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Περύληψη
Σα τελευταία χρόνια τόςο ςτο διαδίκτυο, όςο και ςε desktop εφαρμογζσ, ζχει εξαπλωκεί
πάρα πολφ θ χριςθ χαρτϊν προκειμζνου να γίνεται χωρικι αναπαράςταςθ διαφόρων
ειδϊν δεδομζνων και γεγονότων. Οι χάρτεσ αυτοί μπορεί να είναι ςτατικοί χάρτεσ (τυπικοί
χάρτεσ με κατόψεισ διάφορων περιοχϊν) κακϊσ και διαδραςτικοί χάρτεσ (χάρτεσ που
χρθςιμοποιοφνται ςε προγράμματα όπωσ το Google Earth ςε desktop εφαρμογζσ ι το
Google Maps ςε διαδικτυακζσ εφαρμογζσ). υμπεραίνουμε λοιπόν ότι θ χριςθ χαρτϊν για
τθ χωρικι περιγραφι ενόσ γεγονότοσ (π.χ. ιςτορικι περιγραφι μιασ μάχθσ ι
αναπαράςταςθ ενόσ μονοπατιοφ για τθν περιιγθςθ ςε ζναν τόπο) αποκτά μεγάλθ ςθμαςία
κακϊσ με τθ χωρικι αναπαράςταςι του ο κεατισ μπορεί να κατανοιςει καλφτερα τον τόπο
που ζλαβε χϊρα, τον τρόπο με τον οποίο εξελίχκθκε χρονικά κακϊσ και να αποκτιςει
περαιτζρω γνϊςεισ διαμζςω των πρόςκετων πλθροφοριϊν που παρζχονται από τθν
περιγραφι του (μζςω εικόνων, γραπτοφ κειμζνου και υπερςυνδζςεων προσ ιςτοςελίδεσ με
ςχετιηόμενθ πλθροφορία).
τα πλαίςια τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ καταςκευάςτθκε το ςφςτθμα EVISUGE
(Event Visualization System Using Google Earth) που υποςτθρίηει χριςτεσ ςτθ δθμιουργία
και αναπαραγωγι γεγονότων, με χρονικι εξζλιξθ, πάνω ςτουσ χάρτεσ του Google Earth ςε
διαδικτυακό περιβάλλον.
To ςφςτθμα EVISUGE αποτελείται από δφο μζρθ. Σο πρϊτο μζροσ είναι το εργαλείο
δθμιουργίασ και περιγραφισ ενόσ γεγονότοσ. Γεγονόσ μπορεί να αποτελεί θ περιγραφι
μιασ ιςτορικισ μάχθσ, θ περιγραφι μιασ διαδρομισ ςτθ φφςθ ι ενόσ ταξιδιοφ, θ περιγραφι
κάποιασ φυςικισ καταςτροφισ -για παράδειγμα μια πυρκαγιά- ι τζλοσ, θ αναπαράςταςθ
των καιρικϊν φαινομζνων που λαμβάνουν χϊρα ςε μια περιοχι (περιγραφι κερμοκραςίασ,
ανζμων, κυματιςμοφ ι βροχοπτϊςεων). Σο εργαλείο δίνει ςτο χριςτθ τθ δυνατότθτα
καταςκευισ του ςεναρίου ενόσ ι περιςςότερων γεγονότων και ςτθ ςυνζχεια τθσ
περιγραφισ αυτοφ/ϊν πάνω ςτο χάρτθ του Google Earth. Αυτό γίνεται με τθ χριςθ
διαφόρων ειδϊν πολυγϊνων τα οποία μποροφν να ζχουν διάφορα ςχιματα και χρϊματα.
Σαυτόχρονα για τθν καλφτερθ περιγραφι κάκε γεγονότοσ παρζχεται θ ςφνδεςι του με το
χρόνο ςτον οποίο ζλαβε χϊρα, με εικόνα, με βίντεο, με υπερςυνδζςεισ προσ άλλεσ
ιςτοςελίδεσ ι με κείμενο. Σο δεφτερο μζροσ είναι το εργαλείο αναπαραγωγισ και
αναπαράςταςθσ του γεγονότοσ παράλλθλα με τθ χρονικι εξζλιξι του. Ο χριςτθσ βλζπει τθν
εξζλιξθ του γεγονότοσ χωρικά με βάςθ τον τρόπο που εξελίχκθκε ςτο χρονικό διάςτθμα για
το οποίο κατεγράφθ. Επίςθσ βλζπει τον τρόπο που λιφκθκαν θ εικόνα ι το βίντεο για ζνα
γεγονόσ.
Παράλλθλα, το ςφςτθμά EVISUGE βαςίηεται ςτο εννοιολογικό μοντζλο περιγραφισ και
αναπαράςταςθσ πολυμεςικϊν (multimedia) γεγονότων ΜΟΜΕ το οποίο αναπτφχκθκε ςτα
πλαίςια τθσ διπλωματικισ εργαςίασ Μultimedia Event Capturing and Visualization [20]. Σο
μεγαλφτερο κομμάτι του μοντζλου αυτοφ χρθςιμοποιικθκε ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ
διπλωματικισ εργαςίασ προκειμζνου να υποςτθριχκοφν θ καταγραφι των γεγονότων, θ
περιγραφι τουσ, θ ςφνδεςι τουσ με το χρόνο και τζλοσ θ φυςικι αναπαράςταςι τουσ μζςω
πολυγϊνων πάνω ςτουσ χάρτεσ του Google Earth.
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Κεφάλαιο 1
Ειςαγωγή
1.1 Διζαγφγή
Σα τελευταία χρόνια τόςο ςτο διαδίκτυο, όςο και ςε desktop εφαρμογζσ, ζχει εξαπλωκεί
πάρα πολφ θ χριςθ χαρτϊν προκειμζνου να γίνεται αναπαράςταςθ διαφόρων ειδϊν
δεδομζνων. Οι χάρτεσ αυτοί μπορεί να είναι απλοί ςτατικοί χάρτεσ μιασ περιοχισ, όπωσ για
παράδειγμα μια φωτογραφία τθσ κάτοψθσ μιασ περιοχισ από δορυφόρο, ι να είναι
διαδραςτικοί χάρτεσ ολόκλθρθσ τθσ γθσ, όπωσ είναι οι χάρτεσ που υποςτθρίηονται από το
Google Earth. Με τθ χριςθ των χαρτϊν μπορεί να αναπαραςτακεί διαφορετικοφ τφπου
πλθροφορία χωρικά, οπότε ο χριςτθσ μπορεί να κατανοιςει καλφτερα τον τρόπο με τον
οποίο περιγράφεται. Για παράδειγμα θ περιγραφι διαφόρων πολεμικϊν μαχϊν πάνω ςε
χάρτεσ βοθκάει το χριςτθ να κατανοιςει το μζγεκοσ των ςτρατευμάτων, να δει το
γεωγραφικό τόπο όπου πραγματοποιικθκε θ μάχθ και παράλλθλα να δει τθ γεωλογικι
μορφι του εδάφουσ, βουνά, ποτάμια κ.α. Σαυτόχρονα, μπορεί να δει το πϊσ ζγινε θ κίνθςθ
των ςτρατευμάτων και το πϊσ εξελίχκθκε θ μάχθ μζχρι το τζλοσ τθσ. Τπάρχουν και άλλα
παραδείγματα χριςθσ χαρτϊν όπωσ είναι θ αναπαράςταςθ δεδομζνων ςχετικϊν με
τουριςτικζσ πλθροφορίεσ (π.χ. αναπαράςταςθ διαδρομϊν ςτο φυςικό περιβάλλον), με
καιρικά φαινόμενα (π.χ. βροχόπτωςθ), με φυςικζσ καταςτροφζσ (π.χ. πυρκαγιζσ,
πλθμμφρεσ). Επιπλζον, δίνεται ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν καταγραφι των γεγονότων
προκειμζνου να γίνει θ αναπαράςταςι τουσ. Για τθν πλιρθ περιγραφι τουσ υπάρχει θ
δυνατότθτα ςφνδεςισ τουσ με εικόνα, βίντεο, γραπτό κείμενο που περιζχει ακριβι
πλθροφόρθςθ, ςφνδεςθ με κάποιεσ ιςτοςελίδεσ κ.α.
Σο αντικείμενο τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ δθμιουργία ενόσ
διαδικτυακοφ ςυςτιματοσ υποςτιριξθσ χρθςτϊν για τθν καταγραφι και τθν αναπαράςταςθ
διαφόρων τφπων γεγονότων πάνω ςε χάρτεσ και ςυγκεκριμζνα ςτουσ χάρτεσ του Google
Earth. Με αυτόν τον τρόπο κα μπορεί ο κάκε χριςτθσ που είναι εγγεγραμμζνοσ, χωρίσ να
κάνει χριςθ απαραίτθτα του δικοφ του υπολογιςτι και χωρίσ να είναι απαραίτθτο να ζχει
εγκατεςτθμζνο το ςφςτθμα ςτον υπολογιςτι του, να καταγράφει οποιοδιποτε γεγονόσ ι να
μπορζςει να δει τθν αναπαράςταςθ ενόσ γεγονότοσ που ζχει καταγραφεί από κάποιον άλλο
χριςτθ.
Σο ςφςτθμα ΕVISUGE (Event Visualization System Using Google Earth) που αναπτφχκθκε ςτα
πλαίςια τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ, δίνει τισ απαραίτθτεσ κατευκφνςεισ
προκείμενου να γίνει ςωςτι καταγραφι και περιγραφι ενόσ γεγονότοσ από το χριςτθ.
Ζτςι, οποιοςδιποτε χριςτθσ μπορεί εφκολα και γριγορα να το χρθςιμοποιιςει τόςο για τθ
δθμιουργία όςο και για τθν προβολι ενόσ γεγονότοσ, από όπου και αν βρίςκεται.
Παράλλθλα, λόγω τθσ ευελιξίασ που παρζχεται για τθν υποςτιριξθ γεγονότων, μπορεί να
υποςτθριχκεί μια ευρεία γκάμα γεγονότων.
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Σο ςφςτθμα ΕVISUGE υποςτθρίηει τθν αναπαράςταςθ τθσ εξζλιξθσ των γεγονότων πάνω
ςτουσ διαδραςτικοφσ χάρτεσ του Google Earth. Τποςτθρίηονται τόςο θ πλιρθσ προβολι
όλων των πλθροφοριϊν που περιγράφουν το κάκε γεγονόσ όςο και θ αναπαράςταςθ
γεγονότων που περικλείουν άλλα γεγονότα. Επί τθσ ουςίασ υποςτθρίηεται θ αναπαράςταςθ
πολυγϊνων μζςα ςε πολφγωνα, όπου το κάκε πολφγωνο μπορεί να ζχει διαφορετικό
χρϊμα. Σαυτόχρονα το ςφςτθμα μασ υποςτθρίηει και τθν παράλλθλθ αναπαράςταςθ τθσ
εξζλιξθσ δφο ι περιςςότερων γεγονότων. Παράλλθλα γεγονότα ορίηονται τα γεγονότα ςτα
οποία ςυμπίπτει ςυνολικά ι μερικά θ χρονικι τουσ διάρκεια.
Σζλοσ, το ςφςτθμά ΕVISUGE βαςίηεται ςτο μοντζλο ΜΟΜΕ (Multimedia Event Capturing and
Visualization) [20] το οποίο επιτρζπει τθν πλιρθ καταγραφι ενόσ γεγονότοσ, κακϊσ και τθν
πλιρθ καταγραφι όλων των ςυςτατικϊν του, ενϊ υποςτθρίηει τθν πλιρθ αναπαράςταςθ
του γεγονότοσ και των ςυςτατικϊν του πάνω ςε χάρτεσ. Σζλοσ, το κάκε γεγονόσ μπορεί να
ςυνδεκεί με πλθροφορία θ οποία βοθκάει ςτθν καλφτερθ περιγραφι του ( εικόνα, κείμενο,
θμερομθνία και ϊρα καταγραφισ ,χρονικι εξζλιξθ).

1.2 Σηότοι ηες εργαζίας
Οι ςτόχοι τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι οι εξισ:
1. Καταςκευι ενόσ διαδικτυακοφ ςυςτιματοσ για τθν υποςτιριξθ χρθςτϊν που
αφοροφν ςτθν καταγραφι και τθν αναπαράςταςθ γεγονότων πάνω ςτουσ χάρτεσ
του Google Earth.
2. Τποςτιριξθ καταγραφισ γεγονότων απευκείασ πάνω ςτουσ χάρτεσ του Google
Earth.
3. Αναπαραγωγι τθσ εξζλιξθσ ενόσ γεγονότοσ πάνω ςτουσ χάρτεσ του Google Earth,
με βάςθ τθ χρονικι του εξζλιξθ.
4. Τποςτιριξθ πλιρουσ περιγραφισ του κάκε γεγονότοσ με εικόνα, βίντεο, κείμενο,
χρόνο, εξωτερικό ςφνδεςμο.
5. Προβολι του τρόπου λιψθσ τθσ εικόνασ ι του βίντεο (κατεφκυνςθ που κοιτοφςε θ
κάμερα κατά τθ λιψθ) με χριςθ πολυγϊνων.
6. Τποςτιριξθ τθσ καταγραφισ και τθσ αναπαράςταςθσ παράλλθλων γεγονότων
(γεγονότα που ςυμπίπτει ςυνολικά ι μερικά θ χρονικι τουσ διάρκεια).
7. Τποςτιριξθ τθσ δυναμικισ περιγραφισ των καταγραφϊν από τισ οποίεσ
αποτελείται ζνα γεγονόσ, δθλαδι τα δεδομζνα με τα οποία περιγράφεται ζνα
γεγονόσ να κακορίηεται από το χριςτθ και τθ βάςθ δεδομζνων και όχι να είναι
ςτατικά ενςωματωμζνα ςτο ςφςτθμα.
8. Τποςτιριξθ τθσ ταυτόχρονθσ αναπαράςταςθσ πολλαπλϊν γεγονότων και
υποςτιριξθ αναπαράςταςθσ γεγονότων που αποτελοφνται από άλλα γεγονότα.
9. Ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ με βάςθ το εννοιολογικ μοντζλο που ζχει δθμιουργθκεί
για τθν περιγραφι και αναπαράςταςθ γεγονότων (ΜΟΜΕ).
10. Τποςτιριξθ τθσ καταγραφισ και τθσ αναπαραγωγισ διαφόρων τφπων γεγονότων,
όπωσ φυςικζσ καταςτροφζσ (π.χ. πυρκαγιζσ), ιςτορικά γεγονότα (π.χ. μάχεσ),
τουριςτικζσ πλθροφορίεσ (π.χ. περιγραφι μιασ διαδρομισ ςτθν φφςθ), κακϊσ και
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τθν περιγραφι καιρικϊν φαινομζνων (π.χ. περιγραφι κερμοκραςιϊν για μια
περιοχι).

1.3 Γομή ηες Δργαζίας
Σο υπόλοιπο τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ δομείται ωσ εξισ.
το 2ο κεφάλαιο περιγράφεται θ ζρευνα που ζχει γίνει ςχετικά με το αντικείμενο τθσ
διπλωματικισ εργαςίασ. Πιο ςυγκεκριμζνα, αναλφεται θ επεξεργαςία γεγονότων, θ χριςθ
των χαρτϊν και του GPS και παράλλθλα παρατίκενται παραδείγματα εργαςιϊν που ζχουν
γίνει ςχετικά με τθν αναπαράςταςθ πάνω ςε χάρτεσ.
το 3ο κεφάλαιο αναλφονται οι τεχνολογίεσ και τα εργαλεία που χρθςιμοποιικθκαν για τθν
καταςκευι του ςυςτιματοσ.
το 4ο κεφάλαιο αναλφονται οι λειτουργικζσ απαιτιςεισ του ςυςτιματόσ EVISUGE.
το 5ο κεφάλαιο περιγράφεται το εννοιολογικό μοντζλο πάνω ςτο οποίο ςτθρίηεται το
ςφςτθμα και γίνεται θ ςφνδεςθ του μοντζλου αυτοφ με τθν κακεμία από τισ τρεισ
εφαρμογζσ (ιςτορικά γεγονότα, φφςθ/διαδρομζσ, καιρικά φαινόμενα/φυςικζσ
καταςτροφζσ).
το 6ο κεφάλαιο αναλφεται θ λειτουργικότθτα του ςυςτιματόσ χρθςιμοποιϊντασ τα
διαγράμματα περιπτϊςεων χριςθσ και δίνεται το ςχιμα τθσ βάςθσ δεδομζνων.
το 7ο κεφάλαιο περιγράφει το ςφςτθμα και οι διεπαφζσ χριςτθ με mock-ups και
αναλφεται θ λειτουργικότθτά τθσ κάκε διεπαφισ.
το 8ο κεφάλαιο ςυνοψίηεται θ διπλωματικι εργαςία και παρουςιάηονται μελλοντικζσ
επεκτάςεισ που προζκυψαν από αυτι.
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Κεφάλαιο 2
Σχετική Έρευνα
2.1 Διζαγφγή
το κεφάλαιο αυτό παρουςιάηεται μια επιςκόπθςθ τθσ ζρευνασ που ζχει ιδθ γίνει και είναι
ςχετικι με τθν παροφςα διπλωματικι εργαςία κακϊσ επίςθσ και διάφορα παραδείγματα
παρόμοιων εργαςιϊν που ζχουν υλοποιθκεί για τθν παρουςίαςθ γεγονότων ςε χάρτεσ.
υγκεκριμζνα, γίνεται μια επιγραμματικι τθσ χαρτογράφθςθσ μζςω διαδικτφου, του GPS
και κάποιων παραδειγμάτων παρουςίαςθσ μονοπατιϊν και αναπαράςταςθσ ιςτορικϊν
μαχϊν.

2.2 Υπερεζίες ταρηογράθεζες μέζφ διαδικηύοσ
τθν ενότθτα αυτι γίνεται περιγραφι των υπθρεςιϊν χαρτογράφθςθσ μζςω διαδικτφου. Ο
λόγοσ που γίνεται θ περιγραφι αυτι είναι ότι ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ διπλωματικισ
εργαςίασ χρθςιμοποιικθκε θ εφαρμογι διαδραςτικϊν χαρτϊν Google Earth.
Η άνκιςθ του διαδικτφου και των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ οδιγθςε ςτθν προςφορά
διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν που πριν ελάχιςτα χρόνια ιταν διακζςιμεσ μόνο ςε κυβερνιςεισ
και ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ. Μια τζτοια υπθρεςία είναι και θ υπηρεςία χαρτογράφηςησ
μζςω διαδικτφου (web mapping).
Με τον όρο Web Mapping αναφερόμαςτε ςτθ διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ,
παραγωγισ και διανομισ χαρτϊν μζςω του παγκοςμίου ιςτοφ (World Wide Web) και των
παραγϊγων του.
Η χριςθ του διαδικτφου ωσ μζςου διάκεςθσ των χαρτϊν μπορεί να κεωρθκεί ςαν μία
τεράςτια εξζλιξθ ςτθ χαρτογραφία, ςτθν οποία δθμιουργεί πολλζσ νζεσ δυνατότθτεσ όπωσ:
οι χάρτεσ πραγματικοφ χρόνου: Αν ο χάρτθσ δθμιουργείται αυτόματα από βάςεισ
δεδομζνων, τότε μποροφν να εμφανίηονται πλθροφορίεσ ςχεδόν ςε πραγματικό
χρόνο. Μόλισ τα δεδομζνα γίνουν διακζςιμα ςτθ βάςθ, τότε αυτόματα εμφανίηονται
και ςτο χάρτθ που τραβάει πλθροφορίεσ από αυτι.
θ φκθνότερθ διανομι των χαρτϊν μζςω του διαδικτφου: Παλαιότερα ζπρεπε να
αγοράςεισ τον χάρτθ τυπωμζνο, ι να αγοράςεισ και να εγκαταςτιςεισ το απαραίτθτο
λογιςμικό. ιμερα αρκεί ζνα απλό τερματικό που να παρζχει υπθρεςίεσ διαδικτφου.
ςυχνι ενθμζρωςθ των δεδομζνων, η οποία γίνεται φθηνότερη και ευκολότερη:
εφόςον τα δεδομζνα αντλοφνται κάκε φορά από κάποια κεντρικι βάςθ, αρκεί απλά
να ενθμερωκεί αυτι. Δεν χρειάηεται να γίνει επζμβαςθ ςτο τερματικό του χριςτθ.
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δυνατότθτα προςωποποιθμζνου περιεχομζνου ςτον χάρτθ: Κάκε χριςτθσ μπορεί
να επιλζγει τισ πλθροφορίεσ που κα εμφανίηονται ςτον χάρτθ, όπωσ και να
προςκζςει δικζσ του προςωπικζσ πλθροφορίεσ
πολλαπλζσ πθγζσ δεδομζνων: Μποροφν να ςυνδυαςτοφν δεδομζνα από διάφορεσ
πθγζσ, ενϊ πολλζσ φορζσ δίνεται και θ δυνατότθτα ςτο κοινό να προςκζτει
δεδομζνα.
ευκολότεροσ διαμοιραςμόσ γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν: Κάκε χριςτθσ μπορεί να
διανείμει προςωπικζσ ι μθ γεωγραφικζσ πλθροφορίεσ εφκολα λόγω τθσ ευρείασ
διακεςιμότθτασ των χαρτϊν ςε όλουσ.
Εκτόσ βζβαια από τισ πολλζσ νζεσ δυνατότθτεσ, θ ευρεία χριςθ των υπθρεςιϊν
χαρτογράφθςθσ μζςω διαδικτφου εγείρει και διάφορα τεχνικά και θκικά ηθτιματα:
Ηθτιματα αξιοπιςτίασ: Η αξιοπιςτία του διαδικτφου και των web servers δεν είναι
ακόμα εγγυθμζνθ. Ειδικά αν ο χάρτθσ βαςίηεται ςε εξωτερικζσ, κατανεμθμζνεσ πθγζσ
δεδομζνων, πολλζσ φορζσ δεν είναι εγγυθμζνθ θ διακεςιμότθτα των πλθροφοριϊν.
Ηθτιματα ταχφτθτασ του δικτφου: οι χάρτεσ μζςω διαδικτφου χρειάηονται αρκετά
υψθλζσ ταχφτθτεσ μεταφοράσ δεδομζνων.
Υψθλό κόςτοσ γεωγραφικϊν δεδομζνων: Αν εξαιρεκοφν οι ΗΠΑ όπου τα δεδομζνα
είναι διακζςιμα ςχετικά φκθνά από τθν κυβζρνθςθ, ςε άλλεσ περιοχζσ όπωσ θ
Ευρϊπθ είναι ακριβά, κακϊσ διατίκενται από ιδιωτικζσ εταιρίεσ. Επίςθσ ςε άλλεσ
αναπτυςςόμενεσ, κυρίωσ, χϊρεσ δεν ζχουν ςυλλεχτεί τζτοια δεδομζνα.
Θ μεγάλθ πολυπλοκότθτα ανάπτυξθσ ψθφιακϊν χαρτϊν.
Ηθτιματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ: Οι άνκρωποι είναι επιφυλακτικοί να
δθμοςιοποιιςουν γεωγραφικά δεδομζνα που διακζτουν, ειδικά ςε περιοχζσ που
αυτά ςπανίηουν και είναι ακριβά, διότι φοβοφνται πωσ κα χρθςιμοποιθκοφν χωρίσ να
δϊςουν οι ίδιοι τισ απαραίτθτεσ άδειεσ χριςθσ.
Ηθτιματα προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων: Με λεπτομερείσ πλθροφορίεσ
διακζςιμεσ και με ςυνδυαςμό πολλϊν πθγϊν δεδομζνων, είναι δυνατι θ ςυλλογι
πολλϊν προςωπικϊν πλθροφοριϊν διαφόρων ατόμων.

2.3 GPS
τθν ενότθτα αυτι γίνεται ανάλυςθ του Παγκόςμιου υςτιματοσ Θεςικεςίασ το οποίο
αποτελεί το μοναδικό μζςο αναπαράςταςθσ ςθμείων πάνω ςτουσ χάρτεσ του Google Earth.
Σο GPS (Global Positioning System), Παγκόςμιο φςτθμα Θεςικεςίασ είναι ζνα παγκόςμιο
ςφςτθμα εντοπιςμοφ κζςθσ, το οποίο βαςίηεται ςε ζνα «πλζγμα» εικοςιτεςςάρων
δορυφόρων τθσ Γθσ, ςτουσ οποίουσ υπάρχουν ειδικζσ ςυςκευζσ, οι οποίεσ ονομάηονται
«δζκτεσ GPS». Οι δζκτεσ αυτοί παρζχουν ακριβείσ πλθροφορίεσ για τθ κζςθ ενόσ ςθμείου,
το υψόμετρό του, τθν ταχφτθτα και τθν κατεφκυνςθ τθσ κίνθςισ του. Επίςθσ, ςε ςυνδυαςμό
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με ειδικό λογιςμικό χαρτογράφθςθσ μποροφν να απεικονίςουν γραφικά τισ πλθροφορίεσ
αυτζσ.
Σο ςφςτθμα ξεκίνθςε από το Τπουργείο Άμυνασ των ΗΠΑ και ονομάςτθκε «NAVSTAR GPS"»
(Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System). Σο δορυφορικό αυτό
ςφςτθμα ρυκμίηεται κακθμερινά από τθ Βάςθ Πολεμικισ Αεροπορίασ ρίβερ (Schriever) με
κόςτοσ τετρακόςια εκατομμφρια δολάρια το χρόνο.
Σο ςφςτθμα εντοπιςμοφ κζςθσ GPS ςχθματίηει ζνα παγκόςμιο δίκτυο, με εμβζλεια που
καλφπτει ξθρά, κάλαςςα και αζρα. Εξαιτίασ αυτισ τθσ ζκταςισ του, είναι απαραίτθτοσ ο
διαχωριςμόσ του ςε επιμζρουσ τμιματα όπου πραγματοποιοφνται όλεσ οι λειτουργίεσ του
αλλά και ο ςυντονιςμόσ του. Αναλυτικά, τα τμιματα αυτά είναι:
Διαςτθμικό τμιμα: Αποτελείται από το δίκτυο των εικοςιτεςςάρων - τριάντα δφο
δορυφόρων που ιδθ αναφζραμε. Οι δορυφόροι αυτοί «ςκεπάηουν» ομοιόμορφα με το
ςιμα τουσ ολόκλθρο τον πλανιτθ, γεγονόσ που αποδεικνφει τθ φιλοςοφία που
κρφβεται πίςω από τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ GPS, δθλαδι τθ διακεςιμότθτά του
ςε κάκε ςθμείο τθσ Γθσ, ϊςτε να μθν υπάρχει κίνδυνοσ να αποπροςανατολιςτεί κανείσ
ποτζ και πουκενά.
Όλοι οι δορυφόροι βρίςκονται ςε φψοσ δϊδεκα χιλιάδων πεντακοςίων πενιντα δφο
μιλίων (είκοςι χιλιάδων διακοςίων χιλιομζτρων) πάνω από τθν επιφάνεια τθσ
κάλαςςασ και εκτελοφν δφο περιςτροφζσ γφρω από τθ Γθ κάκε 24ωρο. Η
καταςκευάςτρια εταιρεία είναι θ Rockwell International, θ εκτόξευςι τουσ
πραγματοποιικθκε από το ακρωτιριο Canaveral, ενϊ θ τροφοδοςία τουσ με θλεκτρικι
ενζργεια πραγματοποιείται μζςω των θλιακϊν ςτοιχείων που διακζτουν.
Επίγειο τμιμα ελζγχου: Οι δορυφόροι, όπωσ είναι αναμενόμενο, είναι πολφ πικανό να
αντιμετωπίςουν ανά πάςα ςτιγμι προβλιματα ςτθ ςωςτι λειτουργία τουσ. Οι ζλεγχοι
που πραγματοποιοφνται ςε αυτοφσ αφοροφν ςτθ ςωςτι τουσ ταχφτθτα, ςτο υψόμετρό
τουσ και ςτθν κατάςταςθ τθσ επάρκειάσ τουσ ςε θλεκτρικι ενζργεια. Παράλλθλα,
εφαρμόηονται

όλεσ

οι

διορκωτικζσ

ενζργειεσ

που

αφοροφν

ςτο

ςφςτθμα

χρονομζτρθςθσ των δορυφόρων, ϊςτε να αποτρζπεται θ παροχι λανκαςμζνων
πλθροφοριϊν ςτουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ. Σο τμιμα επίγειου ελζγχου αποτελείται
από ζνα επανδρωμζνο και τζςςερα μθ επανδρωμζνα κζντρα, εγκατεςτθμζνα ςε
ιςάρικμεσ περιοχζσ του πλανιτθ.
Οι περιοχζσ αυτζσ είναι οι εξισ: α) Κολοράντο (ΗΠΑ) β) Χαβάθ (Ανατολικόσ Ειρθνικόσ
Ωκεανόσ) γ) Ascension Island (Ατλαντικόσ Ωκεανόσ) δ) Diego Garcia (Ινδικόσ Ωκεανόσ) ε)
Kwajalein (Δυτικόσ Ειρθνικόσ Ωκεανόσ)
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Ο κυριότεροσ ςτακμόσ βάςθσ είναι αυτόσ του Κολοράντο, ο οποίοσ είναι μάλιςτα και ο
μοναδικόσ που βρίςκεται ςτθν ξθρά. Αναλαμβάνει τον ζλεγχο τθσ ςωςτισ λειτουργίασ
των εναπομεινάντων τεςςάρων ςτακμϊν, κακϊσ και τον ςυντονιςμό τουσ.
θμειϊνοντασ τθ κζςθ των ςτακμϊν αυτϊν πάνω ςε ζναν παγκόςμιο χάρτθ, παρατθρεί
κανείσ ότι θ διάταξι τουσ δεν είναι τυχαία, αλλά ακολουκοφν μια γραμμι παράλλθλθ
με τα γεωγραφικά μικθ τθσ Γθσ.
Το τμιμα τελικοφ χριςτθ: Απαρτίηεται από τουσ χιλιάδεσ χριςτεσ δεκτϊν GPS ανά
τθν υφιλιο. Οι δζκτεσ αυτοί μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τόςο κατά τθ διάρκεια μιασ
απλισ πεηοπορίασ, όςο και ςε οχιματα ι καλάςςια ςκάφθ και κατά κανόνα διακζτουν
αρκετά μικρζσ διαςτάςεισ. Για να προςφζρουν όςο το δυνατόν περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ, οι δζκτεσ ςυνδυάηονται με ειδικό λογιςμικό, που προβάλλει ζνα χάρτθ
ςτθν οκόνθ τθσ ςυςκευισ GPS. Πρόκειται, δθλαδι, για λογιςμικό που λαμβάνει από
τουσ δορυφόρουσ τισ πλθροφορίεσ για το ςτίγμα του ςθμείου ςτο οποίο βρίςκεται ο
δζκτθσ και τισ μετατρζπει ςε κατανοθτι «ανκρϊπινθ» μορφι, πλθροφορϊντασ το
χριςτθ για τθν ακριβι γεωγραφικι του κζςθ.
Σο γεωγραφικό μικοσ (longitude) είναι ζνα από τα δφο μεγζκθ των γεωγραφικϊν
ςυντεταγμζνων με τα οποία προςδιορίηεται θ κζςθ των διαφόρων τόπων (εκτόσ των πόλων)
και πλοίων ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ και «κατά προβολι» θ κζςθ των αεροςκαφϊν πάνω από
αυτι. υμβολίηεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με το γράμμα (λ) από το γράμμα l (long) τθσ
αγγλικισ.
Η μζτρθςθ του γεωγραφικοφ μικουσ ζχει οριςτεί κατά ςφμβαςθ να μετριζται από
τον Μεςθμβρινό που διζρχεται από το Αςτεροςκοπείο του Γκρίνουιτσ ςτθν Μεγάλθ
Βρετανία που καλείται πρϊτοσ μεςθμβρινόσ ι αρικμθτικά 000° 00ϋ 00ϋϋ. Επιπλζον:
Σο γεωγραφικό μικοσ αποδίδεται ςε μοίρεσ, πρϊτα και δεφτερα τθσ μοίρασ ι και ωσ
δεκαδικόσ αρικμόσ επί των προθγουμζνων. Οι μοίρεσ του γεωγραφικοφ μικουσ προσ
αποφυγι λάκουσ αποδίδονται πάντα με τριψιφιο αρικμό από 000° - 180°
Α (Ανατολικό), ι 000° - 180° Δ (Δυτικό) και ςτθν αγγλικι E (East) ι W (West) αντίςτοιχα.
Σο γεωγραφικό πλάτοσ (latitude) είναι ζνα από τα δφο μεγζκθ των γεωγραφικϊν
ςυντεταγμζνων με τα οποία προςδιορίηεται θ κζςθ των διαφόρων τόπων και πλοίων ςτθν
επιφάνεια τθσ γθσ και κατά προβολι θ κζςθ των αεροςκαφϊν πάνω από αυτιν.
υγκεκριμζνα, προςδιορίηει τθ γωνιακι απόςταςθ των διάφορων τόπων από τον Ιςθμερινό,
ο οποίοσ ζχει γεωγραφικό πλάτοσ ίςο με 0. υμβολίηεται με το γράμμα (φ), αγγλικά lat. Το

γεφγραθικό πλάηος αποδίδεηαι ζε μοίρες, πρώηα και δεύηερα ηης μοίρας ή και φς
δεκαδικός αριθμός επί ηφν προηγοσμένφν. Οι μοίρες ηοσ γεφγραθικού πλάηοσς
αποδίδονηαι πάνηα με διυήθιο αριθμό από 00° - 90° Β (Βόρειο), ή 00° - 90°
Ν (Νόηιο) και ζηην αγγλική Ν (North) ή S (South) ανηίζηοιτα. (Προζοτή ζηο Ν αν
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είναι ελληνικό ή λαηινικό). Ιδιαίηερη προζοτή απαιηείηαι ζηην αναθορά ηοσ
γεφγραθικού ζηίγμαηος: πρώηα δίνεηαι ηο γεσγξαθηθό πιάηνο και ζηη ζσνέτεια ηο
«γεφγραθικό μήκος», π.τ. θ: 05° 25΄ 45΄΄ Β ή 65° 00΄ 25΄΄ Ν.
Ιδιαίτερθ

προςοχι

ςτθν

αναφορά

γεωγραφικοφ

ςτίγματοσ: πρϊτα

δίνεται το γεωγραφικό πλάτοσ και ςτθ ςυνζχεια το "γεωγραφικό μικοσ", π.χ. λ: 005° 25ϋ
45ϋϋ Α ι 165° 00ϋ 25ϋϋ Δ.
Για να κακοριςτεί ακριβϊσ θ κζςθ ενόσ τοπογραφικοφ ςθμείου πάνω, μζςα ι ςτθν
επιφάνεια τθσ Γθσ, πρζπει να κακοριςτεί και θ κάκετθ απόςταςθ από το κζντρο τθσ ι τθν
επιφάνειά τθσ. Λόγω τθσ αςάφειασ που προκαλοφν αυτοί οι όροι, είναι ςφνθκεσ να
περιγράφεται ζνα ςθμείο με βάςθ τθν απόςταςθ από το μζςο τθσ επιφάνειασ τθσ
κάλαςςασ ςε ζνα ςθμείο αναφοράσ. Κάκε χϊρα ζχει το δικό τθσ ςθμείο αναφοράσ, όπωσ
π.χ. για τθν Αγγλία είναι το Newlyn. H απόςταςθ από το κζντρο τθσ γθσ μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί και για τθν περιγραφι ςθμείων με μεγάλο βάκοσ αλλά και για ςθμεία ςτο
διάςτθμα.

2.4 Παρόμοιες Δργαζίες
Γενικότερα υπάρχουν διάφορα παραδείγματα παρόμοιων με τθν παροφςα διπλωματικι
εργαςία εργαςιϊν. Θα παρουςιάςουμε κάπoιεσ από αυτζσ ςτισ ενότθτεσ που ακολουκοφν.
υγκεκριμζνα, ςτθν ενότθτα 2.4.1 παρουςιάηεται θ εφαρμογι του Μουςείου Φυςικισ
Ιςτορίασ Κριτθσ. τθν ενότθτα 2.4.2 παρουςιάηεται θ εφαρμογι του Διμου Ροφβα ςτο νομό
Ηρακλείου και τζλοσ ςτθν ενότθτα 2.4.3 παρουςιάηεται μια υλοποίθςθ ενόσ παιχνιδιοφ
ςτρατθγικισ με βάςθ ςχζδια μαχϊν από το Πανεπιςτιμιο Northwestern.
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2.4.1.Μουςεύο Υυςικόσ Ιςτορύασ Κρότησ

Δηθόλα 1 Παξάδεηγκα από ην Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο Κξήηεο κε παξνπζίαζε πάλσ ζην Google Maps

Σο μουςείο φυςικισ ιςτορίασ Κριτθσ [15] διατθρεί μια ιςτοςελίδα όπου προβάλλει πάνω
ςτο Google Maps (ςυγκριτικι περιγραφι του Google Maps Plug-in ςε ςχζςθ με το Google
Earth Plug-in γίνεται ςτο Κεφάλαιο 3, ενότθτα 3.2.3) τθ κζςθ που καταγράφθκαν διάφορα
πτθνά. Σα πτθνά είναι ταξινομθμζνα κατά είδοσ και με τθν επιλογι κάποιου είδουσ, ο
χριςτθσ μεταφζρεται ςτον χάρτθ του Google Maps όπου και γίνεται θ προβολι όλων
πτθνϊν του είδουσ. Σο κάκε πτθνό αναπαριςτάται με μία μπλε καταγραφι (placemark). Με
τθν επιλογι του placemark ανοίγει ζνα μπαλόνι όπου περιζχεται ςχετικι πλθροφορία για
το πτθνό αυτό (όνομα, γεωγραφικό μικοσ, γεωγραφικό πλάτοσ κ.α.). Παράλλθλα υπάρχουν
και ςφνδεςμοι ςε άλλεσ ιςτοςελίδεσ που παρζχονται επιπλζον πλθροφορίεσ.
Η εφαρμογι αυτι ςε ςφγκριςθ με το ςφςτθμα EVISUGE υςτερεί ςτο γεγονόσ ότι παρζχει ςτο
χριςτθ μόνο το κομμάτι τθσ αναπαράςταςθσ και τθσ προβολισ δεδομζνων. Δεν παρζχει τθ
δυνατότθτα τθσ προβολισ των δεδομζνων με βάςθ τθ χρονικι εξζλιξθ κατά τθν οποία
καταγράφθκαν (ςτο ςφςτθμα EVISUGE παρζχονται και οι δφο αυτζσ δυνατότθτεσ). Σζλοσ,
λόγω του ότι για τθν αναπαράςταςθ των δεδομζνων χρθςιμοποιείται το Google Maps και
όχι το Google Earth, όπωσ γίνεται ςτο ςφςτθμα EVISUGE, δεν παρζχεται προβολι τθσ
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μορφολογίασ του εδάφουσ ϊςτε να είναι περιςςότερο κατανοθτζσ ςτο χριςτθ οι περιοχζσ
ςτισ οποίεσ καταγράφθκαν τα δεδομζνα (πτθνά) που παρουςιάηονται.
2.4.2 Δόμοσ Ρούβα

Δηθόλα 2 Παξάδεηγκα αλαπαξάζηαζεο κνλνπαηηώλ ζην Γήκν Ρνύβα ζε εθαξκνγή flash

Ο διμοσ Ροφβα [16] ςτθν ιςτοςελίδα του παρζχει ςτουσ χριςτεσ μια αναπαράςταςθ πάνω
ςε χάρτθ κάποιων διαδρομϊν που μποροφν να γίνουν μζςα ςτα όρια του διμου.
Ουςιαςτικά είναι μια flash εφαρμογι όπου ζχει γίνει πάνω ςε μια φωτογραφία ενόσ χάρτθ
του Google Earth. Πάνω ςτο χάρτθ αναπαριςτϊνται με διαφορετικό χρϊμα, ανάλογα με το
είδοσ του κάκε δρόμου (άςφαλτοσ, χωματόδρομοσ, δφςβατοσ δρόμοσ κτλ), οι διάφορεσ
διαδρομζσ που ενϊνουν ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ. Σα ονόματα τθσ κάκε περιοχισ
αναπαριςτϊνται και εκείνα πάνω ςτο χάρτθ. Σζλοσ, υπάρχει και ζνα υπόμνθμα ςτο κάτω
μζροσ του χάρτθ προκειμζνου να καταλάβει ο χριςτθσ τι είδουσ δρόμο ςυμβολίηει το κάκε
χρϊμα.
Η εφαρμογι αυτι ςε ςφγκριςθ με το ςφςτθμα υςτερεί ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ. Αρχικά
δεν παρζχει ςτο χριςτθ τθν παρουςίαςθ των διαδρομϊν πάνω ςε ζνα διαδραςτικό χάρτθ,
όπωσ κάνει το ςφςτθμα EVISUGE. Ο χάρτθσ που παρζχεται είναι ςτατικόσ και αποτελεί μια
κάτοψθ (κα μποροφςε να είναι κάποια άλλθ ςτατικι όψθ) τθσ περιοχισ ςτθν οποία
παρουςιάηεται θ διαδρομι. υνεπϊσ, ο χριςτθσ δεν μπορεί να επζμβει ςτο χάρτθ για να
δει με διαφορετικζσ γωνίεσ κζαςθσ τθ μορφολογία του εδάφουσ ςτθν οποία εκτείνεται θ
διαδρομι (ςτο ςφςτθμα EVISUGE παρζχεται διαδραςτικόσ χάρτθσ ςτον οποίο ο χριςτθσ
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μπορεί να επζμβει και να δει με διάφορουσ τρόπουσ προβολισ κάποια περιοχι). Επίςθσ,
όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ εφαρμογι του Μουςείου Φυςικισ Ιςτορίασ (ενότθτα 2.4.1),
δεν παρζχεται ςτο χριςτθ κάποιο εργαλείο καταγραφισ διαδρομϊν πάνω ςτο χάρτθ, όπωσ
επίςθσ δεν γίνεται ςφνδεςθ με τθν θμερομθνία και τθν ϊρα κατά τθν οποία ζλαβε χϊρα θ
διαδρομι. Ζτςι, ο χριςτθσ δεν μπορεί να ζχει πλιρθ εικόνα τθσ διάρκειασ τθσ διαδρομισ
οφτε του τρόπου με τον οποίο εξελίςςεται θ διαδρομι ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο (ςτο
ςφςτθμα EVISUGE παρζχεται ςφςτθμα καταγραφισ γεγονότων, γίνεται ςφνδεςθ με το
χρόνο και τζλοσ γίνεται προβολι τθσ αναπαράςταςθσ των γεγονότων ςε ςυνάρτθςθ με τθ
χρονικι εξζλιξι τουσ).
2.4.3 Τλοπούηςη ενόσ παιχνιδιού ςτρατηγικόσ με βϊςη ςχϋδια μαχών

Δηθόλα 3 Παξάδεηγκα πξνζνκνίσζεο παηρληδηνύ κε κάρεο από ην Παλεπηζηήκην Northwestern

Σο ςχζδιο που παρουςιάηεται ςτθν εικόνα 3 αποτελεί μια υλοποίθςθ από το Πανεπιςτιμιο
Northwestern [25]. το ςυγκεκριμζνο τφπο παιχνιδιοφ ο χριςτθσ ςχεδιάηει με βάςθ ζνα
εργαλείου ςχεδιαςμοφ τισ κινιςεισ που κάνει θ εκάςτοτε μαχόμενθ πλευρά, τισ μάχεσ που
γίνονται και το φυςικό περιβάλλον ςτο οποίο λαμβάνει χϊρα θ μάχθ. Σο εργαλείο δίνει τα
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κατάλλθλα εργαλεία για όςο πιςτότερθ αναπαράςταςθ γίνεται. Η αναπαράςταςθ
περιλαμβάνει γραμμζσ και πολφγωνα με διάφορα χρϊματα. τθ ςυνζχεια υπάρχει μια
μθχανι παραγωγισ προςομοιϊςεων (simulation), θ οποία δθμιουργεί το παιχνίδι με βάςθ
το ςχζδιο μάχθσ που ζχει καταγραφεί. Σζλοσ, γίνεται θ προβολι του παιχνιδιοφ και μπορεί
ο χριςτθσ να επζμβει ςε κάποιο κομμάτι τθσ πορείασ τθσ μάχθσ.
Η εφαρμογι που παρουςιάηει το Πανεπιςτιμιο Northwestern ςε ςφγκριςθ με το ςφςτθμα
EVISUGE διαφζρει ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ. Αρχικά, παρότι και οι δφο εφαρμογζσ
υποςτθρίηουν τθν καταγραφι και τθν αναπαράςταςθ ιςτορικϊν μαχϊν, θ εφαρμογι του
Πανεπιςτθμίου Northwestern δε χρθςιμοποιεί κάποιο χάρτθ για να κάνει τθν
αναπαράςταςθ κάποιασ μάχθσ αλλά χρθςιμοποιεί κάποια ςχζδια που είναι ηωγραφιςμζνα
πάνω ςε καμβά. Επομζνωσ, οι ιδιαιτερότθτεσ του πεδίου που επθρεάηουν τθν εξζλιξθ τθσ
μάχθσ (π.χ. ορατότθτα εχκρικϊν ςτατευμάτων κ.α.) δεν είναι οπτικά ευκολονόθτεσ. Επίςθσ,
επειδι αποτελεί μια πιο εξειδικευμζνθ εφαρμογι για αναπαράςταςθ μαχϊν με χριςθ
κάποιου προςομοιωτι (αυτό γίνεται για να ζχει τθ μορφι παιχνιδιοφ θ αναπαράςταςθ),
δεν είναι τόςο εφχρθςτθ κακϊσ απαιτεί χριςτεσ με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ. Αντίκετα, το
ςφςτθμα EVISUGE είναι εφχρθςτο, κατάλλθλο για χριςθ από διαφορετικζσ ομάδεσ χρθςτϊν
(κακθγθτζσ, μακθτζσ, ανκρϊπουσ που αςχολοφνται με τον τουριςμό) κακϊσ δεν απαιτεί
εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ για τθν καταγραφι ιςτορικϊν γεγονότων. Σζλοσ, θ εφαρμογι αυτι
αποτελεί μια desktop εφαρμογι ςε αντίκεςθ με το ςφςτθμα EVISUGE που αποτελεί ζνα
διαδικτυακό ςφςτθμα. υνεπϊσ, το ςφςτθμα EVISUGE είναι περιςςότερο λειτουργικό
εφ’όςον είναι προςβάςιμο από οποιοδιποτε υπολογιςτι.

2.5 Περίλευε
το κεφάλαιο ζγινε αναφορά ςτθ ςχετικι ζρευνα που ζχει γίνει ςχετικά με τθ χριςθ χαρτϊν
ςτο διαδίκτυο. Επίςθσ αναφζρκθκαν μερικά παραδείγματα εφαρμογϊν που ζχουν
δθμιουργθκεί και περιγράφουν τθν αναπαράςταςθ δεδομζνων πάνω ςε χάρτεσ.
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Κεφάλαιο 3
Τεχνολογίεσ και Aρχιτεκτονική
υλοποίηςησ
3.1 Διζαγφγή
το κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν
υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ EVISUGE. υγκεκριμζνα, γίνεται αναφορά ςτισ γλϊςςεσ
προγραμματιςμοφ, ςτθν αρχιτεκτονικι και ςτα εργαλεία προγραμματιςμοφ που
χρθςιμοποιικθκαν. Αναλυτικότερα, ςτθν ενότθτα 3.2 περιγράφεται το Google Earth API και
το Google Earth Plug-in, τα οποία χρθςιμοποιικθκαν για τθν αναπαράςταςθ των
γεγονότων. τθν ενότθτα 3.3 περιγράφεται θ γλϊςςα Keyhole Markup Language (KML), θ
οποία αποτελεί μια γλϊςςα αναπαράςταςθσ γεωγραφικϊν δεδομζνων και ζχει
δθμιουργθκεί από τθν Google ειδικά για χριςθ ςτο Google Earth. τθν ενότθτα 3.4
περιγράφεται θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ JavaScript, θ οποία χρθςιμοποιικθκε ςτθν
αναπαράςταςθ γεγονότων ςτο Google Earth, αλλά και ςτο ςχεδιαςμό των ιςτοςελίδων του
ςυςτιματοσ. τθν ενότθτα 3.5 περιγράφονται τα Servlets, τα οποία χρθςιμοποιικθκαν κατά
τθν αποςτολι αιτθμάτων προσ τον server αλλά και ςτθ λιψθ απαντιςεων από αυτόν. τθν
ενότθτα 3.6 περιγράφεται θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Java Server Pages, θ οποία
χρθςιμοποιικθκε εκτενϊσ ςτο ςχεδιαςμό των ιςτοςελίδων του ςυςτιματόσ. Σζλοσ, ςτθν
ενότθτα 3.7 περιγράφεται θ τεχνολογία του Data Transfer Object (DAO), θ χριςθ του
οποίου διευκόλυνε τθν ςυςτθματικι πρόςβαςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων του ςυςτιματόσ.

3.2 Google Earth
3.2.1 Google Earth API

Η ευρφτερα διαδεδομζνθ υπθρεςία χαρτογράφθςθσ μζςω διαδικτφου είναι θ υπθρεςία
Google Earth (επίςθμα γνωςτι ςαν Google Local). Η υπθρεςία διατίκεται δωρεάν για μθ
εμπορικι χριςθ. Η υπθρεςία παρζχεται μζςω του ιςτότοπου http://earth.google.com ι
μζςω του Plug-in που θ εταιρία ζχει διακζςει ςτο κοινό, με τθ χριςθ του οποίου είναι
δυνατι θ ενςωμάτωςθ των υπθρεςιϊν Google Earth ςε οποιαδιποτε ιςτοςελίδα.
φμφωνα με ζναν από τουσ δθμιουργοφσ του (Lars Rasmussen), το Google Earth «είναι ζνασ
τρόποσ να οργανϊνεισ τισ πλθροφορίεσ του κόςμου γεωγραφικά.» Η υπθρεςία παρζχει
οδικοφσ χάρτεσ ςχεδόν για όλο τον κόςμο, πλοιγθςθ για διαδρομι με τα πόδια, με
αυτοκίνθτο ι με δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ, κακϊσ και επαγγελματικοφσ οδθγοφσ για
διάφορεσ χϊρεσ. Επίςθσ παρζχεται θ δυνατότθτα να βλζπει υψθλισ ανάλυςθσ δορυφορικζσ
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εικόνεσ ςτισ περιςςότερεσ περιοχζσ ι να βλζπεισ ςυνδυαςμζνα δορυφορικζσ εικόνεσ με
πλθροφορίεσ χάρτθ επάνω.
Η υλοποίθςθ του API ζγινε με χριςθ JavaScript. Κακϊσ ο χριςτθσ μετακινεί το χάρτθ,
κατεβαίνουν αυτόματα οι νζεσ εικόνεσ από το server και ενςωματϊνονται ςτο χάρτθ. Όταν
γίνεται μια αναηιτθςθ, τα αποτελζςματα εμφανίηονται ςτθν πλευρικι μπάρα και ςτο χάρτθ
δυναμικά χωρίσ να χρειάηεται να γίνει επαναφόρτωςθ τθσ ςελίδασ .
3.2.2 Google Earth Plug-in

το πλαίςιο τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ χρθςιμοποιικθκε το Plug-in του Google
Earth που είναι κατάλλθλο για χριςθ ςε διαδικτυακά ςυςτιματα. To Plug-in αυτό περιζχει
τισ βαςικζσ λειτουργίεσ που υπάρχουν και ςτθ desktop εφαρμογι με τθ μόνθ διαφορά ότι
παρζχεται ςτο πλαίςιο διαδικτυακισ απεικόνιςθσ και ταυτόχρονα δίνει τθ δυνατότθτα
αναπαράςταςθσ δεδομζνων με χριςθ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ JavaScript. Μζςα
από τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ μπορεί να γίνει διαχείριςθ αρχικά των τρόπων
απεικόνιςθσ, δθλαδι τον τρόπο με τον οποίο ο χριςτθσ μπορεί να δει τθ Γθ - κλίςθ, zoom,
προςανατολιςμόσ τθσ κάμερασ. τθ ςυνζχεια υπάρχει θ δυνατότθτα μζςω του ςχεδιαςμοφ
πολυγϊνων να γίνει προβολι τθσ φυςικισ αναπαράςταςθσ ενόσ γεγονότοσ πάνω ςτθ Γθ.
Μπορεί να γίνει ςχεδιαςμόσ διαφόρων ειδϊν πολφγωνων, να χρωματιςτοφν με διάφορα
χρϊματα, υποςτθρίηεται ο ςχεδιαςμόσ ςθμείων placemarks, θ ςφνδεςθ των καταγραφϊν
με ςχετιηόμενθ πλθροφορία που προζρχεται από κείμενο, εικόνα, υπερςφνδεςμο, τζλοσ
υπάρχει θ δυνατότθτα απεικόνιςθσ 3D μοντζλου το οποίο είναι ςχεδιαςμζνο με κάποιο
πρόγραμμα ςχεδιαςμοφ (π.χ. Google Sketch-up). Παρακάτω κα αναφερκοφν αναλυτικά
παραδείγματα όχι μόνο του τρόπου αναπαράςταςθσ πάνω ςτο Google Earth αλλά
ταυτόχρονα και του κϊδικα JavaScript με τον οποίο δθμιουργοφμε τα διάφορα ςχιματα.
Θα πρζπει να αναφερκεί ότι ςε επίπεδο χριςθσ ςτο διαδίκτυο θ Google ζχει και ζνα άλλο
Plug-in, το Google Maps. ε αυτό το Plug-in και πάλι μζςω τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ
JavaScript μποροφμε να αναπαραςτιςουμε δεδομζνα με μορφι πολυγϊνων. Ωςτόςο ςτα
πλαίςια τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ προτιμικθκε το Google Earth κακϊσ
προςφζρει τα πλεονεκτιματα που αναφζρονται ςτθν ενότθτα 3.2.3. τθ ςυνζχεια ςτθν
ενότθτα 3.2.4 περιγράφονται τα βαςικά εργαλεία του Google Earth Plug-in, ςτθν ενότθτα
3.2.5 περιγράφονται οι βαςικζσ λειτουργίεσ προγραμματιςμοφ για τθν αναπαράςταςθ
δεδομζνων ςτο Google Earth Plug-in αλλά και για τθ χριςθ των εργαλείων παρουςίαςθσ
που αυτό παρζχει. Σζλοσ, όλεσ οι επόμενεσ ενότθτεσ (μζχρι και τθν 3.3) περιγράφουν
παραδείγματα προγραμματιςμοφ και αναπαράςταςθσ ςτο Google Earth Plug-in με χριςθ
τθσ γλϊςςασ JavaScript.
3.2.3 Πλεονεκτόματα του Google Earth Plug-in

τθν ενότθτα αυτι κα γίνει αναφορά ςτα πλεονεκτιματα του Google Earth Plug-in ζναντι
του Google Maps Plug-in, τα οποία οδιγθςαν και ςτθν τελικι επιλογι του ωσ βαςικοφ
εργαλείου ςτο ςφςτθμα EVISUGE.
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To Google Earth Plug-in υποςτθρίηει τθν απεικόνιςθ ςε 3D ενϊ το Google Maps
Plug-in μόνο ςε 2D.
Σο Google Earth Plug-in παρουςιάηει χάρτεσ με πλιρθ αναπαράςταςθ πόλεων,
περιοχϊν, πεδιάδων, καλαςςϊν, λιμνϊν, ποταμϊν με υποςτιριξθ και του
αντίςτοιχου υψομζτρου ανά περιοχι αλλά και του αντίςτοιχου βάκουσ ςτθν
περίπτωςθ των καλαςςϊν (υπάρχει δυνατότθτα προβολισ του βυκοφ, δθλαδι
κάτω από το επίπεδο τθσ κάλαςςασ). Αντίκετα, το Google Maps Plug-in ζχει χάρτεσ
με τθν υποςτιριξθ μόνο πόλεων, δρόμων, καλαςςϊν και ποταμϊν χωρίσ τθν
φπαρξθ υψομζτρου και βάκουσ.
Σο Google Earth Plug-in υποςτθρίηει τθ ςχεδίαςθ πολυγϊνων κάτω από το επίπεδο
τθσ κάλαςςασ ενϊ το Google Maps Plug-in όχι.
To Google Earth Plug-in υποςτθρίηει τθν τροποποίθςθ του τρόπου προβολισ του
χάρτθ μζςω τθσ κάμερασ που διακζτει. Μποροφν να τροποποιθκοφν το zoom, θ
κλίςθ, θ κατεφκυνςθ, ενϊ το Google Maps Plug-in υποςτθρίηει μόνο τθν
τροποποίθςθ του zoom τθσ κάμερασ κατά τθν προβολι.
To Google Earth Plug-in υποςτθρίηει τθ λειτουργία των Tour/Περιιγθςθσ το οποίο
ιταν απαραίτθτο για τθν πλιρθ αναπαράςταςθ τθσ χρονικισ εξζλιξθσ των
γεγονότων που είναι και ο βαςικόσ ςτόχοσ του ςυςτιματοσ EVISUGE. Σο Google
Maps Plug-in δεν υποςτθρίηει τθ ςυγκεκριμζνθ λειτουργία.
Σο Google Earth Plug-in υποςτθρίηει τθν τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ πολυγϊνων ενϊ
το Google Maps Plug-in όχι.
Σο Google Earth Plug-in υποςτθρίηει τθ χριςθ ζτοιμων 3D μοντζλων/πολυγϊνων
όπωσ ανκρϊπουσ, αυτοκίνθτα και κακετί που μπορεί να ςχεδιαςτεί με ζνα
πρόγραμμα τριςδιάςτατων μοντζλων. Ζνα τζτοιο πρόγραμμα είναι το Google
Sketch-up. Αντίκετα, το Google Maps Plug-in δεν υποςτθρίηει τζτοια δυνατότθτα.
3.2.4 Βαςικϊ Εργαλεύα του Google Earth Plugin

Για τθν παρουςίαςθ των βαςικϊν εργαλείων του Google Earth Plug-in κα δοφμε ζνα αρχικό
screenshot του Plug-in και να εςτιάςουμε ςτα βαςικά εργαλεία που διακζτει.
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Δηθόλα 4 Google Earth API Plug-in κε ηα εξγαιεία γηα ην ρεηξηζκό ηεο θάκεξαο

Η εικόνα 4 αποτελεί τθν εφαρμογι του Google Earth Plug-in. Όπωσ παρατθροφμε διακζτει
κάποια βαςικά εργαλεία. Σα εργαλεία ζχουν μπει ςε περιγράμματα για να είναι πιο
ξεκάκαρθ θ περιγραφι τουσ.
το πράςινο πλαίςιο (1) είναι θ γθ. Είναι ζνα πιςτό αντίγραφο του πλανιτθ μασ.
Πάνω ςε αυτι προβάλλονται όλεσ οι ιπειροι, οι χϊρεσ, λίμνεσ, ποτάμια, βουνά,
πεδιάδεσ και κάλαςςεσ. Η γθ είναι ςε 3D απεικόνιςθ ϊςτε να δϊςει με τον
καλφτερο δυνατό τρόπο το μζγεκοσ του φυςικοφ πλοφτου που περιζχει ςε
ςυνάρτθςθ με το φψοσ ι το βάκοσ ςτο οποίο βρίςκεται θ εκάςτοτε περιοχι .
το κόκκινο πλαίςιο (2) είναι θ πυξίδα. Ουςιαςτικά μζςω αυτοφ του εργαλείου
γνωρίηουμε που είναι ο Βορράσ και ζτςι μποροφμε να προςανατολιςτοφμε πάνω
ςτο χάρτθ τθσ γθσ. Επίςθσ από το εργαλείο αυτό μποροφμε να ελζγξουμε τθσ
κάμερα με τθν οποία παρατθροφμε τθ γθ - ουςιαςτικά τθν οπτικι γωνία με τθν
οποία παρατθροφμε το χάρτθ. Μποροφμε να ςτρζψουμε τθν κάμερα ωσ προσ
κάποια κατεφκυνςθ, από 00- 3600, κακϊσ και ςτρζψουμε τθν κάμερα ωσ προσ
κάποια γωνία, από 00 - 900.
Σζλοσ ςτο μπλε πλαίςιο (3) μποροφμε να κινιςουμε οριηόντια- κάκετα το χάρτθ μασ
και επίςθσ μποροφμε αλλάξουμε τθν κλίμακα κζαςθσ ωσ προσ το πόςο κοντά ι
μακριά από το χάρτθ βριςκόμαςτε.
Με λίγα λόγια με τα εργαλεία που περιγράψαμε παραπάνω μποροφμε να κακορίςουμε τθν
οπτικι γωνία του χριςτθ ωσ προσ το χάρτθ. Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να περιθγθκεί
ςτο ςθμείο του χάρτθ που τον ενδιαφζρει, μπορεί να δει το ςθμείο υπό γωνία, να το δει
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από κοντά ι από μακριά, να το δει από όλεσ τισ πλευρζσ- βόρεια, νότια, ανατολικά, δυτικάμε λίγα λόγια μπορεί να ζχει μια τζλεια εικόνα του γεωγραφικοφ ςθμείου που μελετάει.
3.2.5 Λειτουργύεσ Προγραμματιςμού και Αναπαρϊςταςησ Δεδομϋνων

Η εφαρμογι Google Earth Plug-in απευκφνεται ςε προγραμματιςτζσ και γενικά ςε
καταςκευαςτζσ ιςτοςελίδων και γενικότερων εφαρμογϊν οι οποίοι κζλουν να
αξιοποιιςουν τισ δυνατότθτζσ του και να προβάλλουν δεδομζνα πάνω ςτο χάρτθ.
Προκειμζνου να μπορζςουν οι προγραμματιςτζσ να παραςτιςουν τα δεδομζνα πάνω ςτθν
εφαρμογι, τουσ δίνεται θ δυνατότθτα να γράψουν κϊδικα ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ
JavaScript. το παράρτθμα τθσ παροφςασ διπλωματικισ παρατίκενται κάποια
παραδείγματα αναπαράςταςθσ ςτο Google Earth με χριςθ τθσ γλϊςςασ JavaScript.
Eνςωμάτωςθ του Google Earth Plug-in ςε ιςτοςελίδα
ε αυτό το ςθμείο περιγράφεται ο τρόποσ με τον οποίο ενςωματϊνεται το Google Earth
Plug-in ςε μια ιςτοςελίδα προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί διαδικτυακά.
Αρχικά προςτίκεται ζνα κομμάτι κϊδικα ςτο <head> τθσ html ςελίδασ (εικόνα 5)

Δηθόλα 5 Δηζαγσγή θιεηδηνύ από ηε Google γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Google Earth Plug-in

Με αυτό τον τρόπο δθλϊνουμε ζνα μοναδικό κλειδί το οποίο ζχουμε αποκτιςει από τθ
Google, προκειμζνου να ζχουμε τθν άδεια για τθν χριςθ του Google Earth Plug-in. Σο
μοναδικό κλειδί το παίρνουμε εφκολα με μια απλι διλωςθ του url τθσ ιςτοςελίδασ μασ.
το επόμενο βιμα (εικόνα 6) καλοφμε τθ ςυνάρτθςθ για τθν κλιςθ του API.

Δηθόλα 6 Φόξησζε Google Earth Plug-in

Με αυτό τον τρόπο δθλϊνουμε ότι κζλουμε να φορτϊςουμε τθν ενότθτα του Google Earth
θ οποία αποτελεί τθν ζκδοςθ ζνα (πρϊτθ ςτακερι ζκδοςθ).
τθ ςυνζχεια δθλϊνουμε το <div> tag ςτθν html ςελίδα μασ (εικόνα 7), μζςα ςτο οποίο κα
περιζχεται το κομμάτι του API. Σαυτόχρονα μποροφμε να δθλϊςουμε και τισ ιδιότθτεσ CSS
που κα ζχει (όπωσ το μζγεκοσ ι το φψοσ).

Δηθόλα 7 Οξηζκόο πεδίνπ div ζηε ζειίδα γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Google Earth Plug-in

τθ ςυνζχεια και πάλι ςτο <head> τθσ html ςελίδασ μασ (εικόνα 8) δθλϊνουμε τισ
ςυναρτιςεισ που κα αναλάβουν τθ φόρτωςθ και τθ λειτουργία του Google Earth Plug-in.
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Δηθόλα 8 πλάξηεζε init

τθν εικόνα 8 φαίνεται θ πρϊτθ ςυνάρτθςθ ςτθν οποία δθμιουργοφμε ζνα παράδειγμα
εκτζλεςθσ του Google Εarth Plug-in. αν ορίςματα περνάμε το div tag ςτο οποίο κα
περιζχεται το πλαίςιο του Google Earth Plug-in, ςτθν εικόνα 8 υπάρχουν τα ονόματα δυο
ςυναρτιςεων. Η πρϊτθ ςυνάρτθςθ-intiCallback- ζχει ςαν ςκοπό τθν διλωςθ των εντολϊν
για τθν αρχικοποίθςθ των βαςικϊν εργαλείων του ΑPI κατά τθν πρϊτθ εκτζλεςθ του. Η
δεφτερθ – failureCallback – περιζχει τισ εντολζσ οι οποίεσ κα εκτελεςτοφν ςτθν περίπτωςθ
που κα υπάρξει κάποιο πρόβλθμα με τθ φόρτωςι του.
τθ ςυνζχεια παρακζτουμε τον κϊδικα των δφο αυτϊν ςυναρτιςεων.

Δηθόλα 9 πλάξηεζε initCallback

Όπωσ παρατθροφμε, ςτον κϊδικα τθσ ςυνάρτθςθσ initCallback γίνεται θ αρχικοποίθςθ των
βαςικϊν εργαλείων που κα περιζχει θ εφαρμογι (Google Earth Plug-in), για τα ςτρϊματα
των πλθροφοριϊν των χαρτϊν που κα εμφανίηονται, για παράδειγμα θ φπαρξθ δρόμων ι θ
φπαρξθ των ςυνόρων μεταξφ διάφορων περιοχϊν.
Η ςυνάρτθςθ failureCallback μπορεί να περιζχει κάποιο κϊδικα ςε περίπτωςθ προβλιματοσ
κατά τθ φόρτωςθ. τθν εικόνα 10 δεν περιζχεται καμιά εντολι μιασ και δε κζλουμε κάποια
ιδιαίτερθ μεταχείριςθ ςε περίπτωςθ προβλιματοσ.

Δηθόλα 10 πλάξηεζε failureCallBack

Σζλοσ, για να λειτουργιςει και να φορτωκεί τελικά τα Google Earth Plug-in πρζπει να
ςυμπεριλάβουμε ςτο tag <body> τθν παρακάτω εντολι (εικόνα 11):

Δηθόλα 11 Φόξησζε ηεο ζπλάξηεζεο init θαηά ηε θόξησζε ηεο ηζηνζειίδαο
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Με τον τρόπο αυτό δθλϊνουμε ότι κζλουμε κατά τθ φόρτωςθ τθσ ςελίδασ να εκτελείται θ
αρχικι ςυνάρτθςθ φόρτωςθσ του Google Earth Plug-in.
τθν εικόνα 12 παρατίκεται ολόκλθρο το παράδειγμα για να γίνει περιςςότερο κατανοθτό.

Δηθόλα 12 Οιόθιεξν παξάδεηγκα κε θόξησζε ηνπ Google Earth Plug-in ζηελ ηζηνζειίδα

τθν επόμενθ ενότθτα (ενότθτα 3.2.6) κα γίνει μια περιεκτικι ανάλυςθ των απαιτιςεων
που ζχει το ςφςτθμα EVISUGE για τθν αναπαράςταςθ των γεγονότων πάνω ςτουσ χάρτεσ
του Google Earth Plug-in και κα παρουςιαςτεί με ποιο τρόπο καλφπτει τισ απαιτιςεισ αυτζσ
θ βιβλιοκικθ του Google Earth Plug-in.

Νικόλαοσ Σαραντίλθσ 33
User Interface Management System for Event Visualization on Google Earth
3.2.6 Δυνατότητεσ του Google Earth Plug-in που καλύπτουν τισ ανϊγκεσ για την
αναπαρϊςταςη γεγονότων ςτο ςύςτημα EVISUGE
τθν ενότθτα αυτι κα γίνει ςυνοπτικι αναφορά των δυνατοτιτων και των εργαλείων του
Google Earth Plug-in (αναλυτικά παραδείγματα χριςθσ των βιβλιοκθκϊν του Google Earth
Plug-in, όπωσ χρθςιμοποιικθκε ςτο ςφςτθμα EVISUGE, υπάρχουν ςτο Παράρτθμα 1).

Δυνατότθτεσ Αναπαράςταςθσ και
Εργαλεία Google Earth Plug-in
Καταςκευι Πολυγϊνου (με οποιοδιποτε ςχιμα)
Καταςκευι Πολυγϊνου με Ελλειπτικι Μορφι
Καταςκευι Γραμμισ (με οποιοδιποτε ςχιμα)
Χρωματιςμόσ Πολυγϊνων
Χρωματιςμόσ Περιγράμματοσ Πολυγϊνου
Χρωματιςμόσ Γραμμισ
Καταςκευι πολυγϊνου με Σριςδιάςτατθ μορφι
Προςδιοριςμόσ Πάχουσ Γραμμισ
Καταςκευι Μπαλονιοφ Πλθροφορίασ
Καταςκευι θμείου Καταγραφισ (Placemark)
Εργαλείο προβολισ θμερομθνία και ϊρασ
Εργαλείο χριςθσ ιςτορικϊν χαρτϊν
Χειριςμόσ Κάμερασ (κλιμάκωςθ, κατεφκυνςθ, κλίςθ)
Καταςκευι Πολυγϊνων κάτω από το επίπεδο τθσ
κάλαςςασ
Τποςτιριξθ ζτοιμων 3D μοντζλων (καταςκευαςμζνα για
παράδειγμα ςτο Google Sketch-up)
Χειριςμόσ Event που ςυμβαίνουν ςτθν περιοχι του
διαδραςτικοφ χάρτθ
Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Περιιγθςθσ (Tour)
Ενςωμάτωςθ και χριςθ τθσ γλϊςςασ ΚML (αναφζρεται
ςτθν ενότθτα 3.3)
Πίλαθαο 1 Γπλαηόηεηεο θαη εξγαιεία Google Earth Plug-in

3.3 ΚΜL (Keyhole Markup Language)
Η Keyhole Markup Language είναι μια XML κωδικοποίθςθ για τθν περιγραφι γεωγραφικϊν
δεδομζνων και τθν αναπαράςταςι τουσ μζςω του διαδικτφου ςε δφο και τριϊν διαςτάςεων
χάρτεσ τθσ Γθσ. Η KML αναπτφχκθκε για χριςθ από το Google Earth το οποίο είχε ονομαςτεί
αρχικά Keyhole Earth Viewer. Δθμιουργικθκε από τθν εταιρία Keyhole, θ οποία
εξαγοράςτθκε από τθν Google to 2004. To όνομα Keyhole είναι ζνασ φόροσ τιμισ ςτουσ
δορυφόρουσ αναγνϊριςθσ KH, το αρχικό «μάτι ςτον ουρανό» ςφςτθμα ςτρατιωτικισ
αναγνϊριςθσ που δθμιουργικθκε το 1976. Η KML είναι ζνα διεκνζσ πρότυπο του Open
Geospatial Consortium. Σο Google Earth ιταν το πρϊτο πρόγραμμα που μποροφςε να
προβάλλει και να επεξεργαςτεί γραφικά αρχεία KML. Άλλεσ εταιρείεσ, όπωσ θ Marble
ζχουν αρχίςει να αναπτφςςουν εργαλεία για τθν υποςτιριξθ τθσ KML.
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Ζνα αρχείο KML κακορίηει μια ςειρά από χαρακτθριςτικά (placemarks, εικόνεσ, πολφγωνα,
3D μοντζλα, περιγραφζσ κειμζνου, κλπ.) για εμφάνιςθ ςτο Google Earth, χάρτεσ και κινθτά,
ι οποιοδιποτε άλλο 3D πρόγραμμα περιιγθςθσ τθσ Γθσ (geobrowser) για τθν
αναπαράςταςθ τθσ κωδικοποίθςθσ KML. Κάκε τόποσ ζχει πάντα ζνα γεωγραφικό
μικοσ και πλάτοσ . Άλλα ςτοιχεία μπορεί να κάνουν τθν προβολι πιο ςυγκεκριμζνθ, όπωσ θ
κλίςθ, θ κατεφκυνςθ, το υψόμετρο, τα οποία κακορίηουν από κοινοφ μια "εικόνα από τθν
κάμερα". Οριςμζνεσ πλθροφορίεσ τθσ KML δεν μποροφν να προβλθκοφν ςτο Google Maps
ι Κινθτά .
Σα αρχεία KML πολφ ςυχνά διανζμονται ςε μορφι ςυμπιεςμζνων αρχείων με επζκταςθ
.kmz. Αυτζσ πρζπει να είναι ςε μορφι ςυμπίεςθσ ςυμβατι με το ZIP 2,0 (π.χ. θ
αποπλθκωριςτι μζκοδοσ), διαφορετικά το αρχείο .kmz μπορεί να μθν αποςυμπιεςτεί ςε
όλουσ τουσ geobrowsers. Σα περιεχόμενα ενόσ αρχείου KMZ είναι ζνα ενιαίο ζγγραφο KML
root (πλαςματικά "doc.kml") και προαιρετικά τυχόν επικαλφψεισ, εικόνεσ και COLLADA 3D
μοντζλα που αναφζρονται ςτθ KML, ςυμπεριλαμβανομζνου του δικτφου που ςυνδζονται
με τα αρχεία KML. Η ρίηα του KML εγγράφου είναι ςυνικωσ ζνα αρχείο με όνομα
‘’dok.kml’’, αλλά το πρϊτο .kml που καταχωρείται ςτο αρχείο KMZ, είναι αυτό που
επιλζγεται από το Google Earth, ανεξάρτθτα από το όνομά του. Κατά ςυνκικθ, το KML
ζγγραφο που αποτελεί τθ ρίηα, βρίςκεται ςτο επίπεδο ρίηασ και τα υπόλοιπα αρχεία
αναφζρονται ςε υποκαταλόγουσ (π.χ. εικόνεσ για επικαλυπτόμενεσ εικόνεσ).

Ζνα παράδειγμα KML εγγράφου φαίνεται ςτο παρακάτω κομμάτι κϊδικα:
<? Xml version = "1.0" encoding = "utf-8" ?>
<kml xmlns = "http://www.opengis.net/kml/2.2" >
<Document >
<Placemark >
<όνομα > Νζα Τόρκθ < / name >
<περιγραφι > Νζα Τόρκθ </ περιγραφι >
<Point >
<ςυντεταγμζνεσ > -74.006393,40.714172,0 </ ςυντεταγμζνεσ >
</ Point >
</ Placemark >
</ Document >
</ kml >
3.3.1 ύςτημα αναφορϊσ τησ KML

Ωσ ςφςτθμα αναφοράσ, θ KML χρθςιμοποιεί 3D γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ: γεωγραφικό
μικοσ, πλάτοσ και φψοσ, με αυτι τθ ςειρά. Σο γεωγραφικό μικοσ και γεωγραφικό πλάτοσ
είναι ςυςτατικά όπωσ ορίηονται από το Παγκόςμιο Γεωδαιτικό φςτθμα 1984 (WGS84) . Η
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κατακόρυφθ ςυνιςτϊςα (υψόμετρο) μετράται από το WGS84 EGM96 γεωειδοφσ
κατακόρυφο datum . Αν το υψόμετρο παραλείπεται από μια ςυντεταγμζνθ, π.χ. (-122.917,
49.2623), τότε θ προεπιλεγμζνθ τιμι του είναι 0 (περίπου ςτο επίπεδο τθσ κάλαςςασ), π.χ (122.917, 49.2623, 0). Ο επίςθμοσ οριςμόσ του ςυςτιματοσ ςυντεταγμζνων αναφοράσ που
χρθςιμοποιοφνται από τθν KML περιζχεται ςτθν OGC KML 2,2. Οι προδιαγραφζσ του KML
2,2 υποβλικθκαν ςτο Open Geospatial Consortium για να διαςφαλίςει τθ κζςθ τθσ ωσ ζνα
ανοικτό πρότυπο για όλουσ τουσ geobrowsers . Σον Νοζμβριο του 2007 μια νζα KML 2,2
Προτφπθ Ομάδα Εργαςίασ ςυςτάκθκε εντόσ OGC για τθν επιςθμοποίθςθ τθσ ΚML 2,2 ωσ
πρότυπο OGC. Η ςυηιτθςθ για τα προτεινόμενα πρότυπα τελείωςε ςτισ 4 Γενάρθ
2008, οπότε θ KML ζγινε επίςθμο πρότυπο OGC ςτισ 14 Απριλίου 2008.
τθν επόμενθ ενότθτα (ενότθτα 3.3.2) κα γίνει μια περιεκτικι ανάλυςθ των απαιτιςεων
που ζχει το ςφςτθμα EVISUGE για τθν αναπαράςταςθ των γεγονότων πάνω ςτουσ χάρτεσ
του Google Earth Plug-in και κα παρουςιαςτεί με ποιο τρόπο καλφπτει τισ απαιτιςεισ αυτζσ
θ γλϊςςα KML.
3.3.2 Δυνατότητεσ και εργαλεύα KML για χρόςη ςτο ςύςτημα EVISUGE

τθν ενότθτα αυτι κα γίνει μια ςυνοπτικι περιγραφι των δυνατοτιτων και των εργαλείων
τθσ γλϊςςασ KML (αναλυτικά παραδείγματα χριςθσ τθσ γλϊςςασ KML, όπωσ
χρθςιμοποιικθκε ςτο ςφςτθμα EVISUGE, υπάρχουν ςτο Παράρτθμα 2).

Δυνατότθτεσ και εργαλεία KML
Καταςκευι Πολυγϊνου (με οποιοδιποτε ςχιμα)
Καταςκευι Πολυγϊνου Ελλειπτικισ μορφισ
Καταςκευι Γραμμισ (με οποιοδιποτε ςχιμα)
Απεικόνιςθ Πολυγϊνου ςε Σριςδιάςτατθ μορφι
Χρωματιςμόσ πολυγϊνων
Χρωματιςμόσ περιγράμματοσ πολυγϊνων
Καταςκευι Μπαλονιοφ Πλθροφορίασ
Καταςκευι θμείου Καταγραφισ (Placemark)
Καταςκευι κάτω από το επίπεδο τθσ κάλαςςασ
Χειριςμόσ κάμερασ (κλιμάκωςθ, κατεφκυνςθ, κλίςθ)
Τποςτιριξθ ζτοιμων μοντζλων 3D
Τποςτιριξθ εργαλείου χρόνου και θμερομθνίασ
Τποςτιριξθ λειτουργίασ Περιιγθςθσ (Tour)
Πίλαθαο 2 Γπλαηόηεηεο θαη εξγαιεία KML

3.4 JavaScript
Η JavaScript είναι μια scripting γλϊςςα για το διαδίκτυο. Χρθςιμοποιείται ςε ςχεδόν όλεσ
τισ ιςτοςελίδεσ για να προςκζςει λειτουργικότθτα, να επικυρϊςει ι όχι τα ςτοιχεία μιασ
φόρμασ, να διακρίνει τον εκάςτοτε browser κ.α. Είναι μια απλι γλϊςςα προγραμματιςμοφ.
Ο κϊδικασ JavaScript μπορεί να ενςωματωκεί μζςα ςε ζνα HTML ζγγραφο ι να ειςαχκεί
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από ζνα ι περιςςότερα εξωτερικά αρχεία. το ςφςτθμα EVISUGE, θ γλϊςςα JavaScript
χρθςιμοποιικθκε κατά το ςχεδιαςμό των ιςτοςελίδων για τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων
ςτόχων όπωσ ο ζλεγχοσ ςτοιχείων ςυμπλιρωςθσ μιασ φόρμασ, θ προςαρμογι των
διαςτάςεων των εικόνων ςε ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ ανεξάρτθτα από αυτζσ που ορίηει ο
χριςτθσ, ϊςτε να αποφευχκεί τυχόν πρόβλθμα με το χϊρο και θ δυνατότθτα εμφάνιςθσ
τθσ εικόνασ ςε πραγματικό μζγεκοσ, ο ζλεγχοσ αποκικευςθσ διάφορων καταγραφϊν, ςε
περίπτωςθ log out από το ςφςτθμα κ.ά.

3.5 Servlets
Σα servlets είναι μια τεχνολογία που χρθςιμοποιείται για τθ λιψθ και τθν απάντθςθ ςε
αιτιματα (requests) από Web clients, ςυνικωσ μζςω του πρωτοκόλλου HTTP. Είναι μικρά
κομμάτια κϊδικα που τρζχουν από τθ πλευρά του web server. Κάκε servlet ζχει ζνα
ςυγκεκριμζνο «κφκλο ηωισ» (life-cycle) : καταςκευάηεται και αρχικοποιείται, ςτθ ςυνεχεία
όταν καλείται, διαχειρίηεται το αίτθμα που δζχεται από τον client και ςτζλνει μια απάντθςθ
ωσ επιςτροφι, και τζλοσ καταςτρζφεται όταν ζχει τελειϊςει. Η τεχνολογία των servlets
χρθςιμοποιικθκε ςτθν εφαρμογι από τθ πλευρά του server, για να απαντά ςε κάκε αίτθμα
που υποβάλλει κάκε χριςτθσ. Για παράδειγμα, κάκε φορά που ο χριςτθσ τροποποιεί τισ
παραμζτρουσ ενόσ γεγονότοσ, ζνα servlet είναι υπεφκυνο να αποκρικεί ςε αυτό το αίτθμα,
και να επιςτρζψει ςτο χριςτθ το ανανεωμζνο γεγονόσ.

Δηθόλα 13 Δπηζθόπεζε αξρηηεθηνληθήο πνπ ρξεζηκνπνηεί servlets

3.6 Java Server Pages (JSP)
H JSP (Java Server Pages) είναι μια τεχνολογία που χρθςιμοποιείται για τθ δθμιουργία
εφαρμογϊν διαδικτφου (web application) με δυναμικό περιεχόμενο. Για το λόγο αυτό,
χρθςιμοποιικθκε θ τεχνολογία των JSPs για το ςχεδιαςμό των ιςτοςελίδων του ςυςτιματοσ
EVISUGE. Ζνα JSP μπορεί να αποτελείται από:
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• τατικά HTML/XML ςτοιχεία
• Ειδικά JSP tags
Σα JSP είναι μια Java τεχνολογία που επιτρζπει τθ δθμιουργία HTML, XML ι άλλων
εγγράφων δυναμικά ωσ απάντθςθ ςε ζνα αίτθμα ενόσ web client. Η ςφνταξθ JSP
χρθςιμοποιεί κάποια tags, πολφ κοντά ςτθν XML, τα οποία αποκαλοφνται JSP actions, και
προςφζρουν ςυγκεκριμζνθ λειτουργία ςε ζνα JSP. Επιπλζον θ τεχνολογία επιτρζπει τθ
δθμιουργία των JSP tag libraries , οι οποίεσ ενεργοφν ωσ επεκτάςεισ των κακιερωμζνων
HTML ι XML tags.
Σα πλεονεκτιματα των JSP είναι τα εξισ:
1. υπάρχει διαχωριςμόσ ανάμεςα ςτο ςτατικό και ςτο δυναμικό περιεχόμενο
μιασ ςελίδασ
2. Write Once Run Everywhere
3. Σο δυναμικό περιεχόμενο μπορεί να διανεμθκεί ςε ποικίλα formats
4. Εκμεταλλεφονται πλιρωσ το Servlet API

3.7 Data Access Object (DAO)
H τεχνολογία Data Access Object (DAO) διευκολφνει τθν πρόςβαςθ ςε μια πθγι δεδομζνων
(Data Source), όπωσ για παράδειγμα ςε μια βάςθ δεδομζνων, για τθν ανάκτθςθ και τθν
αποκικευςθ τθσ πλθροφορίασ. Παρζχει όλουσ τουσ μθχανιςμοφσ που χρειάηονται για τθν
πρόςβαςθ ςτθν πθγι των δεδομζνων (ςυναρτιςεισ για τθν αποκικευςθ και τθν ανάκτθςθ
δεδομζνων). Σο DAO αποκρφπτει εντελϊσ τισ λεπτομζρειεσ υλοποίθςθσ τθσ πθγισ
δεδομζνων από τουσ πελάτεσ (clients) τθσ. Σο πλεονζκτθμα του DAO είναι ότι διαχωρίηει το
business logic τθσ εφαρμογισ από το persistent logic, ζτςι ςε περίπτωςθ που ςτο μζλλον
χρειαςτεί να αλλάξει θ πθγι δεδομζνων δε κα επθρεαςτοφν οι clients αφοφ το μόνο που
χρειάηεται είναι να αλλαχκοφν οι διεπαφζσ που υλοποιοφν το DAO. Ουςιαςτικά, το DAO
λειτουργεί ωσ διαμεςολαβθτισ μεταξφ του business logic και τθσ πθγισ δεδομζνων.

Δηθόλα 14 Γηάγξακκα θιάζεσλ πνπ αλαπαξηζηά ηηο ζπζρεηίζεηο γηα ην πξόηππν ηνπ DAO
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Business Object: αντιπροςωπεφει τον client προσ τα δεδομζνα. Είναι το αντικείμενο που
χρειάηεται να ζχει πρόςβαςθ ςτθν πθγι των δεδομζνων για τθν ανάκτθςθ και τθν
αποκικευςθ των δεδομζνων.
Data Access Object: περιγράφει το επίπεδο υλοποίθςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα ζτςι
ϊςτε να επιτρζπει ςτο business object να ζχει πρόςβαςθ ςτθν πθγι δεδομζνων
Data Source: αντιπροςωπεφει τθν πθγι των δεδομζνων. Μπορεί να είναι μια βάςθ
δεδομζνων όπωσ RDBMS, OODBMS, XML repository, flat file system.
Transfer Object: χρθςιμοποιείται για τθ μεταφορά των δεδομζνων. Ζνα data access object
χρθςιμοποιεί ζνα transfer object για να επιςτρζψει τα δεδομζνα ςτον client.
το ςφςτθμα EVISUGE χρθςιμοποιικθκε το DAO για να εξαςφαλιςτεί εφκολθ πρόςβαςθ ςτθ
ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων που υλοποιικθκε.

3.8 Το Μοηίβο BCED
Σο ςχεδιαςτικό μοτίβο (design pattern) που επιλζχκθκε για τθν αρχιτεκτονικι του
ςυςτιματοσ EVISUGE είναι το BCED. To ςυγκεκριμζνο μοτίβο αποτελείται από τζςςερα
επιμζρουσ επίπεδα.
3.8.1 Επύπεδο Boundary Layer
το πρϊτο επίπεδο, το Επίπεδο Ορίων (Boundary Layer) ζχουμε τα JSPs με τα οποία γίνεται
θ επικοινωνία με το χριςτθ. Ζχουν ςαν ςκοπό τθν παρουςίαςθ ςτοιχείων ςτο χριςτθ και
ταυτόχρονα να δζχονται ςτοιχεία και από αυτόν για κάποιεσ επιμζρουσ λειτουργίεσ που κα
ικελαν να εκτελζςουν.
3.8.2 Επύπεδο Control Layer
Η αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ ςτο Επίπεδο Ελζγχου (Control Layer) ςχεδιάςτθκε
ςφμφωνα με το μοτίβο Model-View-Controller (MVC), το οποίο αποτελεί ζνα ςχεδιαςμό
αρχιτεκτονικισ που χρθςιμοποιείται από τθν τεχνολογία λογιςμικοφ. Ο υπεφκυνοσ για τθ
ςχεδίαςθ και τθν ανάπτυξθ μιασ εφαρμογισ επικυμεί ςυχνά να χωρίςει τα δεδομζνα
(μοντζλα) από τισ γραφικζσ διεπαφζσ που φαίνονται ςτο χριςτθ, ζτςι ϊςτε οποιεςδιποτε
αλλαγζσ γίνονται ςτο γραφικό περιβάλλον να μθν ζχουν επιπτϊςεισ ςτο ςτάδιο τθσ
επεξεργαςίασ των δεδομζνων, αλλά και θ αναδιοργάνωςθ των δεδομζνων να μθν
επθρεάηει το γραφικό μζροσ τθσ εφαρμογισ. Σο MVC λφνει αυτό το πρόβλθμα με τθν
αποςφνδεςθ τθσ πρόςβαςθσ και των ενεργειϊν που γίνονται πάνω ςτα δεδομζνα, από τθν
παρουςίαςθ των ςτοιχείων και τθν αλλθλεπίδραςθ με τουσ χριςτεσ, ειςάγοντασ ζνα
ενδιάμεςο επίπεδο (layer): τον ελεγκτι (controller). Ζτςι λοιπόν, ςφμφωνα με το MVC
ζχουμε:
• Model: Περιλαμβάνει τθν αναπαράςταςθ τθσ πλθροφορίασ τθν οποία χρθςιμοποιεί θ
εφαρμογι, όπωσ επίςθσ και τθ λογικι που χρθςιμοποιείται για τθ διαχείριςθ και
επεξεργαςία τθσ πλθροφορίασ. Σζλοσ, πολλά ςυςτιματα χρθςιμοποιοφν μθχανιςμοφσ
αποκικευςθσ τθσ πλθροφορίασ (persistency layer), όπωσ βάςεισ δεδομζνων, ι αρχεία ςε
τοπικοφσ ι απομακρυςμζνουσ δίςκουσ.
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• View: Περιλαμβάνει τισ γραφικζσ διεπαφζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν
αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τθν εφαρμογι.
• Controller: Επεξεργάηεται και ανταποκρίνεται ςε γεγονότα, όπωσ για παράδειγμα οι
ενζργειεσ των χρθςτϊν, και μπορεί να προκαλζςει αλλαγζσ ςτισ διάφορεσ πλθροφορίεσ του
ςυςτιματοσ.
Σο ςχεδιαςτικό μοτίβο MVC απεικονίηεται γραφικά ςτθν Εικόνα 15

Δηθόλα 15 Σν ζρεδηαζηηθό κνηίβν MVC

Όπωσ παρατθροφμε το τμιμα model υλοποιεί τθ business logic τθσ εφαρμογισ (ςτα πλαίςια
τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ υλοποιικθκε με java beans), ενϊ το view τμιμα
παρζχει το user interface (ςτα πλαίςια τθσ παροφςα διπλωματικισ εργαςίασ υλοποιικθκε
με JSPs).Σζλοσ, το controller τμιμα αποτελείται από τισ κλάςεισ ελζγχου ςφμφωνα με τισ
οποίεσ κακορίηεται θ επιμζρουσ κατάςταςθ του ςυςτιματοσ ανάλογα με τισ επιλογζσ του
χριςτθ.
3.8.3 Επύπεδο Entity Layer
το τρίτο επίπεδο, το επίπεδο οντοτιτων (entity layer) ζχουμε τισ κλάςεισ (entity classes)
που υλοποιοφν τθ λογικι τθσ εφαρμογισ και αναπαριςτοφν δεδομζνα που ειςάγονται ι
εξάγονται από τθ βάςθ δεδομζνων, ενϊ περιλαμβάνουν και τισ μεκόδουσ που εκτελοφν τισ
λειτουργίεσ αυτζσ. Επικοινωνοφν με τα δφο παραπάνω επίπεδα κακϊσ και με το κατϊτερο
που αφορά τθν επικοινωνία με τθ βάςθ δεδομζνων.

Νικόλαοσ Σαραντίλθσ 40
User Interface Management System for Event Visualization on Google Earth
3.8.4 Επύπεδο Database Interface Layer
το τζταρτο και τελευταίο επίπεδο, το επίπεδο διεπαφισ με τθ βάςθ δεδομζνων
περιζχονται όλεσ οι κλάςεισ που αφοροφν τθν αντιςτοίχθςθ των κλάςεων των οντοτιτων
μεταξφ των κλάςεων αντίςτοιχουσ πίνακεσ μιασ βάςθσ δεδομζνων, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ
επικοινωνία μεταξφ των κλάςεων οντοτιτων και τθσ βάςθσ δεδομζνων.
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3.8.5 Διαγραμματικό απεικόνιςη BCED
τθν εικόνα 16 αυτι παρατίκεται το ςφνολο των επιπζδων τθσ αρχιτεκτονικισ BCED που
χρθςιμοποιικθκε ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ:

JSP’s

CONTROL LAYER

ENTITY LAYER

TRANSFER OBJECTS

DATABASE INTERFACE LAYER

DATABASE
Δηθόλα 16 Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο αξρηηεθηνληθήο BCED
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3.9 Δργαλεία Προγραμμαηιζμού
3.9.1 Eclipse Java EE IDE for Web Developers
Για τθν υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ EVISUGE χρθςιμοποιικθκε ςαν εργαλείο
προγραμματιςμοφ θ πλατφόρμα Eclipse , με τθ χριςθ ενόσ plug-in που μασ επιτρζπει να
αναπτφξουμε τθ διαδικτυακι εφαρμογι μασ (υποςτθρίηει τθν χριςθ jsp, servlet, javascript).
Σο Eclipse είναι μια ευρζωσ διαδεδομζνθ, βαςιςμζνθ ςτθ Java, επεκτάςιμθ, ανοικτοφ
κϊδικα πλατφόρμα. Από μόνθ τθσ αποτελεί ζνα framework και ζνα ςφνολο υπθρεςιϊν για
τθν καταςκευι εφαρμογϊν από τα plug-in τα οποία περιλαμβάνει. Οι περιςςότεροι
χριςτεσ είναι εξοικειωμζνοι με τθ χριςθ του ωσ περιβάλλοντοσ ανάπτυξθσ τθσ γλϊςςασ
Java (ΙDE), όμωσ θ πλατφόρμα δε ςταματά εκεί. Περιλαμβάνει το Plug-in Development
Environment (PDE) το οποίο επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ τθν καταςκευι εργαλείων τα οποία
κα μποροφν να ενςωματωκοφν ςτθν βαςικι πλατφόρμα και να δουλζψουν απρόςκοπτα. Σα
εργαλεία δεν αφοροφν μόνο τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Java. Yπάρχουν διάφορα plug-in
τα οποία επιτρζπουν τθν υποςτιριξθ και άλλων γλωςςϊν προγραμματιςμοφ, όπωσ C/C++ ι,
όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ ζνα ολοκλθρωμζνο εργαλείο
ανάπτυξθσ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν μζςω τθσ υποςτιριξθσ όλων των απαραίτθτων
γλωςςϊν.
3.9.2 ΜySQL Connector
H MySQL είναι ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων, που επιτρζπει τθ
ςφνδεςι τουσ με εφαρμογζσ που ζχουν καταςκευαςτεί χρθςιμοποιϊντασ τθ γλϊςςα Java
μζςω του JDBC (Java to Database Connectivity) driver, ο οποίοσ ονομάηεται ΜySQL
Connector.
Ο ΜySQL Connector αποτελεί ζναν JDBC Type 4 driver, ο oποίοσ δθλϊνει ότι το πρωτόκολλο
τθσ ΜySQL είναι γραμμζνο εξολοκλιρου ςε γλϊςςα Java και δε βαςίηεται κακόλου ςτισ
βιβλιοκικεσ χριςθσ τθσ ΜySQL από τουσ χριςτεσ.

3.10 Περίλευε
το κεφάλαιο αυτό αναφζρκθκαν εκτενϊσ όλεσ οι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιικθκαν ςτα
πλαίςια τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ. υγκεκριμζνα, αναλφκθκε θ χριςθ των δφο
κυριοτζρων τεχνολογιϊν που χρθςιμοποιικθκαν, του Google Earth APΙ και τθσ Plug-in
εφαρμογισ του για τθ χριςθ ςε ιςτοςελίδα κακϊσ και τθσ γλϊςςασ ΚΜL. τθ ςυνζχεια
αναφζρκθκαν οι υπόλοιπεσ γλϊςςεσ που αφοροφν τθν καταςκευι ενόσ διαδικτυακοφ
ςυςτιματοσ και τθσ βαςικισ αρχιτεκτονικισ για τθν καταςκευι του. Σζλοσ, ζγινε μια
ςφντομθ αναφορά ςτα εργαλεία προγραμματιςμοφ που χρθςιμοποιικθκαν.
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Κεφάλαιο 4
Ανάλυςη Απαιτήςεων
4.1 Διζαγφγή
ε αυτό το κεφάλαιο κα περιγραφεί θ ανάλυςθ απαιτιςεων του ςυςτιματόσ EVISUGE. Σο
ςφςτθμα EVISUGE ζχει ςαν βαςικό ςτόχο τθν υποςτιριξθ χρθςτϊν και τθν υποςτιριξθ
τριϊν βαςικϊν εφαρμογϊν. Αυτζσ οι εφαρμογζσ είναι: α) Εφαρμογζσ με Ιςτορικά Γεγονότα
(κυρίωσ ιςτορικζσ μάχεσ), β) Εφαρμογζσ με Φφςθ και Διαδρομζσ (π.χ. διάςχιςθ μονοπατιοφ
από μια περιοχι ςε μια άλλθ) και γ) Εφαρμογζσ με Καιρικά Φαινόμενα και Φυςικζσ
Καταςτροφζσ (π.χ. αναπαράςταςθ κερμοκραςίασ μιασ περιοχισ, αναπαράςταςθ μιασ
πυρκαγιάσ). Σο ςφςτθμα υποςτθρίηει τόςο τθν καταγραφι και τθν περιγραφι των
εφαρμογϊν αυτϊν πάνω ςτουσ χάρτεσ του Google Earth, όςο τθν προβολι και τθν
αναπαράςταςι τουσ επίςθσ πάνω ςτουσ ίδιουσ χάρτεσ. τισ ενότθτεσ που ακολουκοφν κα
γίνει ανάλυςθ των απαιτιςεων τθσ κάκε εφαρμογισ.

4.2 Γενική Περιγραθή Απαιηήζεφν
Σο ςφςτθμα EVISUGE ικανοποιεί τθν υποςτιριξθ τριϊν εφαρμογϊν.
Εφαρμογζσ με Ιςτορικά Γεγονότα (αναπαράςταςθ ιςτορικϊν μαχϊν κυρίωσ).
Εφαρμογζσ με Φφςθ και Διαδρομζσ (αναπαράςταςθ διάςχιςθσ μονοπατιϊν).
Εφαρμογζσ με Καιρικά Φαινόμενα και Φυςικζσ Καταςτροφζσ.
Οι εφαρμογζσ αυτζσ ζχουν κάποια κοινά χαρακτθριςτικά όςον αφορά τον τρόπο
καταγραφισ, περιγραφισ και αναπαράςταςισ τουσ. Σα χαρακτθριςτικά αυτά είναι:
4.2.1 ενϊριο
τθν ενότθτα αυτι περιγράφεται ο όροσ του ςεναρίου, οι τφποι των ςεναρίων που
υποςτθρίηονται από το ςφςτθμα και τα χαρακτθριςτικά – δυνατότθτεσ του ςεναρίου.
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Δηθόλα 17 Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηύπσλ ελαξίνπ

τθν Εικόνα 17 περιγράφονται οι τφποι ςεναρίων που υποςτθρίηει το ςφςτθμα EVISUGE.
Τποςτθρίηονται ενάρια Ιςτορικϊν Γεγονότων, ενάρια Φφςθσ/Διαδρομϊν και ενάρια
Καιρικϊν Φαινομζνων/Φυςικϊν Καταςτροφϊν.

Δηθόλα 18 Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε δπλαηνηήησλ ελαξίνπ θαη ησλ κεζόδσλ ηνπ

τθν Eικόνα 18 περιγράφεται θ διαγραμματικι απεικόνιςθ ενόσ εναρίου μαηί με τα
χαρακτθριςτικά και τισ δυνατότθτζσ του. Με τον όρο Σενάριο εννοείται θ ςυνολικι
περιγραφι μιασ ομάδασ από γεγονότα που ζχουν όλα κοινά γνωρίςματα και κοινζσ
ιδιότθτεσ. Σο ςενάριο ζχει ςαν χαρακτθριςτικά του : α) το όνομά του, β) τθν περιγραφι του,
γ) τθν θμζρα που δθμιουργικθκε και δ) ζνα υπόμνθμα το οποίο περιγράφει και ομαδοποιεί
τθν εμφάνιςθ των γεγονότων ϊςτε να είναι κατανοθτά ςτον χριςτθ. Επίςθσ το ςφςτθμα
διακζτει τθν κατάλλθλθ λειτουργικότθτα για τθ δθμιουργία νζου ςεναρίου, τθν
επεξεργαςία ενόσ ςεναρίου, τθ διαγραφι ενόσ ςεναρίου και τζλοσ, τθ ςφνδεςθ του
εναρίου με Γεγονότα.
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Για παράδειγμα ςτθν εφαρμογι που αφορά τθν παρουςίαςθ ιςτορικϊν γεγονότων, ζνα
ςενάριο είναι θ «Μάχθ του Μαρακϊνα». Σο ςενάριο αυτό αναφζρεται ςτθ μάχθ του
Μαρακϊνα, περιζχει περιγραφι τθσ μάχθσ και τζλοσ ςτο ςενάριο αυτό περιζχονται όλα τα
γεγονότα που αφοροφν τθ μάχθ ( π.χ. κίνθςθ ςτρατοφ Περςϊν, κίνθςθ ςτρατοφ Ελλινων,
μάχεσ ςτο κεντρικό μζτωπο κ.α.). τθν εφαρμογι που αφορά τθν παρουςίαςθ
φφςθσ/διαδρομϊν, ζνα ςενάριο είναι θ «Διάςχιςθ του Μονοπατιοφ Νυβριτόσ - Γζργερθ».
Σο ςενάριο αυτό περιζχει τθν περιγραφι τθσ διαδρομισ, το υπόμνθμα που δείχνει τί
αποτελοφν τα επιμζρουσ κομμάτια τθσ διαδρομισ αυτισ κακϊσ και όλα τα γεγονότα που
αφοροφν τθ διαδρομι αυτι (π.χ. κζαςθ χωριοφ Νυβριτόσ, διάςχιςθ μονοπατιοφ Νυβριτόσ –
Γζργερθ κ.α.). Σζλοσ, ςτθν εφαρμογι που αφορά τθν παρουςίαςθ καιρικϊν φαινομζνων,
ζνα ςενάριο είναι θ περιγραφι τθσ κερμοκραςίασ τθσ Ελλάδασ για μια ςυγκεκριμζνθ μζρα.
το ςενάριο αυτό περιζχονται θ περιγραφι τθσ κερμοκραςίασ για εκείνθ τθ μζρα, το
υπόμνθμα με τθν ανάλυςθ των χρωμάτων ανάλογα με τθν τιμι τθσ κερμοκραςίασ για κάκε
περιοχι και τζλοσ, τα γεγονότα που αφοροφν τθν περιγραφι τθσ κερμοκραςίασ (π.χ.
χρωματιςμόσ τθσ κάκε περιοχισ με κατάλλθλο χρϊμα ανάλογα με τθν τιμι τθσ
κερμοκραςίασ κ.α.).
4.2.2 Γεγονόσ
τθν ενότθτα αυτι περιγράφονται οι τφποι γεγονότων που υποςτθρίηει το ςφςτθμα
EVISUGE.

Δηθόλα 19 Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηύπνπ Γεγνλόησλ

τθν Εικόνα 19 περιγράφονται οι τφποι Γεγονότων που υποςτθρίηει το ςφςτθμα EVISUGE.
Τποςτθρίηονται Ιςτορικά Γεγονότα, Γεγονότα Φφςθσ/Διαδρομϊν και Γεγονότα Καιρικϊν
Φαινομζνων/Φυςικϊν Καταςτροφϊν.
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Δηθόλα 20 Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ελόο Γεγνλόηνο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ

τθν Εικόνα 20 περιγράφεται ο όροσ του Γεγονότοσ μαηί με τα χαρακτθριςτικά του και τισ
λειτουργίεσ που ζχει ςτο ςφςτθμα EVISUGE. Ζνα Γεγονόσ αποτελεί ζνα ςυμβάν που ςυνζβθ
ςε κάποιο χρονικό διάςτθμα και είχε ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα. Σο ςφςτθμα EVISUGE,
όπωσ περιγράφθκε και ςτθν Εικόνα 19, υποςτθρίηει τρία είδθ γεγονότων. Για το κάκε
γεγονόσ ηθτάει μια πλιρθ περιγραφι, όνομα, εξωτερικό ςφνδεςμο κ.α. Δίνεται ιδιαίτερθ
ςθμαςία ςτθν υποςτιριξθ multimedia χαρακτθριςτικϊν όπωσ είναι θ εικόνα και το βίντεο.
Για τα multimedia χαρακτθριςτικά αυτά υποςτθρίηεται και θ αναπαράςταςι του τρόπου
λιψθσ τουσ πάνω ςτο χάρτθ του Google Earth, ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να καταλάβει καλφτερα
πωσ λιφκθκαν.
Επίςθσ, κάκε γεγονόσ ζχει ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ και δυνατότθτεσ προκειμζνου να
υποςτθριχκεί ςτο ςφςτθμα. Αυτζσ είναι: Δθμιουργία/ Επεξεργαςία/ Διαγραφι Γεγονότοσ,
Προςκικθ/ Επεξεργαςία/ Διαγραφι Χρόνου, Προςκικθ/ Επεξεργαςία / Διαγραφι Ρόλων ςε
ζνα Γεγονόσ και Αναπαράςταςθ του Γεγονότοσ και των Ρόλων που το αποτελοφν πάνω ςτο
χάρτθ του Google Earth. τθ ςυνζχεια, ζνα Γεγονόσ μπορεί να ζχει ςχζςθ με ρόλουσ που
ςυμμετζχουν ςτο Γεγονόσ, όπωσ είναι για παράδειγμα οι ςτρατιϊτεσ που αποτελοφν το
ςτρατό των Περςϊν, το αυτοκίνθτο που κάνει τθ διαδρομι Νυβριτόσ – Γζργερθ κ.α.
Σζλοσ, κάκε Γεγονόσ μπορεί να ζχει ςχζςθ με άλλα Γεγονότα που ςυνζβθςαν πριν, μετά ι
ταυτόχρονα με το Γεγονόσ αυτό. Εφόςον υπάρχει αυτι θ ςχζςθ μεταξφ των Γεγονότων το
ςφςτθμα EVISUGE μπορεί να αναπαραςτιςει τα γεγονότα αυτά ανάλογα με τθ χρονικι
διάρκεια και τθ χρονικι εξζλιξι τουσ. υνεπϊσ το ςφςτθμα αναπαριςτά και Παράλλθλα
Γεγονότα, χαρακτθριςτικό το οποίο το κάνει κατάλλθλο για τθν υποςτιριξθ των τριϊν
ειδϊν εφαρμογϊν και ιδιαίτερα τθσ εφαρμογισ με τθν αναπαράςταςθ ιςτορικϊν μαχϊν
(π.χ. τα γεγονότα τθσ κίνθςθσ και των δφο παρατάξεων του ςτρατοφ των Ελλινων για τθν
περικφκλωςθ των Περςϊν ςτο ενάριο τθσ «Μάχθσ του Μαρακϊνα» ζγιναν ταυτόχρονα,
οπότε θ αναπαράςταςθ πάνω ςτο χάρτθ του Google Earth είναι ταυτόχρονθ).

Νικόλαοσ Σαραντίλθσ 47
User Interface Management System for Event Visualization on Google Earth
4.2.3 Αναπαρϊςταςη εναρύων – Γεγονότων ςτουσ χϊρτεσ του Google Earth
Σο ςφςτθμα ΕVISUGE προκειμζνου να κάνει τθν καταγραφι και τθν αναπαράςταςθ των
γεγονότων αλλά και τθν αναπαραγωγι ολόκλθρων ςεναρίων, χρθςιμοποιεί το διαδραςτικό
χάρτθ του Google Earth. Για τθν αναπαράςταςθ των γεγονότων πάνω ςτο χάρτθ
χρθςιμοποιοφνται οι βιβλιοκικεσ του Google Earth Plug-in κακϊσ και θ γλϊςςα KML
(αναλφκθκαν και οι δφο αυτζσ τεχνολογίεσ ςτο Κεφάλαιο 3, ενότθτεσ 3.2 – 3.3).
Προκειμζνου να γίνει αναπαράςταςθ των γεγονότων πρζπει να γίνει μια χωρικι περιγραφι
του κάκε γεγονότοσ και του κάκε ρόλου που υπάρχει ςε ζνα γεγονόσ. Εν προκειμζνω,
γίνεται αντιςτοίχθςθ γεγονότων και ρόλων με ςχιματα, χρϊματα και ςθμεία που
περιγράφουν ζνα ςχιμα (περιγράφονται αναλυτικά ςτo κεφάλαιο 6). Σα ςθμεία αυτά ςτθν
προκειμζνθ περίπτωςθ αποτελοφν GPS ςυντεταγμζνεσ, κακϊσ το Google Earth υποςτθρίηει
μόνο τζτοιου είδουσ αναπαραςτάςεισ.
4.2.4 Τποςτόριξη Λειτουργικών Απαιτόςεων με το Εννοιολογικό Μοντϋλο ΜΟΜΕ
τα πλαίςια τθ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ προκειμζνου να υποςτθριχκοφν οι
λειτουργικζσ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ EVISUGE, οι οποίεσ περιγράφθκαν ςτισ
προθγοφμενεσ ενότθτεσ, χρθςιμοποιικθκε το εννοιολογικό μοντζλο ΜΟΜΕ. Σο μοντζλο
αυτό κακϊσ και ο τρόποσ που ςυνδζεται με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ διπλωματικισ
περιγράφεται αναλυτικά ςτο Κεφάλαιο 5.

4.3 Φρήζηες ηοσ Σσζηήμαηος
Οι χριςτεσ του ςυςτιματοσ EVISUGE περιγράφονται ςτον Πίνακα 3. τθν πρϊτθ ςτιλθ του
πίνακα δίνεται ο τφποσ του χριςτθ και ςτθ δεφτερθ θ περιγραφι του.

Χριςτθσ

Περιγραφι

Πελάτθσ/Επιςκζπτθσ

Επιςκζπτθσ του ςυςτιματοσ. Δεν ζχει πρόςβαςθ ςτο
ςφςτθμα. Μπορεί να αποκτιςει λογαριαςμό χριςτθ
κάνοντασ εγγραφι ςτο ςφςτθμα.
Εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ του ςυςτιματοσ. Ζχει τθ
δυνατότθτα να επιλζξει ζνα ςενάριο από τθ λίςτα και
να αναπαράγει τθν εξζλιξι του. Ζχει τθ δυνατότθτα
επίςθσ να προςκζςει κάποιο ςχόλιο για το ςενάριο το
οποίο παρατθρεί.
Αποτελεί εγγεγραμμζνο χριςτθ του ςυςτιματοσ. Ζχει
τθ δυνατότθτα να δθμιουργεί διάφορα γεγονότα.
Αναλαμβάνει τθ δθμιουργία του ςεναρίου, τθν
περιγραφι του, τθν καταγραφι του απευκείασ πάνω
ςτουσ χάρτεσ του Google Earth και τθν αναπαράςταςθ
του γεγονότοσ ςτο Google Earth. Σζλοσ ζχει τθ
δυνατότθτα τθσ επεξεργαςίασ ι τθσ διαγραφισ
κάποιου γεγονότοσ κακϊσ επίςθσ και όλων των
αντικειμζνων που περιλαμβάνονται ςτο ςενάριο.
Σαυτόχρονα ζχει και τισ δυνατότθτεσ του Παρατθρθτι
Γεγονότων.
Αποτελεί τον γενικό λειτουργό του ςυςτιματοσ. Ζχει
τθ δυνατότθτα να εγκρίνει τισ αιτιςεισ για τθν
εγγραφι νζων χρθςτϊν κακϊσ και τθν απόρριψι τουσ.

Παρατθρθτισ Γεγονότων

Δθμιουργόσ Γεγονότων

Διαχειριςτισ
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Σαυτόχρονα ζχει τισ δυνατότθτεσ και των δφο
παραπάνω τφπου χρθςτϊν. Σζλοσ μπορεί να
επεξεργαςτεί οποιοδιποτε ςενάριο κζλει.
Πίλαθαο 3 Οη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο EVISUGE

4.4 Περίλευε
το κεφάλαιο αυτό αναλφκθκαν οι λειτουργικζσ απαιτιςεισ του ςυςτιματόσ EVISUGE.
Περιγράφθκαν o εφαρμογζσ που υποςτθρίηει το ςφςτθμα κακϊσ και οι χριςτεσ του
ςυςτιματοσ.
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Κεφάλαιο 5
Εννοιολογικό Μοντέλο
5.1 Διζαγφγή
Η ανάπτυξθ του ςυςτιματόσ EVISUGE βαςίςτθκε ςε ζνα μοντζλο για τθν καταγραφι
γεγονότων, ϊςτε να επιτευχκεί όχι μόνο θ απλι καταγραφι ενόσ γεγονότοσ αλλά και θ
καλφτερθ δυνατι περιγραφι του και αναπαράςταςι του. Σο μοντζλο αυτό αναπτφχκθκε
ςτα πλαίςια τθσ διπλωματικισ εργαςίασ τθσ Παντελι Αμαλίασ και ονομάηεται Multimedia
Event Capturing Model (MOME) [21]. τθ ςυνζχεια κα περιγραφεί ςυνοπτικά το μοντζλο
MOME και κα αναφερκεί με ποιο τρόπο και ςε ποιο βακμό χρθςιμοποιικθκε το μοντζλο
αυτό ςαν υπόβακρο του ςυςτιματοσ EVISUGE.

5.2 Μultimedia Event Capturing Model (MOME)
Σο μοντζλο MOME ζχει ςαν κφριο ςτόχο τθν υποςτιριξθ τθσ καταγραφισ multimedia
πλθροφορίασ για διαφορετικοφσ τφπουσ γεγονότων μαηί με τα ςχετιηόμενα metadata
(μεταδεδομζνα) που τα περιγράφουν, τόςο από ζμπειρουσ όςο και από άπειρουσ
κινθματογραφιςτζσ.
Σο εννοιολογικό μοντζλο MOME ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά:
Επιτρζπει τθν καταγραφι διαφόρων γεγονότων τα οποία μποροφν να αποτελοφν
και μζρθ άλλων ςφνκετων γεγονότων.
Σο κάκε γεγονόσ ςυνδζεται με το χρόνο ςτον οποίο ζλαβε χϊρα, με διάφορα
αντικείμενα τα οποία ζχουν χωρικι ζννοια, με τουσ διαφόρουσ τφπουσ ρόλων που
διαδραματίηουν διαφόρων τφπων αντικείμενα. Αυτά μπορεί να είναι κάποιο
αντικείμενο, ζνα πλικοσ ατόμων ι ζνα και μοναδικό άτομο.
Για κάκε γεγονόσ υπάρχουν διάφορεσ λιψεισ (shots). Σα shots ζχουν multimedia
χαρακτιρα και αποτελοφν τθ λιψθ κάποιου βίντεο το οποίο περιγράφεται από
metadata, πλθροφορίεσ ωσ προσ τθ διάρκειά του, το χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ κτλ.
Επίςθσ μπορεί να υπάρχει ςφνδεςθ ωσ προσ άλλεσ παραμζτρουσ που υπάρχουν
κατά τθ διάρκεια ενόσ γεγονότοσ, όπωσ είναι θ καταγραφι ιχου, φωτιςμοφ.
Για τθν αναπαράςταςθ ενόσ γεγονότοσ χωρικά, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν
διαφόρων ειδϊν χάρτεσ, ανάλογα με το πϊσ κζλουμε να προβάλλουμε τθν
πλθροφορία. Πάνω ςτουσ χάρτεσ αυτοφσ γίνεται θ αναπαράςταςθ του γεγονότοσ, θ
κζςθ από τθν οποία κατεγράφθ ζνα shot, θ τροχιά που διζγραψε ο χειριςτισ τθσ
κάμερασ για να κάνει τθ λιψθ, το εφροσ κζαςθσ τθσ κάμερασ.
Για τθν φυςικι αναπαράςταςθ των χωρικϊν αντικειμζνων τα οποία ςυμμετζχουν
ςε ζνα γεγονόσ πάνω ςε χάρτεσ, δίνεται θ δυνατότθτα περιγραφισ τουσ με
ςχιματα. Σο κάκε ςχιμα μπορεί να αποτελείται από μόνο ζνα ςθμείο οπότε είναι
ςχετικά απλι θ αναπαράςταςι του, μπορεί να αποτελείται από διάφορα ςθμεία
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οπότε πρζπει να γίνει ζνασ διαχωριςμόσ ανάμεςα ςε ςχιματα που αποτελοφνται
από ευκείεσ γραμμζσ (πχ. ευκείεσ γραμμζσ, τετράγωνα, παραλλθλόγραμμα,
πολφγωνα) ι ζχουν κάποια ελλειψοειδι μορφι (πχ. κφκλοσ). Σαυτόχρονα
καταγράφεται θ κίνθςι τουσ ςτο χάρτθ, θ κατεφκυνςι τουσ, θ ςχετικι
αναπαράςταςθ του μεγζκουσ τουσ πάνω ςτο χάρτθ.
Παρατθροφμε ότι το μοντζλο παρζχει όλο το υπόβακρο για τθν ςωςτι καταγραφι ενόσ
γεγονότοσ, τθν πλιρθ περιγραφι του, τθν καταγραφι αντικειμζνων που υπάρχουν και
λαμβάνουν μζροσ ςε αυτό, τθ φυςικι αναπαράςταςθ του κάκε γεγονότοσ και όλων όςων
το αποτελοφν πάνω ςε χάρτεσ και τζλοσ, το ςθμαντικότερο κομμάτι, τθ λιψθ shots με
κάποια κάμερα και τθν πλιρθ περιγραφι του τρόπου με τον οποίο ζγινε θ λιψθ και όλων
των παραμζτρων που τθ χαρακτθρίηουν.

5.3 Σύνδεζε με ηo EVISUGE
Σο ςφςτθμα EVISUGE αςχολείται με τθν πλιρθ καταγραφι διαφόρων ειδϊν γεγονότων που
περιλαμβάνει και το multimedia κομμάτι (υποςτιριξθ εικόνασ και βίντεο). Επιπλζον θ
αναπαράςταςθ του γεγονότοσ ςτο ςφςτθμα EVISUGE αφορά τθν προβολι του τρόπου με
τον οποίο εξελίχκθκε χρονικά πάνω ςε ζνα ςυγκεκριμζνο εργαλείο, όπωσ είναι οι χάρτεσ
του Google Earth και δίνεται μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςε τριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ αντί
ςε αναπαράςταςθ ςε απλό καμβά. Επίςθσ, επειδι το ςφςτθμα ζχει ςαν λειτουργικότθτα τθν
υποςτιριξθ τθσ καταγραφισ και τθσ αναπαραγωγισ ςεναρίων που περιλαμβάνουν
γεγονότα, χρειάςτθκε να γίνει μια επζκταςθ ςτο μοντζλο ΜΟΜΕ με ςκοπό τθν υποςτιριξθ
τθσ οντότθτασ των ςεναρίων. τθ ςυνζχεια κα γίνει αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα τμιματα
του μοντζλου για να περιγραφεί ο τρόποσ με τον οποίο αυτά αξιοποιοφνται.
Οι ζννοιεσ του μοντζλου MOME χωρίηονται ςε τζςςερισ κυρίωσ ενότθτεσ:
1. Οι ζννοιεσ που περιγράφουν τα γεγονότα.
2. Οι ζννοιεσ οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται για τθ «λογικι» χωρικι αναπαράςταςθ των
γεγονότων.
3. Οι ζννοιεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν «φυςικι» αναπαράςταςθ των γεγονότων
και των multimedia χαρακτθριςτικϊν πάνω ςε χάρτεσ.
4. Οι ζννοιεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν υποςτιριξθ εκμάκθςθσ και
προετοιμαςίασ.
τθ ςυνζχεια οι ζννοιεσ αυτζσ κα περιγραφοφν περιεκτικά με τθ χριςθ UML διαγραμμάτων.
5.3.1 Έννοιεσ που περιγρϊφουν γεγονότα

Σα διαγράμματα UML περιλαμβάνουν classes και μετα-κλάςεισ. Μια μετα-κλάςθ ςτθ UML
περιγράφεται με UML Stereotypes με το όνομα τθσ μετα-κλάςθσ. Oι μετα-κλάςεισ ςτα
διαγράμματα UML ςυνδζονται με Ενϊςεισ υνκζςεων (Composition Associations). Σα
ςτιγμιότυπα των μετα-κλάςεων είναι κλάςεισ και ςυνδζονται με χζςεισ Εξάρτθςθσ
«instance-of» με τισ μετα-κλάςεισ. Για παράδειγμα όταν παίρνουμε ζνα ςτιγμιότυπο από
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ζνα ςενάριο όπωσ είναι «θ διάςχιςθ του Μονοπατιοφ Νυβριτόσ – Γζργερθ», παίρνουμε τα
ςτιγμιότυπα και από κάκε ζνα γεγονόσ που περιλαμβάνεται και το γεγονόσ τθσ «μετάβαςθσ
από το Νυβριτό ςτθ ζλια» και το γεγονόσ τθσ «μετάβαςθσ από τθ ζλια ςτθ Γζργερθ» μαηί
με τουσ ρόλουσ, όπωσ για παράδειγμα το αυτοκίνθτο με το οποίο γίνεται θ διάςχιςθ του
μονοπατιοφ ι ο άνκρωποσ που οδθγεί. Με αυτόν τον τρόπο, κάκε ςτιγμιότυπο του
μοντζλου δθμιουργεί ζνα ςενάριο, το οποίο περιγράφει ζνα πρωταρχικό γεγονόσ ςτον
πραγματικό κόςμο. Επίςθσ ο χριςτθσ κατά τθν καταγραφι ενόσ ςεναρίου μπορεί να
καταγράψει κάποια εικόνα ι κάποιο βίντεο και να το ςυνδζςει με κάποιο γεγονόσ, επίςθσ
παρουςιάηεται και ο τρόποσ με τον οποίο πάρκθκε θ εικόνα ι το βίντεο (προσ τα ποφ είναι
ςτραμμζνθ θ κάμερα κατά τθ λιψθ) αυτό παριςτάνεται με τθν κλάςθ Event Shot.

Δηθόλα 21 Έλλνηεο γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ γεγνλόησλ. Σα ζηηγκηόηππα ελόο γεγνλόηνο απαξηίδνληαη από ηα
ζηηγκηόηππα ηεο θάζε έλλνηαο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε απηό.

Για να γίνει περιςςότερο κατανοθτό το μοντζλο τθσ εικόνασ 21, κα περιγραφεί
λεπτομερζςτερα ςτο προθγοφμενο παράδειγμα με τθ διάςχιςθ του μονοπατιοφ. τθν
εικόνα 22 φαίνεται ζνα παράδειγμα ενόσ ςτιγμιότυπου ενόσ ςεναρίου με όνομα «Διάςχιςθ
Μονοπατιοφ Νυβριτόσ - Γζργερθ», μαηί με τα γεγονότα τα οποία ςυνκζτουν το ςενάριο
αυτό. Σο ςενάριο «Διάςχιςθ Μονοπατιοφ Νυβριτόσ - Γζργερθ» όπωσ φαίνεται και ςτθν
εικόνα 22 αποτελείται από άλλα γεγονότα, όταν ολοκλθρωκεί το κάκε γεγονόσ ξεχωριςτά
τότε κα ολοκλθρωκεί και το ςενάριο. Εν προκειμζνω, όταν κάποιοσ κεατισ ξεκινάει από τον
Νυβριτό για τθ Γζργερθ το πρϊτο γεγονόσ που κα ςυμβεί είναι θ «Θζαςθ του χωριοφ
Νυβριτοφ», κακϊσ από εκεί ξεκινάει τθν πορεία του. Παράλλθλα με το γεγονόσ αυτό
ξεκινάει και θ πορεία προσ τθ Γζργερθ. Πριν όμωσ φτάςει ςτον τελικό προοριςμό (Γζργερθ)
κα πρζπει να ςυμβεί το γεγονόσ «Κίνθςθ για ζλια», δθλαδι κα πρζπει πρϊτα να περάςει
από ζνα ενδιάμεςο ςτακμό που είναι το χωριό ζλια. Σζλοσ, κα ςυμβεί το γεγονόσ «Κίνθςθ
για Γζργερθ», δθλαδι κα ξεκινιςει θ πορεία για τθν άφιξθ ςτον τελικό προοριςμό. Όλα
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αυτά τα γεγονότα και θ ςειρά με τθν οποία αυτά εκτελοφνται οδθγοφν ςτθν ολοκλιρωςθ
του ςεναρίου «Διάςχιςθ Μονοπατιοφ Νυβριτόσ - Γζργερθ».

Δηθόλα 22 Παξάδεηγκα πξνβνιήο ηεο ηεξαξρίαο ησλ γεγνλόησλ κέζα από ην ζηηγκηόηππν ελόο ζελαξίνπ
«Γηάζρηζε Μνλνπαηηνύ Νπβξηηόο- Γέξγεξε»

Κάκε γεγονόσ μπορεί να είναι ςυνδεδεμζνο με άτομα, πλικοσ ατόμων ι αντικείμενα, τα
όποια μπορεί να διαδραματίηουν διαφορετικοφσ ρόλουσ ςε κάκε γεγονόσ. Για παράδειγμα,
οι ρόλοι που μποροφν να ςυμμετζχουν ςτο γεγονόσ «Κίνθςθ Κεντρικισ Παράταξθσ Περςϊν»
το οποίο ανικει ςτο ςφνκετο γεγονόσ «Μάχθ ςτο Μαρακϊνα», μπορεί να είναι ο
«ςτρατθγόσ», οι «ςτρατιϊτεσ», οι «ιππείσ». Ο κάκε ρόλοσ που διαδραματίηουν αυτά τα
άτομα ζχουν όνομα και περιγραφι ςε κείμενο, ενϊ μπορεί να «παίηεται» από διάφορα
άτομα ςε ζνα ςτιγμιότυπο ενόσ ςεναρίου. Για παράδειγμα, ςε ζνα ςτιγμιότυπο του
ςεναρίου τθσ «Μάχθσ» ο ρόλοσ «ςτρατιϊτθσ» μπορεί να εκτελείται από πολλά άτομα, τα
οποία αποτελοφν τουσ «ςτρατιϊτεσ των Περςϊν» .
Με βάςθ το μοντζλο MOME μποροφν να αναπαραςτακοφν ρόλοι πζρα από ζνα μοναδικό
ανκρϊπινο ρόλο. Για παράδειγμα, μια άλλθ εξειδίκευςθ των ρόλων που ςυνδζονται με ζνα
γεγονόσ, είναι ο ρόλοσ του πλικουσ. Χρθςιμοποιείται για να μοντελοποιθκοφν μεγαλφτερεσ
ςυγκεντρϊςεισ από άτομα, τρία και παραπάνω, τα οποία «παίηουν» κάποιο ρόλο ςε ζνα
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γεγονόσ χωρίσ να χρειαςτεί να γίνει αναφορά ςε κάκε άτομο ξεχωριςτά. Για παράδειγμα, το
«πλικοσ ςτρατιωτϊν» μπορεί να αναπαραςτακεί ςε ζνα ςφνκετο γεγονόσ όπωσ είναι θ
«Μάχθ του Μαρακϊνα». Σο πλικοσ ζχει ζνα όνομα και περιγραφι ςε μορφι κειμζνου.
Επίςθσ, θ περιοχι που βρίςκεται το πλικοσ, ο ρόλοσ του και θ κίνθςι του κεωροφνται
ςθμαντικά ςτθν περιγραφι ενόσ γεγονότοσ. Επίςθσ, μια επζκταςθ που γίνεται ςτο μοντζλο
ΜΟΜΕ για τισ ανάγκεσ του ςυςτιματοσ EVISUGE, είναι θ παρουςίαςθ του πλικουσ με
πολφγωνα τα οποία αλλάηουν ςχιμα ανάλογα με τθν εξζλιξθ και τθν κίνθςθ του πλικουσ.
Μια τρίτθ εξειδίκευςθ των ρόλων που ςυμμετζχουν ςε ζνα γεγονόσ είναι οι ρόλοι των
αντικειμζνων. Αυτι θ κλάςθ χρθςιμοποιείται για να μοντελοποιθκοφν μθ-ανκρϊπινοι τφποι
αντικειμζνων τα οποία ςυμμετζχουν ςτο γεγονόσ. Για παράδειγμα, ςε ζνα ςφνκετο γεγονόσ
όπωσ «θ διάςχιςθ ενόσ δρόμου με αυτοκίνθτο», ο ρόλοσ του αντικειμζνου «αυτοκίνθτο που
ςυμμετζχει ςτθ διάςχιςθ» μπορεί να μοντελοποιθκεί. Ακόμα και ςε αυτι τθν
μοντελοποίθςθ του ρόλου ενόσ αντικειμζνου, το κάκε αντικείμενο ζχει όνομα και
περιγραφι με κείμενο. Επίςθσ, για τισ ανάγκεσ του ςυςτιματοσ EVISUGE υποςτθρίηονται
διαφόρων τφπων αντικείμενα που ζχει το Google Earth (περιλαμβάνονται αυτόματα
αντικείμενα, προκαταςκευαςμζνα και ζτοιμα 3D μοντζλα καταςκευαςμζνα από ειδικό
πρόγραμμα όπωσ το Google Sketchup).
Κάκε γεγονόσ μπορεί να είναι ακόμα ςυνδεδεμζνο με δομθμζνα Χωρικά Αντικείμενα και με
Χρόνο για τθν πλιρθ περιγραφι τθσ εξζλιξθσ του.
Ο χρόνοσ που ςχετίηεται με ζνα γεγονόσ αναφζρεται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό
διάςτθμα και παίρνει τθ ςχετικι αίςκθςθ του χρόνου. Για παράδειγμα, ζνα ςτιγμιότυπο του
χρόνου ςτο παράδειγμα τθσ «διαδρομισ Νυβριτόσ - Γζργερθ» μπορεί να είναι «Η μζρα τθσ
διαδρομισ». Ζνα χρονικό διάςτθμα μπορεί να περιζχει άλλα χρονικά διαςτιματα,
δθμιουργϊντασ ζτςι μια ιεραρχία. Για παράδειγμα ςτο χρονικό διάςτθμα τθσ «Ημζρα
Διάςχιςθσ Μονοπατιοφ Νυβριτόσ - Γζργερθ» μπορεί να περιζχονται τα χρονικά διαςτιματα
«Ημζρα Διάςχιςθσ Μονοπατιοφ Νυβριτόσ – Γζργερθ το πρωί» και θ Ημζρα Διάςχιςθσ
Μονοπατιοφ Νυβριτόσ - Γζργερθ το μεςθμζρι», «Ημζρα Διάςχιςθσ Μονοπατιοφ Νυβριτόσ –
Γζργερθ το απόγευμα». Οι ςχζςεισ μεταξφ των ςτιγμιοτφπων του χρόνου που απαρτίηουν το
ςτιγμιότυπο του χρόνου τθσ διάςχιςθσ τθσ διαδρομισ Νυβριτόσ – Γζργερθ απεικονίηονται
ςτθν εικόνα 23. Αυτό γίνεται ςε περίπτωςθ που υπάρχει θ ανάγκθ για μια πιο αναλυτικι
περιγραφι του χρονικοφ διαςτιματοσ ςτο οποίο ζνα ςυγκεκριμζνο γεγονόσ, που ςχετίηεται
με το ςενάριο τθσ μάχθσ, λαμβάνει χϊρα. Ζνα ςτιγμιότυπο τθσ κλάςθσ του Χρόνου
περιλαμβάνει τθν τιμι του χρόνου αλλά και περιγραφι με κείμενο.
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Δηθόλα 23 Παξάδεηγκα ηεο ζρέζεο κεηαμύ ησλ ζηηγκηνηύπσλ ηνπ ρξόλνπ πνπ απαξηίδνπλ ην ζηηγκηόηππν
ηνπ ρξόλνπ ηεο «Γηάζρηζεο ηνπ Μνλνπαηηνύ Νπβξηηόο - Γέξγεξε»

Χωρικά αντικείμενα που ςχετίηονται με ζνα γεγονόσ, αναφζρονται ςε όλα τα αντικείμενα
που ζχουν χωρικι διάςταςθ και ςυνδζονται με το γεγονόσ αυτό. Σζτοια αντικείμενα είναι
κτίρια, δωμάτια κ.α. Σα χωρικά αντικείμενα αφοροφν ςθμαςιολογικά (semantic)
αντικείμενα, για αυτό το λόγο ζχουν ιεραρχία ςφνκεςθσ θ οποία δείχνει ποια άλλα χωρικά
αντικείμενα ςυνκζτουν ζνα χωρικό αντικείμενο. Με αυτόν τον τρόπο ζνα χωρικό
αντικείμενο μπορεί να προβλθκεί ςε ποικίλα επίπεδα λεπτομζρειασ κακϊσ χωρίηεται από
τθ «ρίηα» ςτα υπόλοιπα «φφλλα» τθσ ιεραρχίασ. Για παράδειγμα, ζνα χωρικό αντικείμενο
μπορεί να είναι ζνα «Χωριό». Σο «Χωριό» μπορεί να αποτελείται από άλλα χωρικά
αντικείμενα όπωσ «δρόμουσ», «ςπίτια» κ.α.
Η κλάςθ για τα χωρικά αντικείμενα πρζπει να επιτρζπει να απαντθκοφν ερωτιςεισ
ςχετιηόμενεσ με τθ ςφνκετθ ιεραρχία για να διευκολφνει τθν πλοιγθςθ ανάμεςα ςτα
επίπεδα τθσ ιεραρχίασ. Για να υπάρχει θ ςφνδεςθ τθσ κλάςθσ Γεγονόσ με τθν Κλάςθ Χωρικό
Αντικείμενο, που επιτρζπει να περιγραφεί θ περιοχι ςτθν οποία ζνα ςυγκεκριμζνο event
ζλαβε χϊρα.
Σα χωρικά αντικείμενα μποροφν να περιγραφοφν με διάφορουσ τρόπουσ. Ωςτόςο, εφόςον
ζνα χωρικό αντικείμενο αναφζρεται ςε περιοχζσ και ςε αντικείμενα που ζχουν χωρικι
διάςταςθ, ο πιο ςυνικθσ τρόποσ περιγραφισ είναι με τθν κάτοψθ μιασ περιοχισ ι μια
εικόνα γενικά. Για αυτό το λόγο θ πλθροφορία που αποκθκεφεται ςτο ςτιγμιότυπο τθσ
κλάςθσ Χωρικό Αντικείμενο περιλαμβάνει το όνομα ι διάφορεσ πλθροφορίεσ γενικά μαηί με
ζνα URL μιασ εικόνασ που δείχνει τθν περιοχι ςτθν οποία το χωρικό αντικείμενο
αναφζρεται. Σο μοντζλο MOME παρζχει μια πιο αναλυτικι περιγραφι ενόσ χωρικοφ
αντικειμζνου με τθ βοικεια τθσ κλάςθσ τθσ Λογικισ Χωρικισ Αναπαράςταςθσ θ οποία κα
περιγραφεί αργότερα. ε αυτό το ςθμείο πρζπει να αναφερκεί ότι επειδι ςτο ςφςτθμα
EVISUGE χρθςιμοποιείται ζνασ διαδραςτικόσ χάρτθσ (χάρτθσ του Google Earth) για τθν
αναπαράςταςθ ενόσ γεγονότοσ, δε χρειάηεται να αποκθκευτοφν χωρικά αντικείμενα που
ςυμμετζχουν ςτθν αναπαράςταςθ ενόσ γεγονότοσ. Σο Google Earth παρζχει όλθ τθν
πλθροφορία που μπορεί να χρειαςτεί, κακϊσ υποςτθρίηει πόλεισ με κατόψεισ δρόμων,
ςπιτιϊν (πολλζσ φόρεσ και 3D κτίρια), κάλαςςεσ, λίμνεσ, ποτάμια, βουνά, πεδιάδεσ,
περιοχζσ με παγετό κ.α. Ζτςι, κατά τθν καταγραφι ενόσ γεγονότοσ το μόνο που χρειάηεται
για τθν αναπαράςταςι του είναι να ςυνδεκεί το γεγονόσ με τθν περιοχι του Google Earth
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ςτθν οποία λαμβάνει χϊρα. Ζτςι, με τθ χριςθ ενόσ ζτοιμου διαδραςτικοφ χάρτθ
γλιτϊνουμε τθν αποκικευςθ μεγάλου όγκου πλθροφορίασ.

Δηθόλα 24 Παξάδεηγκα ηεο ζρέζεο κεηαμύ ησλ ρσξηθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ απαξηίδνπλ ην ρσξηθό
αληηθείκελν «Χσξηό»

5.3.2 Έννοιεσ για τη Λογικό Φωρικό Αναπαρϊςταςη Γεγονότων

Σα γεγονότα είναι ςυνδεδεμζνα με φυςικοφσ χϊρουσ που μποροφν να περιγραφοφν με
χωρικά αντικείμενα. Αυτά τα αντικείμενα μπορεί να αναπαραςτακοφν ςε μορφι
διαγράμματοσ, ςε καμβά με ςθμαςιολογικι πλθροφορία που παρζχεται από το ίδιο το
αντικείμενο ι ςε καμβά χωρίσ κακόλου ςθμαςιολογικι πλθροφορία. το ςφςτθμα EVISUGE
χρθςιμοποιείται ο διαδραςτικόσ χάρτθσ του Google Earth που περιζχει αναπαραςτάςεισ
διάφορων χωρικϊν αντικειμζνων όπωσ περιγράφθκε και ςτθν ενότθτα 5.3.1.
Σα γεγονότα, επίςθσ, ςυνδζονται με Ρόλουσ που περιγράφουν ςθμαςιολογικά
ςυμμετζχοντεσ του γεγονότοσ. Οι Ρόλοι αυτοί αποτελοφν ζννοιεσ που μπορεί να
περιγράφουν ανκρϊπουσ, αντικείμενα, πλικοσ κ.α. Μια ζννοια μπορεί να ζχει
περιςςότερεσ από μία αναπαραςτάςεισ προκειμζνου να αναπαραςτακοφν διαφορετικζσ
καταςτάςεισ. Για παράδειγμα, ζνα αυτοκίνθτο μπορεί να είναι ςε κατάςταςθ αδράνειασ ι
ςε κατάςταςθ κίνθςθσ. Ζνασ άνκρωποσ μπορεί να κινείται ι να ςτζκεται και να παρατθρεί
κάτι. Ζνα πλικοσ μπορεί να ζχει διαφορετικά ςχιματα ςε διαφορετικζσ ςτιγμζσ.
Οι ρόλοι και τα αντικείμενα που ςυμμετζχουν ςε ζνα γεγονόσ μπορεί να ζχουν ζνα
ςυγκεκριμζνο γραφικό τρόπο αναπαράςταςθσ ο οποίοσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε
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διαφορετικά γεγονότα του ίδιου τφπου. Για παράδειγμα, ςτθν καταγραφι τθσ κίνθςθσ ενόσ
αυτοκινιτου από ζνα ςθμείο ςε ζνα άλλο πάνω ςε ζνα ςυγκεκριμζνο δρόμο, τόςο ο
δρόμοσ, όςο και θ περιοχι ςτθν οποία ζγινε το γεγονόσ και θ κίνθςθ του αυτοκινιτου κα
πρζπει να καταγραφοφν. Σο μοντζλο επιτρζπει τθν επαναχρθςιμοποίθςθ τθσ
αναπαράςταςθσ αυτοκινιτων και τθσ κίνθςισ τουσ για το ςκοπό αυτό.
Η χωρικι αναπαράςταςθ ενόσ απλοφ γεγονότοσ περιγράφεται από τθν αρχικι κζςθ, το
μζγεκοσ, τον προςανατολιςμό των ςθμαςιολογικϊν εννοιϊν πάνω ςτο χάρτθ κακϊσ και
από το χρόνο ςτον οποίο εμφανίηονται. Η αναπαράςταςθ μια ζννοιασ είναι ςυνδεδεμζνθ με
το χρόνο που εμφανίηεται για πρϊτθ φορά ςτθν αναπαράςταςθ του γεγονότοσ, αλλά και με
το χρόνο ςτον οποίο θ αναπαράςταςθ τθσ ζννοιασ ολοκλθρϊνεται μαηί με τθ κζςθ, το
μζγεκοσ και τθν προςανατολιςμό του αντικειμζνου τθ ςτιγμι που εξαφανίηεται. Μια τροχιά
μπορεί να είναι ςυνδεδεμζνθ με κάκε αντικείμενο για να περιγράψει τθν πορεία τθσ
κίνθςθσ του πάνω ςτο χάρτθ που περιγράφει το γεγονόσ. Προαιρετικά, ζνα αντικείμενο
μπορεί να είναι δθλωμζνο ϊςτε να παραμορφϊνεται . ςε αυτι τθν περίπτωςθ θ γραφικι
αναπαράςταςθ του αντικειμζνου τθ ςτιγμι που εξαφανίηεται πρζπει να κακοριςτεί και
επίςθσ να καταγραφεί ότι το ςχιμα του αντικειμζνου ςε κακοριςμζνεσ κζςεισ μπορεί να
βρεκεί με αντιπαραβολι μεταξφ τθσ αρχικισ και τθσ τελικισ κζςθσ.
Η κλάςθ Λογικισ Χωρικισ Αναπαράςταςθσ που απεικονίηεται ςτθν εικόνα 25, ςυνδζει όλεσ
τισ διαφορετικζσ αναπαραςτάςεισ με ζνα μόνο χωρικό αντικείμενο (Η ςφνκετθ ιεραρχία
παραλείπεται ςε αυτό το επίπεδο). Η λογικι αναπαράςταςθ δεν ζχει φυςικά μεγζκθ ι
διαςτάςεισ ςυνδεδεμζνεσ με τα αντικείμενα, παρά μόνο ςχετικά μεγζκθ και ςχιματα. Για
παράδειγμα, το ςχιμα ενόσ δρόμου περιγράφεται με ζνα πολφγωνο που ζχει το ςχιμα του
δρόμου αλλά δεν ζχει το φυςικό μζγεκοσ του πλάτουσ και του μικουσ του δρόμου. Τπάρχει
ωςτόςο ζνασ ςυνολικόσ ςυντελεςτισ μεγζκυνςθσ που ςυνδζεται με το αντικείμενο.
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Δηθόλα 25 Έλλνηεο γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ινγηθήο ρσξηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ γεγνλόησλ

Για παράδειγμα, ςε ζνα ςενάριο διάςχιςθσ ενόσ δρόμου για τθν ολοκλιρωςθ μιασ
διαδρομισ, μποροφμε να ζχουμε το χωρικό αντικείμενο που περιγράφει το χϊρο και τθν
περιοχι όπου ςυνζβθ το γεγονόσ αυτό. Σο χωρικό αυτό αντικείμενο είναι ζνασ χάρτθσ. Ο
ρόλοσ που λαμβάνει χϊρα είναι το αυτοκίνθτο που ςυμμετζχει ςτθ διαδρομι και ζνα
γεγονόσ μπορεί να περιγράφει το αυτοκίνθτο μετά το τζλοσ τθσ διαδρομισ. Η λογικι
αναπαράςταςθ, ςε αυτι τθν περίπτωςθ, που ςυνδζεται με αυτό το γεγονόσ είναι το
αυτοκίνθτο που ςυμμετζχει ςτθ διαδρομι. Η αναπαράςταςθ του αυτοκινιτου μπορεί να
είναι μια ζνα 3D μοντζλο ενόσ αυτοκινιτου ι ζνα ςχιμα. Η αρχικι κζςθ του αυτοκινιτου
και ο χρόνοσ τθσ παρουςίαςθσ του αυτοκινιτου είναι τμιματα τθσ αναπαράςταςθσ.
5.3.3 Έννοιεσ που χρηςιμοποιούνται για τη φυςικό αναπαρϊςταςη γεγονότων

Η λογικι χωρικι αναπαράςταςθ που περιγράφθκε ςτθν ενότθτα 5.3.2 μπορεί να
αναπαραςτακεί πάνω ςτο επίπεδο ενόσ χάρτθ, που ςτθν περίπτωςθ του ςυςτιματοσ
EVISUGE είναι οι διαδραςτικοί 3D χάρτεσ του Google Earth.
Οι ζννοιεσ αυτοφ του κομματιοφ του μοντζλου είναι υπεφκυνεσ για να κάνουν τθν προβολι
από τθ λογικι αναπαράςταςθ ςε άλλεσ αναπαραςτάςεισ ανάλογα με το τι είναι
απαραίτθτο. Για να γίνει αυτό μπορεί να χρειαςτεί θ περιςτροφι, θ μετάφραςθ και θ
κλιμάκωςθ τθσ λογικισ αναπαράςταςθσ. Οι λογικζσ αναπαραςτάςεισ που προβάλλονται
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πάνω ςε χάρτεσ ονομάηονται φυςικζσ αναπαραςτάςεισ. Οι φυςικζσ αναπαραςτάςεισ
μπορεί να κατζχουν ςχιμα, κίνθςθ αλλά και να καταλαμβάνουν μια περιοχι πάνω ςτο
χάρτθ.
Σο μοντζλο MOME υποςτθρίηει τθ χριςθ χαρτϊν τοποκεςίασ για να κάνει τθν
αναπαράςταςθ των γεγονότων (Shot Site map). Η βάςθ του χάρτθ είναι ζνασ καμβάσ με χ
και y ςυντεταγμζνεσ για τθν απεικόνιςθ διαφορετικϊν φυςικϊν αναπαραςτάςεων ενόσ
γεγονότοσ. Χρθςιμοποιείται για να δοκεί θ γεωγραφικι ςκθνι ςτθν οποία ζλαβε χϊρα ζνα
γεγονόσ. Ο πιο ςυνικθσ τρόποσ για να γίνει προβολι φυςικϊν αναπαραςτάςεων πάνω ςε
καμβά είναι να χρθςιμοποιθκεί ζνα πλάνο (π.χ. χάρτθσ) του χωρικοφ αντικειμζνου που
ςυνδζεται με το γεγονόσ. τθν περίπτωςι του ςυςτιματοσ EVISUGE εφόςον ο διαδραςτικόσ
χάρτθσ που χρθςιμοποιείται περιζχει ιδθ εικόνεσ χωρικϊν αντικειμζνων το μόνο που
χρειάηεται είναι να αναπαραςτακοφν τα αντικείμενα του γεγονότοσ πάνω ςτο χάρτθ
απευκείασ μζςω GPS δεδομζνων. Αυτό γίνεται κακϊσ το Google Earth περιζχει ιδθ ζνα
ςφςτθμα υποςτιριξθσ διαςτάςεων με GPS ςυντεταγμζνεσ. Για παράδειγμα, ςτθν
αναπαράςταςθ ενόσ γεγονότοσ μίασ «μάχθσ», οι λογικζσ αναπαραςτάςεισ των δφο
αντίπαλων ςτρατευμάτων κα αντιςτοιχθκοφν ςε φυςικι αναπαράςταςθ που κα είναι θ
προβολι τουσ χωρικά και με ςχιματα πάνω ςτο χάρτθ του Google Earth. Η ςχετικι κζςθ
κακϊσ και θ κίνθςθ των ςτρατευμάτων κα αναπαραςτακοφν πάνω ςτο χάρτθ. Αυτζσ οι
αναπαραςτάςεισ παρουςιάηουν τισ ςχετικζσ κζςεισ και τουσ προςανατολιςμοφσ που ζχουν
διάφοροι ρόλοι και ζτςι κα παρουςιαςτεί θ γεωμετρία τθσ ςκθνισ του γεγονότοσ.

Δηθόλα 26 Έλλνηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηε θπζηθή αλαπαξάζηαζε ησλ γεγνλόησλ πάλσ ζε ράξηεο
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Η εικόνα 26 δείχνει τθν ιεραρχία των κλάςεων για τθ φυςικι αναπαράςταςθ γεγονότων .
Ρίηα τθσ ιεραρχίασ είναι θ κλάςθ Φυςικι Αναπαράςταςθ (Physical Representation). Σα
ςτιγμιότυπα τθσ οποίασ δείχνουν ποια αντικείμενα κα αναπαραςτακοφν πάνω ςτισ
Σοποκεςίεσ Χαρτϊν και με ποιο ςχιμα. Η Φυςικι αναπαράςταςθ δείχνει για κάκε ζνα από
τα αντικείμενα αυτά, ποφ κα αναπαραςτακοφν (περιοχι), ςε ποια κατεφκυνςθ
(περιςτροφι) και ςε ποιο μζγεκοσ (κλίμακα). Επίςθσ, ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει
κακοριςμζνθ αναπαράςταςθ κάποιου αντικειμζνου κακοριςμζνθ, υπάρχει μια ςυνάρτθςθ
που χρθςιμοποιείται για να ςχεδιάςει το αντικείμενο ι κάποια άλλθ είςοδο.
Για να υποςτθριχκεί θ προβολι του Βίντεο ι τθσ Εικόνασ που χαρακτθρίηουν ζνα γεγονόσ
χρθςιμοποιείται θ κλάςθ Event Shot. Η κλάςθ αυτι περιζχει τισ πλθροφορίεσ για τθν
αναπαράςταςθ του τρόπου λιψθσ του βίντεο ι τθσ εικόνασ. Για κάκε εικόνα ι βίντεο
δείχνεται, με τθ χριςθ ενόσ πολυγϊνου, θ κατεφκυνςθ ςτθν οποία κοίταηε θ κάμερα κατά
τθ λιψθ τθσ εικόνασ ι του βίντεο.
Για να περιγραφεί θ περιοχι ενόσ αντικειμζνου χρθςιμοποιείται θ κλάςθ Περιοχι
(Location). H κλάςθ χρθςιμοποιεί τισ παραμζτρουσ x και y. Οι μετριςεισ για τισ τιμζσ αυτζσ
είναι δεδομζνα από GPS.
H κλάςθ Περιςτροφι (Rotation) χρθςιμοποιείται για τθν περιγραφι τθσ περιςτροφισ του
αρχικοφ ςχιματοσ του αντικειμζνου προκειμζνου να παραςτακεί πάνω ςτο χάρτθ. Οι τιμζσ
που χρειάηονται για να γίνει θ περιςτροφι είναι θ διεφκυνςθ τθσ περιςτροφισ και οι μοίρεσ
τθσ ςτροφισ.
Η κλάςθ Κλίμακα (Scaling) χρθςιμοποιείται για να οριςτεί θ κλιμάκωςθ που μπορεί να
χρειαςτεί ζνα αντικείμενο για να προβλθκεί πάνω ςτο χάρτθ. Για να οριςτεί θ κλιμάκωςθ
χρειάηεται θ τιμι τθσ κλίμακασ.
Η κλάςθ Function χρθςιμοποιείται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει θ ανάγκθ το ςφςτθμα να
προβάλλει ζνα αντικείμενο για το οποίο δεν ζχει οριςτεί ςυγκεκριμζνθ αναπαράςταςθ από
πριν.
Η κλάςθ θμείο (Point) χρθςιμοποιείται για να μοντελοποιθκεί κάκε ςθμείο πάνω ςτο
χάρτθ χρθςιμοποιϊντασ ςθμεία από GPS.
Η κλάςθ χιμα (Shape) χρθςιμοποιείται για να μοντελοποιθκεί το ςχιμα ενόσ
ςυγκεκριμζνου αντικειμζνου. ε περίπτωςθ που το ςχιμα περιγράφεται από τισ
παραμζτρουσ xSize και ySize, οι εξειδικεφςεισ τθσ κλάςθσ Shape δε χρθςιμοποιοφνται.
Ωςτόςο, όταν το ςχιμα του αντικειμζνου είναι περιςςότερο περίπλοκο, χρθςιμοποιοφνται
δφο ειδικεφςεισ τθσ κλάςθσ Shape.
Η κλάςθ Ζλλειψθ (Ellipse), που χρθςιμοποιείται για να μοντελοποιθκοφν τα
ςχιματα που ζχουν ελλειπτικό ςχιμα (π.χ. κφκλοσ). Αυτι θ κλάςθ χρειάηεται ζνα
ςθμείο ςτο κζντρο τθσ ζλλειψθσ και ζνα ηεφγοσ xSize και ySize παραμζτρων. Σο
κζντρο ορίηει τον προςανατολιςμό του αντικειμζνου ςτθν περίπτωςθ αυτι.
Η κλάςθ Πολφγωνο (Polyline), που χρθςιμοποιείται για τθ μοντελοποίθςθ όλων των
αντικειμζνων που ζχουν αυκαίρετο ςχιμα. ε αυτι τθν περίπτωςθ το ςχιμα του

Νικόλαοσ Σαραντίλθσ 60
User Interface Management System for Event Visualization on Google Earth
αντικειμζνου περιγράφεται από ζνα ςφνολο γραμμϊν. Η παράμετροσ isCurved που
βρίςκεται ςτθ ςφνδεςθ μεταξφ των κλάςεων χιματοσ και θμείου,
χρθςιμοποιείται ςε περίπτωςθ που θ γραμμι που ενϊνει δφο ςθμεία δεν είναι
ευκεία γραμμι αλλά καμπφλθ.
Η κλάςθ Κίνθςθ (Movement) χρθςιμοποιείται για τθν περιγραφι τθσ κίνθςθσ των
αντικειμζνων κατά τθ διάρκεια τθσ εξζλιξθσ του γεγονότοσ. Η κίνθςθ περιγράφεται από ζνα
ςφνολο ςθμείων πάνω ςτο χάρτθ.
Η κλάςθ Χρϊμα (Color) χρθςιμοποιείται για τθν περιγραφι του χρϊματοσ των ςχθμάτων
που αναπαριςτοφν γεγονότα.
5.3.4 Έννοιεσ που χρηςιμοποιούνται για προετοιμαςύα

Οι ζννοιεσ που χρθςιμοποιοφνται για προετοιμαςία βοθκοφν ςτθν αναγνϊριςθ τον
επερχόμενων γεγονότων παρζχοντασ κατάλλθλθ πλθροφορία θ οποία εξαρτάται από τον
τφπο του γεγονότοσ.

Δηθόλα 27 Έλλνηεο γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο πξνεηνηκαζίαο

Για τθν υποςτιριξθ τθσ προετοιμαςίασ και τθσ οριοκζτθςθσ τον επερχόμενων γεγονότων,
καταγράφεται μια ακολουκία γεγονότων (αν θ ακολουκία είναι γνωςτό ότι υπάρχει). Αυτι
θ ακολουκία χρθςιμοποιείται για να οδθγιςει τισ διεπαφζσ όχι μόνο ςτθν οριοκζτθςθ τθσ
ζναρξθσ και τθσ λιξθσ των γεγονότων, αλλά επίςθσ για τθν καταγραφι των μεταδεδομζνων
(metadata) που είναι απαραίτθτα να καταγραφοφν για τθν περιγραφι ενόσ γεγονότοσ. Εάν
είναι γνωςτζσ κάποιεσ ενδείξεισ που υποδθλϊνουν ότι ζνα γεγονόσ πρόκειται να ςυμβεί, οι
ενδείξεισ αυτζσ καταγράφονται για να προχπάρχουν. Για παράδειγμα, κατά τθν περιγραφι
ενόσ γεγονότοσ με τθν καταγραφι του καιροφ για μια περιοχι θ πρόβλεψθ για τθν αλλαγι
τθσ κερμοκραςίασ είναι ζνασ απρόβλεπτοσ παράγοντασ. Ωςτόςο, από τα ςφννεφα και τον
άνεμο μποροφμε να καταλάβουμε αν ο καιρόσ χειροτερεφει ι καλυτερεφει. Ζτςι μποροφμε
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να οδθγθκοφμε ςτθν καταγραφι ενόσ νζου υπο-γεγονότοσ που κα αφορά τθν περιγραφι
του καιροφ.
ε άλλθ περίπτωςθ θ ςειρά με τθν οποία ςυμβαίνει ζνα γεγονόσ και θ ακριβισ ϊρα μπορεί
να είναι μθ προβλζψιμοι παράγοντεσ. Όταν το γεγονόσ ςυμβεί, το ςφςτθμα πρζπει να
προςδιορίςει γριγορα τα metadata που χρειάηεται να καταγραφοφν. ε αυτιν τθν
περίπτωςθ και πάλι θ οριοκζτθςθ τθσ ζναρξθσ και τθσ λιξθσ των γεγονότων είναι πολφ
ςθμαντικι.

5.4 Σύνδεζε ηοσ μονηέλοσ ΜΟΜΔ με ηις ηρεις καηεγορίες
εθαρμογών ποσ σποζηερίδει ηο ζύζηεμα EVISUGE
τισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ ζγινε θ περιγραφι του MOME και θ ςφνδεςι του με το
ςφςτθμα EVISUGE. Προκειμζνου να γίνει κατανοθτι θ χριςθ του κεωρθτικοφ μοντζλου
παρατζκθκαν παραδείγματα που είχαν ςχζςθ με τισ εφαρμογζσ που υποςτθρίηει το
ςφςτθμα ΕVISUGE. τθν ενότθτα αυτι περιγράφεται θ ςφνδεςθ του ΜΟΜΕ με κάκε μία από
τισ τρεισ εφαρμογζσ ξεχωριςτά, με χριςθ ςυγκεκριμζνων παραδειγμάτων.
5.4.1 ύνδεςη ΜΟΜΕ με την Εφαρμογό Υύςησ/Διαδρομών
τθν ενότθτα αυτι περιγράφεται θ ςφνδεςθ του μοντζλου MOME με τθν εφαρμογι
καταγραφισ και αναπαράςταςθσ φφςθσ/διαδρομϊν. Παρουςιάηεται θ μοντελοποίθςθ ενόσ
ςυγκεκριμζνου παραδείγματοσ φφςθσ/διαδρομισ με χριςθ του μοντζλου ΜΟΜΕ.
Παράλλθλα επειδι ςτισ εφαρμογζσ αυτζσ είναι απαραίτθτθ θ καταγραφι κάποιασ εικόνασ ι
κάποιου βίντεο και θ αναπαράςταςθ του τρόπου λιψθσ με κάποιο πολφγωνο γίνεται και θ
ςφνδεςθ του ΜΟΜΕ με τθν υποςτιριξθ τθσ καταγραφισ και τθσ παρουςίαςθσ metadata.
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Δηθόλα 28 Οινθιεξσκέλν παξάδεηγκα ζύλδεζεο ηεο εθαξκνγήο Φύζεο/Γηαδξνκώλ κε ηηο έλλνηεο πνπ
πεξηγξάθνπλ Γεγνλόηα ζην κνληέιν ΜΟΜΔ

τθν Εικόνα 28 παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα τθσ ςφνδεςθσ τθσ εφαρμογισ
Φφςθσ/Διαδρομϊν του ςυςτιματοσ EVISUGE με το εννοιολογικό μοντζλο MOME. τον
πίνακα 4 παρουςιάηεται θ ςφνδεςθ του παραδείγματοσ τθσ Εικόνασ 28 με τισ ζννοιεσ τθσ
Λογικισ και Φυςικισ Αναπαράςταςθσ του μοντζλου ΜΟΜΕ.

ΜΟΜΕ
Event Shot
Participating Spatial Object Shot
Participating Role shot
Logical Spatial Shot Representation
Gps Point
Gps Point for Event Shot

Εφαρμογι Φφςθσ/Διαδρομϊν του
Συςτιματοσ EVISUGE
Βίντεο/Εικόνα Κίνθςθσ Γζργερθ - ζλλια
Δρόμοσ
Αυτοκίνθτο (Αναπαράςταςθ με κάποιο 3D
μοντζλο)
Αναπαράςταςθ Αυτοκινιτου πάνω ςτο Δρόμο
θμεία από Gps για τθν αναπαράςταςθ τθσ
διαδρομισ και του αυτοκινιτου
Αναπαράςταςθ του ςθμείου από το Gps από
το οποίο πάρκθκε το βίντεο ι θ φωτογραφία
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Gps Representation

Gps Representation for Event Shot

Physical Representation

Physical Representation for Event Shot

Shot Site Map
Geographic Map
Digital Elevation Model
Shape

Shape for Event Shot

Point

Point for Event Shot

Movement

Color
Color for Event Shot

φνολο των θμείων του Gps Point για τθν
αναπαράςταςθ τθσ διαδρομισ και του
αυτοκινιτου
φνολο ςθμείων Gps Point για τθν
αναπαράςταςθ τθσ λιψθσ του βίντεο ι τθσ
εικόνασ.
Φυςικι Αναπαράςταςθ Γεγονότοσ Κίνθςθσ
Γζργερθ – ζλλια με γραμμι και Φυςικι
Αναπαράςταςθ αυτοκινιτου με 3D Μοντζλο
Φυςικι Αναπαράςταςθ λιψθσ Βίντεο ι
Εικόνασ με πολφγωνο ανάλογα με τθν
κατεφκυνςθ που κοίταηε θ κάμερα
Χρθςιμοποιικθκε για τισ ανάγκεσ του
ςυςτιματοσ το Google Earth
Χρθςιμοποιικθκε για τισ ανάγκεσ του
ςυςτιματοσ το Google Earth
Δεδομζνα που δίνονται από το Google Earth
από το Google Earth
Για τθν Αναπαράςταςθ του Γεγονότοσ «Κίνθςθ
Γζργερθ – ζλλια» χρθςιμοποιείται το ςχιμα
τθσ γραμμισ και για τθν Αναπαράςταςθ του
αυτοκινιτου ζνα ςχιμα 3D μοντζλου
Για τθν αναπαράςταςθ του τρόπου λιψθσ του
βίντεο ι τθσ φωτογραφίασ χρθςιμοποιείται
κάποιο πολφγωνο
θμεία από το Gps Representation για τθν
αναπαράςταςθ των ςχθμάτων ςτο Google
Earth
θμεία από το Gps Representation για τθν
αναπαράςταςθ του ςχιματοσ για τθν
αναπαράςταςθ του Event Shot ςτο Google
Earth
Για τθν Αναπαράςταςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ
κίνθςθσ του Γεγονότοσ «Κίνθςθ Γζργερθ –
ζλλια» και τθσ κίνθςθσ του αυτοκινιτου
χρθςιμοποιείται ςχιμα με τισ ςυντεταγμζνεσ
(Gps Point – Point) του τελικοφ προοριςμοφ
Χρϊμα για το ςχιμα τθσ γραμμισ
Χρϊμα για το ςχιμα του ςχιματοσ τθσ
αναπαράςταςθσ του Event Shot

Πίλαθαο 4 Οινθιεξσκέλν παξάδεηγκα ζύλδεζεο ηεο εθαξκνγήο Φύζεο/Γηαδξνκώλ κε ηηο έλλνηεο πνπ
πεξηγξάθνπλ Λνγηθή θαη Φπζηθή Αλαπαξάζηαζε Γεγνλόησλ ζην κνληέιν ΜΟΜΔ5.4.2 ύλδεζε ΜΟΜΔ κε
ηελ Δθαξκνγή Ιζηνξηθώλ Γεγνλόησλ

5.4.2 ύνδεςη ΜΟΜΕ με την Εφαρμογό Ιςτορικών Γεγονότων
τθν ενότθτα αυτι περιγράφεται θ ςφνδεςθ του μοντζλου ΜΟΜΕ με τθν εφαρμογι
καταγραφισ και αναπαράςταςθσ Ιςτορικϊν Γεγονότων. Παρουςιάηεται θ μοντελοποίθςθ
ενόσ ςυγκεκριμζνου παραδείγματοσ ιςτορικοφ γεγονότοσ με χριςθ του μοντζλου ΜΟΜΕ,
και ςε αυτι τθν περίπτωςθ δίνεται θ δυνατότθτα προβολισ multimedia πλθροφορίασ
(εικόνα ι βίντεο) και αναπαράςταςθσ πάνω ςτο Google Earth.
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Δηθόλα 29 Οινθιεξσκέλν παξάδεηγκα ζύλδεζεο ηεο εθαξκνγήο Ιζηνξηθώλ Γεγνλόησλ κε ηηο έλλνηεο πνπ
πεξηγξάθνπλ Γεγνλόηα ζην κνληέιν ΜΟΜΔ

τθν Εικόνα 29 παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα τθσ ςφνδεςθσ τθσ εφαρμογισ
Φφςθσ/Διαδρομϊν του ςυςτιματοσ EVISUGE με το εννοιολογικό μοντζλο MOME. τον
πίνακα 5 παρουςιάηεται θ ςφνδεςθ του παραδείγματοσ τθσ Εικόνασ 29 με τισ ζννοιεσ τθσ
Λογικισ και Φυςικισ Αναπαράςταςθσ του μοντζλου ΜΟΜΕ.

ΜΟΜΕ
Event Shot
Participating Spatial Object Shot
Participating Role shot
Logical Spatial Shot Representation
Gps Point

Εφαρμογι Ιςτορικοφ Γεγονότοσ του
Συςτιματοσ EVISUGE
Εικόνα τρατοφ Περςϊν/ Βίντεο Μάχθσ
Κεντρικό Μζτωπο
Πεδιάδα Μαρακϊνα
τρατόσ Περςϊν
Αναπαράςταςθ τρατοφ Περςϊν ςτθν Πεδιάδα
του Μαρακϊνα
θμεία από Gps για τθν αναπαράςταςθ τθσ
Κίνθςθσ τθσ Αριςτερισ Πλευράσ του τρατοφ
των Περςϊν
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Gps Point for Event Shot
Gps Representation

Gps Representation for Event Shot

Physical Representation

Physical Representation for Event Shot

Shot Site Map
Geographic Map
Digital Elevation Model
Shape

Shape for Event Shot

Point

Point for Event Shot

Movement

Color

Color for Event Shot

Αναπαράςταςθ του ςθμείου από το Gps από
το οποίο πάρκθκε το βίντεο ι θ φωτογραφία
φνολο των θμείων του Gps Point
αναπαράςταςθ τθσ «Κίνθςθσ τθσ Αριςτερισ
Πλευράσ του τρατοφ των Περςϊν»
φνολο ςθμείων Gps Point για τθν
αναπαράςταςθ τθσ λιψθσ του βίντεο ι τθσ
εικόνασ.
Φυςικι Αναπαράςταςθ Γεγονότοσ «Κίνθςθσ
Αριςτερισ Πλευράσ τρατοφ Περςϊν» με
χριςθ πολυγϊνου
Φυςικι Αναπαράςταςθ λιψθσ Βίντεο ι
Εικόνασ με πολφγωνο ανάλογα με τθν
κατεφκυνςθ που κοίταηε θ κάμερα
Χρθςιμοποιικθκε για τισ ανάγκεσ του
ςυςτιματοσ το Google Earth
Χρθςιμοποιικθκε για τισ ανάγκεσ του
ςυςτιματοσ το Google Earth
Δεδομζνα που δίνονται από το Google Earth
από το Google Earth
Για τθν Αναπαράςταςθ του Γεγονότοσ
«Κίνθςθσ
Αριςτερισ Πλευράσ
τρατοφ
Περςϊν» χρθςιμοποιείται το ςχιμα ενόσ
πολυγϊνου.
Για τθν αναπαράςταςθ του τρόπου λιψθσ του
βίντεο ι τθσ φωτογραφίασ χρθςιμοποιείται
κάποιο πολφγωνο
θμεία από το Gps Representation για τθν
αναπαράςταςθ του ςχιματοσ «Κίνθςθσ
Αριςτερισ Πλευράσ τρατοφ Περςϊν» ςτο
Google Earth
θμεία από το Gps Representation για τθν
αναπαράςταςθ του ςχιματοσ για τθν
αναπαράςταςθ του Event Shot ςτο Google
Earth
Για τθν Αναπαράςταςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ
κίνθςθσ του Γεγονότοσ «Κίνθςθ Αριςτερισ
πλευράσ Αριςτερισ πλευράσ τρατοφ Περςϊν»
χρθςιμοποιείται κάποιο ςχιμα με τισ
ςυντεταγμζνεσ (Gps Point – Point) του τελικοφ
προοριςμοφ
Χρϊμα για το ςχιμα του πολυγϊνου του
Γεγονότοσ «Κίνθςθ Αριςτερισ Πλευράσ
Περςϊν»
Χρϊμα για το ςχιμα του ςχιματοσ τθσ
αναπαράςταςθσ του Event Shot

Πίλαθαο 5 Οινθιεξσκέλν παξάδεηγκα ζύλδεζεο ηεο εθαξκνγήο Ιζηνξηθώλ Γεγνλόησλ κε ηηο έλλνηεο πνπ
πεξηγξάθνπλ Λνγηθή θαη Φπζηθή Αλαπαξάζηαζε Γεγνλόησλ ζην κνληέιν ΜΟΜΔ
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5.4.3 ύνδεςη ΜΟΜΕ με την Εφαρμογό Καιρικών Υαινομϋνων/Υυςικών
Καταςτροφών
τθν ενότθτα αυτι περιγράφεται θ ςφνδεςθ του μοντζλου ΜΟΜΕ με τθν εφαρμογι
καταγραφισ και αναπαράςταςθσ Καιρικϊν Φαινομζνων και Φυςικϊν Καταςτροφϊν.
Παρουςιάηεται θ μοντελοποίθςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου παραδείγματοσ καιρικϊν φαινομζνων
με χριςθ του μοντζλου ΜΟΜΕ και ςε αυτι τθν περίπτωςθ δίνεται θ δυνατότθτα προβολισ
multimedia πλθροφορίασ (εικόνα ι βίντεο) και αναπαράςταςθσ πάνω ςτο Google Earth.

Δηθόλα 30 Οινθιεξσκέλν παξάδεηγκα ζύλδεζεο ηεο εθαξκνγήο Καηξηθώλ Φαηλνκέλσλ/Φπζηθώλ
Καηαζηξνθώλ κε ηηο έλλνηεο πνπ πεξηγξάθνπλ Γεγνλόηα ζην κνληέιν ΜΟΜΔ

τθν Εικόνα 30 παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα τθσ ςφνδεςθσ τθσ εφαρμογισ
Φφςθσ/Διαδρομϊν του ςυςτιματοσ EVISUGE με το εννοιολογικό μοντζλο MOME. τον
πίνακα 6 παρουςιάηεται θ ςφνδεςθ του παραδείγματοσ τθσ Εικόνασ 30 με τισ ζννοιεσ τθσ
Λογικισ και Φυςικισ Αναπαράςταςθσ του μοντζλου ΜΟΜΕ.
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ΜΟΜΕ

Event Shot
Participating Spatial Object Shot
Participating Role shot
Logical Spatial Shot Representation
Gps Point
Gps Point for Event Shot
Gps Representation

Gps Representation for Event Shot
Physical Representation
Physical Representation for Event Shot

Shot Site Map
Geographic Map
Digital Elevation Model
Shape

Shape for Event Shot

Point

Point for Event Shot

Color

Color for Event Shot

Εφαρμογι Καιρικϊν
Φαινομζνων/Φυςικϊν Καταςτροφϊν
του Συςτιματοσ EVISUGE
Εικόνα/Βίντεο για τθν προβολι τθσ κερμοκραςίασ
Οροπζδιο Ομαλοφ
Θερμοκραςία
Αναπαράςταςθ Θερμοκραςίασ ςτο Οροπζδιο του
Ομαλοφ
θμεία από Gps για τθν αναπαράςταςθ τθσ
Περιγραφισ Θερμοκραςίασ ςτον Ομαλό
Αναπαράςταςθ του ςθμείου από το Gps από το
οποίο πάρκθκε το βίντεο ι θ φωτογραφία
φνολο των θμείων του Gps Point για τθν
αναπαράςταςθ τθσ «Περιγραφι Θερμοκραςίασ
ςτον Ομαλό»
φνολο ςθμείων Gps Point για τθν αναπαράςταςθ
τθσ λιψθσ του βίντεο ι τθσ εικόνασ.
Φυςικι Αναπαράςταςθ Γεγονότοσ «Περιγραφι
Θερμοκραςίασ ςτον Ομαλό» με χριςθ πολυγϊνου
Φυςικι Αναπαράςταςθ λιψθσ Βίντεο ι Εικόνασ
με πολφγωνο ανάλογα με τθν κατεφκυνςθ που
κοίταηε θ κάμερα
Χρθςιμοποιικθκε για τισ ανάγκεσ του ςυςτιματοσ
το Google Earth
Χρθςιμοποιικθκε για τισ ανάγκεσ του ςυςτιματοσ
το Google Earth
Δεδομζνα που δίνονται από το Google Earth από
το Google Earth
Για
τθν
Αναπαράςταςθ
του
Γεγονότοσ
«Περιγραφι Θερμοκραςίασ ςτον Ομαλό»
χρθςιμοποιείται το ςχιμα ενόσ πολυγϊνου.
Για τθν αναπαράςταςθ του τρόπου λιψθσ του
βίντεο ι τθσ φωτογραφίασ χρθςιμοποιείται
κάποιο πολφγωνο
θμεία από το Gps Representation για τθν
αναπαράςταςθ του ςχιματοσ «Περιγραφι
Θερμοκραςίασ ςτον Ομαλό» ςτο Google Earth
θμεία από το Gps Representation για τθν
αναπαράςταςθ
του
ςχιματοσ
για
τθν
αναπαράςταςθ του Event Shot ςτο Google Earth
Χρϊμα για το ςχιμα του πολυγϊνου του
Γεγονότοσ «Περιγραφι Θερμοκραςίασ ςτον
Ομαλό»
Χρϊμα για το ςχιμα του ςχιματοσ τθσ
αναπαράςταςθσ του Event Shot

Πίλαθαο 6 Οινθιεξσκέλν παξάδεηγκα ζύλδεζεο ηεο εθαξκνγήο Καηξηθώλ Φαηλνκέλσλ/Φπζηθώλ
Καηαζηξνθώλ κε ηηο έλλνηεο πνπ πεξηγξάθνπλ Λνγηθή θαη Φπζηθή Αλαπαξάζηαζε Γεγνλόησλ ζην κνληέιν
ΜΟΜΔ
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5.5 Περίλευε
ε αυτό το κεφάλαιο περιγράφθκε το Εννοιολογικό Μοντζλο MOME [21] που ζχει ςαν
βάςθ το ςφςτθμα EVISUGE. Για να γίνει περιςςότερο κατανοθτι θ περιγραφι, οι ζννοιεσ
του μοντζλου MOME χωρίςτθκαν ςε τζςςερισ κατθγορίεσ και οι ζννοιεσ κάκε κατθγορίασ
περιγράφθκαν χωριςτά ςε μεγαλφτερθ λεπτομζρεια. Επίςθσ, για κάκε μία από τισ τρεισ
εφαρμογζσ του ςυςτιματοσ EVISUGE (ιςτορικά γεγονότα, φφςθ/διαδρομζσ, καιρικά
φαινόμενα/φυςικζσ καταςτροφζσ) δόκθκε μια αναλυτικι περιγραφι του τρόπου ςφνδεςθσ
με το εννοιολογικό μοντζλο ΜΟΜΕ.
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Κεφάλαιο 6
Λειτουργικότητα του Συςτήματοσ
EVISUGE
6.1 Διζαγφγή
το κεφάλαιο αυτό κα περιγραφεί θ λειτουργικότθτα του ςυςτιματόσ EVISUGE. Σο
ςφςτθμά EVISUGE το οποίο βαςιςμζνο ςτο εννοιολογικό μοντζλο ΜΟΜΕ, ζχει ςαν βαςικι
λειτουργικότθτα τθν καταγραφι των γεγονότων με ςκοπό τθ δθμιουργία ολόκλθρων
ςεναρίων και τθν τελικι αναπαραγωγι τθσ εξζλιξισ τουσ από τουσ χριςτεσ.
το κεφάλαιο 4 ζγινε περιγραφι των λειτουργικϊν απαιτιςεων που κα πρζπει να
ικανοποιεί το ςφςτθμα EVISUGE. το κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφι τθσ
λειτουργικότθτασ που παρζχει το ςφςτθμα προκειμζνου να ικανοποιθκοφν οι λειτουργικζσ
απαιτιςεισ για κάκε τφπο χριςτθ. Σα επιμζρουσ τμιματα τθσ λειτουργικότθτασ του
ςυςτιματοσ περιγράφθκαν με βάςθ τθ μεκοδολογίασ των Περιπτϊςεων Χριςθσ.
Σζλοσ, κα παρουςιαςτεί το ςχιμα τθσ βάςθσ δεδομζνων του ςυςτιματοσ EVISUGE, με τουσ
πίνακεσ, τα ςτοιχεία του κάκε πίνακα και τισ ςχζςεισ μεταξφ των πινάκων.

6.2 Βαζικό Μονηέλο Παροσζιάζεφν πάνφ ζηο Google Earth
τθν ενότθτα αυτι αναλφεται το βαςικό μοντζλο υλοποίθςθσ του ςυςτιματοσ EVISUGE και
θ ςφνδεςι του με το Google Earth. Παρουςιάηονται τα βαςικά εργαλεία μζςω των οποίων
γίνεται θ παρουςίαςθ και θ καταγραφι γεγονότων ςτο ςφςτθμα.
Όπωσ ζχει αναφερκεί και ςτα προθγοφμενα κεφάλαια το βαςικό ςτοιχείο του ςυςτιματοσ
EVISUGE είναι το ςενάριο. Σο κάκε ςενάριο αποτελείται από γεγονότα και το κάκε γεγονόσ
ζχει μια αναπαράςταςθ ςτο Google Earth και κάποια επιπλζον χαρακτθριςτικά που το
περιγράφουν.
6.2.1 Αναπαρϊςταςη γεγονότων ςτο Google Earth
Σο κάκε γεγονόσ μπορεί να ζχει αναπαράςταςθ:
 Γραμμι. Σο μικοσ τθ γραμμισ μπορεί να είναι όςο κζλει ο χριςτθσ και να ζχει
οποιοδιποτε ςχιμα (εςοχζσ, καμπφλεσ κ.α.), ανάλογα με το ςθμεία που δίνει ο
χριςτθσ. Μπορεί να αποτελεί και κλειςτι γραμμι, δθλαδι το τελευταίο ςθμείο να είναι
ίδιο με το αρχικό ςθμείο. Για να ςχθματίςει ο χριςθσ μια γραμμι ςτο Google Earth
κάνει διαδοχικά click με το ποντίκι του πάνω ςτο Google Earth.
 Κάκε γραμμι ζχει πάχοσ γραμμισ (ακζραιοσ αρικμόσ), χρϊμα γραμμισ
(χρθςιμοποιικθκε μια παλζτα βαςικϊν χρωμάτων τθσ KML, κακϊσ δεν
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υποςτθρίηεται rgb ακολουκία χρωμάτων αλλά θ ακολουκία aabbggrr, το a αφορά
τθ διαφάνεια του χρϊματοσ).
 Κάκε γραμμι μπορεί να είναι ςτον αζρα, δθλαδι να απζχει κάποια απόςταςθ από
τθν επιφάνεια του εδάφουσ. Μπορεί να είναι κάτω και από τθν επιφάνεια του
νεροφ, δθλαδι πάνω ςτθν επιφάνεια του βυκοφ.
 Κάκε γραμμι μπορεί να ζχει τριςδιάςτατθ μορφι, το φψοσ τθσ τριςδιάςτατθσ
μορφισ (ςε ςχζςθ πάντα με το επίπεδο τθσ κάλαςςασ) είναι προκακοριςμζνο από
το ςφςτθμα.
 Πολφγωνο. Ζνα πολφγωνο μπορεί να ζχει οποιοδιποτε ςχιμα (π.χ. τετράγωνο,
παραλλθλόγραμμο, οκτάγωνο κ.α.). Μπορεί να ζχει ελλειπτικι μορφι (π.χ. κφκλοσ,
ελλειψοειδζσ). Για να ςχθματιςτεί ζνα πολφγωνο ο χριςτθσ κάνει διαδοχικά click με το
ποντίκι του πάνω ςτθν επιφάνεια του ςχιματοσ για να ςχθματίςει το πολφγωνο.
 Ζνα πολφγωνο μπορεί να ζχει χρϊμα (ίδια παλζτα με τθν παλζτα των χρωμάτων τθσ
γραμμισ), χρϊμα περιγράμματοσ, πάχοσ περιγράμματοσ.
 Ζνα πολφγωνο μπορεί να περιζχει κάποιο άλλο πολφγωνο ι άλλα πολφγωνα (αν ζνα
γεγονόσ ζχει ςχζςθ με κάποιο άλλο γεγονόσ ι άλλα γεγονότα). Σο άλλο πολφγωνο ι
άλλα πολφγωνα μπορεί να ζχει δικό του ςχιμα, χρϊμα, χρϊμα περιγράμματοσ,
πάχοσ περιγράμματοσ. Ανεξάρτθτα από το αρχικό πολφγωνο.
 Ζνα πολφγωνο μπορεί να βρίςκεται κάτω από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ,
καταςκευαςμζνο ςτθν επιφάνεια του βυκοφ. Επίςθσ μπορεί να είναι πάνω από τθν
επιφάνεια του εδάφουσ, δθλαδι με κάποιο φψοσ από τθν επιφάνεια του εδάφουσ.
 Σζλοσ, ζνα πολφγωνο μπορεί να ζχει τριςδιάςτατθ μορφι. Σο φψοσ τθσ
τριςδιάςτατθσ μορφισ ζχει κακοριςμζνο φψοσ από το ςφςτθμα.
 Placemark. Σο γεγονόσ μπορεί να αποτελεί ζνα ςθμείο καταγραφισ. Αυτό το ςθμείο
ζχει προκακοριςμζνθ μορφι από το Google Earth (αποτελεί ςυνικωσ κάποια μορφι
πινζηασ). Για τθν καταγραφι του placemark ο χριςτθσ κάνει ζνα click με το ποντίκι του
ςτο ςθμείο που κζλει εκείνοσ να τοποκετθκεί θ καταγραφι.
 Σο placemark ςε αντίκεςθ με τισ άλλεσ αναπαραςτάςεισ ζχει ςυγκεκριμζνθ μορφι.
Εφόςον είναι προκακοριςμζνθ εικόνα από το Google Earth. Οπότε δε μπορεί να
αλλαχκεί το χρϊμα του.
 Σο placemark μπορεί να αναπαραςτακεί κάτω από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ,
ςτθν επιφάνεια του βυκοφ. Επίςθσ μπορεί να αναπαραςτακεί πάνω από τθν
επιφάνεια του εδάφουσ, με κάποιο φψοσ από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ.
Σο κάκε γεγονόσ, εκτόσ από τθν αναπαράςταςθ που περιγράφθκε παραπάνω, περιζχει τθν
απαραίτθτθ ςφνδεςθ με το χρόνο κακϊσ και με άλλα ςχιματα. Αυτό γίνεται προκειμζνου
όταν γίνεται θ αναπαράςταςθ ενόσ ςεναρίου, να γίνεται με βάςθ τθ χρονικι εξζλιξθ των
γεγονότων που περιλαμβάνονται ςτο ςενάριο. Επίςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ εξζλιξθσ ενόσ
γεγονότοσ χρειάηεται να γίνει και θ μορφοποίθςθ του κάκε ςχιματοσ ανάλογα με τον τρόπο
που εξελίςςεται ζνα γεγονόσ.


Σο κάκε ςχιμα που αναπαριςτά ζνα γεγονόσ ςυνδζεται με το χρόνο ζναρξθσ του
γεγονότοσ και με το χρόνο λιξθσ του γεγονότοσ (θμερομθνία και ϊρα). τθ ςυνζχεια το
ςφςτθμα υπολογίηει με κατάλλθλο αλγόρικμο τθν ςυνολικι διάρκεια ενόσ γεγονότοσ.
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Σο κάκε ςχιμα μπορεί να ςυνδεκεί με κάποιο άλλο ςχιμα, ανάλογα με τον τρόπο που
εξελίςςεται ζνα γεγονόσ. Αυτό γίνεται προκειμζνου να αναπαραςτακεί το πϊσ
μορφοποιοφνται τα ςχιματα που αναπαριςτοφν ζνα γεγονόσ. Σο κάκε ςυνδεόμενο
ςχιμα ζχει τθ δικι του αναπαράςταςθ (όπωσ περιγράφθκε παραπάνω) και τθ δικι του
χρονικι ζναρξθ, λιξθ και χρονικι διάρκεια.

τθ ςυνζχεια προκειμζνου να γίνει θ ςωςτι προβολι τθσ αναπαράςταςθσ και τθσ
αναπαραγωγισ ενόσ ςεναρίου το ςφςτθμα καταγράφει τισ ρυκμίςεισ τθσ κάμερασ του
Google Earth και χρθςιμοποιεί και κάποιεσ επιλογζσ για τθν διόρκωςθ τυχϊν λάκουσ ςτο
ςχεδιαςμό.








Ο χριςτθσ κατά τθν καταγραφι ενόσ ςχιματοσ για ζνα γεγονόσ χρθςιμοποιεί
κατάλλθλα τθν ενςωματωμζνθ κάμερα που υπάρχει ςτα βαςικά εργαλεία του Google
Earth. Δίνει κατάλλθλθ κλίςθ (tilt), κλιμάκωςθ (zoom) και κατεφκυνςθ (heading) ςτθν
κάμερα. Σο ςφςτθμα με το που καταγραφεί το ςχιμα, καταγράφει αυτόματα και τισ
ρυκμίςεισ τισ κάμερασ προκειμζνου να χρθςιμοποιθκοφν οι ίδιεσ ρυκμίςεισ για τθν
αναπαράςταςθ του γεγονότοσ.
Διαγραφι κάποιου ςθμείου από ζνα ςχιμα. Αυτό γίνεται ςε περίπτωςθ κατά τθν
οποία ο χριςτθσ κακϊσ ςχθματίηει ζνα ςχιμα πάνω ςτο Google Earth, κάνει κάποιο
λάκοσ.
Διαγραφι όλων των ςχθμάτων από τθν επιφάνεια του Google Earth. Αυτό γίνεται ςτθν
περίπτωςθ κατά τθν οποία ο χριςτθσ κζλει να διαγράψει όλα τα ςχιματα που ζχει
ςχθματίςει πάνω ςτο Google Earth.
Εφρεςθ περιοχισ ςτο Google Earth. Ο χριςτθσ ςε περίπτωςθ που ψάχνει κάποια
ςυγκεκριμζνθ περιοχι, μπορεί να ςυμπλθρϊςει το όνομα τθσ περιοχισ ςε ζνα πεδίο
αναηιτθςθσ που υπάρχει και το ςφςτθμα κα κάνει απευκείασ τθ μετάβαςθ ςτο ςθμείο
του χάρτθ ςτο οποίο υπάρχει θ περιοχι αυτι.

Κάκε γεγονόσ εκτόσ από τθν αναπαράςταςι του πάνω ςτο Google Earth, ζχει και κάποια
χαρακτθριςτικά τα οποία βοθκοφν ςτθν τελικι περιγραφι του. Αυτά είναι:
 Όνομα. Ο χριςτθσ επιλζγει ζνα όνομα για να περιγράψει το γεγονόσ.
 Κείμενο. Ο χριςτθσ κάνει περιγραφι του γεγονότοσ. Αυτό γίνεται για το κάκε γεγονόσ
που αναπαρίςταται με κάποιο ςχιμα πάνω ςτο Google Earth.
 Εξωτερικό φνδεςμο. Ο χριςτθσ καταγράφει κάποιο υπερςφνδεςμο που είναι ςχετικόσ
με τθν κεματολογία του γεγονότοσ.
 Αυτόνομα χαρακτθριςτικά για το κάκε τφπο γεγονότοσ. Για τον κάκε τφπο ςεναρίου και
κατ’επζκταςθ γεγονότοσ, το ςφςτθμα δίνει κάποια πρόςκετα χαρακτθριςτικά τα οποία
χαρακτθρίηουν το κάκε γεγονόσ. Για παράδειγμα ςτθν περίπτωςθ τθσ αναπαράςταςθσ
ενόσ ςεναρίου διαδρομϊν, περιγράφεται θ θλιοφάνεια και θ υγραςία που
επικρατοφςε ςτα διάφορα ςτάδια (γεγονότα) που περιλαμβάνουν το ςενάριο.
 Εικόνα. Σο κάκε γεγονόσ ςυνδζεται με εικόνα που επιλζγει ο χριςτθσ. Ο χριςτθσ
μπορεί να δει τθν εικόνα και αναπαραςτιςει και τον τρόπο λιψθσ τθσ εικόνασ που
περικλείεται ςτο γεγονόσ με ζνα πολφγωνο το οποίο δείχνει τθν πορεία τθσ
φωτογραφίασ (όμοια αναπαράςταςθ με τα προθγοφμενα ςχιματα), εκτόσ και αν θ
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εικόνα αποτελεί μια «άςχετθ» φωτογραφία για τθν οποία δεν είναι γνωςτά τα
χαρακτθριςτικά λιψθσ τθσ.
 Βίντεο. Σο κάκε γεγονόσ μπορεί να ςυνδζεται με βίντεο που επιλζγει ο χριςτθσ. Ο
χριςτθσ μπορεί δει το βίντεο ςε ανεξάρτθτο παράκυρο και να αναπαραςτιςει τον
τρόπο λιψθσ του βίντεο με ζνα πολφγωνο το οποίο δείχνει τθν πορεία τθσ κάμερασ για
τθ λιψθ του βίντεο (όμοια αναπαράςταςθ με τα προθγοφμενα ςχιματα). Εκτόσ και αν
το βίντεο αποτελεί μια «άςχετθ» καταγραφι θ οποία βοθκά μόνο ςτθν περιγραφι του
γεγονότοσ και δεν υπάρχουν χαρακτθριςτικά λιψθσ τθσ.
Για τθν αναπαράςταςθ όλων αυτϊν των πλθροφοριϊν/χαρακτθριςτικϊν που
περιγράφθκαν παραπάνω, χρθςιμοποιικθκε το μπαλόνι πλθροφορίασ που διακζτει το
Google Earth. το μπαλόνι πλθροφορίασ παρουςιάηονται όλα τα χαρακτθριςτικά με
κατάλλθλο τρόπο ϊςτε να τα καταλαβαίνει ο χριςτθσ. Ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει ςε
ποια ςυγκεκριμζνα γεγονότα κα παρουςιάηεται το μπαλόνι πλθροφορίασ κατά τθ διάρκεια
αναπαραγωγισ και προβολισ ενόσ ςεναρίου.
6.2.2 Αναπαραγωγό ενόσ ςεναρύου με γεγονότα
Κατά τθν αναπαραγωγι και προβολι ενόσ ςεναρίου από ζνα χριςτθ, φορτϊνονται από το
ςφςτθμα όλα τα γεγονότα που περιλαμβάνονται ςτο ςενάριο, με τθ ςειρά που
καταγράφθκαν και ανάλογα με το πϊσ είναι ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ. Με τον τρόπο αυτό
δθμιουργείται μια Περιιγθςθ (όπωσ αναφζρεται και ςτο Google Earth). Η περιιγθςθ αυτι
περιλαμβάνει:
 Φόρτωςθ όλων των ςχθμάτων που περιγράφουν ζνα γεγονόσ με βάςθ τθ χρονικι
ζναρξθ του κάκε γεγονότοσ.
 φνδεςθ των ςχθμάτων ανάλογα με τον αν το ζνα αποτελεί εξζλιξθ του άλλου.
 φνδεςθ του κάκε ςχιματοσ με το χρονικό εργαλείο που παρζχει το Google Earth για
να ενθμερϊνεται ο χριςτθσ με τθν ιςτορικι εξζλιξθ ενόσ ςεναρίου. Επίςθσ ρυκμίηεται
θ κάμερα του Google Earth ανάλογα με τισ ρυκμίςεισ που είχαν καταγραφεί για το
ςυγκεκριμζνο ςχιμα κατά τθν καταγραφι του.
 Τπάρχει θ δυνατότθτα ζναρξθσ τθσ περιιγθςθσ, παφςθσ τθσ περιιγθςθσ, να τθν
προχωριςει ο χριςτθσ μπροςτά ι πίςω κακϊσ να πάει και ςε ζνα ςυγκεκριμζνο
χρονικό ςθμείο τθσ περιιγθςθσ.
 Σο κάκε ςχιμα που αποτελεί τθν αναπαράςταςθ ενόσ γεγονότοσ εμφανίηεται τθ
χρονικι ςτιγμι κατά τθν οποία ζγινε θ ζναρξθ του γεγονότοσ. Επίςθσ, αν δφο ι
περιςςότερα γεγονότα, κατά τθν καταγραφι, είχαν κοινό χρόνο ζναρξθσ και ίδια
μερικι ι ςυνολικι χρονικι διάρκεια, τα ςχιματα που αναπαριςτοφν αυτά τα γεγονότα
κα παρουςιαςτοφν ταυτόχρονα (αναπαραγωγι παράλλθλων γεγονότων).
 Επίςθσ αν ζνα γεγονόσ κατά τθν εξζλιξι του περιλαμβάνει τθν αλλαγι ςχιματοσ, το
ςφςτθμα κα κάνει αυτόματα αυτι τθ «μορφοποίθςθ» των ςχθμάτων ανάλογα με το
χρονικι ςτιγμι τθν οποία εξελίχκθκε ζνα γεγονόσ.
 Σζλοσ, τα χαρακτθριςτικά του κάκε γεγονότοσ παρουςιάηονται πάνω από κάκε ςχιμα
που περιγράφει το γεγονόσ με τθ μορφι ενόσ μπαλονιοφ πλθροφορίασ. Ο χριςτθσ
μπορεί να δει όλα τα χαρακτθριςτικά του γεγονότοσ, να τθν εικόνα που το περιγράφει,
να δει το βίντεο που ζχει καταγραφεί.
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6.2.3 Δυςκολύεσ ςτην υλοπούηςη του μοντϋλου παρουςιϊςεων
Κατά τθν καταςκευι του μοντζλου για τθν αναπαράςταςθ και τθν αναπαραγωγι γεγονότων
πάνω ςτο Google Earth υπιρχαν ςυγκεκριμζνεσ δυςκολίεσ.
Αρχικά ζπρεπε να δθμιουργθκεί ζνα βαςικό εργαλείου ςχεδιαςμοφ για να μπορεί ο
χριςτθσ να ςχεδιάηει τα ςχιματα που περιγράφουν ζνα γεγονόσ πάνω ςτο Google Earth,
κακϊσ τζτοια εργαλείο δεν παρζχεται για τθν διαδικτυακι ζκδοςθ του Google Earth. Θα
ζπρεπε να ζχει τζτοια μορφι κατά τθν οποία ο χριςτθσ κα ιταν εφκολο να ςχθματίςει
κάποιο ςχιμα πάνω ςτο Google Earth, να το χρωματίςει και γενικά να κάνει όλθ τθ
λειτουργικότθτα που περιγράφθκε αναλυτικά ςτθν ενότθτα 6.2.1 προκειμζνου να
αναπαραςτιςει και να περιγράψει ζνα γεγονόσ.
τθ ςυνζχεια, πζρα από τθν καταγραφι, κα ζπρεπε να γίνει και θ ςωςτι παρουςίαςθ του
τρόπου με τον οποίο παρουςιάηονται τα γεγονότα μζςω των ςχθμάτων. Ήταν πολφ
ςθμαντικό θ εξζλιξθ των γεγονότων μζςω των ςχθμάτων να είναι φυςικι και να εξαρτάται
από τον χρόνο κατά τον οποίο καταγράφθκαν τα γεγονότα. Σο Google Earth ςε ςυνδυαςμό
με τθν KML δίνει τθ δυνατότθτα τθσ δθμιουργίασ περιιγθςθσ κατά τθν οποία μποροφν να
προβλθκοφν τα ςχιματα για τα γεγονότα που ζχουν καταγραφι ανάλογα με τθ χρονικι
τουσ εξζλιξθ. Ακόμα και ζτςι όμωσ το δυςκολότερο κομμάτι ιταν να φανεί θ μορφοποίθςθ
του κάκε ςχιματοσ ανάλογα με το πϊσ εξελίςςεται ζνα γεγονόσ κάκε χρονικι ςτιγμι. ε
αυτό βοικθςε θ KML με κάποιεσ εντολζσ που διακζτει, οι οποίεσ χρθςιμοποιικθκαν με
κατάλλθλο τρόπο για να εξυπθρετιςουν τισ ανάγκεσ του ςυςτιματοσ (υπάρχει ςχετικό
παράδειγμα ςτο παράρτθμα 2).
Επίςθσ, επειδι το ςφςτθμα ζπρεπε να ζχει υποςτιριξθ multimedia πλθροφορίασ (εικόνα,
βίντεο) κα ζπρεπε να υποςτθριχκεί τόςο το ανζβαςμα τζτοια πλθροφορίασ από το χριςτθ
ςτο ςφςτθμα όςο και θ ανάλογθ προβολι τθσ πλθροφορίασ και του τρόπου λιψθσ πάνω
ςτο Google Earth. Επειδι το ςφςτθμα είναι διαδικτυακό ζπρεπε να χρθςιμοποιθκοφν
κατάλλθλοι τρόποι προβολισ τόςο τθσ multimedia πλθροφορίασ αυτι κάκε αυτι όςο και
του τρόπου προβολισ τθσ πάνω ςτο Google Earth (ενότθτα 6.2.1) κακϊσ οι δυνατότθτεσ
είναι αρκετά περιοριςμζνεσ.
Επίςθσ επειδι βαςικό κομμάτι τθσ περιιγθςθσ είναι και θ ρφκμιςθ τθσ ενςωματωμζνθσ
κάμερασ που διακζτει το Google Earth, για να ρυκμιςτεί θ κάμερα κα ζπρεπε κατά τθν
καταγραφι ενόσ ςχιματοσ να αποκθκεφονται ςτθ βάςθ δεδομζνων οι προςωρινζσ
ρυκμίςεισ για τθν κάμερα και ςτθ ςυνζχεια κατά τθν αναπαραγωγι να φορτϊνονται και να
περνιοφνται ςαν παράμετροι ςτθν κάμερα. Αυτό γίνεται για κάκε ςχιμα ξεχωριςτά.

6.3 Γιαγράμμαηα Περιπηώζεφν Φρήζες και Πίνακας Σύνουες
ε αυτι τθν ενότθτα περιγράφεται θ λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ EVISUGE για τον
κάκε τφπο χριςτθ.
Για να γίνει αυτό χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ των Περιπτϊςεων χριςθσ (Use Cases). Μια
περίπτωςθ χριςθσ λαμβάνει μια ςφμβαςθ μεταξφ των ενδιαφερόμενων μερϊν
(stakeholders) ςχετικά με τθ ςυμπεριφορά του ςυςτιματοσ. Η περίπτωςθ χριςθσ
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περιγράφει τθ ςυμπεριφορά του ςυςτιματοσ κάτω από διάφορεσ ςυνκικεσ, δεδομζνου ότι
ανταποκρίνεται ςε ζνα αίτθμα από ζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, το οποίο ονομάηεται
πρωταρχικόσ παράγοντασ. Ο πρωταρχικόσ παράγοντασ ξεκινά μια αλλθλεπίδραςθ με το
ςφςτθμα προκειμζνου να ολοκλθρωκεί κάποιοσ ςτόχοσ. Σο ςφςτθμα ανταποκρίνεται,
ικανοποιϊντασ τισ προςδοκίεσ των ςυμβαλλόμενων μερϊν. Διαφορετικζσ ακολουκίεσ τθσ
ςυμπεριφοράσ ι των ςεναρίων, μποροφν να ακολουκιςουν, ανάλογα με τα διάφορα
αιτιματα και τισ ςυνκικεσ που περιβάλλουν τα αιτιματα αυτά. Οι περιπτϊςεισ χριςθσ
ςυγκεντρϊνουν μαηί τα διάφορα ςενάρια. Οι περιπτϊςεισ χριςθσ είναι κατά βάςθ μια
μορφι κειμζνου, παρότι μποροφν να αναπαραςτακοφν χρθςιμοποιϊντασ διαγράμματα
ροισ, διαγράμματα ακολουκίασ, δίκτυα Petri ι γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ. Τπό κανονικζσ
ςυνκικεσ, χρθςιμεφουν για τθν επικοινωνία με τουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ,
ςυνικωσ με ανκρϊπουσ που δεν ζχουν ειδικι εκπαίδευςθ. υνεπϊσ το απλό κείμενο
αποτελεί τθν καλφτερθ επιλογι.
Για τθν περιγραφι του ςυςτιματοσ EVISUGE κα χρθςιμοποιθκεί ζνασ πίνακασ που δίνει τθ
γενικι εικόνα όλων των περιπτϊςεων χριςθσ κακϊσ και των ςχζςεων που υπάρχουν
μεταξφ τουσ. Θα χρθςιμοποιθκεί ακόμα ζνασ πίνακασ περίλθψθσ όπου αντιπροςωπεφει τισ
περιπτϊςεισ χριςθσ κατθγοριοποιθμζνεσ ανά επίπεδο και περιζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με
το id, το όνομα, τον πρωταρχικό παράγοντα, το ςτόχο κακϊσ και μια ςφντομθ περιγραφι
τθσ κάκε περίπτωςθσ χριςθσ.
6.3.1 Διαγρϊμματα Περιπτώςεων Φρόςησ
ε αυτι τθν ενότθτα παρουςιάηονται τα διαγράμματα περιπτϊςεων χριςθσ του
ςυςτιματοσ EVISUGE. υγκεκριμζνα, τα διαγράμματα περιπτϊςεων χριςθσ ανά τφπο
χριςτθ απεικονίηονται ςτθν Εικόνα 31. ςτθν Εικόνα 32 και ςτθν Εικόνα 33. Αναλυτικι
περιγραφι των χρθςτϊν του ςυςτιματοσ γίνεται ςτθν Πίνακα 3.
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Δηθόλα 31 Use Case Diagram κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο
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Δηθόλα 32 Use Case Diagram κε ηα Use Cases αλά ηύπν ρξήζηε Μέξνο 1
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Δηθόλα 33 Use Case Diagram κε ηα Use Cases αλά ηύπν ρξήζηε Μέξνο 2

ε αυτι τθν υποενότθτα παρουςιάηεται ο πίνακασ ςφνοψθσ που περιγράφει τθ
λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ EVISUGE.
#
UC1

Level
Summary

Primary Actor
Goal
Πελάτθσ/Επιςκζπτθσ Εγγραφι ςτο φςτθμα

UC2

Summary

Παρατθρθτισ

Είςοδοσ ςτο ςφςτθμα

Description
Ο χριςτθσ κζλει να
εγγραφεί ςτο
ςφςτθμα για να
αποκτιςει
λογαριαςμό χριςτθ
Ο χριςτθσ μπαίνει
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Γεγονότων
Παρατθρθτισ
Γεγονότων

UC3

Summary

UC4

Summary

Παρατθρθτισ
Γεγονότων

UC5

Primary
Task

Παρατθρθτισ
Γεγονότων

UC6

Primary
Task

Παρατθρθτισ
Γεγονότων

UC7

Primary
Task

Παρατθρθτισ
Γεγονότων

UC8

Subfunction

Παρατθρθτισ
Γεγονότων

UC9

Subfunction

Παρατθρθτισ
Γεγονότων

UC10 Subfunction

Παρατθρθτισ
Γεγονότων

UC11 Subfunction

Παρατθρθτισ
Γεγονότων

UC12 Summary

Δθμιουργόσ
Γεγονότων

ςφςτθμα
Ο χριςτθσ επιλζγει
να βγει από το
ςφςτθμα
Ανάκτθςθ Όνομα
Ο χριςτθσ επιλζγει
Χριςτθ και Κωδικοφ
να ανακτιςει το
Πρόςβαςθσ
Όνομα Χριςτθ και
τον Κωδικό
Πρόςβαςθσ
Επεξεργαςία
O χριςτθσ επιλζγει
Προςωπικϊν τοιχείων να επεξεργαςτεί τα
προςωπικά του
ςτοιχεία
Προβολι και
O χριςτθσ επιλζγει
αναπαραγωγι ενόσ
δει τθν εξζλιξθ ενόσ
ςεναρίου με διάφορα
ςεναρίου που
γεγονότα
περιζχει ζνα ι
περιςςότερα
γεγονότα
Αναηιτθςθ εναρίων
Ο χριςτθσ κάνει
αναηιτθςθ των
ςεναρίων
Προςκικθ
χολίου O χριςτθσ επιλζγει
κατά τθν Προβολι προςκζςει ζνα
ενόσ εναρίου
ςχόλιο για το
ςενάριο που ζχει
επιλζξει να
προβάλλει
Διαγραφι χολίου
O χριςτθσ επιλζγει
διαγράψει ζνα
ςχόλιο που ζχει
κάνει για κάποιο
ςενάριο
Επιλογι πλθροφοριϊν O χριςτθσ επιλζγει
προβολισ για ζνα
ποιεσ πλθροφορίεσ
γεγονόσ
που αφοροφν τα
γεγονότα και τα
αντικείμενα που
ζχουν καταγραφεί
κα προβάλλονται
κατά τθ διάρκεια
τθσ αναπαραγωγισ
του ςεναρίου
Προβολι τθσ λίςτασ
O χριςτθσ επιλζγει
όλων των εναρίων
να δει τθ λίςτα με
όλα τα
αποκθκευμζνα
ςενάρια
Δθμιουργία εναρίου
Ο χριςτθσ
δθμιουργεί ζνα
ςενάριο
Ζξοδοσ από ςφςτθμα
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UC13 Primary
Task

Δθμιουργόσ
Γεγονότων

Δθμιουργία Γεγονότοσ

UC14 Subfunction

Δθμιουργόσ
Γεγονότων

Επεξεργαςία
Γεγονότοσ

UC15 Subfunction

Δθμιουργόσ
Γεγονότων

Δθμιουργία
Παράλλθλων
Γεγονότων

UC16 Subfunction

Δθμιουργόσ
Γεγονότων

Διαγραφι Γεγονότοσ

UC17 Subfunction

Δθμιουργόσ
Γεγονότων

Διαγραφι εναρίου

UC18 Subfunction

Δθμιουργόσ
Γεγονότων

Επεξεργαςία εναρίου

UC19 Subfunction

Δθμιουργόσ
Γεγονότων

Προςκικθ Χρόνου ςε
ζνα Γεγονόσ

UC20 Subfunction

Δθμιουργόσ
Γεγονότων

Επεξεργαςία Χρόνου
ςε ζνα Γεγονόσ

UC21 Subfunction

Δθμιουργόσ
Γεγονότων

Διαγραφι Χρόνου ςε
ζνα Γεγονόσ

UC22 Subfunction

Δθμιουργόσ
Γεγονότων

Προςκικθ Εικόνασ ςε
ζνα Γεγονόσ

UC23 Subfunction

Δθμιουργόσ
Γεγονότων

Διαγραφι Εικόνασ από
ζνα Γεγονόσ

UC24 Subfunction

Δθμιουργόσ
Γεγονότων

Προβολι τθσ λίςτασ
των Προςωπικϊν
εναρίων

O χριςτθσ
δθμιουργεί ζνα
Γεγονόσ
O χριςτθσ
επεξεργάηεται τα
ςτοιχεία ενόσ
γεγονότοσ
O χριςτθσ επιλζγει
να δθμιουργιςει
ζνα ι περιςςότερα
παράλλθλα
γεγονότα
O χριςτθσ επιλζγει
να διαγράψει ζνα
γεγονόσ
O χριςτθσ επιλζγει
να διαγράψει ζνα
ςενάριο
O χριςτθσ επιλζγει
να επεξεργαςτεί τα
ςτοιχεία ενόσ
ςεναρίου
O χριςτθσ επιλζγει
να ςυνδζςει ζνα
γεγονόσ με
θμερομθνία και
ϊρα
O χριςτθσ επιλζγει
να επεξεργαςτεί τθν
θμερομθνία και τθν
ϊρα με τισ οποίεσ
είναι ςυνδεδεμζνο
ζνα γεγονόσ
O χριςτθσ επιλζγει
να διαγράψει τθν
θμερομθνία και τθν
ϊρα με τισ οποίεσ
είναι ςυνδεδεμζνο
ζνα γεγονόσ
Ο χριςτθσ επιλζγει
να προςκζςει μια
εικόνα ςτο γεγονόσ
που δθμιοφργθςε
Ο χριςτθσ
διαγράφει μια
εικόνα από ζνα
γεγονόσ
O χριςτθσ επιλζγει
να δει τθ λίςτα
προςωπικϊν του
ςεναρίων
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UC25 Summary

Διαχειριςτισ

Διαχείριςθ Αιτθμάτων
Χρθςτϊν

UC26 Subfunction

Δθμιουργόσ
Γεγονότων

Δθμιουργία χιματοσ
για τθν περιγραφι
ενόσ γεγονότοσ

UC27 Subfunction

Δθμιουργόσ
Γεγονότων

Επεξεργαςία χιματοσ
από τθν περιγραφι
ενόσ γεγονότοσ

UC28 Subfunction

Δθμιουργόσ
Γεγονότων

Επιλογι Χρϊματοσ για
το χιμα κατά τθν
περιγραφι ενόσ
γεγονότοσ

UC29 Subfunction

Δθμιουργόσ
Γεγονότων

Επεξεργαςία
Χρϊματοσ για το
χιμα κατά τθν
επεξεργαςία ενόσ
γεγονότοσ

UC30 Subfunction

Δθμιουργόσ
Γεγονότων

Επιλογι Σριςδιάςτατθσ
Απεικόνιςθσ χιματοσ
για τθν περιγραφι
ενόσ γεγονότοσ

UC31 Subfunction

Δθμιουργόσ
Γεγονότων

Επεξεργαςία επιλογισ
Σριςδιάςτατθσ
Απεικόνιςθσ χιματοσ
κατά τθν επεξεργαςία
ενόσ γεγονότοσ

UC32 Subfunction

Δθμιουργόσ
Γεγονότων

Διαγραφι Πλευράσ/ϊν
από ζνα χιμα κατά
τθν περιγραφι ενόσ
γεγονότοσ

UC33 Subfunction

Δθμιουργόσ
Γεγονότων

Προςκικθ Βίντεο ςτθν
καταγραφι ενόσ
γεγονότοσ

UC34 Subfunction

Δθμιουργόσ
Γεγονότων

Επεξεργαςία Βίντεο ςε
ζνα γεγονόσ

UC35 Sub-

Δθμιουργόσ

Διαγραφι Βίντεο από

Ο χριςτθσ δζχεται ι
απορρίπτει τα
αιτιματα των
χρθςτϊν
Ο χριςθσ
δθμιουργεί ζνα
ςχιμα για τθν
περιγραφι ενόσ
γεγονότοσ
Ο χριςτθσ
επεξεργάηεται ζνα
ςχιμα για ζνα
γεγονόσ
Ο χριςτθσ επιλζγει
ζνα χρϊμα για το
ςχιμα κατά τθν
περιγραφι ενόσ
γεγονότοσ
Ο χριςτθσ
επεξεργάηεται το
χρϊμα ενόσ
ςχιματοσ κατά τθν
επεξεργαςία ενόσ
γεγονότοσ
Ο χριςτθσ επιλζγει
αν το ςχιμα που
δθμιοφργθςε κα
ζχει τριςδιάςτατθ
απεικόνιςθ ι όχι
Ο χριςτθσ
επεξεργάηεται αν
τον τρόπο
απεικόνιςθσ του
ςχιματόσ του κατά
τθν επεξεργαςία
ενόσ γεγονότοσ
Ο χριςτθσ
διαγράφει μια
πλευρά του
ςχιματόσ του για
ζνα γεγονόσ
Ο χριςτθσ
προςκζτει ζνα
βίντεο ςτθν
καταγραφι ενόσ
γεγονότοσ
Ο χριςτθσ
επεξεργάηεται ζνα
βίντεο για ζνα
γεγονόσ
Ο χριςτθσ
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function

Γεγονότων

ζνα γεγονόσ

διαγράφει το βίντεο
από ζνα γεγονόσ

Πίλαθαο 7 Πίλαθαο ζύλνςεο κε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο EVISUGE

6.4 Aναλσηική Περιγραθή Περιπηώζεφν Φρήζες
ε αυτιν τθν ενότθτα περιγράφονται αναλυτικά οι περιπτϊςεισ χριςθσ του ςυςτιματοσ
EVISUGE.
Use Case 1 Eίςοδοσ ςτο Σφςτθμα (Login)
Ο χριςτθσ, ο οποίοσ είναι ιδθ εγγεγραμμζνοσ ςτο ςφςτθμα, κζλει να μπει ςτο ςφςτθμα.
υμπλθρϊνει ςτθ φόρμα ειςόδου, το όνομα χριςτθ και τον κωδικό πρόςβαςθσ. τθ
ςυνζχεια, το ςφςτθμα ελζγχει αν τα ςτοιχεία που ζχει δϊςει ο χριςτθσ είναι ςωςτά. Αν
είναι, ο χριςτθσ μεταβαίνει ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ εφαρμογισ, αλλιϊσ το ςφςτθμα ηθτεί
με κατάλλθλα μθνφματα τθν επαναειςαγωγι των ςτοιχείων του χριςτθ.
Use Case 2 Eγγραφι ςτο Σφςτθμα (Register)
O πελάτθσ/επιςκζπτθσ επιλζγει να εγγραφεί ςτο ςφςτθμα. Σο ςφςτθμα τον οδθγεί ςτθ
ςελίδα εγγραφισ. Ο χριςτθσ ςυμπλθρϊνει τθ φόρμα εγγραφισ (όνομα χριςτθ, κωδικό
πρόςβαςθσ, όνομα, επϊνυμο, email, τφπο χριςτθ). Σο ςφςτθμα ελζγχει τθ φόρμα. Αν βρει
λάκοσ ενθμερϊνει το χριςτθ για τθ διόρκωςθ των λακϊν, αλλιϊσ μεταβαίνει ςτθν κεντρικι
ςελίδα. Αν ζχει γραφτεί ςαν δθμιουργόσ γεγονότων, δεν ζχει δικαίωμα δθμιουργίασ μζχρι
να πάρει τθν ζγκριςθ από το διαχειριςτι.
Use Case 3 Ζξοδοσ από το ςφςτθμα (Logout)
Ο χριςτθσ επιλζγει να βγει από το ςφςτθμα. Σο ςφςτθμα μεταβαίνει ςτθ ςελίδα ειςόδου.
Use Case 4 Ανάκτθςθ Όνομα Χριςτθ και Κωδικοφ Πρόςβαςθσ
Ο χριςτθσ ηθτάει από το ςφςτθμα να ανακτιςει τα ςτοιχεία του. Ο χριςτθσ ςυμπλθρϊνει
τθ φόρμα με το e-mail του. Σο ςφςτθμα ελζγχει αν το e-mail είναι ςωςτό και αν ανικει ςε
κάποιο χριςτθ. Αν ιςχφουν αυτά, το ςφςτθμα αποςτζλλει ςτο λογαριαςμό e-mail του
χριςτθ το όνομα χριςτθ και τον κωδικό πρόςβαςθσ.
Use Case 5 Επεξεργαςία Προςωπικϊν Στοιχείων Χριςτθ
Ο χριςτθσ επιλζγει να επεξεργαςτεί τα προςωπικά του ςτοιχεία. Ο χριςτθσ αλλάηει τα
προςωπικά του δεδομζνα. Σο ςφςτθμα ελζγχει αν τα νζα δεδομζνα είναι αποδεκτά. Αν όχι,
ηθτάει από το χριςτθ να ξαναδϊςει τα δεδομζνα. Αν είναι αποδεκτά, ενθμερϊνει τα
προςωπικά ςτοιχεία του χριςτθ.
Use Case 6 Προβολι και αναπαραγωγι ενόσ ςεναρίου με διάφορα γεγονότα
Ο χριςτθσ επιλζγει να δει ζνα ςενάριο. Ο χριςτθσ επιλζγει το ενάριο που κζλει. Σο
ςφςτθμα φορτϊνει τθ ςελίδα του ςεναρίου. Ο χριςτθσ επιλζγει να δει τθν αναπαραγωγι
τθσ εξζλιξθσ των γεγονότων που περιλαμβάνονται ςτο ςενάριο. Η προβολι των γεγονότων
γίνεται ςτο χάρτθ με βάςθ τθ χρονικι διάρκεια που ζχει το κακζνα από τα γεγονότα και
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εξελίςςεται με βάςθ τον τρόπο καταγραφισ τουσ (μορφοποίθςθ ςχθμάτων και χρωμάτων).
Παράλλθλα, αν κάποια γεγονότα ζχουν καταγραφεί με κοινι θμερομθνία και ϊρα τότε κα
αναπαραςτακοφν ταυτόχρονα πάνω ςτο χάρτθ και γενικά θ εξζλιξι τουσ κα παριςτάνεται
ταυτόχρονα. Επίςθσ αν τα γεγονότα ζχουν αναπαραςτάςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν ίδια
περιοχι ι αν κάποια αναπαράςταςθ περικλείεται από μια άλλθ, το ςφςτθμα υποςτθρίηει
αυτι τθ λειτουργικότθτα μζςω τθσ αναπαράςταςθσ πολυγϊνων μζςα ςε πολφγωνα με
διάφορα ςχιματα και χρϊματα.
Use Case 7 Αναηιτθςθ Σεναρίων
O χριςτθσ επιλζγει να κάνει αναηιτθςθ ςεναρίων. Ο χριςτθσ γράφει ςτο πεδίο αναηιτθςθσ
τθν λζξθ ι τισ λζξεισ με τισ οποίεσ κζλει να κάνει τθν αναηιτθςθ και πατάει το κουμπί
αναηιτθςθσ. Σο ςφςτθμα ελζγχει αν το πεδίο είναι άδειο. Αν είναι, τότε ενθμερϊνει με
κατάλλθλο μινυμα το χριςτθ και ηθτάει επαναειςαγωγι δεδομζνων. ε αντίκετθ
περίπτωςθ, το ςφςτθμα εκτελεί τθν αναηιτθςθ και εμφανίηει όλα τα ςενάρια τα οποία
ζχουν ςχζςθ με τθν λζξθ ι τισ λζξεισ που ζβαλε ςαν είςοδο ο χριςτθσ.
Use Case 8 Προςκικθ Σχολίου κατά τθν Προβολι ενόσ Σεναρίου
Ο χριςτθσ γράφει ζνα ςχόλιο και πατάει αποκικευςθ. Σο ςφςτθμα αποκθκεφει το ςχόλιο
και «ξαναφορτϊνει» τθ ςελίδα προβολισ του εναρίου.
Use Case 9 Διαγραφι Σχολίου
Ο χριςτθσ επιλζγει τθ διαγραφι ενόσ ςχολίου που ζχει κάνει ςε ζνα ςενάριο. Σο ςφςτθμα
ηθτάει επιβεβαίωςθ για τθ διαγραφι. Αν ο χριςτθσ επιβεβαιϊςει, το ςχόλιο διαγράφεται,
αλλιϊσ δεν εκτελείται καμία διαδικαςία.
Use Case 10 Επιλογι πλθροφοριϊν κζαςθσ για ζνα Γεγονόσ
O χριςτθσ επιλζγει ποιεσ πλθροφορίεσ κζλει να δει κατά τθν προβολι ενόσ ςεναρίου από
μια φόρμα που περιζχει όλεσ τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ. Σο ςφςτθμα φορτϊνει ξανά τθ
ςελίδα προβολισ του ςεναρίου και το κάκε γεγονόσ περιζχει τθν πλθροφορία που του ζχει
οριςτεί να προβάλλεται από το χριςτθ.
Use Case 11 Προβολι τθσ λίςτασ Όλων των Σεναρίων
Ο χριςτθσ επιλζγει να δει τα ςενάρια που ζχουν δθμιουργθκεί από όλουσ τουσ χριςτεσ του
ςυςτιματοσ. Ο χριςτθσ επιλζγει κατθγορία και το ςφςτθμα προβάλλει τα ςενάρια.
Use Case 12 Δθμιουργία Σεναρίου
Ο χριςτθσ επιλζγει να κάνει δθμιουργία ςεναρίου (το ςενάριο κα περιζχει μια ομάδα
γεγονότων). Βάηει όνομα και περιγραφι για το ςενάριό του. Σο ςφςτθμα ελζγχει αν το
όνομα υπάρχει ιδθ και αν είναι ςωςτό. Αν είναι καταχωρεί το ςενάριό, αλλιϊσ ηθτάει
επανάλθψθ τθσ ειςόδου από το χριςτθ.
Use Case 13 Δθμιουργία Γεγονότοσ
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Ο χριςτθσ επιλζγει να δθμιουργιςει ζνα γεγονότοσ. Δίνει όνομα, ορίηει το χρόνο ζναρξθσ
και λιξθσ, ορίηει εικόνα, εξωτερικό ςφνδεςμο, περιγραφι και όποια πρόςκετα ςτοιχεία
ορίηει το ςφςτθμα. τθ ςυνζχεια αναπαριςτά το γεγονόσ ςτο χάρτθ του Google Earth
(ςχιμα, χρϊμα ςχιματοσ, χρϊμα περιγράμματοσ). Σο ςφςτθμα ελζγχει τα ςτοιχεία ειςόδου.
Αν είναι αποδεκτά καταχωρεί το γεγονόσ και οδθγεί το χριςτθ ςε ςελίδα επιλογισ. ε
αντίκετθ περίπτωςθ ηθτά νζα είςοδο από το χριςτθ.
Use Case 14 Δθμιουργία Παράλλθλων Γεγονότων
Ο χριςτθσ, κακϊσ προςκζτει γεγονότα ςτο ςενάριο, επιλζγει κοινζσ θμερομθνίεσ και ϊρα
ζναρξθσ και λιξθσ για όςα γεγονότα κελιςει. Σο ςφςτθμα αποκθκεφει τα ςτοιχεία για το
κάκε γεγονόσ (με αυτόν τον τρόπο δθμιουργεί γεγονότα που ζχουν ίδια μερικι ι ολικι
διάρκεια)
Use Case 15 Επεξεργαςία ενόσ Γεγονότοσ
O χριςτθσ επιλζγει να επεξεργαςτεί τα ςτοιχεία ενόσ γεγονότοσ. Ο χριςτθσ δίνει τα νζα
ςτοιχεία και τα επεξεργάηεται για τθν αναπαράςταςθ ςτο χάρτθ. Σο ςφςτθμα ελζγχει τα
ςτοιχεία. Αν είναι ςωςτά τα καταχωρεί, αλλιϊσ ηθτάει νζα είςοδο.
Use Case 16 Διαγραφι ενόσ Γεγονότοσ από ζνα Σενάριο
Ο χριςτθσ επιλζγει διαγραφι ενόσ γεγονότοσ. Επιλζγει ζνα γεγονόσ και τθ διαγραφι. Σο
ςφςτθμα ηθτάει επιβεβαίωςθ για τθ διαγραφι. Αν ο χριςτθσ επιβεβαιϊςει τότε διαγράφει
το γεγονόσ, αλλιϊσ επιςτρζφει ςτθ ςελίδα γεγονότων.
Use Case 17 Eπεξεργαςία Σεναρίου
Ο χριςτθσ επιλζγει να επεξεργαςτεί ζνα ςενάριο. Ο χριςτθσ επιλζγει το ςενάριο και κάνει
επεξεργαςία. τθ ςυνζχεια τροποποιεί τα ςτοιχεία του. Σο ςφςτθμα ελζγχει αν τα νζα
ςτοιχεία είναι ςωςτά. Αν είναι, καταχωρεί τισ αλλαγζσ, αλλιϊσ ηθτάει επαναειςαγωγι των
δεδομζνων.
Use Case 18 Διαγραφι Σεναρίου
Ο χριςτθσ επιλζγει διαγράψει ζνα ςενάριο. Σο ςφςτθμα ρωτά το χριςτθ αν θ επιλογι
διαγραφισ είναι ζγκυρθ. Αν είναι, διαγράφει το ςενάριο και όλα τα ςτοιχεία που
ςχετίηονται με αυτό, αλλιϊσ επιςτρζφει ςτθ λίςτα ςεναρίων.
Use Case 19 Προςκικθ Χρόνου ςε ζνα Γεγονόσ
Ο χριςτθσ επιλζγει να ςυνδζςει ζνα γεγονόσ με το χρόνο. Ο χριςτθσ επιλζγει τθν
θμερομθνία και τθν ϊρα ζναρξθσ κακϊσ και τθν θμερομθνία λιξθσ ενόσ γεγονότοσ. Σο
ςφςτθμα ελζγχει αν τα ςτοιχεία είναι ςωςτά. Αν είναι το ςφςτθμα υπολογίηει αυτόματα το
ςυνολικό χρόνο διάρκειασ του γεγονότοσ και καταχωρεί τθ διάρκεια, τισ ϊρεσ και τισ
θμερομθνίασ ςτο ςφςτθμα, αλλιϊσ ηθτάει επανειςαγωγι των ςτοιχείων.
Use Case 20 Επεξεργαςία Χρόνου ςε ζνα Γεγονόσ
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Ο χριςτθσ επιλζγει να επεξεργαςτεί το χρόνο με τον οποίο είναι ςυνδεδεμζνο ζνα γεγονόσ.
Ο χριςτθσ επιλζγει τουσ νζουσ χρόνουσ και τισ νζεσ θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ. Σο
ςφςτθμα ελζγχει τα νζα ςτοιχεία και αν είναι αποδεκτά υπολογίηει τθ ςυνολικι διάρκεια
και τα καταχωρεί όλα μαηί, αλλιϊσ ηθτάει επανειςαγωγι των ςτοιχείων.
Use Case 21 Διαγραφι Χρόνου ςε ζνα Γεγονόσ
Ο χριςτθσ επιλζγει να διαγράψει το χρόνο από ζνα γεγονόσ. Ο χριςτθσ διαγράφει τουσ
χρόνουσ και τισ θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ. Σο ςφςτθμα ηθτάει επιβεβαίωςθ. Αν ο
χριςτθσ επιβεβαιϊςει τότε διαγράφονται, αλλιϊσ δε γίνεται καμία αλλαγι.
Use Case 22 Προςκικθ Εικόνασ ςε ζνα Γεγονόσ
Ο χριςτθσ επιλζγει να προςκζςει μια εικόνα ςε ζνα ςενάριο. Ο χριςτθσ επιλζγει τθν εικόνα
και τθν ανεβάηει ςτο ςφςτθμα. τθ ςυνζχεια επιςτρζφει ςτθν ειςαγωγι ςτοιχείων για το
ςυγκεκριμζνο ςενάριο.
Use Case 23 Διαγραφι Εικόνασ από ζνα Γεγονόσ
Ο χριςτθσ επιλζγει να διαγράψει μια εικόνα από ζνα γεγονόσ. Ο χριςτθσ διαγράφει τθν
εικόνα. Σο ςφςτθμα ηθτάει επιβεβαίωςθ για τθ διαγραφι τθσ εικόνασ. Αν ο χριςτθσ
επιβεβαιϊςει θ εικόνα διαγράφεται, αλλιϊσ δεν υπάρχει καμιά αλλαγι.
Use Case 24 Προβολι τθσ λίςτασ των Προςωπικϊν Σεναρίων
Ο χριςτθσ επιλζγει να δει τα ενάρια που ζχει δθμιουργιςει εκείνοσ. Σο ςφςτθμα
προβάλλει τα ενάρια που ζχουν δθμιουργθκεί από το ςυγκεκριμζνο χριςτθ.
Use Case 25 Διαχείριςθ Αιτθμάτων Χρθςτϊν
Ο χριςτθσ εγκρίνει ι απορρίπτει τισ αιτιςεισ χρθςτϊν για να γίνουν Δθμιουργοί Γεγονότων.
Ο χριςτθσ βλζπει τθ λίςτα με τισ αιτιςεισ των χρθςτϊν. Επιλζγει ποιεσ αιτιςεισ κα εγκρίνει.
Σο ςφςτθμα ηθτάει επιβεβαίωςθ ζγκριςθσ. Αν ο χριςτθσ επιβεβαιϊςει τότε ανανεϊνεται θ
λίςτα, αλλιϊσ αν ο χριςτθσ απορρίψει τθν αίτθςθ τότε ο χριςτθσ που τθν ζκανε παραμζνει
εγγεγραμμζνοσ ςαν απλόσ Παρατθρθτισ Γεγονότων.
Use Case 26 Δθμιουργία Σχιματοσ για τθν περιγραφι ενόσ γεγονότοσ
Ο χριςτθσ επιλζγει αν κα χρθςιμοποιιςει για τθν περιγραφι του γεγονότοσ πολφγωνο ι
γραμμι. Αν επιλζξει πολφγωνο, επιλζγει αν κζλει να δθμιουργιςει ελεφκερο ςχιμα, κφκλο
ι τετράγωνο. Αφοφ κάνει και αυτιν τθν επιλογι, ο χριςτθσ κάνει διαδοχικά click με το
ποντίκι του πάνω ςτο χάρτθ του Google Earth για να δθμιουργιςει το ςχιμα που κζλει.
Σελικά, αποκθκεφει το ςχιμα για το γεγονόσ που καταγράφει.
Use Case 27 Επεξεργαςία Σχιματοσ από τθν περιγραφι ενόσ γεγονότοσ
Ο χριςτθσ επιλζγει το ςχιμα που κα επεξεργαςτεί. Ο χριςτθσ διαγράφει το ςχιμα ι
διαγράφει τισ πλευρζσ του ςχιματοσ που κζλει. Ο χριςτθσ δθμιουργεί ςφμφωνα με το Use
Case 27 ζνα νζο ςχιμα και το καταχωρεί ςτο ςφςτθμα.
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Use Case 28 Επιλογι Χρϊματοσ για το Σχιμα κατά τθν περιγραφι ενόσ γεγονότοσ
Ο χριςτθσ επιλζγει ζνα χρϊμα που επικυμεί για το ςχιμα αλλά και για το περίγραμμα του
ςχιματοσ. Ο χριςτθσ επιλζγει να καταχωριςει το χρϊμα για το ςυγκεκριμζνο ςχιμα ςτο
ςφςτθμα.
Use Case 29 Επεξεργαςία Χρϊματοσ για το Σχιμα κατά τθν επεξεργαςία ενόσ γεγονότοσ
Ο χριςτθσ επιλζγει ζνα νζο χρϊμα για το ςχιμα που ζχει επιλζξει, τόςο για το εςωτερικό
του ςχιματοσ όςο και για το περίγραμμα. Ο χριςτθσ καταχωρεί το χρϊμα του ςχιματοσ ςτο
ςφςτθμα.
Use Case 30 Επιλογι Τριςδιάςτατθσ Απεικόνιςθσ Σχιματοσ για τθν περιγραφι ενόσ
γεγονότοσ
Ο χριςτθσ επιλζγει αν το ςχιμα του κζλει να είναι τριςδιάςτατο ι όχι και καταχωρεί τθν
επιλογι του ςτο ςφςτθμα.
Use Case 31 Επεξεργαςία επιλογισ Τριςδιάςτατθσ Απεικόνιςθσ Σχιματοσ κατά τθν
επεξεργαςία ενόσ γεγονότοσ
Ο χριςτθσ επιλζγει αν το ςχιμα του κζλει να είναι τριςδιάςτατο ι όχι. τθ ςυνζχεια,
αποκθκεφει τθν νζα του επιλογι ςτο ςφςτθμα.
Use Case 32 Διαγραφι Πλευράσ/ϊν από ζνα Σχιμα κατά τθν περιγραφι ενόσ γεγονότοσ
Ο χριςτθσ επιλζγει αν κζλει να διαγράψει μια πλευρά ι πολλζσ από ζνα ςχιμα λόγω
λάκουσ. Ο χριςτθσ διαγράφει τθν πλευρά και καταχωρεί το νζο ςχιμα ςτο ςφςτθμα.
Use Case 33 Προςκικθ Βίντεο ςε ζνα γεγονόσ
Ο χριςτθσ επιλζγει ζνα βίντεο που κα προςκζςει ςε ζνα γεγονόσ. Ο χριςτθσ ανεβάηει το
βίντεο ςτο ςφςτθμα.
Use Case 34 Επεξεργαςία Βίντεο ςε ζνα γεγονόσ
Ο χριςτθσ επεξεργάηεται το βίντεο ςε ζνα γεγονόσ. Σο ςφςτθμα ηθτάει επιβεβαίωςθ για να
αλλάξει το βίντεο που είναι καταχωρθμζνο για ζνα γεγονόσ. Αν ο χριςτθσ επιβεβαιϊςει το
βίντεο αλλάηει και αποκθκεφεται το καινοφριο ςτο ςφςτθμα. Αν ο χριςτθσ δεν
επιβεβαιϊςει τότε
Use Case 35 Διαγραφι Βίντεο από ζνα γεγονόσ
Ο χρθςτισ επιλζγει να διαγράψει ζνα βίντεο από ζνα γεγονόσ. Ο χριςτθσ επιλζγει
διαγραφι του βίντεο. Σο ςφςτθμα ηθτάει επιβεβαίωςθ τθσ διαγραφισ. Αν ο χριςτθσ
επιβεβαιϊςει τθ διαγραφι τότε το βίντεο διαγράφεται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το βίντεο
παραμζνει ςτο ςφςτθμα.
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6.5 Υλοποίεζε Βάζες Γεδομένφν
τθν ενότθτα αυτι περιγράφεται το ςχιμα τθσ βάςθσ δεδομζνων του ςυςτιματόσ ΕVISUGE.
Η βάςθ δεδομζνων ςχεδιάςτθκε με βάςθ το εννοιολογικό μοντζλο ΜΟΜΕ, προκειμζνου να
υποςτθρίηει με ακρίβεια τθν περιγραφι και τθν αναπαράςταςθ των γεγονότων ςτο
ςφςτθμα EVISUGE. Να ςθμειωκεί ότι δε χρθςιμοποιικθκε κάποιο αυτοματοποιθμζνοσ
τρόποσ για τθ δθμιουργία τθσ βάςθσ δεδομζνων, αλλά θ ανάπτυξι τθσ ζγινε χειροκίνθτα.
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Δηθόλα 34 UML Diagram κε ην ζρήκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο EVISUGE

Νικόλαοσ Σαραντίλθσ 88
User Interface Management System for Event Visualization on Google Earth
6.5.1 Ανϊλυςη Βϊςησ Δεδομϋνων και αντιςτούχηςη με το Εννοιολογικό Μοντϋλο
ΜΟΜΕ
τθν ενότθτα αυτι αναλφεται κάκε πίνακασ τθσ βάςθσ δεδομζνων. ε παρζνκεςθ γίνεται
αναφορά ςε ποια οντότθτα του κεωρθτικοφ μοντζλου ΜΟΜΕ αντιςτοιχίηεται ο κάκε
πίνακασ τθσ βάςθσ δεδομζνων (εικόνα 34).
1. Πίνακασ User : Αποκθκεφει τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ μαηί με τα προςωπικά
τουσ ςτοιχεία.
2. Πίνακασ Comment : Αποκθκεφει τα ςχόλια που κάνουν οι χριςτεσ για ζνα ςενάριο.
3. Πίνακασ Scenario : Αποκθκεφει το ςενάριο το οποίο δθμιουργικθκε από το
ςφςτθμα (αναφζρεται ςτθν οντότθτα Event, ουςιαςτικά αποτελεί ζνα κφριο γεγονόσ
το οποίο αποτελείται από άλλα γεγονότα).
4. Πίνακασ Event Instance : Αποκθκεφει τα γεγονότα που περιλαμβάνονται ςε ζνα
ςενάριο (αναφζρεται ςτθν οντότθτα Event).
5. Πίνακασ Time : Αποκθκεφει τα χρονικά διαςτιματα ςτα οποία εξελίςςεται ζνα
ςενάριο (αναφζρεται ςτθν οντότθτα Time).
6. Πίνακασ Roles Involved Instance : Αποκθκεφει τουσ ρόλουσ, μαηί με τα
χαρακτθριςτικά τουσ, που ςυμμετζχουν ςε ζνα ςενάριο (αναφζρεται ςτθν οντότθτα
Roles Involved Instance).
7. Πίνακασ Crowd : Αποκθκεφει το ρόλο του πλικουσ, πλικοσ αποτελοφν τρεισ ι
περιςςότεροι άνκρωποι μαηί, που ςυμμετζχει ςε ζνα γεγονόσ (αναφζρεται ςτθν
οντότθτα Crowd).
8. Πίνακασ Person : Αποκθκεφει το ρόλο του ανκρϊπου που ςυμμετζχει ςε ζνα
γεγονόσ (αναφζρεται ςτθν οντότθτα Person).
9. Πίνακασ Object : Αποκθκεφει το ρόλο του αντικειμζνου που ςυμμετζχει ςε ζνα
γεγονόσ (αναφζρεται ςτθν οντότθτα Object).
10. Πίνακασ Semantic Type : Αποκθκεφει τουσ ςθμαςιολογικοφσ τφπουσ γεγονότων
που περιλαμβάνει ζνα ςενάριο.
11. Πίνακασ Semantic Attribute : Αποκθκεφει τα ςθμαςιολογικά χαρακτθριςτικά ενόσ
τφπου γεγονότοσ για ζνα ςενάριο.
12. Πίνακασ Logical Spatial Representation : Αποκθκεφει τθ Λογικι Χωρικι
Αναπαράςταςθ των γεγονότων και των ρόλων που ςυμμετζχουν ςτα γεγονότα, για
ζνα ςυγκεκριμζνο ςενάριο (αναφζρεται ςτθν οντότθτα Logical Spatial
Representation).
13. Πίνακασ Logical Spatial Shot Representation : Αποκθκεφει τθ Λογικι Χωρικι
Αναπαράςταςθ ενόσ βίντεο ι μιασ εικόνασ με βάςθ τα χαρακτθριςτικά τουσ
(αναφζρεται ςτθν οντότθτα Logical Spatial Shot Representation).
14. Πίνακασ Gps Point : Αποκθκεφει τα ςθμεία που δίνονται από ζνα gps για μια
περιοχι (αναφζρεται ςτθν οντότθτα Gps Point).
15. Πίνακασ Gps Representation : Αποκθκεφει ςφνολα ςθμείων που δίνονται από ζνα
gps για τθν αναπαράςταςθ ενόσ αντικειμζνου (αναφζρεται ςτθν οντότθτα Gps
Representation).
16. Πίνακασ Event Shot Instance : Αποκθκεφει τα χαρακτθριςτικά τθσ εικόνασ ι του
βίντεο που ςυμμετζχουν ςε ζνα γεγονόσ (αναφζρεται ςτθν οντότθτα Event Shot
Instance).
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17. Πίνακασ Multimedia Shot Captured : Αναφζρεται ςτθν ςφνδεςθ εικόνασ και βίντεο
με ζνα γεγονόσ.
18. Πίνακασ Participating Role Shot Instance : Αποκθκεφει τισ αναπαραςτάςεισ των
ρόλων που ςυμμετζχουν ςε ζνα γεγονόσ (αναφζρεται ςτθν οντότθτα Participating
Role Shot Instance).
19. Πίνακασ Physical Representation : Αποκθκεφει τθ Φυςικι Αναπαράςταςθ ενόσ
γεγονότοσ μαηί με τουσ ρόλουσ και τα αντικείμενα με τα οποία είναι ςυνδεδεμζνο
πάνω ςτο χάρτθ (αναφζρεται ςτθν οντότθτα Physical Representation).
20. Πίνακασ Function : Αποκθκεφει τα χαρακτθριςτικά τθσ ςυνάρτθςθσ που πρζπει να
ενεργιςει για να αναπαραςτακεί ζνα γεγονόσ, για το οποίο δεν ζχει οριςτεί κάποια
αναπαράςταςθ, πάνω ςτο χάρτθ (αναφζρεται ςτθν οντότθτα Function).
21. Πίνακασ Location : Αποκθκεφει τθ κζςθ ενόσ γεγονότοσ πάνω ςτο χάρτθ
(αναφζρεται ςτθν οντότθτα Location).
22. Πίνακασ Rotation : Αποκθκεφει τθν περιςτροφι του αρχικοφ ςχιματοσ ενόσ
γεγονότοσ προκειμζνου να τοποκετθκεί πάνω ςτο χάρτθ (αναφζρεται ςτθν
οντότθτα Rotation).
23. Πίνακασ Scaling : Αποκθκεφει τθν κλιμάκωςθ ενόσ γεγονότοσ προκειμζνου να
τοποκετθκεί πάνω ςτο χάρτθ (αναφζρεται ςτθν οντότθτα Scaling).
24. Πίνακασ Shape : Αποκθκεφει το ςχιμα ενόσ γεγονότοσ (αναφζρεται ςτθν οντότθτα
Shape).
25. Πίνακασ Polyline : Αποκθκεφει ςχιματα που ζχουν μορφι πολυγϊνου, δθλαδι
ςχιματα που αποτελοφνται από ζνα ςφνολο γραμμϊν (αναφζρεται ςτθν οντότθτα
Polyline).
26. Πίνακασ Ellipse : Αποκθκεφει τα ςχιματα που ζχουν ελλειπτικι μορφι , π.χ. κφκλοσ
(αναφζρεται ςτθν οντότθτα Ellipse).
27. Πίνακασ Color : Αποκθκεφει τα χρϊματα που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για το
χρωματιςμό των ςχθμάτων.
28. Πίνακασ Point : Αποκθκεφει τα ςθμεία πάνω ςτο χάρτθ (αναφζρεται ςτθν οντότθτα
Point).
29. Πίνακασ Movement : Αποκθκεφει τθν κίνθςθ ενόσ αντικειμζνου κατά τθ διάρκεια
ενόσ γεγονότοσ (αναφζρεται ςτθν οντότθτα Movement).
30. Πίνακασ View Camera : Αποκθκεφει τα ςτοιχεία τθσ κάμερασ του Google Earth που
αφοροφν τθν καταγραφι και τθν παρουςίαςθ τθσ αναπαράςταςθσ ενόσ γεγονότοσ
με κάποιο πολφγωνο πάνω ςτο Google Earth

6.6 Γιαγραμμαηική Αναπαράζηαζε ηοσ Σσζηήμαηος EVISUGE
τθν ενότθτα αυτι παρατίκενται διαγραμματικά οι τεχνικζσ λεπτομζρειεσ για τθ ςφνδεςθ
του ςυςτιματοσ EVISUGE με το Google Earth Plug-in. Αναλυτικότερα:
Σο ςφςτθμα EVISUGE αποτελείται από δφο υποςυςτιματα.
1. Σο υποςφςτθμα καταγραφισ γεγονότων
2. Σο υποςφςτθμα αναπαραγωγισ και προβολισ γεγονότων
Σα υποςυςτιματα αυτά επικοινωνοφν με το Google Earth Plug-in, που περιλαμβάνει και τθ
χριςθ τθσ γλϊςςασ KML (θ ανάλυςι τουσ γίνεται ςτο Κεφάλαιο 3, ενότθτεσ 3.2 – 3.3)
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διαμζςω του οποίου γίνεται θ καταγραφι και θ αναπαράςταςθ των γεγονότων. τθ
ςυνζχεια, τα υποςυςτιματα επικοινωνοφν διαμζςω του Controller με τον Server όπου
γίνεται για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων με χριςθ τθσ γλϊςςασ Java (θ ανάλυςι τουσ
ζγινε ςτο Κεφάλαιο 3, ενότθτεσ 3.5 – 3.9). Σζλοσ, γίνεται θ επικοινωνία με τθ βάςθ
δεδομζνων για τθν αποκικευςθ ι τθν ανάκτθςθ δεδομζνων (θ ανάλυςθ τθσ βάςθσ
δεδομζνων που χρθςιμοποιικθκε ζγινε ςτο Κεφάλαιο 3, ενότθτα 3.10.2, το ςχιμα τθσ βάςθ
δεδομζνων παρατζκθκε ςτθν ενότθτα 6.5).
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Δηθόλα 35 Γηαγξακκαηηθή Αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο EVISUGE

And integration
of KML language
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6.6.1 Τλοπούηςη Λειτουργικότητασ υςτόματοσ
Προκειμζνου να υλοποιθκεί θ λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ που περιγράφθκε ςτισ
προθγοφμενεσ ενότθτεσ, χρθςιμοποιικθκαν οι τεχνολογίεσ που περιγράφθκαν ςτο
Κεφάλαιο 3. Πιο ςυγκεκριμζνα, για να υποςτθριχκεί θ λειτουργικότθτα που αφορά τθν
καταγραφι και τθν αναπαράςταςθ γεγονότων πάνω ςτο Google Earth χρθςιμοποιικθκε θ
βιβλιοκικθ του Google Earth Plug-in και θ γλϊςςα KML. Βαςικά παραδείγματα
αναπαράςταςθσ δεδομζνων πάνω ςτο Google Earth με τθ χριςθ αυτϊν των δφο
τεχνολογιϊν παρατίκενται ςτα Παραρτιματα 1 και 2.

6.7 Περίλευε
το κεφάλαιο αυτό ζγινε αναφορά ςτθ βαςικι λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ EVISUGE.
Με βάςθ τθ μεκοδολογία των περιπτϊςεων χριςθσ περιγράφθκαν οι δυνατότθτεσ που ζχει
ο κάκε χριςτθσ και γενικά όλθ τθ λειτουργικότθτα που παρουςιάηει το ςφςτθμα EVISUGE,
τόςο ςτθν υποςτιριξθ χρθςτϊν όςο και ςτθν υποςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ και τθσ
αναπαραγωγισ γεγονότων.
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Κεφάλαιο 7
Γραφική Διεπαφή Χρήςτη
7.1 Διζαγφγή
το κεφάλαιο αυτό κα παρουςιαςτεί θ γραφικι διεπαφι του ςυςτιματοσ EVISUGE τθν
οποία χρθςιμοποιοφν οι χριςτεσ για να δθμιουργιςουν ι να αναπαράγουν γεγονότα. Ο
ςχεδιαςμόσ ζγινε με βάςθ τισ γενικζσ αρχζσ ςχεδιαςμοφ διεπαφϊν χριςτθ (User Interface)
που εξαςφαλίηουν τθν ευχρθςτία τθσ εφαρμογισ απζναντι ςτο χριςτθ, τθν άνετθ πλοιγθςθ
του ςτθν ιςτοςελίδα, τθν κατάλλθλθ επιλογι χρωμάτων κ.α. που παρουςιάηονται
αναλυτικά παρακάτω.
τισ επόμενεσ ενότθτεσ παρουςιάηεται αναλυτικά θ γραφικι διεπαφι που ςχεδιάςτθκε,
ξεκινϊντασ από τθν αρχικι ςελίδα και παρουςιάηοντασ όλεσ τισ επιλογζσ πλοιγθςθσ που
παρζχονται ςτον χριςτθ του ςυςτιματοσ.

7.2 Αρτές Στεδίαζες
τθν ενότθτα αυτι περιγράφεται ο τρόποσ με τον οποίο επιλζχκθκαν τα ςτοιχεία που
απαρτίηουν τθ διεπαφι χριςτθ, με βάςθ τουσ κανόνεσ ςχεδίαςθσ διεπαφϊν χριςτθ που
ακολουκικθκαν. Λόγω του ότι το ςφςτθμα EVISUGE απευκφνεται ςε ζνα μεγάλο φάςμα
χρθςτϊν με ανόμοια μεταξφ τουσ χαρακτθριςτικά, πρζπει να τθρθκοφν βαςικοί κανόνεσ
ςχεδίαςθσ τθσ διεπαφισ, ϊςτε να επιτευχκεί θ μζγιςτθ δυνατι χρθςτικότθτα από τθν
πλευρά τθσ εφαρμογισ.
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Δηθόλα 36 Σν βαζηθό πξόηππν ζρεδίαζεο ησλ ζειίδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο EVISUGE

τθν εικόνα 36 διακρίνονται οι βαςικζσ περιοχζσ που αποτελοφν τθ διάταξθ τθσ κφριασ
ςελίδασ του ςυςτιματοσ EVISUGE. υγκεκριμζνα, ςτο πάνω μζροσ παρατθρείται θ
κεφαλίδα (header) τθσ ςελίδασ με το λογότυπο και τθν θμερομθνία. Ακριβϊσ από κάτω
ακολουκεί θ μπάρα πλοιγθςθσ θ οποία αποτελείται από δφο επίπεδα που βοθκοφν ςτθν
καλφτερθ πλοιγθςθ ςτο ςφςτθμα. Κάτω από τθ μπάρα πλοιγθςθσ διακρίνονται δφο
περιοχζσ, το περιεχόμενο των οποίων αλλάηει από ςελίδα ςε ςελίδα. Η πρϊτθ ςυγκρατεί το
περιεχόμενο τθσ κάκε ςελίδασ και θ δεφτερθ κάποιεσ επιλογζσ που βοθκοφν ςτθν καλφτερθ
πλοιγθςθ του χριςτθ ςτο ςφςτθμα. Σζλοσ, ςτο κάτω μζροσ τθσ ςελίδασ υπάρχει το
υποςζλιδο (footer).
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1
Δηθόλα 37 Βαζηθό κελνύ ηεο εθαξκνγήο

τθν εικόνα 37 είναι το θ μπάρα πλοιγθςθσ του ςυςτιματοσ EVISUGE, μαηί με το πεδίο τθσ
αναηιτθςθσ. Η επιλογι χριςθσ μενοφ πλοιγθςθσ ζγινε κυρίωσ για του παρακάτω λόγουσ:
1. Επειδι το μάτι διαβάηει από αριςτερά προσ τα δεξιά, το οριηόντιο μενοφ δεν
τραβάει τθν προςοχι του χριςτθ τόςο όςο ζνα αριςτερό μενοφ.
2. Σο μζγεκοσ των ςυνδζςμων του οριηόντιου μενοφ πιάνει όςο μζγεκοσ χρειάηεται ο
τίτλοσ του ςυνδζςμου, ενϊ ςε κάποιο κάκετο μενοφ όλοι οι ςφνδεςμοι ζχουν το
ίδιο πλάτοσ, με αποτζλεςμα να μζνει αρκετόσ χϊροσ ανεκμετάλλευτοσ.
3. Με το οριηόντιο μενοφ πλοιγθςθσ, εμφανίηονται λιγότερεσ κατθγορίεσ μιασ και
γίνεται καλφτερθ ταξινόμθςθ ςε κατθγορίεσ-υποκατθγορίεσ πλοιγθςθσ.
4. Μασ επιτρζπει να ζχουμε και το πεδίο για τθν αναηιτθςθ (αρικμόσ 1) ςε εμφανζσ
ςθμείο ζτςι ϊςτε να γίνεται θ άμεςθ χριςθ τθσ αναηιτθςθσ από τον χριςτθ.
τισ υποενότθτεσ που ακολουκοφν περιγράφονται οι αρχζσ ςχεδίαςθσ του ςυςτιματοσ
EVISUGE
7.2.1 Ενημϋρωςη Φρόςτη
τθν εικόνα 38 φαίνεται θ ενθμζρωςθ του χριςτθ για το ςθμείο του ςυςτιματοσ ςτο οποίο
βρίςκεται.

Δηθόλα 38 Πεξηνρή Δλεκέξσζεο Χξήζηε γηα ην ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο EVISUGE όπνπ βξίζθεηαη

υγκεκριμζνα, διακρίνεται θ ζνδειξθ ςτθ μπάρα πλοιγθςθσ, ςτθν οποία εμφανίηονται με
πορτοκαλί χρϊμα οι κατθγορίεσ και οι υποκατθγορίεσ ςτισ οποίεσ βρίςκεται ο χριςτθσ.
Επίςθσ, με διακεκομμζνεσ μαφρεσ γραμμζσ ζχει επιςθμανκεί θ μπάρα ζνδειξθσ τθσ κζςθσ
του χριςτθ μζςα ςτο ςφςτθμα, ϊςτε να μπορεί να κινθκεί προσ τα πίςω ανά πάςα ςτιγμι.
Με αυτζσ τισ ενδείξεισ ο χριςτθσ μπορεί να δει ανά πάςα ςτιγμι το ςθμείο που βρίςκεται
ςτο ςφςτθμα, πωσ ζφταςε εκεί και προσ τα ποφ μπορεί να κινθκεί.
7.2.2 Καθοδόγηςη Φρόςτη
Η κακοδιγθςθ του χριςτθ μζςα ςτο ςφςτθμα EVISUGE γίνεται μζςω τθσ μπάρασ
πλοιγθςθσ και των βοθκθτικϊν ςυνδζςμων και επιλογϊν που εμφανίηονται ςτο δεξιό
μζροσ τθσ κάκε ςελίδασ.
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7.2.3 Ομαδοπούηςη Πληροφορύασ
Η ομαδοποίθςθ τθσ λειτουργικότθτασ του ςυςτιματοσ ζγινε και με τθ χριςτθ τθσ μπάρασ
πλοιγθςθσ που περιζχει όλεσ τισ κατθγορίεσ και τισ υποκατθγορίεσ ςελίδων που μποροφν
να προςπελαςτοφν από το χριςτθ.
7.2.4 Ευκολύα Πλοόγηςησ
Η βαςικι πλοιγθςθ γίνεται μζςω τθσ μπάρασ πλοιγθςθσ θ οποία είναι χωριςμζνθ ςε
κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ. Για τθν ευκολότερθ και γρθγορότερθ μετάβαςθ του χριςτθ
ανάμεςα ςε διαφορετικζσ ςελίδεσ κατθγοριϊν, θ μπάρα πλοιγθςθσ ςχεδιάςτθκε ζτςι ϊςτε
με ζνα click ςε κάκε κατθγορία να εμφανίηονται οι υποκατθγορίεσ τθσ.
7.2.5 Φειριςμόσ Λαθών
Ο χειριςμόσ λακϊν του χριςτθ γίνεται με τθ βοικεια JavaScript κϊδικα, ο οποίοσ
αποτρζπει το χριςτθ από το να ςτείλει λανκαςμζνθ πλθροφορία ςε κάποιεσ φόρμεσ. Σο
ςφςτθμα ενθμερϊνει το χριςτθ για τα λάκθ του και του επιτρζπει να τα διορκϊςει πριν
προχωριςει.
7.2.6 υνϋπεια
Η ςχεδίαςθ του ςυςτιματοσ καλφπτει τουσ κανόνεσ τθσ ςυνζπειασ με τθν τιρθςθ τθσ
διάταξθσ τθσ ςελίδασ που περιγράφεται ςτθν ενότθτα 7.2, ςε όλεσ τισ διαφορετικζσ ςελίδεσ
οι οποίεσ μποροφν να προςπελαςτοφν από το χριςτθ.
7.2.7 Επιλογό Φρωμϊτων
Σα χρϊματα που κυριαρχοφν ςτθ ςχεδίαςθ είναι το μπλε, αποχρϊςεισ του μπλε, το
πορτοκαλί, αποχρϊςεισ του γκρι κακϊσ και το άςπρο. Η επιλογι των ςυγκεκριμζνων
χρωμάτων και αποχρϊςεων ζγινε για να επιδίδει ςοβαρότθτα ςτο ςφςτθμα και να μθν
κουράηει τον αναγνϊςτθ. Επειδι το ςφςτθμα απευκφνεται ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ χρθςτϊν
και θ κυριότερθ χριςθ του είναι το διάβαςμα πλθροφορίασ από τθν οκόνθ, επιλζχτθκε το
λευκό φόντο κάτω από τα μαφρα γράμματα ςτα ςθμεία που ο επιςκζπτθσ επικεντρϊνει τθν
προςοχι του για να διαβάςει, ενϊ για τα ςθμεία που κζλουμε να τονίςουμε ελαφρά χωρίσ
να αποςποφμε τθν προςοχι του χριςτθ επιλζχκθκαν ανάλαφρεσ αποχρϊςεισ του μπλε και
του γκρι.

7.3 Γιεπαθές Φρήζηε
Οι χριςτεσ του ςυςτιματοσ EVISUGE (για να εκτελζςουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ)
περιγράφθκαν ςτο Κεφάλαιο 6. τθν ενότθτα αυτι κα κακοριςτεί ποια λειτουργικότθτα του
ςυςτιματοσ χρθςιμοποιεί ο κακζνασ τουσ
Σο ςφςτθμα EVISUGE χωρίηεται ςε δφο κφρια υπο-ςυςτιματα. Σο υποςφςτθμα που
δθμιουργεί τα γεγονότα και το υπο-ςφςτθμα που τα αναπαριςτάνει/αναπαράγει μαηί με τισ
πλθροφορίεσ που περιζχουν. Ο Δθμιουργόσ Γεγονότων και ο Διαχειριςτισ χρθςιμοποιοφν
και τα δφο υποςυςτιματα. Ο Παρατθρθτισ Γεγονότων χρθςιμοποιεί μόνο το υποςφςτθμα
για τθν αναπαράςταςθ γεγονότων. Ο μθ εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ δε μπορεί να
χρθςιμοποιιςει κανζνα από τα δφο υποςυςτιματα, αφοφ πρζπει πρϊτα να εγγραφεί ςτο
ςφςτθμα.
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Σο ςφςτθμα EVISUGE περιζχει τόςο τθν υποςτιριξθ των χρθςτϊν όςο και τθν υποςτιριξθ
δφο υποςυςτθμάτων. Ο διαχωριςμόσ ζγινε για να γίνει κατανοθτόσ ο τρόποσ λειτουργίασ
του ςυςτιματοσ και να είναι δυνατόσ ο διαχωριςμόσ τθσ λειτουργικότθτασ ανά χριςτθ.
τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ παρατίκενται οι διεπαφζσ χριςτθ με βάςθ τισ περιπτϊςεισ χριςθ
ανά τφπο χριςτθ.
7.3.1 Εγγραφό Φρόςτη (Σύποσ Φρόςτη: Πελϊτησ/Επιςκϋπτησ)

Δηθόλα 39 ειίδα εγγξαθήο ρξήζηε

Η ςελίδα Εγγραφισ χριςτθ φαίνεται ςτθν εικόνα 39. Εδϊ ο χριςτθσ δίνει τα προςωπικά του
ςτοιχεία προκειμζνου να εγγραφεί ςτο ςφςτθμα και πατάει εγγραφι. ε περίπτωςθ που
επιλζξει να εγγραφεί ςαν Δθμιουργόσ Γεγονότων τότε εγγράφεται ςαν απλόσ Παρατθρθτισ
Γεγονότων και ταυτόχρονα αποςτζλλει αίτθςθ αποδοχισ ςτο Διαχειριςτι προκειμζνου να
αποκτιςει και το δικαίωμα Δθμιουργίασ Γεγονότων.
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7.3.2 Εύςοδοσ ςτο ύςτημα (Σύποσ Φρόςτη: Παρατηρητόσ
Γεγονότων/Δημιουργόσ Γεγονότων/Διαχειριςτόσ)

Δηθόλα 40 Αξρηθή ζειίδα ηoπ ζπζηήκαηνο EVISUGE κε θόξκα εηζόδνπ ζην ζύζηεκα

τθν εικόνα 40 φαίνεται θ αρχικι ςελίδα του ςυςτιματοσ EVISUGE. το κζντρο τθσ ςελίδασ
υπάρχει θ φόρμα για τθν είςοδο ςτο ςφςτθμα από τουσ εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ τθσ
εφαρμογισ. Ο χριςτθσ ςυμπλθρϊνει το όνομα χριςτθ και τον κωδικό πρόςβαςθσ και
πατάει είςοδο. το δεξί κομμάτι τθσ ςελίδασ δίνονται θ δυνατότθτα εγγραφισ ςτο ςφςτθμα
και θ δυνατότθτα ανάκτθςθσ κωδικοφ.
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Δηθόλα 41 Αξρηθή ζειίδα κε ηελ εκθάληζε ιάζνπο εηζαγσγήο αξρηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε

Ζνα παράδειγμα ελζγχου λακϊν φαίνεται ςτθν εικόνα 41. Ο χριςτθσ ειςιγαγε λάκοσ
κωδικό πρόςβαςθσ, το ςφςτθμα τον ενθμζρωςε για το λάκοσ και του ηθτάει
επαναειςαγωγι.
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7.3.3 Επεξεργαςύα Προςωπικού Λογαριαςμού (Σύποσ Φρόςτη: Παρατηρητόσ
Γεγονότων/Δημιουργόσ Γεγονότων/Διαχειριςτόσ)

Δηθόλα 42 Δπεμεξγαζία πξνθίι ρξήζηε

Η ςελίδα επεξεργαςίασ προςωπικοφ προφίλ χριςτθ φαίνεται ςτθν Εικόνα 42. Ο χριςτθσ
τροποποιεί τα ςτοιχεία του και επιλζγει αποκικευςθ.
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7.3.4 Αρχικό ελύδα μετϊ την εύςοδο του χρόςτη (Σύποσ Φρόςτη: Παρατηρητόσ
Γεγονότων/Δημιουργόσ Γεγονότων/Διαχειριςτόσ)

Δηθόλα 43 Αξρηθή ζειίδα αθνύ ν ρξήζηεο έρεη θάλεη είζνδν ζην ζύζηεκα

Η Αρχικι ελίδα του ςυςτιματοσ EVISUGE φαίνεται ςτθν Εικόνα 43. Εδϊ ο χριςτθσ μπορεί
να δει τθ μπάρα πλοιγθςθσ και να επιλζξει από τθ λειτουργικότθτα που του δίνεται, τι
κζλει να εκτελζςει. Παράλλθλα του παρζχονται και κάποιεσ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με το
πόςα ςενάρια ζχει δθμιουργιςει ςτο ςφςτθμα. το τμιμα που είναι τονιςμζνο με
διακεκομμζνεσ μαφρεσ γραμμζσ περιζχεται θ πλθροφορία ςχετικά με τθ ςφνδεςθ του
χριςτθ και τθ δυνατότθτα αποςφνδεςθσ από το ςφςτθμα.
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7.3.5 Προβολό Όλων των εναρύων ανϊ κατηγορύα (Σύποσ Φρόςτη:
Παρατηρητόσ Γεγονότων/Δημιουργόσ Γεγονότων/Διαχειριςτόσ)

Δηθόλα 44 ειίδα πξνβνιήο ζελαξίσλ αλάινγα κε ην ζέκα ηνπ ζελαξίνπ

τθν Εικόνα 44 προβάλλεται θ ςελίδα επιλογισ ςεναρίων για προβολι. Ο χριςτθσ επιλζγει
τθν κατθγορία των ςεναρίων που κζλει να δει και ςτθ ςυνζχεια ανοίγει θ ςελίδα για τθν
προβολι όλων των ςεναρίων για το κζμα αυτό. τθ ςυνζχεια αν επιλζξει ζνα ςενάριο
οδθγείται ςτθν προβολι του.
7.3.5 Αναζότηςη εναρύων (Σύποσ Φρόςτη: Διαχειριςτόσ)

Δηθόλα 45 Πεδίν εηζόδνπ ιέμεο – θιεηδί γηα ηελ αλαδήηεζε ζελαξίσλ

τθν Εικόνα 45 προβάλλεται το πεδίο ειςόδου όπου ο χριςτθσ ειςάγει τθ λζξθ κλειδί
προκειμζνου να κάνει αναηιτθςθ των ςεναρίων με βάςθ το κλειδί αυτό.
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Δηθόλα 46 ειίδα πξνβνιήο απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο ζελαξίσλ

τθν εικόνα 46 προβάλλεται θ ςελίδα που περιζχει τα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ.
Προβάλλονται τα ςενάρια τα οποία βρζκθκαν με βάςθ τθ λζξι – κλειδί. Προβάλλονται τα
ςενάρια που βρζκθκαν, το κζμα του κάκε ςεναρίου, θ θμερομθνία δθμιουργίασ και ο
χριςτθσ που το δθμιοφργθςε. Ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει να προβάλλει ζνα ςενάριο από
τθ λίςτα των ςεναρίων που βρζκθκαν.
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7.3.6 ελύδα Διαχεύριςησ Φρηςτών (Σύποσ Φρόςτη: Διαχειριςτόσ)

Δηθόλα 47 ειίδα δηαρείξηζεο ρξεζηώλ

τθν Εικόνα 47 προβάλλεται θ ςελίδα διαχείριςθσ χρθςτϊν. Βλζπουμε αιτιςεισ που ζχουν
γίνει από τουσ χριςτεσ για να αποκτιςουν δικαιϊματα Δθμιουργοφ Γεγονότων. Ο
Διαχειριςτισ μπορεί να εγκρίνει ι να απορρίψει τθν αίτθςθ του χριςτθ.

7.4 Γεμιοσργία – Αναπαραγφγή Σεναρίοσ Φύζες/Γιαδρομών
τθν ενότθτα αυτι παρουςιάηεται ζνα ςυνολικό παράδειγμα διεπαφϊν χριςτθ το οποίο
αφορά τθ δθμιουργία, τθν επεξεργαςία και τθν προβολι ενόσ ςεναρίου φφςθσ/διαδρομϊν.
7.4.1 Δημιουργύα εναρύου Υύςησ/Διαδρομών (Σύποσ Φρόςτη : Δημιουργόσ
Γεγονότων/ Διαχειριςτόσ)
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Δηθόλα 48 Δπηινγή από ην κελνύ γηα δεκηνπξγία λένπ ζελαξίνπ

Αρχικά, όπωσ δείχνει και θ εικόνα 48 για τθ δθμιουργία ςεναρίου γίνεται επιλογι από το
μενοφ του ςυςτιματοσ τθσ επιλογισ Νζο ενάριο. Η λειτουργία αυτι οδθγεί ςτθ ςελίδα
περιγραφισ ςεναρίου (Εικόνα 49)

Δηθόλα 49 ειίδα γηα ηελ πεξηγξαθή ζελαξίνπ Φύζεο/Γηαδξνκώλ

τθ ςελίδα αυτι ειςάγεται το όνομα του ςεναρίου και μια ςφντομθ περιγραφι του.
Σαυτόχρονα επιλζγουμε αν αποτελεί ςενάριο το οποίο κα είναι Tour/Περιιγθςθ ζτςι ϊςτε
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τα γεγονότα που το αποτελοφν, κατά τθν προβολι, να αναπαραχκοφν με βάςθ τθ χρονικι
τουσ εξζλιξθ. Αφοφ τα κάνουμε αυτά επιλζγουμε αποκικευςθ για να προχωριςουμε ςτθν
επόμενθ ςελίδα για όπου γίνεται θ επεξεργαςία του ςεναρίου και θ προςκικθ/διαγραφι
γεγονότων (Εικόνα 50).
7.4.2 Επεξεργαςύα εναρύου Υύςησ/Διαδρομών (Σύποσ Φρόςτη : Δημιουργόσ
Γεγονότων/ Διαχειριςτόσ)

Δηθόλα 50 ειίδα επεμεξγαζίαο ζελαξίνπ, επεμεξγαζία πεξηγξαθήο, ππνκλήκαηνο θαη πεξηήγεζεο
Φύζεο/Γηαδξνκώλ

τθν Εικόνα 50 φαίνεται το ζνα κομμάτι τθσ ςελίδασ επεξεργαςίασ ςεναρίου. τθ ςελίδα
αυτι οδθγοφμαςτε όχι μόνο κατά τθ δθμιουργία ενόσ νζου ςεναρίου αλλά και για τθν
επεξεργαςία ενόσ ςεναρίου. Ο χριςτθσ μπορεί να επεξεργαςτεί τθν περιγραφι του
ςεναρίου, να δθμιουργιςει ι να επεξεργαςτεί ζνα υπόμνθμα το οποίο κα παρουςιάηεται
κατά τθν προβολι ενόσ ςεναρίου ϊςτε να γίνεται κατανοθτό ςτον χριςτθ το τι
περιγράφεται ακριβϊσ από τα γεγονότα. Σζλοσ μπορεί να επεξεργαςτεί τθ λειτουργία του
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αν αποτελεί το ςενάριο Περιιγθςθ ζτςι ϊςτε να προβάλλονται τα γεγονότα με βάςθ τθ
χρονικι εξζλιξι τουσ. το υπόλοιπο κομμάτι τθσ ςελίδασ (Εικόνα 51) γίνεται θ προςκικθ, θ
προβολι και θ διαγραφι γεγονότων.
7.4.3 Προςθόκη Γεγονότοσ Υύςησ/Διαδρομών (Σύποσ Φρόςτη : Δημιουργόσ
Γεγονότων/ Διαχειριςτόσ)

Δηθόλα 51 ειίδα επεμεξγαζίαο ζελαξίνπ, πξνζζήθε, πξνβνιή, επεμεξγαζία γεγνλόησλ ηνπ ζελαξίνπ
Φύζεο/Γηαδξνκώλ

το δεφτερο κομμάτι τθσ ςελίδασ (Εικόνα 51) υπάρχει θ δυνατότθτα προςκικθσ
διαγραφισ γεγονότων για το ςυγκεκριμζνο ςενάριο. Παράλλθλα, ςτο δεξί κομμάτι
ςελίδασ υπάρχει ο χάρτθσ του Google Earth πάνω ςτον οποίο μποροφμε να δοφμε
χωρικι αναπαράςταςθ ενόσ γεγονότοσ που ζχει ιδθ καταγραφεί, ζτςι ϊςτε
αποφαςίςουμε με βάςθ τθν προςωρινι αναπαράςταςθ των γεγονότων αν
επεξεργαςτοφμε κάποιο ι αν κα το διαγράψουμε.

και
τθσ
τθν
να
κα

Προκείμενου να καταλάβουμε πλιρωσ τθ διαδικαςία δθμιουργίασ ενόσ ςεναρίου και τθν
προςκικθ ςε αυτό γεγονότων, κα δοφμε ζνα ολοκλθρωμζνο ςενάριο φφςθσ/διαδρομϊν. Σο
ςενάριο αυτό ονομάηεται «Παράδειγμα Νυβριτοφ». το ςενάριο αυτό περιγράφεται θ
διαδρομι από το χωριό Νυβριτόσ μζχρι το χωριό Γζργερθ ςτο νομό Ηρακλείου. Γίνεται
περιγραφι όλθσ τθσ πορείασ με τθν παράκεςθ γεγονότων, με τθν περιγραφι του κάκε
γεγονότοσ με κείμενο, εικόνα, εξωτερικό ςφνδεςμο και με άλλα ςτοιχεία που ηθτάει το
ςφςτθμα για τον ςυγκεκριμζνο τφπο γεγονότοσ. Σζλοσ, το κάκε ςενάριο είναι ςυνδεδεμζνο
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με θμερομθνία και ϊρα ζτςι ϊςτε να γίνει θ προβολι τθσ εξζλιξθσ του ςεναρίου με βάςθ
τθν χρονικι εξζλιξι του κάκε γεγονότοσ.
7.4.4 Επεξεργαςύα εναρύου Υύςησ/Διαδρομών (Σύποσ Φρόςτη : Δημιουργόσ
Γεγονότων/ Διαχειριςτόσ)

Δηθόλα 52 Παξάδεηγκα επεμεξγαζίαο ελόο ππάξρνληνο ζελαξίνπ Φύζεο/Γηαδξνκώλ
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1

Δηθόλα 53 ειίδα επεμεξγαζίαο γεγνλόησλ γηα έλα ππάξρνλ ζελάξην Φύζεο/Γηαδξνκώλ

το ολοκλθρωμζνο παράδειγμα βλζπουμε ότι μποροφμε να επεξεργαςτοφμε όλα τα
ςτοιχεία που περιγράφθκαν παραπάνω. Επίςθσ βλζπουμε ςτον πίνακα με τα Γεγονότα του
εναρίου μασ ότι όςα ζχουμε επιλζξει ζχουν προβλθκεί πάνω ςτο χάρτθ. Παράλλθλα με τθν
επιλογι ενόσ γεγονότοσ από το χάρτθ παρουςιάηεται και το μπαλόνι με τισ πλθροφορίεσ για
το ςυγκεκριμζνο γεγονόσ. Παράλλθλα μποροφμε να διαγράψουμε κάποιο γεγονόσ (μπλε
πλαίςιο, αρικμόσ 1, εικόνα 53) ι να το επεξεργαςτοφμε (πράςινο πλαίςιο, αρικμόσ 2,
εικόνα 53). τθ ςυνζχεια κα προςκζςουμε ζνα γεγονόσ ςτο ςενάριο (Εικόνα 54).
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Δηθόλα 54 Δπηινγή πξνζζήθεο λένπ γεγνλόηνο

Γίνεται επιλογι του κουμπιοφ προςκικθσ νζου γεγονότοσ (κόκκινο πλαίςιο, αρικμόσ 1,
εικόνα 54). Με τθν επιλογι αυτι το ςφςτθμα οδθγείται ςτθν ςελίδα καταγραφισ ςεναρίου
(εικόνα 55)

5

Δηθόλα 55 Δηζαγσγή γεγνλόηνο ζην ζελάξην θαη αλαπαξάζηαζή ηνπ ζην Google Earth
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τθν εικόνα 55 βριςκόμαςτε ςτθ ςελίδα Προςκικθσ Γεγονότων ςτο ενάριό μασ. το
υγκεκριμζνο παράδειγμα προςκζτουμε ζνα νζο γεγονόσ ςε ζνα ιδθ δθμιουργθμζνο
ςενάριο. Όπωσ βλζπουμε, όλα τα γεγονότα που ζχουν δθμιουργθκεί και ζχουν προςτεκεί
ιδθ ςτο ςενάριο, προβάλλονται πάνω ςτο χάρτθ (δεξί μζροσ). Ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει
ζνα τρόπο αναπαράςταςθσ του γεγονότοσ πάνω ςτο χάρτθ και να το ςχεδιάςει κάνοντασ
διαδοχικά click πάνω ςτο χάρτθ ανάλογα με το ςχιμα που κζλει να δϊςει.
1
2

3

1

4
1

Δηθόλα 56 Πεξηνρή κε ηα εξγαιεία ζρεδηαζκνύ γεγνλόησλ

Η εικόνα 56 δείχνει τα εργαλεία ςχεδιαςμοφ που δίνονται ςτο χριςτθ. Ο χριςτθσ αρχικά
μπορεί να βρει τθν τοποκεςία που κζλει πάνω ςτο χάρτθ κάνοντασ μια αναηιτθςθ με βάςθ
το όνομα τθσ περιοχισ (κόκκινο διακεκομμζνο πλαίςιο ςτθν εικόνα 56, αρικμόσ 1). τθ
ςυνζχεια μπορεί να επιλζξει πωσ κζλει να αναπαραςτιςει το γεγονόσ, με πολφγωνο, με
γραμμι ι με placemark (μπλε διακεκομμζνο πλαίςιο, αρικμόσ 2 και θ εικόνα 57).

Δηθόλα 57 Δπηινγή ηξόπνπ αλαπαξάζηαζεο ελόο γεγνλόηνο

τθ ςυνζχεια ανάλογα με τθν επιλογι του τφπου καταγραφισ που κα κάνει, αν επιλζξει να
αναπαραςτιςει το γεγονόσ με πολφγωνο μπορεί να επιλζξει αν κζλει να δθμιουργιςει
κάποιο ελεφκερο ςχιμα, κφκλο ι τετράγωνο (πράςινο διακεκομμζνο πλαίςιο, αρικμόσ 3
ςτθν εικόνα 56 και εικόνα 58).

Δηθόλα 58 Δπηινγή ηξόπνπ ζρεδηαζκνύ ζε πεξίπησζε επηινγήο αλαπαξάζηαζεο κε πνιύγσλν

Ο χριςτθσ επίςθσ μπορεί να επιλζξει το χρϊμα γεμίςματοσ του πολυγϊνου από μια γκάμα
χρωμάτων, το χρϊμα των γραμμϊν του περιγράμματοσ κακϊσ και το πάχοσ των γραμμϊν
αυτϊν. Σζλοσ, μπορεί να επιλζξει αν το πολφγωνο κα είναι τριςδιάςτατο ι όχι (μωβ
διακεκομμζνο πλαίςιο, αρικμόσ 4 ςτθν εικόνα 56).
το μενοφ επιλογϊν με τα εργαλεία ςχεδιαςμοφ που φαίνεται ςτθν εικόνα 56, υπάρχουν
ακόμα τρία κουμπιά που ζχουν ςαν ςκοπό να βοθκιςουν ςτθν καταςκευι ενόσ πολυγϊνου.
Σο πρϊτο κουμπί διαγράφει το τελευταίο ςθμείο που ειςάγαμε. Σο δεφτερο κουμπί ζχει ςα
ςκοπό να δθμιουργθκεί ζνα κλειςτό ςχιμα, δθλαδι το τζλοσ να καταλιγει ςτο ίδιο μζροσ
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όπου υπάρχει και θ αρχι του ςχιματοσ. Σζλοσ, το τελευταίο κουμπί αφορά τον κακαριςμό
ολόκλθρου του χάρτθ ϊςτε να ςχεδιάςουμε και πάλι από τθν αρχι (εικόνα 59).

Δηθόλα 59 Κνπκπηά επεμεξγαζίαο ζρεδηαζκνύ

Σζλοσ, αφοφ αναπαραςτιςουμε χωρικά το γεγονόσ, ςυμπλθρϊνουμε τα ςτοιχεία που
υπάρχουν ςτο αριςτερό μζροσ τθσ ςελίδασ ζτςι ϊςτε να περιγράψουμε το γεγονόσ πλιρωσ
(προςκικθ ονόματοσ, περιγραφισ διάφορων άλλων ςτοιχείων, εξωτερικοφ ςυνδζςμου,
θμερομθνίασ και ϊρασ ζναρξθσ και λιξθσ των γεγονότων, προςκικθ εικόνασ, αυτά
φαίνονται ςτο πλαίςιο με αρικμό 5). Σαυτόχρονα μποροφμε να επιλζξουμε αν το γεγονόσ
είναι ςυςχετιςμζνο με κάποιο άλλο γεγονόσ, ζτςι ϊςτε το ςφςτθμα να ξζρει με ποιο τρόπο
κα τα προβάλλει. Σζλοσ, πρζπει να αναφερκεί, ότι για να γίνει ςωςτότερθ προβολι του
γεγονότοσ, το ςφςτθμα κρατάει τα ςτοιχεία τθσ κάμερασ κατά τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ,
ζτςι ϊςτε να προβλθκεί με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο και κατά τθν αναπαραγωγι ολόκλθρου
του ςεναρίου με τα γεγονότα. Αφοφ, λοιπόν, ολοκλθρϊςουμε όλθ τθ διαδικαςία
αναπαράςταςθσ και καταγραφισ του γεγονότοσ, πατάμε το κουμπί αποςτολι για να
αποκθκεφςουμε όλα τα ςτοιχεία ςτο ςφςτθμα, όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 55. Επίςθσ κα
πρζπει να αναφερκεί ότι υποςτθρίηεται και θ προςκικθ βίντεο ςτο γεγονόσ, όπωσ φαίνεται
και ςτθν εικόνα 60.

Δηθόλα 60 Πξνζζήθε Βίληεν ζην γεγνλόο
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Δηθόλα 61 ειίδα κεηά ηελ νινθιήξσζε πξνζζήθεο ελόο γεγνλόηνο ζην ζελάξην

τθν Εικόνα 60 βριςκόμαςτε ςτθ ςελίδα ολοκλιρωςθσ τθσ καταγραφισ του ςεναρίου. Όπωσ
βλζπουμε, δίνονται διάφορεσ επιλογζσ ςτο χριςτθ προκειμζνου να ςυνεχίςει τθν πλοιγθςι
του ςτο ςφςτθμα.
7.4.5 Προβολό εναρύου Υύςησ/Διαδρομών (Σύποσ Φρόςτη : Παρατηρητόσ
Γεγονότων/Δημιουργόσ Γεγονότων/ Διαχειριςτόσ)
τθν ενότθτα αυτι κα παρουςιαςτεί θ προβολι ενόσ ςεναρίου Φφςθσ/Διαδρομϊν. Αρχικά
επιλζγουμε «Προβολι εναρίου» όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 61 (κόκκινο πλαίςιο, αρικμόσ
1.
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Δηθόλα 62 Δπηινγή πξνβνιήο ζελαξίνπ Φύζεο/Γηαδξνκώλ

Αφοφ γίνει επιλογι τθσ προβολισ του ςεναρίου, οδθγοφμαςτε ςτθν Εικόνα 62 όπου γίνεται
θ αναπαράςταςθ των γεγονότων και θ αναπαραγωγι τθσ εξζλιξισ τουσ με βάςθ τθ χρονικι
τουσ εξζλιξθ.
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Δηθόλα 63 ειίδα πξνβνιήο θαη αλαπαξαγσγήο ζελαξίνπ

τθν Εικόνα 62 βριςκόμαςτε ςτθ ςελίδα προβολισ και αναπαραγωγισ ςεναρίων και
γεγονότων. Όπωσ βλζπουμε ςτο πάνω κομμάτι υπάρχουν το όνομα του ςεναρίου που
προβάλλεται και θ περιγραφι του. τθ ςυνζχεια, ςτο κεντρικό τμιμα υπάρχει ο χάρτθσ του
Google Earth όπου πάνω του γίνεται θ αναπαραγωγι των γεγονότων με βάςθ τθν
χρονολογικι τουσ ςειρά, ζτςι όπωσ τα δθμιουργιςαμε, τα καταγράψαμε και τα
παραςτιςαμε μζςω του εργαλείου Δθμιουργίασ Γεγονότων. Κατά τθν αναπαραγωγι
ζχουμε μια αναπαράςταςθ του κάκε γεγονότοσ πάνω ςτο χάρτθ. Η παρουςίαςθ τθσ
εξζλιξθσ του κάκε γεγονότοσ διαρκεί ανάλογα με το χρόνο που διιρκθςε από τθν
θμερομθνία και τθν ϊρα ζναρξθσ που καταγράψαμε μζχρι τθν θμερομθνία και τθν ϊρα
λιξθσ. τθ ςυνζχεια ακολουκεί θ αναπαράςταςθ τθσ εξζλιξθσ του επόμενου γεγονότοσ
κ.ο.κ. Για να καταλάβει ο χριςτθσ ςε πιο ςθμείο βρίςκεται κάκε ςτιγμι θ εξζλιξθ τθσ
διαδρομισ χρθςιμοποιείται ζνα ζτοιμο 3D μοντζλο (ζχει τθ μορφι ενόσ αυτοκινιτου,
πλαίςιο με αρικμό 5) το οποίο ακολουκεί τθν καταγεγραμμζνθ διαδρομι ανάλογα με τον
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τρόπο τον οποίο εξελίςςεται. Αν κάνουμε click ςε ζνα γεγονόσ, τότε ανοίγει ζνα μπαλόνι
πλθροφορίασ παρουςιάηοντασ τα χαρακτθριςτικά του γεγονότοσ (όνομα, κείμενο,
πρόςκετα χαρακτθριςτικά, εικόνα, θμερομθνία καταγραφισ, Εικόνα 64). Επίςθσ μπορεί να
επιλζξει να προβάλει το βίντεο που είναι ςυνδεδεμζνο με το γεγονόσ (εικόνα 65, πλαίςιο 6)
ι να επιλζξει τον εξωτερικό ςφνδεςμο για να δει περαιτζρω πλθροφορίεσ (εικόνα 65,
πλαίςιο 7).

Δηθόλα 64 Αλαπαξαγσγή γεγνλόηνο, πξνβνιή κπαινληνύ πιεξνθνξίαο

6

7

Δηθόλα 65 Δπηινγή Βίληεν από ην κπαιόλη πιεξνθνξίαο

τθν εικόνα 66 φαίνεται το βίντεο που ζχει ςυνδεκεί με το γεγονόσ μετά τθν επιλογι από
τον ςχετικό ςφνδεςμο.
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Δηθόλα 66 ειίδα πξνβνιή Βίληεν γηα ην γεγνλόο

Όπωσ βλζπουμε ςτο πάνω μζροσ (εικόνα 63) υπάρχει θ ζνδειξθ τθσ θμερομθνίασ ςτθν
οποία ςυμβαίνουν τα γεγονότα (πλαίςιο 1). το κάτω μζροσ (πλαίςιο 2) υπάρχει θ μπάρα
χειριςμοφ τθσ αναπαραγωγισ του ςεναρίου, με τισ λειτουργίεσ τθσ αναπαραγωγισ (Play),
του να πάμε πίςω ι μπροςτά τθν αναπαραγωγι, βλζπουμε τθ μπάρα εξζλιξθσ που
προχωρά όςο εξελίςςεται το ςενάριο, και τζλοσ υπάρχει το κουμπί επανάλθψθσ τθσ
αναπαραγωγισ του ςεναρίου από τθν αρχι. Με τα κουμπιά αυτά μποροφμε να
επθρεάςουμε τθν αναπαραγωγι του ςεναρίου. Να ςταματιςουμε τθν εξζλιξι του
προςωρινά ι μόνιμα, να επαναλάβουμε τθν εκτζλεςθ από τθν αρχι ι επιλζγοντασ ςτθ
μπάρα εξζλιξθσ να προχωριςουμε είτε πιο μπροςτά είτε πιο πίςω ςτο ςθμείο τθσ
αναπαραγωγισ το οποίο κζλουμε.
το δεξί μζροσ υπάρχει θ δυνατότθτα επεξεργαςίασ ι διαγραφισ του ςεναρίου (πλαίςιο 3),
αν ο παρατθρθτισ είναι ο Δθμιουργόσ του εναρίου ι είναι ο Διαχειριςτισ. Κάτω από τα
λειτουργία επεξεργαςίασ του ςεναρίου, υπάρχει θ φόρμα για τθν επιλογι των
πλθροφοριϊν των γεγονότων τα οποία κζλουμε να εμφανίηονται κατά τθν αναπαραγωγι
(πλαίςιο 4). Επιλζγουμε ποιεσ πλθροφορίεσ κζλουμε να εμφανίηονται και πατάμε προβολι.
Με αυτόν τον τρόπο ξαναφορτϊνεται θ ςελίδα και κατά τθν εξζλιξθ τθσ αναπαραγωγισ του
γεγονότοσ δεν εμφανίηονται όςεσ πλθροφορίεσ ζχουμε επιλζξει.
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Δηθόλα 67 ειίδα πξνβνιήο θαη αλαπαξαγσγήο ζελαξίνπ, πξνζζήθε, πξνβνιή θαη δηαγξαθή ζρνιίσλ

το υπόλοιπο κομμάτι τθσ ςελίδασ, που φαίνεται ςτθν Εικόνα 63 βλζπουμε ότι υπάρχει το
υπόμνθμα των γεγονότων. Με βάςθ αυτό αντιςτοιχοφμε τον τρόπο με τον οποίο
παρουςιάηονται τα γεγονότα πάνω ςτο χάρτθ με πλθροφορία, ζτςι ϊςτε να παρζχεται ςτο
χριςτθ μια πρόςκετθ επεξιγθςθ του τι ακριβϊσ προβάλλεται (πλαίςιο 5). Σζλοσ, ςτο
κομμάτι ςυηιτθςθ υπάρχουν τα ςχόλια των χρθςτϊν για το ςυγκεκριμζνο ςενάριο.
Παρουςιάηεται ςε κάκε ςχόλιο το όνομα χριςτθ, ο τφποσ χριςτθ, και θ θμερομθνία και θ
ϊρα δθμοςίευςθσ (πλαίςιο αρικμόσ 6, εικόνα 63), εικόνα. Επίςθσ δίνεται θ δυνατότθτα ςτο
χριςτθ που κάνει το ςχόλιο να το διαγράψει αν επικυμεί (πλαίςιο αρικμόσ 7, εικόνα 63).
το κάτω μζροσ υπάρχει θ φόρμα για τθν προςκικθ νζου ςχολίου (πλαίςιο αρικμόσ 8,
εικόνα 63). Ο χριςτθσ γράφει το ςχόλιό του και πατάει αποςτολι για να αποκθκευτεί το
ςχόλιο ςτο ςφςτθμα.
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7.4.6 Διαγραφό εναρύου Υύςησ/Διαδρομών (Σύποσ Φρόςτη : Δημιουργόσ
Γεγονότων/ Διαχειριςτόσ)
τθν ενότθτα αυτι περιγράφεται θ δυνατότθτα τθσ διαγραφισ ενόσ ςεναρίου από το
ςφςτθμα.

1

Δηθόλα 68 ειίδα πξνβνιήο επεμεξγαζίαο ζελαξίνπ, ιεηηνπξγία δηαγξαθήο ζελαξίνπ

τθν Εικόνα 64 βριςκόμαςτε ςτθ ςελίδα επεξεργαςίασ ςεναρίου. Από αυτι τθ ςελίδα
μπορεί να γίνει διαγραφι ενόσ ςεναρίου. Ο χριςτθσ επιλζγει τον υπερςφνδεςμο για τθ
διαγραφι του ςεναρίου (κόκκινο πλαίςιο, αρικμόσ 1, εικόνα 64). τθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα
ηθτάει επιβεβαίωςθ διαγραφισ, όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 65.
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Δηθόλα 69 ειίδα επηβεβαίσζεο δηαγξαθήο ζελαξίνπ

τθν Εικόνα 65 προβάλλεται θ ςελίδα επιβεβαίωςθσ διαγραφισ ςεναρίου. Σο ςφςτθμα
ηθτάει επιβεβαίωςθ για τθ διαγραφι του ςεναρίου. Αν ο χριςτθσ επιβεβαιϊςει τότε το
ςενάριο διαγράφεται αλλιϊσ ακυρϊνεται θ διαγραφι.

7.5 Γεμιοσργία – Αναπαραγφγή Σεναρίοσ Ιζηορίας
τθν ενότθτα αυτι περιγράφονται οι διεπαφζσ χριςτθ που αφοροφν τθ δθμιουργία, τθν
επεξεργαςία και τθν αναπαραγωγι ενόσ ςεναρίου με κζμα ιςτορικά γεγονότα, κυρίωσ
ιςτορικζσ μάχεσ. Επειδι θ λογικι των διεπαφϊν χριςτθ για τθ κεματικι ενότθτα αυτι είναι
ίδια με το προθγοφμενο παράδειγμα (παράδειγμα Φφςθσ/Διαδρομϊν, ενότθτα 7.4) δε κα
γίνει εκτενισ ανάλυςθ τθσ κάκε ςελίδασ του ςεναρίου.
7.5.1 Δημιουργύα εναρύου Υύςησ/Διαδρομών (Σύποσ Φρόςτη : Δημιουργόσ
Γεγονότων/ Διαχειριςτόσ)

Δηθόλα 70 Δπηινγή από ην κελνύ γηα δεκηνπξγία λένπ ζελαξίνπ Ιζηνξίαο
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Δηθόλα 71 ειίδα δεκηνπξγίαο λένπ ζελαξίνπ Ιζηνξίαο

Προκείμενου να καταλάβουμε πλιρωσ τθ διαδικαςία δθμιουργίασ ενόσ ςεναρίου και τθν
προςκικθ ςε αυτό γεγονότων, κα δοφμε ζνα ολοκλθρωμζνο ςενάριο ιςτορίασ. Σο ςενάριο
ονομάηεται «Μάχθ του Μαρακϊνα». Είναι ζνα ςενάριο το οποίο περιζχει τθν καταγραφι
και τθν αναπαράςταςθ, με χρονικι εξζλιξθ, των γεγονότων τθσ ιςτορικισ αυτισ μάχθσ.
7.5.2 Επεξεργαςύα εναρύου Υύςησ/Διαδρομών (Σύποσ Φρόςτη : Δημιουργόσ
Γεγονότων/ Διαχειριςτόσ)
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Δηθόλα 72 ειίδα επεμεξγαζία ζελαξίνπ Ιζηνξίαο κε όλνκα «Μάρε ηνπ Μαξαζώλα»

τθν εικόνα 68 βλζπουμε τθ ςελίδα επεξεργαςίασ ςεναρίου ιςτορίασ. Παρατθροφμε ότι θ
ςελίδα επεξεργαςίασ είναι ίδια ςτα ςενάρια ιςτορίασ όςο και ςτα ςενάρια
φφςθσ/διαδρομϊν. Με αυτόν τον τρόπο διατθρείται θ ςυνζπεια ςτισ διεπαφζσ χριςτθ, ζτςι
είναι πολφ εφκολο για το χριςτθ του ςυςτιματοσ να διαχειριςτεί διαφόρων ειδϊν ςενάρια.
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Δηθόλα 73 ειίδα επεμεξγαζία γεγνλόησλ Ιζηνξίαο ηα νπνία αθνξνύλ ην ζελάξην κε όλνκα «Μάρε ηνπ
Μαξαζώλα»

το ολοκλθρωμζνο παράδειγμα βλζπουμε ότι μποροφμε να επεξεργαςτοφμε όλα τα
ςτοιχεία που περιγράφθκαν παραπάνω. Επίςθσ βλζπουμε ςτον πίνακα με τα Γεγονότα του
εναρίου μασ ότι όςα ζχουμε επιλζξει ζχουν προβλθκεί πάνω ςτο χάρτθ. Παράλλθλα με τθν
επιλογι ενόσ γεγονότοσ από το χάρτθ παρουςιάηεται και το μπαλόνι με τισ πλθροφορίεσ για
το ςυγκεκριμζνο γεγονόσ. Παράλλθλα μποροφμε να διαγράψουμε κάποιο γεγονόσ (μπλε
πλαίςιο, αρικμόσ 1, εικόνα 69) ι να το επεξεργαςτοφμε (πράςινο πλαίςιο, αρικμόσ 2,
εικόνα 69). τθ ςυνζχεια κα προςκζςουμε ζνα γεγονόσ ςτο ςενάριο (Εικόνα 70).
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7.5.3 Προςθόκη Γεγονότοσ Ιςτορύασ (Σύποσ Φρόςτη : Δημιουργόσ Γεγονότων/
Διαχειριςτόσ)

1

Δηθόλα 74 Δπηινγή πξνζζήθεο λένπ γεγνλόηνο

Γίνεται επιλογι του κουμπιοφ προςκικθσ νζου γεγονότοσ (κόκκινο πλαίςιο, αρικμόσ 1,
εικόνα 70). Με τθν επιλογι αυτι το ςφςτθμα οδθγείται ςτθν ςελίδα καταγραφισ ςεναρίου
(εικόνα 71).
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Δηθόλα 75 ειίδα δεκηνπξγίαο λένο γεγνλόηνο ζην ζελάξην Ιζηνξίαο

τθν εικόνα 71 βριςκόμαςτε ςτθ ςελίδα Προςκικθσ Γεγονότων ςτο ενάριό μασ. το
υγκεκριμζνο παράδειγμα προςκζτουμε ζνα νζο γεγονόσ ςε ζνα ιδθ δθμιουργθμζνο
ςενάριο. Όπωσ βλζπουμε, όλα τα γεγονότα που ζχουν δθμιουργθκεί και ζχουν προςτεκεί
ιδθ ςτο ςενάριο, προβάλλονται πάνω ςτο χάρτθ (δεξί μζροσ). Ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει
ζνα τρόπο αναπαράςταςθσ του γεγονότοσ πάνω ςτο χάρτθ και να το ςχεδιάςει κάνοντασ
διαδοχικά click πάνω ςτο χάρτθ ανάλογα με το ςχιμα που κζλει να δϊςει. το πλαίςιο
πάνω από το Google Earth (κόκκινο πλαίςιο, αρικμόσ 1, εικόνα 71) βρίςκονται τα εργαλεία
ςχεδιαςμοφ για τθν αναπαράςταςθ ενόσ ιςτορικοφ γεγονότοσ. το αριςτερό τμιμα τθσ
ςελίδασ βρίςκεται θ φόρμα περιγραφισ του ςεναρίου (προςκικθ εικόνασ, κειμζνου,
θμερομθνίασ και ϊρασ, βίντεο). Παρατθροφμε ότι και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ θ ςελίδα
δθμιουργίασ ιςτορικοφ γεγονότοσ είναι ίδια με τθ ςελίδα καταγραφισ γεγονότων
φφςθσ/διαδρομϊν.
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7.5.4 Προβολό εναρύου Ιςτορύασ (Σύποσ Φρόςτη : Παρατηρητόσ
Γεγονότων/Δημιουργόσ Γεγονότων/ Διαχειριςτόσ)
τθν ενότθτα αυτι προβάλλονται οι διεπαφζσ χριςτθ για τθν προβολι ενόσ ςεναρίου
ιςτορίασ.

Δηθόλα 76 ειίδα πξνβνιήο ζελαξίνπ Ιζηνξίαο

τθν Εικόνα 71 βλζπουμε τθ ςελίδα προβολισ του ςεναρίου ιςτορίασ με όνομα «Μάχθ του
Μαρακϊνα». Παρατθροφμε ότι μορφι τθσ ςελίδα είναι ίδια με τθ ςελίδα προβολισ
ςεναρίου φφςθσ/διαδρομϊν. Τπάρχει και εδϊ το μπαλόνι πλθροφορίασ το οποίο
παρουςιάηει τισ τα βαςικά χαρακτθριςτικά του κάκε γεγονότοσ. Η μόνθ αλλαγι
παρατθρείται ςτον τρόπο προβολισ των γεγονότων που αφοροφν τθν εξζλιξθ τθσ μάχθσ και
τθν κίνθςθ των δφο αντίπαλων ςτρατευμάτων. Για τισ ανάγκεσ τθσ προβολισ τζτοιου είδουσ
ςεναρίων το ςφςτθμα υποςτθρίηει τθν αναπαράςταςθ παράλλθλων γεγονότων. Για
παράδειγμα, όταν κινιοφνται ταυτόχρονα πολλζσ ομάδεσ ςτρατιωτϊν και από τθσ δφο
παρατάξεισ, το ςφςτθμα προβάλλει τθν ταυτόχρονθ κίνθςι τουσ χωρίσ κανζνα πρόβλθμα.
Επίςθσ μπορεί να προβάλλει κάποιο βίντεο που ζχει ςυνδεκεί με κάποιο γεγονόσ, όπωσ
γίνεται και ςτθν περίπτωςθ τθσ προβολισ του ςεναρίου φφςθσ/διαδρομϊν.
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Δηθόλα 77 ειίδα πξνβνιήο ππνκλήκαηνο, πξνβνιήο ζρνιίνπ θαη πξνζζήθεο λένπ ζρνιίνπ

Σζλοσ, ςτθν Εικόνα 73 βλζπουμε τθ ςυνζχεια τθ ςελίδα προβολισ ενόσ ςεναρίου ιςτορίασ.
Παρατθροφμε ότι θ μορφι τθσ ςελίδασ είναι όπωσ ςελίδα παρουςίαςθσ ςεναρίου
φφςθσ/διαδρομϊν (εικόνα 62). Τπάρχει το πλαίςιο του υπομνιματοσ, το πλαίςιο ςχολίων
και το πλαίςιο προςκικθσ νζου ςχολίου.

7.6 Γεμιοσργία – Αναπαραγφγή Σεναρίοσ Καιρικών Φαινομένφν
/Φσζικών Καηαζηροθών
τθν ενότθτα αυτι περιγράφονται οι διεπαφζσ χριςτθ που αφοροφν τθ δθμιουργία, τθν
επεξεργαςία και τθν αναπαραγωγι ενόσ ςεναρίου με κζμα καιρικά φαινόμενα/φυςικζσ
καταςτροφζσ. Επειδι θ λογικι των διεπαφϊν χριςτθ για τθ κεματικι ενότθτα αυτι είναι
ίδιεσ με τα δφο προθγοφμενα παραδείγματα (παράδειγμα εναρίου Φφςθσ/Διαδρομϊν,
ενότθτα 7.4 και παράδειγμα εναρίου Ιςτορίασ, ενότθτα 7.5) δε κα γίνει εκτενισ ανάλυςθ
τθσ κάκε ςελίδασ του ςεναρίου.
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7.6.1 Δημιουργύα εναρύου Καιρικών Υαινομϋνων/Υυςικών Καταςτροφών
(Σύποσ Φρόςτη : Δημιουργόσ Γεγονότων/ Διαχειριςτόσ)

Δηθόλα 7.39 Δπηινγή από ην κελνύ γηα δεκηνπξγία λένπ ζελαξίνπ

Δηθόλα 78 ειίδα δεκηνπξγίαο λένπ ζελαξίνπ Καηξηθώλ Φαηλνκέλσλ/Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ

Προκείμενου να καταλάβουμε πλιρωσ τθ διαδικαςία δθμιουργίασ ενόσ ςεναρίου και τθν
προςκικθ ςε αυτό γεγονότων, κα δοφμε ζνα ολοκλθρωμζνο ςενάριο καιρικϊν
φαινομζνων/φυςικϊν καταςτροφϊν. Σο ςενάριο ονομάηεται «Παράδειγμα Καιροφ». Είναι
ζνα ςενάριο το οποίο περιζχει τθν καταγραφι και τθν αναπαράςταςθ, με χρονικι εξζλιξθ,
των καιρικϊν φαινομζνων για τθν περιοχι τθσ Ελλάδασ.
7.6.2 Επεξεργαςύα εναρύου Καιρικών Υαινομϋνων/Υυςικών Καταςτροφών
(Σύποσ Φρόςτη : Δημιουργόσ Γεγονότων/ Διαχειριςτόσ)
τθν ενότθτα αυτι προβάλλονται οι ςελίδεσ επεξεργαςίασ ςεναρίου καιρικϊν
φαινομζνων/φυςικϊν καταςτροφϊν.
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Δηθόλα 79 ειίδα επεμεξγαζία ζελαξίνπ Καηξηθώλ Φαηλνκέλσλ/Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ κε όλνκα
«Παξάδεηγκα Καηξνύ»

τθν εικόνα 75 βλζπουμε τθ ςελίδα επεξεργαςίασ ςεναρίου καιρικϊν ςυνκθκϊν/φυςικϊν
καταςτροφϊν. Παρατθροφμε ότι θ ςελίδα επεξεργαςίασ είναι ίδια με τα ςενάρια τθσ
ιςτορίασ όςο και τα ςενάρια τθσ φφςθσ/διαδρομϊν. Με αυτόν τον τρόπο διατθρείται θ
ςυνζπεια ςτισ διεπαφζσ χριςτθ, ζτςι είναι πολφ εφκολο για το χριςτθ του ςυςτιματοσ να
διαχειριςτεί διαφόρων ειδϊν ςενάρια.
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Δηθόλα 80 ειίδα επεμεξγαζία γεγνλόησλ Καηξηθώλ Φαηλνκέλσλ/Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ κε όλνκα
«Παξάδεηγκα Καηξνύ»

το ολοκλθρωμζνο παράδειγμα βλζπουμε ότι μποροφμε να επεξεργαςτοφμε όλα τα
ςτοιχεία που περιγράφθκαν παραπάνω. Επίςθσ βλζπουμε ςτον πίνακα με τα Γεγονότα του
εναρίου μασ ότι όςα ζχουμε επιλζξει ζχουν προβλθκεί πάνω ςτο χάρτθ. Παράλλθλα με τθν
επιλογι ενόσ γεγονότοσ από το χάρτθ παρουςιάηεται και το μπαλόνι με τισ πλθροφορίεσ για
το ςυγκεκριμζνο γεγονόσ. Παράλλθλα μποροφμε να διαγράψουμε κάποιο γεγονόσ (μπλε
πλαίςιο, αρικμόσ 1, εικόνα 76) ι να το επεξεργαςτοφμε (πράςινο πλαίςιο, αρικμόσ 2,
εικόνα 76). τθ ςυνζχεια κα προςκζςουμε ζνα γεγονόσ ςτο ςενάριο (Εικόνα 77). το μωβ
πλαίςιο με τον αρικμό 3 βρίςκεται το κουμπί προςκικθσ νζου γεγονότοσ ςτο ςενάριο.

7.6.3 Προςθόκη Γεγονότοσ Καιρικών Υαινομϋνων/Υυςικών Καταςτροφών
(Σύποσ Φρόςτη : Δημιουργόσ Γεγονότων/ Διαχειριςτόσ)
τθν ενότθτα αυτι προβάλλεται θ ςελίδα προςκικθσ γεγονότων καιρικϊν
φαινομζνων/φυςικϊν καταςτροφϊν.
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Δηθόλα 81 ειίδα δεκηνπξγίαο λένο γεγνλόηνο ζην ζελάξην Καηξηθώλ Φαηλνκέλσλ/Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ

τθν εικόνα 77 βριςκόμαςτε ςτθ ςελίδα Προςκικθσ Γεγονότων ςτο ενάριό μασ. το
υγκεκριμζνο παράδειγμα προςκζτουμε ζνα νζο γεγονόσ ςε ζνα ιδθ δθμιουργθμζνο
ςενάριο. Όπωσ βλζπουμε, όλα τα γεγονότα που ζχουν δθμιουργθκεί και ζχουν προςτεκεί
ιδθ ςτο ςενάριο, προβάλλονται πάνω ςτο χάρτθ (δεξί μζροσ). Ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει
ζνα τρόπο αναπαράςταςθσ του γεγονότοσ πάνω ςτο χάρτθ και να το ςχεδιάςει κάνοντασ
διαδοχικά click πάνω ςτο χάρτθ ανάλογα με το ςχιμα που κζλει να δϊςει. το πλαίςιο
πάνω από το Google Earth (κόκκινο πλαίςιο, αρικμόσ 1, εικόνα 77) βρίςκονται τα εργαλεία
ςχεδιαςμοφ για τθν αναπαράςταςθ ενόσ ιςτορικοφ γεγονότοσ. το αριςτερό τμιμα τθσ
ςελίδασ βρίςκεται θ φόρμα περιγραφισ του ςεναρίου (προςκικθ εικόνασ, κειμζνου,
θμερομθνίασ και ϊρασ). Παρατθροφμε ότι και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ θ ςελίδα
δθμιουργίασ γεγονότοσ Φφςθσ/Διαδρομϊν είναι ίδια με τθ ςελίδα καταγραφισ γεγονότων
φφςθσ/διαδρομϊν.
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7.6.4 Προβολό εναρύου Καιρικών Υαινομϋνων/Υυςικών Καταςτροφών (Σύποσ
Φρόςτη : Παρατηρητόσ Γεγονότων/Δημιουργόσ Γεγονότων/ Διαχειριςτόσ)
τθν ενότθτα αυτι προβάλλονται οι ςελίδεσ προβολισ ςεναρίου καιρικϊν
φαινομζνων/φυςικϊν καταςτροφϊν.

Δηθόλα 82 ειίδα πξνβνιήο ζελαξίνπ Καηξηθώλ Φαηλνκέλσλ/Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ

τθν Εικόνα 78 βλζπουμε τθ ςελίδα προβολισ του ςεναρίου ιςτορίασ με όνομα
«Παράδειγμα Καιροφ». Παρατθροφμε ότι μορφι τθσ ςελίδα είναι ίδια με τθ ςελίδα
προβολισ ςεναρίου φφςθσ/διαδρομϊν. Τπάρχει και εδϊ το μπαλόνι πλθροφορίασ το οποίο
παρουςιάηει τισ τα βαςικά χαρακτθριςτικά του κάκε γεγονότοσ. Η μόνθ αλλαγι
παρατθρείται ςτον τρόπο προβολισ των γεγονότων που αφοροφν τθν εξζλιξθ τθσ
παρουςίαςθσ τθσ κερμοκραςίασ για μια περιοχι. το ςυγκεκριμζνο τφπο ςεναρίων
παρατθρείται ότι θ αναπαράςταςθ ενόσ γεγονότοσ περικλείει τθν αναπαράςταςθ ενόσ
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άλλου γεγονότοσ. Για τισ ανάγκεσ τθσ προβολισ τζτοιου είδουσ ςεναρίων το ςφςτθμα
υποςτθρίηει τθν αναπαράςταςθ πολλαπλϊν γεγονότων ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, για
να παρουςιαςτεί ζνα γεγονόσ με τθ κερμοκραςία μιασ περιοχισ χρθςιμοποιείται ζνα
πολφγωνο που περικλείει τθν περιοχι αυτι. Σο πολφγωνο αυτό ζχει χρϊμα ανάλογα με τθ
κερμοκραςία τθσ περιοχισ που περικλείει. Αν μια περιοχι περικλείεται ςε μια άλλθ
περιοχι, τότε το ζνα πολφγωνο βρίςκεται μζςα ςτο άλλο πολφγωνο. Με αυτόν τον τρόπο
ζχουμε επικάλυψθ πολυγϊνων και ταυτόχρονα επικάλυψθ χρωμάτων, αφοφ το κάκε
πολφγωνο αντιπροςωπεφει μια ςυγκεκριμζνθ κερμοκραςία. Σο ςφςτθμα EVISUGE ζχει τθ
δυνατότθτα να υποςτθρίξει τθν αναπαράςταςθ τζτοιων γεγονότων. Επίςθσ μπορεί να
προβάλλει κάποιο βίντεο που ζχει ςυνδεκεί με κάποιο γεγονόσ, όπωσ γίνεται και ςτθν
περίπτωςθ τθσ προβολισ του ςεναρίου φφςθσ/διαδρομϊν.

Δηθόλα 83 ειίδα πξνβνιήο ππνκλήκαηνο, πξνβνιήο ζρνιίνπ θαη πξνζζήθεο λένπ ζρνιίνπ

Σζλοσ, ςτθν Εικόνα 79 βλζπουμε τθ ςυνζχεια τθ ςελίδα προβολισ ενόσ ςεναρίου ιςτορίασ.
Παρατθροφμε ότι θ μορφι τθσ ςελίδασ είναι όπωσ ςελίδα παρουςίαςθσ ςεναρίου
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φφςθσ/διαδρομϊν (εικόνα 79). Τπάρχει το πλαίςιο του υπομνιματοσ, το πλαίςιο ςχολίων
και το πλαίςιο προςκικθσ νζου ςχολίου.

7.7 Περίλευε
το κεφάλαιο αυτό ζγινε αναλυτικι περιγραφι τθσ γραφικι διεπαφισ του ςυςτιματοσ
EVISUGE. Η διεπαφι ςχεδιάςτθκε ςφμφωνα με τισ αρχζσ ςχεδιαςμοφ, ϊςτε να προςφζρει
ζναν εφχρθςτο και άνετο τρόπο πλοιγθςθσ. Επίςθσ παρουςιάςτθκε αναλυτικά ο τρόποσ με
τον οποίο ο εκάςτοτε χριςτθσ χρθςιμοποιεί τισ επιλογζσ που ζχει για να εκτελζςει τισ
απαραίτθτεσ ενζργειεσ. Σζλοσ, παρουςιάςτθκε για τον κάκε ζνα από τουσ τρεισ τφπουσ
εφαρμογϊν ζνα ολοκλθρωμζνο παράδειγμα δθμιουργίασ και αναπαραγωγισ ςεναρίου.
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Κεφάλαιο 8
Ανακεφαλαίωςη – Μελλοντικέσ
Επεκτάςεισ
8.1 Ανακεθαλαίφζε
Η παρουςίαςθ τθσ εξζλιξθσ διαφόρων ειδϊν γεγονότων πάνω ςε χάρτεσ ζχει πολφ μεγάλθ
χρθςιμότθτα ςτισ μζρεσ μασ. Τπάρχουν πολλοί τομείσ ςτουσ οποίουσ μπορεί να αξιοποιθκεί
θ καταγραφι και θ αναπαραγωγι γεγονότων, όπωσ εκπαιδευτικοί ςκοποί (π.χ. προβολι
ιςτορικϊν μαχϊν ι προβολι πλθροφοριϊν φυςικισ ιςτορίασ και φυςικοφ περιβάλλοντοσ),
χριςθ για περιγραφι φυςικϊν καταςτροφϊν (π.χ. Πλθμμφρεσ, πυρκαγιζσ), χριςθ για
τουριςτικοφσ ςκοποφσ (π.χ. εμφάνιςθ διαδρομϊν που ςυνδζουν διάφορεσ περιοχζσ
ενδιαφζροντοσ) και πολλοφσ ακόμα ςκοποφσ επαγγελματικοφσ και μθ. Επίςθσ είναι πολφ
ςθμαντικό όλεσ αυτζσ οι δυνατότθτεσ να δίνονται ςε χριςτεσ με διαδικτυακζσ εφαρμογζσ
και όχι με εφαρμογζσ γραφείου.
τα πλαίςια τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ δθμιουργικθκε ζνα διαδικτυακό
ςφςτθμα υποςτιριξθσ χρθςτϊν το οποίο ζχει ςαν βαςικι του λειτουργία τθν καταγραφι και
τθν αναπαράςταςθ/αναπαραγωγι τθσ εξζλιξθσ γεγονότων με βάςθ τθ χρονικι εξζλιξθ τουσ
πάνω ςτουσ διαδραςτικοφσ χάρτεσ του Google Earth. Παράλλθλα, με βάςθ τα
πλεονεκτιματα που διακζτει το Google Earth Plug-in, θ καταγραφι και θ αναπαράςταςι
των γεγονότων ζγινε πάνω ςτουσ διαδραςτικοφσ χάρτεσ που διακζτει. Αυτό ζγινε
προκειμζνου να επιτευχκεί το καλφτερο δυνατό οπτικό αποτζλεςμα, τόςο ςε επίπεδο
κατανόθςθσ του χϊρου ςτο οποίο εξελίςςεται ζνα γεγονόσ από τον χριςτθ, όςο και ςε
επίπεδο λειτουργικότθτασ αφοφ διακζτει αρκετά εργαλεία τα οποία κάνουν τθ χριςθ του
αρκετά πιο εφκολθ και πιο λειτουργικι. Επίςθσ υποςτθρίηεται θ χριςθ multimedia – εικόνα,
βίντεο – για τθν καλφτερθ περιγραφι ενόσ γεγονότοσ. Σο ςφςτθμα EVISUGE εκτόσ των
άλλων ζχει τθ δυνατότθτα τθσ καταγραφισ και τθσ αναπαράςταςθσ παράλλθλων
γεγονότων, πράγμα που κάνει ακόμα πιο ευζλικτθ τθ χριςθ του. Σζλοσ, επειδι το ςφςτθμα
είναι διαδικτυακό παρζχει ςτουσ χριςτεσ όλεσ τισ δυνατότθτεσ οπουδιποτε και αν
βρίςκονται, και το μόνο που χρειάηεται είναι ζνασ λογαριαςμόσ χριςτθ για να ζχει κάποιοσ
πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα.

8.2 Μελλονηικές Δπεκηάζεις
Μελλοντικζσ επεκτάςεισ που προτείνει θ παροφςα διπλωματικι είναι:
Να γίνει επζκταςθ του ςυςτιματοσ ςε Φορθτι (Mobile) ζκδοςθ για χριςθ ςε μικρζσ
ςυςκευζσ όπωσ Smartphones. Αυτό κα επζτρεπε ςτουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ να
ζχουν πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ δυνατότθτεσ του ςυςτιματοσ από κινθτό τθλζφωνο ι
palmtop, οπουδιποτε και αν βρίςκονται. Με αυτόν τον τρόπο το ςφςτθμα αποκτά

Νικόλαοσ Σαραντίλθσ 136
User Interface Management System for Event Visualization on Google Earth
ακόμα μεγαλφτερθ ευελιξία. ε αυτιν τθν επζκταςθ κα πρζπει να δοκεί κατάλλθλθ
υποςτιριξθ από τθν Google κακϊσ το Google Earth Plug-in μπορεί ςε επίπεδο
υπολογιςτϊν να είναι ςυμβατό με πολλοφσ φυλλομετρθτζσ ςελίδων (browser), κα
πρζπει να ςυμβεί το ίδιο και ςτισ φορθτζσ εκδόςεισ των φυλλομετρθτϊν αυτϊν.
Επίςθσ κα πρζπει να υποςτθριχκοφν με κάποιο «ελαφρφ» τρόπο όλεσ οι
λειτουργίεσ που διακζτει το Google Earth Plug-in και θ KML. Ζχει γίνει κάποια
ςχετικι πρόοδοσ για το Google Maps με τθν υποςτιριξι του από φορθτζσ ςυςκευζσ
(iPhone και ςυςκευζσ με λειτουργικό ςφςτθμα android), οπότε λογικά κα γίνει θ
ίδια πρόοδοσ για το Google Earth.
Να γίνεται αναπαράςταςθ «ηωντανϊν» (live) δεδομζνων ςτουσ χάρτεσ του Google
Earth. Εν προκειμζνω, αν παρατθρθκεί κάποια αλλαγι ςτα δεδομζνα των
γεγονότων ςτθ βάςθ δεδομζνων κατά τθ διάρκεια τθσ αναπαράςταςθσ ενόσ
ςεναρίου, τότε αυτόματα να ανανεϊνεται θ αναπαράςταςθ του ςεναρίου με τα
βάςθ καινοφρια δεδομζνα. Αυτό προχποκζτει πζρα από τθν εξζλιξθ τθσ παροφςασ
διπλωματικισ εργαςίασ, τθν εξζλιξθ ςτθν εφαρμογι του Google Earth από τθν
Google, τθν εξζλιξθ τθσ γλϊςςασ KML και τθν εξζλιξθ τθσ διαςφνδεςθσ μεταξφ των
βάςεων δεδομζνων και των διαδικτυακϊν εφαρμογϊν. Μζςω αυτισ τθσ επζκταςθσ
κα μποροφςαν να αναπαραςτακοφν καλφτερα γεγονότα όπωσ είναι οι φυςικζσ
καταςτροφζσ (π.χ. πυρκαγιά).
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Παρϊρτημα 1
Παρϊδειγμα αναπαρϊςταςησ πολυγώνου

τθν ενότθτα αυτι παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα αναπαράςταςθσ πολυγϊνου.
υγκεκριμζνα, ςτθν εικόνα 81 φαίνεται ο JavaScript κϊδικασ για τθν αναπαράςταςθ του
πολυγϊνου τθσ εικόνασ 80. το παράδειγμα αναπαριςτάται ζνα πολφγωνο που περιζχει
ζνα άλλο. Τπάρχει διαφορετικό χρϊμα για το εςωτερικό του πολυγϊνου και διαφορετικό
για το περίγραμμα.

Δηθόλα 84 Παξάδεηγκα αλαπαξάζηαζεο πνιπγώλνπ

Κώδικασ JavaScript
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Δηθόλα 85 Κώδηθα JavaScript γηα ηελ αλαπαξάζηαζε πνιπγώλνπ

Παρϊδειγμα Αναπαρϊςταςησ Γραμμόσ ςε μορφό 3D

τθν ενότθτα αυτι παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα αναπαράςταςθσ γραμμισ ςε
τριςδιάςτατθ μορφι. υγκεκριμζνα, ςτθν εικόνα 83 φαίνεται ο JavaScript κϊδικασ για τθν
αναπαράςταςθ τθσ γραμμισ ςε τριςδιάςτατθ μορφι τθσ εικόνασ 82. Η γραμμι ζχει οριςτεί
να ακολουκεί το φψοσ και τθν κλίςθ του εδάφουσ, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ βρίςκεται
πάνω ςε ζνα βουνό.
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Δηθόλα 86 Παξάδεηγκα αλαπαξάζηαζεο γξακκήο ζε κνξθή 3D

Kώδικασ JavaScript

Δηθόλα 87 Κώδηθαο JavaScript γηα ηελ αλαπαξάζηαζε γξακκήο ζε κνξθή 3D
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Παρϊδειγμα Αναπαρϊςταςησ Placemark

τθν ενότθτα αυτι παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα αναπαράςταςθσ placemark.
υγκεκριμζνα, ςτθν εικόνα 85 φαίνεται ο JavaScript κϊδικασ για τθν αναπαράςταςθ του
placemark τθσ εικόνασ 84.

Δηθόλα 88 Παξάδεηγκα αλαπαξάζηαζεο placemark

Κώδικασ JavaScript

Δηθόλα 89 Κώδηθαο JavaScript γηα αλαπαξάζηαζε placemark
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Παρϊδειγμα Αναπαρϊςταςησ Mπαλονιού Πληροφοριών
τθν ενότθτα αυτι παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα αναπαράςταςθσ μπαλονιοφ
πλθροφοριϊν. υγκεκριμζνα, ςτθν εικόνα 87 φαίνεται ο JavaScript κϊδικασ για τθν
αναπαράςταςθ του μπαλονιοφ πλθροφοριϊν τθσ εικόνασ 86. το εςωτερικό του μπαλονιοφ
μπορεί να υπάρχει κείμενο το οποίο μορφοποιείται με τθ χριςθ html tags.

Δηθόλα 90 Παξάδεηγκα αλαπαξάζηαζεο κπαινληνύ πιεξνθνξηώλ

Κώδικασ JavaScript

Δηθόλα 91 Κώδηθαο JavaScript γηα αλαπαξάζηαζε κπαινληνύ πιεξνθνξηώλ

Παρϊδειγμα με τη χρόςη του Φρόνου και Ημερομηνύασ

τθν ενότθτα αυτι παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα με τθ χριςθ του χρόνου και
θμερομθνίασ. υγκεκριμζνα, ςτθν εικόνα 89 φαίνεται ο JavaScript κϊδικασ για τθν χριςθ
του εργαλείου χρόνου και θμερομθνίασ τθσ εικόνασ 88. Με τθ χριςθ αυτισ τθσ
δυνατότθτασ γίνεται θ ςφνδεςθ κάποιασ αναπαράςταςθσ δεδομζνων με τθ χρονικι ςτιγμι
τθν οποία κατεγράφθ.
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Δηθόλα 92 Παξάδεηγκα κε ρξήζε ρξόλνπ θαη εκεξνκελίαο

Κώδικασ JavaScript

Δηθόλα 93 Κώδηθαο JavaScript γηα ηε ρξήζε ρξόλνπ θαη εκεξνκελίαο

Παρϊδειγμα με χρόςη Φαρτών για Ιςτορικό χρόςη

τθν ενότθτα αυτι παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα με τθ χριςθ χαρτϊν για ιςτορικι χριςθ.
υγκεκριμζνα, ςτθν εικόνα 91 φαίνεται ο JavaScript κϊδικασ για τθν αναπαράςταςθ του
ιςτορικοφ χάρτθ τθσ εικόνασ 90. Με τθ δυνατότθτα αυτι το Google Earth Plug-in μπορεί να
προβάλει τθν μορφι τθσ επιφάνειασ τθσ γθσ ζτςι όπωσ ιταν ςτθ χρονολογία που ζχει
οριςτεί από το χριςτθ.

Δηθόλα 94 Παξάδεηγκα ρξήζεο ραξηώλ γηα ηζηνξηθή ρξήζε

Κώδικασ JavaScript

Δηθόλα 95 Κώδηθαο JavaScript γηα ην παξάδεηγκα ρξήζεο ραξηώλ γηα ηζηνξηθή ρξήζε
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Παρϊδειγμα με χρόςη πολυγώνων κϊτω από το επύπεδο τησ θϊλαςςασ
τθν ενότθτα αυτι παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα αναπαράςταςθσ πολυγϊνου κάτω από
το επίπεδο τθσ κάλαςςασ. υγκεκριμζνα, ςτθν εικόνα 93 φαίνεται ο JavaScript κϊδικασ για
τθν αναπαράςταςθ του πολυγϊνου τθσ εικόνασ 92.

Δηθόλα 96 Παξάδεηγκα θαηαζθεπήο πνιπγώλνπ θάησ από ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο

Κώδικασ JavaScript
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Δηθόλα 97 Κώδηθαο JavaScript γηα θαηαζθεπή πνιπγώλνπ θάησ από ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο

Παρϊδειγμα με χρόςη Γεγονότων (Events) που ςυμβαύνουν ανϊλογα με τη
διαδραςτικότητα πϊνω ςτο χϊρτη

τθν ενότθτα αυτι παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα με χριςθ γεγονότων που ςυμβαίνουν
ανάλογα με τθ διαδραςτικότθτα πάνω ςτο χάρτθ. υγκεκριμζνα, ςτθν εικόνα 94 φαίνεται ο
JavaScript κϊδικασ για τθν διαχείριςθ των γεγονότων που λαμβάνουν χϊρα κατά τθ χριςθ
του διαδραςτικοφ χάρτθ του Google Earth Plug-in.

Δηθόλα 98 Κώδηθαο JavaScript γηα ηε δηαρείξηζε γεγνλόησλ πάλσ ζην ράξηε ηνπ Google Earth Plug-in
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Σο παράδειγμα τθσ εικόνασ 94 αναφζρεται ςτθν αλλαγι του φψουσ ανάλογα με τθν περιοχι
όπου δείχνει ο δείκτθσ του ποντικιοφ μασ και ςτον υπολογιςμό τθσ μζγιςτθσ τιμισ του
φψουσ τθσ περιοχισ που ζδειξε το ποντίκι μασ. Ανάλογα με το ςθμείο που δείχνει ο δείκτθσ
παίρνουμε τθν τιμι του φψουσ για τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι και αν αποτελεί τθ μεγαλφτερθ
τιμι ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ τθν εμφανίηουμε ςτθν ιςτοςελίδα μασ.
Τπάρχουν και άλλοι τφποι γεγονότων όπου αναγνωρίηονται από τθν εφαρμογι του Google
Earth Plug-in, όπωσ click (αν κάνουμε επιλογι με το ποντίκι κάποιου ςθμείου πάνω ςτο
χάρτθ), dblclick (για διπλό click πάνω ςτο χάρτθ), mouseup (όταν ο δείκτθσ του ποντικιοφ
ειςζλκει ςτθν επιφάνεια του χάρτθ), mousedown (όταν ο δείκτθσ του ποντικιοφ εξζλκει από
τθν επιφάνεια του χάρτθ).
Παρϊδειγμα με χρόςη τησ γλώςςασ KML (Keyhole Markup Language)

ε πολλζσ περιπτϊςεισ οι ζτοιμεσ ςυναρτιςεισ που περιζχει θ βιβλιοκικθ του Google Earth
Plug-in δεν μασ αρκοφν προκειμζνου να κάνουμε κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ αναπαραςτάςεισ.
Για αυτό το λόγο χρθςιμοποιοφμε τθν γλϊςςα KML (θ οποία κα αναλυκεί εκτενϊσ ςτθν
ενότθτα 3.3). ε αυτιν τθν ενότθτα κα δείξουμε πωσ χρθςιμοποιοφμε τθν γλϊςςα αυτι
μζςω ζτοιμων ςυναρτιςεων που ζχει το Google Earth Plug-in. H ενςωμάτωςι τθσ μπορεί να
γίνει με δφο τρόπουσ, είτε με το να ενςωματϊςουμε ζνα ζτοιμο αρχείο με κατάλθξθ .kml ι
.kmz, είτε να δθμιουργιςουμε μια ςυμβολοςειρά (String) μζςα ςτθν οποία, ακολουκϊντασ
τθ δομι τθσ γλϊςςασ KML, κα γράψουμε τισ εντολζσ για τισ αναπαραςτάςεισ που κζλουμε
να κάνουμε, για το χειριςμό τθσ κάμερασ κ.α. (αυτόσ ο τρόποσ χριςθσ εφαρμόςτθκε ςτθ
δθμιουργία του ςυςτιματόσ EVISUGE). Για τον κακζνα από τουσ δφο τρόπουσ
ενςωμάτωςθσ χρθςιμοποιοφνται ςυγκεκριμζνεσ ςυναρτιςεισ τθσ βιβλιοκικθσ του Google
Earth Plug-in.
Eνςωμάτωςη με χρήςη ζτοιμου αρχείου

Δηθόλα 99 Δλζσκάησζε έηνηκνπ αξρείνπ ΚML

Όπωσ βλζπουμε ςτο παράδειγμα τθσ εικόνασ 95 ενςωματϊνεται ζνα ζτοιμο αρχείο που
υπάρχει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Google. Καταγράφουμε τo url τθσ ςελίδασ όπου βρίςκεται το
αρχείο και ςτθ ςυνζχεια, μζςω τθσ ςυνάρτθςθσ fetchKml, δθμιουργοφμε ζνα αντικείμενο το
οποίο και κα ςυνδζςουμε με τθ «ρίηα» τθσ εφαρμογισ του Google Earth Plug-in.
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Eνςωμάτωςη με χρήςη aπλοφ String

Δηθόλα 100 Δλζσκάησζε KML κε ρξήζε απινύ String

το παράδειγμα τθσ εικόνασ 96 δθμιουργοφμε ζνα String με βάςθ τθ δομι τθσ γλϊςςασ
KML και ςτθ ςυνζχεια μζςω τθσ εντολισ parseKml, δθμιουργοφμε ζνα αντικείμενο το οποίο
και κα ςυνδζςουμε με τθ «ρίηα» τθσ εφαρμογισ του Google Earth Plug-in.
Παρϊδειγμα Touring

το ςφςτθμα EVISUGE, για τθν άρτια αναπαράςταςθ ενόσ γεγονότοσ με βάςθ τθ χρονικι
εξζλιξι του, χρθςιμοποιικθκε θ δυνατότθτα προβολισ Tour που μασ δίνει θ βιβλιοκικθ του
Google Earth Plug-in. Με βάςθ τθ λειτουργία αυτι μποροφμε να ζχουμε μια αναπαράςταςθ
ςε ςτυλ βίντεο. Τπάρχει θ δυνατότθτα Play, Stop, Fast Forward, Rewind, Repeat.
Προκειμζνου να αναπαράγουμε ζνα Tour, κα πρζπει να δθμιουργιςουμε ζνα KML αρχείο
το οποίο κα περιζχει όλθ τθν πλθροφορία τθν οποία κζλουμε να παραςτιςουμε μαηί με το
χρόνο ςτον όποιο κατεγράφθ το κάκε γεγονόσ (προκειμζνου να γίνει θ αναπαράςταςθ με
βάςθ τθ χρονικι εξζλιξθ και όχι ςτατικι αναπαράςταςθ).
τθ ςυνζχει τίκενται ςυγκεκριμζνα παραδείγματα των ςυναρτιςεων και τθσ δομισ για τθ
χριςθ τθσ λειτουργίασ του Tour.
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Δηθόλα 101 Δλζσκάησζε KmlDOMwalk ζε ηζηνζειίδα

Δηθόλα 102 Δλζσκάησζε tour ζε ηζηνζειίδα

Αρχικά χρθςιμοποιοφμε μια ζτοιμθ βιβλιοκικθ τθσ Google, προκειμζνου να αναγνωριςτεί
αν το αρχείο που είναι γραμμζνο ςτθ γλϊςςα KML περιζχει τισ απαραίτθτεσ εντολζσ
προκειμζνου να εκτελεςτεί θ λειτουργία του Tour. H βιβλιοκικθ αυτι ενςωματϊνεται ςτθν
αρχι τθσ ιςτοςελίδασ και ονομάηεται kmldomwalk (βλζπε εικόνα 97). Αφοφ λοιπόν
ενςωματωκεί το .kml αρχείο (όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 98) μποροφμε μζςω των
ςυναρτιςεων τθσ εικόνασ 99 να οδθγθκοφμε ςτθν αναπαραγωγι του Tour που
δθμιουργιςαμε.
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Δηθόλα 103 Δξγαιεία ρεηξηζκνύ tour

τθ ςυνζχεια (εικόνα 100) παρατίκεται μια εικόνα τθσ λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ, ζτςι
όπωσ φαίνεται ςτον χριςτθ τθσ εφαρμογισ.

Δηθόλα 104 Οινθιεξσκέλν παξάδεηγκα tour κέζα από ηελ ηζηνζειίδα θαη αλάιπζε θνπκπηώλ ιεηηνπξγίαο
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Παρϊρτημα 2
Παραδεύγματα Φρόςησ τησ KML

Kατά τθν ανάπτυξθ του ςυςτιματόσ EVISUGE, εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ από τθ βιβλιοκικθ του
Google Earth Plug-in των κατάλλθλων ςυναρτιςεων αλλά και τθσ μθ παροχισ διάφορων
δυνατοτιτων για ςυγκεκριμζνεσ αναπαραςτάςεισ που απαιτοφνταν, χρειάςτθκε να
χρθςιμοποιθκεί εκτενϊσ θ γλϊςςα KML. Παρακάτω παρατίκεται μερικά παραδείγματα
χριςθσ τθσ γλϊςςασ.

υγκριτικό Παρϊδειγμα Αναπαρϊςταςησ με ΚΜL και με υναρτόςεισ του Google
Earth Plug-in

ε αυτιν τθν ενότθτα παρουςιάηεται ζνα ςυγκριτικό παράδειγμα αναπαράςταςθσ με KML
ςυναρτιςεισ και με ςυναρτιςεισ του Google Earth Plug-in. υγκεκριμζνα, για το
παράδειγμα τθσ Εικόνασ 101 παρουςιάηονται τόςο ο αντίςτοιχοσ KML κϊδικασ (εικόνα 102)
όςο και ο αντίςτοιχοσ κϊδικασ ςυναρτιςεων του Google Earth Plug-in (εικόνα 103).

Δηθόλα 105 πγθξηηηθό παξάδεηγκα ρξήζεο ζπλαξηήζεσλ KML θαη ζπλαξηήζεσλ ηνπ Google Earth Plug-in

KML
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Οριςμόσ των μεταβλθτϊν τθσ κάμερασ ϊςτε
να επιτφχουμε τθν επικυμθτι προβολι του
placemark

Οριςμόσ του ονόματοσ που
κα ζχει το placemark και
των ςυντεταγμζνων του

Δηθόλα 106 KML θώδηθαο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ placemark

Συναρτήςεισ του Google Εarth Plug-in
Δθμιουργία του
Placemark
Δθμιουργία του ςθμείου όπου κα
βρίςκεται το placemark, οριςμόσ των
ςυντεταγμζνων και του ονόματόσ του

Δηθόλα 107 Κώδηθαο JavaScript γηα ηελ αλαπαξάζηαζε placemark

Παρϊδειγμα Αναπαρϊςταςησ Placemark

ε αυτιν τθν ενότθτα παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα αναπαράςταςθσ placemark.
υγκεκριμζνα, ςτθν εικόνα 105 αναπαριςτάται ο kml κϊδικασ για τθν αναπαράςταςθ του
placemark που φαίνεται ςτθν εικόνα 104.
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Δηθόλα 108 Αλαπαξάζηαζε Placemark θαη εκθάληζε κπαινληνύ πιεξνθνξηώλ

KML

Οριςμόσ Ονόματοσ

Οριςμόσ
περιγραφισ

Οριςμόσ των
ςυντεταγμζνων του
ςθμείου

Δηθόλα 109 Kml θώδηθαο γηα ηελ δεκηνπξγία Placemark

Παρϊδειγμα με Μπαλόνι Πληροφορύασ με χρόςη html tags

ε αυτιν τθν ενότθτα παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα αναπαράςταςθσ μπαλονιοφ
πλθροφορίασ με χριςθ html tags. υγκεκριμζνα, ςτθν εικόνα 107 αναπαριςτάται ο kml
κϊδικασ για το μπαλόνι πλθροφορίασ που φαίνεται ςτθν εικόνα 106.
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Δηθόλα 110 Παξάδεηγκα κε κπαιόλη πιεξνθνξίαο κε ρξήζε html tags

KML

Κδιο παράδειγμα με το
προθγοφμενο. Η μόνθ διαφορά
είναι ότι τϊρα θ περιγραφι
περιζχει html tags προκειμζνου
να είναι μορφοποιθμζνθ θ
εμφάνιςι τθσ.

Δηθόλα 111 Kml θώδηθαο γηα ηε δεκηνπξγία placemark θαη ηελ θαηαζθεπή κπαινληνύ κε ρξήζε html tags
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Παρϊδειγμα Αναπαρϊςταςησ Γραμμόσ

ε αυτιν τθν ενότθτα παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα αναπαράςταςθσ γραμμισ.
υγκεκριμζνα, ςτθν εικόνα 109 αναπαριςτάται ο kml κϊδικασ για τθν καταςκευι τθσ
γραμμισ που φαίνεται ςτθν εικόνα 108.

Δηθόλα 112 Παξάδεηγκα αλαπαξάζηαζεο γξακκήο θαη παξνπζίαζε κπαινληνύ πιεξνθνξίαο

KML

Οριςμόσ Ονόματοσ

Κml Tag που ορίηει τθν
καταςκευι γραμμισ

Δηθόλα 113 Κώδηθαο KML γηα ηελ θαηαζθεπή γξακκήο θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο

Οριςμόσ περιγραφισ
(μπορεί να περιζχει
και html tags όπωσ
το προθγοφμενο
παράδειγμα)

Κml Tag για να ακολουκεί το εκάςτοτε
πολφγωνο τθ μορφολογία του
εδάφουσ (με τθν τιμι 1 ορίηουμε ότι
το tag είναι ενεργό, αλλιϊσ παίρνει
τιμι 0

Οριςμόσ των ςυντεταγμζνων. Μία για
τθν αρχι και μία για το τζλοσ τθσ
γραμμισ. Μποροφμε να προςκζςουμε
όςο μεγάλο αρικμό ςυντεταγμζνων
κζλουμε. Με κάκε προςκικθ μιασ νζασ
ςυντεταγμζνθσ δθμιουργοφμε και ζνα
διαφορετικό ςχιμα γραμμισ.
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Παρϊδειγμα Αναπαρϊςταςησ 3D Πολυγώνου

ε αυτιν τθν ενότθτα παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα αναπαράςταςθσ 3D πολυγϊνου.
υγκεκριμζνα, ςτθν εικόνα 111 αναπαριςτάται ο kml κϊδικασ για τθν αναπαράςταςθ 3D
πολυγϊνου πλθροφορίασ που φαίνεται ςτθν εικόνα 110.

Δηθόλα 114 Παξάδεηγκα αλαπαξάζηαζεο 3D πνιπγώλνπ
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KML
Κml Tag για τον οριςμό
του πάχουσ των
γραμμϊν (θ τιμι που
μπορεί να πάρει ζχει
δεκαδικι μορφι)
Kml Tag για τθν περιγραφι
των χαρακτθριςτικϊν του
πολυγϊνου
Kml Tag για τον οριςμό του
style που κα εφαρμόςουμε ςτο
πολφγωνο. Παίρνει τθν τιμι του
id του Style που ορίςαμε
παραπάνω. Ανάλογα με το style
που κα εφαρμόςουμε, το
πολφγωνο κα αποκτιςει τθ
μορφι που περιγράψαμε
παραπάνω

Kml Tag που ορίηει αν
ζνα πολφγωνο κα ζχει
3D μορφι (τιμι 1) ι όχι
(τιμι 0). Θα πρζπει να
ποφμε ότι αν επιλζξουμε
να ζχει 3D μορφι, κα
πρζπει ςτισ
ςυντεταγμζνεσ των
ςθμείων που κα
δϊςουμε να δϊςουμε
και τθν παράμετρο του
φψουσ.

Κml Tag για τθ δθμιουργία ενόσ style (δθλαδι
περιγραφι χρϊματοσ και πάχουσ γραμμϊν,
περιγραφι χρϊματοσ του πολυγϊνου). Δίνουμε
ζνα μοναδικό id προκειμζνου να
χρθςιμοποιιςουμε το ςυγκεκριμζνο Style ςτθ
μορφολογία κάποιου πολυγϊνου παρακάτω
Κml Tag για τθν περιγραφι των
χαρακτθριςτικϊν των γραμμϊν από τισ
οποίεσ αποτελείται ζνα πολφγωνο.
Kml Tag για τον οριςμό του χρϊματοσ. Η τιμι
τθσ είναι κάποιο χρϊμα τθσ KML. Σα χρϊματα
αυτά δεν είναι τθσ μορφισ rgb (red, green,
blue) όπωσ ςτθν html, αλλά τθσ μορφισ
aabbggrr ( όπου a ορίηει τθν αδιαφάνεια του
χρϊματοσ)

Κml Tag που ορίηει τθ δθμιουργία
πολυγϊνου
Κml Tags απαραίτθτα για
τθν καταςκευι του
πολυγϊνου.
Ομαδοποιοφν τισ
ςυντεταγμζνεσ που
δίνονται και παράγουν το
πολφγωνο

Δηθόλα 115 Kml θώδηθαο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 3D πνιπγώλνπ
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Παρϊδειγμα Φρόςησ 3D Μοντϋλων

ε αυτιν τθν ενότθτα παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα χριςθσ 3D μοντζλων. υγκεκριμζνα,
ςτθν εικόνα 113 αναπαριςτάται ο kml κϊδικασ για τθν αναπαράςταςθ 3D μοντζλου που
φαίνεται ςτθν εικόνα 112.

Δηθόλα 116 Παξάδεηγκα ρξήζεο 3D έηνηκσλ κνληέισλ

KML

Kml Tags για τον οριςμό τθσ
κζαςθσ πάνω ςτο χάρτθ.
Ορίηουμε γ. μικοσ, γ.πλάτοσ,
φψοσ, διεφκυνςθ, κλίςθ και
επίπεδο zoom.
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Kml Tag για τθ ςφνδεςθ με το
url που περιζχει το 3D
ςχιμα. Σο ςχιμα ζχει
δθμιουργθκεί με το Google
Sketchup και ζχει γίνει
εξαγωγι ςε κατάλθξθ .dae
προκειμζνου να
αναγνωρίηεται από το
Google Earth API

Κml Tag για τον οριςμό τθσ χριςθσ
ζτοιμου 3D ςχιματοσ που είναι
δθμιουργθμζνο από το πρόγραμμα Google
Sketchup και τθν εφαρμογι του πάνω ςτο
χάρτθ του Google Earth

Κml Tags για τον οριςμό τθσ
κζςθσ που κα ζχει το ζτοιμο
ςχιμα. Ορίηουμε το
γεωγραφικό μικοσ και
πλάτοσ

Δηθόλα 117 Κώδηθαο KML γηα ηε ρξήζε έηνηκσλ 3D κνληέισλ
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Παρϊδειγμα Αναπαρϊςταςησ Πολυγώνου Κϊτω από το Επύπεδο τησ Θϊλαςςασ

ε αυτιν τθν ενότθτα παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα αναπαράςταςθσ πολυγϊνου κάτω το
επίπεδο τθσ κάλαςςασ. υγκεκριμζνα, ςτθν εικόνα 115 αναπαριςτάται ο kml κϊδικασ για
τθν αναπαράςταςθ του πολυγϊνου που φαίνεται ςτθν εικόνα 114.

Δηθόλα 118 Παξάδεηγκα θαηαζθεπήο πνιπγώλνπ θάησ από ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο

KML

Ακολουκείται θ ίδια φιλοςοφία με
τθ δθμιουργία και των
προθγοφμενων πολυγϊνων. Η
μόνθ διαφορά είναι ςτο kml tag
<altitudeMode> όπου ορίηουμε ότι
το πολφγωνο κα ακολουκεί τθ
μορφολογία του βυκοφ τθσ
κάλαςςασ Τπάρχουν και άλλεσ
επιλογζσ για τθν τιμι του όπωσ το
relativeToSeaFloor όπου το ςχιμα
αποκόβεται ςτα ςθμεία όπου θ
μορφολογία του εδάφουσ δεν
επιτρζπει τθν πλιρθ κζαςθ του
πολυγϊνου
Δηθόλα 119 Kml θώδηθαο γηα ηελ δεκηνπξγία πνιπγώλνπ θάησ από ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο
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Παρϊδειγμα Φρόςησ τησ Λειτουργύασ Σour

ε αυτιν τθν ενότθτα παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα χριςθσ τθσ λειτουργίασ tour.
υγκεκριμζνα, ςτθν εικόνα 117 αναπαριςτάται ο kml κϊδικασ για τθ χριςθ τθσ λειτουργίασ
tour που φαίνεται ςτθν εικόνα 116.

Δηθόλα 120 Αλαπαξάζηαζε θαη ρξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο tour

KML

Νικόλαοσ Σαραντίλθσ 162
User Interface Management System for Event Visualization on Google Earth

Βαςικό Kml Tag το οποίο ορίηει
ουςιαςτικά τθν φπαρξθ τθσ λειτουργίασ
του Tour
Kml Tag για τθ μετάβαςθ
ςε μια περιοχι.

Kml Tag για τον οριςμό
τθσ διάρκειασ που κα
ζχει θ μετάβαςθ ςε
μια περιοχι. Η τιμι
που παίρνει είναι ςε
millisecond.

Κml Tag το οποίο ορίηει τθν ακολουκία με τθν
οποία κα εξελιχκεί θ περιιγθςθ ςτα πολφγωνα που
ορίςαμε παρακάτω. Μζςα ςτο tag αυτό κζτουμε
και άλλα tag που βοθκοφν ςτθ ςωςτι προβολι τθσ
περιιγθςθσ .
Kml Tag για τθ ρφκμιςθ των παραμζτρων τθσ κάμερασ
που κα ζχει κατά τθ διάρκεια τθσ μετάβαςθσ ςε μια
περιοχι

Kml Σag το οποίο ορίηει τθν παφςθ ςτθν
αναπαραγωγι τθσ περιιγθςθσ ανάλογα με το τθν
τιμι που κα ζχει δοκεί.
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Κml Tag το οποίο ορίηει τθν εναλλαγι ςε
κάποιο πολφγωνο κατά τθ διάρκεια τθσ
αναπαραγωγισ. Πχ ςτο παράδειγμα
αυτό ορίηουμε ςτο ότι κα ανοιχτεί το
μπαλόνι πλθροφοριϊν ενόσ placemark.

Μζςα ςτο tag <change> ορίηουμε το
id του πολυγϊνου ςτο οποίο κα
κάνουμε τθν εναλλαγι

Kml Tag μζςα ςτο οποίο ορίηουμε όλα τα πολφγωνα
και τα placemarks τα οποία αναπαριςτϊνται κατά
τθν περιιγθςθ.

ε κάκε πολφγωνο δίνουμε ζνα id με τθ βοικεια
του οποίου μποροφμε να διαχειριςτοφμε το
ςυγκεκριμζνο πολφγωνο κατά τθ διάρκεια τθσ
περιιγθςθσ του
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Δηθόλα 121 Kml θώδηθαο γηα ηε δεκηνπξγία tour

