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1. Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων 
 

Το σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων URBANGUARD παρέχει τη 
δυνατότητα εισαγωγής και επεξεργασίας στοιχείων σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές των δεικτών του συστήματος URBANGUARD.  Το 
σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων αναπτύχθηκε με τη βοήθεια των 
εργαλείων της Microsoft Visual Basic1 και Microsoft Access.2 Η βάση 
δεδομένων του συστήματος σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με τρόπο 
που να συνδέεται με το λογισμικό ArcGIS, στο οποίο αναπτύχθηκε το 
Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την παρακολούθηση των 
δεικτών βιωσιμότητας της περιοχής του Δήμου Στροβόλου. 
 
Το σύστημα παρακολούθησης των δεικτών αστικής βιωσιμότητας 
αποτελείται –στη σημερινή του μορφή– από 97 συνολικά δείκτες, οι 
οποίοι παρουσιάζονται στο Παράρτημα I. Κάθε δείκτης ορίζεται από την 
παράμετρο που αξιολογεί, τη γεωγραφική περιοχή και θέση για την 
οποία ισχύει και τη χρονική περίοδο για την οποία ισχύει. Επιπρόσθετα, 
από τους εταίρους του έργου, έχουν συνταχθεί Τεχνικά Δελτία για 
όλους τους δείκτες, στα οποία περιλαμβάνονται, ο ορισμός της υπό 
αξιολόγηση παραμέτρου, η χρονική συχνότητα αξιολόγησης, η 
γεωγραφική κλίμακα, η μέθοδος αξιολόγησης, οι πηγές δεδομένων κ.α. 
 
Το σύστημα διαχείρισης της βάσης δεδομένων URBANGUARD 
σχεδιάστηκε με τρόπο που οι φόρμες εισαγωγής και διαχείρισης των 
δεδομένων να είναι φιλικές προς το χρήστη με τη βέλτιστη 
αλληλεπίδραση. Σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασμός του συστήματος έγινε 
σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, έτσι ώστε να 
διασφαλιστούν η επάρκεια και η καταλληλότητά του. Προσαρμογές που 
τυχόν απαιτούνται για τη βελτιστοποίηση του συστήματος μπορούν να 
προκύψουν μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία. 
 
Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικές εικόνες από τη χρήση του 
συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων URBANGUARD και 
επεξηγούνται τα διαφορετικά χαρακτηριστικά στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων των 
δεικτών.  Στην Εικόνα 1 δίνεται το περιβάλλον εργασίας του 
προγράμματος URBANGUARD. Κατά την εκκίνηση εμφανίζεται 
παράθυρο διαλόγου στο οποίο ζητείται να δοθεί ο κωδικός πρόσβασης 
του χρήστη. 
 

 
 

Εικόνα 1. Το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος URBANGUARD 

                                                 
1 http://msdn.microsoft.com/vbasic  
2 www.microsoft.com/access
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Στο περιβάλλον εργασίας του προγράμματος διαχείρισης της βάσης 
δεδομένων URBANGUARD διακρίνονται δύο βασικές ενότητες 
εισαγωγής στοιχείων: (α) τα Look up Tables και (β) τα Detail Forms. 
Οι δύο αυτές κατηγορίες αναλύονται στη συνέχεια. 
 

1.1   Η ενότητα Look up Tables 

 
Εικόνα 2. Το pull down menu >Look 

up Tables 

 

Στην ενότητα Look up Tables 
βρίσκονται οι διάφορες κατηγορίες των 
χαρακτηριστικών πινάκων της βάσης 
δεδομένων, όπως φαίνονται στην 
Εικόνα 2.  Με τα εργαλεία που 
παρέχονται στην ενότητα αυτή, είναι 
δυνατή η εισαγωγή των 
χαρακτηριστικών στοιχείων του 
προγράμματος όπως π.χ. οι δείκτες 
βιωσιμότητας (Indicators), οι 
απογραφικές περιοχές (Survey Areas), 
οι περιβαλλοντικές περιοχές 
(Environmental Areas) κ.α. Στην 
Εικόνα 3 παρουσιάζεται η φόρμα 
εισαγωγής και διαχείρισης των 
χαρακτηριστικών πληροφοριών που 
καταγράφονται για τους δείκτες 
βιωσιμότητας. 
 

 

 
 

Εικόνα 3. Η φόρμα εισαγωγής & διαχείρισης των χαρακτηριστικών πληροφοριών των 
δεικτών βιωσιμότητας 
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Εικόνα 4. Η φόρμα εισαγωγής & διαχείρισης των μονάδων των δεικτών βιωσιμότητας 
 
Στις εικόνες (Εικόνες 4-10) δίνονται οι φόρμες εισαγωγής και διαχείρισης 
των υπολοίπων χαρακτηριστικών στοιχείων του προγράμματος 
URBANGUARD. 
 

 
 

Εικόνα 5. Η φόρμα εισαγωγής & διαχείρισης των απογραφικών περιοχών (Survey 
Areas) 

 
 

 
 

Εικόνα 6. Η φόρμα εισαγωγής & διαχείρισης των περιβαλλοντικών περιοχών 
(Environmental Areas) 
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Εικόνα 7. Η φόρμα εισαγωγής & διαχείρισης των ενοριών 
 
 

 
 

Εικόνα 8. Η φόρμα εισαγωγής & διαχείρισης των δήμων 
 
 

 
 

Εικόνα 9. Η φόρμα εισαγωγής & διαχείρισης των επαρχιών 
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Εικόνα 10. Η φόρμα εισαγωγής & διαχείρισης των χωρών 
 
 

Στην ενότητα Look up Tables υπάρχει επίσης η φόρμα εισαγωγής και 
διαχείρισης των δεδομένων του πληθυσμού και των νοικοκυριών 
(Population Households) σε επίπεδο δρόμου –με την ανάλογη 
γεωκωδικοποίηση, όπως προτείνονται και καταγράφονται από τη 
Στατιστική Υπηρεσία (Εικόνα 11). 
 

 
 

Εικόνα 11. Η φόρμα εισαγωγής & διαχείρισης του πληθυσμού και των νοικοκυριών σε 
επίπεδο δρόμου  
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Τέλος, στην ενότητα αυτή υπάρχει η φόρμα εισαγωγής και διαχείρισης 
των κωδικών πρόσβασης των χρηστών του συστήματος. 
 
Σκοπός της διαδικασίας αυτής –ενημέρωση Look up Tables– είναι η 
ενσωμάτωση των πληροφοριών που απαιτούνται για την καταχώριση 
των συγκεκριμένων στοιχείων των δεικτών βιωσιμότητας. Για να γίνει 
πιο κατανοητή η διαδικασία της καταχώρησης των σχετικών 
πληροφοριών, δίνονται τα ακόλουθα ενδεικτικά παραδείγματα: 
 

• Κάθε δείκτης αναφέρεται σε συγκεκριμένες μονάδες, π.χ. ποσοστό 
(%), Λίρες Κύπρου (£), κλπ. Προκειμένου να υπάρχει η 
δυνατότητα επιλογής της συγκεκριμένης μονάδας στην φόρμα 
εισαγωγής της Εικόνας 3, πρέπει πρώτα –εάν δεν υπάρχει– να 
γίνει καταχώριση της συγκεκριμένης τιμής μονάδας μέσω της 
κατάλληλης φόρμας εισαγωγής (Εικόνα 4). 

• Για να είναι δυνατή η καταχώριση στοιχείων των δεικτών 
βιωσιμότητας σε συγκεκριμένες απογραφικές περιοχές, απαιτείται 
η καταχώριση της απογραφικής περιοχής στη βάση δεδομένων –
εάν δεν υπάρχει– με τη χρήση της κατάλληλης φόρμας εισαγωγής 
(Εικόνα 5). Στη συγκεκριμένη περίπτωση απαιτείται η υπόδειξη 
της περιβαλλοντικής περιοχής στην οποία ανήκει η απογραφική 
περιοχή. 

• Προκειμένου να είναι δυνατή η καταχώριση στοιχείων των δεικτών 
βιωσιμότητας σε περιβαλλοντικές περιοχές, απαιτείται η 
καταχώριση της περιβαλλοντικής περιοχής στη βάση δεδομένων –
εάν δεν υπάρχει– με τη χρήση της κατάλληλης φόρμας εισαγωγής 
(Εικόνα 6). Στη συγκεκριμένη περίπτωση απαιτείται η υπόδειξη 
του Δήμου στον οποίο ανήκει η περιβαλλοντική περιοχή, η 
καταχώριση των οποίων γίνεται με τη χρήση της  κατάλληλης 
φόρμας εισαγωγής (Εικόνα 8). 

 
 
1.2 Η ενότητα Detail Forms 
 

Στην ενότητα Detail Forms πραγματοποιείται η καταχώριση των μεγεθών 
των δεικτών βιωσιμότητας. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 12 η 
καταχώρηση των στοιχείων αυτών γίνεται με βάση τη χωρική αναφορά 
του κάθε δείκτη (π.χ. απογραφική περιοχή, περιβαλλοντική περιοχή, 
επαρχία, χώρα κλπ.) και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των στοιχείων. 
 

 
 

Εικόνα 12. Το pull down menu > Detail Forms 
 

Ξεκινώντας από τις απογραφικές περιοχές, στην Εικόνα 13 δίνεται η 
φόρμα εισαγωγής και διαχείρισης των στοιχείων των δεικτών 
βιωσιμότητας που έχουν ως χωρική αναφορά τη συγκεκριμένη χωρική 
οντότητα. Στη φόρμα αυτή φαίνονται διαδοχικά οι επιλογές που πρέπει 
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να γίνουν: survey area, environmental area, parish, municipality, 
region, country, indicator name [με την επιλογή του δείκτη εμφανίζεται 
η περιγραφή (description) και η μονάδα (unit)], year για να γίνει τελικά 
η καταχώριση της τιμής (value) του επιλεγμένου δείκτη. 
 

 
 

Εικόνα 13. Η φόρμα εισαγωγής και διαχείρισης των δεικτών βιωσιμότητας με βάση την 
απογραφική περιοχή 

 

Οι φόρμες εισαγωγής και διαχείρισης των μεγεθών των δεικτών 
βιωσιμότητας για τις υπόλοιπες χωρικές οντότητες είναι πανομοιότυπες 
και ως εκ τούτου δεν θα παρουσιαστούν όλες αναλυτικά. Η 
διαφοροποίηση στις φόρμες εισαγωγής της ενότητας αυτής εστιάζεται 
στην επιλογή των χαρακτηριστικών της χωρικής οντότητας στην οποία 
αναφέρονται οι δείκτες βιωσιμότητας.  Δίπλα σε κάθε «κουτί κειμένου» 
(text box) εμφανίζεται ένα «κουμπί» (button) το οποίο συνήθως είναι 
απενεργοποιημένο, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 14α. 
 

    
(α)    (β) 

Εικόνα 14. Απενεργοποιημένο (α) & ενεργοποιημένο (β) «κουτί κειμένου» μαζί με  το 
αντίστοιχο «κουμπί» 

 

Η ενεργοποίηση του text box  και του συνοδευτικού button (Εικόνα 
14β) προκειμένου να γίνει διόρθωση υφιστάμενης εγγραφής ή 
προσθήκη νέας, γίνεται αντίστοιχα με το πάτημα του button, Edit ή 
Add, ανάλογα με την επιλογή, που βρίσκεται στην αντίστοιχη φόρμα 
εισαγωγής και διαχείρισης (π.χ. Εικόνα 13). 
 

    
(α)    (β) 

Εικόνα 15. Το «κουμπί» εισαγωγής (α) και επεξεργασίας (β) μίας εγγραφής 
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Εικόνα 16. Η φόρμα επιλογής απογραφικής περιοχής 
 
Με το «πάτημα» του ενεργοποιημένου «κουμπιού» της Εικόνας 14β 
εμφανίζεται μια άλλη φόρμα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση επιλογής 
της απογραφικής περιοχής (survey area), εμφανίζεται η φόρμα της 
Εικόνας 16, προκειμένου να γίνει επιλογή της απογραφικής περιοχής 
στην οποία αναφέρεται η τιμή ενός συγκεκριμένου δείκτη. Μετά την 
επιλογή της κατάλληλης εγγραφής, πιέζεται το «κουμπί» Select 
προκειμένου να γίνει μεταφορά της συγκεκριμένης επιλογής στη βασική 
φόρμα εισαγωγής, δηλαδή τη φόρμα που εμφανίζεται στην Εικόνα 13. 
Αντίστοιχες φόρμες επιλογής υπάρχουν σε όλες τις περιπτώσεις, όπως 
π.χ. περιβαλλοντικές περιοχές, ενορία, δήμος, επαρχία, χώρα καθώς και 
των δεικτών βιωσιμότητας για τον οποίο γίνεται η συγκεκριμένη 
καταχώριση (Εικόνα 17). 
 

 
 

Εικόνα 17. Η φόρμα επιλογής των δεικτών βιωσιμότητας 
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1.3 Δημιουργία αναφορών (reports) 
 

 
 

Εικόνα 18. Το παράθυρο διαλόγου «Reports» στο περιβάλλον εργασίας της Microsoft 
Access 

 
Τα στοιχεία της βάσης δεδομένων URBANGUARD καταχωρούνται στη 
ΒΔ Microsoft Access. Αυτό το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων 
παρέχει φιλικά εργαλεία σχεδιασμού αναφορών (reports).  Στην Εικόνα 
18 παρουσιάζεται το παράθυρο διαλόγου Reports στο περιβάλλον 
εργασίας της Microsoft Access. 
 
Χαρακτηριστικές αναφορές έχουν ήδη σχεδιαστεί και βρίσκονται στη 
βάση δεδομένων URBANGUARD προς χρήση, όπως αυτή που 
παρουσιάζεται στην Εικόνα 19 ενώ άλλες αναφορές μπορούν εύκολα να 
δημιουργηθούν με χρήση των φιλικών εργαλείων που προσφέρονται. 
Στην Εικόνα 20 δίνεται η εν λόγω αναφορά σε κατάσταση σχεδιασμού 
(design). 
 
 
1.4 Εξαγωγή δεδομένων από τη βάση δεδομένων 
 

Τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στη βάση δεδομένων 
URBANGUARD μπορούν να εξαχθούν σε άλλη μορφή, όπως π.χ. Excel ή 
text files. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στην περίπτωση των αναφορών, 
καθώς κάθε αναφορά προβάλει με ένα συγκεκριμένο τρόπο μια ομάδα 
δεδομένων.  Με την επιλογή του πίνακα ή της αναφοράς και την 
εκτέλεση της εντολής File > Export, μπορεί να γίνει εξαγωγή και 
αποθήκευση των δεδομένων.  
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Εικόνα 19. Αναφορά (report) σε κατάσταση προεπισκόπησης 
 
 

 
 

Εικόνα 20. Αναφορά (report) σε κατάσταση σχεδιασμού (design) 
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2. Χαρτογραφικές πληροφορίες  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Περιβαλλοντικές περιοχές (Environmental Areas) Απογραφικές περιοχές (Survey Areas) 

 
      Βασικό οδικό δίκτυο                   Αναλυτικό οδικό δίκτυο 

 
Πολεοδομικές ζώνες 

 

Σχήμα 1. Χαρτογραφικά επίπεδα πληροφοριών που εισήχθησαν στο ΣΓΠ 

Το σύστημα περιλαμβάνει την εισαγωγή βασικών γεωγραφικών 
δεδομένων για την ευρύτερη περιοχή μελέτης. Επομένως, στο σύστημα 
εισάγονται τα παρακάτω βασικά χαρτογραφικά επίπεδα πληροφοριών: 
 

1. Απογραφικές περιοχές 
2. Περιβαλλοντικές περιοχές 
3. Οδικό δίκτυο 
4. Πολεοδομικές ζώνες 
 
Οι αρχικοί χάρτες και άλλα στοιχεία διατέθηκαν στην GeoImaging Ltd 
από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και τους υπόλοιπους 
συνεργάτες του έργου. Στο υλικό αυτό έγιναν οι κατάλληλες 
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προσαρμογές και διορθώσεις προκειμένου να είναι δυνατή η εισαγωγή 
του στο ΣΓΠ. 
 
Στα Σχήμα 1 παρουσιάζονται μερικοί από τους βασικούς χάρτες που 
ετοιμάστηκαν και εισήχθησαν στο σύστημα με τη μορφή 
χαρτογραφικών επιπέδων (layers). 
 
Πρόσθετοι χάρτες, όπως για παράδειγμα κτηματολογικοί (χωρομετρικοί) 
χάρτες μπορούν να εισαχθούν στο σύστημα μεταγενέστερα, αφού 
ετοιμαστούν κατάλληλα και προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του 
συστήματος. 
 
 
2.1 Εισαγωγή πρόσθετων χαρτογραφικών επιπέδων 
 

Επιπρόσθετα, εκτός από τους βασικούς χάρτες που προαναφέρθηκαν, 
στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών ενσωματώθηκαν 
χαρτογραφικά επίπεδα πληροφοριών που σχετίζονται με συγκεκριμένους 
δείκτες βιωσιμότητας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της 
περίπτωσης είναι μεταξύ άλλων: 
 

1. Θέσεις δημοτικών σχολείων (δημόσιων και ιδιωτικών) 
2. Θέσεις λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) 
3. Θέσεις parking (off street και on street) 
4. Θέσεις στάσεων λεωφορείων 
5. Λεωφορειακές γραμμές 
6. Ποδηλατόδρομοι 
 
Οι αρχικοί χάρτες καθώς και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία διατέθηκαν 
στην GeoImaging Ltd από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και 
τους υπόλοιπους συνεργάτες του έργου προκειμένου να γίνουν οι 
απαιτούμενες ψηφιοποιήσεις, διορθώσεις ή προσαρμογές ανάλογα με 
την περίπτωση. 
 
Στη συνέχεια οι χάρτες αυτοί ενσωματώθηκαν στο Σύστημα 
Γεωγραφικών Πληροφοριών με τη μορφή χαρτογραφικών επιπέδων. 
Πρόσθετα χαρτογραφικά επίπεδα είναι δυνατό να εισαχθούν στο 
σύστημα αφού πρώτα τύχουν κατάλληλης επεξεργασίας. 
 
Στο Σχήμα 2 παρουσιάζονται μερικοί από τους πρόσθετους χάρτες που 
αναφέρθηκαν προηγουμένως, όπως: 
 
• Λύκεια 
• Γυμνάσια 
• Νηπιαγωγεία 
• Πεζόδρομοι-Ποδηλατόδρομοι 
• Μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης 
• Αθλητικές εγκαταστάσεις 
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         Λύκεια     Γυμνάσια          Λύκεια     Γυμνάσια 

  
              Νηπιαγωγεία    Ιδιωτικά σχολεία               Νηπιαγωγεία    Ιδιωτικά σχολεία 

  
Πεζόδρομοι-Ποδηλατόδρομοι  Μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης Πεζόδρομοι-Ποδηλατόδρομοι  Μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης 

  
Αθλητικές εγκαταστάσεις    Θέατρα Αθλητικές εγκαταστάσεις    Θέατρα 

  
Σχήμα 2. Πρόσθετα χαρτογραφικά επίπεδα πληροφοριών που εισήχθησαν στο ΣΓΠ 

για την απεικόνιση στοιχείων των δεικτών βιωσιμότητας 

Σχήμα 2. Πρόσθετα χαρτογραφικά επίπεδα πληροφοριών που εισήχθησαν στο ΣΓΠ 

για την απεικόνιση στοιχείων των δεικτών βιωσιμότητας 
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2.2 Συμβολισμός 
 

Για την απεικόνιση των πρόσθετων χαρτογραφικών επιπέδων 
χρησιμοποιήθηκε ο κατάλληλος συμβολισμός ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά του επιπέδου πληροφοριών, δηλαδή κατά πόσο η 
πληροφορία απεικονίζεται με χρήση σημειακού, γραμμικού ή 
επιφανειακού συμβόλου. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα σημειακά 
σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπόνηση της πιλοτικής 
εφαρμογής για την απεικόνιση διαφόρων θεματικών πληροφοριών. 
 

Σύμβολο Περιγραφή 

 Στάση λεωφορείου 

 Cinema 

 Αθλητική εγκατάσταση 

 Γυμνάσιο (Δημόσιο) 

 Γυμνάσιο (Ιδιωτικό) 

 Υπεραγορά 

 Βιβλιοθήκη 

 Λύκειο (Δημόσιο) 

 Λύκειο (Ιδιωτικό) 

 Μουσείο 

 Νηπιαγωγείο 

 
Parking 

 Δημοτικό (Δημόσιο) 

 Δημοτικό (Ιδιωτικό) 

 Θέατρο 

 
Μεμονωμένη Κατοικία 

 

Πίνακας 1. Ο συμβολισμός που χρησιμοποιήθηκε για την απεικόνιση των πληροφοριών 

15



3. Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών 
 

Η δεύτερη συνιστώσα του συστήματος URBANGUARD αφορά στο 
Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Το σύστημα αυτό διαχειρίζεται το 
σύνολο των χαρτογραφικών επιπέδων (layers) που ετοιμάστηκαν στα 
πλαίσια του έργου, σε άμεση συνεργασία με τη βάση δεδομένων. 
Επιπρόσθετα, το ΣΓΠ παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής και 
επεξεργασίας στοιχείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών του, 
καθώς και απεικόνισης-εκτύπωσης τυποποιημένων θεματικών χαρτών. 
 
Το ΣΓΠ URBANGUARD για την παρακολούθηση των δεικτών αστικής 
βιωσιμότητας προσφέρει δυνατότητες ανάλυσης και παρουσίασης 
τυποποιημένων χωρικών ερωτημάτων, ενώ παρέχεται και τη 
δυνατότητα στους χρήστες του συστήματος για πρόσθετα ερωτήματα, 
ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που παρουσιάζονται. 
 
 
3.1 Σχεδιασμός και ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικών 

Πληροφοριών 
 

Σύμφωνα με τους όρους του έργου, το Σύστημα Γεωγραφικών 
Πληροφοριών URBANGUARD σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε σε 
πλατφόρμα ArcGIS της εταιρείας ESRI3. Στο σύστημα εισήχθησαν όλα 
τα χαρτογραφικά επίπεδα πληροφοριών που ετοιμάστηκαν στα πλαίσια 
του έργου, ενώ έγινε σύνδεσή τους με το Σύστημα Διαχείρισης Βάσης 
Δεδομένων (Βάση Δεδομένων URBANGUARD). 
 
Στην Εικόνα 21 δίνεται ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του 
περιβάλλοντος εργασίας του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών 
URBANGUARD με απεικόνιση συγκεκριμένων επιπέδων πληροφοριών. 
 
Στην Εικόνα 22 δίνεται ένα πρόσθετο παράδειγμα του περιβάλλοντος 
εργασίας του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών URBANGUARD 
όπου ενεργοποιημένο επίπεδο πληροφοριών σε αυτή την περίπτωση, 
είναι οι πολεοδομικές ζώνες. 
 

                                                 
3 www.esri.com  
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Εικόνα 21. Το περιβάλλον εργασίας του ΣΓΠ URBANGUARD με απεικόνιση διάφορων 
πληροφοριών 

 

 
 

Εικόνα 22. Το περιβάλλον εργασίας του ΣΓΠ URBANGUARD με τις πολεοδομικές ζώνες 
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3.2 Σύνδεση Βάσης Δεδομένων και Συστήματος Γεωγραφικών 
Πληροφοριών 

 

Η σύνδεση της περιγραφικής πληροφορίας με το γεωμετρικό υπόβαθρο 
είναι μια σημαντική διαδικασία στη χωρική ανάλυση δεδομένων. Στην 
περίπτωση αυτή, από τη μία υφίστανται τα περιγραφικά δεδομένα σε 
μορφή πινάκων ή ακόμη και ολοκληρωμένων βάσεων δεδομένων. 
 
Στην περίπτωση των περιγραφικών δεδομένων, στην απλούστερη 
μορφή τα δεδομένα παρουσιάζονται μέσω ενός πίνακα όπως το 
παράδειγμα της Εικόνας 23 ή μέσω μιας πιο ολοκληρωμένης μορφής, 
όπως είναι για παράδειγμα η βάση δεδομένων URBANGUARD. 
 
Στην περίπτωση του γεωμετρικού υποβάθρου, τα επίπεδα πληροφοριών 
(layers) διαθέτουν εκτός από τη χαρτογραφική της μορφή και 
χαρακτηριστικά δεδομένα (attribute data) τα οποία ενσωματώνονται με 
τη μορφή πινάκων στα ίδια τα αρχεία των επιπέδων πληροφοριών. 
 

 
 

Εικόνα 23. Περιγραφικά δεδομένα σε μορφή πίνακα 
 
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα γεωμετρικής πληροφορίας που 
συνοδεύεται από τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά δεδομένα (attribute 
data), δίνεται στην Εικόνα 24, όπου αναφέρεται στην περίπτωση των 
δεδομένων μορφής πολυγώνου (polygon). 
 
Αντίστοιχα, στην Εικόνα 25, δίνεται ένα παράδειγμα αντίστοιχης 
γεωμετρικής πληροφορίας με τον αντίστοιχο πίνακα δεδομένων 
(attribute data), για δεδομένα όμως σημειακής μορφής (point). 
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Εικόνα 24. Χωρικά και attribute data πολυγωνικής μορφής 

 

 
 

Εικόνα 25. Χωρικά και attribute data σημειακής μορφής 
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3.2.1 Σχέσεις ένα προς ένα (one-to-one) 
 

Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι σύνδεσης της περιγραφικής 
πληροφορίας με τον χάρτη. Η σχέση ένα προς ένα, η σχέση ένα προς 
πολλά και τέλος η σχέση πολλά προς πολλά. H περίπτωση της σχέσης 
«ένα προς ένα» (one-to-one) ανάμεσα σε πίνακες είναι λίγο πιο 
ενδιαφέρουσα από τις δύο άλλες κατηγορίες. Η αναγκαιότητα 
εγκαθίδρυσης μιας τέτοιας σχέσης ανάμεσα σε πίνακες παρουσιάζεται 
στις περιπτώσεις όπου ένας πίνακας περιέχει πεδία που 
χρησιμοποιούνται μόνο για ένα προκαθορισμένο υποσύνολο εγγραφών 
αυτού του πίνακα. 
 
Για την κατανόηση της σχέσης «ένα προς ένα» δίνεται το παράδειγμα 
δημιουργίας ένα καταλόγου αντικειμένων. Στην περίπτωση αυτή 
χρειάζεται να αποθηκεύονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα 
αντικείμενα, όπως π.χ. ο αριθμός καταλόγου και το βάρος του 
αντικειμένου. Αν όμως πρόκειται για διαφορετικά αντικείμενα, όπως 
π.χ. CD και βιβλία, τότε, πιθανόν να χρειάζεται η αποθήκευση 
συγκεκριμένων πληροφοριών των αντικειμένων στη βάση δεδομένων. 
Για παράδειγμα, στην περίπτωση των βιβλίων, μπορεί να 
αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικές με το συγγραφέα, τη χρονολογία 
έκδοσης, των αριθμό των σελίδων κ.α. Αντίστοιχα, στην περίπτωση των 
CD, μπορεί να αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικές με τον αριθμό των 
τραγουδιών, το όνομα του τραγουδιστή, τη διάρκεια των τραγουδιών 
κ.α. 
 
Η «προφανής» επιλογή είναι να ενσωματωθούν όλες αυτές οι 
πληροφορίες σε έναν πίνακα. Μια καλύτερη λύση για αυτή την 
περίπτωση είναι η επιλογή της σχέσης «ένα προς ένα» ανάμεσα στους 
πίνακες. Στην περίπτωση του παραδείγματος η λύση δίνεται ως εξής: 
 

Catalog_ID Price Description Quantity_On_Hand 

        
Πίνακας 2. Ο πίνακας Catalog 

 
Catalog_ID Playing_Time Num_Of_Tracks Artist 

        
Πίνακας 3. Ο πίνακας των CD’s 

 
Catalog_ID Page_Count Author Publish_Date 

        
Πίνακας 4. Ο πίνακας των βιβλίων (Books) 

 
Ο πρώτος πίνακας (Catalog), που είναι ο κύριος πίνακας, συνδέεται με 
τους άλλους δύο υπο-πίνακες, δηλαδή των CD και των βιβλίων (Books) 
με τη χρήση του πρωτεύοντος κλειδιού (primary key), στην προκειμένη 
περίπτωση του Catalog_ID. 
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3.2.2 Σχέσεις ένα προς πολλά (one-to-many) 
 

Η σχέση «ένα προς πολλά» (one-to-many) είναι αυτή που 
χρησιμοποιείται περισσότερο στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων καθώς 
γίνεται εύκολα κατανοητή. Για την κατανόηση της σχέσης αυτής δίνεται 
ένα παράδειγμα. Σε ένα βιβλιοπωλείο έχουμε «αντικείμενα» και 
«ποσότητες». Έτσι, μπορούμε να δημιουργούμε μια βάση δεδομένων 
της μορφής του Πίνακα 5. 
 

Order_Num Shipping_Info Item1 Quantity1 Item2 Quantity2 … … 

               
 

Πίνακας 5. Παράδειγμα πίνακα βάσης δεδομένων 
 
Είναι λογικό ότι οι διαστάσεις του πίνακα αυξάνονται καθώς αυξάνονται 
οι παραγγελίες. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν χρησιμοποιείται το μοντέλο 
του Πίνακα 5 αλλά μια διαφορετική προσέγγιση. Σύμφωνα με την 
προσέγγιση αυτή, δηλαδή τη σχέση one-to-many, ο πίνακας αυτός 
μπορεί να σπάσει σε δύο συνδεδεμένους πίνακες με τη χρήση της 
σχέσης «ένα προς πολλά». 
 
Η σχέση «ένα προς πολλά» επιτρέπει στις εγγραφές ενός πίνακα Α να 
είναι συνδεδεμένες με ένα αυθαίρετο αριθμό εγγραφών ενός πίνακα Β. 
Με αυτό τον τρόπο: 
 
• αποφεύγονται οι δεσμεύσεις που επιβάλλονται από την 

τοποθέτηση υπεράριθμου ή περιορισμένου αριθμού πεδίων (fields) 
σε ένα πίνακα 

• μειώνεται το μέγεθος της βάσης δεδομένων 
• αυξάνεται σημαντικά η ευελιξία και η απόδοση των ερωτημάτων 

που τίθενται στο σύνολο των δεδομένων 
 
Σύμφωνα με τη σχέση «ένα προς πολλά», στο προηγούμενο 
παράδειγμα του Πίνακα 5, μπορούμε να έχουμε δύο πίνακες, ένα για τις 
παραγγελίες (Order) (Πίνακας 6) και ένα για τις παραγγελίες και τα 
αντικείμενα (Order-Item) (Πίνακας 7). 
 

Order_ID Shipping_Info 

    
 

Πίνακας 6. Ο πίνακας των παραγγελιών (Order) 
 

Order_Item_ID Order_ID Item Quantity 

        
 

Πίνακας 7. Ο πίνακας των παραγγελιών-αντικειμένων (Order_Item) 
 
Οι δύο πίνακες (Πίνακες 6 & 7) συνδέονται μεταξύ τους μέσω του 
πεδίου Order_ID. Με αυτό τον τρόπο το περιεχόμενο οποιασδήποτε 
παραγγελίας στον πίνακα παραγγελιών μπορεί εύκολα να εντοπιστεί, με 
την εύρεση όλων των αντικειμένων που παρουσιάζουν την ίδια τιμή στο 
πεδίο Order_ID. Τώρα υπάρχει ένα πρόσθετο πλεονέκτημα καθώς τα 
δύο είδη δεδομένων είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και επομένως 
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εύκολα μπορούν να τροποποιηθούν. Για παράδειγμα, εάν χρειαστεί να 
προσθέσουμε μια επιπλέον στήλη (Item_No) στον πίνακα Order-Item, 
απλώς προσθέτουμε μια επιπλέον στήλη στον πίνακα. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα έπρεπε να προστεθούν πολλά Iten_No (Iten_No1, 
Iten_No2, …). 
 
 
3.2.3 Σχέσεις πολλά προς πολλά (many-to-many) 
 

Η σχέση «πολλά προς πολλά» (many-to-many) είναι λίγο πιο 
πολύπλοκη κι αυτό γιατί εκτός από τους δύο πίνακες που 
χρησιμοποιούνται, απαιτείται και ένας τρίτος πίνακας ο οποίος συνδέει 
τους άλλους δύο. Στην περίπτωση αυτή δίνεται το παράδειγμα της 
δυνατότητας αναζήτησης των μουσικών (musicians) στα CD’s  για κάθε 
τραγούδι (song). Κάθε μουσικός συνδέεται με πολλά τραγούδια. 
 

Musician_ID Musician_Name 

44 Paul McCartney 
 

Πίνακας 8. Ο πίνακας των μουσικών (musician) 
 

Song_ID Musician_ID Song_Name 

200 44 Sgt. Pepper's Lonely 
Heart's Club Band 

201 44 Ebony and Ivory 
 

Πίνακας 9. Ο πίνακας των τραγουδιών (songs) 
 
Παρόλα αυτά υπάρχει η περίπτωση όπου ένα τραγούδι συνδέεται με 
περισσότερους μουσικούς. Οι πιο κάτω πίνακες αναπαριστούν τη 
συγκεκριμένη περίπτωση. 
 

Song_ID Song_Name 

200 Sgt. Pepper's Lonely Heart's Club Band 
 

Πίνακας 10. Ο πίνακας των τραγουδιών (songs) 
 

Musician_ID Song_ID Musician_Name 

43 200 John Lennon 

44 200 Paul McCartney 
 

Πίνακας 11. Ο πίνακας των μουσικών (musician) 
 
Οι δύο αυτοί πίνακες (Πίνακας 10 & 11) λειτουργούν ανεξάρτητα. Στην 
περίπτωση όμως που προσπαθήσουμε να ενώσουμε τους δύο πίνακες, 
καταλήγουμε σε ένα πίνακα συνονθύλευμα. 
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Song_ID Musician_ID Song_Name 

200 43 Sgt. Pepper's Lonely 
Heart's Club Band 

200 44 Sgt. Pepper's Lonely 
Heart's Club Band 

201 44 Ebony and Ivory 
 

Πίνακας 12. Ο πίνακας των τραγουδιών (songs) 
 

Musician_ID Song_ID Musician_Name 

43 200 John Lennon 

44 200 Paul McCartney 

44 201 Paul McCartney 
 

Πίνακας 13. Ο πίνακας των μουσικών (musician) 
 
Η λύση αυτή δεν αποδίδει, η δομή είναι πιο πολύπλοκη και πλεονάζοντα 
(redundant) δεδομένα έχουν εισαχθεί στους πίνακες. Το πρόβλημα 
μπορεί να επιλυθεί με τη δημιουργία δύο πινάκων σχέσεων «ένα προς 
πολλά» και τη συμπερίληψη ενός συνδετικού πίνακα, ο οποίος μπορεί να 
λέγεται πίνακας τραγουδιών-μουσικών καθώς συνδέει τους δύο πίνακες. 
Έτσι, δημιουργούμε μια σχέση «ένα προς πολλά» από τον πίνακα 
«τραγούδια» στον πίνακα «τραγούδια-μουσικοί», καθώς ένα τραγούδι 
μπορεί να αντιστοιχεί σε 0-Ν μουσικούς και μία σχέση «ένα προς πολλά» 
από τον πίνακα «μουσικοί» προς τον πίνακα «τραγούδια-μουσικοί», 
καθώς σε κάθε μουσικό αναλογούν ένα ή περισσότερα τραγούδια. 
 
Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, το αποτέλεσμα, σε μορφή πινάκων, 
παρουσιάζεται στη συνέχεια. 
 

Musician_ID Musician_Name 

43 John Lennon 

44 Paul McCartney 
 

Πίνακας 14. Ο πίνακας των μουσικών (musician) 
 

Song_ID Musician_ID 

200 43 

200 44 

201 44 
 

Πίνακας 15. Ο πίνακας των τραγουδιών-μουσικών (song-musician) 
 

Song_ID Song_Name 

200 Sgt. Pepper's Lonely Heart's 
Club Band 

201 Ebony and Ivory 
 

Πίνακας 16. Ο πίνακας των τραγουδιών (songs) 
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3.3 Δημιουργία θεματικών χαρτών 
 

Η δημιουργία θεματικών χαρτών γίνεται μέσα από το περιβάλλον 
εργασίας του ArcGIS. Για την εκτέλεση της διαδικασίας αυτής 
χρησιμοποιούνται τα γνωστά εργαλεία του προγράμματος μέσα από τη 
φόρμα εργασίας Layer Properties – Symbology. 
 

 
 

Εικόνα 26. Το παράθυρο διαλόγου Layer Properties – Symbology 
 
Ανάλογα με το είδος των χωρικών δεδομένων που χρησιμοποιείται 
(σημειακά, γραμμικά επιφανειακά) και των περιγραφικών δεδομένων 
που υφίστανται σε βάσεις δεδομένων γίνονται οι κατάλληλες επιλογές 
για την παραγωγή των θεματικών χαρτών. 
 
Στην Εικόνα 26 δίνεται το παράθυρο διαλόγου Layer Properties – 
Symbology που χρησιμοποιείται για την παραγωγή θεματικών χαρτών. 
Παράλληλα, στην Εικόνα 27 δίνεται το παράδειγμα επιλογής των 
κατάλληλων παραμέτρων στο παράθυρο διαλόγου προκειμένου να 
δημιουργηθεί ο θεματικός χάρτης της πυκνότητας πληθυσμού σε 
επίπεδο απογραφικής περιοχής με τη χρήση διαβαθμίσεων χρωμάτων 
(graduated colors). 
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Εικόνα 27. Δημιουργία θεματικού χάρτη με χρήση διαβαθμίσεων χρωμάτων 
 
3.4 Εκτύπωση χαρτών 
 

Οι χάρτες αφού ετοιμαστούν κατάλληλα στο περιβάλλον εργασίας του 
ArcGIS  (κατάσταση λειτουργίας Data View) ακολούθως γίνεται η 
προεπισκόπηση τους και εκτύπωση τους στην κατάσταση λειτουργίας 
Layout View. Στην Εικόνα 28 δίνεται απόσπασμα από τη λειτουργία του 
προγράμματος ArcGIS σε κατάσταση Data View, ενώ αντίστοιχα στην 
Εικόνα 29 το πρόγραμμα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας Layout 
View. 
 

 
 

Εικόνα 28. Το λογισμικό ArcGIS σε κατάσταση λειτουργίας Data View 
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Εικόνα 29. Το λογισμικό ArcGIS σε κατάσταση λειτουργίας Layout View 
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4. Πιλοτική εφαρμογή 
 

Με την ολοκλήρωση της φάσης του σχεδιασμού και την ανάπτυξη του 
συστήματος εκπονήθηκε πιλοτική εφαρμογή σε επιλεγμένη περιοχή του 
Δήμου Στροβόλου. Η πιλοτική εφαρμογή περιλάμβανε την εισαγωγή 
στοιχείων που αφορούν τους δείκτες στην περιοχή πιλοτικής 
εφαρμογής, την ετοιμασία και επεξεργασία των χαρτών και των 
αποτελεσμάτων. Η εκπόνηση της εφαρμογής αυτής είχε στόχο την 
αποτίμηση της εμβέλειας του συστήματος και τη βελτιστοποίηση 
καταστάσεων του όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
 
 
4.1 Σύνδεση ΣΓΠ με βάση δεδομένων URBANGUARD 
 

Η σύνδεση της βάσης δεδομένων URBANGUARD με το Σύστημα 
Γεωγραφικών Πληροφοριών URBANGUARD βρίσκεται σε δυναμική 
κατάσταση. Η εισαγωγή της βάσης δεδομένων URBANGUARD στο 
σύστημα γίνεται με τον τρόπο που γίνεται για κάθε χαρτογραφικό 
επίπεδο πληροφοριών (Add Data), όπως φαίνεται και στην Εικόνα 30. 
 

 
 

Εικόνα 30. Εισαγωγή βάσης δεδομένων στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών 
 
Με την εισαγωγή της βάσης δεδομένων στο Σύστημα Γεωγραφικών 
Πληροφοριών οι χωρικές πληροφορικές μπορούν να συνδεθούν με τις 
περιγραφικές και μάλιστα με τρόπο δυναμικό. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 
φορά που ενημερώνεται η βάση δεδομένων (περιγραφικά δεδομένα), 
λόγω της σύνδεσης που υπάρχει, αυτόματα ενημερώνονται και οι 
πληροφορίες που απεικονίζουν τα χαρτογραφικά επίπεδα πληροφοριών.  
Η σύνδεση επιτυγχάνεται μέσω του παραθύρου διαλόγου Join Data. Στο 
παράδειγμα της Εικόνας 31 συνδέονται τα χωρικά δεδομένα των 
περιβαλλοντικών περιοχών με τα στοιχεία της πυκνότητας πληθυσμού 
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(σε επίπεδο περιβαλλοντικής περιοχής). Με αυτό τον τρόπο υπάρχει η 
δυνατότητα δημιουργίας του σχετικού θεματικού χάρτη. 
 

 
 

Εικόνα 31. Παράδειγμα σύνδεσης χωρικών και περιγραφικών δεδομένων 
 
 
4.2 Ανάπτυξη λογισμικού – Παραγωγή θεματικών χαρτών 
 

Στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής σε περιοχή του Δήμου Στροβόλου 
αναπτύχθηκε λογισμικό με τη χρήση του Συστήματος Γεωγραφικών 
Πληροφοριών ArcGIS. Το λογισμικό αυτό εκτελεί συγκεκριμένες 
εργασίες ενώ υπάρχει η δυνατότητα επέκτασής του. Παράλληλα, δίνεται 
η δυνατότητα αυτοματοματοποιημένης παραγωγής τυποποιημένων 
θεματικών χαρτών. 
 
Η ενεργοποίηση του λογισμικού γίνεται από το κουμπί που βρίσκεται στα 
αριστερά της φόρμας (Εικόνα 32), που αποτελεί και τη βασική φόρμα 
εργασίας του χρήση για την εκτέλεση των εξειδικευμένων εντολών. 
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Εικόνα 32. Το περιβάλλον εργασίας του λογισμικού 
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε η βάση δεδομένων URBANGUARD  βρίσκεται σε 
δυναμική κατάσταση σύνδεσης με το λογισμικό. Αυτό πρακτικά σημαίνει 
πως κάθε φορά που τα δεδομένα της περιγραφικής βάσης δεδομένων 
αλλάζουν, με την εκτέλεση των εντολών του λογισμικού δημιουργούνται 
νέα δεδομένα, επομένως και νέες απεικονίσεις (θεματικοί χάρτες). 
 
 
4.2.1 Διαχείριση δεδομένων πληθυσμιακής κατανομής 
 

Η πρώτη κατηγορία δεδομένων που διαχειρίζεται το λογισμικό που 
αναπτύχθηκε αφορά στα δεδομένα της πληθυσμιακής κατανομής. Τα 
δεδομένα αυτά σχετίζονται με δύο κατηγορίες χωρικών οντοτήτων: τις 
απογραφικές και τις περιβαλλοντικές περιοχές. 
 

 
 

Εικόνα 33. Διαχείριση δεδομένων πληθυσμιακής κατανομής και παραγωγή θεματικών 
χαρτών 

 

Με την επιλογή της χωρικής οντότητας και την εκτέλεση του 
προγράμματος γίνεται αυτόματα η επεξεργασία των δεδομένων και η 
παραγωγή του θεματικού χάρτη πληθυσμιακής κατανομής. 
 

 
 

Εικόνα 34. Θεματικός χάρτης κατανομής πληθυσμού σε επίπεδο απογραφικής περιοχής 
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Στην Εικόνα 34 απεικονίζεται η πληθυσμιακή κατανομή σε επίπεδο 
απογραφικής περιοχής ενώ αντίστοιχα στην Εικόνα 35 η πληθυσμιακή 
κατανομή σε επίπεδο περιβαλλοντικής περιοχής για την περιοχή της 
πιλοτικής εφαρμογής. 
 

 
 

Εικόνα 35. Θεματικός χάρτης κατανομής πληθυσμού σε επίπεδο περιβαλλοντικής περιοχής 
 
 
4.2.2 Διαχείριση δεδομένων πληθυσμιακής πυκνότητας 
 

Η δεύτερη κατηγορία δεδομένων που διαχειρίζεται το λογισμικό αφορά 
στα δεδομένα της πληθυσμιακής πυκνότητας. Τα δεδομένα αυτά 
αφορούν επίσης δύο κατηγορίες χωρικών οντοτήτων: τις απογραφικές 
και τις περιβαλλοντικές περιοχές. 
 

 
 

Εικόνα 36. Διαχείριση δεδομένων πληθυσμιακής πυκνότητας και παραγωγή θεματικών 
χαρτών 

 
Με την επιλογή της χωρικής οντότητας και την εκτέλεση του 
προγράμματος γίνεται αυτόματα η επεξεργασία των δεδομένων και η 
παραγωγή του θεματικού χάρτη πληθυσμιακής πυκνότητας. 
 
Στην Εικόνα 37 απεικονίζεται η πληθυσμιακή πυκνότητα σε επίπεδο 
απογραφικής περιοχής ενώ αντίστοιχα στην Εικόνα 38 η πληθυσμιακή 
πυκνότητα σε επίπεδο περιβαλλοντικής περιοχής για την περιοχή της 
πιλοτικής εφαρμογής. 
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Εικόνα 37. Θεματικός χάρτης πυκνότητας πληθυσμού σε επίπεδο απογραφικής περιοχής 

 

 
 

Εικόνα 38. Θεματικός χάρτης πυκνότητας πληθυσμού σε επίπεδο περιβαλλοντικής περιοχής 
 
 
4.2.3  Διαχείριση δεδομένων περιοχών εξυπηρέτησης σχολείων 
 

Το λογισμικό διαχειρίζεται επίσης δεδομένα που αφορούν τις περιοχές 
εξυπηρέτησης των σχολείων, και πιο συγκεκριμένα των νηπιαγωγείων, 
των σχολείων (δημόσιων και ιδιωτικών), των γυμνασίων και των 
λυκείων. Οι περιοχές εξυπηρέτησης καθορίζονται από κύκλους 
συγκεκριμένης ακτίνας, που ορίζεται από το χρήστη, και ως τιμές το 
σύστημα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα 100, 200, 300, 500 και 1000 
μέτρα από το σημείο όπου βρίσκεται η σχολική μονάδα. 
 

 
 

Εικόνα 39. Διαχείριση δεδομένων πληθυσμιακής πυκνότητας και παραγωγή θεματικών 
χαρτών 

 
Με το πάτημα του πλήκτρου επιλογές (Εικόνα 39) εμφανίζεται η φόρμα 
επιλογών της Εικόνας 40 στην οποία ο χρήστης καλείται να επιλέξει το 
είδος της σχολικής μονάδας και την απόσταση εξυπηρέτησης. 
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Εικόνα 40. Η φόρμα επιλογών για τις ζώνες εξυπηρέτησης των σχολικών μονάδων 
 
Με την εκτέλεση της εντολής δημιουργείται ο θεματικός χάρτης. Για 
παράδειγμα στην Εικόνα 41 απεικονίζονται οι ζώνες εξυπηρέτησης των 
νηπιαγωγείων σε απόσταση 500 μέτρων. 
 

 
 

Εικόνα 41. Θεματικός χάρτες ζωνών εξυπηρέτησης νηπιαγωγείων σε ακτίνα 500 μέτρων 
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