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Εισαγωγή
\
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1 Εισαγωγή
1.1 Γενικές πληροφορίες
Το ArcGIS Online είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα/διαδικτυακό πρόγραμμα που
επιτρέπει τη δημιουργία ηλεκτρονικών χαρτών και εφαρμογών που αξιοποιούν
γεωχωρική πληροφορία. Το λογισμικό παρέχεται με τη μορφή υπηρεσίας (SaaS –
Software as a Service) και για τη χρήση του δεν απαιτείται εγκατάσταση κάποιου
λογισμικού (software),αλλά ένας browser όπως Google, Chrome, Firefox κτλ. και σύνδεση
στο Internet.

1.2 Eφαρμογή Field Maps
Η εφαρμογή Field Maps επιτρέπει τη συλλογή γεωχωρικών δεδομένων στο πεδίο με τη
βοήθεια κάποια φορητής συσκευής όπως έξυπνη συσκευή τηλεφώνου (smartphone) ή
tablet. Αξιοποιώντας τη δυνατότητα εύρεσης της τοποθεσίας μέσω του GPS, λαμβάνεται
και καταγράφεται η πληροφορίας της θέσης. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα προσθήκης
επιπλέον πληροφορίας μέσα από ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον.

1.3 Σχετιζόμενοι Εκπαιδευτικοί Οδηγοί
-

Εκπαιδευτικός Οδηγός «Σχεδιάζοντας ένα έργο χαρτογράφησης» (pdf)

-

Σύντομος οδηγός «Σχεδιάζοντας
https://bit.ly/3V0uJx0 )

-

Εκπαιδευτικός Οδηγός «Εγκατάσταση και χρήση εφαρμογής ArcGIS Field Maps σε
φορητές συσκευές» (pdf)

ένα

έργο

χαρτογράφησης»

(online:

1.4 Σχετικά με τον οδηγό
Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υλοποίηση
ενός έργου χαρτογράφησης με χρήση του ArcGIS Online. Συγκεκριμένα:
•

Το κεφάλαιο 1 παρέχει βασικές εισαγωγικές πληροφορίες

•
Το κεφάλαιο 2 συνδέει τη διαδικασία υλοποίησης με τον σχεδιασμό και παραθέτει
τα βασικά βήματα.
•

Το κεφάλαιο 3 παρουσιάζει τον τρόπο δημιουργίας ενός θεματικού επιπέδου

•
Το κεφάλαιο 4 επικεντρώνεται στη μεταφόρτωση των θεματικών επιπέδων και
στη δημιουργία του χάρτη.
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•
Το κεφάλαιο 5 παρουσιάζει τη διαδικασία παραμετροποίησης της εφαρμογής
Field Maps στον υπολογιστή.
•

Το κεφάλαιο 6 συνοψίζει τον εκπαιδευτικό οδηγό.

Ο παρόν εκπαιδευτικός οδηγός είναι ο τρίτος κατά σειρά και λειτουργεί συμπληρωματικά
με :
α) Eκπαιδευτικός Οδηγός «ArcGIS Online Ενεργοποίηση Εκπαιδευτικής Άδειας»
β) Εκπαιδευτικός Οδηγός «ArcGIS Online Περιβάλλον Διαχείρισης».
γ) Εκπαιδευτικός Οδηγός «Σχεδιάζοντας ένα έργο χαρτογράφησης»
δ) Εκπαιδευτικός Οδηγός «Εγκατάσταση και χρήση εφαρμογής ArcGIS Field Maps σε
φορητές συσκευές»

1.5 Βασικοί Όροι
Zoom in/out: εστίαση (μεγέθυνση/σμίκρυνση).
Scroll down/up: κύλιση προς τα κάνω/προς τα πάνω.
Θεματικό επίπεδο (feature layer): μια κατηγορία παρατηρήσεων/οντοτήτων με κοινά
χαρακτηριστικά
Πεδίο: τo γνώρισμα ενός θεματικού επιπέδου
Λίστα τιμών: το πεδίο τιμών ενός γνωρίσματος
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Από τον σχεδιασμό στην
υλοποίηση ενός έργου
χαρτογράφησης
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2 Aπό τον σχεδιασμό στην υλοποίηση ενός έργου χαρτογράφησης
2.1 Σχεδιασμός ενός έργου χαρτογράφησης
Όπως περιγράψαμε στον σχεδιασμό (βλ. Εκπαιδευτικός Οδηγό «Σχεδιάζοντας ένα έργο
χαρτογράφησης»), τα βασικά βήματα από τα οποία απαρτίζεται είναι πέντε (Εικόνα 1):

Εικόνα 1: Βασικά βήματα για τον σχεδιασμό ενός έργου χαρτογράφησης
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2.2 Σενάριο και βασικός σχεδιασμός

Για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών οδηγών, έστω ότι θέλουμε να καταγράψουμε την
κατάσταση των δρόμων και των πεζοδρομίων της περιοχής μας δηλαδή τα καλώς κείμενα
(π.χ. υπάρχουν διαβάσεις για πεζούς, ράμπες κτλ.) και τα κακώς κείμενα (π.χ. υπάρχουν
λακκούβες, σπασμένα πεζοδρόμια, ρίζες δέντρων που εμποδίζουν τη διέλευση κτλ.).

Μετά από ενδελεχή μελέτη της θεματικής, προσδιορίσαμε την πληροφορία που θέλουμε
να καταγράψουμε (απάντηση στης ερώτηση «τι;») και καταλήξαμε στον σχεδιασμό που
αναλύεται στην Εικόνα 2.

Εικόνα 2: Τα θεματικά επίπεδα με τα γνωρίσματα και το πεδίο τιμών του σεναρίου

9

2.3 Βήματα υλοποίησης ενός έργου χαρτογράφησης στο ArcGIS Online
Προκειμένου να μπορέσουν οι χρήστες να καταγράψουν τα δεδομένα στο πεδίο με τις
φορητές τους συσκευές (smartphone, tablet) και εμείς στη συνέχεια να συγκετρώσουμε
τα δεδομένα των χρηστών και να δημιουργήσουμε διάφορους ψηφιακούς χάρτες,
χρειάζεται να ακολουθήσουμε πέντε βασικά βήματα (Εικόνα 3).

Εικόνα 3: Βασικά βήματα για την υλοποίηση ενός έργου χαρτογράφησης

Από τα βασικά βήματα κάποια πραγματοποιούνται στον υπολογιστή (με χρήση του ArcGIS
Online) και κάποια στις φορητές συσκευές με χρήση του ArcGIS Field Maps (Εικόνα 4):.

Εικόνα 4: Αντιστοίχιση των 5 βημάτων με το ηλεκτρονικό μέσο
που θα χρησιμοποιηθεί
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Στον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό οδηγό αναλύονται οι τρεις πρώτες διαδικασία. Οι δυο
τελευταίες αναλύονται στον Εκπαιδευτικό Οδηγό «Εγκατάσταση και χρήση εφαρμογής
ArcGIS Field Maps σε φορητές συσκευές» (Εικόνα 5).

Εκπαιδευτικός
Οδηγός:
«Υλοποίηση έργου
χαρτογράφησης με
το ArcGIS Online και
την εφαρμογή Field
Maps»
Εκπαιδευτικός
Οδηγός:
«Εγκατάσταση και
χρήση εφαρμογής
ArcGIS Field Maps σε
φορητές συσκευές»
Εικόνα 5: Εκπαιδεύσεις και συνοδευτικοί εκπαιδευτικοί οδηγοί για την υλοποίηση ενός έργου χαρτογράφησης
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Θεματικό επίπεδο
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3 Δημιουργία θεματικού επιπέδου (feature layer)
3.1 Eισαγωγή
Με τη βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Geographic Information
System - GIS) μας δίνεται η δυνατότητα να αναπαραστήσουμε κατηγορίες του
πραγματικού κόσμου, να τις οπτικοποιήσουμε και να τις αναλύσουμε περαιτέρω.
Η διαδικασία δημιουργίας και παραμετροποίηση ενός θεματικού επιπέδου αποτελείται
από 4 βασικά μέρη:
Δημιουργία νέου αντικειμένου (θεματικό επίπεδο/feature layer)
•Βήμα 1 - Βήμα 10
•Ενότητα 3.2

Προσθήκη γνωρισμάτων (πεδίων)
•Βήμα 11 - Βήμα 13
•Ενότητα 3.3

Προσθήκη πεδίου τιμών (λίστα τιμών)
•Βήμα 14 - Βήμα 16
•Ενότητα 3.4

Γενικές ρυθμίσεις
•Βήμα 17 - Βήμα 24
•Ενότητα 3.5
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3.2 Δημιουργία νέου αντικειμένου (θεματικό επίπεδο)
Βήμα 1: Επισκεπτόμαστε τη σελίδα https://www.arcgis.com/ και επιλέγουμε «Sign in».

Βήμα 2: Επιλέγουμε «ArcGIS login» (ή «Σύνδεση στο ArcGIS» στα ελληνικά) και
συμπληρώνουμε το προσωπικό username & password (όνομα χρήστη & κωδικό
πρόσβασης).
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Βήμα 3: Επιλέγουμε από το κύριο μενού «Περιεχόμενο»

Bήμα 4: Επιλέγουμε «Νέο αντικείμενο»
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Βήμα 5: Επιλέγουμε «Θεματικό επίπεδο στοιχείου»

Βήμα 6: Επιλέγουμε «Ορισμός του προσωπικού σας θεματικού επιπέδου» και πατάμε
«Επόμενο»
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Βήμα 7: Συμπληρώνουμε τη φόρμα ως εξής:

Κάνουμε αριστερό κλικ
μέσα στο κουτί για να
συμπληρώσουμε το όνομα
του θεματικού επιπέδου
και συμπληρώνουμε το
όνομα του θεματικού
επιπέδου

Πατάμε το βελάκι για να εμφανιστούν οι τρεις
επιλογές απεικόνισης του θεματικού επιπέδου
(ως σημεία, γραμμές ή πολύγωνα) και
επιλέγουμε την κατάλληλη.
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Βήμα 8: Αφήνουμε τις «Επιλογές» ως έχουν (ανενεργές) και πατάμε «Επόμενο»

Βήμα 9: Στη φόρμα που εμφανίζεται μπορούμε να αποθηκεύσουμε το θεματικό επίπεδο
σε κάποιο φάκελο (προαιρετικό).
Επίσης, μπορούμε να συμπληρώσουμε προαιρετικά κάποιες ετικέτες (λέξεις κλειδιά που
περιγράφουν το θεματικό επίπεδο που δημιουργούμε) και σύνοψη (σύντομη περιγραφή
του θεματικού επιπέδου που δημιουργούμε).
Όταν ολοκληρώσουμε τη συμπλήρωση πατάμε «Επόμενο»
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Βήμα 10: Έχει δημιουργηθεί το θεματικό επίπεδο και στην οθόνη εμφανίζεται η αρχική
σελίδα με σχετικές πληροφορίες και επιπλέον δυνατότητες για επεξεργασία.
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3.3 Προσθήκη γνωρισμάτων (πεδία) σε θεματικό επίπεδο
Στην ορολογία του ArcGIS, συναντάμε τα γνωρίσματα ως πεδία
Βήμα 11: Από το υπομενού (μπλε) επιλέγουμε «Δεδομένα»

Βήμα 12: Επιλέγουμε «Πεδία» για να συμπληρώσουμε τα γνωρίσματα του θεματικού
επιπέδου
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Βήμα 13: Στην οθόνη μας εμφανίζεται μια λίστα με τα γνωρίσματα που έχει το θεματικό
επίπεδο και συγκεκριμένα μόνο το «OBJECTID» που αποδίδεται αυτόματα. Προσθέτουμε
τα υπόλοιπα γνωρίσματα επιλέγοντας «Προσθήκη»

Βήμα 14: Συμπληρώνουμε τη φόρμα και πατάμε «Προσθήκη νέου πεδίου»

Επεξήγηση της φόρμας προσθήκης γνωρίσματος (πεδίου)

Συμπληρώνουμε ένα όνομα* του
γνωρίσματος (π.χ. είδος θετικού )
* Πρέπει να ξεκινάει με ένα γράμμα και
μπορεί να περιέχει μόνο γράμματα,
αριθμούς και τον ειδικό χαρακτήρα «_»

Το αφήνουμε ως έχει

Το αφήνουμε ως έχει

Εάν θέλουμε να είναι
υποχρεωτικό προς
συμπλήρωση το
απενεργοποιούμε.
Αλλιώς το αφήνουμε
ενεργοποιημένο.
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Συμπληρώνουμε το όνομα
με το οποίο επιθυμούμε να
εμφανίζεται το γνώρισμα
στους τελικούς χρήστες.

Επιλέγουμε από τη λίστα
τον τύπο των τιμών π.χ.
αν είναι αριθμοί,
συμβολοσειρές κτλ.
Παράδειγμα: για
γνωρίσματα που θα
συμπληρώσουμε λέξεις
επιλέγουμε
συμβολοσειρά
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* Θέλουμε οι χρήστες να
συμπληρώνουν υποχρεωτικά
αυτό το πεδίο, γι΄αυτό
απενεργοποιήσαμε την
επιλογή «Επιδέχεται τιμές
null».

Στην οθόνη μας βλέπουμε ότι το γνώρισμα «είδος θετικού» έχει προστεθεί στο θεματικό
επίπεδο.

Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για όσα γνωρίσματα επιθυμούμε.
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Πατώντας πάνω σε κάποιο πεδίο μπορούμε να δούμε λεπτομέρειές του, να κάνουμε
κάποιες αλλαγές και να διαγράψουμε το πεδίο

3.4

Προσθήκη πεδίου τιμών σε γνώρισμα (λίστα τιμών)

Έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τον χρήστη που θα συλλέγει δεδομένα με τη
φορητή του συσκευή, να βλέπει μόνο προκαθορισμένες τιμές. Π.χ. στο «είδος θετικού»
θέλουμε να μπορεί να επιλέξει μόνο ανάμεσα στις τιμές «έχει ράμπα», «έχει διάβαση»,
«έχει νέο οδόστρωμα».
Στην ορολογία του ArcGIS συναντάμε το πεδίο τιμών ως λίστα τιμών.
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Βήμα 14: Επιλέγουμε το επιθυμητό πεδίο πατώντας πάνω του

Στην οθόνη μας εμφανίζεται η φόρμα διαχείρισης του συγκεκριμένου πεδίου.

Βήμα 15: Επιλέγουμε «Δημιουργία λίστας»
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Βήμα 16: Συμπληρώνουμε τις φόρμες «Ετικέτα» και «Κωδικός» με ένα όνομα της
αρεσκείας μας και πατάμε «Προσθήκη» για να συμπληρώσουμε περισσότερες τιμές.

Όταν ολοκληρώσουμε τη διαδικασία πατάμε «Αποθήκευση»

Στην οθόνη μας βλέπουμε τη λίστα τιμών που καταχωρήσαμε για το συγκεκριμένο
γνώρισμα (πεδίο).
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3.5 Γενικές ρυθμίσεις θεματικού επιπέδου
Βήμα 17: Για να πραγματοποιήσουμε κάποιες γενικές ρυθμίσεις του θεματικού επιπέδου
(feature layer) από το υπομενού επιλέγουμε «Ρυθμίσεις»
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Στην οθόνη εμφανίζεται ένα πλήθος ρυθμίσεων για το συγκεκριμένο θεματικό επίπεδο
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Βήμα 18: Προτείνεται η ενεργοποίηση της Προστασίας διαγραφής. Ενεργοποιούμε την
επιλογή «Αποτρέψτε τη διαγραφή αυτού του αντικειμένου κατά λάθος» και πατάμε
«Αποθήκευση»

Βήμα 19: Για να μπορεί να πραγματοποιηθεί η συλλογή δεδομένων ενεργοποιούμε τις
επιλογές επεξεργασίας «Ενεργοποίηση επεξεργασίας», «Παρακολουθήστε τις αλλαγές
[…]», «Ενεργοποίηση συγχρονισμού […]» και πατάμε «Αποθήκευση».
Για να μην μπορεί κάποιος χρήστης να διαγράψει δεδομένα κατά λάθος,
απενεργοποιούμε την επιλογή «Διαγραφή» και πατάμε «Αποθήκευση». Οι χρήστες θα
μπορούν να προσθέτουν δεδομένα αλλά δεν θα μπορούν να τα διαγράψουν. Αφήνουμε
τα υπόλοιπα στις προκαθορισμένες τους ρυθμίσεις.

*κάνουμε αριστερό
κλικ με το ποντίκι
στα κουτάκια για να
τα επιλέξουμε/από
-επιλέξουμε
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Βήμα 20: Αφού έχουμε αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις επιλέγουμε «Επισκόπηση»

Στην οθόνη μας εμφανίζεται η καρτέλα του θεματικού επιπέδου.

30

Βήμα 21: Προκειμένου να μπορούμε να επισυνάψουμε φωτογραφίες κατά τη συλλογή
των δεδομένων επιλέγουμε το θεματικό επίπεδο π.χ. «θετικά στοιχεία»

Βήμα 22: Ενεργοποιούμε την επιλογή «Ενεργοποίηση συνημμένων» σέρνοντας την
κουκίδα προς τα δεξιά
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Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Επιτυχής ενεργοποίηση συνημμένων»

Βήμα 23:Κοινοποιούμε το θεματικό επίπεδο προς τον Οργανισμό μας ή συγκεκριμένη
ομάδα προκειμένου να είναι ορατό και επεξεργάσιμο από άλλους. Επιλέγουμε
«κοινοποίηση»
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Βήμα 24: Προς το παρόν το θεματικό επίπεδο είναι ιδιωτικό (το βλέπουμε μόνο εμείς).
Επιλέγουμε εάν θέλουμε να το κοινοποιήσουμε στον Οργανισμό μας (το βλέπουν όλα τα
μέλη του Οργανισμού), Σε όλους (δημοσίως) (το βλέπουν τρίτοι), σε συγκεκριμένη ομάδα
και πατάμε «Αποθήκευση»

Το αντικείμενο
είναι ορατό σε
όλα τα μέλη του
Οργανισμού
Το αντικείμενο
είναι ορατό
μόνο στον
δημιουργό
του

Το αντικείμενο
είναι ορατό σε
όλους δημόσια

Το αντικείμενο
είναι ορατό μόνο
στα μέλη της
ομάδας
Κοινοποίηση στον Οργανισμό

Κοινοποίηση στον Οργανισμό και σε Ομάδα
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Χάρτης
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4 Δημιουργία χάρτη
4.1 Εισαγωγή
Η δεύτερη διαδικασία για την υλοποίηση του έργου χαρτογράφησης περιλαμβάνει τη
δημιουργία ενός χάρτη και τη μεταφόρτωση του/των θεματικού/θεματικών επιπέδων
που δημιουργήσαμε ακολουθώντας τα βήματα της Ενότητας 3. Η βασική διαδικασία για
τη δημιουργία του χάρτη αποτελείτε από τα εξής μέρη:
Δημιουργία νέου χάρτη
• Βήμα 1 - Βήμα 2

Μεταφόρτωση θεματικών επιπέδων
• Βήμα 3 - Βήμα 4

Επιλογή υποβάθρου
• Βήμα 5 - Βήμα 6

Αποθήκευση & κοινοποίηση
• Βήμα 7 - Βήμα 12

4.2 Δημιουργία νέου χάρτη με προσθήκη θεματικού επιπέδου
Βήμα 1: Από το βασικό μενού «Περιεχόμενο» επιλέγουμε το θεματικό επίπεδο που
επιθυμούμε να προσθέσουμε στον χάρτη
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Στην οθόνη μας εμφανίζεται η καρτέλα του θεματικού επιπέδου με τις σχετικές
πληροφορίες και ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε.

Βήμα 2: Επιλέγουμε «Άνοιγμα στο Map Viewer»
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Στην οθόνη εμφανίζεται η βασική διεπαφή για τη δημιουργία ψηφιακών χαρτών.
Αριστερά βλέπουμε το θεματικό επίπεδο που επιλέξαμε να έχει προτεθεί στη λίστα των
θεματικών επιπέδων.
Στο κέντρο της σελίδας βλέπουμε το χαρτογραφικό υπόβαθρο. Επειδή το θεματικό
επίπεδο δεν περιέχει δεδομένα, δε βλέπουμε να απεικονίζεται κάποια επιπλέον
πληροφορία (όπως σημεία) στον χάρτη
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Επεξήγηση της διεπαφής χρήστη για τη δημιουργία χαρτών (Web map)

Βασικό μενού

Λίστα των θεματικών
επιπέδων

Χαρτογραφικό υπόβαθρο

Βασική
εργαλειοθήκη για
την επεξεργασία
και απεικόνιση των
δεδομένων.
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Μπορεί να γίνει επιλογή μεταξύ 10 διαφορετικών υποβάθρων

Θεματικά επίπεδα του χάρτη

Επιλογές αποθήκευσης
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4.3 Μεταφόρτωση θεματικών επιπέδων
Βήμα 3: Για να προσθέσουμε επιπλέον θεματικά επίπεδα επιλέγουμε «Προσθήκη»

Βήμα 4: Από τη λίστα που εμφανίζεται επιλέγουμε το θεματικό επίπεδο και πατάμε
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Στο δεξί μέρος της οθόνης μας εμφανίζεται το θεματικό επίπεδο που επιλέξαμε.

Πατώντας πάνω στο βέλος (δίπλα στην ένδειξη «Προσθήκη θεματικού επιπέδου»)
βλέπουμε τα 2 θεματικά επίπεδα του χάρτη

41

Πατώντας πάνω σε κάποιο θεματικό επίπεδο μπορούμε να κάνουμε κάποιες ενέργειες
όπως να το μετονομάσουμε, να το διαγράψουμε, να δούμε τον πίνακα γνωρισμάτων κτλ.
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4.4 Επιλογή υποβάθρου
Σε ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographic Information System - GIS) ή πιο
απλά σε ένα ψηφιακό χάρτη η πληροφορία απεικονίζεται σε επίπεδα. Το χαρτογραφικό
υπόβαθρο αποτελεί το βασικό επίπεδο που μας επιτρέπει να συσχετίσουμε και να
δείξουμε χωρικά και γεωγραφικά τη θεματική πληροφορία
Στο ArcGIS Online υπάρχουν 10 προ-εγκατεστημένα υπόβαθρα από τα οποία μπορούμε
να επιλέξουμε το καταλληλότερο για τους σκοπούς μας.
Βήμα 5: Στο αριστερό μενού της οθόνης μας επιλέγουμε «Υπόβαθρο»

Βήμα 6: Από τα 10 υπόβαθρα που εμφανίζονται επιλέγουμε αυτό που επιθυμούμε
κάνοντας αριστερό κλικ πάνω του
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Στην οθόνη μας εμφανίζεται το νέο υπόβαθρο

4.5 Αποθήκευση και κοινοποίηση χάρτη
Βήμα 7: Αποθηκεύουμε τον χάρτη. Επιλέγουμε «Αποθήκευση και άνοιγμα»,
«αποθήκευση ως»
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Βήμα 8: Συμπληρώνουμε τη φόρμα που εμφανίζεται και πατάμε «Αποθήκευση»

Βήμα 9: Ο χάρτης μας έχει μετονομαστεί. Επιλέγουμε τις τρεις γραμμές και επιστρέφουμε
στο «Περιεχόμενο» του Οργανισμού

45

Στην οθόνη μας βλέπουμε τον χάρτη που δημιουργήσαμε

Βήμα 10: Κοινοποιούμε τον χάρτη. Επιλέγουμε την τρίτη στήλη
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Βήμα 11: Επιλέγουμε το επίπεδο κοινοποίησης. Προτείνεται η επιλογή «Στον οργανισμό»
και πατάμε «Αποθήκευση»

Το αντικείμενο
είναι ορατό σε
όλα τα μέλη του
Οργανισμού
Το αντικείμενο
είναι ορατό
μόνο στον
δημιουργό
του

Το αντικείμενο
είναι ορατό σε
όλους δημόσια

Το αντικείμενο
είναι ορατό μόνο
στα μέλη της
ομάδας

Βήμα 12: Εάν το επίπεδο κοινοποίησης του χάρτη είναι διαφορετικό από το επίπεδο
κοινοποίησης των θεματικών επιπέδων (εξαρτώμενων στοιχείων) (π.χ. επιλέγουμε να
δημοσιοποιήσουμε τον χάρτη στον Οργανισμό ενώ τα θεματικά επίπεδα είναι ιδιωτικά),
θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα. Επιλέγουμε «Ενημέρωση»
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Στη οθόνη μας εμφανίζονται τα αντικείμενα με το νέο επίπεδο κοινοποίησης
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Παραμετροποίηση Field Maps
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5 Παραμετροποίηση της εφαρμογής Field Maps
5.1 Εισαγωγή
Στη διαδικασία αυτή θα παραμετροποιήσουμε την εφαρμογή προκειμένου να μπορέσουν
οι χρήστες να καταγράψουν τα δεδομένα με τις φορητές τους συσκευές. Η διαδικασία
πραγματοποιείται στον υπολογιστή και περιλαμβάνει 4 βασικά μέρη:

Άνοιγμα του χάρτη στην εφαρμογή Field Maps
•Βήμα 1 - Βήμα 3

Φόρμες
•Βήμα 4 - Βήμα 12

Ρύθμιση για λειτουργία χωρίς σύνδεση (προαιρετικά)
•Βήμα 13 - Βήμα 17

Κοινοποίηση
•Βήμα 18 - Βήμα 20

5.2 Άνοιγμα χάρτη στην εφαρμογή Field Maps
Βήμα 1: Από το κεντρικό μενού επιλέγουμε «Περιεχόμενο»
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Βήμα 2: Επιλέγουμε τον χάρτη που δημιουργήσαμε ακολουθώντας τη διαδικασία της
Ενότητας Error! Reference source not found..

Στην οθόνη εμφανίζεται η κεντρική σελίδα με τις σχετικές πληροφορίες και επιπλέον
δυνατότητες για χρήση του χάρτη σε εφαρμογές
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Βήμα 3: Επιλέγουμε «Άνοιγμα στο Field Maps»

Στην οθόνη μας εμφανίζεται η βασική διεπαφή για την παραμετροποίηση της εφαρμογής
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Γενικές πληροφορίες
Παραμετροποίηση της
φόρμας με τα στοιχεία που
θα βλέπουν οι χρήστες στις
φορητές συσκευές

Δημιουργία
περιοχής μελέτης
και ενημέρωση των
χρηστών όταν
εισέρχονται ή
φεύγουν από μια
περιοχή

Παραμετροποίηση
εφαρμογής για λειτουργία σε
περίπτωση που δεν υπάρχει
σύνδεση internet στο πεδίο

Γενικές ρυθμίσεις

Κοινοποίηση της εφαρμογής
ώστε να μπορούν να τη δουν
οι χρήστες από τις φορητές
συσκευές
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5.3 Φόρμες
Βήμα 4: Επιλέγουμε «Φόρμες». Στην οθόνη βλέπουμε τα 2 θεματικά επίπεδα που είχαμε
προσθέσει στον χάρτη μας και το υπόβαθρο που είχαμε επιλέξει.

Βήμα 5: Επιλέγουμε ένα θεματικό επίπεδο κάνοντας αριστερό κλικ πάνω του

54

Στην οθόνη που εμφανίζεται μπορούμε να παραμετροποιήσουμε την φόρμα για το
συγκεκριμένο θεματικό επίπεδο

Βήμα 6: Επιλέγουμε «Μετατροπή αναδυόμενου παραθύρου»
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Βήμα 7: Στην οθόνη μας εμφανίζονται όλα τα γνωρίσματα (πεδία) του θεματικού
επιπέδου. Τα γνωρίσματα (πεδία) με αστερίσκο έχουν οριστεί ως υποχρεωτικά

Για κάθε πεδίο έχουμε πλήθος ρυθμίσεων που μπορούμε να κάνουμε
Βήμα 8: Επιλέγουμε ένα πεδίο π.χ. είδος αρνητικού για να κάνουμε τις σχετικές ρυθμίσεις
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Ρυθμίσεις στη φόρμα κάθε θεματικού επιπέδου
α) Για γνωρίσματα (πεδία) που έχουν λίστα τιμών
Αλλαγή του ονόματος με το οποίο
εμφανίζεται το συγκεκριμένο πεδίο στους
χρήστες των φορητών συσκευών

Περιγραφή του
συγκεκριμένου πεδίου
που μπορούμε να
προσθέσουμε για να
βοηθήσουμε τους
χρήστες

Αφορά στη λίστα τιμών που έχουμε
ορίσει για το γνώρισμα του θεματικού
επίπεδου. Οι τιμές εμφανίζονται στη
φορητή συσκευή είτε ως drop down
λίστα, είτε ως κουμπιά επιλογής. Εάν δεν
έχουμε ορίσει τιμές, η επιλογή δεν
υπάρχει.
Επιλογές: 1) Σύνθετο πλαίσιο, 2) Κουμπιά
επιλογής
Μπορεί να γίνει προσθήκη ή αφαίρεση των
τιμών. Εάν δεν έχουμε ορίσει τιμές, η
επιλογή δεν υπάρχει.

Εάν στην αρχική δημιουργία του γνωρίσματος είχαμε επιλέξει να
επιδέχεται μηδενικές τιμές (δηλαδή να μην είναι υποχρεωτικό), θα
μπορούσαμε να το αλλάξουμε σε υποχρεωτικό ενεργοποιώντας την
επιλογή «Απαιτείται» (το αντίστροφο δεν γίνεται).
Το συγκεκριμένο πεδίο είχε οριστεί ως υποχρεωτικό και δεν μπορεί να
αλλάξει.
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β) Για τα γνωρίσματα που δεν έχουν λίστα τιμών
Αλλαγή του ονόματος με το
οποίο εμφανίζεται το
συγκεκριμένο πεδίο στους
χρήστες των φορητών
συσκευών.

Περιγραφή του συγκεκριμένου
πεδίου που μπορούμε να
προσθέσουμε για να
βοηθήσουμε τους χρήστες

Τρόπος με τον οποίο
εμφανίζεται το πεδίο για
την προσθήκη του
κειμένου
Επιλογές: 1) Κείμενο μονής
γραμμής, 2) Κείμενο
πολλών γραμμών, 3)
Γραμμωτός κώδικας

Κείμενο με το οποίο μπορούμε
να βοηθήσουμε τους χρήστες
στη συμπλήρωση του
συγκεκριμένου πεδίου π.χ.

Εάν στην αρχική δημιουργία του γνωρίσματος είχαμε επιλέξει να
επιδέχεται μηδενικές τιμές (δηλαδή να μην είναι υποχρεωτικό), θα
μπορούσαμε να το αλλάξουμε σε υποχρεωτικό ενεργοποιώντας την
επιλογή «Απαιτείται» (το αντίστροφο δεν γίνεται).
Το συγκεκριμένο πεδίο είχε οριστεί ως μη υποχρεωτικό και μπορεί να
αλλάξει κάνοντας κλικ ώστε να ενεργοποιηθεί η επιλογή «Απαιτείται».
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Βήμα 9: Αφού ολοκληρώσουμε τις ρυθμίσεις επιλέγουμε «Αποθήκευση»

Βήμα 10: Μπορούμε (προαιρετικά) να επιλέξουμε τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζεται
ένα νέο σημείο για καταγραφή στον χρήστη της φορητής συσκευής. Επιλέγουμε
«Πρότυπα»
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Στην οθόνη μας εμφανίζεται η σχετική καρτέλα

Βήμα 11: Επιλέγουμε το «New feature» (προκαθορισμένος τρόπος με τον οποίο
εμφανίζονται τα σημεία)

Στην οθόνη που εμφανίζεται μπορούμε να ρυθμίσουμε τα εξής:
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Όνομα με το οποίο εμφανίζεται το σημείο
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Βήμα 12: Όταν ολοκληρώσουμε τις ρυθμίσεις επιλέγουμε «Αποθήκευση»

5.4 Geofences
Χρησιμοποιείται για να ορίσουμε μια συγκριμένη περιοχή μελέτης και να ενημερώνουμε
τους χρήστες εάν βρίσκονται εντός ή εκτός της περιοχής αυτής. Η επιλογή αυτή δεν θα
χρησιμοποιηθεί.
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5.5 Χωρίς σύνδεση (προαιρετικό)
Εάν για κάποιο λόγο στην οι χρήστες μας κατά τη χαρτογράφηση στο πεδίο δε θα έχουν
τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, μπορεί να γίνει ενεργοποίηση της λειτουργίας
χωρίς σύνδεση. Στην περίπτωση αυτή, οι χρήστες θα διενεργούν κανονικά την καταγραφή
σημείων τα οποία θα αποθηκεύονται. Τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα όταν υπάρξει ξανά
σύνδεση στο διαδίκτυο.
Εάν δε χρειαζόμαστε τη λειτουργία αυτή προχωράμε στην ενότητα 5.7.

Βήμα 13: Επιλέγουμε «Χωρίς σύνδεση»
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Στο «Περιεχόμενο» βλέπουμε τα θεματικά επίπεδα και το υπόβαθρο του χάρτη

* Εάν δεν είναι ορατά όλα εξ αρχής, πατάμε πάνω στα βελάκια
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Βήμα 14: Επιλέγουμε «Περιοχές χάρτη» για να ορίσουμε το όριο της περιοχής την οποία
θα χαρτογραφήσουμε και πατάμε «Διαχείριση περιοχών»
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Βήμα 15: Επιλέγουμε «Δημιουργία περιοχής χωρίς σύνδεση»

Βήμα 16: Εστιάζουμε στην περιοχή μας κάνοντας κλικ πάνω στον χάρτη και στη συνέχεια
zoom in με τη ροδέλα του ποντικιού. Κρατώντας πατημένο το αριστερό κλικ του ποντικιού
μπορούμε να μετακινήσουμε τον χάρτη.
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Βήμα 17: Για να σχεδιάζουμε τα όρια της περιοχής χαρτογράφησης επιλέγουμε το
εργαλείο σχεδιασμού ορθογωνίου

Κάνοντας αριστερό κλικ και κρατώντας κρατημένο το ποντίκι μας σχεδιάζουμε τα όρια της
περιοχής και επιλέγουμε «Αποθήκευση»
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Πατάμε το «x» πάνω δεξιά για να κλείσουμε το παράθυρο και να συνεχίσουμε την
παραμετροποίηση

5.6 Ρυθμίσεις εφαρμογής
Αφήνουμε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
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5.7 Κοινοποίηση σε εξέλιξη
Κοινοποιούμε τις επιλογές μας προκειμένου να είναι διαθέσιμες στους χρήστες που θα
κάνουν την καταγραφή στο πεδίο.
Βήμα 18: Επιλέγουμε «Κοινοποίηση σε εξέλιξη»

Βήμα 19: Επιλέγουμε «Καθορισμός επιπέδου κοινοποίησης»
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Βήμα 20: Επιλέγουμε το επίπεδο κοινοποίησης π.χ. «Στον οργανισμό» και πατάμε
«Αποθήκευση»

Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στις φορητές συσκευές.
Κάθε φορά που κάνουμε κάποια αλλαγή, επανεκτελούμε την κοινοποίηση.
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6 Σύνοψη
Για την υλοποίηση ενός έργου χαρτογράφησης με το ArcGIS Online και την εφαρμογή Field
Maps τα βασικά βήματα που χρειάζεται να ακολουθηθούν είναι (Εικόνα 6):
Βήμα 1: Δημιουργούμε το/τα θεματικό/ά επίπεδο/α (Ενότητα 3)
Βήμα 2: Δημιουργούμε τον χάρτη και μεταφορτώνουμε το/τα θεματικό/ά
επίπεδο/α (Ενότητα 4)
Βήμα 3: Παραμετροποιούμε την εφαρμογή Field Maps στον υπολογιστή μας
(Ενότητα 5)
Bήμα 4: Εγκαθιστούμε την εφαρμογή Field Maps σε φορητές συσκευές
(Εκπαιδευτικός Οδηγός «Εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής ArcGIS Field
Maps σε φορητές συσκευές»)
Βήμα 5: Χρησιμοποιούμε την εφαρμογή Field Maps σε φορητές συσκευές
(Εκπαιδευτικός Οδηγός «Εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής ArcGIS Field
Maps σε φορητές συσκευές»)

Εικόνα 6: Βασικά βήματα και επιμέρους διαδικασίες για την υλοποίηση ενός έργου χαρτογράφησης

