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Ελεύθερο Γεωχωρικό Λογισμικό -Ελεύθερο Γεωχωρικό Λογισμικό -

FOSS4GFOSS4G

Αντιπρόεδρος Open Source Geospatial Foundation

(OSGeo)

Μέλος Open Geospatial Consortium (OGC)

Ε.ΔΙ.Π. Α' Ε.Μ.Π.

Αιρετό Μέλος Open Source Geospatial Foundation

(OSGeo)

Δρ. Άγγελος Τζώτσος

Χρήστος Ιωσηφίδης

http://users.ntua.gr/tzotsos/
http://users.ntua.gr/chiossif/
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ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα

Εισαγωγή στο Ελεύθερο Λογισμικό

Κοινότητες ΕΛ/ΛΑΚ

Open Source Geospatial Foundation

(OSGeo)

OSGeo-Live

Open Geospatial Consortium (OGC)

OpenStreetMap

Humanitarian OpenStreetMap
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Εισαγωγή στο Ελεύθερο ΛογισμικόΕισαγωγή στο Ελεύθερο Λογισμικό
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Τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό;Τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό;

 

 

 

Free Software Definition:

https://www.gnu.org/philosophy/free-

sw.en.html

https://www.gnu.org/philosophy/free-

sw.el.html

https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html
https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.el.html
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ΟρισμόςΟρισμός

Ελεύθερο Λογισμικό είναι το λογισμικό που παρέχει

στους χρήστες τις ακόλουθες ελευθερίες:

Την ελευθερία να εκτελούν το λογισμικό, για

οποιονδήποτε σκοπό (ελευθερία 0)

Την ελευθερία να μελετούν τον τρόπο λειτουργίας

του λογισμικού και να το προσαρμόζουν στις

ανάγκες τους (ελευθερία 1). Η πρόσβαση στον

πηγαίο κώδικα είναι προϋπόθεση για να ισχύει

κάτι τέτοιο

Την ελευθερία να αναδιανέμουν αντίγραφα του

λογισμικού ώστε να βοηθούν το συνάνθρωπό τους

(ελευθερία 2)

Την ελευθερία να βελτιώνουν το λογισμικό και να

δημοσιεύουν τις βελτιώσεις που έχουν κάνει στο

ευρύ κοινό, ώστε να επωφεληθεί ολόκληρη η

κοινότητα (ελευθερία 3)
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Ελευθερία...Ελευθερία...

Ο ιδρυτής του Ελεύθερου Λογισμικού 

 κάποτε είπε:

 

"The first step in using a computer was to promise

not to help your neighbor. A cooperating community

was forbidden. The rule made by the owners of

proprietary software was, 'If you share with your

neighbor, you are a pirate. If you want any changes,

beg us to make them.'"

Richard

Stallman

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman
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Πλεονεκτήματα Ελεύθερου ΛογισμικούΠλεονεκτήματα Ελεύθερου Λογισμικού

Ο χρήστης ελέγχει το λογισμικό και όχι το

αντίθετο

Στατιστικά, παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια

Είναι σημαντικό κοινό αγαθό, ειδικά στην

ψηφιακή εποχή

Εκπληκτική πηγή για την εκπαίδευση

Παρέχει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους,

επιστήμονες, επιχειρηματίες

Ελάχιστο ή ακόμα και καθόλου κόστος
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Πλεονεκτήματα Ελεύθερου ΛογισμικούΠλεονεκτήματα Ελεύθερου Λογισμικού

Δεν επιβάλει αναβαθμίσεις

Δεν κατασκοπεύει τους χρήστες

Είναι προσβάσιμο για έλεγχο

Λύνει το πρόβλημα του "vendor lock-in"

Είναι μέρος ενός κοινωνικού κινήματος  
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"Μειονεκτήματα" Ελεύθερου Λογισμικού"Μειονεκτήματα" Ελεύθερου Λογισμικού

Είναι δύσκολο στη χρήση

Η ποικιλία εφαρμογών μπερδεύει τους χρήστες

Απαιτεί/δεν έχει υποστήριξη

Ασυμβατότητα εφαρμογών

Ασυμβατότητα υλικού

Παιχνίδια  



4/3/2018 FOSS4G

http://aiolos.survey.ntua.gr/slides/fossntua-2017/#/ 10/98

Ελεύθερο λογισμικό ή εμπορικόΕλεύθερο λογισμικό ή εμπορικό

λογισμικό;λογισμικό;

Ελεύθερο Λογισμικό δεν σημαίνει δωρεάν και μη-

εμπορικό:

Ένα ελεύθερο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι

διαθέσιμο για εμπορική χρήση, εμπορική

ανάπτυξη ή εμπορική διανομή

Η εμπορική ανάπτυξη του ελεύθερου λογισμικού

δεν είναι ασυνήθιστη. Αντιθέτως, τέτοιου είδους

ελεύθερο λογισμικό είναι πολύ σημαντικό να

υπάρχει.

Όταν μιλάμε για το ελεύθερο λογισμικό, είναι

καλό να αποφεύγουμε όρους όπως “τσάμπα (give

away)” ή “δωρεάν (for free),” διότι αυτοί υπονοούν

ότι το θέμα είναι το κόστος και όχι η ελευθερία.

Το αντίθετο του Ελεύθερου Λογισμικού είναι το

Ιδιοταγές Λογισμικό (proprietary)
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Λίγη ιστορία...Λίγη ιστορία...

Τις δεκαετίες του 1950 και 1960, το περισσότερο

λογισμικό ήταν διαθέσιμο μαζί με τον πηγαίο

κώδικα

Τη δεκαετία του 1970: ανάπτυξη της βιομηχανίας

λογισμικού και υλικού οδηγεί σε περιορισμούς

ελευθεριών

1980: Το λογισμικό εντάσσεται στο νόμο copyright

1983: Ο Richard Stallman ιδρύει το GNU Project

1984: GNU Operating System

1985: Free Software Foundation

1989: GPL και copyleft

1991: GPL v2

1991: Ο Linus Torvalds ανακοινώνει τον πυρήνα

Linux

1992: Η άδεια χρήσης του Linux γίνεται η GPL v2

1993: Οι πρώτες  GNU/Linux:

(Slackware, Debian)

1997: Ο Eric Raymond δημοσιεύει το "The

Cathedral and the Bazaar"

διανομές

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_distributions#/media/File:Linux_Distribution_Timeline.svg
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Τι είναι το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα;Τι είναι το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα;

 

 

 

Open Source Definition:

https://opensource.org/osd

The Cathedral and the Bazaar

How to become a hacker

https://opensource.org/osd
http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/index.html
http://www.catb.org/~esr/faqs/hacker-howto.html
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ΟρισμόςΟρισμός

Στον χώρο της πληροφορικής και των

ηλεκτρονικών υπολογιστών, με τον όρο λογισμικό

ανοικτού κώδικα (Open Source Software, OSS)

εννοείται λογισμικό του οποίου ο πηγαίος κώδικας

διατίθεται σε τρίτον για να τον εξετάσει.

Κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί αρκετές

διαφορετικές άδειες χρήσης σχεδιασμένες να

συνοδεύουν λογισμικό ανοικτού κώδικα. Μερικές

από αυτές επιτρέπουν στους χρήστες και να

τροποποιήσουν τον κώδικα ή και να τον

αξιοποιήσουν σε άλλες εφαρμογές (ακόμα και

ιδιοταγείς).
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Άδειες χρήσειςΆδειες χρήσεις

GNU GPL (η πρώτη copyleft άδεια)

MIT

Apache

BSD

Eclipse

δεκάδες άλλες...

Συμβατότητα αδειών ΕΛ/ΛΑΚ

https://en.wikipedia.org/wiki/Free_software_license#/media/File:Floss-license-slide-image.png
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Λίγη ακόμα ιστορία...Λίγη ακόμα ιστορία...

1998: Ο Netscape Navigator δημοσιεύεται υπό την

GPL v2

1998: Ιδρύεται το Open Source Initiative

2000: Το Star Office δημοσιεύεται υπό την άδεια

GPL v2

2001: 

2005: Γεννιέται το Git από τον Linus Torvalds

2008: Η Google δημοσιεύει το Android σαν

ανοιχτό λογισμικό

2008: Γεννιέται το GitHub

2012: Oracle vs Google

2015: 

Linux is a cancer

Microsoft loves Linux

https://www.theregister.co.uk/2001/06/02/ballmer_linux_is_a_cancer/
https://blogs.technet.microsoft.com/windowsserver/2015/05/06/microsoft-loves-linux/
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Ελεύθερο Λογισμικό και ΛογισμικόΕλεύθερο Λογισμικό και Λογισμικό

Ανοιχτού ΚώδικαΑνοιχτού Κώδικα

 

Σήμερα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του

Διαδικτύου, των Μεγάλων Δεδομένων (Big

Data) και της τεχνολογίας Cloud

Όλοι χρησιμοποιούμε ΕΛ/ΛΑΚ, ακόμα και χωρίς

να το ξέρουμε (Google, Facebook, Twitter,

Android, Firefox, Chrome, GNU/Linux κλπ)
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Το μέλλον είναι το ΕΛ/ΛΑΚΤο μέλλον είναι το ΕΛ/ΛΑΚ
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Κοινότητες ΕΛ/ΛΑΚΚοινότητες ΕΛ/ΛΑΚ
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Κοινότητες FOSS (ΕΛ/ΛΑΚ)Κοινότητες FOSS (ΕΛ/ΛΑΚ)

Μια κοινότητα ελεύθερου/ανοιχτού λογισμικού

είναι το σύνολο των ανθρώπων που ενδιαφέρονται

ή χρησιμοποιούν ή συνεισφέρουν σε ένα

ελεύθερο/ανοιχτό λογισμικό

Η δημιουργία μιας κοινότητας είναι πρωτεύον

ζήτημα για κάθε ελεύθερο/ανοιχτό λογισμικό,

γιατί είναι ζήτημα επιβίωσης του

Λογικά η κοινότητα ενός λογισμικού ξεκινάει από

την ομάδα των προγραμματιστών
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Κοινότητες FOSS (ΕΛ/ΛΑΚ)Κοινότητες FOSS (ΕΛ/ΛΑΚ)

Ακόμα και σήμερα οι περισσότερες κοινότητες

διοικούνται από προγραμματιστές, καθώς το

λογισμικό είναι μια τεχνική άσκηση και οι

προγραμματιστές κάνουν την πιο επίπονη εργασία

Τα περισσότερα έργα ΕΛ/ΛΑΚ δεν βασίζονται στη

δημοκρατία αλλά στην αξιοκρατία (meritocracy,

do-ocracy)

Η Διοίκηση πολλές φορές γίνεται από ένα

συμβούλιο (Project Steering Committee) ή ακόμα

και από ένα άτομο (benevolent dictatorship)

Βασική αρχή ενός έργου ΕΛ/ΛΑΚ είναι να δίνει

κίνητρα συμμετοχής σε μη-προγραμματιστές

Being Open Source Citizen

http://blog.cleverelephant.ca/2013/10/being-open-source-citizen.html
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Που λειτουργούν οι κοινότητεςΠου λειτουργούν οι κοινότητες

Παραδοσιακά σε λίστες ηλεκτρονικού

ταχυδρομίου (mailing lists)

Μέσω chat (παραδοσιακά IRC, σήμερα και μέσω

Slack, Gitter, Skype κλπ)

Μέσω forum (λιγότερο σήμερα)

Μέσω σελίδων Wiki

Μέσω κοινωνικών δικτύων

Σε συναντήσεις (Code Sprints)

Σε συνέδρια
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Εργαλεία κοινοτήτων ΕΛ/ΛΑΚΕργαλεία κοινοτήτων ΕΛ/ΛΑΚ

Σελίδες Wiki (παράδειγμα )

Bug Trackers (παράδειγμα )

Συστήματα διαχείρισης πηγαίου κώδικα (Source

Control Management)

Συστήματα συγραφής εγχειριδίων ( )

Debian

QGIS

παράδειγμα

https://wiki.debian.org/
https://issues.qgis.org/projects/qgis/issues
https://readthedocs.org/
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Συστήματα διαχείρισης πηγαίου κώδικαΣυστήματα διαχείρισης πηγαίου κώδικα

1986: CVS

2000: Subversion

2005: Mercurial

2005: Git  
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GitHubGitHub

Κοινωνικό δίκτυο βασισμένο στο Git

Ξεκίνησε το 2007 και σήμερα είναι το πιο

δημοφιλές σύστημα για ανάπτυξη ΕΛ/ΛΑΚ

https://github.com

https://github.com/
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Πως μπορούμε να συνεισφέρουμε;Πως μπορούμε να συνεισφέρουμε;

Προγραμματισμός

Δοκιμή λογισμικού και αναφορά προβλημάτων

Συγγραφή εγχειριδίων χρήσης

Μεταφράσεις λογισμικού, εγχειριδίων

Κατασκευή ιστοσελίδων/γραφικών  
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Πως μπορούμε να συνεισφέρουμε;Πως μπορούμε να συνεισφέρουμε;

Υποστήριξη χρηστών

Παρουσιάσεις

Προτάσεις για νέα χαρακτηριστικά

Συμμετοχή σε συναντήσεις, συνέδρια

Χρηματοδότηση  
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Open Source Geospatial FoundationOpen Source Geospatial Foundation
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Παγκόσμιος Οργανισμός ΕλεύθερουΠαγκόσμιος Οργανισμός Ελεύθερου

Γεωχωρικού ΛογισμικούΓεωχωρικού Λογισμικού (OSGeo) (OSGeo)

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός από το 2006 με

στόχο την διάδοση των ανοιχτών γεωχωρικών

τεχνολογιών μέσω της υποστήριξης του ανοιχτού

λογισμικού και της κοινότητας FOSS4G. Επιπλέον

στόχοι:

Την υποστήριξη των λογισμικών και κοινοτήτων

του Οργανισμού

Την υποστήριξη εκπαιδευτικών δράσεων

Την υποστήριξη της διαλειτουργικότητας και των

Ανοιχτών Προτύπων

Την προώθηση των Ανοιχτών Δεδομένων
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Δομή OSGeoΔομή OSGeo
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Διοργάνωση συνεδρίων FOSS4GΔιοργάνωση συνεδρίων FOSS4G
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Λίγη ιστορίαΛίγη ιστορία

1982: Ξεκίνησε η ανάπτυξη του GRASS

(Geographic Resources Analysis Support System)

από το εργαστήριο CERL

1987: 

1994: Ξεκινάει η ανάπτυξη του MapServer στο

πανεπιστήμιο της Μινεσότα (πρόγραμμα

NASA/ForNet)

1995: Η ανάπτυξη του GRASS πέρασε στο Open

GRASS Consortium (που αργότερα

μετονομάστηκε σε OGC)

GRASS GIS Movie

https://www.youtube.com/watch?v=U3Hf0qI4JLc
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Λίγη ιστορίαΛίγη ιστορία

1997: Το GRASS περνάει στα χέρια των ερευνητών

και των πανεπιστημίων

1999: Το GRASS υιοθετεί την άδεια GPL

1999: Ο MapServer γίνεται ανοιχτό λογισμικό

2001: Ξεκινάει η ανάπτυξη λογισμικών όπως ο

GeoServer και PostGIS από το Open Plans Project

2005: Γίνεται προσπάθεια να ιδρυθεί οργανισμός

MapServer

2006: Ιδρύεται ο οργανισμός OSGeo
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OSGeo-LiveOSGeo-Live
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OSGeoLiveOSGeoLive

Λειτουργικό Σύστημα GNU/Linux

Περιλαμβάνει προεγκατεστημένες περισσότερες

από 60 εφαρμογές Ελεύθερου Γεωχωρικού

Λογισμικού

Περιλαμβάνει Ανοιχτά Χωρικά Δεδομένα

Περιλαμβάνει εγχειρίδια χρήσης και εκπαίδευσης

Είναι μεταφρασμένο σε πολλές γλώσσες και στα

Ελληνικά
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ΕφαρμογέςΕφαρμογές GIS GIS

 

 

Εφαρμογές για επισκόπηση, επεξεργασία,

αποθήκευση και ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων
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Εφαρμογές ΔιαδικτυακώνΕφαρμογές Διαδικτυακών GIS GIS

 

 

Εφαρμογές για δημιουργία χαρτών στο διαδίκτυο

(Web GIS)
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Διαδικτυακές Γεωχωρικές ΥπηρεσίεςΔιαδικτυακές Γεωχωρικές Υπηρεσίες

 

 

Δημοσίευση γεωχωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο

μέσω υπηρεσιών συμβατών με τα ανοιχτά πρότυπα

OGC
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Χωρικές Βάσεις ΔεδομένωνΧωρικές Βάσεις Δεδομένων

 

 

Αποθήκευση γεωχωρικών δεδομένων
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Πλοήγηση και χαρτογραφίαΠλοήγηση και χαρτογραφία

 

 

 

Εφαρμογές για πλοήγηση με συσκευές GPS και

δημιουργία χαρτών
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Εργαλεία Χωρικής ΑνάλυσηςΕργαλεία Χωρικής Ανάλυσης

 

 

Εφαρμογές για προχωρημένες επεξεργασίες

χαρτογραφίας
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Στοχευμένες ΕφαρμογέςΣτοχευμένες Εφαρμογές GIS GIS

 

 

Εφαρμογές για ανθρωπιστικές δραστηριότητες και

για εξειδικευμένες επιστήμες όπως μετεωρολογία

και ωκεανογραφία
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Βιβλιοθήκες προγραμματισμούΒιβλιοθήκες προγραμματισμού

 

 

 

Γεωχωρικές βιβλιοθήκες για ανάπτυξη λογισμικού

και Διεπαφών (APIs)

 



4/3/2018 FOSS4G

http://aiolos.survey.ntua.gr/slides/fossntua-2017/#/ 43/98

Εφαρμογές ΤηλεπισκόπησηςΕφαρμογές Τηλεπισκόπησης

 

 

Εφαρμογές για μετατροπή, επεξεργασία,

αποθήκευση και ανάλυση τηλεπισκοπικών

δεδομένων
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Open Geospatial Consortium (OGC)Open Geospatial Consortium (OGC)
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Open Geospatial Consortium (OGC)Open Geospatial Consortium (OGC)

Διεθνής οργανισμός από εταιρίες, κυβερνήσεις,

πανεπιστήμια και οργανισμούς με στόχο:

Την δημιουργία ανοιχτών γεωχωρικών προτύπων

Την εξασφάλιση συμβατότητας συστημάτων στο

μέλλον

Την δημιουργία νέων καινοτόμων λύσεων με βάση

τα πρότυπα και την έρευνα
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Open Geospatial Consortium (OGC)Open Geospatial Consortium (OGC)

Το Open Geospatial Consortium (OGC) ιδρύθηκε

το 1994 με στόχο να κάνει τη γεωγραφική

πληροφορία ένα βασικό στοιχείο της παγκόσμιας

υποδομής πληροφοριών.

Τα μέλη του OGC αναπτύσουν μέσα από

συνεργασία ανοιχτά πρότυπα διεπαφής και

κωδικοποίησης, καθώς επίσης και βέλτιστες

τεχνικές, που επιτρέπουν στους προγραμματιστές

να δημιουργούν πληροφοριακά συστήματα τα

οποία μπορούν εύκολα να ανταλλάσουν χωρική

πληροφορία και να αλληλεπιδρούν με άλλα

πληροφοριακά συστήματα.
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Open Geospatial Consortium (OGC)Open Geospatial Consortium (OGC)

Οι απαιτήσεις κυμαίνονται από προγραμματισμό

και έλεγχο δορυφόρων παρακολούθησης της Γης,

μέχρι την απεικόνιση απλών χαρτών στο διαδίκτυο

και κωδικοποίηση της πληροφορίας θέσης σε λίγα

bytes πληροφορίας για σύνθεση μηνυμάτων και

μαρκάρισμα πληροφορίας θέσης (geo-tagging)

Μια γρήγορη ματιά στην λίστα των 

 του OGC φανερώνει το μεγάλο εύρος

της παρούσας δραστηριότητας του OGC

ομάδων

εργασίας

http://www.opengeospatial.org/projects/groups/wg
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Open Geospatial Consortium (OGC)Open Geospatial Consortium (OGC)

Τα περισσότερα πρότυπα OGC αναπτύχθηκαν τα

τελευταία χρόνια μέσα στο περιβάλλον των

διαδικτυακών υπηρεσιών, και αυτά τα πρότυπα

συνολικά αναφέρονται και ως Διαδικτυακές

Υπηρεσίες OGC (OGC Web Services - OWS)

Το επόμενο σχήμα παρέχει μια γενική εικόνα της

αρχιτεκτονικής για τις Διαδικτυακές Υπηρεσίες

OGC.
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Πρότυπα Διαδικτυακών Υπηρεσιών OGCΠρότυπα Διαδικτυακών Υπηρεσιών OGC
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Εισαγωγή στο OpenStreetMapΕισαγωγή στο OpenStreetMap
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Τι είναι το OpenStreetMap;Τι είναι το OpenStreetMap;

Το  (OSM) είναι ένας ψηφιακός

δικτυακός χάρτης ελεύθερος για όλους

Ελεύθερος διότι τα δεδομένα του είναι διαθέσιμα

ελεύθερα σε όλους και όλοι μπορούν να τα

διαμορφώνουν

Όλα τα δεδομένα και οι λειτουργίες είναι

αναρτημένα στο Διαδίκτυο και προσβάσιμα χωρίς

περιορισμούς

Μας επιτρέπει να δούμε, διορθώσουμε και να

χρησιμοποιήσουμε γεωγραφικά δεδομένα

οπουδήποτε στην γη και σε συνεργασία με άλλους

χρήστες

Είναι «έξυπνος» Χάρτης, δηλαδή ένα σύγχρονο

Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών

OpenStreetMap

https://www.openstreetmap.org/
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Ποιός είναι ο σκοπός του OpenStreetMap;Ποιός είναι ο σκοπός του OpenStreetMap;

Το έργο OpenStreetMap φιλοδοξεί να φτιάξει ένα

ελεύθερο χάρτη του πλανήτη

Όπως η Wikipedia είναι η μεγαλύτερη

συμμετοχική εγκυκλοπαίδια, έτσι το

OpenStreetMap θέλει να γίνει ο μεγαλύτερος

συμμετοχικός χάρτης

Τα δεδομένα που εισάγονται στο OpenStreetMap

διατίθενται με την άδεια Creative Commons

Attribution-Share Alike

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Ο Οργανισμός OpenStreetMapΟ Οργανισμός OpenStreetMap

Ο οργανισμός OpenStreetMap είναι ένας μη

κερδοσκοπικός διεθνής οργανισμός ο οποίος

στηρίζει αλλά δεν ελέγχει το έργο

Σκοπός του είναι η ενθάρρυνση της χρήσης,

ανάπτυξης και διάθεσης ανοιχτών γεωδεδομένων,

ελεύθερα για τον καθένα ώστε να τα

χρησιμοποιήσει ή/και να τα μοιραστεί με άλλους
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Γιατί χρειαζόμαστε το OpenStreetMap;Γιατί χρειαζόμαστε το OpenStreetMap;
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Γιατί να επιλέξουμε το OpenStreetMap;Γιατί να επιλέξουμε το OpenStreetMap;

Συνεισφέρουμε την τοπική μας γνώση σε όλους

Δημιουργούμε έναν χάρτη με τα δικά μας

ενδιαφέροντα

Δεν έχουμε πια ανάγκη μη-ανοικτά δεδομένα

Υπερασπιζόμαστε την ιδιωτικότητά μας

Γνωρίζουμε την πόλη μας με έναν άλλο, φρέσκο

τρόπο ;-)

https://switch2osm.org/

https://switch2osm.org/
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Ελεύθεροι ή τζαμπατζήδες;Ελεύθεροι ή τζαμπατζήδες;
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Από τι αποτελείται το OpenStreetMap;Από τι αποτελείται το OpenStreetMap;

Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων

(DBMS): PostgreSQL

Δεδομένα:  πληροφορίας μαζί με το

ιστορικό των ενημερώσεων

Ελεύθερο Λογισμικό και αλγόριθμοι θέασης,

διάθεσης, διαχείρισης και επεξεργασίας

γεωχωρικών δεδομένων: mapnik, osm2pgsql,

osmium, openlayers κ.α.

Υλικό: 

Χρήστες: Διαχειριστές, 

57 GB

Εξυπηρετητές OpenStreetMap

εθελοντές χαρτογράφοι

και ανώνυμοι χρήστες

http://planet.openstreetmap.org/
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Servers
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Stats
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Χωροθέτηση και πλούτος γεω-Χωροθέτηση και πλούτος γεω-

πληροφορίαςπληροφορίας

Σχολεία

Κέντρα απασχόλησης

Πεζόδρομοι

Ανοιχτές μπυραρίες

Διευθύνσεις

Αξιοθέατα

... Η λίστα είναι ατέλειωτη :-)
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TAGSTAGS

key=value είναι το κλειδί και η τιμή του

Ελεύθερα βάζουμε ονόματα και τιμές σε ότι

βλέπουμε!

Παραδείγματα:

highway=motorway

amenity=school

access=private

horse=yes



4/3/2018 FOSS4G

http://aiolos.survey.ntua.gr/slides/fossntua-2017/#/ 77/98



4/3/2018 FOSS4G

http://aiolos.survey.ntua.gr/slides/fossntua-2017/#/ 78/98

ODbLODbL
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WikiWiki
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Χαρτογραφικές εξορμήσειςΧαρτογραφικές εξορμήσεις

Εκπαίδευση

Δανεισμός gps

Βοήθεια

Έμπειροι

καθοδηγούν  

νεώτερους :-)
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Συνεργασία FOSS4G και OSMΣυνεργασία FOSS4G και OSM
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Επικοινωνία με την διεθνή κοινότηταΕπικοινωνία με την διεθνή κοινότητα

irc://irc.oftc.net/osm

Λίστες ταχυδρομείου πχ η βρετανική talk-gb

Το wiki.openstreetmap.org

Το forum.openstreetmap.org

Email χρηστών μέσω του ιστοχώρου
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ΣύνδεσμοιΣύνδεσμοι

http://www.openstreetmap.org/

http://hot.openstreetmap.org/

http://tasks.hotosm.org/

http://learnosm.org/en/

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Pa

https://switch2osm.org/

http://www.openstreetmap.org/
http://hot.openstreetmap.org/
http://tasks.hotosm.org/
http://learnosm.org/en/
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page
https://switch2osm.org/
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Επικοινωνία με την Ελληνική κοινότηταΕπικοινωνία με την Ελληνική κοινότητα

 

Ελληνική σελίδα Wiki

Ανοιχτό περιεχόμενο

Σχολείο OpenStreetMap

Έλληνες χαρτογράφοι

Forum

IRC (irc://irc.oftc.net/osm-gr)

Λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

(https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk

gr)

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Greece
https://mycontent.ellak.gr/openstreetmap-2/
https://mycontent.ellak.gr/logout/scholio-openstreetmap/
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Greece
http://forum.openstreetmap.org/viewforum.php?id=27
irc://irc.oftc.net/osm-gr
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-gr
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Ευχαριστώ

 

Χρησιμοποιήθηκαν διαφάνειες από την παρουσίαση του Andy

“blackadder” Robinson

Για την ελληνική απόδοση Ch Iossif
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Humanitarian OpenStreetMapHumanitarian OpenStreetMap

http://hermes.survey.ntua.gr/JosephReeves/Humanitarian%20OpenStreetMap%20Team:%20Putting%20Vulnerable%20People%20on%20the%20Map%20GR.htm#0
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Επικοινωνία με την Ελληνική/ΔιεθνήΕπικοινωνία με την Ελληνική/Διεθνή

κοινότητακοινότητα

 - Σελίδα

Ελληνικής Κοινότητας

- Λίστα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

- Διεθνής Λίστα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 - Άμεση

Επικοινωνία μέσω Gitter

https://wiki.osgeo.org/wiki/Greek

https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gree

http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/discu

https://gitter.im/OSGeo/Greek

tzotsos@osgeo.org

chiossif@gmail.com

https://wiki.osgeo.org/wiki/Greek
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/greek
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/discuss
https://gitter.im/OSGeo/Greek
http://aiolos.survey.ntua.gr/slides/fossntua-2017/tzotsos@osgeo.org
http://aiolos.survey.ntua.gr/slides/fossntua-2017/chiossif@gmail.com

