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Το έργο αφορά τις υπηρεσίες χαρτογράφησης εφαρμογών,  εργαλείων και 
Preconfigured εφαρμογές της πλατφόρμα “Cloud GIS”, η οποία αποτελεί το πλαίσιο 
για την ανάπτυξη εφαρμογών WebGIS σύμφωνα με το μοντέλο Software-As-A-
Service.   Το σύστημα διαχείρισης χαρτογραφικών υπηρεσιών είναι αυτό που 
εξασφαλίζει τη διάχυση των δεδομένων στους χρήστες των εφαρμογών (intranet –
 internet). Παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για τη δημιουργία και διαχείριση των 
χαρτογραφικών υπηρεσιών (χάρτες, αντικείμενα, κατάλογος, μεταδεδομένα).  
 
Η πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης χαρτογραφικών υπηρεσιών (ΣΔΧΥ) γίνεται 
μέσω ενός open source εργαλείου το οποίο αναπτύχθηκε με τεχνολογίες ανοικτών 
προτύπων και με την βοήθεια του οποίου ο χρήστης μπορείς να πλοηγηθεί στα 
δεδομένα.  Μέσω αυτού αποκτά εύκολη μετάβαση και διαχείριση της γεωγραφικής 
πληροφορίας, που είναι αποθηκευμένη σε φακέλους τοπικών δίσκων ή σχεσιακών 
βάσεων δεδομένων διαθέσιμων στο χρήστη. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για τα 
χωρικά δεδομένα και τις συσχετίσεις μεταξύ τους. Επιπλέον, με το ΣΔΧΥ παρέχεται 
η δυνατότητα  δημιουργίας και τροποποίησης των μεταδεδομένων (metadata).  
 
Στο μορφολογικό preconfigured map service η παρουσίαση μερικών θεματικών 
επιπέδων έχει ορισμένες επιλογές ως προς το όριο εστίασης που είναι ορατά. Έτσι, 
στον  χάρτη για λόγους καλύτερης απόδοσης στο συγκεκριμένο ζουμ δεν είναι 
ορατά τα επίπεδα των Οικισμών, του οδικού δικτύου και των ποταμιών, τα οποία 
αρχίζουν να εμφανίζονται σε μεγαλύτερες κλίμακες. Όλες οι παραπάνω 
παρουσιάσεις είναι συμβατές με ανοικτά πρότυπα και είναι ορατές τόσο από google 
maps όσο και από άλλες opensources πλατφόρμες. Το σύστημα διαχείρισης 
χαρτογραφικών εργαλείων παρέχει ένα περιβάλλον ανάπτυξης εξειδικευμένων 
εργαλείων τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν στις χαρτογραφικές εφαρμογές. 
Παράδειγμα τέτοιων εργαλείων είναι: Εργαλεία επισήμανσης, εργαλεία εύρεσης 
βέλτιστης διαδρομής, εργαλεία εκτύπωσης και αναφορών κλπ . Το σύστημα 
διαχείρισης χαρτογραφικών εργαλείων θα παρέχει την δυνατότητα στους 
διαχειριστές του συστήματος να ενσωματώσουν στις εφαρμογές tools με pre-
configured functionality . Τα εργαλεία αυτά μπορεί ανά περίπτωση να 
παραμετροποιηθουν από τον administrator και στην συνέχεια να ενσωματωθούν 

102_GETMAP-PJ-GIS-DRASW-0102 / 
xx01212 

MaP E.Π.Ε., Υπηρεσίες & Παραγωγή Δεδομένων Γεω-Πληροφορικής, www.getmap.gr 
Λεωφ. Ποσειδώνος 7Α-7Β & Λοκριδος, 18344, Τηλ. +30 210 66 64 192, 48 13 232 


