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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της ανάπτυξης 

μίας βάσης δεδομένων η οποία αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με 

τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας, τις υπηρεσίες και τις τουριστικές 

υποδομές που υπάρχουν σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα. Το στοιχείο 

που τη διαφοροποιεί από τις βάσεις με παρόμοιο σκοπό είναι η 

αποθήκευση χωρικών δεδομένων που δίνει τη δυνατότητα απάντησης 

χωρικών ερωτημάτων καθώς και της δημιουργίας χαρτών από τα 

δεδομένα αυτά. Μετά την υλοποίησή της, η βάση δημοσιεύεται στο 

web δίνοντας την ευκαιρία σε οποιονδήποτε να έχει πρόσβαση στις 

πληροφορίες που παρέχει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ανάπτυξη web-based βάσης με χωρικά δεδομένα σε περιβάλλον PostgreSQL 

 3

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 
Η σημερινή εποχή έχει χαρακτηριστεί ως εποχή της 

πληροφορίας και κατα συνέπεια ως εποχή της επιστήμης που 

ασχολείται με την καταγραφή, τη διαχείριση και τη μετάδοση της 

πληροφορίας, της Πληροφορικής. 

Η πληροφορία θεωρείται, σήμερα, ως ένα από τα 

σπουδαιότερα αγαθά και οι προσπάθειες για την απόκτηση των 

πληροφοριών κινούνται με φρενήρεις ρυθμούς. Οι πληροφορίες που 

αναζητούνται από τον καθένα μας αφορούν κάθε πιθανό τομέα της 

ανθρώπινης δραστηριότητας και φυσικά τα είδη των αναζητούμενων 

πληροφοριών είναι αναρίθμητα. 

Όπως είναι φυσικό, ανάλογη με τη ζήτηση των πληροφοριών 

είναι και η προσφορά τους. Δεν μπορεί να θεωρηθεί υπερβολή αν 

πούμε ότι ζούμε μέσα σ’έναν κυκεώνα πληροφοριών οι οποίες 

παρέχονται από κάθε λογής μέσο. Περιοδικά, εφημερίδες, 

ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, βιβλία και εγκυκλοπαίδειες αποτελούν 

μερικά μόνο από τα μέσα τα οποία διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία 

στην ενημέρωσή μας. Και παρόλο που, ακόμη και σήμερα, τα 

συγκεκριμένα αυτά μέσα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

παροχή πληροφοριών σε κάθε κάτοικο του πλανήτη, οι τεχνολογικές 

εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης των υπολογιστών, κυρίως κατά τη 

διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, έχουν συμβάλλει στη 

δημιουργία ενός νέου μέσου το οποίο τείνει να συγκεντρώσει και να 

διαδώσει κάθε μορφής πληροφορία που έχει καταγραφεί από τις 

απαρχές της ανθρώπινης ιστορίας. 
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Το μέσο αυτό δεν είναι άλλο από το Internet, το παγκόσμιο 

διαδίκτυο και κυρίως η υπηρεσία του διαδικτύου που είναι γνωστή με 

το όνομα παγκόσμιος ιστός (World Wide Web, WWW). 

Εκατομμύρια υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο σε 

ολόκληρο τον κόσμο και παίζουν το ρόλο των διακομιστών 

ιστοσελίδων (web servers) αποθηκεύουν σε ψηφιακή μορφή 

πληροφορίες οι οποίες θα χρειαζόταν δισεκατομμύρια ή και 

τρισεκατομμύρια σελίδων για να αποθηκευθούν σε γραπτή μορφή.  

Το τεράστιο μέγεθος του αριθμού των πληροφοριών που 

βρίσκονται αποθηκευμένες στο διαδίκτυο οφείλεται στο γεγονός ότι ο 

καθένας είναι ελεύθερος να αποθηκεύσει και ταυτόχρονα να διανείμει 

σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο πληροφορίες που αφορούν από 

συνταγές μαγειρικής και οικογενειακές φωτογραφίες, μέχρι και 

λεπτομέρειες διαστημικών προγραμμάτων και χημικές συστάσεις 

εκρηκτικών. 

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό το πόσο δύσκολο είναι να 

παρουσιάσει κανείς, μέσα σ’αυτό το χάος των πληροφοριών, κάτι 

πραγματικά πρωτότυπο που να αφορά μία μεγάλη μερίδα ανθρώπων 

και το οποίο να εξυπηρετεί συγκεκριμένες πληροφοριακές ανάγκες. 

Και, καθώς ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν 

πρωτότυπες πληροφορίες, οι οποίες είτε δεν έχουν παρουσιαστεί 

μέχρι σήμερα στο χώρο του διαδικτύου, είτε έχουν παρουσιαστεί με 

αδόμητο τρόπο, έτσι ώστε να είναι δύσκολη η αναζήτηση και η 

συγκέντρωσή τους, αποφασίσθηκε η εργασία να επικεντρώνει το 

ενδιαφέρον της στον Έλληνα πολίτη και να παρουσιάζει πληροφορίες 

οι οποίες τον αφορούν άμεσα.  

Με βάση τις παραπάνω σκέψεις, ο στόχος της εργασίας είναι 

η κάλυψη των «ανησυχιών» οποιουδήποτε πολίτη ο οποίος 
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αποφασίζει να ταξιδέψει σε κάποιο μέρος της Ελλάδας, είτε για 

μόνιμη, είτε για προσωρινή εγκατάσταση.  

Στην περίπτωση ενός πολίτη που πρόκειται να εγκατασταθεί 

μόνιμα σε κάποιον τόπο, οι ανησυχίες του στρέφονται κυρίως στην 

ύπαρξη ή όχι συγκεκριμένων υπηρεσιών οι οποίες θα καλύψουν τις 

ατομικές και οικογενειακές του ανάγκες για εργασία, εκπαίδευση, 

ιατρική περίθαλψη και κάθε άλλη ανάγκη που μπορεί να 

παρουσιαστεί σε έναν πολίτη ή σε μία οικογένεια. 

Από την άλλη μεριά, στην περίπτωση της προσωρινής 

εγκατάστασης σε κάποιον τόπο για λόγους εργασίας ή τουρισμού, το 

ενδιαφέρον στρέφεται στην ύπαρξη καταλυμάτων, ώστε να 

εξασφαλιστεί η διαμονή, αλλά και στα υπάρχοντα αξιοθέατα και στις 

ευκαιρίες για διασκέδαση και ψυχαγωγία. 

Τέλος, και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, είναι δεδομένο το 

ενδιαφέρον του πολίτη σχετικά με την ακριβή τοποθεσία του τόπου 

στον οποίο πρόκειται να μεταβεί αλλά και με τις δυνατότητες που 

υπάρχουν όσον αφορά τον τρόπο μετάβασής του στο συγκεκριμένο 

τόπο. 
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ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 
Λαμβάνοντας υπόψιν μας ότι ο στόχος της παρούσας 

εργασίας είναι η παροχή πληροφοριών σχετικών με τις διαθέσιμες 

υπηρεσίες και τις τουριστικές υποδομές που υπάρχουν σε κάθε γωνιά 

της Ελλάδας, το θέμα της εργασίας δε θα μπορούσε να είναι άλλο από 

την ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων που να αποθηκεύει, αναλύει και 

καθιστά διαθέσιμες τις συγκεκριμένες πληροφορίες σε κάθε 

ενδιαφερόμενο. 

Η βάση αυτή έπρεπε να καλύπτει όλες τις πληροφοριακές 

ανάγκες των πολιτών που πρόκειται να ταξιδέψουν σε έναν 

συγκεκριμένο τόπο. Αυτές οι πληροφοριακές ανάγκες καλύπτονται 

εφόσον η βάση έχει τη δυνατότητα να απαντά στα παρακάτω 

ερωτήματα, ανάλογα με την «κατηγορία» στην οποία ανήκει ο κάθε 

χρήστης της βάσης. 

 

• Στην περίπτωση χρήστη ο οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί 

μόνιμα σε ένα δημοτικό διαμέρισμα της Ελλάδας 

 

 Ποιες είναι οι υπάρχουσες υπηρεσίες; 

 

o Υπηρεσίες υγείας 

 Νοσοκομεία 

 Κέντρα Υγείας 

 Ιατρεία (Αγροτικά, Ι.Κ.Α. κ.τ.λ.) 
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o Εκπαιδευτικά ιδρύματα 

 Ιδρύματα Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης 

 Ιδρύματα Γ’βάθμιας εκπαίδευσης 

 Ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

 

o Υπηρεσίες συγκοινωνίας 

 

o Υπηρεσίες Πρόνοιας 

 

o Άλλες Υπηρεσίες 

 Αθλητικές εγκαταστάσεις 

 Σύλλογοι (πολιτιστικοί, αθλητικοί κ.τ.λ) 

 Τράπεζες, ταχυδρομεία κ.τ.λ. 

 

• Στην περίπτωση χρήστη ο οποίος πρόκειται να επισκευθεί 

προσωρινά ένα δημοτικό διαμέρισμα της Ελλάδας 

 

 Ποιες δυνατότητες διαμονής παρέχονται; 

 

o Ξενοδοχεία 

o Ενοικιαζόμενα δωμάτια 

o Ειδικού τύπου καταλύματα 

 

 Ποια τα υπάρχοντα αξιοθέατα; 

 

• Στην περίπτωση χρήστη που ανήκει σε οποιαδήποτε από τις δύο 

παραπάνω κατηγορίες ή που απλώς αναζητά γενικές πληροφορίες 

για ένα συγκεκριμένο τόπο 
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 Ποια η ακριβής τοποθεσία του δημοτικού διαμερίσματος; 

 Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η μετάβαση στο συγκεκριμένο 

δημοτικό διαμέρισμα; 

 Ποιος ο πληθυσμός του δημοτικού διαμερίσματος; 

 Σε ποιο δήμο, νομό και περιφέρεια ανήκει το δημοτικό 

διαμέρισμα; 

 Γενικές πληροφορίες για τους παραπάνω δήμους, νομούς και 

δημοτικά διαμερίσματα. 

 

Για να απαντά, λοιπόν, σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα η 

βάση έπρεπε να αποθηκεύει δεδομένα σχετικά με τη διοικητική 

διαίρεση της Ελλάδας (περιφέρειες, νομοί, δήμοι, δημοτικά 

διαμερίσματα), τις υπηρεσίες και τις τουριστικές υποδομές που 

υπάρχουν σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα καθώς και πληθυσμιακά 

στοιχεία για κάθε δημοτικό διαμέρισμα. 

Έχοντας τη δυνατότητα να απαντά στο παραπάνω σύνολο 

ερωτημάτων, η βάση καλύπτει το σκοπό της δημιουργίας της. 

Ωστόσο, με τη χρήση των δεδομένων που αποθηκεύει ώστε να 

απαντά στα συγκεκριμένα ερωτήματα, μπορεί να δίνει απαντήσεις και 

σε μία πληθώρα άλλων ερωτημάτων. 

Τα δεδομένα αποθηκεύονται στη βάση με μορφή κειμένου, 

αριθμών και φωτογραφιών. Λόγω, όμως, της φύσης της βάσης, που 

θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «γεωγραφική», χρησιμοποιείται και 

ένας ιδιαίτερος τύπος δεδομένων, τα χωρικά δεδομένα, που 

προσδίδουν στη βάση μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά τα 

ερωτήματα που μπορεί να απαντήσει. 
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ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 
Σύμφωνα με το σκοπό δημιουργίας της, τις πληροφοριακές 

ανάγκες που έπρεπε να καλύπτει και τα ερωτήματα στα οποία  έπρεπε 

να δίνει απαντήσεις, η βάση δεδομένων που αναπτύχθηκε είναι 

φανερό ότι έχει μία «γεωγραφική» συνιστώσα. Για το λόγο αυτό, 

εκτός από τους «κλασικούς» τύπους δεδομένων (κείμενο, εικόνα 

κ.τ.λ), αποθηκεύθηκαν στη βάση και χωρικά δεδομένα (spatial data). 

Τα χωρικά δεδομένα είναι δεδομένα που περιγράφουν ένα 

γεωγραφικό χαρακτηριστικό συνήθως με τη μορφή συντεταγμένων 

που παριστάνουν τη θέση του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού πάνω 

στην επιφάνεια της γης. 

Παραδείγματα χωρικών δεδομένων που θα μπορούσαν να 

αποθηκευθούν στη βάση αποτελούν: 

 

• Τα όρια των περιφερειών 

• Τα όρια των νομών 

• Τα όρια των δήμων 

• Οι θέσεις των δημοτικών διαμερισμάτων 

• Οι γραμμές του οδικού και του σιδηροδρομικού δικτύου 

• Οι γραμμές του υδάτινου δικτύου 

• Οι υψομετρικές καμπύλες 

 

Χρησιμοποιώντας χωρικά δεδομένα, όπως τα παραπάνω, και 

συνδυάζοντάς τα, ένα σύστημα έχει τη δυνατότητα να απαντά σε μία 
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μεγάλη κατηγορία ερωτημάτων που ονομάζονται χωρικά ερωτήματα 

(spatial queries) και τα οποία δεν είναι δυνατό να απαντηθούν χωρίς 

τη χρήση του συγκεκριμένου τύπου δεδομένων. 

Τα ερωτήματα αυτά μπορούν να πάρουν μία από τις 

παρακάτω γενικές μορφές (generic spatial queries) 

 

• Ποιο είναι το μήκος μιας γραμμής. 

(π.χ. ποιο είναι το μήκος ενός ποταμού) 

• Ποια είναι η έκταση ενός πολυγώνου. 

(π.χ. ποια είναι η έκταση ενός νομού) 

• Ποια σημεία, γραμμές ή πολύγωνα βρίσκονται εξ ολοκλήρου μέσα 

σε ένα πολύγωνο. 

(π.χ. ποια νοσοκομεία, τμήματα οδικού δικτύου και λίμνες 

βρίσκονται σε ένα δήμο) 

• Σε ποιο πολύγωνο ανήκει εξ ολοκλήρου ένα σημείο, μία γραμμή ή 

ένα πολύγωνο. 

(π.χ. σε ποιο δήμο ανήκει ένα νοσοκομείο, ένα τμήμα οδικού 

δικτύου ή μια λίμνη) 

• Ποια σημεία βρίσκονται στην περιφέρεια, ποιες γραμμές 

εφάπτονται και ποια πολύγωνα έχουν κοινές ακμές με ένα 

πολύγωνο. 

(π.χ. ποιοι σταθμοί του ΟΣΕ  βρίσκονται στα όρια ενός νομού, ποια 

τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου περνούν από τα όρια ενός 

νομού και ποιοι νομοί είναι όμοροι με έναν νομό) 

• Στην περιφέρεια ποιων πολυγώνων βρίσκεται ένα σημείο και με 

ποια πολύγωνα εφάπτεται μία γραμμή. 

(π.χ. στα όρια ποιων νομών βρίσκεται ένας σταθμός του ΟΣΕ και 

τα όρια ποιων νομών διασχίζει ένα τμήμα του σιδηροδρομικού 

δικτύου ) 



Ανάπτυξη web-based βάσης με χωρικά δεδομένα σε περιβάλλον PostgreSQL 

 11

• Ποια πολύγωνα και ποιες γραμμές έχουν κοινά σημεία (χωρίς να 

εφάπτονται) με ένα πολύγωνο. 

(π.χ. ποιες συνοικίες καλύπτει η περιοχή δράσης ενός αστυνομικού 

τμήματος και ποια ποτάμια περνούν από ένα δήμο) 

• Ποια πολύγωνα τέμνει μία γραμμή (χωρίς να εφάπτεται). 

(π.χ. ποιους δήμους διασχίζει ένα ποτάμι) 

• Ποια σημεία βρίσκονται σε μία γραμμή και ποιες γραμμές τέμνει 

αυτή η γραμμή. 

(π.χ. ποιοι σταθμοί διοδίων βρίσκονται σε ένα τμήμα οδικού 

δικτύου και ποια ποτάμια συναντά αυτό το τμήμα) 

• Σε ποια γραμμή βρίσκεται ένα σημείο. 

(π.χ. σε ποιο τμήμα οδικού δικτύου βρίσκεται ένας σταθμός 

διοδίων) 

 

Συνδυάζοντας τα παραπάνω χωρικά ερωτήματα προκύπτει μία 

σειρά από νέα ερωτήματα τα οποία χαρακτηρίζονται επίσης ως 

generic spatial queries λόγω της ευρείας χρήσης τους σε συστήματα 

που χρησιμοποιούν χωρικά δεδομένα. 

Τέτοια ερωτήματα είναι τα εξής: 

 

• Ποιο σημείο, πολύγωνο ή γραμμή βρίσκεται πλησιέστερα σε ένα 

άλλο σημείο, πολύγωνο ή γραμμή. 

(π.χ. ποιο είναι το πλησιέστερο δημοτικό διαμέρισμα σε ένα άλλο ή 

ποια η πλησιέστερη σηδηροδρομική γραμμή σε ένα δήμο) 

• Ποια σημεία βρίσκονται μέσα σε συγκεκριμένη ακτίνα από ένα 

άλλο σημείο.  

(π.χ. ποια νοσοκομεία βρίσκονται σε ακτίνα 30 χλμ. από ένα 

δημοτικό διαμέρισμα) 

• Ποια η βέλτιστη διαδρομή μεταξύ δύο σημείων. 



Ανάπτυξη web-based βάσης με χωρικά δεδομένα σε περιβάλλον PostgreSQL 

 12 

Κάθε άλλο spatial query μπορεί να προκύψει με συνδυασμό 

των παραπάνω δημιουργώντας μια ατέρμονη σειρά ερωτημάτων που 

δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για τις γεωγραφικές σχέσεις μεταξύ 

των «αντικειμένων» που χαρακτηρίζονται από  χωρικά δεδομένα. 

Γίνεται, επομένως, φανερό ότι οι δυνατότητες που θα  

αποκτούσε η βάση με την αποθήκευση χωρικών δεδομένων, όσον 

αφορά το πλήθος των ερωτημάτων που θα μπορούσε να απαντήσει 

είναι πολύ σημαντικές, καθώς θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν 

πληροφοριακές ανάγκες που διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να 

καλυφθούν. 

Ωστόσο, η ανάγκη αποθήκευσης χωρικών δεδομένων 

δημιούργησε ένα δίλημμα, όσον αφορά το χρησιμοποιούμενο 

σύστημα για την αποθήκευση αλλά και την επεξεργασία των 

δεδομένων αυτών. 

Μέχρι πριν λίγα χρόνια, η μόνη επιλογή μας θα ήταν η 

χρησιμοποίηση ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος 

(Geographic Information System - GIS) το οποίο παρέχει τη 

δυνατότητα αποθήκευσης κάθε είδους χωρικών δεδομένων καθώς και 

τη δυνατότητα επεξεργασίας τους ώστε να είναι δυνατόν να δίνονται 

απαντήσεις σε όλα τα προαναφερθέντα spatial queries καθώς και σε 

οποιονδήποτε συνδυασμό τους. 

Σήμερα, όμως, ορισμένα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων 

Δεδομένων (DataBase Management Systems – DBMS) έχουν 

αποκτήσει, είτε εγγενώς, είτε με τη χρήση συγκεκριμένων extensions 

τη δυνατότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας χωρικών δεδομένων. 

Οι δυνατότητές τους, βεβαίως, απέχουν ακόμη από το να μπορούν να 

συγκριθούν με τα GIS, ωστόσο το υποσύνολο των spatial queries στα 

οποία μπορούν να δίνουν απαντήσεις είναι αρκετά ικανοποιητικό και, 

επίσης, έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να αποθηκεύουν για μία 
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συγκεκριμένη οντότητα, τόσο τη γεωμετρική όσο και τη μη 

γεωμετρική πληροφορία. 

Για τους παραπάνω λόγους, η απόφαση που πάρθηκε τελικά 

ήταν η χρησιμοποίηση ενός DBMS για την αποθήκευση όλων των 

τύπων δεδομένων σε ένα ενιαίο σύστημα. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 
Μετά τον προσδιορισμό του στόχου της εργασίας και των 

πληροφοριακών αναγκών που έπρεπε να καλύπτει για την επίτευξη 

του συγκεκριμένου στόχου, το επόμενο βήμα ήταν ο προσδιορισμός 

των οντοτήτων (entities) και των χαρακτηριστικών τους (attributes) 

που  έπρεπε να αποθηκευθούν στη βάση. 

Με βάση, λοιπόν, τα προαναφερθέντα, σχετικά με τα 

ερωτήματα στα οποία η βάση  έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να 

απαντά, καθώς και λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη αποθήκευσης 

χωρικών δεδομένων, στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι οντότητες 

και τα χαρακτηριστικά τους. 

 

         ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ                     ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κωδικός περιφέρειας 
 Όνομα 
 Λατινικό όνομα 
 Όρια (χωρικό δεδομένο) 
 
ΝΟΜΟΣ Κωδικός νομού 
 Όνομα 
 Λατινικό όνομα 
 Όρια (χωρικό δεδομένο) 
 
ΔΗΜΟΣ Κωδικός δήμου 
 Όνομα 
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 Λατινικό όνομα 
 Όρια (χωρικό δεδομένο) 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Κωδικός δημ. διαμερισματος 
 Όνομα 
 Λατινικό όνομα 
 Θέση (χωρικό δεδομένο) 
 
ΝΗΣΙ Κωδικός νησιού 
 Όνομα 
 Όρια (χωρικό δεδομένο) 
 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ Σύνολο 2001 
 Άνδρες 2001 
 Γυναίκες 2001 
 Σύνολο 1991 
 Άνδρες 1991 
 Γυναίκες 1991 
 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  

Σύνολο 1991 

 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κωδικός νοσοκομείου 
 Όνομα 
 Είδος νοσοκομείου 
 Αριθμός δωματίων 
 Αριθμός κλινών 
 Αριθμός ιατρών 
 Αριθμος νοσηλευτών 
 Φωτογραφία 
 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ Κωδικός κέντρου υγείας 
 Αριθμός δωματίων 
 Αριθμός κλινών 
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 Αριθμός ιατρών 
 Αριθμος νοσηλευτών 
 Φωτογραφία 
 
ΙΑΤΡΕΙΟ Κωδικός ιατρείου 
 Όνομα 
 Είδος ιατρείου 
 Αριθμός ιατρών 
 Αριθμός νοσηλευτών 
 Φωτογραφία 
 
ΙΔΡΥΜΑ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ - 

Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Κωδικός ιδρύματος 
 Όνομα 
 Αριθμός αιθουσών 
 Αριθμός διδασκόντων 
 Φωτογραφία 
 
ΙΔΡΥΜΑ Γ΄ΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Κωδικός ιδρύματος 
 Όνομα 
 Αριθμός σχολών 
 Αριθμός διδασκόντων 
 Φωτογραφία 
 
ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-

ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 

 

Κωδικός ιδρύματος 
 Όνομα 
 Αριθμός τμημάτων 
 Αριθμός διδασκόντων 
 Φωτογραφία 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Κωδικός υπηρεσίας συγκοινωνίας 
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 Όνομα 
 Αριθμος εργαζομένων 
 Φωτογραφία 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Κωδικός υπηρεσίας πρόνοιας 
 Όνομα 
 Αριθμος εργαζομένων 
 Φωτογραφία 
 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Κωδικός 

 Περιγραφή 
 Αριθμός εγκαταστάσεων 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ Κωδικός 
 Περιγραφή 
 Αριθμός συλλόγων 
 
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κωδικός 
 Περιγραφή 
 Αριθμός υπηρεσιών 
 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Κωδικός ξενοδοχείου 
 Όνομα 
 Κατηγορία 
 Τηλέφωνο 
 Fax 
 Αριθμός δωματίων 
 Αριθμός κλινών 
 Φωτογραφία 
 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ 

ΔΩΜΑΤΙΑ 

 

Κωδικός ενοικ. δωματίων 
 Όνομα 
 Κατηγορία 
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 Τηλέφωνο 
 Fax 
 Αριθμός δωματίων 
 Αριθμός κλινών 
 Φωτογραφία 
 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  

ΚΑΤΑΛΥΜΑ 

Κωδικός καταλύματος 

 Όνομα 
 Είδος καταλύματος 
 Τηλέφωνο 
 Fax 
 Αριθμός δωματίων 
 Αριθμός κλινών 
 Φωτογραφία 
 
ΑΞΙΟΘΕΑΤΟ Όνομα 
 Περιγραφή 
 Φωτογραφία 
 
ΥΔΑΤΙΝΟ ΔΙΚΤΥΟ Κωδικός 
 Γραμμή (χωρικό δεδομένο) 
 
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ Κωδικός 
 Κλάση υψομέτρου 
 Όρια (χωρικό δεδομένο) 
 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Κωδικός 
 Γραμμή (χωρικό δεδομένο) 
 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Κωδικός 
 Γραμμή (χωρικό δεδομένο) 
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Μετά τον εντοπισμό των οντοτήτων και των χαρακτηριστικών 

τους, το επόμενο βήμα ήταν ο σχεδιασμός του διαγράμματος 

οντοτήτων – συσχετίσεων (Entity – Relationsip ή E-R diagram) στο 

οποίο προσδιορίζονται οι σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων. Απ’ το 

διάγραμμα αυτό προέκυψαν τελικά οι πίνακες και τα πεδία τους που 

υλοποιήθηκαν με τη χρήση ενός σχεσιακού DBMS. 

 

Διάγραμμα E-R 
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Στο διάγραμμα αυτό φαίνονται οι οντότητες που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως, οι μεταξύ τους σχέσεις και τα 

χαρακτηριστικά κάθε οντότητας. Οι οντότητες παριστάνονται ως 

τετράγωνα, με το όνομά τους να βρίσκεται πάνω από το τετράγωνο 

ενώ μέσα στα τετράγωνα καταγράφονται τα χαρακτηριστικά τους. Το 
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χαρακτηριστικό που παίζει το ρόλο του προσδιοριστικού (identifying 

attribute) σε κάθε οντότητα καταγράφεται πρώτο και διαχωρίζεται 

από τα υπόλοιπα με μία οριζόντια γραμμή. 

Όσον αφορά τη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε για τη 

δημιουργία του E-R διαγράμματος, αυτή έχει ως εξής. 

Αρχικά καταγράφηκαν οι οντότητες ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΝΟΜΟΣ, 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, οι οποίες συνδέονται 

μεταξύ τους (η κάθε μία με την επόμενη) με σχέσεις «ένα προς 

πολλά». Με την οντότητα ΝΟΜΟΣ συνδέεται η οντότητα ΝΗΣΙ, 

επίσης με σχέση «ένα προς πολλά», ενώ με την οντότητα ΔΗΜΟΣ 

συνδέεται η οντότητα ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ με σχέση «ένα προς 

ένα». 

Η οντότητα ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ συνδέεται με σχέση «ένα προς ένα» με την 

οντότητα ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, η οποία συνδέεται με τις 

οντότητες ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ με σχέσεις «ένα προς πολλά». 

Μετά την καταγραφή των παραπάνω οντοτήτων και των 

μεταξύ τους σχέσεων ακολουθήθηκε μία τεχνική γνωστή ως 

γενικοποίηση (generalization) για τη δημιουργία γενικότερων 

οντοτήτων (supertypes) από περισσότερο εξειδικευμένες οντότητες 

(subtypes).  

Έτσι, παρατηρήθηκε ότι οι οντότητες NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΕΙΟ έχουν κοινά τα χαρακτηριστικά 

[Όνομα, Αριθμός ιατρών, Αριθμός νοσηλευτών και Φωτογραφία]. 

Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε μία νέα οντότητα με όνομα 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ που περιέλαβε αυτά τα χαρακτηριστικά και οι 

οντότητες NOΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΕΙΟ 
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καταγράφηκαν με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους ως υποοντότητες 

(subtypes) της νέας οντότητας.  

Με τον ίδιο τρόπο, από τις οντότητες IΔΡΥΜΑ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ 

- Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΙΔΡΥΜΑ Γ΄ΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ δημιουργήθηκε η οντότητα 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ με χαρακτηριστικά [Όνομα, Αριθμός 

διδασκόντων, Φωτογραφία]. 

Οι δύο νεοδημιουργηθείσες οντότητες, καθώς και οι 

οντότητες ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ έχουν κοινά τα χαρακτηριστικά [Όνομα και 

Φωτογραφία]. Έτσι, από τις τέσσερις αυτές οντότητες δημιουργήθηκε 

τελικά η γενικευμένη οντότητα ΥΠΗΡΕΣΙΑ με χαρακτηριστικά 

[Όνομα και Φωτογραφία]. 

Με παρόμοιο τρόπο, από τις οντότητες ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ και ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑ δημιουργήθηκε η γενικευμένη οντότητα 

ΚΑΤΑΛΥΜΑ με χαρακτηριστικά [Όνομα, Τηλέφωνο, Fax, Αριθμός 

δωματίων, Αριθμός κλινών, Φωτογραφία] η οποία έχει κοινά τα 

χαρακτηριστικά [Όνομα και Φωτογραφία] με την οντότητα 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΟ. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία της γενικευμένης 

οντότητας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ με χαρακτηριστικά [Όνομα 

και Φωτογραφία]. 

Η οντότητα ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ συνδέεται με τις 

δύο γενικευμένες οντότητες, ΥΠΗΡΕΣΙΑ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΥΠΟΔΟΜΗ με σχέσεις «ένα προς πολλά». 

Θα πρέπει, εδώ, να σημειωθεί ότι όλες οι σχέσεις supertype – 

subtype που δημιουργήθηκαν είναι της μορφής complete, disjoint που 

σημαίνει ότι ένα στιγμιότυπο μίας γενικευμένης οντότητας πρέπει 
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οπωσδήποτε να ανήκει σε μία από τις υποοντότητες και μπορεί να 

ανήκει σε μόνο μία από αυτές. Για το λόγο αυτό, κάθε γενικευμένη 

οντότητα περιλαμβάνει το χαρακτηριστικό [Τύπος] που χρησιμεύει 

ώστε να διακρίνεται σε ποια υποοντότητα ανήκει ένα στιγμιότυπο της 

γενικευμένης οντότητας. Επίσης, κάθε γενικευμένη οντότητα 

περιλαμβάνει το χαρακτηριστικό [Κωδικός] έτσι ώστε να συνδέεται 

με τις υποοντότητές της. 

H τελευταία προσθήκη στο E-R διάγραμμα ήταν η καταγραφή 

των οντοτήτων ΥΔΑΤΙΝΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ, οι 

οποίες συνδέονται με τις οντότητες που περιλαμβάνουν κάποιο 

γεωγραφικό χαρακτηριστικό με τη χρήση του συγκεκριμένου 

χαρακτηριστικού. 

Μετά και τη δημιουργία του E-R διαγράμματος, έπρεπε να 

ληφθεί μία απόφαση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε 

να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες της βάσεις οποιοσδήποτε 

ενδιαφερόμενος. 

Το γεγονός ότι, για να επιτυγχάνει το σκοπό της δημιουργίας 

της, η βάση  έπρεπε να είναι προσβάσιμη από όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο αριθμό χρηστών, σε συνδυασμό με την σημερινή 

επικρατούσα τάση στο web που θέλει τις κάθε λογής πληροφορίες να 

μην αποθηκεύονται αδόμητα σε κάποιον server αλλά να 

χρησιμοποιείται κάποιο DBMS για την αποθήκευσή τους, μας 

οδήγησε στην απόφαση της δημοσίευσης της βάσης στο web. 

Έχοντας, πλέον, ολοκλήρώσει τη φάση της ανάλυσης της 

βάσης και με βάση την απόφαση για τη δημοσίευσή της στο web, το 

επόμενο βήμα ήταν η επιλογή των πακέτων λογισμικού που θα 

επέτρεπαν τόσο την υλοποίηση της βάσης, όσο και του web site το 
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οποίο θα αντλούσε πληροφορίες από τη βάση και θα τις παρουσίαζε 

στους χρήστες του διαδικτύου. 
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

 

 
Όπως είδαμε προηγουμένως, η λύση που επιλέχθηκε, όσον 

αφορά τη μέθοδο πρόσβασης του κάθε ενδιαφερόμενου στη βάση,  

ήταν η δημοσίευσή της στο web ώστε να είναι προσβάσιμη από 

οποιονδήποτε χρήστη του διαδικτύου ανά τον κόσμο. 

Για να φτάσουμε, όμως, σ’αυτό το σημείο έπρεπε να 

χρησιμοποιηθεί ένα σύνολο πακέτων λογισμικού τα οποία να 

υποστηρίξουν όλες τις φάσεις της ανάπτυξης της εργασίας, από τη 

δημιουργία της βάσης μέχρι και τη δημοσίευσή της στο web. 

Πιο συγκεκριμένα, τα πακέτα λογισμικού που έπρεπε να 

χρησιμοποιηθούν είναι τα εξής: 

 

 Λειτουργικό σύστημα 

 Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 

 Πακέτο λογισμικού για την αποθήκευση των χωρικών δεδομένων 

 Γλώσσα server-side προγραμματισμού 

 Λογισμικό για τη δημιουργία χαρτών 

 Web server 

 

Η πρώτη απόφαση που έπρεπε να παρθεί σε σχέση με τα 

χρησιμοποιούμενα πακέτα λογισμικού ήταν αν θα χρησιμοποιούνταν 

εμπορικά ή open source πακέτα. H χρησιμοποίηση εμπορικών 

πακέτων παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα της τεχνικής υποστήριξης 

από μέρους των εταιρειών οι οποίες διαθέτουν το κάθε πακέτο, καθώς 

και τις σταθερότητας των πακέτων τα οποία υποτίθεται ότι 
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υφίστανται πολλαπλόυς ελέγχους ώστε να διαπιστωθεί η απρόσκοπτη 

λειτουργία τους πριν διατεθούν στην αγορά. Αντιθέτως, το μεγάλο 

μειονέκτημα των εμπορικών πακέτων λογισμικού είναι το υψηλό τους 

κόστος. 

Από την άλλη πλευρά, τα open source πακέτα λογισμικού δεν 

εμπεριέχουν σχεδόν κανένα κόστος για το χρήστη τους, τα τελευταία 

χρόνια έχουν ωριμάσει και αποκτήσει αξιοθαύμαστη σταθερότητα, 

κάτι που αποδεικνύεται από τον αριθμό των χρηστών τους, και 

υπάρχει η δυνατότητα λύσης των προβλημάτων που προκύπτουν 

κατά τη λειτουργία τους “κατεβάζοντας” τις νέες εκδόσεις τους που 

κυκλοφορούν άμεσα στο διαδίκτυο, μετά τη διαπίστωση 

συγκεκριμένων προβλημάτων, και επικοινωνώντας με άλλους 

χρήστες των πακέτων αυτών ανά τον κόσμο μέσω των αντίστοιχων 

mailing-lists. 

Το μεγαλύτερο, ίσως, μειονέκτημα των open source πακέτων 

είναι το γεγονός ότι καμία εταιρεία δεν παρέχει τεχνική υποστήριξη 

στο χρήστη τους. Ωστόσο, το μειονέκτημα αυτό δεν είναι δυνατόν να 

αναστρέψει τη θετικότατη εικόνα που υπάρχει για το open source 

λογισμικό με αποτέλεσμα η τελική επιλογή μας να είναι η χρήση 

open source πακέτων, κυρίως για την αποφυγή του κόστους αγοράς 

εμπορικού λογισμικού. 

Μετά την απόφαση για τη χρήση open source λογισμικού 

ακολούθησε η απόφαση σχετικά με το ποια θα ήταν τα συγκεκριμένα 

χρησιμοποιούμενα πακέτα. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν ήταν οι 

εξής. 
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 Λειτουργικό σύστημα. 

  

   Όσον αφορά το 

χρησιμοποιούμενο λειτουργικό 

σύστημα, η απόφαση ήταν 

εύκολη, καθώς το πιο διαδεδομένο 

open source λειτουργικό, το Linux 

παρέχει ότι χρειάζεται για την 

ανάπτυξη web based εφαρμογών.  

 Το Linux είναι ένα open 

source, τύπου Unix λειτουργικό 

που αρχικά δημιουργήθηκε από 

τον Linus Torvalds και στη συνέχεια αναπτύχθηκε με τη βοήθεια 

προγραμματιστών από όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιείται από πολλούς 

ιδιώτες ανά τον κόσμο καθώς και από προγραμματιστές και 

διαχειριστές συστημάτων. 

Τα πλεονεκτήματά του είναι ότι είναι φτηνότερο, 

γρηγορότερο, πιο ευέλικτο και προσαρμόσιμο από τα WindowsXP 

και κάθε άλλη έκδοση των Windows. Επίσης, είναι φθηνότερο από 

οποιαδήποτε εμπορική έκδοση του Unix. Έχει καλύτερη υποστήριξη 

υλικού από τα FreeBSD, SCO και Solaris/X86, ενώ ο πηγαίος 

κώδικάς του είναι  διαθέσιμος, κάτι που κάνει σχετικά εύκολη 

υπόθεση τη διόρθωση των υπαρχόντων σφαλμάτων (bugs). 

Τα σχετικά με το Linux usergroups, newsgroups και mailing 

lists είναι πραγματικά αμέτρητα, κάτι που σημαίνει ότι η δωρεάν 

υποστήριξη και βοήθεια είναι άμεσα διαθέσιμη. 

Τέλος, ορισμένα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Linux 

που έχουν βοηθήσει στην ευρεία διάδοσή του και έπαιξαν ρόλο στην 

επιλογή μας είναι: 
 27



Ανάπτυξη web-based βάσης με χωρικά δεδομένα σε περιβάλλον PostgreSQL 

• 32 ή 64 bit, ανάλογα με την αρχιτεκτονική. 

• Multitasking: πολλά προγράμματα μπορούν να εκτελούνται 

ταυτόχρονα. 

• Multiuser: πολλοί χρήστες μπορούν να το χρησιμοποιούν 

ταυτόχρονα. 

• Multiplatform: μπορεί να τρέξει σε μία πληθώρα επεξεργαστών 

• Προστασία μνήμης, ώστε κάποιο πρόγραμμα να μην μπορεί να 

κολλήσει τον υπολογιστή 

• Σελιδοποίηση της virtual μνήμης 

 

 

 Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 
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χρόνια η PostgreSQL διακρινόταν για τη 

συστήματα είναι και σταθερά και

 ότι 

η MySQL 

Για το χρησιμοποιούμενο Σύστημα 

Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS) 

υπήρχαν δύο επιλογές. Οι επιλογές ήταν οι 

PostgreSQL και MySQL. Πριν λίγα 

σταθερότητά της, ενώ η MySQL για την 

ταχύτητά της. Ωστόσο, σήμερα, και τα δύο 

, αλλά  γρήγορα και οι μεταξύ τους 

ομοιότητες είναι περισσότερες από τις διαφορές τους. 

Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο DBMS είναι το γεγονός

αποτελεί ένα Σχεσιακό (Relational) Σύστημα Διαχείρισης 

Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) ενώ η PostgreSQL αποτελεί 

Αντικειμενοστρεφές Σχεσιακό (Object Relational) Σύστημα 

(ORDBMS). Όσον αφορά τις δυνατότητες που παρέχουν, η MySQL 

παρέχει τις βασικές δυνατότητες που χρειάζεται περίπου το 80% των 

εφαρμογών βάσεων δεδομένων. Από την άλλη μεριά, η PostgreSQL 
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SQL έχει επίσης το πλεονέκτημα ότι είναι ACID 

complia

μβάνει μία 

• cy (συνέπεια): Είναι αποτέλεσμα της ατομικότητας και 

• η): Κρατάει τις transactions ξεχωριστές τη 

•  ελέγχει τις 

νέκτημα 

της Pos

παρέχει περισσότερες συναρτήσεις SQL, διαδικαστικές γλώσσες, ενώ 

υποστηρίζει αποθηκευμένες διαδικασίες, transactions και subqueries. 

Έτσι, η MySQL είναι κατάλληλη για απλές εφαρμογές βάσεων 

δεδομένων, καθώς προσφέρει ένα “ελαφρύ” περιβάλλον ανάπτυξης, 

ενώ η PostgreSQL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές στις 

οποίες χρειάζεται να υλοποιηθούν πολύπλοκοι επιχειρησιακοί 

κανόνες. 

Η Postgre

nt, ενώ η MySQL όχι. To ακρωνύμιο ACID προέρχεται από 

τα αρχικά των λέξεων Atomicity, Consistency, Isolation και 

Durability οι οποίες με τη σειρά τους σημαίνουν τα εξής: 

• Atomicity (ατομικότητα): Αν μία transaction περιλα

UPDATE, μία INSERT και μία DELETE statement, τότε και οι 

τρεις τους αντιμετωπίζονται ως σύνολο και όχι ως ξεχωριστές 

statements. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα 

είτε να εκτελεστούν και οι τρεις είτε να μην εκτελεστεί καμία έτσι 

ώστε να μη δημιουργείται καμία ασάφεια αν η transaction 

διακοπεί. 

Consisten

εγγυάται ότι καμία transaction δεν μπορεί να αφήσει τη βάση σε 

ημιτελή κατάσταση. 

Isolation (απομόνωσ

μία από την άλλη μέχρι να διεκπεραιωθούν. 

Durability (αντοχή): Eγγυάται ότι η βάση δεδομένων

εκκρεμούσες αλλαγές έτσι ώστε να μη δημιουργούνται σφάλματα 

λόγω μη προβλέψιμου τερματισμού του database server. 

To σπουδαιότερο, όμως, για την περίπτωσή μας πλεο

tgreSQL είναι ότι διαθέτει γεωμετρικούς τύπους δεδομένων 
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και συναρτήσεις διαχείρισης των δεδομένων αυτών, κάτι που την 

κάνει κατάλληλη για αποθήκευση χωρικών δεδομένων. 

Τέλος, εκτός από τις εγγενείς δυνατότητες για αποθήκευση 

χωρικών δεδομένων, η PostgreSQL μπορεί να συνεργαστεί με το 

extension PostGIS το οποίο παρέχει ακόμη περισσότερες δυνατότητες 

αποθήκευσης και επεξεργασίας αυτού του είδους των δεδομένων. 

 

 

 Λογισμικό για την αποθήκευση και επεξεργασία χωρικών 

δεδομένων 

 

Για την αποθήκευση και την επεξεργασία των χωρικών 

δεδομένων υπήρχαν τρεις επιλογές. Οι επιλογές αυτές ήταν οι 

παρακάτω: 

 

• Χρησιμοποίηση Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος 

(GIS): Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα 

αποτελούν την προφανή επιλογή όταν πρόκειται για 

αποθήκευση και επεξεργασία χωρικών δεδομένων. Αυτού 

του είδους τα συστήματα έχουν αποκτήσει τεράστιες 

δυνατότητες ανάλυσης των χωρικών δεδομένων και έχουν 

την ικανότητα να απαντουν σχεδόν σε οποιοδήποτε ερώτημα 

το οποίο σχετίζεται με γεωγραφικές πληροφορίες. Υπάρχει η 

δυνατότητα σύνδεσής τους με κάποιο DBMS έτσι ώστε τα 

μη γεωγραφικά δεδομένα να αποθηκεύονται στο DBMS, ενώ 

τα γεωγραφικά στο GIS. Ακολουθώντας την προσέγγιση 

αυτή, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας πληρέστατων 

εφαρμογών βάσεων δεδομένων, καθώς το DBMS 
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αναλαμβάνει την ανάλυση και επεξεργασία των μη χωρικών 

δεδομένων, ενώ το GIS αντίστοιχα των χωρικών. 

Ωστόσο, το μειονέκτημα μιας τέτοιας προσέγγισης 

είναι η πολυπλοκότητά της. Τόσο τα σύγχρονα DBMS, όσο 

και τα GIS είναι αρκετά πολύπλοκα ως εργαλεία, κυρίως 

λόγω της ραγδαίας αύξησης των δυνατοτήτων τους. Είναι, 

επομένως, προφανές ότι η πολυπλοκότητα αυτή αυξάνεται 

κατακόρυφα όταν δύο τέτοια συστήματα πρέπει να 

συνδυαστούν και να λειτουργήσουν ως ένα ενιαίο σύστημα. 

Επίσης, τα εμπορικά GIS παρέχουν προς το παρόν 

πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από τα αντίστοιχα open 

source. Επομένως, η καλύτερη λύση θα ήταν η 

χρησιμοποίηση ενός εμπορικού πακέτου, κάτι που έπρεπε 

να αποφευχθεί. 

 

• Χρησιμοποίηση των εγγενών δυνατοτήτων της PostgreSQL: 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η PostgreSQL έχει τη 

δυνατότητα της αποθήκευσης και επεξεργασίας χωρικών 

δεδομένων. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με την υποστήριξη 

των παρακάτω γεωμετρικών τύπων δεδομένων. 

 

Γεωμετρικός τύπος Αναπαράσταση Περιγραφή 

point (x,y) Σημείο στο επίπεδο

line ((x1,y1),(x2,y2)) Ευθεία γραμμή στο 

επίπεδο 

lseg ((x1,y1),(x2,y2)) Ευθύγραμμο τμήμα

box ((x1,y1),(x2,y2)) Ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο 
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path ((x1,y1),…) Κλειστό μονοπάτι 

path [(x1,y1),…] Ανοιχτό μονοπάτι 

polygon ((x1,y1),…) Πολύγωνο 

circle <(x,y),r> Κύκλος 

 

Εκτός, από τους παραπάνω γεωμετρικούς τύπους 

δεδομένων, η PostgreSQL υποστηρίζει και ένα ικανοποιητικό 

σύνολο γεωμετρικών τελεστών και συναρτήσεων, 

επιτρέποντας έτσι την επεξεργασία των χωρικών δεδομένων. 

Η υποστήριξη των γεωμετρικών τύπων, τελεστών και 

συναρτήσεων καθιστά την PostgreSQL ως ένα DBMS 

κατάλληλο για την ανάπτυξη εφαρμογών βάσεων δεδομένων 

στις οποίες είναι απαραίτητη η γεωγραφική πληροφορία. 

Ωστόσο, το μεγάλο της μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι 

δεν παρέχει κάποιο τρόπο απεικόνισης των γεωγραφικών 

πληροφοριών με τη μορφή χαρτών. 

 

• Χρησιμοποίηση του extension PostGIS: To PostGIS είναι 

ένα open source 

πακέτο λογισμικού το 

οποίο αναπτύχθηκε 

από την Refractions 

Research Inc και η 

λειτουργικότητά του 

είναι η προσθήκη στην 

PostgreSQL υποστήριξης για επιπλέον γεωμετρικούς τύπους 

δεδομένων, τελεστές και συναρτήσεις. Με τον τρόπο αυτό, 

καθιστά την PostgreSQL ως ένα γεωγραφικό DBMS 

κατάλληλο για ανάπτυξη εφαρμογών GIS λειτουργώντας 
 32 



Ανάπτυξη web-based βάσης με χωρικά δεδομένα σε περιβάλλον PostgreSQL 

 33

όπως το πακέτο SDE της ESRI ή το Spatial Extension της 

Oracle. 

Tα χωρικά δεδομένα αποθηκεύονται με τη χρήση του 

PostGIS σε στήλες πινάκων, για τις οποίες έχει οριστεί ότι ο 

τύπος  των δεδομένων που δέχονται είναι ο τύπος geometry 

και για το λόγο αυτό ονομάζονται γεωμετρίες. Σε κάθε τέτοια 

στήλη μπορούν να αποθηκευθούν δεδομένα που ανήκουν 

στους παρακάτω τύπους τους οποίους υποστηρίζει το 

PostGIS: 

 

 POINT(x,y,z) - Σημείο στο χώρο 

 LINESTRING(x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, …) - Γραμμή 

στο χώρο 

 POLYGON((x1 y1 z1, x2 y2 z2, …,x1 y1 z1), (x3 y3 z3, 

x4 y4 z4, …,x3 y3 z3)) - Πολύγωνο στο χώρο 

 ΜULTIPOINT(x1 y1 z1, x2 y2 z2, ...) – Σύνολο σημείων 

στο χώρο 

 MULTILINESTRING((x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, …), 

(x4 y4 z4, x5 y5 z5, x6 y6 z6, …), ...) - Σύνολο γραμμών 

στο χώρο 

 MULTIPOLYGON(((x1 y1 z1, x2 y2 z2, …,x1 y1 z1), (x3 

y3 z3, x4 y4 z4, …,x3 y3 z3)), ((x5 y5 z5, x6 y6 z6, …,x5 

y5 z5)),...) - Σύνολο πολυγώνων στο χώρο 

 GEOMETRYCOLLECTION(POINT(x y z), 

LINESTRING(x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, …)) - Σύνολο 

γεωμετριών στο χώρο 

 

Οι παραπάνω γεωμετρίες μπορούν να παρασταθούν 

και ως δισδιάστατες αν από όλα τα σημεία που τις αποτελούν 
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απαλειφθεί η συντεταγμένη που αναφέρεται στον άξονα των 

z. 

Εκτός από τη δυνατότητα αποθήκευσης χωρικών 

δεδομένων, το PostGIS υποστηρίζει και  γεωμετρικούς 

τελεστές για την επεξεργασία τους: 

 

 Α <& Β: Ο τελεστής “<&” επιστρέφει true αν το 

περικλείον ορθογώνιο της γεωμετρίας Α έχει κοινά σημεία 

ή βρίσκεται δεξιά από το περικλείον ορθογώνιο της 

γεωμετρίας B. 

 Α &> Β: Ο τελεστής “&>” επιστρέφει true αν το 

περικλείον ορθογώνιο της γεωμετρίας Α έχει κοινά σημεία 

ή βρίσκεται αριστερά από το περικλείον ορθογώνιο της 

γεωμετρίας B. 

 Α << Β: Ο τελεστής “<<” επιστρέφει true αν το περικλείον 

ορθογώνιο της γεωμετρίας Α βρίσκεται αριστερά από το 

περικλείον ορθογώνιο της γεωμετρίας B. 

 Α >> Β: Ο τελεστής “>>” επιστρέφει true αν το περικλείον 

ορθογώνιο της γεωμετρίας Α βρίσκεται δεξιά από το 

περικλείον ορθογώνιο της γεωμετρίας B. 

 Α~=Β: Ο τελεστής “~=” επιστρέφει true αν οι γεωμετρίες 

Α και Β είναι όμοιες. 

 Α~Β: Ο τελεστής “~” επιστρέφει true αν το περικλείον 

ορθογώνιο της γεωμετρίας Α βρίσκεται εξολοκλήρου μέσα 

στο περικλείον ορθογώνιο της γεωμετρίας Β. 

 Α && Β: Ο τελεστής “&&” επιστρέφει true αν το 

περικλείον ορθογώνιο της γεωμετρίας Α έχει κοινά σημεία 

με το περικλείον ορθογώνιο της γεωμετρίας Β. 
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H μεγάλη δύναμη, όμως, του PostGIS βρίσκεται στις 

υποστηριζόμενες γεωμετρικές συναρτήσεις που επιτρέπουν 

τη χωρική ανάλυση των δεδομένων. Οι σημαντικότερες και 

συχνότερα χρησιμοποιούμενες από αυτές είναι οι εξής: 

 

 AddGeometryColumn(varchar, varchar, varchar, integer, 

integer, integer): Η σύνταξη συτής της συνάρτησης ειναι 

AddGeometryColumn( <db_name>, <table_name>, 

<column_name>, <srid>, <type>, <dimension>) και η 

λειτουργία της είναι ότι προσθέτει μία στήλη 

(column_name) για την αποθήκευση χωρικής 

πληροφορίας σε έναν υπάρχοντα πίνακα (table_name) μίας 

βάσης (db_name). Τα δεδομένα που θα αποθηκεύονται 

σ’αυτή τη στήλη θα είναι τύπου type και διάστασης 

dimension, ενώ srid είναι ένας ακέραιος που 

αντιπροσωπεύει την προβολή που χρησιμοποιήθηκε για τη 

συλλογή των χωρικών δεδομένων. 

 DropGeometryColumn(varchar, varchar, varchar): Η 

σύνταξή της είναι DropGeometryColumn(<db_name>, 

<table_name>, <column_name>) και αφαιρεί τη στήλη με 

τα χωρικά δεδομένα από έναν πίνακα. 

 Dimension(geometry): Επιστρέφει 2 αν η γεωμετρία είναι 

δισδιάστατη και 3 αν είναι τρισδιάστατη. 

 Envelope(geometry): Επιστρέφει το περικλείον ορθογώνιο 

της γεωμετρίας με τύπο POLYGON. 

 GeometryType(geometry): Επιστρέφει τον τύπο της 

γεωμετρίας π.χ. POINT ή MULTILINESTRING. 
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 X(geometry), Y(geometry), Z(geometry): Επιστρέφουν τη 

x, y και z συντεταγμένη αντίστοιχα του πρώτου σημείου 

της γεωμετρίας. 

 ΝumPoints(geometry): Επιστρέφει τον αριθμό των 

σημείων της πρώτης LINESTRING της γεωμετρίας. Αν η 

γεωμετρία δεν περιλαμβάνει καμία LINESTRING τότε 

επιστρέφει null. 

 IsClosed(geometry): Επιστρέφει true αν το πρώτο και το 

τελευταίο σημείο της γεωμετρίας είναι όμοια. 

 Distance(geometry,geometry): Επιστρέφει την καρτεσιανή 

απόσταση μεταξύ δύο γεωμετριών. 

 StartPoint(geometry): Επιστρέφει το πρώτο σημείο μίας 

γεωμετρίας. 

 EndPoint(geometry): Επιστρέφει το τελευταίο σημείο μίας 

γεωμετρίας. 

 area2d(geometry): Επιστρέφει την έκταση μιας γεωμετρίας 

αν αυτή είναι τύπου POLYGON ή MULTIPOLYGON. 

 length2d(geometry), length3d(geometry): Επιστρέφουν το 

δισδιάστατο και το τρισδιάστατο αντίστοιχα μήκος της 

γεωμετρίας αν αυτή είναι τύπου LINESTRING ή 

MULTILINESTRING. 

 npoints(geometry): Επιστρέφει τον αριθμό των σημείων 

μιας γεωμετρίας. 

 perimeter2d(geometry), perimeter3d(geometry): 

Επιστρέφει την δισδιάστατη ή τρισδιάστατη αντίστοιχα 

περιφέρεια μίας γεωμετρίας αν αυτή είναι τύπου 

POLYGON ή MULTIPOLYGON. 

 translate(geometry, float8, float8, float8): μετατοπίζει τη 

γεωμετρία σε νέο σύστημα συντεταγμένων. 
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Τέλος, το PostGIS επιτρέπει τη δημιουργία GiST 

indexes πάνω στις στήλες των χωρικών δεδομένων 

επιταχύνοντας έτσι την αναζήτηση με βάση τις συγκεκριμένες 

στήλες. 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν μας όλα τα παραπάνω χαρακτηρηστικά 

των υποψήφιων λύσεων για την αποθήκευση και την επεξεργασία 

των χωρικών δεδομένων αποφασίσθηκε η χρησιμοποίηση του 

PostGIS. Κι αυτό λόγω των μεγάλων δυνατοτήτων που προσφέρει 

αλλά και της σχετικής απλότητας στην υλοποίηση της συγκεκριμένης 

λύσης. 

 

 

 Γλώσσα server-side προγραμματισμού 

 

Για τη δημιουργία ενος δυναμικού web site δεν αρκεί μόνο η 

χρήση της HTML. Με την ΗΤΜL δημιουργούνται sites των οποίων 

το περιεχόμενο είναι στατικό και εμφανίζεται απαράλλαχτο σε κάθε 

χρήστη του διαδικτύου ο οποίος συνδέεται με τα συγκεκριμένα sites. 

Αντιθέτως, στην περίπτωσή μας το site που επρόκειτο να 

δημιουργηθεί δεν θα είχε στατικό περιεχόμενο, αλλά το περιεχόμενό 

του θα μεταβαλλόταν ανάλογα με τις πληροφοριακές ανάγκες του 

εκάστοτε χρήστη, λαμβάνοντας δεδομένα από την υφιστάμενη βάση 

και εμφανίζοντάς τα. 

Για τη δημιουργία ενός τέτοιου site απαιτείται η χρήση των 

νέων τεχνολογιών που κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

 

• Dynamic client-side technologies 

 ActiveX Controls 
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 Java Applets 

 Client-side script & Dynamic HTML 

 

• Server-side technologies 

 CGI 

 Propietery web-server APIs 

 Active Server Pages 

 Java Server Pages & Java Servlets 

 Server-side JavaScript 

 PHP 

 

Οι dynamic client-side technologies βασίζονται σε 

ενσωμάτωση κώδικα μέσα στις HTML σελίδες, ο οποίος εκτελείται 

στο σύστημα του χρήστη και ο οποίος επιτρέπει στο χρήστη να κάνει 

τις επιλογές του σχετικά με το περιεχόμενο του site που τον 

ενδιαφέρει. Το μεγάλο μειονέκτημα των τεχνολογιών αυτών είναι το 

ότι ο κώδικας που ενσωματώνεται στις HTML σελίδες εκτελείται από 

τον browser που χρησιμοποιεί ο χρήστης και καθώς ο δημιουργός του 

site δεν μπορεί να ξέρει ποιον browser χρησιμοποιεί ο κάθε 

επισκέπτης, δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το ότι ο κώδικάς του θα 

λειτουργεί σωστά ή ακόμα και για το αν ο browser του χρήστη μπορεί 

να εκτελέσει τον συγκεκριμένο κώδικα. 

Από την άλλη μεριά, χρησιμοποιώντας server-side 

technologies, ο κώδικας που καθορίζει το είδος του περιεχομένου που 

θα μεταφερθεί στον browser του χρήστη εκτελείται στον server με 

αποτέλεσμα ο δημιουργός του site να έχει τον πλήρη έλεγχο του 

περιεχομένου που παρέχεται στο χρήστη, καθώς και της 

μορφοποίησης του περιεχομένου αυτού. Επίσης, η εκτέλεση του 
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κώδικα στον server παρέχει ένα επίπεδο ασφάλειας, καθώς ο κώδικας 

αυτός δεν μπορεί να γίνει ορατός από το χρήστη. 

Για το λόγο αυτό, επιλέχθηκε 

η χρήση μίας server-side γλώσσας 

προγραμματισμού και πιο 

συγκεκριμένα της PHP. H PHP 

αναπτύχθηκε το 1994 από τον 

Rasmus Lerdorf και το όνομά της σήμαινε Personal Home Page tools.  

Αργότερα ξαναγράφτηκε σε συνδυασμό με έναν HTML Form 

Interpreter και πήρε το όνομα PHP/FI version 2. To 1997 πήρε τη 

θέση της ως μία σημαντική τεχνολογία στο χώρο του web και τελικά 

το 1998 δημιουργήθηκε η PHP 3. Σήμερα, η τρέχουσα έκδοση της 

PHP είναι η έκδοση 4, το ονομά της σημαίνει πλέον PHP Hypertext 

Preprocessor και σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 

Μάιο του 2001 από τη Netcraft η δημοτικότητά της αυξάνεται με 

ρυθμό 8-11% κάθε μήνα, ενώ χρησιμοποιείται σε 6,5 εκατομμύρια 

web sites παγκοσμίως. 

Τα πλεονεκτήματα της, που την έχουν καταστήσει τόσο 

δημοφιλή είναι τα εξής: 

 

• Διακρίνεται από πολύ μικρή καμπύλη εκμάθησης 

• Βοηθάει στη γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών 

• Παρουσιάζει πολύ υψηλή απόδοση 

 

Το γεγονός ότι δημιουργήθηκε ως γλώσσα για χρήση στο web 

βοήθησε στο να εξελιχθεί η PHP σε μία πολύ “ελαφριά” και πολύ 

αποδοτική γλώσσα. Επίσης, στην ευρεία διάδοσή της βοήθησε το 

γεγονός ότι μπορεί πολύ εύκολα να αποτελέσει module του Apache 

web server (γι’αυτό και χρησιμοποιείται στο 39% των web sites που 
 39
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χρησιμοποιούν τον Apache) καθώς και η εγγενής δυνατότητα να 

συνεργάζεται με αρκετά DBMS ένα εκ των οποίων είναι και η 

PostgreSQL. 

Αυτό το τελευταίο πλεονέκτημα, μαζί βέβαια με τα 

προηγούμενα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της PHP για 

την ανάπτυξη της εργασίας μας. 

 

 

 Λογισμικό για τη δημιουργία χαρτών 

 

Η αποθηκευμένη στη βάση χωρική πληροφορία επιτρέπει την 

απάντηση ερωτημάτων που βασίζονται στη γεωγραφική σχέση 

μεταξύ διαφόρων οντοτήτων και τα οποία θα ήταν αδύνατο να 

απαντηθούν χωρίς τη δυνατότητα της ανάλυσης των χωρικών 

δεδομένων. Παρόλα αυτά, η παρουσίαση των απαντήσεων με τη 

μορφή απλού κειμένου δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης, καθώς η 

κύρια μορφή απεικόνισης των γεωγραφικών πληροφοριών είναι οι 

χάρτες. 

Για το λόγο αυτό αποφασίσθηκε οι χωρικές πληροφορίες της 

βάσης δεδομένων να παρουσιάζονται στο site με τη μορφή χαρτών. 

Για να γίνει αυτό υπήρχαν τρεις διαθέσιμες επιλογές: 

 

• Παρουσίαση στατικών εικόνων 

• Χρησιμοποίηση GIS 

• Xρησιμοποίηση του πακέτου MapServer 

 

H πρώτη επιλογή ήταν να αποθηκευθούν στη βάση στατικοί 

χάρτες της Ελλάδας, των περιφερειών και των νομών και να 

παρουσιάζονται στο χρήστη ανάλογα με το μέρος για το οποίο 
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ενδιαφέρεται. Μ’αυτή την προσέγγιση, όμως, δεν γίνεται καμία 

εκμετάλλευση των χωρικών δεδομένων της βάσης, οι εικόνες 

καταλαμβάνουν μεγάλο και χρήσιμο χώρο στον server, ενώ δεν 

υπάρχει η δυνατότητα για εστίαση σε συγκεκριμένη περιοχή, 

προβολή συγκεκριμένων layers και γενικότερα διαχείρισης του χάρτη 

από το χρήστη. 

Η δεύτερη επιλογή, η χρήση GIS, παρουσιάζει τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που αναφέρθηκαν και 

προηγούμενα και απορρίφθηκε λόγω της πολυπλοκότητάς της. 

Έτσι, επιλέχθηκε να 

χρησιμοποιηθεί το πακέτο 

λογισμικού με όνομα MapServer 

και συγκεκριμένα η έκδοσή του που ονομάζεται PHP/MapScript. To 

πακέτο αυτό επιτρέπει τη δημιουργία χαρτών με χρήση γεωγραφικών 

δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα σε shape files (τα αρχεία 

που χρησιμοποιούνται από πολλά GIS για την αποθήκευση των 

χωρικών δεδομένων) είτε σε βάσεις δεδομένων που έχουν αναπτυχθεί 

σε περιβάλλον PostgreSQL με χρήση του PostGIS. Το γεγονός αυτό 

κάθιστά απολύτως κατάλληλο το MapServer για την ανάπτυξη της 

εργασίας μας. 

Πιο συγκεκριμένα, η εκδοχή του MapServer που 

χρησιμοποιήθηκε ονομάζεται PHP/MapScript. To MapScript 

επιτρέπει σε scripting γλώσσες προγραμματισμού να έχουν πρόσβαση 

στο C API του MapServer και, προφανώς, το PHP/MapScript δίνει 

αυτή τη δυνατότητα στην PHP. Ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνει 

αυτό είναι παρέχοντας ένα σύνολο από κλάσεις με τα μέλη και τις 

μεθόδους τους μέσω των οποίων “διαβάζονται” τα χωρικά δεδομένα 

που είναι αποθηκευμένα στη βάση με τη βοήθεια του PostGIS, 
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δημιουργούνται οι αντίστοιχοι χάρτες και εμφανίζονται στο web site. 

Οι κλάσεις αυτές είναι: 

 

• ΜapObj Class 

• LayerObj Class 

• ClassObj Class 

• ImageObj Class 

• LabelObj Class 

• WebObj Class 

• ReferenceMapObj Class 

• ColorObj Class 

• PointObj Class 

• LineObj Class 

• ShapeObj Class 

• RectObj Class 

• ShapefileObj Class 

• ResultCacheMemberObj Class 

• ProjectionObj Class 

• ScalebarObj Class 

• LegendObj Class 

 

 

H ακριβής χρήση αυτών των κλάσεων και των μεθόδων τους, 

καθώς και ενός ειδικού τύπου αρχείων με κατάληξη .map τα οποία 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό ορισμένων στοιχείων των 

παραγόμενων χαρτών (layers, χρώματα, fonts κ.τ.λ.) θα περιγραφούν 

αναλυτικά κατά την παρουσίαση της ανάπτυξης της εργασίας. 
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 Web Server 

 

H τελευταία επιλογή, η οποία ήταν μαζί με την επιλογή του 

λειτουργικού συστήματος, η πιο εύκολη, ήταν η επιλογή του Web 

Server που θα χρησιμοποιούνταν. 

 

H ύπαρξη του Apache web server δεν άφηνε περιθώρια για 

αμφισβητήσεις, εφόσον το γεγονός ότι χρησιμοποιείται στο 56% των 

web sites παγκοσμίως φανερώνει την ποιότητά του και τα πολλά 

πλεονεκτήματά του σε σχέση με τους υπόλοιπους web servers της 

αγορας. 

H ανάπτυξη του Apache web server ξεκίνησε στο εθνικό 

κέντρο για εφαρμογές υπερυπολογιστών (Νational Center for 

Supercomputing Applications – NCSA) των Ηνωμένων Πολιτειών 

και η έκδοση 1.0 του λογισμικού ήρθε στο φως το Δεκέμβριο του 

1995. Ο Apache παρέμεινε open source και έχει γίνει, όπως και το 

Linux, σύμβολο του κινήματος της ελευθερίας του λογισμικού. Έτσι 

αναπτύχθηκε ταχύτατα, κατέκτησε τεράστιο μερίδιο ανάμεσα στους 

χρησιμοποιούμενους web servers και σήμερα βρίσκεται στην έκδοση 

1.3. 

Η μεγάλη δύναμη του Apache προέρχεται από το γεγονός ότι ο 

πηγαίος του κώδικας είναι διαθέσιμος, κάτι που επιτρέπει στον 

καθένα να τον τροποποιήσει έτσι ώστε να καλύπτει συγκεκριμένες 

ανάγκες. Έτσι, δημιουργήθηκαν διάφορα extensions και modules τα 

οποία είναι, επίσης, open source και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
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από οποιονδήποτε θέλει να προσθέσει κάποια νέα λειτουργικότητα 

στον Apache χωρίς να χρειαστεί να τροποποιήσει από μόνος του τον 

πηγαίο κώδικα. Ένα από αυτά τα modules είναι και η γλώσσα PHP, η 

οποία, εκτός των άλλων δυνατοτήτων εγκατάστασής της σε ένα 

σύστημα, μπορεί να μεταφραστεί (compiled) ως module του Apache.  

Πολύ μεγάλη σημασία έχει και η ταχύτητα του Apache. 

Πρόσφατες έρευνες απέδειξαν ότι ο Apache διαχειρίζεται 

περισσότερες HTTP requests ανά δευτερόλεπτο τόσο σε σχέση με τον 

IIS server της Microsoft όσο και από τον web server της IBM, ενώ 

παράλληλα επιδεικνύει και μεγάλη σταθερότητα. 

 Τα παραπάνω πλεονεκτήματα και κυρίως η απρόσκοπτη 

συνεργασία του Apache με την PHP ήταν τελικά αυτά μου μέτρησαν 

στην επιλογή του Apache ως του χρησιμοποιούμενου web server. 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 
Μετά και την επιλογή των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, 

ακολούθησε η φάση της υλοποίησης της εργασίας. Η φάση αυτή 

χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την υλοποίηση 

της βάσης. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να δημιουργηθεί η βάση 

χρησιμοποιώντας ως DBMS την PostgreSQL, να δημιουργηθούν οι 

πίνακες στους οποίους θα αποθηκεύονταν τα δεδομένα, οι σχέσεις 

μεταξύ των πινάκων με χρήση κύριων και δευτερευόντων κλειδιών, 

συγκεκριμένοι indexes για τη βελτίωση της ταχύτητας απάντησης 

ορισμένων ερωτημάτων και τελικά να πληθυσμωθεί η βάση αυτή με 

τα διαθέσιμα δεδομένα μας. 

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την υλοποίηση του web site 

το οποίο θα παρουσίαζε τα περιεχόμενα της βάσης. Έπρεπε, δηλαδή, 

να δημιουργηθούν τα αντίστοιχα .html και .php αρχεία τα οποία  

υλοποιούν την αλληλεπίδραση με το χρήστη (user interface). Εκτός 

όμως από από την υλοποίηση του user interface, τα αρχεία αυτά, 

περιλαμβάνοντας κώδικα σε γλώσσα SQL, λαμβάνουν δεδομένα από 

τη βάση και τα παρουσιάζουν στο χρήστη, υλοποιώντας έτσι τις 

απαντήσεις στα ερωτήματα που μπορεί ο χρήστης να θέσει. 

Για την υλοποίηση της βάσης  χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο 

που ονομάζεται psql και αποτελεί έναν command line client μέσω του 

οποίου δίνονται εντολές στον PostgreSQL server.  

Το πρώτο μας βήμα ήταν, αφού συνδεθούμε με τον psql 

client, να δώσουμε τις παρακάτω εντολές: 

$ createdb ellada 
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$ createlang plpgsql ellada 

$ psql –d ellada –f Postgis.sql 

 

H πρώτη από τις πιο πάνω εντολές δημιουργεί μία βάση με 

όνομα “ellada”. Η δεύτερη εντολή εγκαθιστά την διαδικαστική 

γλώσσα pl/pgsql στη δημιουργηθείσα βάση ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα δημιουργίας συναρτήσεων οι οποίες θα αποθηκεύονται 

στη βάση. Τέλος, η τρίτη εντολή δίνει στον PostgreSQL server για 

εκτέλεση το αρχείο Postgis.sql. Mε την εκτέλεση των εντολών που 

περιλαμβάνει το αρχείο αυτό και οι οποίες είναι κωδικοποιημένες 

στις γλώσσες SQL και pl/pgsql, εισάγεται στη βάση μας το extension 

PostGIS, δηλαδή δημιουργούνται οι νέοι τύποι δεδομένων, οι 

τελεστές και οι συναρτήσεις που αυτό υποστηρίζει. 

Στη συνέχεια προσδιορίστηκαν οι πίνακες που έπρεπε να 

δημιουργηθούν. Ακολουθώντας, λοιπόν, τη διαδικασία μετατροπής 

ενός E-R διαγράμματος στους αντίστοιχους πίνακες και 

χρησιμοποιώντας το E-R που κατασκευάσαμε στη φάση του 

σχεδιασμού της βάσης προέκυψαν οι παρακάτω πίνακες: 

 

PERIFEREIA 

perifereiaId onoma latinikoOnoma oria 

loX loY hiX hiY 

 

NOMOS 

nomosId perifereiaId onoma latinikoOnoma oria 

loX loY hiX hiY 
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DIMOS 

dimosId nomosId onoma latinikoOnoma oria 

loX loY hiX hiY 

 

DIMOTIKO_DIAMERISMA 

dimotikoDiamerismaId dimosId onoma einaiEdra 

einaiProtevousa latinikoOnoma thesi 

 

NISI  

nisiId nomosId latinikoOnoma oria 

 

YDATINO_DIKTYO 

ydatinoDiktyoId grammi 

 

ODIKO_DIKTYO 

odikoDiktyoId grammi 

 

SIDIRODROMIKO_DIKTYO 

sidirodromikoDiktyoId grammi 

 

YPSOMETRIKI_KAMPYLI 

ypsometrikiKampyliId oria 

 

YPIRESIA 

ypiresiaId dimotikoDiamerismaId photo 
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YPIRESIA_YGEIAS 

ypiresiaYgeiasId arithmosIatrom arithmosNosileyton typos 

 

NOSOKOMEIO 

nosokomeioId eidosNosokomeiou arithmosDomation 

arithmosKlinon

 

KENTRO_YGEIAS 

kentroYgeiasId arithmosDomation arithmosKlinon 

 

IATREIO 

iatreioId eidosIatreiou 

 

EKPAIDEYTIKO_IDRYMA 

ekpaideytikoIdrymaId arithmosDidaskonton typos 
 

IDRYMA_1_2_VATHMIAS 

Idryma12VathmiasId arithmosAithouson 

 

IDRYMA_3_VATHMIAS 

idryma3VathmiasId arithmosSholon 

 

IDRYMA_E_E_K 

idrymaEEKId arithmosTmimaton 

 

YPIRESIA_SYGOINONIAS 

ypiresiaSygoinoniasId arithmosErgazomenon 
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YPIRESIA_PRONOIAS 

ypiresiaPronoiasId arithmosErgazomenon 

 

FACILITIES 

facilitiesId dimotikoDiamerismaId perigrafi arithmos 

 

ATHLITIKES_EGATASTASEIS 

athlitikesEgatastaseisId dimotikoDiamerismaId perigrafi arithmos 

 

SYLLOGOI 

syllogoiId dimotikoDiamerismaId perigrafi arithmos 

 

PLITHYSMOS_D 

dimosId synolo2001 andres2001 gynaikes2001 synolo1991 

andres1991 gynaikes1991

 

PLITHYSMOS_D_D 

dimotikoDiamerismaId synolo1991 

 

TOURISTIKI_YPODOMI 

touristikiYpodomiId dimotikoDiamerismaId onoma photo 

 

KATALYMA 

katalymaId tilefono fax arithmosDomation 

arithmosKlinon typos 
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XENODOHEIO 

xenodoheioId katigoria 

 

ENOIKIAZOMENA_DOMATIA 

enoikiazomenaDomatiaId katigoria 

 

EIDIKOU_TYPOU_KATALYMA 

eidikouTypouKatalymaId eidosKatalymatos 

 

AXIOTHEATO 

axiotheatoId perigrafi 

 

 

Στους πίνακες που προέκυψαν, τόσο τα ονόματά τους, όσο και 

τα ονόματα των πεδίων τους αναγράφονται με Λατινικούς 

χαρακτήρες, εφόσον η PostgreSQL δεν επιτρέπει τη χρήση 

Ελληνικών χαρακτήρων για την ονομασιά των πινάκων και των 

πεδίων τους. Eπίσης, έγινε σύντμηση ορισμένων ονομάτων για 

λόγους που έχουν να κάνουν με την εσωτερική τους αναπαράσταση 

στην PostgreSQL. Τέλος, στους πίνακες PERIFEREIA, NOMOS, 

DIMOS προστέθηκαν τα πεδία [loX, loY, hiX, hiY] στα οποία 

αποθηκεύονται η μεγαλύτερη και η μικρότερη συντεταγμένη των 

ορίων τους λόγω του γεγονότoς ότι η συνάρτηση που θα έδινε αυτές 

τις συντεταγμένες παίρνοντας ως όρισμα την τιμή του πεδίου [oria] 

δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί στη χρησιμοποιούμενη έκδοση του 

PostGIS. 

Το κύριο κλειδί σε κάθε πίνακα εμφανίζεται με υπογράμμιση, 

ενώ σε κάποιους πίνακες προστέθηκαν νέα πεδία τα οποία αποτελούν 
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ξένα κλειδιά και χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των σχέσεων 

μεταξύ των πινάκων. 

Mε παρόμοιο τρόπο γίνεται και η σύνδεση μεταξύ των 

πινάκων που αντιστοιχούν σε γενικευμένες οντότητες και των 

πινάκων που αντιστοιχούν στις υποοντότητες. Συγκεκριμένα, κάθε 

πίνακας που αντιστοιχεί σε μία υποοντότητα παίρνει ως κύριο κλειδί 

το κύριο κλειδί του πίνακα της αντίστοιχης γενικευμένης οντότητας. 

Έτσι, το κλειδί αυτό λειτουργεί και ως ξένο κλειδί καταδεικνύοντας 

τη σχέση μεταξύ των δύο πινάκων. 

Επίσης, οι πίνακες που προέκυψαν είναι κανονικοποιημένοι 

μέχρι και την τρίτη μορφή, εφόσον δεν περιλαμβάνουν πεδία που 

μπορούν να δεχτουν πολλαπλές τιμές (multivalued attributes), κανένα 

πεδίο δεν εξαρτάται από μέρος του κυρίου κλειδιού (δεν υπάρχουν 

partial dependencies) και, τέλος, κανένα πεδίο δεν εξαρτάται από 

κάποιο πεδίο που δεν είναι κύριο κλειδί (δεν υπάρχουν transitive 

dependencies). 

Μετά και τον καθορισμό των πινάκων ακολούθησε η 

δημιουργία τους δίνοντας μέσω του psql στον PostgreSQL server για 

εκτέλεση το αρχείο create.sql το οποίο περιλαμβάνει τις εντολες για 

τη δημιουργία των πινάκων αυτών. Η εντολή που δίνεται στον psql 

έχει τη μορφή: 

$ psql –d ellada –f create.sql 

Τα περιεχόμενα του αρχείου create.sql, δηλαδή το σύνολο των 

εντολών για τη δημιουργία όλων των πινάκων της βάσης φαίνoνται 

στη συνέχεια: 

 

create.sql 

 
begin; 
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create table PERIFEREIA(perifereiaId integer,onoma varchar(35),latinikoOnoma 
varchar(35),constraint perifereia_pk primary key(perifereiaId)); 
select AddGeometryColumn('ellada', 'PERIFEREIA', 'oria',-1, 
'MULTIPOLYGON', 2); 
alter table PERIFEREIA add loX float; 
alter table PERIFEREIA add loY float; 
alter table PERIFEREIA add hiX float; 
alter table PERIFEREIA add hiY float; 
 
create table NOMOS(nomosId integer,perifereiaId integer,onoma 
varchar(25),latinikoOnoma varchar(25),constraint nomos_pk primary 
key(nomosId),constraint nomos_fk foreign key(perifereiaId) references 
perifereia(perifereiaId) on update cascade on delete cascade); 
select AddGeometryColumn('ellada','NOMOS','oria',-1,'MULTIPOLYGON',2); 
alter table NOMOS add loX float; 
alter table NOMOS add loY float; 
alter table NOMOS add hiX float; 
alter table NOMOS add hiY float; 
 
create table DIMOS(dimosId integer,nomosId integer,onoma 
varchar(30),latinikoOnoma varchar(30),constraint dimos_pk primary 
key(dimosId),constraint dimos_fk foreign key(nomosId) references 
nomos(nomosId) on update cascade on delete cascade); 
select AddGeometryColumn('ellada','DIMOS','oria',-1,'MULTIPOLYGON',2); 
alter table DIMOS add loX float; 
alter table DIMOS add loY float; 
alter table DIMOS add hiX float; 
alter table DIMOS add hiY float; 
 
 
create table DIMOTIKO_DIAMERISMA(dimotikoDiamerismaId 
integer,dimosId integer,onoma varchar(30),einaiEdra integer,einaiProtevousa 
integer,latinikoOnoma varchar(30),constraint dimotiko_diamerisma_pk primary 
key(dimotikoDiamerismaId),constraint dimotiko_diamerisma_fk foreign 
key(dimosId) references dimos(dimosId) on update cascade on delete cascade); 
select AddGeometryColumn('ellada', 'DIMOTIKO_DIAMERISMA', 'thesi',-1, 
'MULTIPOINT', 2); 
 
create table NISI(nisiId integer,nomosId integer,latinikoOnoma 
varchar(20),constraint nisi_pk primary key(nisiId),constraint nisi_fk foreign 
key(nomosId) references nomos(nomosId) on update cascade on delete cascade); 
select AddGeometryColumn('ellada','NISI','oria',-1,'MULTIPOLYGON',2); 
 
create table YDATINO_DIKTYO(ydatinoDiktyoId integer,fnode integer,tnode 
integer,lpoly integer,rpoly integer,length float,dnnet2 integer,dnnet2Id 
integer,dnlntype integer,dnlnstat integer,constraint ydatino_diktyo_pk primary 
key(ydatinoDiktyoId)); 
select AddGeometryColumn('ellada', 'YDATINO_DIKTYO', 'grammi', '-1', 
'MULTILINESTRING', 2); 
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create table ODIKO_DIKTYO(odikoDiktyoId integer,fnode integer,tnode 
integer,lpoly integer,rpoly integer,length float,lesRoad integer,lesRoadId 
integer,constraint odiko_diktyo_pk primary key(odikoDiktyoId)); 
select AddGeometryColumn('ellada', 'ODIKO_DIKTYO', 'grammi', '-1', 
'MULTILINESTRING', 2); 
 
create table SIDIRODROMIKO_DIKTYO(sidirodromikoDiktyoId integer,fnode 
integer,tnode integer,lpoly integer,rpoly integer,length float,rrellas 
integer,rrellasId integer,rrlntype integer,rrlnstat integer,constraint 
sidirodromiko_diktyo_pk primary key(sidirodromikoDiktyoId)); 
select AddGeometryColumn('ellada', 'SIDIRODROMIKO_DIKTYO', 'grammi', '-
1', 'MULTILINESTRING', 2); 
 
create table YPSOMETRIKI_KAMPYLI (ypsometrikiKampyliId integer,area 
float,perimeter float,hygr integer,hygrId integer,grb integer,greece1 
integer,greeceId integer,code varchar,town varchar,taxcod varchar,ektasi 
integer,plith integer,clplith integer,pyknotita integer,pyknoperif integer,gendeikt 
float,clgendeikt integer,dfporon float,clporon integer,dgypodom float,clypodom 
int4,doeyimer float,cleyimer integer,dparagdy float,clparag integer,name 
varchar,numedum float,hynet2  integer,hynet2Id integer,hypytype int4,constraint 
ypsometriki_kampyli_pk primary key(ypsometrikiKampyliId)); 
select AddGeometryColumn('ellada', 'YPSOMETRIKI_KAMPYLI', 'oria', '-1', 
'MULTIPOLYGON', 2); 
 
create table YPIRESIA(ypiresiaId integer,dimotikoDiamerismaId integer,onoma 
varchar(50),photo oid,typos integer,constraint ypiresia_pk primary 
key(ypiresiaId),constraint ypiresia_fk foreign key(dimotikoDiamerismaId) 
references dimotiko_diamerisma(dimotikoDiamerismaId) on update cascade on 
delete cascade); 
 
create table YPIRESIA_YGEIAS(ypiresiaYgeiasId integer,arithmosIatron 
integer,arithmosNosileyton integer,typos integer,constraint ypiresia_ygeias_pk 
primary key(ypiresiaYgeiasId),constraint ypiresia_ygeias_fk foreign 
key(ypiresiaYgeiasId) references ypiresia(ypiresiaId) on update cascade on delete 
cascade); 
 
create table NOSOKOMEIO(nosokomeioId integer,eidosNosokomeiou 
varchar(30),arithmosDomation integer,arithmosKlinon integer,constraint 
nosokomeio_pk primary key(nosokomeioId),constraint nosokomeio_fk foreign 
key(nosokomeioId) references ypiresia_ygeias(ypiresiaYgeiasId) on update 
cascade on delete cascade); 
 
create table KENTRO_YGEIAS(kentroYgeiasId integer,arithmosDomation 
integer,arithmosKlinon integer,constraint kentro_ygeias_pk primary 
key(kentroYgeiasId),constraint kentro_ygeias_fk foreign key(kentroYgeiasId) 
references ypiresia_ygeias(ypiresiaYgeiasId) on update cascade on delete 
cascade); 
 
create table IATREIO(iatreioId integer,eidosIatreiou varchar(30),constraint 
iatreio_pk primary key(iatreioId),constraint iatreio_fk foreign key(iatreioId) 
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references ypiresia_ygeias(ypiresiaYgeiasId) on update cascade on delete 
cascade); 
 
create table EKPAIDEYTIKO_IDRYMA(ekpaideytikoIdrymaId 
integer,arithmosDidaskonton integer,typos integer,constraint 
ekpaideytiko_idryma_pk primary key(ekpaideytikoIdrymaId),constraint 
ekpaideytiko_idryma_fk foreign key(ekpaideytikoIdrymaId) references 
ypiresia(ypiresiaId) on update cascade on delete cascade); 
 
create table IDRYMA_1_2_VATHMIAS(idryma12VathmiasId 
integer,arithmosAithouson integer,constraint idryma_1_2_vathmias_pk primary 
key(idryma12VathmiasId),constraint idryma_1_2_vathmias_fk foreign 
key(idryma12VathmiasId) references 
ekpaideytiko_idryma(ekpaideytikoIdrymaId) on update cascade on delete 
cascade); 
 
create table IDRYMA_3_VATHMIAS(idryma3VathmiasId 
integer,arithmosSholon integer,constraint idryma_3_vathmias_pk primary 
key(idryma3VathmiasId),constraint idryma_3_vathmias_fk foreign 
key(idryma3VathmiasId) references ekpaideytiko_idryma(ekpaideytikoIdrymaId) 
on update cascade on delete cascade); 
 
create table IDRYMA_E_E_K(idrymaEEKId integer,arithmosTmimaton 
integer,constraint idryma_e_e_k_pk primary key(idrymaEEKId),constraint 
idryma_e_e_k_fk foreign key(idrymaEEKId) references 
ekpaideytiko_idryma(ekpaideytikoIdrymaId) on update cascade on delete 
cascade); 
 
create table YPIRESIA_SYGOINONIAS(ypiresiaSygoinoniasId 
integer,arithmosErgazomenon integer,constraint ypiresia_sygoinonias_pk primary 
key(ypiresiaSygoinoniasId),constraint ypiresia_sygoinonias_fk foreign 
key(ypiresiaSygoinoniasId) references ypiresia(ypiresiaId) on update cascade on 
delete cascade); 
 
create table YPIRESIA_PRONOIAS(ypiresiaPronoiasId 
integer,arithmosErgazomenon integer,constraint ypiresia_pronoias_pk primary 
key(ypiresiaPronoiasId),constraint ypiresia_pronoias_fk foreign 
key(ypiresiaPronoiasId) references ypiresia(ypiresiaId) on update cascade on 
delete cascade); 
 
create table FACILITIES(facilitiesId integer,dimotikoDiamerismaId 
integer,perigrafi varchar(30),arithmos integer,constraint facilities_pk primary 
key(facilitiesId),constraint facilities_fk foreign key(dimotikoDiamerismaId) 
references dimotiko_diamerisma(dimotikoDiamerismaId) on update cascade on 
delete cascade); 
 
create table ATHLITIKES_EGATASTASEIS(athlitikesEgatastaseisId 
integer,dimotikoDiamerismaId integer,perigrafi varchar(30),arithmos 
integer,constraint athlitikes_egatastaseis_pk primary 
key(athlitikesEgatastaseisId),constraint athlitikes_egatastaseis_fk foreign 
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key(dimotikoDiamerismaId) references 
dimotiko_diamerisma(dimotikoDiamerismaId) on update cascade on delete 
cascade); 
 
create table SYLLOGOI(syllogoiId integer,dimotikoDiamerismaId 
integer,perigrafi varchar(30),arithmos integer,constraint syllogoi_pk primary 
key(syllogoiId),constraint syllogoi_fk foreign key(dimotikoDiamerismaId) 
references dimotiko_diamerisma(dimotikoDiamerismaId) on update cascade on 
delete cascade); 
 
create table PLITHYSMOS_D(dimosId integer,synolo2001 bigint,andres2001 
bigint,gynaikes2001 bigint,synolo1991 bigint,andres1991 bigint,gynaikes1991 
bigint,constraint plithysmos_d_pk primary key(dimosId),constraint 
plithysmos_d_fk foreign key(dimosId) references dimos(dimosId) on update 
cascade on delete cascade); 
 
create table PLITHYSMOS_D_D(dimotikoDiamerismaId integer,synolo1991 
bigint,constraint plithysmos_d_d_pk primary 
key(dimotikoDiamerismaId),constraint plithysmos_d_d_fk foreign 
key(dimotikoDiamerismaId) references 
dimotiko_diamerisma(dimotikoDiamerismaId) on update cascade on delete 
cascade); 
 
create table TOURISTIKI_YPODOMI(touristikiYpodomiId 
integer,dimotikoDiamerismaId integer,onoma varchar(50),photo oid,typos 
integer,constraint touristiki_ypodomi_pk primary 
key(touristikiYpodomiId),constraint touristiki_ypodomi_fk foreign 
key(dimotikoDiamerismaId) references 
dimotiko_diamerisma(dimotikoDiamerismaId) on update cascade on delete 
cascade); 
 
create table KATALYMA(katalymaId integer,tilephono varchar(15),fax 
varchar(15),arithmosDomation integer,arithmosKlinon integer,typos 
integer,constraint katalyma_pk primary key(katalymaId),constraint katalyma_fk 
foreign key(katalymaId) references touristiki_ypodomi(touristikiYpodomiId) on 
update cascade on delete cascade); 
 
create table XENODOHEIO(xenodoheioId integer,katigoria 
varchar(15),constraint xenodoheio_pk primary key(xenodoheioId),constraint 
xenodoheio_fk foreign key(xenodoheioId) references katalyma(katalymaId) on 
update cascade on delete cascade); 
 
create table ENOIKIAZOMENA_DOMATIA(enoikiazomenaDomatiaId 
integer,katigoria varchar(15),constraint enoikiazomena_domatia_pk primary 
key(enoikiazomenaDomatiaId),constraint enoikiazomena_domatia_fk foreign 
key(enoikiazomenaDomatiaId) references katalyma(katalymaId) on update 
cascade on delete cascade); 
 
create table EIDIKOU_TYPOU_KATALYMA(eidikouTypouKatalymaId 
integer,eidosKatalymatos varchar(35),constraint eidikou_typou_katalyma_pk 
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primary key(eidikouTypouKatalymaId),constraint eidikou_typou_katalyma_fk 
foreign key(eidikouTypouKatalymaId) references katalyma(katalymaId) on 
update cascade on delete cascade); 
 
create table AXIOTHEATO(axiotheatoId integer,perigrafi text,constraint 
axiotheato_pk primary key(axiotheatoId),constraint axiotheato_fk foreign 
key(axiotheatoId) references touristiki_ypodomi(touristikiYpodomiId) on update 
cascade on delete cascade); 
 
end; 
 
 

Με την εκτέλεση των παραπάνω εντολών δημιουργήθηκαν 

όλοι οι πίνακες της βάσης και οι στήλες για την αποθήκευση των 

χωρικών δεδομένων. Το επόμενο βήμα ήταν η πληθύσμωση των 

πινάκων αυτών με τα διαθέσιμα δεδομένα. Για να γίνει η 

πληθύσμωση, δημιουργήθηκαν αρχεία τα οποία περιλαμβάνουν 

εντολές της μορφής: 

insert into <table_name> values(value_1, 

value_2,…); 

και τα οποία παρέχονται στον PostgreSQL server, για να εκτελεστούν 

οι εντολές τους, μέσω του psql client. 

Έχοντας ονομάσει κάθε αρχείο που περιλαμβάνει τις εντολές 

και τα δεδομένα για την πληθύσμωση ενός συγκεκριμένου πίνακα με 

το όνομα του πίνακα, για να πληθυσμωθεί π.χ. o πίνακας ΝΟΜΟS, 

εκτελέστηκε μέσω του psql client η εντολή: 

$psql –d ellada –f nomos.sql 

Το αποτέλεσμα της εντολής αυτής είναι να εκτελεστούν από τον 

PostgreSQL server όλες οι εντολές που περιλαμβάνει το αρχείο 

nomos.sql. Στη συνέχεια δίνονται τα περιεχόμενα του αρχείου αυτού: 
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nomos.sql 

 
Insert into nomos values(14, 1, ‘Έβρου’, 'Evrou', 
GeometryFromText('MULTIPOLYGON(((658100.625 4575696, ... ,634927 
4473317 )))',-1), 600000,4470000,760000,4630000 ); 
Insert into nomos values(45, 1, ‘Ροδόπης’, 'Rodopis', 
GeometryFromText('MULTIPOLYGON(((605535.3125 4567257, ..., 
605535.3125 4567257 )))',-1), 580000,4510000,670000,4580000 ); 
Insert into nomos values(40, 1, ’Ξάνθης’, 'Xanthis', 
GeometryFromText('MULTIPOLYGON(((567466.3125 4578931, ... , 
567466.3125 4578931 )))',-1), 530000,4510000,610000,4590000 ); 
Insert into nomos values(12, 1, ‘Δράμας’, 'Dramas', 
GeometryFromText('MULTIPOLYGON(((468836.4375 4581065, ... , 
468836.4375 4581065 )))',-1), 460000,4510000,570000,4620000 ); 
Insert into nomos values(24,1,’Καβάλας’,'Kavalas',...);  
Insert into nomos values(47,2,’Σερρών’,'Serron',...); 
Insert into nomos values(29,2,’Κιλκίς’,'Kilkis',...); 
Insert into nomos values(22,2,’Θεσσαλονίκης’,‘Thessalonikis’,…); 
Insert into nomos values(52,2,’Χαλκιδικής’,'Chalkidikis',...); 
Insert into nomos values(41,2,’Πέλλας’,'Pellas',...); 
Insert into nomos values(19,2,’Ημαθίας’,'Imathias',...); 
Insert into nomos values(42,2,’Πιερίας’,'Pierias',...); 
Insert into nomos values(50,3,’Φλώρινας’,'Florinas',...); 
Insert into nomos values(26,3,’Καστοριάς’,'Kastorias',...); 
Insert into nomos values(30,3,’Κοζάνης’,'Kozanis',...); 
Insert into nomos values(13,3,’Γρεβενών’,'Grevenon',...); 
Insert into nomos values(23,4,’Ιωαννίνων’,'Ioanninon',...); 
Insert into nomos values(21,4,’Θεσπρωτίας’,'Thesprotias',...); 
Insert into nomos values(43,4,’Πρέβεζας’,'Prevezas',...); 
Insert into nomos values(4,4,’Άρτας’,'Artas',...); 
Insert into nomos values(48,5,’Τρικάλων’,'Trikalon',...); 
Insert into nomos values(25,5,’Καρδίτσας’,'Karditsas',...); 
Insert into nomos values(34,5,’Λάρισας’,'Larisas',...); 
Insert into nomos values(38,5,’Μαγνησίας’,'Magnisias',...); 
Insert into nomos values(1,7,’Αιτωλίας & Ακαρνανίας’,'Aitoloakarnanias',...); 
Insert into nomos values(16,8,’Ευρυτανίας’,'Evrytanias',...); 
Insert into nomos values(49,8,’Φθιώτιδας’,'Fthiotidas',...); 
Insert into nomos values(51,8,’Φωκίδας’,'Fokidas',...); 
Insert into nomos values(10,8,’Βοιωτίας’,'Voiotias',...); 
Insert into nomos values(5,9,’Αττικής’,'Attikis',...); 
Insert into nomos values(15,8,’Εύβοιας’,'Evoias',...); 
Insert into nomos values(9,7,’Άχαϊας’,'Achaias',...); 
Insert into nomos values(31,10,΄Κορινθίας,'Korinthias',...); 
Insert into nomos values(18,7,’Ηλείας,'Ileias',...); 
Insert into nomos values(3,10,’Αρκαδίας’,'Arkadias',...); 
Insert into nomos values(2,10,’Αργολίδας’,'Argolidas',...); 
Insert into nomos values(39,10,’Μεσσηνίας’,'Messinias',...); 
Insert into nomos values(33,10,’Λακωνίας΄,'Lakonias',...); 
Insert into nomos values(54,13,’Χανίων’,'Chanion',...); 
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Insert into nomos values(44,13,΄Ρεθύμνης’,'Rethymnis',...); 
Insert into nomos values(20,13,’Ήρακλείου΄,'Irakleiou',...); 
Insert into nomos values(35,13,’Λασιθίου, 'Lasithiou',...); 
Insert into nomos values(27,6,’Κέρκυρας’,'Kerkyras',...); 
Insert into nomos values(37,6,’Λευκάδας’,'Lefkadas',...); 
Insert into nomos values(17,6,’Ζακύνθου’,'Zakynthou',...); 
Insert into nomos values(28,6,’Κεφαλληνίας,'Kefallinias',...); 
Insert into nomos values(36,11,’Λέσβου΄,'Lesvou',...); 
Insert into nomos values(55,11,’Χίου’,'Chiou',...); 
Insert into nomos values(46,11,’Σάμου’,'Samou',...); 
Insert into nomos values(13,12,’Δωδεκανήσου’,'Dodekanisou',...); 
Insert into nomos values(32,12,’Κυκλάδων’,'Kykladon',...); 
Insert into nomos values(53,2,’Αγίου Όρους’,'Agiou Orous',...); 
 

Έχοντας δημιουργήσει ένα αρχείο για την πληθύσμωση κάθε 

πίνακα της βάσης, επιτεύχθηκε η πληθύσμωσή της με τα διαθέσιμα 

δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να συμπληρωθούν ή να 

διορθωθούν ανά πάσα στιγμή είτε με τη χρήση νέων αρχείων είτε 

απ’ευθείας από την κονσόλα του psql client. 

Το επόμενο βήμα, μετά την πληθύσμωση της βάσης ήταν η 

δημιουργία του web site το οποίο θα παρουσίαζε τα περιεχόμενα της 

βάσης σε οποιονδήποτε χρήστη του διαδικτύου ανά τον κόσμο.Για 

την υλοποίηση του site, μετά την εγκατάσταση των απαραίτητων 

πακέτων λογισμικού, δημιουργήθηκε ο κατάλογος: 

/usr/local/apache_1.3.22/htdocs/site 

Στον κατάλογο αυτό τοποθετήθηκαν όλα τα απαραίτητα 

αρχεία για την υλοποίηση του site με αποτέλεσμα η δομή του 

καταλόγου να έχει ως εξής. 
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Περιγράφοντας τα αρχεία και τους υποκαταλόγους που 

περιλαμβάνονται στον παραπάνω κατόλογο θα γίνει κατανοητή τόσο 

η δομή του site όσο και ο τρόπος υλοποίησης και λειτουργίας του. 

Κάθε αρχείο περιλαμβάνει εντολές μορφοποίησης σε γλώσσα 

HTML, εντολές για τη δημιουργία δυναμικού περιεχομένου σε 

γλώσσα PHP, ενσωματωμένες εντολές σε SQL για τη λήψη των 

δεδομένων από τη βάση καθώς και κάποιες εντολες σε γλώσσα 

JavaScript για την αυτόματη καταχώρηση συγκεκριμένων φορμών. 

Στον κατάλογο fonts υπάρχει ένα σύνολο από truetype fonts 

τα οποία  χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση ετικετών στους χάρτες. 

Στον κατάλογο images βρίσκονται οι φωτογραφίες οι οποίες 

αποθηκεύονται στη βάση.Ο κατάλογος symbols περιλαμβάνει ένα 

σύνολο συμβόλων τα οποία χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση 

των διαφόρων συμβόλων στους χάρτες και τέλος στον κατάλογο tmp 

αποθηκεύονται οι χάρτες που δημιουργούνται από το πακέτο 

MapServer σε μορφή εικόνων PNG (Portable Network Graphics). 

Το πρώτο αρχείο που δημιουργήθηκε είναι το αρχείο 

index.htm το οποίο χωρίζει την αρχική σελίδα σε ένα σύνολο 7 

πλαισίων (frames) και καθορίζει ποια αρχεία θα τοποθετηθούν σε 

κάθε πλαίσιο.  

Τα 5 πλαίσια καταλαμβάνουν το αριστερό μέρος της αρχικής 

σελιδας και σε καθένα από αυτά «φορτώνονται» τα περιεχόμενα των 

αρχείων c1.php, c2.php, c3.php, c4.php και c5.php. Κάθε ένα από 

αυτά τα αρχεία δημιουργεί μία φόρμα που περιλαμβάνει ένα drop-

down menu για την επιλογή συγκεκριμένης περιφέρειας, νομού, 

δήμου ή δημοτικού διαμερίσματος και ένα button για την 

καταχώρηση της επιλογής και την εμφάνιση του χάρτη του 

επιλεχθέντος τμήματος της Ελλάδας. Οι επιλογές που παρουσιάζονται 

σε κάθε drop-down menu δεν είναι στατικές αλλά λαμβάνονται από 
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τη βάση δεδομένων έτσι ώστε όταν ο χρήστης έχει επιλέξει μία 

συγκεκριμένη περιφέρεια, στο drop-down menu του επόμενου 

πλαισίου να εμφανίζονται μόνο οι νομοί που ανήκουν στη 

συγκεκριμένη περιφέρεια κ.ο.κ. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα περιεχόμενα του αρχείου 

c2.php το οποίο υλοποιεί το drop-down menu για την επιλογή ενός 

συγκεκριμένου νομού. Ο κώδικας των υπόλοιπων αρχείων είναι 

παρόμοιος και η κατανόησή του είναι εύκολη εφόσον γίνει 

κατανοητός ο κώδικας του c2.php. Τα σχόλια που υπάρχουν σε 

συγκεκριμένα σημεία του αρχείου βοηθούν όσο το δυνατόν 

περισσότερο προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

 

c2.php 

 
<HTML> 

<HEAD> 

</HEAD> 

<BODY BACKGROUND="./images/greeceblue2.jpg" BGPROPERTIES= 

"fixed"> 

<FONT SIZE=2> 

 <B>ΝΟΜΟΣ</B> 

</FONT> 

<FORM NAME="select_nomos" METHOD="post" ACTION="c3.php" 

TARGET="control3"> 

 <SELECT NAME="nomos"  

OnChange="window.document.select_nomos.submit();                                          

window.document.pass_nomos.nomosValue.value=window.document.select_no

mos.nomos.options[selectedIndex].value;"> 

  <OPTION value=-1>ΝΟΜΟΣ</OPTION> 

<?php 
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# Σύνδεση με τη βάση δεδομένων 

   $conn=pg_connect("dbname=ellada user=postgres"); 

   if(!$conn) 

   { 

    echo "An error occured.\n"; 

    exit; 

   } 

 

# Έλεγχος αν ο χρήστης έχει επιλέξει κάποια περιφέρεια 

   if(isset($perifereia)) 

   { 

# Λήψη των κωδικών και των ονομάτων των νομών που ανήκουν στην 

επιλεχθείσα περιφέρεια 

    $result=pg_exec($conn,"select nomosId,onoma from NOMOS where   

      perifereiaId=$perifereia"); 

    if(!$result) 

    {} 

    else 

    { 

# Δημιουργία των επιλογών (options) του drop-down menu με χρήση των πιο 

πάνω ληφθέντων κωδικών και ονομάτων 

     $i=pg_numrows($result); 

     for($j=0;$j<$i;$j++) 

     { 

      $arr=pg_fetch_array($result,$j); 

      echo"<OPTION value=$arr[0]>$arr[1]</OPTION>\n"; 

     } 

    } 

   } 

?> 

 </SELECT> 

</FORM> 
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<FORM NAME="pass_nomos" METHOD="post" ACTION="cp.php" 

TARGET="control_panel" > 

 <INPUT TYPE="hidden" NAME="nomosValue" VALUE=-1> 

 <INPUT TYPE="submit" VALUE="Εμφάνιση χάρτη"> 

</FORM> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 

Το δεξιό μέρος της αρχικής σελίδας, είναι χωρισμένο σε δύο 

πλαίσια.Στο κάτω πλαίσιο «φορτώνεται» το αρχείο cp.php το οποίο 

υλοποιεί έναν πίνακα ελέγχου που καθορίζει ποια επίπεδα (layers) και 

ποια ονόματα είναι ορατά στους χάρτες που δημιουργούνται από τα 

αρχεία greece.php, perifereia.php, nomos.php, dimos.php και 

dimotiko_diamerisma.php τα οποία εμφανίζονται στο πάνω πλαίσιο 

του δεξιού μέρους της αρχικής σελίδας το οποίο και αποτελεί το 

κύριο πλαίσιό της ανάλογα με τις επιλογές που έχει κάνει ο χρήστης 

σε ενα από τα πλαίσια του αριστερού μέρους. 

Τα περιεχόμενα του αρχείου cp.php παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

 

cp.php 

 
<HTML> 
<HEAD> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#D0D0FF" 
onLoad="window.document.map_selections.submit();"> 
<DIV ALIGN="center"> 
<BR> 
 <FORM NAME="map_selections" METHOD="post" 
 ACTION=<?php 
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# Καθορισμός του αρχείου που θα εμφανιστεί στο κύριο πλαίσιο ανάλογα με το 
αν ο χρήστης έχει επιλέξει να δει κάποιο χάρτη για όλη την Ελλάδα ή για κάποια 
υποδιαίρεσή της 
 
                  if(isset($perifereiaValue)) 
                   echo "\"perifereia.php\""; 
                  else if(isset($nomosValue)) 
                   echo "\"nomos.php\""; 
                  else if(isset($dimosValue)) 
                   echo "\"dimos.php\""; 
                  else if(isset($dimotikoDiamerismaValue)) 
                   echo "\"dimotiko_diamerisma.php\""; 
                  else if(isset($greece)) 
                   echo "\"greece.php\""; 
                  else 
                   echo "\"start.php\""; 
                ?> TARGET="main_panel"> 
 
<!--Δημιουργία του πίνακα ελέγχου --> 
 
  <TABLE BORDER BORDERCOLOR="#5959AB" BGCOLOR="#FFFFFF" 
WIDTH="95%" CELLSPACING=1> 
   <TR> 
    <TH>Διαστάσεις</TH> 
    <TH COLSPAN=3>Επίπεδα</TH> 
    <TH COLSPAN=2>Ονόματα</TH> 
   </TR> 
   <TR ALIGN="center"> 
    <TD ROWSPAN=2> 
     <SELECT NAME="size"> 
      <OPTION VALUE=22>200x200 
      <OPTION VALUE=33>300x300 
      <OPTION VALUE=44>400x400 
     </SELECT> 
    </TD> 
    <TD>Όρια νομών <INPUT TYPE="checkbox" NAME="oriaNomonLayer" 
<?php if(isset($perifereiaValue) or isset($nomosValue)) echo "CHECKED" 
?>></TD> 
    <TD>Όρια δήμων <INPUT TYPE="checkbox" NAME="oriaDimonLayer" 
<?php if(isset($dimosValue) or isset($dimotikoDiamerismaValue)) echo 
"CHECKED" ?>></TD> 
    <TD>Δημ. διαμερίσματα <INPUT TYPE="checkbox" 
NAME="dimotikaDiamerismataLayer" <?php 
if(isset($dimotikoDiamerismaValue)) echo "CHECKED" ?>></TD> 
    <TD>Ονόματα νομών <INPUT TYPE="checkbox" 
NAME="onomataNomonLayer" ></TD> 
    <TD>Ονόματα δήμων <INPUT TYPE="checkbox" 
NAME="onomataDimonLayer" ></TD> 
   </TR> 
   <TR ALIGN="center"> 
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    <TD>Υδάτινο δίκτυο <INPUT TYPE="checkbox" 
NAME="ydatinoDiktyoLayer" ></TD> 
    <TD>Οδικό δίκτυο <INPUT TYPE="checkbox" NAME="odikoDiktyoLayer" 
></TD> 
    <TD>Σιδηροδρομικό δίκτυο <INPUT TYPE="checkbox" 
NAME="sidirodromikoDiktyoLayer" ></TD> 
    <TD>Ονόματα δημ. διαμερ. <INPUT TYPE="checkbox" 
NAME="onomataDimotikonDiamerismatonLayer" ></TD> 
    <TD>Ονόματα νησιών <INPUT TYPE="checkbox" 
NAME="onomataNisionLayer" ></TD> 
   </TR> 
  </TABLE> 
  <INPUT TYPE="hidden" 
    <?php 
     if(isset($perifereiaValue)) 
      echo "NAME=\"perifereiaValue\" VALUE=$perifereiaValue"; 
     else if(isset($nomosValue)) 
      echo "NAME=\"nomosValue\" VALUE=$nomosValue"; 
     else if(isset($dimosValue)) 
      echo "NAME=\"dimosValue\" VALUE=$dimosValue"; 
     else if(isset($dimotikoDiamerismaValue)) 
      echo "NAME=\"dimotikoDiamerismaValue\" 
VALUE=$dimotikoDiamerismaValue";?> 
  > 
  <INPUT TYPE="submit" VALUE="Εφαρμογή Αλλαγών"> 
 </FORM> 
</DIV> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 

Πριν παρουσιαστεί ο κώδικας των αρχείων greece.php, 

perifereia.php, nomos.php, dimos.php και dimotiko_diamerisma.php 

θα πρέπει να παρουσιαστεί ο κώδικας του αρχείου ellada.map που 

αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία των χαρτών καθώς περιλαμβάνει 

πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα layers των χαρτών και τους 

πίνακες της βάσης από τους οποίους προέρχονται τα δεδομένα για τη 

δημιουργία τους. 

 

ellada.map 

 
NAME ELLADA #Όνομα του αρχείου   
SIZE 200 200  #Μέγεθος του χάρτη σε pixels 
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STATUS ON  #Default κατάσταση του δημιουργούμενου χάρτη  

                                       (εμφανίζεται ή όχι). 
SYMBOLSET ./symbols/symbols.sym #Αρχείο με σύμβολα τα οποία  

                                                                           χρησιμοποιούνται για την  

                                                                           απεικόνιση των διάφορων 

                                                                           στοιχείων του χάρτη. 

FONTSET ./fonts/fonts.txt #Αρχείο που περιλαμβάνει aliases των fonts που θα 

                                                  χρησιμοποιηθούν για την εμφάνιση των ετικετών. 

EXTENT 50000 3800000 1050000 4600000   #Αριθμοί μεταξύ των οποίων 

                                                                          κυμαίνονται οι συντεταγμένες 

                                                                          των σημείων που δημιουργούν το 

                                                                          χάρτη (x1 y1 x2 y2). 
IMAGECOLOR 155 155 255   #Χρώμα του δημιουργούμενου χάρτη (R G B) 
UNITS METERS #Μονάδα μέτρησης στην οποία αντιστοιχούν οι    

                                      συντεταγμένες 

 
 
WEB 
 IMAGEPATH "/usr/local/apache_1.3.22/htdocs/site/tmp/" 
    #Κατάλογος στον οποίο αποθηκεύονται οι  

                                                  δημιουργούμενοι χάρτες. 
 IMAGEURL "tmp/"  #Σχετική θέση του παραπάνω καταλόγου σε σχέση  

                                                  με το αρχείο ellada.map. 

END 
 
LAYER #1o layer του χάρτη. 
 CONNECTIONTYPE postgis #To extension που χρησιμοποιείται για 

                                                              την αποθήκευση των χωρικών δεδομένων. 
 CONNECTION "user=postgres dbname=ellada" #Το όνομα της βάσης που  

         αποθηκεύει τα χωρικά  

                                                                                      δεδομένα και του χρήστη  

                                                                                      στον οποίο ανήκει. 
 NAME "ypsometrikesKampyles" #Όνομα του layer. 

 DATA "oria from YPSOMETRIKI_KAMPYLI" #Στήλη και πίνακας που  

                                                       περιέχουν τα αντίστοιχα χωρικά δεδομένα. 

 STATUS OFF #Default κατάσταση του layer (εμφανίζεται ή όχι). 
 TYPE POLYGON #Τρόπος εμφάνισης των χωρικών δεδομένων. 
 CLASS # 1η κλάση. 
  EXPRESSION ([hypytype]=0) # Έκφραση που χρησιμοποιείται για την 
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     κατηγοριοποίηση των δεδομένων στη  
     συγκεκριμένη κλάση 
  COLOR 0 150 0 #Χρώμα των στοιχείων του layer (R G B). 
  SYMBOL 0  #Αύξων αριθμός του συμβόλου που χρησιμοποιείται 

                                      στην εμφάνιση των στοιχείων του layer όπως αυτά 

                                      περιγράφονται στο αντίστοιχο αρχείο. 

 
  SIZE 1  #Μέγεθος του συμβόλου. 

 END 
 CLASS # 2η κλάση. 
  EXPRESSION ([hypytype]=2) 
  COLOR 0 255 0 
  SYMBOL 0 
  SIZE 1 
 END 
 CLASS # 3η κλάση. 
  EXPRESSION ([hypytype]=3) 
  COLOR 255 255 0 
  SYMBOL 0 
  SIZE 1 
 END 
 CLASS # 4η κλάση. 
  EXPRESSION ([hypytype]=4) 
  COLOR 150 150 0 
  SYMBOL 0 
  SIZE 1 
 END 
 CLASS # 5η κλάση. 
  EXPRESSION ([hypytype]=5) 
  COLOR 0 0 0 
  SYMBOL 0 
  SIZE 1 
 END 
END 
 
LAYER #2o layer του χάρτη. 
 CONNECTIONTYPE postgis 
 CONNECTION "user=postgres dbname=ellada" 
 NAME "nomoi" 
 DATA "oria from NOMOS" 
 STATUS ON 
 TYPE POLYGON 
 CLASS 
  COLOR 255 255 0 
  SYMBOL 0 
  SIZE 1 
 END 
END 
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LAYER #3o layer του χάρτη. 
 CONNECTIONTYPE postgis 
 CONNECTION "user=postgres dbname=ellada" 
 NAME "dimoi" 
 DATA "oria from DIMOS" 
 STATUS ON 
 TYPE POLYGON 
 CLASS 
  COLOR 255 255 0 
  SYMBOL 0 
  SIZE 1 
 END 
END 
 
LAYER #4o layer του χάρτη. 
 CONNECTIONTYPE postgis 
 CONNECTION "user=postgres dbname=ellada" 
 NAME "ydatinoDiktyo" 
 DATA "grammi from YDATINO_DIKTYO" 
 STATUS ON 
 TYPE LINE 
 CLASS 
  COLOR 0 0 255 
  SYMBOL 0 
  SIZE 1 
 END 
END 
 
LAYER #5o layer του χάρτη. 
 CONNECTIONTYPE postgis 
 CONNECTION "user=postgres dbname=ellada" 
 NAME "odikoDiktyo" 
 DATA "grammi from ODIKO_DIKTYO" 
 STATUS ON 
 TYPE LINE 
 CLASS 
  COLOR 255 0 0 
  SYMBOL 0 
  SIZE 1 
 END 
END 
 
LAYER #6o layer του χάρτη. 
 CONNECTIONTYPE postgis 
 CONNECTION "user=postgres dbname=ellada" 
 NAME "sidirodromikoDiktyo" 
 DATA "grammi from SIDIRODROMIKO_DIKTYO" 
 STATUS ON 
 TYPE LINE 
 CLASS 
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  COLOR 200 200 200 
  SYMBOL 0 
  SIZE 1 
 END 
END 
 
LAYER #7o layer του χάρτη. 
 CONNECTIONTYPE postgis 
 CONNECTION "user=postgres dbname=ellada" 
 NAME "oriaNomon" 
 DATA "oria from NOMOS" 
 STATUS ON 
 TYPE LINE 
 CLASS 
  COLOR 0 0 0 
  SYMBOL 0 
  SIZE 1 
 END 
END 
 
LAYER #8o layer του χάρτη. 
 CONNECTIONTYPE postgis 
 CONNECTION "user=postgres dbname=ellada" 
 NAME "oriaDimon" 
 DATA "oria from DIMOS" 
 STATUS ON 
 TYPE LINE 
 CLASS 
  COLOR 0 0 0 
  SYMBOL 0 
  SIZE 1 
 END 
END 
 
LAYER #9o layer του χάρτη. 
 CONNECTIONTYPE postgis 
 CONNECTION "user=postgres dbname=ellada" 
 NAME "dimotikaDiamerismata" 
 DATA "thesi from DIMOTIKO_DIAMERISMA" 
 STATUS ON 
 TYPE POINT 
 CLASS 
  EXPRESSION ([einaiEdra]=0) 
  COLOR 100 0 0 
  SYMBOL 7 
  SIZE 3 
 END 
 CLASS 
  EXPRESSION ([einaiEdra]=1) 
  COLOR 150 0 0 
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  SYMBOL 4 
  SIZE 2 
 END 
END 
 
LAYER #10o layer του χάρτη. 
 CONNECTIONTYPE postgis 
 CONNECTION "user=postgres dbname=ellada" 
 NAME "onomataNomon" 
 DATA "oria from NOMOS" 
 STATUS ON 
 TYPE ANNOTATION 
 LABELITEM "latinikoOnoma" 
 CLASS 
  LABEL 
   TYPE truetype #Tύπος γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται για 

                                       την απεικόνιση των ετικετών. 
   COLOR 150 0 150 #Χρώμα των γραμμάτων. 
   POSITION auto #Θέση της ετικέτας σε σχέση με το αντικείμενο  

                                       που ονοματίζει (υπάρχουν οι 

                                       θέσεις ul (upper left),uc, ur, cl, cc, cr, ll, lc, lr,auto). 

 
   FONT times  #Xρησιμοποιούμενη γραμματοσειρά. 

   SIZE 12  #Μέγεθος των γραμμάτων. 

   OUTLINECOLOR 255 255 255 #Χρώμα περιγράμματος των γραμμάτων 
  END 
 END 
END 
 
LAYER #11o layer του χάρτη. 
 CONNECTIONTYPE postgis 
 CONNECTION "user=postgres dbname=ellada" 
 NAME "onomataNision" 
 DATA "oria from NISI" 
 STATUS ON 
 TYPE ANNOTATION 
 LABELITEM "latinikoOnoma" 
 CLASS 
  LABEL 
   TYPE truetype 
   COLOR 0 150 50 
   POSITION auto 
   FONT times 
   SIZE 10 
   OUTLINECOLOR 255 255 255 
  END 
 END 
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END 
 
LAYER #12o layer του χάρτη. 
 CONNECTIONTYPE postgis 
 CONNECTION "user=postgres dbname=ellada" 
 NAME "onomataDimon" 
 DATA "oria from DIMOS" 
 STATUS ON 
 TYPE ANNOTATION 
 LABELITEM "latinikoOnoma" 
 CLASS 
  LABEL 
   TYPE truetype 
   COLOR 0 50 150 
   POSITION auto 
   FONT times 
   SIZE 10 
   OUTLINECOLOR 255 255 255 
  END 
 END 
END 
 
LAYER #13o layer του χάρτη. 
 CONNECTIONTYPE postgis 
 CONNECTION "user=postgres dbname=ellada" 
 NAME "onomataDimotikonDiamerismaton" 
 DATA "thesi from DIMOTIKO_DIAMERISMA" 
 STATUS ON 
 TYPE POINT 
 LABELITEM "latinikoOnoma" 
 CLASS 
  LABEL 
   TYPE truetype 
   COLOR 255 0 0 
   POSITION auto 
   FONT times 
   SIZE 8 
   OUTLINECOLOR 255 255 255 
  END 
 END 
END 
 
END 
 

 

Όπως φαίνεται στον κώδικα που παρατέθηκε, στο αρχείο 

ellada.map ορίζονται όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη 
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δημιουργία ενός χάρτη. Αρχικά ορίζονται κάποιες παράμετροι που 

αφορούν τη δημιουργία ολόκληρου του χάρτη (μέγεθος, 

συντεταγμένες, κατάλογος αποθήκευσης κ.τ.λ). Στη συνέχεια 

ορίζονται παρόμοιες παράμετροι για κάθε layer που μπορεί να 

απεικονίζεται στο χάρτη (όνομα της βάσης που αποθηκεύει τα χωρικά 

δεδομένα, του πίνακα και της στήλης, τρόπος παρουσίασης των 

χωρικών δεδομένων - πολύγωνο, γραμμή, σημείο -  κ.τ.λ.). 

Αξίζει να αναφερθεί ότι για κάθε layer ορίζονται μία ή 

περισσότερες κλάσεις (classes), στις οποίες μπορουν να καταταχθούν 

τα προς απεικόνιση δεδομένα ανάλογα με κάποια ιδιότητά τους, και 

για κάθε κλάση ορίζεται τελικά ένας τρόπος παρουσίασής της 

δίνοντας τον αύξοντα αριθμό του χρησιμοποιούμενου συμβόλου, το 

μέγεθός του, το χρώμα του κ.τ.λ. Επίσης, σε κάθε κλάση μπορεί να 

οριστεί και ο τρόπος εμφάνισης των ετικετών της (labels) 

καθορίζοντας τη γραμματοσειρά, το μέγεθός της κ.τ.λ. 

Τέλος, σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα layers στα οποία ο 

τύπος παρουσίασής τους (type) ορίζεται ως “annotation”, 

χρησιμεύουν μόνο για τη δημιουργία  ετικετών. 

Όσον αφορά τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα layers 

στο χάρτη, αυτή είναι όμοια με τη σειρά με την οποία δηλώνονται 

στο map file. 

Μετά τη δημιουργία του, το αρχείο ellada.map μπορεί να 

“φορτωθεί” μέσα σε ένα αρχείο php και με τη χρήση των 

παραμέτρων που περιλαμβάνει να δημιουργηθεί ο αντίστοιχος 

χάρτης. Αυτό ακριβώς κάνουν τα αρχεία greece.php, perifereia.php, 

nomos.php, dimos.php και dimotiko_diamerisma.php τα οποία 

λαμβάνουν τις τιμές των παραμέτρων του map file, τις αλλάζουν 

σύμφωνα με τις επιλογές του χρήστη και με τη βοήθεια των κλάσεων 

που είχαν αναφερθεί κατά την περιγραφή του MapServer και 
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δημιουργούν χάρτες της Ελλάδας, μίας περιφέρειας, ενός νομού, ενός 

δήμου ή ενός διαμερίσματος αντίστοιχα. 

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι τα πιο πάνω αρχεία έχουν 

παρόμοια λειτουργικότητα και φυσικά υλοποιούνται με παρόμοιο 

κώδικα. Για το λόγο αυτό στη συνέχεια παρουσιάζεται μόνο ο 

κώδικας του αρχείου dimotiko_diamerisma.php. 

 

dimotiko_diamerisma.php  

 
<?php 

 dl('php_mapscript.so');  #Φόρτωση του αρχείου php_mapscript.so (MapServer) 

                                        το οποίο  περιλαμβάνει ένα σύνολο κλάσεων που  

                                        μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την php για την  

       τροποποίηση του map file και τη δημιουργία του  

                                        χάρτη 

 

#Η μεταβλητή $map_path παίρνει ως τιμή το απόλυτο path του αρχείου 

ellada.map 

 $map_path="/usr/local/apache_1.3.22/htdocs/site/"; 

 

#H μεταβλητή $map παίρνει ως τιμή ένα αντικείμενο που αντιστοιχεί στο map 

file και το οποίο περιλαμβάνει αντικείμενα-μέλη που αντιστοιχούν στα διάφορα 

layers και μεθόδους για την τροποποίηση των μελών του. 

 $map = ms_newMapObj($map_path."ellada.map"); 

 

#Οι μεταβλητές $layer1 - $layer12 παίρνουν ως τιμές, αντικείμενα που 

αντιστοιχούν στα layers του map file και περιλαμβάνουν μεταβλητές-μέλη που 

αντιστοιχούν στις διάφορες παραμέτρους των layers και μεθόδους για την 

τροποποίησή τους. 

 $layer1=$map->getLayer(1); 

 $layer2=$map->getLayer(2); 

 $layer3=$map->getLayer(3); 
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 $layer4=$map->getLayer(4); 

 $layer5=$map->getLayer(5); 

 $layer6=$map->getLayer(6); 

 $layer7=$map->getLayer(7); 

 $layer8=$map->getLayer(8); 

 $layer9=$map->getLayer(9); 

 $layer10=$map->getLayer(10); 

 $layer11=$map->getLayer(11); 

 $layer12=$map->getLayer(12); 

 

# Εύρεση του ονόματος του επιλεχθέντος δημοτικού διαμερίσματος 

$conn=pg_connect("dbname=ellada user=postgres"); 

if(!$conn) 

{ 

 echo "An error occured.\n"; 

 exit; 

} 

 

$result=pg_exec($conn,"select onoma from DIMOTIKO_DIAMERISMA where 

dimotikoDiamerismaId=$dimotikoDiamerismaValue"); 

 

if(!$result) 

{ 

 echo "An error occured.\n"; 

 exit; 

} 

else if(pg_numrows($result)==0) 

{ 

 echo "<BR><BR><H2 ALIGN=\"center\">Δεν έχετε επιλέξει συγκεκριμένο 

<BR> δημοτικό διαμέρισμα.</H2>"; 

 exit; 

} 

else 

 $arr=pg_fetch_array($result,0); 
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$nameOfDimotikoDiamerisma=$arr[0]; 

 

#Η php εγκαθιστά επικοινωνία με τη βάση, δίνει προς εκτέλεση το query 

select X(Thesi),Y(Thesi) from DIMOTIKO_DIAMERISMA 

where dimotikoDiamerismaId=$dimotikoDiamerismaValue 

και θέτει το αποτέλεσμα με μορφή πίνακα στη μεταβλητή $result 

$result=pg_Exec($conn,"select X(thesi),Y(thesi) from  

 DIMOTIKO_DIAMERISMA where  

dimotikoDiamerismaId=$dimotikoDiamerismaValue"); 

 

if(!$result) 

{ 

 echo "An error occured.\n"; 

 exit; 

} 

else 

 

#Η μεταβλητή $arr παίρνει ως τιμή την πρώτη γραμμή του πίνακα – αποτέλεσμα 

του query που εκτελέστηκε προηγουμένως 

 $arr=pg_fetch_array($result,0); 

 

#Ελέγχεται αν υπάρχουν χωρικά δεδομένα για το επιλεχθέν δημοτικό διαμέρισμα 

if($arr[0]==NULL) 

{ 

 echo "<DIV ALIGN=\"center\"> 

           <H2>Για το δημοτικό διαμέρισμα $nameOfDimotikoDiamerisma <BR> 

δεν υπάρχουν, προς το παρόν, χωρικά δεδομένα.</H2> 

           <A 

HREF=\"dimotiko_diamerisma_info.php?dimotikoDiamerismaValue=$dimotiko

DiamerismaValue\"  TARGET=\"_new\"> 

            ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

           </A>"; 

 exit; 

} 
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#Οι μεταβλητές $arr[0], $arr[1]  έχουν ως τιμές την πρώτη και δεύτερη στήλη του 

πίνακα αντιστοίχως, οι οποίες αντιστοιχούν στις συντεταγμένες του δημοτικού 

διαμερίσματος που έχει επιλέξει ο χρήστης. Με βάση τις τιμές αυτές, το Extent 

του map file τίθεται στις κατάλληλες τιμές. 

$map->setExtent($arr[0]-7500,$arr[1]-7500,$arr[0]+7500,$arr[1]+7500); 

 

#DIMOS FILTER 

 

$result=pg_exec($conn,"select dimosId from DIMOTIKO_DIAMERISMA 

where dimotikoDiamerismaId=$dimotikoDiamerismaValue"); 

 

if(!$result) 

{ 

 echo "An error occured.\n"; 

 exit; 

} 

else 

 $arr1=pg_fetch_array($result,0); 

 

#NOMOS-NISI FILTER 

 

$result=pg_exec($conn,"select nomosId from DIMOS where dimosId=(select 

dimosId from DIMOTIKO_DIAMERISMA where 

dimotikoDiamerismaId=$dimotikoDiamerismaValue)"); 

 

if(!$result) 

{ 

 echo "An error occured.\n"; 

 exit; 

} 

else 

 $arr2=pg_fetch_array($result,0); 
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#Τα layers 8-12 παίρνουν συγκεκριμένα φίλτρα ώστε να εμφανίζονται τα 

«κομμάτια» τους που αντιστοιχούν στις επιλογές του χρήστη 

$layer8->setFilter("dimotikoDiamerismaId=$dimotikoDiamerismaValue"); 

$layer9->setFilter("nomosId=$arr2[0]"); 

$layer10->setFilter("nomosId=$arr2[0]"); 

$layer11->setFilter("dimosId=$arr1[0]"); 

$layer12->setFilter("dimotikoDiamerismaId=$dimotikoDiamerismaValue"); 

 

#Oι παρακάτω μεταβλητές που αντιστοιχούν στα check boxes που 

δημιουργήθηκαν στό το αρχείο cp.php και ελέγχουν αν ο χρήστης επιθυμεί να 

ενεργοποιήσει συγκεκριμένα layers και ετικέτες μετατρέπονται σε Boolean 

$oriaNomonLayer=isset($oriaNomonLayer); 

$oriaDimonLayer=isset($oriaDimonLayer); 

$dimotikaDiamerismataLayer=isset($dimotikaDiamerismataLayer); 

$ydatinoDiktyoLayer=isset($ydatinoDiktyoLayer); 

$odikoDiktyoLayer=isset($odikoDiktyoLayer); 

$sidirodromikoDiktyoLayer=isset($sidirodromikoDiktyoLayer); 

$onomataNomonLayer=isset($onomataNomonLayer); 

$onomataDimonLayer=isset($onomataDimonLayer); 

$onomataDimotikonDiamerismatonLayer=isset($onomataDimotikonDiamerismat

onLayer); 

$onomataNisionLayer=isset($onomataNisionLayer); 

 

#To μέγεθος του χάρτη σε pixels τίθεται στην τιμή που έχει επιλέξει ο χρήστης 

switch ($size) 

{ 

 case '22': 

  $map->set(height,200); 

  $map->set(width,200); 

  break; 

 case '33': 

  $map->set(height,300); 

  $map->set(width,300); 

  break; 
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 case '44': 

  $map->set(height,400); 

  $map->set(width,400); 

  break; 

} 

 

#Ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη, τα διάφορα layers και οι ετικέτες 

ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται 

$layer1->set(status,0); 

$layer2->set(status,0); 

 

if($oriaNomonLayer) 

 $layer6->set(status,1); 

else 

 $layer6->set(status,0); 

if($oriaDimonLayer) 

 $layer7->set(status,1); 

else 

 $layer7->set(status,0); 

if($dimotikaDiamerismataLayer) 

 $layer8->set(status,1); 

else 

 $layer8->set(status,0); 

if($ydatinoDiktyoLayer) 

 $layer3->set(status,1); 

else 

 $layer3->set(status,0); 

if($odikoDiktyoLayer) 

 $layer4->set(status,1); 

else 

 $layer4->set(status,0); 

if($sidirodromikoDiktyoLayer) 

 $layer5->set(status,1); 

else 
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 $layer5->set(status,0); 

if($onomataNomonLayer) 

 $layer9->set(status,1); 

else 

 $layer9->set(status,0); 

if($onomataNomonLayer) 

 $layer9->set(status,1); 

else 

 $layer9->set(status,0); 

if($onomataDimonLayer) 

 $layer11->set(status,1); 

else 

 $layer11->set(status,0); 

if($onomataDimotikonDiamerismatonLayer) 

 $layer12->set(status,1); 

else 

 $layer12->set(status,0); 

if($onomataNisionLayer) 

 $layer10->set(status,1); 

else 

 $layer10->set(status,0); 

 

#Δημιουργείται ο χάρτης 

$image=$map->draw(); 

 

#Ο χάρτης αποθηκεύεται και το path του επιστρέφεται ως τιμή στη μεταβλητή 

$image_url 

$image_url=$image->saveWebImage(MS_PNG,1,1,0); 

?> 

 

<HTML> 

<BODY> 

<DIV ALIGN="center"> 
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 <H2>Δημοτικό Διαμέρισμα <?php echo "$nameOfDimotikoDiamerisma"; 

?></H2> 

 <A HREF="dimotiko_diamerisma_info.php?dimotikoDiamerismaValue=<?php 

echo "$dimotikoDiamerismaValue" ?>" TARGET="_new"> 

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 </A> 

 <BR> 

 <IMG SRC=<?php echo $image_url; ?> ALIGN="top" BORDER=2> 

</DIV> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 

Καθένα από τα αρχεία perifereia.php, nomos.php, dimos.php 

και dimotiko_diamerisma.php, εκτός από την εμφάνιση 

συγκεκριμένων χαρτών δημιουργεί και ένα σύνδεσμο (link) ο οποίος 

οδηγεί αντίστοιχα στη φόρτωση σε νέο παράθυρο των αρχείων 

perifereia_info.php, nomos_info.php, dimos_info.php και 

dimotiko_diamerisma_info.php αντιστοίχως. 

Τα αρχεία αυτά λαμβάνουν από τη βάση πληροφορίες σχετικά 

με την επιλεγμένη περιφέρεια, νομό, δήμο και δημοτικό διαμέρισμα 

αντιστοίχως και τα παρουσιάζουν στο χρήστη. Η λειτουργία των 

τριών πρώτων αρχείων είναι παρόμοια και για το λόγο αυτό 

παρουσιάζεται ξανά μόνο ένα από αυτά και συγκεκριμένα το αρχείο 

nomos_info.php 

 

nomos_info.php 

 
<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> 
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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΥ 

</TITLE> 

<BODY BACKGROUND="./images/greeceblue2.jpg"  

BGPROPERTIES="fixed"> 

 

<?php 

$conn=pg_connect("dbname=ellada user=postgres"); 

if(!$conn) 

{ 

 echo "Couldn't connect to PostgreSQL server"; 

 exit; 

} 

 

#ONOMA 

# Εύρεση του ονόματος του επιλεχθέντος νομού 

 

$result=pg_exec($conn,"select onoma from NOMOS where  

nomosId=$nomosValue"); 

$arr=pg_fetch_array($result,0); 

$onoma=$arr[0]; 

 

 

#PERIFEREIA 

#Εύρεση της περιφέρειας στην οποία ανήκει 

 

$result=pg_exec($conn,"select PERIFEREIA.onoma from NOMOS,  

PERIFEREIA where NOMOS.perifereiaId=PERIFEREIA.perifereiaId and 

nomosId=$nomosValue"); 

$arr=pg_fetch_array($result,0); 

$perifereia=$arr[0]; 

 

 

#PROTEVOUSA 

#Εύρεση της πρωτεύουσας του νομού 
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$result=pg_exec($conn,"select DIMOTIKO_DIAMERISMA.onoma from  

DIMOTIKO_DIAMERISMA, DIMOS where  

DIMOTIKO_DIAMERISMA.dimosId=DIMOS.dimosId and einaiProtevousa=1 

and nomosId=$nomosValue"); 

$arr=pg_fetch_array($result,0); 

$protevousa=$arr[0]; 

 

 

#EKTASI 

#Εύρεση της έκτασης του νομού 

 

$result=pg_exec($conn,"select area2d(oria) from NOMOS where  

nomosId=$nomosValue"); 

$arr=pg_fetch_array($result,0); 

$ektasi=(int)($arr[0]/1000000); 

 

 

#DIMOI 

#Εύρεση του αριθμού των δήμων του νομού 

 

$result=pg_exec($conn,"select count(*) from DIMOS where  

nomosId=$nomosValue"); 

$arr=pg_fetch_array($result,0); 

$arithmosDimon=$arr[0]; 

 

 

#DIMOTIKA DIAMERISMATA 

#Εύρεση του αριθμού των δημοτικών διαμερισμάτων του νομού 

 

$result=pg_exec($conn,"select count(*) from  

DIMOTIKO_DIAMERISMA,DIMOS where 

 DIMOTIKO_DIAMERISMA.dimosId=DIMOS.dimosID 

                                      and nomosId=$nomosValue"); 

$arr=pg_fetch_array($result,0); 
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$arithmosDimotikonDiamerismaton=$arr[0]; 

 

 

#PLITHYSMOS 

#Εύρεση του πληθυσμού του νομού 

 

$result=pg_exec($conn," select count(*) from PLITHYSMOS_D,DIMOS where  

PLITHYSMOS_D.dimosId=DIMOS.dimosID 

and synolo2001 is not NULL and  nomosId=$nomosValue"); 

$arr=pg_fetch_array($result,0); 

if($arr[0]==$arithmosDimon) 

{ 

 $result2=pg_exec("selectsum(synolo2001),sum(andres2001),sum(gynaikes2001) 

from PLITHYSMOS_D,DIMOS  

where PLITHYSMOS_D.dimosId=DIMOS.dimosID 

group by nomosId having nomosId=$nomosValue"); 

 $arr2=pg_fetch_array($result2,0); 

 $plithysmos=$arr2[0]; 

 $andres=$arr2[1]; 

 $gynaikes=$arr2[2]; 

} 

else 

{ 

 $result3=pg_exec($conn,"select count(*) from PLITHYSMOS_D,DIMOS where 

PLITHYSMOS_D.dimosId=DIMOS.dimosID 

and synolo1991 is not NULL and nomosId=$nomosValue"); 

 $arr3=pg_fetch_array($result3,0); 

 if($arr3[0]==$arithmosDimon) 

 { 

  $result4=pg_exec("select sum(synolo1991),sum(andres1991), 

sum(gynaikes1991) from PLITHYSMOS_D,DIMOS where  

PLITHYSMOS_D.dimosId=DIMOS.dimosID 

group by nomosId having nomosId=$nomosValue"); 

  $arr4=pg_fetch_array($result4,0); 
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  $plithysmos=$arr4[0]; 

  $andres=$arr4[1]; 

  $gynaikes=$arr4[2]; 

 } 

} 

 

 

#NOSOKOMEIA 

#Εύρεση του αριθμού των νοσοκομείων 

 

$result=pg_exec($conn,"select count(*) from 

 YPIRESIA_YGEIAS,YPIRESIA,DIMOTIKO_DIAMERISMA,DIMOS where 

 YPIRESIA_YGEIAS.ypiresiaYgeiasId=YPIRESIA.ypiresiaId  

and YPIRESIA.dimotikoDiamerismaId= 

DIMOTIKO_DIAMERISMA.dimotikoDiamerismaId and  

DIMOTIKO_DIAMERISMA.dimosId=DIMOS.dimosId and  

YPIRESIA_YGEIAS.typos=1 and nomosId=$nomosValue"); 

$arr=pg_fetch_array($result,0); 

$arithmosNosokomeion=$arr[0]; 

 

 

#KENTRA YGEIAS 

#Εύρεση του αριθμού των κέντρων υγείας 

 

$result=pg_exec($conn,"select count(*) from 

 YPIRESIA_YGEIAS,YPIRESIA,DIMOTIKO_DIAMERISMA,DIMOS where 

 YPIRESIA_YGEIAS.ypiresiaYgeiasId=YPIRESIA.ypiresiaId and  

 YPIRESIA.dimotikoDiamerismaId= 

 DIMOTIKO_DIAMERISMA.dimotikoDiamerismaId and  

 DIMOTIKO_DIAMERISMA.dimosId=DIMOS.dimosId and  

 YPIRESIA_YGEIAS.typos=2 and nomosId=$nomosValue"); 

$arr=pg_fetch_array($result,0); 

$arithmosKentronYgeias=$arr[0]; 
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#IATREIA 

#Εύρεση του αριθμού των ιατρείων 

 

$result=pg_exec($conn,"select count(*) from 

 YPIRESIA_YGEIAS,YPIRESIA,DIMOTIKO_DIAMERISMA,DIMOS where 

 YPIRESIA_YGEIAS.ypiresiaYgeiasId=YPIRESIA.ypiresiaId and 

 YPIRESIA.dimotikoDiamerismaId= 

 DIMOTIKO_DIAMERISMA.dimotikoDiamerismaId and  

 DIMOTIKO_DIAMERISMA.dimosId=DIMOS.dimosId and  

 YPIRESIA_YGEIAS.typos=3 and nomosId=$nomosValue"); 

$arr=pg_fetch_array($result,0); 

$arithmosIatreion=$arr[0]; 

 

 

#IDRYMATA 1VATHMIAS & 2VATHMIAS 

#Εύρεση του αριθμού των ιδρυμάτων Α’βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης 

 

$result=pg_exec($conn,"select count(*) from  

EKPAIDEYTIKO_IDRYMA,YPIRESIA,DIMOTIKO_DIAMERISMA,DIMOS  

where EKPAIDEYTIKO_IDRYMA.ekpaideytikoIdrymaId= 

YPIRESIA.ypiresiaId and  

YPIRESIA.dimotikoDiamerismaId= 

DIMOTIKO_DIAMERISMA.dimotikoDiamerismaId and  

DIMOTIKO_DIAMERISMA.dimosId=DIMOS.dimosId  and  

EKPAIDEYTIKO_IDRYMA.typos=1 and nomosId=$nomosValue"); 

$arr=pg_fetch_array($result,0); 

$arithmosIdrymaton_1_2_vathmias=$arr[0]; 

 

 

#IDRYMATA 3VATHMIAS 

#Εύρεση του αριθμού των ιδρυμάτων Γ’βάθμιας εκπαίδευσης 

 

$result=pg_exec($conn,"select count(*) from 
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 EKPAIDEYTIKO_IDRYMA,YPIRESIA,DIMOTIKO_DIAMERISMA,DIMOS 

where EKPAIDEYTIKO_IDRYMA.ekpaideytikoIdrymaId= 

YPIRESIA.ypiresiaId and  

YPIRESIA.dimotikoDiamerismaId= 

DIMOTIKO_DIAMERISMA.dimotikoDiamerismaId and  

DIMOTIKO_DIAMERISMA.dimosId=DIMOS.dimosId and  

EKPAIDEYTIKO_IDRYMA.typos=2 and nomosId=$nomosValue"); 

$arr=pg_fetch_array($result,0); 

$arithmosIdrymaton_3_vathmias=$arr[0]; 

 

 

#IDRYMATA EEK 

#Εύρεση του αριθμού των ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης 

 

$result=pg_exec($conn,"select count(*) from  

EKPAIDEYTIKO_IDRYMA,YPIRESIA,DIMOTIKO_DIAMERISMA,DIMOS 

where EKPAIDEYTIKO_IDRYMA.ekpaideytikoIdrymaId= 

YPIRESIA.ypiresiaId and  

YPIRESIA.dimotikoDiamerismaId= 

DIMOTIKO_DIAMERISMA.dimotikoDiamerismaId and  

DIMOTIKO_DIAMERISMA.dimosId=DIMOS.dimosId  and  

EKPAIDEYTIKO_IDRYMA.typos=3 and nomosId=$nomosValue"); 

$arr=pg_fetch_array($result,0); 

$arithmosIdrymatonEEK=$arr[0]; 

 

 

#YPIRESIES SYGOINONIAS 

#Εύρεση του αριθμού των υπηρεσιών συγκοινωνίας 

 

$result=pg_exec($conn,"select count(*) from 

YPIRESIA,DIMOTIKO_DIAMERISMA,DIMOS where 

YPIRESIA.dimotikoDiamerismaId= 

DIMOTIKO_DIAMERISMA.dimotikoDiamerismaId and  
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DIMOTIKO_DIAMERISMA.dimosId=DIMOS.dimosId and YPIRESIA.typos=3 

and nomosId=$nomosValue"); 

$arr=pg_fetch_array($result,0); 

$arithmosYpiresionSygoinonias=$arr[0]; 

 

 

#YPIRESIES PRONOIAS 

#Εύρεση του αριθμού των υπηρεσιών πρόνοιας 

 

$result=pg_exec($conn,"select count(*) from  

YPIRESIA,DIMOTIKO_DIAMERISMA,DIMOS where  

YPIRESIA.dimotikoDiamerismaId= 

DIMOTIKO_DIAMERISMA.dimotikoDiamerismaId and  

DIMOTIKO_DIAMERISMA.dimosId=DIMOS.dimosId and YPIRESIA.typos=4 

and nomosId=$nomosValue"); 

$arr=pg_fetch_array($result,0); 

$arithmosYpiresionPronoias=$arr[0]; 

 

 

#XENODOHEIA 

#Εύρεση του αριθμού των ξενοδοχείων 

 

$result=pg_exec($conn,"select count(*) from 

 KATALYMA,TOURISTIKI_YPODOMI,DIMOTIKO_DIAMERISMA,DIMOS 

where KATALYMA.katalymaId= 

TOURISTIKI_YPODOMI.touristikiYpodomiId and  

TOURISTIKI_YPODOMI.dimotikoDiamerismaId= 

DIMOTIKO_DIAMERISMA.dimotikoDiamerismaId and  

DIMOTIKO_DIAMERISMA.dimosId=DIMOS.dimosId and  

KATALYMA.typos=1 and nomosId=$nomosValue"); 

$arr=pg_fetch_array($result,0); 

$arithmosXenodoheion=$arr[0]; 
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#ENOIKIAZOMENA DOMATIA 

#Εύρεση του αριθμού των ενοικιαζόμενων δωματίων 

 

$result=pg_exec($conn,"select count(*) from 

 KATALYMA,TOURISTIKI_YPODOMI,DIMOTIKO_DIAMERISMA,DIMOS 

where KATALYMA.katalymaId= 

TOURISTIKI_YPODOMI.touristikiYpodomiId and 

TOURISTIKI_YPODOMI.dimotikoDiamerismaId= 

DIMOTIKO_DIAMERISMA.dimotikoDiamerismaId and  

DIMOTIKO_DIAMERISMA.dimosId=DIMOS.dimosId and  

KATALYMA.typos=2 and nomosId=$nomosValue"); 

$arr=pg_fetch_array($result,0); 

$arithmosEnoikiazomenonDomation=$arr[0]; 

 

 

#EIDIKOU TYPOU KATALYMATA 

#Εύρεση του αριθμού των καταλυμάτων ειδικού τύπου 

 

$result=pg_exec($conn,"select count(*) from  

KATALYMA,TOURISTIKI_YPODOMI,DIMOTIKO_DIAMERISMA,DIMOS 

where KATALYMA.katalymaId= 

TOURISTIKI_YPODOMI.touristikiYpodomiId and  

TOURISTIKI_YPODOMI.dimotikoDiamerismaId= 

DIMOTIKO_DIAMERISMA.dimotikoDiamerismaId and  

DIMOTIKO_DIAMERISMA.dimosId=DIMOS.dimosId and  

KATALYMA.typos=3 and nomosId=$nomosValue"); 

$arr=pg_fetch_array($result,0); 

$arithmosEidikonKatalymaton=$arr[0]; 

 

 

#AXIOTHEATA 

#Εύρεση του αριθμού των αξιοθεάτων 

$result=pg_exec($conn,"select count(*) from  

TOURISTIKI_YPODOMI,DIMOTIKO_DIAMERISMA,DIMOS where                                  
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TOURISTIKI_YPODOMI.dimotikoDiamerismaId= 

DIMOTIKO_DIAMERISMA.dimotikoDiamerismaId and  

DIMOTIKO_DIAMERISMA.dimosId=DIMOS.dimosId and  

TOURISTIKI_YPODOMI.typos=2 and nomosId=$nomosValue"); 

$arr=pg_fetch_array($result,0); 

$arithmosAxiotheaton=$arr[0]; 

 

?> 

<!--Παρουσίαση όλων των πληροφοριών που έχουν ληφθεί από τη βάση --> 

<DIV ALIGN="center"> 

 

<H1 ALIGN="center"> 

 Νομός <?php echo "$onoma" ?> 

</H1> 

<BR> 

<H2> 

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

</H2> 

 

<TABLE BORDER BORDERCOLOR="#5959AB" BGCOLOR="#FFFFFF" 

WIDTH="70%"> 

 <TR ALIGN="center"> 

  <TH COLSPAN=2>Περιφέρεια</TH> 

  <TD COLSPAN=4><?php echo "$perifereia"; ?></TD> 

 </TR> 

 <TR ALIGN="center"> 

  <TH COLSPAN=2>Πρωτεύουσα</TH> 

  <TD COLSPAN=4><?php echo "Δημοτικό διαμέρισμα $protevousa"; ?></TD> 

 </TR> 

 <TR ALIGN="center"> 

  <TH COLSPAN=2>Έκταση</TH> 

  <TD COLSPAN=4><?php echo "$ektasi"; ?> τετ. χμ.</TD> 

 </TR> 

 <?php if(isset($plithysmos)) 
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             { 

              echo "<TR ALIGN=\"center\"> 

                         <TH COLSPAN=6>Πληθυσμός</TH> 

                        </TR> 

                        <TR ALIGN=\"center\"> 

                         <TH>Σύνολο</TH> 

                         <TD>$plithysmos</TD> 

                         <TH>Ανδρες</TH> 

                         <TD>$andres</TD> 

                         <TH>Γυναίκες</TH> 

                         <TD>$gynaikes</TD> 

                        </TR>"; 

             } 

 ?> 

 <TR ALIGN="center"> 

  <TH COLSPAN=2>Δήμοι</TH> 

  <TD COLSPAN=4><?php echo "$arithmosDimon"; ?></TD> 

 </TR> 

 <TR ALIGN="center"> 

  <TH COLSPAN=2>Δημοτικά Διαμερίσματα</TH> 

  <TD COLSPAN=4><?php echo "$arithmosDimotikonDiamerismaton"; 

?></TD> 

 </TR> 

</TABLE> 

 

<BR><BR><BR> 

<H2> 

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

</H2> 

<H3> 

 <FONT COLOR="#545454"> 

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 </FONT> 

</H3> 
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<TABLE BORDER BORDERCOLOR="#5959AB" BGCOLOR="#FFFFFF" 

WIDTH="60%"> 

 <TR ALIGN="center"> 

  <TH>Νοσοκομεία</TH> 

  <TD><?php echo "$arithmosNosokomeion"; ?></TD> 

 </TR> 

 <TR ALIGN="center"> 

  <TH>Κέντρα Υγείας</TH> 

  <TD><?php echo "$arithmosKentronYgeias"; ?></TD> 

 </TR> 

 <TR ALIGN="center"> 

  <TH>Ιατρεία</TH> 

  <TD><?php echo "$arithmosIatreion"; ?></TD> 

 </TR> 

</TABLE> 

 

<BR> 

<H3> 

 <FONT COLOR="#545454"> 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

 </FONT> 

</H3> 

 

<TABLE BORDER BORDERCOLOR="#5959AB" BGCOLOR="#FFFFFF" 

WIDTH="60%"> 

 <TR ALIGN="center"> 

  <TH>Ιδρύματα Α'βάθμιας & Β'βάθμιας Εκπαίδευσης</TH> 

  <TD><?php echo "$arithmosIdrymaton_1_2_vathmias"; ?></TD> 

 </TR> 

 <TR ALIGN="center"> 

  <TH>Ιδρύματα Γ'βάθμιας Εκπαίδευσης</TH> 

  <TD><?php echo "$arithmosIdrymaton_3_vathmias"; ?></TD> 

 </TR> 

 <TR ALIGN="center"> 
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  <TH>Iδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης</TH> 

  <TD><?php echo "$arithmosIdrymatonEEK"; ?></TD> 

 </TR> 

</TABLE> 

 

<BR> 

<H3> 

 <FONT COLOR="545454"> 

  ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 </FONT> 

</H3> 

 

<TABLE BORDER BORDERCOLOR="#5959AB" BGCOLOR="#FFFFFF" 

WIDTH="60%"> 

 <TR ALIGN="center"> 

  <TH>Υπηρεσίες Συγκοινωνίας</TH> 

  <TD><?php echo "$arithmosYpiresionSygoinonias"; ?></TD> 

 </TR> 

 <TR ALIGN="center"> 

  <TH>Υπηρεσίες Πρόνοιας</TH> 

  <TD><?php echo "$arithmosYpiresionPronoias"; ?></TD> 

 </TR> 

</TABLE> 

 

<BR><BR><BR> 

<H2> 

  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

</H2> 

<H3> 

 <FONT COLOR="#545454"> 

  ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

 </FONT> 

</H3> 
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<TABLE BORDER BORDERCOLOR="#5959AB" BGCOLOR="#FFFFFF" 

WIDTH="60%"> 

 <TR ALIGN="center"> 

  <TH>Ξενοδοχεία</TH> 

  <TD><?php echo "$arithmosXenodoheion"; ?></TD> 

 </TR> 

 <TR ALIGN="center"> 

  <TH>Ενοικιαζόμενα Δωμάτια</TH> 

  <TD><?php echo "$arithmosEnoikiazomenonDomation"; ?></TD> 

 </TR> 

 <TR ALIGN="center"> 

  <TH>Ειδικού Τύπου Καταλύματα</TH> 

  <TD><?php echo "$arithmosEidikonKatalymaton"; ?></TD> 

 </TR> 

</TABLE> 

 

<BR> 

<H3> 

 <FONT COLOR="#545454"> 

  ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 

 </FONT> 

</H3> 

 

<TABLE BORDER BORDERCOLOR="#5959AB" BGCOLOR="#FFFFFF" 

WIDTH="60%"> 

 <TR ALIGN="center"> 

  <TH>Αξιοθέατα</TH> 

  <TD><?php echo "$arithmosAxiotheaton"; ?></TD> 

 </TR> 

</TABLE> 

 

</DIV> 

</BODY> 

</HTML> 
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Το πιο πάνω αρχείο αποτελείται κατά ένα μεγάλο μέρος από 

ενσωματωμένες στον κώδικα σε γλώσσα PHP εντολές SQL. Από τις 

εντολες αυτές, αυτή που χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς είναι η εξής 
$result=pg_exec($conn,"select area2d(oria) from NOMOS 

where nomosId=$nomosValue"); 

Το αξιοπρόσεκτο σημείο στην πιο πάνω εντολή είναι η χρήση της 

συνάρτησης area2d() η οποία είναι μία γεωμετρική συνάρτηση 

που παίρνει ως όρισμα ένα πολύγωνο και επιστρέφει την έκτασή του. 

Με τη χρήση της συγκεκριμένης συνάρτησης πραγματοποιήθηκε η 

εύρεση της έκτασης ενός νομού. 

Όπως είδαμε προηγουμένως, το αρχείο 

dimotiko_diamerisma_info.php διαφέρει από τα υπόλοιπα αρχεία που 

δίνουν πληροφορίες για κάποιο τόπο. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός 

ότι το συγκεκριμένο αρχείο δεν δίνει συγκεντρωτικές πληροφορίες 

(αριθμούς υπηρεσιών, αξιοθεάτων κ.τ.λ.) αλλά δίνει συγκεκριμένες 

πληροφορίες για κάθε υπηρεσία και για κάθε τουριστική υποδομή 

που υπάρχει σε ένα δημοτικό διαμέρισμα. Επίσης, στο συγκεκριμένο 

αρχείο υλοποιούνται και χωρικά ερωτήματα σχετικά με τις 

κοντινότερες υπηρεσίες και τα κοντινότερα δημοτικά διαμερίσματα 

σε ένα άλλο δημοτικό διαμέρισμα, καθώς και με τις υπηρεσίες που 

βρίσκονται σε συγκεκριμένη ακτίνα από ένα δημοτικό διαμέρισμα. 

Επειδή το μέγεθος του συγκεκριμένου αρχείου είναι πολύ 

μεγάλο για να παρουσιαστεί ολόκληρο, στη συνέχεια παρουσιάζονται  

μόνο τα τμήματα του κώδικα που υλοποιούν τα χωρικά ερωτήματα. 

 

• Υλοποίηση του ερωτήματος για την εύρεση του κοντινότερου 

δημοτικού διαμερίσματος σε ένα άλλο 

 
select dimotikoDiamerismaId, onoma  
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from DIMOTIKO_DIAMERISMA  

where  

distance(thesi, 

         (select thesi from DIMOTIKO_DIAMERISMA  

          where dimotikoDiamerismaId= 

          $dimotikoDiamerismaValue))= 

(select min(distance(thesi,(select  

                            thesi from 

                            DIMOTIKO_DIAMERISMA where   

                            dimotikoDiamerismaId= 

                           $dimotikoDiamerismaValue))) 

                                          

 from DIMOTIKO_DIAMERISMA where  

 dimotikoDiamerismaId!=$dimotikoDiamerismaValue) 

 

Ο παραπάνω κώδικας, αρχικά βρίσκει τη μικρότερη των 

αποστάσεων ανάμεσα σε ένα συγκεκριμένο δημοτικό διαμέρισμα και 

σε όλα τα υπόλοιπα και στη συνέχεια βρίσκει το δημοτικό διαμέρισμα 

που απέχει αυτή την απόσταση από το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Η 

γεωμετρική συνάρτηση distance() που παίρνει ως όρισμα δύο 

σημεία και επιστρέφει την απόστασή τους χρησιμοποιήθηκε για την 

υλοποίηση του ερωτήματος αυτού. Με παρόμοιο τρόπο βρίσκονται 

και οι πλησιέστερες υπηρεσίες και τουριστικές υποδομές σε ένα 

δημοτικό διαμέρισμα. 

 

• Υλοποίηση του ερωτήματος για την εύρεση των δημοτικών 

διαμερισμάτων που βρίσκονται σε συγκεκριμένη ακτίνα από ένα 

δημοτικό διαμέρισμα. 

 
select onoma from DIMOTIKO_DIAMERISMA where 

distance(thesi, 
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         (select thesi from DIMOTIKO_DIAMERISMA where    

       dimotikoDiamerismaId=$dimotikoDiamerismaValue)) 

<=$aktina and  

dimotikoDiamerismaId!=$dimotikoDiamerismaValue 

 

Και στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήθηκε η συνάρτηση 

distance(), ενώ οι υπηρεσίες και οι τουριστικές υποδομές που 

βρίσκονται σε συγκεκριμένη ακτίνα από ένα δημοτικό διαμέρισμα 

βρίσκονται με παρόμοιο τρόπο. 
 

Το τελευταίο αρχείο στο οποίο θα αναφερθούμε είναι το 

αρχείο start.php το οποίο είναι το αρχείο που εμφανίζεται στο κύριο 

παράθυρο της αρχικής σελίδας και η μόνη πληροφορία που εμφανίζει 

είναι η ονομασία του web site. 

Έχοντας, λοιπόν, δημιουργήσει όλα τα προαναφερθέντα 

αρχεία το σύστημα που υλοποιήθηκε έχει τελικά  την παρακάτω 

δομή. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

WEB SITE 

 
 

Μετά και την περιγραφή της υλοποίησης της βάσης και του 

web site, απομένει η περιγραφή της λειτουργίας του site και του 

τρόπου με τον οποίο μπορεί ο χρήστης να περιηγηθεί σ’αυτό και να 

λάβει τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν. 

Όταν, λοιπόν, ο χρήστης πληκτρολογήσει στο πεδίο 

διεύθυνσης του browser που χρησιμοποιεί, τη διεύθυνση  
http://195.251.219.37/site/index.htm

τότε εμφανίζεται η αρχική σελίδα του web site 
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Στη σελίδα αυτή φαίνονται τα 7 πλαίσια που δημιουργούνται 

από το αρχείο index.htm. Στα 5 πλαίσια του αριστερού μέρους της 

σελίδας φαίνονται τα περιεχόμενα των αρχείων c1.php, c2.php, 

c3.php, c4.php και c5.php. Στο δεξιό μέρος, στο κάτω πλαίσιο έχει 

«φορτωθεί» το αρχείο cp.php και στο πάνω πλαίσιο, το αρχείο 

start.php. 

Όταν ο χρήστης επιλέξει να δει το χάρτη της Ελλάδας με 

ενεργοποιημένα τα όρια και τα ονόματα των νομών και μέγεθος 

400x400 pixels, τότε στο κύριο πλαίσιο εμφανίζεται το αρχείο 

greece.php. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία συγκεκριμένη 

περιφέρεια. Στην περίπτωση που η περιφέρεια αυτή είναι η Δυτική 

Μακεδονία, αναλαμβάνει δράση το αρχείο perifereia.php και 

δημιουργεί το χάρτη της επόμενης εικόνας. 
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Ακριβώς πάνω από το χάρτη βρίσκεται ο σύνδεσμος που 

προκαλεί τη «φόρτωση» του αρχείου perifereia_info.php σε νέο 

παράθυρο. Το αρχείο αυτό εμφανίζει πληροφορίες για την 

επιλεχθείσα περιφέρεια. 
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Μετά και τη λήψη των πληροφοριών για μία περιφέρεια, ο 

χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποιο νομό. Επιλέγοντας το νομό 

Καστοριάς, το αρχείο nomos.php δημιουργεί τον παρακάτω χάρτη. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο χάρτη αυτό είναι ενεργοποιημένα τα όρια των νομών, τα 

όρια των δήμων, το υδάτινο δίκτυο και τα ονόματα των δήμων, ενώ 

το μέγεθός του είναι 300x300. 

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, ο σύνδεσμος που 

βρίσκεται πάνω από το χάρτη ενεργοποιεί το αρχείο nomos_info.php, 

το οποίο παρέχει πληροφορίες για τον επιλεχθέντα νομό. 

Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποιο δήμο, π.χ. 

το δήμο Καστοριάς. Σ’αυτή την περίπτωση, το αρχείο που δημιουργεί 

το χάρτη είναι το dimos.php και επιλέγοντας μέγεθος 300x300 και 

ενεργοποιώντας  τα  όρια  των  δήμων,  τα δημοτικά διαμερίσματα, το  
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υδάτινο δίκτυο, το οδικό δίκτυο και τα ονόματα των δημοτικών 

διαμερισμάτων, ο χάρτης που δημιουργείται φαίνεται στην παρακάτω 

εικόνα. 
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Το αρχείο dimos_info.php είναι αυτό που ενεργοποιείται από 

το σύνδεσμο, το οποίο και δίνει τις πληροφορίες για το συγκεκριμένο 

δήμο. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποιο δημοτικό 

διαμέρισμα (στη συγκεκριμένη περίπτωση την Καστοριά), οπότε το 

αρχείο dimotiko_diamerisma.php δημιουργεί τον παρακάτω χάρτη. 
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Επιλέγοντας, το σύνδεσμο που βρίσκεται πάνω από το χάρτη, 

το αρχείο dimotiko_diamerisma_info.php δίνει στο χρήστη μία σειρά 

από επιλογές σχετικά με τις διαθέσιμες πληροφορίες για το 

συγκεκριμένο δημοτικό διαμέρισμα. Αν ο χρήστης επιλέξει να δει τα 

ξενοδοχεία που υπάρχουν στην πόλη της Καστοριάς, παρουσιάζονται 

οι εξής πληροφορίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο χρήστης μπορεί επίσης να επιλέξει να δει τις πιο κοντινές 

υπηρεσίες και τουριστικές υποδομές στην Καστοριά ή τι υπάρχει σε 

συγκεκριμένη ακτίνα από την πόλη. Στην πρώτη περίπτωση, 

επιλέγοντας το πλησιέστερο ιατρείο, οι πληροφορίες που 

παρουσιάζονται φαίνονται στη συνέχεια. Εκτός απ’τις πληροφορίες 

για το πιο είναι το πλησιέστερο ιατρείο και σε τι απόσταση βρίσκεται, 

εμφανίζεται και ένας χάρτης με το δημοτικό διαμέρισμα της 

Καστοριάς και το δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο βρίσκεται το 

πλησιέστερο ιατρείο. 
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Στη δεύτερη περίπτωση, αν ο χρήστης ζητά πληροφορίες για 

τα κέντρα υγείας που βρίσκονται σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων από την 

Καστοριά, αυτές παρουσιάζονται ως εξής. 
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ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 
Το σύστημα που αναπτύχθηκε παρέχει, ασφαλώς, πολλές 

χρήσιμες πληροφορίες σ’συτόν που το χρησιμοποιεί. Ωστόσο, κανένα 

σύστημα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτει πλήρως το σκοπό για 

τον οποίο έχει σχεδιαστεί και επομένως δεν μπορεί ή δεν χρειάζεται 

να αναπτυχθεί επιπλέον και να βελτιωθεί. Έτσι, και για το 

συγκεκριμένο σύστημα παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες προοπτικές, 

οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία του, να προσθέσουν 

νέα λειτουργικότητα και να το κάνουν ακόμη περισσότερο χρήσιμο 

ως εργαλείο. 

Μία τέτοια προοπτική είναι η αποθήκευση στατιστικών 

στοιχείων που αφορούν κάθε πιθανή ανθρώπινη δραστηριότητα. Για 

παράδειγμα, θα μπορούσαν να αποθηκευθούν πληροφορίες σχετικά 

με το ποιο ποσοστό νοικοκυριών έχει τηλεόραση στο νομό Αττικής, 

πόσα σχολεία διαθέτουν εργαστήριο υπολογιστών στο δημοτικό 

διαμέρισμα Τριανδρίας Θεσσαλονίκης ή τι ποσοστό των κατοίκων 

κάτω των 18 ετών γνωρίζουν Αγγλικά στην περιφέρεια της 

Θεσσαλίας. 

Βέβαια, μία περισσότερο ρεαλιστική προσέγγιση είναι η 

αποθήκευση στοιχείων που βρίσκονται στη διάθεση της Ε.Σ.Υ.Ε. 

όπως ποσοστά οικονομικα ενεργών κατοίκων ανά ηλικία και φύλλο 

κ.τ.λ. Με τον τρόπο αυτό το site θα μπορούσε να αποτελέσει έναν 

πραγματικό υπεροδηγό της Ελλάδας συνδυάζοντας κάθε είδους 

γεωγραφικές και μη πληροφορίες παρέχοντας ακόμη και χάρτες 
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χρωματισμένους με διαφορετικά χρώματα ανά περιφέρεια, νομό ή 

δήμο ανάλογα με συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία. 

Για το λόγο αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κλειδιά 

στους διάφορους πίνακες της βάσης τα κλειδιά που χρησιμοποιεί και 

η Ε.Σ.Υ.Ε. ώστε να μπορεί να γίνει εύκολα η προσθήκη των 

συγκεκριμένων στοιχείων στη βάση. 

Μεγάλο ενδιαφέρον θα μπορούσε να παρουσιάσει και ο 

συνδυασμός του συγκεκριμένου web site με το σύστημα GPS (Global 

Positioning System) το οποίο μπορεί να παρέχει σε όποιον κατέχει 

έναν GPS δέκτη, πληροφορίες σχετικά με την ακριβή του θέση με τη 

μορφή συντεταγμένων. Οι συντεταγμένες αυτές θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν είσοδο για το site και να παρασχεθούν πληροφορίες 

σχετικά με το που βρίσκεται το συγκεκριμένο σημείο και ποια είναι 

τα κοντινότερα σημεία ενδιαφέροντος σ’αυτό. Για παράδειγμα, ο 

οδηγός ενός αυτοκινήτου θα μπορούσε να μάθει που ακριβώς 

βρίσκεται και πόσο κοντά είναι η πλησιέστερη πόλη ή το 

πλησιέστερο βενζινάδικο. 

Η αποθήκευση αεροφωτογραφιών στη βάση δεδομένων θα 

μπορούσε να προσδώσει μία ακόμη ενδιαφέρουσα λειτουργικότητα 

στο site. Με το να εμφανίζεται η αεροφωτογραφία μίας περιοχής 

δείχνοντας με το ποντίκι μας σε ένα συγκεκριμένο σημείο του χάρτη, 

θα μπορούσαμε να έχουμε μία συνολική εικόνα ολόκληρης της 

χώρας. 

Θα μπορούσε ακόμη να υπάρξει συνεργασία με web sites που 

παρέχουν μετεωρολογικές προβλέψεις έτσι ώστε επιλέγοντας μία 

τοποθεσία να λαμβάνονται οι προβλέψεις από τα συγκεκριμένα sites 

και να εμφανίζονται με τη μορφή εικονιδίων – συμβόλων πάνω στους 

χάρτες. 
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Τέλος, η αποθήκευση χωρικής πληροφορίας ακόμη και για 

τους δρόμους των δημοτικών διαμερισμάτων θα μπορούσε να 

μετατρέψει το web site σε χρήσιμότατο εργαλείο για υπηρεσίες όπως 

τα ταχυδρομεία που πρέπει να γνωρίζουν τις ακριβείς θέσεις των 

διαφόρων οδών ή και για οδηγούς ταξί. 

Είναι, λοιπόν, φανερό ότι οι εφαρμογές που μπορεί να βρει η 

εργασία μας στο μέλλον είναι αναρίθμητες και αρκετές από αυτές 

είναι αρκετά εύκολα υλοποιήσιμες. Ωστόσο, στην παρούσα φάση της 

ανάπτυξής της υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοι. 

Ο μεγαλύτερος από αυτούς είναι η δυσκολία  που υπάρχει στο 

να συλλεχθούν τα χωρικά δεδομένα που αφορούν τις θέσεις όλων των 

δημοτικών διαμερισμάτων της Ελλάδας. Επίσης, μεγάλη είναι και η 

δυσκολία εξεύρεσης στοιχείων για όλες τις υπηρεσίες καθώς και για 

όλες τις τουριστικές υποδομές, αλλά αυτό είναι κάτι που μπορεί να 

γίνει με το πέρασμα του χρόνου. 

Ανασταλτικός παράγοντας στη λειτουργία του web site είναι 

επίσης και το γεγονός ότι τα. DBMS δεν έχουν ακόμη αποκτήσει τις 

δυνατότητες ανάλυσης των χωρικών δεδομένων που έχουν τα GIS. 

Αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει η δυνατότητα απάντησης 

συγκεκριμένων τύπων γεωγραφικών ερωτήσεων. 

Για αυτούς τους λόγους, το web site έχει μία πιλοτική μορφή 

παρουσιάζοντας πλήρη στοιχεία για ένα συγκεκριμένο κομμάτι της 

Ελλάδας και απαντώντας σε όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα 

που εμπεριέχουν γεωγραφικές πληροφορίες. 
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