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ENOTHTA 1: Βασικές Έννοιες Γεωγραφικών Πληροφοριακών 

Συστηµάτων (GIS) 
 

1.1 Εισαγωγή 

H µελέτη για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και δηµιουργία Γεωγραφικών Πληροφοριακών 

Συστηµάτων αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον µε την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών σε 

διάφορους επιστηµονικούς τοµείς, όπως η αρχαιολογία. Σκοπός του παρόντος κειµένου 

είναι να αποτελέσει ένα συστηµατικό οδηγό χρήσης για οποιονδήποτε εµπλακεί σε ένα 

γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα που χρησιµοποιεί µέσα από ένα πλαίσιο 

διαλειτουργικότητας πολιτισµικά δεδοµένα. 

 

1.2 Spatial Data  

Αν θέλαµε να δώσουµε ένα ορισµό των Spatial Data θα λέγαµε απλά ότι είναι τα 

δεδοµένα από τα οποία εξάγουµε πληροφορίες που περιγράφουν την κατανοµή όλων 

των πραγµάτων πάνω στην επιφάνεια της γης. Εµείς τα Spatial Data θα τα µεταφράζοµε 

σαν γεωγραφικά δεδοµένα, από εδώ και στο εξής. Στην αρχαιολογία µας ενδιαφέρει µια 

πλειάδα από γεωγραφικά δεδοµένα, που έχουν να κάνουν από τις σχετικές θέσεις 

αρχαιολογικών τόπων, µέχρι τη θέση συγκεκριµένα αντικείµενων ανά το κόσµο που 

διαθέτουν αρχαιολογική και πολιτισµική υπόσταση. 

 

1.3 Vector/Raster Data & Model 

Ουσιαστικά υπάρχουν 2 µοντέλα δεδοµένων που χρησιµοποιούνται ευρέως στα 

γεωγραφικά πληροφοριακά συστήµατα. (GIS Data Models). Πρόκειται για το Vector 

Model και για το Raster Model. H διαφορά τους έγκειται στον τρόπο µε τον οποίο 
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διαχειρίζονται, αποθηκεύουν και αναπαριστούν γεωγραφικούς τόπους (spatial locations) 

ή αντικείµενα.  

 

Στο Vector Model οι τοποθεσίες (spatial locations) των χαρακτηριστικών που 

θέλουµε να µοντελοποιήσουµε ορίζονται µε βάση ζευγάρια συντεταγµένων (co-ordinate 

pairs). Αυτά µπορεί να έχουν την µορφή διακριτών σηµείων (POINT/NODE data), ή 

διακριτών γραµµών (LINE data) ή µπορεί και να καλύπτουν ευρύτερες περιοχές 

(AREA/POLYGON data). 

 

Στο Raster Model η γεωγραφική αναπαράσταση ενός αντικειµένου βρίσκεται σε ένα 

ενοποιηµένο αρχείο δεδοµένων. Στην πράξη επειδή τα raster data προέρχονται είτε από 

αεροφωτογραφίες (λήψη φωτογραφιών από αεροπλάνα κλπ), είτε από 

ορθοφωτογραφίες (φωτογραφίες διορθωµένες στο x,y,z επίπεδο) είτε από δορυφορικές 

εικόνες και φωτογραφίες (αναλύονται στην ενότητα 3), κάθε φορά µελετάµε µια 

συγκεκριµένη περιοχή αποµονώντάς την µε χρήση συγκεκριµένων περιβληµάτων, 

κελιών (grid cells) , πινάκων (matrix) κλπ. 

 

1.4 Projection & Co-ordinate Systems 

 

Προβολή (projection) είναι η διαδικασία µε την οποία η «άτακτη» τρισδιάστατη 

µορφή της επιφάνειας της γης αναπαριστάται συστηµατικά σε ένα διδιάστατο σχέδιο 

που έχει την µορφή χάρτη. Συστήµατα που εφαρµόζουν την παραπάνω διαδικασία 

ονοµάζονται προβολικά συστήµατα (projection systems).  Στενά συνδεδεµένα µε 

την διαδικασία της προβολής είναι τα co-ordinate systems, τα οποία µας επιτρέπουν 

να τοποθετούµε αντικείµενα πάνω σε υπάρχοντες χάρτες.  

 

Για µικρές περιοχές µελέτης είναι µερικές φορές δυνατό να µη λάβουµε υπόψη µας 

την προβολή, θεωρώντας ότι η περιοχή που µας ενδιαφέρει αποτελείται από µια επίπεδη 

διδιάστατη επιφάνεια. Εάν όµως αναφερόµαστε σε περιοχές έκτασης κάποιων 

χιλιοµέτρων ή εάν έχουµε δεδοµένα από πηγές όπως χάρτες (mapsheets), τότε σαφώς 

πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη µας την προβολή για την αποφυγή ανακριβειών και 

άστοχων ενεργειών. Το projection αποτελείται κυρίως από δύο στάδια. Στο πρώτο 

εκτιµούµε την επιφάνεια της γης µε χρήση γεωµετρικής περιγραφής που ονοµάζεται 

ελλειψοειδής (ellipsoid). Στο δεύτερο στάδιο αυτή η ελλειψοειδής επιφάνεια 

προβάλλεται στην επίπεδη επιφάνεια ενός χάρτη. 

 

Όσον αφορά τις κατηγορίες των co-ordinate systems, διακρίνουµε τα geographical 

co-ordinates systems, στα οποία οι σχετικές θέσεις των αντικειµένων αναπαριστώνται 
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πάνω σε ένα δοσµένο χάρτη, και τα planar cartesian co-ordinates systems που 

χρησιµοποιούνται για τον εντοπισµό συγκεκριµένων χαρακτηριστικών πάνω σε 

projected maps. Αυτό που αξίζει να σηµειώσουµε σε αυτό το σηµείο είναι ότι τα ακριβή 

χαρακτηριστικά ενός co-ordinate system εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την µέθοδο 

προβολής που χρησιµοποιήθηκε για την διδιάστατη αναπαράσταση. 

 

1.5 Κλίµακα και Ανάλυση 

 

∆ύο βασικές έννοιες που συναντάµε κατά κόρον στα γεωγραφικά πληροφοριακά 

συστήµατα και ειδικότερα στα δεδοµένα που αυτά διαχειρίζονται είναι η έννοια της 

κλίµακας και η έννοια της ανάλυσης. Η κλίµακα (scale) είναι ο λόγος της απόστασης 

που µετριέται πάνω στον χάρτη προς την κανονική απόσταση που αντιστοιχεί µεταξύ 

δύο ίδιων σηµείων. Για παράδειγµα µια κλίµακα 1:50.000 δηλώνει ότι η απόσταση 1cm 

πάνω στον χάρτη αντιστοιχεί σε µια απόσταση 50.000 cm (500 m) πάνω στην γη. Όσο 

πιο µεγάλος είναι ο παραπάνω λόγος τόσο µικρότερη είναι η κλίµακα για έναν χάρτη. 

Έτσι,  ένας παγκόσµιος χάρτης πρέπει να βρίσκεται σε πολύ µικρή κλίµακα, ενώ ο 

χάρτης που αναπαριστά το κέντρο µιας πόλης θα πρέπει να βρίσκεται σε µεγάλη 

κλίµακα. 

 

Η ανάλυση (resolution) µπορούµε να θεωρήσουµε ότι είναι η µικρότερη απόσταση 

που µπορούµε να ξεχωρίσουµε σε έναν χάρτη που έχει µια δοσµένη κλίµακα. Για 

παράδειγµα σε µία ανάλυση χάρτη 1:10.000 η µικρότερη απόσταση που µπορούµε να 

ξεχωρίσουµε είναι 0.5 mm που αντιστοιχεί σε κανονική απόσταση 5m. Φυσικά αυτός ο 

ορισµός της ανάλυσης αφορά κυρίως στα χαρτογραφικά και γεωγραφικά  δεδοµένα. Το 
µέγεθος της κλίµακας καθορίζει το βαθµό απλοποίησης, αφαίρεσης ή και λεπτοµέρειας 

στην αναπαράσταση των γεωγραφικών χαρακτηριστικών. Έτσι, ένα πολύ 

απλουστευµένο παράδειγµα είναι να έχουµε ένα χάρτη που αναπαριστά τις αγροτικές 

περιοχές της Ελλάδας σε κλίµακα 1:5000 όπου τα χωριά και οι πόλεις φαίνονται σαν 

διακριτές περιοχές πάνω στον χάρτη.  Σε έναν όµοιο χάρτης µε κλίµακα 1:500.000, τα 

χωριά και οι πόλεις θα φαίνονται σαν λίγο µεγαλύτερες από κουκίδες. 

 

1.6 Attribute Data 

 

Η πληροφορία που διαχειρίζεται και αποθηκεύει ένα γεωγραφικό πληροφοριακό 

σύστηµα συνήθως αποτελείται από δύο κύρια χαρακτηριστικά τα γεωγραφικά και τα 

περιγραφικά γνωρίσµατα (spatial, descriptive attributes). Τα attributes είναι 

δεδοµένα που περιγράφουν της ιδιότητες ενός σηµείου, µιας γραµµής ή ενός 

πολυγώνου όπως αυτά εµφανίζονται µέσα σε ένα περιβάλλον GIS. Για παράδειγµα εάν 

φανταστούµε µια GIS κάλυψη στην οποία τα σηµεία αναπαριστούν θέσεις πάνω σε ένα 
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τοπίο, τα attribute data που µπορούν να συνοδεύουν αυτήν την κάλυψη, θα 

περιγράφουν περισσότερες πληροφορίες για την εκάστοτε θέση. Γενικά στην 

αρχαιολογία συναντάµε attribute data (Archaeological attribute data) σε διάφορες 

µορφές από απλά ευρετήρια που προέρχονται από την µελέτη του “Council for British 

Archaelogy” µέχρι βάσεις δεδοµένων που εµπεριέχουν πληροφορίες για πολλούς 

αρχαιολογικούς τόπους κλπ. 

     ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 



                                     Γεωγραφικός Εντοπισµός 5

ENOTHTA 2: Υπάρχοντα χαρτογραφικά και γεωγραφικά 
δεδοµένα του ελλαδικού χώρου. 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζουµε σε ποια µορφή βρίσκονται τα χαρτογραφικά και 

γεωγραφικά δεδοµένα του ελλαδικού χώρου και από που µπορούµε να τα 

προµηθευτούµε. Αυτά τα δεδοµένα υπάρχουν είτε σε raster (π.χ. εικόνες, 

φωτογραφίες) είτε σε vector µορφή  (χάρτες). 

 

2.2 Υπάρχοντα χαρτογραφικά και γεωγραφικά δεδοµένα του 
ελλαδικού χώρου. 

 

Παρουσίαση των raster δεδοµένων (Raster Data Format) 

 

Τα δεδοµένα που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο σε ψηφιακή µορφή και αποτελούν 

τα raster data προέρχονται είτε από αεροφωτογραφίες (λήψη φωτογραφιών από 

αεροπλάνα κλπ), είτε από ορθοφωτογραφίες (φωτογραφίες διορθωµένες στο x,y,z 

επίπεδο) είτε από δορυφορικές εικόνες και φωτογραφίες (αναλύονται στην ενότητα 3). 

Στις αεροφωτογραφίες µας ενδιαφέρει να γνωρίζουµε την κλίµακα της, το έτος που έχει 

τραβηχτεί, την έκταση που αναπαριστά και τον τύπο της (πλάγια, κάθετη). Στον 

παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες για τις πηγές και τους τύπους αυτών 

των δεδοµένων. 

 

Πηγή Στοιχεία Πηγής Τύπος 

Υπουργείο Γεωργίας 

(ΥΠΓΕ) 

http://www.minagric.gr/ 
• αεροφωτογραφίες 

κλίµακας 1:20.000 
(από το 1990 και 
µετέπειτα) & 1:40.000 
(από το 1997 και 
αργότερα) 

• ορθοφωτογραφίες 

ΥΠΕΧΩ∆Ε http://www.minenv.gr/ 
• αεροφωτογραφίες 

Γεωγραφική Υπηρεσία 

Στρατού (ΓΥΣ) 

http://www.gys.gr/ 
• αεροφωτογραφίες 

διαφόρων κλιµάκων 
από το 1948 και µετά. 
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Παρουσίαση των vector δεδοµένων (Vector Data Format) 

Τα vector data για τον ελλαδικό χώρο αποτελούνται σε ένα µεγάλο βαθµό από 

διάφορους χάρτες (σε διάφορες κλίµακες) που διαθέτουν κάποια υπουργεία. Επίσης 

είναι διαθέσιµα τοπογραφικά διαγράµµατα (σε διάφορες επίσης κλίµακες) ή άλλα 

ψηφιακά δεδοµένα επί πληρωµή που προέρχονται από το Digital Elevation Model 

(DEM). Αυτό που µας ενδιαφέρει σε τέτοιου είδους δεδοµένα είναι ως επί το πλείστον οι 

αναλυτικές πληροφορίες που αναπαριστά ο εκάστοτε χάρτης πέρα από την κλίµακα 

στην οποία βρίσκεται. Επίσης µας ενδιαφέρει ο τύπος της τοπολογίας που 

χρησιµοποιείται (γραµµή, δίκτυο, κλειστή περιοχή κλπ)  Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται οι πληροφορίες για τις πηγές και τους τύπους αυτών των δεδοµένων. 

 

Πηγή Στοιχεία Πηγής Τύπος 

Υπουργείο Γεωργίας http://www.minagric.gr/ 
• Χάρτες γης, 

γεωικανότητας. 
• Χάρτες διανοµών 

κλίµακας 1:5.000 (σε 
τοπικά συστήµατα 
συντεταγµένων 
αζιµουθιακής 
προβολής). 

• Χάρτες αναδασµών 
κλίµακας 1:2.000 (σε 
τοπικά συστήµατα 
συντεταγµένων 
αζιµουθιακής 
προβολής). 

• ∆ιαγράµµατα οικισµών 
κλίµακας 1:2.000. 

 

Γεωγραφική Υπηρεσία 

Στρατού (ΓΥΣ) 

http://www.gys.gr/ 
• Γεωλογικοί χάρτες 

κλίµακας: 
1:1.000.000, 
1:500.000, 1:250.000, 
1:100.000, 1:50.000, 
1:10.000, 1:5.000 

• Τοπογραφικά 
διαγράµµατα (διάφορες 
κλίµακες) 

Ινστιτούτο 

Γεωλογικών & 

Μεταλλευτικών Ερευνών 

(ΙΓΜΕ) 

http://www.igme.gr 
• Χάρτες από Εθνική 

χαρτοθήκη ΙΓΜΕ 
• Γεωλογικοί χάρτες 

κλίµακας 1:1.000.000 
και 1:50.000 

Υπηρεσία 

Κτηµατογραφήσεων και 

Χαρτογραφήσεων 

Ελλάδος (Υ.Κ.Χ.Ε.) 

Η υπηρεσία ανήκει στο 

YΠΕΧΩ∆Ε: 

http://www.minenv.gr/ 

• ∆ιαγράµµατα κλίµακας 
1:1.000, 1:5.000. 

• Χάρτες κάλυψης γης 
κλίµακας 1:100.000. 
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2.3 Ολοκλήρωση των χαρτογραφικών και γεωγραφικών 
δεδοµένων 

 

Για να ολοκληρώσουµε τα χαρτογραφικά δεδοµένα µας και να εντάξουµε σε µια GIS 

database θα πρέπει να ακολουθήσουµε δύο διακριτές τεχνικές: scanning, digitizing. 

Όσον αφορά την τεχνική του scanning, χρησιµοποιούµε ένα scanner για να 

παράγουµε raster πλέον δεδοµένα. Ένα καλό scanner για αυτή τη δουλειά θα πρέπει να 

παρέχει ανάλυση 3000-5000 dpi. Γενικά τα raster data που παράγουν τα scanners είναι 

σε µορφή TIFF, GIF, JPEG. Πολλά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήµατα παρέχουν 

ειδικές δοµές raster δεδοµένων (IDRISI, Arc/Info GRID, SPANS raster, GRASS raster) 

και εργαλεία για την εισαγωγή δεδοµένων σε συνηθισµένες µορφές. Πρόσφατα το 

standard Tagged Interchange File Format (TIFF) συµπεριέλαβε τη δυνατότητα 

υποστήριξης γεωγραφικών δεδοµένων στη µορφή µε το όνοµα geotif. Σε κάθε 

περίπτωση διαδικασίας scanning επειδή υπάρχει το θέµα του µεγάλου µεγέθους των 

παραγόµενων raster δεδοµένων πρέπει να είµαστε προσεχτικοί όσον αφορά τα εργαλεία 

και το λογισµικό που χρησιµοποιούµε έτσι ώστε να δώσουµε προσοχή σε συγκεκριµένα 

raster layers που µας αφορούν κάθε φορά. 

 

Οι χάρτες και τα σχέδια µπορούν να περιγραφούν γεωµετρικά µε την χρήση ενός 

digitizing tablet. To τελευταίο (ψηφιοποιηµένο πλακίδιο αν µπορούµε να το 

µεταφράσουµε στα ελληνικά) παρέχει πεπερασµένη ανάλυση και προς τις δύο 

κατευθύνσεις χ,y. Με χρήση των digitizing tablets η διαδικασία του digitizing 

προχωράει και εν τέλει παράγει ένα µεγάλο αριθµό από διακριτά vector data layers. Και 

εδώ ανάλογα  µε την περίπτωση διαλέγουµε το επίπεδο (layer) που µας ενδιαφέρει. 
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ENOTHTA 3: ∆ιαθέσιµα ∆ορυφορικά ∆εδοµένα 
 

3.1 Εισαγωγή 

 

Εκτός από τα χαρτογραφικά και γεωγραφικά δεδοµένα του ελλαδικού χώρου που 

βρίσκονται σε raster ή vector µορφή, είναι δυνατόν να χρησιµοποιήσουµε πληροφορίες 

που προκύπτουν από σύγχρονα δορυφορικά συστήµατα ανά τον κόσµο. Είναι γεγονός 

ότι υπάρχει µια πλειάδα από εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τοµέα του 

Satellite Remote Sensing. Οι πιο χρήσιµοι και ευρέως διαδεδοµένοι δορυφόροι 

(satellites) είναι οι: 

 
i. LANDSAT 
ii. SPOT 
iii. IKONOS 
iv. QUICKBIRD 
v. ASTER 

 

Από αυτούς τους δορυφόρους µπορούµε να αντλήσουµε εικόνες, χρήσιµες για τον 

γεωγραφικό εντοπισµό πολιτισµικών αντικειµένων, ανά τον κόσµο και ειδικότερα στον 

ελλαδικό χώρο που µας ενδιαφέρει. Όµως επειδή δεν αρκεί η εικόνα αλλά και τα 

ποιοτικά της στοιχεία, παρουσιάζουµε καταρχήν στην επόµενη υποενότητα ένα 

κατάλογο µε τις τους επίσηµους δικτυακούς τόπους των παραπάνω δορυφόρων από 

όπου έχουµε αντλήσει και  τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους που παρουσιάζονται 

στην υποενότητα 3.3. 

 

3.2 Επίσηµοι δικτυακοί τόποι διαδεδοµένων δορυφόρων 

 

 

‘Όνοµα Επίσηµη ιστοσελίδα 

LANDSAT http://landsat.usgs.gov/ 

SPOT http://www.spotimage.com 

IKONOS http://www.spaceimaging.com/products/ikon

os/ 

QUICKBIR

D 

http://www.eurimage.com/products/quickbird

.html 

ASTER http://asterweb.jpl.nasa.gov/ 
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3.3 Βασικά τεχνικά χαρακτηρίστηκα διαδεδοµένων δορυφόρων 

 

Στη συνέχεια παραθέτουµε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαδεδοµένων 

δορυφόρων, ξεκινώντας από τα βασικά και φτάνοντας µέχρι πιο εξειδικευµένα για κάθε 

δορυφόρο. 

Αυτό που πρέπει να παρατηρήσουµε είναι ότι γενικά οι πληροφορίες που αφορούν τις 

φασµατικές ζώνες (Spectral Bands) συντελούν στη φασµατική διακριτική ικανότητα, 

στον καλύτερο διαχωρισµό αντικειµένων, στον καλύτερο προσδιορισµό φασµατικών 

υπογραφών και στην δηµιουργία µοντέλων πρόγνωσης. Επίσης, οι πληροφορίες για την  

χωρική ανάλυση (Ground Resolution) βοηθούν στην καλύτερη αποτύπωση θέσεων 

καθώς και στην οριοθέτησή τους. 

 
 LANDSAT: 

 

Επιπλέον Πληροφορίες/ Χαρακτηριστικά: 

Band Number Spectral Bands  Ground Resolution

1 0.45 - 0.515 µm 30 m 

2 0.525 - 0.605 µm 30 m 

3 0.63 – 0.690 µm 30 m 

4 0.75 - 0.90 µm 30 m 

5 1.55 - 1.75 µm 30 m 

6 10.40 - 12.5 µm 60 m 

7 2.09 - 2.35 µm 30 m 

Pan 0.52 - 0.90 µm 15 m 

Swath width: 185 km 

Repeat coverage interval: 16 days (233 orbits) 

Altitude: 705 km 

On-board data storage: ~375 Gb (solid state) 

 SPOT: 

Sensor Electromagnetic 

spectrum

Spectral Bands Pixel Size

SPOT 5 Panchromatic 0.48 - 0.71 µm 2.5 m or 5 m 

SPOT 5 B1 : green 0.50 - 0.59 µm 10 m 
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SPOT 5 B2 : red 0.61 - 0.68 µm 10 m 

SPOT 5 B3 : near infrared 0.78 - 0.89 µm 

 

10 m 

SPOT 5 B4 : mid infrared 

(MIR) 

1.58 - 1.75 µm 20 m 

SPOT 4 Monospectral 0.61 - 0.68 µm 10 m 

SPOT 4 B1 : green 0.50 - 0.59 µm 20 m 

SPOT 4 B2 : red 0.61 - 0.68 µm 20 m 

SPOT 4 B3 : near infrared 0.78 - 0.89 µm 20 m 

SPOT 4 B4 : mid infrared 

(MIR) 

1.58 - 1.75 µm 20 m 

SPOT 1 Panchromatic 0.50 - 0.73 µm 10 m 

SPOT 1 B1 : green 0.50 - 0.59 µm 20 m 

SPOT 2 B2 : red 0.61 - 0.68 µm 20 m 

SPOT 3 B3 : near infrared 0.78 - 0.89 µm 20 m 

 IKONOS : 

 Επιπλέον Πληροφορίες/ Χαρακτηριστικά: 

 

Electromagnetic 

spectrum

Spectral Bands Ground Resolution

Black & white 

(panchromatic) 
0.45 - 0.90 mm 1 m 

Blue 0.45 - 0.52 mm 4 m 

Green 0.51 - 0.60 mm 4 m 

Red 0.63 - 0.70 mm 4 m 

Near IR 0.76 - 0.85 mm 4 m 

Orbit: Every 98 min 

Repeat coverage interval: 3 days 

Altitude: 680 km 

 QUICKBIRD: 

 

Electromagnetic 

spectrum

Spectral Bands Ground Resolution

Basic Multi-spectral  2.88 m 

     ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 



                                     Γεωγραφικός Εντοπισµός 11

Blue 0.45-0. 52 µm  

Green 0.52-0.60 µm  

Red 0.63-0.69 µm  

Near IR 0.760-0.90 µm  

Επιπλέον Πληροφορίες/ Χαρακτηριστικά: 

 

Swath width: 16.5 km (Nominal) at nadir 

Orbit 93.5 min 

Dynamic Range 11 bits per pixel 

Altitude: 450 km 

On-board data storage: ~128 Gb (approximately 57 scenes) 

 ASTER: 

 

Subsystem Band Number Spectral Bands  Ground Resolution

VNIR 1 0.52 - 0.60 µm 15 m 

VNIR 2 0.63 - 0.69 µm 15 m 

VNIR 3N 0.78 - 0.86 µm 15 m 

VNIR 3B 0.78 - 0.86 µm 15 m 

SWIR 4 1.600 - 1.700 µm 30 m 

SWIR 5 2.145 - 2.185 µm 30 m 

SWIR 6 2.185 - 2.225 µm 30 m 

SWIR 7 2.235 - 2.285 µm 30 m 

SWIR 8 2.295 - 2.365 µm 30 m 

SWIR 9 2.360 - 2.430 µm 30 m 

TIR 10 8.125 - 8.475 µm 90 m 

TIR 11 8.475 - 8.825 µm 90 m 

TIR 12 8.925 - 9.275 µm 90 m 

TIR 13 10.25 - 10.95 µm 90 m 

TIR 14 10.95 - 11.65 µm 90 m 
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Επιπλέον Πληροφορίες/ Χαρακτηριστικά: 

 

3.4 Χρησιµοποίηση/ Αξιοποίηση δορυφορικών δεδοµένων 

 

Στόχος της παρούσας υποενότητας δεν είναι να προβεί σε µια εξαντλητική 

απαρίθµηση και αναλυτική περιγραφή των χρήσεων που µπορούν να έχουν γενικά τα 

δορυφορικά δεδοµένα αλλά να παρουσιάσει συνοπτικά τις εφαρµογές των τελευταίων 

στην αρχαιολογία και µέσα σε ένα περιβάλλον γεωγραφικών πληροφοριακών 

συστηµάτων. Επί της ουσίας λοιπόν τα δορυφορικά δεδοµένα που αντλούµε από τους 

δορυφόρους µπορούν να χρησιµοποιηθούν: 

στην ένταξη µνηµείων και θέσεων στο χωρικό τους υπόβαθρο. 

στη φασµατική υπογραφή αρχαιολογικών θέσεων και στον εντοπισµό νέων θέσεων 

(αυτό που συναντούµε στη βιβλιογραφία µε την έννοια predictive modeling). 

στη µελέτη της γεωµορφολογικής ένταξης των αρχαιολογικών θέσεων. 

για την προστασία µνηµείων µε τη διαχρονική εξέταση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

σε αρχαιολογικές θέσεις. 

για την προστασία από βίαια καιρικά φαινόµενα και τις επιπτώσεις των τελευταίων. 

στη συσχέτιση θέσεων και µνηµείων µε GIS συστήµατα και νεώτερες ανθρώπινες 

επιδράσεις. 

Swath width 60 km 

Total Cross-Track Coverage ± 116 to ± 318 Km 

Peak Data Rate 89.2 Mbps 
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ENOTHTA 4: OpenGIS και CIDOC 
 

4.1 Εισαγωγή 

 

Καταρχήν οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι το Abstract Specification [1] από τον 

οργανισµό OpenGis αποτελεί µια ολοκληρωµένη προσέγγιση δοµηµένη σε διάφορα 

θέµατα (topics) µε απώτερο στόχο, τη δηµιουργία ενός εννοιολογικού θεµελίου για την 

υποστήριξη µιας πλειάδας δραστηριοτήτων σε συστήµατα που χρησιµοποιούν ή 

επεξεργάζονται γεωγραφική πληροφορία. Κεντρικό ρόλο για την ανάπτυξη, υλοποίηση 

και επίτευξη της διαλειτουργικότητας µεταξύ τέτοιου είδους συστηµάτων (Γεωγραφικά 

Πληροφοριακά Συστήµατα) διαδραµατίζει το εννοιολογικό µοντέλο αναφοράς OpenGis  

Reference Model [2]. 

 

Από την άλλη, το εννοιολογικό πρότυπο αναφοράς CIDOC Conceptual Reference 

Model έχει ως γενικό σκοπό την µοντελοποίηση της απαραίτητης πληροφορίας για την 

ανταλλαγή (exchange) και ενοποίηση (integration) πληροφοριών που αφορούν 

µουσειακά αντικείµενα ανά τον κόσµο. Σε αυτά τα αντικείµενα µας ενδιαφέρει η 

θεωρητική, η ιστορική και η γεωγραφική υπόστασή τους. Είναι σαφές ότι η γεωγραφική 

υπόσταση των αντικειµένων που περιγράφονται µε το CIDOC µπορεί να συνδυαστεί µε 

την προσέγγιση του OpenGis και σε αυτό το πλαίσιο θα επιχειρήσουµε να συγκρίνουµε 

και να συνδυάσουµε τις διαστάσεις της τελευταίας οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν 

µε χρήση του CIDOC CRM για τα πολιτισµικά δεδοµένα των οποίων θέλουµε να 

προσδώσουµε γεωγραφική υπόσταση. 

 

4.2 Γενική σύγκριση της Προσέγγισης του Abstract 
Specification του OpenGis µε το CIDOC CRM 4.0 

 

Όπως αναφέραµε και προηγουµένως το OpenGis Abstract Specification αποτελείται 

από µια σειρά από ενότητες-θέµατα (topics). Στα πλαίσια της σύγκρισης που θέλουµε να 

κάνουµε  βασιζόµαστε σε αυτά τα topics και κάνουµε αντιστοιχήσεις όπου είναι δυνατό 

µε αντίστοιχες έννοιες του CIDOC. Χρησιµοποιούµε το σύµβολο = για να δηλώσουµε 

ισοδυναµία και το σύµβολο ⊂ για να δηλώσουµε µια ευρύτερη ισοδυναµία (υποκλάση-

subclass of). 

 

Τopic 0: Abstract Specification Overview 

 
• Βασικοί τύποι δεδοµένων (Basic Data Types) 

     ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 



                                     Γεωγραφικός Εντοπισµός 14

 

OpenGis Σχέση 

Αντιστοίχησης 

CIDOC CRM 

Basic Data Types = Value Type(CRM 

Metaclass) 

Number =  

Real,float,double,int32,uint32, 

Byte 

⊂ E60 Number 

Boolean N/E --- 

CharacterString = E62 String 

Vector N/E  --- 

Name ⊂ E41 Appellation 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στην σχέση συσχέτισης όσον αφορά Boolean ή Vector data types 

έχουµε στον πίνακα N/E (που σηµαίνει No Equivalent) δηλαδή δεν υπάρχουν τέτοιου 

είδους τύποι δεδοµένων στο CIDOC CRM Version 4.0)   

 

 

Καταρχήν εδώ να παρατηρήσουµε ότι υπάρχει αντιστοίχηση  µεταξύ της βασικής 

κλάσης µέτρησης του GIS (Measure) και της κλάσης Dimension (E54) του CIDOC CRM. 

Χρησιµοποιώντας την ιδιότητα has type του CIDOC µπορούµε να προσδιορίσουµε τον 

τύπο του Dimension (περίπτωση των υποκλάσεων του Measure: Angle, Scale, Area, 

• Μονάδες µέτρησης (Units of Measure) 

 

OpenGis Σχέση 

Αντιστοίχησης 

CIDOC CRM 

Measure = E54 Dimension 

Measure.value:Number = Dimension.has 

value:E60 

Measure.uom:Uom… = Dimension.has 

unit:E58 

UomLength,UomAngle, 

UomArea, UomVelocity 

⊂ E58 Measurement Unit  

UomScale , Scale N/E *  

Time = E52 Timespan 
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Length, Velocity, Time.) Ωστόσο, αντίθετα µε την προσέγγιση του OpenGis ,το CIDOC 

µοντέλο δεν έχει σχεδιαστεί να υποστηρίζει περιορισµούς συνέπειας ,κάτι αυτό ισχύει 

και στην περίπτωση του Dimension type.  

 

Όσον αφορά την κλίµακα UomScale, Scale αυτή δεν έχει ληφθεί µέχρι στιγµής 

υπόψη στο CIDOC, κάτι που θα πρέπει να προστεθεί αν µας ενδιαφέρει η κωδικοποίηση 

και ψηφιοποίηση του αντικειµένου που µοντελοποιείται, διότι έχει σηµασία µε ποια 

κλίµακα γίνεται αυτή η επεξεργασία. Σε κάθε περίπτωση µας ενδιαφέρει σε τι κλίµακα 

ανταλλάσσουν πληροφορίες γεωγραφικά πληροφοριακά συστήµατα (GIS). 

 

 Τέλος, µπορεί να υπάρχει γενική αντιστοίχηση στη µονάδα του χρόνου µεταξύ των 

δύο προσεγγίσεων, ωστόσο λόγω της έλλειψης εκφραστικότητας για την προσέγγιση 

του OpenGis και η απλότητα του µοντέλου CIDOC σε αυτό το επίπεδο (στο CRM οι 

χρονική διάρκεια  τοποθετείται κάτω από την κλάση Dimension) δεν αφήνουν πολλά 

περιθώρια συνεργασίας. 

 
• Accuracy Package 

 

Το πακέτο κλάσεων Accuracy Package του OpenGis ορίζει ένα σύνολο από τύπους 

δεδοµένων (data types) για την καταγραφή της ακρίβειας διαφόρων αριθµητικών 

ποσοτήτων και δοµών δεδοµένων. Αυτή η λογική, µπορούµε να πούµε ότι απέχει 

αρκετά από την προσέγγιση του CRM. Αυτό συµβαίνει διότι το Accuracy Package 

βασίζεται σε µέσες τιµές και τεχνικές error distribution, ενώ στο CIDOC CRM µας 

ενδιαφέρει η επανάκτηση και η ακρίβεια, ακόµα και αν η τελευταία διαθέτει διαστήµατα 

αοριστίας. 

 

Topic 1: Feature Geometry 

 

Αυτή η ενότητα του OpenGis Abstract Specification ασχολείται µε την γεωµετρία των 

αντικειµένων και συγκεκριµένα ορίζει αναλυτικά τα γεωµετρικά αντικείµενα (geometric 

objects) όπως γραµµές (Lines), καµπύλες (Curves), επιφάνειες (Surfaces), στερεά 

σώµατα (Solids) κλπ. Μπορεί στο CIDOC να µας ενδιαφέρουν αντικείµενα που δεν 

µπορούν να περιγραφούν από τα παραπάνω, ωστόσο γενικά η αντιστοίχηση µπορεί να 

επιτευχθεί. Αυτό µπορεί να γίνει αντιστοιχίζοντας συγκεκριµένα CRM αντικείµενα σε 

συγκεκριµένες µορφολογικές κλάσεις του OpenGis. Παράλληλα και η αντίστροφη 

διαδικασία µπορεί να γίνει αν θεωρήσουµε ότι οι τοποθεσίες για το CRM (CRM Locations 

– P55 has current location) και τα µεγέθη (P43 has dimension) µπορούν να φορτωθούν 

από τα OpenGis δεδοµένα που διαθέτουµε. 
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Μπορεί στην προσέγγιση του OpenGis να µας ενδιαφέρουν µονοδιάστατα, διδιάστατα 

και τρισδιάστατα αντικείµενα, ωστόσο στο CRM έχουµε καθαρά E19 Physical Objects 

(real, 3-dimensional). Στο CRM δεν έχουµε σηµεία (points), σε αντίθεση µε το OpenGis 

όπου όλα εν τέλει µοντελοποιούνται σε σηµεία. Η θέση που βρίσκεται ένα αντικείµενο 

µε βάση το CRM προσδιορίζεται από την περιοχή που καταλαµβάνει ένα E19 Physical 

Object ή ένα E4 Period. 

 

Σύµφωνα µε τον οργανισµό ΟpenGis ένα feature αποτελεί τη θεµελιώδης έννοια 

µοντελοποίησης και αναπαράστασης της γεωγραφικής πληροφορίας. Είναι µια αφαίρεση 

ενός φαινοµένου του πραγµατικού κόσµου. (“an abstraction of a real world”). Με βάση 

τον τελευταίο ορισµό Feature = ∪ (union of)  E77 Persistent Item, E2 Temporal Entity 

 

Ειδικότερα ένα geographic feature είναι ένα feature που συσχετίζεται µε την σχετική 

τοποθεσία του στη γη. 

Geographic Feature = ∪ (union of)  E4 Period, E18 Physical Stuff 

 

Topic 2: Spatial Reference Systems 

 

Τα Spatial Reference Systems είναι συστήµατα αναφοράς που χρησιµοποιούνται εν 

γένει για τον προσδιορισµό της θέσης ενός αντικειµένου. Μέχρι στιγµής για ένα χρήστη 

ενός γεωγραφικού πληροφοριακού συστήµατος (GIS)  για την εύρεση των 

γεωγραφικών συντεταγµένων αρκούν τοπωνύµια. (names for locations). Αυτήν 

ακριβώς τη θεώρηση χρησιµοποιεί και το CRM µοντέλο.  

 

Θεωρώντας ότι ο χρόνος (Time) και η τοποθεσία (Location) ενός αντικειµένου 

µπορούν να υπολογιστούν από ένα ειδικό ξεχωριστό σύστηµα (Spatial Temporal 

System) µπορούµε να συµπεράνουµε ότι µια τοποθεσία (Location) είναι: 

Location = ∪ (union of)  E53 Place, E52 Time-Span 

Ένα Spatial Temporal System που χρησιµοποιεί τοποθεσίες αντιστοιχίζεται και µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί από το CRM από την ιδιότητα: P87 is identified by (identifies) ενώ η 

γενική έννοια του “Coordinate Geometry” αντιστοιχίζεται στην οντότητα Ε47 Spatial 

Coordinates. Εάν εισαγάγουµε την έννοια του χρόνου µπορεί να υπάρχουν αντίστοιχα 

properties για να χρησιµοποιήσουµε, ωστόσο η αντιστοίχηση µε το CRM δεν θα είναι 

επιτυχής. Ένας απλός λόγος είναι ότι o OpenGis χρησιµοποιεί χρονικά σηµεία (Time 

Points), κάτι που δεν υπάρχει στo CRM. Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι 

παρουσιάζει έντονες  δυσκολίες η υιοθέτηση Spatial Reference Systems, και πρέπει 

αναλογιστούµε ότι υπάρχουν ακόµη ανοιχτά θέµατα όπως πώς ορίζουµε ένα κινούµενο 

αντικείµενο σε ένα τέτοιο σύστηµα αναφοράς. 
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Topic 3: Locational Geometry Structures 

 

Τα Locational Geometry Structures είναι δοµές για την αντιστοίχηση των locational 

systems (συστήµατα που σκοπό έχουν τον εντοπισµό µιας τοποθεσίας). Σε αυτήν την 

αντιστοίχηση το domain και το range που µπορούµε να έχουµε είναι ένα από τα 

ακόλουθα: 

Ι)  Feature Geometry 

II) World Cοordinate Systems 

III) Map Coordinate Systems. 

 

H αντιστοίχηση µεταξύ των I, II µπορεί να γίνει στο CRM µε χρήση της έννοιας “E46 

Section Definitions”. 

 

 

 

 

 

Topic 8: Relationship Between Features 

 

Στο Topic 5 ο ΟpenGis εισάγει την έννοια του feature και του feature type. Ωστόσο 

δεν αναλύει συγκεκριµένους τύπους των features (feature types). Όµοια στη παρούσα 

θεµατική ενότητα (Topic 8) ορίζονται οι έννοιες των σχέσεων (relationships) µεταξύ 

των features και η έννοια του τύπου µιας σχέσης (relationship type) χωρίς να 

αναφέρονται συγκεκριµένες σχέσεις ή τύποι σχέσεων. Με αυτήν την έννοια το General 

Feature Model που χρησιµοποιεί όλες τις παραπάνω έννοιες µπορεί να θεωρηθεί σαν 

ένα µέτα-µοντέλο το οποίο δεν µπορεί όµως στην ουσία να συγκριθεί µε το CIDOC CRM 

που είναι σαφώς ορισµένο και συγκεκριµένο όσον αφορά τις οντότητες και τις µεταξύ 

τους σχέσεις. 
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ENOTHTA 5: Η νεώτερη προσέγγιση της GML 

5.1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της GML 

H GML προέκυψε λίγα χρόνια µετά το Abstract Specification επίσης από τον 

οργανισµό OpenGis. H Geography Markup Language (GML) όπως η ίδια ονοµάζεται, 

αποτελεί ουσιαστικά µια XML γραµµατική για την µοντελοποίηση, αποθήκευση και 

µεταφορά γεωγραφικής πληροφορίας [4]. Όλες λοιπόν οι βασικές ιδέες του OpenGis 

Abstract Specification καθώς και αρκετές επεκτάσεις τους µπορούν να εκφραστούν 

µέσα από σχήµατα GML. 

Γενικά η GML παρέχει µια σειρά από αντικείµενα (gml objects) για την περιγραφή των 

γεωγραφικών χαρακτηριστικών (features), συστηµάτων συντεταγµένων και αναφοράς 

(coordinate reference systems), της γεωµετρίας και της τοπολογίας των αντικειµένων 

(geometry/topology), του χρόνου (time), των µονάδων µέτρησης (units of measure). 

Όπως λέγαµε και στην προηγούµενη ενότητα ένα geographic feature είναι ένα 

φαινόµενο του πραγµατικού κόσµου που συσχετίζεται µε την σχετική τοποθεσία του στη 

γη. Με την GML µια ψηφιακή αναπαράσταση του πραγµατικού κόσµου µπορεί να 

θεωρηθεί σαν ένα σύνολο από features. Η κατάσταση ενός feature ορίζεται από ένα 

σύνολο από properties (ιδιότητες). Κάθε property µπορεί να θεωρηθεί σαν µια 

τριπλέτα της µορφής {όνοµα, τύπος, τιµή} ή {name, type, value}. Ειδικότερα τα 

geographic features έχουν properties µε γεωµετρικές τιµές (geometry valued). Μια 

συλλογή από features ονοµάζεται feature collection και έχει ένα δικό της τύπο, όπως 

και τα δικές τις µοναδικές ιδιότητες. 

Τα geographic features έχουν σαν υποκλάσεις (sub-types) coverages και 

observation. Μια coverage (κάλυψη) είναι µια «υποκλάση» ενός feature που έχει µια 

συνάρτηση κάλυψης (coverage function) µε πεδίο ορισµού ένα spatial domain και 

σύνολο τιµών ένα σύνολο από 2 έως n διδιάστατες πλειάδες. Με την coverage 

µπορούµε να αναπαραστήσουµε ένα feature ή µια συλλογή από features έτσι ώστε να 

µοντελοποιήσουµε κάνοντας ορατές τις γεωγραφικές συσχετίσεις ( “spatial relationships 

and spatial distribution of earth phenomena”). Μια observation µοντελοποιεί την 

πράξη της παρατήρησης  και ειδικότερα τον χρόνο που έγινε η παρατήρηση και την τιµή 

αυτής της παρατήρησης. 

Ένα reference system (σύστηµα αναφοράς) παρέχει µια κλίµακα µέτρησης για την 

ανάθεση τιµών σε τοποθεσίες χρόνους κλπ. Ένα coordinate reference system 

αποτελείται από ένα αξονικό σύστηµα συντεταγµένων που συσχετίζεται µε τη γη µε τη 

βοήθεια µιας «αφετηρίας» (datum) που ορίζει το µέγεθος και το σχήµα της γης. Ένα 

temporal reference system παρέχει standard µονάδες µέτρησης του χρόνου και 

περιγραφής χρονικού µήκους ή διάρκειας. Στην GML ακολουθώντας το πρότυπο 

ISO8601, χρησιµοποιείται τι γρηγοριανό ηµερολόγιο (Gregorian calendar with UTC) σαν 

προκαθορισµένο (default) temporal reference system. 
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5.2 GML Objects 

Η GML µοντελοποιεί τις πηγές που συνιστούν γεωγραφική πληροφορία σε κατηγορίες 

αντικειµένων όπου καθεµία από αυτές αντιστοιχεί σε ένα  (gml_Οbject). Ένα 

αντικείµενο για την GML µοντελοποιείται πάντα σαν ένα global element (στοιχείο) της 

XML Schema που συσχετίζεται µε ένα content model, µέσα στο οποίο στην ουσία  

ορίζονται όλες οι ιδιότητες (properties) που περιγράφουν το µοντέλο. (σσ. θα δείξουµε 

παρακάτω παραδείγµατα). Στην παρακάτω ιεραρχία των gml objects το βελάκι που 

εµφανίζεται υποδηλώνει ευρύτερη ισοδυναµία (υποκλάση-subclass of). Σε κάθε κουτάκι 

εµφανίζεται αρχικά η έννοια την οποία περιγράφει το abstract element της που 

ακολουθεί , (το οποίο είναι και το κορυφαίο ιεραρχικά για την έννοια την οποία 

περιγράφει ) καθώς και η ενότητα στην παρούσα αναφορά στην οποία περιγράφονται 

αναλυτικά και τα υπόλοιπα elements της εκάστοτε έννοιας και η οποία αντιστοιχεί σε 

κάποιο GML Schema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια περιγράφουµε συνοπτικά το κάθε αντικείµενο (αυτό γίνεται µέσα από 

συγκεκριµένες ιδιότητες) σε αυτήν την ιεραρχία: 

 

Feature
gml:_Feature

5.3.5.

? bject
Gml:_object

GML ? bject
gml:_GML

Observation
gml:_Observation

5.3.6

Coverage
gml:_Coverage

5.3.7

Definition
gml:Definition

5.3.9

GML Metadata
gml:_Metadata

5.3.4

Unit Definition
gml:UnitDefinition

Temporal Reference System
gml: TimeReferenceSystem

Value gml:_Value
5.3.8

CRS
gml:_CRS

5.3.10

Geometry
gml:_Geometry

Topology
gml:_Topology

Temporal
gml:_Timeobject

StyleDescription
gml:_StyleDescriptor

 gml:_Feature: Είναι το κορυφαίο ιεραρχικά (head) abstract element του 

substitutionGroup (κατηγορίας) που εµπεριέχει elements του οποίο το content 

model προέρχεται από το gml:FeatureType και αναφέρεται γενικά στην 

µοντελοποίηση ενός geographic feature. 
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 gml:_Observation: Είναι το element που περιγράφει την έννοια του 

observation για την οποία µιλήσαµε παραπάνω. Υποκλάση του gml_Feature και 

φυσικά έχει substitutionGroup το gml:_Feature. 

 gml:_Coverage: Είναι το element που περιγράφει την έννοια του coverage για 

την οποία επίσης αναφερθήκαµε παραπάνω. Υποκλάση του gml_Feature και 

φυσικά έχει substitutionGroup το gml:_Feature. 

 gml:_Geometry: Είναι το κορυφαίο ιεραρχικά abstract element του 

substitution Group που αφορά όλα τα γεωµετρικά στοιχεία (geometric elements) 

στην GML 3. 

 gml:_Topology: Είναι το κορυφαίο ιεραρχικά abstract element του substitution 

Group που αφορά στην τοπολογία των στοιχείων. 

 gml:_Value: Είναι το κορυφαίο ιεραρχικά (head) abstract element του 

substitutionGroup (κατηγορίας) των διαφόρων τιµών και εµπεριέχει τα: 

gml:_ScalarValue, gml:_ScalarValueList. 

 gml:Definition: Είναι το βασικό στοιχείο µε το οποίο ορίζουµε νέους όρους που 

χρησιµοποιούνται σαν τιµές συγκεκριµένων ιδιοτήτων ή σαν αναφορές 

πληροφορίας. 

 gml:UnitDefinition: Είναι ένα γενικό element που χρησιµοποιείται για τον 

ορισµό µονάδων µέτρησης (units of measure) για τις οποίες δεν είναι γνωστή 

καµία συσχέτιση µε άλλες µονάδες. Είναι υποκλάση του gml:Definition (αυτό 

σηµαίνει ότι substirutionGroup=”gml:Definition”). 

 gml:TimeReferenceSystem: Είναι το βασικό στοιχείο για τα χρονικά 

συστήµατα αναφοράς (temporal reference systems). Απλά επεκτείνει το content 

model του τύπου gml:DefinitionType που ορίζεται στο gml:UnitDefinition. 

 gml_TimeObject: Είναι το κορυφαίο ιεραρχικά abstract element του 

substitution Group που αφορά χρονικές στιγµές και διάρκειες και χρησιµοποιεί 

σαν τύπο το gml:AbstractGMLTime. 

 gml:_CRS: Είναι βασικό στοιχείο για τη δήλωση ενός συστήµατος αναφοράς 

(Coordinate Reference System – CRS) 

 gml:_StyleDescriptor: Χρησιµοποιείται σαν βάση επέκτασης για το 

περιγραφικό στυλ των elements. 

 gml:_Metadata: Θεωρείται σαν το abstract element που ορίζει ένα σύνολο από 

µεταδεδοµένα για τα διάφορα properties. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 

     ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 



                                     Γεωγραφικός Εντοπισµός 21

Καθένα από τα παραπάνω gml Objects συµµετέχουν σε αντίστοιχα xsd σχήµατα που 

ορίζονται σαφώς στο “OpenGIS Geography Markup Language Specification” και 

µοντελοποιούν κάθε µορφής γεωγραφικής πληροφορία. Εµείς ανάλογα µε την 

περίπτωσή µας θα πρέπει να τα χρησιµοποιούµε σύµφωνα και µε τις παρακάτω οδηγίες. 

 

5.3. Οδηγίες για την χρήση των GML σχηµάτων 

 

1. Εάν θέλουµε να µοντελοποιήσουµε γεωγραφικά χαρακτηριστικά τότε 

χρειαζόµαστε το feature.xsd (σελ. 332) 

2. Εάν τα features που υποστηρίζουµε έχουνε ιδιότητες που χρησιµοποιούν 

µονάδες µέτρησης τότε χρειαζόµαστε τα valueObjects.xsd (σελ. 340), 

measure.xsd (σελ. 267), basicTypes.xsd (σελ. 256). Εάν θέλουµε να 

ορίσουµε επιπλέον µονάδες µέτρησης τότε θα χρειαζόµαστε και το units.xsd 

(σελ. 263). 

3. Εάν χρησιµοποιούµε γεωµετρία µονοδιάστατων ή δισδιάστατων αντικειµένων 

τότε είναι αρκετό το  geometryBasic2d.xsd (σελ. 285).  Ζητήµατα πιο 

σύνθετης γεωµετρίας συζητούνται στην ενότητα 6.5. του GML Specification. 

4. Όταν στα σχήµατά µας ορίζουµε ιδιότητες τοπολογίας τότε χρησιµοποιούµε το 
topology.xsd. 

5. Εάν θέλουµε να καταχωρήσουµε επιπλέον πληροφορίες για τα συστήµατα 
αναφοράς τότε ανάλογα χρησιµοποιούµε τα CRS Schemas (σελ. 359-392): 

dataQuality.xsd (σελ. 359), referenceSystems.xsd (σελ. 359), 

datums.xsd (σελ 361), coordinateSystems.xsd (σελ. 365), 

coordinateOperators.xsd (σελ. 381), coordinateReferenceSystems.xsd 

(σελ.392). 

6. Όταν έχουµε να κάνουµε µε ιδιότητες που εξαρτώνται από τον χρόνο και 

δυναµικά features τότε χρησιµοποιούµε τα temporal schemas: temporal.xsd 

(σελ. 272), dynamicFeature.xsd (σελ. 336). 

7. Σε περιπτώσεις που κατασκευάζουµε καλύψεις (coverages) όπως για παράδειγµα 

αεροφωτογραφίες, εικόνες από δορυφόρους κλπ. τότε είναι απαραίτητο το 

coverage.xsd (σελ. 345). 

8. Όταν θέλουµε να µοντελοποιήσουµε την πράξη της παρατήρησης (observation) 

σε περιπτώσεις όπως  για παράδειγµα λήψης φωτογραφιών ή διαφόρων 

µετρήσεων τότε µπορούµε να χρησιµοποιούµε το observation.xsd (σελ. 338). 

Μάλιστα στην περίπτωση των µετρήσεων είναι πιθανόν χρήσιµα και τα σχήµατα 

valueObjects.xsd (σελ. 340),, measure.xsd (σελ. 267). 

9. Όταν θέλουµε να ορίσουµε συγκεκριµένες κατευθύνσεις (π.χ ενδείξεις πυξίδας) 
τότε µας χρειάζεται το direction schema (direction.xsd σελ. 331). 
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10. Στην περίπτωση που ασχολούµαστε µε µε την περιγραφή στυλ γραφικών για 

features, geometries, topologies τότε είναι χρήσιµο το (defaultStyle.xsd σελ. 

352). 

11. Για ορισµό και χρήση Metadata χρησιµοποιούµε το Metadata element που 

ορίζεται στο gmlBase.xsd (σελ. 250). 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

 

Στην πλειονότητα των εφαρµογών αρκεί µια εισαγωγή του feature.xsd, το οποίο µε 

την σειρά του κάνει εισαγωγή απλών γεωµετρικών σχηµάτων και το gmlBase.xsd. 

 

5.4 GML Base Schema 

 

Οι τύποι και τα στοιχεία καθώς και το συντακτικό που χρησιµοποιούνται για τη 

δηµιουργία ενός GML µοντέλου παρουσιάζονται αναλυτικά στο αρχείο gmlBase.xsd 

του “OpenGIS Geography Markup Language” ([4] σελιδα 250). Παρακάτω θα 

προσπαθήσουµε να αποσαφηνίσουµε και να παρουσιάσουµε τα βασικά στοιχεία αυτού 

του µοντέλου.  

 

Γενικά το σχήµα του gmlBase.xsd ορίζει: 

− Μια ρίζα τύπου XML (root XML type) κάτω από την οποία θα βρίσκονται όλοι οι XML 

τύποι (XML types) από τους οποίους παράγονται και όλα τα GML Objects. 

− Ένα σχέδιο (pattern) για τον ορισµό των GML properties. 

− Σχέδια για συλλογές (collections) και πίνακες (arrays) και συστατικά (components)  

για αυτούς. 

− Συστατικά (components) για την συσχέτιση µεταδεδοµένων µε GML Objects. 

− Συστατικά (components) για την κατασκευή ορισµών (definitions) και λεξικών 

(dictionaries)  

 

Τα βασικά στοιχεία που χρειάζονται για την κατασκευή αναγνωρίσιµων GML Objects 

περιγράφονται στο ακόλουθο σχήµα: 

 

<element name="_GML" type="gml:AbstractGMLType" abstract="true" 

substitutionGroup="gml:_Object"/> 
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<complexType name="AbstractGMLType" abstract="true"> 

<sequence> 

<element ref="gml:metaDataProperty" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

<element ref="gml:description" minOccurs="0"/> 

<element ref="gml:name" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

</sequence> 

<attribute ref="gml:id" use="optional"/> 

</complexType> 

 

Όπως βλέπουµε στις 2 πρώτες γραµµές του παραπάνω σχήµατος ορίζουµε το όνοµα 

του στοιχείου (element name) τον τύπο του (type) και την κατηγορία 

(substititionGroup) στην οποία ανήκει. To όνοµα του στοιχείου που αναπαριστά το GML 

Object δείχνει τον θεµελιώδη ορισµό του αντικειµένου. Τα γενικά και βασικότερα 

ονόµατα (element names) που συναντάµε στην GML για τα αντίστοιχα αντικείµενα  (και 

αναλύονται σε ξεχωριστές ενότητες [4]) είναι τα:  

gml:_Object,gml:_GML, gml:_Feature,gml:_Value, gml:_Coverage, 

gml:_Topology ,gml:_CRS.  

 

Επίσης παρατηρούµε ότι κάθε GML object που αναπαριστάται ως gml:_GML element 

έχει 4 ιδιότητες (properties): 

− metaDataproperty (αυτή η ιδιότητα περιλαµβάνει ή αναφέρεται σε ένα πακέτο 

µεταδεδοµένων που εµπεριέχει ιδιότητες αποκλειστικά για µεταδεδοµένα): 

 

<element name="metaDataProperty" type="gml:MetaDataPropertyType"/> 

 

− description (η τιµή αυτής της ιδιότητας περιλαµβάνει µια περιλαµβάνει µια 

περιγραφή αντικειµένου η οποία εµπερικλείεται µέσα σε ένα string ή µια αναφορά σε 

µια εξωτερική περιγραφή): 

 

<element name="description" type="gml:StringOrRefType"/> 

 

− name (µε αυτήν την ιδιότητα παρέχεται ένα αναγνωριστικό για το αντικείµενο το 

οποίο συνήθως είναι ένα περιγραφικό όνοµα): 
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<element name="name" type="gml:CodeType"/> 

 

− id ( µε αυτή την ιδιότητα παρέχεται (προαιρετικά) η δυνατότητα χειρισµού του 

αντικειµένου  σε µια βάση δεδοµένων µε τη δηµιουργία ενός µοναδικού 

αναγνωριστικού id). 

 

<attribute name="id" type="ID"/> 

 

GML properties 

 

Ένα GML property είναι ένα χαρακτηριστικό του GML Object. Tα GML Objects 

µπορούν να έχουν ένα µεγάλο αριθµό από properties εκτός από αυτά που κληρονοµούν 

από το gml:AbstractGMLType. Μια ιδιότητα ορίζεται να έχει απλό ή σύνθετο 

(complex) περιεχόµενο. Μια ιδιότητα µε απλό περιεχόµενο (simple content) έχει έναν 

τύπο (στην XML Schema) simpleContent (π.χ οι περιπτώσεις gml:name, 

gml:description). Μια ιδιότητα µε σύνθετο περιεχόµενο έχει έναν τύπο (στην XML 

Schema) complexContent (π.χ οι περιπτώσεις gml:member).  

 

Tα property elements εµφανίζονται µε 2 µορφές: by value (κατά αξία) και by 

reference (κατά αναφορά). Στην πρώτη περίπτωση (by value) η τιµή της ιδιότητας 

αναπαρίσταται απευθείας σαν το περιεχόµενο του property element. Στη δεύτερη 

περίπτωση (by reference) η τιµή της ιδιότητας υπάρχει διαθέσιµη κάπου άλλου και 

καθορίζεται από την τιµή του xlink:href attribute που βρίσκεται στο property element. 

 

Για τον ορισµό ενός property µπορούµε να ακολουθούµε το παρακάτω βασικό σχέδιο: 

 

<element name="_association" type="gml:AssociationType" 

abstract="true"/> 

 

<complexType name="AssociationType"> 

<sequence> 

<element ref="gml:_Object" minOccurs="0"/> 

</sequence> 

<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

</complexType> 
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Ένα ειδικό property µε σύνθετο περιεχόµενο που χρησιµοποιείται για την υποστήριξη 

συλλογών αντικειµένων είναι το gml:member και ορίζεται στο gmlBase. 

 

Υποστήριξη Metadata: 

 

Για την υποστήριξη των µεταδεδοµένων ορίζεται επίσης στο gmlBase η ιδιότητα 

metaDataProperty η οποία ακολουθεί το παρακάτω σχέδιο:  

 

<complexType name="MetaDataPropertyType"> 

<sequence> 

<element ref="gml:_MetaData" minOccurs="0"/> 

</sequence> 

<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

<attribute name="about" type="anyURI" use="optional"/> 

</complexType> 

<element name="metaDataProperty" type="gml:MetaDataPropertyType" 

substitutionGroup="gml:_property"/> 

 

Η τιµή του metaDataProperty είναι ένα abstract element: gml:_Metadata που παίζει 

τον ρόλο του placeholder για κάθε πακέτο ιδιοτήτων για µεταδεδοµένα και ορίζεται ως 

ακολούθως: 

 

 <complexType name="AbstractMetaDataType" abstract="true" mixed="true"> 

<attribute ref="gml:id" use="optional"/> 

</complexType> 

<element name="_MetaData" type="gml:AbstractMetaDataType" 

abstract="true" 

substitutionGroup="gml:_Object"/> 

 

Στη συνέχεια σε αυτό το βασικό µοντέλο ορίζονται και διάφορα χαρακτηριστικά που 

υποστηρίζονται όπως xlinks (για τη δήλωση συσχετίσεων µεταξύ αντικειµένων κατά 

αναφορά δηλ. by reference, καθώς και παρουσιάζονται οι βασικοί τύποι απλού 
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περιεχοµένου (που ούτως ή άλλως αναφέρονται αναλυτικά στο basicTypes.xsd ([4] 

σελιδα 256.) 

 

5.5 Feature Model – Feature Schema 

 

To Feature Model αποτελεί το βασικότερο µοντέλο για την στοιχειώδη περιγραφή της 

εκάστοτε γεωγραφικής πληροφορίας. Η κεντρική οντότητα του Feature Model, 

gml_Feature µοντελοποιεί ένα geographic feature (αφορά την έννοια GML Feature, 

όπως βλέπουµε και από το παραπάνω σχήµα.) έχει 2 υποκλάσεις αντικειµένων το 

gml_Observation και gml_Coverage (που αφορούν τις έννοιες GML Observation και 

GML coverage) που θίξαµε παραπάνω. To feature schema που περιγράφεται στο 

αρχείο feature.xsd του “OpenGIS Geography Markup Language” ([4] σελιδα 332) 

παρέχει ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο δηµιουργίας GML features & collections.  

 

Το στοιχείο gml_Feature ορίζεται ως εξής: 

 

<element name="_Feature" type="gml:AbstractFeatureType" abstract="true" 

substitutionGroup="gml:_GML"/> 

 

Πιο γενικά εάν το συγκεκριµένο feature element µπορεί να χρησιµοποιείται από ένα 

gml:Feature Collection τότε αυτό το global element πρέπει να οριστεί σαν µέλος του 

gml_Feature substitution group ως ακολούθως: 

 

<element name="<<featureName>>" type = “<<contentModel >>” 

substitutionGroup=”gml:_Feature” /> 

 

Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι το content model ενός feature µπορεί να ένα 

complex type (σύνθετος τύπος) µε κάποιο (προαιρετικά) όνοµα. 

 

Ιδιότητες (properties) που υποστηρίζονται στο Feature Model της GML. 

 

Γενικές Ιδιότητες: 

 
• gml:location   
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Η ιδιότητα gml:location  περιγράφει τη γενική τοποθεσία ενός feature. Η τιµές που 

µπορεί ν πάρει είναι οποιοσδήποτε τύπος που εµφανίζεται στην ιδιότητα gml_locator. 

Παρακάτω δείχνουµε τα content models των ιδιοτήτων gml:location και gml:locator: 

 

<element name="location" type="gml:LocationPropertyType" 

substitutionGroup="gml:_property"/> 

<complexType name="LocationPropertyType"> 

<sequence > 

<group ref="gml:locator" minOccurs="0"/> 

</sequence> 

<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

</complexType> 

 

<group name="locator"> 

<choice> 

<element ref="gml:_Geometry"/> 

<element ref="gml:LocationString"/> 

<element ref="gml:LocationKeyWord"/> 

</choice> 

</group> 

 

Όπως βλέπουµε η τιµή του location µπορεί να είναι ένα complex value, αλλά όχι ένα 

αυθαίρετο GML Object. Ουσιαστικά έχουµε 4 τρόπους δήλωσης της τοποθεσίας µε βάση 

τις τιµές που αυτή παίρνει: 

 

 ∆ήλωση τοποθεσίας µε βάση τη γεωµετρία (gml Geometry) και κάποιο 

συγκεκριµένο σύστηµα αναφοράς: 

  

<gml:location> 

<gml:Point gml:id="point96" srsName="epsg:4326"> 

<gml:coordinates>31:56:00S 115:50:00E</gml:coordinates> 

</gml:Point> 

</gml:location> 
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 ∆ήλωση τοποθεσίας χρησιµοποιώντας ένα απλό αλφαριθµητικό (text string): 

 

<gml:location> 

<gml:LocationString>Nigel Foster’s town of residence</gml: 

LocationString> 

</gml:location> 

 
 ∆ήλωση τοποθεσίας µε βάση κάποια τιµή που είναι ορισµένηκάπου αλλού: 

 

<gml:location xlink:href="http://my.big.org/locations/point53"/> 

 
 ∆ήλωση τοποθεσίας µε βάση κάποιο όνοµα από µια ορισµένη πηγή: 

 

<gml:location> 

<gml:LocationKeyWord 

codeSpace="http://www.anzlic.org.au/icsm/cgna/index.html"> 

Leederville</gml:LocationKeyWord> 

</gml:location> 

 
• gml:boundedBy 

 

Η ιδιότητα gml:boundedBy ορίζει τα όρια της «περιοχής» (envelope) που καλύπτει 

ολόκληρο το feature. To content model αυτής της ιδιότητας ακολουθεί όπως και αυτό 

της ιδιότητας gml:boundingShape που χρειάζεται στο πρώτο. 

 

<element name="boundedBy" type="gml:BoundingShapeType"/> <complexType 

name="BoundingShapeType"> 

<sequence> 

<group ref="gml:boundingShape"/> 

</sequence> 

</complexType> 
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<group name="boundingShape"> 

<choice> 

<element ref="gml:Envelope"/> 

<element ref="gml:Null"/> 

</choice> 

</group> 

 

Όπου η ιδιότητα gml:Envelope µε βάση την οποία ορίζονται οι τιµές της 

gml:boundedBy περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 7.5 του GML Specification [4] 

και έχει το ακόλουθο content model: 

 

<complexType name="EnvelopeType"> 

<complexContent> 

<extension base="gml:AbstractGeometryType"> 

<sequence> 

<choice> 

<element ref="gml:coord" minOccurs="2" maxOccurs="2"/> 

<element ref="gml:pos" minOccurs="2" maxOccurs="2"/> 

<element ref="gml:coordinates"/> 

</choice> 

</sequence> 

</extension> 

</complexContent> 

</complexType> 

 

To gml:coord χρησιµοποιείται για την συµβατότητα µε την GML 2. Αντί αυτού 

(deprecation) χρησιµοποιείται το gml:pos. 

To gml:pos είναι του τύπου DirectPositionType που περιγράφεται στη συνέχεια. 

Το gml:coordinates είναι του τύπου CoordType που περιγράφεται στη συνέχεια 

αφορά µια πλειάδα συντεταγµένων σε µια δύο ή τρεις διαστάσεις. Αντί αυτού 

χρησιµοποιείται το DirectPositionType. 

 

<complexType name="DirectPositionType"> 

     ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 



                                     Γεωγραφικός Εντοπισµός 30

<simpleContent> 

<extension base="gml:doubleList"> 

<attribute name="srsName" type="anyURI" use="optional" /> 

<attribute name="dimension" type="positiveInteger" use="optional" /> 

</extension> 

</simpleContent> 

</complexType> 

 

<complexType name="CoordType"> 

<sequence> 

<element name="X" type="decimal" /> 

<element name="Y" type="decimal" minOccurs="0" /> 

<element name="Z" type="decimal" minOccurs="0" /> 

</sequence> 

</complexType> 

 
• gml:priorityLocation 

 

Η ιδιότητα gml:priorityLocation παρέχεται από την GML για να δώσουµε 

προτεραιότητα στις περιοχές κάποιων features. To content model που ακολουθεί είναι 

ουσιαστικά το ίδιο αυτό που αφορούσε την περίπτωση του gml:location µε επιπλέον ένα 

priority string που χρησιµοποιείται για το βαθµό σηµαντικότητας σε διαφορετικές 

τοποθεσίες.  

 

<element name="priorityLocation"type="gml:PriorityLocationPropertyType" 

 substitutionGroup="gml:location"/> 

 

<complexType name="PriorityLocationPropertyType"> 

<complexContent> 

<extension base="gml:LocationPropertyType"> 

<attribute name="priority" type="string" use="optional"/> 

</extension> 

</complexContent> 
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</complexType> 

 

Ιδιότητες που αφορούν τις σχέσεις-συσχετίσεις µεταξύ των features. 

(Feature Association Properties). 

 

Υπάρχει µια κατηγορία από ιδιότητες που ορίζουν συσχετίσεις µεταξύ των features και 

χρησιµοποιούν το σχέδιο (pattern) του gml:AssociationType ως ακολούθως: 

 

<complexType name="FeaturePropertyType"> 

<sequence> 

<element ref="gml:_Feature" minOccurs="0"/> 

</sequence> 

<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/> 

</complexType> 

 

Τα ειδικά elements gml:featureMember και gml:featureProperty χρησιµοποιούν 

λοιπόν το παραπάνω content model και ορίζονται ως εξής: 

 

<element name="featureMember" type="gml:FeaturePropertyType"/> 

<element name="featureProperty" type="gml:FeaturePropertyType"/> 

 

Σε κάποιες περιπτώσεις είναι χρήσιµο να ορίζουµε µια ιδιότητα να περιέχει ένα πίνακα 

(array) από features. Αυτό µπορεί να γίνει στο Feature Model ορίζοντας µια ειδικό 

feature array property που ακολουθεί το content model που ακολουθεί... 

<element name="featureMembers" type="gml:FeatureArrayPropertyType"/> 

 

<complexType name="FeatureArrayPropertyType"> 

<sequence> 

<element ref="gml:_Feature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

</sequence> 

</complexType> 
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Γεωµετρικές ιδιότητες (Geometry Properties) που χρησιµοποιούνται στο Feature 
Model της GML 

Στο feature.xsd ορίζονται ένα σύνολο από ψευδώνυµα (aliases) που αφορούν γεωµετρικές 
ιδιότητες: 

 

<element name="centerOf" type="gml:PointPropertyType" 

substitutionGroup="gml:pointProperty"/> 

 

<element name="position" type="gml:PointPropertyType" 

substitutionGroup="gml:pointProperty"/> 

 

<element name="extentOf" type="gml:SurfacePropertyType" 

substitutionGroup="gml:surfaceProperty"/> 

 

<element name="edgeOf" type="gml:CurvePropertyType" 

substitutionGroup="gml:curveProperty"/> 

 

<element name="centerLineOf" type="gml:CurvePropertyType" 

substitutionGroup="gml:curveProperty"/> 

 

Feature Collections 

 

Μία GML Feature Collection είναι µια συλλογή από GML feature instances 

(στιγµιότυπα) που µπορούν να συµπεριφερθούν σαν ένα GML feature. Όλες οι GML 

feature collections πρέπει να παράγονται µε επέκταση (extension) ή περιορισµό 

(restriction) του gml:AbstractFeatureCollectionType που ορίζεται ως εξής : 

 

<complexType name="AbstractFeatureCollectionType" abstract="true"> 

<complexContent> 

<extension base="gml:BoundedFeatureType"> 

<sequence> 

<element ref="gml:featureMember" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

<element ref="gml:featureMembers" minOccurs="0"/> 

</sequence> 
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</extension> 

</complexContent> 

</complexType> 

 

Η ιδιότητα gml:FeatureMember που χρησιµοποιείται παραπάνω µπορεί να 

αναφέρεται και σε ένα αποµακρυσµένο feature (µε χρήση του xlink:ref attribute). Αυτό 

δεν συµβαίνει στην περίπτωση του property gml:FeatureMembers. Το τελευταίο 

εµπερικλείει ένα σύνολο από µέλη µιας Feature Collection. Γενικά οι GML Feature 

Collections είναι στην ουσία έγκυρα GML features που µπορούν να έχουν όλες τις 

ιδιότητες των features όπως για παράδειγµα gml:location. 

 

Τέλος, το παρακάτω σχήµα παρέχει µια feature collection:  

 

<element name="FeatureCollection" type="gml:FeatureCollectionType" 

substitutionGroup="gml:_Feature"/> 

<complexType name="FeatureCollectionType"> 

<complexContent> 

<extension base="gml:AbstractFeatureCollectionType"/> 

</complexContent> 

</complexType> 

 

5.6 Observation Schema 

 

Ένα GML Observation µοντελοποιεί την ενέργεια της παρατήρησης, που συνήθως 

γίνεται µε µία κάµερα, από έναν άνθρωπο ή από κάποιο εργαλείο. Το GML Observation 

αποτελεί ένα GML Feature που ορίζει τον χρόνο (time) που έγινε αυτή η παρατήρηση 

και µια τιµή (value) επίσης για αυτήν παρατήρηση. ‘Ολα αυτά περιγράφονται στο 

Observation Schema (observation.xsd σελ 338). 

 

Υπάρχουν δύο ειδών observations: gml:Observation και gml:DirectedObservation. To 

gml:DirectedObservation είναι και αυτό gml:Observation και επιπλέον έχει µια ιδιότητα 

για την δήλωση της κατεύθυνσης gml:direction. 

 

Οι ιδιότητες (properties) του gml:Observation είναι: 
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• gml:using -- Περιέχει ή δείχνει σε µια περιγραφή ενός sensor (αισθητήρας) ή 
εργαλείου  που χρησιµοποιείται για την παρατήρηση. 

• gml:target -- Περιέχει ή δείχνει στην περιοχή που αποτελεί το αντικείµενο της 
παρατήρησης 

• gml:resultOf – Περιέχει µια αναφορά στην παρατήρηση (π.χ ένα xlink) 

 

5.7. Coverage Schema 

 

Σύµφωνα µε το ISO 19123 το OGC Abstract Specification παρέχει έναν ορισµό για 

την κάλυψη. “Coverages support mapping from a spatiotemporal domain to attribute 

values where attribute types are common to all geographic positions within the 

spatiotemporal domain. A spatiotemporal domain consists of a collection of direct 

positions in a coordinate space” Examples of coverages include rasters, triangulated 

irregular networks, point coverages, and polygon coverages. Coverages are the 

prevailing data structures in a number of application areas, such as remote sensing, 

meteorology,and bathymetric, elevation, soil, and vegetation mapping.” 

Μεταφράζοντας τον παραπάνω ορισµό, οι καλύψεις υποστηρίζουν την αντιστοίχηση 

ενός «χωροχρονικού» πεδίου τιµών σε τιµές ιδιοτήτων όπου οι τύποι των ιδιοτήτων 

είναι κοινοί για όλες τις γεωγραφικές θέσεις µέσα σε αυτό το καθορισµένο πεδίο τιµών. 

Ένα «χωροχρονικό» πεδίο τιµών αποτελείται από µία συλλογή από συγκεκριµένες 

θέσεις µέσα σε ένα χώρο αναφοράς. Παραδείγµατα καλύψεων που µπορούµε να 

αναφέρουµε είναι καλύψεις σηµείων, πολογωνικές καλύψεις κλπ. Γενικά οι καλύψεις 

εφαρµόζονται σε ένα ευρύ φάσµα περιοχών. 

 

Η πληροφορία που περιγράφει µια κάλυψη συνήθως αναπαριστάται µε δύο τρόπους: 

i. Σαν ένα σύνολο από διακριτά ζευγάρια της µορφής τοποθεσία – τιµή (location-

value pairs). 

ii. Σαν µια περιγραφή του γεωγραφικού πεδίου τιµών (spatio-temporal domain: 

multi-geometry, grid) και ένα σύνολο από τιµές του πεδίου τιµών µαζί µε τη συνάρτηση 

που θέτει µια τιµή στο σύνολο τιµών κάθε θέσης που ανήκει στο πεδίο ορισµού. 

 

Ο βασικός τύπος για τον ορισµό coverages είναι ο ΑbstractCoverageType ενώ το 

κορυφαίο ιεραρχικά abstract element είναι το gml:_Coverage. Αναλυτικά τα elements 

που είναι διαθέσιµα και χρησιµοποιούνται στο Coverage Schema (coverage.xsd σελ 

345) είναι τα ακόλουθα: 

• gml:domainSet -- Περιγραφει µια χωροχρονική περιοχή ενδιαφέροντος µέσα 

στην οποία ορίζεται η κάλυψη. 

• gml:rangeSet -- Περιέχει τις τιµές της κάλυψης (Range Set) 
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• gml:Datablock –- Περιγράφει το Range σαν ένα µπλοκ από τιµές τύπου 

κειµένου (όπως την αναπαράσταση Common Separated Value (CSV) 

• gml:rangeParameters -- Περιγράφει την παραµετροποίηση που µπορούµε να 

προσδώσουµε στο πεδίο τιµών. 

• gml:tupleList -- Χρησιµοποιείται για να δηλώσουµε ένα σύνολο απο ζευγάρια 

που ανήκουν π.χ. στο Range Set. 

• gml:File -- Χρησιµοποιείται όταν το Range Set µπορεί να κωδικοποιηθεί σαν ένα 

δυαδικό αρχείο. 

• gml:coverageFunction -- Με αυτό περιγράφουµε τη συνάρτηση κάλυψης που 

κάνει την αντιστοίχιση από το πεδίο ορισµού στο πεδίο τιµών της κάλυψης. 

• gml:MappingRule -- Παρέχει µια τυπική ή µη τυπική περιγραφή της 

συνάρτησης κάλυψης. 

• gml:GridFunction -- ∆ίνει τον κανόνα αντιστοίχισης για µεταξύ grid posts 

(κάλυψη διακριτών στοιχείων) ή grid cells (διακριτή επιφάνεια κάλυψης) και του 

Range Set. 

 

5.8 Values Schema 

 

Στο valueObjects.xsd ορίζονται οι ιδιότητες για την υποστήριξη των τιµών όλων των 

αντικειµένων που χρησιµοποιούνται σε κάθε GML σχήµα. Αναλυτικά έχουµε: 

• gml:Boolean, gml:BooleanList -- Για δυαδικές τιµές ή µια λίστα δυαδικών 

τιµών. 

• gml:Category, gml:CategoryList -- Για όρους που αναπαριστούν µια 

κατηγορία (classification). 

• gml:Count, gml:CountList -- Για ακέραιους που εµφανίζουν ένα 

ποσό/ποσοστό . 

• gml:Quantity, gml:QuantityList -- Για αριθµητικές τιµές  που βρίσκονται σε 

κάποια κλίµακα 

• gml:Value -- Με χρήση αυτής της ιδιότητας οµαδοποιούµε τις γενικές τιµές που 

ορίζονται σε αυτό το σχήµα µε Geometry Objects, Temporal Objects, Measures.  

• gml:valueProperty, gml:valueComponent, gml:valueComponents -- Είναι 

στοιχεία µε τα οποία δηµιουργούµε στιγµιότυπα αντιστοιχίζοντας που ανήκει ένα 

GML Property ή ποια τιµή(ες) εµπεριέχει. 

• gml:CompositeValue: Για την δήλωση µικτών (aggregate) τιµών. 

• gml:ValueArray: Για οµογενείς πίνακες από αρχικές προκαθορισµένες τιµές 

(primitive values) ή µικτές τιµές.  
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5.9 Dictionary Schema 

 

Συχνά στις εφαρµογές µας απαιτούνται ορισµοί όρων που χρησιµοποιούνται σαν τιµές 

συγκεκριµένων ιδιοτήτων. Οι µονάδες µέτρησης είναι ένα απλό παράδειγµα που 

µπορούµε να αναφέρουµε. Αυτό παρέχεται µε την λειτουργικότητα που έχει την µορφή 

γενικών ορισµών - generic Definition (που αποτελούν την βάση για πιο 

εξειδικευµένους ορισµούς) και την µορφή generic Dictionary (που επιτρέπει ένα 

σύνολο από αναφορές σε ορισµούς που έχουν συλλεχθεί.) Στο Dictionary Schema (σελ 

261) ορίζονται οι παρακάτω ιδιότητες: 

 

• gml:Definition -- To βασικό στοιχείο για τη δήλωση ενός ορισµού. 

• gml:Dictionary,gml:DefinitionCollection -- Σύνολα από ορισµούς που 

      συλλέγονται σε µορφή λεξικού (dictionary)  ή συλλογών (collections). 

• gml:dictionaryEntry -- Κάθε τέτοιο στοιχείο περιέχει ή αναφέρεται σε 

ορισµούς που είναι µέλη ενός λεξικού όρων. 

• gml:indirectEntry -- Χρησιµοποιείται για την δήλωση ενός ορισµού κατά 

αναφορά. Αυτό γίνεται και µε τη βοήθεια του gml:DefinitionProxy.  

 

5.10 Coordinate Reference Systems (CRS) 

 

To GML Specification παρέχει έτοιµα gml σχήµατα τα οποία µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε οποτεδήποτε θέλουµε να αναφερθούµε σε µια τοποθεσία µε βάση 

τις συντεταγµένες της. Τα CRS Schemas είναι τα ακόλουθα: dataQuality.xsd 

(σελ. 359), referenceSystems.xsd (σελ. 359), datums.xsd (σελ 361), 

coordinateSystems.xsd (σελ. 365), coordinateOperators.xsd (σελ. 381), 

coordinateReferenceSystems.xsd (σελ.392). Σχετικά έγγραφα µε τα CRS 

Schemas είναι τα [5], [6]. 

 

Πηγές – References:  
 

[1]:  http://www.opengeospatial.org/specs/?page=abstract και 

        http://www/opengis.org/docs/99-100r1.pdf

[2]:  ΟRM_report.doc 

  http://www.opengeospatial.org/specs/?page=orm
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[3]: Features.doc 

[4]: https://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=7174 και 

 http://www.opengis.org/techno/abstract.htm

[5]  OGC Abstract Specification Topic 2 “Spatial Referencing by Coordinates”, 

 document 02-102 

[6]  Future OGC Recommendation Paper "Recommended XML encoding of 

coordinate reference system definitions", incomplete draft in document 02-

 036r6 

     ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

https://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=7174
http://www.opengis.org/techno/abstract.htm


                                     Γεωγραφικός Εντοπισµός 38

ENOTHTA 6:  
 

6.1 Βασικά θέµατα σύνδεσης δεδοµένων περιγραφής µνηµείων 
µε δεδοµένα γεωγραφικού εντοπισµού. 

 

Μέχρι τώρα έχουµε δει πώς είναι δυνατόν να χρησιµοποιήσουµε GIS τεχνικές σε 

πολιτισµικά συστήµατα πληροφοριών. Η σύνδεση και σε ορισµένες περιπτώσεις η 

ενοποίηση δεδοµένων περιγραφής µνηµείων και δεδοµένων γεωγραφικού εντοπισµού 

(GIS data) από τη φύση της δεν είναι µια εύκολη διαδικασία, και µάλιστα δεν είναι 

δυνατόν να επιτευχθεί κάθε φορά.  

 

Για να κάνουµε αυτήν την σύνδεση πρέπει καταρχήν να είµαστε προσεχτικοί σε µια 

σειρά από βασικά θέµατα που σχετίζονται καθαρά µε ίδια τα πολιτισµικά δεδοµένα που 

διαθέτουµε και πως αυτά θα αφοµοιωθούν µέσα σε ένα περιβάλλον GIS. Επίσης, βασικό 

ρόλο στην όλη διαδικασία διαδραµατίζει η µοντελοποίηση δεδοµένων που 

χρησιµοποιούµε, καθώς και η βάση δεδοµένων που εν τέλει θα παράγουµε και 

οφείλουµε να συντηρούµε, δηλαδή η GIS database (τo θέµα αυτό εξετάζεται 

αναλυτικά στην επόµενη ενότητα 6.2). 

 

Όσον αφορά τα βασικά θέµατα που έχουν σχέση τα ίδια τα δεδοµένα µας, πρέπει 

αρχικά να γνωρίζουµε όχι µόνο την ακριβή µορφή τους (λ.χ. χάρτες ή 

αεροφωτογραφίες) άλλα και αναλυτικές λεπτοµέρειες για αυτά. Με αυτόν τον τρόπο θα 

µπορούµε να τις χρησιµοποιήσουµε, άλλα και να τις εντάξουµε κατάλληλα µέσα σε ένα 

περιβάλλον GIS. Αναλυτικά εάν έχουµε αεροφωτογραφίες πρέπει απαραιτήτως να 

γνωρίζουµε τον τύπο της, δηλαδή εάν είναι κάθετες ή πλάγιες (vertical/obligue). Επίσης 

µας ενδιαφέρει για µια αεροφωτογραφία να γνωρίζουµε την κλίµακα της, το έτος που 

έχει τραβηχτεί, την έκταση που αναπαριστά, λεπτοµέρειες για τις συνθήκες 

φωτογράφησης και για πιθανές µεθόδους σάρωσης (scanning) και διόρθωσης 

(rectification). 

 

Οµοίως και στην περίπτωση που έχουµε χάρτες ή τοπογραφικά δεδοµένα 

χρειαζόµαστε να γνωρίζουµε απαραιτήτως την κλίµακα και τις αναλυτικές πληροφορίες 

που εξάγουµε από αυτά τα δεδοµένα. Επίσης µας ενδιαφέρει το λεγόµενο data type, 

δηλαδή αν χρησιµοποιούµε γραµµές (lines),  σηµεία (points), ή ολόκληρες περιοχές 

(areas) καθώς και η µορφή της τοπολογίας. Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα 

για να λειτουργήσει σωστά πρέπει να οµαδοποιήσει και να κατηγοριοποιήσει όλες εν 

τέλει τις πληροφορίες που αφορούν τα ίδια τα δεδοµένα, έτσι ώστε η σύνδεση να γίνει 

µε ίδια κριτήρια και παραµέτρους. 
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Στην περίπτωση που έχουµε δορυφορικά δεδοµένα που αφορούν δεδοµένα 

µνηµείων θα πρέπει να γνωρίζουµε µια σειρά από διαφορετικές παραµέτρους, 

απαραίτητες για την χρησιµοποίηση και την οµαλή ένταξη τους σε ένα GIS περιβάλλον. 

Σε τέτοια δεδοµένα µας ενδιαφέρει η ανάλυση (data resolution), το µήκος κύµατος του 

δορυφόρου (κανάλια καταγραφής), το temporal resolution (κάθε πότε παίρνει εικόνες ο 

δορυφόρος) καθώς και λεπτοµέρειες για την ίδια τη διαδικασία εξαγωγής δορυφορικών 

δεδοµένων και την πιθανή επεξεργασία αυτών. 

 

Τέλος, άλλο ένα σηµαντικό θέµα που πρέπει να λάβουµε υπόψη µας είναι τα 

προβολικά συστήµατα (projection systems) που χρησιµοποιούµε, όπως και τα 

συστήµατα αναφοράς (coordinate reference systems). Παρόλο που υπάρχει µια πλειάδα 

από προβολικά συστήµατα (UTM,ED50,HATT,WGS84,EGSA87). ∆υνατότητα άµεσης 

εφαρµογής στον ελλαδικό χώρο έχει το WGS84 (χρησιµοποιείται ευρέως στο GPS – 

Global Positioning System) και το EGSA87. ∆εδοµένου όµως ότι το EGSA87 έχει ήδη 

χρησιµοποιηθεί κατά τη δηµιουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου η επιλογή του αποτελεί 

µονόδροµο για την αποφυγή των ενδεχόµενων αποκλίσεων που θα προκύψουν από την 

χρήση άλλων προβολικών συστηµάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να µπούµε 

στη διαδικασία µετατροπής  προβολικών συστηµάτων. 

 

Τώρα όσον αφορά την επιλογή του συστήµατος αναφοράς πρέπει να είµαστε 

επίσης προσεχτικοί. Η βασική ιδέα εδώ είναι ότι η χρήση του συστήµατος αναφοράς 

πρέπει να είναι συµβατή µε το προβολικό σύστηµα που χρησιµοποιούµε. ∆ηλαδή θα 

πρέπει να είµαστε σε θέση να χρησιµοποιήσουµε και τα προβολικά συστήµατα και τα 

συστήµατα αναφοράς  για να προσδιορίσουµε µία συγκεκριµένη και ακριβή θέση µέσα 

σε ένα GIS περιβάλλον. Ωστόσο αυτό που θα πρέπει να προσέξουµε εδώ είναι ότι οι 

προβολές και τα συστήµατα αναφοράς που χρησιµοποιούµε ποικίλλουν από χώρα σε 

χώρα και ανάλογα µε τον χρόνο. 

 

6.2 Οδηγίες συµβατότητας για τη διαλειτουργικότητα βάσεων 
δεδοµένων µνηµείων και συστηµάτων GIS. 

 

Υπάρχει µια σειρά από βασικά θέµατα που πρέπει να προσεχτούν και αφορούν το 

σχεδιασµό όσον το δυνατόν «ευέλικτων» βάσεων δεδοµένων στη διαλειτουργικότητα 

τους µε συστήµατα που χρησιµοποιούν επίσης κάποιες βάσεις δεδοµένων. Καταρχήν, 

πρέπει να δοθεί προσοχή στην ονοµατολογία πεδίων, πινάκων γνωρισµάτων, ούτως 

ώστε να είναι αντιπροσωπευτική και κατανοητή σε περίπτωση αντιστοίχησης µε 

αντίστοιχα πεδία άλλης βάσης δεδοµένων. Επίσης, χρειάζεται προσοχή όσον αφορά τα 

κλειδιά που θα χρησιµοποιηθούν, τα οποία εκτός από µοναδικά θα πρέπει να επιλεγούν 
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µε το σκεπτικό της εύκολης αναζήτησης και πρόσβασης στα δεδοµένα που αυτά 

προσδιορίζουν.  

 

Παράλληλα, έµφαση πρέπει να δοθεί στο σωστό ορισµό του µεγέθους και του τύπου 

των πεδίων (παράδειγµα µπορεί να έχουµε να αποθηκεύσουµε ένα µεγάλο όνοµα 

τοποθεσίας). Όσον αφορά τον τύπο των πεδίων είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούνται 

κατάλληλοι αριθµητικοί τύποι δεδοµένων σε πεδία που αφορούν αριθµούς. Όσο απλό 

και αν φαίνεται αυτό σαν οδηγία στην πράξη µπορεί να έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα 

όπως το σύνολο δεδοµένων του GIS (GIS Data Set) θα χρησιµοποιείται πιο 

αποτελεσµατικά από αριθµητικούς τελεστές µέσα από την εκάστοτε εφαρµογή.  

 

Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να διατηρούµε τιµές εµπιστοσύνης 

(confidence values) για συγκεκριµένες περιπτώσεις π.χ. τοποθεσιών, ταυτοποίησης, 

χρονολογιών κλπ. Ακόµα, η προσεχτική αποθήκευση ηµεροµηνιών σε κατάλληλα πεδία 

και τύπους έχει βαρύνουσα σηµασία, ειδικότερα όταν έχουµε να χειριστούµε 

πολιτισµικά, αρχαιολογικά δεδοµένα. 

 

Εξάλλου, είναι πολύ σηµαντικό και πρέπει να θεωρείται de facto ότι η βάση 

δεδοµένων πρέπει να εµπεριέχει όσον το δυνατόν οργανωµένη και αναλυτική 

πληροφορία που αφορά τα ίδια τα δεδοµένα (όνοµα, περιγραφή, διαστάσεις) αλλά και 

λεπτοµέρειες που αφορούν στη µορφή µε την οποία µπορούµε να τα αντλήσουµε από 

την εκάστοτε πηγή.  

 

Τώρα όταν συνδυάζουµε και ενοποιούµε πληροφορίες σε µια κοινή βάση δεδοµένων 

πρέπει να έχουµε στο µυαλό µας µια σειρά από γενικές οδηγίες και τεχνικές που θα 

συµβάλλουν ουσιαστικά στο επιθυµητό πλαίσιο διαλειτουργικότητας µεταξύ των 

συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. Καταρχήν πρέπει όλα τα γεωγραφικά 

δεδοµένα που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδοµένων να βρίσκονται στο ίδιο σύστηµα 

αναφοράς (co-ordinate system).Αν χρειαστεί λοιπόν θα πρέπει να µετατρέψουµε τα 

δεδοµένα µας έτσι ώστε να συµβαδίζουν µε το ίδιο σύστηµα αναφοράς. 

 

Επίσης, όλα τα γεωγραφικά δεδοµένα προς καταχώριση θα πρέπει να βρίσκονται στην 

ίδια ανάλυση ή κλίµακα. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα µπορούµε να βγάλουµε χρήσιµα 

συµπεράσµατα και να τα επεξεργαστούµε σωστά από οποιοδήποτε πληροφοριακό 

σύστηµα τα χρησιµοποιεί. Τα υπόλοιπα δεδοµένα (non spatial data) θα πρέπει να 

συνδυαστούν κατάλληλα και να ενσωµατωθούν στη βάση δεδοµένων µε βάση κάποιους 

προκαθορισµένους κανόνες που θα οριοθετήσει ο developer της εκάστοτε εφαρµογής 

(λ.χ. συγκεκριµένη ονοµατολογία πεδίων). Σε τελική ανάλυση η ορθή ενοποίηση και ο 

συνδυασµός πληροφοριών από ή προς διάφορες βάσεις δεδοµένων εξαρτάται από την 
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εφαρµογή data standards. Ένα από αυτά είναι και το CIDOC1  στο οποίο αναφερόµαστε 

και στην ενότητα 5. 

 

                                          

1 http://cidoc.ics.forth.gr

 

     ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

http://cidoc.ics.forth.gr/

	ENOTHTA 1: Βασικές Έννοιες Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημά
	1.1 Εισαγωγή
	1.2 Spatial Data
	1.3 Vector/Raster Data & Model
	1.4 Projection & Co-ordinate Systems
	1.5 Κλίμακα και Ανάλυση
	1.6 Attribute Data

	ENOTHTA 2: Υπάρχοντα χαρτογραφικά και γεωγραφικά δεδομένα το
	2.1 Εισαγωγή
	2.2 Υπάρχοντα χαρτογραφικά και γεωγραφικά δεδομένα του ελλαδ
	2.3 Ολοκλήρωση των χαρτογραφικών και γεωγραφικών δεδομένων

	ENOTHTA 3: Διαθέσιμα Δορυφορικά Δεδομένα
	3.1 Εισαγωγή
	3.2 Επίσημοι δικτυακοί τόποι διαδεδομένων δορυφόρων
	3.3 Βασικά τεχνικά χαρακτηρίστηκα διαδεδομένων δορυφόρων
	3.4 Χρησιμοποίηση/ Αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων

	ENOTHTA 4: OpenGIS και CIDOC
	4.1 Εισαγωγή
	4.2 Γενική σύγκριση της Προσέγγισης του Abstract Specificati

	ENOTHTA 5: Η νεώτερη προσέγγιση της GML
	5.1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της GML
	5.2 GML Objects
	5.3. Οδηγίες για την χρήση των GML σχημάτων
	5.4 GML Base Schema
	5.5 Feature Model – Feature Schema

	Γεωμετρικές ιδιότητες (Geometry Properties) που χρησιμοποιού
	Στο feature.xsd ορίζονται ένα σύνολο από ψευδώνυμα (aliases)
	Feature Collections
	5.6 Observation Schema
	5.7. Coverage Schema
	5.8 Values Schema
	5.9 Dictionary Schema
	5.10 Coordinate Reference Systems (CRS)

	Πηγές – References:
	ENOTHTA 6:
	6.1 Βασικά θέματα σύνδεσης δεδομένων περιγραφής μνημείων με 
	6.2 Οδηγίες συμβατότητας για τη διαλειτουργικότητα βάσεων δε


