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Σκοπός Διπλωματικής
Εργασίας

Παρουσίαση της τεχνικής του versioning
Παρουσίαση της χρήσης του σε γεωγραφικές

βάσεις δεδομένων

Σχεδιασμός και δόμηση μιας γεωγραφικής

βάσης δεδομένων που δίνει τη δυνατότητα

χρησιμοποίησης του versioning



Versioning
Ως έκδοση ενός σχεδίου θα μπορούσε να οριστεί μια όψη ή

ένα στιγμιότυπο του σχεδίου σε μια συγκεκριμένη χρονική

στιγμή

Μια γεωγραφική βάση δεδομένων multiversion μπορεί να

οριστεί ως ένα σύνολο διαδοχικών ή εναλλακτικών εκδόσεων

σχεδίου της ίδιας περιοχής, όπου κάθε έκδοση αντιπροσωπεύει

μια κατάσταση της περιοχής και ρυθμίζεται χωριστά και

ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες που αντιπροσωπεύουν την ίδια

περιοχή σχεδίου



Δυνατότητες που παρέχει το
Versioning

Υποστήριξη ταυτόχρονης επεξεργασίας δεδομένων από

πολλούς χρήστες χωρίς τη δημιουργία πολλαπλών

αντιγράφων των δεδομένων

Υποστήριξη δημιουργίας εναλλακτικών σχεδίων χωρίς να

επηρεάζεται η κύρια έκδοση σχεδίου (ανάλυση what if)

Τήρηση ιστορικού των αλλαγών ενός σχεδίου παρέχοντας

τη δυνατότητα στο χρήστη να ανατρέξει σε μια παλαιότερη

έκδοση



Λογισμικά Gis που
υποστηρίζουν το Versioning

Εμπορικά πακέτα
ArcGis της ESRI (Χρήση του ArcSDE και του Geodatabase)

Oracle (Χρήση του OracleSpatial)

Autodesk Gis

Συνδυασμός λογισμικών Gis ανοιχτού κώδικα με δυνατότητα

αποθήκευσης των γεωμετρικών δεδομένων σε μια βάση δεδομένων

Ερευνητικές εργασίες που προτείνουν την αντιπροσώπευση της

εξέλιξης είτε με τη βοήθεια των διαδοχικών καταστάσεων του

σχεδίου είτε με την εισαγωγή πεδίων timestamps σε διαφορετικά

επίπεδα της βάσης δεδομένων (επίπεδο σχέσεων, επίπεδο

εγγραφών, επίπεδο ιδιοτήτων)



Εφαρμογή
Εκδόσεις ανά πολύγωνο, ανά χρήστη και εκδόσεις του

συνολικού σχεδίου

Κάθε έκδοση σχεδίου είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες

Κάθε χρήστης εργάζεται προβάλλοντας μόνο τις δικές του

εκδόσεις σχεδίου τις οποίες αντιλαμβάνεται ως ένα ξεχωριστό

σχέδιο

Επιτρέπει την τήρηση του ιστορικού όλων των μεταβολών

που έχει υποστεί το σχέδιο

Οι μεταβολές που συμβαίνουν σε κάθε πολύγωνο συνδέονται

με το χρήστη που τις πραγματοποιεί



Εφαρμογή
Δυνατότητα καταγραφής της αιτίας δημιουργίας μιας νέας έκδοσης

ώστε να είναι κατανοητός ο λόγος που ένα πολύγωνο ή μια περιοχή

του σχεδίου έχει υποστεί μεταβολές

Η τελική μορφή του σχεδίου είναι μοναδική και δεν περιέχει τις

δοκιμαστικές εκδόσεις των χρηστών και τα διαγραμμένα πολύγωνα

Παρέχεται μηχανισμός ελέγχου ώστε να τηρείται ο βασικός κανόνας

τοπολογίας σύμφωνα με τον οποίο τα ενεργά πολύγωνα δεν πρέπει

να επικαλύπτονται



Σχηματική Απεικόνιση των
Εκδόσεων
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Λογισμικό που Χρησιμοποιεί η
Εφαρμογή

object-relational database management system 

(ORDBMS)) PostgreSql

PostGis, χωρική επέκταση της PostgreSql

PgAdminIII, γραφικό περιβάλλον της PostgreSql

QuantumGis, λογισμικό γεωγραφικών συστημάτων

πληροφοριών ανοιχτού κώδικα

Qt3, περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού σε γλώσσα

προγραμματισμού C++.



Δομή της Βάσης Δεδομένων



Πίνακες της Βάσης Δεδομένων
1. polygona (Πίνακας χωρικών δεδομένων) 

Πεδίο Τύπος Περιγραφή 
gid Integer Πρωτεύον και ξένο κλειδί. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης πολυγώνου
the_geom Geometry Γεωμετρία πολυγώνου 
version Integer Αριθμός έκδοσης σχεδίου ανά χρήστη 
version_id Integer Ξένο κλειδί. Αριθμός έκδοσης του συνολικού σχεδίου 
 

2. perigrafi (Πίνακας περιγραφικών δεδομένων) 
Πεδίο Τύπος Περιγραφή 

gid Integer Πρωτεύον κλειδί. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης πολυγώνου 
mslink Integer Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του αντικειμένου στον πραγματικό κόσμο
date_created Timestamp Ημερομηνία δημιουργίας του πολυγώνου 
date_deleted Timestamp Ημερομηνία διαγραφής του πολυγώνου 
polygon_area Double Εμβαδόν πολυγώνου 
polygon_perimeter Double Περίμετρος πολυγώνου 
polygon_version Integer Αριθμός έκδοσης πολυγώνου 
reason Char Αιτία αλλαγής πολυγώνου 
 



Πίνακες της Βάσης Δεδομένων
3. versions (Πίνακας των εκδόσεων σχεδίου) 

Πεδίο Τύπος Περιγραφή 
id Integer Πρωτεύον κλειδί. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης της κάθε έκδοσης του 

συνολικού σχεδίου 
version Integer Αριθμός έκδοσης σχεδίου ανά χρήστη 
user_name Char Όνομα χρήστη 
current Boolean Τρέχουσα ή κύρια έκδοση του συνολικού σχεδίου 
reason_for_version Char Αιτία δημιουργίας νέας έκδοσης σχεδίου 
 

4. Intersections (Πίνακας των επικαλύψεων) 
Πεδίο Τύπος Περιγραφή 

gid Integer Πρωτεύον και ξένο κλειδί. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης πολυγώνου
the_geom Geometry Γεωμετρία πολυγώνου 
 



Διαχείριση Βάσης Δεδομένων
με το PgAdminIII



Προβολή Δεδομένων στο
QuantumGis



Εκτέλεση Ερωτημάτων
date_created < '2006-01-11': 

Πολύγωνα που δημιουργήθηκαν πριν

από μια συγκεκριμένη ημερομηνία

design_version=versions.id and 

versions.current=true: Πολύγωνα που

ανήκουν σε εκδόσεις που οι χρήστες

έχουν χαρακτηρίσει ως τρέχουσες

design_version=versions.id and 

versions.user_name = 'fani' : Πολύγωνα

που επεξεργάστηκε ένας συγκεκριμένος

χρήστης.



Διαχείριση Εισαγωγών, 
Διαγραφών, Ενημερώσεων

Όψη:
Rule on delete:

Δίνει εντολή για διαγραφή από τον πίνακα των χωρικών
δεδομένων αντί για διαγραφή από την όψη

Rule on insert:
Εισάγει τη νέα εγγραφή στον πίνακα polygona
Ενημερώνει τα πεδία mslink και reason της νέας εγγραφής
στον πίνακα perigrafi με τις τιμές που δίνει ο χρήστης

Rule on update:
Ενημερώνει την παλιά εγγραφή του πολυγώνου στον
πίνακα perigrafi με την ημερομηνία διαγραφής
Εισάγει νέα εγγραφή πολυγώνου στον πίνακα polygona
Ενημερώνει τα πεδία polygon_version, mslink, reason της
νέας εγγραφής στον πίνακα perigrafi με τις νέες τιμές



Διαχείριση Εισαγωγών, 
Διαγραφών, Ενημερώσεων

Πίνακας polygona:
Rule on Delete:

Ενημερώνει την αντίστοιχη εγγραφή του πολυγώνου στον
πίνακα perigrafi με την ημερομηνία διαγραφής

Trigger before insert:
Εισάγει μια αντίστοιχη εγγραφή στον πίνακα perigrafi με
ενημερωμένα πεδία gid, mslink, polygon_version, 
polygon_area, polygon_perimeter, date_created
Ελέγχει αν υπάρχει η εγγραφή της έκδοσης χρήστη στον
πίνακα των εκδόσεων και αν δεν υπάρχει την καταχωρεί

Trigger after insert:
Ελέγχει αν το νέο πολύγωνο επικαλύπτεται με άλλα μη
διαγραμμένα και αν επικαλύπτεται αντιγράφει την εγγραφή
στον πίνακα intersections
Ενημερώνει τη νέα εγγραφή με τον αριθμό της έκδοσης
σχεδίου



Έλεγχος Επικαλύψεων



Διαχείριση Εισαγωγών, 
Διαγραφών, Ενημερώσεων
Πίνακας perigrafi:

Trigger after update:
Αν δεν έχει καταχωρηθεί τιμή για το πεδίο mslink από

το χρήστη, ενημερώνει το πεδίο με την τιμή του

πεδίου gid

Ελέγχει αν διορθώνεται μια επικάλυψη και διαγράφει

τα πολύγωνα που διορθώνονται από τον πίνακα

intersections



Συνένωση Πολυγώνων



Διαίρεση Πολυγώνου



Αλλαγή Γεωμετρίας Πολυγώνου



Διαχείριση Εκδόσεων



Τελική Μορφή Σχεδίου



Συμπεράσματα
Η έννοια της έκδοσης σχεδίου δεν είναι αυστηρά καθορισμένη

αλλά εξαρτάται από το χρήστη και τις απαιτήσεις της κάθε

εφαρμογής

Ο βασικός σκοπός είναι η πραγματοποίηση μεταβολών με

τρόπο ώστε να τηρείται το ιστορικό των αλλαγών, να παρέχεται η

δυνατότητα ανάκτησης οποιασδήποτε παλαιότερης κατάστασης

σχεδίου και να διατηρείται η ακεραιότητα των αντικειμένων από τα

οποία αποτελείται το σχέδιο

Η ιδέα είναι γενική και μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε

γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών αποθηκεύει τη χωρική

πληροφορία σε μια βάση δεδομένων
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