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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ

1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΓΣΠ

Τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες για έναν σαφή και κοινά αποδεκτό ορισμό για 
το τι είναι Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) δεν έχουν ακόμη ευοδωθεί. 
Δηλαδή, ο σαφής προσδιορισμός των ΓΣΠ είναι περισσότερο δύσκολος απ’ ό,τι 
νόμιζαν όσοι ασχολούνται μ’ αυτά. Μάλιστα έχει δοθεί η εντύπωση ότι στην περί-
πτωση των ΓΣΠ υπάρχει τοπικό και όχι παγκόσμιο βέλτιστο, δηλαδή ότι η εφαρμογή 
είναι αυτή που ορίζει την επιστήμη.

Μια τέτοια άποψη όμως, σαφώς παραβιάζει την επιστημονική δεοντολογία και 
μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες ατραπούς. Αντίθετα, πιστεύεται ότι οι διαφορε-
τικές ιδέες που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί για τα ΓΣΠ, μπορούν να συμπτυ-
χθούν σε τρεις ξεχωριστές ομάδες, που όμως είναι αλληλένδετες μεταξύ τους.

Η πρώτη ομάδα μπορεί να χαρακτηριστεί ως Διαχειριστική προσέγγιση. 
Θεωρεί ότι στόχος του ΓΣΠ είναι η δημιουργία και η διαχείριση χωρικών στοιχείων 
και αποτελείται από δύο υποομάδες. Η πρώτη υποομάδα αφορά στη Χαρτογρα-
φική προσέγγιση η οποία εστιάζει κυρίως στα χαρτογραφικά χαρακτηριστικά των 
ΓΣΠ με τη λογική ότι τα ΓΣΠ αποτελούν συστήματα για τη δημιουργία και διαχείρι-
ση χαρτογραφικών στοιχείων. Η δεύτερη υποομάδα αφορά στην Πληροφορική 
Προσέγγιση η οποία δίνει έμφαση στη σπουδαιότητα των ΓΣΠ ως σύγχρονων 
συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων. 

 Η δεύτερη ομάδα αναφέρεται ως Προσέγγιση Χωρικής Ανάλυσης και υπο-
στηρίζει τη σπουδαιότητα της Γεωγραφικής (Χωρικής) Ανάλυσης, αφού όπως 
γράφει κι ο Goodchild (1988), “… η δυνατότητα των ΓΣΠ να αναλύουν χωρικά 
δεδομένα … είναι το χαρακτηριστικό που τα διαφοροποιεί από τα συστήματα που 
ο βασικός στόχος τους είναι η παραγωγή χαρτών”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
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2 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Η τρίτη ομάδα αναφέρεται στη Σχεδιαστική Προσέγγιση και εστιάζεται στη 
δυνατότητα των ΓΣΠ να συμβάλλουν στην επίλυση χωρικών προβλημάτων, δηλα-
δή να συμμετέχουν ενεργά στο χωρικό σχεδιασμό. 

Οι θεωρήσεις αυτές των ΓΣΠ, (διαχείριση, ανάλυση και σχεδιασμός) που κά-
ποιοι υποστηρικτές τους τις θεωρούν αντιφατικές, ευτυχώς μπορούν να ιδωθούν 
ως επιστημονικά πεδία που έχουν κοινό τόπο τη χωρική διάσταση. Είναι δηλαδή 
εργαλεία διαχείρισης χωρικών δεδομένων αλλά όχι μόνο. Αποτελούν και τμήμα της 
ανάλυσης χωρικών δεδομένων αλλά όχι μόνο. Βοηθούν επιπλέον και στην επίλυ-
ση χωρικών προβλημάτων. Επομένως είναι αλληλοσχετιζόμενα και αποτελούν 
τμήματα μιας ολοκληρωμένης χωρικής προσέγγισης. 

Και είναι ακριβώς αυτός ο λόγος που ο όρος «Συστήματα Γεωγραφικών Πλη-
ροφοριών» (ΣΓΠ) αποτελεί λανθασμένη μετάφραση του αγγλικού όρου, αφού τα 
Geographic Information Systems σίγουρα δεν είναι απλά συστήματα διαχείρισης 
μόνο γεωγραφικών δεδομένων. Εκτός των άλλων, η χρήση του προκαλεί σύγχυση 
σε όσους δεν γνωρίζουν καλά το αντικείμενο αλλά και συνιστά θέμα δεοντολογίας, 
αφού ο όρος «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών» έχει διατυπωθεί και χρησι-
μοποιείται από την ελληνική επιστημονική κοινότητα από το 1980. Έτσι κάθε 
προσπάθεια αλλαγής χωρίς λόγο μόνο κακοπιστία δείχνει. 

1.1.1 Ορισμοί για τα ΓΣΠ
Για να διατυπωθεί ένας σαφής και ολοκληρωμένος ορισμός των ΓΣΠ είναι απαραί-
τητο να προηγηθεί μια σύντομη αναφορά σε μερικές βασικές παρατηρήσεις γύρω 
από αυτά τα συστήματα. 

Καταρχάς, οφείλουμε να διακρίνουμε τα συστήματα πληροφοριών από τα λει-
τουργικά-διοικητικά συστήματα που παρέχουν πληροφορίες. Ένα σύστημα με 
τακτικό και συνηθισμένο τρόπο επεξεργασίας δεδομένων που απαντά σε προκα-
θορισμένα και περιορισμένα ερωτήματα, είναι ένα λειτουργικό σύστημα. Αντιθέτως 
ένα πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύστημα στο οποίο τα ερωτήματα δεν είναι 
κατ’ ανάγκη προκαθορισμένα με λεπτομέρειες. Δηλαδή, ενώ εταιρείες και υπηρε-
σίες χρειάζονται λειτουργικά συστήματα, για να δέχονται ερωτήσεις και να αντιμε-
τωπίζουν διαχειριστικά προβλήματα ρουτίνας, αντίθετα για το σχεδιασμό χρειάζο-
νται πληροφοριακά συστήματα, για να απαντούν σε διαφορετικές, όχι εκ των 
προτέρων γνωστές ερωτήσεις και να εκτελούν μη προκαθορισμένες αναλύσεις.
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Ένα δεύτερο σημείο που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι ένα πληροφοριακό 
σύστημα, επειδή αποτελεί ειδική κατηγορία συστημάτων, μπορεί να γίνει κατανοη-
τό με βάση τρεις διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση αφορά στη λειτουργικότητά του, 
δηλαδή στη δυνατότητά του να εξυπηρετεί συγκεκριμένους στόχους, όπως είναι η 
συλλογή, αποθήκευση, ανάλυση και παρουσίαση της πληροφορίας και μάλιστα με 
συστηματικό τρόπο. Η δεύτερη διάσταση αφορά στη δομή του, δηλαδή στο ότι 
αποτελείται από αλληλένδετα συστατικά τα οποία περιλαμβάνουν συνδυασμό 
δεδομένων, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων. Τέλος η τρίτη διάσταση αφορά στη 
δυνατότητα επικοινωνίας, δηλαδή στη δυνατότητα που έχει ένα πληροφοριακό 
σύστημα ή να είναι ανεξάρτητο ή να είναι συνδεδεμένο με άλλα πληροφορικά συ-
στήματα και να αποτελούν έτσι ένα ευρύτερο πληροφοριακό σύστημα.

Ένα τρίτο σημείο είναι ότι ένα πληροφοριακό σύστημα διαθέτει τρία βασικά 
συστατικά: τα μηχανήματα (hardware) στα οποία παρατηρείται μια τρομακτική 
πρόοδος τα τελευταία χρόνια, τους αλγόριθμους (software) που μπορούν κατη-
γοριοποιηθούν σε έξι βασικές ομάδες (Κουτσόπουλος 2005) και τα διαθέσιμα 
(resourseware) που αφορούν στα στοιχεία, στο ανθρώπινο δυναμικό και στην 
οργανωτική υποδομή. Όλα αυτά βρίσκονται σε συνεχή ισορροπία και αλληλεξάρ-
τηση μεταξύ τους.

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 
(ΓΣΠ) αποτελεί ειδική περίπτωση πληροφοριακού συστήματος, όπου η πληροφο-
ριακή βάση περιλαμβάνει παρατηρήσεις για χωρικά κατανεμημένα χαρακτηριστικά, 
δραστηριότητες ή γεγονότα που καθορίζονται στο χώρο ως σημεία, γραμμές, επι-
φάνειες ή φατνία. Έτσι ένα ΓΣΠ επεξεργάζεται στοιχεία γι’ αυτές τις θεμελιώδεις 
οντότητες, δημιουργώντας τις αναγκαίες πληροφορίες για την απάντηση μη προ-
καθορισμένων χωρικών ερωτημάτων στις επιστημονικές περιοχές που προανα-
φέρθηκαν.

Επομένως, ένας ακριβής ορισμός των ΓΣΠ είναι ο εξής: «Γεωγραφικό Σύστημα 
Πληροφοριών είναι μια οργανωμένη συλλογή μηχανικών υπολογιστικών μηχανη-
μάτων (hardware), λογισμικών συστημάτων (software), χωρικών δεδομένων και 
ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό τη συλλογή, καταχώριση, ενημέρωση, διαχείρι-
ση, ανάλυση και απόδοση κάθε μορφής πληροφορίας που αφορά στο γεωγραφικό 
περιβάλλον» (Κουτσόπουλος, 2005).

1_GEOGRAFIKA SYSTHMATA PLHROFORIVN.indd   31_GEOGRAFIKA SYSTHMATA PLHROFORIVN.indd   3 22/11/2011   11:55:31 πμ22/11/2011   11:55:31 πμ



4 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Σήμερα εκτός του όρου «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών» χρησιμοποι-
ούνται οι όροι «Γεωματική» (Geomatics) και «Γεωπληροφορική» (Geoinformat-
ics). Οι όροι αυτοί υιοθετήθηκαν κυρίως για να εκφράσουν τη γενική προσέγγιση 
με την οποία τα γεωγραφικά δεδομένα αντιμετωπίζονται από διάφορες καταξιωμέ-
νες επιστήμες όπως η τοπογραφία, η φωτογραμμετρία, η τηλεπισκόπηση, η Γεω-
λογία κ.λπ. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται στη συλλογή, τη διαχείριση ή την 
εφαρμογή γεωγραφικών δεδομένων για την επίλυση προβλημάτων με τη χρήση 
των ΓΣΠ. από τις επιστήμες αυτές, οι οποίες, όμως ακολουθούν την δική τους 
προσέγγιση για την επίτευξη των δικών τους στόχων.

Κλείνοντας την ενότητα αυτή πρέπει να σημειωθεί ότι, επειδή τα Γεωγραφικά 
Συστήματα Πληροφοριών ωρίμασαν ως κλάδος των πληροφοριακών συστημά-
των, η συστηματική μελέτη των τριών διαστάσεών τους (διαχείριση, ανάλυση, 
σχεδιασμός) αποτελεί από μόνη της μια αυτόνομη επιστήμη που οδήγησε στην 
εισαγωγή του όρου «Επιστήμη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφο-
ριών» (Geographic Information Science-GIScience). O Goodchild (1992) την 
όρισε μάλιστα ως την Επιστήμη που ασχολείται με τα βασικά ερευνητικά ζητήματα 
τα οποία προκύπτουν από τη διαχείριση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληρο-
φοριών (συλλογή, διαχείριση, ανάλυση και απόδοση γεωγραφικών δεδομένων 
και πληροφοριών). Τέτοια θέματα αφορούν για παράδειγμα στη μοναδικότητα των 
γεωγραφικών δεδομένων, στην ξεχωριστή φύση της έρευνας που απαιτείται για την 
επίλυση γεωγραφικών-χωρικών προβλημάτων, στην αλληλεπίδραση της έρευνας 
των γεωγραφικών πληροφοριών και των σχετικών ακαδημαϊκών περιοχών και τέ-
λος στην επίδραση της χρήσης των γεωγραφικών πληροφοριών στην κοινωνία. Η 
Επιστήμη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών αποσκοπεί στο να δώσει 
τη θεωρητική και οργανωτική συνοχή στην επιστημονική μελέτη των γεωγραφικών 
πληροφοριών και ταυτόχρονα επιδιώκει να αναδιατυπώσει, να επαναπροσδιορίσει 
ή να επαναβεβαιώσει τις βασικές αρχές της Γεωγραφίας στα πλαίσια των ΓΣΠ. 
Επομένως, η Επιστήμη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, όπως και 
οι επιστήμες της Γεωματικής και της Γεωπληροφορικής δεν πρέπει να συγχέονται 
με τα ΓΣΠ τόσο ως προς την ορολογία όσο και ως προς την πράξη.
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1.1.2 Τα ΓΣΠ και η ιδιαιτερότητα των Χωρικών Δεδομένων
Άτομα που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τα ΓΣΠ τις περισσότερες φορές 
διερωτώνται γιατί η Γεωγραφία (όχι βέβαια αυτή που ασχολείται με τις πρωτεύου-
σες ή τις λίμνες και τα ποτάμια) είναι τόσο σπουδαία ή κυρίως γιατί ο χώρος 
μετράει; (why is spatial special?)

Μέρος της απάντησης πρέπει να είναι αυτονόητο, αφού πρακτικά όλες οι αν-
θρώπινες δραστηριότητες και αποφάσεις εμπεριέχουν μια γεωγραφική διάσταση 
η οποία από τη φύση της είναι εξαιρετικά σημαντική. Ένας δεύτερος λόγος αφορά 
στην αντιμετώπιση των γεωγραφικών δεδομένων και κάποιες δύσκολες επιλογές 
οι οποίες ουσιαστικά είναι από τη φύση τους μοναδικές ή διαθέτουν μια έμφυτη 
ιδιαιτερότητα. Τέλος οι Longley et. Al.(2003) αναφέρουν μια σειρά τεχνικών λόγων 
που τα γεωγραφικά δεδομένα είναι εξειδικευμένα και χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώ-
πισης όπως:

 Είναι πολλαπλών διαστάσεων, γιατί για να οριστεί ακόμη και μια απλή 
θέση απαιτούνται κατ’ ελάχιστο δύο διαστάσεις, ενώ πολύ συχνά γίνεται 
χρήση τριών ή τεσσάρων διαστάσεων αν συμπεριληφθεί και ο χρόνος.

 Έχουν μεγάλο όγκο, αφού μια βάση γεωγραφικών δεδομένων είναι συνή-
θως της τάξης πολλών gigabytes έως terabytes. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι τα χωρικά δεδομένα καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο, αφού αποθηκεύονται 
με πολύπλοκη δομή, ενώ επιπλέον αυτόματα αποθηκεύονται πληροφορίες 
όπως: συντεταγμένες, εμβαδόν, περίμετρος, μήκη γραμμών, τοπολογικές 
θέσεις κ.λπ.

 Προβάλλονται σε επίπεδη επιφάνεια, παρόλο ότι αφορούν στο σφαιρο-
ειδές της γης και επομένως απαιτούν χαρτογραφική απόδοση. Συνεπώς, η 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας ανάλυσης χωρικών δεδομένων με 
μορφή χαρτών είναι πρακτικά επιβεβλημένη. Αντίθετα, η παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων μιας μελέτης με μη χωρικά δεδομένα, ορισμένες γραφικές 
παραστάσεις (ραβδογράμματα, πίτες κ.λπ.) συνήθως καλύπτουν τις ανά-
γκες. 

 Απαιτούν εξειδικευμένες μεθόδους για την ανάλυσή τους. Ο τρόπος σύνδε-
σης των διαφόρων πινάκων που απαρτίζουν τις βάσεις των γεωγραφικών 

1_GEOGRAFIKA SYSTHMATA PLHROFORIVN.indd   51_GEOGRAFIKA SYSTHMATA PLHROFORIVN.indd   5 22/11/2011   11:55:31 πμ22/11/2011   11:55:31 πμ
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δεδομένων, που είναι απαραίτητος σε μια ανάλυση και που αποτελεί και το 
πλεονέκτημά τους, μπορεί να γίνει τόσο με την ύπαρξη του ίδιου πεδίου 
στους συνδεόμενους πίνακες (κοινό πεδίο), όπως στις μη χωρικές βάσεις, 
όσο και με τη γεωμετρική θέση των οντοτήτων χωρίς την ύπαρξη κοινού 
πεδίου (χωρική σύνδεση). Χαρακτηριστική είναι η επικάλυψη επιπέδων 
οντοτήτων όπου προκύπτουν νέες οντότητες οι οποίες έχουν όλες τις ιδιό-
τητες των αρχικών οντοτήτων. Για παράδειγμα, το αποτέλεσμα της γεωγρα-
φικής επίθεσης οικοδομικών τετραγώνων με χρήσεις γης δεν είναι ούτε οι-
κοδομικά τετράγωνα ούτε πολύγωνα χρήσεων γης: είναι κάτι και από τα δύο 
και ταυτόχρονα και τα δύο μαζί.

 Απαιτούν χρονοβόρες διαδικασίες, επειδή πρέπει να ενσωματώσουν και να 
αναλύσουν πολλά και διαφορετικά είδη δεδομένων. Για παράδειγμα, τα χω-
ρικά δεδομένα συσχετίζονται - αλληλοεπηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό 
με τα περιγραφικά δεδομένα. Έτσι, αν μεταβληθεί μια γραμμή ιδιοκτησίας 
σε κάποιο κτηματολογικό διάγραμμα, επηρεάζονται και οντότητες πέραν της 
γραμμής. Επίσης, αν αλλάξει το υψόμετρο ενός φατνίου σε ένα ψηφιακό 
μοντέλο εδάφους, μπορεί να μεταβληθεί η ροή ενός υδατορέμματος.

  Η αναζήτηση και η επιλογή χαρακτηριστικών σε μια βάση χωρικών δεδο-
μένων είναι επίσης χρονοβόρα. Για παράδειγμα, σε ένα σύστημα μη χωρικών 
δεδομένων η αναζήτηση και η επιλογή κάποιων εγγραφών γίνεται μόνο με 
ερωτήματα SQL στα περιεχόμενα ενός πίνακα. Όμως στις χωρικές βάσεις η 
επιλογή εγγραφών γίνεται είτε γραφικά από την οθόνη είτε με γεωμετρικές 
αναζητήσεις, πράγμα που δεν είναι δυνατόν να γίνει στις βάσεις που προα-
ναφέρθηκαν. Για παράδειγμα, η αναζήτηση “Να βρεθούν οι πελάτες μιας 
τράπεζας που διαμένουν σε απόσταση 1500 μ. από το υποκατάστημα Αμπε-
λοκήπων”, είναι αδύνατον να γίνει σε ένα μη χωρικό σύστημα βάσεων δεδο-
μένων.

  Τέλος, και η διαδικασία επεξεργασίας των χωρικών δεδομένων είναι πραγ-
ματικά χρονοβόρα, αφού οι γεωμετρικές πράξεις που απαιτούνται στα χω-
ρικά δεδομένα είναι πολύπλοκες, σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τα περι-
γραφικά δεδομένα όπου αναγκαίες είναι μόνο οι αριθμητικές πράξεις και οι 
συγκρίσεις.
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 Απαιτούν πολύπλοκη και πολυέξοδη διαδικασία συλλογής, ενημέρωσης και 
διαχείρισής τους. Τα χωρικά δεδομένα δημιουργούνται πολύ δύσκολα και 
έχουν υψηλό κόστος παραγωγής και δυσκολίες διαχείρισης. Για παράδειγμα, 
για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής ΓΣΠ το κόστος των δε-
δομένων ανέρχεται σε ένα ποσοστό 60-70% του προϋπολογισμού του έρ-
γου.

 Είναι αναγκαία, αφού η παρακολούθηση και μελέτη των διαφόρων φυσικών 
φαινομένων που μεταβάλλονται στο χώρο, όπως υψόμετρο, πίεση, θερμο-
κρασία κ.λπ είναι αδύνατη χωρίς την ύπαρξη χωρικών δεδομένων.

Συμπερασματικά, τα χωρικά δεδομένα διαφέρουν από τα κλασικά μη χωρικά 
δεδομένα με μια σειρά από λόγους, οι οποίοι, όμως, συμπυκνώνονται στο γεγονός 
ότι όλοι ενσωματώνουν την έννοια του χώρου. 

Επιπλέον τα χωρικά δεδομένα (spatial data) θα πρέπει να διαφοροποιηθούν 
από τα περιγραφικά δεδομένα (attributes), τα οποία συνυπάρχουν σε ένα φυσι-
κό αντικείμενο ή φαινόμενο που συμβαίνει στην επιφάνεια της Γης. Πιο συγκεκρι-
μένα, τα χωρικά δεδομένα προσδιορίζουν τις γεωμετρικές ιδιότητές του (ακριβής 
θέση, διαστάσεις, σχήμα) και έχουν άμεση σχέση με τον εντοπισμό του (συντεταγ-
μένες) που παίρνουν τη μορφή: 

 προβολικών συντεταγμένων x, y 

 γεωγραφικών συντεταγμένων φ, λ.

Αντίθετα, τα περιγραφικά δεδομένα αναφέρονται σε χαρακτηριστικά ή ιδιότητες 
που αποδίδονται ή περιγράφουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή φαινόμενο, αλλά 
δεν σχετίζονται άμεσα με τον εντοπισμό του και μπορεί να είναι: 

 ποσοτικά (π.χ. ονόματα, επεξηγήσεις, επιγραφές κ.λπ.)

 ποιοτικά (π.χ. αριθμοί, μετρήσεις κ.λπ.)

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος «Γεωγραφικά» στα ΓΣΠ εμπεριέχει 
δύο έννοιες, αυτήν της “γης” και αυτήν του “γεωγραφικού χώρου”. Η έννοια “γη” 
υπονοεί ότι όλα τα δεδομένα του συστήματος σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά και 
τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια της γης, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και δημιουργημάτων. Η έννοια “γεω-
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γραφικός χώρος” δηλώνει ότι η γεωγραφία αποτελεί την κοινή συνιστάμενη των δε-
δομένων του συστήματος και των προβλημάτων  που το σύστημα προσπαθεί να επι-
λύσει, δηλαδή αφορά συγκεκριμένες θέσεις, χωρικές κατανομές και χωρικές διαδι-
κασίες που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο σύστημα αναφοράς. 

Επομένως τα χωρικά δεδομένα έχουν δύο πολύ σημαντικές ιδιότητες:

 Αναφορά στο γεωγραφικό χώρο, η οποία σηματοδοτεί ότι ανήκουν σε ένα 
αποδεκτό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς που περιγράφει την επιφάνεια της 
γης

 Αναπαράσταση της γεωγραφικής κλίμακας, που σημαίνει ότι τα δεδομένα 
έχουν δημιουργηθεί σε κάποια κλίμακα με αποτέλεσμα να πρέπει να γενι-
κευτούν και να συμβολιστούν κατάλληλα.

Κλείνοντας θα πρέπει να τονιστεί ότι η ιδιαιτερότητα των χωρικών δεδομένων, 
όπως αυτή εκφράζεται από τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω, δίνει 
τη δυνατότητα στα ΓΣΠ να έχουν εφαρμογή σχεδόν σε κάθε περίπτωση όπου 
υπάρχει ανάγκη διαχείρισης και ανάλυσης χωρικών δεδομένων Είναι λοιπόν η 
χωρική ιδιότητα των δεδομένων που επιτρέπει στους χρήστες των ΓΣΠ να έχουν 
γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε μεγάλο όγκο γεωγραφικών δεδομένων, δυνα-
τότητα επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων μιας περιοχής, καθώς και 
χειρισμού των επιμέρους χαρακτηριστικών της. Στον Πίνακα 1.1 παρουσιάζονται 
μερικά από τα πεδία εφαρμογής των ΓΣΠ.
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 Δασοπονία 

 Γεωλογία 

 Χαρτογραφία 

 Ωκεανογραφία 

 Εξόρυξη ορυκτών 

 Περιβαλλοντικά προγράμματα 

 Διαχείριση υδάτων και αποβλήτων 

 Διαχείριση επικίνδυνων υλικών 

Φυσικές καταστροφές 

 Κτηματολόγιο 

 Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων 

 Ακαδημαϊκή έρευνα 

 Εκπαιδευτικά ιδρύματα 

 Διαφήμιση και προώθηση αγαθών 

 Αρχιτεκτονική 

Έργα ανάπτυξης 

 Κατασκευαστικά έργα 

Έργα πολιτικού μηχανικού 

 Δημιουργία δικτύων υπολογιστών 

 Εξυπηρέτηση και σχέσεις πελατών 

 Εγκληματολογική έρευνα 

 Λήψη απόφασης 

 Δημογραφική ανάλυση 

 Γεωπονία 

Έργα σχεδιασμού 

 Υπηρεσίες χρηματοδοτήσεων 

 Ανταπόκριση σε καταστροφές 

 Υποδομές αντιμετώπισης έκτακτων 

αναγκών 

 Διαχείριση κινδύνων 

 Επιδημιολογία και υπηρεσίες υγείας 

 Διαχείριση εργοστασιακών εγκατα-

στάσεων 

 Κυβερνητικές οργανώσεις 

 Τηλεπικοινωνίες 
 Στρατιωτικές επιχειρήσεις 

 Διαχείριση και έλεγχος δικτύων 

 Διαχείριση στόλου οχημάτων 

 Ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχει-

ρήσεις 

Μεταφορές 
 Αεροπλοΐα 

 Δίκτυα μεταφοράς πάσης φύσεως 

ενέργειας 

 Αστυνόμευση και δημόσια ασφάλεια 

Μη Κυβερνητικές οργανώσεις 

Πίνακας 1.1: Πεδία εφαρμογής των ΓΣΠ
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10 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

1.1.3 Προσέγγιση των ΓΣΠ
Από τα παραπάνω πρέπει να έχει γίνει κατανοητό ότι τόσο η τεχνολογία των ΓΣΠ. 
όσο και οι χρήστες τους έχουν αρχίσει να ωριμάζουν. Τα αρχικά προβλήματα οικειό-
τητας με τη χρήση τους έχουν ήδη ξεπεραστεί και οι χρήστες αρχίζουν πλέον να 
ασχολούνται συστηματικά με τα αυτά. Το αποτέλεσμα είναι αφενός ένα αυξημένο 
ενδιαφέρον και αφετέρου αυξημένη δραστηριότητα για μεθόδους και διαδικα-
σίες που αναφέρονται σε ερευνητικές δραστηριότητες ή εφαρμογές με τη χρήση 
ΓΣΠ. Αυτή η ευρύτητα όμως χρήσεων, χρηστών και εφαρμογών έχει οδηγήσει 
αναπόφευκτα σε μια διαφοροποίηση στον τρόπο που προσεγγίζονται τα ΓΣΠ. Πιο 
συγκεκριμένα: 

Ακαδημαϊκός χώρος: Πριν από τη δεκαετία του ’80 στον ακαδημαϊκό χώρο τα 
ΓΣΠ εθεωρούντο ως μια απλή και μάλιστα περιορισμένη εφαρμογή υπολογιστών 
συστημάτων. Μοναδικές εξαιρέσεις υπήρξαν οι ερευνητικές και διδακτικές δραστη-
ριότητες που προέρχονταν κυρίως από τους Γεωγράφους και πολύ λιγότερο από 
τους επιστήμονες των Η/Υ και τους τοπογράφους. Γενικά, υπήρχαν ελάχιστες ευ-
καιρίες για ακαδημαϊκή ενασχόληση με τα ΓΣΠ. 

Σήμερα βέβαια η κατάσταση έχει αλλάξει δραστικά, με αποτέλεσμα η έρευνα 
στα ΓΣΠ να είναι ευρέως διαδεδομένη και να διδάσκονται σχετικά μαθήματα τόσο 
σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι σχεδόν αδύνατο να βρε-
θεί στις μέρες μας Πανεπιστήμιο στο οποίο να μη διδάσκεται κάποιο μάθημα ΓΣΠ.

Αυτό που έχει σημασία για τον ακαδημαϊκό χώρο, όμως είναι ότι το ενδιαφέρον 
για τα ΓΣΠ δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην προσθήκη ενός επιπλέον μαθή-
ματος ή στην εισαγωγή ενός επιπλέον ερευνητικού πεδίου στις δραστηριότητες 
του πανεπιστήμιου, αλλά στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο πρέπει να αντιμε-
τωπίζονται τα χωρικά δεδομένα.

Χώρος Εκπαίδευσης: Η μεγάλη ανάπτυξη των ΓΣΠ ως ειδικού τομέα στη 
Βιομηχανία των υπολογιστών και ο πολλαπλασιασμός του ενδιαφέροντος και της 
χρήσης τους (από άτομα και επιχειρήσεις), δημιούργησε την έντονη ανάγκη εκπαί-
δευσης ατόμων με αυξημένες τεχνικές ικανότητες στα ΓΣΠ. Αυτό με τη σειρά του 
οδήγησε στην κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσανατολισμένων στην 
ανάπτυξη τεχνικών ικανοτήτων για τη δημιουργία χωρικών βάσεων δεδομένων, 
την εξοικείωση με τεχνικές διαχείρισης και ανάλυσης χωρικών δεδομένων, την 
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ολοκλήρωση εφαρμογών, την ανάπτυξη συστημάτων και την υποστήριξη χρηστών. 
Με άλλα λόγια την εκπαίδευση ατόμων εξειδικευμένων στα ΓΣΠ.

Κοινωνικός Χώρος: Τα ΓΣΠ ξεκίνησαν ως τμήμα της επιστήμης της Γεωγρα-
φίας, εξελίχθηκαν σε τεχνολογικά εργαλεία και κατέληξαν σε πρωτοποριακή επι-
στήμη. Η εξελικτική αυτή διαδικασία αναπόφευκτα επέδρασε στην ανθρώπινη 
κοινωνία, αφού τα ΓΣΠ πρέπει να λειτουργούν μέσα σε οικονομικά, πολιτικά, και 
νομικά πλαίσια που καθορίζονται από την ίδια την κοινωνία. Η αντιμετώπιση, επο-
μένως, των ΓΣΠ δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην τεχνολογία και την επιστή-
μη, αλλά να λαμβάνει υπόψη και τη συμβολή τους στην κοινωνία. 

1.1.4 Η Εξέλιξη των ΓΣΠ
Από τις αρχές του 1960 που πρωτοεμφανίστηκαν τα ΓΣΠ έχουν υπάρξει σημαντι-
κές αλλαγές τόσο στην τεχνολογία και στη λειτουργικότητά τους, όσο και στο εύρος 
των εφαρμογών τους. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια σύντομη 
ιστορική ανασκόπηση, που για λόγους πρακτικούς διακρίνεται σε τρεις περιόδους:

Πρώτη περίοδος 1960-1980: Η περίοδος αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως η 
εποχή διαμόρφωσης των ΓΣΠ, κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε ότι μια 
σειρά από βασικές ανάγκες ήταν κοινές για την επίλυση προβλημάτων σε δια-
φορετικές επιστημονικές περιοχές. Οι πρώτες εφαρμογές επιχειρήθηκαν στη Βό-
ρεια Αμερική, όταν στα μέσα της δεκαετίας του ’60 δημιουργήθηκε στον Καναδά 
το πρώτο ΓΣΠ γνωστό ως Canada Geographic Information System-CGIS και 
αφορούσε στη διαχείριση γης από την καναδική κυβέρνηση (Tomlinson et al, 1976). 
Στις ΗΠΑ η πρώτη προσπάθεια έγινε από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία με το 
πρόγραμμα DIME (ψηφιακά αρχεία όλων των οδών της χώρας) και συνεχίστηκε 
από το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ με ένα απλό ΓΣΠ που οδήγησε αργότερα στο 
ODYSSEY GIS. Την ίδια περίοδο στην πολιτεία του Κολοράντο δημιουργήθηκε ένα 
πρωτόλειο, αλλά βασιζόμενο στις ίδιες αρχές με τα σημερινά συστήματα, το CLARI, 
ενώ το γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) το 1973 ξεκίνησε την ανάπτυξη ενός 
συστήματος χρήσεων και κάλυψης γης με την ονομασία GIRAS. H Ευρώπη ακο-
λούθησε αργότερα, μέσω των εθνικών χαρτογραφικών υπηρεσιών της, όπως της 
UK Ordnance Survey στη Μεγάλη Βρετανία η οποία ανέπτυξε το LAMIS, ένα σύ-
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στημα διαχείρισης πληροφορίας σε τοπικό επίπεδο και το Institut Geographique 
National της Γαλλίας. 

Σε αυτή την αρχική τους μορφή και μέχρι τη δεκαετία του 1980 τα ΓΣΠ χρησι-
μοποιούνταν από κυβερνητικούς οργανισμούς και Πανεπιστήμια κυρίως ως εφαρ-
μογές σχεδιασμένες να ικανοποιούν συγκεκριμένες ανάγκες. Τα περισσότερα από 
αυτά ήταν σε διανυσματική μορφή και ελάχιστα μπορούσαν να διαχειριστούν ψη-
φιδωτά δεδομένα. Παρά τις δυσκολίες ανάπτυξης αυτών των εφαρμογών και την 
ανυπαρξία διαθέσιμων χωρικών δεδομένων, εντούτοις αυτές οι εφαρμογές οδήγη-
σαν στην ανάδειξη των ΓΣΠ ως ένα σημαντικό κομμάτι της τεχνολογίας της πλη-
ροφορίας κατά τη δεκαετία του ’80.

Δεύτερη περίοδος 1980–1995: Η περίοδος αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
η εποχή της ανάπτυξης των ΓΣΠ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε δύο παράγοντες: 
πρώτον, στην ανάπτυξη των εννοιών και των τεχνικών των ΓΣΠ και κυρίως της 
θεωρίας της τοπολογίας που προτάθηκε στις αρχές του 1980. Η θεωρία αυτή ανα-
φέρεται στις χωρικές σχέσεις της γειτνίασης, της συνδεσιμότητας και της συνοχής 
μεταξύ των χωρικών οντοτήτων. Η ανάπτυξη της τοπολογίας συνετέλεσε στην 
απλοποίηση της αναπαράστασης των οντοτήτων στον υπολογιστή καθώς και στη 
διευκόλυνση της εφαρμογής διαδικασιών χωρικής ανάλυσης. Δεύτερον, η ανάπτυ-
ξη των ΓΣΠ υπήρξε ραγδαία από τη στιγμή που η τεχνολογία των υπολογιστών 
σημείωσε σημαντική βελτίωση παρέχοντας αφενός μεγάλες υπολογιστικές δυνα-
τότητες και βελτίωση των λειτουργικών συστημάτων και αφετέρου μείωση του 
κόστους απόκτησης Η/Υ και λογισμικών. Αυτά με τη σειρά τους επέτρεψαν τη διεί-
σδυση των ΓΣΠ στην καθημερινή μας ζωή. Παράλληλα, έδωσαν κίνητρα να δη-
μιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό, έτσι ώστε να γραφούν πολλά βιβλία και να εκδο-
θούν περιοδικά σχετικά με τα ΓΣΠ, ενώ τέλος δημιουργήθηκαν οι πρώτοι οργανι-
σμοί για την παροχή τεχνικής υποστήριξης, αλλά και διεθνείς και τοπικοί οργανι-
σμοί ανάπτυξης προτύπων και προδιαγραφών.

Αποτέλεσμα της προόδου στην επιστημονική θεωρία αλλά και στην τεχνολογία 
των Η/Υ υπήρξε η δημιουργία αρκετών εμπορικών λογισμικών ΓΣΠ, με πρώτο αυτό 
της ESRI η οποία το 1982 παρουσίασε την έκδοση του λογισμικού ArcINFO, σχε-
διασμένο για μίνι υπολογιστές. Αργότερα δημιουργήθηκαν τα λογισμικά INFOMAP 
και Carris βασισμένα και αυτά στην τοπολογία. 
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Προς τα τέλη της δεκαετίας του ’80 άρχισαν δειλά-δειλά να εμφανίζονται εφαρ-
μογές των ΓΣΠ βασισμένες σε μικροϋπολογιστές και στο λειτουργικό σύστημα της 
Microsoft. Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκε το λογισμικό της Intergraph MGE το οποίο 
βασίστηκε στο λογισμικό CAD Microstation. Γενικά, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 
του ‘90 μπορεί να θεωρηθεί ότι τα ΓΣΠ ωρίμασαν τόσο ως προς την τεχνολογία 
τους όσο και ως προς τις εφαρμογές τους.

Τρίτη Περίοδος 1995–σήμερα: Η περίοδος αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
η εποχή επικράτησης ή η εποχή των εθνικών υποδομών χωρικών δεδομένων 
και της ανάπτυξης υπηρεσιών. Η αρχή έγινε το 1994 με την οδηγία του προέδρου 
των ΗΠΑ Clinton για την ανάγκη θεμελίωσης της εθνικής υποδομής χωρικών δε-
δομένων (National Spatial Data Infrastructure-NSDI) που ολοκληρώθηκε την ίδια 
περίοδο με τη δημιουργία της. Ακολούθησαν στη συνέχεια ο Καναδάς, η Ευρω-
παϊκή Ένωση και η Αυστραλία. Η Ελλάδα ξεκίνησε την προσπάθεια αυτή μόλις το 
2010, αλλά με δυναμικό τρόπο. Η υποδομή αυτή ορίζεται ως “τεχνολογία, πολιτικές, 
πρότυπα και ανθρώπινο δυναμικό για την απόκτηση, επεξεργασία, κοινή χρήση, 
διανομή, και βελτίωση της χρήσης των χωρικών δεδομένων” (Clinton, 1994). Επο-
μένως, η χωρική πληροφορία αντιμετωπίζεται όπως και οι άλλες εθνικές υποδομές 
(π.χ. οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές, η ενέργεια κ.λπ.), με αποτέλεσμα η ανάγκη 
χρήσης και εφαρμογής των ΓΣΠ να αυξάνεται γεωμετρικά.

Σημαντικό ρόλο στην επικράτηση των ΓΣΠ έπαιξε και η ραγδαία εξάπλωση του 
διαδικτύου μέσω του οποίου η αναγκαιότητα της ύπαρξης υποδομής χωρικών 
δεδομένων μετατράπηκε σε πραγματικότητα. Έτσι η δυνατότητα χρήσης ενός 
φυλλομετρητή διαδικτύου (π.χ. ΙΕ, FireFox, Opera κ.λπ.) για την αναζήτηση χωρι-
κών πληροφοριών και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων στον υπολογιστή, χωρίς 
την ύπαρξη πανάκριβων μηχανημάτων και λογισμικού και χωρίς πολλές γνώσεις 
ΓΣΠ, οδήγησε στη χρήση των ΓΣΠ έμμεσα ή άμεσα από εκατομμύρια χρήστες σε 
όλο τον κόσμο. Αυτό με την σειρά του έδωσε ώθηση στην παροχή υπηρεσιών ΓΣΠ 
τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

Επιπρόσθετα η χαρτογραφία στο διαδίκτυο (WEB Mapping) την τελευταία δε-
καετία έχει επίσης αρχίσει να αναπτύσσεται ραγδαία. Σε αυτό βοηθάει η συνεχώς 
αυξανόμενη χρήση του Google Earth και του Virtual Earth από εκατομμύρια απλούς 
χρήστες του WEB, αρκετοί από τους οποίους δεν έχουν καμία σχέση με τα Γεω-
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γραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Βέβαια, μέχρι στιγμής οι περισσότερες εφαρ-
μογές είναι εφαρμογές δημιουργίας χαρτών και εμφάνισης χωρικών δεδομένων.

1.1.5  Το Μέλλον
Η σύντομη αυτή ανασκόπηση δείχνει ότι, σε διάστημα ολίγων σχετικά χρόνων, τα 
ΓΣΠ έχουν εξελιχθεί σε μια ολόκληρη επιστήμη, αυτή των Γεωγραφικών Συστημά-
των (Geographic Information Science). Επιπλέον, σε διοικητικό επίπεδο η 
αποδοχή της ανάγκης ύπαρξης υποδομής χωρικών δεδομένων παρέχει το ανα-
γκαίο υπόβαθρο για άλματα στη χρήση των γεωπληροφοριών, ενώ σε επίπεδο 
τεχνολογίας η ανάπτυξη της διαδικτυακής χαρτογραφίας έχει πραγματικά απογει-
ωθεί.

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι τα επόμενα 5 με 10 χρόνια θα παρέχονται 
μέσω διαδικτύου ολοκληρωμένες Γεωυπηρεσίες τόσο επεξεργασίας χωρικών δε-
δομένων όσο και χωρικής ανάλυσης (Geoservices). Πιστεύουμε, δηλαδή ότι υπάρ-
χει μια σαφής τάση μετακίνησης από το WEB στο GEOWEB, με τον ίδιο τρόπο 
που τα παραδοσιακά πληροφοριακά συστήματα μεταλλάσσονται σε Γεωγραφικά 
Συστήματα Πληροφοριών.

Για την επιστήμη των ΓΣΠ αλλά και τη βιομηχανία παραγωγής εμπορικών λο-
γισμικών και λογισμικών ανοικτού κώδικα, το GEOWEB θα επιτρέπει την εκτετα-
μένη κοινή χρήση χαρτών και χωρικών δεδομένων, αλλά και την ανοικτή πρόσβα-
ση σε εφαρμογές ΓΣΠ για όλους. Επιστήμη και κοινωνία οδηγούνται σε μια νέα 
θεώρηση και αρχιτεκτονική για τα ΓΣΠ. Η αλλαγή αυτή υποβοηθείται σε μεγάλο 
βαθμό από τη συνεχή βελτίωση και το αυξανόμενο περιεχόμενο των υπηρεσιών 
εντοπισμού (location based services) καθώς και την εύκολη αναζήτηση, ανακάλυ-
ψη και αυτοματοποίηση αυτών των υπηρεσιών. Ήδη η Google και η Microsoft 
προσφέρουν σε εκατομμύρια χρήστες εμφάνιση χαρτών σε δύο και τρεις διαστά-
σεις καθώς και τη θέση και πληροφορίες για ένα εξαιρετικά μεγάλο αριθμό υπηρε-
σιών (π.χ. τράπεζες, πρατήρια βενζίνης, κτήρια, μουσεία κ.λπ.), μια πρακτική που 
σύντομα θα επεκταθεί ακόμα περισσότερο.

Η χρήση των υπηρεσιών αυτών από μη χρήστες των ΓΣΠ, οδήγησε αφενός μεν 
στην εύκολη πρόσβαση στο προγραμματιστικό περιβάλλον διασύνδεσης με το 
Google Earth (GOOGLE API), και αφετέρου στην υιοθέτηση της δομής των αρ χείων 
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του Google, KML από το Open Geospatial Consortium (OGC). Ως αποτέλεσμα, 
κάθε χρήστης του διαδικτύου πολύ εύκολα μπορεί να δημοσιεύσει ένα ή περισσό-
τερα γεωγραφικά επίπεδα που διαθέτει, χωρίς την ενδιάμεση παρεμβολή των 
γκουρού του προγραμματισμού.

Τέλος, κλειδί για την καθιέρωση των ΓΣΠ ως υποδομή και παρόχων υπηρεσιών 
υπήρξε η διαλειτουργικότητα (interoperability) μεταξύ των διαφόρων συστημάτων 
ΓΣΠ. Ο όρος διαλειτουργικότητα στα ΓΣΠ, αναφέρεται στη δυνατότητα μεταξύ δύο 
ή περισσοτέρων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών να επικοινωνούν μετα-
ξύ τους απρόσκοπτα, χωρίς ενδιάμεσες και πολύπλοκες μετατροπές, τόσο σε 
επίπεδο χωρικών εννοιών, όσο και σε επίπεδο διαδικασιών και χωρικών δεδομέ-
νων. Σήμερα υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί όπως το OGC, ISO, W3C κ.λπ., οι 
οποίοι ασχολούνται με τη δημιουργία προτύπων και προδιαγραφών που επιτρέ-
πουν την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων ΓΣΠ και τα οποία εφαρμόζονται υπο-
χρεωτικά σε αρκετές χώρες του κόσμου.

1.2 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.2.1 Μορφές Αναπαράστασης Γεωγραφικών Δεδομένων
 Όσον αφορά στη χρήση και την εφαρμογή των ΓΣΠ, είναι απαραίτητο να περιγρά-
ψουμε την πραγματικότητα ή για την ακρίβεια εκείνο το τμήμα του φυσικού και 
ανθρωποποίητου κόσμου που μας ενδιαφέρει. Βασική γέφυρα, όμως, ανάμεσα 
στην πραγματικότητα και την περιγραφή της είναι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε 
την πραγματικότητα. 

Μολονότι υπάρχουν πολλοί και διάφοροι τρόποι για να απεικονίσουμε το χώρο 
και τις χωρικές ιδιότητες, η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι οι αποδοτικότεροι τρόποι 
για να περιγράψουμε τι συμβαίνει στην επιφάνεια της γης βασίζονται: πρώτον, στην 
αντίληψη ότι ο χώρος καλύπτεται από διακεκριμένες οντότητες και, δεύτερον, ότι 
η διαφοροποίηση ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού που μας ενδιαφέρει μετα-
βάλλεται ομαλά και συνεχώς στο χώρο. Ως αποτέλεσμα, η αντίληψη της πραγμα-
τικότητας διαφοροποιείται μεταξύ των δύο αυτών θεωρήσεων (σχήμα 1.1) και 
επομένως δημιουργούνται τα εξής δύο μοντέλα της πραγματικότητας:
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