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• Πανεπιστήμιο Πατρών  
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H παρούσα έκδοση εκφράζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών της. Ο Ευρωπαϊκός 

Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην 

παρούσα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το παρόν παραδοτέο αφορά στην περιγραφή και τεκμηρίωση της τεχνικής υλοποίησης της 

πλατφόρμας του ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA. Στις πρώτες ενότητες περιγράφεται το 

“conceptualization” της πλατφόρας οι απαιτήσεις των χρηστών όπως αυτές έχουν καταγραφεί από 

τα ερωτηματολόγια και ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος ώστε να εξυπηρετεί τις 

απαιτήσεις αυτές. Στις επόμενες ενότητες περιγράφονται οι υποδομές Βάσεων δεδομένων, οι 

τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν, ο τρόπος διασύνδεσης τους καθώς και η υποδομή των 

διεπαφών που επιλέχθηκαν για τον τελικό χρήστη.  

 

SUMMARY 
This deliverable consists of the description and the documentation of the technical solution 

regarding the ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA platform. The first section is focused on the system 

conceptualization, the user requirements, and the architecture design to cover the predefined 

requirement. The following sections describe the Geodatabase Infrastructures the integrated 

technologies and the interoperability methodology implemented. 
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