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ΣΥΝΟΨΗ 

 

Το παρόν αποτελεί την Έκθεση Εργασιών Εγκατάστασης, η οποία 
αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου Έκθεση Προδιαγραφών ευφυούς 
συστήματος (3.1.3), Ολοκληρωμένο καινοτόμο ευφυές σύστημα (5.1.1), 
Πιλοτική εφαρμογή συστήματος (5.1.2) και Έκθεση Εργασιών 
Εγκατάστασης στο Βόρειο Αιγαίο (5.1.4). 

 

 

 



 

1 Υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού και εξοπλισμού 

Στο πλαίσιο του παραδοτέου 5.1.4 πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση των λειτουργικών 
συστημάτων και του πληροφοριακού συστήματος. 

 

1.1 Προετοιμασία υποδομής 

Η υποδομή που προετοιμάστηκε για την εγκατάσταση του συστήματος ήταν η 
παρακάτω: 

Server  

OS: Debian GNU/Linux 10.4 

CPU: Intel(R) Core (TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 

Server Cores: 8 

RAM: 64GB 

HDD: 4TB 

VM 

OS: Debian GNU/Linux 9.12 

VM Cores: 2 

VM RAM: 16GB 

VM HDD: 500GB  

 

 

1.2 Διαδικασία Εγκατάστασης/Αναβάθμισης Λογισμικών 

1.2.1 Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων PostgreSQL 

Για την εγκατάσταση/αναβάθμιση του χρησιμοποιούμενου ΣΔΒΔ το οποίο είναι το 
PostgreSQL με τη χωρική επέκταση PostGIS, απαιτείται προηγουμένως η λήψη 
αντιγράφου ασφαλείας της ή των Βάσεων δεδομένων που φιλοξενούνται στην 
προηγούμενη έκδοση.  

Πρώτο βήμα είναι η διακοπή λειτουργίας της ΒΔ. Σε περιβάλλον τερματικού 
χρησιμοποιούμε τις εντολές: 

sudo /etc/init.d/postgresql stop ή 

sudo pg_ctlcluster 9.4 main stop 

 

Επεξεργασία του αρχείου /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list ώστε να περιέχει τη γραμμή:  

deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ trusty-pgdg main  

Έλεγχος κλειδιού αποθετηρίου:  

$ wget -q -O - http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key 

http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/


 

add - 

 

Η εγκατάσταση της επίσημα διαθέσιμης έκδοσης σε αποθετήρια του λειτουργικού 
συστήματος της υποδομής πραγματοποιείται με χρήση: 

$ sudo apt-get update 

$ sudo apt-get install postgresql-9.6 

 

Ο έλεγχος της εγκατάστασης πραγματοποιείται με χρήση της εντολής 

service postgresql status και 

sudo pg_clusters 

Εγκατάσταση της επέκτασης PostGIS με χρήση της εντολής  

$ sudo apt-get install postgresql-9.6_postgis-2.2 

 

Νέα συνεδρία δημιουργείται με χρήση της εντολής  

sudo -u postgres psql 

Ορισμός νέου κωδικού πρόσβασης 

\password postgres 

 

Διαγραφή νεο-δημιουργηθέντος cluster  

sudo pg_dropcluster --stop 9.5 main 

Αναβάθμιση   

$ sudo pg_upgradecluster 9.4 main 



 

Διαγραφή παλαιού cluster  

sudo pg_lsclusters  

Ver Cluster Port Status Owner Data directory Log file 9.5 main 5432 online postgres 
/var/lib/postgresql/9.5/main /var/log/postgresql/postgresql-9.5-main.log 

Εφόσον λειτουργούν όλα σωστά:  

$ sudo pg_dropcluster 9.4 main 

 

Δημιουργία νέας ΒΔ και χωρικών επεκτάσεων 

sudo su postgres 

psql 

CREATE USER UUUU WITH PASSWORD 'yourPassword'; 

CREATE DATABASE Databasename WITH OWNER = UUUU ENCODING 'UTF8'; 

\q 

psql -d Databasename -c "CREATE EXTENSION postgis;" 

psql -d Databasename -c "CREATE EXTENSION postgis_topology; 

 

Απεγκατάσταση της τρέχουσας έκδοσης (9.4) 

sudo apt-get remove postgresql-9.4 

 

 

1.2.2 Εξυπηρετητής Χαρτών GeoServer 

Η διαδικασία αναβάθμισης του εξυπηρετητή χαρτών GeoServer προϋποθέτει τη λήψη 
αντιγράφου του καταλόγου “data”. Αν πραγματοποιείται εγκατάσταση για πρώτη 
φορά, το βήμα παραλείπεται.  

Διακοπή Application Server (Tomcat): 

sudo service tomcat9 stop 

Στη χρησιμοποιούμενη υποδομή ο κατάλογος data που πρέπει να αντιγραφεί σε θέση 
εκτός του Tomcat βρίσκεται στη διαδρομή {tomcat_dir}/webapps/geoserver/data.  

Διαγραφή του καταλόγου geoserver (έκδοση προς αναβάθμιση) που βρίσκεται στη 
διαδρομή …/webapps/ 

sudo rm -r -v geoserver 

sudo rm -r -v geoserver.war 

Μεταφόρτωση αρχείου εγκατάστασης νέας έκδοσης 

wget https://sourceforge.net/projects/geoserver/files/GeoServer/2.16.0/geoserver-
2.16.0-war.zip, 

https://sourceforge.net/projects/geoserver/files/GeoServer/2.16.0/geoserver-2.16.0-war.zip
https://sourceforge.net/projects/geoserver/files/GeoServer/2.16.0/geoserver-2.16.0-war.zip


 

  όπου 2.16.0 είναι η επιθυμητή έκδοση.  

Αποσυμπίεση του αρχείου 

unzip geoserver-2.16.0-war.zip geoserver.war 

Μεταφορά  του αποσυμπιεσμένου αρχείου στο φάκελο webapps του tomcat.  

sudo cp geoserver.war …/webapps/ 

Εκκίνηση του tomcat 

sudo service tomcat9 start 

Έλεγχος ότι η αντίστοιχη διεργασία εκκίνησε  

sudo service tomcat9 status 

Δοκιμή στο browser ότι ο GeoServer εκκίνησε 

http://localhost|IP:8080/geoserver 

Διακοπή του tomcat 

sudo service tomcat9 stop 

 

Σε περίπτωση, αναβάθμισης η εγκατάσταση των plugins που υπήρχαν ήδη (GeoFence 
και INSPIRE). Προσοχή πρέπει να αναφερονται στην ίδια ακριβώς έκδοση του 
GeoServer. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται με τη μεταφορά τους στο φάκελο /lib του 
GeoServer.  

Διαγραφή ή μετονομασία του αρχείου data που βρίσκεται στη διαδρομή 
/tomcat9/webapps/geoserver 

Μεταφορά του αρχείου data που είχε κρατηθεί ως αντίγραφο στη θέση 
/tomcat9/webapps/geoserver 

Εκκίνηση του tomcat 

sudo service tomcat9 start 

Έλεγχος ότι η αντίστοιχη διεργασία εκκίνησε  

sudo service tomcat9 status 

Δοκιμή στο browser ότι ο GeoServer εκκίνησε 

http://localhost|IP:8080/geoserver 

 

1.2.3 Λογισμικό γραφείου GIS (Desktop GIS) – QGIS 

Για την εγκατάσταση/αναβάθμιση του QGIS μεταφορτώστε και εγκαταστήστε την νέα 
έκδοσή του. 

Για χρήστες Windows: 

Μεταφορτώστε και εγκαταστήστε την νέα έκδοση από την διεύθυνση 
https://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html  

Την παλιά έκδοση μπορείτε να την κρατήσετε ή να την αφαιρέσετε από την 

https://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html


 

προσθαφαίρεση προγραμμάτων των Windows. 

Για χρήστες Ubuntu: 

Αφαιρέστε πρώτα την υφιστάμενη εγκατεστημένη έκδοση. 

sudo apt-get remove qgis 

Εγκαταστήστε την νέα έκδοση ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

Τροποποιήστε το αρχείο /etc/apt/sources.list προσθέτοντας τις παρακάτω 

γραμμές 

deb http://qgis.org/debian trusty main 

deb-src http://qgis.org/debian trusty main 

Τρέξτε τις εντολές: 

sudo gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv DD45F6C3 

sudo gpg --export --armor DD45F6C3 | sudo apt-key add - 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install qgis python-qgis qgis-plugin-grass 

Για χρήστες άλλων λειτουργικών: 

Ανατρέξτε στην διεύθυνση: https://www.qgis.org/en/site/forusers/alldownloads.html 

 

1.2.4 Λογισμικό διάχυσης μεταδεδομένων Geonetwork 

Το πρώτο βήμα είναι η εξαγωγή των μεταδεδομένων από τη διεπαφή του λογισμικού:  

http://services.opendatacorfu.gr/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/search  

Επιλογή όλων και εξαγωγή Export (ZIP): 

 

 

Διακοπή Application Server (Tomcat): 

sudo service tomcat9 stop 

https://www.qgis.org/en/site/forusers/alldownloads.html
http://services.opendatacorfu.gr/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/search


 

Λήψη αντιγράφων για τα αρχεία: 

tomcat9/webapps/geonetwork/WEB-INF/config-node/srv.xml 

tomcat9/webapps/geonetwork/WEB-INF/config-db/postgres.xml 

Διαγραφή του καταλόγου geonetwork (έκδοση προς αναβάθμιση) που βρίσκεται στη 
διαδρομή tomcat9/webapps/ 

sudo rm -r -v geonetwork 

sudo rm -r -v geonetwork.war 

Μεταφόρτωση αρχείου εγκατάστασης νέας έκδοσης  

wget  

 

όπου 3.0.4 είναι η επιθυμητή έκδοση.  

Μεταφορά  του αποσυμπιεσμένου αρχείου στο φάκελο webapps του tomcat.  

sudo cp geonetwork.war tomcat9/webapps/ 

Εκκίνηση του tomcat 

sudo service tomcat9 start 

Έλεγχος ότι η αντίστοιχη διεργασία εκκίνησε  

sudo service tomcat9 status 

Διακοπή του tomcat 

sudo service tomcat9 stop 

Τροποποιείστε τα αρχεία 

sudo nano tomcat9/webapps/geonetwork/WEB-INF/config-node/srv.xml 

sudo nano tomcat9/webapps/geonetwork/WEB-INF/config-db/postgres.xml 

ώστε να ανταποκρίνονται στη νέα επιθυμητή παραμετροποίηση ή (αντιγράψτε τις 
ρυθμίσεις από τα αντίγραφα ασφαλείας που είχαν κρατηθεί στην αρχή).  

Εκκίνηση του tomcat 

sudo service tomcat9 start 

Έλεγχος ότι η αντίστοιχη διεργασία εκκίνησε  

sudo service tomcat9 status 

Δοκιμή στο browser ότι ο GeoServer εκκίνησε 

http://localhost|IP:8080/geonetwork 

Εισαγωγή των αρχείων μεταδεδομένων που λήφθησαν στο πρώτο βήμα 

http://services.opendatacorfu.gr/geonetwork/srv/eng/catalog.edit#/import  

http://services.opendatacorfu.gr/geonetwork/srv/eng/catalog.edit#/import


 

 

Χρήση της επιλογής ‘Upload a file from your computer’ ή ‘Import a set of files from a 
folder on the server’ αν υπάρχουν ήδη τοπικά στον εξυπηρετητή. 

 

1.2.5 Λογισμικό δημιουργία γεωχωρικών εφαρμογών - GET SDI PORTAL 

Για την εγκατάσταση του λογισμικού πραγματοποιείται αρχική μεταφόρτωση από το 
αποθετήριο λογισμικών ανοικτού κώδικα GitHub:  

https://github.com/GeospatialEnablingTechnologies/GET-SDI-Portal. 

Ο ακριβής σύνδεσμος είναι:  

https://codeload.github.com/GeospatialEnablingTechnologies/GET-SDI-
Portal/zip/master 

Στη συνέχεια το αρχείο αποσυμπιέζεται και τοποθετείται στο φάκελο του εξυπηρετητή 
διαδικτύου. 

 

1.2.6 Λογισμικό Sahana Eden 

Για την εγκατάσταση του λογισμικού διατίθεται σχετικό αρχείο δέσμης ενεργειών 
(script).  

#!/bin/bash 

set -e 

# 

# Install a Sahana Eden Developer environment in Ubuntu/Debian 

# - tested on Ubuntu 10.04 and 11.10, and Debian Wheezy 

# 

f_Quick() { 

    MODE="quick" 

} 

https://github.com/GeospatialEnablingTechnologies/GET-SDI-Portal
https://codeload.github.com/GeospatialEnablingTechnologies/GET-SDI-Portal/zip/master
https://codeload.github.com/GeospatialEnablingTechnologies/GET-SDI-Portal/zip/master


 

f_Medium() { 

    MODE="medium" 

} 

f_Full() { 

    MODE="full" 

} 

if [[ -z "$1" ]]; then 

    # Offer a menu 

    echo "Welcome to the Sahana Eden Dev Installation script for Ubuntu/Debian." 

    echo "This will install a working verion of Sahana Eden into /home/web2py, and 
chown the directory to give the specified user access." 

    echo 

    echo "Select the Installation Type:" 

    echo 

    echo "1. Medium - installs all mandatory and some common optional dependencies. 
It is the normal recommended option." 

    echo "2. Quick - installs only mandatory dependencies. This is recommended if you 
are on a slow Internet connection or need to get operational quickly." 

    echo "3. Full - installs all optional dependencies & the Eclipse debugger. It is only 
recommended if you are on a fast Internet connection & are prepared to be patient." 

    echo 

    # I have explicitly mentioned what the user is supposed to write,People have been 
trying to write things like "Full/full/Medium/medium etc" instead of 1/2/3. 

    echo -n "Your choice (Enter 1/2/3 depending on your requirements) ? : " 

    read choice 

    case "$choice" in 

      1) f_Medium ;; 

      2) f_Quick ;; 

      3) f_Full ;; 

      *) echo "\"$choice\" is not valid" ; exit ;; 

    esac 

elif [[ "$1" = "quick" ]]; then 

    # Set the option direct 

    MODE="quick" 

elif [[ "$1" = "medium" ]]; then 



 

    # Set the option direct 

    MODE="medium" 

elif [[ "$1" = "full" ]]; then 

    # Set the option direct 

    MODE="full" 

else 

    echo >&2 "$1 is not a valid option!\nPlease use either 'quick', 'medium' or 'full'" 

    exit 1 

fi 

#Update the repos 

sudo apt-get update 

# Install Git 

sudo apt-get install git-core 

# Install Python Libs 

#sudo apt-get install -y python2.7 python-dateutil 

sudo apt-get install -y python-lxml python-shapely python-dateutil 

if [[ "$MODE" = "medium" ]]; then 

    sudo apt-get -y install python-reportlab python-xlrd python-xlwt 

elif [[ "$MODE" = "full" ]]; then 

    sudo apt-get -y install python-reportlab python-xlrd python-xlwt 

    sudo apt-get -y install python-matplotlib python-numpy 

    sudo apt-get -y install eclipse-platform 

fi 

# Install Web2Py 

cd /home 

# Problem faced earlier: 

#       Suppose the user enters wrong username, the script would just exit, leaving 
behind web2py folder in /home. 

#       When the user tries to rerun the script , he would get an error message reading 
something like this 

#      "Fatal error , web2py already exists in the path and is not an empty directory" 

#       This is caused as we tried to clone the same repository, in the same previous 
location , where it already is present. 

# Fix: 



 

#       Just deleted web2py already present and cloned it later. This solves the issue. 

#   A better solution would be to add a check if the dir exists and 

#   ask the user if he wants to delete it or not 

#rm -rf web2py 

#if [[ "$MODE" = "full" ]]; then 

# Currently need trunk 

git clone git://github.com/web2py/web2py.git 

#else 

#    # Install the stable version 

#    wget http://www.web2py.com/examples/static/web2py_src.zip 

#    unzip web2py_src.zip 

#fi 

cat << EOF > /home/web2py/routes.py 

#!/usr/bin/python 

default_application = 'eden' 

default_controller = 'default' 

default_function = 'index' 

routes_onerror = [ 

        ('eden/400', '!'), 

        ('eden/401', '!'), 

        ('eden/*', '/eden/errors/index'), 

        ('*/*', '/eden/errors/index'), 

    ] 

EOF 

# Install Eden 

cd /home/web2py/applications 

git clone git://github.com/flavour/eden.git 

cp /home/web2py/applications/eden/modules/templates/000_config.py 
/home/web2py/applications/eden/models 

sed -i 's|EDITING_CONFIG_FILE = False|EDITING_CONFIG_FILE = True|' 
/home/web2py/applications/eden/models/000_config.py 

echo -n "What is your username ( Please enter your computer's username, and not your 
web2py username )? : " 

# Maybe we should consider checking validity of username entered first , before running 



 

chown -R $username /home/web2py 

read username 

if id -u $username >/dev/null 2>&1; then 

    chown -R $username /home/web2py 

    echo "Installation is now complete - you can run Sahana either by using the Eclipse 
debugger or else by running:" 

    echo "cd /home/web2py; python web2py.py -a eden" 

    echo "Then run Sahana by pointing your web browser at http://127.0.0.1:8000" 

    echo "Be patient on the 1st run as the database needs to be created" 

else 

    echo "username entered doesn't seem to be valid." 

fi 

#if ! `chown -R $username /home/web2py` ;then 

#   echo "You probably entered an invalid username" 

#else 

#fi 2>/dev/null 

 

1.2.7 Λογισμικό υποδομών ανοικτών δεδομένων CKAN 

 

1. Εγκατάσταση απαραίτητων πακέτων: 

sudo apt-get install python-dev postgresql libpq-dev python-pip python-virtualenv git-
core solr-jetty openjdk-8-jdk redis-server 

 

2. Εγκατάσταση Python virtual environment 

mkdir -p ~/ckan/lib 

sudo ln -s ~/ckan/lib /usr/lib/ckan 

mkdir -p ~/ckan/etc 

sudo ln -s ~/ckan/etc /etc/ckan 

a. Δημιουργία Python virtual environment (virtualenv) στο οποίο θα εγκατασταθεί 

το CKAN και ενεργοποίηση: 

b. sudo mkdir -p /usr/lib/ckan/default 

c. sudo chown `whoami` /usr/lib/ckan/default 

d. virtualenv --no-site-packages /usr/lib/ckan/default 



 

e. . /usr/lib/ckan/default/bin/activate 

Εγκατάσταση CKAN 

pip install -e 'git+https://github.com/ckan/ckan.git@ckan-2.8.4#egg=ckan', όπου 2.8.4 
η επιθυμητή έκδοση.  

 

3. Εγκατάσταση βάσης δεδομένων PostgreSQL (βλ. 1.1.) 

Έλεγχος ύπαρξης και ορθής εγκατάστασης: 

sudo -u postgres psql -l 

• Δημιουργία χρήστη 

sudo -u postgres createuser -S -D -R -P ckan_default 

• Δημιουργία βάσης δεδομένων με όνομα ckan_default, με ιδιοκτήτη το χρήστη που 

δημιουργήθηκε και κωδικοποίηση utf-8: 

sudo -u postgres createdb -O ckan_default ckan_default -E utf-8 

Αν η PostgreSQL εκτελείται σε άλλον εξυπηρετητή θα χρειαστεί επεξεργασία των 
αρχείων postgresql.conf και pg_hba.conf. Αφαιρείται ο σχολιασμός στη γραμμή 
listen_addresses και ορίζονται διαχωρισμένες με κόμμα οι δ/νσεις IP στις οποίες πρέπει 
να ακούει.  

Π.χ. listen_addresses = 'localhost,192.168.1.21' 

host    all             all             192.168.1.22/32                 md5 

 

4. Δημιουργία αρχείου παραμετροποίησης CKAN  

• Δημιουργία καταλόγου (φακέλου): 

sudo mkdir -p /etc/ckan/default 

sudo chown -R `whoami` /etc/ckan/ 

sudo chown -R `whoami` ~/ckan/etc 

• Δημιουργία αρχείου παραμετροποίησης (config file) CKAN: 

paster make-config ckan /etc/ckan/default/development.ini 

• Επεξεργασία του αρχείου development.ini σε επεξεργαστή κειμένου, τροποποιώντας τις 

επιλογές: 

sqlalchemy.url: αντιστοιχεί στη βδ που δημιουργήθηκε προηγουμένως 

π.χ. sqlalchemy.url = postgresql://ckan_default:pass@localhost/ckan_default 

όπου pass ο κωδικός πρόσβασης στη ΒΔ. 

site_id 

ckan.site_id = default 

mailto:pass%40localhost/


 

site_url 

ckan.site_url = http://data.civilpro.io 

 

5. Εγκατάσταση Solr σε Jetty  

• Επεξεργασία του αρχείου παραμετροποίησης jetty 

(/etc/default/jetty8 or /etc/default/jetty): 

NO_START=0            # (line 4) 

JETTY_HOST=127.0.0.1  # (line 16) 

JETTY_PORT=8983       # (line 19) 

sudo service jetty8 restart 

Το solr θα είναι προσβάσιμο στο http://localhost:8983/solr/  

Επεξεργασία της ρύθμισης solr_url στο αρχείο παραμετροποίησης του CKAN 
(/etc/ckan/default/production.ini) να δείχνει στο Solr, π.χ.: 

solr_url=http://127.0.0.1:8983/solr 

 

6. Σύνδεσμος στο who.ini 

Το who.ini πρέπει να είναι προσβάσιμο στον ίδιο κατάλογο με το CKAN config file, ώστε 
να δημιουργηθεί συμβολικός σύνδεσμος (symlink): 

ln -s /usr/lib/ckan/default/src/ckan/who.ini /etc/ckan/default/who.ini 

 

7. Δημιουργία πινάκων βάσης δεδομένων 

cd /usr/lib/ckan/default/src/ckan 

paster db init -c /etc/ckan/default/development.ini 

θα πρέπει να εμφανιστεί το μήνυμα Initialising DB: SUCCESS. 

Χρήση του Paster  

cd /usr/lib/ckan/default/src/ckan 

paster serve /etc/ckan/default/development.ini 

Tο CKAN θα είναι προσβάσιμο στη δ/νση: http://127.0.0.1:5000/  

Περισσότερες πληροφορίες: https://docs.ckan.org/en/2.8/maintaining/installing/install-
from-source.html# 

Πακέτο Περιγραφή 

Python The Python programming language, v2.7 

http://data.civilpro.io/
http://localhost:8983/solr/
https://docs.ckan.org/en/2.8/maintaining/configuration.html#solr-url
http://127.0.0.1:5000/
https://docs.ckan.org/en/2.8/maintaining/installing/install-from-source.html
https://docs.ckan.org/en/2.8/maintaining/installing/install-from-source.html
https://www.python.org/getit/


 

Πακέτο Περιγραφή 

PostgreSQL The PostgreSQL database system, v9.3 or newer  

libpq The C programmer’s interface to PostgreSQL 

pip A tool for installing and managing Python packages  

virtualenv The virtual Python environment builder 

Git A distributed version control system 

Apache Solr A search platform 

Jetty An HTTP server (used for Solr). 

OpenJDK JDK The Java Development Kit (used by Jetty) 

Redis An in-memory data structure store 

 

 

1.2.8 Λογισμικό δημιουργίας εφαρμογών καταγραφής δεδομένων πεδίου - 

Mappt 

 

1.2.8.1 Λήψη και εγκατάσταση 

1.2.8.1.1 Από το Google Play 

 

1. Μεταβείτε στο Google Play Store στη συσκευή σας και αναζητήστε το Mappt 

  
2. Πατήστε για λήψη 

https://www.postgresql.org/download/
https://www.postgresql.org/docs/8.1/static/libpq.html
http://www.pip-installer.org/
http://www.virtualenv.org/
http://book.git-scm.com/2_installing_git.html
https://lucene.apache.org/solr
https://www.eclipse.org/jetty/
https://openjdk.java.net/install/
http://redis.io/


 

  
3. Αποδεχτείτε τις συνθήκες για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση 

  
4. Όταν ολοκληρωθεί, ανοίξτε την εφαρμογή 

  

  

 

 



 

 

1.2.8.2 Ενεργοποίηση 

Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το Mappt  για να αρχίσετε να συλλέγετε τα 
δεδομένα σας. Ανάλογα με την άδεια χρήσης  που έχετε αποκτήσει, υπάρχουν 
μερικοί τρόποι για να ξεκινήσετε. 

  

1.2.8.2.1 Έχω κλειδί άδειας  χρήσης   

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό κλειδιού άδειας χρήσης  για να 

ενεργοποιήσετε το  Mappt 

  
2. Μόλις ενεργοποιήσετε το Mappt,θα λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και 

θα είστε έτοιμοι να μεταβείτε 

  
1.2.8.2.2 Έχασα το κλειδί άδειας χρήσης 

Στην περίπτωση αυτή εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
χρησιμοποιήσατε για να καταχωρήσετε και θα αποσταλεί ένα αντίγραφο αυτού του  
κλειδιού άδειας χρήσης 



 

  

 

 

1.3 Έλεγχος ορθής λειτουργίας  

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω έλεγχοι: 

 

✓ Κατά την είσοδο στο σύστημα γίνεται ταυτοποίηση και δίνεται πρόσβαση 

ανάλογα με τα δικαιώματα του χρήστη που έχουν οριστεί κατά τη δημιουργία χρηστών 

 

 

 



 

 

 

 

✓ Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί μέσω της οθόνης στα διάφορα μενού και 

υπομενού (ακολουθούν ενδεικτικές οθόνες) 

 

 



 

 

 

 

 

✓ Το σύστημα επικοινωνεί με τρίτα συστήματα στα οποία γίνεται η καταχώρηση 

των δεδομένων (π.χ. υποδομές, οχήματα, ανθρώπινοι πόροι) τα οποία προβάλλονται 

στην κεντρική σελίδα 



 

 

 

 



 

 

 

✓ Δυνατότητα αναζήτησης σε όλες της κατηγορίες δεδομένων 

 

 

 

 

✓ Με την καταχώρηση δεδομένων σε τρίτα συστήματα (π.χ. υποδομές, οχήματα, 

ανθρώπινοι πόροι) αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα από το κεντρικό σύστημα διαχείρισης 

 



 

 

 

 


