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POST-GRADUATE PROGRAMME 

 
Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Μαθήµατος 
Χωρικές Βάσεις ∆εδοµένων G E O - 6 6 7  1 
 
Περιεχόµενα Μαθήµατος Οδηγού 
Σπουδών  

 
 
 

 

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

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 
 

Ε 

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

2 

Προαπαιτούµενα Μαθήµατα  Βάσεις ∆εδοµένων (π.χ. 
605-1) 

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/geodb/ 

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 Οι χωρικές βάσεις δεδοµένων (ΧΒ∆) αποτελούν 

σηµείο αιχµής της έρευνας και πρακτικής στον 
τοµέα των βάσεων δεδοµένων για συστήµατα 
Γεωπληροφορικής. Με τις ΧΒ∆ είναι δυνατή η 
υλοποίηση προχωρηµένων εφαρµογών 
συστηµάτων γεωγραφικών πληροφοριών. Είναι 
λοιπόν από πρακτικής άποψης µεγάλο το 
ενδιαφέρον για την µελέτη ΧΒ∆, και οι 
µεταπτυχιακοί σπουδαστές σε προγράµµατα 
Γεωεπιστηµών έχουν ανάγκη να 
εκµεταλλευθούν τις µεθοδολογίες και τις 



προγραµµατιστικές τεχνικές των Χωρικών 
Βάσεων ∆εδοµένων. 
 
Σκοπός του µαθήµατος είναι να αναλύσει  τα 
θέµατα που υπεισέρχονται στην ανάπτυξη 
µεγάλων εφαρµογών γεωπληροφορικής µε τη 
χρήση Βάσεων ∆εδοµένων και να περιγράψει 
αναλυτικά τη χρήση Συστηµάτων ∆ιοίκησης 
Βάσεων ∆εδοµένων στον κλάδο της 
Γεωπληροφορικής, µε έµφαση σε σχεδιαστικά 
προβλήµατα.  Τέλος, εξειδικευµένα θέµατα που 
αφορούν τις ΧΒ∆ (µοντέλα, τεχνικές 
αποθήκευσης, δεικτοδότηση) µελετούνται µε 
στόχο την ολοκλήρωση των γνώσεων γύρω 
από το πεδίο των Βάσεων ∆εδοµένων στον 
χώρο της Γεωπληροφορικής. 

Σε ποιους απευθύνεται το Μάθηµα; Μεταπτυχιακούς φοιτητές θετικών σχολών, µε 
βασικές γνώσεις βάσεων δεδοµένων 
 

Ποιες ικανότητες των µεταπτυχιακών φοιτητών 

βελτιώνει το µάθηµα; 

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος, 
αναµένεται ότι οι σπουδαστές θα είναι ικανοί:  
• να αντιλαµβάνονται τις βασικές αρχές των 

χωρικών βάσεων δεδοµένων  
• να µπορούν να σχεδιάσουν χωρικές βάσεις 

δεδοµένων 
• να µπορούν να σχεδιάσουν εφαρµογές 

Γεωπληροφορικής µε τη χρήση χωρικών 
βάσεων δεδοµένων 

Πώς εναρµονίζεται το µάθηµα µε το συνολικό 

Πρόγραµµα; 

Το µάθηµα αποτελεί µια πολύ καλή εισαγωγή 
σε χωρικές βάσεις δεδοµένων και τη χρήση 
τους στη Γεωπληροφορική 

 
 
Αναλυτική Περιγραφή και Πρόγραµµα Μαθήµατος 

 
Α / Α Εβδοµάδα Θέµα  

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

βάσεις δεδοµένων. 
2 2 Χωρικά ∆εδοµένα: Κατηγοριοποίηση δεδοµένων, µορφές χωρικής 

πληροφορίας 
3 3 Χωρικά ∆εδοµένα: Λειτουργίες πάνω σε χωρικά δεδοµένα 
4 4 Χωρικές Βάσεις ∆εδοµένων: Ανάγκη για τη µελέτη τους και βασικά µοντέλα 
5 5 Χωρικές Βάσεις ∆εδοµένων: Μοντέλα και Λειτουργίες  
6 6 Χωρικές Βάσεις ∆εδοµένων: Γλώσσες Ερωτηµάτων 
7 7 Χωρικές Βάσεις ∆εδοµένων: ∆εικτοδότηση Χωρικών ∆εδοµένων 
8 8 Χωρικές Βάσεις ∆εδοµένων: Παραδείγµατα εµπορικών συστηµάτων - 

Oracle Spatial, IBM DB2 
9 9 Χωρικές Βάσεις ∆εδοµένων: Παραδείγµατα εµπορικών συστηµάτων - 

PostgreSQL, PostGIS, mySQL 
10 10 Χωρικές Βάσεις ∆εδοµένων: ∆ιαλειτουργικότητα - Ολοκλήρωση 

Γεωγραφικών Οντολογιών 
11 11 Χωρικές και Γεωγραφικές Βάσεις ∆εδοµένων και χρήση προτύπου XML 

(GML) 
12 12 Χωρικές Βάσεις ∆εδοµένων: Ερευνητικά θέµατα, τάσεις και µέλλον 

 
 


