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GGGEEEOOOIIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIICCCSSS      
POST-GRADUATE PROGRAMME 

 
Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Μαθήµατος 
Υπολογιστικές Μέθοδοι στη  Γεωπληροφορική G E O - 6 6 0  5 
 
Περιεχόµενα Μαθήµατος Οδηγού 
Σπουδών  

 
 
 

 

∆ιδακτικές µονάδες  3 (2 ώρες θεωρία )  
Χαρακτηρισµός Μαθήµατος  ΚΟΡΜΟΥ / ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ/ 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 
 

Κ 

Τετράµηνο ** 1: Χειµερινό 
2: Εαρινό  
0: και στα δύο 

1 

Προαπαιτούµενα Μαθήµατα  κανένα 

Υποστηριζόµενα Μαθήµατα 
(πιθανοί συνδυασµοί 
εµβαθύνσεων, θεµάτων, κτλ.) 

 
 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας   2 

∆ιδάσκων / Συντονιστής  Τ. Σελλής 

Βοηθητικό Προσωπικό Τεχνικής 
Υποστήριξης  

 Κ. Πατρούµπας 

   
 
Εκπαιδευτικό Υλικό του Μαθήµατος 
 
∆ιδακτικό εγχειρίδιο   

Σηµειώσεις ή αντίγραφα διαλέξεων  ∆ιανέµονται Σηµειώσεις και αντίγραφα 
διαλέξεων 

Κατάλογος πολλαπλής βιβλιογραφίας ∆ιαθέσιµος στην ιστοσελίδα του µαθήµατος 

Ιστοσελίδα µαθήµατος http://www.dblab.ece.ntua.gr/~timos/geocomp/ 

Υπηρεσίες που παρέχονται µέσω της 

ιστοσελίδας (π.χ., γενικές πληροφορίες, 

ανακοινώσεις, παροχή σηµειώσεων, κλπ.) 

Γενικές πληροφορίες, ανακοινώσεις, παροχή 
σηµειώσεων, παροχή διαφανειών διαλέξεων, 
συµπληρωµατικοί σύνδεσµοι 

 
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήµατος 
 
Στόχοι µαθήµατος Σκοπός του µαθήµατος είναι να προσφέρει µια 

εισαγωγή στις µεθόδους Πληροφορικής ώστε 
να επιτρέψει στους Μεταπτυχιακούς 
Σπουδαστές να αποκτήσουν το βασικό 
υπόβαθρο για την Γεωπληροφορική, και 
επιπλέον να εξοικειωθούν µε θέµατα Βάσεων 
∆εδοµένων.  

Σε ποιους απευθύνεται το Μάθηµα; Μεταπτυχιακούς φοιτητές θετικών σχολών 
 

Ποιες ικανότητες των µεταπτυχιακών φοιτητών Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος, 
αναµένεται ότι οι σπουδαστές θα είναι ικανοί:  



βελτιώνει το µάθηµα; • να αντιλαµβάνονται τις βασικές αρχές της 
πληροφορικής  

• να µοντελοποιούν προβλήµατα µε βάση 
δοµές δεδοµένων 

• να µπορούν να σχεδιάσουν βάσεις 
δεδοµένων για εφαρµογές 
Γεωπληροφορικής. 

Πώς εναρµονίζεται το µάθηµα µε το συνολικό 

Πρόγραµµα; 

Το µάθηµα αποτελεί µια πολύ καλή εισαγωγή 
σε µεθόδους πληροφορικής 

 
 
Αναλυτική Περιγραφή και Πρόγραµµα Μαθήµατος 

 
Α / Α Εβδοµάδα Θέµα  

∆ιάλεξης 
1 1 Εισαγωγή: Γενικά για το µάθηµα, περιοχές ενδιαφέροντος, γενικές έννοιες, 

υπολογιστικά συστήµατα, γενική τους αρχιτεκτονική, πως δένουν όλα αυτά 
που θα ακουστούν στο µάθηµα, κλπ. 

2 2 ∆οµές ∆εδοµένων και Αλγόριθµοι: Που χρειάζονται οι δοµές δεδοµένων, 
τύποι δοµών (πίνακες, λίστες, δένδρα, κατακερµατισµός) 

3 3 ∆οµές ∆εδοµένων και Αλγόριθµοι: πίνακες, λίστες, δένδρα 
4 4 ∆οµές ∆εδοµένων και Αλγόριθµοι: αλγόριθµοι αναζήτησης και ταξινόµησης 

δεδοµένων, αρχεία. 
5 5 Βάσεις ∆εδοµένων: Εισαγωγή στις Βάσεις ∆εδοµένων (Β∆) - Βασικές αρχές - 

Συστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (Σ∆Β∆) - Κατηγορίες Σ∆Β∆ - 
Αρχιτεκτονικές Σ∆Β∆  

6 6 Βάσεις ∆εδοµένων: Μοντέλα ∆εδοµένων - Το σχεσιακό µοντέλο - Σχεδίαση 
Πληροφοριακού Συστήµατος για Σ∆Β∆ (Ιδεατή Σχεδίαση, Λογική Σχεδίαση, 
Φυσική Σχεδίαση). 

7 7 Βάσεις ∆εδοµένων: Το µοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (ΟΣ), απεικόνιση του 
µοντέλου ΟΣ στο σχεσιακό µοντέλο, κανονικοποίηση  σχέσεων. 

8 8 Βάσεις ∆εδοµένων: Γλώσσες Β∆ - Η γλώσσα SQL – Απλές  και πολύπλοκες 
ερωτήσεις. 

9 9 Βάσεις ∆εδοµένων: Σ∆Β∆ για µικρές εφαρµογές - Το πακέτο Microsoft Access 
– Πίνακες – ∆ηµιουργία πινάκων και συσχετίσεων – Ερωτήσεις (απλές, 
στατιστικές, κλπ) 

10 10 Συστήµατα Γνώσης και Έµπειρα Συστήµατα, Αναπαράσταση Βάσεων 
Γνώσεων. Βασικές αρχές και µεθοδολογίες. Σχέση βάσεων γνώσεων και 
βάσεων δεδοµένων 

11 11 Παραδείγµατα προγραµµατισµού βάσεων γνώσεων και εφαρµογές στη 
γεωπληροφορική 

12 12 Ανασκόπηση και εισαγωγή σε επεκτάσεις βάσεων δεδοµένων, ειδικότερα 
χωρικές βάσεις δεδοµένων 

 
 


