial ORDBMS. Κάθε μία από αυτές 

τις τεχνολογίες είναι πολύ χρήσιμη στον τομέα της, π.χ. η SQL για τα 

ερωτήματα σε μια σχεσιακή βάση, οι HTML και HTTP από την άλλη 

για το διαδίκτυο, η Java για τον κόσμο των επιχειρήσεων και ηΧΜί 

για να δομηθούν τα δεδομένα με τρόπο ανεξάρτητο από πλατφόρμα 

και εφαρμογή. Επίσης η Oracle είναι από τις κορυφαίες τεχνολογίές 

στις βάσεις δεδομένων και ο Oracle Spatial είναι επέκταση της Oracle 

ώστε να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται και χωρικά δεδομένα και 

είναι πρωτοποριακός. Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, μια 

ολοκληρωμένη εφαρμογή μπορεί να δημιουργηθεί με την XSQL σε 

συνδυασμό με την τεχνολογία XSLT. Επειδή η XSQL είναι κατά 

βάση XML είναι απαραίτητο να κατανοηθεί πως η XML παρέχει αυτή 

τη λύση. Πάντοτε κοντά στην XSQL υπάρχει ένα αρχείο XSLT. Το 

αρχείο XSLT επιτρέπει να μεταμορφωθεί ένα XML σε οτιδήποτε. Με 

την XSQL γίνεται παραγωγή δυναμικών WEB σελίδων που 

αλληλεπιδρούν με τη βάση. Η διαδικασία είναι τόσο απλή όσο και το 

να γραφεί μία html σελίδα.

7.1 Η XSQL ως κεντρική τεχνολογία

Για την ανάπτυξη ιστοσελίδων που παρουσιάζουν ερωτήματα σε μία 

βάση δεδομένων οι απαιτήσεις είναι απλές
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• Απαιτείται SQL για την εξαγωγή των δεδομένων

• Απαιτείται ένας τρόπος να μετατραπούν σε html ώστε να 

παρουσιασθούν.

Η δημιουργία ενός sql ερωτήματος είναι εύκολη. Αν συνδεθεί κανείς 

στην Oracle SQL*Plus και δώσει το SQL ερώτημα «select * from 

emp » θα πάρει την παρακάτω απάντηση.

SQL> select * from emp;
EMPNOENAME JOB MGR HIRED ATE SAL COMM

DEPTNO

7369 SMITH CLERK 7902 17/12/80 800
20

7499 ALLEN SALESMAN 7698 20/02/81 1600 300
30

7521 WARD SALESMAN 7698 22/02/81 1250 500
30

EMPNO ENAME JOB MGR HIRED ATE SAL COMM

DEPTNO

7566 JONES MANAGER 7839 02/04/81 2975
20

7654 MARTIN SALESMAN 7698 28/09/81 1250 1400
30

7698 BLAKE MANAGER 7839 01/05/81 2850
30

EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM

DEPTNO

7782 CLARK MANAGER 7839 09/06/81 2450
10

7788 SCOTT ANALYST 7566 19/04/87 3000
20

7839 KING PRESIDENT 17/11/81 5000
10

EMPNOENAME JOB MGR HIRED ATE SAL COMM
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DEPTNO

7844 TURNER SALESMAN 7698 08/09/81 1500 0
30

7876 ADAMS CLERK 7788 23/05/87 1100
20

7900 JAMES CLERK 7698 03/12/81 950
30

EMPNOENAME JOB MGR HIRED ATE SAL COMM

DEPTNO

7902 FORD ANALYST 7566 03/12/81 3000
20

7934 MILLER CLERK 7782 23/01/82 1300
10

14 γραμμές επιλέχθηκαν

Ο τρόπος που θα ήταν επιθυμητός να παρουσιάζονται σε μια 

ιστοσελίδα είναι όπως την Εικόνα 12

Value of 'find' Parameter to Match ENAME:I

EMPNO ENAME JOB MGR

7876 ADAMS CLERK 7788

7499 ALLEN SALESMAN 7698

7698 BLAKE MANAGER 7839

7782 CLARK MANAGER 7839

7902 FORD ANALYST 7566

HIREDATE SAL COMM DEPTNO

5/23/1987
0:0:0 1100 20

2/20/1981
0:0:0 1600 300 30

5/1/1981
0:0:0 2850 30

6/9/1981
0:0:0 2450 10

12/3/1981
0:0:0 3000 20
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7900 JAMES CLERK 7698 12/3/1981
0:0:0 950 30

7566 JONES MANAGER 7839 4/2/1981
0:0:0 2975 20

7839 KING PRESIDENT 11/17/1981
0:0:0 5000 10

7654 MARTIN SALESMAN 7698 9/28/1981
0:0:0 1250 1400 30

7934 MILLER CLERK 7782 1/23/1982
0:0:0 1300 10

7788 SCOTT ANALYST 7566 4/19/1987
0:0:0 3000 20

7369 SMITH CLERK 7902 12/17/1980
0:0:0 800 20

7844 TURNER SALESMAN 7698 9/8/1981
0:0:0 1500 0 30

7521 WARD SALESMAN 7698 2/22/1981
0:0:0 1250 500 30

Εικόνα 12 Κομψός τρόπος παρουσίασης 
δεδομένων από ερώτημα από μια βάση 
δεδομένων

Τα δεδομένα ανάμεσα στους δύο παραπάνω τρόπους παρουσίασης δεν 

αλλάζουν. Αυτό που αλλάζει είναι η εμφάνιση. Αυτό που χρειάζεται 

λοιπόν κανείς είναι να μετατρέψει τα αποτελέσματα στη μορφή που 

θέλει όπως φαίνεται στην Εικόνα 12.
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Πιλοτής Βάση Δεδομένων

SQL ερώτημα 
J\ SELECT * from emp 
1/

Σ(λίδα WEB

fE σαρμονή \
μετατροπής
\____ I___ ____ >

ζχ

xz
SQL αποτέλεσμα

IMAM! m SA1
sum Cl f RK 800
ADAMS Cl IRK 1100
PMS MANflGIfc 2»/S
SI on ANAIYM '***>
10© ANAIYS1

Εικόνα 13 Μετατροπή των αποτελεσμάτων της 
SQL

Εδώ είναι που έρχεται η XSQL και η XSLT. Η XSQL θα θέσει ένα 

SQL ερώτημα στη βάση και θα επιστρέφει το αποτέλεσμα με δομή 

XML. Η XSLT θα πάρει το XML έγγραφο και θα του προσθέσει 

χαρακτηριστικά στυλ ώστε να του προσδώσει την επιθυμητή εμφάνιση. 

Συνήθως αυτό σημαίνει μετατροπή σε HTML αλλά μπορεί να είναι και 

κάτι άλλο όπως θα δούμε αναλυτικά παρακάτω.

Ένα δείγμα XSQL είναι το εξής:

<?xml version="l.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="emp.xsl"?> 
<page connection="demo" xmlns:xsql="urn:oracle- 
xsql">
<xsql:include-request-params/>
<xsql:query find="%"

sort="ENAME" 
bind-params="find" 

null-indicator="yes" >
SELECT *

FROM EMP
WHERE ENAME LIKE UPPER (,%,M?M,%')

ORDER BY {@sort}
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</xsql:query>
</page>

H XSQL eivai XML οπότε ξεκινά με την έκφραση <?xml 

version="1.0"?> Η εντολή <xsql:query> θέτει το ερώτημα στη 

βάση «SELECT * FROM ΕΜΡ»

Αυτό που επιστρέφει η XSQL αν δεν μεσολαβήσει κάποιο αρχείο 

XSLT είναι ένα XML κείμενο ανάλογα με τα αποτελέσματα που 

επιστρέφονται από τη βάση. Η μορφή του κειμένου είναι ως εξής

<ROWSET>
2 <ROW num=nln>

<ΕΜΡΝΟ>7876</ΕΜΡΝΟ>
<ENAME>ADAMS</ENAME>
<JOB>CLERK</JOB>
<MGR>7788</MGR>
<HIREDATE>5/23/1987 0:0:0</HIREDATE> 
<SAL>1100</SAL>
<COMM NULL=nTRUEn /> 
<DEPTNO>20</DEPTNO>

</ROW>
z <ROW num=n2">

<EMPN0>7499</EMPN0>
<ENAME>ALLEN</ENAME>
<JOB>SALESMAN</JOB>
<MGR>7698</MGR>
<HIREDATE> 2/20/1981 0:0:0</HIREDATE> 
<SAL>1600</SAL>
<COMM>300</COMM>
<DEPTNO>30</DEPTNO>

</ROW>

Ένα αρχείο XSLT μπορεί να παραλάβει το XML και να το μετατρέψει 

σε HTML ή όποια άλλη μορφή και γλώσσα θέλουμε. 

Χρησιμοποιώντας το παρακάτω XSLT που είναι αυτό που φαίνεται στην 

έκφραση <?xml-stylesheet type="text/xsl"
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href="emp.xsl"?> του XSQL αρχείου λαμβάνουμε το αποτέλεσμα

της Εικόνα 12.

<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet
xmlns:xsl="http://www. w3.org/1999/XSL/Transform" 
version="1.0">
<xsl:import href="../common/rowcol.xsl"/>

<xsl:template match="page">
<html>
<head><link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="../common/rowcol.css" />
</head>
<body class="page">
<center><form action= "emp.xsql" 

method^ "post" >Value of'find' Parameter to Match 
ENAME: <input type="text"

value=" {/page/request/parameters/End}" 
name="find"/>

< / form> < / center >
<xsl:apply-templates select="ROWSET" / >

</body>
</html>

</xsl:template>
< /xsl:stylesheet>

Στο αρχείο XSQL που αναφέρεται παραπάνω μπορεί κάποιος να 

δώσει ένα αρχικό γράμμα στην περιοχή κειμένου ΕΝΑΜΕ και να 

περιορίσει τα αποτελέσματα στα ΕΝΑΜΕ που έχουν ίδιο αρχικό 

γράμμα με το γράμμα που δόθηκε.

Η αρχιτεκτονική της XSQL όπως αναλύθηκε παραπάνω παρουσιάζεται 

στην Εικόνα 14
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Πιλάιης
< xsql: query flnd="%*

sort-"ENAME" bind-params-Und" null4ndicator-*yes" > 
SELECT*FROM EMP 
WHERE ΕΚΑΜΕ LIKE υΡΡΕΗΓ%Ί|?ΙΠΟ 

ORDER BY (@Mrt]
</xsql:qoeiy>

XSLT
Stylesheet

Bdoq Αιδομίνων

Αποτέλεσμα SQL

INttl u> SAl
'4.111 II CUNT *,<! 
MMi ai·* 11» 
► ■»· kUHV.1* 7*n
seen ANAir-i
»OtO AHAJtM »»

Εικόνα 14 Αρχιτεκτονική XSQL

7.2 Υποστήριξη XSQL, XML, XSLT

Για να υποστηρίζεται η xsql θα πρέπει κανείς να έχει το Oracle XSQL 

servlet εγκατεστημένο στο μηχάνημα του (Java πρόγραμμα που 

μπορεί να κατεβάσει κανείς από το site της Oracle).

Η XSQL σαν τεχνολογία παρέχεται από την Oracle αλλά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε βάση δεδομένων που υποστηρίζει 

JDBC. Επειδή όμως είναι ένα προϊόν της Oracle η απόδοση της 

βελτιστοποιείται με το διακομιστή Oracle και την οικογένεια 

προϊόντων της Oracle.

7.3 Βασικές συναρτήσεις XSQL

Κάποιες από τις βασικές συναρτήσεις που υποστηρίζει η XSQL 

[Αναφορά 8] φαίνονται στον Πίνακας 3
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Στοιχείο Δράσης
<xsql:set-
stylesheet-
param>

Περιγραφή

Ορίζει την τιμή της παραμέτρου του XSLT 
stylesheet στην κορυφή του XSQL.

<xsql:set-page- 
param>

Ορίζει μια μεταβλητή σε επίπεδο σελίδας που 
μπορεί να αναφερθεί κανείς σε αυτή σε επόμενα 
SQL ερωτήματα

<xsql:set- 
session-param>

Ορίζει μια παράμετρο σε επίπεδο ΗΤΤΡ- 
Session

<xsql:set- 
cookie> Ορίζει ένα HTTP Cookie.

<xsql:query> Εκτελεί ένα SQL ερώτημα και το αποτέλεσμα 
το εμφανίζει σε XML μορφή.

<xsql:ref-
Συμπεριλαμβάνει την κανονική XML 
αναπαράσταση ενός αποτελέσματος που

cursor-f unction> επιστρέφεται από μια PL/SQL αποθηκευμένη
συνάρτηση.

<xsql:include- 
param>

Συμ7τεριλαμβάνει μια παράμετρο και την τιμή 
της σαν στοιχείο της XSQL σελίδας.

<xsql:include- 
request-params>

Συμπεριλαμβάνει όλες τις παραμέτρους σαν 
XML στοιχεία στην XSQL σελίδα.

<xsql:include- 
xml>

Συμπεριλαμβάνει βοηθητικές XML πηγές σε 
οποιοδήποτε σημείο σε οποιαδήποτε σελίδα με 
απόλυτο ή σχετικό URL.

<xsql:include- 
owa>

Συμπεριλαμβάνει τα αποτελέσματα από την 
εκτέλεση μιας αποθηκευμένης διαδικασίας που 
κάνει χρήση πακέτων Oracle Web Agent 
(OWA) packages μέσα σε μια βάση για να 
παράγει XML.

<xsql:include- 
xsql>

Συμπεριλαμβάνει τα αποτελέσματα από μια 
XSQL σελίδα σε οποιοδήποτε σημείο μέσα σε 
ένα άλλο.

<xsql:insert- 
request> Εισάγει ένα XML κείμενο (ή HTML μορφή)
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σταλμένο στο ερώτημα σε έναν πίνακα ή όψη 
βάσης δεδομένων

<xsql:update- 
requests

Ανανεώνει μια υπάρχουσα σειρά, σε μια βάση 
δεδομένων βασιζόμενη στο XML έγγραφο που 
παρέχεται κατά απαίτηση

<xsql:delete- 
request>

Διαγράφει μια υπάρχουσα σειρά, σε μια βάση 
δεδομένων βασιζόμενη στο XML έγγραφο που 
παρέχεται κατά απαίτηση

<xsql:insert- Εισάγει ένα XML έγγραφο που περικλείεται 
param> στην τιμή μιας απλής παραμέτρου.

<xsql:dml> Εκτελεί ένα SQL ερώτημα ή ένα PL/SQL 
ανώνυμο κομμάτι.

Βάζει σε λειτουργία ένα καθορισμένο από τη 
χρήστη χειριστή δραστηριοτήτων που 

<xsql: action> υλοποιείται με Java, για να εκτελέσει κοινή
λογική και να περιλάβει κοινή XML 
πληροφορία στην XSQL σελίδα.

Πίνακας 3 XSQL συναρτήσεις

7.4 Πως φορτώνεται ένα αρχείο xsql

Μπορούμε να φορτώσουμε ένα αρχείο xsql και να δούμε τα

αποτελέσματα του με 2 τρόπους:

1. Ενεργοποιούμε τον http server. Συνδεόμαστε τοπικά

(http://localhost/...) και φορτώνουμε το αρχείο xsql που 

θέλουμε (π.χ.

http://localhost/xsql/emp/copies/final/states/stateall.xsql). Σε 

κάποιες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να ενσωματωθεί το αρχείο xsql 

σε ένα html κείμενο.

2. Από command prompt πηγαίνουμε στον υποκατάλογο που έχει 

το αρχείο xsql που θέλουμε να τρέξουμε και δίνουμε την εντολή 

xsql stateall.xsql results.xml όπου stateall.xsql είναι το αρχείο xsql
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που θέλουμε να τρέξουμε και results.xml είναι το αρχείο που 

αποθηκεύεται το αποτέλεσμα. Αν το αρχείο που παράγεται είναι σε 

html το results.xml πρέπει να γραφεί results.html αν είναι svg 

results.svg κοκ. Με αυτό τον τρόπο ανοίγουμε το results.xxx 

αρχείο να δούμε το αποτέλεσμα αντί το αποτέλεσμα να φανεί 

απευθείας στην οθόνη όπως με τον πρώτο τρόπο.
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8 XSQL κοα χωρικά δεδομένα

Θα δούμε πως μπορούμε να επεξεργαστούμε χωρικά δεδομένα με 

χρήση XSQL. Δημιουργούμε έναν πίνακα π.χ. τον πίνακα states που 

έχει χωρικά και άλλα δεδομένα για τις πολιτείες της Αμερικής. Αυτό 

μπορεί να γίνει με δύο τρόπους ή να περάσει τα δεδομένα από την 

αρχή, κάτι που είναι πολύ δύσκολο ή να βρει shapefiles στο διαδίκτυο 

με αυτή την πληροφορία και με κατάλληλους μετατροπείς (shp2sdo) 

που είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο να τα μετατρέψει σε πίνακες και 

δεδομένα που αποθηκεύονται στον Oracle Spatial.

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα πίνακα με το όνομα states 

αποθηκευμένο σε Oracle. Αν με χρήση XSQL τεθεί ένα ερώτημα προς 

τη βάση χωρίς τη χρήση κάποιου XSL:

<?xml version="l.0"?>
<xsql:query xmlns:xsql="urn:oracle-xsql" allow-client- 
style="yes" connection="demoorcl">

SELECT geom FROM states 
</xsql:query>

Σε αντίθεση με την ΡΗΡ που δε μπορεί να προβάλλει χωρικά δεδομένα 

η XSQL επιστρέφει αποτελέσματα. Το ερώτημα θα επιστρέφει ένα 

κείμενο σε μορφή XML όπως φαίνεται παρακάτω.

<?xml version="1.0" ?>
_ <ROWSET>

ζ <ROW num=" 1">
- <GEOM>

<SDO_GTYPE>2007</SDO_GTYPE> 
z <SDO_ELEM_INFO>

< S DO_E LEM_I N FO_ITE Μ > 1 </S DO_E LE M_I N 
FO_ITEM>

<SDO_ELEM_INFO_ITEM> 1003</SD0_ELEM 
_INFO_ITEM>

<SDO_ELEM_INFO_ITEM> 1</SD0_ELEM_IN 
FO_ITEM>

<SD0_ELEM_INF0_ITEM>999</SD0_ELEM_
INFO_ITEM>
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<SDO_ELEM_INFO_ITEM> 1003</SD0_ELEM 
_INFO_ITEM>

<SDO_ELEM_INFO_ITEM> 1</SD0_ELEM_IN 
FO_ITEM>

</SDO_ELEM_INFO>
<SDO_ORDINATES>

< S D0_0 RDIN ATES_UE M > - 
88.200027</SD0_0RDINATES_lTEM>

< S D0_0 RDI N ATES_ITE M > 34.995548</S D 
0_0RDINATES_rTEM> 
<SDO_ORDINATES_UEM >- 
88.187088</SD0_0RDINATES_ITEM>

< SDO_ORDINATES_ITEM > 34.974182</SD 
0_0RDINATES_ITEM >

<SDO_ORDINATES_ITEM>-
88.176064</SDO_ORDINATES_ITEM>

<SD0_0RDINATES_ITEM>34.962433</SD
0_0RDINATES_ITEM>

<SDO_ORDINATES_ITEM>- 
88.153519</SD0_0RDINATES_ITEM >

<SD0_0RDINATES_ITEM>34.921185</SD 
0_0RDINATES_ITEM >

< S D0_0 RDI N ATES_ITE M > - 
88.136658</SD0_0RDINATESJTEM>

<SD0_0RDINATES_ITEM>34.907505</SD
0_0RDINATES_ITEM>

< SDO_ORDINATES_UEM > - 
88.097847</SDO_ORDINATES_ITEM>

<SD0_0RDINATES_ITEM>34.892117</SD 
0_0RDINATES_ITEM >

< S DO_ORDI N ATES_UE M > - 
88.118439</SDO_ORDINATES_ITEM >

<SD0_0RDINATES_ITEM>34.723686</SD
0_0RDINATES_1TEM>

< S D0_0 RDIN ATES_rTE M > - 
88.139946</S D0_0 RDI N ATES_ITE M >

< S D0_0 RDI N ATES_ITE M > 34.581608</S D 
0_0RDINATES_ITEM >

<SDO_ORDINATES_ITEM > - 
88.15625</SD0_0RDINATES_ITEM>

<SD0_0RDINATES_1TEM>34.463116</SD 
0_0RDINATES_ITEM >

<SDO_ORDINATES_ITEM>-
88.173592</SD0_0RDINATES_1TEM>
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<SDO_ORDINATES_ITEM>34.320957</SD 
0_0RDINATES_ITEM >

<SD0_0RDINATES_ITEM>30.227852<
/SDO_ORDINATES_ITEM>

</SDO_ORDINATES>
</GEOM>

</ROW>

</ROWSET>

Ot ετικέτες στο αρχείο XML, <SDO_ELEM_INFO>, 

<SDO_ELEM_INFO_ITEM>, <SDO_GTYPE>,

<SDO_ORDINATES>, <SDO_ORDINATES_ITEM> είναι 

αοτές που αναφέρονται στους τύπους που περιγράψαμε στον Oracle 

Spatial σε προηγούμενο κεφάλαιο. Επομένως έχουμε μια ευκρινή 

εικόνα και μάλιστα σε XML για το πως είναι τα δεδομένα 

αποθηκευμένα στον Oracle Spatial.

Με το κατάλληλο XSLT μπορούμε να μετατρέψουμε τα δεδομένα σε 

FITML αλλά και σε ότι άλλο θέλουμε όπως είδαμε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο. Αυτό που θέλουμε είναι SVG δηλαδή γραφικά. Μετατροπή 

δηλαδή ενός XML κειμένου σε κείμενο SVG που είναι και αυτό XML.

Επομένως το XSLT που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να κάνει τα εξής:

1. Να ελέγχει τις τιμές που έχουν οι ετικέτες 

<SDO_ELEM_INFO_ITEM> ανά σειρά <ROW> . Οι τιμές αυτές 

θα δώσουν πληροφορία για τον τύπο του σχήματος που είναι 

αποθηκευμένο και για τον τρόπο που ερμηνεύονται οι ετικέτες 

<SDO_ORDINATES_ITEM>. Έτσι το πρώτο 

<SDO_ELEM_INFO_ITEM> μας ενημερώνει από ποιο σε σειρά 

<SDO_ORDINATES_ITEM> θα ξεκινήσουμε τη δημιουργία του
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σχήματος. Το δεύτερο και τρίτο <SDO_ELEM_INFO_ITEM> 

μας λέει για τον τύπο του σχήματος. Το τέταρτο 

<SDO_ELEM_INFO_ITEM> αν υπάρχει μας λέει από ποια θέση 

<SDO_ORDINATES_ITEM> θα ξεκινήσει το επόμενο σχήμα 

οπότε η προηγούμενη θέση θα είναι η τελευταία θέση για το πρώτο 

σχήμα κ.ο.κ.

2. Να δημιουργεί σχήματα σε SVG μορφή από την πληροφορία που 

παίρνει παραπάνω και να μορφοποιεί αυτά τα σχήματα.

To XSLT θα πρέπει να έχει ως επικεφαλίδα τα εξής

<?xml version="1.0" ?>

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"

version="1.0"

xmln9:Color="http://www.oracle.com/XSL/Transform/java/java.awt.Color" 

xmlns:Integer="http://www.oracle.com/XSL/Transform/java/java.lang.Integer" 

exclude-result-pre£ixes="Color Integer" >

<xsl:output method="text" standalone="yes" 

doctype-public="-//W3C//DTD SVG 20001102//EN" 

doctype-system="http://www.w3.org/TR/2000/CR-SVG-20001102/DTD/svg- 

20001102.dtd" 

media-type="image/svg"/>

Η ετικέτα <xsl:outputmethod="text" standalone="yes" ,../>χρησιμοποιείται 

για να τυπώνει μόνο τους χαρακτήρες που εσωκλείονται σε <xsl:text> 

και όχι όποιο άλλο XML. Ήταν μία λύση που δόθηκε για να μπορούν 

να τυπώνονται χαρακτήρες της μορφής “<” με χρήση της έκφρασης 

&lt;

Το κείμενο που εξέρχεται από το XSLT θα πρέπει να καταλάβει ο 

browser ότι είναι SVG. Αυτό γίνεται με την παρακάτω έκφραση στο 

XSLT:

<?xml version = Ί.0'?>

<svg viewBox—"T70 0 100 100" width="1000" height="1000"> 

<map display&lt;/desc>
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η οποία δηλώνεται μετά την έκφραση <xsl:template match="/">· Με 

την έκφραση "/" αναφερόμαστε σε όλο το κείμενο.

Με την εντολή

<xsl:apply-templates select=V/SDO_ELEM_INFO"/> 

<xsl:apply-templates select^"//SDO_GTYPEM/> 

εφαρμόζουμε τις ενέργειες που αναφέρουν οι φόρμες (templates) για 

τις ετικέτες //SDO_ELEM_INFO, //SDO_GTYPE.

Για την //SDO_GTYPE δε γίνεται καμία ενέργεια.

Για την //SDO_ELEM_INFO για κάθε παιδί της ετικέτας 

//SDO_ELEM_INFO_ITEM ελέγχουμε τη θέση TOu(<xsl:when 

test='positionQ mod 3 = 2'>). Αν η θέση είναι η δεύτερη ελέγχουμε 

την τιμή της δεύτερης θέσης και την τιμή της αμέσως επόμενης θέσης 

(following-sibling;:SDO_ELEM_INFO_ITEM). Οι τιμές αυτών των 

2 θέσεων μας δίνουν σύμφωνα με τον Πίνακας 1 Τιμές και Ερμηνεία 

του SDO_ELEM_INFO) τον τύπο του σχήματος. Οι τιμές 

(preceding-sibling::SDO_ELEM_INFO_ITEM[positionQ=l]) και 

(following-sibling::SDO_ELEM_INFO_ITEM[positionO-2])-l) 

μας δίνουν αντίστοιχα την αρχή και το τέλος της θέσης των 

συντεταγμένων του σχήματος αυτού.

Με τα δεδομένα αυτά προχωρούμε στις συντεταγμένες και καλούμε τη 

φόρμα που καθορίζει τις ενέργειες με τις συντεταγμένες <xsl:call- 

template name="SDO_ORDINATES">.

Όταν βρισκόμαστε στο πρότυπο SDO_ORDINATES και 

εφαρμόζοντας την εντολή

<xsl:for-each
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select—

"../../../GEOM/SDO_ORDINATES/SDO_ORDINATES_ITE

M">

με τη βοήθεια της συνάρτησης positionO που μας επιστρέφει τη θέση 

του SDO_ORDINATES_ITEM., δημιουργούμε το SVG σχήμα 

(<xsl:text>&lt;path id="try</xsl:text>...) με βάση την τιμή των 

συντεταγμένων που γνωρίζουμε από τη φόρμα αυτή. Επειδή η 

συνάρτηση της SVG, path id έχει τη popi(^<path id="tryl" d= "Μ - 

88.200027, 34.995548 L -88.202919, 35.007942 L -87.984886, 

35.005848 L -88.200027, 34.995548/> πρώτα μπαίνουν οι μονές 

συντεταγμένες (x), μετά κόμμα μετά οις ζυγές (y) L και στο τέλος 

ελέγχουμε τη θέση (<xsl:when test='positionQ mod 2'>) και 

αναλόγως τοποθετούμε το κατάλληλο κείμενο. Όπως αναφέραμε και 

πριν, τη θέση της αρχής και του τέλους των συντεταγμένων την 

παίρνουμε από τη φόρμα για το SDO_ELEM_INFO

Όλα αυτά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά στο XSLT αρχείο. Αν 

εφαρμόσουμε αυτό το XSLT στο αρχείο xsql που αναφέραμε πριν

<?xml version="l.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="states_init.xsl"?>
<xsql:query xmlns:xsql="urn:oracle-xsql" allow-client- 
style="yes" connection="demoorcl">

SELECT geom FROM states 
</xsql:query>

Πρόγραμμα 1

παίρνουμε σαν αποτέλεσμα την Εικόνα 15.
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Εικόνα 15 Το αποτέλεσμα εφαρμογής του xslt 
(states_init.xsl) στα αποτελέσματα του xsql 
αρχείου

8.1 Αλληλεπίδραση με τα σχήματα

Το πρώτο σχόλιο που μας έρχεται βλέποντας την Εικόνα 15 είναι ότι 

οι πολιτείες της Αμερικής φαίνονται ανάποδα σαν να τις βλέπουμε 

μέσα από καθρέφτη. Θα επανέλθουμε σε αυτό αργότερα.

Ένα δεύτερο σχόλιο είναι ότι μία από τις πολιτείες έχει χρώμα κόκκινο 

αντί για κίτρινο. Το σχήμα δεν είχε από την αρχή χρώμα κόκκινο. 

Απέκτησε χρώμα κόκκινο όταν περνάει το ποντίκι πάνω από μία 

πολιτεία. Με μια ενέργεια του ποντικού δηλαδή γίνεται μια 

τροποποίηση στο χρώμα του σχήματος πάνω από το οποίο βρίσκεται 

το ποντίκι.

Για να συμβεί αυτό γίνονται οι παρακάτω ενέργειες.

1. Χωρίζουμε τα σχήματα σε ομάδες που εμείς επιθυμούμε. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση επιθυμούμε ανά πολιτεία. Προσθέτουμε 

τον την ετικέτα (<g id=:trry......) πριν από κάθε ομάδα.

<xsl:text> &lt;g id—"trry</xsl:text>

<xsl:value-of select = "$rowindex"/>
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<xsl:text>" name="trry</xsl:text>

<xsl:value-of select = "$rowindex"/>

<xsl:text>" fill="yellow" stroke="red" 

onmouseover= "zoom(evt)" 

onmouseout="normal(evt) " > < / xsl:text>

2. Σε κάθε μία από τις ετικέτες (<g id=:trry ......) προσθέτουμε τον

κώδικα (<xsl:text>"onmouseover="changecolour(evt)"

onmouseout="nonnal(evt)"> </xsl:text>). Αυτό γίνεται για να αντιδρά 

η ετκέτα όταν το ποντίκι περάσει πάνω από αυτή και όταν 

απομακρυνθεί από αυτήν. Όταν περάσει από πάνω εκτελείται η 

συνάρτηση changecolour. Η συνάρτηση αυτή είναι γραμμένη σε 

JavaScript οπότε καλείται το αντίστοιχο script σε JavaScript. Όταν 

το ποντίκι περνάει πάνω από μια πολιτεία τότε το χρώμα αλλάζει 

σε κόκκινο. Όταν περάσει την πολιτεία εκτελείτε το script normal 

και το χρώμα γίνεται ξανά από κόκκινο, κίτρινο.

3. Γράφουμε τις συναρτήσεις σε γλώσσα JavaScript. Οι συναρτήσεις 

της JavaScript εισάγονται στο XSL ανάμεσα στις ετικέτες <script> 

και < /script>

&lt;script>&lt;![CDATA[ 

function zoom(evt) { 

var elem = evt.target; 

var style = elem.getStyleQ; 

style.setPropertyC'fill", "red");

}

function normal(evt) { 

var elem - evt.target; 

var style = elem.getStyleQ; 

style.setProperty("fiU", "yellow");

}
]]&gt;&lt;/script>

Αντί να αλλάζει χρώμα όταν περνάει το ποντίκι μπορούν να

εκτελούνται κάποιες άλλες ενέργειες όπως να φαίνονται οι
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συντεταγμένες με αναφορά την html, svg κλπ. Αυτό γίνεται με τη 

βοήθεια της παρακάτω συνάρτησης

function showcoord(evt) { 

var xm=evt.getClientX(); 

var ym=evt.getClientYQ; 

var xs=evt.getScreenX(); 

var ys=evt.getScreenY(); 

var xsvg=-300+xm/5; 

var ysvg=ym/5;

var root^evt.getTargetQ.getOwnerDocumentQ;

root.getElementById("positionl").getFirstChild().setData("Coordinates:" +xm+"

root.getElcmentById("position2").getFirstChild0.setData("Coordonates SVG:" 

+xsvg+" "+ysvg);

root.getElementById("position3").getFirstChildQ.setData("Coordonates HTML: 

" +xs+" "+ys);}

Αν χρησιμοποιήσουμε ένα αρχείο XSL με αυτές τις αλλαγές στο 

Πρόγραμμα 1 τότε το αποτέλεσμα φαίνεται στην Εικόνα 16.

II +ym)

Οοοη*μ*«7323»

Co«Μμ 8VQ· -1694 «7.·

CoofdhtfM HTML' 7» 470

Εικόνα 16 Αποτέλεσμα της εφαρμογής του 
XSL (states_coord.xsl) στο αρχείο xsql
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8.2 Μετατροπή συντεταγμένων

Όπως αναφέρθηκε στις εικόνες οι πολιτείες της Αμερικής φαίνονται 

σαν μέσα από καθρέπτη. Για να διορθωθεί αυτό θα πρέπει να 

προσθέσουμε την τιμή 180 στις συντεταγμένες χ και να αφαιρέσουμε 

από την τιμή 90 τις συντεταγμένες γ.

<xsl:value-of select = "180+."/>

<xsl:value-of select = "90-."/>

To xsl πρέπει να περιέχει αυτή την αλλαγή.

Εφαρμόζοντας το αρχείο xsl στο Πρόγραμμα 1 τότε το αποτέλεσμα 

φαίνεται στην Εικόνα 17.

Co*tMm*67 3«

CoofdonlM WO 11400000000000006 73 

CoerrionalM HTML: 663 446

Εικόνα 17 Αποτέλεσμα της εφαρμογής του 
XSL (states180-90.xsl) στο αρχείο xsql

8.3 Εισαγωγή στοιχείων που προσδιορίζουν ταυτότητα

Στους χάρτες πάνω δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία που να 

προσδιορίζουν την ταυτότητα των σχημάτων. Ένα τέτοιο στοιχείο θα 

μπορούσε να είναι τα ονόματα των πολιτειών. Για να έχουμε πρόσβαση
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στα ονόματα των πολιτειών θα πρέπει να διευρύνουμε το ερώτημα της 

xsql ώστε να συμπεριλάβει όλες τις στήλες του πίνακα states. Έτσι στο 

Πρόγραμμα 1 αντικαθιστούμε το ερώτημα 

SELECT geom FROM states 

με το SELECT * FROM states

ώστε να έχουμε πρόσβαση και στη στήλη STATE που περιέχει το 

όνομα κάθε πολιτείας και στη στήλη GEOM που περιέχει την 

πληροφορία για τη γεωμετρία.

Προσθέτουμε στο xslt τα παρακάτω:

<xsl:variable name="xl"

select= GEOM/SDO_ORDINATES / SDO_ORDIN ATES_ITEM[21]+18

0"/>

<xsl:variable name="yl" select="90-

../../GEOM/SDO_ORDINATES/SDO_ORDINATES_ITEM[22]"/> 

<xsl:text> &lt;text x="</xsl:text> <xsl:value-of select ="$xl"/><xsl:text>" 

y="</xsl:text><xsl:value-of select="$y 1 "/><xsl:text>" style 

=" font-size: 1 ;fill:foreground;stroke-width:0.1 ;fill:black;opacity: 1 "> < / xsl:text> 

<xsl:value-of select = "../../STATE[1]7>

<xsl:text>&lt;/text> </xsl:text>

Επιλέγουμε σαν θέση που θα τοποθετηθεί το κείμενο ένα σημείο της 

περιφέρειας. (180+ SDO_ORDINATES_ITEM[21], 90- 

SDO_ORDINATES_ITEM[22]) Το καλύτερο θα ήταν να το 

τοποθετήσουμε στο κέντρο του σχήματος αλλά είναι δύσκολο να 

υπολογισθεί το κέντρο με τόσες πολλές συντεταγμένες για κάθε σχήμα. 

Το όνομα της πολιτείας δίνεται από την έκφραση <xsWalue-of select =

"../../STATE[1]7>

Το κείμενο φαίνεται χωρίς τα σχήματα στην Εικόνα 18.

65



Coordinate·:

Coordinator

Coordinator

Εικόνα 18 Ονόματα πολιτειών χωρίς σχήματα

Με εφαρμογή ενός XSLT, που περιέχει τις παραπάνω αλλαγές, στο 

xsql παίρνουμε την Εικόνα 19

CoontoMtM 8VQ: η 109· 

CoordonakH HTML: 7W Μ7

Εικόνα 19 Αποτέλεσμα της εφαρμογής του 
XSL (statesSTATE.xsl) στο αρχείο xsql
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8.4 Επιβεβαίωση της σωστής σχεδίασης

Μέχρι τώρα με εφαρμογή κάποιου XSLT πήραμε γραφικά για τα 

χωρικά δεδομένα. Πως όμως μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η 

απεικόνιση των χωρικών δεδομένων ήταν σωστή;

Αυτό γίνεται με δύο τρόπους

1. Κοινή λογική. Λίγο πολύ όλοι ξέρουμε πως φαίνονται στο χάρτη οι 

πολιτείες των ΗΠΑ. Η απεικόνιση δε ξέφυγε από την εικόνα αυτή.

2. Με χρήση ενός εργαλείου της Oracle που απεικονίζει χάρτες από 

τα χωρικά δεδομένα που του δίνονται. Το εργαλείο ονομάζεται 

Spatial Index Advisor.

Για να έχει κάποιος πρόσβαση στο εργαλείο χρειάζεται να ακολουθήσει 

την εξής διαδικασία:

• (winXP Professional) Από το control Panel—►Components &

Services—►Services—^Ενεργοποιούμε τον

OracleOraHome92ManagementServer

• Από την Oracle Enterprise Management Console Login to 

Oracle Management Server (Δίνουμε userid:sysman και τον 

κατάλληλο κωδικό)

• Ο Spatial Index Advisor είναι ένα από τα εργαλεία που 

παρέχονται

Ανοίγοντας το εργαλείο έχουμε τη δυνατότητα να επιλέγουμε πίνακες 

με χωρικά δεδομένα μόνο. Me την επιλογή Draw all geometries 

βλέπουμε μια απεικόνιση των χωρικών δεδομένων για συγκεκριμένο 

πίνακα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε στην Εικόνα 20 την 

απεικόνιση για τον πίνακα STATES.

67



Εικόνα 20 Απεικόνιση του πίνακα states με τη 
βοήθεια του Oracle Spatial Index Advisor για 
αντιπαράθεση με το αποτέλεσμα που παράγεται 
με χρήση XSLT.

8.5 Εφαρμογή του XSLT σε άλλους πίνακες

Αν αντί για τις Πολιτείες των ΗΠΑ δοκιμάσουμε να προβάλλουμε τα 

δεδομένα ενός άλλου πίνακα αρχικά δε θα δούμε ένα χάρτη όπως το 

προηγούμενο κεφάλαιο. Για να γίνει προβολή ενός άλλου πίνακα θα 

πρέπει να προσαρμοστεί το αρχείο XSLT στα δεδομένα του νέου 

πίνακα.

Τα δεδομένα που πρέπει να προσαρμοστούν είναι τα εξής:

• To viewbox, weight, height στις παραμέτρους της ετικέτας SVG

• Το όνομα της στήλης του πίνακα που θα ταυτοποιεί τα νέα 

σχήματα. Στην προηγούμενη περίπτωση ήταν η στήλη STATES 

στη νέα περίπτωση είναι κάτι άλλο.
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• Ανάλογα με το εύρος των τιμών ίσως χρειαστεί να μικρύνουμε ή να 

μεγαλώσουμε την κλίμακα των συντεταγμένων των νέων δεδομένων 

έτσι ώστε να είναι ορατά σε μας τα νέα σχήματα που θα 

προκύψουν.

• Θα πρέπει να προσαρμόσουμε το XSLT να δέχεται νέους τύπους 

σχημάτων. Πριν το προσαρμόστηκε να δουλεύει μόνο για κλειστά 

πολύγονα. Μπορεί να χρειαστεί να προβάλει και άλλα σχήματα.

Θέλουμε να προβάλουμε δεδομένα που αντιπροσωπεύουν τη γεωλογία 

της περιοχής Buttes μέσα στο σύμπλεγμα Central Mojave Core 

Complex στη Νότια Καλιφόρνια[Αναφορά 15]. Συγκεκριμένα τον 

πίνακα tlhart/ - Arc coverage - topographic map of The Buttes.

Λόγω των προηγούμενων έγιναν αλλαγές στο XSL. To XSL 

προσαρμόσθηκε να σχεδιάζει ανοικτά πολύγονα. Επειδή η τιμή στα 

δεδομένα των συντεταγμένων είναι μεγάλη (της τάξεως 450000 για χ, 

και 3873500 για γ, έγινε διαίρεση αυτών των αριθμών με τον αριθμό 

100000. Από το νούμερο που προέκυψε αφαιρέθηκε ο αριθμός 38.5 για 

τα y και 4.5 για τα χ. Το αποτέλεσμα πολλαπλασιάστηκε με 2000

<xsl:value-of select = "90-((. div 100000)-38.5)*2000"/>

<xsl:value-of select — "180+((. div 100000)-4.5)*2000"/>

Για την ταυτοποίηση των γεωμετριών επιλέχθηκε η στήλη TLHART_ 

από τον πίνακα tlhart της βάσης.

Επίσης προσαρμόστηκε ο τρόπος υπολογισμού των συντεταγμένων που 

προβάλλονται στην οθόνη.

To XSL τροποποιείται σύμφωνα με τα παραπάνω.

Το νέο XSQL ζητάει δεδομένα από τον πίνακα TLHART.
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<?xml version="l.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="tlhart.xsl"?>
<xsql:query xmlns:xsql="urn:oracle-xsql" allow-client- 
style="yes" connection="demoorcl">

SELECT * FROM tlhart 
</xsql:query>

Θέτοντας ερώτημα στη βάση με χρήση του παραπάνω xsql και 

εφαρμόζοντας το προσαρμοσμένο XSL αρχείο παίρνουμε την 

παρακάτω εικόνα:

Coordiniates:558 389 
Coordonates SVG: 1058 -11 
Coordonates HTML: §84 §00

Εικόνα 21 Αποτέλεσμα της εφαρμογής τοο 
TLHART.xsl στο αρχείο xsql (πίνακας 
TLHART)

Τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Oracle Index Advisor είναι:
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Εικόνα 22 Απεικόνιση του πίνακα tlhart με τη 
βοήθεια του Oracle Spatial Index Advisor για 
αντιπαράθεση με το αποτέλεσμα που παράγεται 
με χρήση XSLT.

8.6 Δημιουργία δικών μας πινάκων και προβολή τους

Δημιουργούμε ένα πίνακα με χωρικά δεδομένα π.χ. τον πίνακα 
cola_markets.

CREATE TABLE cola_markets ( 
mkt_id NUMBER PRIMARY KEY, 
name VARCHAR2(32), 
shape MDSYS.SDO_GEOMETRY);

Εισάγουμε στον πίνακα διάφορες γεωμετρίες. Π.χ.

INSERT INTO cola_markets VALUES(
1,
'cola_a',
MDSYS.SDO_GEOMETRY(
2003, — πολύγωνο 2-διαστάσεων 
NULL,
NULL,
MDSYS.SDO_ELEM_INFO_ARRAY(l,1003,3), — ορθογώνιο
MDSYS. SDO_ORDINATE_ARRAY (1,1, 5,7) - Χρειάζονται δύο μόνο σημεία
το κάτω αριστερά και πάνω δεξιά για ορισμό του ορθογωνίου
)
) ;

Πέρα από τη γεωμετρία αυτή εισάγονται και άλλες γεωμετρίες.
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Στο τέλος εισάγεται ένα πίνακας με μεταδεδομένα που αφορούν τον 

πίνακα cola markets

INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA 
VALUES (
'cola_markets',
'shape',
MDSYS.SDO_DIM_ARRAY( — 20X20 grid 
MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 0, 20, 0.005), 
MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT(' Y' , 0, 20, 0.005)
) ,
NULL — SRID 
);

καθώς και δημιουργείται ένα ευρετήριο:

CREATE INDEX cola_spatial_idx 
ON colajmarkets(shape)
INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL INDEX;

Αφού ολοκληρωθεί η εργασία αυτή επεξεργαζόμαστε το xslt αρχείο 

για να προβάλλουμε τα δεδομένα. Σχήματα όπως το ορθογώνιο και ο 

κύκλος δεν υποστηρίζονται από γεωδαιτικές συντεταγμένες, έτσι δε θα 

βρούμε shapefiles με αυτά τα σχήματα. Οι καρτεσιανές συντεταγμένες 

όμως τα υποστηρίζουν.

Το αρχείο xslt θα πρέπει να προσαρμοσθεί ώστε να δέχεται και αυτά 

τα σχήματα.

Το νέο αρχείο xslt που προκύπτει υποστηρίζει και ορθογώνια. Το 

κομμάτι αυτό για τα ορθογώνια παρουσιάζεται μετά τον σημείο του 

κώδικα: <xsl:when test= ΊΑ 1="rectangle'">. Αποτελέσματα

εφαρμογής του τροποποιημένου xsl αρχείου είναι τα σχήματα που 

φαίνονται στην Εικόνα 23
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Εικόνα 23 Αποτέλεσμα της εφαρμογής του 
emp3jall.xsl στο αρχείο xsql (πίνακας 
COLA_MARKETS)

8.7 Προβολή γραφικών από δύο πίνακες ταοτόχρονα-Προβολή 

ορισμένων γεωμετριών από έναν πίνακα.

Έστω ότι έχουμε δύο πίνακες που έχουν το ίδιο θέμα ή που 

συνδέονται με κάποιο τρόπο. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι πολιτείες 

της Αμερικής σαν ένας πίνακας και τα αεροδρόμια που βρίσκονται στις 

πολιτείες της Αμερικής σαν ένας δεύτερος πίνακας. Τα δεδομένα 

(shapefiles) προέρχονται από την ιστοσελίδα, [Αναφορά 9], 

http://www.nationalatlas.gov/atlasftp.html. Map Layers Warehouse 

- The National Adas of the United States of America. Αν θέλουμε να 

προβάλουμε το σύνολο των αεροδρομίων που βρίσκονται στις 

πολιτείες της Αμερικής δε θα είχε νόημα να το κάνουμε χωρίς να 

φαίνονται οι πολιτείες της Αμερικής στο φόντο. Για να συμβεί αυτό θα 

πρέπει να συνδυασθούν τα δεδομένα από δύο πίνακες.
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Me τη χρήση της xsql μπορούμε να ζητήσουμε να σχεδιασθεί πρώτα η 

εικόνα του πρώτου επιπέδου (φόντου) και στη συνέχεια η εικόνα του 

δεύτερου επιπέδου.

<?xml version="l.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="airprt.xsl"?> 
<example connection="demoorcl" 
xmlns:xsql="urn:oracle-xsql">
<xsql:query xmlns:xsql="urn:oracle-xsql" 
connection="demoorcl">

SELECT * FROM states 
</xsql:query>

<xsql:query xmlns:xsql="urn:oracle-xsql" 
connection="demoorcl">

SELECT * FROM airprtx020 
</xsql:query>
</example>
Όπως φαίνεται με χρήση της ετικέτας <example> μπορούμε να 

εισάγουμε δύο ερωτήματα </xsql: query> κάτι που δε γίνεται 

αλλιώς. Με τη βοήθεια του xsql προβάλλουμε τα χωρικά δεδομένα 

από δύο πίνακες states και airprtx020.

Επειδή ο πίνακας airprtx020 έχει σαν γεωμετρικά δεδομένα σημεία 

θα πρέπει να προσαρμόσουμε το xsl να καταλαβαίνει και να προβάλει 

σημεία. Το γεωμετρικό αντικείμενο του Oracle Spatial που ερμηνεύει 

τα σημεία είναι το SDO_POINT. Οι ετικέτες <x>, <y> δίνουν τις 

συντεταγμένες του σημείου. Για να το προβάλλουμε οπτικά 

σχεδιάζουμε ένα μικρό κύκλο με χρήση της ετικέτας <circle> της svg.

<xsl: template match=,,SDO_POINT">
<xsl:variable name="XVAR" select= "X"/>
<xsl:variable name="YVAR" select= "Y"/>
<xsl:text> &lt;circle cx="</xsl:text>
<xsl:value-of select="180+$XVAR"/>
<xsl:text>" cy=" </xsl:text>
<xsl:value-of select="90-$YVAR"/>
<xsl:text>" r="0.5" fill="red" stroke="black" stroke- 
width="0.1" onclick="zoom(evt)"
onmouseup="normal(evt)"
onmousemove="showcoord(evt)"/></xsl:text> 
</xsl:template>
Me χρήση του τροποποιημένου xsl παίρνουμε το αποτέλεσμα της 

Εικόνα 24.
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Εικόνα 24 Αποτέλεσμα της εφαρμογής του 
airprtxsl στο αρχείο xsql (πίνακες airprtx020 
και states)

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε κάποια άλλα χαρακτηριστικά που 

αναβαθμίζουν τη παρουσίαση. Ένα από αυτά είναι ότι δεν αλλάζει το 

XSLT με χρήση άλλου πίνακα. Ανεξαρτήτως πίνακα παραμένει 

σταθερό.

Ένα άλλο είναι η χρήση αξόνων συντεταγμένων που φαίνονται 

καλύτερα στην Εικόνα 25. Στους άξονες προβάλλονται οι τιμές (0,0), 

(180,0), (360,0), (0,90), (0,180). Μπορούμε να προβάλλουμε όποιες 

τιμές επιθυμούμε.
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(0.0)

Εικόνα 25 Χρήση αξόνων και προβολή 
συντεταγμένων

Τρίτο στοιχείο είναι η δυνατότητα Zoom in, Zoom out. Move left. 

Move right μέσω των συναρτήσεων zoomlnComplete, 

zoomOutComplete, moveRightComplete, moveLeftComplete της 

Javascript του XSLT όπως φαίνεται στην Εικόνα 26.

Εικόνα 26 Δυνατότητα για Μεγέθυνση,
Σμίκρυνση, Μετακίνηση αριστερά, δεξιά

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα για απλές (plain), html, και svg 

συντεταγμένες. Η προβολή των συντεταγμένων είχε παρουσιασθεί και 

πριν. Στο συγκεκριμένο xsl έχουν γίνει κάποιες διορθώσεις ώστε να
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προβάλλονται οι σωστές τιμές των συντεταγμένων ως αναφορά τις 

συντεταγμένες svg. Θέλουμε οι συντεταγμένες αυτές να προβάλλουν τις 

τιμές των χωρικών δεδομένων. Στις προηγούμενες εικόνες 

προβάλλονταν κάποιες τιμές ως αναφορά στις συντεταγμένες svg που 

αναφέρονταν σε άλλες μονάδες και όχι στις μονάδες χρήστη (0-360,0- 

180). Επίσης με μεταβολές της εικόνας (zoom) μεταβάλλονταν και οι 

τιμές svg. Αυτό δε συμβαίνει τώρα. Έχουν γίνει τροποποιήσεις, ώστε 

με τη βοήθεια των αξόνων που μεταβάλλονται και αυτοί με τις 

μεταβολές των σχημάτων να επιβεβαιώνουμε τη σωστή τιμή των 

συντεταγμένων αυτών. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι το zoom πρέπει να 

γίνει με χρήση των κουμπιών της Εικόνα 26 και όχι του Zoom του 

Adobe ή όποιου άλλου SVG viewer ώστε όπως βλέπουμε και στην 

Εικόνα 27 αν θέλουμε οι τιμές SVG να μη μεταβληθούν.

Μ

Εικόνα 27 Με μεγέθυνση (Zoom) οι τιμές των 
συντεταγμένων SVG παραμένουν σταθερές.

Ένα τέταρτο χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα αλληλεπίδρασης του 

χρήστη με το χάρτη και τη βάση δεδομένων μέσω svg. Μπορεί να
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ζητήσει να προβληθούν στο χάρτη οι τιμές μιας χαρακτηριστικής 

στήλης του πίνακα ή των πινάκων που επιθυμεί. Σε αυτό βοηθάει το 

πλαίσιο που φαίνεται παρακάτω. Δίνουμε το όνομα του πίνακα και της 

στήλης που μας ενδιαφέρει στη μορφή table=states&property=state 

στο πλαίσιο που φαίνεται στην Εικόνα 28.

VWite your values In format "table=xx and property=yy*' 
where xx=table name and yy=the desired column of table 

Click on this point to enter your text

Enter your values:'tabte=xx&property=yy'

OK

Your text is:?

Εικόνα 28 Πλαίσιο αλληλεπίδρασης με το 
χρήστη. Δίνει τη δυνατότητα να προβληθούν 
στο χάρτη οι τιμές της στήλης που επιθυμεί

Μόλις πατηθεί το κουμπί “ok” αυτόματα εμφανίζονται οι τιμές της 

στήλης state στο χάρτη όπως φαίνεται στην Εικόνα 29.
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Εικόνα 29 Αποτέλεσμα εφαρμογής του 
πλαισίου που φαίνεται στην Εικόνα 28

Η δυνατότητα αυτή δίνεται στο χρήστη με τη βοήθεια της συνάρτησης 

getURL(url,newmap). Με τη συνάρτηση αυτή επιστρέφονται τα 

δεδομένα που προέρχονται από την κλήση του αρχείου που 

υποδεικνύει το “url”. Τα δεδομένα που επιστρέφονται τα 

επεξεργάζεται η συνάρτηση newmap. Η συνάρτηση newmap κάνει 

χρήση της συνάρτησης «parseXML» που παίρνει το περιεχόμενο που 

επιστρέφεται και επιστρέφει ένα κόμβο (node) που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κατευθείαν ή να εισαχθεί στο Μοντέλο αντικειμένου 

του εγγράφου. (Document Object Model) [Αναφορά 10].

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το url είναι ένα αρχείο xsql που ζητάει 

τα δεδομένα μιας στήλης μη χωρικών δεδομένων καθώς και τα χωρικά 

δεδομένα και το αποτέλεσμα της επεξεργασία μέσω του xslt να τα 

προβάλει στις αντίστοιχες θέσεις στο χάρτη όπου βρίσκονται και οι
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γεωμετρίες τους. Τα αποτελέσματα ενσωματώνονται στο αρχικό χάρτη 

με τη βοήθεια των δύο συναρτήσεων που αναφέρονται παραπάνω.

Μια πέμπτη δυνατότητα είναι η χρήση του επιθυμητού μενού με το 

δεξί κλικ του ποντικιού. Βλέπουμε τις προσωπικές επιλογές “GIS 

Initial Menu” στην Εικόνα 30

Εικόνα 30 Χρήση μενού με προσωπικές 
επιλογές για το GIS

Με χρήση της ετικέτας <defs> και των προτάσεων :

var newMenuRoot = parseXML( printNode( document.getElementById( 
'NewMenu') ), contextMenu );

contextMenu.replaceChild( newMenuRoot, contextMenu.firstChild );. 

αντικαθίσταται το μενού της SVG με το μενού που καθορίζεται

παρακάτω [Αναφορά 17]:

&lt;defs>
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&lt^nenu id='NewMenu' xmlns=,http://foo' onload='GetPosition( evt )'> 
&lt^ieader> Custom Menu&lt;/header>
&ltdtem action='ZoomIn'>Zooni In &lt;/item>
&ltdtem action=,ZoomOut’>Zoom Out &lt;/item>
&ltdtem action='OriginalView'>Original View &lt;/item>
&lt;separator />
&lt^nenu>

&l4header>GIS Initial Menu&lt;/header>

&ltdtem xrn]ns='http://www.w3.0Γg/1999/xlink, xlink:href='userdetails.htm' 
target='resource window’>GIS Introduction &lt;/item>

&ltytem xmlns='http://www.w3.org/1999/xlink' xlink:href='inirialuser.htm1 
target='resource window’>Initial page&lt;/item>

&ltytem xmlns='http://www.w3.org/1999/xlink' xlink:href= 'help/bc4j.html' 
target='resource window'>Help&lt;/item>

&lt;item xmlns='http://www.w3.org/1999/xlink'xlink:href='inserted_link.html' 
target='resource window'>Tutorial&lt;/item>

&lt;/menu>
&lt;separator />
&ltytem action='Quality'>Higher Quality&lt;/item>
&ltdtem action=TPause'>Pause&lt;/item>
&ltdtem action='Mute’>Mute&lt;/item>
&lt;separator />
dclt^tem action='Find'>Find...&lt;/item>
&ltytem action='FindAgain'>Find Again&lt;/item>
&lt;separator / >
&ltdtem action='CopySVG'>Copy SVG&lt;/item>
&ltdtem action=rViewSVG'>View SVG...&lt;/item>
&lt^tem action=,ViewSource'>View Source...&lt;/item>
&ltdtem action='SaveAs'>Save SVG As...&lt;/item>
&ltdtem action='SaveSnapshotAs'>Save Current State...&lt;/item> 
&lt;separator />
&lt^tem action='Help'>Help...&lt;/item>
&ltdtem action='About'>About SVG Viewer...&lr,/item>
&lt;/menu>
&lt;/defs>

Ιδέες για κάποιες συναρτήσεις που βοήθησαν στην υλοποίηση του 

προγράμματος όπως οι συντεταγμένες ή η δημιουργία πλαισίου 

διαδραστικότητας με το χρήστη έδωσε ιστοσελίδα στην [Αναφορά 

16],
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9 Εφαρμογή όλων των τεχνολογιών για την ανάπτυξη ενός GIS web 

interface

Με χρήση html+php, xsql+xslt δημιουργούμε ένα διαδραστικό 

δικτυακό περιβάλλον με τη βάση. Δίνουμε όνομα χρήστη, κωδικό 

χρήστη και αναφέρουμε τη βάση δεδομένων που θέλουμε να 

συνδεθούμε. Εικόνα 31.
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Εικόνα 31 Εισαγωγική σελίδα του διαδραστικού 
περιβάλλοντος

Τα δεδομένα αποστέλλονται σε ένα php αρχείο. To php αρχείο 

αποτελείται από δύο πλαίσια. Στο ένα από τα δύο πλαίσια καλείται ένα 

αρχείο που παίρνει τα δεδομένα, συνδέεται στη βάση και προβάλει 

όλες του πίνακες του χρήστη με χρήση της SQL εντολής select 

table_name from user tables. Η σύνδεση με τη βάση γίνεται με χρήση 

της συνάρτησης OCILogon. Με χρήση της fstmt =
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OCIParse($conn,"select table_name as Tables from user_tables") 

ζητάει τους πίνακες του χρήστη από τη βάση και τους προβάλλει με 

χρήση της OCIFetchStatement.

Στο δεύτερο πλαίσιο δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας με τη βάση 

και η υποβολής ερωτημάτων.

Οι χρήστες βλέπουν την παρακάτω εικόνα (Εικόνα 32) συνδυασμού 

των δύο πλαισίων.

Εικόνα 32 Εικόνα που έχει ο χρήστης αφού 
συνδεθεί στη βάση.

Όπως φαίνεται στο αριστερό πλαίσιο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

επιλέξει ένα πίνακα και να δει τα δεδομένα που βρίσκονται σε αυτόν. 

Αυτό μπορεί να γίνει αν πατήσει στις «Λεπτομέρειες» που βρίσκονται 

αριστερά του χρήστη.
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Πατώντας στην ένδειξη «Λεπτομέρειες» συνδέεται με το αρχείο xsql 

Fetch_details.xsql με παράμετρο το όνομα του πίνακα 

Fetch_details.xsql?code=$data[$i] που επιστρέφει όλα τα δεδομένα 

του συγκεκριμένου πίνακα (select * from “table”).

Για να μπορεί να λάβει το xsql σαν παράμετρο το όνομα του πίνακα 

κάνει χρήση της xsql:set-page-param, <xsql:set-page-param 

name="try" bind-params="code"> . Ορίζει μια παράμετρο σελίδας 

την “try” που παίρνει σαν τιμή το όνομα του πίνακα. Αυτό γίνεται γιατί 

η εντολή <xsql:query>08 μπορεί να πάρει το όνομα του πίνακα σαν 

παράμετρο με χρήση του «?» (SELECT * FROM ? ) όπως γίνεται 

συνήθως. Η παράμετρος σελίδας try παίρνει το όνομα του πίνακα και 

καλείται μέσα στην <xsql:query> ως εξής: SELECT * FROM 

{@try}.

To xsql δε χρησιμοποιεί κάποιο xsl οπότε τα δεδομένα επιστρέφονται 

σε μορφή xml. Αν θέλει κανείς μπορεί να βάλει κάποιο xsl και τα 

δεδομένα να επιστρέφονται σε μορφή html, svg κλπ ή όποια άλλη 

μορφή θέλει.

Πατώντας στην ένδειξη λεπτομέρειες σε κάποιο πίνακα παίρνουμε 

κάποιο αποτέλεσμα παρόμοιο με αυτό που φαίνεται στην Εικόνα 33. 

Εδώ επιλέξαμε τον πίνακα states του χρήστη scott.
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Εικόνα 33 Αποτέλεσμα χρήσης της ένδειξης 
«Λεπτομέρειες» σε κάποιο πίνακα της επιλογής 
μας.

Επιπλέον της επιλογής λεπτομέρειες υπάρχει και η επιλογή Χάρτης 

που δίνει τη δυνατότητα να έχουμε γραφική αναπαράσταση των 

χωρικών δεδομένων που βρίσκονται σε ένα πίνακα. Αν ο πίνακας δεν 

έχει χωρικά δεδομένα τότε ο χρήστης δε θα δει κάποιο χάρτη.

Με χρήση της επιλογής «χάρτης» συνδέεται με ένα αρχείο το 

testembed.php που έχει ενσωματωμένο σαν εικόνα <EMBED 

SRC=...> το xsql το Fetch_details_map.xsql με παράμετρο το όνομα 

του πίνακα Fetch_details_map.xsql?code:::$data[$i] που επιστρέφει 

όλα τα δεδομένα του συγκεκριμένου πίνακα (select * from “table”) 

και τα επεξεργάζεται με χρήση του xslt airprt.xsl. Η ενσωμάτωση αυτή 

του xsql αρχείου με χρήση της ετικέτας EMBED έγινε όταν άλλαξε η 

έκδοση του Adobe SVG Viewer από 2.0 σε 3.1. Για λόγους ασφαλείας 

δεν ανοίγει ο Adobe SVG Viewer κατευθείαν το svg αρχείο που 

προέρχεται από το ερώτημα xsql χωρίς χρήση της παραπάνω ετικέτας.
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Στην προηγούμενη έκδοση του Adobe SVG Viewer δεν υπήρχε αυτό 

το πρόβλημα και το περιβάλλον αρχικά είχε σχεδιασθεί ώστε να 

ανοίγει κατευθείαν το xsql αρχείου χωρίς τη μεσολάβηση του 

testembed.php.

Επιλέγοντας επομένως χάρτης σε ένα πίνακα με χωρικά δεδομένα π.χ. 

states παίρνει το αποτέλεσμα που φαίνεται στην Εικόνα 34.

Εικόνα 34 Αποτέλεσμα χρήσης της ένδειξης 
«Χάρτης» σε κάποιο πίνακα της επιλογής μας.

Πέρα από το πλαίσιο με τους πίνακες του χρήστη υπάρχει και ένα 

πλαίσιο δεξιά που δίνει τις εξής επιλογές του χρήστη: •

• Δυνατότητα υποβολής ερωτήματος στη βάση (με χρήση 

select) και προβολή του αποτελέσματος του ερωτήματος. 

Επειδή τα ερωτήματα που έχουν σχέση με χωρικά δεδομένα 

απαιτούν αρκετό χρόνο για να προβληθούν ενδεχόμενα να 

προκύψει timeout και να μη μπορέσουν να προβληθούν

86



δεδομένα. Για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα θα πρέπει να 

αλλάξει η τιμή timeout στο αρχείο php.ini ώστε να εκτελείτε 

timeout σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το αρχείο που 

προβάλει τα δεδομένα με χρήση php είναι το 

selectstatement.php. Αν τα αποτελέσματα περικλείουν και 

χωρικά δεδομένα τύπου MDSYS.SDO_GEOMETRY δεν 

μπορούν να προβληθούν λόγω του γνωστού προβλήματος με 

την php που αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο.

• Δυνατότητα υποβολής εντολής (με χρήση insert, create, drop) 

(αρχείο insertstatement.php)

• Δυνατότητα προβολής ενός χάρτη που προβάλει χωρικά 

δεδομένα από δύο πίνακες ταυτόχρονα (αρχεία 

embed21ayers.php, add_.layers_map.xsql). Το θέμα των δύο 

πινάκων θα πρέπει να είναι σχετικό (όπως states και citiesx020) 

που προβάλει τις πολιτείες της Αμερικής και τις πόλεις τους. Η 

Εικόνα 35 δείχνει πως γίνεται η εισαγωγή των δύο πινάκων.
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Εικόνα 35 Δυνατότητα προβολής δεδομένων 
από 2 πίνακες ταυτόχρονα.

Αν ζητηθεί να προβληθούν δεδομένα του χάρτη country και του 

χάρτη cities ταυτόχρονα έχουμε το παρακάτω αποτέλεσμα

3 GIS interface - /.‘icrojofl Internet E«plorer . ΠΧ
F«e Edt view Fannies Tods H*>

O*®* ' ίϋϊ ίΐ ώ Sr-n* Fawrtte «f Mxfa & ; - „ B * $

' 4j * Qgd i

Εικόνα 36 Προβολή 2 πινάκων ταυτόχρονα, 
των country και cities.

Έχουμε ένα χάρτη παρόμοιο με την Εικόνα 24. Στο χάρτη αυτό 

βλέπουμε συντεταγμένες έχουμε δυνατότητα zoom in, zoom out, 

move, μπορούμε να επιλέξουμε κάποιο στοιχείο του και με κλικ 

του ποντικιού να το μεγεθύνουμε, να έχουμε βελτιωμένο μενού με 

το δεξί κλικ του ποντικιού και υπάρχει δυνατότητα να 

προβάλλουμε τα δικά μας δεδομένα στο χάρτη.

Η βάση ρωτήθηκε με χρήση του παρακάτω xsql, όπου και 

φαίνεται πως γίνεται λήψη μιας παραμέτρου σε ένα xsql αρχείο:
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<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="airprt.xsl"?>
<example connection="demoorcl" xmlns:xsql="urn:oracle- 
xsql">
<xsql:query xmlns:xsql="urn:oracle-xsql"
connection="demoorcl">

SELECT * FROM {@tablel}
</xsql:query>
<xsql:query xmlns:xsql= "urn:oracle-xsql"
connection="demoorcl" >

SELECT * FROM {@table2}
</xsql:query>
< / example>

Επιπλέον ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί κάποια 

δεδομένα μη χωρικά σε σχέση με τα χωρικά και να προβάλει το 

αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας. Αυτό γίνεται με χρήση του 

παρακάτω πλαισίου (αρχεία addlayer.php, embedepe3.php, 

questionparam.xsql):
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Με τη βοήθεια αυτού του πλαισίου μπορεί ο χρήστης να δηλώσει 

έναν πίνακα, μια στήλη (μη χωρική) που θέλει να επεξεργαστεί και
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να δηλώσει μία από τις επιλογές προς επεξεργασία (>, <) και την 

τιμή σύγκρισης. Π.χ δίνοντας ως όνομα χάρτη το «states», 

αναγνωριστική στήλη τη «state», και θέλοντας να απεικονίσουμε τις 

πολιτείες με αριθμό των έγχρωμων κατοίκων (στήλη «black”) 

<1.000.000 επιστρέφεται ο χάρτης που φαίνεται παρακάτω:

Εικόνα 37 Αποτέλεσμα που προκύπτει μετά 
από ερώτημα σε κάποια μη χωρικά δεδομένα 
και αντικατοπτρίζεται στα χωρικά.
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10 Συμπεράσματα

10.1 Περίληψη διπλωματικής

Η διπλωματική εργασία διερεύνησε τεχνολογίες που βοηθούν στην 

υλοποίηση ενός διαδραστικού δικτυακού περιβάλλοντος για τη 

παραχώρηση κάποιων γραφικών δυνατοτήτων στο χρήστη ώστε να 

βλέπει και να μπορεί να τροποποιεί χωρικά δεδομένα. Στη συνέχεια 

προχώρησε στα πρώτα στάδια υλοποίησης ενός ιστού γεωγραφικού 

πληροφοριακού συστήματος. Ως βάση δεδομένων επιλέχθηκε η 

Oracle με χρήση του εργαλείου Oracle Spatial για αποθήκευση και 

επεξεργασία των χωρικών δεδομένων. Για επικοινωνία με τη βάση 

επιλέχθηκε η τεχνολογία XSQL για τα χωρικά δεδομένα και σε 

ορισμένες περιπτώσεις η τεχνολογία php όταν δε γίνεται χρήση 

χωρικών δεδομένων. Η γραφική απεικόνιση των χαρτών έγινε με 

χρήση της γλώσσας γραφικών SVG. Για την εμφανισιακή λογική έγινε 

χρήση τεχνολογίας φύλλων στυλ (XSL).

10.2 Απολογισμός

Με τη διπλωματική εργασία έγινε μια εις βάθος διερεύνηση των 

τεχνολογιών που υπάρχουν για την υλοποίηση ενός ιστού γεωγραφικού 

πληροφοριακού συστήματος.

Για την υλοποίηση η αρχική πρόθεση ήταν να χρησιμοποιηθεί η 

oracle σαν βάση δεδομένων, η επικοινωνία με τη βάση να γίνει με php 

και για τα γραφικά να προτιμηθεί κάποια γλώσσα που κάνει χρήση 

διανυσμάτων.

Εγκαταστάθηκε επιτυχώς η Oracle και διερευνήθηκε ένα εργαλείο της 

Oracle, ο Oracle Spatial για αποθήκευση και επεξεργασία χωρικών 

δεδομένων.

Για επικοινωνία με τη βάση εφαρμόσθηκε αρχικά η τεχνολογία php 

αλλά προέκυψαν προβλήματα προβολής των χωρικών δεδομένων γιατί
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τα χωρικά δεδομένα αποθηκεύονται ως αντικείμενα και όχι με το 

συμβατικό σχεσιακό τρόπο. Δε βρέθηκε κάποιος τρόπος επίλυσης του 

προβλήματος με αποτέλεσμα να υπάρχει κάποια απόκλιση από τον 

αρχικό σχεδίασμά και ανάγκη εξερεύνησης μιας εναλλακτικής 

τεχνολογίας για επικοινωνία με τη βάση δεδομένων.

Μετά από διερεύνηση σαν λύση προτιμήθηκε η τεχνολογία XSQL με 

χρήση της τεχνολογίας XSLT. Το πρόβλημα επιλύθηκε αλλά 

καθυστέρησε η υλοποίηση του διαδραστικού δικτυακού περιβάλλοντος 

με αποτέλεσμα η υλοποίηση να γίνει σε αρχικό στάδιο.

10.3 Μελλοντική δουλειά

Η ανάπτυξη του διαδραστικού περιβάλλοντος είναι στο αρχικό στάδιο 

υλοποίησης. Στο μέλλον με αναφορά τη διπλωματική αυτή εργασία και 

τα προγράμματα που θα παραδοθούν μπορεί να ολοκληρωθεί η 

υλοποίηση, να συνεχισθεί η αυτοματοποίηση των διαδικασιών που 

αναφέρονται παραπάνω με χρήση επιπλέον μενού με διάφορες 

επιλογές. Επίσης μπορούν να επεκταθούν οι δυνατότητες 

περιβάλλοντος ώστε να είναι δυνατή η μετατροπή σε όποιες 

συντεταγμένες και κλίμακα απαιτείται από το χρήστη ή αποστολή 

ερωτημάτων για απόσταση, βέλτιστη διαδρομή κλπ.

Εναλλακτικά μπορεί κανείς να ασχοληθεί με την τεχνολογία php και 

να ερευνήσει πως μπορεί να συνεργαστεί η php με Oracle για λήψη και 

αποστολή χωρικών δεδομένων, να δημιουργήσει μια νέα 

συνάρτηση/εις που να προβάλει χωρικά δεδομένα, αν δεν έχει ήδη 

υλοποιηθεί από κάποιον άλλο. Βιβλιογραφικά δεν υπάρχουν πολλές 

αναφορές ή δημοσιεύσεις προς αυτή την κατεύθυνση σε αντίθεση με τη 

XSQL σε συνδυασμό με XSLT που έχει αναλυθεί και διερευνηθεί 

αρκετά.
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