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ΠΕΡΙΛΗΦΗ: ηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ελόο εξγαιείνπ πνπ ζα
δηεπθνιύλεη ηελ αληηζηνίρηζε θαη ζπγρώλεπζε γεσρσξηθώλ νληνηήησλ κε ηερληθέο πνπ ζπλδπάδνπλ
ζεκαζηνινγηθή θαη γεσρσξηθή πιεξνθνξία.
ΑΣΟΜΑ: 1
ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: Java, PostGIS, OpenStreetMap
ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σν αλνηρηό κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ ζπλεπάγεηαη
όηη ζπλήζσο κπνξεί θαλείο λα αληιήζεη πιεξνθνξία γηα κία νληόηεηα από κηα πιεζώξα
δηαθνξεηηθώλ, εηεξνγελώλ θαη αλεμάξηεησλ κεηαμύ ηνπο πεγώλ. Οη πεγέο απηέο ζπρλά
ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά αλαγλσξηζηηθά γηα λα αλαθεξζνύλ ζηελ ίδηα νληόηεηα, δηαθνξεηηθνύο
ηξόπνπο αλαπαξάζηαζεο, θαη παξέρνπλ δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα είλαη
ζπκπιεξσκαηηθέο, επηθαιππηόκελεο ή θαη αληηθαηηθέο. Γηα ην ιόγν απηό, έλα κεγάιν κέξνο ηεο
έξεπλαο έρεη επηθεληξσζεί ζηελ αλάπηπμε αιγνξίζκσλ θαη ηερληθώλ γηα ηελ αληηζηνίρηζε θαη
ζπγρώλεπζε ηέηνησλ δεδνκέλσλ [1].
Η ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη ε θαηαζθεπή εξγαιείσλ ηα νπνία κε ηε βνήζεηα επξηζηηθώλ αιγνξίζκσλ
πξνζπαζνύλ λα εληνπίζνπλ πηζαλέο αληηζηνηρίζεηο κεηαμύ νληνηήησλ, θαη θαηόπηλ κέζσ κηα
γξαθηθήο δηεπαθήο επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα δεη ηηο πξνηεηλόκελεο αληηζηνηρίζεηο θαη λα ηηο
επηβεβαηώζεη, απνξξίςεη ή ζπκπιεξώζεη. πλεπώο είλαη ζεκαληηθό ην γξαθηθό πεξηβάιινλ λα είλαη
εύρξεζην, θαηαλνεηό θαη ζρεδηαζκέλν κε ηξόπν πνπ λα ππνζηεξίδεη θαη λα δηεπθνιύλεη ηε
δηαδηθαζία, ώζηε λα κεηώλεηαη ν απαηηνύκελνο ρξόλνο θαη πξνζπάζεηα, λα απνθεύγνληαη ιάζε, θαη
λα βειηηώλεηαη ε πνηόηεηα θαη πιεξόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ.
Ωζηόζν ηα εξγαιεία απηά ζπλήζσο δελ ιακβάλνπλ θάπνηα εηδηθή κέξηκλα γηα ηε δηαρείξηζε
γεσρσξηθώλ δεδνκέλσλ, όπσο π.ρ. ηε δπλαηόηεηα απεηθόληζήο ηνπο ζε ράξηε ή ηελ αμηνπνίεζε ηεο
ρσξηθήο δηάζηαζεο ζηελ αλεύξεζε αληηζηνηρίζεσλ. Σν θελό απηό είλαη ζεκαληηθό, θαζώο ηα
γεσρσξηθά δεδνκέλα απνηεινύλ κηα πνιύ κεγάιε θαη ζεκαληηθή θαηεγνξία δεδνκέλσλ, κε πιεζώξα
πξαθηηθώλ εθαξκνγώλ, θαη πξνέξρνληαη ζπρλά από εηεξνγελείο πεγέο νπόηε είλαη ππαξθηή ε αλάγθε
γηα αληηζηνίρηζε θαη ζπγρώλεπζή ηνπο.
θνπόο ινηπόλ ηεο δηπισκαηηθήο είλαη λα κειεηεζνύλ δηάθνξα ππάξρνληα εξγαιεία γηα δηαζύλδεζε
δεδνκέλσλ (π.ρ. [2][3]), πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηεί θαη λα πινπνηεζεί έλα εξγαιείν (είηε σο
επέθηαζε ππάξρνληνο είηε αλεμάξηεην) πνπ ζα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν θαη πξνζαξκνζκέλν ζε
γεσρσξηθά δεδνκέλα. Απηό ζα αθνξά ηόζν ηηο ηερληθέο πνπ ζα ελζσκαηώλεη όζν θαη ηε δνκή,
ζρεδίαζε θαη ιεηηνπξγηθόηεηα πνπ ζα πξνζθέξεη ην γξαθηθό ηνπ πεξηβάιινλ.
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Η διπλωμαηική θα ππαγμαηοποιηθεί ζηα πλαίζια ηος επεςνηηικού έπγος GeoKnow ηο οποίο είναι ένα
ηπιεηέρ, σπημαηοδοηούμενο από ηην ΕΕ επεςνηηικό έπγο, πος αθοπά ζηο γεωσωπικό ημαζιολογικό
Ιζηό. ςνοπηικά, ηο GeoKnow καηαπιάνεηαι με ηη διαζύνδεζη, διασείπιζη, ποιόηηηα, ζςνάθποιζη,
οπηικοποίηζη και δημιοςπγία γεωσωπικών διαδικηςακών δεδομένων. Σα επεςνηηικά μαρ αποηελέζμαηα
θα εθαπμοζηούν ζηιρ πεπιοσέρ ηων εθοδιαζηικών αλςζίδων και ηων ηαξιδιωηικών εηαιπειών.
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