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Πεξίιεςε 

Σίηινο: Αλάπηπμε βάζεο δεδνκέλσλ ζε πεξηβάιινλ GIS γηα ηελ θαηαρψξεζε θαη αμηνπνίεζε 

ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ ηνπ Σνκέα Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο 

Φνηηεηέο: Δπζπκίνπ αββνχια Μαξία θαη Θπκηαλφο ηέιηνο Υξηζηφθνξνο 

Δπηβιέπσλ: Μπαιιήο Αζαλάζηνο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ΔΜΠ 

ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο γεσγξαθηθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαρψξεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ ηνπ Σνκέα 

Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ηεο ρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ ΔΜΠ, 

ψζηε απηά λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκα ζε εξεπλεηέο θαη ζπνπδαζηέο. Ζ βάζε αλαπηχζζεηαη 

θαηά ην πξφηππν ηνπ Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο ETIS. Αξρηθά, κειεηάηαη ε αξρηηεθηνληθή 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επηιέγνληαη ηα ινγηζκηθά απφ ηα νπνία απαξηίδεηαη (ArcMap, ArcSDE, 

βάζε SQL Server). Αθνινπζεί ε πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο (γεσγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ)  

θαη ε επηινγή θαηάιιεισλ ηερληθψλ εηζφδνπ δεδνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ. ηε 

ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηζαγσγή ζηνηρείσλ απφ εξεπλεηηθά έξγα θαη δηπισκαηηθέο 

εξγαζίεο (πεξηγξαθηθά δεδνκέλα θαη ράξηεο ζε πεξηβάιινλ GIS) θαη αλαπηχρζεθαλ δχν 

εθαξκνγέο: (α) δηεξεχλεζε γηα ηε λέα ζηδεξνδξνκηθή ζήξαγγα Gotthard θαη (β) δηαδηθηπαθή 

θφξκα ζπιινγήο ζηνηρείσλ γηα ιηκέλεο ηεο Μεζνγείνπ. Σέινο, ζπληάρζεθε έλα εγρεηξίδην 

ρξήζεο GIS πξνζαξκνζκέλν ζε ζπλήζεηο απαηηήζεηο ελφο ζπγθνηλσληνιφγνπ κεραληθνχ 

(επέθηαζε θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ δηθηχσλ, πξνζζήθε λέσλ δηθηχσλ, αιιαγή 

ρξσκάησλ ζπλδέζκσλ ηνπ δηθηχνπ αλάινγα κε ηελ θπθινθνξία θιπ).  

Λέμεηο – θιεηδηά: Γεσγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ, πεξηβάιινλ GIS, ETIS, εξεπλεηηθά έξγα 

 

Abstract 

Title: Database development in GIS environment for the recording of the research projects 

undertaken by the Department of Transportation Planning and Engineering 

Students: Efthymiou Savvoula Maria & Thymianos Stelios Christoforos 

Supervisor: Ballis Athanasios, Associate Professor NTUA 

The purpose of this diploma thesis is the generation of a geographic database that will keep 

record of the research projects undertaken by the Department of Transportation Planning 

and Engineering, School of Civil Engineering, that these will be fully accessible to both 

researchers and students. The database under investigation is advanced in accordance with 

the Standard of the European Program, ETIS. Initially, the architecture of the system is 

examined and the software packages that compose it, are chosen (ArcMap, ArcSDE, 

database SQL Server). Furthermore, input of data taken from various research projects and 

diploma theses was carried out, including attribute data and maps in GIS environment. 

Following this, two different applications were developed: a) the first one conducts an 

investigation related to the new “Gotthard Basis Tunnel” and, b) the second one generates 

an online form that collects various data regarding ports in Mediterranean Sea. Finally, a 

user GIS manual was created, particularly tailored for the usual requirements of a 

transportation engineer (i.e. expansion and amendment of existing networks, addition of new 

networks, change of colors related to the network link in accordance with the current 

circulation status, etc). 

Keywords: Geographic Database, GIS environment, ETIS, Research Projects 
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1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

1.1 Ζ αλαγθαηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ ζηελ επίιπζε ζπγθνηλσληαθώλ 

πξνβιεκάησλ 

Γηα ηε ζσζηή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο, θαζψο θαη γηα ηελ εμέιημή ηεο ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο είλαη απαξαίηεηε ε  ζσζηή ιήςε απνθάζεσλ θαη ε αμηνιφγεζε 

απηψλ ζε κηα πεξηνρή. Έηζη, επηηπγράλεηαη ε δηακφξθσζε ηεο γεληθήο εηθφλαο ηεο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ. πλεπψο, θξίλεηαη αλαγθαία ε 

ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε ζπγθέληξσζε απηψλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, 

ψζηε λα είλαη δηαζέζηκα ζηνπο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ, ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, 

ζην θνηλφ θαη ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. ε Δπξσπατθφ επίπεδν απηφ ην ζθνπφ 

θαιείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ε Eurostat. 

Ζ Eurostat είλαη ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη βξίζθεηαη ζην 

Λνπμεκβνχξγν θαη ν ζηφρνο ηεο είλαη ε παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πςειήο 

αθξίβεηαο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Δπξψπεο. Ηδξχζεθε ην 1953 κε αξρηθφ ζθνπφ ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ γηα ηηο θνηλφηεηεο άλζξαθα θαη ράιπβα. ήκεξα ην έξγν ηεο 

έρεη δηεπξπλζεί θαη πιένλ εθνδηάδεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα ππφινηπα 

ζεζκηθά φξγαλα κε δεδνκέλα, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίδνπλ, λα εθαξκφδνπλ 

θαη λα αλαιχνπλ ηηο πνιηηηθέο. Βαζηθφ θαζήθνλ ηεο ινηπφλ, είλαη λα παξέρεη ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, πνπ επηηξέπνπλ ηηο 

ζπγθξίζεηο ζε ρψξεο θαη πεξηθέξεηεο. Ζ Eurostat πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα 

ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ κε απνηέιεζκα απηά λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο, ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ παηδεία, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ην θνηλφ 

ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. [1] 

ε πνιιέο φκσο πεξηπηψζεηο αληηιακβαλφκαζηε φηη εθηφο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ηηο θιαζηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, είλαη απαξαίηεηνο θαη ν ζπλδπαζκφο 

ηνπο κε γεσγξαθηθά ζηνηρεία. Ήδε ε Eurostat έρεη εθαξκφζεη απηή ηελ ηαθηηθή, γηα 

κηθξφ αξηζκφ πεξηπηψζεσλ. ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, παξαηεξείηαη φηη ην δίθηπν 

έρεη εμαπισζεί, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δπζθνιία ζπζηεκαηηθνχ θαη έγθαηξνπ 

εληνπηζκνχ ησλ πξνβιεκάησλ ζε απηφ. Οη ζπλέπεηεο απηέο δηαδξακαηίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν φζνλ αθνξά ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ θαη ζπλεπψο ησλ 

κεηαθνξψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, θαζψο θαη γηα ηε ζσζηή δηεξεχλεζε γηα ηελ επίιπζε 
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ησλ πξνβιεκάησλ, γηα ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

ζσζηήο δηαρείξηζεο θαη γηα ηε κειέηε πνπ αθνξά ζέκαηα θαηαζθεπήο θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε χπαξμε θαηάιιεισλ κνληέισλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα δίθηπα φζν 

ην δπλαηφλ πην ηθαλνπνηεηηθά θαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ πνπ ηα 

αθνξνχλ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ κε ηε κνληεινπνίεζε ησλ 

δηθηχσλ ζπκβάιιεη ζην έξγν ησλ ππεπζχλσλ γηα ην ζρεδηαζκφ, ζηηο δηαδηθαζίεο 

βειηηζηνπνίεζεο θαη ζηελ εθηίκεζε πηζαλψλ επηπηψζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο πνιηηηθέο 

πνπ είλαη ζρεηηδφκελεο κε ηε δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ. 

Οη αλάγθεο απηέο θαιχπηνληαη απφ ην πξφγξακκα ETIS (Europe Transport Policy 

Information System), πνπ έρεη νξηζζεί σο έλα ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ζηελ αλάιπζε θαη ράξαμε πνιηηηθήο [2]. Αλαπηχρζεθε έπεηηα 

απφ ζπζηεκαηηθή έξεπλα θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ πνιιψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απφ ηε Eurostat. ηφρν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε δεκηνπξγία θνηλήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κνληεινπνίεζε ησλ δηθηχσλ. Με ιίγα 

ιφγηα πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα πιεξνθνξηψλ, ε νπνία παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ηξνθνδφηεζεο ησλ δηαθφξσλ κνληέισλ θαη ζελαξίσλ κε θαηάιιεια 

ζηνηρεία θαη ζπγθεληξψλεη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά. Σν αξρηθφ 

ζηάδην εθαξκφζζεθε ην 2005 θαη πιένλ ιεηηνπξγεί ην ETIS-Plus απφ ην 2010. ηφρνο 

ηνπ ETIS-Plus είλαη ε βειηίσζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ ETIS θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπ, 

κε ηε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγελέζηεξσλ πξνγξακκάησλ, 

ηελ ελεκέξσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ETIS θαη ηελ αχμεζε ηεο γεσγξαθηθήο ηνπ 

θάιπςεο. ην ETIS-Plus ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα απνηχπσζεο 

ζε πεξηβάιινλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ ηνπ δηθηχνπ πιεξνθνξηψλ 

ηνπ ETIS.  

Πνιινί ηνκείο, φπσο ε γεσγξαθία, εδαθνινγία, ηειεπηζθφπεζε, πνιενδνκία θαη 

γεσδαηζία επηδηψθνπλ λα θαζηεξσζεί έλα πιαίζην ιεηηνπξγηψλ γηα ζπιινγή, 

επεμεξγαζία, αλάθηεζε, απνζήθεπζε, κεηαζρεκαηηζκφ, αλάιπζε θαη απφδνζε ηεο 

γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο (δεδνκέλα ηνπ πξαγκαηηθνχ ρψξνπ), πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο. Απηφ ην πιαίζην ιεηηνπξγηψλ επηδηψθεη έλα 

Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ. [3] 
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Σα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (Γ..Π.), επξχηεξα γλσζηά σο GIS 

(Geographic Information Systems), παξέρνπλ λέεο κεζφδνπο θαη έξγα ζπιινγήο, 

απνζήθεπζεο, δηαρείξηζεο, επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζην ρψξν θαη έρνπλ γεσγξαθηθέο δηαζηάζεηο. Έηζη, πξφθεηηαη γηα ππνινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα ζρεδηαζκέλα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηε ζπιινγή, δηαρείξηζε, επεμεξγαζία, 

αλάιπζε, κνληεινπνίεζε θαη απεηθφληζε δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ρψξν θαη 

κεηαβάιινληαη ζην ρξφλν. [4]  

 

1.2 ηόρνο θαη δηάξζξσζε εξγαζίαο 

Ο Σνκέαο Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλείνπ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ εξεπλεηηθψλ έξγσλ θαη έρεη λα 

παξνπζηάζεη πνιιέο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο. Σα έξγα απηά είλαη δηαζέζηκα κε ηε 

κνξθή εγγξάθσλ θαη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαζψο θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη, βξίζθνληαη θαηαρσξεκέλα ζηα ζπζηήκαηα ηνπ 

θάζε θαζεγεηή μερσξηζηά, ηε ζηηγκή πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη αληηθείκελα 

εθκεηάιιεπζεο ησλ θνηηεηψλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Έηζη, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε 

νξγάλσζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα θνηλή βάζε 

δεδνκέλσλ, ψζηε λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκα ζε κεηέπεηηα θνηηεηέο θαη εξεπλεηέο.  

ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ε θαηαρψξεζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ ηνπ Σνκέα Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληαθήο 

Τπνδνκήο κέζσ ηεο αλάπηπμεο βάζεο δεδνκέλσλ ζε πεξηβάιινλ Γεσγξαθηθνχ 

πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ. Ζ βάζε απηή είλαη πνιιαπιψλ ρξεζηψλ, ψζηε λα έρεη ν 

θάζε ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα πξνβνιήο θαη, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ παιαηφηεξσλ έξγσλ, θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε ηεο βάζεο κε ην 

πξνζσπηθφ ηνπ έξγν. Δπηπιένλ, ηα ζεκαληηθφηεξα δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη είλαη 

ηνπ ETIS [2], κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θνηλή νλνκαηνινγία θαη ρξήζε θνηλψλ δηθηχσλ, 

ψζηε ηα ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εξεπλεηέο λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηέπεηηα ζπλδπαζκνχ κεηαμχ ηνπο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ζε πέληε ελφηεηεο. ηελ πξψηε, πνπ απνηειεί θαη 

ηελ εηζαγσγή, αλαθέξνληαη βαζηθέο έλλνηεο αλαθνξηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα 

νξγάλσζεο θαη ζπγθέληξσζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ επίιπζε ζπγθνηλσληαθψλ 
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πξνβιεκάησλ, κε ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ θαη κε ηα πζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ. Αθνινπζεί ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, φπνπ 

παξνπζηάδνληαη κειέηεο πνπ έρνπλ δηεθπεξαησζεί κε ηε ρξήζε Γεσγξαθηθψλ 

πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ θαη έηζη ηνλίδεηαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηα έξγα θαη ηηο κειέηεο 

ησλ πγθνηλσληνιφγσλ Μεραληθψλ. 

ηελ ηξίηε ελφηεηα αλαιχεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλαπηχζζεηαη, 

αλαιχνληαη νη έλλνηεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, παξνπζηάδεηαη ε δνκή θαη ε ηειηθή 

κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, αλαθέξνληαη νη ρξήζηεο πνπ έρνπλ πξφζβαζε θαη 

ηα πηζαλά δηθαηψκαηά ηνπο, θαζψο θαη νη πξννπηηθέο θαη ελαιιαθηηθέο ιεηηνπξγίεο 

πνπ κπνξεί λα έρεη ε γεσγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ ζην κέιινλ. ηελ ηέηαξηε 

ελφηεηα, αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο βάζεο. 

ηελ πέκπηε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή εξεπλεηηθψλ έξγσλ πνπ 

πεξηέρνληαη θαη έρνπλ εθπνλεζεί ζην παξειζφλ. Δπηπιένλ, πεξηγξάθεηαη θαη κία 

επηπιένλ εθαξκνγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ απνηχπσζε λέαο δηαδξνκήο ζην 

πεξηβάιινλ GIS θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζπγθξηηηθά κε ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαδξνκή ηεο, κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ πξνθίι θιίζεσλ γηα ην κνληέιν 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Σέινο, πεξηέρεηαη ε αλαιπηηθή κεζνδνινγία εθαξκνγήο γηα 

ηελ επηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ ιηκέλσλ ηεο Μεζνγείνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο 

πλδπαζκέλεο Μεηαθνξέο. 
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2. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

2.1 Σα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ  

Σα γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ, επξχηεξα γλσζηά σο GIS (Geographical 

Information Systems), δηαρεηξίδνληαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηελ πεξηγξαθηθή 

πιεξνθνξία θαη ηα ρσξηθά δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε απηή. Ζ ηδέα 

ηεο νξγάλσζεο θαη ζπζηεκαηνπνίεζεο ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο κε ηε ρξήζε 

ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1960. Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο νδήγεζε ηειηθά ζηελ εκθάληζε ησλ 

γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 [5].  

Σα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ απνηεινχλ πιένλ εμεηδηθεπκέλα 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε γεσγξαθηθή αλάιπζε 

θαη ραξηνγξαθηθή απφδνζε κηαο πιεζψξαο ρσξηθά ή ρσξνρξνληθά θαηαλεκεκέλσλ 

θαηλφκελσλ, γεγνλφησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, πνπ εθηείλνληαη απφ ηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο κέρξη ηηο επηζηήκεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη απφ ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε κέρξη ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο.  

Έρνπλ γίλεη ηφζεο πνιιέο πξνζπάζεηεο νξηζκνχ ελφο Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο 

Πιεξνθνξηψλ ή Γ..Π. (Geographical Information System – GIS), πνπ είλαη δχζθνιν 

λα επηιέμεη θαλείο έλαλ απνθιεηζηηθφ νξηζκφ. Ο Maguire (1991) πξνζθέξεη κηα ιίζηα 

απφ έληεθα δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο [6]. Απηή ε πνηθηιία κπνξεί λα εμεγεζεί, 

ζχκθσλα κε ηνλ Pickles (1995), απφ ην γεγνλφο φηη θάζε νξηζκφο ηνπ Γ..Π. 

εμαξηάηαη απφ ην πνηνο ηνλ νξίδεη, ηελ πξντζηνξία θαη ηνλ ζθνπφ ηνπ. Δπίζεο ν 

Pickles ζεσξεί φηη ν νξηζκφο ησλ Γ..Π. είλαη πνιχ πηζαλφ λα αιιάμεη γξήγνξα φζν ε 

ηερλνινγία θαη νη εθαξκνγέο ζπλερψο αλαπηχζζνληαη [7]. Σν ραξαθηεξηζηηθφ, φκσο, 

πνπ έρνπλ φινη νη νξηζκνί απφ θνηλνχ είλαη ην γεγνλφο φηη ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηνπο ράξηεο.  

Μεξηθνί απφ ηνπο πην ζχληνκνπο νξηζκνχο δίλνπλ κηα ηδέα γηα ην ηη ζεκαίλεη 

Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ. Γηα παξάδεηγκα θαηά ηνλ Rhind (1989) Γ..Π. 

είλαη έλα ζχζηεκα Ζ/Τ πνπ κπνξεί λα απνζεθεχζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη δεδνκέλα 

πνπ πεξηγξάθνπλ ηκήκαηα ηεο γήηλεο επηθάλεηαο [8]. Καηά ηνλ Burrough (1986) είλαη 

έλα εξγαιείν ζπιινγήο, απνζήθεπζεο, αλάθηεζεο, κεηαζρεκαηηζκνχ θαη εκθάληζεο 

ρσξηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο [9]. 
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Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

(Department of Environment, 1987) είλαη έλα ζχζηεκα ζπιινγήο, απνζήθεπζεο, 

ειέγρνπ, αλαβάζκηζεο, ρεηξηζκνχ, αλάιπζεο θαη απεηθφληζεο δεδνκέλσλ, ηα νπνία 

αλαθέξνληαη ρσξηθά ζηελ γήηλε επηθάλεηα [10]. Γεληθά κηα απεπζείαο αλάιπζε ησλ 

αξρηθψλ Γ..Π. δίλεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα [11].  

 Γεσγξαθηθά: Γειψλεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ ρσξηθή ηαπηφηεηα θαη ηελ ρξήζε 

ρσξηθψλ (γεσγξαθηθψλ) δεδνκέλσλ. 

 πζηήκαηα: Γειψλεη ηελ αλάγθε γηα επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, κνλάδεο 

ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθά ηα νπνία κπνξνχλ λα παξάγνπλ ηα δεδνκέλα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ, δειαδή ζπιινγή, απνζήθεπζε, έιεγρν, 

αλαβάζκηζε, ρεηξηζκφ, αλάιπζε θαη απεηθφληζε δεδνκέλσλ. 

 Πιεξνθνξηψλ: Γειψλεη ηελ αλάγθε πιεξνθφξεζεο πξνθεηκέλνπ λα παξζνχλ 

απνθάζεηο. Οη πιεξνθνξίεο κέζσ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζα 

κεηαζρεκαηηζζνχλ ζε δεδνκέλα ε εξκελεία ησλ νπνίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηελ ιήςε απνθάζεσλ.  

Σν ηειηθφ πξντφλ ησλ Γ..Π., φπσο βιέπνπκε ζην ρήκα 1, είλαη νη ζεκαηηθνί ράξηεο: 

 

 

ρήκα 1: Λεηηνπξγία ελόο ΓΠ 

 

Σα πέληε «ζπζηαηηθά» πνπ ελνπνηεκέλα απαξηίδνπλ έλα Γεσγξαθηθφ χζηεκα 

Πιεξνθνξηψλ είλαη νη ρξήζηεο, ηα δεδνκέλα, νη κέζνδνη θαη δηαδηθαζίεο, ν εμνπιηζκφο 

θαη ην ινγηζκηθφ. [12] 
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ρήκα 2: Σα ζπζηαηηθά ελόο GIS 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ φπσο 

δηαηππψζεθαλ απφ ηνλ Al – Ramadan ην 2002 είλαη ηα αθφινπζα: [13] 

 Δλζσκάησζε γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα απεηθφληζε θαη αλάιπζε ζην 

πιαίζην ελφο εληαίνπ ζπλεπνχο ζπζηήκαηνο 

 Δπηηξέπνπλ ην ρεηξηζκφ θαη ηελ πξνβνιή γεσγξαθηθψλ γλψζεσλ κε λένπο θαη 

ζπλαξπαζηηθνχο ηξφπνπο 

 Μεηαθνξά γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ην ραξηί ζε ςεθηαθή κνξθή 

 χλδεζε ηεο ζέζεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζην πιαίζην ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο 

 Παξνρή δπλαηφηεηαο ρεηξηζκνχ θαη αλάιπζεο γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ κε 

ηξφπνπο πνπ δελ είλαη δπλαηνί κε ην ρέξη 

 Απηνκαηνπνίεζε ηεο ραξηνγξάθεζεο, ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ελεκέξσζεο 

 Παξνρή ελνπνηεκέλεο βάζεο δεδνκέλσλ ζηελ νπνία κπνξνχλ λα έρνπλ 

πξφζβαζε πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ρξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ 

 Απνζήθεπζε γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε ζπλερή θαη ζπλεθηηθά ζηξψκαηα 

Ζ ρξήζε ελφο Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ χπαξμε θαη 

ρξήζε ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ. χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Βάζεσλ Γεδνκέλσλ – ΓΒΓ (Database Management System – DBMS) θαιείηαη έλα 

ζχλνιν απφ ζρεηηδφκελα δεδνκέλα θαη έλα ζχλνιν απφ πξνγξάκκαηα πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα απηά [14]. Απνηειεί δειαδή, 

ινγηζκηθφ πνπ είλαη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε 

κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ. Ο βαζηθφο ζηφρνο ελφο DBMS είλαη λα παξέρεη έλαλ 

ηξφπν λα απνζεθεχνληαη θαη λα αλαθαινχληαη πιεξνθνξίεο απφ ηηο βάζεηο 

δεδνκέλσλ, πνπ είλαη βνιηθφο θαη απνηειεζκαηηθφο [13]. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

ζπζηεκάησλ είλαη ε Oracle, Sybase, Informix, Microsoft Access θαη άιια φζνλ αθνξά 

ηα εκπνξηθά ινγηζκηθά θαη ε mySQL, PostgreSQL θιπ φζνλ αθνξά ηα ειεχζεξα 

ινγηζκηθά. 

χκθσλα κε ηνπο Burrough θαη McDonell (1998), ζθνπφο ελφο .Γ.Β.Γ. αλαθνξηθά 

κε έλα Γ..Π. είλαη λα θαηαζηήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ γξήγνξα πξνζπειάζηκα ζε 

ζεκαληηθφ αξηζκφ ρξεζηψλ, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ αθεξαηφηεηα ηνπο, λα 

πξνζηαηεχεη ηα δεδνκέλα απφ δηαγξαθή θαη θζνξά, θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ 

πξφζζεζε, αθαίξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ ζηνηρείσλ φηαλ απαηηείηαη [15]. Βέβαηα γηα 

λα κπνξεί έλα .Γ.Β.Γ. λα επηηπγράλεη ηέηνηνπο ζηφρνπο, ζα πξέπεη λα έρεη ηηο 

αθφινπζεο δπλαηφηεηεο: [16] 

 Να επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε, ηελ αλάθιεζε θαζψο θαη ηελ επηινγή ησλ 

δεδνκέλσλ κε βάζε έλα ε πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ή θαη ζρέζεηο. 

 Να δηαρσξίδεη ηελ απνζήθεπζε θαη αλάθιεζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ ρξήζε 

ηνπο ζε πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ εμαζθαιίδνληαο ηελ αλεμαξηεζία κεηαμχ 

ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ. 

 Να παξέρεη δίαπιν επηθνηλσλίαο (interface) κεηαμχ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη 

ησλ πξνγξακκάησλ εθαξκνγψλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ινγηθή πεξηγξαθή ησλ 

δεδνκέλσλ 

 Να αλεμαξηεηνπνηεί ηηο ιεηηνπξγίεο πξφζβαζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηελ 

δηαδηθαζία ησλ εθαξκνγψλ απφ ηελ ίδηα ηε δνκή απνζήθεπζήο ηνπο, έηζη 

ψζηε πηζαλέο αιιαγέο ζηα κέζα θαη ηνπο ηξφπνπο απνζήθεπζεο ηνπο λα κελ 

επεξεάδεη. 

 Να επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ησλ δεδνκέλσλ ηαπηφρξνλα ζε πεξηζζφηεξνπο 

απφ έλαλ ρξήζηεο. 

 Να ηππνπνηεί ηελ δηαδηθαζία πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα, νκνγελνπνηψληαο 

ηελ. 
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 Να πξνζηαηεχεη ηε βάζε δεδνκέλσλ απφ παξάλνκεο θαη άζηνρεο επεκβάζεηο 

θαη ηξνπνπνηήζεηο. 

 Να παξέρεη απζηεξνχο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηε ζπλνρή θαη ηε ζπλέπεηα ησλ 

δεδνκέλσλ νη νπνίνη εθαξκφδνληαη απηφκαηα. Απηνί νη θαλφλεο είλαη έλαο 

έμνρνο ηξφπνο εμάιεηςεο ησλ ιαζψλ, ησλ παξαιήςεσλ θαη ησλ αθνινπζηψλ 

απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα Γ..Π. έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ. Δληνχηνηο, πνιινί ζεσξνχλ φηη ηα ίδηα απνηεινχλ 

έλα ηέηνην ζχζηεκα. Ζ ιεηηνπξγηθή πνιππινθφηεηα ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ 

Πιεξνθνξηψλ θαζηζηά ην ζχζηεκα απηφ δηαθνξεηηθφ απφ νπνηνδήπνηε άιιν, 

γεγνλφο πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ηα αθφινπζα:  

 Υσξίο ηε δπλαηφηεηα νπηηθνπνίεζεο, είλαη κφλν έλαο κεραληζκφο δηαρείξηζεο 

βάζεσλ δεδνκέλσλ, ν νπνίνο είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηε ζσζηή ηζρχ γηα ηελ 

εμαγσγή ζρέζεσλ κεηαμχ νληνηήησλ ησλ δεδνκέλσλ. 

 Υσξίο ηε δπλαηφηεηα αλάιπζεο, ζα κεησλφηαλ ζε κηα απιή απηνκαηνπνηεκέλε 

εθαξκνγή ραξηνγξάθεζεο. 

 Υσξίο ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, ην GIS δε ζα ήηαλ 

ζε ζέζε λα ζπιιάβεη ρσξηθέο θαη ηνπνινγηθέο ζρέζεηο κεηαμχ νληνηήησλ. 

Απηφ πνπ δηαρσξίδεη ην GIS απφ ηα άιια ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ 

νπζηαζηηθά δελ είλαη ε θχζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρεηξίδνληαη [17]. Μπνξεί 

πξαγκαηηθά ηα δχν ζπζηήκαηα λα παξέρνπλ ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηα ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζε εζληθέο νδνχο κηαο 

πνιηηείαο ηεο Ακεξηθήο. Χζηφζν, ε δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

γίλεηαη αλαθνξά ζηα δεδνκέλα. Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ 

αλαθέξεη ηα αηπρήκαηα κε θάπνην κνλαδηθφ θιεηδί, φπσο ε εκεξνκελία ηνπ 

ζπκβάληνο, ν ηχπνο ηνπ νρήκαηνο θιπ. Αληίζεηα, ζηα γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηψλ ηα δεδνκέλα ζρεηίδνληαη κε ηε γεσγξαθηθή πεξηγξαθή ηεο επηθάλεηαο 

ηεο Γεο. Γειαδή, θάζε εγγξαθή αηπρήκαηνο απνηειεί γεσγξαθηθφ γεγνλφο, κε ηελ 

έλλνηα φηη ζπλδέεηαη κε κηα κνλαδηθή ηνπνζεζία νξηζκέλε ζε έλα ζχζηεκα αλαθνξάο.  

Γηα λα γίλεη πην εχθνια αληηιεπηή ε δηαθνξά ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ 

Πιεξνθνξηψλ απφ ηα απιά πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 
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αλαινγηδφκαζηε  ην εξψηεκα «πξνζδηνξηζκφο αηπρεκάησλ πνπ ζεκεηψζεθαλ ζε 

απφζηαζε εθαηφ κέηξσλ απφ θάζε θσηεηλφ ζεκαηνδφηε ζηηο αζηηθέο αξηεξίεο». Δίλαη 

πξνθαλέο φηη κέζσ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ην εξψηεκα απηφ 

είλαη δπλαηφλ λα απαληεζεί κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί νη 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Αληίζεηα, ζην Γεσγξαθηθφ 

χζηεκα Πιεξνθνξηψλ, δεδνκέλνπ φηη είλαη θαηαγεγξακκέλε ε ηνπνινγία ησλ 

αληηθεηκέλσλ, ην εξψηεκα κπνξεί λα απαληεζεί ηδηαίηεξα γξήγνξα θαη κε αθξίβεηα. 

 

2.2 Δθαξκνγέο ησλ Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ ζηηο 

κεηαθνξέο θαη ζπγθνηλσληαθέο ππνδνκέο 

Έλα ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ, φπσο ην Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ, απνηειεί 

κηα νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα πνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε θάζε θάζε ηνπ 

θχθινπ δσήο ησλ ππνδνκψλ. Ζ πξφνδνο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ηεο ελ ιφγσ 

ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ ηερλνινγηθά έμππλα θαη βειηησκέλα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηεπθφιπλε ηνπο ππεπζχλνπο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηε 

βειηηζηνπνίεζε θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο 

αλάπηπμεο ππνδνκψλ.   

Έλα Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαηαγξαθή 

νινθιεξσκέλσλ εξγαζηψλ θαη λα ηελ νπηηθνπνηήζεη κε ηε κνξθή ζεκαηηθψλ ραξηψλ, 

νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο καο θαζνδεγνχλ αλαθνξηθά κε ην ξπζκφ εξγαζηψλ θαη ηηο 

εξγαζίεο πνπ εθθξεκνχλ. πλεπψο, απνηειεί πνιχηηκν εξγαιείν γηα ην κεραληθφ ζε 

δηαθφξνπο ηνκείο, φπσο είλαη νη παξαθάησ: 

Πξνγξακκαηηζκόο: εκαληηθή ζπκβνιή δεδνκέλνπ φηη παξέρεη νξγαλσκέλν ζχλνιν 

δεδνκέλσλ πνπ βνεζά ζηελ εμέηαζε ζχλζεησλ ζελαξίσλ ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηεο 

ηνπνζεζίαο, ηνλ αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ, ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζρεηηθά κε ηνπο 

θπζηθνχο πφξνπο, ηε δξνκνιφγεζε νδψλ θαη αγσγψλ θαη ινηπά.  

πιινγή δεδνκέλσλ: Σα Γ..Π. είλαη εμνπιηζκέλα κε φια ζρεδφλ ηα εξγαιεία θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα έρεη πξφζβαζε ζηα απαηηνχκελα 

δεδνκέλα. Δίλαη γλσζηφ φηη ηα αθξηβή θαη νξγαλσκέλα δεδνκέλα απνηεινχλ 

βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ επίηεπμε ελφο επηηπρεκέλνπ έξγνπ.  
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Αλάιπζε: Ζ αλάιπζε είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ζηνλ θχθιν 

δσήο ησλ ππνδνκψλ θαη θαζνδεγεί ηελ νξζφηεηα ζε θάζε ζρεδηαζκφ. Μεξηθέο απφ 

ηηο αλαιχζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε Γ..Π. είλαη αλάιπζε 

θαηαλνκήο πδαηηθψλ πφξσλ, δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο, εδάθνπο, πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ, πεξηνρήο ιεθάλεο απνξξνήο, πνηακψλ ή θαλαιηψλ, ζεξκνθξαζίαο ή 

πγξαζίαο θαη ινηπά. 

Καηαζθεπή: Δίλαη ην ζηάδην φπνπ νπνηαδήπνηε ζρεδίαζε κεηαθέξεηαη ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν. Σα Γ..Π. βνεζνχλ ηνπο Μεραληθνχο λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ην έξγν θαη ην θφζηνο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα 

ιάβεη ππ‟ φςηλ ηνπ ηηο ψξεο εξγαζίαο, ηηο επηδξάζεηο ησλ επνρηαθψλ δηαθπκάλζεσλ, 

ηηο πεξηνρέο φπνπ έρεη νινθιεξσζεί έλα ηκήκα ηνπ έξγνπ (βνεζψληαο ζηελ εθηίκεζε 

ρξφλνπ θαη ππνιεηπφκελνπ θφζηνπο), λα επηηεπρζεί βειηηζηνπνίεζε δηαδξνκψλ γηα 

θνξηεγά ζθπξνδέκαηνο θαη ινηπά. 

Ζ Ακεξηθαληθή Έλσζε Δζληθψλ Οδψλ θαη Μεηαθνξψλ (AASHTO), έρεη αλαγλσξίζεη 

απφ λσξίο ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Γ..Π. Έηζη, έρεη πιένλ 

αλαπηπρζεί έλαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θιάδνο ησλ Γ..Π., ν νπνίνο βξίζθεη 

εθαξκνγή ζηα πξνβιήκαηα κεηαθνξψλ θαη θαιείηαη κε ηνλ φξν Γεσγξαθηθά 

πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ γηα ηηο Μεηαθνξέο (Geographic Information Systems for 

Transportation - GIS-T).  

χκθσλα κε ηνλ Till (2000) νη κεηαθνξέο απνηεινχλ κηα θαιά εδξαησκέλε πεξηνρή 

ησλ GIS θαη πιένλ ππάξρεη κηα δηαθξηηή GIS-T θνηλφηεηα [18]. Αλ θαη νη νξηζκνί 

δηαθέξνπλ, ηα GIS - T αζρνινχληαη θαη κε έλα δηαθνξεηηθφ ζχλνιν ζεκάησλ καδηθήο 

κεηαθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 

κεηαθνξψλ, ηε ζπλνιηθή θαηαλνκή ηεο θπθινθνξίαο θαη ηηο εθαξκνγέο εχξεζεο 

δηαδξνκψλ. ε γεληθέο γξακκέο, αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε δίθηπα κεηαθνξάο, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ νδηθψλ ή ζηδεξνδξνκηθψλ κέζα απφ έλα πιαίζην γεσγξαθηθά 

επξχηεξεο πεξηνρήο. Πνιιέο GIS-T εθαξκνγέο απαηηνχλ ηελ επέθηαζε ηεο 

παξαδνζηαθήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ ράξηε GIS ζε κηα αλαπαξάζηαζε ηνπ δηθηχνπ 

γηα ηελ ππνζηήξημε πινήγεζεο [19] .  

Τπάξρνπλ πάξα πνιιά παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ηα Γ..Π. ζηνλ ηνκέα ησλ ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ θαη κεηαθνξψλ. 

Παξαθάησ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα νκαδνπνίζεο απηψλ. 
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2.2.1 Δθαξκνγέο ζηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ζπγθνηλσληαθώλ δηθηύσλ 

ηελ θαηεγνξία απηή, αλήθνπλ νη δηαδηθαζίεο θαη ηα εξγαιεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

πηζαλή επέθηαζε ησλ ζπγθνηλσληαθψλ δηθηχσλ (π.ρ. ιεσθνξεηαθή γξακκή, 

επέθηαζε ιηκέλα, αεξνδξνκίνπ θαη ινηπά), ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπο, γηα ηελ 

θαιχηεξε απφδνζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο, φπσο επίζεο θαη νη δηαδηθαζίεο 

παξαθνινχζεζεο θαη ζπληήξεζεο απηψλ.  

Έλα παξάδεηγκα ηεο θαηεγνξίαο απηήο απνηειεί ν αλαζρεδηαζκφο ηνπ δηθηχνπ 

ζηάζεσλ ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ [20]. Αξρηθφ βήκα ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ ν 

πξνζδηνξηζκφο ελφο αλαιπηηθνχ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο ζε πεξηβάιινλ Γ..Π., γηα 

ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ ζηάζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γήκνπ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ έγηλε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο Πνιπθξηηεξηαθήο Αλάιπζεο 

(Multicriteria Analysis), πνπ είλαη έλα καζεκαηηθφ εξγαιείν ππνζηήξημεο απνθάζεσλ 

θαη ζπγθξίλεη δηαθνξεηηθέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ή ζελάξηα. Σα ζελάξηα απηά 

βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα θαη πεξηνξηζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ 

ηνλ ρξήζηε, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ λα ιάβεη κηα πην 

ινγηθή θαη ζπλεηή απφθαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο 

Αλαιπηηθήο Ηεξαξρηθήο Γηαδηθαζίαο (AHP), ε νπνία είλαη Πνιπθξηηεξηαθή Σερληθή. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο είλαη φηη κπνξεί λα ζπλδπάζεη πνηνηηθά 

θαη πνζνηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ, ηελ θαηάηαμε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. 

Έλα άιιν ζηνηρείν ην νπνίν εμεηάζηεθε είλαη ε απφζηαζε πνπ απέρεη ε θάζε ζηάζε 

κε ηελ ακέζσο επφκελε θαη πξνεγνχκελε, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ εθαξκφζηεθε ε ηερληθή 

“Buffer Analysis” θαη κέζσ ησλ εξγαιείσλ “Select by Location” θαη “Select by 

Attribute” πξνζδηνξίδνληαη νη ζηάζεηο πνπ απαηηνχλ δηφξζσζε. Σν ηειηθφ 

πξνηεηλφκελν δίθηπν ζηάζεσλ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 1. 
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Δηθόλα 1: Υάξηεο παξνπζίαζεο ησλ αιιαγώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην δίθηπν 
ηεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ 

 

Με παξφκνηα κεζνδνινγία πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε βειηηζηνπνίεζε ζηάζεσλ ζηελ 

πφιε Wuhan ηεο Κίλαο [21].  
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Δηθόλα 2: Βειηηζηνπνίεζε ζηάζεσλ ζηελ πόιε Wuhan, Κίλα 

 

Έλα παξάδεηγκα ζπληήξεζεο απνηειεί ε ζπληήξεζε απηνθηλεηνδξφκνπ ζηηο νξεηλέο 

πεξηνρέο ηνπ Νεπάι [22]. ηελ πεξίπησζε απηή, νη αζηνρίεο ζηελ πιαγηά ηνπ 

δξφκνπ νδεγνχλ ζπρλά ζε δηαηαξαρέο ηεο θπθινθνξίαο θαη απνηεινχλ κείδνλ 

πξφβιεκα γηα ηε ρψξα, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο 

πξφιεςεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ. Αλαπηχρζεθε ινηπφλ, έλα κνληέιν ζπληήξεζεο 

βαζηζκέλν ζε γεσγξαθηθφ ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ (GIS), ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ζπλζήθεο ζηαζεξφηεηαο ησλ νδνζηξσκάησλ θαη ηελ επζηάζεηα ησλ πξαλψλ. Αξρηθά, 

πξνεηνηκάζηεθε έλαο ράξηεο πξνηεξαηφηεηαο ζπληήξεζεο νδνζηξψκαηνο κε βάζε 

ηελ θαηάζηαζή ηνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ν Γηεζλήο Γείθηεο 

Οκαιφηεηαο IRI (International Roughness Index). ηε ζπλέρεηα παξάρζεθε έλαο 

ράξηεο επηθηλδπλφηεηαο θαηνιηζζήζεσλ ησλ πξαλψλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλν δείθηε 

επαηζζεζίαο θαη, ηέινο, δεκηνπξγήζεθε ν νινθιεξσκέλνο ράξηεο πξνηεξαηφηεηαο 

ζπληήξεζεο ζπλδπάδνληαο ηνπο δχν πξναλεθεξφκελνπο. Ο ηειηθφο δείθηεο 

θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 3. Οη πςειφηεξεο ηηκέο απνδίδνπλ κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα 

ζην ζρεδηαζκφ ζπληήξεζεο. Έηζη, κηα ζπκβαηηθή κέζνδνο ζρεδηαζκνχ ζπληήξεζεο 

ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ πφξσλ κπνξεί λα 

βειηησζεί κε ηελ ελζσκάησζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

νδνζηξψκαηνο θαη ηεο επζηάζεηαο ησλ πξαλψλ κε ζθνπφ λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ νδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ κειέηε δείρλεη φηη ην GIS, ην νπνίν κπνξεί 

λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα απεηθνλίδεη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δεδνκέλσλ καδί ή ρσξηζηά, 
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κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

ζπληήξεζεο νδηθψλ ππνδνκψλ ζηηο πεξηνρέο ησλ Ηκαιαΐσλ. 

 

 
 

Δηθόλα 3: Υάξηεο πξνηεξαηόηεηαο ζπληήξεζεο ζηα βνπλά ηνπ Νεπάι 

 

2.2.2  Δθαξκνγέο ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζπγθνηλσληαθώλ δηθηύσλ 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ πνηθίιεο εθαξκνγέο πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ, ηε βειηηζηνπνίεζή ηνπο, θαζψο θαη 

ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ. 

 Γιαδικαζίες δρομολόγηζης 

Πεξηιακβάλεη δξνκνιφγεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (νρεκάησλ θαη θνξηεγψλ, 

ζθαθψλ θαη πινίσλ θαη ινηπά), αλάιπζε δξνκνιφγεζεο επηθίλδπλσλ πιηθψλ, πνπ 

απαηηεί ππεξβνιηθά πνιιά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ δηθηχνπ θαη άιιεο βάζεηο 

δεδνκέλσλ (π.ρ. δεκνγξαθηθά, ηνπνγξαθηθά, θαηξηθά θαη ινηπά). Δπηπιένλ, ζηελ 

θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη δηαδηθαζίεο εχξεζεο βέιηηζηεο δηαδξνκήο γηα κείσζε 

θφζηνπο θαη ρξφλνπ θαη αχμεζε ηεο απφδνζεο, νη πξνηάζεηο αλαδηάξζξσζεο θαη 

βειηηζηνπνίεζεο δξνκνινγίσλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ, κε ζθνπφ λα εμππεξεηνχλ 

πεξηζζφηεξνπο επηβάηεο, θαιχηεξε ζχλδεζε κε άιια κέζα κεηαθνξάο θαη αχμεζε 
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απφδνζεο. Σέινο, ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δηαδηθαζίεο δξνκνιφγεζεο ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο (εχξεζε ελαιιαθηηθήο δηαδξνκήο ζε απξφβιεπηεο ζπλζήθεο).  

 

Ζ κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Washington θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο 

δηαδξφκνπο κεηαμχ Washington θαη Maryland ηεο Βαιηηκφξεο απνηειεί 

αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα εθαξκνγήο δξνκνιφγεζεο επηθίλδπλσλ πιηθψλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν [23]. Σν ζχζηεκα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ κέζσ GIS δηεπθνιχλεη 

ηε δξνκνιφγεζε ησλ νρεκάησλ πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα πιηθά ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν κε βάζε ηηο θπθινθνξηαθέο θαη θαηξηθέο ζπλζήθεο. Γίλεηαη εληνπηζκφο θαη 

δηαρσξηζκφο ηεο πεξηνρήο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ νρήκαηνο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχληαη νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Ζ δηαδηθαζία εθκεηαιιεχεηαη ηνλ ελδηάκεζν ρξφλν νδήγεζεο γηα λα ελεκεξψζεη ηηο 

ζπλζήθεο ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο. Όηαλ πξαγκαηνπνηεζεί ε ελεκέξσζε ηνπ 

ρξφλνπ ηαμηδηνχ θαη ησλ ζπλζεθψλ γίλεηαη αλαδήηεζε ηεο βέιηηζηεο δηαδξνκήο απφ 

ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ νρήκαηνο θαη ε ζπλνιηθή δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ζε 

ελδηάκεζα ρξνληθά δηαζηήκαηα ψζπνπ ην φρεκα λα θηάζεη ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ 

ηνπ. 

 

 

Δηθόλα 4: Καηξηθέο ζπλζήθεο ζε ζπγθεθξηκέλε ώξα ζηελ πεξηνρή κειέηεο 
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Δηθόλα 5: ελάξηα ελαιιαθηηθώλ δηαδξνκώλ 

 

 

Παξάδεηγκα δηαρείξηζεο απξνζδφθεηεο εθθέλσζεο έθηαθηεο αλάγθεο απνηειεί ε 

πεξίπησζε θαηαζηξνθήο νδηθνχ δηθηχνπ απφ ζεηζκφ ζηελ πεξηνρή Carrefour θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην Port Au Prince ηεο Ατηήο ην 2010 [24]. ηελ πεξίπησζε απηή, ήηαλ 

αλαγθαίν λα θαζνξηζηεί ε πξνζβαζηκφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη γηα απηφ ην ιφγν έγηλε 

ρσξηθή αλάιπζε κέζσ GIS γηα λα εθηηκεζεί ε πξνζβαζηκφηεηα φηαλ ην δίθηπν είλαη 

θαηεζηξακκέλν.  δείρλεη πσο νξηζκέλεο πεξηνρέο έγηλαλ εληειψο απξφζηηεο γηα ηα 

νρήκαηα κεηά ηνλ ζεηζκφ.  

Αγλνήζεθαλ ηα ζχλνξα γηα λα κελ ππάξρεη ζχκπηπμε ησλ γξακκψλ ζην ράξηε θαη 

ζηε ζπλέρεηα ην νδηθφ δίθηπν «θφπεθε» ζηηο δηαζηαπξψζεηο ηνπ κε ηα «ζεκεία 

αλαζηάησζεο». Σα ζεκεία δηαηαξαρήο ηνπνζεηήζεθαλ ζηνπο πιεζηέζηεξνπο νδηθνχο 

άμνλεο κε επαξθή αθξίβεηα αλνρήο γηα λα επηηξαπεί ζε φινπο ηνπο θφκβνπο 

δηαηαξαρήο λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο δξφκνπο. Αθνινχζσο, έρνληαο σο βάζε ηνπο 

θφκβνπο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηηο γξακκέο ησλ νδψλ δεκηνπξγείηαη κηα δψλε 

απνκφλσζεο ησλ ζπληξηκκηψλ θαη ηέινο, γίλεηαη ν δηαρσξηζκφο θαη δεκηνπξγνχληαη 

δηαζηαπξψζεηο. 
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Δηθόλα 6: Μεζνδνινγία γηα ηνλ ηειηθό δηαρσξηζκό ησλ νδηθώλ αμόλσλ 

 

 

Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηή ε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο αλάιπζεο δηθηχνπ ζηελ πεξίπησζε 

ελφο ζελαξίνπ θξίζεο (φπνπ δελ είλαη φιεο νη αζηηθέο νδνί αλνηρηέο ζηελ 

θπθινθνξία), πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ ηκεκάησλ ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ πνπ εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ πξνθεηκέλνπ λα θζάζνπλ ζε αζηηθέο 

πεξηνρέο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ζεηζκφ. 
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Δηθόλα 7: Ζ πξνζβαζηκόηεηα ηεο πεξηνρήο Port Au Prince ηεο Ατηήο κεηά ην ζεηζκό 

 

 Εηηήμαηα κσκλοθοριακής ηετνικής και οδικής αζθάλειας 

Πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο, εληνπηζκφ θαη αλάιπζε 

αηπρεκάησλ (ζπρλέο δηαδξνκέο εκθάληζεο, ζπρλά κέζα ζηα νπνία ζπκβαίλνπλ θαη 

ινηπά), επηπηψζεηο αηπρεκάησλ θνξηεγψλ πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα πιηθά, 

ζχγθξηζε αξηζκνχ αηπρεκάησλ ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο ρξνληέο  γηα λα 

δηαπηζησζεί αλ πάξζεθαλ ηα θαηάιιεια κέηξα, θαζψο θαη ηελ αλάιπζε θαη 

δηαρείξηζε δηθηχσλ θίλεζεο πεδψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα δηαρείξηζεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο απνηειεί ε 

πεξίπησζε ηεο Riyadh, ηεο πξσηεχνπζαο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο [25]. Ζ κειέηε 

βαζίζηεθε ζην GIS γηα ηνλ εληνπηζκφ αλεπαξθψλ νδηθψλ αμφλσλ (π.ρ. αλεθηή, 

κέηξηα, κέηξηα έσο κεγάιε θαη πνιχ κεγάιε νδηθή αλεπάξθεηα) ζηε δσηηθή πεξηνρή 

γχξσ απφ ηνλ πεξηθεξεηαθφ δξφκν ηεο Riyadh. Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο φζνλ 

αθνξά ηελ αλεπάξθεηα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ δξφκσλ φπνπ ε 
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δήηεζε ππεξβαίλεη ηελ θπθινθνξηαθή ηθαλφηεηα. Δλζσκαηψζεθαλ νη φγθνη ησλ 

ζπλδέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο ζηνλ πίλαθα 

πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζην GIS. Γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ κηθξήο εκβέιεηαο, 

έγηλε ρξήζε ηνπ GIS ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ έξγσλ ζην δίθηπν κε ηε ρξήζε 

δπλακηθήο θαηάηκεζεο (θαηαθεξκαηηζκφο) . Δπηπιένλ, ε ελζσκάησζε ηνπ GIS ζηε 

δηαδηθαζία αλάιπζεο ηεο δήηεζεο ηαμηδηνχ γίλεηαη γηα λα εληνπηζηνχλ νη κειινληηθέο 

πεξηνρέο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο. Γηεξεπλήζεθε επίζεο ε ζπληνκφηεξε 

δηαδξνκή θαη ε θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ ηαμηδηνχ ησλ αλαιχζεσλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

θέληξσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 

Δηθόλα 8: Σν νδηθό δίθηπν ηεο Riyadh 
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Σν ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο ήηαλ φηη εληνπίζηεθαλ νη θχξηνη απηνθηλεηφδξνκνη κε ηε 

κεγαιχηεξε θπθινθνξία, θαζψο θαη νη νδνί κε ηελ αλεθηή θπθινθνξία θαη ινηπά. Απηφ 

βαζίζηεθε ζηα δεδνκέλα πνπ παξαηεξήζεθαλ, ηα νπνία ήηαλ ζπλδεδεκέλα κε κία 

βάζε δεδνκέλσλ πνπ ελεξγνπνηνχζε ν εξεπλεηήο γηα λα ηα ρεηξηζηεί, βαζηδφκελνο ζε 

δηεζλή πξφηππα θπθινθνξηαθήο ηθαλφηεηαο ησλ νδψλ. Έηζη, ε κειέηε βνήζεζε 

ηδηαίηεξα ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε ηεο 

πεξηνρήο. 

Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε φζνλ αθνξά επηπηψζεηο αηπρεκάησλ θνξηεγψλ πνπ 

κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα πιηθά απνηειεί ε εθαξκνγή GIS γηα ηνλ εληνπηζκφ ρσξηθψλ 

θαη ρξνληθψλ κνηίβσλ νδηθψλ αηπρεκάησλ κε ρξήζε ρσξηθψλ ζηαηηζηηθψλ πνπ 

εθαξκφζζεθε ζην Ηξάλ [26]. Ζ κειέηε απηή είρε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηπραίσλ 

εθιχζεσλ ακκσλίαο θαη έγηλε αξρηθά πξνζνκνίσζε ζελαξίσλ αηπρεκάησλ κε βάζε 

ην ππνινγηζηηθφ κνληέιν επηθηλδπλφηεηαο ALOHA, θαζψο θαη εμαγσγή ησλ 

απνηειεζκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σν κνληέιν ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην GIS ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ εχθιεθησλ δσλψλ 

πξφζθξνπζεο θαη ππεξπίεζεο γηα δηάθνξα ζελάξηα. Ζ γλψζε πνπ παξέρεηαη απφ 

ηελ έξεπλα απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο ππεπζχλνπο ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ πιηθψλ σο νδεγφο γηα ελδερφκελε 

αλαδξνκνιφγεζε, αλαδηάηαμε ή πεξηνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο επηθίλδπλσλ θνξηίσλ γηα 

ηε κείσζε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ κεηά απφ αηχρεκα θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο. 
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Δηθόλα 9: Εώλεο πξόζθξνπζεο γηα δηαθνξεηηθέο πνζόηεηεο απειεπζέξσζεο 
ακκσλίαο 

 

Έλα αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα γηα ηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε δηθηχσλ 

θίλεζεο πεδψλ είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Υαιαλδξίνπ, φπνπ εθαξκφζηεθε ε 

κέζνδνο ηεο Αλαιπηηθήο Ηεξαξρηθήο Γηαδηθαζίαο (Analytic Hierarchy Process) θαη 

ππνινγίζηεθε έλαο δείθηεο πεξπαηεζηκφηεηαο [27]. Έηζη, έγηλε εμαγσγή ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ην θαηά πφζν ειθπζηηθή πξνο ηνπο πεδνχο είλαη ε πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ ή ην αλ -θαη θαηά πφζν- νη θάηνηθνί ηεο είλαη εμαξηεκέλνη απφ ηε ρξήζε ηνπ 

απηνθηλήηνπ. 
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Δηθόλα 10: Σειηθόο δείθηεο πεξπαηεζηκόηεηαο Γ. Υαιαλδξίνπ -  Γηαδηθαζία ΑHP 

 

 

 Γιατείριζη ζηόλοσ οτημάηων 

Πεξηιακβάλνληαη δηαδηθαζίεο, κεζνδνινγίεο θαη εξγαιεία ησλ Γ..Π. κε θχξην ζηφρν 

ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ κεηαθνξηθνχ ζηφινπ κηαο επηρείξεζεο (επηβαηηθά απηνθίλεηα, 

θνξηεγά, ιεσθνξεία, δίθπθια, πινία θαη αεξνπιάλα). πλεπψο, ζπκβάιιεη ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ησλ 

πξντφλησλ ηεο θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηεο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Αηηηθήο Οδνχ [28], πνπ κεηαμχ άιισλ 

δηαζέηεη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ζηφινπ νρεκάησλ. 
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Δηθόλα 11: Γηαρείξηζε ζηόινπ νρεκάησλ ηεο Αηηηθήο Οδνύ 

 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα Γ..Π. ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ (GIS 

– T) παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ζε έλα εληαίν 

ζχζηεκα, ηνλ ζπλδπαζκφ κε άιια είδε πιεξνθνξηψλ γηα αμηφπηζηα θαη ξεαιηζηηθά 

απνηειέζκαηα θαη νπζηαζηηθά απνηεινχλ έλα νινθιεξσκέλν εξγαιείν ζρεδηαζκνχ, 

αλάπηπμεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ. Αλαιχνληαη ηα πηζαλά ζελάξηα θαη απεηθνλίδνληαη 

πξηλ ζπκβνχλ ηα γεγνλφηα. Γηα ην ιφγν απηφ, κπνξεί λα εθηηκεζεί ν αληίθηππνο ησλ 

γεγνλφησλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο, πξνζπάζεηα θαη θφζηνο 

πξηλ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ. 
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3. ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ 

3.1 Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ απαηηήζεθε έλαο ζπλδπαζκφο ινγηζκηθψλ 

θαη ε θαηάιιειε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζα απνηειέζνπλ. Σν ζχζηεκα ζα απαξηίδεηαη απφ έλα χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (DBMS), έλα ινγηζκηθφ GIS θαη έλα εηδηθφ ινγηζκηθφ 

ην νπνίν απνηειεί ππνζχζηεκα δηαθνκηζηή – ινγηζκηθνχ θαη ζα εμαζθαιίδεη ηελ 

αξκνληθή ζπλχπαξμε ησλ ππφινηπσλ δχν. ην ρήκα 3 παξνπζηάδεηαη ε 

αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηνπ: 

 

  

Ειδικό λογιζμικό για ηη ζςνύπαπξη GIS και 

DBMS  

DBMS 

 
GIS: απεικόνιζη γεωγπαθικών δεδομένων 

Σύζηημα Διασείπιζηρ Βάζηρ Δεδομένων: 

Διεςκολύνει ηην καηασώπηζη, διασείπιζη και 

ανάκληζη μεγάλος όγκος πληποθοπιών  

 

ρήκα 3: Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο 



38 
 

Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (DBMS) ρξεζηκνπνηείηαη σο κεραληζκφο 

γηα ηελ απνζήθεπζε φισλ ησλ ηχπσλ δεδνκέλσλ, σζηφζν δελ κπνξεί λα θαζνξίζεη 

πιήξσο ηε ζεκαζηνινγία ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ 

ελφο πνιπεπίπεδνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο, φπνπ πηπρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απνζήθεπζε θαη ηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ πινπνηνχληαη ζην επίπεδν απνζήθεπζεο 

(ινγηζκηθφ DBMS), ελψ νη ιεηηνπξγίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ δηαηήξεζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πινπνηνχληαη 

ζην επίπεδν ηεο εθαξκνγήο απφ ην ινγηζκηθφ ηνπ GIS. 

 

3.2 Σν ινγηζκηθό ArcGIS 

Σα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (GIS), φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην 2ν 

θεθάιαην, είλαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο, 

απνζήθεπζεο, δηαρείξηζεο, επεμεξγαζίαο, αλάιπζεο θαη απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρψξν, ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ δηαρείξηζε έρεη ζηφρν ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ε επεμεξγαζία ηελ θαηαγξαθή κεηαβνιψλ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Ζ ραξηνγξάθεζε θαη απεηθφληζε ζρεηίδεηαη κε ηελ 

κνληεινπνίεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ κε ηε ρξήζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε 

αλάιπζε κε ηελ επηζήκαλζε κνηίβσλ θαη ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

ήκεξα, ζηελ αγνξά, θπθινθνξνχλ δηάθνξα ινγηζκηθά GIS, άιια πην εμεηδηθεπκέλα 

θαη άιια ιηγφηεξν. Σα ινγηζκηθά πνπ εμεηάζηεθαλ είλαη ην MapInfo, ην ArcGIS θαη ην 

QGIS. Σν MapInfo θαη ην ArcGIS απαηηνχλ θφζηνο αγνξάο, ελψ ην QGIS είλαη 

ειεχζεξν ινγηζκηθφ. 
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Logos Λνγηζκηθά GIS Γηαζεζηκόηεηα 

 
MapInfo Κφζηνο αγνξάο 

 

ArcGIS (ESRI) Κφζηνο αγνξάο 

 
QGIS Διεχζεξν ινγηζκηθφ 

 

Πίλαθαο 1: Σα ινγηζκηθά GIS πνπ εμεηάζηεθαλ 

 

Σν πην εμεηδηθεπκέλν θαη δηαδεδνκέλν ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ είλαη ην ΑrcGIS 

[29]. Απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε ζπιινγή απφ πξντφληα ινγηζκηθνχ GIS πνπ 

παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο επειημία. Δίλαη κηα πιαηθφξκα γηα δηαδηθαζίεο ρσξηθήο 

αλάιπζεο, δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαη απεηθφληζεο. Σν ινγηζκηθφ απηφ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί παληνχ ζε επηρεηξήζεηο, ζην desktop, κέζσ servers θαζψο θαη 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ. Μπνξεί αθφκα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνζπειάζεη online 

ππεξεζίεο [30]. Σν Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν δηαζέηεη άδεηεο ρξήζεο γηα ην 

ArcGIS θαη ε επηινγή ηνπ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ επηινγή ηνπ απαηηνχκελνπ ελδηάκεζνπ 

ινγηζκηθνχ ArcSDE. πλεπψο, ζηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ην ArcGIS. 

 

3.2.1 Σύπνη δεδνκέλσλ 

εκαληηθφ θνκκάηη απνηειεί ε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ζα εληαρζνχλ θαη 

ζα δηαρεηξηζηνχλ. Οη βαζηθνί ηχπνη δεδνκέλσλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη  (α) 

ε ρσξηθή θαη (β) ε πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία [12]. ην ρήκα 4 παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά φιεο νη κνξθέο δεδνκέλσλ ζε έλα Γ..Π. 
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ρήκα 4: Μνξθέο δεδνκέλσλ ζε Γ..Π. 

 

 

Σα ρσξηθά δεδνκέλα πξνζδηνξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζέζεηο ζηελ 

επηθάλεηα ηεο γεο. Υσξίδνληαη ζε Vector Data (Γηαλπζκαηηθά Γεδνκέλα) θαη Raster 

Data (Φεθηνπνηεκέλα Γεδνκέλα) θαη δηαζέηνπλ θαη ηα δχν ζπζηήκαηα ρσξηθήο 

αλαθνξάο. Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη ηα γεσγξαθηθά κήθε θαη πιάηε.  

i. Γηαλπζκαηηθά (Vector): Οη ηξεηο βαζηθνί ηχπνη γεσκεηξηψλ γηα ηα δηαλπζκαηηθά 

δεδνκέλα είλαη ηα ζεκεία, νη γξακκέο θαη ηα πνιχγσλα (πεξηνρέο).  

 Σα ζεκεία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απεηθνλίζνπλ δηαθξηηά ζεκεηαθά δεδνκέλα 

θαη έρνπλ κεδεληθέο δηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζεκεηαθά δεδνκέλα 

απνηεινχλ πφιεηο, ή αθφκα θαη ζεκεία κηαο πφιεο, πνπ έρνπλ κνλαδηθέο 

ζπληεηαγκέλεο. 

 Οη γξακκέο αληηπξνζσπεχνπλ γξακκηθά ραξαθηεξηζηηθά. πλδένπλ θνξπθέο 

κεηαμχ ηνπο θαη έρνπλ κφλν κία δηάζηαζε. Παξαδείγκαηα γξακκηθψλ 

δεδνκέλσλ είλαη δξφκνη, πνηάκηα, κνλνπάηηα θιπ.  

 Σα πνιχγσλα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απεηθνλίζνπλ πεξηνρέο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην φξην κηαο πφιεο ή κηαο ρψξαο θαη έρνπλ δχν δηαζηάζεηο. 

Οπζηαζηηθά, ηα πάληα απνηεινχληαη απφ ηνπιάρηζηνλ κία γξακκή. Σα ζεκεία 

απνηεινχλ γξακκή κεδεληθνχ κήθνπο θαη ηα πνιχγσλα κηα αθνινπζία 

γξακκψλ κε αξρή θαη ηέινο ηελ ίδηα θνξπθή. 
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Σα δεδνκέλα απηά ζην ArcGIS κπνξεί λα είλαη ηχπνπ (format) .shp, πνπ θαιείηαη κηα 

απιή θιάζε ζηνηρείσλ, αξρεία CAD ή feature classes πνπ θαινχληαη θιάζεηο 

ζηνηρείσλ. 

 

ii. Φεθηνπνηεκέλα (Raster): Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ ην ρσξηθφ θαηλφκελν 

ραξαθηεξίδεηαη σο ζπλερήο κεηαβιεηή θαη φηαλ ζέινπκε λα ελζσκαηψζνπκε 

ζην Γ..Π. κηα εηθφλα. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ θαη νη αεξνθσηνγξαθίεο 

θαη νη εηθφλεο απφ δνξπθφξν. Υσξίδνληαη ζε δχν ηχπνπο δεδνκέλσλ: ζε 

ζπλερείο (continuous raster data), φπνπ δελ είλαη μεθάζαξα ηα φξηα ησλ 

θαηλνκέλσλ πνπ απεηθνλίδνληαη θαη ζε δηαθξηηνχο (discrete raster data), φπνπ 

ηα φξηα ησλ θαηλνκέλσλ πνπ απεηθνλίδνληαη είλαη μεθάζαξα θαη δηαθξηηά. 

πλερείο ηχπνη Raster είλαη γηα παξάδεηγκα ε κέηξεζε ζεξκνθξαζηψλ ή 

πςνκέηξσλ, ελψ παξάδεηγκα δηαθξηηψλ απνηειεί ε ππθλφηεηα ηνπ 

πιεζπζκνχ. Τπάξρνπλ επίζεο ηξεηο ηχπνη ζπλφισλ δεδνκέλσλ: ζεκαηηθά 

(thematic), θαζκαηηθά (spectral) θαη εηθφλεο (imagery). 

 

 

Δηθόλα 12: Απεηθόληζε πξαγκαηηθνύ θόζκνπ κέζσ δηαλπζκαηηθώλ θαη 
ςεθηνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ 
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Σα πηλαθνπνηεκέλα ή πεξηγξαθηθά δεδνκέλα πεξηγξάθνπλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ 

αληηθεηκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, έλα πεξηγξαθηθφ δεδνκέλν πνπ ζρεηίδεηαη κε έλαλ 

δξφκν κπνξεί λα είλαη ην φλνκά ηνπ, ην πιάηνο ηνπ, ε πιεξνθνξία αλ είλαη 

αζθαιηνζηξσκέλνο ή φρη, ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο ηνπ θαη άιια. Σα πεξηγξαθηθά 

δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία απνζεθεχεηαη μερσξηζηά 

απφ ην γξαθηθφ ηκήκα ηνπ ράξηε. 

Απνηεινχλ ηε βάζε ησλ γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ καο επηηξέπνπλ λα 

απεηθνλίζνπκε ηα εξσηήκαηά καο θαη λα αλαιχζνπκε ηα δεδνκέλα. ε απινχο φξνπο, 

νη πίλαθεο είλαη δχν δηαζηάζεσλ θαη απνηεινχληαη απφ γξακκέο θαη ζηήιεο. ην 

ArcGIS νη ζεηξέο είλαη γλσζηέο σο εγγξαθέο θαη νη ζηήιεο σο πεδία. Κάζε πεδίν 

κπνξεί λα απνζεθεχζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν δεδνκέλσλ θαη ην φλνκά ηνπ πξέπεη 

λα είλαη κνλαδηθφ. Δπηπιένλ δελ επηηξέπεηαη λα ππάξρνπλ θελά θαη είλαη απαξαίηεην 

λα μεθηλά κε θάπνην αιθαβεηηθφ ραξαθηήξα. 

 

Δηθόλα 13: Attribute Table (Πηλαθνπνηεκέλα δεδνκέλα) 

 

3.2.2 ύλδεζε ρσξηθήο θαη πεξηγξαθηθήο πιεξνθνξίαο  

Σα GIS έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδέζνπλ ηελ ρσξηθή πιεξνθνξία κε ηελ 

πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία βάζεη δπν κνληέισλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ:  
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 ρεζηαθφ (relational) κνληέιν δεδνκέλσλ, ζην νπνίν νη πεξηγξαθηθέο 

πιεξνθνξίεο θαηαρσξνχληαη ζε πίλαθεο ρσξηζηά θαη κεηά ζπζρεηίδνληαη κε ηα 

ρσξηθά δεδνκέλα κέζσ ηηκψλ πνπ είλαη θνηλέο θαη ζηα δχν είδε δεδνκέλσλ 

 Αληηθεηκελνζηξαθέο (object-oriented) κνληέιν δεδνκέλσλ, ζην νπνίν νη 

ρσξηθέο θαη νη πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ζπγρσλεχνληαη ζε αληηθείκελα, ηα 

νπνία κνληεινπνηνχλ αληηθείκελα ζηελ θπζηθή ηνπο ππφζηαζε 

Ζ ζχλδεζε ηεο ρσξηθήο κε ηελ πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία απνηειεί ηε ραξαθηεξηζηηθή 

δπλαηφηεηα ηνπ GIS. [31] [12] ην GIS νηηδήπνηε απεηθνλίδεηαη ζε έλα ράξηε, 

νπζηαζηηθά απνηππψλεηαη ζε έλα ζεκαηηθφ επίπεδν (layer), πάλσ ζην θχξην πνπ 

είλαη ν ράξηεο. Κάζε ζεκαηηθφ επίπεδν ζπλδέεηαη κε έλαλ δηζδηάζηαην πίλαθα πνπ 

πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ην αθνξνχλ θαη ε θάζε εγγξαθή αληηζηνηρεί ζε έλα 

ρσξηθφ ζηνηρείν. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα έρνπλ επηιεγεί απφ 

ην δεκηνπξγφ θαη κπνξεί λα είλαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία επηζπκεί. Γηα ηελ πιήξε 

δηαρείξηζε ησλ πηλάθσλ απφ ην ArcGIS είλαη απαξαίηεην ην πεδίν ObjectID θαη γηα ην 

ιφγν απηφ δεκηνπξγείηαη απηφκαηα φηαλ δεκηνπξγνχκε έλα λέν ζηνηρείν. Οη ηχπνη 

πηλάθσλ πνπ κπνξνχλ λα «ζπλδεζνχλ» ζην ArcGIS είλαη κνξθήο .dbf, .xlsx 

Τπάξρνπλ πνιιέο πεγέο δεδνκέλσλ ζε κνξθή πίλαθα θαη ην ArcGIS ζπλδπάδεηαη κε 

πνιιέο κνξθέο απηψλ. Οη πηλαθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ 

ζαλ πίλαθεο ζε αξρεία βάζεσλ δεδνκέλσλ (.dbf), αξρεία θεηκέλνπ (.txt), πίλαθεο πνπ 

παξάγνληαη ζε άιια πξνγξάκκαηα φπσο ην MS Excel (ηεο κνξθήο .xls, .xlsx ή .csv) 

θαη ε MS Access (ηεο κνξθήο .mdb ή .accdb) [31].  

Σα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο «ηξέρνπλ θάησ απφ ην 

GIS» θαη κε ηε ζεηξά ηεο ε βάζε ζπλνδεχεηαη απφ ηα metadata. Metadata θαινχληαη 

ηα δεδνκέλα γηα ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο βάζεο ή δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλα πεδία. ε απηά κπνξεί λα θαηαγξαθεί νπνηαδήπνηε 

πιεξνθνξία θξίλεηαη ζεκαληηθή γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο θάζε εξγαζίαο.  

 

3.2.3 Ζ έλλνηα ηεο γεσβάζεο 

ην ζχζηεκά καο είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε κηαο γεσβάζεο ή γεσγξαθηθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ (Geodatabase). Ζ γεσβάζε ζην ArcGIS απνηειεί κηα ζπιινγή 

γεσγξαθηθψλ ζπλφισλ θιάζεσλ ζηνηρείσλ (Feature Datasets) δηαθφξσλ ηχπσλ, ηα 
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νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο πεξηέρνπλ θιάζεηο ζηνηρείσλ (Feature Classes). [32] Σα ελ 

ιφγσ ζηνηρεία βξίζθνληαη ζε έλα θνηλφ θάθειν ζπζηήκαηνο αξρείσλ, κηα βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο Microsoft Access ή έλα ζρεζηαθφ DBMS πνιιψλ ρξεζηψλ (φπσο 

Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Informix ή IBM DB2). Οη γεσγξαθηθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ έρνπλ πνηθίιν αξηζκφ ρξεζηψλ θαη κπνξνχλ λα θιηκαθσζνχλ απφ 

κηθξέο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα έλα ρξήζηε, ζε κεγαιχηεξεο νιφθιεξσλ νκάδσλ 

εξγαζίαο ζε έλα ηκήκα ή κηα επηρείξεζε φπνπ έρνπλ πξφζβαζε πνιινί ρξήζηεο. 

Οη θιάζεηο ζηνηρείσλ (Feature Classes) είλαη νκνηνγελείο ζπιινγέο θνηλψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ ην θαζέλα έρεη ηελ ίδηα ρσξηθή αλαπαξάζηαζε θαη 

πεξηιακβάλνπλ έλα θνηλφ ζχλνιν ζηειψλ (πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ) [32]. Ο 

γεσκεηξηθφο ηχπνο ηνπο κπνξεί λα είλαη είηε γξακκή, είηε ζεκείν, είηε πνιχγσλν. Σα 

ζχλνια θιάζεσλ ζηνηρείσλ (Feature Datasets) πνπ πεξηέρνπλ ηηο θιάζεηο, είλαη κηα 

ζπιινγή απφ ρσξηθά ή ζεκαηηθά ζπζρεηηζκέλεο Feature Classes θαη ν πξσηαξρηθφο 

ζθνπφο ηνπο είλαη ε νξγάλσζε ησλ θιάζεσλ ζηνηρείσλ ζε έλα θνηλφ ζχλνιν 

δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε ρξήζε θνηλνχ γεσγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ 

[32].  

Δπηπιένλ, κηα γεσβάζε είλαη ε θπζηθή απνζήθεπζε γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (DBMS) ή 

έλα ζχζηεκα αξρείσλ. Μπνξνχκε λα απνθηήζνπκε πξφζβαζε θαη λα εξγαζηνχκε κε 

απηή ηε ζπιινγή ζπλφισλ δεδνκέλσλ είηε κέζσ ηνπ ArcGIS είηε κέζσ ελφο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ SQL [32].  

 

Δηθόλα 14: Μηα γεσβάζε κε ηα πηζαλά πεξηερόκελά ηεο 
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Οη γεσβάζεηο δηαζέηνπλ έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ κνληέιν γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ. Σν κνληέιν απηφ 

πινπνηείηαη σο κηα ζεηξά πηλάθσλ πνπ «δηαηεξνχλ» ηηο θιάζεηο ζηνηρείσλ (Feature 

Classes), ζχλνια δεδνκέλσλ raster θαη ηδηφηεηεο [31].  

ην παξφλ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη ε Enterprise Geodatabase, ε νπνία απνηειεί 

ηελ απνδνηηθφηεξε ιχζε ηεο Esri γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε 

γηα κηα κεγάιε, πνιιαπιψλ ρξεζηψλ (multi-user) γεσβάζε. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα επεμεξγαζηεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ηαπηφρξνλα απφ πνιινχο ρξήζηεο.  

 

3.2.4 Γεσγξαθηθό ζύζηεκα αλαθνξάο 

Γηα ηελ νξζή απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα ππάξρεη έλα θνηλφ ζχζηεκα 

αλαθνξάο [12]. πλεπψο, ε αθξηβήο ζέζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ ζηελ επηθάλεηα ηεο 

Γεο πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί κε βάζε έλα θνηλφ ζχζηεκα. Ο ζπζρεηηζκφο ελφο 

δηαλχζκαηνο ή ζεκείνπ κε ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ πάλσ ζηε Γε νλνκάδεηαη 

γεσζπζρέηηζε θαη πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ, πνπ 

θαινχληαη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο. Γεσγξαθηθφ κήθνο (longitude) νλνκάδεηαη ε 

απφζηαζε ζε κνίξεο ελφο ηφπνπ απφ ηνλ πξψην κεζεκβξηλφ (prime meridian) πξνο 

αλαηνιηθά ή δπηηθά. Γεσγξαθηθφ πιάηνο (latitude) νλνκάδεηαη ε απφζηαζε ζε κνίξεο 

ελφο ηφπνπ απφ ηνλ Ηζεκεξηλφ (equator) βφξεηα ή λφηηα.  
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Δηθόλα 15: Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο 

 

Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζέζε ελφο ζηνηρείνπ ζην ράξηε δελ είλαη εχθνια 

πξνζβάζηκεο. Γηα απηφ ην ιφγν δηαρεηξίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην ινγηζκηθφ, απφ ην 

νπνίν επηιέγνπκε έλα ζχζηεκα αλαθνξάο. ηελ Διιάδα είλαη επξέσο δηαδεδνκέλν ην 

Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο 1987 (ΔΓΑ ‟87). Χζηφζν γίλεηαη θαη επξεία 

ρξήζε ηνπ Παγθνζκίνπ Γεσδαηηηθνχ πζηήκαηνο Αλαθνξάο (WGS ‟84) φρη κφλν ζηελ 

Διιάδα, αιιά θαη ζηελ Δπξψπε γεληθφηεξα. Απηφ ην ζχζηεκα αλαθνξάο 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

 

Δηθόλα 16: Γεσγξαθηθό πιάηνο θαη Γεσγξαθηθό Μήθνο 
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3.2.5 Σν ελδηάκεζν ινγηζκηθό ArcSDE 

Όπσο αλαθέξζεθε, ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ έρεη σο ζηφρν ηελ πξφζβαζε ζην 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ γηα λα δηαρεηξηζηεί ηα ρσξηθά δεδνκέλα θαη 

λα ηα πξνσζήζεη ζην GIS [32]. Σν ξφιν απηφ ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα ηνλ 

αλαιάβεη ν ArcSDE πνπ δηαηίζεηαη απφ ηελ ESRI καδί κε ην ArcGIS θαη ζπγθεθξηκέλα 

κε ην παθέην ArcGIS for Server.  

 

 

ρήκα 5: Ο ArcSDE ζην ζύζηεκα 
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3.3 Σν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 

Γηα λα πινπνηεζεί κηα βάζε δεδνκέλσλ απαηηείηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ελφο πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (.Γ.Β.Γ.), πνπ είλαη έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ κε ηε 

κνξθή ινγηζκηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ. Σα .Γ.Β.Γ. κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα ή 

έλα ζπλδπαζκφ απφ ηα ηεξαξρηθά, δηθηπαθά, ζρεζηαθά θαη αληηθεηκελνζηξαθή 

κνληέια πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ππνελφηεηα πνπ αθνινπζεί.  

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζα γίλεη απφ 

ηερληθφ ζε θεληξηθφ Server ηεο ζρνιήο ηνπ Δ.Μ.Π. θαη ζηε ζπλέρεηα δε ζα απαηηεζεί 

απφ ηνπο ρξήζηεο θακία δηαδηθαζία ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε απηή ή ην ρεηξηζκφ 

ηνπ .Γ.Β.Γ. πλεπψο, νη ρξήζηεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζε πεξηβάιινλ GIS δε 

ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ νχηε λα ρεηξίδνληαη ηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, 

δε γίλεηαη αλαθνξά ζηηο κεζνδνινγίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ απφ ηνλ ηερληθφ γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ .Γ.Β.Γ. 

 

3.3.1 Μνληέια βάζεσλ δεδνκέλσλ 

Σα κνληέια βάζεσλ δεδνκέλσλ νπζηαζηηθά απνηεινχλ έλα ζχλνιν απφ ινγηθά 

εξγαιεία γηα ηελ πεξηγξαθή δεδνκέλσλ, ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο θαη ηε ζεκαζία 

ηνπο. Γηα λα γίλεη πην εχθνια αληηιεπηή ε έλλνηα κεξηθψλ κνληέισλ, αλαθέξνληαη νη 

νξηζκνί ησλ νληνηήησλ θαη ησλ ζπζρεηίζεσλ.  

Με ηνλ φξν νληφηεηα (Entity) νξίδνπκε έλα αληηθείκελν, έλα πξφζσπν, κηα θαηάζηαζε 

θαη γεληθά νηηδήπνηε κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί ζαλ αλεμάξηεηε χπαξμε. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ κηαο εκπνξηθήο εηαηξείαο, νληφηεηεο κπνξεί λα 

είλαη νη εξγαδφκελνη, νη πειάηεο, νη πξνκεζεπηέο θαη άιια. Με ηνλ φξν ζπζρέηηζε 

(Relationship) αλαθεξφκαζηε ζηνλ ηξφπν ζχλδεζεο δχν μερσξηζηψλ νληνηήησλ, 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε άληιεζε ζηνηρείσλ απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπο. [33] 

Ηεξαξρηθό κνληέιν (Hierarchical Model): Αλαπηχρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 θαη έρεη 

κηα ηεξαξρηθή δνκή πνπ ζπκίδεη δέλδξν. Οη νληφηεηεο κνηάδνπλ κε απνιήμεηο απφ 

θιαδηά δέλδξσλ θαη ηνπνζεηνχληαη ζε επίπεδα ηεξαξρίαο. Σα θιαδηά παξηζηάλνπλ ηηο 

ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο νληφηεηεο. Απφ κηα νληφηεηα πνπ βξίζθεηαη ζε έλα 
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αλψηεξν επίπεδν μεθηλνχλ πνιιά θιαδηά, θαζέλα απφ ηα νπνία θαηαιήγεη ζε κηα 

νληφηεηα πνπ βξίζθεηαη ζε ρακειφηεξν επίπεδν. Αιιά, ζε θάζε νληφηεηα πνπ 

βξίζθεηαη ζε ρακειφηεξν επίπεδν αληηζηνηρεί κφλν κία νληφηεηα πνπ βξίζθεηαη ζε 

αλψηεξν επίπεδν. Χζηφζν, ζήκεξα ζεσξείηαη δχζρξεζην θαη μεπεξαζκέλν. [33] 

 

ρήκα 6: Ηεξαξρηθό κνληέιν 

 

Γηθηπσηό κνληέιν (Network Model): Τπάξρεη θαη ζε απηφ έλα επίπεδν ηεξαξρίαο, 

αιιά θάζε ζηνηρείν κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί κε πνιιά ζηνηρεία είηε ζε θαηψηεξν είηε ζε 

αλψηεξν επίπεδν. „Όπσο θαη ην ηεξαξρηθφ, αλαπηχρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 θαη 

ζήκεξα ζεσξείηαη δχζρξεζην θαη μεπεξαζκέλν. [33] 

 

ρήκα 7: Γηθηπσηό κνληέιν 
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ρεζηαθό κνληέιν (Relational Model): Πξνηάζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1970 απφ 

ηνλ Edgar F. Codd θαη ζήκεξα απνηειεί ηνλ αδηακθηζβήηεην θπξίαξρν ζηνλ θφζκν 

ησλ κνληέισλ δεδνκέλσλ. Ζ νπηηθή ηνπ ζεσξεί ηε βάζε δεδνκέλσλ σο έλα ζχλνιν 

απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πίλαθεο. Κάζε ζεηξά αληηζηνηρεί ζε κηα νληφηεηα, ελψ 

θάζε ζηήιε ζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ ή κηα ηδηφηεηα φισλ ησλ νληνηήησλ. Μία ζρεζηαθή 

βάζε δεδνκέλσλ νλνκάδεηαη κία ζπιινγή ζρέζεσλ πνπ έρνπλ δηαθξηηά νλφκαηα. [33] 

 

 

Αληηθεηκελνζηξαθέο Μνληέιν (Object – Oriented Model): Δπηηξέπεη ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζε ζρέζε κε ην 

ζρεζηαθφ. Ζ έλλνηα ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ πεξηιακβάλεη δεδνκέλα θαη κεζφδνπο 

αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Με ηηο ηεξαξρίεο εμεηδίθεπζεο θαη 

ζπκπεξίιεςεο κνληεινπνηνχληαη ζρεηηθά εχθνια αθφκα θαη πνιχπινθεο νληφηεηεο 

ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. [14] 

Σα πξψηα δχν κνληέια, φπσο αλαθέξζεθε, ζήκεξα ζεσξνχληαη δχζρξεζηα θαη 

ζπλεπψο είλαη μεπεξαζκέλα. Σα ηειεπηαία δχν είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα θαη πιένλ 

είλαη ηα πην θαηάιιεια γηα ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ. Χζηφζν, ην πην δηαδεδνκέλν 

κνληέιν είλαη παγθνζκίσο, ην ζρεζηαθφ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηα 

Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, απνηειεί θαη ην κνληέιν ζην 

νπνίν βαζίδεηαη ε βάζε δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 

ρήκα 8: ρεζηαθό κνληέιν κε θιεηδί ην πεδίν «IATA» 
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3.3.2 Σν ζρεζηαθό κνληέιν 

Ο Edgar F. Codd, ν νπνίνο ην αλέπηπμε, ζεσξνχζε φηη νη αηηήζεηο ηνπ ρξήζηε ζα 

πξέπεη λα αλαδεηνχλ δεδνκέλα κε βάζε ην πεξηερφκελν θαη φρη αθνινπζψληαο απιά 

ζπλδέζκνπο, φπσο ζπλέβαηλε κέρξη ηφηε [33]. Δπάλσ ζηε ζηέξεε βάζε ηνπ 

ζρεζηαθνχ κνληέινπ έρνπλ αλαπηπρζεί θνξπθαία πξντφληα ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (DBMS), φπσο ηελ νηθνγέλεηα πξντφλησλ DB2 ηεο 

IBM, ηελ Informix, ηελ Oracle, ηα πξντφληα MS-Access θαη MS-SQLServer ηεο 

Microsoft, ηελ Paradox θαη άιιεο. 

Ζ ηζρχο ηνπ ζρεζηαθνχ κνληέινπ βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην γεγνλφο φηη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ απιφηεηα θαη ειθπζηηθφηεηα. Ζ νπηηθή ηνπ ζεσξεί ηε βάζε 

δεδνκέλσλ σο έλα ζχλνιν απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πίλαθεο. ήκεξα έρεη 

επηθξαηήζεη ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο δηαζέηεη ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα σο πξνο ηα άιια δχν κνληέια θαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ 

ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε απηφ απνθαινχληαη ζρεζηαθέο (Relational Databases) [33]. 

Με άιια ιφγηα, κία ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ νλνκάδεηαη κία ζπιινγή ζρέζεσλ πνπ 

έρνπλ δηαθξηηά νλφκαηα. Με ηηο ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ δηαζέηνπκε έλαλ ζαθή, 

απιφ θαη εχθνια θαηαλνεηφ ηξφπν γηα λα κπνξέζνπκε λα αλαπαξαζηήζνπκε θαη λα 

δηαρεηξηζηνχκε ηα δεδνκέλα καο.  

ην κνληέιν απηφ ν ρξήζηεο βιέπεη ηηο νληφηεηεο θαη ηηο ζπζρεηίζεηο κε ηε κνξθή 

πηλάθσλ (Tables) θαη ζρέζεσλ (Relations) αληίζηνηρα. Έλαο πίλαθαο, πνπ απνηειεί 

έλα ζχλνιν νληνηήησλ, απνηειείηαη απφ γξακκέο θαη ζηήιεο. Ζ θάζε γξακκή 

νλνκάδεηαη εγγξαθή (Record) ή πιεηάδα (Tuple), ελψ ε θάζε ζηήιε νλνκάδεηαη πεδίν 

(Field) ή ηδηφηεηα (Atrribute). Ζ θάζε εγγξαθή ή πιεηάδα απνηειεί κία νληφηεηα.  

 

Πίλαθαο 2: Σν ζύλνιν νληνηήησλ «Γξαζηεξηόηεηεο» 
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Μία βάζε δεδνκέλσλ είλαη ρξήζηκε κφλν φζν θαηαρσξεί ρξήζηκεο θαη ζσζηέο 

πιεξνθνξίεο. πλεπψο, ινγηθή απαίηεζε απνηειεί ην DBMS λα απνηξέπεη ηελ 

θαηαρψξεζε ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίαο. Βαζηθφο πεξηνξηζκφο είλαη ν 

απνθαινχκελνο πεξηνξηζκφο θιεηδηνχ, πνπ νλνκάδεηαη ε δήισζε φηη ππάξρεη θάπνην 

ειαρηζηνπνηεκέλν ππνζχλνιν ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγξαθψλ ελφο πίλαθα, ηνπ νπνίνπ 

ε ηηκή πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα ηελ θάζε εγγξαθή [33]. Με άιια ιφγηα, δελ 

επηηξέπεηαη δχν εγγξαθέο ζε έλαλ πίλαθα λα έρνπλ αθξηβψο ηελ ίδηα ηηκή ζε φιεο ηηο 

ηδηφηεηεο.  

Έλα ζχλνιν πεδίσλ ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηελ θάζε κία εγγξαθή ιέγεηαη φηη απνηειεί 

έλα ππνςήθην θιεηδί γηα ηνλ πίλαθα [33]. Γηα ζπληνκία, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην 

απνθαινχκε απιψο θιεηδί. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ πίλαθα «Γξαζηεξηφηεηεο» (Πίλαθαο 

2) ην πεδίν «Κσδηθφο_Γξαζηεξηφηεηαο» απνηειεί έλα ππνςήθην θιεηδί. Απφ ην 

ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πεδίσλ, ν ζρεδηαζηήο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κπνξεί λα 

επηιέμεη θαη λα νξίζεη έλα θχξην ή πξσηεχνλ θιεηδί. 

Έλα επηπιένλ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Βάζεσλ 

Γεδνκέλσλ απνηειεί ην πιήζνο ζηνηρείσλ απεηθφληζεο ή ε πνιιαπιφηεηα ησλ 

ζρέζεσλ. Ο αξηζκφο ζηνηρείσλ κηαο απεηθφληζεο εθθξάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ νληνηήησλ, 

κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κία νληφηεηα. Όηαλ ηα ζχλνια νληνηήησλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζπζρέηηζε είλαη δχν, ηφηε ε ζπζρέηηζε απνθαιείηαη δπαδηθή. ηε 

ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη νη δπλαηέο δπαδηθέο ζπζρεηίζεηο. [33] 

 Έλα πξνο έλα: Μία νληφηεηα ηνπ ζπλφινπ Α ζπζρεηίδεηαη ην πνιχ κε κία 

νληφηεηα ηνπ ζπλφινπ Β θαη αληίζηξνθα. 

 Έλα πξνο πνιιά: Μία νληφηεηα ηνπ ζπλφινπ Α ζπζρεηίδεηαη κε νπνηνλδήπνηε 

αξηζκφ νληνηήησλ ( 0 ή πεξηζζφηεξεο) ηνπ ζπλφινπ Β. Χζηφζν, κία νληφηεηα 

ηνπ Β κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί ην πνιχ κε κία νληφηεηα ηνπ Α. 

 Πνιιά πξνο πνιιά: Μία νληφηεηα ηνπ ζπλφινπ Α ζπζρεηίδεηαη κε 

νπνηνλδήπνηε αξηζκφ νληνηήησλ (0 ή πεξηζζφηεξεο) ηνπ ζπλφινπ Β θαη 

αληίζηξνθα. 
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ρήκα 9: Πνιιαπιόηεηα ζρέζεσλ (α) Έλα πξνο έλα, (β) Έλα πξνο πνιιά, (γ) Πνιιά 
πξνο πνιιά 

 

    

3.3.3 Δπηινγή πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 

ήκεξα ζηελ αγνξά θπθινθνξνχλ δηάθνξα ζρεζηαθά DBMS ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ 

λα δηαθξηζνχλ ζε κεγάια θαη κηθξά. Σα κηθξά αθνξνχλ θπξίσο απινχο ρξήζηεο, 

φπσο είλαη ε Microsoft Access, ε Paradox, ε FoxPro θαη άιια, ελψ ηα κεγάια 

αθνξνχλ θπξίσο κεγάινπο νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο, έρνπλ ηεξάζηην φγθν 

δεδνκέλσλ θαη πνιινχο ρξήζηεο ηαπηφρξνλα, θαη ηέηνηα ζπζηήκαηα είλαη ηα Oracle, 

Ingres, Informix, SQL Server θαη άιια. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο είλαη πξνθαλέο φηη ζα ρξεηαζηεί έλα κεγάιν ζρεζηαθφ DBMS. Χζηφζν, ζα 

πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ην ινγηζκηθφ ηνπ GIS πνπ επηιέρζεθε. Γηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο γεσβάζεο πνιιψλ ρξεζηψλ θαη ππεξβνιηθά κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ ζην 

ArcGIS πξνζθέξνληαη σο ρψξνο απνζήθεπζεο πέληε δηαθνξεηηθά ινγηζκηθά: ε 
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Oracle DB ηεο Oracle Corporation, ε DB2 θαη ε Informix ηεο IBM, ε PostgreSQL θαη ε 

SQL Server ηεο Microsoft [31].  

 

 

 

ρήκα 10: Σερλνινγία ArcSDE θαη ππνζηεξηδόκελα ινγηζκηθά 

 

Χο πξνο ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ παξαπάλσ DBMS νη κεηαμχ ηνπο 

δηαθνξέο είλαη ειάρηζηεο. Ξερσξίδνπλ ε PostgreSQL θαη ε SQL Server πνπ είλαη 

ινγηζκηθά αλνηθηνχ θψδηθα (ζπλεπψο κπνξνχκε λα επέκβνπκε ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπο) θαη πξνζθέξνληαη ρσξίο νηθνλνκηθφ αληίηηκν ζην δηαδίθηπν. Σν 

Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν δηαζέηεη ηελ Microsoft SQL Server θαη ζπλεπψο 

απνηειεί ην ζρεζηαθφ DBMS πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε.  
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3.4 Υξήζηεο θαη δηθαηώκαηα 

Ζ βάζε δεδνκέλσλ είλαη πνιιαπιψλ ρξεζηψλ θαη ζπλεπψο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

έρνπλ φινη ηα ίδηα πξνλφκηα ζε απηή. Ο θάζε ρξήζηεο πνπ έρεη πξφζβαζε ζπλδέεηαη 

κε έλα ινγαξηαζκφ, ν νπνίνο έρεη θάπνηα δηθαηψκαηα. Σα δηθαηψκαηα απηά 

πξνζδηνξίδνπλ ζε πνηα δεδνκέλα έρεη πξφζβαζε ν θάζε ρξήζηεο θαη πσο κπνξεί λα 

ηα αμηνπνηήζεη. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί θάπνηνο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα κφλν ηεο 

πξνβνιήο ελφο ζπλφινπ θιάζεσλ, ελψ θάπνηνο άιινο λα έρεη θαη ηε δπλαηφηεηα 

επεμεξγαζίαο απηνχ. 

Οη ινγαξηαζκνί ρξεζηψλ είλαη κνλαδηθά νλφκαηα κε θσδηθνχο πξφζβαζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ελφο αηφκνπ πνπ ζπλδέεηαη ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ κε βάζε ηα θαζήθνληα πνπ ηνπο 

παξέρνληαη. Οη ρξήζηεο πνπ απαξηίδνπλ ην ζχζηεκα είλαη ν δηαρεηξηζηήο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ (Database Administrator), ν δηαρεηξηζηήο ηεο γεσβάζεο (Geodatabase 

Administrator), ν θάηνρνο ησλ δεδνκέλσλ (Data Owner) θαη ν απιφο ρξήζηεο (Data 

User). 

 

Δηθόλα 17: Υξήζηεο πνπ απαξηίδνπλ ην ζύζηεκα 

 
 
 
Γιατειριζηής βάζης δεδομένων (Database Administrator ) 

Γεκηνπξγείηαη απηνκάησο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ DBMS θαη είλαη ν επηθεθαιήο 

φισλ ησλ ρξεζηψλ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ρξεζηψλ, ηε 

δεκηνπξγία ηεο γεσβάζεο αιιά θαη γηα ην backup απηήο. 

Γιατειριζηής γεωβάζης (Geodatabase Administrator ) 

Δίλαη ν δηαρεηξηζηήο ηεο γεσβάζεο θαη ζπλεπψο δηαζέηεη φια ηα δηθαηψκαηα γηα θάζε 

ζχλνιν θιάζεσλ ζηνηρείσλ (Feature Dataset). Δπίζεο, κπνξεί λα έρεη ηνλ έιεγρν 
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φισλ ησλ επεμεξγαζηψλ ησλ ρξεζηψλ ζηε γεσβάζε θαη λα είλαη ν κνλαδηθφο, εάλ 

απηφο ην επηζπκεί, πνπ κπνξεί λα ηηο εγθξίλεη. 

Κάηοτος δεδομένων (Data Owner) 

Οη θάηνρνη δεδνκέλσλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγνπλ θαη λα δεκηνπξγνχλ 

δεδνκέλα, λα δηαρεηξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ θαη γεληθά έρνπλ παξφκνηα 

πξνλφκηα κε ηνλ δηαρεηξηζηή γεσβάζεο. 

Απλός Χρήζηης (Data User) 

Οη απινί ρξήζηεο έρνπλ ηφζα δηθαηψκαηα φζα ηνπο παξέρεη ν δηαρεηξηζηήο θαη ν 

θάηνρνο δεδνκέλσλ, ζε ζχλνια θιάζεσλ ζηνηρείσλ.  

Οη ηέζζεξεηο ηχπνη δηθαησκάησλ πνπ παξέρνληαη ζε έλα ρξήζηε είλαη ε επηινγή 

(Select), εηζαγσγή (Insert), ελεκέξσζε (Update) θαη δηαγξαθή (Delete). 

 

 

Δηθόλα 18: Σν παξάζπξν παξαρώξεζεο δηθαησκάησλ 

 

Δπηινγή (Select): επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα πξνβάιιεη φια ηα ζηνηρεία θαη ζπλεπψο 

εάλ απηφο ην επηζπκεί, κπνξεί λα ηα αληηγξάςεη θαη λα ηα πξνζζέζεη ζε δηθφ ηνπ 

Feature Dataset. 
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Δηζαγσγή (Insert): επηηξέπεη ηελ πξνζζήθε λέσλ ζηνηρείσλ ζηηο θιάζεηο ζηνηρείσλ. 

εκεηψλεηαη φηη δελ ηνπ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε λέσλ θιάζεσλ ζηνηρείσλ ζε ζχλνιν 

θιάζεσλ άιινπ θαηφρνπ (Data Owner). Δπηπιένλ, δελ ηνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

λα πξνζζέζεη λέν πεδίν (ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα) ζε πίλαθα ραξαθηεξηζηηθψλ 

θιάζεο ζηνηρείνπ άιινπ θαηφρνπ (Data Owner). 

Update: επηηξέπεη ηελ ελεκέξσζε ησλ ζηνηρείσλ. 

Delete: επηηξέπεη ηελ δηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ. εκεηψλεηαη φηη δελ ηνπ επηηξέπεηαη ε 

δηαγξαθή θιάζεσλ ζηνηρείσλ απφ ζχλνιν θιάζεσλ άιινπ θαηφρνπ (Data Owner). 

Δπηπιένλ, δελ ηνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηαγξάςεη έλα ππάξρνλ πεδίν 

(ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα) ζε πίλαθα ραξαθηεξηζηηθψλ θιάζεο ζηνηρείνπ άιινπ 

θαηφρνπ (Data Owner). 

Ζ βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επαιεζεχεη ηνπο ινγαξηαζκνχο 

ρξεζηψλ πνπ πξνζπαζνχλ λα ζπλδεζνχλ ζε απηή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν δηαρεηξηζηήο 

ηεο βάζεο (Database Administrator) πξέπεη λα πξνζζέζεη ρξήζηεο ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ. Ζ βάζε ειέγρεη ηε ιίζηα ησλ ρξεζηψλ γηα λα βεβαησζεί φηη έλαο ρξήζηεο 

κπνξεί λα θάλεη ζχλδεζε θαη ε δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη έιεγρνο ηαπηφηεηαο. 

Μφιηο πξνζηεζνχλ νη ρξήζηεο δίλνληαη ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα ζε απηνχο γηα λα 

θαζνξηζηεί ηη επηηξέπεηαη λα θάλνπλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ηη φρη. Απηφ γίλεηαη απφ 

ηνλ δεκηνπξγφ θάζε ζπλφινπ θιάζεσλ ζηνηρείσλ (Feature Dataset), δειαδή απφ ηνλ 

Data Owner. Ζ βάζε ειέγρεη απηά ηα δηθαηψκαηα, φηαλ έλαο ρξήζηεο κε έιεγρν 

ηαπηφηεηαο πξνζπαζεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε ή λα αιιάμεη δεδνκέλα. Απηή ε 

δηαδηθαζία νλνκάδεηαη εμνπζηνδφηεζε (authorization).  

Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα νκαδνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπο 

γηα πξφζβαζε ζε δεδνκέλα θαη ηελ εθρψξεζε πξνλνκίσλ ζε κηα νκάδα. Απηφ 

κπνξεί λα κεηψζεη ην ρξφλν πνπ δαπαλάηαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ 

θάζε ρξήζηε θαη απινπνηεί ηε δηαρείξηζε κεγάινπ αξηζκνχ πξνλνκίσλ γηα κεγάιν 

αξηζκφ ρξεζηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νκάδεο πνπ 

νλνκάδνληαη επίζεο ξφινη θαη παξέρνπλ δηθαηψκαηα ζηνπο ρξήζηεο κε βάζε ηηο 

θνηλέο επηηξεπφκελεο ιεηηνπξγίεο ηνπο. 
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3.5 ηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο γεσβάζεο 

ε κία γεσγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία έρνπλ πξφζβαζε πνιινί ρξήζηεο 

είλαη ινγηθφ λα ππάξμεη κεγάινο αξηζκφο επεμεξγαζηψλ. Κάπνηεο απφ απηέο κπνξεί 

λα ζπκβαίλνπλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο ζηελ ίδηα 

θιάζε ζηνηρείσλ. Απηφ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζπλερή δηαθνξνπνίεζε 

ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ θαη επνκέλσο λα θαζίζηαηαη δχζθνινο ν έιεγρνο νξζφηεηαο 

απηψλ. Καιείηαη ινηπφλ ν δεκηνπξγφο ηεο θιάζεο ζηνηρείσλ ή ηνπ ζπλφινπ θιάζεσλ 

ζηνηρείσλ λα επηιέμεη θάπνηα ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε αθεξαηφηεηά ηνπο. Σν ArcGIS πξνζθέξεη δηάθνξεο κεζφδνπο 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ επηηξέπνληαο παξάιιεια θαη ηελ επεμεξγαζία απηψλ. ηελ 

ελφηεηα απηή πεξηγξάθνληαη νη δχν βαζηθέο κέζνδνη νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

θαζνξηζηνχλ γηα έλα ζχλνιν θιάζεσλ ζηνηρείσλ (Feature Dataset).  

 

3.5.1 Μέζνδνο εξγαζίαο κε “nonversioned data” 

Πξνζζέηνληαο ζηε γεσβάζε θάπνηα Feature Class ή έλα ζχλνιν θιάζεσλ (Feature 

Dataset), απηφ δειψλεηαη απηνκάησο σο “nonversioned”. Καηά ηε κέζνδν απηή, φηαλ 

έλαο ρξήζηεο ηξνπνπνηεί θάπνην ζηνηρείν (κηα ζεηξά ελφο πίλαθα) ή έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκά ηεο (κηα ζηήιε ελφο πίλαθα), ηφηε ην χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Βάζεο Γεδνκέλσλ «θιεηδψλεη» ηα αληίζηνηρα θειηά ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα 

ηξνπνπνηεζνχλ απφ άιινπο ρξήζηεο ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. Μφιηο νινθιεξψζεη ν 

ρξήζηεο ηηο αιιαγέο ηνπ, ην DBMS ειεπζεξψλεη πάιη ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα θαη έηζη 

ηίζνληαη μαλά ζηελ δηάζεζε φισλ ησλ ρξεζηψλ. Ζ νινθιήξσζε ησλ αιιαγψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα θάλεη απνζήθεπζε. Γηα λα 

απνθεχγνληαη νη κεγάινη ρξφλνη αλακνλήο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα «θιεηδψκαηα», 

ζπληζηάηαη ε απνζήθεπζε αλά ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 

Πιενλεθηήκαηα κεζόδνπ:  

 Απιή κέζνδνο: Απνηειεί ηνλ πην απιφ ηξφπν δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαζψο 

απνθεχγνληαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο θαη έιεγρνη. 
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Μεηνλεθηήκαηα κεζόδνπ:  

 Με αλαζηξέςηκε αιιαγή: Μφιηο απνζεθεπηνχλ απφ ην ρξήζηε φιεο νη 

πξαγκαηνπνηνχκελεο αιιαγέο, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα επαλαθνξάο ησλ 

αξρηθψλ δεδνκέλσλ. 

 Πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο: Γελ κπνξνχλ δχν, ή πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο λα 

επεμεξγάδνληαη ηαπηφρξνλα ηα ίδηα δεδνκέλα. 

 

3.5.2 Μέζνδνο εξγαζίαο κε “versioned data” 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα επεμεξγάδνληαη ηα ίδηα 

δεδνκέλα κηαο γεσβάζεο ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή ρσξίο λα ππάξμνπλ αληίζηνηρα 

«θιεηδψκαηα», φπσο ζηελ πξνεγνχκελε κέζνδν. Γεληθά, κηα Version 

αληηπξνζσπεχεη έλα ρξνληθφ ζηηγκηφηππν ηεο γεσβάζεο θαη πεξηέρεη φιεο ηηο 

πξαγκαηνπνηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζε απηή [31]. Καηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

επηινγήο “Version” ζε έλα Feature Dataset δεκηνπξγείηαη απηνκάησο ε Default 

Version πνπ είλαη ε ξηδηθή Version θαη απνηειεί ηνλ πξνθάηνρν φισλ ησλ 

ππφινηπσλ. 

 

Δηθόλα 19: Ζ εξγαζία κε Versions 

 

 
Kάζε Version πεξηιακβάλεη ηνλ αξρηθφ πίλαθα (Attribute table) θαη δχν λένπο 

πίλαθεο, πνπ νλνκάδνληαη Delta Tables, φπνπ θαηαγξάθνληαη φιεο νη αιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε απηήλ. Αλαιπηηθά, ζηνλ πίλαθα “Adds Table” θαηαγξάθνληαη 

φιεο νη πξνζζήθεο δεδνκέλσλ, ελψ ζηνλ πίλαθα “Deletes Table“ φιεο νη δηαγξαθέο.  
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Δηθόλα 20: Παξάδεηγκα κηαο version 

 

Απψηεξνο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο είλαη λα παξέρεηαη ζην 

δηαρεηξηζηή (Geodatabase Administrator) ν έιεγρνο φισλ ησλ επεμεξγαζηψλ ησλ 

ρξεζηψλ θαη ε δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα επηιέγεη πνηέο απφ απηέο ζα γίλνληαη δεθηέο. 

Ζ έγθξηζε επηηπγράλεηαη κε ηελ εληνιή Reconcile θαη κφιηο απηή εθηειεζηεί, 

κεηαβηβάδνληαη φιεο νη επεμεξγαζίεο ζηελ Default. Ζ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ 

Versions κηαο Γεσβάζεο γίλεηαη κέζσ ηνπ Version Manager πνπ εκπεξηέρεηαη ζηε 

Versioning Toolbar. Οη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ θαξηέια 

“Tree View”.  

 

Δηθόλα 21: “Version Manager” 
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Πιενλεθηήκαηα κεζόδνπ: 

 Δπηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία πνιιψλ ρξεζηψλ, ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο. 

 Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ δηαρεηξηζηή ηεο γεσβάζεο (Geodatabase 

Administrator) λα ειέγρεη φιεο ηηο επεμεξγαζίεο θαη ππάξρεη ε επηινγή λα είλαη 

ν κνλαδηθφο πνπ κπνξεί λα ελεκεξψλεη ηε βάζε, απνθεχγνληαο έηζη κε 

αλαζηξέςηκα ιάζε. 

Μεηνλεθηήκαηα κεζόδνπ: 

 Απαηηεί ηζρπξφ ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ιφγσ ηνπ ππεξβνιηθά κεγάινπ φγθνπ 

δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ αλάθηεζε φισλ ησλ Versions.  

 

3.6 Σερληθέο εηζόδνπ 

Ζ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κε ηελ πιεθηξνιφγεζή 

ηνπο είηε κε ηελ εηζαγσγή πηλάθσλ πνπ έρνπλ παξαρζεί ζε άιια πξνγξάκκαηα. 

Τπάξρνπλ πνιιέο πεγέο δεδνκέλσλ ζε κνξθή πίλαθα θαη ην ArcGIS ζπλδπάδεηαη κε 

πνιιέο κνξθέο απηψλ. Κπξίαξρν είδνο πηλάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ArcGIS 

είλαη απηνί πνπ παξάγνληαη ζην MS Excel, ηεο κνξθήο .xls θαη .csv, ή ζηελ MS 

Access, ηεο κνξθήο .mdb θαη .accdb, είηε κε άκεζε πξφζβαζε ζην ArcGIS είηε κέζσ 

ηεο ιεηηνπξγίαο OLE DB. Δπηπξνζζέησο, κπνξεί λα γίλεη εηζαγσγή αξρείνπ ηεο 

κνξθήο .txt. 

 

3.6.1 Πιεθηξνιόγεζε δεδνκέλσλ 

Με απηή ηελ ηερληθή ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί ην πιεθηξνιφγην ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

ππνινγηζηή γηα λα εηζάγεη δεδνκέλα απεπζείαο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ArcMap θαη 

απνηειεί κία ηδηαίηεξα απιή θαη εχθνιε κέζνδν, ε νπνία σζηφζν δελ παχεη λα είλαη 

ρξνλνβφξα. Αλ θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ κέζσ 

πιεθηξνινγίνπ είλαη αξθεηφο, ε κέζνδνο είλαη ζπρλά ε αζθαιέζηεξε φισλ, θαζψο ν 

δηαρεηξηζηήο ηεο βάζεο είλαη απαξαίηεην λα ειέγμεη ηα δεδνκέλα πξνο εηζαγσγή. Ο 

έιεγρνο απηφο, γίλεηαη σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, πξάγκα ην νπνίν 
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ν ππνινγηζηήο θαη ην ινγηζκηθφ δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κε 

απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία ή κε. 

 

3.6.2 Δηζαγσγή λένπ ππνινγηζηηθνύ θύιινπ – πίλαθα ή βάζεο δεδνκέλσλ 

Με ηελ ηερληθή απηή ν ρξήζηεο εηζάγεη έλα λέν ππνινγηζηηθφ θχιιν ή κηα βάζε 

δεδνκέλσλ απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ππνινγηζηή ζην πεξηβάιινλ ηνπ ArcMap. Έηζη, 

κπνξεί ζηελ πνξεία λα επηηεπρζεί ηπρφλ επηζπκεηή ζχλδεζε κηαο θιάζεο ζηνηρείσλ 

(feature class) κε έλα αξρείν Excel ή κηα βάζε δεδνκέλσλ. 

Με ηε ζπλέλσζε/ζχλδεζε πηλάθσλ επηηπγράλεηαη ε πξνζάξηεζε πεδίσλ απφ έλαλ 

πίλαθα ζε έλα δεχηεξν. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη 

έλα θνηλφ πεδίν ζηνπο δχν πίλαθεο. Σν φλνκα ησλ πεδίνπ ησλ πηλάθσλ δελ είλαη 

αλαγθαίν λα είλαη ην ίδην, φκσο πξέπεη απαξαηηήησο νη ηχπνη ηνπο λα είλαη ζπκβαηνί 

κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, έλα πεδίν θεηκέλνπ δελ είλαη ζπκβαηφ κε έλα 

αξηζκεηηθφ πεδίν. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε ζπλέλσζε ησλ πηλάθσλ είλαη 

ε αθφινπζε. 

Παηψληαο ην θνπκπί “Add Data” απφ ηελ Toolbar Standard εηζάγνπκε ηνλ πίλαθα 

πνπ ρξεηάδεηαη λα εηζάγνπκε. Έηζη, βιέπνπκε ζην Table of Contents (παηψληαο ην 

θνπκπί “List by Source”  ) ηνλ πίλαθα ηνπ νπνίνπ κφιηο επηηεχρζεθε ε εηζαγσγή. 

 

 

Δηθόλα 22: Table of Contents 

 

Υξεηάδεηαη λα εζηηάζνπκε ζην γεγνλφο φηη νη ηχπνη ησλ πεδίσλ ζην Microsoft Excel 

πξέπεη λα έρνπλ νξηζζεί εληφο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη εθηφο 

απηνχ, πξέπεη λα είλαη ζπκβαηνί κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηχπνπο πεδίσλ ζην ArcGIS. 
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Γηα παξάδεηγκα, έλα πεδίν ηχπνπ Text ζην Microsoft Excel δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη 

πεδίν ηχπνπ Double ζην ArcGIS. ε πεξίπησζε ιάζνπο, ην πεδίν πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζην Microsoft Excel δε ζα εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα πεξηγξαθηθψλ 

δεδνκέλσλ ζην ArcGIS.  

Με ηξφπν κε ηνλ νπνίν έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ηνπ πίλαθα, πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε 

εηζαγσγή ηνπ ζεκαηηθνχ επηπέδνπ ζην νπνίν ζα γίλεη ε ζχλδεζε. Αθνινχζσο, 

θάλνπκε δεμί θιηθ ζε απηφ ην ζεκαηηθφ επίπεδν → Joins and Relates → Join. ηε 

θφξκα δηαιφγνπ πνπ εκθαλίδεηαη εθηεινχκε ηα αθφινπζα βήκαηα: 

 ην πξψην πιαίζην επηιέγνπκε Join attributes from a table. 

 ην δεχηεξν πιαίζην επηιέγνπκε ην πεδίν κέζα απφ ην ζεκαηηθφ επίπεδν ζην 

νπνίν ζα βαζηζηεί ε ζχλδεζε κε ηνλ πίλαθα. 

 Δπηιέγνπκε ηνλ πίλαθα κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε ζχλδεζε (ζπλήζσο αθνχ 

έρνπκε εηζάγεη ηνλ πίλαθα ζην ράξηε αλαγλσξίδεηαη απφ ην πξφγξακκα 

απηφκαηα). 

 ην ηειεπηαίν πιαίζην επηιέγνπκε ην πεδίν κέζα απφ ηνλ πίλαθα κε ην νπνίν 

γίλεηαη ε ζχλδεζε. 
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Δηθόλα 23: Join Data 

 

Υξεηάδεηαη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο, 

θαζφηη ππνζηεξίδεη κφλν ζπζρεηίζεηο πηλάθσλ έλα πξνο έλα θαη πνιιά πξνο έλα. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ζπζρέηηζεο πνιιά πξνο πνιιά (θαη έλα πξνο πνιιά) 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ε δηαδηθαζία ζπζρέηηζεο πηλάθσλ κέζσ ησλ Relates θαη φρη 

ηνπ Join. Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα. 

Γηα λα απνζεθεπζνχλ ηα πεδία πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία 

ρξεηάδεηαη λα εηζαρζνχλ φια ζε κηα λέα θιάζε ζηνηρείσλ. Κάλνπκε δεμί θιηθ ζην 

ζεκαηηθφ επίπεδν → Data → Export Data. ηε θφξκα δηαιφγνπ πνπ αλνίγεη 

επηιέγνπκε ζην πξψην πεδίν All features, ζην επφκελν λα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

γεσγξαθηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ηνπ ζεκαηηθνχ επηπέδνπ θαη ηέινο νξίδνπκε ηελ 

ηνπνζεζία θαη ην φλνκα ηνπ λένπ αξρείνπ πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε. Σέινο, αθνχ έρεη 

γίλεη ε δεκηνπξγία ηνπ λένπ αξρείνπ κπνξνχκε λα αθαηξέζνπκε ηε ζχλδεζε θάλνληαο 
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δεμί θιηθ ζην ζεκαηηθφ επίπεδν → Joins and Relates → Remove Join(s) → επηινγή 

ηνπ πίλαθα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα απεηθνλίζνπκε ζεκεία, κε δεδνκέλεο ηηο 

γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπο ζε έλα ππνινγηζηηθφ θχιιν ηνπ Microsoft Excel 

θάλνπκε ηα εμήο βήκαηα: 

 Αθνχ έρνπκε θάλεη εηζαγσγή ηνπ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ ζην ράξηε, θάλνπκε 

δεμί θιηθ ζην ππνινγηζηηθφ θχιιν → Display XY Data. 

 ην παξάζπξν δηαιφγνπ “Display XY Data” επηιέγνπκε ζην πεδίν “X Field” ην 

“Longitude” θαη ζην πεδίν “Y Field” ην “Latitude”. Πξνζέρνπκε ζην πεδίν 

“Coordinate System of Input Coordinates” λα βιέπνπκε ην ζσζηφ ζχζηεκα 

γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ, ζηελ πεξίπησζή καο ην GCS_WGS_1984. 

 

 

Δηθόλα 24: Παξάδεηγκα εηζαγσγήο ζεκείσλ κε γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο 

 

Απνζεθεχνπκε ηα ζεκεία ζαλ μερσξηζηφ αξρείν, θάλνληαο δεμί θιηθ ζην ηξέρσλ 

ζεκαηηθφ επίπεδν → Data → Export Data. Κάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Browse ψζηε 

λα απνζεθεχζνπκε ην αξρείν ζηε ζέζε πνπ επηζπκνχκε θαη νξίδνπκε ην επηζπκεηφ 

φλνκα θαη ηχπν.  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, θάπνηνο ρξήζηεο κπνξεί λα επηζπκεί λα εηζάγεη κηα βάζε 

δεδνκέλσλ ζην ArcGIS. ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

επηηπγράλεηαη ε ζχλδεζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ έρεη παξαρζεί ζηε Microsoft 

Access, θαζψο είλαη ε ζπλεζέζηεξε κνξθή βάζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 

θνηηεηέο, κε ην ArcGIS. Ζ εηζαγσγή κηαο βάζεο δεδνκέλσλ επηηπγράλεηαη κέζσ κηαο 
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ζχλδεζεο OLE DB θαη έρεη σο αθεηεξία ην ArcCatalog. Κάλνπκε θιηθ ζην Μελνχ 

Customize → Customize Mode. ην παξάζπξν δηαιφγνπ, ζηελ θαξηέια Command 

επηιέγνπκε απφ ην πεδίν “Categories” ην ArcCatalog θαη απφ ην πεδίν “Command” 

ην Add OLE DB Connection θαη «ζέξλνπκε» (drag and drop) ην ζηνηρείν ζηε 

γξακκή εξγαιείσλ πνπ ρξεηαδφκαζηε. 

 

 

Δηθόλα 25: Πξνζζήθε ιεηηνπξγίαο OLE DB 

 

Κάλνπκε θιηθ ζην εξγαιείν πνπ πξνζζέζακε ζηε γξακκή εξγαιείσλ θαη ζην 

παξάζπξν δηαιφγνπ πνπ αλνίγεη επηιέγνπκε γηα αξρεία .mdb ην Microsoft Jet 4.0 

OLE DB Provider. 

ηελ επφκελε θαξηέια επηιέγνπκε ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεηαδφκαζηε. Αλ έρεη 

θσδηθφ πξφζβαζεο ηνλ πιεθηξνινγνχκε. ηε ζπλέρεηα θάλνπκε θιηθ ζην πιήθηξν 

Γνθηκή ύλδεζεο. 

Πιένλ φκσο, γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο MS Access 2007 θαη 2010 ηα αξρεία είλαη ηχπνπ 

.accdb. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζην παξάζπξν δηαιφγνπ “Ηδηφηεηεο ζχλδεζεο 

δεδνκέλσλ” θαη ζηελ θαξηέια χλδεζε επηιέγνπκε ην Microsoft Office 12.0 Access 

Database Engine OLE DB Provider. 
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ηελ επφκελε θαξηέια εηζάγνπκε ηε βάζε δεδνκέλσλ θάλνληαο αληηγξαθή θαη 

επηθφιιεζε ην path (ηνπνζεζία ζηνλ πξνζσπηθφ καο ππνινγηζηή) ζην νπνίν 

βξίζθεηαη. Αλ έρεη θσδηθφ πξφζβαζεο ηνλ πιεθηξνινγνχκε. ηε ζπλέρεηα θάλνπκε 

θιηθ ζην πιήθηξν Γνθηκή ύλδεζεο θαη ηέινο ζην ΟΚ. 

 

 

Δηθόλα 26: Δπηινγή βάζεο δεδνκέλσλ 

 

Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ πίλαθα ηεο MS Access απφ ην παξάζπξν Catalog ζην 

ArcMap θάλνπκε θιηθ ζην Database Connections θαη επηιέγνπκε ηε βάζε 

δεδνκέλσλ.  

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε εηζαγσγήο ππνινγηζηηθνχ θχιινπ απφ ην Microsoft Excel, 

έηζη θαη ζηελ εηζαγσγή βάζεο δεδνκέλσλ ν ηχπνο πεδίσλ ηνπ ελφο πξνγξάκκαηνο 

πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφο κε ηνλ ηχπν πεδίσλ ηνπ άιινπ. 

3.6.3 Google Forms (Google Docs) 

Σα Google Docs (Έγγξαθα Google) είλαη κηα δσξεάλ δηαδηθηπαθή εθαξκνγή κε ηελ 

νπνία κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ, λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα απνζεθεχνληαη 
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έγγξαθα θαη ππνινγηζηηθά θχιια ζην δηαδίθηπν. Σα αξρεία κπνξνχλ λα 

πξνζπειαζηνχλ απφ νπνηνδήπνηε ππνινγηζηή ζε ζχλδεζε θαη έλα πξφγξακκα 

πεξηήγεζεο ζην δηαδίθηπν, είλαη δειαδή δηαζέζηκα ρσξίο ζπλδξνκή απφ ην ρξήζηε, 

ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην νπνηνζδήπνηε απαληήζεη λα έρεη ελεξγνπνηεκέλν 

ινγαξηαζκφ (account) ζηελ Google. Χζηφζν, ν ρξήζηεο πνπ έρεη ζθνπφ λα 

δεκηνπξγήζεη έλα έγγξαθν, ππνινγηζηηθφ θχιιν θαη ινηπά πξέπεη λσξίηεξα λα έρεη 

θάλεη εγγξαθή ζηε Google. 

Οη ρξήζηεο ησλ Google Docs κπνξνχλ λα εηζάγνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ, λα 

επεμεξγαζηνχλ θαη λα ελεκεξψζνπλ έγγξαθα θαη ππνινγηζηηθά θχιια ζε δηάθνξεο 

κνξθέο, ζπλδπάδνληαο θείκελν κε ηχπνπο, ιίζηεο, πίλαθεο θαη εηθφλεο. Σα Google 

Docs είλαη ζπκβαηά κε ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ παξνπζηάζεσλ θαη 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ. Οη εξγαζίεο πνπ έρνπλ γίλεη κπνξνχλ λα δεκνζηεπζνχλ σο 

ηζηνζειίδα ή σο έγγξαθν έηνηκν γηα εθηχπσζε.  

Μεζνδνινγία 

Αξρηθά, ζπλδεφκαζηε ζηελ ηζηνζειίδα google.com κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ 

καο ινγαξηαζκνχ. ηε ζπλέρεηα, παηψληαο ην πιήθηξν «Δθαξκνγέο Google»  

«Αθφκε πεξηζζφηεξα απφ ηε Google» έρνπκε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο εθαξκνγέο ηεο. 

Δπηιέγνπκε «Μνξθέο» θαη έηζη κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

λέαο θφξκαο. εκεηώλεηαη όηη ε ιέμε «Μνξθέο» είλαη αλαγξακκαηηζκόο ηεο Google. Ο 

ζσζηόο όξνο είλαη «Φόξκεο». 

Γίλεηαη ν ηίηινο ηεο θφξκαο θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνχληαη νη ελφηεηεο πνπ 

ρξεηάδνληαη, θαζψο θαη νη εξσηήζεηο. Αθνινχζσο, δίλεηαη πεξηνξηζκφο ζε θάζε πεδίν 

(γηα παξάδεηγκα αξηζκφο κεγαιχηεξνο ηνπ κεδελφο, θείκελν καθξνζθεινχο 

απάληεζεο ή ζχληνκεο πεξηγξαθήο) θαη ζεκεηψλεηαη πνηα πεδία επηζπκεί ν 

δεκηνπξγφο λα είλαη ππνρξεσηηθά. Σα πεδία απηά ζηε θφξκα εκθαλίδνληαη κε ην 

ζχκβνιν (*).  
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Δηθόλα 27: Γεκηνπξγία Φόξκαο κέζσ Google Docs 

 

ηε ζπλέρεηα, απφ ηελ θαξηέια «ΑΠΑΝΣΖΔΗ» θαη παηψληαο ην πιήθηξν , 

γίλεηαη ε ζχλδεζε κε ππνινγηζηηθφ θχιιν ησλ Google Spreadsheets, έηζη ψζηε νη 

απαληήζεηο πνπ δίλνληαη λα απνζηέιινληαη θαηεπζείαλ ζε απηφ. Πιένλ, ε θφξκα είλαη 

έηνηκε γηα απνζηνιή ζε άιινπο ρξήζηεο, πνπ νη απαληήζεηο ηνπο ζπκπιεξψλνληαη 

απηφκαηα ζην ππνινγηζηηθφ θχιιν θαη ζα απνηειέζνπλ κέξνο ηεο ηειηθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ. Σέινο, θάλνληαο θιηθ ζην πιήθηξν «ΑΠΟΣΟΛΖ» πάλσ δεμηά, 

παξέρεηαη απφ ηελ Google ζπγθεθξηκέλν URL (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν) 

γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο θφξκαο, ψζηε λα είλαη δηαζέζηκε ζε νπνηνλδήπνηε ρξήζηε 

επηιέμνπκε. 
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Δηθόλα 28: ύλδεζε θόξκαο κε ππνινγηζηηθό θύιιν 

 

Αθνχ ζπκπιεξσζεί ε θφξκα απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο πνπ επηιέμακε, θαη ζπλεπψο 

ην ππνινγηζηηθφ θχιιν είλαη πιήξεο κε ηηο πιεξνθνξίεο, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα 

θάλνπκε ιήςε ηνπ αξρείνπ ζηε κνξθή πνπ επηζπκνχκε. Απηφ επηηπγράλεηαη 

αλνίγνληαο ην ζπγθεθξηκέλν ππνινγηζηηθφ θχιιν θαη παηψληαο Αξρείν → Λήςε σο. 

 

3.6.4 Δηζαγσγή θιάζεο ζηνηρείσλ 

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα εηζάγεη ζηε γεσβάζε κηα θιάζε ζηνηρείσλ 

πνπ έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί θαη είλαη απνζεθεπκέλε ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ππνινγηζηή, 

είηε ζε κηα δηθηά ηνπ πξνζσπηθή γεσβάζε είηε ζαλ απιή θιάζε ζηνηρείσλ, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ελ ιφγσ ηερληθή. Γηα λα επηηεπρζεί ε εηζαγσγή ηεο feature class, 

θάλνπκε δεμί θιηθ ζηε ζπιινγή πνπ επηζπκνχκε λα γίλεη ε πξνζζήθε → Import → 

Feature Class (single) ή Feature class (multiple) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

επηζπκνχκε ηελ εηζαγσγή πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο θιάζεο ζηνηρείσλ. 

 ην πεδίν “Input Features” επηιέγνπκε ην path ζην νπνίν βξίζθεηαη ε θιάζε 

 ην πεδίν “Output Location” είλαη απηφκαηα ζπκπιεξσκέλε ε ζπιινγή 

θιάζεσλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπκε επηιέμεη, φπνπ ζα γίλεη ε πξνζζήθε 

 ην πεδίν “Output Features” νξίδνπκε ην φλνκα ηεο θιάζεο πνπ ζα εηζαρζεί 
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Με ηνλ ηξφπν απηφ έρεη πιένλ πξαγκαηνπνηεζεί ε εηζαγσγή ηεο θιάζεο ζηνηρείσλ 

απφ ηνλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε ζηελ Enterprise Geodatabase θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηε ζπιινγή θιάζεσλ ζηνηρείσλ πνπ επηζπκεί. 

3.7 Σειηθή κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο 

Έρνληαο πιένλ θαηαιήμεη ζηα ινγηζκηθά πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 11 ε ηειηθή κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο.  

  

 

 

DBMS 

MICROSOFT SQL 
SERVER 

ARCSDE 

ARCGIS 
ΣΔΥΝΙΚΔ 

ΔΙΟΓΟΤ 

 

ρήκα 11: Σειηθή κνξθή ζπζηήκαηνο 





72 
 

Δημιουργία 
Γεωβάςησ 

4. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ GIS 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 12 θαη αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ: 

  

Δημιουργία ςυνόλων 
κλάςεων ςτοιχείων 

Αναγνώριςη 
οντοτήτων του 

πραγματικοφ κόςμου 
ςτο περιβάλλον GIS 

Καθοριςμόσ 
απαιτοφμενων κλάςεων 

ςτοιχείων για κάθε 
ερευνητικό έργο 

Microsoft 

SQL Server 

 

ARCGIS 

ρήκα 12: Αλάπηπμε βάζεο δεδνκέλσλ ζε πεξηβάιινλ GIS 
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4.1 Γεκηνπξγία γεσβάζεο 

Πξψηα απφ φια, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ απαηηνχκελσλ ινγηζκηθψλ γίλεηαη ε 

δεκηνπξγία ηεο γεσβάζεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ εξγαιείνπ “Create 

Enterprise Geodatabase” ζην πεξηβάιινλ ηνπ ArcMap ή ηνπ ArcCatalog. Σν εξγαιείν 

απηφ εθηειέζηεθε αθνχ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχλδεζε ηνπ Γηαρεηξηζηή Βάζεο 

Γεδνκέλσλ. 

4.2 Γεκηνπξγία ζπλόισλ θιάζεσλ ζηνηρείσλ 

Αλαγθαίν είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα νκαδνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ 

εληάζζνληαη ζηε γεσβάζε. Αξρηθά, ε νκαδνπνίεζε ησλ θιάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη 

θαηά εξεπλεηηθφ έξγν. Έηζη, δεκηνπξγνχληαη ζχλνια θιάζεσλ ζηνηρείσλ (feature 

datasets), θαζέλα απφ ηα νπνία αληηπξνζσπεχεη ην θάζε εξεπλεηηθφ έξγν θαη 

πεξηέρεη ηηο θιάζεηο ζηνηρείσλ (feature classes) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

νινθιήξσζή ηνπ. πλεπψο, νη θιάζεηο ζηνηρείσλ είλαη κεηαμχ ηνπο ζεκαηηθά 

ζπζρεηηζκέλεο. 

Σα εξεπλεηηθά έξγα/δηπισκαηηθέο εξγαζίεο πνπ πεξηέρνληαη: 

 Σα δίθηπα ηνπ ETIS (Europe Transport policy Information System) 

 GIFT (Green Intermodal Freight Transport) – Βειηίσζε ζηδεξνδξνκηθνχ 

δηθηχνπ Παλεπξσπατθνχ Γηαδξφκνπ IV 

 Γηεξεχλεζε αληαγσληζηηθφηεηαο εκπνξεπκαηηθήο ζηδεξνδξνκηθήο ππεξεζίαο 

«Ληκέλαο Πεηξαηά – ηαζκφο Pardubice/Σζερία» ζρεηηθά κε εμππεξεηήζεηο απφ 

Ληκέλεο Αδξηαηηθήο 

 Γηεξεχλεζε γεληθψλ θαη εηδηθψλ απαηηήζεσλ γηα ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ ζε επηρεηξήζεηο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο (δηπισκαηηθή εξγαζία) 

 Νέα ζηδεξνδξνκηθή ζήξαγγα Gotthard ηεο Διβεηίαο θαη ελαιιαθηηθή δηαδξνκή 

ηεο (εθαξκνγή ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο) 

 Δπηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ επηιεγκέλσλ ιηκέλσλ ηεο Μεζνγείνπ (ζηα πιαίζηα 

ηνπ καζήκαηνο πλδπαζκέλεο Μεηαθνξέο ηνπ 9νπ εμακήλνπ)  
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Δηθόλα 29: Οκαδνπνίεζε ζε feature datasets θαηά εξεπλεηηθό έξγν 

 

4.3 Καζνξηζκόο απαηηνύκελσλ θιάζεσλ ζηνηρείσλ θάζε εξεπλεηηθνύ 

έξγνπ 

ε απηφ ην βήκα δηεξεπλήζεθαλ νη θιάζεηο ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα θάζε 

εξεπλεηηθφ έξγν/δηπισκαηηθή εξγαζία θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέρζεθαλ αλάκεζα ζηηο 

δηαζέζηκεο πιένλ θιάζεηο ηεο γεσβάζεο. 

Δξεπλεηηθό έξγν/Γηπισκαηηθέο εξγαζίεο 
Απαηηνύκελεο θιάζεηο 

ζηνηρείσλ 

GIFT (Green Intermodal Freight Transport) – 

Βειηίσζε ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ 

Παλεπξσπατθνχ Γηαδξφκνπ IV 

ηδεξνδξνκηθφ δίθηπν (ETIS)  

εκεία ελδηαθέξνληνο (ETIS) 

Γηεξεχλεζε αληαγσληζηηθφηεηαο 

εκπνξεπκαηηθήο ζηδεξνδξνκηθήο ππεξεζίαο 

Ληκέλαο Πεηξαηά – ηαζκφο Pardubice/Σζερία 

ζρεηηθά κε εμππεξεηήζεηο απφ Ληκέλεο 

Αδξηαηηθήο 

ηδεξνδξνκηθφ δίθηπν (ETIS) 

εκεία ελδηαθέξνληνο (ETIS) 

Ληκέλεο (ETIS) 

Γηεξεχλεζε γεληθψλ θαη εηδηθψλ απαηηήζεσλ γηα 

ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ζε 

επηρεηξήζεηο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο 

Οδηθφ δίθηπν (ETIS) 

ηδεξνδξνκηθφ δίθηπν (δηαδηθηπαθφο 

ηζηφηνπνο αλνηρηψλ γεσρσξηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ 

Διιάδα) 

Νέα ζηδεξνδξνκηθή ζήξαγγα Gotthard ηεο 

Διβεηίαο θαη ελαιιαθηηθή δηαδξνκή ηεο 

ηδεξνδξνκηθφ δίθηπν (ETIS) 

εκεία αλαθνξάο (ETIS) 

 

Πίλαθαο 3: Απαηηνύκελεο θιάζεηο ζηνηρείσλ θαηά εξεπλεηηθό έξγν 



75 
 

4.4 Αλαγλώξηζε νληνηήησλ ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ ζην GIS 

Αθνινχζσο, γίλεηαη θαηάηαμε ησλ δεδνκέλσλ ζε θαηεγνξίεο γεσκεηξηθψλ αξρεηχπσλ 

θαηά θιάζε ζηνηρείσλ. Οξίδεηαη ν γεσκεηξηθφο ηχπνο ηεο θάζε θιάζεο ζηνηρείσλ πνπ 

πεξηέρεηαη ζε θάζε ζχλνιν. Έηζη, φια ηα γξακκηθά δίθηπα (νδηθνί άμνλεο, 

ζηδεξφδξνκνο, ζαιάζζηνη δηάδξνκνη, θιπ) αλαπαξίζηαληαη σο γξακκηθά δεδνκέλα, νη 

θφκβνη (πφιεηο, ζεκεία ελδηαθέξνληνο, θιπ) απεηθνλίδνληαη σο ζεκεηαθά δεδνκέλα 

θαη νξίδνληαη θαη ηα πνιχγσλα (ρψξεο, πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο, θιπ). Ζ δηαδηθαζία 

απηή πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ην πξφγξακκα ηνπ ETIS θαη ζην ηέινο αθνινπζψληαο 

ηελ ίδηα κεζνδνινγία πξνζηέζεθαλ θαη ηα ππφινηπα εξεπλεηηθά έξγα. Αθνινπζνχλ νη 

πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο πεξηγξάθεηαη ε γεσκεηξία ησλ θιάζεσλ θάζε έξγνπ. 

Project ETIS 

Οληόηεηα Γεσκεηξία 

Οδηθνί άμνλεο 

 

ηδεξφδξνκνο 

 

Υψξεο 

 

Πφιεηο 

 

Αεξνδξφκηα 

 

εκεία 
ελδηαθέξνληνο 

 

Ληκέλεο 

 
Υεξζαίνη 

ηεξκαηηθνί ζηαζκνί 

 

Πίλαθαο 4: Ζ γεσκεηξία ησλ θιάζεσλ ηνπ ETIS 
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4.5 Γηαζέζηκα ζεκαηηθά επίπεδα 

4.5.1 Σα δίθηπα ηνπ ETIS  

Σα ζεκαηηθά επίπεδα πνπ είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ γηα πξνβνιή θαη 

επεμεξγαζία είλαη νπζηαζηηθά δίθηπα ζπγθνηλσληψλ. Σα δίθηπα απηά ζην πεξηβάιινλ 

GIS είλαη θαηά βάζε δηαλπζκαηηθά δεδνκέλα. Απνηεινχληαη απφ δηαλχζκαηα ηα 

νπνία απνθαινχκε ζπλδέζκνπο θαη απφ ζεκεία, πνπ απνθαινχληαη θφκβνη. Σν θάζε 

επηκέξνπο ηκήκα ησλ ζπλδέζκσλ θαη ησλ θφκβσλ θαιείηαη ζηνηρείν. Όπσο έρεη 

αλαθεξζεί, επηιέγεηαη ην Παγθφζκην Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο (WGS ‟84) σο 

γεσγξαθηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ. 

Σα ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ζεκαηηθά επίπεδα πνπ παξέρνληαη ζηνπο ρξήζηεο είλαη εθείλα 

πνπ απνηεινχλ ην δίθηπν ηνπ ETIS θαη ETIS-plus. Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ην ETIS-

plus απνηειεί κία βάζε δεδνκέλσλ θαη έλα ζχλνιν δηθηχσλ (νδηθφ, ζαιάζζην, 

ζηδεξνδξνκηθφ, αεξνπνξηθφ θαη εζσηεξηθψλ πισηψλ κεηαθνξψλ).  

Βαζηθά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ETIS θαη ETIS-plus ζρεηηθά κε ην νδηθφ 

δίθηπν: 

 Κφκβνο αξρήο – Κφκβνο ηέινπο 

 Υψξα 

 Δζληθφ φλνκα – Δπξσπατθφ φλνκα 

 Μήθνο ηκήκαηνο 

 Υαξαθηεξηζκφο (Δπξσπατθφο απηνθηλεηφδξνκνο θαη ινηπά) θαη θαηεγνξία 

νδνχ (αζηηθφο, ζαιάζζηνο θαη ινηπά) 

 Οδφο κνλήο ή δηπιήο θαηεχζπλζεο θαη αξηζκφο ισξίδσλ 

 Σαρχηεηα ειεχζεξεο ξνήο γηα επηβαηηθά θαη θνξηεγά 

 Χξηαία ηθαλφηεηα νδνχ 

 Κφζηνο δηνδίσλ γηα επηβαηηθά θαη θνξηεγά 

 Κφζηνο θαπζίκνπ γηα επηβαηηθά θαη θνξηεγά 

 ΔΜΖΚ γηα επηβαηηθά θαη θνξηεγά θαζψο θαη γηα ην ζχλνιν 

 χλνιν επηβαηψλ θαη ηφλσλ πνπ δηαθηλήζεθαλ αλά έηνο 
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Δηθόλα 30: Σν νδηθό θαη ζαιάζζην δίθηπν ηνπ ETIS 

 

ηελ πεξίπησζε ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ: 

 Κφκβνο αξρήο – Κφκβνο ηέινπο 

 Υψξα 

 Γείθηεο αλαθνξηθά κε ην αλ ν ζχλδεζκνο δηαζρίδεη ζχλνξα 

 Μήθνο ζπλδέζκνπ 

 Γπλαηφηεηα ππνδνκήο γηα πςειέο ηαρχηεηεο (high – speed) 

 Μέγηζηε ηαρχηεηα γηα επηβαηηθνχο θαη εκπνξηθνχο ζπξκνχο 

 Ζιεθηξνθίλεζε ή κε ησλ ζπλδέζκσλ 

 Αξηζκφο επηβαηψλ θαη ηφλσλ πνπ δηαθηλήζεθαλ αλά έηνο 

 Αξηζκφο επηβαηηθψλ θαη εκπνξηθψλ ηξέλσλ αλά έηνο 

 ΔΜΖΚ 
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Δηθόλα 31: Σν ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν ηνπ ETIS 

 

ηελ πεξίπησζε ιηκέλσλ: 

 Ολνκαζία 

 Μέγηζην βχζηζκα 

 Γηαθίλεζε γεληθνχ θνξηίνπ, εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ro-ro, πγξνχ ρχδελ 

θνξηίνπ θαη μεξνχ ρχδελ θνξηίνπ, θαζψο θαη ζπλνιηθή δηαθίλεζε 

 πλνιηθφο αξηζκφο επηβαηψλ, αξηζκφο επηβαηψλ θξνπαδηεξψλ 
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Δηθόλα 32: Οη ιηκέλεο ηνπ ETIS 

 

 

ηελ πεξίπησζε ησλ ρεξζαίσλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ: 

 Ολνκαζία ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ, επίζεκε ηζηνζειίδα θαη ρψξα ζηελ νπνία 

αλήθεη 

 χλδεζε κε ζηδεξφδξνκν, νδηθφ άμνλα, ζαιάζζην δίθηπν, βηνκεραληθφ δίθηπν 

ή φρη 

 Έθηαζε ζηαζκνχ ζε ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα 

 „Ώξεο αλά εκέξα ιεηηνπξγίαο θαη Ζκέξεο αλά εβδνκάδα πνπ δε ιεηηνπξγεί 
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Δηθόλα 33: Οη ρεξζαίνη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί ηνπ ETIS 

 

Απφ ην πξφγξακκα ηνπ ETIS παξέρνληαη επίζεο νη θφκβνη πνπ αλαπαξηζηνχλ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο πφιεηο ηεο Δπξψπεο, θαζψο θαη έλα ζεκαηηθφ επίπεδν πνπ 

απεηθνλίδεη φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. 

 

4.5.2 Δξεπλεηηθά έξγα/Γηπισκαηηθέο εξγαζίεο ζπνπδαζηώλ 

Σα ππφινηπα ζεκαηηθά επίπεδα πνπ παξέρνληαη αθνξνχλ δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά 

έξγα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ ζεκέιηα ηα δίθηπα 

ηνπ ETIS, είηε απηνχζηα είηε κε θάπνηα ζχλνια απνθνκκέλα απφ ην ζπλνιηθφ δίθηπν 

ηνπ ETIS, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε έξγνπ. 

Γηα ηα δηαζέζηκα ζεκαηηθά επίπεδα ησλ έξγσλ πνπ πεξηέρνληαη, γίλεηαη αλαθνξά γηα 

θάζε έξγν μερσξηζηά ζην επφκελν θεθάιαην.  
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4.5.3 Υαξηνγξαθηθό ππόβαζξν 

Χο basemap (ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν) νξίδεηαη κηα ζπιινγή απφ δεδνκέλα GIS 

ή/θαη «νξζναλνηγκέλεο» εηθφλαο, πνπ απνηεινχλ ην ππφβαζξν γηα έλα ράξηε. 

Απεηθνλίδεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξάο, φπσο γεσκνξθέο, δξφκνπο, κλεκεία θαη 

πνιηηηθά ζχλνξα, φπνπ ηνπνζεηνχληαη ζεκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα γεσγξαθηθέο αλαθνξέο. Σα ηππηθά δεδνκέλα θαη εηθφλεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα 

ζεκαηηθά επίπεδα γηα ηνπο basemaps είλαη δξφκνη, αγξνηεκάρηα, φξηα, ζθηαζκέλν 

αλάγιπθν θαη ινηπά. ηνλ basemap έρνπκε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζπγθξηηηθά 

κε ην imagery. Οπζηαζηηθά ην imagery αλήθεη ζην basemap. 

Σν imagery νξίδεηαη ζαλ νπνηνζδήπνηε ηχπνο θσηνγξαθίαο. Οη θσηνγξαθίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην GIS απνηεινχληαη απφ εηθφλεο ζπγθεληξσκέλεο απφ 

δνξπθφξν ή αεξνζθάθνο. Μπνξνχλ λα είλαη είηε ςεθηαθέο είηε απφ θηικ. Δπηπιένλ, 

ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη ηνπνγξαθηθνί ράξηεο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη 

ράξηεο απηνί εθηππψλνληαη θαη ζθαλάξνληαη ζηε ζπλέρεηα ζαλ ςεθηαθέο εηθφλεο. Σα 

imagery πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην GIS πεξηιακβάλνπλ: εηθφλεο απφ δνξπθφξν, 

αεξνθσηνγξαθίεο, ζεξκηθέο εηθφλεο (έληαζε, ππθλφηεηα θιπ), ζθαλαξηζκέλα αξρεία, 

ράξηεο ηαμηλφκεζεο γεο θαη άιια. 
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Δηθόλα 34: Οη δηαζέζηκνη basemaps ηνπ ArcGIS Desktop 

 

Οη δηαζέζηκνη basemaps ηνπ ArcGIS Desktop είλαη νη: 

 Imagery 

 Imagery with labels 

 Streets 

 Topographic 

 Dark Gray Canvas 

 Light Gray Canvas 

 National Geographic 

 Oceans 

 Terrain with Labels 

 OpenStreetMap 

ηε γεσβάζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, ν ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεη ζην 

ράξηε ηνπ ην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν ηεο αξεζθείαο ηνπ, αθνχ ζα εξγάδεηαη κέζσ 

ηνπ ArcGIS Desktop. 
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4.5.4 Metadata 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί, metadata θαινχληαη ηα δεδνκέλα γηα ην είδνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηεο βάζεο ή δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλα πεδία. ε απηά 

θαηαγξάθεηαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θξίλεηαη ζεκαληηθή γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

θάζε εξγαζίαο. Πξνζδίδνπλ αμηνπηζηία ζηα δεδνκέλα θαη δηεπθνιχλνπλ ηε δηαλνκή 

ηνπο. Σα κεηαδεδνκέλα ηεο παξνχζαο βάζεο δεδνκέλσλ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ 

παξνχζα γεσβάζε. 

 

4.5.5 Ννκελθιαηνύξεο 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, νη βάζεηο δεδνκέλσλ έρνπλ 

απαξαηηήησο έλα θχξην θιεηδί. ηελ παξνχζα εξγαζία, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα έρεη 

πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα κεγάινο αξηζκφο ρξεζηψλ θξίλεηαη αλαγθαία κία 

θσδηθνπνίεζε θαη θαλφλεο, έηζη ψζηε λα κε ζπγρένληαη νη πιεξνθνξίεο θαη λα κελ 

ππάξρεη δπλαηφηεηα δηπιήο εγγξαθήο. Με ιίγα ιφγηα, αθνινπζείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε 

εληαία θσδηθνπνίεζε κε ζθνπφ ηα δεδνκέλα λα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζσζηά θαη 

λα είλαη δπλαηή ε ζπλεξγαζία ησλ ρξεζηψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ. Έηζη, κε εχθνιν ηξφπν ηα πξφζσπα ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

«αληαιιάζζνπλ» ηα δεδνκέλα ηνπο. Οη λνκελθιαηνχξεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηε ζπγθεθξηκέλε βάζε δεδνκέλσλ είλαη απηέο ηνπ ETIS. 
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5. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΓΔΩΒΑΖ 

5.1 Σν έξγν GIFT – Βειηίσζε ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ ηνπ 

Παλεπξσπατθνύ Γηαδξόκνπ IV κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ησλ πξάζηλσλ 

ζπλδπαζκέλσλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ έξγνπ GIFT (Green Intermodal Freight Transport) 

[34] είλαη λα ραξηνγξαθεζεί, λα αλαιπζεί θαη λα γίλεη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

ηνκέα ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο κε ζθνπφ λα πξνηαζνχλ λέεο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππνδνκψλ, ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), ηεο 

λνκνζεζίαο θαη ησλ πξνηχπσλ έηζη ψζηε λα πξνσζεζνχλ νη πξάζηλεο ζπλδπαζκέλεο 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ GIFT έρνπλ επηιεγεί απφ ην 

Παλεπξσπατθφ Γίθηπν Μεηαθνξψλ νη δηάδξνκνη IV, V θαη VII, νη νπνίνη θαιχπηνπλ 

ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο ηεο Ν.Α. Δπξψπεο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζηφρνπ, ε θνηλνπξαμία ηνπ έξγνπ GIFT  

ραξηνγξάθεζε θαη  αμηνιφγεζε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο 

πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηηο κεηαθνξέο, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ επηινγή 

ησλ ηξηψλ δηαδξφκσλ.  

ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ  πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ, ην έξγν GIFT ζχλζεζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο θαη ησλ ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ κε ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξάζηλσλ κεηαθνξψλ ζηνπο επηιεγκέλνπο δηαδξφκνπο. Πξνθεηκέλνπ 

λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνηάζεσλ, κέζσ ηνπ έξγνπ GIFT 

αλαπηχρζεθε κηα ζεηξά απφ εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνηάζεσλ. Βαζηθφ ζηφρν απνηειεί ε αμηνιφγεζε ηνπ αληίθηππνπ ησλ 

πξνηεηλφκελσλ πξνηάζεσλ βειηίσζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ κε θξηηήξηα ηε ρξνληθή 

δηάξθεηα ελφο δξνκνινγίνπ, ην θφζηνο, ηνλ θίλδπλν θαη ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. 

Σν GIFΣ ζπλεπψο απνζθνπεί ζηνλ θαζνξηζκφ ελφο θαηλνηφκνπ θαη νινθιεξσκέλνπ 

νδηθνχ ράξηε γηα ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ πξάζηλσλ δηαδξφκσλ κεηαθνξψλ 

ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Πξνζθέξεη αλαγλψξηζε 

ησλ πξάζηλσλ δηαδξφκσλ ζηελ πεξηνρή θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ηερλνινγηθήο 
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θαηλνηνκίαο, αλάπηπμε ησλ πξνηάζεσλ γηα ηε ζχζηαζε πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ (π.ρ. 

Γξαθεία Λεηηνπξγία Γηαδξφκνπ), πνπ ζα είλαη ππεχζπλεο γηα ηηο επηρεηξεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ δηαδξφκσλ, φπσο ν πξνγξακκαηηζκφο, ε παξαθνινχζεζε θαη ε 

πινπνίεζε, ν εθηεισληζκφο, ην κάξθεηηλγθ, ε εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ε έθδνζε 

πξάζηλσλ πηζηνπνηεηηθψλ. Σέινο, πξνζθέξεη αλάπηπμε εξγαιείσλ Σερλνινγίαο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) γηα ην ζρεδηαζκφ ζπλδπαζκέλσλ δηαδξνκψλ 

πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 

Σν Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν θαη ε ΣΡΑΗΝΟΔ εμέηαζαλ ηα πηζαλά ζελάξηα ηεο 

πθηζηάκελεο θαη κειινληηθήο θαηάζηαζεο θαη πξαγκαηνπνίεζαλ ηε ζχγθξηζή ηνπο γηα 

ην  Γιάδρομο IV. Ο δηάδξνκνο απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο εκπνξεπκαηηθνχο 

ζπλδέζκνπο ηεο Κεληξηθήο κε ηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη απνηειεί ηνλ θνξκφ 

ηνπ κεηαγελέζηεξνπ δηαδξφκνπ 22 (λφηηα επέθηαζε έσο θαη ηελ Αζήλα) θαη δηέξρεηαη 

απφ: 

 Διιάδα (δηαδξνκή Θεζζαινλίθε-Πξνκαρψλαο) 

 Βνπιγαξία (δηαδξνκή Kulata – Sofia – Vidin) 

 Ρνπκαλία (δηαδξνκή Calafat – Arad – Curtici) 

 Οπγγαξία (δηαδξνκή Bratislava – Breclav) 

 Σζερία (δηαδξνκή Kuty – Prague) 

 Γεξκαλία (δηαδξνκή Dresden/Nuremberg) 

Πεξηιακβάλεη αθφκα ηα ηκήκαηα Arad – Brasov – Constanta θαη Sofia – Edirne – 

Istanbul, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ πξφζβαζε ζηε Μαχξε Θάιαζζα θαη ηελ Σνπξθία.  

Σερληθά ζηνηρεία 

Μήθνο ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ   4340 km 

Μήθνο νδηθνχ δηθηχνπ 3640 km 

Μέζε ηαρχηεηα ζηδ. δηαδξφκνπ 80 km/h 

Ζιεθηξνθίλεζε 88% 

Nηηδεινθίλεζε 12% 

 

Πίλαθαο 5: Σερληθά ζηνηρεία Γηαδξόκνπ IV 
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Δηθόλα 35: Παλεπξσπατθόο Γηάδξνκνο IV 

 

Οη πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη γηα ηηο εκπνξεπκαηηθέο ζηδεξνδξνκηθέο κέζσ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δηαδξφκνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ ρψξα καο. Έξγα 

εθζπγρξνληζκνχ θαη επηδηφξζσζεο ππνδνκψλ θαη ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ (αχμεζε 

κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο, ηαρχηεηαο θαη βειηίσζε δηαρείξηζεο), εγθαηάζηαζε 

ζπζηήκαηνο ειεθηξνθίλεζεο ζηαδηαθά ζην 100% ηνπ κήθνπο ηνπ δηαδξφκνπ, 

αλαβάζκηζε γξακκψλ απφ κνλέο ζε δηπιέο, αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ κεγάισλ 

θιίζεσλ, θαζψο θαη λέα έξγα (γέθπξεο θηι.) είλαη ζε εμέιημε ή έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί 

κε ρξνληθφ νξίδνληα έσο ην 2020. 

Αξρηθά έγηλε επηινγή θαη εμέηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ζελαξίσλ. Με ιίγα ιφγηα, έγηλε 

κειέηε ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ, πνπ είλαη κφλν νδηθέο, θαη εθηίκεζε 

ηνπ θφζηνπο, ηεο δηάξθεηαο θαη ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. ηε ζπλέρεηα 

αθνινπζήζεθε ε ίδηα δηαδηθαζία γηα ηα κειινληηθά πηζαλά ζελάξηα, δειαδή γηα ηε 

κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ κέζσ δηαδξνκψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην κέιινλ. 
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ελάξην Γηαδξνκή 
εκείν Πξνέιεπζεο 

- Πξννξηζκόο 
Μεηαθνξά 

1 Athens–Varna Greece-Bulgaria Οδηθή 

2 Athens-Sopron Greece-Hungary Οδηθή 

3 Athens-Ploiesti Greece-Romania Οδηθή 

4 Gyor-Sofia Hungary-Bulgaria Οδηθή 

5 Sisli-Budapest Turkey-Hungary Οδηθή 

6 Budapest-Timisoara Hungary-Romania Οδηθή 

7 Budapest-Ploiesti Hungary-Romania Οδηθή 

8 Troyan-Genk Bulgaria-Belgium Οδηθή 

9 Kavala–Arad Greece-Romania Οδηθή 

10 Szeged - Sofia Hungary-Bulgaria Οδηθή 

11 Sofia - Budapest Bulgaria-Hungary Οδηθή 

12 Dr. Turnu Severin – Dunajska Streda Romania-Slovakia Οδηθή 

 

Πίλαθαο 6: Τθηζηάκελα ζελάξηα 

 

ΑΠΟΣΤΠΧΗ ΣΧΝ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ηελ απεηθφληζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ έξγνπ γηα ην Γηάδξνκν IV κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ArcMap, έρνπλ απνκνλσζεί θαη απνηππσζεί νη 12 πξνηεηλφκελεο 

ζηδεξνδξνκηθέο δηαδξνκέο, ε επηινγή ησλ νπνίσλ έγηλε κε θξηηήξηα ηε ρξνληθή 

δηάξθεηα ηνπ δξνκνινγίνπ, ην θφζηνο, ηνλ θίλδπλν θαη ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. εκεηψλεηαη φηη νη ίδηεο δηαδξνκέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζήκεξα κφλν κέζσ 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαπαξάζηαζε ζρεηίδεηαη κε ηε κειινληηθή 

ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά. Γηα ηελ απεηθφληζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ 

αληινχληαη νη ράξηεο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Παλεπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο 

ETIS-plus (European Transport Information System), ην νπνίν, κέζσ ζπλερνχο 

πξνζπάζεηαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηα νδηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα 

κεηαθνξψλ, έρεη σο ζηφρν ηελ παξνρή έγθπξσλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ γηα ηελ 

ππνζηήξημε αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο κνληέισλ, κεζνδνινγηψλ θαη ηελ δηακφξθσζε 

δεηθηψλ αμηνιφγεζεο. 
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Δηθόλα 36: Υαξηνγξαθηθή απεηθόληζε ησλ δηαδξνκώλ, θαηά κήθνο ηνπ 

Παλεπξσπατθνύ Γηαδξόκνπ IV 

 

 

Δπηπιένλ, έρεη απνηππσζεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ Γηαδξφκνπ IV, φζνλ αθνξά 

κνλή/δηπιή γξακκή, κε ειεθηξνθίλεζε ή ρσξίο, θαζψο θαη νιφθιεξνο ν Γηάδξνκνο 

κε βαζηθφ θξηηήξην απεηθφληζεο ηελ θπθινθνξία. Αλαπαξηζηάηαη ε θπθινθνξηαθή 

θίλεζε κε βάζε ηνπο ηφλνπο πνπ κεηαθέξζεθαλ αλά έηνο. 
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Δηθόλα 37: Γηάδξνκνο IV, κνλή/δηπιή γξακκή, ειεθηξνθίλεζε/ρσξίο ειεθηξνθίλεζε 

 

 

 

Δηθόλα 38: Γηάδξνκνο IV, απεηθόληζε θπθινθνξίαο 
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5.2  Γηεξεύλεζε αληαγσληζηηθόηεηαο εκπνξεπκαηηθήο ζηδεξνδξνκηθήο 

ππεξεζίαο «Ληκέλαο Πεηξαηά – ηαζκόο Παξληνπκπίηζαο» ζρεηηθά κε 

εμππεξεηήζεηο από Ληκέλεο Αδξηαηηθήο 

Ζ κειέηε απηή αλαηέζεθε απφ ηελ ΣΡΑΗΝΟΔ ζηνλ Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν. 

θνπφο ηεο [35] είλαη ε δηεξεχλεζε ζεκάησλ αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εκπνξεπκαηηθήο 

ζηδεξνδξνκηθήο ππεξεζίαο κε αθεηεξία ην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηνπ Ληκέλα 

Πεηξαηψο, πνπ δηέξρεηαη απφ ην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηνπ Θξηαζίνπ, Θεζζαινλίθεο 

θαη ζπλερίδεη κέζσ Π.Γ.Γ.Μ., εξβίαο, Οπγγαξίαο θαη ινβαθίαο θαη ηειηθφο 

πξννξηζκφο είλαη ν ζηδεξνδξνκηθφο ζηαζκφο ηεο Παξληνπκπίηζαο (Pardubice) ζηελ 

Σζερία. Ζ δηεξεχλεζε απηή αθνξά εκπνξεπκαηηθέο ξνέο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ιηκέλεο ηεο Κίλαο θαη θαηαιήγνπλ ζηελ Σζερία. Ζ κεηαθνξά απηή πξαγκαηνπνηείηαη: 

 Δίηε κέζσ ηνπ ιηκέλα ηεο Ακβέξζαο (Antwerp – Belgium) 

 Δίηε κέζσ ηνπ ιηκέλα ηνπ Πεηξαηά (Piraeus – Greece) 

 Δίηε κέζσ ιηκέλσλ Αδξηαηηθήο (Rijeka – Croatia, Koper – Slovenia, Trieste – 

Italy) 

Οη παξαπάλσ ιηκέλεο ηεο Αδξηαηηθήο ζάιαζζαο (Ρηέθα, Κφπεξ θαη Σεξγέζηε) έρνπλ 

θαηάιιειε ζέζε, επαξθείο ιηκεληθέο ππνδνκέο δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

θαζψο θαη θαιέο ζηδεξνδξνκηθέο ζπλδέζεηο (δηπιή ειεθηξνδνηεκέλε γξακκή ζην 

κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο δηαδξνκήο) κε ηελ Σζερία.  

Ζ ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ ηνλ ιηκέλα ηνπ Πεηξαηά πξνο 

ηνπο αλσηέξσ ιηκέλεο ηεο Αδξηαηηθήο κε ηξνθνδνηηθά πινία (feeders) θαη ε ελ 

ζπλερεία ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά ηνπο έσο ηελ Σζερία (ζηδεξνδξνκηθφο ζηαζκφο 

Παξληνπκπίηζαο) κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπγθξίζηκα θφζηε θαη ρξφλνπο ζε 

ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε ζηδεξνδξνκηθή ππεξεζία Πεηξαηάο – Παξληνπκπίηζα. 

Ζ κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ είλαη ε εμήο: 

Γηεξεπλήζεθαλ ζπζηεκαηηθά ζέκαηα ρσξεηηθφηεηαο/ηθαλφηεηαο ππνδνκψλ ησλ 

ιηκέλσλ κε έκθαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη ζηηο 

δηαηηζέκελεο ζηδεξνδξνκηθέο ππνδνκέο. Δπηπιένλ, ε επηινγή ηεο ζηδεξνδξνκηθήο 

δηαδξνκήο απφ ηνπο ππφ δηεξεχλεζε ιηκέλεο πξνο Σζερία έγηλε κε ηζρπξή πξνηίκεζε 

ζηε ρξήζε ειεθηξνδνηνχκελσλ γξακκψλ. Όζνλ αθνξά ηηο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο 

εμεηάζηεθαλ απεπζείαο ζπλδέζεηο απφ ην ιηκέλα ηεο αγθάεο (Shanghai) πξνο ηνπο 
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ππφ δηεξεχλεζε ιηκέλεο, θαζψο θαη ζπλδέζεηο κε ηξνθνδνηηθά πινία κέζσ ηνπ ιηκέλα 

Πεηξαηψο. Σέινο, απαξαίηεην θξίζεθε λα ππνινγηζηεί ην θφζηνο ησλ ζαιάζζησλ 

δηαδξνκψλ. πλεπψο, ειήθζεζαλ ππφςε ε ηηκή ηνπ θαπζίκνπ θαη ε ηαρχηεηα 

πιεχζεο. 

πκπέξαζκα ηεο κειέηεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν Πεηξαηάο παξνπζηάδεη ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα, ηα νπνία είλαη ηα εμήο : 

1. Μείσζε ρξφλνπ δηαδξνκήο. Αλ ζχκθσλα κε ην επηζπκεηφ δξνκνιφγην, ν 

ρξφλνο δηαδξνκήο Πεηξαηάο – Παξληνπκπίηζα δηακνξθσζεί ζην επίπεδν ησλ 3 

κε 3,5 εκεξψλ ζα είλαη ν ζπληνκφηεξνο ζπγθξηηηθά κε ηηο αληαγσληζηηθέο 

δηαδξνκέο. 

 

2. Απνθεχγεηαη ε ζαιάζζηα κεηαθνξά κε ηξνθνδνηηθφ πινίν πξνο ηνπο ιηκέλεο 

ηεο Αδξηαηηθήο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ιεηηνπξγηθά θαη νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα. 

 

3. Μεγαιχηεξε επειημία ζην κέγεζνο ησλ απνζηνιψλ (25 πεξίπνπ 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα γηα ην ζηδεξνδξνκηθφ ζπξκφ ζε αληίζεζε κε έλα κηθξφ 

ηξνθνδνηηθφ πινίν πνπ απαηηεί κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο, ηεο ηάμεο 100-300 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γηα θάζε ελδηάκεζν ιηκέλα). 

 

 

ΑΠΟΣΤΠΧΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΡΟΜΧΝ  

ηελ παξνχζα εξγαζία, απνκνλψζεθαλ θαη απνηππψζεθαλ κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ArcMap νη ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο γηα ηηο εκπνξεπκαηηθέο ξνέο. Γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο απεηθφληζεο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ αληινχληαη νη ράξηεο 

απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Παλεπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο ETIS-plus (European 

Transport InformationSystem). ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε γεσκεηξία ησλ 

θιάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 
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 Γηαδξνκή Rijeka/Κξναηία – Pardubice/Σζερία 

Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο δηαδξνκήο απφ ην ιηκάλη Rijeka ζην 

ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ Pardubice είλαη 880 ρηιηφκεηξα. Ζ δηαδξνκή δηέξρεηαη απφ 

ηνπο ζηαζκνχο Ljubljana, Celie θαη Maribor ηεο ινβελίαο, ηνπο ζηαζκνχο Graz θαη 

Vienna (Βηέλλε) ηεο Απζηξίαο θαη Brno ηεο Σζερίαο θαηαιήγνληαο ζην ζηαζκφ 

Pardubice. 

 

Δηθόλα 39: Γηαδξνκή Rijeka – Pardubice 

 

Απφ ηελ απνηχπσζε παξαηεξνχκε φηη νιφθιεξε ε γξακκή είλαη ειεθηξνδνηεκέλε. 

Σν δίθηπν ζε κήθνο 770 ρηιηφκεηξα απνηειείηαη απφ δηπιή γξακκή, ελψ ζην 

ππφινηπν κήθνο ηεο είλαη κνλή. Ο ζπξκφο δηέξρεηαη απφ ζχλνξα 3 θνξέο (Κξναηία – 

ινβελία, ινβελία – Απζηξία, Απζηξία – Σζερία) κε κέγηζηε ηαρχηεηα 125 
km

h
. 
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 Γηαδξνκή Koper/ινβελία – Pardubice/Σζερία 

 

Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο δηαδξνκήο Koper - Pardubice είλαη 870 

ρηιηφκεηξα. Μεηά ηα ζχλνξα ηεο ινβελίαο, ν ζηδεξνδξνκηθφο ζπξκφο πεξλάεη απφ 

ηνπο ζηαζκνχο Villach, Kapfenberg θαη Vienna (Βηέλλε) ζηελ Απζηξία θαη ζηε 

ζπλέρεηα απφ ηνλ ζηαζκφ Brno ζηελ Σζερία θαηαιήγνληαο ζηελ Pardubice. 

 

Δηθόλα 40: Γηαδξνκή Koper – Pardubice 

 

Απφ ηελ απνηχπσζε παξαηεξνχκε φηη ε γξακκή ζην κεγαιχηεξν κήθνο ηεο είλαη 

ειεθηξνδνηεκέλε θαη δηπιή. Σα ηκήκαηα: 

 Koper – Divaca κήθνπο 47 ρηιηνκέηξσλ → δηπιή/κε ειεθηξνδνηεκέλε 

 Maribor – Leibnitz κήθνπο 31 ρηιηνκέηξσλ → κνλή/ειεθηξνδνηεκέλε 

 Brno ηκήκα κήθνπο 3 ρηιηνκέηξσλ → κνλή/ειεθηξνδνηεκέλε 
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Ο ζπξκφο δηέξρεηαη απφ ζχλνξα 2 θνξέο (ινβελία – Απζηξία, Απζηξία – Σζερία) κε 

κέγηζηε ηαρχηεηα 125 
km

h
. 

 

 Γηαδξνκή Trieste/Ιηαιία – Pardubice/Σζερία 

Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο δηαδξνκήο είλαη 863 ρηιηφκεηξα. Ο ζπξκφο δηέξρεηαη απφ ηνπο 

ζηαζκνχο Udine, δηαζρίδεη ηα ζχλνξα κε ηελ Απζηξία κε θαηεχζπλζε ηνπο ζηαζκνχο 

Villach, Kapfenberg θαη Vienna (Βηέλλε). Σέινο, δηαζρίδνληαη ηα ζχλνξα κε ηελ 

Σζερία πξνο ην ζηαζκφ Pardubice. 

 

 

Δηθόλα 41: Γηαδξνκή Trieste – Pardubice 
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Παξαηεξνχκε φηη νιφθιεξν ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο είλαη ειεθηξνδνηεκέλν. ην 

κεγαιχηεξν κήθνο ηεο ε γξακκή είλαη δηπιή. Σα ηκήκαηα ζηα νπνία ε γξακκή είλαη 

κνλή είλαη ηα εμήο: 

 Villach – Klagenfurt κήθνπο 50 ρηιηνκέηξσλ 

 Brno ηκήκα κήθνπο 3 ρηιηνκέηξσλ 

Ο ζπξκφο δηαζρίδεη ζχλνξα 2 θνξέο (Ηηαιία – Απζηξία, Απζηξία – Σζερία) κε κέγηζηε 

ηαρχηεηα 125 
km

h
. 

 

 Γηαδξνκή Πεηξαηάο/Διιάδα – Pardubice/Σζερία 

Σν ζπλνιηθφ κήθνο δηαδξνκήο είλαη 2200 ρηιηφκεηξα. Ο ζπξκφο δηέξρεηαη απφ ην 

ζηαζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο, δηαζρίδεη ηα ζχλνξα θαη δηέξρεηαη απφ ηνπο ζηαζκνχο ησλ 

θνπίσλ, ηνπ Nis, ηεο Βνπδαπέζηεο θαη Μπξαηηζιάβα. Σέινο, δηεξρφκελνο απφ ην 

Brno ηεο Σζερίαο θαηαιήγεη ζηελ Pardubice. 

 

 

Δηθόλα 42: Γηαδξνκή Piraeus – Pardubice 
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Ζ γξακκή ζην κεγαιχηεξν κήθνο ηεο είλαη ειεθηξνδνηεκέλε. Σα θχξηα ηκήκαηα ζηα 

νπνία είλαη κνλή θαη ειεθηξνδνηεκέλε είλαη Θεζζαινλίθε – Nis θαη Beograd – 

Budapest. Σν ηκήκα Πεηξαηάο – Σηζνξέα κήθνπο 156 ρηιηνκέηξσλ είλαη δηπιή θαη κε 

ειεθηξνδνηεκέλε θαη ζην ηκήκα Σηζνξέα – Γνκνθφο κήθνπο 121,5 ρηιηνκέηξσλ είλαη 

κνλή θαη κε ειεθηξνδνηεκέλε. Ο ζπξκφο δηαζρίδεη ζχλνξα 5 θνξέο (Διιάδα – 

Π.Γ.Γ.Μ., Π.Γ.Γ.Μ. – εξβία, εξβία – Οπγγαξία, Οπγγαξία – ινβαθία, ινβαθία – 

Σζερία). 

 

5.3  Γηεξεύλεζε γεληθώλ θαη εηδηθώλ απαηηήζεσλ γηα ζηδεξνδξνκηθή 

κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ζε επηρεηξήζεηο ηεο Βόξεηαο Διιάδαο 

Πξφθεηηαη γηα δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ εθπνλήζεθε ζηνλ Σνκέα Μεηαθνξψλ θαη 

πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο απφ ηελ πιένλ απφθνηην Κψηζε Αξεηή. Αληηθείκελν ηεο 

εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηε 

ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ [36]. Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ήηαλ ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ζπζθεπαζία θαη δηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ, κε 

ζηφρν ηελ ηειηθή επηινγή εμνπιηζκνχ θφξησζεο θαη ηξνραίνπ πιηθνχ, εζηηάδνληαο 

ζηα πξντφληα κνξηνζαλίδσλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ έγηλε ζηελ πεξηνρή απφ ην Ννκφ 

Θεζζαινλίθεο έσο ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. 

Σν κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηε ζπνπδάζηξηα θαίλεηαη κε ηα 

επηκέξνπο βήκαηά ηνπ ζηελ παξαθάησ εηθφλα. Ο ηειηθφο ηνπ ζηφρνο ήηαλ ε εχξεζε 

ηνπ βέιηηζηνπ ηξφπνπ ζηδεξνδξνκηθήο εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο. ην ηέινο ηνπ 

πιαηζίνπ απηνχ, εμεηάζηεθαλ νη κεηαθνξηθέο απαηηήζεηο, απφ ηηο νπνίεο θαη ηειηθά 

πξνέθπςε ε ηειηθή πξφηαζε γηα ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ. 
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ρήκα 13: Μεζνδνινγηθό πιαίζην εξγαζίαο 

Δπηιέρζεθε κία επηρείξεζε πνπ πιεξνί φια ηα θξηηήξηα επηινγήο, κε έδξα ηελ 

Αιεμαλδξνχπνιε θαη γξαθεία πσιήζεσλ θαη θέληξν δηαλνκήο ζηε Θεζζαινλίθε. Σν 

κεηαθεξφκελν εκπφξεπκα πνπ επηιέρζεθε είλαη νη κνξηνζαλίδεο, αθνχ ε κνλάδα 

παξαγσγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εκπνξεχκαηνο είλαη ε κεγαιχηεξε ηνπ είδνπο ηνπ ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. 

Δμεηάζηεθε ιεπηνκεξψο ην πθηζηάκελν δίθηπν κεηαθνξάο, πνπ είλαη ην νδηθφ. ηε 

ζπλέρεηα, δηαηππψζεθε απφ ηε ζπνπδάζηξηα ε πξφηαζε γηα ζηδεξνδξνκηθή 

κεηαθνξά, κε βάζε ηα βήκαηα ηνπ έκπεηξνπ ζπζηήκαηνο. Αλαιπηηθά ε πξφηαζε πνπ 

δηαηππψζεθε είλαη ε εμήο: 

 Μνξθή εκπνξεχκαηνο: κε κνλαδνπνηεκέλν γεληθφ θνξηίν 

 Σξφπνο νκαδνπνίεζεο θνξηίνπ: ηζέξθηα 

 Δμνπιηζκφο θνξηνεθθφξησζεο: πεξνλνθφξν πιαγίαο θφξησζεο 

 Δηδηθή απαίηεζε πξντφληνο: πξνζηαζία απφ θαηξηθέο ζπλζήθεο (θπξίσο 

πγξαζία) 

 Καηάιιειν ηξνραίν πιηθφ: βαγφλη πιαηθφξκα κε θαιχκκαηα κνπζακά 
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ΑΠΟΣΤΠΧΗ ΔΡΓΟΤ 

Με ηε βνήζεηα ηνπ πεξηβάιινληνο GIS έγηλε απνηχπσζε ηεο ζέζεο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο, φπνπ γηλφηαλ αληηιεπηή θαη ε 

απφζηαζή ηνπο απφ ηελ πιεζηέζηεξε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή. Γηα ην ιφγν απηφ έγηλε 

εηζαγσγή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε θχιιν εξγαζίαο ηνπ Excel θαη 

ζηελ ζπλέρεηα πξνζζήθε απηνχ ζην ArcMap, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απεηθφληζε ησλ 

γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζαλ ζεκεία. Σν ζηδεξνδξνκηθφ 

δίθηπν ηεο Διιάδαο είλαη ην δίθηπν ηνπ ΟΔ πνπ αληιήζεθε ζαλ ζεκαηηθφ επίπεδν 

απφ ηελ ηζηνζειίδα αλνηρηψλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ Διιάδα 

[37] geodata.gov.gr, ελψ ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν ν basemap  

“Imagery with labels”. Απηφ πνπ παξαηεξήζεθε είλαη φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

ελδηέθεξαλ βξίζθνληαλ ζηνπο νδηθνχο άμνλεο θαη πιεζίνλ ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ 

γξακκψλ.  

 

 

Δηθόλα 43: Απνηύπσζε ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ ΟΔ θαη επηρεηξήζεσλ 
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5.4 Δπηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ ιηκέλσλ Μεζνγείνπ 

Κάζε ρξφλν νη θνηηεηέο ηνπ 9νπ εμακήλνπ ηεο θαηεχζπλζεο πγθνηλσληνιφγνπ 

Μεραληθνχ ηεο ζρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαινχληαη λα ζπιιέμνπλ βαζηθά 

ζηνηρεία γηα επηιεγκέλνπο ιηκέλεο ηεο Μεζνγείνπ, ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο εμακήλνπ 

ηνπ καζήκαηνο «πλδπαζκέλεο Μεηαθνξέο». Σα ζηνηρεία απηά σζηφζν, δελ 

αμηνπνηνχληαη κεηά ην πέξαο ηνπ εμακήλνπ, ελψ ζα κπνξνχζαλ λα ζπιιέγνληαη θαη 

λα είλαη πξνζβάζηκα ζε ηπρφλ ελδηαθεξφκελνπο εξεπλεηέο – κειεηεηέο ή 

ζπνπδαζηέο. 

Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ εκπεξηέρεηαη ζηε γεσγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ 

αλαπηχρζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, κε ζηφρν ηε ζπγθέληξσζε φγθνπ 

πιεξνθνξηψλ γηα ιηκέλεο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηελ άκεζε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα. 

Φπζηθά, πξφθεηηαη γηα έγθπξεο πιεξνθνξίεο, αθνχ πξψηα αμηνινγείηαη ε νξζφηεηά 

ηνπο απφ ηνλ ππεχζπλν. Έηζη, ηα ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη ζην ράξηε, θαη εθηηκάηαη φηη 

ζην κέιινλ, αθνχ ζα ππάξρνπλ δεδνκέλα πνπ ζα αλαλεψλνληαη θάζε ρξφλν, ζα είλαη 

δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί θαιχηεξε αμηνιφγεζε ησλ ιηκέλσλ θαη ζχγθξηζε κεηαμχ 

απηψλ, θαη ζπλεπψο ζα παξέρνληαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε, 

ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ αχμεζε ηεο θίλεζεο ή ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θάζε ιηκέλα. 

Απνηέιεζκα απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη θάζε εξεπλεηήο ζα 

βνεζεζεί ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηε δεκηνπξγία πξνζσπηθήο θξίζεο αλαθνξηθά 

κε ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ιηκέλα. 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

Πξψην βήκα ήηαλ ε απφθαζε θαη ν θαζνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ πνπ ζα 

δεηεζνχλ απφ ηνπο θνηηεηέο. Απηφ έγηλε ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή 

ηνπ καζήκαηνο. Καζνξίζηεθαλ νη γεληθέο θαηεγνξίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα 

επηκέξνπο αλαιπηηθά ζηνηρεία, νη νπνίεο είλαη νη εμήο: γεληθά ζηνηρεία ιηκέλα, 

εμνπιηζκφο, ρψξνη ζηνηβαζίαο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ηαθηηθέο ζπλδέζεηο ηνπ ιηκέλα 

θαη ε δπλαηφηεηα επέθηαζήο ηνπ.  

ηε ζπλέρεηα, έγηλε ε δεκηνπξγία ελφο ππνινγηζηηθνχ θχιινπ ζην Microsoft Excel ην 

νπνίν ζηελ πνξεία ζα ζπκπιεξσζεί απφ θάζε νκάδα θνηηεηψλ. Σα θειηά ζηα νπνία 

αλαγξάθεθαλ ηα δεηνχκελα θιεηδψζεθαλ κέζσ ηεο πξνζηαζίαο θχιινπ ηνπ MS 

Excel, έηζη ψζηε λα κελ έρεη ηε δπλαηφηεηα θάπνηνο θνηηεηήο λα ηα ηξνπνπνηήζεη ή 
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λα ηα δηαγξάςεη άζειά ηνπ. Αθνινχζεζε ν δηακνηξαζκφο ηνπ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ 

κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο my.courses.ntua.gr θαη έηζη νη θνηηεηέο ηνπ καζήκαηνο 

απέθηεζαλ πξφζβαζε ζε απηφ κε ζθνπφ λα ζπκπιεξψζνπλ ηα απαηηνχκελα 

ζηνηρεία.  

 

 

Δηθόλα 44: Μνξθή ππνινγηζηηθνύ θύιινπ πνπ δηακνηξάζηεθε ζηνπο θνηηεηέο 

 

Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ απφ φιεο ηηο νκάδεο θνηηεηψλ, 

ζπγθεληξψζεθαλ φια ηα αξρεία θαη ελζσκαηψζεθαλ ζε έλα λέν κε ηελ θιαζζηθή 

δηαδηθαζία αληηγξαθήο θαη επηθφιιεζεο, θαζψο θαη κε παξάιιειν έιεγρν ηεο 

νξζφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Έηζη, ην αξρείν πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ 

επηιεγκέλσλ ιηκέλσλ είλαη ζηε κνξθή πνπ επηζπκνχκε, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

ελζσκαησζεί ζην ArcGIS. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ κεζνδνινγίαο παξαηεξήζεθε φηη απνηειεί 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, αθνχ ρξεηάζηεθε κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ θχιισλ απφ ηνπο 

θνηηεηέο λα γίλεη αληηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο θάζε νκάδαο μερσξηζηά θαη ζηε 

ζπλέρεηα επηθφιιεζε ζην λέν ηειηθφ αξρείν. Ζ δηαδηθαζία απηή επαλαιήθζεθε 15 

θνξέο, δειαδή φζνο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ. Δπίζεο, ε κνξθή ηνπ Excel 

απφ κφλε ηεο παξαπέκπεη ζηελ αληίιεςε φηη ηα πεδία πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ φια 

ππνρξεσηηθά, κε απνηέιεζκα πνιινί θνηηεηέο λα ζπκπιεξψλνπλ κηα απάληεζε 
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αθφκα θαη αλ απηή δελ απνηειεί νπζηαζηηθή απάληεζε γηα ην δεηνχκελν ζηνηρείν. Γηα 

ηνπο ιφγνπο απηνχο εμεηάζηεθε ε παξαθάησ κεζνδνινγία. 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ 

Αθφηνπ γίλεη ν θαζνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ, κε ηνλ ίδην ηξφπν ηεο 

πξναλαθεξφκελεο κεζνδνινγίαο, αθνινπζείηαη ε ηερληθή Google Forms πνπ 

αλαιχζεθε ιεπηνκεξψο ζην θεθάιαην 3 θαη γίλεηαη ιήςε ηνπ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ 

ζηε κνξθή .xlsx (MS Excel).  

Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

ηεο έληαμεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπκπιεξψζεθαλ ζε έλα εληαίν αξρείν, θαζψο κε ηα 

Google Forms νη απαληήζεηο εηζάγνληαη απηφκαηα κέζσ ηεο ζχλδεζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ κε ην ηειηθφ ππνινγηζηηθφ θχιιν. Δπίζεο παξαηεξείηαη ην γεγνλφο 

φηη ε κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πην πξνζηηή θαη πην επράξηζηε ζηνπο 

θνηηεηέο. Έηζη, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο (URL) [38] πνπ παξέρεηαη, ν θάζε 

θνηηεηήο ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην κε κεγαιχηεξε επραξίζηεζε ζε ζχγθξηζε 

κε έλα ηππνπνηεκέλν ππνινγηζηηθφ θχιιν ηνπ MS Excel. 

 

Δηθόλα 45: Σν εξσηεκαηνιόγην «πιινγή ζηνηρείσλ γηα ηνπο ιηκέλεο ηεο Μεζνγείνπ» 
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Δηζαγσγή ηνπ ππνινγηζηηθνύ θύιινπ ζην ArcGIS 

χκθσλα κε ηελ ηερληθή εηζφδνπ «Δηζαγσγή λένπ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ – πίλαθα» 

θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζεκείσλ κε γεσγξαθηθέο 

ζπληεηαγκέλεο, εηζάγνπκε ζην ράξηε καο ηα ζεκεία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην θάζε 

ιηκάλη. Απνζεθεχνπκε αθνινχζσο ηελ απεηθφληζε απηή θαη έηζη έρνπκε απνζεθεχζεη 

κία λέα θιάζε ζηνηρείσλ (feature class) πνπ πεξηέρεη ηνπο ιηκέλεο κε ηα δεδνκέλα 

πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ. 

Όπσο αλαθέξζεθε, ζθνπφο ηεο ελ ιφγσ εθαξκνγήο είλαη ε ζπγθέληξσζε 

πιεξνθνξηψλ ησλ επηιεγκέλσλ ιηκέλσλ θαη ζπλεπψο ε νπζηαζηηθή βνήζεηα ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ ησλ κειεηεηψλ. Έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

ιηκέλσλ είλαη ε εηήζηα δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, θξίζεθε 

ζθφπηκε ε παξνρή ελφο ζεκαηηθνχ επηπέδνπ ζηνλ ελδηαθεξφκελν ρξήζηε, ην νπνίν 

απεηθνλίδεη φρη κφλν ηε ζέζε ησλ ιηκέλσλ ζην ρψξν, αιιά θαη ηελ θίλεζή ηνπ θαηά 

ηελ πεξίνδν επηιεγκέλσλ πξνεγνχκελσλ εηψλ (2008, 2015), κε ηε κνξθή κπαξψλ 

(δηαγξακκάησλ). Έηζη, γίλεηαη απεπζείαο αληηιεπηή ε εμέιημε ηεο θίλεζεο ζε θάζε 

ιηκέλα ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην ν ρξήζηεο λα αλαηξέμεη ζε πίλαθεο θαη εξγαιεία 

ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 

 

 

Δηθόλα 46: Απεηθόληζε δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γηα επηιεγκέλα έηε 
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5.5 Δθαξκνγή γηα ηε λέα ζηδεξνδξνκηθή ζήξαγγα Gotthard ηεο 

Διβεηίαο θαη ηελ ελαιιαθηηθή δηαδξνκή ηεο 

Ζ ζήξαγγα Gotthard θαηαζθεπάζηεθε ψζηε λα ηε δηαπεξλά ζηδεξφδξνκνο πξνο ηελ 

Διβεηία κέζσ ησλ Άιπεσλ. Δπηζήκσο δφζεθε ζε ιεηηνπξγία ηελ 1ε Ηνπλίνπ 2016 κε 

ζθνπφ ηελ παξνρή πιήξσλ ππεξεζηψλ ην Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Έρεη κήθνο 

δηαδξνκήο 57,09 ρηιηφκεηξα (35,5 κίιηα) θαη είλαη ην κεγαιχηεξν θαη βαζχηεξν ηνχλει 

ηνπ θφζκνπ. Σν έξγν απνηειείηαη απφ δχν ζήξαγγεο κνλήο ηξνρηάο πνπ ζπλδένπλ ην 

Erstfeld κε ην Bodio, θαη πεξλνχλ θάησ απφ ην Sedrun [39].  

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε αχμεζε ηεο ηνπηθήο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο κέζσ 

ηνπ θξάγκαηνο ησλ Άιπεσλ, ηδηαηηέξσο φζνλ αθνξά ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο 

ζην δηάδξνκν Ρφηεξληακ - Γέλνβα. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ επίηεπμε ηεο κεηαηφπηζεο 

ηνπ φγθνπ εκπνξεπκάησλ απφ ηα θνξηεγά ζηα ηξέλα. Απψηεξνο ζθνπφο, ζπλεπψο, 

είλαη ε κείσζε ησλ ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα θνξηεγά, θαζψο θαη 

ε κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε δηαξθψο 

απμαλφκελε πνζφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη απφ βαξέα θνξηεγά. 

Δπηπιένλ, ε ζήξαγγα ζα παξέρεη κηα ηδηαίηεξα γξήγνξε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ Σηηζίλν 

θαη ηεο ππφινηπεο Διβεηίαο, θαζψο επίζεο θαη κεηαμχ βφξεηαο θαη λφηηαο Δπξψπεο, 

κεηψλνληαο ην ρξφλν ηαμηδηνχ γηα επηβάηεο ηεο δηαδξνκήο Επξίρε – Μηιάλν θαηά 30 

ιεπηά θαη γηα εκπνξεχκαηα θαηά 15 ιεπηά. [40] 

Ο λένο απηφο ζηδεξνδξνκηθφο δηάδξνκνο αλάκεζα ζηνλ Ρήλν θαη ηηο Άιπεηο ελψλεη 

ζε επζεία γξακκή ηε βφξεηα ζάιαζζα κε ηε Μεζφγεην, απφ ην ιηκάλη ηνπ Ρφηεξληακ 

κέρξη ην ιηκάλη ηεο Γέλνβαο. Απφ ηε ζήξαγγα ζα δηέξρνληαη θάζε ψξα έμη εκπνξηθνί 

ζπξκνί κε ηαρχηεηα 100 ρηιηφκεηξα ηελ ψξα θαη δχν επηβαηηθνί κε ηαρχηεηα 250 

ρηιηφκεηξα ηελ ψξα, αλ θαη ζηελ πξάμε ζα θζάλεη ηελ ηαρχηεηα ηεο ηάμεο ησλ 200 

ρηιηνκέηξσλ ηελ ψξα. Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα γηα ηηο εκπνξεπκαηηθέο 

κεηαθνξέο, εθηφο απφ ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ, ζα είλαη ην γεγνλφο φηη θάζε κεραλή 

ησλ ζπξκψλ ζα κπνξεί λα κεηαθέξεη 44% κεγαιχηεξν βάξνο εκπνξεπκάησλ ιφγσ 

ησλ επηφηεξσλ θιίζεσλ. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ν ζηδεξφδξνκνο κπνξεί λα 

εμππεξεηήζεη 325 ηξέλα ζπλνιηθά έλαληη ησλ 220 πνπ εμππεξεηνχζε αξρηθά. Απφ 

απηά, 260 είλαη ηα ηξέλα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη 65 επηβαηηθά. Δπηπιένλ, ε 

εηήζηα κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα απφ 20 εθαηνκκχξηα ηφλνπο απμάλεηαη ζε 50. 
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Ζ νινθιήξσζε ηεο επφκελεο ζήξαγγαο ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Σζέλεξη, κήθνπο 15 

ρηιηνκέηξσλ, ην 2020, ζα απμήζεη ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ηεο δηαδξνκήο ζηα 50 

ιεπηά. 

 

 

Δηθόλα 47: Γηαδξνκή Ληκάλη Ρόηηεξληακ – Ληκάλη Γέλνβαο 

 

πλνπηηθά: [39] 

 πλνιηθφ κήθνο 57 ρηιηφκεηξα, ε κεγαιχηεξε ζηδεξνδξνκηθή ζήξαγγα 

παγθνζκίσο 

 χλδεζε Erstfeld κε Bodio 

 Μέγηζην χςνο ππεξθείκελνπ εδάθνπο: 2300 κέηξα 

 πκκεηέρνληεο ζην έξγν: 1800 άηνκα 

 2 ζηαζκνί πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ ζην Faido θαη Sedrun 

 Μέγηζηε ηαρχηεηα: εκπνξεπκαηηθψλ ζπξκψλ 160 ρηιηφκεηξα ηελ ψξα θαη 

επηβαηηθψλ 250 ρηιηφκεηξα ηελ ψξα 

 Τιηθφ εθζθαθήο 28 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ 
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 Μέγηζηνο αξηζκφο δηεξρφκελσλ ζπξκψλ αλά εκέξα: 200-260 εκπνξηθνί θαη 65 

επηβαηηθνί 

 Μεηαθνξηθή ηθαλφηεηα (εκπνξηθνί): 50 εθαηνκκχξηα ηφλνη 

 

 

Δηθόλα 48: Γηαδξνκή Gotthard Base Tunnel 

 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΛΙΔΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ Rail_NTUA  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ νρεκάησλ γίλεηαη 

εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ Rail_NTUA. Σν κνληέιν απηφ αλαπηχρζεθε ην 2014 απφ ηελ 

απφθνηην ηεο ζρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Δ.Μ.Π. Διέλε Σνπξλάθε, ζηα 

πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο ηεο εξγαζίαο, ε νπνία ζηφρεπε ζηελ αλάπηπμε 

κεζνδνινγίαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ 

ζπλδπαζκέλσλ θαη ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

κεηαθνξάο θαη παξακέηξνπο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε αληίζηνηρεο 
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κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο [41]. Σν πξνηεηλφκελν κνληέιν βαζίδεηαη ζηηο ζρέζεηο 

ππνινγηζκνχ ηνπ Κ. Λπκπέξε θαη ηελ ζεσξία ηεο έιμεο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηελ πεξίπησζή καο, είλαη απαξαίηεηε ε εμαγσγή 

ηνπ πξνθίι θιίζεσλ ησλ εμεηαδφκελσλ δηαδξνκψλ. Οη δηαδξνκέο απηέο είλαη αξρηθά ε 

πθηζηάκελε δηαδξνκή πνπ αθνινπζνχλ ηα ζηδεξνδξνκηθά νρήκαηα κέρξη θαη ζήκεξα 

θαη ζηε ζπλέρεηα ε λέα δηαδξνκή κέζσ ηεο ζήξαγγαο.  

Υξεζηκνπνηείηαη ην ινγηζκηθφ Google Earth, πνπ απεηθνλίδεη ηα πθηζηάκελα 

ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα, σζηφζν δελ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο εμαγσγήο ηεο 

πνξείαο. Γηα ην ιφγν απηφ, δεκηνπξγείηαη κηα δηαδξνκή «εηζαγφκελε απφ ην ρξήζηε» 

κε ην ελζσκαησκέλν εξγαιείν ηνπ Google Earth «Lineal». Ζ δηαδξνκή απηή 

ραξάζζεηαη απφ ην ρξήζηε αθνινπζψληαο ην ίρλνο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο δηαδξνκήο 

πνπ απεηθνλίδεηαη ζηνπο ράξηεο ηνπ Google Earth. Μεηά απφ δνθηκέο, πξνέθπςε φηη 

κηα δηαδξνκή ραξαγκέλε απφ ην ρξήζηε πνπ δεκηνπξγείηαη εηζάγνληαο ζεκεία αλά 

200 κέηξα πξνζεγγίδεη ηθαλνπνηεηηθά ηε δηαδξνκή. Ζ εηζαγφκελε δηαδξνκή, δειαδή 

νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο πνπ ηελ νξίδνπλ, απνζεθεχεηαη ζε έλα αξρείν ηχπνπ 

(.kml). ηε ζπλέρεηα, νη ζπληεηαγκέλεο εηζάγνληαη ζην δηαδηθηπαθφ εξγαιείν «GPS 

Visualizer» [42] θαη ηέινο εμάγνληαη απφ απηφ ηα πςφκεηξα ησλ αληίζηνηρσλ ζεκείσλ 

ηεο δηαδξνκήο. 

Πξνθχπηεη έηζη έλα πξνθίι θιίζεσλ γηα ηε δηαδξνκή, ην νπνίν εκπεξηέρεη ζθάικαηα 

θπξίσο ιφγσ ηεο χπαξμεο ζεξάγγσλ, πνπ νδεγνχλ ζε δηαθνξέο πςνκέηξσλ κεηαμχ 

δηαδνρηθψλ ζεκείσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ ζεκείσλ θαη ηε δηφξζσζε ησλ πςνκέηξσλ ηνπο. 

Γηα ηε δηφξζσζε ησλ πςνκέηξσλ θαη θιίζεσλ, γίλεηαη εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζε 

ππνινγηζηηθφ θχιιν ηνπ Excel. Σν θχιιν ηνπ Excel πεξηέρεη ην γεσγξαθηθφ πιάηνο, 

γεσγξαθηθφ κήθνο, πςφκεηξν θαη αζξνηζηηθή απφζηαζε.  
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Δηθόλα 49: Απεηθόληζε θαη εληνπηζκόο ζεξάγγσλ κέζσ GIS 

 

Σα ζεκεία πνπ ρξεηάδνληαη δηφξζσζε είλαη γλσζηά θαη δηνξζψλνληαη βάζεη ηεο 

δηαθνξάο πςνκέηξνπ κεηαμχ ζεκείσλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ, ρξεζηκνπνηψληαο 

γξακκηθή παξεκβνιή: 

 

        φ    + (       φ   ) *  (
   φ        φ   

   φ         φ   
) 

 

Με απηφ ηνλ ηξφπν έρεη δεκηνπξγεζεί ην ηειηθφ πξνθίι θιίζεσλ πνπ κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. Ζ 

δηαδηθαζία απηή αθνινπζείηαη ηφζν γηα ηελ πθηζηάκελε δηαδξνκή, φζν θαη γηα ηε λέα 

δηαδξνκή κέζσ ηεο ζήξαγγαο θαη έηζη έρνπλ βξεζεί φιεο νη θιίζεηο.  

ην κνληέιν Rail_NTUA πνπ εθαξκφδεηαη ζην ηέινο, αιιάδεη ν ζπληειεζηήο WTW 

ξχπσλ, ν νπνίνο γηα ηελ Διβεηία είλαη 0,005 [43]. Σν απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη 

ζρεηηθά κε ηελ εθπνκπή ξχπσλ είλαη ην εμήο: Ζ λέα δηαδξνκή κέζσ ηεο ζήξαγγαο 

«Gotthard Base Tunnel» εμνηθνλνκεί ελέξγεηα ζπγθξηηηθά κε ηελ ελαιιαθηηθή 

δηαδξνκή θαηά 55%. 
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Γίλεηαη ε εηζαγσγή ηνπ ζην ArcMap θαη επηιέγεηαη θνηλφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ 

(παγθφζκην γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο GCS_WGS_1984), ψζηε λα ππάξρεη 

αληηζηνηρία κε ην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν (basemap) πνπ πξνζηίζεηαη γηα ηε 

ραξηνγξαθηθή απεηθφληζε ηεο δηαδξνκήο. ηε ζπλέρεηα, ε δηαδξνκή κεηαηξέπεηαη ζε 

feature class ηεο Γεσβάζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζαλ layer θαη 

λα κπνξεί λα γίλεη επεμεξγαζία. Με ρξήζε ηεο εληνιήο “Points to Line” γίλεηαη 

κεηαηξνπή ηνπ point shapefile ζε line shapefile, ψζηε λα επηηεπρζεί ε γξακκηθή 

απεηθφληζε ηεο δηαδξνκήο. 

Σέινο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο απεηθφληζεο ηνπ έξγνπ κε ηελ εληνιή “Append” 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ελνπνίεζε ηνπ line shapefile πνπ δεκηνπξγήζεθε, κε ην 

ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηνπ ETIS ζηελ πεξηνρή πνπ καο ελδηαθέξεη (έρεη πξνεγεζεί 

απνθνπή ηνπ δηθηχνπ ηεο ελδηαθεξφκελεο πεξηνρήο) θαη αθνινχζσο γίλεηαη εηζαγσγή 

ησλ shapefile σο θιάζεηο ζηνηρείσλ (feature classes) ζηε γεσβάζε. 

 

 

Δηθόλα 50: Οη ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο ηνπ έξγνπ 
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Όπσο ζπκβαίλεη γηα θάζε εξεπλεηηθφ έξγν, έηζη θαη ζηα έξγα ηνπ Σνκέα Μεηαθνξψλ 

θαη πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο πξψην θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηάδην απνηειεί ε 

ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ γηα λα θαηαιήμεη ν ππεχζπλνο κειεηεηήο ζηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Σα απνηειέζκαηα απηά δεκνζηεχνληαη, άιινηε ζε έληππε 

κνξθή θαη άιινηε ζε ειεθηξνληθή. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα, θάπνηνο κεηέπεηηα 

εξεπλεηήο, ζπνπδαζηήο ή κειεηεηήο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα κελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα πξνβνιήο είηε ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ είηε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ, ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο κηαο θνηλήο βάζεο δεδνκέλσλ απφ 

φπνπ ζα αληινχληαη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε  πξνζζήθε 

λέσλ απνηειεζκάησλ ζε απηή. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε θνηλψλ 

λνκελθιαηνχξσλ γηα ηνλ επηηπρή θαη εχθνιν ζπλδπαζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη 

γηα ηελ απνθπγή ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνπ πιενλαζκνχ ησλ δεδνκέλσλ.  

Δπηπξνζζέησο, ζα πξέπεη ε βάζε λα ζπλδπάδεηαη κε έλα Γεσγξαθηθφ χζηεκα 

Πιεξνθνξηψλ (GIS), φπνπ ζα πεξηέρνληαη ηα δίθηπα θαη ζα απεηθνλίδνληαη φζν ην 

δπλαηφλ πην ηθαλνπνηεηηθά. Παξάιιεια ζα παξέρεηαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή 

πιεξνθνξηψλ πνπ ηα αθνξνχλ. πλεπψο, θαηαιήγνπκε ζηελ απφθαζε δεκηνπξγίαο 

κηαο βάζεο δεδνκέλσλ ζπλδπαζκέλεο κε GIS, δειαδή ηε δεκηνπξγία κηαο 

Γεσγξαθηθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ. 

Με ην πέξαο ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλαπηχρζεθε, εμάγνληαη ηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα: 

Δπηηπγράλεηαη ε πξφζβαζε πνιιψλ ρξεζηψλ, παξέρνληαο δηάθνξεο δπλαηφηεηεο 

αλάινγα κε ηα πξνλφκηα / δηθαηψκαηα πνπ ηνπο παξέρνληαη. ηηο δπλαηφηεηεο απηέο 

πεξηιακβάλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο ρξήζηεο, αθφκε θαη ηελ ίδηα 

ρξνληθή ζηηγκή. Παξάιιεια, πξνζθέξεηαη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ειέγρνπ ζηνλ 

ππεχζπλν/δηαρεηξηζηή φζνλ αθνξά ηελ νξζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. 

Χζηφζν, γηα ηελ ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία ησλ ίδησλ δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθνχο 

ρξήζηεο, είλαη απαξαίηεηε ε ελεξγνπνίεζε κηαο πνιχπινθεο δηαδηθαζίαο γηα ην 

δηαρεηξηζηή ηεο γεσβάζεο. πλεπψο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν δηαρεηξηζηήο ζα 

πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλνο κε ηα δηαρεηξηζηηθά δεηήκαηα ησλ ινγηζκηθψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 
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Παξαηεξήζεθε φηη ε ηερληθή εηζφδνπ ησλ Google Forms πνπ πξνηάζεθε δηεπθνιχλεη 

ηνλ ππεχζπλν/ δηαρεηξηζηή δηφηη: 

Όια ηα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ άιινπο ρξήζηεο δελ εηζάγνληαη κε 

απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία ζην ζχζηεκα, αιιά εληάζζνληαη απεπζείαο ζε έλα 

εληαίν ππνινγηζηηθφ θχιιν. Αθνινχζσο, αμηνινγνχληαη απφ ηνλ ππεχζπλν σο πξνο 

ηελ νξζφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο θαη αθνχ νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε κπνξνχλ 

λα εηζαρζνχλ ζην ζχζηεκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθεχγνληαη ρξνλνβφξεο 

δηαδηθαζίεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ζα ππήξραλ είηε κε ηελ πιεθηξνιφγεζε ησλ 

ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ είηε κε ηε ζπιινγή πνιιψλ ππνινγηζηηθψλ θχιισλ. 

ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλαπηχρζεθε είλαη, πξψηα απφ φια, ε 

απαίηεζε ηζρπξνχ ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ 

πιεξνθνξηψλ. Γελ κπνξεί επίζεο λα αγλνεζεί ην γεγνλφο φηη απαηηείηαη ε 

εγθαηάζηαζε αξθεηψλ ινγηζκηθψλ. Δπηπιένλ, ην ΔΜΠ δηαζέηεη άδεηεο γηα ην 

ινγηζκηθφ ArcGIS κφλν γηα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ησλ Windows. πλεπψο, δελ 

εμππεξεηνχληαη ρξήζηεο πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα. Σέινο, παξαηεξείηαη άκεζε εμάξηεζε απφ ην δηαθνκηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο ν ρξήζηεο δε δχλαηαη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ.  

Με ηε ζπκβνιή ηεο βάζεο πνπ δεκηνπξγείηαη,  αλαπηχρζεθαλ δχν επηιεγκέλεο 

εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηψληαο ηα δίθηπα απηήο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο θαη 

εξγαιεία ηνπ ArcMap, θαζψο θαη εξγαιεία εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα νπνία κπνξνχλ 

κειινληηθά λα ελζσκαησζνχλ ζε απηφ.  

 

7. ΔΗΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΩ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ νξγάλσζε κηαο γεσγξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ έρεη ζεκαληηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζε 

ζρέζε κε κία νπνηαδήπνηε άιιε (κε γεσγξαθηθή) βάζε δεδνκέλσλ. Απαηηεί εηδηθά 

θαη πςεινχ θφζηνπο ινγηζκηθά γηα ηελ εηζαγσγή, επεμεξγαζία, ην ζπλδπαζκφ θαη 

αλάθηεζε δεδνκέλσλ, θάηη πνπ ζπλήζσο είλαη δηαζέζηκν κφλν ζε εμεηδηθεπκέλεο 

νκάδεο ηειεπηζθφπεζεο θαη ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ (Geographic 

Information Systems - GIS). Μεξηθά ελδεηθηηθά δεηήκαηα δηαρείξηζεο γεσγξαθηθψλ 
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βάζεσλ δεδνκέλσλ είλαη ην πξνβνιηθφ ζχζηεκα θαη ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, ε 

ρσξηθή αθξίβεηα, ε χπαξμε θαη αμηνπηζηία ησλ κεηαδεδνκέλσλ (metadata) θαη ινηπά. 

Χο ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε γεσγξαθηθά δεδνκέλα απφ κε εηδηθνχο, 

αιιά θαη γηα ηελ ηαπηφρξνλε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο απφ απφζηαζε ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν, ππάξρνπλ νη δηαδηθηπαθέο γεσγξαθηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο 

θαζίζηαληαη πξνζβάζηκεο κέζσ WebGIS. Απηφ, απνηειεί νπζηαζηηθά κηα δηεπαθή 

(interface), πνπ δηεπθνιχλεη ηνπο ρξήζηεο φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε 

γεσγξαθηθέο βάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπν (δειαδή ζε έλαλ ππνινγηζηή ζε 

ξφιν server). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη παξέρνληαη φιεο νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο 

απεηθφληζεο δεδνκέλσλ απφ ηε γεσβάζε κέζσ ηνπ WebGIS, φπσο: 

1. Υαξηνγξαθηθφ ππφβαζξν (δνξπθνξηθή εηθφλα ή ηνπνγξαθηθφο ράξηεο) 

2. Λίζηα ζεκαηηθψλ επηπέδσλ κε δπλαηφηεηα επηινγήο 

3. Πίλαθαο πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ 

4. Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη πινήγεζε 

5. Κιίκαθα θαη ράξαθαο 

6. Μεηξήζεηο απνζηάζεσλ 

Σειηθή ινηπφλ πξφηαζε γηα ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

απνηειεί ε δεκηνπξγία κηαο δηαδηθηπαθήο γεσγξαθηθήο πχιεο (GeoPortal), ε νπνία 

ζα παξέρεη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξφζβαζεο, πξνβνιήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ ηεο γεσβάζεο.  

εκαληηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ηεο παξνχζαο ηερληθήο απνηεινχλ: 

 ε επθνιφηεξε θαη ζπληνκφηεξε πξφζβαζε απφ φια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

 ε κε απαίηεζε γηα εγθαηάζηαζε ινγηζκηθψλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο βάζεο θαη 

ζπλεπψο ε βάζε είλαη πξνζβάζηκε απφ νπνηνλδήπνηε ρξήζηε. 

Μία επηπιένλ πξφηαζε απνηειεί επίζεο ε αμηνπνίεζε ηεο παξνχζαο γεσγξαθηθήο 

βάζεο δεδνκέλσλ απφ ηνπο ζπνπδαζηέο θαη ζπλεπψο ν εκπινπηηζκφο ηεο. Έηζη, νη 

επφκελεο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο πνπ ζα εθπνλεζνχλ ζηνλ ηνκέα πξνηείλεηαη λα 

ζπιιέγνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο απφ απηή, θαζψο θαη λα θαηαρσξνχλ ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο κε ηελ επηηξεπφκελε κνξθή.  
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Σα απαηηνχκελα ινγηζκηθά πνπ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ ζηνλ πξνζσπηθφ 

ππνινγηζηή ηνπ θάζε ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη: 

 Σν ArcGIS Desktop (έθδνζε αλψηεξε ηεο 9.3) 

 Microsoft SQL Server Native Client κε πξνζνρή λα ππάξρεη ζπκβαηφηεηα 

φζνλ αθνξά ηα bit ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηα bit ηνπ ελ ιφγσ 

ινγηζκηθνχ. Δπηπιένλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα Windows Vista ππνζηεξίδεηαη κφλν 

απφ ην Service Pack 2. 

 

ηελ πνξεία ε ζχλδεζε ησλ ρξεζηψλ ζηε γεσβάζε επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο επηινγήο 

Database Connection. ην Catalog απφ ην ArcMap ή ζην ArcCatalog → Database 

Connections → Add Database Connection. 

 

 

Δηθόλα: Σν παξάζπξν δηαιόγνπ “Database Connection” γηα ηνλ sde 

 

 Πεδίν “Database Platform” → SQL Server 

 Πεδίν “Instance” → 147.102.31.30 (ε IP πνπ ρξεζηκνπνηείηαη) 

 Πεδίν “Authentication Type” → Database Authentication θαη αθνινχζσο 

εηζαγσγή username θαη αληίζηνηρνπ password 

 Πεδίν “Database” → Σν φλνκα ηεο γεσβάζεο απφ ηε ιίζηα, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε gissdb 
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Αθνχ έρεη γίλεη ε ζχλδεζε, ν θάζε ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε ζηα επηηξεπφκελα 

δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηα δηθαηψκαηά ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκεί ηελ 

εηζαγσγή λέσλ, πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο ησλ 

ηερληθψλ ειέγρνπ.  
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1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

1.1 Δηζαγσγή ζηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ 

Σα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ), επξχηεξα γλσζηά σο GIS 

(Geographic Information Systems), παξέρνπλ λέεο κεζφδνπο θαη έξγα ζπιινγήο, 

απνζήθεπζεο, δηαρείξηζεο, επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζην ρψξν θαη έρνπλ γεσγξαθηθέο δηαζηάζεηο. Σν ArcGIS Desktop είλαη ην πην 

δηαδεδνκέλν ινγηζκηθφ ησλ Γεσπιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, πεξηιακβάλεη έλα 

ζχλνιν απφ εθαξκνγέο (φπσο ην ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox θαη ινηπά) θαη 

κπνξεί λα επηηειέζεη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εηζαγσγήο, δηαρείξηζεο, αλάιπζεο 

θαη απεηθφληζεο γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ.  

Έρνπλ γίλεη ηφζεο πνιιέο πξνζπάζεηεο νξηζκνχ ελφο Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο 

Πιεξνθνξηψλ ή Γ..Π. (Geographical Information System – GIS), πνπ είλαη δχζθνιν 

λα επηιέμεη θαλείο έλαλ απνθιεηζηηθφ νξηζκφ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ, φκσο, πνπ έρνπλ 

φινη νη νξηζκνί απφ θνηλνχ είλαη ην γεγνλφο φηη ηα ρσξηθά δεδνκέλα ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηνπο ράξηεο. ηνλ πην βαζηθφ νξηζκφ ηνπ, έλα GIS απνηειείηαη απφ κία 

ηνπιάρηζηνλ βάζε δεδνκέλσλ, πιεξνθνξίεο ράξηε θαη κία ηνπιάρηζηνλ ζχλδεζε 

κεηαμχ ηνπο. 

1.2 Σύπνη δεδνκέλσλ 

Οη βαζηθνί ηχπνη δεδνκέλσλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη  (α) ε ρσξηθή θαη (β) ε 

πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία. ην ρήκα 4 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φιεο νη κνξθέο 

δεδνκέλσλ ζε έλα Γ..Π. 
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ρήκα: Μνξθέο δεδνκέλσλ ζε Γ..Π. 

 

 

Σα ρσξηθά δεδνκέλα πξνζδηνξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζέζεηο ζηελ 

επηθάλεηα ηεο γεο. Υσξίδνληαη ζε Vector Data (Γηαλπζκαηηθά Γεδνκέλα) θαη Raster 

Data (Φεθηνπνηεκέλα Γεδνκέλα) θαη δηαζέηνπλ θαη ηα δχν ζπζηήκαηα ρσξηθήο 

αλαθνξάο. Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη ηα γεσγξαθηθά κήθε θαη πιάηε.  

iii. Γηαλπζκαηηθά (Vector): Οη ηξεηο βαζηθνί ηχπνη γεσκεηξηψλ γηα ηα δηαλπζκαηηθά 

δεδνκέλα είλαη ηα ζεκεία, νη γξακκέο θαη ηα πνιχγσλα (πεξηνρέο). 

 Σα ζεκεία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απεηθνλίζνπλ δηαθξηηά ζεκεηαθά δεδνκέλα 

θαη έρνπλ κεδεληθέο δηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζεκεηαθά δεδνκέλα 

απνηεινχλ πφιεηο, ή αθφκα θαη ζεκεία κηαο πφιεο, πνπ έρνπλ κνλαδηθέο 

ζπληεηαγκέλεο. 

 Οη γξακκέο αληηπξνζσπεχνπλ γξακκηθά ραξαθηεξηζηηθά. πλδένπλ θνξπθέο 

κεηαμχ ηνπο θαη έρνπλ κφλν κία δηάζηαζε. Παξαδείγκαηα γξακκηθψλ 

δεδνκέλσλ είλαη δξφκνη, πνηάκηα, κνλνπάηηα θιπ.  

 Σα πνιχγσλα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απεηθνλίζνπλ πεξηνρέο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην φξην κηαο πφιεο ή κηαο ρψξαο θαη έρνπλ δχν δηαζηάζεηο. 

Οπζηαζηηθά, ηα πάληα απνηεινχληαη απφ ηνπιάρηζηνλ κία γξακκή. Σα ζεκεία 

απνηεινχλ γξακκή κεδεληθνχ κήθνπο θαη ηα πνιχγσλα κηα αθνινπζία 

γξακκψλ κε αξρή θαη ηέινο ηελ ίδηα θνξπθή. 

 



 

8 
 

iv. Φεθηνπνηεκέλα (Raster): Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ ην ρσξηθφ θαηλφκελν 

ραξαθηεξίδεηαη σο ζπλερήο κεηαβιεηή θαη φηαλ ζέινπκε λα ελζσκαηψζνπκε ζην 

Γ..Π. κηα εηθφλα. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ θαη νη αεξνθσηνγξαθίεο θαη νη 

εηθφλεο απφ δνξπθφξν. Υσξίδνληαη ζε δχν ηχπνπο δεδνκέλσλ: ζε ζπλερείο 

(continuous raster data), φπνπ δελ είλαη μεθάζαξα ηα φξηα ησλ θαηλνκέλσλ πνπ 

απεηθνλίδνληαη θαη ζε δηαθξηηνχο (discrete raster data), φπνπ ηα φξηα ησλ θαηλνκέλσλ 

πνπ απεηθνλίδνληαη είλαη μεθάζαξα θαη δηαθξηηά. πλερείο ηχπνη Raster είλαη γηα 

παξάδεηγκα ε κέηξεζε ζεξκνθξαζηψλ ή πςνκέηξσλ, ελψ παξάδεηγκα δηαθξηηψλ 

απνηειεί ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ. Τπάξρνπλ επίζεο ηξεηο ηχπνη ζπλφισλ 

δεδνκέλσλ: ζεκαηηθά (thematic), θαζκαηηθά (spectral) θαη εηθφλεο (imagery). 

 

 

Δηθόλα: Απεηθόληζε πξαγκαηηθνύ θόζκνπ κέζσ δηαλπζκαηηθώλ θαη ςεθηνπνηεκέλσλ 
δεδνκέλσλ 

 

Σα πηλαθνπνηεκέλα ή πεξηγξαθηθά δεδνκέλα πεξηγξάθνπλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ 

αληηθεηκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, έλα πεξηγξαθηθφ δεδνκέλν πνπ ζρεηίδεηαη κε έλαλ 

δξφκν κπνξεί λα είλαη ην φλνκά ηνπ, ην πιάηνο ηνπ, ε πιεξνθνξία αλ είλαη 
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αζθαιηνζηξσκέλνο ή φρη, ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο ηνπ θαη άιια. Σα πεξηγξαθηθά 

δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία απνζεθεχεηαη μερσξηζηά 

απφ ην γξαθηθφ ηκήκα ηνπ ράξηε. 

Απνηεινχλ ηε βάζε ησλ γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ καο επηηξέπνπλ λα 

απεηθνλίζνπκε ηα εξσηήκαηά καο θαη λα αλαιχζνπκε ηα δεδνκέλα. ε απινχο φξνπο, 

νη πίλαθεο είλαη δχν δηαζηάζεσλ θαη απνηεινχληαη απφ γξακκέο θαη ζηήιεο. ην 

ArcGIS νη ζεηξέο είλαη γλσζηέο σο εγγξαθέο θαη νη ζηήιεο σο πεδία. Κάζε πεδίν 

κπνξεί λα απνζεθεχζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν δεδνκέλσλ θαη ην φλνκά ηνπ πξέπεη 

λα είλαη κνλαδηθφ. Δπηπιένλ δελ επηηξέπεηαη λα ππάξρνπλ θελά θαη είλαη απαξαίηεην 

λα μεθηλά κε θάπνην αιθαβεηηθφ ραξαθηήξα. 

 

Δηθόλα: Attribute Table (Πηλαθνπνηεκέλα δεδνκέλα) 

 

Σα δηαλπζκαηηθά δεδνκέλα είλαη ηνπ ηχπνπ (format) .shp (shapefiles) θαη ηα 

ςεθηνπνηεκέλα ή πιεγκαηηθά κπνξνχλ λα είλαη δηαθφξσλ ηχπσλ αθνχ πξφθεηηαη γηα 

εηθφλεο, φπσο .tiff, .jpeg θαη ινηπά. 
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1.3 ύλδεζε ρσξηθήο θαη πεξηγξαθηθήο πιεξνθνξίαο 

Ζ θεληξηθή εθαξκνγή κέζσ ηεο νπνίαο ν θάζε ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο ραξηψλ, ζχλζεζεο επηπέδσλ ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη εθηέιεζεο 

ιεηηνπξγηψλ δηαρείξηζεο θαη αλάιπζεο γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ην ArcMap. 

Μέζσ ηεο ελ ιφγσ εθαξκνγήο, πξαγκαηνπνηείηαη ινηπφλ, ε δεκηνπξγία θαη 

εθηχπσζε ραξηψλ, ε πξνβνιή, επεμεξγαζία θαη ν ζπκβνιηζκφο δεδνκέλσλ, ε 

αλάιπζή ηνπο, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία γξαθεκάησλ θαη αλαθνξψλ. 

Ζ ζχλδεζε ηεο ρσξηθήο κε ηελ πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία απνηειεί ηε ραξαθηεξηζηηθή 

δπλαηφηεηα ηνπ GIS. ην GIS νηηδήπνηε απεηθνλίδεηαη ζε έλα ράξηε, νπζηαζηηθά 

απνηππψλεηαη ζε έλα ζεκαηηθφ επίπεδν (layer), πάλσ ζην θχξην πνπ είλαη ν ράξηεο. 

Κάζε ζεκαηηθφ επίπεδν ζπλδέεηαη κε έλαλ δηζδηάζηαην πίλαθα πνπ πεξηέρεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ην αθνξνχλ θαη ε θάζε εγγξαθή αληηζηνηρεί ζε έλα κνλαδηθφ 

ρσξηθφ ζηνηρείν. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα έρνπλ επηιεγεί απφ 

ην δεκηνπξγφ θαη κπνξεί λα είλαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία επηζπκεί. Γηα ηελ πιήξε 

δηαρείξηζε ησλ πηλάθσλ απφ ην ArcGIS είλαη απαξαίηεην ην πεδίν ObjectID θαη γηα ην 

ιφγν απηφ δεκηνπξγείηαη απηφκαηα θαηά ηε δεκηνπξγία λένπ ζηνηρείνπ.  

Έλα αξρείν ράξηε ηνπ ArcMap απνζεθεχεηαη κε ηε κνξθή .mxd θαη απνηειεί 

νπζηαζηηθά κηα ζπιινγή απφ αλαθνξέο ζε αληηθείκελα (αξρεία δεδνκέλσλ ηνπ GIS), 

απνζεθεχνληαο κφλν ηηο ηδηφηεηέο ηνπο, ζπλεπψο ηηο αλαθνξέο ζε απηά, θαη φρη ηα 

ίδηα ηα δεδνκέλα. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

κεηαθηλεζνχλ απφ ηε ζέζε/κνλνπάηη (path) ζηελ νπνία βξίζθνληαη, ην αξρείν δε ζα 

είλαη ζε ζέζε λα ηα αλνίμεη μαλά. Γίλεηαη ινηπφλ επθφισο αληηιεπηφ, φηη γηα ην ιφγν 

απηφ δε κπνξνχκε λα απνζηείινπκε ην αξρείν ζε άιιν ρξήζηε, αλ δελ έρνπκε 

απνζηείιεη θαη ηα δεδνκέλα πνπ πεξηέρεη θαλνληθά ην αξρείν. 

Ο θάζε ράξηεο απνηειείηαη απφ ηα Data Frames (Πιαίζηα Γεδνκέλσλ) θαη ηα Layers 

(Θεκαηηθά Δπίπεδα).  Data Frame θαιείηαη έλαο ράξηεο πνπ νξίδεη κηα γεσγξαθηθή 

έθηαζε, έλα ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ θαη ηδηφηεηεο εκθάληζεο (φπσο γηα παξάδεηγκα 

ν ζπκβνιηζκφο) γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ζεκαηηθά επίπεδα. Σν ελεξγνπνηεκέλν 

πιαίζην δεδνκέλσλ παξνπζηάδεηαη ζαλ έλα «παξάζπξν», ην νπνίν πεξηέρεη φια ηα 

ζεκαηηθά επίπεδα κε ηα νπνία εξγαδφκαζηε. Σα Layers είλαη κεραληζκφο πνπ 
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ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εκθάληζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

ArcMap, απνηεινχλ δειαδή ηε ραξηνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ. Κάζε 

ζεκαηηθφ επίπεδν αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ θαη πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν απεηθνλίδεηαη ην ζχλνιν απηφ, ρξεζηκνπνηψληαο ζχκβνια θαη εηηθέηεο 

θεηκέλνπ. Κάζε έγγξαθν ηνπ ArcMap «ζπλαξκνινγείηαη» κε ηελ πξνζζήθε κηαο 

ζεηξάο ζεκαηηθψλ επηπέδσλ. Έλα αξρείν .mxd κπνξεί λα πεξηέρεη πεξηζζφηεξα ηνπ 

ελφο data frames, θαη θάζε data frame πεξηέρεη ηα δηθά ηνπ layers. 

1.4 Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Αλαθνξάο 

Γηα ηελ νξζή απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα ππάξρεη έλα θνηλφ ζχζηεκα 

αλαθνξάο. πλεπψο, ε αθξηβήο ζέζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο 

πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί κε βάζε έλα θνηλφ ζχζηεκα. Ο ζπζρεηηζκφο ελφο 

δηαλχζκαηνο ή ζεκείνπ κε ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ πάλσ ζηε Γε νλνκάδεηαη 

γεσζπζρέηηζε θαη πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ, πνπ 

θαινχληαη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο. Γεσγξαθηθφ κήθνο (longitude) νλνκάδεηαη ε 

απφζηαζε ζε κνίξεο ελφο ηφπνπ απφ ηνλ πξψην κεζεκβξηλφ (prime meridian) πξνο 

αλαηνιηθά ή δπηηθά. Γεσγξαθηθφ πιάηνο (latitude) νλνκάδεηαη ε απφζηαζε ζε κνίξεο 

ελφο ηφπνπ απφ ηνλ Ηζεκεξηλφ (equator) βφξεηα ή λφηηα.  

 

Δηθόλα: Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο 
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Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζέζε ελφο ζηνηρείνπ ζην ράξηε δελ είλαη εχθνια 

πξνζβάζηκεο. Γηα απηφ ην ιφγν δηαρεηξίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην ινγηζκηθφ, απφ ην 

νπνίν επηιέγνπκε έλα ζχζηεκα αλαθνξάο. ηελ Διιάδα είλαη επξέσο δηαδεδνκέλν ην 

Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο 1987 (ΔΓΑ ‟87). Χζηφζν γίλεηαη θαη επξεία 

ρξήζε ηνπ Παγθνζκίνπ Γεσδαηηηθνχ πζηήκαηνο Αλαθνξάο (WGS ‟84) φρη κφλν ζηελ 

Διιάδα, αιιά θαη ζηελ Δπξψπε γεληθφηεξα.  

 

Δηθόλα: Γεσγξαθηθό πιάηνο θαη Γεσγξαθηθό Μήθνο 

 

1.5 Βαζηθέο έλλνηεο 

Database (Βάζη Γεδομένων): Καιείηαη κηα ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηα νπνία 

πεξηγξάθνπλ νληφηεηεο/αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο θαη απνζήθεπζεο. Μηα απιή βάζε δεδνκέλσλ κπνξεί λα 

είλαη έλα απιφ αξρείν κε πνιιά ζηνηρεία. Μηα ρσξηθή βάζε δεδνκέλσλ, φπσο είλαη 

θαη κηα βάζε δεδνκέλσλ GIS, απνηειείηαη απφ δεδνκέλα πνπ έρνπλ γεσγξαθηθή 

ππφζηαζε θαη πεξηγξάθνληαη απφ έλα ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ. Δπηπιένλ, 

πεξηιακβάλεη ηα ζρήκαηα ησλ γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ζεκεία, γξακκέο, 

πνιχγσλα, pixels θιπ), θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (attributes). Έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (DataBase Management System – DBMS) είλαη έλα 

παθέην ινγηζκηθνχ πνπ εθηειεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 
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Attribute Table (Πίνακας Χαρακηηριζηικών): Ο Attribute Table νπζηαζηηθά 

απνηειεί ηα πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. πλεπψο,  πεξηέρεη πιεξνθνξίεο 

γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ζπλήζσο 

ηνπνζεηεκέλεο, έηζη ψζηε θάζε ζεηξά ηνπ πίλαθα λα αληηπξνζσπεχεη έλα ζηνηρείν 

θαη θάζε ζηήιε έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα. ην GIS, νη Attribute Tables ζπρλά 

ελψλνληαη ή ζπλδένληαη κε ζεκαηηθά επίπεδα θαη νη ηηκέο ηνπο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα βξεζνχλ θαη λα ζπκβνιηζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά. 

Geodatabase (Γεωβάζη ή Γεωγραθική Βάζη Γεδομένων): Απνηειεί ζπιινγή 

γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ δηαθφξσλ ηχπσλ. εκαληηθφ πιενλέθηεκά ηεο είλαη ε 

βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ Γεσγξαθηθψλ Γεδνκέλσλ, κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

θαλφλσλ πνπ ειέγρνπλ ην γεσγξαθηθφ θαη πεξηγξαθηθφ πεξηερφκελν ησλ 

δεδνκέλσλ.  Έηζη, είλαη επθνιφηεξε ε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ αιιαγψλ 

πνπ είλαη πηζαλφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ πνξεία.  Οη γεσγξαθηθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ έρνπλ πνηθίιν αξηζκφ ρξεζηψλ θαη κπνξνχλ λα θιηκαθσζνχλ απφ κηθξέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ γηα έλα ρξήζηε, ζε κεγαιχηεξεο νιφθιεξσλ νκάδσλ εξγαζίαο ζε 

έλα ηκήκα ή κηα επηρείξεζε φπνπ έρνπλ πξφζβαζε πνιινί ρξήζηεο.  

Ζ Γεσβάζε κπνξεί λα έρεη θάπνηα απφ ηηο εμήο κνξθέο:   

1. Personal Geodatabase, ε νπνία απνηειεί ηελ απινχζηεξε κνξθή γεσβάζεο 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ κνλαδηθφ ρξήζηε (απιή ρξήζε γηα πνιινχο ρξήζηεο θαη 

κφλν έλαο γηα δηφξζσζε). Αξρηθά είραλ ζρεδηαζζεί γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε Microsoft Access θαη απνζεθεχνληαη θαη σο έλα αξρείν ηεο (.mdb). 

Μπνξεί λα αλνίμεη άκεζα ζηε Microsoft Access, αιιά ην ζχλνιν ηεο γεσβάζεο 

κπνξεί λα έρεη κέγεζνο έσο 2 GB.     

2. File Geodatabase, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιινχο ρξήζηεο 

θαη δίλεηαη ζην ρξήζηε ε δπλαηφηεηα κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ (1 TB γηα ηα feature 

datasets πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ). Πιένλ είλαη ε πξνηηκψκελε κνξθή 

γεσβάζεο, αθνχ δελ απνηειεί δέζκεπζε ε ρξήζε ηεο Microsoft Access. 
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Μηα γεσβάζε κπνξεί πεξηέρεη ζχλνια θιάζεσλ ζηνηρείσλ (feature datasets), 

θιάζεηο ζηνηρείσλ (feature classes), θαζψο θαη πίλαθεο νη νπνίνη δελ είλαη 

απαξαίηεην λα ζπλδένληαη κε θάπνην ρσξηθφ δεδνκέλν. 

Οη θιάζεηο ζηνηρείσλ (feature classes) είλαη νκνηνγελείο ζπιινγέο θνηλψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ ην θαζέλα έρεη ηελ ίδηα ρσξηθή αλαπαξάζηαζε θαη 

πεξηιακβάλνπλ έλα θνηλφ ζχλνιν ζηειψλ πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ο 

γεσκεηξηθφο ηχπνο ηνπο κπνξεί λα είλαη είηε γξακκή, είηε ζεκείν, είηε πνιχγσλν. Σα 

ζχλνια θιάζεσλ ζηνηρείσλ (feature datasets) πνπ πεξηέρνπλ ηηο θιάζεηο, είλαη κηα 

ζπιινγή απφ ρσξηθά ή ζεκαηηθά ζπζρεηηζκέλεο Feature Classes θαη ν πξσηαξρηθφο 

ζθνπφο ηνπο είλαη ε νξγάλσζε ησλ θιάζεσλ ζηνηρείσλ ζε έλα θνηλφ ζχλνιν 

δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε ρξήζε θνηλνχ γεσγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ. 

Shapefile (Αρτείο shapefile .shp): Δίλαη κηα δηαλπζκαηηθή κνξθή δεδνκέλσλ, γηα 

ηελ απνζήθεπζε ηεο ζέζεο, ηνπ ζρήκαηνο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Έλα αξρείν shapefile απνζεθεχεηαη σο έλα ζχλνιν 

ζρεηηθψλ αξρείσλ θαη πεξηέρεη νπζηαζηηθά έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ. 

Αρτείο Layer (Αρτείο layer .lyr): Έλα αξρείν layer (.lyr) είλαη έλα αξρείν πνπ 

νπζηαζηηθά απνζεθεχεη ηε δηαδξνκή (path) θαη ηδηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζπκβφισλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί. 

ε ζχγθξηζε κε έλα shapefile, έλα αξρείν layer απνηειεί έλα ζχλδεζκνο/αλαθνξά 

ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Γελ απνηειεί, φκσο, πξαγκαηηθά δεδνκέλα, αθνχ δελ 

απνζεθεχεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ή ηε γεσκεηξία ηνπο. Σα αξρεία .lyr απνζεθεχνπλ 

θπξίσο ην ζπκβνιηζκφ γηα θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ θαη άιιεο ηδηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε φ, ηη απεηθνλίδεηαη. 

Γηα παξάδεηγκα, αλ έλα αξρείν layer απνζηαιεί ρσξίο ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία 

δεκηνπξγήζεθε, ζε έλα ρξήζηε ν νπνίνο εξγάδεηαη ζε δηαθνξεηηθφ ππνινγηζηή, δε 

ζα εκθαλίδνληαη ζην ράξηε ηα δεδνκέλα ηεο πεγήο. Γηα λα εκθαλίδνληαη ζσζηά ηα 

δεδνκέλα, ν ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη ηφζν ην αξρείν layer, φζν θαη ην αληίζηνηρν 

αξρείν shapefile. Αληηζέησο, ην αξρείν shapefile κπνξεί λα ζηαιεί απεπζείαο απφ 

ηνλ έλα ρξήζηε ζηνλ άιιν, ρσξίο πξνβιήκαηα απεηθφληζεο. 
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2. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

2.1 Δηζαγσγή δεδνκέλσλ 

Γηα ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζην ArcMap πνπ ήδε ππάξρνπλ απνζεθεπκέλα ζηνλ 

ππνινγηζηή πνπ εξγαδφκαζηε, αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία:  

 Δηζαγσγή Τπαξρφλησλ Αξρείσλ  

Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ Standard επηιέγνπκε ην εξγαιείν Add Data . ην 

παξάζπξν δηαιφγνπ “Add Data” πνπ αλνίγεη επηιέγνπκε απφ ηε ιίζηα Look in ην 

path ζην νπνίν έρνπκε απνζεθεχζεη ηα δεδνκέλα. ε πεξίπησζε πνπ ν θάθεινο 

πνπ ρξεηαδφκαζηε δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκνο, επηιέγνπκε ην εξγαιείν Connect to 

folder  θαη βξίζθνπκε απφ εθεί ην θάθειν πνπ αλαδεηάκε. Δπηιέγνπκε ηα 

δεδνκέλα πνπ ζέινπκε λα εηζάγνπκε θαη θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Add. 
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 Eηζαγσγή Basemap 

Χο basemap (ππφβαζξν ράξηε) νξίδεηαη κηα ζπιινγή απφ δεδνκέλα GIS ή/θαη 

«νξζναλνηγκέλεο» εηθφλαο, πνπ απνηεινχλ ην ππφβαζξν γηα έλα ράξηε. Απεηθνλίδεη 

βαζηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξάο, φπσο γεσκνξθέο, δξφκνπο, κλεκεία θαη πνιηηηθά 

ζχλνξα, φπνπ ηνπνζεηνχληαη ζεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα 

γεσγξαθηθέο αλαθνξέο. Σα ηππηθά δεδνκέλα θαη εηθφλεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα layers 

(ζεκαηηθά επίπεδα) γηα ηνπο basemaps είλαη δξφκνη, αγξνηεκάρηα, φξηα, ζθηαζκέλν 

αλάγιπθν θιπ.  

1. Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ Standard επηιέγνπκε ην βειάθη απφ ην εξγαιείν 

Add Data   Add Basemap. 

 

2. ην παξάζπξν δηαιφγνπ “Add Basemap” επηιέγνπκε ηνλ ηχπν ηνπ ράξηε πνπ 

ζέινπκε λα εηζάγνπκε θαη θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Add. 
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2.2 Γεκηνπξγία λέαο γεσβάζεο 

Οη γεσβάζεηο, φπσο αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνχκελα απνηεινχλ κηα κνξθή 

απνζήθεπζεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζην ArcGIS, αθνχ πεξηιακβάλνπλ ζχλνια απφ 

νκάδεο νληνηήησλ. Πξηλ μεθηλήζεη νπνηαδήπνηε αλάιπζε δεδνκέλσλ, θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία κηαο πξνζσπηθήο γεσβάζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά επίπεδα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Έηζη, γίλεηαη επθνιφηεξε ε 

δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ θαη θάζε αιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε απηά 

απνζεθεχεηαη απεπζείαο ζηε γεσβάζε. 

Αξρηθά, εμαζθαιίδνπκε φηη φια ηα δεδνκέλα καο είλαη απνζεθεπκέλα ζην ίδην 

γεσγξαθηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο, αθνινπζψληαο ηελ εμήο δηαδηθαζία: 

1. Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ Standard επηιέγνπκε ην εξγαιείν Add Data . 

ην παξάζπξν δηαιφγνπ “Add Data” πνπ αλνίγεη επηιέγνπκε απφ ηε ιίζηα Look in ην 

path ζην νπνίν έρνπκε απνζεθεχζεη ηα δεδνκέλα. ε πεξίπησζε πνπ ν θάθεινο 

πνπ ρξεηαδφκαζηε δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκνο, επηιέγνπκε ην εξγαιείν Connect to 

folder  θαη βξίζθνπκε ην θάθειν πνπ αλαδεηάκε. Δπηιέγνπκε ηα δεδνκέλα πνπ 

ζέινπκε λα εηζάγνπκε θαη θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Add. 
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Έηζη, έρνπλ εκθαληζηεί ηα δεδνκέλα ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ (table of contents) 

σο μερσξηζηά layers. 

 

 

 

2.  ε θάζε layer πνπ ρξεηαδφκαζηε, θάλνπκε δεμί θιηθ  Data  Export Data 
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3. ην παξάζπξν δηαιφγνπ “Export Data” πνπ έρεη αλνίμεη νξίδνπκε φλνκα γηα ην 

επίπεδν πνπ ζα παξαρζεί θαη επηιέγνπκε λα απνζεθεπηεί ζην ίδην ζχζηεκα 

αλαθνξάο κε απηφ ηνπ Data Frame. ην παξάζπξν δηαιφγνπ “Saving Data” 

επηιέγνπκε ην path ζην νπνίν ζα απνζεθεπηεί ην αξρείν. Αθνινπζείηαη ε ίδηα 

δηαδηθαζία γηα φια ηα επίπεδα θαη έηζη έρνπκε εμαζθαιίζεη φηη έρνπλ απνζεθεπηεί 

φια ζην ίδην ζχζηεκα αλαθνξάο. 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα, γηα ηε δεκηνπξγία ηεο γεσβάζεο αλνίγνπκε ην ArcCatalog. 

1. ην παξάζπξν ηνπ Catalog Tree βξίζθνπκε ην θάθειν ζηνλ νπνίν έρνπκε 

απνζεθεχζεη ηα δεδνκέλα, θάλνπκε δεμί θιηθ ζε απηφλ  New  File 

Geodatabase. Ζ λέα γεσβάζε πιένλ εκθαλίδεηαη ζην παξάζπξν Catalog Tree θαη 

απφ εθεί θάλνληαο δεμί θιηθ ζε απηή κπνξνχκε λα ηε κεηνλνκάζνπκε. 

 

2. Αθνινχζσο, δεκηνπξγνχκε κία νκάδα δεδνκέλσλ νληνηήησλ (feature dataset) 

κέζα ζηε γεσβάζε: 

ην αξρείν ηεο γεσβάζεο θάλνπκε δεμί θιηθ  New  Feature Dataset. ην 

παξάζπξν δηαιφγνπ “New Feature Dataset” νξίδνπκε ην φλνκα ηεο νκάδαο 

νληνηήησλ θαη θάλνπκε θιηθ ζην Next. 
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ηε λέα θαξηέια πνπ άλνημε, επηιέγνπκε γεσγξαθηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο. 

Δπηιέγνπκε Geographic Coordinate Systems  World  WGS 1984. 
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ηελ επφκελε θαξηέια αθήλνπκε επηιεγκέλν θαλέλα ζχζηεκα αλαθνξάο γηα ηηο 

ζπληεηαγκέλεο z, αθνχ εξγαδφκαζηε ζε δηζδηάζηαην ζχζηεκα θαη θάλνπκε θιηθ ζην 

θνπκπί Next. 

 

ηελ ηειεπηαία θαξηέια, αθήλνπκε ην ζχζηεκα σο έρεη θαη θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί 

Finish. 
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3. Σέινο, εηζάγνπκε ηηο νκάδεο νληνηήησλ (feature class), πνπ ζα πεξηέρνληαη 

κέζα ζην ζχλνιν νκάδσλ νληνηήησλ: 

ην αξρείν ηνπ ζπλφινπ θιάζεσλ ζηνηρείσλ θάλνπκε δεμί θιηθ  Import  Feature 

Class (single). ην παξάζπξν δηαιφγνπ “Feature Class To Feature Class”, ζην 

πεδίν “Input Features” νξίδνπκε ην αξρείν πνπ ζέινπκε λα εηζάγνπκε θαη ζην πεδίν 

“Output Feature” νλνκάδνπκε ην αξρείν καο. 
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4. Αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία γηα φια ηα αξρεία πνπ ρξεηαδφκαζηε. 

 

2.3 Γεκηνπξγία λέσλ αξρείσλ 

2.3.1 Γεκηνπξγία λένπ shapefile θαη feature class 
 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, είλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγήζνπκε λέα αξρεία shapefile ή 

feature classes. Απηφ γίλεηαη κέζσ ηνπ ArcCatalog ή κέζσ ηεο θαξηέιαο Catalog ηνπ 

ArcMap. Όηαλ δεκηνπξγνχκε λέν shapefile, ζα πξέπεη λα νξηζηεί ν ηχπνο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα πεξηέρεη, δειαδή αλ ζα πεξηέρεη γξακκέο, ζεκεία ή 

πνιχγσλα, φπσο επίζεο θαη αλ ην αξρείν ζα πεξηέρεη θαη ηξηζδηάζηαηα 

ραξαθηεξηζηηθά. Απηέο νη ηδηφηεηεο δε κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ κεηά ηε 

δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ. Δπίζεο, είλαη δπλαηφ λα νξίζνπκε εμ‟ αξρήο ην ζχζηεκα 

γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ. 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχκε γηα ηε δεκηνπξγία shapefile είλαη ε εμήο : 
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1. ην ArcCatalog, βξίζθνπκε ζην Catalog Tree ην θάθειν φπνπ ζέινπκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε ην αξρείν. Κάλνπκε δεμί θιηθ  New  Shapefile. ην παξάζπξν 

δηαιφγνπ “Create New Shapefile” πνπ αλνίγεη νξίδνπκε ζην πεδίν “Name” ην φλνκα 

ηνπ αξρείνπ θαη ζην πεδίν “Feature Type” ηνλ ηχπν ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ ζα 

πεξηέρεη. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αξρείν ζα πεξηέρεη ζεκεηαθά δεδνκέλα, ζην πεδίν 

απηφ επηιέγνπκε “Point”, γηα γξακκηθά δεδνκέλα επηιέγνπκε “Polyline” θαη γηα 

πνιχγσλα επηιέγνπκε “Polygon”. ηε ζπλέρεηα θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Edit. 

 

 

 

 

 

Αλ ην αξρείν πξφθεηηαη λα απνζεθεχεη πνιιέο ζπλερφκελεο γξακκέο (polylines) 

αληηπξνζσπεχνληαο δηαδξνκέο, βάδνπκε ηηθ θάλνληαο αξηζηεξφ θιηθ ζηελ επηινγή 

“Coordinates will contain M values”. 

Αλ ην αξρείν πξφθεηηαη λα απνζεθεχεη ραξαθηεξηζηηθά ηξηψλ δηαζηάζεσλ βάδνπκε 

ηηθ θάλνληαο αξηζηεξφ θιηθ ζηελ επηινγή “Coordinates will contain Z values”. 
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ην λέν παξάζπξν “Spatial Reference Properties” επηιέγνπκε Geographic 

Coordinate Systems  World  WGS 1984 θαη θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί ΟΚ. ηε 

ζπλέρεηα θάλνπκε θιηθ μαλά ζην θνπκπί ΟΚ. 

 

 

 

 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχκε γηα ηε δεκηνπξγία feature class: 

 

1. ην ArcCatalog, βξίζθνπκε ζην Catalog Tree ηε γεσβάζε ζηελ νπνία 

επηζπκνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ην αξρείν. Κάλνπκε δεμί θιηθ  New  Feature 

Class. ην παξάζπξν δηαιφγνπ “New Feature Class” πνπ αλνίγεη νξίδνπκε ζην 

πεδίν “Name” ην φλνκα ηνπ αξρείνπ θαη ζην πεδίν “Feature Type” ηνλ ηχπν ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ ζα πεξηέρεη. ην πεδίν “Alias” ζπκπιεξψλνπκε ην φλνκα πνπ 

επηζπκνχκε λα εκθαλίδεηαη θαηά ηελ εηζαγσγή ηεο θιάζεο ζηνηρείσλ ζην ράξηε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην αξρείν ζα πεξηέρεη ζεκεηαθά δεδνκέλα, ζην πεδίν απηφ 

επηιέγνπκε “Point”, γηα γξακκηθά δεδνκέλα επηιέγνπκε “Polyline” θαη γηα πνιχγσλα 

επηιέγνπκε “Polygon”. ηε ζπλέρεηα θάλν πκε θιηθ ζην θνπκπί Edit. 
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2. ηελ επφκελε θαξηέια επηιέγνπκε ην γεσγξαθηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ θαη 

θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Next.  

3. Αθνινχζσο, ζηηο δχν επφκελεο θαξηέιεο αθήλνπκε ηηο ξπζκίζεηο σο έρνπλ θαη 

θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Next.  

4. Σέινο, νξίδνπκε ηα νλφκαηα ησλ πεδίσλ πνπ ζα πεξηέρνληαη ζηελ θιάζε, θαζψο 

θαη ηνπο ηχπνπο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα πεξηέρνληαη θαη θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί 

Finish. 

 

2.3.2 Γεκηνπξγία point shapefile κε γλσζηέο ζπληεηαγκέλεο 
 

Όηαλ έρνπκε γλσζηέο ζπληεηαγκέλεο (γεσγξαθηθφ κήθνο θαη γεσγξαθηθφ πιάηνο) 

γηα ζηνηρεία ηα νπνία ζέινπκε λα απεηθνλίζνπκε: 

1. Αλνίγνπκε ην Microsoft Excel θαη δεκηνπξγνχκε κία ζηήιε κε ηίηιν 

“Longitude”, κία ζηήιε κε ηίηιν “Latitude” θαη φζεο ππφινηπεο ζηήιεο ρξεηαδφκαζηε 

γηα ηελ εξγαζία πνπ δηεθπεξαηψλνπκε. ηε ζηήιε “Longitude” γξάθνπκε ζε θάζε 

ζεηξά ηηο ζπληεηαγκέλεο πνπ έρνπκε γηα ην γεσγξαθηθφ κήθνο θαη ζηε ζηήιε 

“Latitude” γξάθνπκε ζε θάζε ζεηξά ηηο ζπληεηαγκέλεο πνπ έρνπκε γηα ην γεσγξαθηθφ 

πιάηνο. ην παξάδεηγκά καο, γηα απινπνίεζε έγηλε εηζαγσγή ησλ ζπληεηαγκέλσλ 

ηεο ηνθρφικεο θαη ηνπ Διζίλθη. 
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2. ηε ζπλέρεηα αλνίγνπκε ην ArcMap. Δπηιέγνπκε ην εξγαιείν Add Data  

θαη πξνζζέηνπκε ην αξρείν, επηιέγνληαο ην θχιιν ζην νπνίν έρνπλ αλαγξαθεί νη 

ζπληεηαγκέλεο. 
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Γεμί θιηθ ζην Φχιιν  Display XY Data 

 

3. ην παξάζπξν δηαιφγνπ “Display XY Data” επηιέγνπκε ζην πεδίν “X Field” ην 

“Longitude” θαη ζην πεδίν “Y Field” ην “Latitude”. Πξνζέρνπκε ζην πεδίν “Coordinate 

System of Input Coordinates” λα είλαη επηιεγκέλν ην επηζπκεηφ ζχζηεκα 

γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ.  
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Κάλνπκε θιηθ ζην ΟΚ θαη ζηε ζπλέρεηα μαλά ΟΚ. 

 

 

4. Απνζεθεχνπκε ηα ζεκεία ζαλ layer μερσξηζηά, θάλνληαο δεμί θιηθ ζην ηξέρσλ 

layer  Data  Export Data. Κάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Browse ψζηε λα 

απνζεθεχζνπκε ην αξρείν ζηε ζέζε πνπ ζέινπκε θαη λα δψζνπκε ην επηζπκεηφ 

φλνκα θαη ηχπν.  

Πιένλ έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα αξρείν “Point” πνπ απεηθνλίδεη ηα ζεκεία ησλ 

νπνίσλ εηζήρζεζαλ νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο. 

3. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

3.1 Αιιαγή ζπκβνιηζκνύ ελόο layer 

Γηα λα είλαη επδηάθξηηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπκε ελεξγνπνηεκέλα 

ρξεζηκνπνηνχκε ζπλήζσο γηα θάζε layer μερσξηζηφ ζπκβνιηζκφ, ρξψκα ή πάρνο. 

Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί σο εμήο : 

1. Δπηιέγνπκε ην layer ζην νπνίν ζέινπκε λα αιιάμνπκε ην ζπκβνιηζκφ. 

Κάλνπκε δεμί θιηθ  Properties. ην παξάζπξν δηαιφγνπ “Layer Properties”, ζηελ 

θαξηέια “Symbology”, ζην πεδίν “Show” επηιέγνπκε Single Symbol.  
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Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη παηψληαο αξηζηεξφ θιηθ ζην ζχκβνιν ηνπ layer. 

2. Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη ε απαξαίηεηε δηαδηθαζία ζηηο δηαθνξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αξρείσλ. 

 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ην αξρείν έρεη ραξαθηεξηζηηθά ηα πνιχγσλα 

αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 

 

Αλνίγεη ην παξάζπξν δηαιφγνπ “Symbol Selector”. Μπνξνχκε λα επηιέμνπκε έλα 

απφ ηα πξνεπηιεγκέλα έηνηκα ζχκβνια ηεο ESRI. Γηαθνξεηηθά, ζην πεδίν “Fill Color” 

επηιέγνπκε ην ρξψκα, ζην πεδίν “Outline Width” επηιέγνπκε πάρνο θαη ζην πεδίν 

“Outline Color” επηιέγνπκε ρξψκα γηα ην πεξίγξακκα ηνπ ζρήκαηνο.  
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 ηελ πεξίπησζε πνπ ην αξρείν έρεη ραξαθηεξηζηηθά ηηο γξακκέο αθνινπζείηαη 

ε εμήο δηαδηθαζία: 

 

Αλνίγεη ην παξάζπξν δηαιφγνπ “Symbol Selector”. Μπνξνχκε λα επηιέμνπκε έλα 

απφ ηα πξνεπηιεγκέλα έηνηκα ζχκβνια ηεο ESRI. Γηαθνξεηηθά, ζην πεδίν “Color” 

επηιέγνπκε ην ρξψκα θαη ζην πεδίν “Width” επηιέγνπκε πάρνο. 
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 ηελ πεξίπησζε πνπ ην αξρείν έρεη ραξαθηεξηζηηθά ηα ζεκεία αθνινπζείηαη ε 

εμήο δηαδηθαζία: 

 

Αλνίγεη ην παξάζπξν δηαιφγνπ “Symbol Selector”. Μπνξνχκε λα επηιέμνπκε έλα 

απφ ηα πξνεπηιεγκέλα έηνηκα ζχκβνια ηεο ESRI. Γηαθνξεηηθά, ζην πεδίν “Color” 

επηιέγνπκε ην ρξψκα, ζην πεδίν “Size” επηιέγνπκε κέγεζνο θαη ζην πεδίν “Angle” 

επηιέγνπκε ηε ζηξνθή. 
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3.2 Αληηγξαθή ζηνηρείνπ 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν λέν ζηνηρείν απφ 

έλα ζεκαηηθφ επίπεδν Layer#1 κε αληίζηνηρν Attribute Table T#1 ζε έλα άιιν 

ζεκαηηθφ επίπεδν Layer#2 κε αληίζηνηρν Attribute Table T#2 (δειαδή λα 

πξνζζέζνπκε κηα θαηλνχξγηα ζεηξά ζην Attribute Table T#2) αθνινπζνχκε ηα εμήο 

βήκαηα : 

1. Δλψ είκαζηε ζην Layer#1 : Παηάκε δεμί θιηθ ζην πνληίθη  Selection  

Make this the only selectable layer. Απηφ γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε 

επηινγή ζηνηρείσλ κφλν απφ ην ζπγθεθξηκέλν Layer (θαη φρη απφ άιια ππνθείκελα ή 

ππεξθείκελα Layers ηνπ ράξηε). 
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2. Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ Tools  Select features  Select by Rectangle  

 

 

3. ην δίθηπν ηνπ Layer#1 κεηαθηλνχκε ζηελ νζφλε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνχ θαη  

επηιέγνπκε (θιηθ ζην αξηζηεξφ πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ) ην ζηνηρείν πνπ ζέινπκε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα επηιέμνπκε ζηνηρεία πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο, 

θξαηάκε παηεκέλν ην Shift θαη επηιέγνπκε θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία πνπ ζέινπκε.  

 



 

35 
 

 

4. Γεκηνπξγνχκε λέν shapefile κε ην επηιεγκέλν θνκκάηη πνπ ζέινπκε λα 

πξνζζέζνπκε ζην layer καο : Γεμί θιηθ ζην Layer#1 (ζην νπνίν αλήθεη ην επηιεγκέλν 

θνκκάηη)  Data  Export Data. 

 

 

5. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιφγνπ “Export Data” απφ ην νπνίν επηιέγνπκε: 

 

ην πεδίν “Export”  Selected features 

ην πεδίν “Use the same coordinate system as”  the layer „s source data 

ην πεδίν “Output feature class” θάλνπκε θιηθ ζην browse  

 

Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιφγνπ “Saving Data”, φπνπ επηιέγνπκε ην path ζην 

νπνίν ζα απνζεθεπηεί ην λέν αξρείν, ην φλνκα θαη ηνλ ηχπν ηνπ αξρείνπ. Κάλνπκε 

θιηθ ζην Save θαη ην απνζεθεχνπκε. 
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6. Έρνπκε ήδε αλνηρηφ ην Layer#2 (φπνπ ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε ην θνκκάηη 

πνπ επηιέμακε αξρηθά). Αλνίγνπκε ην ArcToolbox παηψληαο ην θνπκπί .  

 

7. Αλνίγνπκε ην directory Data Management Tools  General  Append. 
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8. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιφγνπ “Append”.  

ην πεδίν “Input Datasets” θάλνπκε browse θαη επηιέγνπκε ην αξρείν πνπ ζα 

πξνζηεζεί. 

ην πεδίν “Target Dataset” επηιέγνπκε ην ηειηθφ αξρείν, ζην νπνίν ζα γίλεη ε 

πξφζζεζε.  

ην πεδίν “Schema Type (optional)” επηιέγνπκε NO_TEST θαη παξαηεξνχκε φηη ζην 

πεδίν “Field Map (optional)” εκθαλίδνληαη νη ζηήιεο ηνπ Attribute Table.  

 

Κάλνπκε θιηθ ζην OK θαη έηζη έρεη δεκηνπξγεζεί ην λέν καο αξρείν, κε επηπιένλ 

ζεηξά/έο ηα ζηνηρεία ηνπ θνκκαηηνχ πνπ επηιέμακε. 

 

3.3 Γηαγξαθή ζηνηρείνπ 

3.3.1 Γηαγξαθή νιόθιεξνπ ζηνηρείνπ 
 

1. Δηζάγνπκε ην αξρείν πνπ ρξεηαδφκαζηε, απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ Standard 

θάλνπκε θιηθ ζην εξγαιείν Add Data  . Γεμί θιηθ ζε απηφ ην ζεκαηηθφ επίπεδν 

 Selection  Make this the only selectable layer. 

 

2. Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ Editor  Start Editing. 
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3. Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ Editor  επηιέγνπκε ην εξγαιείν Edit Tool . 

Δπηιέγνπκε κε ην πνληίθη παηψληαο αξηζηεξφ θιηθ ζην ζηνηρείν πνπ ζέινπκε λα 

δηαγξάςνπκε  απφ ην πιεθηξνιφγην παηάκε ην πιήθηξν Delete. Δλαιιαθηηθά, 

αθνχ επηιέμνπκε ην ζηνηρείν, θάλνπκε θιηθ ζην κελνχ Edit  Delete. 

 

3.3.2 Γηαγξαθή ηκήκαηνο ζηνηρείνπ 
 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα δηαγξάςνπκε έλα ζηνηρείν, φρη φκσο νιφθιεξν: 

ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ζέινπκε λα δηαγξάςνπκε κφλν έλα κέξνο ηεο 

γξακκήο πνπ έρεη επηιερζεί. Γηα λα γίλεη απηφ ζα δηαρσξίζνπκε ηε γξακκή ζε δχν 

κέξε: ζε απηφ πνπ ζα παξακείλεη ζην ζεκαηηθφ επίπεδν θαη ζε απηφ πνπ ζα 

δηαγξαθεί. 

 

1. Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ Editor  Start Editing. 

2. Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ Editor  επηιέγνπκε ην εξγαιείν Edit Tool . 

Δπηιέγνπκε κε ην πνληίθη παηψληαο αξηζηεξφ θιηθ ζην ζηνηρείν πνπ ζέινπκε λα 

δηαγξάςνπκε έλα κέξνο ηνπ  Split . Κάλνπκε αξηζηεξφ θιηθ κε ην πνληίθη ζην 

ζεκείν πνπ ζέινπκε λα δηαρσξίζνπκε ηε γξακκή. 
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Έηζη, ε γξακκή πιένλ έρεη δηαρσξηζηεί ζε δχν λέα ζηνηρεία. 

3. Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ Editor  επηιέγνπκε ην εξγαιείν Edit Tool . 

Δπηιέγνπκε κε ην πνληίθη παηψληαο αξηζηεξφ θιηθ ζην ζηνηρείν πνπ ζέινπκε λα 

δηαγξάςνπκε  απφ ην πιεθηξνιφγην παηάκε ην πιήθηξν Delete. Δλαιιαθηηθά, 

αθνχ επηιέμνπκε ην ζηνηρείν, θάλνπκε θιηθ ζην κελνχ Edit  Delete. 

 

3.4 Γεκηνπξγία λένπ ζηνηρείνπ ζε ππάξρνλ αξρείν 

ην παξάδεηγκα, αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία λένπ ζηνηρείνπ γξακκήο ζε αξρείν. Οκνίσο, 

ε δηαδηθαζία ηζρχεη θαη γηα ηηο ππφινηπεο κνξθέο ζηνηρείσλ (ζεκεία, πνιχγσλα). 

εκεηψλεηαη φηη ζε θάζε αξρείν κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε κφλν κνξθέο ζηνηρείσλ 

πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ. Γηα παξάδεηγκα, ζε line shapefile κπνξνχκε λα 

πξνζζέζνπκε κφλν γξακκέο, ζε point shapefile κφλν ζεκεία θιπ. 

ηελ ελφηεηα απηή ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην εξγαιείν Snapping. Σν εξγαιείν απηφ 

επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ή κεηαθίλεζε γξακκψλ, πνιπγψλσλ θιπ κε ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε λα ππάξρεη κεγαιχηεξε αθξίβεηα ρσξίο ιάζε. Γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ εξγαιείνπ 

απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ Snapping  Use Snapping. 

 

Με απηφ ηνλ ηξφπν δελ μεθεχγνπλ νη θνξπθέο θαη απνθεχγνληαη ζεκαληηθά ιάζε. 
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1. Δηζάγνπκε ην αξρείν πνπ ρξεηαδφκαζηε, απφ ηε γξακκή 

εξγαιείσλ Standard θάλνπκε θιηθ ζην εξγαιείν Add Data  . Γεμί 

θιηθ ζε απηφ ην ζεκαηηθφ επίπεδν  Selection  Make this the only 

selectable layer. 

 

2. Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ Editor  Start Editing. 

 

3. Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ Editor  επηιέγνπκε ην εξγαιείν 

Create Features . ηελ θαξηέια Create Features πνπ αλνίγεη, 

επηιέγνπκε ην αξρείν ζην νπνίν ζα γίλεη ε ηξνπνπνίεζε θαη εκθαλίδεηαη 

ην πεδίν “Construction Tools” φπνπ εκθαλίδνληαη νη κνξθέο ζηνηρείσλ 

πνπ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ. Δπηιέγνπκε ην εξγαιείν Line. 

 

 

4. Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ Snapping  Use Snapping. 

 

5. ην παξάδεηγκα πνπ θαίλεηαη παξαθάησ ζέινπκε λα ελψζνπκε ηα ηξία 

ζεκεία πνπ θαίλνληαη, κε αξρή ην ζεκείν απφ αξηζηεξά θαη ηέινο ην δεμί. Κάλνπκε 

έλα θιηθ ζην πξψην, έλα θιηθ ζην δεχηεξν θαη ζην ηξίην παηάκε δηπιφ θιηθ. Πάληνηε 

δειαδή ζην ηειεπηαίν καο ζεκείν παηάκε δηπιφ θιηθ. 
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Γξακκή εξγαιείσλ Editor  Save Edits  Stop Editing. 

3.5 Σξνπνπνίεζε ππάξρνληνο ζηνηρείνπ 

3.5.1 Μεηαθίλεζε, εηζαγσγή θαη δηαγξαθή θνξπθήο 
 

1. Δηζάγνπκε ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηαδφκαζηε επηιέγνληαο ην εξγαιείν Add Data 

 απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ Standard. 

 

2. Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ Editor  Start Editing. 

 

3. Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ Editor επηιέγνπκε ην εξγαιείν Edit Tool  θαη 

ζηε ζπλέρεηα παηάκε δηπιφ αξηζηεξφ θιηθ ζην ζηνηρείν πνπ ζέινπκε λα 

ηξνπνπνηήζνπκε ψζηε λα εκθαληζηνχλ νη θνξπθέο ηνπ. 
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ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΚΟΡΤΦΗ (MOVE VERTEX) 

 

4. Σνπνζεηνχκε ηνλ θέξζνξα ηνπ πνληηθηνχ ζηελ θνξπθή πνπ ζέινπκε λα 

κεηαθηλήζνπκε, παηάκε αξηζηεξφ θιηθ θαη ηε κεηαθηλνχκε ζηελ επηζπκεηή ζέζε. 

 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ ΚΟΡΤΦΗ (INSERT VERTEX) 

5. Γεμί θιηθ ζην ζεκείν πνπ ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε θνξπθή  Insert Vertex.  
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ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΚΟΡΤΦΗ (DELETE VERTEX) 

 

6. Γεμί θιηθ ζηελ θνξπθή πνπ ζέινπκε λα δηαγξάςνπκε  Delete Vertex. 

 

 

 

 

7. Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ Editor  Save Edits. 

 

8. Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ Editor  Stop Editing. 
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3.5.2 Μεηαθίλεζε θαη πεξηζηξνθή ζηνηρείνπ 
 

1. Δηζάγνπκε ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηαδφκαζηε επηιέγνληαο ην εξγαιείν Add Data 

 απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ Standard. 

 

2. Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ Editor  Start Editing. 

 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΟΗΥΔΗΟΤ 

3. Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ Editor επηιέγνπκε ην εξγαιείν Edit Tool  θαη 

ζηε ζπλέρεηα παηάκε θιηθ ζε απηφ θαη ην κεηαθηλνχκε ζηελ επηζπκεηή ζέζε. 

ΠΔΡΗΣΡΟΦΖ ΣΟΗΥΔΗΟΤ 

4. Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ Editor επηιέγνπκε ην εξγαιείν Edit Tool θαη 

ζηε ζπλέρεηα ην εξγαιείν Rotate Tool . 

 

5. Δπηιέγνπκε ην ζηνηρείν πνπ ζέινπκε λα πεξηζηξέςνπκε θαη θξαηψληαο 

παηεκέλν ην αξηζηεξφ θιηθ ην πεξηζηξέθνπκε θαη ην αθήλνπκε ζηελ επηζπκεηή ζέζε. 

 

4. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ 

Όπσο είδακε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Γεσγξαθηθψλ 

πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ είλαη ε ζχλδεζε ησλ γεσκεηξηθψλ νληνηήησλ κε ηηο 

πεξηγξαθηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. ην πεξηβάιινλ ArcMap, ην θάζε ζεκαηηθφ επίπεδν 

ζπλδέεηαη κε έλαλ αληίζηνηρν πίλαθα πεξηγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ. Μπνξνχκε λα 

απεηθνλίζνπκε ηνλ πίλαθα απηφ απφ ηελ θαξηέια Table Of Contents, επηιέγνληαο 

ην επίπεδν ηνπ νπνίνπ ζέινπκε λα πξνβάιινπκε ηνλ πίλαθα. Γεμί θιηθ ζε απηφ  

Attribute Table. 
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Κάζε πίλαθαο απνηειείηαη σο γλσζηφλ, απφ γξακκέο θαη ζηήιεο. Οη γξακκέο 

απνθαινχληαη εγγξαθέο θαη νη ζηήιεο νλνκάδνληαη πεδία. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

εηζαρζνχλ φζα πεδία επηζπκνχκε, θάζε πεδίν φκσο είλαη κνλαδηθφ. πλεπψο, γηα 

θάζε νληφηεηα – εγγξαθή απνζεθεχεηαη ε αληίζηνηρε πιεξνθνξία ζε θάζε πεδίν. 

4.1 Πξνεπηινγέο πεδίσλ πίλαθα πεξηγξαθηθήο πιεξνθνξίαο 

Σε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηαη έλα λέν επίπεδν πξαγκαηνπνηείηαη απηνκάησο ε 

δεκηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ πίλαθα. Ο πίλαθαο απηφο απνηειείηαη απφ ηξία πεδία εμ‟ 

αξρήο, ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

FID: Κάζε γεσκεηξηθή νληφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ κνλαδηθφ αξηζκφ. Οη 

νληφηεηεο αξηζκνχληαη κε αχμνπζα ζεηξά. 

Shape: ε απηφ ην πεδίν παξέρεηαη ε πιεξνθνξία ηνπ γεσκεηξηθνχ ηχπνπ ηεο θάζε 

νληφηεηαο, δειαδή αλ είλαη πνιχγσλν, ζεκείν ή γξακκή. 

ID: Αξρηθά ε ηηκή ηνπ είλαη κεδεληθή. Σν πεδίν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πξνζσπηθή θσδηθνπνίεζε ηνπ ρξήζηε. 

4.2 Πξνζζήθε λένπ πεδίνπ 

Σφζν θαηά ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ επηπέδνπ, φζν θαη θαηά ηελ ηξνπνπνίεζε ελφο 

ππάξρνληνο, ν ρξήζηεο είλαη απαξαίηεην λα επεμεξγαζηεί θαη ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα 

γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο πεξηγξαθηθήο πιεξνθνξίαο. Οη παξάκεηξνη νη νπνίεο 

ρξήδνπλ θαζνξηζκνχ είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ολνκαζία πεδίνπ 

 Σχπνο δεδνκέλσλ πεδίνπ (Short Integer, Long Integer, Float, Double, Text, 

Date) 

 Υψξνο απνζήθεπζεο γηα θάζε πεδίν 

 

Ζ δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα εθηειεζηεί γηα ηε δεκηνπξγία λένπ πεδίνπ είλαη ε 

αθφινπζε: 
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1. Toolbar Editor  Editor  Start Editing. 

2. Γεμί θιηθ ζην επίπεδν  Open Attribute Table. 

3. Table Options ηνπ πίλαθα  Add Field. 

4. ην παξάζπξν δηαιφγνπ “Add Field” πνπ εκθαλίδεηαη γξάθνπκε ην φλνκα ηεο 

ζηήιεο θαη επηιέγνπκε ηχπν. 

5. Κάλνπκε θιηθ ζην OK θαη ην πεδίν εηζαρζεί. πλερίδνπκε πιεθηξνινγψληαο 

ηηο επηζπκεηέο ηηκέο ηνπ πίλαθα. 

6. Toolbar Editor  Editor  Save Edits  Stop Editing. ε πεξίπησζε 

θαηαρψξεζεο ιάζνο νλφκαηνο ή ηχπνπ πιεξνθνξηψλ, ζα πξέπεη λα 

δηαγξαθεί ην πεδίν θαη λα επαλαιεθζεί ε δηαδηθαζία. 

4.3 Πξνζζήθε ππεξζπλδέζκνπ 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ππεξζπλδέζκνπ (εμσηεξηθφο ζχλδεζκνο) είηε κε 

ζχλδεζε εγγξάθνπ είηε κε script είηε κε ζχλδεζε ηζηνζειίδαο. 

1. Κάλνπκε εηζαγσγή ηνπ layer ζην νπνίν ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε ην 

hyperlink, επηιέγνληαο ην εξγαιείν Add Data . Γεμί θιηθ ζε απηφ  Open 

Attribute Table.  
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ηελ πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγνχκε ην hyperlink εμ‟ αξρήο, ακέζσο κεηά ηε 

δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ θάλνπκε δεμί θιηθ ζε απηφ απφ ην Catalog  Properties θαη 

εηζάγνπκε ην φλνκα ηεο ζηήιεο θαη ηνλ ηχπν, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ.  

 

2. ηε ζπλέρεηα θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Table Options ζην Attribute Table 

πνπ έρεη αλνίμεη  Add field.  

 

3. ην παξάζπξν δηαιφγνπ “Add Field” πνπ εκθαλίδεηαη γξάθνπκε ην φλνκα ηεο 

ζηήιεο (πρ Hyperlink) θαη επηιέγνπκε ηχπν “Text”. 
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Γεμί θιηθ ζην ζεκαηηθφ επίπεδφ καο  Properties. 

 

ηελ θαξηέια “Display” ζηα πεδία πνπ αθνξνχλ ηα hyperlinks, επηιέγνπκε ην πεδίν 

“Support Hyperlinks using field” θαη επηιέγνπκε ηε ζηήιε φπνπ ζα αλαγξαθεί ε 

ηζηνζειίδα.  

Σέινο, επηιέγνπκε ην θνπκπί URL θαη παηάκε ΟΚ. 
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ηελ πεξίπησζε εγγξάθνπ επηιέγνπκε Document θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα script 

επηιέγνπκε Script. 

4. Ξεθηλάκε ηνλ Editor παηψληαο Start Editing θαη γξάθνπκε ηελ ηζηνζειίδα 

καο ζην πεδίν ηεο λέαο ζηήιεο πνπ ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε ην hyperlink. 

 

ηνλ Editor απνζεθεχνπκε ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ παηψληαο Save Edits θαη ηέινο 

θάλνπκε θιηθ ζην Stop Editing. 

5. Κάλνπκε θιηθ ζην πιήθηξν Hyperlink Tools  θαη επηιέγνπκε ην ζηνηρείν, 

ηνπ νπνίνπ ζέινπκε λα δνχκε ην Hyperlink. Έηζη, ζηνλ browser καο εκθαλίδεηαη ε 

αληίζηνηρε ηζηνζειίδα. 
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4.4 Πξνζζήθε εηθόλαο 

Γηα λα εηζάγνπκε λα αξρείν ηχπνπ raster ζε κηα feature class, φπσο γηα παξάδεηγκα 

κηα εηθφλα, αθνινπζνχκε ηα εμήο βήκαηα: 

1. Κάλνπκε εηζαγσγή ηνπ layer ζην νπνίν ζέινπκε λα εηζάγνπκε ην raster 

αξρείν, επηιέγνληαο ην εξγαιείν Add Data . Γεμί θιηθ ζε απηφ  Open 

Attribute Table.  

 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ εηζάγνπκε ην raster αξρείν εμ‟ αξρήο, ακέζσο κεηά ηε 

δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ θάλνπκε δεμί θιηθ ζε απηφ απφ ην Catalog  Properties θαη 

εηζάγνπκε ην φλνκα ηεο ζηήιεο θαη ηνλ ηχπν, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ.  
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ην παξάζπξν δηαιφγνπ “Feature Class Properties” πνπ εκθαλίδεηαη, επηιέγνπκε ηελ 

θαξηέια “Fields”. Πξνζζέηνπκε ηε λέα ζηήιε (πρ “Picture”) θαη ζην πεδίν  “Data 

type” επηιέγνπκε “Raster”. 

Κάλνπκε θιηθ ζην ΟΚ. 
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2. ην ArcMap παηψληαο ην θνπκπί Add Data  εηζάγνπκε ην αξρείν. Γεμί 

θιηθ ζην ζεκαηηθφ επίπεδν (layer)  Open Attribute Table. Απφ ηε γξακκή 

εξγαιείσλ Editor  Start Editing. 

 

3. ηε ζηήιε πνπ ζα εηζαρζεί ε εηθφλα θάλνπκε θιηθ ζην βειάθη πνπ έρεη 

εκθαληζηεί  Γεμί θιηθ ζην πιαίζην πνπ εκθαλίδεηαη  Load. 
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4. ην παξάζπξν δηαιφγνπ “Load”  Browse ζην πεδίν “Input Raster Dataset” 

θαη επηιέγνπκε ην αξρείν ηεο εηθφλαο. Πξνζνρή, ν θάθεινο ζηνλ νπνίν έρνπκε 

απνζεθεχζεη ην αξρείν εηθφλαο πνπ ζέινπκε λα εηζάγνπκε πξέπεη λα έρεη γίλεη 

Connect κε ην ArcMap. 

 

Πιένλ, φηαλ θάλνπκε θιηθ ζην βειάθη απεηθνλίδεηαη ε εηθφλα πνπ έρνπκε εηζάγεη. 

 

5. Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ Editor Save Edits  Stop Editing. 
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4.5 ύλδεζε πηλάθσλ 

Με ηε ζπλέλσζε/ζχλδεζε πηλάθσλ επηηπγράλεηαη ε πξνζάξηεζε πεδίσλ απφ έλαλ 

πίλαθα ζε έλα δεχηεξν. Ο απινχζηεξνο ηξφπνο ζχλδεζεο πηλάθσλ είλαη έλα πξνο 

έλα, δειαδή ε κία εγγξαθή ηνπ ελφο πίλαθα λα ζπλδέεηαη κε κία κφλν εγγξαθή ελφο 

άιινπ. Δπηπιένλ, ππάξρεη ν ηχπνο πνιιά πξνο έλα, φπνπ πνιιέο εγγξαθέο ελφο 

πίλαθα αληηζηνηρίδνληαη ζε κία εγγξαθή ηνπ άιινπ θαη ν ηχπνο έλα πξνο πνιιά, 

φπνπ κία εγγξαθή ηνπ ελφο πίλαθα αληηζηνηρίδεηαη κε πνιιέο εγγξαθέο ηνπ 

δεπηέξνπ. Οη δχν πξψηεο ζπλδέζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ εληνιή Join, ελψ ε 

ηειεπηαία κε ηελ εληνιή Relate ζην πεξηβάιινλ ηνπ ArcMap.  

Γηα λα είλαη εθηθηή ε ζχλδεζε δχν πηλάθσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ArcMap, απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε απνηειεί ε χπαξμε θνηλνχ πεδίνπ ζηνπο ελ ιφγσ πίλαθεο. Όπσο 

γίλεηαη επθφισο αληηιεπηφ, νη παξάκεηξνη ηνπ θνηλνχ πεδίνπ ζα πξέπεη λα 

ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ζηνπο δχν πίλαθεο. Σν φλνκα ησλ πεδίνπ ησλ πηλάθσλ 

δελ είλαη αλαγθαίν λα είλαη ην ίδην, φκσο πξέπεη απαξαηηήησο νη ηχπνη ηνπο λα είλαη 

ζπκβαηνί κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, έλα πεδίν θεηκέλνπ δελ είλαη ζπκβαηφ κε έλα 

αξηζκεηηθφ πεδίν. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε εμήο: 

1. Παηψληαο ην θνπκπί “Add Data” απφ ηελ Toolbar Standard εηζάγνπκε ηνλ 

πίλαθα πνπ ρξεηάδεηαη λα εηζάγνπκε. Έηζη, βιέπνπκε ζην Table of Contents 

(παηψληαο ην θνπκπί “List by Source”  ) ηνλ πίλαθα ηνπ νπνίνπ κφιηο 

επηηεχρζεθε ε εηζαγσγή. 

 

Δηθόλα51: Table of Contents 

 

Υξεηάδεηαη λα εζηηάζνπκε ζην γεγνλφο φηη νη ηχπνη ησλ πεδίσλ ζην Microsoft Excel 

πξέπεη λα έρνπλ νξηζζεί εληφο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη εθηφο 
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απηνχ, πξέπεη λα είλαη ζπκβαηνί κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηχπνπο πεδίσλ ζην ArcGIS. 

Γηα παξάδεηγκα, έλα πεδίν ηχπνπ Text ζην Microsoft Excel δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη 

πεδίν ηχπνπ Double ζην ArcGIS. ε πεξίπησζε ιάζνπο, ην πεδίν πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζην Microsoft Excel δε ζα εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα πεξηγξαθηθψλ 

δεδνκέλσλ ζην ArcGIS.  

2. Με ηξφπν κε ηνλ νπνίν έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ηνπ πίλαθα, πξαγκαηνπνηείηαη θαη 

ε εηζαγσγή ηνπ ζεκαηηθνχ επηπέδνπ ζην νπνίν ζα γίλεη ε ζχλδεζε.  

3. Αθνινχζσο, θάλνπκε δεμί θιηθ ζε απηφ ην ζεκαηηθφ επίπεδν Joins and 

Relates Join. ηε θφξκα δηαιφγνπ πνπ εκθαλίδεηαη εθηεινχκε ηα αθφινπζα 

βήκαηα: 

 ην πξψην πιαίζην επηιέγνπκε Join attributes from a table. 

 ην δεχηεξν πιαίζην επηιέγνπκε ην πεδίν κέζα απφ ην ζεκαηηθφ επίπεδν ζην 

νπνίν ζα βαζηζηεί ε ζχλδεζε κε ηνλ πίλαθα. 

 Δπηιέγνπκε ηνλ πίλαθα κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε ζχλδεζε (ζπλήζσο αθνχ 

έρνπκε εηζάγεη ηνλ πίλαθα ζην ράξηε αλαγλσξίδεηαη απφ ην πξφγξακκα 

απηφκαηα). 

 ην ηειεπηαίν πιαίζην επηιέγνπκε ην πεδίν κέζα απφ ηνλ πίλαθα κε ην νπνίν 

γίλεηαη ε ζχλδεζε. 
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Δηθόλα: Join Data 

 

Υξεηάδεηαη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο, 

θαζφηη ππνζηεξίδεη κφλν ζπζρεηίζεηο πηλάθσλ έλα πξνο έλα θαη πνιιά πξνο έλα. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ζπζρέηηζεο πνιιά πξνο πνιιά (θαη έλα πξνο πνιιά) 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ε δηαδηθαζία ζπζρέηηζεο πηλάθσλ κέζσ ησλ Relates θαη φρη 

ηνπ Join. 

Αθνινπζψληαο παξφκνηα δηαδηθαζία κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε Relate αλάκεζα 

ζηνλ Attribute Table ελφο shapefile/feature class θαη ζε έλα πίλαθα. 

1. Γεμί θιηθ ζην ζεκαηηθφ επίπεδν  Joins and Relate(s) Relate. ηε θφξκα 

δηαιφγνπ πνπ εκθαλίδεηαη εθηεινχκε ηα αθφινπζα βήκαηα: 

 ην πξψην πιαίζην επηιέγνπκε ην θνηλφ πεδίν κέζα απφ ην ζεκαηηθφ 

επίπεδν ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ε ζπζρέηηζε. 



 

57 
 

 ην δεχηεξν πιαίζην επηιέγνπκε ηνλ πίλαθα κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε 

ζπζρέηηζε. 

 ην ηξίην πιαίζην επηιέγνπκε ην πεδίν κέζα απφ ηνλ πίλαθα κε ην νπνίν 

γίλεηαη ε ζπζρέηηζε.  

 ην ηειεπηαίν πιαίζην νλνκάδνπκε ηε ζπζρέηηζε πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε. 

 

5. ΠΡΟΥΩΡΖΜΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ 

5.1 Υσξηθά εξσηήκαηα 

Με ηα ρσξηθά εξσηήκαηα επηιέγνπκε ραξαθηεξηζηηθά απφ έλα ζεκαηηθφ επίπεδν 

βαζηζκέλα ζηε ρσξηθή ηνπο ζρέζε κε έλα άιιν ζεκαηηθφ επίπεδν. Σν ArcMap δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ρσξηθψλ εξσηεκάησλ αθνινπζψληαο ηελ εμήο δηαδηθαζία: 

1. Menu Select  Select by Location. 

2. ην πξψην πιαίζην επηιέγνπκε ηε κέζνδν επηινγήο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξψηνπ layer ( γηα ηελ απιή επηινγή ραξαθηεξηζηηθψλ επηιέγνπκε select 

features from). 

3. ην δεχηεξν πιαίζην επηιέγνπκε ην layer απφ ην νπνίν ζέινπκε λα επηιεγνχλ 

ηα ζηνηρεία. 

4. ην πιαίζην “Source layer” επηιέγνπκε ην layer ζην νπνίν ζα βαζίδεηαη ε 

ρσξηθή ζρέζε. 

5. ην πιαίζην “Spatial selection method for target layer feature(s)” επηιέγνπκε ηε 

ρσξηθή ζρέζε. Γηα παξάδεηγκα έζησ φηη έρνπκε έλα layer πνπ απεηθνλίδεη 

κηθξά ρσξηά θαη έλα πνπ απεηθνλίδεη εζληθέο νδνχο. Αλ ππνζέζνπκε φηη 

ζέινπκε λα βξνχκε ηα ρσξηά πνπ «ηέκλνληαη» απφ ηηο νδνχο επηιέγνπκε 

Intersect the source layer feature. ηε ιίζηα βξίζθνληαη δηάθνξεο ρσξηθέο 

ζρέζεηο πνπ είλαη ρξήζηκεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά.  

6. Παηάκε Apply θαη ζηε ζπλέρεηα OK θαη έηζη ην ArcMap καο επηζηξέθεη ηηο 

απαληήζεηο ζην εξψηεκά καο. 
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5.2 Αλάιπζε εγγύηεηαο 

Οη αλαιχζεηο εγγχηεηαο είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν θάζε ξνήο εξγαζίαο. πρλά 

θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ηελ απφζηαζε κεηαμχ νληνηήησλ ή πνηεο 

νληφηεηεο βξίζθνληαη εληφο ζπγθεθξηκέλεο αθηίλαο απφ θάπνηεο άιιεο. Οη αλαιχζεηο 

απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ην εξγαιεία “Proximity” ηα νπνία βξίζθνληαη ζην  

ArcToolbox  Analysis Tools  Proximity. ην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί 

εληνπίδνπκε ηνπο ιηκέλεο πνπ βξίζθνληαη εληφο αθηίλαο 250 ρηιηνκέηξσλ απφ 

αεξνδξφκηα. 

1. Απφ ην ArcToolbox  Analysis Tools  Proximity  Near. 

2. ην πιαίζην “Input features” επηιέγνπκε ην ζεκαηηθφ επίπεδν ησλ ιηκέλσλ. 

3. ην πιαίζην “Near features” επηιέγνπκε ην ζεκαηηθφ επίπεδν ησλ 

αεξνδξνκίσλ. 

4. ην πιαίζην “Select radius” γξάθνπκε ηνλ αξηζκφ ηεο απφζηαζεο θαη απφ ηε 

ιίζηα επηιέγνπκε ηηο επηζπκεηέο κνλάδεο κέηξεζεο. 

5. Κάλνπκε θιηθ ζην OK. 

 

Άιια ρξήζηκα εξγαιεία εγγχηεηαο είλαη ηα εξγαιεία Buffer θαη Multiple Ring Buffer. 

Σν εξγαιείν Buffer δεκηνπξγεί δψλεο ζπγθεθξηκέλεο απφζηαζεο γχξσ απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ επηζπκνχκε (επηιέγνπκε ζαλ είζνδν ην ζεκαηηθφ επίπεδν πνπ καο 

ελδηαθέξεη), ελψ ην εξγαιείν “Multiple Ring Buffer” δεκηνπξγεί πνιιαπιέο δψλεο 

ζπγθεθξηκέλσλ απνζηάζεσλ  γχξσ απφ ηα ζηνηρεία πνπ επηζπκνχκε (επηιέγνπκε 

ζαλ είζνδν ην ζεκαηηθφ επίπεδν πνπ καο ελδηαθέξεη). 
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