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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Κατηγορίες των Γεωγραφικών Δεδομένων 

Τα γεωγραφικά δεδομένα αποτελούν μια ειδική κατηγορία δεδομένων, τα 
οποία κατανέμονται στο χώρο και μεταβάλλονται στο χρόνο. Όσον αφορά 
στην κατανομή τους στο χώρο, τα γεωγραφικά δεδομένα συνοδεύονται από 
αναφορές στις θέσεις του γεωγραφικού χώρου όπου αυτά συμβαίνουν ή 
περιγράφουν. Όσον αφορά στη μεταβολή τους στο χρόνο, αυτή μπορεί να 
είναι τόσο αργή, ώστε να αγνοείται (π.χ., αλλαγή της ακτογραμμής, του 
κλίματος ή της κατανομής ηλικιών μιας χώρας, κ.λπ.), ή τόσο γρήγορη, 
ώστε ο ρυθμός αλλαγών να αποτελεί μια σημαντική διάσταση (π.χ., ο 
φόρτος κυκλοφορίας μιας λεωφόρου, η θερμοκρασία, το μέτωπο μιας 
δασικής πυρκαϊάς, κ.λπ.). 

Τα γεωγραφικά δεδομένα συχνά κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες 
(Σχήμα 1.1): (α) τα φυσικά αντικείμενα (π.χ., σπίτια, δρόμοι, λίμνες, δάση, 
κ.λπ.), (β) τις διοικητικές μονάδες (π.χ., ιδιοκτησίες, νομοί, εθνικοί δρυμοί, 
στρατόπεδα, κ.λπ.), (γ) τα γεωγραφικά φαινόμενα (π.χ., θερμοκρασία, 
υγρασία, ατυχήματα, κατανομή θαλάσσιων πληθυσμών, κ.λπ.), και (δ) τις 
παραγόμενες πληροφορίες (π.χ., επίπεδο φτώχιας, καταλληλότητα εδάφους 
για καλλιέργειες, περιβαλλοντική επιβάρυνση, κ.λπ.). 

Γεωγραφικές οντότητες 

Για να καταστεί εφικτή η περιγραφή της σύνθετης πραγματικότητας (όπως 
την αντιλαμβάνεται μία γεωγραφική εφαρμογή), γίνεται η θεώρηση ότι αυτή 
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συντίθεται από ένα σύνολο διακριτών, αλλά παράλληλα αλληλο-
συσχετιζόμενων μονάδων, που καλούνται οντότητες. Οντότητα ορίζεται 
κάθε μονάδα ή αντικείμενο με φυσική ή εννοιολογική υπόσταση.  

Γεωγραφικά δεδομένα

φυσικά αντικείμενα
(π.χ., σπίτια, δρόμοι, λίμνες, ποτάμια, 

άνθρωποι, δάση, κλπ.)

διοικητικές μονάδες
(π.χ., ιδιοκτησίες, νομοί, εθνικοί δρυμοί, 

στρατόπεδα, κλπ.)

γεωγραφικά φαινόμενα
(π.χ., θερμοκρασία, υγρασία, ατυχήματα, 
κατανομή θαλάσσιων πληθυσμών, κλπ.)

παραγόμενες πληροφορίες
(π.χ., επίπεδο φτώχιας, καταλληλότητα 

εδάφους για καλλιέργειες, κλπ.)

Γεωγραφικά δεδομέναΓεωγραφικά δεδομένα

φυσικά αντικείμενα
(π.χ., σπίτια, δρόμοι, λίμνες, ποτάμια, 

άνθρωποι, δάση, κλπ.)

διοικητικές μονάδες
(π.χ., ιδιοκτησίες, νομοί, εθνικοί δρυμοί, 

στρατόπεδα, κλπ.)

γεωγραφικά φαινόμενα
(π.χ., θερμοκρασία, υγρασία, ατυχήματα, 
κατανομή θαλάσσιων πληθυσμών, κλπ.)

παραγόμενες πληροφορίες
(π.χ., επίπεδο φτώχιας, καταλληλότητα 

εδάφους για καλλιέργειες, κλπ.)  

Σχήμα 1.1. Κατηγορίες γεωγραφικών δεδομένων. 

Για να γίνει κατανοητή η έννοια της οντότητας θα θεωρηθεί μια 
απλοποιημένη γεωγραφική εφαρμογή, αυτή του κτηματολογίου. Βασικός 
στόχος ενός κτηματολογίου είναι να καταγράψει τα ακίνητα, τα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και το σχετικό ιδιοκτησιακό καθεστώς. Επομένως, σε μια 
εφαρμογή κτηματολογίου εμπλέκονται οι ακόλουθες οντότητες (μονάδες ή 
αντικείμενα) με φυσική υπόσταση (Σχήμα 1.2): τα ακίνητα (γεωτεμάχια και 
κτίσματα), και τα φυσικά πρόσωπα (οι άνθρωποι ως δικαιούχοι των 
ακινήτων).  

Α Δ

Ε

Γ

Β 

Η

Ζ

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ 

Χ 

Β 

Οδός Καποδιστρίου  

Σχήμα 1.2 Φυσικές και εννοιολογικές οντότητες σε μια εφαρμογή κτηματολογίου 
(τα βέλη αναπαριστούν τα εμπράγματα δικαιώματα). 

Επιπλέον στην ίδια εφαρμογή εμπλέκονται οι οντότητες: εμπράγματα 
δικαιώματα (ιδιοκτησιακό καθεστώς των δικαιούχων επί των ακινήτων), και 
νομικά πρόσωπα (π.χ., οι εταιρίες, τράπεζες, και οργανισμοί ως δικαιούχοι 
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των ακινήτων). Τόσο τα εμπράγματα δικαιώματα όσο και τα νομικά 
πρόσωπα δεν έχουν φυσική υπόσταση, όμως είναι εννοιολογικά υπαρκτές 
μονάδες, και αυτός είναι ο λόγος που αντιμετωπίζονται επίσης ως οντότητες 
(βάσει του παραπάνω ορισμού).   

Διαστάσεις των Γεωγραφικών Οντοτήτων 

Κάθε οντότητα περιγράφεται από ένα σύνολο γνωρισμάτων 
(χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων), τα οποία είναι άμεσα εξαρτημένα από την 
εφαρμογή. Για παράδειγμα, η οντότητα κτίσμα σε μια εφαρμογή 
κτηματολογίου έχει τα ακόλουθα γνωρίσματα: διεύθυνση, εμβαδόν, 
ημερομηνία κατασκευής, κ.ά. Τα γνωρίσματα των γεωγραφικών οντοτήτων 
ταξινομούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες, οι οποίες καλούνται διαστάσεις 
των γεωγραφικών οντοτήτων. Οι διαστάσεις αυτές είναι (Σχήμα 1.3): (α) η 
ταυτότητα, (β) η χωρική διάσταση, και (γ) η θεματική διάσταση. Στη 
συνέχεια περιγράφονται εν συντομία οι διαστάσεις αυτές. 

ταυτότητα 

χωρική θεματική 

γεωγραφική
οντότητα 

 

Σχήμα 1.3 Οι διαστάσεις των γεωγραφικών οντοτήτων. 

Ταυτότητα 

Η διάσταση της ταυτότητας παρέχει ένα μέσο αναφοράς στις γεωγραφικές 
οντότητες. Στις οντότητες αναθέτονται συνήθως αυθαίρετα ονόματα, 
γεωγραφικά ονόματα, ή αριθμητικοί κωδικοί για την ταυτοποίησή τους. Για 
παράδειγμα, στην εφαρμογή του κτηματολογίου, τόσο οι φυσικές όσο και οι 
εννοιολογικές οντότητες αναθέτονται από μια ταυτότητα.  

Τα φυσικά πρόσωπα ταυτοποιούνται από τον αριθμό της αστυνομικής 
ταυτότητάς τους (ΑΑΤ), τα ακίνητα από τους κωδικούς του κτηματολογίου 
(π.χ., ο Κωδικός Αναγνώρισης του Εθνικού Κτηματολογίου, ΚΑΕΚ), τα 
νομικά πρόσωπα από μια μοναδική επωνυμία (π.χ., το όνομα της εταιρίας ή 
του οργανισμού), και τα εμπράγματα δικαιώματα επίσης από κατάλληλους 
κωδικούς κτηματολογίου.  
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Είναι σημαντικό το σύστημα ανάθεσης ταυτοτήτων να είναι ακριβές, 
συνεπές, και ικανό να εγγυηθεί τη μοναδικότητα ταυτοτήτων. Η πράξη 
αποδεικνύει ότι είναι εξαιρετικά επίπονο, σε πολλές εφαρμογές, να οριστεί 
ένα σύστημα ταυτοποίησης με τα παραπάνω χαρακτηριστικά. 

Χωρική Διάσταση  

Η χωρική διάσταση περιλαμβάνει όλα τα γνωρίσματα που αφορούν στην 
περιγραφή των χωρικών χαρακτηριστικών των γεωγραφικών οντοτήτων. Τα 
χωρικά γνωρίσματα μιας οντότητας περιγράφουν: (α) τη γεωγραφική της 
θέση, (β) τη γεωμετρία της, (γ) τα γραφικά της χαρακτηριστικά και (δ) τις 
χωρικές της σχέσεις με άλλες οντότητες.   

Γεωγραφική θέση  

Η γεωγραφική θέση υποστηρίζει την τοποθέτηση και τον εντοπισμό των 
γεωγραφικών οντοτήτων στη γήινη επιφάνεια ή γύρω από αυτήν. Ο ορισμός 
της θέσης μπορεί να είναι σύνθετος, καθώς οι γεωγραφικές οντότητες 
χαρακτηρίζονται συχνά από ακανόνιστη μορφή και ακολουθούν σύνθετα 
πρότυπα. Η γεωγραφική θέση καθορίζεται χρησιμοποιώντας: (α) την άμεση 
θέση (με αναφορά σε ένα εγκαθιδρυμένο σύστημα αναφοράς 
συντεταγμένων, π.χ., καρτεσιανό, προβολικό, ή γεωγραφικό), (β) την έμμεση 
θέση (π.χ., τη διεύθυνση: οδός, αριθμός οδού, ταχυδρομικός κωδικός, κ.λπ.), 
ή (γ) τη σχετική θέση (π.χ., βόρεια από, εντός, κ.λπ.) ως προς κάποια δεύτερη 
γνωστή θέση.  

Στο παράδειγμα του κτηματολογίου (Σχήμα 1.2) η γεωγραφική θέση του 
γεωτεμαχίου ΑΒΓΔ μπορεί να οριστεί: (α) από την άμεση θέση του (π.χ., τις 
συντεταγμένες Χ,Υ – στο εγκαθιδρυμένο καρτεσιανό σύστημα 
συντεταγμένων – των κορυφών ή του κέντρου βάρους του πολυγώνου που 
το περιγράφει), (β) από την έμμεση θέση του (π.χ., δίνοντας τη διεύθυνσή 
του στο δίκτυο των οδών του οικισμού που εντάσσεται αυτό), ή (γ) από τη 
σχετική του θέση ως προς κάποια άλλη οντότητα (π.χ., αναφέροντας ότι 
βρίσκεται δυτικά του γεωτεμαχίου ΔΕΖΗ και συνορεύει με αυτό επί της 
πλευράς ΔΕ). 

Γεωμετρία 

Τα γεωμετρικά γνωρίσματα περιγράφουν τα βασικά γεωμετρικά στοιχεία των 
γεωγραφικών οντοτήτων, όπως το σχήμα (μορφή), την περίμετρο, το 
εμβαδόν, ή τον όγκο τους. Τα γνωρίσματα αυτά συνήθως μπορούν να 
εξαχθούν από τα γνωρίσματα της άμεσης θέσης των γεωγραφικών 
οντοτήτων, ενώ συχνά αντιμετωπίζονται όπως τα μη-χωρικά (θεματικά) 
γνωρίσματα.  
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Γραφικά Χαρακτηριστικά 

Οι γεωγραφικές οντότητες συχνά αποτελούν αντικείμενα γραφικών 
αναπαραστάσεων, όπως είναι τα διαγράμματα και οι χάρτες. Ο τρόπος 
οπτικοποίησης (χαρτογράφησης) των γεωγραφικών οντοτήτων περιγράφεται 
από κατάλληλα γνωρίσματα, που ονομάζονται γραφικά χαρακτηριστικά. 
Συγκεκριμένα, τα γραφικά χαρακτηριστικά μιας οντότητας καθορίζουν τα 
γραφικά (χαρτογραφικά) σύμβολα που θα εφαρμοστούν για την παρουσίαση 
της οντότητας σε ένα μέσο οπτικής απόδοσης (π.χ., το χαρτί ή η οθόνη του 
Η/Υ).  

Τα σύμβολα συνήθως είναι τυποποιημένα και οι παράμετροί τους 
περιγράφονται σε μια βιβλιοθήκη συμβόλων, η οποία συχνά παρομοιάζεται 
με το λεξικό της επικοινωνίας μέσω διαγραμμάτων και χαρτών. 
Παραδείγματα τυποποιημένων συμβόλων, που εφαρμόζονται στην 
αναπαράσταση γεωγραφικών οντοτήτων σε τοπογραφικούς χάρτες, είναι η 
κόκκινη γραμμή για το οδικό δίκτυο, η μαύρη κουκίδα για τα χωριά, το 
πράσινο χρώμα για τη βλάστηση, κ.ά. Στο Σχήμα 1.2 η γραφική 
αναπαράσταση των γεωγραφικών οντοτήτων στο κτηματολογικό διάγραμμα 
βασίζεται στα ακόλουθα γραφικά γνωρίσματα: μαύρη συνεχής γραμμή για 
τα όρια των γεωτεμαχίων, ένα εικονικό σύμβολο για το κτίσμα, κ.λπ. Μια 
βασική παράμετρος των γραφικών γνωρισμάτων είναι η κλίμακα απόδοσης, 
ιδιαίτερα στις μετρητικές αναπαραστάσεις (π.χ., χάρτες και διαγράμματα).  

Χωρικές Σχέσεις 

Οι χωρικές σχέσεις περιγράφουν τις συσχετίσεις των γεωγραφικών 
οντοτήτων, οι οποίες πηγάζουν από τις σχετικές τους θέσεις (π.χ., βόρεια 
από, παρακείμενος με, εντός, κ.λπ.). Οι χωρικές σχέσεις (π.χ., τοπολογικές, 
κατεύθυνσης, μετρητικές) είναι γενικά πολυάριθμες και σύνθετες (βλ., 
Κεφάλαιο 8).  

Παραδείγματα χωρικών σχέσεων στην εφαρμογή του κτηματολογίου είναι 
οι ακόλουθες: το κτίσμα βρίσκεται εντός του γεωτεμαχίου ΑΒΓΔ, τα 
γεωτεμάχια ΑΒΓΔ και ΔΕΖΗ είναι γειτονικά με κοινό σύνορο την ΔΕ, το 
γεωτεμάχιο ΔΕΖΗ κείται βόρεια της οδού Καποδιστρίου και ανατολικά του 
ΑΒΓΔ, κ.ά. 

Θεματική Διάσταση 

Η θεματική διάσταση περιλαμβάνει όλα τα θεματικά ή μη-χωρικά 
γνωρίσματα των γεωγραφικών οντοτήτων, π.χ., τύπος βλάστησης, όνομα 
δικαιούχου, κατηγορία οδού, κ.λπ. Είναι προφανές ότι τα θεματικά 
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γνωρίσματα που συνοδεύουν τις γεωγραφικές οντότητες είναι άμεσα 
συνδεδεμένα με την εφαρμογή.  

Στο παράδειγμα του κτηματολογίου, τα φυσικά πρόσωπα έχουν τα 
ακόλουθα θεματικά γνωρίσματα: ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, 
τηλέφωνο, κ.λπ., ενώ τα γεωτεμάχια: τη χρήση γης, τον τύπο βλάστησης, 
κ.λπ.  

Να σημειωθεί ότι πολλές φορές στη βιβλιογραφία η ταυτότητα 
αντιμετωπίζεται σαν θεματικό γνώρισμα μιας οντότητας. Εδώ προτιμάται η 
σαφής διάκρισή της από τα θεματικά γνωρίσματα, λόγω της ιδιαιτερότητας 
της μοναδικότητας που τη χαρακτηρίζει.  

Επίσης, στη θεματική διάσταση περιλαμβάνονται και τα δεδομένα 
πολυμέσων, που μπορούν να συνοδεύουν τις γεωγραφικές οντότητες σε μια 
εφαρμογή. Τα δεδομένα αυτά αποτελούνται από ήχο, εικόνες, δεδομένα 
video, εικονικής ή επαυξημένης πραγματικότητας και περιγράφουν τις 
γεωγραφικές οντότητες. Για παράδειγμα, ορισμένα δεδομένα πολυμέσων για 
την οντότητα Ελλάδα είναι ο εθνικός ύμνος, εικόνες και κινηματογραφικές 
ταινίες από τους αρχαιολογικούς χώρους και τα νησιά, κ.λπ. 

Δυναμικές Γεωγραφικές Οντότητες 

Σύμφωνα με τα παραπάνω μια γεωγραφική οντότητα είτε φυσική (π.χ., 
γεωτεμάχιο, ποταμός, πρόσωπο, κ.ά.) ή εννοιολογική (π.χ., ιδιοκτησία, 
διοικητικό όριο, φτώχεια, κ.ά.) έχει μια ταυτότητα, και χαρακτηρίζεται από 
χωρικά και θεματικά (μη-χωρικά) γνωρίσματα. Τα γνωρίσματα αυτά 
μπορούν να μεταβάλλονται στο χρόνο. Για παράδειγμα, ένα γεωτεμάχιο 
δύναται να αλλάξει όρια ή δικαιούχο. Ένα φυσικό πρόσωπο (π.χ., ο 
δικαιούχος) μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, ενώ η ηλικία του διαρκώς 
μεταβάλλεται. Ο φόρτος κυκλοφορίας μια οδού μεταβάλλεται κατά τη 
διάρκεια μιας ημέρας. Όλες οι οντότητες με γνωρίσματα που μεταβάλλονται 
στο χρόνο καλούνται δυναμικές.   

Στην πραγματικότητα όλες οι οντότητες είναι δυναμικές, καθώς ανήκουν σε 
ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο και ο χρόνος αποτελεί μία διάσταση 
στενά συνδεδεμένη με το χώρο. Μια εποπτική εικόνα της σύνδεσης αυτής 
δίνεται στο Σχήμα 1.4. Παρόλα αυτά, για καθαρά πρακτικούς λόγους 
ορισμένες οντότητες μπορούν να θεωρηθούν στατικές. Η στατικότητα αφορά 
σε ένα χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου τα γνωρίσματα της 
οντότητας δεν έχουν υποστεί μεταβολές.  

Για την περιγραφή των δυναμικών γεωγραφικών οντοτήτων, συνηθίζεται η 
καταγραφή των χωρικών και θεματικών γνωρισμάτων τους στο χρόνο. Η 
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θεώρηση αυτή αναδεικνύει τη συμπεριφορά μιας οντότητας στο χρόνο, και 
συγκεκριμένα τη μεταβολή της οντότητας. Η μεταβολή παίρνει διάφορες 
μορφές, οι οποίες εμπίπτουν σε δύο γενικές κατηγορίες που αφορούν: (α) 
στη ζωή και (β) στην κίνηση της οντότητας. Η ζωή αναφέρεται στις 
υπαρξιακές μεταβολές της οντότητας, ενώ η κίνηση αναφέρεται σε 
μεταβολές στα χωρικά και θεματικά γνωρίσματα της οντότητας.  

 
Άνδρος 

Μύκονος 

Τήνος 

Δήλος 

Ρήνεια Σύρος 

Γυάρος 

Κέα 

Κύθνος 

 

(α) 

 

Άνδρος 

Μύκονος 

Τήνος 

Δήλος 

Ρήνεια Σύρος 

Γυάρος 
Κέα 

Κύθνος 

0h 00min

0h 10min

0h 20min

0h 30min

0h 40min

0h 50min

1h 00min

1h 10min

 

(β) 

Σχήμα 1.4 Ο χώρος (Β. Κυκλάδες) (α) και ο χωρο-χρόνος (ταξίδι στις Β. Κυκλάδες) 
(β). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

10 

Ζωή και Κίνηση των Γεωγραφικών Οντοτήτων 

Η ζωή και η κίνηση των οντοτήτων, φυσικών και εννοιολογικών, είναι αυτές 
που δεσπόζουν την ύπαρξή μας και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον 
περιβάλλον χώρο. Μια οντότητα δύναται να εμφανιστεί ή εξαφανιστεί (π.χ., 
μια οικιστική ζώνη ή ένα δάσος), να συμπτυχθεί με άλλες οντότητες ή να 
διαιρεθεί σε δύο ή περισσότερες νέες οντότητες (π.χ., μια ομάδα από 
γεωτεμάχια ή χωριά). Αυτές οι μεταβολές αφορούν στη ζωή της αντίστοιχης 
οντότητας.  

Από την άλλη πλευρά, μια οντότητα μπορεί να μετακινηθεί (αλλαγή 
γεωμετρικής θέσης) μεταβάλλοντας ή όχι ταυτόχρονα τη μορφή (γεωμετρία) 
της (π.χ., ατμοσφαιρική μόλυνση, ένα πλεούμενο). Επιπλέον, τα θεματικά 
γνωρίσματα μιας οντότητας δύναται να μεταβληθούν (π.χ., ο δικαιούχος 
ενός γεωτεμαχίου) με ή χωρίς παράλληλη αλλαγή των χωρικών της 
γνωρισμάτων. Οι παραπάνω αλλαγές αφορούν στην κίνηση της αντίστοιχης 
οντότητας. Το Σχήμα 1.5 παρουσιάζει παραστατικά ορισμένες συνήθεις 
μεταβολές στη ζωή και την κίνηση μιας γεωγραφικής οντότητας.  

εμφάνιση

εξαφάνιση

σύμπτυξη

διαίρεση

μεταβολή
θέσης

μεταβολή 
μορφής  

μεταβολή 
μορφής και 
θέσης  

μεταβολή
θέματος

μεταβολή 
θέματος και
θέσης 

μεταβολή θέματος και μορφής 
 

Σχήμα 1.5 Η ζωή και η κίνηση μιας γεωγραφικής οντότητας. 

Χρονικές Σχέσεις Μεταξύ των Γεωγραφικών Οντοτήτων 

Η συζήτηση στην προηγούμενη Ενότητα αφορούσε μια γεωγραφική 
οντότητα και τις μεταβολές της στο χρόνο σχετικά με τη ζωή και την κίνησή 
της. Όταν εξετάζονται περισσότερες από μια δυναμικές γεωγραφικές 
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οντότητες ορίζονται οι χρονικές τους σχέσεις, κατά αντιστοιχία των χωρικών 
(π.χ., τοπολογικών) σχέσεων.  

Οι χρονικές σχέσεις είναι πολυάριθμες και σύνθετες. Βασίζονται στο ότι ο 
χρόνος διατάσσεται γραμμικά και είναι συνεχής. Επομένως, για κάθε 
ζευγάρι στιγμιαίων (χωρίς διάρκεια) γεγονότων, το ένα θα είναι σύγχρονο ή 
προγενέστερο του άλλου. Επίσης, για γεγονότα με διάρκεια διακρίνουμε τις 
περιπτώσεις επικαλυπτόμενων και μη γεγονότων.  

Στην περίπτωση που εξετάζονται οι χρονικές σχέσεις μεταξύ οντοτήτων, 
αυτό που συνήθως ενδιαφέρει τις εφαρμογές είναι η διάταξή τους στο χρόνο 
με βάση την αρχαιότητα (π.χ., πιο φυσικό πρόσωπο ή κτίσμα είναι 
μεγαλύτερο στην ηλικία) ή η αναζήτηση επικαλύψεων στη ζωή τους (π.χ., το 
κτίσμα είχε οικοδομηθεί όταν το γειτονικό γεωτεμαχίου άνηκε στην 
ΕΤΑΙΡΙΑ Α;). Φυσικά υπάρχουν εφαρμογές που αναζητούν πιο σύνθετες 
χρονικές σχέσεις. Οι χρονικές σχέσεις, καθώς και οι απαιτήσεις των χωρο-
χρονικών εφαρμογών αναλύονται εκτενώς στα Κεφάλαια 8 και 10. 

Ποιότητα των Δεδομένων  

Τα γεωγραφικά δεδομένα στην πλειονότητά τους αποτελούν προϊόν 
συλλογής δεδομένων με εφαρμογή μεθοδολογιών (παρατηρήσεων – 
μετρήσεων μεγεθών) που συνοδεύονται από λάθη και σφάλματα. Επομένως, 
στα γνωρίσματα των γεωγραφικών οντοτήτων (π.χ., εμβαδόν ενός 
γεωτεμαχίου, πλάτος μιας οδού, ηλικία ενός φυσικού προσώπου, κ.λπ.) 
αναθέτονται τιμές που αποκλίνουν κατά λιγότερο ή περισσότερο από τις 
πραγματικές.   

Για την καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων που περιγράφουν τις 
γεωγραφικές οντότητες είναι απαραίτητη η παρουσία ενός μέτρου της 
ποιότητάς τους, δηλαδή μιας εκτίμησης της απόκλισης από τις πραγματικές 
τιμές. Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει την ακρίβεια των χωρικών και 
θεματικών γνωρισμάτων των οντοτήτων, καθώς και την πληρότητα και 
λογική συνέπεια των δεδομένων. Περισσότερα όμως στοιχεία για την 
ποιότητα των δεδομένων παραθέτονται στα Κεφάλαια 8 και 10. 

Γεωγραφικές Πληροφορίες 

Τα δεδομένα αυτά καθαυτά έχουν μικρή αξία. Για να είναι χρήσιμα πρέπει 
να μετατραπούν σε πληροφορίες. Πληροφορίες είναι το αποτέλεσμα της 
οργάνωσης, παρουσίασης, ανάλυσης και ερμηνείας των δεδομένων με 
απώτερο στόχο την επίλυση ενός προβλήματος ή την κατανόηση μιας 
κατάστασης (ενός φαινομένου). 
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Το Σχήμα 1.6 παρουσιάζει ένα παράδειγμα ταξινόμησης της βλάστησης. Τα 
δεδομένα σε πινακοποιημένη μορφή αφορούν στις μετρήσεις του τύπου της 
βλάστησης στις αντίστοιχες (δειγματοληπτικές) θέσεις του χώρου. 
Προφανώς, τα δεδομένα αυτά είναι δύσκολο να κατανοηθούν από τον 
αναγνώστη. Αντίθετα η επεξεργασία τους οδηγεί στη δημιουργία του 
θεματικού χάρτη, ο οποίος αποτελεί σημαντική και άμεσα αξιοποιήσιμη 
πληροφορία για τη κατανομή του τύπου βλάστησης στην περιοχή μελέτης.  

 

1 

4 

2 

5 

7 
8 

3 

6 

9 

Δειγματοληψίες 
πεύκα 

θάμνοι

χόρτα 

Θεματικός χάρτης 

Δείγμα Πεύκα Θάμνοι Χόρτα 
1 90 5 5 
2 75 15 10 
3 10 70 20 
4 69 22 9 
5 12 73 15 
6 3 12 85 
7 23 64 13 
8 5 77 18 
9 2 5 93 

Μετρήσεις (%) 

 

Σχήμα 1.6 Παράδειγμα ταξινόμησης της βλάστησης. Δημιουργία θεματικού χάρτη 
από δειγματοληπτικές μετρήσεις. 

Επίπεδα Μετρήσεων 

Η ανάθεση τιμών στις διαστάσεις των γεωγραφικών οντοτήτων με βάση 
κάποιο κανόνα καλείται μέτρηση. Υπάρχουν τέσσερα βασικά επίπεδα ή 
κλίμακες μέτρησης: (α) το ονομαστικό, (β) το ταξινομικό, (γ) το διαστημικό, 
και (δ) το αναλογικό. Τα επίπεδα αυτά περιγράφονται στη συνέχεια.  

Ονομαστικό Επίπεδο Μέτρησης 

Το ονομαστικό επίπεδο μέτρησης εξυπηρετεί είτε στην ταυτοποίηση ή στην 
ανάθεση ποιοτικών τιμών, που δεν υπόκεινται σε κάποια διάταξη, στα 
γνωρίσματα μιας οντότητας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα 
τοπωνύμια, οι αριθμοί ταυτότητας (ΑΤ) και φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), 
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τα ονόματα ανθρώπων και κτιρίων, κ.ά. Το ονομαστικό επίπεδο μέτρησης 
υλοποιείται με αριθμητικές τιμές, κείμενο (αλφαριθμητικούς χαρακτήρες) ή 
και χρώματα. Να σημειωθεί ότι ακόμη και στην περίπτωση ανάθεσης 
αριθμητικών τιμών στις οντότητες, η επιβολή αριθμητικών πράξεων δεν έχει 
καμία σημασία. Για παράδειγμα, η πρόσθεση δύο ΑΦΜ δεν έχει κανένα 
νόημα.  

Ταξινομικό Επίπεδο Μέτρησης 

Το ταξινομικό επίπεδο μέτρησης εισάγει την ιδέα της ταξινόμησης 
(διάταξης). Οι οντότητες συγκρίνονται ανά ζεύγος και ταξινομούνται. Οπότε 
οι οντότητες υπόκεινται σε μια φυσική διάταξη, βάσει κάποιου γνωρίσματός 
τους. Ένα παράδειγμα αποτελεί η ταξινόμηση των εδαφών με βάση την 
ξηρότητά τους στις ακόλουθες τάξεις (κατηγορίες): «1=ξηρό, 2=ελαφρώς 
υγρό, 3=υγρό, 4=πολύ υγρό». Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η ταξινόμηση 
των τμημάτων του οδικού δικτύου σε: «1=εθνική οδός, 
2=αυτοκινητόδρομος, 3=επαρχιακός δρόμος, 4=αγροτική οδός», με βάση 
κάποιες προδιαγραφές.  

Η επιβολή αριθμητικών πράξεων ή η εξαγωγή αναλογιών από τις τάξεις 
αυτές δεν έχει καμία σημασία, καθώς η τάξη (τιμή) 2 δεν είναι διπλάσια της 
τάξης (τιμής) 1. Κι αυτό διότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη για τη διαφορά 
μεταξύ δύο διαδοχικών τάξεων (τιμών) στο σχήμα ταξινόμησης. Για 
παράδειγμα, δεν υπάρχει ένδειξη, αν η διαφορά (απόσταση) στην υγρασία 
μεταξύ των τάξεων «ξηρό» και «ελαφρώς υγρό» είναι ίδια με αυτήν μεταξύ 
των τάξεων «υγρό» και «πολύ υγρό». 

Διαστημικό Επίπεδο Μέτρησης 

Στο διαστημικό επίπεδο μέτρησης οι διαφορές μεταξύ των μετρήσεων είναι 
σαφείς και μετρήσιμες. Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση κάθε 
οντότητας σε μια αριθμημένη (γραμμική) κλίμακα με αυθαίρετο σημείο 
αρχής (με τιμή μηδέν) και αυθαίρετη μονάδα μέτρησης (βήμα).  

Ένα παράδειγμα διαστημικού επιπέδου μέτρησης είναι η κλίμακα 
θερμοκρασιών σε βαθμούς Κελσίου. Στην περίπτωση αυτή, για τέσσερις 
περιοχές Α, Β, Γ, Δ με θερμοκρασίες 10, 20, 30 και 45 βαθμούς Κελσίου 
αντίστοιχα, μπορούμε να πούμε ότι η διαφορά στη θερμοκρασία μεταξύ των 
Α και Β ισούται με τη διαφορά μεταξύ των Β και Γ (βάσει της κλίμακας 
Κελσίου) ή ότι η διαφορά στη θερμοκρασία μεταξύ των περιοχών Α και Β 
είναι μικρότερη από τη διαφορά μεταξύ των περιοχών Γ και Δ.   
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