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GGGEEEOOOIIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIICCCSSS      
POST-GRADUATE PROGRAMME 

 
Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Μαθήµατος 
Επεξεργασία- Ανάλυση και Απόδοση Χωρικών ∆εδοµένων G E O - 6 6 0  6 
 
Περιεχόµενα Μαθήµατος Οδηγού 
Σπουδών  Κατηγορίες χωρικών δεδοµένων [χάρτες, φωτογραφίες, 

τηλεπισκοπικές εικόνες].  

• Χαρτογραφικά δεδοµένα: Ερµηνεία 
κατηγοριοποίηση. ∆ηµιουργία δοµών µε βάση 
επιλεγµένα χωρικά µοντέλα. Μετασχηµατισµοί 
µεταξύ διαφορετικών δοµών. Ακρίβεια και 
σφάλµατα χαρτογραφικών δεδοµένων, σχετικά 
πρότυπα.  Ψηφιακά Μοντέλα επιφανειών, 
Χαρτογραφική Γενίκευση και απόδοση. Σύνθεση 
στατικών- δυναµικών χαρτών. 

• Φωτογραµµετρικά δεδοµένα: Ψηφιακά Οργανα, 
λογισµικό, συστήµατα διδιάστατης  τρισδιάστατης 
απόδοσης  
Φωτογραµµετρικά δίκτυα  
Ορθοφωτογραφία  

• Τηλεπισκοπικές εικόνες: Ψηφιακή επεξεργασία 
πολυφασµατικών εικόνων, Ενίσχυση 
πολυφασµατικών εικόνων µε σηµειακές και χωρικές 
επεξεργασίες, Ταξινόµηση πολυφασµατικών 
εικόνων µε επιβλεπόµενες και µη ταξινοµήσεις  

• Μεθοδολογία ανάλυσης χωρικών δεδοµένων. 

∆ιδακτικές µονάδες  3 
Χαρακτηρισµός Μαθήµατος  Κ 
Τετράµηνο ** 1 
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα Προπτυχικά µαθήµατα Χαρτογραφίας, Τηλεπισκόπησης, 

Φωτογραµµετρίας, Συστηµάτων Γεωγραφικών 
Πληροφοριών ή συγκατάθεση διδάσκοντος 

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

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θεωρία) + 2 (εφαρµογές εκτός προγράµµατος) 

∆ιδάσκων / Συντονιστής 
Συµµετέχοντες ∆ιδάσκοντες 

Καθηγητής Λύσανδρος Τσούλος 
Καθηγητής ∆. Αργιαλάς,  Καθηγητής Α. Γεωργόπουλος, 
Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Καθηγητής  
Γ. Καρράς, Αναπλ. Καθηγητής Χ. Ιωαννίδης 

Βοηθητικό Προσωπικό Τεχνικής 
Υποστήριξης  

Λ. Στάµου, Α. Σκοπελίτη, Π. Κολοκούσης 

  
 



 
 
 
Εκπαιδευτικό Υλικό του Μαθήµατος 
 
∆ιδακτικό εγχειρίδιο   

Σηµειώσεις ή αντίγραφα διαλέξεων  Παρέχονται στην ιστοσελίδα του µαθήµατος

Κατάλογος πολλαπλής βιβλιογραφίας Παρέχονται στην ιστοσελίδα του µαθήµατος 

Ιστοσελίδα µαθήµατος http://mycourses.ntua.gr/course_description
/index.php?cidReq=SURVEY1013 

Υπηρεσίες που παρέχονται µέσω της 

ιστοσελίδας (π.χ., γενικές πληροφορίες, 

ανακοινώσεις, παροχή σηµειώσεων, κλπ.) 

∆ιαλέξεις, Ασκήσεις, Θέµατα, Οδηγίες,  
Πολλαπλή Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία 

 
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήµατος 
 
Στόχοι µαθήµατος Το µάθηµα έχει σκοπό την κατά το δυνατόν ενοποίηση των 

µεθόδων των επί µέρους γνωστικών χώρων της Χαρτογραφίας, 
Φωτογραµµετρίας, Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικής 
ανάλυσης, προς την κατεύθυνση της επεξεργασίας, ανάλυσης 
και απόδοσης χωρικών δεδοµένων, τα οποία έχουν συλλεχθεί 
πρωτογενώς µε µεθόδους που χρησιµοποιούνται κυρίως στις 
αντίστοιχες περιοχές. Οι εξελίξεις στο χώρο της ψηφιακής 
τεχνολογίας και της Γεωπληροφορικής, επιβάλλουν την 
αξιοποίηση ετερογενών - σε ότι αφορά την προέλευση χωρικών 
δεδοµένων –  στις κάθε µορφής εφαρµογές που έχουν σχέση µε 
την εκπαίδευση, την έρευνα και την παραγωγή. Η θεωρητική 
τεκµηρίωση και οι τεχνικές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του 
µαθήµατος, θα επιδράσουν στον ασκούµενο µηχανικό λόγω της 
δυνατότητάς τους για τη βελτίωση της παραγωγικότητας µέσω:  
• Προσδιορισµού & βελτίωσης της ποιότητας και της 

αξιοπιστίας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων,  
• Προσδιορισµού µε έναν ακριβή και σαφή τρόπο, προτύπων 

και τεχνικών προδιαγραφών 
• Παροχής βοήθειας για την καλλίτερη αξιοποίηση 

συµβατικών προγραµµάτων, ΣΓΠ, ανάλυσης εικόνων, 
κ.λ.π.),  

• Υιοθέτησης ταχύτερων και πλέον αποτελεσµατικών  λύσεων, 
και  

• ελάττωσης του κόστους παραγωγής. 
 
Επισηµαίνεται ότι το µάθηµα δεν συµπίπτει µε άλλο µάθηµα του 
Ε.Μ.Π. Υπάρχει µερική επικάλυψη µε τα επί µέρους µαθήµατα, 
η οποία όµως θεωρείται επιβεβληµένη.  

Σε ποιους απευθύνεται το 

Μάθηµα; 

∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς, Γεωγράφους,  Χαρτογράφους, 
Γεωλόγους, Χωροτάκτες 
 

Ποιες ικανότητες των 

µεταπτυχιακών φοιτητών 

βελτιώνει το µάθηµα; 

Εξειδίκευση στις απαιτήσεις επεξεργασίας, ανάλυσης και 
απόδοσης χωρικών δεδοµένων ανεξαρτήτως τρόπου συλλογής, 
εξοικείωση µε τις σύγχρονες µεθόδους αντιµετώπισης των 
απαιτήσεων που προαναφέρθηκαν σε παραγωγικό επίπεδο µε 
τήρηση των σχετικών προτύπων. 
 

Πώς εναρµονίζεται το Το µάθηµα γεφυρώνει τις γνώσεις που αποκτώνται στα 



µάθηµα µε το συνολικό 

Πρόγραµµα; 

υπόλοιπα µαθήµατα κορµού   

 
 
Αναλυτική Περιγραφή και Πρόγραµµα Μαθήµατος 

 
Α / Α Εβδοµάδα Θέµα ∆ιάλεξης 

1 1 Η Εξελικτική Πορεία Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης 
της Γεωπληροφορίας 

2 2 Ποιότητα και Σφάλµατα Χωρικών  
∆εδοµένων 

3 3 Μοντέλα επιφανειών – Χωρικές παρεµβολές 
4 4 ∆υναµική Χαρτογραφική Απόδοση 

και Γενίκευση Γραµµικών Οντοτήτων 
5 5  Πρότυπα  Ποιότητας - ΧωρικήαΠληροφορία 
6 6 Ψηφιακά συστήµατα συλλογής, επεξεργασίας και απόδοσης 

φωτογραµµετρικών δεδοµένων 
7 7 Φωτογραµµετρικά δίκτυα  
8 8 Ορθοφωτογραφία 
9 9 Ψηφιακή επεξεργασία πολυφασµατικών εικόνων 

10 10 
Ταξινόµηση πολυφασµατικών εικόνων µε επιβλεπόµενες και µη 
ταξινοµήσεις 

11 11 Προχωρηµένα θέµατα εξαγωγής χαρακτηριστικών από τηλεπισκοπικές 
απεικονίσεις  

12 12 Μεθοδολογία ανάλυσης χωρικών δεδοµένων. ∆ιερεύνηση - αναζήτηση 
µορφών – σχέσεων – Εντοπισµός δεδοµένων που πληρούν ορισµένα 
κριτήρια 

 
 


