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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
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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 

Κατανόηση του τι προσφέρουν τα ΓΣΠ μέσω 

παραδειγμάτων από την καθημερινή ζωή 

 

Κατανόηση των δυνατοτήτων των ΓΣΠ για 

εφαρμογές στη Γεωλογία μέσω παραδειγμάτων  
 



Δυνατότητες των ΓΣΠ (1) 

Οι δυνατότητες των ΓΣΠ στα διάφορα στάδια εργασιών : 

 

 Κατά την Εισαγωγή των Δεδομένων 

• Πολλοί τρόποι εισαγωγής: Ψηφιοποίηση, σάρωση ή 

απευθείας πληκτρολόγηση. 

• Τα δεδομένα μπορούν να διορθωθούν και να εμπλουτιστούν 

• Η κωδικοποίηση επιτρέπει την εύκολη διαχείριση. 



Δυνατότητες των ΓΣΠ (2) 

 Κατά την Διαχείριση των Δεδομένων 

 

• Σύνδεση περιγραφικής πληροφορίας και γεωγραφικών 

ενοτήτων. 

• Σύνδεση με εξωτερικές βάσεις δεδομένων. 

• Διαχείριση πολλαπλών βάσεων δεδομένων. 

• Διαχείριση χαρτών υπό διαφορετικές κλίμακες. 

• Μετατροπή συντεταγμένων. 

• Αλλαγή προβολικών συστημάτων. 



 Κατά την Ανάλυση των Δεδομένων 

 

Αναζήτηση δεδομένων με βάση τα χαρακτηριστικά τους: 

• Εντόπισέ μου συνοικίες με ποσοστό αναλφαβητισμού 

μεγαλύτερο του 30%. 

• Αναζήτηση δεδομένων με βάση γεωγραφικά χαρακτηριστικά: 

• Εντόπισέ μου τα νοσοκομεία στο Χ δήμο 

• Σύνθετη Αναζήτηση δεδομένων: 

• Εντόπισε μου όλα τα χωριά με πληθυσμό άνω των 500 

κατοίκων σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων από το νομαρχιακό 

νοσοκομείο. 

• Εντόπισε μου κρούσματα αναπνευστικών προβλημάτων σε 

ακτίνα 15 χιλιομέτρων από το Χ εργοστάσιο. 

Δυνατότητες των ΓΣΠ (3) 



Κρούσματα Αναπνευστικών 

Προβλημάτων 

Εργοστάσια Συσχετισμός 

Δυνατότητες των ΓΣΠ (4) 

Εικόνα 1. 



 Κατά την Ανάλυση των Δεδομένων 

 

• Δημιουργία Ζωνών: Εντόπισέ μου όλα τα οικήματα σε 

απόσταση 10 χιλιομέτρων από τον ΧΥΤΑ. 

• Αναζήτηση Ζωνών: Παρουσίασέ μου για όλα τα οικήματα σε 

ποια ζώνη αντικειμενικών αξιών ανήκουν. 

• Σύνθετη Αναζήτηση Πληροφοριών από διαφορετικά θεματικά 

επίπεδα: Βρες μου το συντομότερο δρόμο από το τάδε σημείο 

προς κάποιο νοσοκομείο. 

• Γεωκωδικοποίηση: Αντιστοίχηση οδού και αριθμού σε κάθε 

κτίριο. 

Δυνατότητες των ΓΣΠ (5) 



 Κατά την Διαχείριση των Δεδομένων 

 

Δυνατότητα δημιουργίας μοντέλων:  

• Πως θα εξαπλωθεί η φωτιά αν φυσάει δυτικός άνεμος. 

• Αν δημιουργηθεί ένα φράγμα πόσα χωριά θα κατακλυσθούν 

και πόσοι άνθρωποι πρέπει να μετακινηθούν. 

  

Δυνατότητες των ΓΣΠ (6) 



 Κατά την Διάχυση των Δεδομένων 

 

• Δημιουργία και εκτύπωση χαρτών σε οποιαδήποτε κλίμακα :  

• Διανομή ψηφιακών χαρτών στις υπηρεσίες 

• Διανομή αναλογικών χαρτών στους πολίτες  

• Διάχυση της πληροφορίας μέσω Internet : 

• Drive me (internet) 

• Οδόραμα (internet) 

• Mycosmos (κινητή τηλεφωνία) 

Δυνατότητες των ΓΣΠ (7) 



Τα πλεονεκτήματα των ΓΣΠ (1) 

Τα πλεονεκτήματα των ΓΣΠ γενικά, συνοψίζονται στα εξής : 

  

 Βελτιώνουν την ικανότητα επεξεργασίας και ανάλυσης 

ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων. 

 Παρέχουν τη δυνατότητα απόδοσης των αποτελεσμάτων σε 

διαγράμματα, χάρτες, κ.λπ., με μεγάλη ευκολία αλλά και 

ικανοποιητική ακρίβεια. 

 Διεκολύνουν το χρήστη στην ανάπτυξη νέων τεχνικών και 

ιδεών, αφού τον απαλάσσουν από ανιαρές και χρονοβόρες 

διαδικασίες που εκτελούνται πια πολύ γρήγορα και αξιόπιστα 

από τον Η/Υ. 



 Επιτρέπουν τον ταχύ έλεγχο εναλλακτικών λύσεων. 
 

 Δημιουργούν ένα κοινό πλαίσιο δραστηριοτήτων και έναν 

κοινό τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών και των 

επιστημόνων που ασχολούνται με τα Γ.Σ.Π. 
 

 Παρέχουν ψηφιακή μορφή δεδομένων, συμβατή με πολλά 

συστήματα.  
 

 Το υπάρχον hardware (υλικό) και software (λογισμικό) 

επιτρέπουν ποικίλες μορφές και πολλαπλούς τρόπους 

επεξεργασίας. 

Τα πλεονεκτήματα των ΓΣΠ (2) 



 Έχουν τη δυνατότητα εύκολης ενημέρωσης της βάσης 

δεδομένων και της ενσωμάτωσης και χρήσης νεότερων 

μεθοδολογιών επεξεργασία (δυναμικά συστήματα). 
 

 Έχουν σχετικά μικρό κόστος για τις σύνθετες μορφές 

ανάλυσης που προσφέρουν (π.χ. συνδυασμός θεματικών 

χαρτών). 
 

 Παρέχουν έναν αντικειμενικό και κοινό τρόπο αναλύσεων και 

παρουσίασης αποτελεσμάτων.  

 

Τα πλεονεκτήματα των ΓΣΠ (3) 



 

 Το μεγάλο αρχικό κόστος απόκτησης του Γ.Σ.Π., όλου του 

αντίστοιχου εξοπλισμού, της τεχνικής υποστήριξης και της 

συντήρησης. 

 

 Η απαίτηση πολύ καλής εκπαίδευσης των χρηστών. 

 

 Η δυσκολία της μετατροπής των υπαρχόντων δεδομένων σε 

ψηφιακή μορφή.  

 

 

Τα μειονεκτήματα των ΓΣΠ 



 

 MARKETING ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ 

 

 ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΕ 

ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Παραδείγματα χρήσης ΓΣΠ 



 

 Η ανάπτυξη ενός ΓΣΠ για το MARKETING και την Ανάλυση 

Αγορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Ψηφιοποίηση διοικητικών ορίων νομών και δήμων και 

συγκέντρωση Πληθυσμιακών στοιχείων. 

• Γεωκωδικοποίηση των super market συγκεκριμένης αλυσίδας  

• Σύνδεση με πληθυσμιακά δεδομένα. 

• Ανάλυση πληθυσμιακών δεδομένων (αναλογία εργαζομένων 

κατοίκων ανά οικοδομικό τετράγωνο). 

• Ανάλυση πελατείας ανά οικοδομικό τετράγωνο. 

• Αναζήτηση πελατών σε χ ακτίνα από κάποιο super market  και 

αναλογία εργαζομένων μόνιμων κατοίκων. 

Marketing και ανάλυση αγορών 



Η δυνατότητα υλοποίησης στηρίχθηκε στην ανάπτυξη και 

διάδοση των GPS και στην ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών 

και του Wireless GIS. 

Κάθε σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων μας δίνει τις 

παρακάτω δυνατότητες: 

• Παρακολούθηση στόλου οχημάτων σε πραγματικό χρόνο 

• Ιστορική αναδρομή κίνησης όλων των οχημάτων στο στόλο 

• Χρήση GIS υποβάθρου για την απεικόνιση των θέσεων των 

οχημάτων. 

• Χρήση GIS λειτουργιών (αναζήτηση, μέτρηση κ.α.). 

Διαχείριση στόλου οχημάτων (1) 



Επιπλέον δυνατότητες ιδιαίτερα σημαντικές για μία επιχείρηση 

ή μία υπηρεσία: 

 Βελτιστοποίηση διαδρομών και μείωση του κόστους 

λειτουργίας 

 Η δυνατότητα σύνδεσης του συστήματος με τα υπόλοιπα 

μηχανογραφημένα συστήματα της επιχείρησης (αποθήκης, 

παραγγελιών, λογιστηρίου, κ.α.).  

 Η βελτίωση μιας σειράς διαδικασιών στη διαχείριση του 

στόλου των οχημάτων όπως: 

 

(συνέχεια) 

 

Διαχείριση στόλου οχημάτων (2) 



(συνέχεια) 

 

• Έμμεση επικοινωνία οδηγών με το Κέντρο Διαχείρισης. 

• Βελτίωση της ακρίβειας και της κανονικότητας εκτέλεσης των 

δρομολογίων των οχημάτων.                                                                                     

• Βελτίωση της ακρίβειας και της διαθεσιμότητας της 

πληροφορίας. 

• Αύξηση της ασφάλειας με ανταλλαγή πληροφοριών σε 

πραγματικό χρόνο. 

• Βελτίωση των χρόνων απόκρισης σε ατυχήματα και σε 

έκτακτες καταστάσεις. 
 

Διαχείριση στόλου οχημάτων (3) 



Το σύστημα αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία: 

  

 Μία μονάδα ελέγχου ανά όχημα που λαμβάνει δεδομένα από 

το Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης (GPS) και τα στέλνει 

μέσω GSM στον Κεντρικό Διακομιστή. 
 

  Ο Κεντρικός Διακομιστής(ΚΔ) είναι ένας Η/Υ υψηλής 

απόδοσης που βρίσκεται μόνιμα συνδεδεμένος στο 

διαδίκτυο. Ο ΚΔ παραλαμβάνει όλα τα στοιχεία από τα 

οχήματα, τα επεξεργάζεται και τα αποθηκεύει σε μία βάση 

δεδομένων.  

Διαχείριση στόλου οχημάτων (4) 



 Έναν ή περισσότερους σταθμούς εργασίας: 

 

• Στους Η/Υ αυτούς μπορούν οι χρήστες του συστήματος να 

απεικονίσουν τις τρέχουσες θέσεις  των οχημάτων καθώς και 

άλλες πληροφορίες σχετικές με αυτά. 
 

• Στους σταθμούς αυτούς μπορούν επίσης να προβληθούν 

παλαιότερες διαδρομές των οχημάτων  που έχουν 

αποθηκευτεί στην βάση δεδομένων του ΚΔ. 
 

• Επίσης είναι δυνατή η εξαγωγή στατιστικών αναφορών 

καθώς και αλληλοεπίδραση με τις άλλες εφαρμογές(αποθήκη, 

παραγγελίες, κ.α.) της εταιρίας. 

 

Διαχείριση στόλου οχημάτων (5) 



Κ.Δ. 

 

  

Ψηφιακά πακέτα 

δεδομένων μέσω GSM 
Ψηφιακά πακέτα 

δεδομένων μέσω GSM 

Διαδίκτυο 

Σταθμοί Εργασίας 

Διαδίκτυο 

Σταθμοί Εργασίας 

Διαδίκτυο ή τοπικό δίκτυο Διαδίκτυο ή τοπικό δίκτυο 

Διαχείριση στόλου οχημάτων (6) 



Παράδειγμα χρήσης ΓΣΠ για τον εντοπισμό 
περιοχών που κινδυνεύουν από ερημοποίηση (1)  

Εικόνα 2. 



Παράδειγμα χρήσης ΓΣΠ για τον εντοπισμό 
περιοχών που κινδυνεύουν από ερημοποίηση (2)  

Εικόνα 3. 



Εικόνα 4. 

Παράδειγμα χρήσης ΓΣΠ για τον εντοπισμό 
περιοχών που κινδυνεύουν από ερημοποίηση (3)  



Παράδειγμα χρήσης ΓΣΠ για τον εντοπισμό 
περιοχών που κινδυνεύουν από ερημοποίηση (4)  

Εικόνα 5. 



Παράδειγμα χρήσης ΓΣΠ για τον εντοπισμό 
περιοχών που κινδυνεύουν από ερημοποίηση (5)  

Εικόνα 6. 



Παράδειγμα χρήσης ΓΣΠ για τον εντοπισμό 
περιοχών που κινδυνεύουν από ερημοποίηση (6)  

Εικόνα 7. 



Παράδειγμα χρήσης ΓΣΠ για τον εντοπισμό 
περιοχών που κινδυνεύουν από ερημοποίηση (7)  

Εικόνα 8. 



Παράδειγμα χρήσης ΓΣΠ για τον εντοπισμό 
περιοχών που κινδυνεύουν από ερημοποίηση (8)  

Εικόνα 9. 



Παράδειγμα χρήσης ΓΣΠ για τον εντοπισμό 
περιοχών που κινδυνεύουν από ερημοποίηση (9)  

Εικόνα 10. 



Παράδειγμα χρήσης ΓΣΠ για τον εντοπισμό 
περιοχών που κινδυνεύουν από ερημοποίηση (10)  

Εικόνα 11. 



Παράδειγμα χρήσης ΓΣΠ για τον εντοπισμό 
περιοχών που κινδυνεύουν από ερημοποίηση (11)  

Εικόνα 12. 



Παράδειγμα χρήσης ΓΣΠ για τον εντοπισμό 
περιοχών που κινδυνεύουν από ερημοποίηση (12)  

Εικόνα 13. 



Παράδειγμα χρήσης ΓΣΠ για τον εντοπισμό 
περιοχών που κινδυνεύουν από ερημοποίηση (13)  

Εικόνα 14. 



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) 



D. VAIOPOULOS, K. NIKOLAKOPOULOS, G. 

SKIANIS, G. KOROMPILIS, & A. ANTONAKAKIS, 

2002, “Erosion Risk and Desertification Risk at 

Pyrgos, Greece”. Management Information 

System 2002: Incorporating GIS and Remote 

Sensing, WIT press, Editors: C. A. Brebbia & P. 

Pascolo, p. 235-243. 

Σημείωμα Αναφοράς (3) 



 Όλες οι εικόνες που περιέχονται στην ενότητα 3 
προέρχονται από το προσωπικό αρχείο του κ. 
Νικολακόπουλου Κωνσταντίνου. 

Σημείωμα Αναφοράς (4) 



Τέλος Ενότητας 


