
Snap map API

Τεχνικές πληροφορίες

Η βιβλιοθήκη OpenLayers προσθέτει ένα στοιχείο <div> στην σελίδα και εκεί, 
μέσω ενός εσωτερικού στοιχείου <canvas>, προβάλει το χάρτη.

Το “Snap map API” κρύβει αυτό το στοιχείο, ώστε να μην εμφανίζεται στο 
περιβάλλον του Snap, και αντιγράφει το περιεχόμενό του στη σκηνή( Σημ. Το 
Snap είναι ένα canvas animaton. Κάθε στοιχείο του είναι στην πραγματικότητα
ένα στοιχείο <canvas>). Η αντιγραφή γίνεται κάθε φορά που πυροδοτείται το 
event “postrender” που δημιουργεί το OpenLayers.

Επειδή τα δεδομένα του χάρτη ενημερώνονται ασύγχρονα, ο προγραμματισμός 
τέτοιων εφαρμογών απαιτεί τη χρήση callback functons. Στο Snap, η ιδέα αυτή 
υλοποιείται μέσω της μετάδοσης μηνυμάτων.   

Το παραπάνω μπλοκ αποτελεί υλοποίηση ενός callback. 

Η σωστή προβολή του χάρτη απαιτεί τη μετατροπή των γεωγραφικών 
συντεταγμένων σε συντεταγμένες οθόνης(σκηνής).  Η αντιστοίχηση αλλάζει 
κάθε φορά που ο χάρτης μετακινείται, ή αλλάζει το zoom. Το “Snap map API” 
διαθέτει εντολές που κάνουν εύκολη την μετατροπή αυτή.

Περιγραφή των μπλοκ

Φορτώνει τη βιβλιοθήκη OpenLayers στο Snap. Είναι η ΠΡΩΤΗ και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ εντολή που 
πρέπει να εκτελεστεί προκειμένου να λειτουργήσουν οι υπόλοιπες. Η εκτέλεσή της 
χρειάζεται κάποιο χρόνο. Μόλις ολοκληρωθεί το φόρτωμα, εκπέμπει το μήνυμα "map lib 
loaded", ώστε τα υπόλοιπα σενάρια να αρχίσουν την εκτέλεσή τους. (Σημ. Η εντολή αυτή 
δημιουργεί σφάλμα CORS(Cross-Origin Resource Sharing) στο επίσημο Snap, διότι αυτό 
εκτελείται σε ασφαλή σύνδεση(https). Δες στο κύριο άρθρο τρόπους παράκαμψης αυτού 
του προβλήματος).

Δημιουργεί χάρτη διαστάσεων ίσων με της σκηνής. Το γεωγραφικό κέντρο του χάρτη είναι η
Ελλάδα, ενώ το αρχικό ζουμ είναι 3. Μόλις φορτωθεί ο χάρτης εκπέμπει το μήνυμα "map 
ready". Με κάθε αλλαγή του χάρτη(μετακίνηση, αλλαγή ζουμ) ενημερώνεται αυτόματα η 
σκηνή και μεταδίδεται το μήνυμα “map changed”. Τέλος, δημιουργεί γεγονότα(events) 
ελέγχου της ροδέλας του ποντικιού που εκπέμπουν τα μηνύματα:



 "scroll in" , όταν η ροδέλα κινηθεί προς τα πάνω
 "scroll out", όταν κινηθεί προς τα κάτω.

Διαγράφει τον τρέχοντα χάρτη και καταργεί όλα τα σχετιζόμενα events. Ουσιαστικά 
ακυρώνει όλες τις ενέργειες της εντολής "δημιούργησε χάρτη". Δεν ξεφορτώνει όμως την 
βιβλιοθήκη OpenLayer. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ξαναφορτώσουμε το Snap 
(ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν αρκεί να φορτώσουμε ένα καινούριο έργο).

Επιστρέφει τις γεωγραφικές συντεταγμένες του κέντρου του χάρτη(δηλαδή του σημείου 
που βρίσκεται στο κέντρο της σκηνής).

Επιστρέφει το ζουμ του χάρτη. Οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 3 και 18.

Αυξάνουν/μειώνουν το ζουμ κατά μία μονάδα. Ο χάρτης ενημερώνεται αυτόματα.

Θέτει άμεσα την τιμή του ζουμ. Οι αποδεκτές τιμές είναι μεταξύ 1 και 20(αυτές του 
OpenLayer).

Μετακινεί το κέντρο του χάρτη στο σημείο που ορίζουν οι γεωγραφικές συντεταγμένες. 
Μπορούμε να τις ορίσουμε είτε απευθείας, είτε ως στοιχεία λίστας.

Επιστρέφει τις γεωγραφικές συντεταγμένες που αντιστοιχούν σε μια θέση της σκηνής. 
Λαμβάνει υπόψη το τρέχον ζουμ.

Αντιστρόφως, επιστρέφει τις συντεταγμένες σκηνής που αντιστοιχούν στις γεωγραφικές του
ορίσματος. Το αποτέλεσμα μπορεί να αντιστοιχεί σε μια θέση εκτός προβολής.



Μετακινεί το χάρτη κατά κάποιο αριθμό pixels. Ο χάρτης ενημερώνεται αυτόματα, διότι 
αλλάζει το γεωγραφικό του κέντρο. Λαμβάνεται υπόψη το τρέχων ζουμ.

Βοηθητική εντολή, η οποία μετακινεί το χάρτη, ακολουθώντας το ποντίκι, μέχρι να γίνει 
αληθής η συνθήκη που ορίζουμε. 

Στο παράδειγμα, ο χάρτης ακολουθεί το ποντίκι από τη στιγμή που θα το πατήσουμε μέχρι 
να το αφήσουμε, προσομοιώνοντας την αντίστοιχη λειτουργία των Google Maps και του 
OpenStreetMap.

Μεταφέρει το κέντρο του χάρτη, στο συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο, με εφέ 
μετακίνησης που διαρκεί όσα δευτερόλεπτα ορίσουμε. Πριν την έναρξη του animaton 
στέλνει το μήνυμα “animation move start”, ενώ με την ολοκλήρωσή του στέλνει το 
“animation move end”.

Αλλάζει το zoom, με εφέ που διαρκεί όσα δευτερόλεπτα ορίσουμε. Πριν την έναρξη του 
animaton στέλνει το μήνυμα “animation zoom start”, ενώ με την ολοκλήρωσή του στέλνει 
το “animation zoom end”.

Συνδυασμός πολλών animation

Αν θέλουμε να συνδυάσουμε τα παραπάνω μπλοκ για να δημιουργήσουμε σύνθετα 
animaton, θα πρέπει να φροντίσουμε να παρεμβάλουμε μεταξύ τους, μπλοκ 

τα οποία επιτρέπουν την ομαλή μετάβαση από το  ένα animaton στο άλλο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε όλα τα μηνύματα παρεμβάλλεται ένα κενό μεταξύ των λέξεων. Επίσης θα πρέπει να 
δοθεί προσοχή στην ορθογραφία(πεζά-κεφαλαία κλπ)


