
…κι είναι τότε σαν ο κόσμος να ‘ναι ολόκληρος δικός μου. 

κεφάλαιο 1 

ΧΑΡΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ 

Εισαγωγή 

Ο Παγκόσμιος Ιστός αποτελεί σήμερα ένα ευρέως διαδεδομένο μέσο για τη 
δημοσιοποίηση χαρτών. Η δημοσιοποίηση επιτυγχάνεται με πολλαπλούς 
τρόπους. Στην απλούστερη περίπτωση, αυτή αφορά σε στατικούς χάρτες με 
περιορισμένη διαδραστικότητα. Πιο σύνθετες αρχιτεκτονικές μπορούν να 
οδηγήσουν στην δημοσιοποίηση χαρτών με υψηλή διαδραστικότητα και με-
γάλη ευελιξία.  

Στόχος του παρόντος Κεφαλαίου είναι να δώσει μια συνοπτική περιγραφή 
των εναλλακτικών προσεγγίσεων δημοσιοποίησης χαρτογραφικού περιεχό-
μενου στον Παγκόσμιο Ιστό. Τα εργαλεία και οι τεχνολογίες που εμπλέκο-
νται παρουσιάζονται λεπτομερέστερα στα Κεφάλαια που ακολουθούν.  
 
Το Διαδίκτυο (Internet) 

Το Διαδίκτυο (Internet) έχει τις ρίζες του στο ARPAnet (Advanced Research 
Project Agency) ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Αμύνης των ΗΠΑ, που για 
λόγους στρατηγικούς, εγκαθιδρύει το 1969 την επικοινωνία τεσσάρων υπο-
λογιστικών συστημάτων. Τα συστήματα αυτά, κατανεμημένα στις ΗΠΑ, 
επικοινωνούν κι ανταλλάσσουν δεδομένα, επιτυγχάνοντας τη διάχυση απόρ-
ρητων πληροφοριών και τη φύλαξή τους σε διαφορετικές θέσεις. Το δίκτυο 
αυτό είναι λοιπόν κατανεμημένο, αποκεντρωμένο και η επικοινωνία των 
επιμέρους συστημάτων υποστηρίζεται από το πρωτόκολλο NCP (Network 
Control Protocol), το οποίο ορίζει (ως πρωτόκολλο): (α) τους κανόνες και 
(β) τη γλώσσα επικοινωνίας.  
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Στα χρόνια που ακολούθησαν το ARPAnet επεκτείνεται και διασυνδέει πολ-
λά υπολογιστικά συστήματα στη Β.Αμερική. Παράλληλα, αναπτύσσονται 
μια σειρά άλλων δικτυακών πρωτοκόλλων, όπως τα USENET (συστήματα 
Unix) και EUnet (στην Ευρώπη), και τα FTP (πρωτόκολλο για μεταφορά 
αρχείων), TELNET (πρωτόκολλο για υπηρεσίες τερματικού) και SMPT 
(πρωτόκολλο για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).  

Το 1983 το πρωτόκολλο NCP αντικαθίσταται από το πρωτόκολλο TCP/IP 
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Το διπλό αυτό πρωτό-
κολλο τυποποιεί εκ νέου τους κανόνες και τη γλώσσα μεταφοράς των δεδο-
μένων στο δίκτυο (TCP), ενώ παράλληλα ταυτοποιεί όλους τους Η/Υ σε 
αυτό με μοναδικές διευθύνσεις (IP). Τα πρωτόκολλα FTP, TELNET και 
SMPT αναδιοργανώνονται, ώστε να γίνουν συμβατά με το πρωτόκολλο 
TCP/IP. Στην πραγματικότητα, με την τυποποίηση κι αποδοχή του TCP/IP 
εγκαθιδρύθηκε το 1983 το Διαδίκτυο (Internet), όπως το γνωρίζουμε σήμε-
ρα.  

Το Διαδίκτυο αποτελείται από μικρά δίκτυα Η/Υ, τα οποία μπορούν να συν-
δεθούν με το Διαδίκτυο ή μεταξύ τους σχηματίζοντας τα ιδιωτικά Intranets. 
Υλικό που καλείται router συνδέει φυσικά τα δίκτυα μεταξύ τους και μετα-
φέρει πακέτα δεδομένων (data packets) από το ένα δίκτυο στο άλλο (Σχήμα 
1.1). Οι Η/Υ στο Διαδίκτυο ταυτοποιούνται από διευθύνσεις IP (32-bit), που 
οργανώνονται σε ακέραιους αριθμούς που διαχωρίζονται με τελείες (.). Για 
παράδειγμα, ο Mail Server του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, που διαχειρί-
ζεται τα ηλεκτρονικά μηνύματα, (θα μπορούσε να) έχει διεύθυνση IP την 
ακόλουθη: 195.251.31.2.  

 

Δίκτυο 
Χαροκόπειου 
Πανεπιστημίου 

(HUA Net)

HUA Router 

 
Διαδίκτυο 
(Internet) 

Web Server 

Mail Server  

Σχήμα 1.1 Το δίκτυο του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και η σύνδεσή του με το Δια-
δίκτυο μέσω του router (απλοποιημένο διάγραμμα). 

Δεδομένης της ταυτοποίησης των Η/Υ με τις διευθύνσεις IP, καθίσταται ε-
φικτή η επικοινωνία μεταξύ οποιωνδήποτε Η/Υ, που είναι συνδεδεμένοι στο 
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Διαδίκτυο. Για παράδειγμα, ο Η/Υ Β με IP 147.102.12.10 μπορεί να στείλει 
δεδομένα (π.χ., ένα e-mail) σε έναν απομακρυσμένο Η/Υ A με IP 
195.251.31.2 σαν να ήταν και οι δύο μονάδες του ιδίου φυσικού δικτύου 
(Σχήμα 1.2).  

Για να είναι οι διευθύνσεις IP πιο εύκολα απομνημονεύσιμες, ένα εναλλα-
κτικό σύστημα ταυτοποίησης, που καλείται DNS (Domain Name Servers), 
έχει εγκαθιδρυθεί. Το σύστημα αυτό αντιστοιχίζει τις διευθύνσεις IP σε ένα 
ιεραρχικό σύστημα λογικών ονομάτων. Για παράδειγμα, η διεύθυνση IP 
195.251.31.2 έχει αντιστοιχιστεί (ή πάρει το ψευδώνυμο) mail.hua.gr. Επί-
σης, ο Web Server του Πανεπιστημίου, που δημοσιοποιεί μεταξύ άλλων τις 
ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου, έχει DNS www.hua.gr και αντιστοιχεί στην 
(πιθανή) διεύθυνση IP 195.251.31.1.  

 Η/Υ Α 
195.251.31.2 

 
Διαδίκτυο 
(Internet) 

Router 

Router 

Δίκτυο Α 

Δίκτυο Β 

Η/Υ Β 
147.102.12.10 

H/Y A H/Y B 

 

Σχήμα 1.2 Μεταφορά δεδομένων μεταξύ Η/Υ στο Διαδίκτυο. 

Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web) 

Ο Παγκόσμιος Ιστός δημιουργήθηκε στο CERN (European Laboratory for 
Particle Physics) της Ελβετίας για τη διάχυση πληροφοριών μέσω του Δια-
δικτύου στα Τμήματα του Ινστιτούτου. Ο Παγκόσμιος Ιστός προτείνει μια 
σειρά από νέα πρωτόκολλα για την ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ υπο-
λογιστών που συνδέονται στο Διαδίκτυο. Το 1994 οριστικοποιείται το πρω-
τόκολλο HTTP  και η γλώσσα HTML και ο Παγκόσμιος Ιστός παίρνει τη 
μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. 

Το πρωτόκολλο HTTP ορίζει τους κανόνες επικοινωνίας μεταξύ δύο Η/Υ σε 
μια αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή (client-server) (Σχήμα 1.3). Όταν δύο 
Η/Υ επικοινωνούν μεταξύ τους, ο ένας υποβάλλει αίτημα (στο ρόλο του πε-
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λάτη) με την εντολή GET του πρωτοκόλλου HTTP. Ο εξυπηρετητής, που 
δέχεται το αίτημα, το αναγνωρίζει μέσω μιας εφαρμογής λογισμικού, που 
καλείται web server, στη συνέχεια το επεξεργάζεται, κι αποκρίνεται, πάλι 
μέσω του ίδιου λογισμικού, στον πελάτη με την εντολή PUT του πρωτοκόλ-
λου HTTP. Να σημειωθεί, ότι κατά την επικοινωνία δύο Η/Υ, ενδέχεται οι 
ρόλοι πελάτη-εξυπηρετητή να εναλλάσσονται.  

 

Πελάτης 
(client) 

Εξυπηρετητής 
(server) HTTP 

GET 

PUT  

Σχήμα 1.3 Επικοινωνία δύο Η/Υ στον Παγκόσμιο Ιστό βάσει του πρωτοκόλλου 
HTTP. 

Ένα παράδειγμα της επικοινωνίας στον Παγκόσμιο Ιστό, βάσει του πρωτο-
κόλλου HTTP θα μπορούσε να είναι το ακόλουθο. Ο χρήστης ενός Η/Υ (στο 
ρόλο του πελάτη) πληκτρολογεί στο φυλλομετρητή τη διεύθυνση URL: 
http://www.hua.gr/index.htm. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η διεύθυνση 
www.hua.gr αποτελεί το ψευδώνυμο της διεύθυνσης IP 195.251.31.1, η ο-
ποία και ταυτοποιεί τον Η/Υ Web Server του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου 
(στο ρόλο του εξυπηρετητή). Ο πελάτης μέσω του παραπάνω αιτήματος, 
ζητά (GET) από τον εξυπηρετητή το αρχείο index.htm. Ο εξυπηρετητής, με 
την εφαρμογή λογισμικού Web Server (π.χ., Apache, IIS, κά.) που διαθέτει, 
αναγνωρίζει το αίτημα κι επιστρέφει (PUT) στον πελάτη το αρχείο in-
dex.htm. Το αρχείο αυτό αποτελεί ένα κείμενο HTML, που αναγνωρίζεται 
και μορφοποιείται (οπτικοποιείται) στο φυλλομετρητή του πελάτη (βλ., Κε-
φάλαιο 2). 

Επειδή, η κύρια εφαρμογή λογισμικού του πελάτη κατά την επικοινωνία 
είναι ο φυλλομετρητής (web browser) και του εξυπηρετητή το λογισμικό 
web server, συχνά στη βιβλιογραφία ο πελάτης καλείται web browser (φυλ-
λομετρητής) κι ο εξυπηρετητής web server.   

Το σύνολο των Η/Υ του Διαδικτύου που επικοινωνούν κι ανταλλάσσουν 
πληροφορίες, βάσει του πρωτοκόλλου HTTP και της γλώσσας HTML, ορί-
ζουν τον Παγκόσμιο Ιστό. Επομένως, ο Παγκόσμιος Ιστός είναι ένα υποσύ-
νολο του Διαδικτύου. Καθώς η γλώσσα HTML αποτελεί μια γλώσσα υπερ-
κειμένων, που μορφοποιούνται στους φυλλομετρητές (Κεφάλαιο 2), ο Πα-
γκόσμιος Ιστός στην πράξη είναι μια συλλογή από διασυνδεδεμένα κείμενα 
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(υπερκείμενα), που είναι κατανεμημένα στους Η/Υ σε ολόκληρο τον κόσμο 
και προσβάσιμα από παντού.  

Να σημειωθεί, ότι οι Η/Υ που επικοινωνούν κι ανταλλάσσουν πληροφορίες 
στον Παγκόσμιο Ιστό μπορούν να βασίζονται σε διαφορετικές πλατφόρμες 
και λειτουργικά συστήματα (Apple OS, Unix, Linux, MS Windows, κλπ.). 
Παρόλα αυτά, οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται είναι μορφοποιημένες 
σε κοινά αποδεκτές γλώσσες και μορφές (format) και μπορούν να οπτικο-
ποιηθούν στους φυλλομετρητές (web browsers) ή άλλα λογισμικά (π.χ., επε-
ξεργαστές κειμένου, λογισμικά φύλλα, κλπ.), τα οποία διατίθονται σε εκδό-
σεις για όλα τα λειτουργικά συστήματα.  

Οι φυλλομετρητές του Παγκόσμιου Ιστού (π.χ., MS Internet Explorer, Net-
scape, FireFox, κά.) μπορούν άμεσα να οπτικοποιήσουν κείμενα HTML και 
αρχεία εικόνας GIF ή JPEG, ενώ με την εγκατάσταση λογισμικών τύπου 
plugin επεκτείνουν τις δυνατότητές τους και μπορούν να οπτικοποιήσουν κι 
άλλους τύπους αρχείων, όπως PDF, SVG, κά.   

Δημοσιοποίηση Χαρτών στον Παγκόσμιο Ιστό 

Η δημοσιοποίηση χαρτών στον Παγκόσμιο Ιστό επιτυγχάνεται με πολλα-
πλούς τρόπους. Στην απλούστερη περίπτωση, υλοποιείται η δημοσιοποίηση 
στατικών χαρτών με περιορισμένη διαδραστικότητα. Πιο σύνθετες αρχιτε-
κτονικές οδηγούν στην δημοσιοποίηση διαδραστικών χαρτών με εμπλουτι-
σμένη λειτουργικότητα και μεγάλη ευελιξία. Στη δεύτερη περίπτωση, η εν 
λόγω δημοσιοποίηση επιτυγχάνεται με την εισαγωγή εφαρμογών είτε στην 
πλευρά του εξυπηρετητή ή στην πλευρά του πελάτη. 

Στις Ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι εναλλακτικές αρχιτεκτο-
νικές δημοσιοποίησης χαρτών στον Παγκόσμιο Ιστό. 

Δημοσιοποίηση Στατικών Χαρτών 

Η γλώσσα HTML παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης αρχείων εικόνων, οι 
οποίες οπτικοποιούνται στους φυλλομετρητές (Σχήμα 1.4) (βλ., Κεφάλαιο 
2). Οπότε, ο Παγκόσμιος Ιστός μπορεί να αποτελέσει το μέσο δημοσιοποίη-
σης χαρτών σε μορφή εικόνας. Αυτή είναι και η απλούστερη αρχιτεκτονική 
δημοσιοποίησης χαρτών, οι οποίοι όμως είναι στατικοί και χωρίς καμία δια-
δραστικότητα.  

Η γλώσσα HTML επιτρέπει την εισαγωγή μιας στοιχειώδους διαδραστικό-
τητας στις εικόνες, που ενσωματώνονται στο κείμενο HTML, με τον ορισμό 
ενεργών περιοχών επί αυτών και την αντιστοίχιση υπερσυνδέσεων. Οι ενερ-
γές περιοχές είναι απλοί γεωμετρικοί τύποι αντικειμένων (ορθογώνιο πα-
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ραλληλόγραμμο, κύκλος και πολύγωνο), που θέτονται επί της εικόνας και 
κωδικοποιούνται στο ίδιο το κείμενο HTML (Κεφάλαιο 2). Με αυτόν τον 
τρόπο, οι εικόνες γίνονται «πιο έξυπνες» κι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 
επιλέγοντας με το ποντίκι τις ενεργές περιοχές να ανακτήσει επιπρόσθετες 
πληροφορίες από τον εξυπηρετητή μέσω των αντίστοιχων υπερσυνδέσεων 
(Σχήμα 1.5). 

Πελάτης 
(client) 

Εξυπηρετητής 
(server) HTTP 

GET 
http://server/hua.htm 

PUT 
{ hua.htm, 
map.jpg } 

κείμενο html (hua.htm) 

χάρτης/εικόνα 
(map.jpg) 

<p>Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο</p> 
<img src= “map.jpg”> 

 

Σχήμα 1.4 Δημοσιοποίηση στατικών εικόνων/χαρτών στον Παγκόσμιο Ιστό. 

 

 

Σχήμα 1.5 Ενσωμάτωση ενεργών περιοχών στην εικόνα με υπερσυνδέσεις. 
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Δημοσιοποίηση Διαδραστικών Χαρτών 

Η δημοσιοποίηση διαδραστικών χαρτών στον Παγκόσμιο Ιστό προϋποθέτει 
την εγκατάσταση εξειδικευμένων εφαρμογών είτε στην πλευρά του πελάτη ή 
στην πλευρά του εξυπηρετητή (Σχήμα 1.3). Οι εφαρμογές αυτές επεκτείνουν 
τη λειτουργικότητα του πελάτη, του εξυπηρετητή ή και των δύο. Να σημει-
ωθεί, ότι οι υπάρχουσες προσεγγίσεις δεν είναι πάντοτε ανεξάρτητες πλατ-
φόρμας, όπως συμβαίνει με τους στατικούς χάρτες (γλώσσα HTML και αρ-
χεία εικόνων). 

Επέκταση της Λειτουργικότητας του Πελάτη 

Η πιο συνήθης προσέγγιση επέκτασης της λειτουργικότητας του πελάτη, για 
τη δημοσιοποίηση διαδραστικών χαρτών, αποτελεί η εγκατάσταση στον 
Η/Υ του πελάτη ενός λογισμικού, που καλείται plugin, κι εμπλουτίζει τη 
λειτουργικότητα του φυλλομετρητή (web browser). Εν συνεχεία, ο φυλλο-
μετρητής είναι σε θέση να αναγνωρίσει κι επεξεργαστεί κι άλλες μορφές 
(format) αρχείων με προηγμένες δυνατότητες μοντελοποίησης, οπτικοποίη-
σης κι επεξεργασίας χαρτογραφικού περιεχομένου.  

Ένα ευρέως διαδεδομένο plugin που δεν έχει χαρτογραφικό προορισμό, αλ-
λά διαθέτει ορισμένες βασικές λειτουργίες οπτικοποίησης χαρτών, είναι ο 
οπτικοποιητής κειμένων PDF (PDF Reader, π.χ., το Acrobat PDF Reader). 
Όταν αυτό εγκατασταθεί στον Η/Υ, επεκτείνει τη λειτουργικότητα του φυλ-
λομετρητή (π.χ., του MS Internet Explorer), ώστε να μπορεί να οπτικοποιή-
σει αρχεία μορφής PDF (Σχήμα 1.6).  

Ο οπτικοποιητής κειμένων PDF παρέχει συνήθως ορισμένες λειτουργίες, 
όπως μεγέθυνσης (zooming in/out), μετατόπισης (panning) και εκτύπωσης 
σε πολλαπλές αναλύσεις, οι οποίες αποτελούν χρήσιμα εργαλεία οπτικοποί-
ησης χαρτών. Οπότε, σαν ένα βελτιωμένο βήμα της δημοσιοποίησης χαρτών 
εικόνας μορφής GIF ή JPEG, θα μπορούσε να είναι ο μετασχηματισμός τους 
σε μορφή PDF και η δημοσιοποίησή τους σε αυτήν τη μορφή. Η οπτικοποί-
ηση στον πελάτη θα γίνεται στον φυλλομετρητή με την υποστήριξη του 
plugin του PDF Reader.  

Ένα εναλλακτικό plugin με χαρτογραφικό προορισμό είναι ο οπτικοποιητής 
κειμένων SVG (SVG Viewer), που εμπλουτίζει το φυλλομετρητή (π.χ., MS 
Internet Explorer), ώστε να οπτικοποιεί αρχεία κειμένου SVG (Scalable 
Vector Graphics) (Σχήμα 1.7). Η SVG είναι μια γλώσσα βασισμένη στην 
XML για την περιγραφή σύνθετων διανυσματικών γραφικών (βλ., Κεφάλαιο 
5). Οπτικοποιητές κειμένων SVG υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι για διάφορες 
πλατφόρμες και φυλλομετρητές (π.χ., Acrobat SVG Viewer).   
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Πελάτης 
(client) 

Εξυπηρετητής 
(server) HTTP 

GET 
http://server/hua.htm 

PUT 
{ hua.htm, 
map.pdf } 

κείμενο html (hua.htm) 

χάρτης/εικόνα 
(map.pdf) 

<p>Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο</p> 
<img src= “map.pdf”> 

PDF Reader 
(plugin)

εργαλειοθήκη του 
PDF Reader  

 

Σχήμα 1.6 Επέκταση των δυνατοτήτων του φυλλομετρητή με την εγκατάσταση του 
PDF plugin (π.χ., Acrobat PDF Reader). 

 

Πελάτης 
(client) 

Εξυπηρετητής 
(server) HTTP 

GET 
http://server/hua.htm 

PUT 
{ hua.htm, 
map.svg } 

SVG Viewer 
(plugin)

κείμενο html (hua.htm) 

κείμενο SVG (map.svg) 

<p>Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο</p> 
<object= “map.svg”> 

<svg> 
<poly>…</poly> 
<rect>… </rect> 
</svg>

 

Σχήμα 1.7 Επέκταση των δυνατοτήτων του φυλλομετρητή με την εγκατάσταση του 
SVG Viewer plugin (π.χ., Acrobat SVG Viewer). 

Να σημειωθεί, ότι πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί λογισμικά plugins που επι-
τρέπουν την εκτέλεση εντός του φυλλομετρητή ολοκληρωμένων εφαρμογών 
οπτικοποίησης κι επεξεργασίας χαρτογραφικού περιεχομένου. Ένα αντιπρο-
σωπευτικό παράδειγμα είναι το plugin της Google που επιτρέπει την εκτέλε-
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ση της εφαρμογής Google Earth εντός του φυλλομετρητή, χωρίς την εγκα-
τάσταση του προγράμματος στον Η/Υ του πελάτη (Σχήμα 1.8). 

 

 

Σχήμα 1.8 Το plugin του Google Earth (http://code.google.com/intl/el/apis/earth/). 

Μια πιο προηγμένη προσέγγιση για την δημοσιοποίηση διαδραστικών χαρ-
τών με την επέκταση της λειτουργικότητας του πελάτη βασίζεται στην τε-
χνολογία της Java και των Javascripts.  

Η Java είναι μια αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού, η οποία 
αναγνωρίζεται, μεταφράζεται κι εκτελείται σε πραγματικό χρόνο από το λο-
γισμικό JVM (Java Virtual Machine), που έχει εγκατασταθεί στον Η/Υ του 
πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα διάχυσης ολοκληρωμέ-
νων εφαρμογών από τους εξυπηρετητές στον Παγκόσμιο Ιστό και την εκτέ-
λεση τους στους πελάτες, ανεξαρτήτως της πλατφόρμας και του λειτουργι-
κού τους συστήματος (αρκεί να έχουν εγκατεστημένο το λογισμικό JVM). 
Ένα πρόγραμμα Java μπορεί να ανακτηθεί από τον πελάτη, να μεταφραστεί 
και να εκτελεστεί ως αυτόνομο πρόγραμμα.  

Ένας εναλλακτικός σχηματισμός, που ακολουθείται συνήθως, είναι η εφαρ-
μογή των Java applets. Συγκεκριμένα, στον εξυπηρετητή γίνεται μια προ-
επεξεργασία του κώδικα Java (Java code) σε μια, όπως λέγεται, κλάση Java 
(Java class), στην οποία κάνει αναφορά το κείμενο HTML. Όταν ο πελάτης 
αιτηθεί για το κείμενο HTML, ο εξυπηρετητής το επιστρέφει συνοδευόμενο 
από την αντίστοιχη κλάση (ή κλάσεις), η οποία εκτελείται στον πελάτη από 
το λογισμικό JVM, που είναι συνδεδεμένο με το λογισμικό του φυλλομε-



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 22

τρητή (Σχήμα 1.9). Με αυτόν τον τρόπο ο πελάτης μπορεί να τρέξει μια ο-
λοκληρωμένη εφαρμογή εντός του φυλλομετρητή (Σχήμα 1.10).  

 

Πελάτης 
(client) 

Εξυπηρετητής 
(server) HTTP 

GET 
http://server/hua.htm 

PUT 
{ hua.htm, 
map.class } 

κείμενο html (hua.htm) 

<p>Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο</p> 
<applet src= “map.class”> 

Java Virtual 
Machine

map.java 

Java code 

map.class 

Java-applet 
code 

 

Σχήμα 1.9. Ανάκτηση κι εκτέλεση εφαρμογών στον πελάτη χρησιμοποιώντας Java-
applets. 

 

 

Σχήμα 1.10 Παραδείγματα προηγμένων εφαρμογών Java Applets 
(http://www.ais.fraunhofer.de/and/java/iris/app/elect/indexm.html). 

Η γλώσσα των Javascripts μοιάζει με την Java και προσφέρει επίσης τη δυ-
νατότητα ανάπτυξης διαδραστικών εργαλείων εντός του φυλλομετρητή του 
πελάτη. Σε αντίθεση με τα Java applets, τα αντικείμενα της Javascript ενσω-
ματώνονται στo κείμενο HTML. Όταν ο πελάτης αιτηθεί κι ανακτήσει από 
τον εξυπηρετητή ένα κείμενο HTML με εντολές Javascripts, το διαβάζει από 
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την αρχή μέχρι το τέλος και οπτικοποιεί το κείμενο HTML ερμηνεύοντας κι 
εκτελώντας τις εντολές Javascripts σε πραγματικό χρόνο (Σχήμα 1.11). Οι 
εντολές αυτές διαμορφώνουν ένα διαδραστικό περιβάλλον στο φυλλομετρη-
τή του πελάτη και μπορούν να αποκριθούν π.χ., στις κινήσεις του κέρσορα 
από το χρήστη, στην εισαγωγή κι έλεγχο ορθότητας δεδομένων σε φόρμες 
ή/και στην πλοήγηση στο χάρτη. Τα Javascripts, συγκριτικά με τα Java ap-
plets είναι απλούστερα στην συγγραφή, αλλά πιο αργά στην εκτέλεση, κα-
θώς ερμηνεύονται και κατόπιν εκτελούνται στο φυλλομετρητή (τα Java ap-
plets έχουν προ-επεξεργαστεί σε κλάσεις κι εκτελούνται άμεσα από το λογι-
σμικό JVM του πελάτη).  

Πελάτης 
(client) 

Εξυπηρετητής 
(server) HTTP 

GET 
http://server/hua.htm 

PUT 
{ hua.htm, 
map.jpg } 

κείμενο html (hua.htm) 

<p>Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο</p> 
<img src= “map.jpg”> 
<javascript= “zoom_buttons”> 
<javascript= “pan_buttons”> 
<javascript= “mouse_XY”> 

Java Virtual 
Machine

χάρτης/εικόνα 
(map.jpg) 

 

Σχήμα 1.11 Ανάκτηση κι εκτέλεση εφαρμογών στον πελάτη χρησιμοποιώντας 
Javascripts. 

Επέκταση της Λειτουργικότητας του Εξυπηρετητή 

Στην προηγούμενη Ενότητα παρουσιάστηκαν μια σειρά από προσεγγίσεις, 
όπου η διαδραστικότητα επιτυγχάνεται με την επεξεργασία κι εκτέλεση 
προγραμμάτων στην πλευρά του πελάτη. Η δημιουργία διαδραστικών χαρ-
τών στον Παγκόσμιο Ιστό μπορεί, εναλλακτικά, να υποστηριχθεί από εφαρ-
μογές που θα τρέχουν στην πλευρά του εξυπηρετητή (server), ενώ ο πελάτης 
θα οπτικοποιεί αποκλειστικά τα αποτελέσματα της επεξεργασίας, που λαμ-
βάνει από τον εξυπηρετητή (π.χ., σε μορφή εικόνων).  

Η διαδραστικότητα, σε αυτήν την περίπτωση, επιτυγχάνεται με μια διαδοχή 
αιτημάτων του πελάτη, που διεκπεραιώνονται στον εξυπηρετητή και τα απο-
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τελέσματα αποστέλλονται πίσω κι οπτικοποιούνται στον πελάτη. Η τεχνο-
λογία που υποστηρίζει συνήθως αυτόν το σχηματισμό είναι το πρωτόκολλο 
CGI (Common Gateway Interface). Ο πελάτης διατυπώνει τις παραμέτρους 
του αιτήματός του μέσα από το φυλλομετρητή είτε χειρονακτικά ή συμπλη-
ρώνοντας τα πεδία μιας φόρμας (διεπαφή πελάτη). Σε κάθε περίπτωση το 
αίτημα αυτό μετασχηματίζεται σε μια σύνθετη διεύθυνση URL, η οποία περι-
λαμβάνει εκτός από τη διεύθυνση (IP ή DNS) του εξυπηρετητή, τις εντολές 
και παραμέτρους του αιτήματος. Συγκεκριμένα, η σύνθετη διεύθυνση και 
ξεκινά με την διεύθυνση του εξυπηρετητή, ώστε να εντοπιστεί αυτός στον 
Παγκόσμιο Ιστό, ακολουθεί ένα ? και μετά η εντολή και οι παράμετροι του 
ερωτήματος διαχωρισμένες με &, π.χ., 

http://www.hua.gr?εντολή&παράμετρος1&παράμετρος2&... 

Όταν ο εξυπηρετητής λάβει το αίτημα αυτό από τον πελάτη, το επεξεργάζε-
ται αναγνωρίζοντας την εντολή και τις παραμέτρους (διαδικασία parsing) κι 
εφόσον το ερώτημα είναι ορθό, το διεκπεραιώνει κι επιστρέφει στον πελάτη 
το αποτέλεσμα. Αυτό είναι συνήθως ένα κείμενο HTML με εικόνες.  

Η αναγνώριση του αιτήματος και η διεκπεραίωσή του εκτελούνται από μια 
εφαρμογή του εξυπηρετητή, που καλείται εφαρμογή CGI. Η εφαρμογή CGI 
είναι υπεύθυνη για την ενεργοποίηση των κατάλληλων προγραμμάτων στον 
εξυπηρετητή ή και σε τρίτους Η/Υ στον Παγκόσμιο Ιστό, ώστε να συνθέσει 
το αποτέλεσμα, που θα αποσταλεί για οπτικοποίηση στον πελάτη.  

Να σημειωθεί, ότι η μορφή (εντολές και παράμετροι) διατύπωσης του αιτή-
ματος στον πελάτη πρέπει να είναι συμβατή με την εφαρμογή CGI. Η εφαρ-
μογή CGI είναι συνήθως ένα λογισμικό διαχείρισης γεωγραφικών/ χαρτο-
γραφικών δεδομένων, όπως ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών 
(Geographic Information System - GIS) ή ένας Εξυπηρετητής Χαρτογραφι-
κού Περιεχομένου (Map Server, βλ., Κεφάλαια 7, 10). 

Το Σχήμα 1.12 παρουσιάζει σχηματικά ένα παράδειγμα εφαρμογής CGI 
στην πλευρά του εξυπηρετητή, η οποία ανακτά δεδομένα από μια βάση, που 
επίσης κείται εντός του εξυπηρετητή και δημιουργεί ένα κείμενο HTML και 
ένα χάρτη/εικόνα μορφής JPEG που ενσωματώνεται στην HTML, βάσει των 
παραμέτρων του αιτήματος.   

Το Σχήμα 1.13 παρουσιάζει δύο αιτήματα CGI στον εξυπηρετητή της NASA 
(http://wms.jpl.nasa.gov). Κάθε αίτημα έχει μια σειρά παραμέτρων για την 
εικόνα που ανακτάται από τη βάση δεδομένων του εξυπηρετητή. Η διαφορά 
μεταξύ των δύο ερωτημάτων αφορά στο γεωγραφικό χώρο (παράμετρος 
bbox) που καλύπτει ο χάρτης/εικόνα (βλ., Κεφάλαιο 7).  
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Πελάτης 
(client) 

Εξυπηρετητής 
(server) HTTP 

GET 
http://server/hua.htm?satellite_image

&Xmin&Ymin&Xmax&Ymax 

PUT 
{ hua.htm, 
map.jpg } 

Εφαρμογή 
CGI 

satellite_image 
&Xmin&Ymin 
&Xmax&Ymax 

Βάση 
Δεδομένων 

κείμενο html (hua.htm) 

<p>Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο</p> 
<img src= “map.jpg”> 

χάρτης/εικόνα 
(map.jpg) 

 

Σχήμα 1.12 Σχηματικό παράδειγμα εφαρμογής CGI στον εξυπηρετητή (server). 

http://wms.jpl.nasa.gov/wms.cgi? 
request=GetMap 
&service=WMS 
&version=1.1.1 
&srs=EPSG:4326 
&format=image/jpeg 
&styles= 
&bbox=-180,-90,180,90 
&width=600 
&height=300 
&layers=global_mosaic 

 

 
(α) 

http://wms.jpl.nasa.gov/wms.cgi? 
request=GetMap 
&service=WMS 
&version=1.1.1 
&srs=EPSG:4326 
&format=image/jpeg 
&styles= 
&bbox=23,37.5,25,38.5 
&width=600 
&height=300 
&layers=global_mosaic  

(β) 

Σχήμα 1.13 Αιτήματα CGI στον εξυπηρετητή της NASA (http://wms.jpl.nasa.gov). 

Να σημειωθεί, ότι προσεγγίσεις όπως τις παραπάνω έχουν το πλεονέκτημα 
ότι οι αντίστοιχες εφαρμογές μπορούν να οπτικοποιηθούν στους φυλλομε-
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τρητές των πελατών χωρίς την εγκατάσταση λογισμικών, όπως plugins ή 
JVM, κι ανεξαρτήτως του λειτουργικού τους συστήματος. Όμως, τα υπολο-
γιστικά συστήματα των εξυπηρετητών οφείλουν να είναι πολύ ισχυρά και η 
διαδικτυακή σύνδεση υψηλών ταχυτήτων, καθώς η επεξεργασία των αιτη-
μάτων των πελατών γίνεται κεντρικά στους εξυπηρετητές, οι οποίοι αποκρί-
νονται ταυτόχρονα σε πληθώρα πελατών αποστέλλοντας ογκώδη αποτελέ-
σματα (εικόνες) σε αυτούς μέσω του δικτύου. 

Μεικτές Προσεγγίσεις 

Στις τελευταίες δύο Ενότητες έγινε ένας διαχωρισμός των προσεγγίσεων σε 
αυτές που επεκτείνουν τη λειτουργικότητα του πελάτη και σε αυτές που ε-
πεκτείνουν τη λειτουργικότητα του εξυπηρετητή. Στην πράξη πολλές φορές 
ακολουθούνται μεικτές προσεγγίσεις με παράλληλη επέκταση της λειτουργι-
κότητας του πελάτη και του εξυπηρετητή, συνδυάζοντας τα προαναφερθέ-
ντα εργαλεία, π.χ., εφαρμογές CGI και Java applets ή Javascripts. 

Η βασική διαφορά με την προσέγγιση που εικονίζεται στο Σχήμα 1.12 είναι 
ότι ο εξυπηρετητής προμηθεύει τον πελάτη με μια εφαρμογή, η οποία εκτε-
λείται συνήθως στο περιβάλλον του φυλλομετρητή του πελάτη και δημιουρ-
γεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον οπτικοποίησης κι επεξεργασίας του χαρ-
τογραφικού περιεχομένου, που στέλνει στη συνέχεια η εφαρμογή CGI. Η 
εφαρμογή μπορεί να είναι ένα Java applet ή Javascripts, τα οποία και θα ερ-
μηνευτούν από το λογισμικό JVM. Εναλλακτικά, μπορεί να είναι μια εφαρ-
μογή, που θα εκτελεστεί στον φυλλομετρητή του πελάτη από το αντίστοιχο 
plugin.  

Το Σχήμα 1.14 παρουσιάζει ένα παράδειγμα μεικτής προσέγγισης, που αφο-
ρά στην οπτικοποίηση χαρτών της υφηλίου εφαρμόζοντας το plugin Google 
Earth στο φυλλομετρητή του πελάτη (Σχήμα 1.8). Στην περίπτωση αυτή η 
εφαρμογή CGI είναι το λογισμικό διάχυσης χαρτογραφικού περιεχομένου 
του εξυπηρετητή της Google (Κεφάλαιο 8).  

Το Σχήμα 1.15 παρουσιάζει ένα παράδειγμα μεικτής προσέγγισης, που ακο-
λουθεί το εμπορικό λογισμικό Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών 
ArcGIS της ESRI για την διάχυση του περιεχομένου γεωγραφικών εφαρμο-
γών στον Παγκόσμιο Ιστό. Το module ArcIMS βρίσκεται στο ρόλο της ε-
φαρμογής CGI, ενώ ο πελάτης με την υποστήριξη της JVM εκτελεί μια ε-
φαρμογή Java applet, που προμηθεύεται από τον εξυπηρετητή και δημιουρ-
γεί εντός του φυλλομετρητή ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης και 
ανάλυσης γεωγραφικών πληροφοριών.  
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Πελάτης 
(client) 

Εξυπηρετητής 
(server) HTTP 

GET 

PUT 

Google Earth 
(plugin)

Google 
Earth CGI 

Βάση 
Δεδομένων 

κείμενο 
HTML 

εικόνα 

εφαρμογή 
GoogleEarth 

 

Σχήμα 1.14 Εκτέλεση της εφαρμογής Google Earth στο φυλλομετρητή του πελάτη 
(Σχήμα 1.8). 

 

 

Πελάτης 
(client) 

Εξυπηρετητής 
(server) HTTP 

GET 

PUT 

Java Virtual 
Machine

ESRI 
ArcIMS 

Βάση 
Δεδομένων 

κείμενο 
HTML 

εικόνα 

εφαρμογή 
Java applet 

 

Σχήμα 1.15 Απλουστευμένη αρχιτεκτονική του λογισμικού ArcIMS της ESRI για τη 
διάχυση γεωγραφικού περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό. 

Το Σχήμα 1.16 παρουσιάζει ένα στιγμιότυπο από μια εφαρμογή του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε για το δίκτυο των περιοχών NATURA, που έχει υλοποιηθεί 
με αυτήν την προσέγγιση. Είναι εμφανές ότι εντός του φυλλομετρητή δημι-
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ουργείται με την εκτέλεση του Java applet (π.χ., MapCafe class) ένα περι-
βάλλον με διεπαφή αντίστοιχη με αυτή του ESRI ArcView/ArcMap.  

 

Σχήμα 1.16 Εφαρμογή του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε για το δίκτυο περιοχών NATURA, υλοποιη-
μένο στο ArcIMS της ESRI (http://www.minenv.gr). 

Το Σχήμα 1.17 παρουσιάζει ένα ακόμη παράδειγμα προσέγγισης, που ακο-
λουθεί το σύστημα οπτικοποίησης του περιεχομένου της Υποδομής Γεω-
γραφικών Δεδομένων (Spatial Data Infrastructure) για το Νομό Ηρακλείου 
(Κεφάλαιο 10). Το σύστημα αυτό έχει αναπτυχθεί με εργαλεία ανοικτού λο-
γισμικού (Open Source) και υιοθετεί το λογισμικό UMN MapServer στο 
ρόλο της εφαρμογής CGI και τη βιβλιοθήκη Javascripts OpenLayers για τη 
διαμόρφωση της διεπαφής του χρήστη στο φυλλομετρητή του πελάτη. Το 
Σχήμα 1.18 παρουσιάζει ένα στιγμιότυπο της διεπαφής του πελάτη.  
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Πελάτης 
(client) 

Εξυπηρετητής 
(server) HTTP 

GET 

PUT 

Java Virtual 
Machine

UMN 
MapServer 

Βάση 
Δεδομένων 

κείμενο 
HTML 

+ 
Javascripts 

εικόνα 

 

Σχήμα 1.17 Αρχιτεκτονική του συστήματος οπτικοποίησης του περιεχομένου της Υπο-
δομής Γεωγραφικών Δεδομένων για το Νομό Ηρακλείου (Κεφάλαιο 10). 

 

Σχήμα 1.18 Στιγμιότυπο της διεπαφής της Υποδομής Γεωγραφικών Δεδομένων για το 
Νομό Ηρακλείου (http://heraklion-sdi.dynalias.net/ol_coastatlas). 
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