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Άδειες Χρήσεις 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες 

χρήσης Creative Commons.  

 

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται 

σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης 

αναφέρεται ρητώς.  

 



Χρηματοδότηση 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του 

εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο 

Πανεπιστήμιο Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη 

αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 

 



Σκοποί Ενότητας 

Απόκτηση βασικών γνώσεων για τα 

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 
 



Ορισμοί 

 GIS : GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM 

=> ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

 Γ.Σ.Π. είναι ένα δυναμικό σύστημα πληροφοριών 

που με διάφορες μαθηματικές μεθόδους αξιοποιεί 

δεδομένα από τις Γεωεπιστήμες, τα οποία 

αναβαθμίζει σε προχωρημένες γνώσεις για 

παραγωγή πληροφορίας υψηλής ποιότητας, 

χρησιμοποιώντας την εξελιγμένη τεχνολογία της 

πληροφορικής. 

 



Παρεμφερείς Ορισμοί 

 Geospatial (Spatial) Information System 

 Land Information System 

 Environmental Information System 

 Automated Mapping/Facilities Management 

 Geographical Information Sciences (GIScience) 

 Geographical Information Services (GIServices) 

 Desktop Mapping 

 



Βασικές έννοιες ενός Γ.Σ.Π. 

Επεξεργασία 

Δεδομένων 

Παρουσίαση 

Δεδομένων 

Διάχυση 

Δεδομένων 

Χάρτες 

Βάση 

Δεδομένων 

Άλλες πηγές 

Πληροφορίας 
Ανάλυση και 

Ομογενοποίηση 

Δεδομένων 



Ροή Εργασιών σε ένα Γ.Σ.Π. 

Συλλογή 

Δεδομένων 
Κόσμος 

Εισαγωγή 

Δεδομένων 

Ανάλυση 

Δεδομένων 

Λήψη 

Αποφάσεων 

Πηγές 

Δεδομένων 

Επεξεργασία 

Δεδομένων 

Διάχυση 

Δεδομένων 



Συστατικά ενός Γ.Σ.Π. 

 HARDWARE 

 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

 ΜΕΘΟΔΟΙ 



Συστατικά ενός Γ.Σ.Π – Hardware (1)  

Για να λειτουργήσει ένα ΓΣΠ χρειάζεται: 

 

 Υπολογιστικό σύστημα (με όσο το δυνατόν μεγαλύτερες 

δυνατότητες επεξεργασίας). Αυτό μπορεί να είναι είτε ένας 

προσωπικός υπολογιστής (PC), είτε ένας σταθμός εργασίας 

(workstation) είτε ένα ακόμη ισχυρότερο σύστημα (π.χ., ένα 

mainframe σύστημα). 

 Δίκτυο σύνδεσης των επιμέρους τερματικών/υπολογιστών με 

τον κεντρικό υπολογιστή. 

 Σύστημα απεικόνισης που να επιτρέπει έγχρωμες γραφικές 

απεικονίσεις υψηλής ανάλυσης και απεικονίσεις κειμένου. 



 

 Σύστημα εισαγωγής δεδομένων. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ψηφιοποιητές (digitizers) για τα χωρικά 

δεδομένα και το πληκτρολόγιο για τα μη χωρικά. Μια 

εναλλακτική λύση για την είσοδο χωρικών και μη χωρικών 

στοιχείων είναι  η χρήση σαρωτών (scanners). Αυτή η λύση 

εξασφαλίζει μαζική και ταχύτατη εισαγωγή, αλλά χρειάζεται, 

συνήθως, κάποια επεξεργασία διαχωρισμού δεδομένων ή άλλη 

προεπεξεργασία, πριν φτάσουν τα δεδομένα στην τελική μορφή 

που απαιτεί το Γ.Σ.Π. 

 

Συστατικά ενός Γ.Σ.Π – Hardware (2)  



 Σύστημα αποθήκευσης με πολύ μεγάλη χωρητικότητα 

(μόνιμοι ή κινητοί σκληροί δίσκοι, οπτικοί και μαγνητοοπτικοί 

δίσκοι) και σύστημα αντιγράφων εφεδρείας (backup). 

 

 Εισαγωγή δεδομένων μπορεί να γίνει και με άλλους τρόπους, 

π.χ., μπορούν να εισαχθούν δεδομένα από παγκόσμια 

συστήματα πλοήγησης και εύρεσης συντεταγμένων (G.P.S. - 

Global Positioning System). 

 

 Σύστημα παρουσίασης των αποτελεσμάτων σε έντυπη 

μορφή. Εκτυπωτές (printers), σχεδιογράφοι (plotters), κ.λπ. 

 

Συστατικά ενός Γ.Σ.Π – Hardware (3)  



Συστατικά ενός ΓΣΠ – Λογισμικό (1) 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: 

  Windows, Unix, Linux  

 

 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GIS: 

  ESRI: ArcGIS, ArcInfo, ArcView 

  Ιntergraph: Geomedia, MGE 

  Auto Desk: AutoCAD Map, MapGuide 

  MapInfo: MapInfo 

  Bently: Microstation 

  PCI Geomatica (PANMAP, SPANS) 



 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 

  Oracle,  

  DB2,  

  Informix,  

  Sybase,  

  Microsoft SQL,  

  Access 

 ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: 

  Common programming languages: VC, VB, Java, 

Fortran 

  Μicro Language: Avenue: Arcview, MapBasics: Mapinfo, 

AML, MDL:Microstation 

Συστατικά ενός ΓΣΠ – Λογισμικό (2) 



 ΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

•  Συντεταγμένες,  

•  Δίκτυα, 

•  Όρια νομών κ.λπ. 

 ΜΗ ΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

•  Ιδιοκτησίες,  

•  Διευθύνσεις, 

•  Πληθυσμοί  

•  Κατάσταση οδικού δικτύου κ.λπ. 

 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 

•  Τοπολογία (γειτνίαση) 

•  Εξάρτηση κ.λπ.  

Συστατικά ενός ΓΣΠ – Δεδομένα (1) 



• ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

• Χρονολογίες δεδομένων, 

• Περίοδος εμφάνισης φαινομένων (σεισμοί, καταιγίδες)κ.λπ. 

• ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

• Δεδομένα για τα δεδομένα  

• Ποιος τα δημιούργησε? 

• Πότε? 

• Με τι ακρίβειες? κ.λπ. 

Συστατικά ενός ΓΣΠ – Δεδομένα (2) 



Ένα ΓΣΠ αποθηκεύει τα γεωγραφικά δεδομένα σαν μία συλλογή 

από θεματικά επίπεδα τα οποία μπορούν να συνδεθούν μεταξύ 

τους με βάση τη γεωγραφία. Η λογική  των θεματικών 

επικράτησε για τους εξής λόγους: 

 

 Λογικός κατακερματισμός των δεδομένων – όμοια αντικείμενα 

στο ίδιο επίπεδο 

 Δυνατότητα χρήσης επιμέρους επιπέδων κατά περίσταση 

 Εύκολη η αναζήτηση αλληλεπιδράσεων μεταξύ των θεματικών 

επιπέδων 

 Εύκολα ενημέρωση των επιμέρους θεματικών επιπέδων  

 

Συστατικά ενός ΓΣΠ – Δεδομένα (3) 



Συστατικά ενός ΓΣΠ – Δεδομένα (4) 

Εικόνα 1. 



ΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

 

 Τα χωρικά γεωγραφικά δεδομένα μπορούν να εισαχθούν και να 

αποθηκευθούν στον υπολογιστή με δύο τρόπους, είτε με βάση 

την  τεχνολογία διανύσματος (vector) είτε με βάση την 

τεχνολογία πλέγματος ή κανάβου (raster). Με την πρώτη 

μέθοδο απεικονίζουμε τη γήινη επιφάνεια και τα χαρακτηριστικά 

της σαν σειρά από σημεία, γραμμές (τόξα) και κλειστές 

πολυγωνικές γραμμές (επιφάνειες). Με τη δεύτερη 

απεικονίζουμε τη γήινη επιφάνεια και τα χαρακτηριστικά της, 

χωρίζοντας την επιφάνεια αυτής σε μεγάλο αριθμό στοιχειωδών 

επιφανειών και τοποθετώντας σε κάθε στοιχειώδες τμήμα της 

επιφάνειας μία χαρακτηριστική τιμή.  

 

Συστατικά ενός ΓΣΠ – Δεδομένα (5) 



Συστατικά ενός ΓΣΠ – Δεδομένα (6) 

Εικόνα 2. 



Εικόνα 3. 

Συστατικά ενός ΓΣΠ – Δεδομένα (7) 



Εικόνα 4. 

Συστατικά ενός ΓΣΠ – Δεδομένα (8) 



ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ: 
 

Αφού εισαγάγουμε τα χωρικά δεδομένα μας σε μία χαρτογραφική 

ενότητα, είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε στη δόμηση της 

τοπολογίας.  

Η τοπολογία είναι μια γεωμετρική διαδικασία που προσδιορίζει τις 

χωρικές σχέσεις των στοιχείων του γεωγραφικού χώρου. Με τις 

τοπολογικές σχέσεις που δημιουργούνται, οι γραμμές δομούνται 

σε τόξα (σύνολα σημείων) και οι επιφάνειες σε πολύγωνα (σύνολα 

τόξων). Έτσι, δημιουργείται η σύνδεση, η συνέχεια και η γειτνίαση 

των στοιχείων (σημείων, γραμμών, πολυγώνων) ενός ψηφιακού 

χάρτη. Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αποτύπωση 

σημείων, γραμμών και κλειστών πολυγωνικών γραμμών 

(επιφανειών), τόσο σε vector όσο και σε raster μορφή.  

Συστατικά ενός ΓΣΠ – Δεδομένα (9) 



Συστατικά ενός ΓΣΠ – Δεδομένα (10) 

Εικόνα 5. 



ΜΗ ΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

 

 Μπορεί να είναι οποιαδήποτε μορφής πληροφορία η οποία στη 

συνέχεια θα συσχετιστεί με τα χωρικά γεωγραφικά δεδομένα. 

Π.χ. 

• Πληθυσμιακά στοιχεία από μια απογραφή, 

• Τύποι φυτών συνθήκες και ιδανικές συνθήκες για την 

καλλιέργεια τους, 

• Ιατρικοί φάκελοι πολιτών, 

• Η κατάσταση του οδοστρώματος 

• Κυκλοφοριακά δεδομένα κ.λπ. 
 

Συστατικά ενός ΓΣΠ – Δεδομένα (11) 



ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 
 

 Τα μη χωρικά γεωγραφικά δεδομένα αποθηκεύονται σε βάσεις 

δεδομένων και στη συνέχεια συνδέονται με τα χωρικά 

δεδομένα. Π.χ.  

• Τα κτήματα (χωρικά δεδομένα – πολύγωνα) συνδέονται με τους 

ιδιοκτήτες και τους καλλιεργητές (μη χωρικά δεδομένα), 

• Τα διοικητικά όρια των δήμων (χωρικά δεδομένα – πολύγωνα) 

με τα στοιχεία της απογραφής (μη χωρικά δεδομένα), 

• Οι δρόμοι (χωρικά δεδομένα – γραμμές) με τις ονομασίες, τις 

αριθμήσεις και τις κατευθύνσεις (μη χωρικά δεδομένα), 

• Τα νοσοκομεία (χωρικά δεδομένα – σημεία) με το σύστημα των 

εφημερίων και τα στοιχεία του προσωπικού (μη χωρικά 

δεδομένα). 

 

Συστατικά ενός ΓΣΠ – Δεδομένα (12) 



Συστατικά ενός ΓΣΠ – Δεδομένα (13) 

Εικόνα 6. 



Συστατικά ενός ΓΣΠ - Άνθρωποι 

Για να μπορέσει ένα ΓΣΠ να αξιοποιηθεί υπάρχει: 

 

• Ανάγκη Συνεργασίας Ανθρώπων Διαφορετικών 

Ειδικοτήτων 

• Ανάγκη Ύπαρξης Εξειδικευμένου Προσωπικού 



Οι μέθοδοι ανάλυσης των δεδομένων στηρίζονται 

κυρίως στα μαθηματικά και ειδικότερα στη 

Γεωμετρία και στη Στατιστική.   

Συστατικά ενός ΓΣΠ - Μέθοδοι 



Εξέλιξη των ΓΣΠ (1) 

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD: Σχεδιαστικά πακέτα για μηχανικούς, 

αρχιτέκτονες, τοπογράφους. Μπορούσαν να δουλεύουν υπό 

κλίμακα, να τροποποιούν σχέδια, να τυπώνουν κ.λπ. 

• GIS PACKAGES: Τα πρώτα ΓΣΠ που συσχετίζουν τους χάρτες 

με βάσεις δεδομένων. Σχεδιασμένα για ειδικές ανάγκες και 

εφαρμογές (στρατιωτικοί σκοποί). Δυσκολία στη συσχέτιση 

δεδομένων. Στηρίζονται σε συστήματα mainframe. Απαιτούν 

τεράστιες αποθηκευτικές μονάδες. 

• PACKAGED GIS : Ολοκληρωμένα ΓΣΠ με πολλούς 

αλγορίθμους. Απαιτούν πολύ εξειδικευμένο προσωπικό καθώς 

είναι ιδιαιτέρα πολύπλοκα. Ως επί το πλείστον δουλεύουν σε 

Unix. Στηρίζονται στην ψηφιοποίηση των δεδομένων. Έχουν 

πολύ υψηλό κόστος απόκτησης και συντήρησης. Τυπικό 

παράδειγμα ESRI Arc/Info. 
 

   



• MODULAR GIS : Σχεδιασμένα για προσωπικούς υπολογιστές 
(Windows). Πιο φιλικά προς το χρήστη. Έχουν αρθρωτή 
σχεδίαση και χτίζονται ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. 
Υποστηρίζουν τις δικές τους βάσεις δεδομένων. Δύσκολη η 
επικοινωνία του ενός συστήματος με το άλλο. Τυπικά 
παραδείγματα (ESRI ARC-GIS, MAPINFO, INTERGRAPH). 

 

• DATA ORIENTED GIS : Σχεδιασμένα για προσωπικούς 
υπολογιστές. Στο επίκεντρο πλέον οι βάσεις δεδομένων π.χ. 
Oracle, Sybase, Access, SQL κ.λπ. και η επικοινωνία μεταξύ 
τους. Κάθε δεδομένο που εισάγεται στο ΓΣΠ διατηρεί 
αμφίδρομη σχέση με τη βάση δεδομένων απ΄ την οποία 
προήρθε. Δυνατότητα υποστήριξης και άλλου είδους 
πληροφοριών (φωτογραφίες, βίντεο, ήχοι κ.λπ.). 

Εξέλιξη των ΓΣΠ (2) 



Εξέλιξη των ΓΣΠ (3) 

• MOBILE GIS : Σχεδιασμένα για προσωπικούς υπολογιστές 

χειρός PDA. Στηρίζονται στη διάδοση των PDA και στην 

ανάπτυξη των λογισμικών αυτών Windows CE κ.λπ. Ιδανικά για 

την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων στο ύπαιθρο, άμεση 

επικοινωνία με GPS. Ιδανικά για περιόδους κρίσεων, 

καταστροφές.  

 

• INTERNET GIS : Σχεδιασμένα με επίκεντρο τον τελικό χρήστη. 

Στηρίζεται στην ανάπτυξη των παρακάτω: 

 Internet/Intranet/Extranet 

 Web/HTTP 

 WAP/Wireless protocols 

   



• WIRELESS GIS : Βασίζεται σε συνδυασμό των δύο 

παραπάνω. Στηρίζεται στην ανάπτυξη των ασύρματων 

επικοινωνιών και των αλγόριθμων κρυπτογράφησης των 

δεδομένων. 

 

• LOCATION BASED SERVICES : Στηρίζεται στην εξέλιξη των 

δικτύων και την εξάπλωση των κινητών. Εφαρμόζεται στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο και στην παροχή πληροφοριών μέσω 

κινητών.  

Εξέλιξη των ΓΣΠ (4) 



Μέγεθος της αγοράς των ΓΣΠ 

Με βάση στοιχεία του 2005 μόνο για τις ΗΠΑ: 

 

 ΓΣΠ Λογισμικό και Υπηρεσίες : 3 Δις Δολάρια.  

 

 Location Based Services : 20 Δις Δολάρια 

 



Σημείωμα Αναφοράς (1) 

 Copyright, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, Δ. Βαϊόπουλος, Γ. Σκιάνης, Κ. 

Νικολακόπουλος. «Εργαστηριακές Ασκήσεις 

Ψηφιακής Επεξεργασίας Δεδομένων Τηλεανίχνευσης 

σε Συνδυασμό με Γεωγραφικά Συστήματα 

Πληροφοριών». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2012. 

 



 ʻΤηλεπισκόπησηʼ 

 Γ. Σκιάνης, Κ. Νικολακόπουλος, Δ. Βαϊόπουλος. 

Εκδόσεις Ίων. Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2012. 

 

Σημείωμα Αναφοράς (2) 



 Όλες οι εικόνες που περιέχονται στην ενότητα 2 
προέρχονται από το προσωπικό αρχείο του κ. 
Νικολακόπουλου Κωνσταντίνου. 

Σημείωμα Αναφοράς (3) 



Τέλος Ενότητας 


