«ΓΕΩΠΥΛΗ-ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.-ευρύ κοινό»
Οδηγίες Θέασης

Η γεωχωρική πλατφόρμα «ΓΕΩΠΥΛΗ-ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», αποτελεί το ολοκληρωμένο
σύστημα της εταιρίας, για διαχείριση των γεωχωρικών πληροφοριών του έργου.
Η εφαρμογή “ΓΕΩΠΥΛΗ-ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.-ευρύ κοινό”, απεικονίζει τις κύριες
πληροφορίες του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας οδού, συμπεριλαμβανομένων και των
καθέτων αξόνων.
Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη από το ευρύ κοινό, με αποκλειστική χρήση τη θέαση των
πληροφοριών που απεικονίζονται.
Οι πληροφορίες της εφαρμογής, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Α.Ε.», εκτός της συλλογής υποβάθρων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
πλατφόρμας του προμηθευτή του λογισμικού «esri».

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή της βασικής λειτουργικότητας της εφαρμογής:
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Με το άνοιγμα του σχετικού συνδέσμου, ο διαδραστικός χάρτης που εμφανίζεται,
προβάλει διακριτές γεωχωρικές πληροφορίες ή θεματικά επίπεδα ως γραμμές, σημεία και
πολύγωνα. Όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 1, με επιλογή του δείκτη που σημειώνεται στο
κόκκινο πλαίσιο, στο κάτω μέρος του χάρτη, θα εμφανιστούν και οι περιγραφικές
πληροφορίες, των αντίστοιχων θεματικών επιπέδων.
Εικόνα 1

- Εργαλείο Εκτύπωσης
Ο χρήστης μπορεί να εξάγει εκτυπώσιμο αρχείο, σε κατάλληλη διάσταση. Βασικές
ρυθμίσεις ενεργοποιούν την εμφάνιση κλίμακας, υπομνήματος κα. Στην εικόνα 2 έχει
επιλεγεί η περιοχή ενδιαφέροντος και στην εικόνα 3, εμφανίζεται το εξαγόμενο αρχείο,
προς εκτύπωση.
Εικόνα 2
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Εικόνα 3

-Εμφάνιση Λίστας θεματικών επιπέδων
Ο χρήστης επιλέγοντας τη Λίστα θεματικών επιπέδων, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 4,
στο κόκκινο πλαίσιο, μπορεί να δει όλες τις γεωχωρικές πληροφορίες, που προβάλλονται
στο διαδραστικό χάρτη. Επιπλέον επιλέγοντας δεξιά του ονόματος κάθε επιπέδου στο
πορτοκαλί πλαίσιο, έχει στη διάθεση του επιπλέον λειτουργικότητα προβολής.
Εικόνα 4
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-Eργαλείο Αυτόματης Πλοήγησης
Με την επιλογή, του σημειωμένου στο κόκκινο πλαίσιο εργαλείου “Σελιδοδείκτης” της
εικόνας 5, o χρήστης μπορεί να διαλέξει, έναν από τους τρεις έτοιμους σελιδοδείκτες ή να
δημιουργήσει το δικό του, στην περιοχή ενδιαφέροντος, για αυτόματη πλοήγηση.
Εικόνα 5

-Εργαλείο Επιλογής από την Συλλογή Υποβάθρων
Τα τεχνικά και οι σήραγγες εμφανίζονται, κατόπιν μεγέθυνσης του χάρτη και ο χρήστης
μπορεί αν θέλει, να αλλάξει το υπόβαθρο του χάρτη, επιλέγοντας, από τη συλλογή
υποβάθρων το καταλληλότερο.
Εικόνα 6
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-Αναζήτηση στο χάρτη καθορισμένης δ/νσης ή μέρους. Αυτόματη πλοήγηση,
πληκτρολογώντας την ακριβή δ/νση ή τον οικισμό.
Εικόνα 7

-Εργαλείο εύρεσης συντεταγμένων επιλέγοντας το εργαλείο, όπως σημειώνεται στο
κόκκινο πλαίσιο της εικόνας 8 και εντοπίζοντας στο χάρτη το σημείο ενδιαφέροντος,
εμφανίζονται οι συντεταγμένες του σημείου, στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα ΕΓΣΑ’87.

Εικόνα 8
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-Οδηγίες Εύρεσης Αναζήτησης Διαδρομής
Αφορά μόνο χρήστες με πιστοποιημένη πρόσβαση στην πλατφόρμα της Γεωπύλης, μέσω
της οποίας, έχουν επιπλέον λειτουργικότητα, σχετικά με την εύρεση διαδρομής
Εικόνα 9

Εργαλείο εύρεσης διαδρομής μεταξύ δύο ή περισσότερων σημείων τα οποία ορίζονται από
το χρήστη, είτε με επισήμανση στο χάρτη, είτε μέσω πληκτρολόγησης της δ/νσης.
Εικόνα 10

Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή:
Απευθυνθείτε στο Τμήμα Γεωπύλης/GIS & Tοπογραφίας της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
email:gis@egnatia.gr
Σεπτέμβριος 2020

6/6

