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Δπραξηζηψ φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ 

Ζιεθηξνληθή θαη Δπεμεξγαζία ηεο Πιεξνθνξίαο γηα ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

απφθηεζε πνιχ ζεκαληηθψλ γλψζεσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

Αθηεξσκέλν ζηνπο γνλείο κνπ, ηνλ αδεξθφ κνπ, 

ζηνπο θίινπο κνπ θαη ζε φινπο φζνπο κε βνήζεζαλ. 
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ΠΡΟΛΟΓ Ο  

 

 
Ζ επηζηήκε ηεο ηειεπηζθφπεζεο θαη ηα δνξπθνξηθά δεδνκέλα, απνηεινχλ 

ζήκεξα έλα ζχγρξνλν επηζηεκνληθφ εξγαιείν, αθνχ παξέρνπλ πιήζνο ζεκαληηθψλ 

πιεξνθνξηψλ δηεπθνιχλνληαο ζεκαληηθά ηελ έξεπλα ζε πνιιά επηζηεκνληθά πεδία. 

Σν Γίθηπν Natura 2000 απνηειεί έλα Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ Γίθηπν πεξηνρψλ, νη 

νπνίεο θηινμελνχλ θπζηθνχο ηχπνπο νηθνηφπσλ θαη νηθνηφπνπο εηδψλ, πνπ είλαη 

ζεκαληηθνί ζε επξσπατθφ επίπεδν, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αεηθνξηθή ηνπο 

δηαρείξηζε.  

Σν δαζηθφ νηθνζχζηεκα ηεο ηξνθπιηάο παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ νηθνινγηθφ 

ελδηαθέξνλ, γηαηί είλαη ην πιένλ εθηεηακέλν δάζνο κε Pinus pinea (θνπθνπλαξηά) 

ζηελ Διιάδα αιιά θαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζηελ Δπξψπε θαη ζηε Μεζνγεηαθή 

πεξηνρή. Όκσο φπσο νη πεξηζζφηεξεο θπζηθέο πεξηνρέο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

αλζξψπηλεο επηδξάζεηο νη νπνίεο είλαη εηο βάξνο ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπο απαηηεί ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πην ζχγρξνλσλ 

θαη απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ παξαθνινχζεζεο.    

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη ε πξνζηαηεπκέλε πεξηνρή ηνπ Γάζνπο ηεο 

ηξνθπιηάο - ιηκλνζάιαζζα Καινγξηάο κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο Σειεπηζθφπεζεο 

αιιά θαη Σειεκεηξίαο. Δηδηθφηεξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ αεξνθσηνγξαθίεο πξνθεηκέλνπ 

λα αληιεζνχλ ζηνηρεία θαη εηθφλεο απφ ην δνξπθφξν Landsat γηα απεηθφληζε ησλ 

θαζκαηηθψλ ππνγξαθψλ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ αηζζεηήξεο 

κέηξεζεο πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ γηα λα δείμνπκε ρξνληθέο κεηαβνιέο. 

Σέινο δεκηνπξγήζεθε κία on-line βάζε δεδνκέλσλ κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηελ 

εξγαζία πεδίνπ αιιά θαη ην ζπλνιηθφ ρξφλν ηεο θαηαρψξεζεο ηεο δεηγκαηνιεςίαο.  

Γνπιεχνληαο κε φια ηα παξαπάλσ είδακε φηη ε ρξήζε κεζφδσλ ηειεπηζθφπηζεο θαη 

ηειεκεηξίαο κπνξεί λα δψζεη ζεκαληηθά θαη αθξηβή απνηειέζκαηα ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο. 
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Βιοπαπακολούθηζη 

 

Ζ νηθνινγηθή αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε (monitoring) θαη ε αεηθνξηθή δηαρείξηζε 

ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ απνθηά παγθνζκίσο φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία. Αλ 

θαη δελ έρνπκε αθξηβή ζηνηρεία, κπνξνχκε λα πνχκε κε αξθεηή βεβαηφηεηα φηη ν 

ηνκέαο ηεο βηνπαξαθνινχζεζεο έρεη αλαπηπρζεί κε κεγάινπο ξπζκνχο ηα ηειεπηαία 

50 ρξφληα. Οη δχν βαζηθνί ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ αλάπηπμε είλαη νη 

απμαλφκελεο αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ην 

ηαπηφρξνλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία απηψλ ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ
1
 ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο θπζηθψλ πεξηνρψλ είηε απηά είλαη 

νινθιεξσκέλα είηε εζηηαζκέλα ζε είδε θαη ελδηαηηήκαηα, ε αμηνιφγεζε θαη ε 

παξαθνινχζεζε είλαη έλα αλαπφζπαζην εξγαιείν, ηφζν ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπο, 

φζν θαη ζηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ελδερνκέλσο απαηηνχληαη ζηελ πνξεία, έηζη ψζηε λα 

πξνζεγγίδνληαη θαιχηεξα νη ζθνπνί ηεο δηαρείξηζεο. Άιισζηε, έλαο απφ ηνπο 

βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο πξαγκαηηθήο βάζεο πάλσ 

ζηελ νπνία ζα ζηεξηρζεί ε δηαρείξηζε θαη ε παξαθνινχζεζε.
2
 

ε απηά ηα πιαίζηα θηλείηαη θαη ε επηηξνπή Φχζε 2000,  ε νπνία γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο  πξνζδηφξηζε ηηο θαηεπζχλζεηο 

γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ δξάζεσλ απφ ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο δίλνληαο έκθαζε ζε 

παξαθνινχζεζε ησλ εηδψλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ηεο νδεγίαο 92/43/ΔΟΚ.
3
 

Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ έλα πξφγξακκα βηνπαξαθνινχζεζεο, δελ είλαη 

απαξαίηεην λα είλαη πεξίπινθν, αιιά νχηε θαη πνιχ δαπαλεξφ. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ έγθεηηαη ζηελ αμηνπηζηία θαη ζηελ έγθαηξε παξνπζίαζε ησλ 

δεδνκέλσλ ή ηεο πιεξνθνξίαο πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί. Απιά πξνγξάκκαηα 

βηνπαξαθνινχζεζεο κπνξνχλ λα είλαη ηδηαηηέξσο απνηειεζκαηηθά εάλ ζρεδηαζηνχλ 

ζσζηά απφ ηελ αξρή.
4
 

Ωο βηνπαξαθνινχζεζε νξίδνπκε, ζπλήζσο κηα ζεηξά επαλαιακβαλφκελσλ κειεηψλ 

(surveys) πνπ έρνπλ σο ζθνπφ λα δηαθξίλνπλ ελδερφκελεο δηαηαξαρέο.
5
 

Έλα ζρέδην παξαθνινχζεζεο πεξηιακβάλεη: 

                                                 
1
 Sampling for Natural Resource Monitoring Jaap de Gruijter; et al 

2
 εκεηψζεηο Μαζήκαηνο Βηνινγηθά ήκαηα Γεσξγηάδεο Θεφδσξνο 

3
 Δζληθή Δπηηξνπή ΦΤΖ 2000, Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 9 , Ηνχληνο 2010 

4
 Habitat Conservation Managing the Physical Environment Andrew Warren, Jonathan R French 

5
 Sampling for Natural Resource Monitoring Jaap de Gruijter; et al 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Jaap%20de%20Gruijter%3B%20et%20al
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Andrew%20Warren
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Jonathan%20R%20French
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Jaap%20de%20Gruijter%3B%20et%20al
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i) Πξνπαξαζθεπαζηηθή έξεπλα 

Ζ πξνπαξαζθεπαζηηθή έξεπλα έρεη σο ζθνπφ θπξίσο ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 

πνπ ζα βνεζήζνπλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο παξαθνινχζεζεο. ε απηφ ην ζηάδην θξίλεηαη 

αλαγθαία ε ζπκβνιή αηφκσλ πνπ γλσξίδνπλ θαιά ηελ πεξηνρή θαη ε αλαδήηεζε ζηε 

βηβιηνγξαθία θαη ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, αιιά απαηηείηαη θαη εξγαζία ζην πεδίν. 

Γη‟απηφ ην ζθνπφ ρξεζηκνπνηνχληαη:
6
 

 Αεξνθσηνγξαθίεο, δνξπθνξηθέο θσηνγξαθίεο,   

 Σνπνγξαθηθνί, γεσινγηθνί, εδαθνινγηθνί, πδξνινγηθνί ράξηεο θαη 

νξζνθσηνράξηεο. 

 Υάξηεο νηθνηφπσλ ή βιάζηεζεο (πνπ θαηαζθεπάζακε) 

 Υάξηεο ρξήζεσλ γεο.  

 

ii) Δξγαζία Πεδίνπ  

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ αμηνινγνχληαη θαη ζρεδηάδεηαη ε 

πξνθαηαξθηηθή εξγαζία πεδίνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

- Γηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ.  

- Καηαγξαθή νηθνινγηθψλ παξαηεξήζεσλ. 

- Καηαγξαθή ησλ αλζξψπηλσλ επηδξάζεσλ. 

- Λήςε θσηνγξαθηψλ. 

 

iii) ρεδηαζκφο πεηξακαηηθνχ κέξνπο – Δθαξκνγή παξαθνινχζεζεο 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πεηξακαηηθνχ κέξνπο, ην νπνίν απνηειεί ηελ νπζία ηεο 

παξαθνινχζεζεο, πεξηιακβάλεη: 

 Αμηνιφγεζε-ζπλδπαζκφ φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ 

πξνπαξαζθεπαζηηθή έξεπλα. 

 Καζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο παξαθνινχζεζεο. 

 Καζνξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο παξαθνινχζεζεο. 

 Δπηινγή ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

 Οδεγίεο γηα ηελ πνξεία ηεο παξαθνινχζεζεο (ζπρλφηεηα, πεξίνδνο, 

κεζνδνινγία). 

                                                 
6
 Biomonitoring: appropriate technology for the 21st century, Freshwater Research Unit, Zoology Dept, 

University of Cape Town 7701 Rhodes Gift, W. Cape, South Africa, 1st WARFSA/WaterNet 

Symposium: Sustainable Use of Water Resources, Maputo, 1-2 November 2000 
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Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξαθνινχζεζεο, δειαδή θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

πεηξακαηηθνχ κέξνπο είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζνχληαη ιεπηνκεξψο νη νδεγίεο ηνπ 

ζρεδίνπ.  

 

iv) Αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο πεδίνπ, ζε 

θαζνξηζκέλα πεξηνδηθά δηαζηήκαηα, θαη πεξηιακβάλεη: 

 Αλάιπζε δεδνκέλσλ. 

 Καηάξηηζε δηαρεηξηζηηθψλ πξνηάζεσλ. 

 Κνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 

 Λήςε κέηξσλ δηαρείξηζεο. 

 

Ζ παξαθνινχζεζε ζηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ είλαη ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηελ 

αλαγλψξηζε πξνβιεκάησλ ζε αξρηθά ζηάδηα θαη θξίζηκν εξγαιείν γηα ηε κέηξεζε ηεο 

επηηπρίαο δηαρείξηζεο. Ζ απνηειεζκαηηθή επνκέλσο δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο 

κπνξεί λα δείμεη φηη ε ηξέρνπζα πξνζέγγηζε δηαρείξηζεο ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά θαη 

κπνξεί λα παξέρεη ππνζηεξηθηηθά ηελ θαηάιιειε ηεθκεξίσζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

ππάξρνπζαο δηαρείξηζεο. χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ησλ πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ ΦΤΖ 

2000 ηνλ νπνίν εθπφλεζε ην Διιεληθφ Κέληξν Βηνηφπσλ Τγξνηφπσλ (ΔΚΒΤ) γηα ην 

ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο παξαθνινπζήζαο πνπ ζα πεξηιακβάλεη βηνινγηθά θαη 

αβηνηηθά δεδνκέλα ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί έλα νξηζκέλν πιαίζην ελεξγεηψλ ην 

νπνίν ζε γεληθέο γξακκέο ζα είλαη ην αθφινπζν.
7
 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Οδεγφο παξαθνινχζεζεο Πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ ΦΤΖ 2000 ΔΚΒΤ,1996 
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Σσήμα1: Πλαίζιο για ηον ζσεδιαζμό ενόρ ππογπάμμαηορ παπακολούθηζηρ 
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Κεθάλαιο 2
ο
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Το δίκηςο Natura 2000 

 

Σν Γίθηπν Natura 2000 απνηειεί έλα Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ Γίθηπν 

πεξηνρψλ, νη νπνίεο θηινμελνχλ θπζηθνχο ηχπνπο νηθνηφπσλ θαη νηθνηφπνπο εηδψλ 

πνπ είλαη ζεκαληηθνί ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ είλαη απνηέιεζκα πνιχρξνλσλ πξνζπαζεηψλ ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ, ησλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ. ηεξίδεηαη ζηηο 

θνηλνηηθέο νδεγίεο γηα ηνπο νηθνηφπνπο (92/43/ΔΟΚ) θαη γηα ηα πνπιηά 

(79/409/ΔΟΚ). 
8
 

Ζ νδεγία ηνπ 1992 γηα ηνπο νηθνηφπνπο επηβάιιεη ζε θάζε ρψξα ηεο Δ.Δ. λα 

μερσξίζεη ηηο γεσγξαθηθέο εθείλεο πεξηνρέο, πνπ ε ζπνπδαηφηεηα ηεο νηθνινγηθήο 

ηνπο ηαπηφηεηαο ηηο θαζηζηά ηφπνπο επξσπατθήο ζεκαζίαο. Δπηπιένλ, δεηά απφ ηα 

θξάηε-κέιε λα θαηαξηίζνπλ δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. Σα 

ζρέδηα απηά πξέπεη λα ζπλδπάδνπλ αξκνληθά ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο παλίδαο θαη 

ρισξίδαο κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα είλαη εληαγκέλα 

ζε ζηξαηεγηθή βηψζηκεο αλάπηπμεο. Οη ηνπνζεζίεο απηέο ζρεκαηίδνπλ ην δίθηπν 

Natura 2000, αθξνγσληαίν ιίζν ηεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θχζεο. 

Θα πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη νη πεξηνρέο ηνπ Natura 2000 δελ πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα θπζηθά πάξθα, ζηα νπνία απαγνξεχεηαη θάζε αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα: ε Δπξσπατθή Έλσζε ζεσξεί φηη ην δίθηπν δχλαηαη λα ζπλππάξμεη κε 

ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν. 

Καηά ζπλέπεηα, δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε γεσξγία, ε ζήξα ή ν ηνπξηζκφο, κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Natura, αιιά ζην κέηξν πνπ δελ ζίγνπλ ηηο 

αλάγθεο δηαηήξεζεο ηεο θχζεο. Πεξαηηέξσ, ην πξφγξακκα δελ έρεη ζρεδηαζηεί κε 

ηξφπν πνπ λα ζέηεη ζε θίλδπλν ζέζεηο εξγαζίαο ή ην επίπεδν δσήο ζηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο.
9
 Δπεηδή ινηπφλ νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλππάξρνπλ κε 

ζεκαληηθνχο νηθνηφπνπο θαη είδε πξνηεξαηφηεηαο ηεο Οδεγίαο  92/43/ΔΟΚ ηα 

Πξνγξάκκαηα Γηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο (monitoring) είλαη απνιχησο 

απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε νηθνινγηθή ηζνξξνπία θαη ε αεηθνξηθή 

δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ. 

                                                 
8
 http://el.wikipedia.org/wiki/Natura_2000 

9
 http://www.natura.org/ 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AE%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
http://www.natura.org/
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Η εθαπμογή ηος Γικηύος ζηην Δλλάδα 

 

Ζ θαηαγξαθή ησλ ηφπσλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο παξνπζίαο ηχπσλ 

νηθνηφπσλ θαη νηθνηφπσλ εηδψλ ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΚ ζηε ρψξα καο (296 πεξηνρέο 

– «Δπηζηεκνληθφο Καηάινγνο»), έγηλε απφ νκάδα πεξίπνπ 100 επηζηεκφλσλ πνπ 

ζπζηήζεθε εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο 

LIFE (1994-1996) κε ηίηιν «Καηαγξαθή, Αλαγλψξηζε, Δθηίκεζε θαη Υαξηνγξάθεζε 

ησλ Σχπσλ Οηθνηφπσλ θαη ησλ Δηδψλ Υισξίδαο θαη Παλίδαο ηεο Διιάδαο (Οδεγία 

92/43/ΔΟΚ)». ηνλ «Δπηζηεκνληθφ Καηάινγν» εληάρζεθε ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 

κέρξη ηφηε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.  

Ζ Διιάδα έρεη ραξαθηεξίζεη ζήκεξα 163 Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) θαη 239 

Σφπνπο Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ). Οη δχν θαηάινγνη πεξηνρψλ παξνπζηάδνπλ 

κεηαμχ ηνπο επηθαιχςεηο φζνλ αθνξά ηηο εθηάζεηο ηνπο. Μάιηζηα, 31 ηφπνη έρνπλ 

νξηζηεί ηαπηφρξνλα σο ΕΔΠ θαη έρνπλ πξνηαζεί θαη σο ΣΚ.  Έηζη ν ηειηθφο 

θαηάινγνο ηνπ Γηθηχνπ Φχζε 2000 πεξηιακβάλεη 359 πεξηνρέο ή ην 19% πεξίπνπ ηεο 

έθηαζεο ηεο Διιάδνο.  

Όινη νη ηφπνη ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ, 

ζπλνδεχνληαη απφ δειηίν δεδνκέλσλ κε γεληθφηεξα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία θαη 

εηδηθφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ θαη ηα είδε πνπ ελδηαηηνχλ ζηνλ 

θάζε ηφπν θαη απφ ράξηε θιίκαθαο 1:100.000. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 ξπζκίδνληαη κέρξη ζήκεξα 

απφ ηελ Δζληθή Ννκνζεζία 
10

 θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210300/g121030000.html 

 

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210300/g121030000.html
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Σσήμα 1 Φάπηηρ οπίυν δικηύος NATURA για ηην Δλλάδα 
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Κεθάλαιο 3
ο
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Πεπιοσή Μελέηηρ 

 

Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ δάζνπο ηξνθπιηάο θαη ηεο ιηκλνζάιαζζαο 

Κνηπρίνπ απνηειεί πεξηνρή ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. Δίλαη ζηαζκφο ζην πέξαζκα ηνπ 

γιπθνχ λεξνχ απφ ην βνπλφ πξνο ηε ζάιαζζα. ηαζκφο ζην ηαμίδη ρηιηάδσλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ πνπιηψλ αλάκεζα ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Αθξηθή. ηαζκφο ζηελ 

αλζξψπηλε ηζηνξία, απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα κέρξη ζήκεξα. Πξνζηαηεχεηαη κε 

βάζε ηελ δηεζλή ζχκβαζε Ramsar θαη βξίζθεηαη ζην ΒΓ ηκήκα ηεο Πεινπνλλήζνπ. 

Πεξηθιείεηαη δπηηθά απφ ηνλ Κπιιήλην θφιπν, βφξεηα απφ ηνλ Παηξατθφ θφιπν θαη 

αλαηνιηθά νξηνζεηείηαη θπξίσο απφ ηελ Δζληθή νδφ Δ 55 Πάηξαο - Πχξγνπ- 

Οιπκπίαο.
11

 

 

Καηαιακβάλεη έθηαζε 136.644 ζηξεκκάησλ θαη απνηειείηαη θπξίσο:  

 Απφ έλα ζχλνιν εζσηεξηθψλ πγξνβηνηφπσλ θαη εισδψλ εθηάζεσλ (Καινγξηά, 

Πξνθφπνπ, Λάκηαο, Κνηπρίνπ) έθηαζεο 15.100 ζηξεκκάησλ.  

 Απφ ην δάζνο ηξνθπιηάο παξάιιεια πξνο ην ζαιάζζην κέησπν ηνπ 

Κπιιήληνπ θφιπνπ, απφ ηνλ νπνίν ρσξίδεηαη κε παξαιηαθέο ακκψδεηο 

εθηάζεηο θαη ακκνζίλεο, (22.000 ζηξέκκαηα).  

 Απφ θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο(61.340 ζηξέκκαηα).  

 Απφ δηάζπαξηνπο θνηλνηηθνχο θαη ηδησηηθνχο βνζθφηνπνπο (20.000 

ζηξέκκαηα).  

 Απφ 18 νηθηζκνχο (1.200 ζηξέκκαηα).  

 

θνπφο ηεο δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο, είλαη ε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηεο 

ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο δνκήο ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο, ε πξνζηαζία θαη 

βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ λεξνχ ησλ πδάηηλσλ 

ζπζηεκάησλ, σο πξνυπφζεζε γηα ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε.
12

 

ην ΒΓ ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο βξίζθεηαη ην πεξίθεκν δάζνο ηξνθπιηάο πνπ 

είλαη ην πην εθηεηακέλν δάζνο θνπθνπλαξηάο ζηελ Διιάδα κε δέλδξα ειηθίαο 150-

200 ρξφλσλ. 

                                                 
11

 http://www.infocenterpatras.gr/strofilia.php 
12

http://www.larissos.gr/1/?data=&preview_mode=&definition_id=00365&Group=0&current_menu_la

nguage_id=1&gui_language_id=1 

 

http://www.infocenterpatras.gr/strofilia.php
http://www.larissos.gr/1/?data=&preview_mode=&definition_id=00365&Group=0&current_menu_language_id=1&gui_language_id=1
http://www.larissos.gr/1/?data=&preview_mode=&definition_id=00365&Group=0&current_menu_language_id=1&gui_language_id=1
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Το Γαζικό Οικοζύζηημα  

 

Σν δάζνο ηξνθπιηάο, θαιχπηεη κία παξαιηαθή δαζηθή ισξίδα κέζνπ πιάηνπο 

πεξίπνπ 1.250 m κε κηθξά ή κεγάια δηάθελα θαη μέθσηα. ηα αλαηνιηθά θαη λφηηα 

φξηά ηνπ, θαζψο θαη θαηά ζέζεηο, ππάξρνπλ ιηκλάδνληα λεξά θαη θπζηθά ή ηερλεηά 

θαλάιηα, πνπ ζπληεινχλ ζην ζρεκαηηζκφ κηαο αιιεινπρίαο πγξψλ (κε γιπθά θαη 

πθάικπξα λεξά) θαη ρεξζαίσλ βηνηφπσλ. Ζ αιιεινπρία απηή δεκηνπξγεί έλα 

νηθνζχζηεκα κεγάιεο βηνπνηθηιφηεηαο. Σα θχξηα είδε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχλζεζε 

ηνπ δάζνπο είλαη:  

 Pinus pinea θνπθνπλαξηά. 

 Pinus halepensis ραιέπηνο πεχθε θαη  

 Quercus aegilops βειαληδηά. 

Ζ ραιέπηνο πεχθε θαηαιακβάλεη ηε κεγαιχηεξε έθηαζε θαη εκθαλίδεηαη ακηγήο 

θπξίσο θαηά κήθνο ηεο ακκψδνπο παξαιίαο θαη ησλ ακκνζηλψλ, ελψ ζηα εζσηεξηθά 

ηκήκαηα ηνπ δάζνπο ζρεκαηίδνληαη κεηθηέο ζπζηάδεο κε θπξίαξρν είδνο ηε 

θνπθνπλαξηά. ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ δάζνπο, εκθαλίδεηαη ζε πνιχ κηθξή έθηαζε ε 

βειαληδηά ζρεκαηίδνληαο θπξίσο ακηγήο ή ζε κείμε ζπζηάδεο κε ηε θνπθνπλαξηά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 1 Αεποθυηογπαθία ηηρ παπαλίαρ 

 

Άιια θπηηθά είδε ζπλαληψληαη ζε κηθξφ αξηζκφ κε ραξαθηεξηζηηθή ηελ επηθξάηεζε 

βηζθναλζεθηηθψλ εηδψλ, φπσο ν αζθφδεινο ( Asphodelus microcarpus) ν ζθφιηκνο 

(Scolymus hispanicus). Αξθεηή εμάπισζε εκθαλίδεη ε θηέξε (Pteridium aquilinum) 
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ελψ απαληνχλ δηάζπαξηα θαη άιια δελδξψδε είδε φπσο ε γθνξηζηά (Pyrus 

amygdaliformis), ε ηζηθνπδηά (Pistacia terebinthus) θαη ζακλνθέδξα (Juniperus 

phoenicea). Ληβάδηα ζρεκαηίδνληαη είηε κεηαμχ ησλ ζπζηάδσλ ηνπ δάζνπο είηε 

πεξηθεξεηαθά ησλ ιηκλψλ θαη βαιηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά είδε πνπ απαληψληαη ζηνπο 

ιηβαδηθνχο ρψξνπο ηεο ιηκλνζάιαζζαο Πξνθνπνχ θαη ηνπ έινπο Λάκηαο είλαη ηα 

Vicia villosa, Asphodelus microcarpus, Parentucelia viscosa, Brisa minor, 

Arthoxanthum odoratum, Orchis laxiflora, Iris spuria Lippia nodiflora, Coris 

monspeliencis κ.α. 

 

Υγπόηοποι 

 

Σν ζχκπιεγκα ησλ πγξνηφπσλ ηεο πεξηνρήο εθηφο απφ ηηο ιηκλνζάιαζζεο 

Πάπα, Πξνθφπνπ, θαη ην έινο Λάκηαο πεξηιακβάλεη κηα ηππηθή ζεηξά απφ επηκέξνπο 

βηφηνπνπο φπσο θαιακψλεο, ςαζνηφπηα, αικπξφβαιηνπο θαη αλνηρηέο επηθάλεηεο 

ξερψλ λεξψλ. Σππηθά είδε ησλ πγξνηφπσλ είλαη ην αγξηνθάιακν (Phragmites 

australis), ςαζηά (Typha latifolia και Τ. angustata) θηειηέο (Ulmus campestris) θαη 

ηηηέο (Salix sp.) θξάμα (Fraxinus angustifolia) Απαληψληαη αθφκα κε κεγάιε 

ζπρλφηεηα ην θαιάκη (Arundo donax) θχπεξε ( Cyperus longus) θαη βνχξια ( Juncus 

maritimus). ηηο παξαθείκελεο ησλ ιηκλνζαιαζζψλ θαη ειψλ πεξηνρέο επηθξαηνχλ ηα 

αλζεθηηθά ζηα άιαηα θπηά -αιφθπηα φπσο απηά ησλ γελψλ Salicornia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 2 Υγπόηοποι ηηρ πεπιοσήρ  

 

 

Λιμνοθάλαζζα Πποκόπος 
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Ζ ιηκλνζάιαζζα Πξνθφπνπ νξηνζεηείηαη λφηηα απφ ηα Μαχξα Βνπλά θαη 

απνηειεί ην βφξεην ηκήκα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ έινπο Λάκηαο. Βξίζθεηαη ζηνλ 

Ννκφ Αραΐαο, ζηα φξηα κε ηνλ Ννκφ Ζιείαο θαη αλήθεη ζην Γεκφζην. ηελ 

ιηκλνζάιαζζα ηνπ Πξνθφπνπ αζθείηαη ηρζπνθαιιηέξγεηα εθηαηηθήο κνξθήο. 

Καιχπηεη έθηαζε εκβαδνχ πεξίπνπ 1.500 ζηξέκκαηα κε κηθξά βάζε ηεο ηάμεο ησλ 

0,5m. Σα πξψηα δηβάξηα ( παξαδνζηαθά ηρζπνηξνθεία) εγθαηαζηάζεθαλ εδψ θαηά 

ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο θαη ζπλερίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο δίπια ζηνπο 

θνξκνξάλνπο πνπ ςαξεχνπλ κηθξφηεξα ςάξηα ρσξίο νηθνλνκηθή αμία. πλδέεηαη κε 

ηε ζάιαζζα κέζσ δχν εζνδεπηηθψλ ζηνκίσλ.  

ηηο ιηκλνζάιαζζεο απηέο έρνπλ παξαηεξεζεί 13 είδε πάπηαο κε πην ζπάληα ηε 

βαιηφπαπηα. Γηα ηα πδξφβηα θαη παξπδάηηα πνπιηά είλαη ν πξψηνο κεγάινο ζηαζκφο 

κεηά ην εμαληιεηηθφ αλνημηάηηθν πέξαζκα πάλσ απφ ηελ έξεκν αράξα θαη ηε 

Μεζφγεην ζάιαζζα. 
13

 

 

Λιμνοθάλαζζα Καλογπιάρ 

 

 Ζ ιηκλνζάιαζζα Καινγξηάο (ηρζπνηξνθείν Πάπα) βξίζθεηαη ζην 

βνξεηνδπηηθφ αθξσηήξη ηεο Πεινπνλλήζνπ. Μία θαιά δηακνξθσκέλε επηκήθεο 

ακκνλεζίδα ηελ δηαρσξίδεη απφ ηνλ Παηξατθφ θφιπν θαη εθηελείο ακκνζηληθνί 

ζρεκαηηζκνί ηελ δηαρσξίδνπλ απφ ην Ηφλην πέιαγνο. Ζ δηαρεηξηζηηθή κνξθή ηεο 

εθκεηάιιεπζεο είλαη εθηαηηθή. Ζ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλεη ε ιηκλνζάιαζζα είλαη 

4.500 ζηξέκκαηα θαη ην κέζν βάζνο είλαη 0,5 - 2,5 m ελψ ην κέγηζην βάζνο είλαη 3,4 

m. Σν λεξφ είλαη πθάικπξν θαη πξνέξρεηαη εμ νινθιήξνπ απφ θπζηθή ξνή Σα θχξηα 

αιηεχζηκα είδε ζηηο δπν ιηκλνζάιαζζεο είλαη ν Κέθαινο, ην Λαπξάθη, ε Σζηπνχξα 

θαη ην Υέιη.
14
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http://www.larissos.gr/1/?data=&preview_mode=&definition_id=00365&Group=0&current_menu_la

nguage_id=1&gui_language_id=1 
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 http://www.tedkaxaias.gr/ciks/bottomgreekwhat12.htm 
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Σσήμα 3: Γοπςθοπικέρ Δικόνερ ηηρ πεπιοσήρ από NASA kai Google Earth 

 

Οικοζςζηήμαηα αμμυδών παπαλιών και αμμοθινών 

 

ε φιν ην κήθνο ηεο έθηαζεο παξαηεξνχληαη ακκψδεηο ζηλνγελείο ζρεκαηηζκνί. Οη 

ζίλεο ζρεκαηίζζεθαλ απφ ζαιάζζηα άκκν κεηαθηλνχκελε κε ηε βνήζεηα ησλ δπηηθψλ 

θπξίσο αλέκσλ γη' απηφ θαη εκθαλίδνπλ ραξαθηεξηζηηθή θπκαηνεηδή κνξθή κε 

θαηεχζπλζε ησλ θπκαηηζκψλ απφ βνξά πξνο λφην θαη πεξίπνπ παξάιιεια κε ηελ 

αθηή. Σν πιάηνο ηνπο είλαη πεξίπνπ απφ 20- 500 m. Σν χςνο ησλ ζηλψλ θπκαίλεηαη 

απφ 3 έσο 10 m θαη είλαη κεγαιχηεξν πξνο ηε ζάιαζζα θαη πξνο ην βνξεηφηεξν 

ηκήκα. Σν πςφκεηξν κεηαμχ ησλ ζηλψλ θαη ησλ ρακειφηεξσλ ηκεκάησλ θπκαίλεηαη 

ζπλήζσο απφ -1 m κέρξη 4 m. 
15

 

 

Αζβεζηολιθικοί λόθοι  

 

Οη αζβεζηνιηζηθνί ιφθνη νη νπνίνη απαληνχλ ζην βφξεην θαη ζην λφηην κέξνο ηεο 

πεξηνρήο έρνπλ ζεκαληηθή νηθνινγηθή αμία γηα ηα νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο. Ο 

ξφινο ηνπο είλαη ζεκαληηθφο ηφζν γηα ηελ νξληζνπαλίδα φζν θαη γηα ηελ πδξνινγηθή 

ηζνξξνπία ησλ πγξνηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. ηα θάζεηα βξάρηα ηεο πεξηνρήο ησλ 

καχξσλ βνπλψλ αλαπηχζζεηαη ην είδνο πξνηεξαηφηεηαο ηεο νδεγίαο  Centauria 

niederi γηα ην νπνίν έρνπλ αλαπηπρζεί εηδηθά πξνγξάκκαηα βηνπαξαθνινχζεζε. 

Βλάζηηζη, Φλυπίδα και πανίδα ηηρ πεπιοσήρ 

                                                 
15

http://www.larissos.gr/1/?data=&preview_mode=&definition_id=00365&Group=0&current_menu_la

nguage_id=1&gui_language_id=1 
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Ζ πεξηνρή ζην ζχλνιφ ηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε κεγάιεο βηνπνηθηιφηεηαο 

εμαηηίαο ησλ πνηθίισλ βηνηφπσλ πνπ ηελ ζπλζέηνπλ. Έηζη, πιήζνο εηδψλ ρισξίδαο 

θαη παλίδαο παξαηεξνχληαη ζηελ πεξηνρή, χκθσλα κε ηα  ηππνπνηεκέλα δειηία 

(Standard data forms) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Natura  2000 ζηελ πεξηνρή απαληψληαη 18 

ηχπνη νηθνηφπσλ, εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξεηο είλαη πξνηεξαηφηεηαο. Δλψ έρνπλ 

θαηαγξαθεί πεξί ηα 500 είδε θπηψλ εθ ησλ νπνίσλ ηα 2 είλαη ελδεκηθά ηεο Διιάδνο 

ηα είδε Colchicum parlatoris θαη Centaurea niederi πνπ είλαη είδνο πξνηεξαηφηεηαο 

ηεο νδεγίαο 92/43/ΔΟΚ.
16

 Γηα ηα πνπιηά πεξηνρή θαη νη ιηκλνζάιαζζέο ηεο 

ηξνθπιηάο είλαη κεηαλαζηεπηηθφο ζηαζκφο γηα λα μεθνπξαζηνχλ αιιά θαη 

θαηαθχγην γηα λα μερεηκσληάζνπλ πνιιά πδξφβηα πηελά. Έρνπλ θαηαγξαθεί 

πεξηζζφηεξα απφ 350 είδε πνπιηψλ εθ ησλ νπνίσλ ηα 110 πεξηιακβάλνληαη ζηνπο 

θαηαιφγνπο ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο νδεγίαο 92/43/ΔΟΚ. Δπίζεο πιελ ησλ πνπιηψλ 

απαληνχλ 47  είδε ζπνλδπισηψλ, ελψ ε ακκψδεο παξαιία έρεη αλαθεξζεί σο πεξηνρή 

σνηνθίαο ηεο Caretta caretta, ε νπνία είλαη είδνο πξνηεξαηφηεηαο ηεο νδεγίαο θαη 

θαηαηάζζεηαη ζηε θαηεγνξία θηλδπλεχνληα ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Βηβιίν 

Δξπζξψλ Γεδνκέλσλ. ηα παξαξηήκαηα ηεο νδεγίαο αλαθέξνληαη θαη 7 είδε 

ακθηβίσλ θαη εξπεηψλ ηεο πεξηνρήο , 3 είδε ζειαζηηθψλ θαη 2 είδε ςαξηψλ εθ ησλ 

νπνίσλ ην είδνο  Valencia letourneuxi είλαη είδνο πξνηεξαηφηεηαο.
17

 

 

Ανατςσή 

 

ην βφξεην ηκήκα ηνπ δάζνπο ηεο ηξνθπιηάο ζηε δεθαεηία ηνπ '60, δεκηνπξγήζεθαλ 

εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπξηζηηθψλ αλαγθψλ. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη 

ε ρξήζε ησλ αθηψλ θαη ησλ παξαιηψλ, σο ρψξνο θνιχκβεζεο θαη αλαςπρήο. 

Μεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπγθεληξψλεηαη ζηηο ζέζεηο Φάιαξε (λφηην άθξν), 

Κνπλνππέιη, Γηαλληζθάξη θαη παξαπιεχξσο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο Kalogria 

Beach (βφξεην ηκήκα) ιφγσ ηνπ εμαηξεηηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

 

 

 

                                                 
16

 Flora and Vegetation of the Strofilia Coastal Area, Th Georgiadis et al. Phyton, Vol 30: 1990 
17

 Natura Standard Data Form for special protection areas site code: A23200001, 1995 
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Τηλεπιζκόπηζη 

 

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηηο κέξεο καο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα, 

κεηαμχ ησλ άιισλ ηελ εμάπισζε λέσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ. Ζ επηζηήκε ησλ 

πζηεκάησλ Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ θαη ηεο Γεσπιεξνθνξηθήο θαη‟ επέθηαζε, 

είλαη έλαο ηέηνηνο θιάδνο, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ζπλερή αλάπηπμε ηφζν παγθφζκηα 

φζν θαη ζηνλ Διιεληθφ ρψξν. 

Με ηνλ φξν ηειεπηζθφπεζε ελλνείηαη ε επηζηήκε παξαηήξεζεο θαηλνκέλσλ 

θαη ραξαθηεξηζηηθψλ απφ απφζηαζε. Ζ ιέμε είλαη ζχλζεηε θαη απνηειείηαη απφ ην 

επίξξεκα ηήλε θαη ην ξήκα επιζκοπέω, δειαδή παξαηεξψ απφ καθξηά. 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο Remote Sensing, θαη νξηζκέλνη 

έιιελεο επηζηήκνλεο έρνπλ κεηαθξάζεη επαθξηβψο ηνλ φξν ζε Σειεαλίρλεπζε, αιιά 

έρεη επηθξαηήζεη ν φξνο Σειεπηζθφπεζε. χκθσλα κε ηνλ αξρηθφ νξηζκφ, ε έλλνηα 

ηεο ηειεπηζθφπεζεο κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη έλα επξχ πεδίν εθαξκνγψλ, ηερληθψλ ή 

θαη θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ αλζξψπηλε φξαζε. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ζήκεξα κε ην φξν Σειεπηζθφπεζε ελλννχκε "ηελ επηζηήκε θαη ηελ 

ηερλνινγία παξαηήξεζεο θαη κειέηεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο γήηλεο επηθάλεηαο 

απφ απφζηαζε, βάζεη ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ πιηθψλ πνπ βξίζθνληαη επάλσ ζε 

απηή κε ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία".
18

 

ηελ πξάμε ρξεζηκνπνηνχκε ηα επηηεχγκαηα ηεο ηειεπηζθφπεζεο ηφζν ζηελ 

θαζεκεξηλή καο δσή φζν θαη ζε πνιχ εμεηδηθεπκέλα πεδία επηζηεκψλ. Σν 

Κηεκαηνιφγην πινπνηείηαη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ 

αεξνθσηνγξαθίεο θαη δνξπθνξηθέο εηθφλεο, ε θαζεκεξηλή πξφγλσζε ηνπ θαηξνχ 

γίλεηαη αμηνπνηψληαο δεδνκέλα απφ κεηεσξνινγηθνχο δνξπθφξνπο, ε παγθφζκηα 

θιηκαηηθή αιιαγή ηεθκεξηψλεηαη ρξήζε δνξπθφξσλ πνπ παξαθνινπζνχλ ηε 

ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε, ην βαξπηηθφ πεδίν ηεο γεο ραξηνγξαθείηαη 

κε εμεηδηθεπκέλα δνξπθνξηθά δεχγε θ.α.
19

 

Ζ παξαηήξεζε ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο είλαη δπλαηή κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ 

ζαξσηψλ (ηειεπηζθνπηθψλ αληρλεπηψλ) πνπ αληρλεχνπλ ηελ αληαλάθιαζε ηεο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ηεο γήηλεο επηθάλεηαο θαη ηελ απνδίδνπλ σο 

ςεθηαθή εηθφλα. Οη ζαξσηέο κπνξεί λα είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ηερλεηνχο 

                                                 
18

http://el.wikipedia.org/wiki/Σειεπηζθφπεζε  
19

 http://www.meteo.gr/pdf/thlepiskophsh.pdf Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/Τηλεπισκόπηση
http://www.meteo.gr/pdf/thlepiskophsh.pdf
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δνξπθφξνπο πνπ βξίζθνληαη ζε ηξνρηά γχξσ απφ ηε γε ή λα βξίζθνληαη ζε 

αεξνκεηαθεξφκελα κέζα (αεξνζθάθε, ειηθφπηεξα.
20

 

 

Απσή Λειηοςπγίαρ Τηλεπιζκοπικών Ανισνεςηών 

 

Γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο γήηλεο επηθάλεηαο, νη αληρλεπηέο κεηξνχλ ην πνζνζηφ ηεο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο πνπ αληαλαθιάηαη απφ ηα δηάθνξα πιηθά. Κάζε 

αληηθείκελν - επηθάλεηα - πιηθφ πνπ βξίζθεηαη επάλσ ζηε γε, έρεη έλα κνλαδηθφ 

ηξφπν λα αληαλαθιά ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ζε δηαθνξεηηθά κήθε 

θχκαηνο. Γηα παξάδεηγκα ε ρισξνθχιιε πνπ βξίζθεηαη ζηα πξάζηλα κέξε ησλ 

θπηψλ, έρεη ηελ ηδηφηεηα λα αληαλαθιά ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία ζην πξάζηλν ηκήκα ηνπ νξαηνχ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο θαη λα 

ηελ απνξξνθά ζην κπιε θαη θφθθηλν ηκήκα. Ζ θαζκαηηθή απηή ζπκπεξηθνξά έρεη σο 

απνηέιεζκα λα αληηιακβαλφκαζηε ην πξάζηλν ρξψκα ησλ δσληαλψλ θπηψλ. Καηά 

παξφκνην ηξφπν φια ηα πιηθά κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ, λα εληνπηζζνχλ θαη λα 

απεηθνληζζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αληαλαθιαζηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Δάλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ην νξαηφ ηκήκα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε, ηφηε έρνπκε κηα πξαγκαηηθή έγρξσκε εηθφλα, ηζνδχλακε κε απηέο 

πνπ θαηαγξάθνπλ νη ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο. ηελ Σειεπηζθφπεζε νη 

αληρλεπηέο "θνηηνχλ" πνιχ πέξα απφ ην νξαηφ θάζκα. Τπάξρνπλ αηζζεηήξεο πνπ 

αληρλεχνπλ αθηηλνβνιία ζην εγγχο ππέξπζξν, ζην κέζν ππέξπζξν, ζην ζεξκηθφ 

ππέξπζξν, ζηα κηθξνθχκαηα θ.ι.π. κε απνηέιεζκα λα ιακβάλνπκε κηα πνηθηιία 

εηθφλσλ. Έηζη ην απνηέιεζκα πνηθίιεη αλάινγα κε ηε θαζκαηηθή δψλε πνπ 

ιεηηνπξγεί ν αηζζεηήξαο , έλαο αληρλεπηήο πνπ ιεηηνπξγεί ζην ζεξκηθφ ππέξπζξν ζα 

δψζεη κηα ζεξκηθή εηθφλα ελψ έλαο αληρλεπηήο πνπ ιεηηνπξγεί ζην νξαηφ θάζκα ζα 

δψζεη κηα έγρξσκε εηθφλα πξαγκαηηθνχ ρξψκαηνο (True Color).
21

 

ε κηα απιή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ πνπ ιακβάλνληαη ηα ηειεπηζθνπηθά δεδνκέλα 

κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε: Μία πεγή ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο (π.ρ. ν ήιηνο) 

πνπ εθπέκπεη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, "θσηίδεη" ηελ επηθάλεηα ηεο γεο αθνχ 

πεξάζεη κέζα απφ ηελ αηκφζθαηξα, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ην θαζκαηηθφ εχξνο ηεο 

αθηηλνβνιίαο πνπ ηειηθά ζα ρηππήζεη ζηελ επηθάλεηα. Έλα κέξνο ηεο αθηηλνβνιίαο 

                                                 
20

 http://el.wikipedia.org/wiki/Σειεπηζθφπεζε 
21

 http://geo.teiser.gr/ojs/index.php/Chorografies/article/viewFile/4/14 Δπηζθόπεζε ησλ Σερληθώλ 

Δπεμεξγαζίαο θαη Αλάιπζεο Δηθόλσλ κε Δθαξκνγή ζηε Γεσπιεξνθνξηθή 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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http://geo.teiser.gr/ojs/index.php/Chorografies/article/viewFile/4/14
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πνπ ηειηθά θζάλεη ζηε γε, αληαλαθιάηαη, έλα άιιν κέξνο δηαρέεηαη ζην πεξηβάιινλ, 

έλα άιιν κεηαδίδεηαη θαη έλα άιιν απνξξνθάηαη θαη απνδίδεηαη θαη πάιη ζην 

πεξηβάιινλ. 
22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 1: Απλοποιημένο μονηέλο Τηλεπιζκόπηζηρ 

 

Ζ αθηηλνβνιία πνπ αληαλαθιάηαη δηέξρεηαη θαη πάιη κέζα απφ ηελ αηκφζθαηξα κε 

πξννξηζκφ ην δηάζηεκα. ε πνιχ κεγάιν χςνο (300ρικ - 800ρικ ζπλήζσο) 

βξίζθνληαη ζε ηξνρηά νη ηερλεηνί δνξπθφξνη πνπ είλαη εμνπιηζκέλνη κε ηνπο 

αληρλεπηέο. Ζ αθηηλνβνιία πνπ αληαλαθιάζηεθε πξνο ην δηάζηεκα, δηέξρεηαη κέζα 

απφ πξηζκαηηθέο δηαηάμεηο πνπ ηελ δηαρσξίδνπλ ζε θαζκαηηθέο δψλεο 

πξνθαζνξηζκέλνπ εχξνπο, έπεηηα νδεγείηαη ζε θσηνδηφδνπο - CCDs πνπ κεηαηξέπνπλ 

ηελ αθηηλνβνιία (=ελέξγεηα)ζε ειεθηξηθφ ζήκα. Σν ζήκα απηφ θβαληνπνηείηαη ζε 

κνξθή δπαδηθψλ αξηζκψλ θαη κεηαδίδεηαη πξνο ηε γε ζηνπο επίγεηνπο ζηαζκνχο 

(Ground Stations) φπνπ επεμεξγάδεηαη, δηνξζψλεηαη θαη ιακβάλεη ηελ ηειηθή κνξθή 

ςεθηαθήο εηθφλαο πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Αλάινγα κε ην 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ επηζπκνχκε λα κειεηήζνπκε, επηιέγεηαη ν θαζκαηηθφο ηχπνο ηνπ 

αληρλεπηή ψζηε λα ιεθζεί ε κέγηζηε πιεξνθνξία. Δάλ θάπνηνο επηζπκεί λα κειεηήζεη 

ηα παξάθηηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα εμεηάζεη εηθφλεο ζην κπιε ηκήκα 

ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο, θαζψο ζε απηή ηε θαζκαηηθή πεξηνρή ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα δηείζδπζεο ηεο αθηηλνβνιίαο ζην λεξφ. Δάλ φκσο δεηνχκελν είλαη ε 
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ραξηνγξάθεζε ηεο αθηνγξακκήο ζα ρξεηαζηεί ην θαζκαηηθφ ηκήκα ζην εγγχο 

ππέξπζξν θαζψο ην λεξφ απνξξνθά πιήξσο ηελ ε/κ αθηηλνβνιία ζε απηφ ην ηκήκα 

ελψ ην έδαθνο (αθηή) ζα εκθαλίδεη αληαλάθιαζε κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη κηα 

ζαθήο δηαθνξνπνίεζε θαηάιιειε γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ νξίνπ χδαηνο-αθηήο.
23

 

 

Δθαπμογέρ Τηλεπιζκόπηζηρ 

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπκε απφ ηειεπηζθνπηθνχο αληρλεπηέο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ κηα απιή απεηθφληζε ελφο ηκήκαηνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

πιαλήηε έσο ην ππνινγηζκφ κεηαβνιήο ηνπ αλαγιχθνπ κεηά απφ έλα ζεηζκηθφ 

γεγνλφο. Πνιινί επηζηεκνληθνί ηνκείο αμηνπνηνχλ ηα δεδνκέλα απηά γηα εηξεληθνχο 

ζθνπνχο, ν θαζέλαο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ: κεηεσξνιφγνη γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηελ πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ, ρσξνηάθηεο γηα ην 

ζρεδηαζκφ ρξήζεσλ γεο, βηνιφγνη γηα ηε κειέηε ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ 

εθαξκνγή θαη δνθηκή κνληέισλ, γεσπφλνη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

εθκεηάιιεπζε γεσξγηθψλ εθηάζεσλ, δαζνιφγνη γηα ηελ πξφγλσζε θαη 

παξαθνινχζεζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ, σθεαλνγξάθνη γηα ηε ραξηνγξάθεζε ησλ 

βηνθπζηθψλ παξακέηξσλ ησλ σθεαλψλ, γεσιφγνη γηα ηνλ εληνπηζκφ θνηηαζκάησλ, 

ηνπνγξάθνη γηα ηελ δεκηνπξγία ςεθηαθψλ κνληέισλ εδάθνπο θ.α.. 
24

 

 

Επεξεργαςία και Ανάλυςη Δεδομένων 

 

-Πποεπεξεπγαζία: Ζ νξζή αμηνπνίεζε ησλ ηειεπηζθνπηθψλ δεδνκέλσλ πξνυπνζέηεη 

ηελ θαηάιιειε πξνεπεμεξγαζία ηνπο, ψζηε λα απαιεηθζεί κηα ζεηξά ζθαικάησλ, 

αιινηψζεσλ θαη κεηαβνιψλ πνπ εάλ παξακείλνπλ ζα ππνβαζκίζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο 

ηειηθήο πιεξνθνξίαο θαη ζα νδεγήζνπλ αληίζηνηρα ζε εζθαικέλα ή αιινησκέλα 

ζπκπεξάζκαηα. Οη δηνξζψζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ αθνξνχλ:
25

 

α) Γεσκεηξηθέο Γηνξζψζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αλαγσγή ηεο θακπχιεο 

γεσκεηξίαο ηεο εηθφλαο ζε επίπεδε γεσκεηξία απαιείθνληαο ηα ζθάικαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ γήηλνπ ειιεηςνεηδνχο αιιά θαη ηεο θίλεζεο γεο 
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θαη ηερλεηνχ δνξπθφξνπ. Ζ εηθφλα ζα πξέπεη λα αλνηρζεί ζε έλα ζχζηεκα 

γευγπαθικών ή πξνβνιηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ψζηε λα κπνξεί λα ζπλδπαζζεί κε άιια 

γεσγξαθηθά δεδνκέλα. 

β) Ραδηνκεηξηθέο Γηνξζψζεηο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ απαινηθή ζθαικάησλ πνπ 

νθείινληαη ζηελ απνξχζκηζε ησλ αηζζεηήξσλ ηνπ θαηαγξαθέα θαη ζε γεληθά ζε 

ζθάικαηα θαη αιινηψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο 

θαηαγξαθήο θαη κεηάδνζεο (ζθηά ελφο νξεηλνχ φγθνπ). 

γ) Αηκνζθαηξηθέο Γηνξζψζεηο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ απαινηθή ζθαικάησλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ επίδξαζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο αηκφζθαηξαο. Καζψο ε 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία πνπ αληαλαθιάζηεθε απφ ηελ γήηλε επηθάλεηα 

επηζηξέθεη ζην δηάζηεκα, δηέξρεηαη κέζα απφ ηελ αηκφζθαηξα, ηα ζπζηαηηθά ηεο 

νπνίαο (λεξφ ζε αέξηα θάζε & αεξνιχκαηα) αιινηψλνπλ ηελ πνζφηεηα ηεο 

εηζεξρφκελεο ζηνλ αηζζεηήξα αθηηλνβνιίαο. 

-Ανάλσση: Ζ αλάιπζε ησλ ηειεπηζθνπηθψλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηξεηο 

γεληθέο θαηεγνξίεο: πνζνηηθή αλάιπζε, πνηνηηθή αλάιπζε θαη νπηηθή αλάιπζε (ή 

θσηνεξκελεία). ηελ πξψηε πεξίπησζε δεηνχκελν είλαη είλαη ε κέηξεζε κηαο 

ηδηφηεηαο - κεηαβιεηήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο, γλσζηή σο Sea Surface Temperature.
26
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Σσήμα 2: Μονηέλο Δπεξεπγαζίαρ και Ανάλςζηρ 
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Αεποθυηογπαθίερ 

 

Γενικά 

 

Μεηά ηελ αλαθάιπςε ηεο θσηνγξαθίαο ην 1849, αεξνθσηνγξαθίεο πνπ 

πάξζεθαλ κε αιεμίπησηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξψηε θνξά ην 1870, γηα ζηξαηησηηθνχο 

ζθνπνχο θαη γηα ηε ζχληαμε ηνπνγξαθηθψλ ραξηψλ θαη δηαγξακκάησλ. Οη 

αεξνθσηνγξαθίεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο βνεζεηηθά κέζα ζηελ επηζηήκε θαη 

παίξλνληαη απφ εηδηθά αεξνζθάθε εμνπιηζκέλα κε ζχγρξνλεο θσηνγξαθηθέο κεραλέο. 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έγηλε δπλαηή κε ηε βνήζεηα ησλ δνξπθφξσλ, απφ πνιχ 

κεγάιεο απνζηάζεηο, ε ιήςε θσηνγξαθηψλ ηεο Γεο, νη νπνίεο θαινχληαη δνξπθνξηθέο 

θσηνγξαθίεο. Φσηνγξαθίεο πνπ παίξλνληαη απφ ην έδαθνο, θαζψο επίζεο θαη νη 

αεξνθσηνγξαθίεο δίλνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ επηπεδνκεηξηθψλ ιεπηνκεξεηψλ θαη 

επηπιένλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ην είδνο ησλ εδαθψλ, γηα ηε κνξθνινγία ηνπ 

αλάγιπθνπ γηα ην είδνο ηεο βιάζηεζεο θιπ.
27

 

Με ηηο αεξνθσηνγξαθίεο κπνξνχλ λα ζπληαρζνχλ ράξηεο κε δηάθνξεο θιίκαθεο θαη 

λα θαηαζθεπαζηνχλ θσηνκσζαίαθά. ήκεξα νη αεξνθσηνγξαθίεο θαη νη δνξπθνξηθέο 

θσηνγξαθίεο απνηεινχλ έλα απφ ηα ζχγρξνλα θαη απαξαίηεηα κέζα έξεπλαο πνιιψλ 

επηζηεκψλ, φπσο π.ρ. ηεο Γεσινγίαο, ηεο Γεσκνξθνινγίαο, ηεο Ωθεαλνγξαθίαο, ηεο 

Μεηεσξνινγίαο, ηεο Δδαθνινγίαο θ.ά. 

 

Φαπακηηπιζηικά Αεποθυηογπαθιών
28

 

 

 εκείν ιήςεο ιέγεηαη ην ζεκείν απφ ην νπνίν έρεη ιεθζεί ε αεξνθσηνγξαθία. 

 

 Κχξην ζεκείν ιέγεηαη ε νξζή πξνβνιή ηνπ ζεκείνπ ιήςεο ζηελ 

αεξνθσηνγξαθία. 

 

 Άμνλαο ιήςεο αεξνθσηνγξαθίαο ιέγεηαη ε επζεία πνπ ελψλεη ην ζεκείν 

ιήςεο κε ην θχξην ζεκείν ηεο αεξνθσηνγξαθίαο. 
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 Ναδίξ αεξνθσηνγξαθίαο ιέγεηαη ην ζεκείν ηνκήο κεηαμχ ηεο θαηαθφξπθνπ ε 

νπνία δηέξρεηαη απφ ην ζεκείν ιήςεο θαη ηεο αεξνθσηνγξαθίαο. Σν 

αληίζηνηρν ζεκείν ζην έδαθνο ιέγεηαη λαδίξ εδάθνπο  

 

 Ύςνο ιήςεο αεξνθσηνγξαθίαο ιέγεηαη ην χςνο ηνπ ζεκείνπ ιήςεο απφ ην 

έδαθνο. 

 

 Ύςνο πηήζεο ιέγεηαη ην χςνο ηνπ ζεκείνπ ιήςεο απφ ηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο. 

Ζ ΓΤ εθηειεί θάζε έηνο αεξνθσηνγξαθήζεηο θαη ηεξεί δηαρξνληθφ αξρείν 300.000 

αεξνθσηνγξαθηψλ γηα νιφθιεξε ηε ρψξα απφ ην 1939. Ζ ειιεληθή επηθξάηεηα 

θαιχπηεηαη κε αεξνθσηνγξαθίεο , φπσο παξαθάησ : 

 

Σσήμα 3: Καηακόπςθη και πλάγια λήτη αεποθυηογπαθίαρ 

 

Κλίμακα αεποθυηογπαθιών 

 

 ε αληίζεζε κε ηελ θιίκαθα ησλ ηνπνγξαθηθψλ ραξηψλ, ε θιίκαθα ησλ 

αεξνθσηνγξαθηψλ δελ είλαη ζηαζεξή. Μφλν θαηαθφξπθεο αεξνθσηνγξαθίεο πνπ 

θαιχπηνπλ επίπεδα ηκήκαηα ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα 

ζηαζεξφηεηα ηεο θιίκαθαο. Αληίζεηα, νη θεθιηκέλεο ζε θακηά πεξίπησζε δελ έρνπλ 

http://www.airphotos.gr/aerofotografies.html#ser9
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ζηαζεξή θιίκαθα. Ζ θιίκαθα ησλ αεξνθσηνγξαθηψλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε ηνπο 

εμήο ηξφπνπο: 

α) Απφ ηα ζηνηρεία ιήςεο ηεο θσηνγξαθίαο, ηα νπνία φηαλ ππάξρνπλ είλαη γξακκέλα 

ζην πεξηζψξην ηεο. Σα ζηνηρεία απηά είλαη: Σν χςνο πηήζεο πνπ είρε ην αεξνζθάθνο 

ηε ζηηγκή ηεο ιήςεο ηεο θσηνγξαθίαο, ε εζηηαθή απφζηαζε ηνπ θαθνχ ηεο 

θσηνγξαθηθήο κεραλήο, θαη ην πςφκεηξν ηνπ ηκήκαηνο ηεο Γεο πνπ απεηθνλίδεηαη 

ζηε θσηνγξαθία. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηελ παξαθάησ 

καζεκαηηθή ζρέζε:  

 

KΑ = Κιίκαθα αεξνθσηνγξαθίαο. 

f = Δζηηαθή απφζηαζε ηνπ θαθνχ ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο. 

Ζ = Ύςνο πηήζεο ηνπ αεξνζθάθνπο,  

h = Τςφκεηξν ηεο πεξηνρήο πνπ θσηνγξαθήζεθε.  

β) Απφ ηε ζχγθξηζε ελφο γλσζηνχ κήθνπο ζην έδαθνο, κε ην αληίζηνηρν ηεο 

θσηνγξαθίαο. 

γ) Απφ ηε ζχγθξηζε ζηνηρείσλ ηεο αεξνθσηνγξαθίαο κε αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπ 

ηνπνγξαθηθνχ 

Δμβαδά ηηρ επιθάνειαρ πος καλύπηοςν οι αεποθυηογπαθίερ
29

  

Ζ έθηαζε πνπ θαιχπηεη κηα αεξνθσηνγξαθία εμαξηάηαη απφ ην χςνο ιήςεο 

ηεο θαη απφ ηελ εζηηαθή απφζηαζε ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο. Όζν κεγαιχηεξν 

είλαη ην χςνο ιήςεο ηεο αεξνθσηνγξαθίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε, ηφζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε έθηαζε πνπ θαιχπηεη, εθφζνλ ε εζηηαθή απφζηαζε ηεο θσηνγξαθηθήο 

κεραλήο δηαηεξείηαη ζηαζεξή. Σν χςνο φκσο ιήςεο θαζνξίδεη ηελ θιίκαθα ηεο 

αεξνθσηνγξαθίαο, θαη θαηά ζπλέπεηα ην εκβαδφ ηεο θαιππηφκελεο έθηαζεο 

εμαξηάηαη απφ ηελ θιίκαθα ηεο αεξνθσηνγξαθίαο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο έθηαζεο 

πνπ θαιχπηεη ζην έδαθνο ε αεξνθσηνγξαθία, ρξεζηκνπνηνχκε ηελ παξαθάησ ζρέζε: 
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φπνπ   

Δ= θαιππηφκελε έθηαζε  

Δ = Δκβαδφλ Αεξνθσηνγξαθίαο  

ΚΑ= Κιίκαθα Αεξνθσηνγξαθίαο 

 

Case Study – Γάζορ Σηποθςλίαρ 

 

Ζ ΓΤ εθηειεί θάζε έηνο αεξνθσηνγξαθήζεηο θαη ηεξεί δηαρξνληθφ αξρείν 

300.000 αεξνθσηνγξαθηψλ γηα νιφθιεξε ηε ρψξα απφ ην 1939. Έηζη ήξζακε ζε 

επαθή κε ηε ΓΤ θαη δεηήζακε αεξνθσηνγξαθίεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο καο. Οη 

αεξνθσηνγξαθίεο πνπ ιάβακε ήηαλ γηα ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο 1972 θαη 2007. Οη 

αεξνθσηνγξαθίεο απηέο είλαη ζε θιίκαθα 1/40.000 θαη απνηεινχληαη απφ 2 

αεξνθσηνγξαθίεο γηα θάζε ρξνληθή πεξίνδν. Γη απηφ ηηο εηζαγάγακε ζε θαηάιιειν 

πξφγξακκα επεμεξγαζίαο εηθφλαο (Photoshop) γηα λα δεκηνπξγήζνπκε 1 

αεξνθσηνγξαθία γηα θάζε έηνο. Σν απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο απηήο θαίλεηαη ζηα 

παξαθάησ ζρήκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 4: Αεποθυηογπαθίερ έηοςρ 1972 και 2007 
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Δπεξεπγαζία Αεποθυηογπαθιών 

 

 Λακβαλνκέλνπ φηη πιένλ έρνπκε «ζρεδφλ ίδηεο» 2 αεξνθσηνγξαθίεο ηεο ίδηαο 

πεξηνρήο κειέηεο, άξαγε κπνξνχκε λα βξνχκε αιιαγέο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην 

ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα ησλ  ηξηάληα πέληε ρξφλσλ; Με γπκλφ κάηη νη αιιαγέο 

θαίλνληαη νξηαθά. Όκσο αλ ππνινγίδακε κηθξφηεξεο πεξηνρέο ζηε κία 

αεξνθσηνγξαθία ζα ήηαλ άξαγε ίδηεο ζηελ άιιε; Έηζη απνθαζίζακε λα ρσξίζνπκε 

ηε πεξηνρή απηή ζε κηθξφηεξεο πεξηνρέο θαη λα βξνχκε ηα εκβαδά ζηε κία 

αεξνθσηνγξαθία θαη λα ηα ζπγθξίλνπκε κε απηά ηεο άιιεο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ην Google Earth βξήθακε ζε πνηεο πεξηνρέο ζα βξνχκε ην εκβαδφλ. 

Απηέο θαίλνληαη ζην ζρήκα παξαθάησ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 5: Γοπςθοπική εικόνα πος δείσνει ηιρ πεπιοσέρ μέηπηζηρ(κίηπινο ζημείο) 

 

1. Λαηνκεία Αξάμνπ 

2. Γάζνο ηξνθπιηάο – Γάζνο Καιφγξηαο 

3. Γάζνο πεξηνρήο Κνπλνππέιη 



35 

 

4. Παξαιία- Ακκνζίλεο Καινγξηάο  

5. Γάζνο πεξηνρήο Λίκλεο Πάππα 

Δπφκελν βήκα ζηελ αλάιπζε καο ήηαλ λα κπνξέζνπκε λα βξνχκε ηνλ πην ζσζηφ 

ηξφπν γηα ηε κέηξεζε ησλ εκβαδψλ απηψλ. Έηζη θαηαιήμακε ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο AutoCAD. Σν AutoCAD είλαη έλα εμειηγκέλν ζρεδηαζηηθφ 

πξφγξακκα γηα Αξρηηέθηνλεο θαη Μεραληθνχο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία, 

πξνβνιή, δηαρείξηζε θαη εθηχπσζε πνιχπινθσλ ζρεδίσλ. Γηαζέηεη δπλακηθφ 

πεξηβάιινλ, βάζε δεδνκέλσλ θαη κηα νκάδα απφ εξγαιεία γηα ηελ κνληεινπνίεζε, 

αλάιπζε θαη αλαπαξάζηαζε 2Γ θαη 3Γ ζπζηεκάησλ κε εχρξεζην ηξφπν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 6: Η αεποθυηογπαθία ηος 1972 πος δείσνει ηιρ πεπιοσέρ μέηπηζηρ 

http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=2704278&siteID=123112
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πλνςίδνληαο ηα εκβαδά ζην παξαθάησ πίλαθα έρνπκε: 

Πεπιοσή Δμβαδόν (η.μ) 

Λαηνκεία Αξάμνπ 68642,78 

Γάζνο Καινγξηάο 16160741,6 

Παξαιία Καιφγξηαο- Ακκνζίλεο 994727,38 

ακαξαίηθα 781848,1 

Πεξηνρή Μαχξα Βνπλά 5112939,11 

Γάζνο πεξηνρήο Λίκλεο Λάππα 299506,02 

 

ηε ζπλέρεηα εθαξκφδνπκε ηελ ίδηα κέζνδν θαη γηα ηελ αεξνθσηνγξαθία ηνπ 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 7: Η αεποθυηογπαθία ηος 2007 πος δείσνει ηιρ πεπιοσέρ μέηπηζηρ 

 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο γηα ηελ αεξνθσηνγξαθία ηνπ 2007 

ζπκβνπιεπηήθακε θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΑΔ 
30

 ζηελ νπνία 

κπνξεί θάπνηνο λα κεηξήζεη απφζηαζε θαη εκβαδφλ γηα νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηνπ 

ειιαδηθνχ ρψξνπ. Έηζη κπνξέζακε λα θάλνπκε θαη κηα επαιήζεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ καο. 

                                                 
30

 http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx 
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Σσήμα 8: Μέηπηζη Δμβαδών από ηην ιζηιοζελίδα ηος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
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πλνςίδνληαο ηα εκβαδά ζην παξαθάησ πίλαθα έρνπκε: 

 

Πεπιοσή Δμβαδόν (η.μ) 

Λαηνκεία Αξάμνπ 997366,81 

Γάζνο Καινγξηάο 16103385,6 

Παξαιία Καιφγξηαο- Ακκνζίλεο 1178965,31 

ακαξαίηθα 835995,18 

Πεξηνρή Μαχξα Βνπλά 5128645,09 

Γάζνο πεξηνρήο Λίκλεο Λάππα 461432,00 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο ηειεπηζθφπεζεο παξαηεξήζεθαλ κεηαβνιέο 

ζηελ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα ιαηνκεία, ν νηθηζκφο θαη νη θαιιηέξγεηεο ηεο 

πεξηνρήο ακαξαίηθα θαζψο θαη ε ακκψδεο παξαιία πνπ εθηείλεηαη ζηα δπηηθά ηνπ 

δάζνπο. 
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Γοπςθοπικέρ Δικόνερ 

 

Οη δνξπθνξηθέο εηθφλεο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο 

εθαξκνγέο ζε πνιινχο ηνκείο ηνπ δεκφζηνπ αιιά θαη ηδησηηθνχ ηνκέα π.ρ 

πεξηβάιινλ, πνιενδνκία, ρσξνηαμία, δαζνινγία, γεσξγία, γεσινγία, ραξηνγξαθία, 

γεσγξαθία θαη άιια. 

Ζ δπλαηφηεηα απφθηεζεο δηάθνξσλ ηχπσλ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ απφ νηνλδήπνηε, 

ηδηαίηεξα απηψλ πνπ δηαζέηνπλ πνιχ πςειή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα (pixel<1m), έθαλε 

ηελ αγνξά ησλ δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ αθφκε πην αληαγσληζηηθή αθνχ δελ 

ππάξρνπλ πηα απαγνξεχζεηο ή ρξνλνβφξεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.   

Ηδηαίηεξα, ηψξα πνπ νη ηηκέο πψιεζήο ηνπο είλαη ζρεηηθά ρακειέο, ν ρξφλνο 

επαλεπίζθεςεο ηνπ δνξπθφξνπ ζηελ πεξηνρήο κειέηεο είλαη ιίγεο εκέξεο,  θαζψο θαη 

ν κηθξφο ρξφλνο παξαιαβήο ηνπο (αθφκε θαη εληφο 24ψξνπ), θάλεη ηελ αγνξά ηνπο 

ειθπζηηθή γηα επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο θαη δηαρείξηζε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

Ζ αλάπηπμε ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (GIS) κε ηα δνξπθνξηθά 

δεδνκέλα θαζψο θαη κε ηα δεδνκέλα ηνπ Παγθφζκηνπ πζηήκαηνο Δληνπηζκνχ Θέζεο 

(GPS) νδεγεί ζε εχθνιεο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ρσξηθψλ 

δεδνκέλσλ ησλ ηξηψλ ζπζηεκάησλ πνπ απνηεινχλ πιένλ ηερλνινγία αηρκήο.
31

 

 

Δίδη δοπςθοπικών Δικόνυν 

 

Οη δνξπθνξηθέο εηθφλεο ρσξίδνληαη αλάινγα κε ηελ δηαθξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα 

(κέγεζνο pixel) ζε: 

 Δηθφλεο πνιχ πςειήο αλάιπζεο (Quickbird, Ikonos, Eros, Spot5) ≤ 5m 

 Δηθφλεο πςειήο αλάιπζεο (Spot3-4,) απφ 5.1m < 20m 

 Δηθφλεο κέζεο αλάιπζεο (Landsat, IRS) απφ 20m ≤ 30m 

 Δηθφλεο ρακειήο αλάιπζεο (NOOA, Meteosat) πάλσ απφ 30m 

Οη δνξπθνξηθέο εηθφλεο επίζεο ρσξίδνληαη αλάινγα κε ηα θαζκαηηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ζε: 

                                                 
31

 http://www.eranet.gr/ortho/html/gsatellites.html 

http://www.eranet.gr/ortho/html/gsatellites.html#quckbird
http://www.eranet.gr/ortho/html/gsatellites.html#ikonos
http://www.eranet.gr/ortho/html/gsatellites.html#eros
http://www.eranet.gr/ortho/html/gsatellites.html#spot5
http://www.eranet.gr/ortho/html/gsatellites.html#spot4
http://www.eranet.gr/ortho/html/gsatellites.html#landsat
http://www.eranet.gr/ortho/html/gsatellites.html#irs
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Πνιπθαζκαηηθέο: Γηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία θαλάιηα ζην νξαηφ ηκήκα ηνπ 

θάζκαηνο (R,G,B) / ζπλήζσο πνιιέο απφ απηέο δηαζέηνπλ θαη θαλάιη ζην εγγχο 

ππέξπζξν πνπ είλαη θαηάιιειν γηα ηε κειέηε ηεο βιάζηεζεο (πγηήο βιάζηεζε, 

επίπεδα ρισξνθχιιεο θηι.), ραξαθηεξηζηηθά δειαδή πνπ δελ θαίλνληαη κε ηo 

αλζξψπηλν κάηη. 

Παγρξσκαηηθέο: Δίλαη αζπξφκαπξεο, έρνπλ θαιχηεξε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα απφ ηηο 

αληίζηνηρέο ηνπο πνιπθαζκαηηθέο θαη δηαζέηνπλ έλα θαλάιη ζην νξαηφ ηκήκα ηνπ 

θάζκαηνο. 

 

Φαζμαηικέρ Υπογπαθέρ Βλάζηηζηρ
32

 

 

Ζ βιάζηεζε θαιχπηεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο εδαθηθήο επηθάλεηαο ηεο γεο. Ο 

ξφινο ηεο ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε,  ηελ απνξξφθεζε 

ηνπ CO2 θαη άιιεο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο, ηελ θάλνπλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ θαη 

ελδηαθέξνλ είδνο πνπ θαιχπηεη ηελ επηθάλεηα ηεο Γήο. Ζ ηειεπηζθφπεζε κπνξεί λα 

εθκεηαιιεπηεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε βιάζηεζε αλαθιά ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή 

ελέξγεηα θαη λα ιάβεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε βιάζηεζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 9: Η κςηηαπική δομή ηυν θύλλυν και η αλληλεπίδπαζή ηοςρ με ηην 

ηλεκηπομαγνηηική ενέπγεια. Η μεγαλύηεπη ποζόηηηα ηος οπαηού θυηόρ 

αποπποθάηαι, ενώ πεπίπος ηο μιζό ηηρ ενέπγειαρ ζηο κονηινό ςπέπςθπο 

ανακλάηαι. 

 

                                                 
32

 http://www.seos-project.eu/modules/agriculture/agriculture-c01-s01.gr.html Σειεπηζθφπεζε θαη GIS 

ζηελ Γεσξγία 

 

http://www.seos-project.eu/modules/agriculture/agriculture-c01-s01.gr.html
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Κάησ απφ ηελ άλσ επηδεξκίδα (ην ιεπηφ ζηξψκα ησλ θπηηάξσλ πνπ απνηειεί 

ηελ άλσ επηθάλεηα ηνπ θχιινπ), ππάξρνπλ θπξίσο δχν ζηξψζεηο θπηηάξσλ. Ζ πάλσ 

ζηξψζε είλαη ην δξπθαθηνεηδέο παξέγρπκα θαη απνηειείηαη απφ επηκήθε θχηηαξα, 

ηνπνζεηεκέλα θαηαθφξπθα θαη παξάιιεια ζε έλα επίπεδν. ε απηφ ην ζηξψκα 

βξίζθεηαη θαη ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα ηεο ρισξνθχιιεο, κηα νξγαληθή νπζία πνπ 

είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπγθέληξσζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαη ηελ παξνρή ελέξγεηαο 

γηα ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζχλζεζεο. Σν δεχηεξν επίπεδν θπηηάξσλ είλαη ην 

ζπνγγψδεο παξέγρπκα, πνπ απνηειείηαη απφ θχηηαξα κε αθαλφληζην ζρήκα θαη κε 

πνιιά θελά κεηαμχ ηνπο, κέζα ζηα νπνία γίλεηαη ε θπθινθνξία ησλ αεξίσλ.  

Δθηφο απφ ηε ρισξνθχιιε, ην δξπθαθηνεηδέο παξέγρπκα πεξηέρεη θαη άιιεο 

ρξσζηηθέο νπζίεο, φπσο ηα θαξνηελνεηδή, ηηο αλζνθπαλίλεο θαη άιια, ηα νπνία είλαη 

επίζεο ππεχζπλα γηα ηελ απνξξφθεζε ηνπ θσηφο. Λφγσ απηψλ ησλ ρξσζηηθψλ, ε 

πεξηζζφηεξε απφ ηελ νξαηή ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα απνξξνθάηαη, εηδηθά ζηε 

κπιε θαη θφθθηλε πεξηνρή ηνπ νξαηνχ θάζκαηνο. Ζ απνξξφθεζε ζηηο πξάζηλεο 

πεξηνρέο είλαη ιίγν πην ρακειή, θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ε βιάζηεζε θαίλεηαη 

πξάζηλε κε ην αλζξσπηλφ κάηη. Έηζη, πνιχ ιίγε ελέξγεηα μεθεχγεη απφ ην 

δξπθαθηνεηδέο παξέγρπκα θαη αληαλαθιάηαη πίζσ πξνο ηνλ νπξαλφ. Αληηζέησο, ζηελ 

θνληηλή ππέξπζξε πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο (NIR) ε ελέξγεηα δελ επεξεάδεηαη απφ 

απηέο ηηο ρξσζηηθέο νπζίεο θαη ζρεδφλ πιήξσο δηαπεξλά ην δξπθαθηνεηδέο 

παξέγρπκα. Όηαλ θηάλεη ζην ζπνγγψδεο παξέγρπκα, ε παξνπζία ησλ θελψλ πξνθαιεί 

ηε δηάζιαζε ηεο ελέξγεηαο ζην θνληηλφ ππέξπζξν ζε δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο. Απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα πεξίπνπ ην κηζφ ηεο ελέξγεηαο λα πεξλάεη κέζα απφ ην θχιιν θαη 

λα δηαθεχγεη απφ ηελ θάησ επηδεξκίδα θαη πξνο ην έδαθνο, ελψ ην άιιν κηζφ 

αλαθιάηαη θαη εμέξρεηαη απφ ηελ πάλσ επηδεξκίδα, πξνο ηνλ νπξαλφ.
33

 

Οη αηζζεηήξεο πνπ θαηαγξάθνπλ ην ειεθηξνκαγλεηηθφ ζήκα ηεο βιάζηεζεο 

δέρνληαη πνιπ ρακειφ ζήκα ζηελ κπιέ θαη θφθθηλε πεξηνρή, θάπσο εληνλφηεξν ζήκα 

ζηελ πξάζηλε θαη πνιχ ηζρπξν ζηελ θνληηλή ππέξπζξε πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο.  

Δάλ ε ηζρχο ηνπ ζήκαηνο γηα ηελ θάζε πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο παξνπζηαζηεί ζε έλα 

γξάθεκα, ζα είλαη θάπσο έηζη: 

                                                 
33

 εκεηψζεηο Μαζήκαηνο  Γεσθπζηθά ήκαηα θαη ήκαηα Σειεπηζθφπεζεο Μειηαξέζεο Γεψξγηνο 
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Σσήμα 10: Φαζμαηική ςπογπαθή βλάζηηζηρ. Η βλάζηηζη έσει σαμηλή ανάκλαζη ζηην οπαηή 

πεπιοσή ηος θάζμαηορ και ςτηλή ανάκλαζη ζηο κονηινό ςπέπςθπο 

 

Ο ζπλδπαζκφο ρακειήο νξαηήο αλάθιαζεο θαη πςειήο αλαθιαζεο ζην θνληηλφ 

ππέξπζξν είλαη κνλαδηθή γηα ηα πεξηζζφηεξα είδε βιάζηεζεο θαη γη' απηφ είλαη 

γλσζηή σο θαζκαηηθή ππνγξαθή βιάζηεζεο. 
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Case Study – Γάζορ Σηποθςλίαρ 

 

ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο βξήθακε αξθεηά ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο λα 

κπνξέζνπκε λα θαηεβάζνπκε εηθφλεο απφ έλαλ δνξπθφξν θαη λα κπνξέζνπκε λα 

πάξνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πεξηνρή κειέηεο καο. Λίγε έξεπλα ζην 

δηαδίθηπν θαη είδακε φηη ν δνξπθφξνο Landsat 7 έρεη κηα ζρεηηθά εχθνιε δηαδηθαζία 

ιήςεο εηθφλαο απφ ηελ ηζηνζειίδα http://glovis.usgs.gov. ηε ζπλέρεηα εληνπίδνληαο 

ηε πεξηνρή καο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Landsat θαηεβάζακε ζηνλ ππνινγηζηή καο ηα 

δεδνκέλα ηα νπνία επεμεξγαζηήθακε ρξεζηκνπνηψληαο 2 πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 11 Δνηοπιζμόρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ ζηην ιζηοζελίδα ηος Landsat 
 

 

Σν πξψην είλαη ην  frame_and_fill ην νπνίν νπζηαζηηθά είλαη απηφ πνπ θάλεη ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαηεβάζακε απφ ην δνξπθφξν. Ζ επεμεξγαζία απηή 

γίλεηαη ζε δχν βήκαηα . Σν πξψην βήκα πεξηιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ 

γηα λα δεκηνπξγήζεη εηθφλεο πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο κε κήθνο θαη αξηζκφ 

γξακκψλ. Σν δεχηεξν βήκα είλαη λα γεκίζεη θαη λα αληηθαηαζηήζεη ζηηο εηθφλεο απηέο 

ηα zero pixel κε pixel ελεξγά απφ ζηνηρεία ηνπ πξψηνπ βήκαηνο. 

Σν δεχηεξν πξφγξακκα είλαη ην Photoshop ζην νπνίν εηζαγάγακε ην απνηέιεζκα ηεο 

πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίαο γηα λα  κπνξέζνπκε κεηά λα δνχκε δηαθνξεηηθέο εηθφλεο 

αιιάδνληαο ηα θαλάιηα θαη ηηο κπάληεο. 

http://glovis.usgs.gov/
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Bands Lansdat 7 
34

 

 

Landsat 7 (ETM+ sensor) 

 

Wavelength (micrometers) 

 

Resolution (meters) 

 

Band 1 

 
0.45 - 0.515 

 

30 

Band 2 

 
0.525 - 0.605 

 

30 

Band 3 

 
0.63 - 0.69 

 

30 

Band 4 

 
0.75 - 0.90 

 

30 

Band 5 

 
1.55 - 1.75 

 

30 

Band 6 

 
10.40 - 12.5 

 

60 

Band 7 2.09 - 2.35 
 

30 

 

 

Σςνδςαζμόρ μπάνηερ - bands- Γοπςθόπος  

RGB Πληποθοπία 

4 3 2 Σν ηππνπνηεκέλν ζχλζεην "ςεχηηθν 

ρξψκα". Ζ βιάζηεζε εκθαλίδεηαη ζαλ 

ζθηέο θφθθηλνπ, νη αζηηθέο πεξηνρέο είλαη 

θπαλφ κπιε, θαη ην έδαθνο πνηθίιιεη απφ 

ην ζθνηεηλφ έσο ην απαιφ θαθέ. Σα 

θσλνθφξα δέληξα ζα εκθαληζηνχλ 

ζθνηεηλφ θφθθηλν. Απηφο είλαη έλαο πνιχ 

δεκνθηιήο ζπλδπαζκφο δσλψλ θαη είλαη 

ρξήζηκνο γηα ηηο κειέηεο βιάζηεζεο, ηα 

ζρέδηα απνμεξάλζεσλ ειέγρνπ θαη 

εδάθνπο θαη ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο 

αχμεζεο ζπγθνκηδψλ 

 

3 2 1 Ο ζπλδπαζκφο δσλψλ "θπζηθνχ 

ρξψκαηνο" Δπεηδή νη νξαηέο δψλεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφλ ηνλ 

ζπλδπαζκφ, ηα γήηλα ραξαθηεξηζηηθά 

εκθαλίδνληαη ζε ρξψκαηα παξφκνηα κε ην 

αλζξψπηλν νπηηθφ ζχζηεκα, ε πγηήο 

βιάζηεζε είλαη πξάζηλε, νη πξφζθαηα 

θαζαξηζκέλνη ηνκείο είλαη πνιχ ε 

αλζπγηεηλή βιάζηεζε είλαη θαθέ θαη 

θίηξηλε, νη δξφκνη είλαη γθξίδνη, θαη νη 

αθηέο είλαη άζπξεο.  

                                                 
34

 http://web.pdx.edu/~emch/ip1/bandcombinations.html 
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7 4 2 Απηφο ν ζπλδπαζκφο παξέρεη κηα 

"θπζηθή"απφδνζε.Ζ πγηήο βιάζηεζε ζα 

είλαη θσηεηλή πξάζηλε, ηα ιηβάδηα ζα 

εκθαληζηνχλ πξάζηλα, νη ξφδηλεο 

πεξηνρέο αληηπξνζσπεχνπλ ην άγνλν 

ρψκα, ηα πνξηνθαιί θαη θαθέ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο αξαηέο πεξηνρέο. Σν 

λεξφ ζα είλαη κπιε. Οη άκκνη, ηα ρψκαηα 

θαη ηα κεηαιιεχκαηα ηνλίδνληαη ζε έλα 

πιήζνο ρξσκάησλ. Απηφο ν ζπλδπαζκφο 

δσλψλ παξέρεη εληππσζηαθά ζηνηρεία γηα 

ηηο πεξηνρέο εξήκσλ. Δίλαη ρξήζηκν γηα 

ηηο γεσινγηθέο, γεσξγηθέο θαη κειέηεο 

πγξνηφπνπ. Δάλ ππήξμαλ ππξθαγηέο ζε 

απηήλ ηελ εηθφλα ζα εκθαλίδνληαλ 

θφθθηλεο. Απηφο ν ζπλδπαζκφο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο δηνηθεηηθέο 

εθαξκνγέο ππξθαγηάο γηα ηελ αλάιπζε 

κεηα-ππξθαγηάο ησλ θακέλσλ θαη κε 

θακέλσλ δαζηθψλ πεξηνρψλ. 

 

4 5 1 Ζ πγηήο βιάζηεζε εκθαλίδεηαη ζηηο ζθηέο 

ησλ θφθθηλσλ, θαθέ,  πνξηνθαιί θαη 

θίηξηλνπ. Σα εδάθε κπνξνχλ λα είλαη 

πξάζηλα θαη θαθέ, ηα αζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα είλαη άζπξα, 

θπαλά θαη γθξίδα, νη θσηεηλέο κπιε 

πεξηνρέο αληηπξνζσπεχνπλ ηηο πξφζθαηα 

επδηάθξηηεο πεξηνρέο θαη νη θνθθηλσπέο 

πεξηνρέο παξνπζηάδνπλ λέα αχμεζε 

βιάζηεζεο, πηζαλψο αξαηά ιηβάδηα. Σα 

θαζαξά, κεγάια ζαιάζζηα βάζε ζα είλαη 

πνιχ ζθνηεηλά ζε απηφλ ηνλ ζπλδπαζκφ, 

εάλ ην λεξφ είλαη ξερφ ή πεξηέρεη ηδήκαηα 

πνπ ζα εκθαληδφηαλ σο ζθηέο ηνπ πην 

αλνηρηνχ κπιε. 

 

4 5 3 Ο 4.5.3 ζπλδπαζκφο θαηαδεηθλχεη ηηο 

δηαθνξέο πγξαζίαο θαη είλαη ρξήζηκνο γηα 

ηελ αλάιπζε ησλ εδαθψλ θαη ηεο 

βιάζηεζεο 

7 5 3 Απηφο ν ζπλδπαζκφο δσλψλ παξέρεη 

επίζεο κηα "θπζηθή" απφδνζε επίζεο 

δηαπεξλψληαο ηα αηκνζθαηξηθά κφξηα, 

ηνλ θαπλφ θαη ηελ ειαθξηά νκίριε.   Ζ 

βιάζηεζε εκθαλίδεηαη ζηηο ζθηέο 

ζθνηεηλφ θαη αλνηθηφ πξάζηλν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο απμαλφκελεο επνρήο, ηα 

αζηηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα είλαη 
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άζπξα, γθξίδα, θπαλά ή πνξθπξά, νη 

άκκνη, ηα ρψκαηα θαη ηα κεηαιιεχκαηα 

εκθαλίδνληαη ζε πνηθίια ρξψκαηα. 

 

5 4 3 Όπσο ν 4.5.1 ζπλδπαζκφο, απηφο ν 

ζπλδπαζκφο παξέρεη ζην ρξήζηε έλα 

κεγάιν πνζφ αληίζεζεο πιεξνθνξηψλ θαη 

ρξψκαηνο.  Ζ πγηήο βιάζηεζε είλαη 

θσηεηλή πξάζηλε θαη ηα ρψκαηα είλαη 

κσβ. Απηφο ν ζπλδπαζκφο είλαη ρξήζηκνο 

γηα κειέηεο βιάζηεζεο, θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηνπο ηνκείο ηεο 

δηαρείξηζεο μπιείαο θαη ηεο πξνζβνιήο 

παξαζίησλ. 

 

5 4 1 Ο ζπλδπαζκφο απηφο κνηάδεη κε ηνλ 7.4.2 

δεδνκέλνπ φηη ε πγηήο βιάζηεζε ζα είλαη 

θσηεηλή πξάζηλε, εθηφο απφ ηνλ 5.4.1 

ζπλδπαζκφ είλαη θαιχηεξνο γηα ηηο 

γεσξγηθέο κειέηεο. 

 

7 5 4 Απηέο ν ζπλδπαζκφο δίλεη  θαιχηεξεο 

αηκνζθαηξηθέο γξακκέο θαη νη αθηέο 

θαζνξίδνληαη θαιά. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βξεη ηελ πθή θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πγξαζίαο ηεο 

εδαθνινγηθήο βιάζηεζεο εκθαλίδνληαη 

κπιε. Υξήζηκνο γηα ηηο γεσινγηθέο 

κειέηεο. 

 

5 3 1 Ο ζπλδπαζκφο απηφο δίλεη ηνπνγξαθηθή 

πθή  

 

 

  

Παξαθάησ δίλνληαη νη εηθφλεο γηα φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο bands πνπ αλαθέξακε. 
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Σσήμα 12 Bands 432 
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Σσήμα 13 Bands 321 

 

 

Σσήμα 14 Bands 742 
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Σσήμα 15 Bands 451 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 16 Bands 453 
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Σσήμα 17 Bands 753 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 18 Bands 543 
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Σςμπεπάζμαηα 

 

Ζ δνξπθνξηθή ηειεπηζθφπεζε απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα πεξηβαιινληηθέο 

εθαξκνγέο. Υξεζηκνπνηείηαη κε κεγάιε επηηπρία γηα ηελ ραξηνγξάθεζε θαη 

θαηαγξαθή ησλ αιιαγψλ θάιπςεο γεο. Πιενλέθηεκά ηεο απνηειεί ην γεγνλφο ηεο 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ κε κεγάιε ζπρλφηεηα αιιά θαη αθξίβεηα, παξέρνληαο 

πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηα θαζκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηνηρείσλ θάιπςεο/ρξήζεο 

γεο, αιιά θαη γηα ην ρψξν, ην ζρήκα θαη ην κέγεζφο ηνπο. 

Οη πξφζθαηεο δαζηθέο ππξθαγηέο ζηελ Διιάδα είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ ηεξάζηηα 

νηθνινγηθή θαηαζηξνθή πνιχηηκσλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Μεηά ηηο άκεζεο 

επηπηψζεηο απηψλ ησλ ππξθαγηψλ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ή δεπηεξεχνληα θαηλφκελα 

αθνινπζνχλ, φπσο ε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο θαη νη αιιαγέο ζην πδξνινγηθφ ζχζηεκα 

ησλ πεξηνρψλ. Απηέο νη επηπηψζεηο απνηεινχλ ζνβαξνχο ιφγνπο γηα δεκηνπξγία ελφο 

ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο πξφιεςεο βαζηζκέλν ζηηο δνξπθνξηθέο εηθφλεο. 
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G.I.S. (Geographic Information Systems): Σςζηήμαηα Γευγπαθικών 

Πληποθοπιών 

 

Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ) είλαη κηα νξγαλσκέλε ζπιινγή 

κεραληθψλ ππνινγηζηηθψλ κεραλεκάησλ (hardware), ινγηζκηθψλ ζπζηεκάησλ 

(software), ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή, 

θαηαρψξεζε, ελεκέξσζε, δηαρείξηζε, αλάιπζε θαη απφδνζε, θάζε κνξθήο 

πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ζην γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ.
35

 

 

 Tα ΓΠ είλαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (Information Systems) πνπ παξέρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα:  

 ζπιινγήο  

 δηαρείξηζεο  

 απνζήθεπζεο  

 επεμεξγαζίαο  

 αλάιπζεο θαη  

 νπηηθνπνίεζεο  

 

ζε τηθιακό πεπιβάλλον ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρψξν. Σα δεδνκέλα 

απηά ζπλήζσο ιέγνληαη γεωγραυικά ή ταρτογραυικά ή και τωρικά θαη κπνξεί λα 

ζπζρεηίδνληαη κε κηα ζεηξά απφ πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ηα νπνία θαη ηα 

ραξαθηεξίδνπλ κνλαδηθά. Σα ΓΠ δελ πεξηιακβάλνπλ κφλν ινγηζκηθφ θαη πιηθφ 

αιιά θαη εηδηθέο ζπζθεπέο γηα εηζαγσγή θαη δεκηνπξγία ραξηψλ, θαζψο θαη ηα 

ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα ζπλδέζνπλ ηα δηάθνξα ζπζηαηηθά 

απφ ηα νπνία απνηεινχληαη.  

Ζ ραξαθηεξηζηηθή δπλαηφηεηα πνπ παξέρνπλ ηα ΓΠ είλαη απηή ηεο ζχλδεζεο ηεο 

συπικήρ κε ηελ πεπιγπαθική πιεξνθνξία (ε νπνία δελ έρεη απφ κφλε ηεο ρσξηθή 

ππφζηαζε).  

 

                                                 
35

 http://www.ims.forth.gr/rg_gis-gr.html Δξγαζηήξην Γεσθπζηθήο - Γνξπθνξηθήο Σειεπηζθφπεζεο & 

Αξραηνπεξηβάιινληνο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ 

http://www.ims.forth.gr/rg_gis-gr.html


53 

 

Οη ιεηηνπξγίεο ελφο ΓΠ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φπνπ ππάξρεη αλάγθε γηα 

διασείπιζη συπικών δεδομένυν ή αθφκα θαη φπνπ ππάξρεη αλάγθε γηα ανάλςζη ηηρ 

συπικήρ διάζηαζηρ ηυν δεδομένυν. 
36

 

 

Δλδεηθηηθά, κεξηθέο απφ ηηο πιένλ θνηλέο εθαξκνγέο ησλ GIS είλαη νη παξαθάησ:  

 Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε (Environmental Management)  

 Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  

 Πνιενδνκία θαη Υσξνηαμία  

 Καηαζθεπέο έξγσλ κεγάιεο θιίκαθαο (π.ρ. νδνπνηία θ.ά.)  

 Γηαρείξηζε Γηθηχσλ Κνηλήο Ωθειείαο (ΑΜ/FM)  

 Κηεκαηνιφγην θαη Κηεκαηνγξαθήζεηο  

 Σνπνγξαθία, Γεσδαηζία θαη Τδξνγξαθία  

 Γεσινγία θαη Τδξνγεσινγία  

 Γίθηπα Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ  

 Απηφκαηε πινήγεζε. 

 

Πεπιγπαθή Σςζηήμαηορ GIS 

 

ε γεληθέο γξακκέο, έλα ζχζηεκα GIS (ΓΠ) πεξηιακβάλεη: 

 Σερληθέο γηα εηζαγσγή γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, 

δει. κεηαηξνπή ηεο ζε ςεθηαθή κνξθή.  

 Σερληθέο γηα απνζήθεπζε απηήο ηεο (κεγάιεο ζε φγθν) πιεξνθνξίαο ζε 

ζπκπηεζκέλε κνξθή ζε ςεθηαθά απνζεθεπηηθά κέζα.   

 Μεζφδνπο απηνκαηνπνηεκέλεο αλάιπζεο ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, 

αλαδήηεζε πξνηχπσλ, ζπλδπαζκφ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ δεδνκέλσλ, 

δπλαηφηεηα κεηξήζεσλ, εχξεζε ησλ ζπληνκφηεξσλ δηαδξνκψλ θαη πνιιά 

άιια.  

 Μεζφδνπο πξφβιεςεο ησλ απνηειεζκάησλ πηζαλψλ ζελαξίσλ, φπσο π.ρ. ηεο 

επίδξαζεο ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο ζηε βιάζηεζε.  

 Σερληθέο αλαπαξάζηαζεο ησλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή ραξηψλ, εηθφλσλ θιπ.  

 Γπλαηφηεηεο γηα έμνδν ησλ απνηειεζκάησλ ζε κνξθή αξηζκψλ θαη πηλάθσλ.  

                                                 
36

 εκεηψζεηο Μαζήκαηνο Βηνινγηθά ήκαηα Γεσξγηάδεο Θεφδσξνο 
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Έλα ζχλνιν απφ ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. φιν ην νδηθφ δίθηπν κηαο πεξηνρήο) 

ζεσξνχληαη σο έλα ζηπώμα (layer). ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη ςεθηαθνί ράξηεο δελ 

είλαη ηίπνηα άιιν απφ κηα ζσλλογή από ζηρώμαηα. Φαληαζηείηε απηά ηα ζηξψκαηα σο 

διαθάνειες φπνπ θάζε ζηξψκα πεξηέρεη έλα δηαθνξεηηθφ κέξνο ηνπ ράξηε. Σα 

ζηξψκαηα ηνπνζεηνχληαη ην έλα πάλσ ζην άιιν θαη καο επηηξέπνπλ λα δνχκε φιεο ηηο 

φςεηο ηνπ ράξηε ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή θάηη πνπ δελ είλαη δπλαηφ κε ηνπο 

ζπκβαηηθνχο ράξηεο. Π.ρ. έλα ζηξψκα ζα κπνξνχζε λα πεξηέρεη ηα ζχλνξα ησλ 

ρσξψλ ηεο γεο, έλα άιιν ζηξψκα λα πεξηέρεη ζχκβνια πνπ λα αλαπαξηζηνχλ ηηο 

πξσηεχνπζεο, έλα ηξίην ζηξψκα κπνξεί λα πεξηέρεη ηηο εζληθέο νδνχο θιπ. 

Σνπνζεηψληαο απηέο ηηο δηαθάλεηεο ηε κηα πάλσ ζηελ άιιε δεκηνπξγνχκε έλαλ 

πιήξε ράξηε. Σν GIS ζπλδπάδεη δηάθνξα ζηξψκαηα γηα λα απαληήζεη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ρσξηθέο εξσηήζεηο. Υαξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, 

φπσο π.ρ. πνηάκηα θαη θαλάιηα, ζα κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη ζε έλα ζηξψκα, ελψ 

ππνδνκή, φπσο δξφκνη, λα εκθαλίδνληαη ζε άιιν ζηξψκα. Όηαλ θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά δελ ελδηαθέξνπλ ην ρξήζηε ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή, ζα κπνξεί λα 

ηα απνθξχπηεη εκθαλίδνληαο κφλν ηελ πιεξνθνξία πνπ ηνλ ελδηαθέξεη.
37

 

 

 

 

Στημαηική αναπαράζηαζη ηης μεθόδοσ ηων 

αλληλεπικαλσπηόμενων επιπέδων. Τα 

ζηοιτεία ηοσ πραγμαηικού κόζμοσ 

αναπαρίζηανηαι ζε διαθορεηικούς 

αλληλεπικαλσπηόμενοσς θεμαηικούς 

τάρηες/ζηρώμαηα (layers). 

 

 

 

Όπσο είπακε, νη ράξηεο ζε έλα GIS ζχζηεκα απνζεθεχνληαη ζε ςεθηαθή κνξθή ζε 

κηα βάζε δεδνκέλσλ. ε απηή ηε βάζε δεδνκέλσλ απνζεθεχνληαη δπν είδε 

πιεξνθνξίαο: 

 

 Χωρική πληρουορία ποσ περιγράθει ηην ηοποθεζία και ηο ζτήμα ηων 

γεωγραθικών ταρακηηριζηικών και ηις τωρικές ζτέζεις ηοσς με άλλα 

ταρακηηριζηικά, και   

                                                 
37

 εκεηψζεηο Μαζήκαηνο  Γεσθπζηθά ήκαηα θαη ήκαηα Σειεπηζθφπεζεο Μειηαξέζεο Γεψξγηνο 
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 Περιγραυική πληρουορία ποσ αθορά ηα ταρακηηριζηικά.   

 

Ζ ρσξηθή πιεξνθνξία απνζεθεχεηαη κε ηε κνξθή ηξηψλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ: 

ηνπ ζημείος (π.ρ. ηνπσλχκηα, ζεκεία δεηγκαηνιεςηψλ θ.ά.), ηεο γπαμμήρ (π.ρ. 

δξφκνη, πνηάκηα θ.ά.) θαη ηνπ πολςγώνος (π.ρ. ιίκλεο). Ζ πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία 

εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή ζςμβόλυν θαη εηικεηών πάλσ ζην ράξηε. Ζ δχλακε ηνπ 

ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη λα ζσνδσάζει απηά ηα δπν είδε 

πιεξνθνξίαο. Σν ζχλνιν φισλ απηψλ ησλ πηλάθσλ (ζηξσκάησλ), απφ ηα νπνία 

απνηειείηαη ν ράξηεο, απνζεθεχεηαη ζηελ GIS Βάζη Γεδομένυν.  

 

Δθαπμογέρ ηυν GIS για ηο πεπιβάλλον 

 

• Κιίκα/Καηξφο 

• Πνηφηεηα Πεξηβάιινληνο 

• Φπζηθφ ηνπίν 

• Παλίδα  

• Βιάζηεζε/ Υισξίδα  

• Νεξά/Τδξνινγία 

• Γεσινγία 
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GIS Case Study 

 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο θαη γηα ην θεθάιαην απηφ γηα λα 

κπνξέζνπκε λα δείμνπκε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηψλ δεκηνπξγήζακε έλα ράξηε κε ηηο ρξήζεηο γεο γηα ηε πεξηνρή κειέηε 

καο. Γηα λα κπνξέζνπκε λα ην πεηχρνπκε απηφ έπξεπε λα ζπλδπάζνπκε θσηνγξαθίεο 

ηεο πεξηνρήο, αεξνθσηνγξαθίεο θαη θπξίσο δνξπθνξηθέο εηθφλεο ηφζν απφ ην Google 

Earth κηαο θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο κεγέζπλζεο αιιά θαη απφ ην δνξπθφξν 

Landast. Δπίζεο έλαο ράξηεο βιάζηεζεο ν νπνίνο καο δφζεθε ήηαλ πνιχ ρξήζηκνο 

γηα ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ράξηε.  

 

Σσήμα 19: Ο ζςνδςαζμόρ ηυν δεδομένυν  πος σπηζημοποίηζαμε για ηην 

δημιοςπγία ηος θεμαηικού σάπηη ζηο GIS 
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Σσήμα 20: θεμαηικόρ σάπηηρ λιμνοθάλαζζαρ Καλογπιάρ  ζηο GIS 
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Σςμπεπάζμαηα 

 

Σα ζπζηήκαηα GIS έρνπλ κηα επξεία πεξηνρή εθαξκνγψλ. Σππηθέο εθαξκνγέο 

ηνπο είλαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πφξσλ ηνπ, ζην ζρεδηαζκφ θαη 

αλάπηπμε λέαο ππνδνκήο ησλ πφιεσλ, δξφκσλ θιπ, ζηηο ζαιάζζηεο θαη επίγεηεο 

κεηαθνξέο, ζηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα, ζηηο βηνκεραλίεο ηειεπηθνηλσληψλ, χδαηνο, 

ειεθηξηθνχ φπνπ ε έκθαζε ξίρλεηαη ζηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ 

ηνπο, αθφκα θαη γηα ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο.  

Σα ζπζηήκαηα GIS είλαη κηα ελεξγή πεξηνρή ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο κε εηήζηα 

αλάπηπμε 20% θαη πσιήζεηο ηεο ηάμεο ησλ $500 εθαηνκκπξίσλ. Ζ ηθαλφηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ λα απνζεθεχνπλ ζρέζεηο αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά, πέξα απφ 

ηα ίδηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο, είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηζρχνο θαη επειημίαο απηήο ηεο ηερλνινγίαο. 

 

 



59 
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Τηλεμεηπία 

 

Ο φξνο ηειεκεηξία αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία ζχλαμεο θαη κεηαθνξάο ηεο 

πιεξνθνξίαο απφ κηα απνκαθξπζκέλε ηνπνζεζία ζην θέληξν ειέγρνπ. Δθεί ε 

πιεξνθνξία κπνξεί λα παξαηεξεζεί, λα απνθσδηθνπνηεζεί θαη λα γίλνπλ νη 

θαηάιιειεο ελέξγεηεο Ζ βαζηθή ηδέα ηεο ηειεκεηξίαο ππάξρεη εδψ θαη αηψλεο, απφ 

ηελ επηθνηλσλία κε ζήκαηα θαπλνχ κέρξη ηα εμειηγκέλα ζεκεξηλά αζχξκαηα 

ζπζηήκαηα.  

Η ηηλεμεηπία ηος σθερ 

 

Παιηφηεξα, ε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ ηειεκεηξίαο ήηαλ ζπρλά έλαο δχζθνινο 

ζηφρνο πνπ απαηηνχζε είηε ηελ εθηελή εγθαηάζηαζε θαισδίσλ, γηα ηελ δηαβίβαζε 

ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο ζπζθεπέο ηειεκεηξίαο ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή, είηε ηελ 

απαζρφιεζε πξφζζεηνπ πξνζσπηθνχ γηα λα πξαγκαηνπνηεί ηελ παξαπάλσ εξγαζία 

ρεηξνθίλεηα. Καζεκία απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο είλαη ρξνλνβφξεο θαη 

αληηνηθνλνκηθέο θαζψο επίζεο ην ζχζηεκα είλαη αξγφ, αλαμηφπηζην θαη ζπρλά 

επηξξεπέο ζε ιάζε.
38

 

 

Τηλεμεηπία νέαρ γενιάρ - Δζηίαζη ζηο "real time" 

 

Οη ζπζθεπέο αζχξκαηεο ηειεκεηξίαο είλαη ε επφκελε γεληά ζηε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ειέγρνπ ζπκβάλησλ (π.ρ. επίπεδα θπηνθαξκάθσλ γηα ηε γεσξγία, 

πειάηεο πνπ επηζθέπηνληαη έλα θαηάζηεκα, θ.η.ι.). Σν ηερλνινγηθφ άικα ηεο 

αζχξκαηεο ηερλνινγίαο εμαιείθεη ηελ αλάγθε ηεο εγθαηάζηαζεο θαισδίσλ ή ηεο 

ρεηξσλαθηηθήο ζπιινγήο ζηνηρείσλ, ρακειψλνληαο ζεκαληηθά ην θφζηνο 

εγθαηάζηαζεο θαη ηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο. Ζ δηαδηθαζία είλαη απιή θαη ην πην 

ζεκαληηθφ επεθηάζηκε θαη ε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ γίλεηε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Οη αζχξκαηεο κνλάδεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ 

νπνπδήπνηε, νπνηεδήπνηε, κε ηε ζπλερή έληαμε λέσλ ζπζθεπψλ ζην ππάξρνλ δίθηπν, 

απηφκαηα θαη ζηηγκηαία. Οκνίσο, νη κε απαξαίηεηεο κνλάδεο κπνξνχλ λα 

κεηαθεξζνχλ ή λα αθαηξεζνχλ ρσξίο νπνηαδήπνηε απψιεηα αθεξαηφηεηαο ζην δίθηπν. 

                                                 
38

 http://www.three-pi.com/telintro.htm 
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Ζ αζχξκαηε ηειεκεηξία επηηξέπεη αθφκε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ θηλεηέο 

ζπζθεπέο ηειεκεηξίαο.
39

 

Οη ηθαλφηεηεο ηεο αζχξκαηεο ηειεκεηξίαο είλαη νπζηαζηηθά απεξηφξηζηεο - κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή - απφ ζπζθεπή ειέγρνπ ζπγθνκηδήο-πνηίζκαηνο 

(πνπ επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ηεο πγξαζίαο ηνπ εδάθνπο, ησλ επηπέδσλ 

θπηνθαξκάθσλ, θ.η.ι.), ζηηο θσηνγξαθηθέο κεραλέο αζθάιεηαο θηλεηέο ή ζηαζεξέο 

(κεηαθέξνληαο δσληαλφ ηειενπηηθφ ζήκα ζην θέληξν ειέγρνπ). Μπνξεί αθφκε λα 

εθαξκνζηεί ζε απνζήθεο εκπνξεπκάησλ ή ζε supermarkets ππφ κνξθή κηθξήο 

θνξεηήο ζπζθεπήο, γηα λα δηαβηβάδεη πνηθίιεο πιεξνθνξίεο ησλ πξντφλησλ. 

Ζ αζχξκαηε ηειεκεηξία αλνίγεη ηνλ δξφκν ζε κηθξέο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο γηα 

ηελ θαζηέξσζε κηαο ηδηαίηεξα ρξήζηκεο θαη επεθηάζηκεο ηερλνινγίαο, ή γηα ηελ 

βειηίσζε ηερλνινγηθά μεπεξαζκέλσλ δηθηχσλ.
40

 

 

Αζύπμαηα Γίκηςα Αιζθηηήπυν 

 

Ο αλεξρφκελνο θιάδνο ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ (Wireless Sensor Networks 

- WSNs) ζπλδπάδεη ηε δπλαηφηεηα αίζζεζεο, ππνινγηζκνχ θαη επηθνηλσλίαο ζε κηα 

κηθξή ζπζθεπή. Έηζη νη δπλαηφηεηεο ελφο θαη κφλν αηζζεηήξα είλαη ειάρηζηεο, ε 

ζπλχπαξμε πνιιψλ ηέηνησλ ζπζθεπψλ δηθηπαθά ζπλδεδεκέλσλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

λέεο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο. Κχξηνο ζηφρνο απηψλ ησλ κηθξψλ ζπζθεπψλ  είλαη ε 

δεηγκαηνιεςία δηάθνξσλ θπζηθψλ κεγεζψλ, ε επεμεξγαζία απηψλ ησλ κεγεζψλ – 

κεηξήζεσλ θαη ηέινο, ε επηθνηλσλία ηνπ θάζε αηζζεηήξα κε άιινπο κε ζηφρν ηελ 

κεηάδνζε απηψλ ησλ κεηξήζεσλ – πιεξνθνξίαο αζθαιψο θαη αμηφπηζηα. 41 

α θχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ θφκβσλ φπσο, κηθξφ κέγεζνο ρακειφ θφζηνο, 

απηνλνκία θαη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο είλαη πνπ ηα θάλνπλ ηφζν επέιηθηα 

πξνζδίδνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ρηιηάδσλ εθαξκνγψλ. Σα 

αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζε θξίζηκεο εθαξκνγέο πνπ δελ 

πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ εξεπλεηηθφ θαη επηζηεκνληθφ ρψξν αιιά επεθηείλνληαη 

θαη ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο, φπσο παξαθνινχζεζε θαη επίβιεςε 

αζζελψλ, πξφβιεςε θαη αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, νηθηαθέο εθαξκνγέο, θαη 

                                                 
39

 http://www.hellascams.gr/grc/products/telemetry/ 
40

 http://www.three-pi.com/telintro.htm 
41

 Wireless sensor networks: a survey, I.F. Akyildiz, W. Su*, Y. Sankarasubramaniam, E. Cayirci, 

Computer Networks 38 (2002) 393–422, www.elsevier.com/locate/comnet 
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ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο σο 

ζχλνιν.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 1: Αζύπμαηορ Αιζθηηήπαρ 

 

 

Ορισμός ενός Wireless Sensor Network 

 

Έλα αζχξκαην δίθηπν αηζζεηήξσλ (WSN) είλαη έλα αζχξκαην δίθηπν πνπ 

απνηειείηαη απφ ρσξηθά θαηαλεκεκέλεο ζπζθεπέο, ν νπνίεο απνηεινχλ ηνπο θφκβνπο 

ηνπ δηθηχνπ θαη ρξεζηκνπνηνχλ αηζζεηήξεο γηα λα παξαηεξνχλ θαη λα κεηξνχλ 

ζπλεξγαηηθά πνηθηιία δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, φπσο 

ζεξκνθξαζία, ήρν, πίεζε, θίλεζε  ξχπνπο, ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο (ρήκα 2).
43

 

 

 

Σσήμα 2: Αζύπμαηο Γίκηςο Αιζθηηήπυν 

Οη θφκβνη ελφο αζχξκαηνπ δηθηχνπ αηζζεηήξσλ έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

                                                 
42

 A Low-Energy Key Management Protocol for Wireless Sensor Networks, Gaurav Jolly, Mustafa C. 

Pallavi Kokate, and Mohamed Younis, Computer Science and Electrical Engineering University of 

Maryland, Baltimore County Baltimore, Maryland 
43

 Wireless sensor networks: a survey, I.F. Akyildiz, W. Su*, Y. Sankarasubramaniam, E. Cayirci, 

Computer Networks 38 (2002) 393–422, www.elsevier.com/locate/comnet 
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Δίλαη κηθξνί, απηφλνκνη, θηλεηνί ή κε, ηπραία θαηαλεκεκέλνη θαη έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ζε πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρεη 

εγθαηεζηεκέλε ππνδνκή κε ζηφρν ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ.  

Μπνξνχλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα δεκηνπξγήζνπλ δίθηπν κεηαμχ ηνπο, λα ην 

ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα ην ζπληεξήζνπλ ρσξίο θακία (ή πεξηνξηζκέλε) αλζξψπηλε 

παξέκβαζε, παξέρνληαο έηζη ζηηβαξή επηθνηλσλία, ε νπνία κπνξεί λα θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο εθαξκνγψλ.  

Κάζε αηζζεηήξαο είλαη ηππηθά εθνδηαζκέλνο κε έλαλ radio πνκπνδέθηε ή άιιε 

ζπζθεπή αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, έλαλ κηθξνειεγθηή θαη κηα πεγή ελάξγεηαο, 

ζπλήζσο κηα κπαηαξία. Σφζν ην κέγεζνο φζν θαη ην θφζηνο ελφο αηζζεηήξα είλαη 

αξθεηά κεηαβιεηά θαη εμαξηψληαη θπξίσο απφ ην κέγεζνο ηνπ δηθηχνπ αηζζεηήξσλ 

θαη ηελ πνιππινθφηεηα πνπ απαηηεί θάζε θφκβνο. Οη πεξηνξηζκνί ζην κέγεζνο θαη 

ζην θφζηνο ζπλεπάγνληαη αληίζηνηρνπο πεξηνξηζκφο ζε πφξνπο φπσο ελέξγεηα, 

κλήκε, ππνινγηζηηθή ηαρχηεηα.
44

 

 

Δθαπμογέρ WSNs  

 

Λφγσ ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο απηνδπλακίαο, ηεο επειημίαο θαη ηεο επθνιίαο ηεο 

επέθηαζεο ησλ WSN, ππάξρεη κηα κεγάιε πνηθηιία απφ εθαξκνγέο. ε απηφ 

ζπκβάιιεη ηδηαίηεξα θαη ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο, φηη κπνξνχλ εθαξκνζηνχλ 

ζε πεξηβάιινλ κε ζρεδφλ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, φπσο π.ρ. ζε πεδία κάρεο θαη 

σθεαλνχο. Ζ αλάπηπμε ησλ αζπξκάησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ παξαθηλήζεθε αξρηθά 

απφ ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο φπσο επηηήξεζε ηνπ πεδίνπ κάρεο. Παξφια απηά, ηα 

αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζε πνιιέο βηνκεραληθέο θαη 

αζηηθέο εθαξκνγέο, φπσο παξαθνινχζεζε  ηεο βηνκεραληθήο δηαδηθαζίαο, 

πεξηβαιινληηθή θαη νηθηζηηθή παξαθνινχζεζε, εθαξκνγέο ζρεηηθέο κε ηελ πγεία, 

νηθηζηηθή απηνκαηνπνίεζε, έιεγρνο ηεο θπθινθνξηαθήο θίλεζεο θαη άιια. 

 

                                                 
44

 Design guidelines for wireless sensor networks:communication, clustering and aggregation, Vivek 

Mhatre, Catherine Rosenberg, Ad Hoc Networks 2 (2004) 45–63, www.elsevier.com/locate/adhoc 
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Τομέαρ ηος πεπιβάλλονηορ 

 

Ζ ρξήζε ησλ Αζπξκάησλ Γηθηχσλ Αηζζεηήξσλ ζε πεξηβαιινληηθέο εθαξκνγέο 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ απφθξηζεο ζε θηλδχλνπο Σα δίθηπα 

αηζζεηήξσλ ζήκεξα έρνπλ εμειηρηεί ζε „έμππλα‟ δίθηπα. Σα δίθηπα απηά 

απνηεινχληαη απφ θφκβνπο θαη επηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα, πνπ απνζηέιινπλ ηα 

δεδνκέλα ηνπο ζε θάπνηνλ Server (Sensor Network Server) φπνπ θαη γίλεηαη ε 

επεμεξγαζία θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ απφ πνιινχο 

θφκβνπο. Γίθηπα κεγάιεο θιίκαθαο θαη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο ηείλνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ κεγάινπο θαη ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ θφκβνπο γηα λα θαιχςνπλ κηα 

κεγάιε γεσγξαθηθή πεξηνρή.  

Γίθηπα πνιιαπιήο ιεηηνπξγίαο θαη πεξηνξηζκέλεο ηνπηθφηεηαο παξαθνινπζψλ 

ζπλήζσο κε ιεπηνκέξεηα κηα κηθξή γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζπρλά κε αζχξκαηα ad-hoc 

ζπζηήκαηα. 
45

 

 

Σα Πεξηβαιινληηθά Γίθηπα Αηζζεηήξσλ ηείλνπλ λα γίλνπλ βαζηθφ εξγαιείν έξεπλαο 

γηα ηελ Δπηζηήκε ηνπ Πεξηβάιινληνο. Πξνζθέξνπλ “εηθνληθή” ζχλδεζε κε ην 

πεξηβάιινλ θαζψο θαη επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερληθψλ κειέηεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ δηαδηθαζηψλ. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο αληηπξνζσπεπηηθέο θαηεγνξίεο 

εθαξκνγψλ:  

 

Α) Μετεωρολογική Παρακολούθηση  

 

Γηα εθαξκνγήο πξφβιεςεο θαηξνχ έλα κεγάιεο θιίκαθαο δίθηπν, απνηεινχκελν απφ 

κηθξνζθνπηθνχο κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο, κπνξεί λα ζηεζεί γηα λα πξνβιέπεη ηηο 

θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Κάζε θφκβνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα κεηξά ζεξκνθξαζία, 

πγξαζία, πίεζε, θαηεχζπλζε θαη ηαρχηεηα αλέκνπ, παξέρνληαο ζηνπο κεηεσξνιφγνπο 

έλα ηεξάζηην πνζφ δεδνκέλσλ πνπ απμάλεη θαηά πνιχ ηελ αμηνπηζηία ησλ 

πξνβιέςεσλ.  

Οι εφαρμογζσ πρόβλεψθσ Μετεωρολογικϊν Καταςτροφϊν (πλθμμφρεσ, τυφϊνεσ, 

ξθραςίεσ) ζχουν ςτόχο τθν ζγκαιρθ πρόβλεψθ και ανίχνευςθ των φαινομζνων και των 
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έγθπξσλ  πξνεηδνπνηήζεσλ ψζηε λα απνθεπρζνχλ αλζξψπηλεο απψιεηεο θαη πιηθέο 

θαηαζηξνθέο. 
46

 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθεη θαη ε εθαξκνγή ηεο ππξαλίρλεπζεο. Δάλ δελ νθείιεηαη 

ζε εκπξεζηηθή ελέξγεηα, ε πξφβιεςε κηαο ππξθαγηάο είλαη πξνβιέςηκε θαζψο νη 

θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά είλαη πξνβιέςηκεο. Έηζη 

κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζρεηηθέο ηερληθέο αλίρλεπζεο ηέηνησλ ζπλζεθψλ  ζε 

πεξηνρέο πνπ είλαη επηξξεπείο ζε ππξθαγηέο. Δμαηηίαο ηεο δπλαηφηεηαο ηνπο λα 

εθηείλνληαη επξέσο θαη ππθλά ζε έλα πεξηβάιινλ, ηα WSN απνηεινχλ κηα θαιή 

επηινγή ζηελ ππξαλίρλεπζε, παξέρνληαο άκεζε πξνεηδνπνίεζε θαη εληνπηζκφ ηεο 

ζέζεο ηπρφλ επηθείκελεο ππξθαγηάο (ρήκα 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 3: Πςπανίσνεςζη με WSN 

 

 

Σα ζεκαληηθά ζεκεία πνπ θαζηζηνχλ ηα WSN σο θαηάιιειε ηερλνινγία γηα απηέο ηηο 

εθαξκνγέο είλαη:  

 Ζ ζπλερήο ζπιινγή δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

 Ζ ζπληνληζκέλε θαη αθξηβήο παξνρή ζπλαγεξκνχ.  
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 Ζ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο επξείαο πεξηνρήο ρσξίο πξφηεξεο 

εγθαηεζηεκέλεο ππνδνκήο θαη κε ρακειφ θφζηνο.  

 

Β) Γεωλογική Παρακολούθηση  

 

Ζ γεσινγηθή παξαθνινχζεζε αλαθέξεηαη ζε έιεγρν, επηηήξεζε ο θαη κειάηε 

γεσινγηθψλ κεγεζψλ φπσο ππφγεηα ζεξκνθξαζία, πδαηηθφ πεξηερφκελν, ζεηζκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θ.α. κε ζηφρν ηελ πξφβιεςε θαηαζηξνθψλ φπσο ζεηζκνί, 

θαηνιηζζήζεηο ζ, ηζνπλάκη, εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο  θηι.  

Σα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ απνηεινχλ θαη εδψ θαηάιιειε, θαη ίζσο κνλαδηθά 

αμηφπηζηε, ηερλνινγία. 
47

 

 

Γ) Παρακολούθηση Οικοσσστήματος  

 

Σα WSN πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε νηθνζπζηεκάησλ 

δεκηνπξγνχλ κηα θαηεγνξία εθαξκνγψλ κε πνιπάξηζκα δπλαηά νθέιε γηα ηε κειέηε 

ηεο θχζεο, ηελ βειηίσζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, επεηδή κπνξνχλ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξεο 

πεξηβαιινληνινγηθφο ζπλζήθεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ζχλζεζεο ηνπ εδάθνπο 

θαη ηνπ αέξα θαζψο επίζεο θαη ηεο γεληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηάθνξσλ θπηηθψλ θαη 

δσηθψλ νξγαληζκψλ. Δπίζεο, κε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη θαηαγξαθή ηνπο οε 

βάζεηο δεδνκέλσλ, εμαζθαιίδνπλ καθξνπξφζεζκα ηνλ απηφκαην πξνζδηνξηζκφ- 

αλαγλψξηζε θαη ηελ αλάιπζε ηπρφλ ζπλαθψλ γεγνλφησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά πεξηβάιινλ-νηθνζχζηεκα  πνπ ηίζεηαη ππφ παξαθνινχζεζε.   
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Σσήμα 4: Δθαπμογή WSN ζηη γευπγία 

 
 

Γ) Παρακολούθηση Ρύπανσης  

 

Σα επίπεδα κφιπλζεο ηνπ αέξα, ηνπ λεξνχ, ηεο γεο αθφκα θαη ηα επίπεδα αθνπζηηθήο 

ξχπαλζεο κπνξνχλ λα αληρλεχνπλ, λα ειεγρηνχλ θαη λα παξαθνινπζεζνχλ απφ WSN. 

Καζψο ηα ρεκηθά, βηνινγηθά, θπζηθά ή ξαδηελεξγά απφβιεηα κηαο πεξηνρήο είλαη 

πηζαλφ λα απαγνξεχνπλ ηελ αλζξψπηλε παξνπζία ζηελ πεξηνρή απηή γηα ζπιινγή 

δεδνκέλσλ ή εγθαηάζηαζε επηθνηλσληαθήο δνκήο, ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ WSN 

θξίλεηαη ηδηαίηεξα πιενλεθηηθή. 
48
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Σσήμα 5: Σύζηημα Αιζθηηήπυν για ανίσνεςζη μόλςνζηρ ζε ποηαμό 

 

 

Habitat Monitoring – Το παπάδειγμα ηος Great Duck Island
49

 

 

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ  θαη ν πεξηβαιινληηθφο έιεγρνο αληηπξνζσπεχνπλ κηα 

θαηεγνξία εθαξκνγψλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ κε ηεξάζηηα νθέιε γηα ηηο επηζηεκνληθέο 

θνηλφηεηεο αιιά θαη ηελ θνηλσλία ζπλνιηθά. Υψξνη κε πνιπάξηζκνπο δηθηπσκέλνπο 

αηζζεηήξεο κηθξνυπνινγηζηψλ κπνξεί λα επηηξέςνπλ ζηε καθξνπξφζεζκε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ ζε θιίκαθεο πνπ κέρξη ηψξα ήηαλ αδχλαην. Οη εξεπλεηέο ζηηο βηνινγηθέο 

επηζηήκεο γίλνληαη φιν θαη πην αλήζπρνη  γηα ηηο πηζαλέο επηδξάζεηο ηεο αλζξψπηλεο 

παξνπζίαο ζηνλ έιεγρν ησλ θπηψλ θαη ησλ δψσλ  θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζίαο πεδίνπ.   

Σν θνιιέγην ηνπ Αηιαληηθνχ (College of Atlantic) ήηαλ ην πξψην πνπ εμέηαζε ηα  

αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ γηα ηνλ έιεγρν βηφηνπσλ.  Σν Great Duck Island (GDI) 

(44.09N, 68.15W) είλαη έλα λεζί 237 ζηξεκκάησλ πνπ βξίζθεηαη 15 ρικ λφηηα ηνπ 

λεζηνχ  Maine. 

Ο θχξηνο ζηφρνο  ζην Great Duck Island    ήηαλ  λα παξαθνινπζεζεί  ηo πεξηβάιινλ 

θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζαιαζζνπνπιηψλ θπξίσο γχξσ απφ ηε θσιηά.  Οη απνηθίεο 

ησλ ζαιαζζνπνπιηψλ είλαη πνιχ επαίζζεηεο ζηε δηαηαξαρή θαη ε επαλαιακβαλφκελε  

δηαηαξαρή ζα νδεγνχζε ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο απνηθίαο. Ο αληίθηππνο ηεο 

αλζξψπηλεο παξνπζίαο κπνξεί επαλεηιεκκέλα λα δηαζηξεβιψζεη ηα απνηειέζκαηα κε 

ηελ αιιαγή ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη λα θαηαζηξέςεη ηνπο επαίζζεηνπο πιεζπζκνχο. Ζ 

ιχζε ζην αλσηέξσ πξφβιεκα ήηαλ ε δεκηνπξγία  ελφο δηθηχνπ αηζζεηήξσλ. Σν 

δίθηπν είρε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν,  γηα λα επηηξέςεη απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε,  
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έπξεπε λα παξέρεη αξθεηή ζπλδεζηκφηεηα αξθεηψλ ρηιηνκέηξσλ  θαη ε δηάξθεηα ηνπ 

νιφθιεξνπ δηθηχνπ έπξεπε λα δηαξθέζεη  ηνπιάρηζηνλ 9 κήλεο κε κπαηαξίεο.  

 

 

Σσήμα 6: Απεικόνιζη ηος Γικηύος Αιζθηηήπυν και οι Αιζθηηήπερ πος 

σπηζιμοποιήθηκαν 

 

 

To Great Duck Island είλαη έλα απφ ηα θαιχηεξα παξαδείγκαηα ηεο πνηθηιίαο ησλ 

εθαξκνγψλ πνπ ηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ έρνπλ. Δάλ θάπνηνο ελδηαθέξεηαη 

κπνξεί  λα δεη ηηο δσληαλέο κεηξήζεηο ησλ αηζζεηήξσλ ζηε δηεχζπλζε Ηζηνχ: 

www.greatduckisland.net 

 

Case Study – Γάζορ Σηποθςλιάρ-Λίμνοθάλαζζα Κοηύσι 

 

ην Βνξεηνδπηηθφ άθξν ηεο Πεινπνλλήζνπ, απφ ην αθξσηήξη ηνπ Αξάμνπ ζρεδφλ 

κέρξη ηε Κπιιήλε, απιψλεηαη έλαο μερσξηζηφο θφζκνο. Υαξαθηεξηζκέλε σο "θπζηθφ 

παξάδεηζν" ε πεξηνρή ηεο ιηκλνζάιαζζαο Κνηπρίνπ θαη ηνπ δάζνπο ηεο ηξνθπιηάο 

απνηειεί έλα καγεπηηθφ παξάθηην βηφηνπν. Σν δάζνο ηεο ηξνθπιηάο κε ηε 

ιηκλνζάιαζζα Κνηπρίνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο 11 πξνζηαηεπφκελνπο 

πγξνβηφηνπνπο ηεο ρψξαο. 

http://www.greatduckisland.net/
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Σσήμα 7: λιμνοθάλαζζα Κοηςσίος 

 

Ο πγξφηνπνο Κνηχρη - Γάζνπο ηξνθπιηάο είλαη απφ ηνπο θαιχηεξα δηαηεξεκέλνπο 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Καη ηνχην δηφηη ην ηδηνθηεζηαθφ αιιά θαη δηαρεηξηζηηθφ 

θαζεζηψο ηεο πεξηνρήο δελ επέηξεςε ην ρηίζηκν απζαηξέησλ παξαζεξηζηηθψλ 

θαηνηθηψλ. 

Δκείο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην θνξέα εθεί θαηαθέξακε θαη πήξακε ζηα ρέξηα καο 

ηηο κεηξήζεηο απφ ηα δχν ζπζηήκαηα αηζζεηήξσλ (Βφξεηνο θαη Νφηηνο ηαζκφο) πνπ 

ππήξραλ εγθαηεζηεκέλα ζηε πεξηνρή ηεο ιίκλεο θαη έθαλαλ θαηαγξαθή παξακέηξσλ 

ηνπ λεξνχ. Οη κεηξήζεηο πνπ καο δφζεθαλ είλαη γηα ηα έηε 2004,2005 θαη 2006. Οη 

ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ αθνξνχλ θπξίσο ηνπο κήλεο Ηνχιην, Αχγνπζην, επηέκβξην, 

Οθηψβξην θαη είλαη κεηξήζεηο πνπ γηλφληνπζαλ αλά 15 ιεπηά  ηεο εκέξαο. Απηέο ηηο 

ηηκέο νη νπνίεο καο δφζεθαλ ζε csv (comma separated values) κνξθή ηηο εηζαγάγακε 

ζε θαηάιιειν πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θαη θάλακε κηα ζχγθξηζε ησλ παξακέηξσλ 

ηνπ λεξνχ γηα ηα ηξία απηά έηε. Οη παξάκεηξνη πνπ κεηξήζεθαλ είλαη : ζεξκνθξαζία 

λεξνχ, Αιαηφηεηα, PH, Γηαιπκέλν Ομπγφλν , Ζιεθηξηθή αγσγηκφηεηα, Θνιφηεηα θαη 

ρισξνθχιιε.  
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Σσήμα 8:Σύζηημα μεηπήζευν με αιζθηηήπερ λιμνοθάλαζζαρ Κοηςσίος 

 

 

Σσήμα 9: Απεικόνιζη ηυν δςο ζηαθμών παπακολούθηζηρ 



72 

 

Σσήμα 10: Λειηοςπγική διάηαξη ενόρ πλήποςρ ζηαθμού μέηπηζηρ 

και ηος ζςζηήμαηορ επικοινυνίαρ με ηο ζηαθμό βάζηρ 

 

 

πλερήο κέηξεζεο ησλ εμήο παξακέηξσλ (αλά 15 ιεπηά):  

 Θεξκνθξαζία  

 ηάζκε 

 pH  

 ORP (δπλακηθφ νμεηδναλαγσγήο) 

 Αγσγηκφηεηα  

 Γηαιπκέλν Ομπγφλν 

 Θνιφηεηα 

 Υισξνθχιιε 

 

 

Σσήμα 11: Πολςαιζθηηήπαρ μέηπηζηρ παπαμέηπυν ποιόηηηαρ ςδάηυν  
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Αποηελέζμαηα παπακολούθηζηρ ηηρ ποιόηηηαρ ηυν ςδάηυν ηηρ λιμνοθάλαζζαρ 

Κοηςσίος 

Σσήμα 12: Δηήζια μεηαβολή επιπέδυν θεπμοκπαζίαρ ςδάηυν καηά ηο έηορ 2004 
 

Ζ ζεξκνθξαζία ησλ πδάησλ θπκάλζεθε απφ -0,52 (Φεβξνπάξηνο) έσο 34,77 
0
C 

(Ηνχιηνο) – Ζ δηαθχκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ πδάησλ αθνινχζεζε ηε δηαθχκαλζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

Σσήμα 13: Δηήζια μεηαβολή επιπέδυν pH καηά ηο έηορ 2004 

 

Σν pH ησλ πδάησλ θπκάλζεθε πεξίπνπ ζηηο ίδηεο ηηκέο θαη γηα ηνπο δπν ζηαζκνχο. 

Μέζνο φξνο 8,20 – πεξηβάιινλ ειαθξά αιθαιηθφ 
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Σσήμα 14: Δηήζια μεηαβολή επιπέδυν βάθοςρ καηά ηο έηορ 2004 

 

Σν βάζνο παξνπζίαζε κέζν φξν πεξί ηα 46 cm – Μέγηζηε ηηκή 1 m (Γεθέκβξηνο) & 

ειάρηζηε ηηκή 30 cm (Φεβξνπάξηνο), φπνπ ε ζηάζκε ηεο ι/ζ έπεζε θάησ απφ ην 

ζηφκην ηνπ αηζζεηήξα κέηξεζεο βάζνπο – Αμηφπηζηεο ζεσξνχληαη νη κεηξήζεηο 

βάζνπο κεγαιχηεξεο απφ 38 εθ. – Άλνημε θαη θαινθαίξη ην βάζνο έπεζε θάησ απφ 

απηφ ην φξην.  

 

Σσήμα 15: Δηήζια μεηαβολή επιπέδυν αλαηόηηηαρ καηά ηο έηορ 2004 

 

Ζ αιαηφηεηα ηεο ι/ζ θηλήζεθε ζηα φξηα ηνπ πθάικπξνπ λεξνχ (κέζνο φξνο 14,21 ppt) 

– Μεγάιεο δηαθνξέο κεηξήζεσλ κεηαμχ ησλ 2 ζηαζκψλ – Μέγηζηε ηηκή 37,1 ppt 

(Φεβξνπάξην) ζην Β. Κνηχρη – Διάρηζηε ηηκή 0 ppt (Μάξηηνο& Ηνχληνο) ζην Ν. 
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Κνηχρη (πεξίνδνη εηζξνήο γιπθψλ πδάησλ απφ ηα αξδεπηηθά θαλάιηα) – Μεγαιχηεξν 

φξην δηαθχκαλζεο ηεο αιαηφηεηαο ζην Νφηην ζηαζκφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 16: Δηήζια μεηαβολή επιπέδυν διαλςμένος οξςγόνος καηά ηο έηορ 2004 

 

Οη ηηκέο ήηαλ παξφκνηεο θαη ζηηο 2 ζέζεηο ησλ ζηαζκψλ, κε κέζν φξν 7,50 mg/l – 

Διάρηζηεο ηηκέο (θάησ απφ 1 mg/l) παξνπζηάζηεθαλ απφ ηέιε Μαΐνπ έσο θαη ηηο 

αξρέο Ννεκβξίνπ θαηά ηηο λπθηεξηλέο θαη πξψηεο πξσηλέο ψξεο (ζπλήζσο απφ 3 έσο 9 

ην πξσί). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 17: Δηήζια μεηαβολή επιπέδυν θολόηηηαρ καηά ηο έηορ 2004 

 

Παξαηεξήζεθε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ βφξεηνπ θαη λνηίνπ ζηαζκνχ. ηνλ 

λφηην ζηαζκφ νη ηηκέο ηεο ζνιφηεηαο ήηαλ πνιχ απμεκέλεο. Οη ιφγνη ζπλδένληαη κε 

ηε ρακειή ζηάζκε θαη ηελ απμεκέλε πξφζρσζε ζην ηκήκα απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηζρπξνχο αλέκνπο.  

Γνπιεχνληαο κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη γηα ηα έηε 2005 θαη 2006 κπνξέζακε λα πάξνπκε 

γξαθηθά ηηο ηηκέο δηαθχκαλζεο ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ δειαδή ζεξκνθξαζία 
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λεξνχ, βάζνο, ζνιφηεηα, PH θαη αιαηφηεηα. Απηά θαίλνληαη θαη ζηα ζρήκαηα 

παξαθάησ. 

Τιμερ Αισθητήπων 2005 Βόπειορ Σταθμόρ   

(Ημεπομηνία 15/2005, 18:01 μμ)
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Σσήμα 18: Τιμέρ Αιζθηηήπυν καηά ηο έηορ 2005 

 

 

Σσήμα 19: Τιμέρ Αιζθηηήπυν καηά ηο έηορ 2005 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην ζρήκα 17 παξαηεξνχκε κία κεγάιε αχμεζε ηεο 

ζνιφηεηαο ηνπ λεξνχ θαηά ην κήλα Αχγνπζην. 

Τιμέρ Αισθητήπων 2005 Νότιορ Σταθμόρ  

(Ημεπομηνία 15/2005, 18:01 μμ)
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Σσήμα 20: Τιμέρ Αιζθηηήπυν καηά ηο έηορ 2006 
 

Παξαηεξνχκε κία κεγάιε αχμεζε ηεο ζνιφηεηαο ηνπ λεξνχ θαηά ην κήλα Αχγνπζην 

θαη επηέκβξην. 

 

Σσήμα 21: Τιμέρ Αιζθηηήπυν καηά ηο έηορ 2006 

 

Σέινο γηα λα κπνξέζνπκε λα δνχκε πξαγκαηηθέο δηαθνξέο θαη ζηα 3 έηε ζπλνςίζακε 

φιεο ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ζε έλα γξάθεκα θαη γηα ηα ηξία έηε. Απηφ θαίλεηαη 

ζηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνχλ. 

Τιμέρ Αισθητήπων 2006 Βόπειορ Σταθμόρ 

(Ημεπομηνία 15/2006, 18:01 μμ)
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Σσήμα 19: Δηήζια Σύγκπιζη ηιμών Αιζθηηήπυν Βόπειος και Νόηιος Σηαθμού 

ώπα 08:00 πμ 

 

 

 

  

 

  

Δτήσια σύγκπιση παπαμέτπων αισθητήπων Βόπειος Σταθμού 

(Ώπα 08:00 πμ)

0 5 10 15 20 25 30 35

Θερμοκραζία

Αλαηόηηηα

Βάθος

PH

Θολόηηηα

Έηος 2006

Έηος 2005

 Έηος 2004

Δτήσια σύγκπιση παπαμέτπων αισθητήπων Νότιος Σταθμού

 (Ώπα: 08:00 πμ)

0

5

10

15

20

25

30

35

Θερμοκραζία Αλαηόηηηα Βάθος PH Θολόηηηα

 Έηος 2004

Έηος 2005

Έηος 2006

Δτήσια σύγκπιση παπαμέτπων αισθητήπων Βόπειος Σταθμού

 (Ώπα 15:00 μμ)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Θερμοκραζία

Αλαηόηηηα

Βάθος

PH

Θολόηηηα

Έηος 2006

Έηος 2005

 Έηος 2004



79 

 

 

 

 

 

Σσήμα 22: Δηήζια Σύγκπιζη ηιμών Αιζθηηήπυν Βόπειος και Νόηιος Σηαθμού 

ώπα 15:00 μμ 
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Συμπεράςματα  

 

Όπσο είδακε παξαπάλσ είλαη αηέιεησηε ε ιίζηα ησλ εθαξκνγψλ ησλ αηζζεηήξσλ 

αιιά θαη ησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ, ελψ πνιιέο απφ απηέο καο είλαη ήδε νηθείεο 

θαζψο αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο θαη αλάγθεο καο. Μεηξήζεηο 

αθξηβείαο πνιιψλ αηκνζθαηξηθψλ θαη κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ, επηηήξεζε 

δαζψλ, πδξνβηφηνπσλ, ζεξκνθεπίσλ θαη γεληθά αγξνηηθψλ θαιιηεξγεηψλ επηηήξεζε 

πγξψλ ζηνηρείσλ γηα ξχπνπο θηι. είλαη κεξηθέο απφ απηέο.  Ζ ηερλνινγία αηζζεηήξσλ 

βνεζά ηελ απηφκαηε παξαθνινχζεζε ησλ ζπλζεθψλ ησλ  θπζηθψλ απνζεκάησλ. Έλα 

απφ ηα πην ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα είλαη φηη ηα αζχξκαηα δίθηπα βνεζνχλ  ηελ 

απφθηεζε απφ απφζηαζε ησλ ζηνηρείσλ ειέγρνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε 

απνηέιεζκα ζπάληα λα   απαηηείηαη επηπιένλ εξγαζία εξγαζηεξίνπ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δχν βαζηθά πξνβιήκαηα ζηα δίθηπα αηζζεηήξσλ είλαη αξρηθά 

ε ζπληήξεζε ηνπο αιιά θαη ν ρξφλνο δσήο ηνπο. Όζνλ αθφξα ην ρξφλν δσήο νη 

κπαηαξίεο είλαη απηέο έρνπλ θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο επηζηήκεο ηνπ Remote 

Sensing. Μηαο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ ππάξρεη παξνρή ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο ζηε πεξηνρή κειέηεο ή πνιιέο θνξέο θακία αξθεηή ειηαθή ελέξγεηα ( 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα)  δελ είλαη απνδεθηή ζε ππθλέο απφ βιάζηεζε πεξηνρέο. 

Σέινο πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ζεκαληηθή πξέπεη είλαη θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ 

επηζηεκνληθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ πάλσ ζε ηέηνηνπ είδνπο εμνπιηζκφ γηαηί ε 

ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ(αηζζεηήξεο- δίθηπν) κπνξεί λα απνθέξεη ιάζνο κεηξήζεηο 

αιιά θαη θαηαζηξνθή ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

 



81 

 

 
 

 

 

 

Κεθάλαιο 6
ο
 



82 

 

Βάζη Γεδομένυν 

 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο  δεκηνπξγήζεθε κία on-line βάζε δεδνκέλσλ 

κε ινγηθή λα είλαη θηιηθή πξνο ην ρξήζηε γηα θαηαρψξεζε θαη απνζήθεπζε ησλ 

ηχπσλ νηθνηφπσλ αιιά θπξίσο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ. 

 

Γενικέρ έννοιερ
50

 

 

Έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (ΓΒΓ)
51

 [Database Management 

Systems] είλαη έλα παθέην ινγηζκηθνχ πνπ ζηνρεχεη ζηε ζπζηεκαηηθή απνζήθεπζε, 

αλαδήηεζε θαη δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ.  

Έλα ηππηθφ πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ΓΒΓ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θχξηα κέξε: 

1. Σα δεδνκέλα (data) 

2. Σν πιηθφ (hardware) 

3. Σν ινγηζκηθφ (software) 

4. Σνπο ρξήζηεο (users) 

 

Μία Βάζε Γεδνκέλσλ είλαη κηα ζπιινγή ζπζρεηηδφκελσλ δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα 

πνπ απνζεθεχνληαη ζε κηα βάζε κπνξεί λα είλαη θάπνηα πεδία ή γξακκέο πνπ 

απαξηίδνπλ ιφγνπ ράξε κηα αηδέληα νλνκάησλ, δηεπζχλζεσλ θαη ηειεθσληθψλ 

αξηζκψλ. Δπίζεο, κηα Βάζε Γεδνκέλσλ κπνξεί λα πεξηέρεη ρηιηάδεο εγγξαθέο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηνλ θαηάινγν, ηηο πξνζθηήζεηο, ηηο παξαγγειίεο θαη ηηο κηζζνδνζίεο κηαο 

κεγάιεο εηαηξίαο.  

 Ζ Βάζε Γεδνκέλσλ (ΒΓ) είλαη ην ηκήκα ηνπ ΓΒΓ πνπ απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα ηνπ 

νξγαληζκνχ. Πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε ησλ ΒΓ ηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαλ ζε έλα 

ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ αξρείσλ. Οη ΒΓ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ κε νινθιεξσκέλν (integrated) θαη θαηακεξηζκέλν (shared) ηξφπν. Ο φξνο 

νινθιεξσκέλνο αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ΒΓ απνηειείηαη απφ ηελ έλσζε 

δηαθεθξηκέλσλ αξρείσλ ζηα νπνία ε απνζήθεπζε ησλ πιενλαδφλησλ δεδνκέλσλ έρεη 

πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην δπλαηφ. Ο φξνο θαηακεξηζκέλνο αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο 

φηη ηα ίδηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθνί ρξήζηεο.  

                                                 
50

 ηδεξίδεο, Αιέμαλδξνο Β. «Δηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ». Αζήλα, 1998. 
51

 Williams, Hugh E. and Lane, David. “Web Database Applications with PHP & MySQL”. O‟Reilly, 

2002. 
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Σα δεδνκέλα κηαο ΒΓ αθνξνχλ:  

 Σηο νληφηεηεο (entities) πνπ απαζρνινχλ ηνλ νξγαληζκφ: σο νληφηεηα
52

 

νξίδνπκε ηελ πιεξνθνξία πξαγκάησλ ηνπ αιεζηλνχ θφζκνπ (δειαδή θάηη 

πξαγκαηηθφ θαη φρη θάηη θαληαζηηθφ ή ηδεαηφ) πνπ ζα απνζεθεχζνπκε ζηε 

ΒΓ. Πρ κπνξεί λα επηιέμνπκε λα απνζεθεχζνπκε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε 

ππαιιήινπο θαη ηα ηκήκαηα γηα ηα νπνία εξγάδνληαη. ε απηήλ ηε πεξίπησζε 

έλαο ππάιιεινο ζεσξείηαη κία νληφηεηα θαη έλα ηκήκα κία άιιε.  

θαη 

 Σηο ζπζρεηίζεηο (relationships) κεηαμχ ησλ νληνηήησλ. χκθσλα κε ην 

παξαπάλσ παξάδεηγκα νη ζπζρεηίζεηο είλαη νη ζχλδεζκνη κεηαμχ ηεο 

νληφηεηαο «ππάιιεινο» θαη ηεο νληφηεηαο «ηκήκα». Γηα παξάδεηγκα: έλαο 

σπάλληλος δοςλεύει για έλα ημήμα. Ζ θξάζε «δνπιεχεη γηα» αλαπαξηζηά ηε 

ζπζρέηηζε ησλ νληνηήησλ «ππάιιεινο» θαη «ηκήκα». Οη ζπζρεηίζεηο έρνπλ 

δηάθνξεο δηαβαζκίζεηο: απφ κία νληφηεηα ζε κία άιιε, απφ κία ζε πνιιέο ή 

απφ πνιιέο ζε κία ή απφ πνιιέο ζε πνιιέο. 

 

Απσιηεκηονική ενόρ ηςπικού ΣΓΒΓ 

 

Σν θχξην πιενλέθηεκα ησλ ΓΒΓ είλαη ην φηη επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίεο ζηε ΒΓ ρσξίο λα απαζρνινχληαη 

κε ηνλ ηξφπν θχιαμήο ηεο ζηα απνζεθεπηηθά κέζα ηνπ Ζ/Τ. Καηά ζπλέπεηα ην ΓΒΓ 

ιεηηνπξγεί ζαλ κεηαθξαζηήο πνπ δέρεηαη ζαλ είζνδν ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε θαη 

παξάγεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ ηξφπν πνπ ζα εμππεξεηεζεί ε απαίηεζε απηή απφ ηνλ 

Ζ/Τ.  

Έλα ΓΒΓ είλαη έλα ζχλνιν απφ ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκεχνπλ ζηνλ 

θαζνξηζκφ, ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε κηαο ΒΓ. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε έλα 

ΓΒΓ ζπλήζσο ελλννχκε έλα ρεζηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 

(ΓΒΓ). Οη ρεζηαθέο ΒΓ απνζεθεχνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ 

ησλ δεδνκέλσλ.  

ην ζρήκα 2 πνπ αθνινπζεί δηαθαίλεηαη ε αξρηηεθηνληθή ελφο ηππηθνχ ΓΒΓ θαη 

αθνινπζεί ε επεμήγεζε ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ πνπ ηε ζπλζέηνπλ. 

 

                                                 
52

 Welling, Luke and Thomson, Laura. “MySQL Tutorial: A concise introduction to the fundamentals 

of working with MySQL”. Sams Publishing, 2004 
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Δπηθάλεηα εθαξκνγψλ (Application Interface) 

 

«κεηαθξαζηήο» (Interpreter) 

 

Διεγθηήο εξσηήκαηνο (Query evaluator)  

 

Πξφζβαζε δεδνκέλσλ (Data access) 

 

Βάζε Γεδνκέλσλ (Data Base) 

Σσήμα 1: Απσιηεκηονική ηος ΣΓΒΓ 

 

 Δπηθάλεηα εθαξκνγψλ (Application Interface): ε επηθάλεηα ε νπνία δέρεηαη 

ηελ απαίηεζε ηνπ ρξήζηε. 

 «κεηαθξαζηήο» (Interpreter): έλαο parser πνπ ειέγρεη ηε ζχληαμε ησλ 

δειψζεσλ ηνπ εηζεξρφκελνπ εξσηήκαηνο θαη ηηο κεηαθξάδεη/ κεηαηξέπεη ζε 

κηα εζσηεξηθή αλαπαξάζηαζε. Όηαλ ζέηνπκε έλα εξψηεκα ζηε βάζε εκείο 

βιέπνπκε θάπνηα ιέμε ή ιέμεηο γξακκέλεο ζε θπζηθή γιψζζα. Ωζηφζν, ην 

ζχζηεκα αληηιακβάλεηαη ην εξψηεκα (δει. ηηο ιέμεηο – εληνιέο πνπ έρνπκε 

εηζάγεη) ζαλ θψδηθα ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

βάζε. Έηζη, ν parser κεηαθξάδεη ζην ζχζηεκα απηφ πνπ εκείο έρνπκε 

πιεθηξνινγήζεη ζε θπζηθή γιψζζα δεκηνπξγψληαο γη‟απηφ (ην ζχζηεκα 

δειαδή) κηα εζσηεξηθή αλαπαξάζηαζε ζε θψδηθα.   

 Διεγθηήο εξσηήκαηνο (Query evaluator): έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ 

ειέγρεη αλ ην εξψηεκα (query) είλαη ζσζηφ θαη ην κεηαθξάδεη γηα λα 

εθηειεζηεί.  

 Πξφζβαζε δεδνκέλσλ (Data access): έλα πξφγξακκα πνπ ειέγρεη ηε ζσζηή 

θαη αζθαιή πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα. 

 Βάζε Γεδνκέλσλ (Data Base): Σα δεδνκέλα απηά θάζε απηά πνπ 

θπιάζζνληαη ζηε ΒΓ.  

 

Πλεονεκηήμαηα σπήζηρ ΒΓ 

 

Παξαζέηνπκε νξηζκέλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ επηθέξεη ε ρξήζε ησλ ΒΓ: 

 Μείσζε πιενλαδφλησλ δεδνκέλσλ 

 Δχθνιε επεθηαζηκφηεηα 
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 Δχθνιε αλάπηπμε κεραληζκψλ αζθαιείαο 

 Βειηηζηνπνίεζε κεζφδσλ αλάθηεζεο δεδνκέλσλ 

 Αλεμαξηεζία δεδνκέλσλ : νξίδνπκε ζαλ αλεμαξηεζία δεδνκέλσλ ηελ 

απαίηεζε λα κε κεηαβάιινληαη ηα πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ φηαλ αιιάδεη ν 

ηξφπνο νξγάλσζεο θαη πξνζπέιαζεο ησλ δεδνκέλσλ. Έλα ΓΒΓ θαη κηα ΒΓ 

παξέρνπλ αλεμαξηεζία δεδνκέλσλ – πξνγξακκάησλ πνπ ζεκαίλεη φηη ε 

κέζνδνο ηεο απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ, ε ηαμηλφκεζε ηεο απνζεθεπκέλεο 

πιεξνθνξίαο θαη ν ηξφπνο πνπ ν ζθιεξφο δίζθνο δηαρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα 

είλαη αλεμάξηεηα απφ ην ινγηζκηθφ πνπ πξνζπειαχλεη ηα δεδνκέλα. Δπίζεο ην 

ΓΒΓ ππνζηεξίδεη δηαθνξεηηθέο απεηθνλίζεηο ησλ ίδησλ δεδνκέλσλ απφ 

δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο.  

 Δπθνιία δηαρείξηζεο ζχλζεησλ ζπζρεηίζεσλ. 

 Σαρχηεηα αλαδήηεζεο ζπζρεηηδφκελσλ δεδνκέλσλ.  

 

Απσέρ ζσεδιαζμού ΒΓ 

 

Όηαλ ζρεδηάδνπκε κηα ΒΓ πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππφςηλ ηα εμήο: 

 Σί πιεξνθνξία ρξεηάδεηαη λα απνζεθεπηεί; Γειαδή, ηίλνο πξάγκαηνο ή πνηάο 

νληφηεηαο ηελ πιεξνθνξία είλαη απαξαίηεην λα απνζεθεχζνπκε; 

 Σί εξσηήζεηο ζα θάλνπκε ζηε ΒΓ; (απηφ νλνκάδεηαη ερωηήμαηα, queries). 

Όηαλ αζρνινχκαζηε κε ηα εξσηήκαηα πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ ηνπο 

θαλνληζκνχο ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάδνπκε ηε ΒΓ: δειαδή, πνηα 

είλαη εθείλα ηα πξάγκαηα ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα πξέπεη λα απνζεθεχζνπκε; 

Καη πνηνη αθξηβψο είλαη νη ζχλδεζκνη κεηαμχ ηνπο;  

 

Αλαινγηδφκελνη πάληα ηνπο παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνχο ζα πξέπεη λα δνκήζνπκε κε 

ηέηνην ηξφπν ηε ΒΓ καο ψζηε λα απνθχγνπκε πξνβιήκαηα δνκήο φπσο ηελ απψιεηα 

θαη ηηο αλσκαιίεο δεδνκέλσλ
53

.   

 

Υλοποίηζη ηηρ on-line Βάζηρ Γεδομένυν 

 

                                                 
53

 Welling and Thomson, 2004  
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Υξεζηκνπνηψληαο βαζηθέο αξρέο ηεο SQL (Structured Query Language, δει. 

Γομημένη Γλώζζα Δρωηημάηων) θαη ησλ ζεκεηψζεσλ ηνπ καζήκαηνο 

Πξνγξακκαηηζκφο ζε Windows θαη ζην Γηαδίθηπν δεκηνπξγήζακε κηα βάζε 

δεδνκέλσλ γηα εηζαγσγή ζηνηρείσλ δεηγκαηνιεςηψλ, βαζηζκέλε ζην έληππν 

δεηγκαηνιεςίαο πνπ ππάξρεη ζην ηκήκα Βηνινγίαο.  

Ο θψδηθαο πινπνίεζεο παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα. 

 

Σσήμα 2: Βαζικό μενού Βάζηρ 

 

 

Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο βάζεο  είλαη 

νπζηαζηηθά νη παξάκεηξνη πνπ ιακβάλνπκε ππφςε θαηά ηελ εξγαζία πεδίνπ. 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 2 ηα βαζηθά πεδία πνπ δεκηνπξγήζεθαλ είλαη ηα : 

 

1. Ειςαγωγι Γεωλογικοφ Υποςτρϊματοσ 

2. Ειςαγωγι Οικοτόπου 

3. Ειςαγωγι Ειδϊν 

4. Ειςαγωγι Δειγματολθψίασ 

5. Ειςαγωγι Δεδομζνων Αιςκθτιρων 

ηε ζπλέρεηα παηψληαο ν ρξήζηεο ζην αλάινγν πεδίν αλνίγεη ε ππφ-θφξκα ζηελ 

νπνία κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ηα πεδία πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ ή λα θάλεη αιιαγέο ζε 

ήδε πεξαζκέλα ζηνηρεία.  Γηα παξάδεηγκα παηψληαο ην πεδίν Δηζαγσγή Οηθνηφπνπ 

απφ ην βαζηθφ κελνχ ηεο βάζεο αλνίγεη ε ππφ-θφξκα Οηθφηνπνη ζηελ νπνία ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ηα εμήο πεδία 
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Σσήμα 3: Φόπμα Διζαγυγή Οικοηόπος 

 

 

1. Όνομα Οικοτόπου 

2. Ζκταςθ 

3. Τφπο Γεωλογικοφ Υποςτρϊματοσ (ο οποίοσ αν ζχει ςυμπλθρωκεί ςτο 

πεδίο Ειςαγωγι Γεωλογικοφ Υποςτρϊματοσ εμφανίηεται αυτόματα και 

απλά τον διαλζγουμε) 

4. Αξιολόγθςθ Κατάςταςθ Οικοτόπου (Α , Β , C) 

5. Επιδράςεισ 

6. Φωτογραφία Οικοτόπου  

7. Φωτογραφία Επιδράςεων 

 

ην πεδίν Δηζαγσγή Δηδψλ κπνξνχκε λα εηζάγνπκε φια ηα είδε πνπ ππάξρνπλ ζηε 

πεξηνρή ελδηαθέξνληνο καο κε πεδία ηα:  

 

Σσήμα 4: Φόπμα Διζαγυγή Διδών 

 

1. Όνομα Είδουσ 

2. Ηϊο ι Φυτό 

3. Βιβλιογραφία  

 

Δπίζεο ζην πεδίν Δηζαγσγή Γεηγκαηνιεςηψλ εηζαγάγνπκε φιεο ηηο βαζηθέο 

παξακέηξνπο θαη ζηνηρεία πνπ γίλνληαη θαηά ηηο δεηγκαηνιεςίεο ζηελ εξγαζία 

πεδίνπ.  

Σα πεδία πνπ ρξεζηκνπνηνχκε εδψ είλαη ηα εμήο:  
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Σσήμα 5: Φόπμα Διζαγυγή Διδών 

 

 

1. Ζκεξνκελία Γεηγκαηνιεςίαο 

2. N,W πληεηακέλε 

3. Τςφκεηξν 

4. Μέγεζνο Δπηθαλείαο 

5. Όλνκα Οηθνηφπνπ 

6. Έθζεζε  

7. Βηβιηνγξαθία 

8. Δηζαγσγή Δηδψλ κε δπλαηφηεηα θαη γηα εηζαγσγή θσηνγξαθίαο ηνπ 

είδνπο 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη εδψ πξνζζέζακε έλα αξθεηά ρξήζηκν εξγαιείν γηα απηφκαηε 

εηζαγσγή ηεο Ν θαη W ζπληεηαγκέλεο θαηεπζείαλ απφ ην Google Maps. Έηζη 

παηψληαο ν ρξήζηεο ηελ επηινγή Check the Map αλνίγεη έλα θαηλνχξην παξάζπξν ζην 

νπνίν κπνξνχκε λα βξνχκε ηε πεξηνρή ηεο δεηγκαηνιεςίαο καο. 
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Σσήμα 6: Δπιλογή Check the Map 

 

Σνπνζεηψληαο ην δείθηε ζηε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο παξαηεξνχκε φηη νη 

ζπληεηαγκέλεο πεξάζηεθαλ απηφκαηα. 

 
Σσήμα 7: Αςηόμαηη Διζαγυγή Σςνηεηαγμένυν 

 

Σέινο κε ηα θνπκπηά επηινγέο  

 Δκθάληζε Οηθνηφπσλ 

 Δκθάληζε Δηδψλ 

 Δκθάληζε Γεηγκαηνιεςηψλ 

εκθαλίδνληαη ην ζχλνιν ησλ απνζεθεπκέλσλ ζηνηρείσλ θαηά ζηήιεο έηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ θαη λα εηζαρζνχλ αξγφηεξα ζε έλα πξφγξακκα 

επεμεξγαζίαο, πρ Excel . 

 

 

http://www.patrasso.gr/index.php?action=view_habitat
http://www.patrasso.gr/index.php?action=view_species
http://www.patrasso.gr/index.php?action=view_sampling
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Κεθάλαιο 7
ο
 



91 

 

Πεπίλητη - Σςμπεπάζμαηα 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη θαλεξφ ην πςειφ δπλακηθφ ηεο δνξπθνξηθήο 

ηειεπηζθφπεζεο ζηελ Δπηζηήκε ηνπ πζηήκαηνο Γε (Earth System Science). Ζ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ Πιαλεηηθνχ πζηήκαηνο είλαη δπλαηφ λα γίλεη θαηαλνεηή κφλν 

κέζσ ζπλδπαζκέλεο κειέηεο ησλ δπλακηθψλ δηεξγαζηψλ ηεο αηκφζθαηξαο, ηεο 

ζηεξεάο γεο, ηεο πδξφζθαηξαο, ηεο αηκφζθαηξαο, ηεο βηφζθαηξαο θαη ηεο 

αλζξσπφζθαηξαο. Σα δνξπθνξηθά δεδνκέλα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ 

παξακεηξνπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο κνληέισλ πξνζνκνίσζεο ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ δπλακηθψλ δηεξγαζηψλ. Ζ δνξπθνξηθή ηειεπηζθφπεζε έρεη 

ζπλεπψο ην δπλακηθφ λα ππνζηεξίδεη ηφζν πνιχπινθα κνληέια πξνζνκνίσζεο φζν 

θαη πεξηβαιινληηθέο θαη γεσηερληθέο κειέηεο, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηε 

δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαηαλνκψλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ κέζσ 

θαηαγξαθψλ ζε θαηάιιειεο ρσξηθέο θαη ρξνληθέο θιίκαθεο θαη αλάιπζεο ησλ 

αληίζηνηρσλ δεδνκέλσλ, αλάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία ηνπ εκπιεθφκελνπ 

επηζηεκνληθνχ θιάδνπ. 

Μηα απφ ηηο βαζηθέο πξνθιήζεηο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο είλαη θαη ε 

απνηειεζκαηηθή αληίδξαζε ζηε παγθφζκηα θιηκαηηθή αιιαγή (global change) ε 

νπνία πξνθαιεί απμαλφκελεο πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο πηέζεηο. Ζ 

αλαγθαηφηεηα ηεο ηειεπηζθφπεζεο ηφζν ζηελ πξφγλσζε ηνπ θαηξνχ, φζν θαη ζηελ 

πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ έρεη απνδεηρζεί ζηελ πξάμε. 

Σα πξνεγνχκελα ρξφληα ν άλζξσπνο κειεηνχζε ηνλ θφζκν ρξεζηκνπνηψληαο κνληέια 

φπσο νη ράξηεο θαη ε πδξφγεηνο ζθαίξα. Με ηελ ξαγδαία φκσο αλάπηπμε ησλ 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο βηνκεραλίαο ινγηζκηθνχ θαηέζηε δπλαηφλ ηα 

κνληέια απηά λα εμειηρζνχλ θαη λα εηζαρζνχλ ζηνπο ππνινγηζηέο. 

Σα ππνινγηζηηθά απηά κνληέια ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εξγαιεία αλάιπζήο ηνπο 

απνηεινχλ έλα Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ (GIS). ε έλα ΓΠ δελ κειεηάο 

κφλν έλα ζπγθεθξηκέλν ράξηε, αιιά θάζε πηζαλφ ράξηε. Με ηα θαηάιιεια δεδνκέλα, 

κπνξείο λα δεηο πνιχ εχθνια θαη γξήγνξα κπξνζηά ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ζνπ 

φηη επηζπκείο θαη κάιηζηα απφ νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ. Απφ ηα πνιηηηθά φξηα, 

ηηο πφιεηο θαη ηελ ππθλφηεηα πιεζπζκνχ ηεο γεο, κέρξη ηηο ρξήζεηο γεο, ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο θαη εκθαλίζεσλ θνηηαζκάησλ ελφο κηθξνχ ειιεληθνχ λεζηνχ. 
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Ζ πεξηνρή ηνπ δάζνπο ηεο ηξνθπιηάο ζηελ νπνία εθαξκφζακε ηηο κεζφδνπο 

ηεο ηειεκεηξίαο θαη ηεο ηειεπηζθφπεζεο είλαη κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή κε 

πγξνηνπηθά ρεξζαία δαζηθά αιιά θαη ελδηάκεζα νηθνζπζηήκαηα κεηαμχ ρεξζαίσλ θαη 

πγξνηνπηθψλ. Δπνκέλσο ε νξγάλσζε θαη εγθαηάζηαζε ελφο ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ αιιά θαη ησλ 

αλζξψπηλσλ επηδξάζεσλ απαηηεί έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πνπ λα αληρλεχεη ηηο 

κεηαβνιέο ησλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ κέζσ ησλ κεζφδσλ ηειεπηζθφπεζεο 

(Αεξνθσηνγξαθηψλ, Γνξπθνξηθψλ θσηνγξαθηψλ, γεσγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο 

πιεξνθνξηψλ θιπ ) θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεζφδνπο ηειεκεηξίαο  (χζηεκα 

Αηζζεηήξσλ, on-line Βάζεο Γεδνκέλσλ θιπ) λα παξαθνινπζεί ηηο νηθνινγηθέο 

παξακέηξνπο ησλ πγξνηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπο. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο ηειεπηζθφπεζεο παξαηεξήζεθαλ 

κεηαβνιέο ζηελ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα ιαηνκεία, ν νηθηζκφο θαη νη 

θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο ακαξαίηθα θαζψο θαη ε ακκψδεο παξαιία πνπ εθηείλεηαη 

ζηα δπηηθά ηνπ δάζνπο. Δπίζεο νη ζηαζκνί βάζεο ζηε ιίκλε Κνηχρη θαηέγξαςαλ κηα 

ζεηξά κεηαβνιψλ ησλ πδξνινγηθψλ παξακέηξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ εηψλ 

αλαιχνληαη κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο.  

Ζ βάζε δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε δίλεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο 

ζηνηρείσλ ησλ δεηγκαηνιεςηψλ πνπ γίλνληαη θαηά ηελ εξγαζία πεδίνπ. Σν ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ηεο είλαη φηη ε βάζε βξίζθεηαη ζην δηαδίθηπν θαη δίλεη ηελ επρέξεηα 

εηζαγσγήο ζηνηρείσλ απφ νπνπδήπνηε θαη νπνηνδήπνηε ππνινγηζηή, θηλεηφ ηειέθσλν 

ή PDA θαη πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα εμαγσγήο θαη παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ ζε 

κνξθή csv. 
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ΠΗΓΑΙΟΣ ΚΩΓΙΚΑΣ ΒΑΣΗΣ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

 

Index.php  

<?php 

include('common.php'); 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

 <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=utf-8" > 

        <title>Online Biomonitoring Database</title> 

 <script type="text/javascript" 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script> 

 <script language="javascript" type="text/javascript"> 

  function popup(mylink, windowname) 

  { 

      if (! window.focus)return true; 

      var href; 

      if (typeof(mylink) == 'string') 

          href=mylink; 

      else 

          href=mylink.href; 

      window.open(href, windowname, 'width=1200,height=800,scrollbars=yes'); 

      return false; 

  } 

  function addfield(num_input,link) 

  { 

      num_input++; 

      var needed_vals = new Array; 

      var j=0; 

      $('#repeating_field .needed').each(function() 

              { 

   

              needed_vals[j] = this.value; 

                  j++; 

              }); 

      $.ajax({ 

          type: "post", 

          data:"&num_input="+num_input, 

          cache: false, 

          url: link, 

          success: function(data_returned) 

          { 

              var i=0; 

              $('#repeating_field').html(data_returned); 

     

              //for(i=0;i<j;i++) 

              //{ 

               //   $('#repeating_field .needed:eq('+i+')').val(needed_vals[i]); 

              //} 

          } 

          }); 

   

   

  } 

   

 </script>  
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</head> 

<body> 

<div style="width:100%"> 

<div style="width:10%;float:left"><img src = "logo.png"></div> 

<div style="width:90%;font-size:30pt;text-align:center;">Παλεπηζηήκην Παηξψλ</div>  

</div> 

<div style="width:100%;font-size:19pt;">Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ 

«Ζιεθηξνληθή θαη Δπεμεξγαζία ηεο Πιεξνθνξίαο» (ΓΠΜ-ΖΔΠ)</div> 

<div style="width:100%;padding-top:20px;"> 

 <div style="width:100%; border-bottom:1px solid black; margin-bottom:5px;"> 

  <h1 style="margin-bottom: 0px;">Online Biomonitoring Database</h1> 

 </div> 

 <div style="width:20%; float:left;"> 

 <fieldset> 

  <legend>Δηζαγσγή Γεδνκέλσλ</legend> 

  <ul> 

   <li><a href="index.php?action=add_geology">Δηζαγσγή Γεσινγηθνχ 

Τπνζηξψκαηνο</a></li> 

   <li><a href="index.php?action=add_habitat">Δηζαγσγή 

Οηθνηφπνπ</a></li> 

   <li><a href="index.php?action=add_species">Δηζαγσγή Δηδψλ</a></li> 

   <li><a href="index.php?action=add_sampling">Δηζαγσγή 

Γεηγκαηνιεςίαο</a></li> 

   <li>Δηζαγσγή Γεδνκέλσλ Αηζζεηήξσλ</li> 

  </ul>  

 </fieldset> 

 <fieldset> 

  <legend>Δκθάληζε Γεδνκέλσλ</legend> 

  <ul> 

   <li><a href="index.php?action=view_habitat">Δκθάληζε 

Οηθνηφπσλ</a></li> 

   <li><a href="index.php?action=view_species">Δκθάληζε Δηδψλ</a></li> 

   <li><a href="index.php?action=view_sampling">Δκθάληζε 

Γεηγκαηνιεςηψλ</a></li> 

  </ul>  

 </fieldset> 

 </div> 

 <div style="width:5%; float:left;" >&nbsp;</div> 

 <div style="width:60%; float:left"> 

<?php 

 switch($action) 

 { 

  case add_geology: 

   include('forms/add_geology.php'); 

   break; 

  case add_habitat: 

   include('forms/add_habitat.php'); 

   break; 

  case add_species: 

   include('forms/add_species.php'); 

   break; 

  case add_sampling: 

   include('forms/add_sampling.php'); 

   break; 

  case view_habitat: 

             include('views/view_habitat.php'); 

             break; 

         case view_species: 

             include('views/view_species.php'); 

             break; 
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         case view_sampling: 

             include('views/view_sampling.php'); 

             break; 

 } 

?> 

 </div> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

Content.php 

 

<?php 

include('common.php'); 

 

$action = $_GET['action']; 

 

switch($action) 

{ 

 case add_geology: 

  $name = $_POST['name']; 

  $description = $_POST['description']; 

  $sql_insert = "INSERT INTO geology VALUES ('$name','$description')"; 

  $res_insert = $db->query($sql_insert); 

  redirect($base_url,'/index.php'); 

 break; 

 case add_habitat: 

  $name = $_POST['name']; 

                $surface = $_POST['surface']; 

  $geotype = $_POST['geology_type']; 

                $evaluation = $_POST['evaluation']; 

  $influences = $_POST['influences']; 

                 

  if($_FILES['habitat_img']['name']!=Null) 

         { 

      list($img_w,$img_h,$type) = getimagesize($_FILES['habitat_img']['tmp_name']); 

      $data_habitat = file_get_contents($_FILES['habitat_img']['tmp_name']); 

      $data_habitat = mysql_real_escape_string($data_habitat); 

 

       switch($type) 

       { 

       case "1"  : $image_type = 'gif'; break; 

       case "2"  : $image_type = 'jpeg';break; 

       case "3"  : $image_type = 'png'; break; 

       case "16" : $image_type = 'xbm'; break; 

       default   : $image_type = 'jpeg';break; 

       } 

  } 

  if($_FILES['influence_img']['name']!=Null) 

                { 

                    list($img_w,$img_h,$type) = getimagesize($_FILES['influence_img']['tmp_name']); 

                    $data_influence = file_get_contents($_FILES['influence_img']['tmp_name']); 

                    $data_influence = mysql_real_escape_string($data_influence); 

 

                     switch($type) 

                     { 

                     case "1"  : $image_type = 'gif'; break; 

                     case "2"  : $image_type = 'jpeg';break; 

                     case "3"  : $image_type = 'png'; break; 

                     case "16" : $image_type = 'xbm'; break; 
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                     default   : $image_type = 'jpeg';break; 

                     } 

                } 

 

  $sql_insert = "INSERT INTO habitats VALUES 

('$name','$surface','$geotype','$influences', '$evaluation', '$data_habitat','$data_influence' )"; 

                $res_insert = $db->query($sql_insert); 

                redirect($base_url,'/index.php'); 

 

 break; 

 case add_species: 

  $name = $_POST['name']; 

  $type = $_POST['geology_type']; 

  $comments = $_POST['comments']; 

  if($_FILES['species_img']['name']!=Null) 

                { 

                    list($img_w,$img_h,$type) = getimagesize($_FILES['species_img']['tmp_name']); 

                    $data_species = file_get_contents($_FILES['species_img']['tmp_name']); 

                    $data_species = mysql_real_escape_string($data_species); 

 

                     switch($type) 

                     { 

                     case "1"  : $image_type = 'gif'; break; 

                     case "2"  : $image_type = 'jpeg';break; 

                     case "3"  : $image_type = 'png'; break; 

                     case "16" : $image_type = 'xbm'; break; 

                     default   : $image_type = 'jpeg';break; 

                     } 

                } 

  $sql_insert = "INSERT INTO species VALUES 

('$name','$type','$data_species','$comments' )"; 

                $res_insert = $db->query($sql_insert); 

                redirect($base_url,'/index.php'); 

 

 break; 

 case add_sampling: 

  $date =  $_POST['date']; 

  $altitude =  $_POST['altitude']; 

  $slope =  $_POST['slope']; 

  $exposure =  $_POST['exposure']; 

  $latitude =  $_POST['latitude']; 

  $longitude =  $_POST['longitude']; 

  $surface =  $_POST['surface']; 

  $habitat =  $_POST['habitat']; 

  $comment =  $_POST['comment']; 

   

  $num_of_species = $_POST['num_of_species']; 

 

  $species_comment =  $_POST['species_comment']; 

  $species_population =  $_POST['species_population']; 

  $species_type =  $_POST['species_type']; 

 

   

  $sql_insert = "INSERT INTO sampling VALUES ('', 

'$date','$altitude','$slope','$exposure', '$latitude', '$longitude', '$surface', '$comment','$habitat' )"; 

                $res_insert = $db->query($sql_insert); 

   

  $sample_id = $res_insert->insertid(); 

 

  for($i=0;$i<$num_of_species;$i++) 



103 

 

  { 

   $sql_insert = "INSERT INTO species_sampling VALUES ('$sample_id', 

'$species_type[$i]','$species_population[$i]','$species_comment[$i]')"; 

                 $res_insert = $db->query($sql_insert); 

    

  }  

                redirect($base_url,'/index.php'); 

  

 break; 

} 

?> 

 

Common.php 

 

<?php 

require_once('config/configuration.php'); 

require_once('includes/db.class.php'); 

require_once('includes/session.class.php'); 

require_once('includes/cookies.class.php'); 

 

$base_url = $Settings['public_url']; 

$base_url_admin = $Settings['public_url'].'/administration'; 

function redirect($url,$base) 

{ 

 if(preg_match('/http/',$url)) 

  header('Location:'.$url); 

 else 

  header('Location:'.$base.$url); 

} 

 

$session = &new Session(); 

$db = &new db($Settings['dbhost'], $Settings['dbuser'], $Settings['dbpass'], $Settings['dbname']); 

 

$_SESSION['base_url'] = $base_url; 

 

$action = $_GET['action']; 

?> 

 

Configuration.php 

 

<?php 

 

$Settings = array(); 

 

$Settings['dbhost'] = 'localhost'; 

$Settings['dbuser'] = 'patrasso_bioeco'; 

$Settings['dbpass'] = 'bioeco'; 

$Settings['dbname'] = 'patrasso_bioeco'; 

$Settings['root_path'] = '/home/patrasso/www'; 

$Settings['public_url'] = 'http://www.patrasso.gr'; 

?> 

Form/Add_geology.php 

<form method="POST" action="content.php?action=add_geology" accept-charset="utf-8"> 

<fieldset> 

 <div style="width:50%;float:left;">Σχπνο Γεσινγηθνχ Τπνζηξψκαηνο</div> 

 <div style="width:50%;float:left;"><input type="text" name="name"/></div> 

  

 <div style="width:50%;float:left;">Πεξηγξαθή</div> 

 <div style="width:50%;float:left;"><textarea name="description"></textarea></div> 

 <div style="width:100%;float:left;"><input type="submit" value="Απνζήθεπζε"></div> 
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</fieldset> 

</form> 

Forms/add_habitat.php 

<form method="POST" action="content.php?action=add_habitat" enctype="multipart/form-data" 

accept-charset="utf-8"> 

<fieldset> 

 <div style="width:50%;float:left;">Όλνκα Οηθνηφπνπ</div> 

 <div style="width:50%;float:left;"><input type="text" name="name"/></div> 

 <div style="width:50%;float:left;">Έθηαζε (ηκ)</div> 

 <div style="width:50%;float:left;"><input type="text" name="surface"/></div> 

 <div style="width:50%;float:left;">Σχπνο Γεσινγηθνχ Τπνζηξψκαηνο</div> 

 <div style="width:50%;float:left;"> 

  <select name="geology_type"> 

   <?php 

    $sql_type = "SELECT name FROM geology"; 

    $res_type = $db->query($sql_type); 

    while($row_type = $res_type->fetch()) 

    { 

     echo '<option 

value="'.$row_type['name'].'">'.$row_type['name'].'</option>'; 

    } 

   ?> 

  </select> 

 </div> 

 <div style="width:50%;float:left;">Αμηνιφγεζε Καηάζηαζεο:</div> 

 <div style="width:50%;float:left;"><input type="text" name="evaluation"/></div> 

 <div style="width:50%;float:left;">Δπηδξάζεηο</div> 

 <div style="width:50%;float:left;"><textarea name="influences"></textarea></div> 

 <div style="width:50%;float:left;">Φσηνγξαθία Οηθνηφπνπ</div> 

 <div style="width:50%;float:left;"><INPUT  TYPE="hidden" NAME="MAX_FILE_SIZE" 

VALUE="16000000"/><input type="file" name="habitat_img"/></div> 

 <div style="width:50%;float:left;">Φσηνγξαθία Δπηδξάζεσλ</div> 

 <div style="width:50%;float:left;"><INPUT  TYPE="hidden" NAME="MAX_FILE_SIZE" 

VALUE="16000000"/><input type="file" name="influence_img"/></div> 

 <div style="width:100%;float:left;"><input type="submit" value="Απνζήθεπζε"></div> 

</fieldset> 

</form> 

Forms/add_sampling.php 

<form method="POST" action="content.php?action=add_sampling" enctype="multipart/form-data" 

accept-charset="utf-8"> 

<fieldset> 

 <legend>Γείγκα</legend> 

 <div style="width:50%;float:left;"> 

  <div style="width:50%;float:left;">Ζκεξνκελία</div> 

  <div style="width:50%;float:left;"><input type="text" name="date"/></div> 

  <div style="width:50%;float:left;">Τςφκεηξν (κ)</div> 

  <div style="width:50%;float:left;"><input type="text" name="altitude"/></div> 

   

  <div style="width:50%;float:left;">Κιίζε (%)</div> 

  <div style="width:50%;float:left;"><input type="text" name="slope"/></div> 

  <div style="width:50%;float:left;">Έθζεζε</div> 

  <div style="width:50%;float:left;"> 

   <select name="exposure"> 

    <option value="Β.">Β.</option> 

    <option value="Β.Α.">Β.Α.</option> 

    <option value="Α.">Α.</option> 

    <option value="Ν.Α.">Ν.Α.</option> 

    <option value="Ν.">Ν.</option> 

    <option value="Ν.Γ.">Ν.Γ.</option> 

    <option value="Γ.">Γ.</option> 
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    <option value="Β.Γ.">Β.Γ.</option>    

   </select> 

  </div> 

 </div> 

 <div style="width:50%;float:left;"> 

  <div style="width:50%;float:left;">Ν πληεηαγκέλε</div> 

  <div style="width:50%;float:left;"><input id="latitude" type="text" 

name="latitude"/></div> 

  <div style="width:50%;float:left;">W πληεηαγκέλε</div> 

  <div style="width:50%;float:left;"><input id="longitude" type="text" 

name="longitude"/></div> 

  <div style="width:100%; float:left;"> 

                 <div style="width:70%; float:left"> 

                         <a href="javascript://" onclick="javascript:popup('<?php echo 

$base_url;?>/map.php','MarkBranch');">Check the Map</a> 

                        </div> 

                </div> 

  <div style="width:50%;float:left;">Μέγεζνο Δπηθάλεηαο (ηκ)</div> 

  <div style="width:50%;float:left;"><input type="text" name="surface"/></div> 

  <div style="width:50%;float:left;">Οηθφηνπνο</div> 

  <div style="width:50%;float:left;"> 

   <select name="habitat"> 

    <?php 

     $sql_habitat = "SELECT name from habitats"; 

     $res_habitat = $db->query($sql_habitat); 

     while($ros_habitat = $res_habitat->fetch()) 

     { 

      echo '<option 

value="'.$ros_habitat['name'].'">'.$ros_habitat['name'].'</option>'; 

     } 

    ?> 

   </select> 

  </div> 

  <div style="width:50%;float:left;">Βηβιηνγξαθία ρφιηα</div> 

  <div style="width:50%;float:left;"><textarea name="comment"></textarea></div> 

 </div> 

<?php 

 include('forms/add_sampling_species.php'); 

?> 

 <div style="width:100%;float:left;"><input type="submit" value="Απνζήθεπζε"></div> 

</fieldset> 

</form> 

 

Forms/add_sampling_species.php 

<?php 

$num_of_species=1; 

?> 

<div style="width:100%;float:left;">Δίδνο</div> 

<fieldset> 

 <legend>Δίδνο</legend> 

 <div id ="repeating_field" style="width:100%;float:left;"> 

  <?php 

   include('forms/add_species_field.php'); 

  ?> 

 </div> 

</fieldset> 

</form> 

Forms/add_species.php 

<form method="POST" action="content.php?action=add_species" enctype="multipart/form-data" 

accept-charset="utf-8"> 
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<fieldset> 

 <div style="width:50%;float:left;">Όλνκα Δίδνπο</div> 

 <div style="width:50%;float:left;"><input type="text" name="name"/></div> 

 <div style="width:50%;float:left;">Εψν ή Φπηφ</div> 

 <div style="width:50%;float:left;"> 

  <select name="geology_type"> 

   <option value="Εψν">Εψν</option> 

   <option value="Φπηφ">Φπηφ</option> 

  </select> 

 </div> 

 <div style="width:50%;float:left;">Φσηνγξαθία Δίδνπο</div> 

 <div style="width:50%;float:left;"><INPUT  TYPE="hidden" NAME="MAX_FILE_SIZE" 

VALUE="16000000"/><input type="file" name="species_img"/></div> 

 <div style="width:50%;float:left;">Βηβιηνγξαθία ρφιηα</div> 

 <div style="width:50%;float:left;"><textarea name="comments"></textarea></div> 

 <div style="width:100%;float:left;"><input type="submit" value="Απνζήθεπζε"></div> 

</fieldset> 

</form> 

 

forms/add_species_field.php 

<?php 

if(file_exists('../common.php')) 

 require_once('../common.php'); 

if(isset($_POST['num_input'])) 

 $num_of_species = $_POST['num_input']; 

?> 

<div style="width:100%;float:left;"><a href="javascript:addfield(<?php echo $num_of_species; 

?>,'forms/add_species_field.php')">Πξνζζήθε Δίδνπο</a></div> 

<?php 

 for($i=0;$i<$num_of_species;$i++) 

 { 

  $tmp = $i +1; 

?> 

<fieldset> 

  <legend>Δίδνο <?php echo $tmp; ?></legend> 

  <div style="width:50%;float:left;">Δίδνο</div> 

  <div style="width:50%;float:left;"> 

   <select class="needed" name="species_type[<?php echo $i; ?>]"> 

    <?php 

     $sql_type = "SELECT species_name FROM species"; 

     $res_type = $db->query($sql_type); 

     while($row_type = $res_type->fetch()) 

     { 

      echo '<option 

value="'.$row_type['species_name'].'">'.$row_type['species_name'].'</option>'; 

     } 

    ?> 

   </select> 

  </div> 

   

  <div style="width:50%;float:left;">Πιεζνθάιπςε</div> 

  <div style="width:50%;float:left;"><input class="needed" type="text" 

name="species_population[<?php echo $i; ?>]"/></div> 

  <div style="width:50%;float:left;">Παξαηεξήζεηο</div> 

   <div style="width:50%;float:left;"><textarea class="needed" 

name="species_comment[<?php echo $i; ?>]"></textarea></div> 

</fieldset> 

<?php 

 } 

?> 
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<input type="hidden" name="num_of_species" value="<?php echo $num_of_species?>"> 

 

Views/habitat.php 

<?php  

 $sql = "SELECT * FROM habitats"; 

 $res = $db->query($sql); 

?> 

<div style="width:100%; border: 1px solid black; margin:10px;"> 

<?php 

 while($row = $res->fetch()) 

 { 

  echo '<div style = "width:100%;float:left;">'; 

   echo '<div style = "width:14%; float:left;">'.$row['name'].'</div>'; 

   echo '<div style = "width:14%; float:left;">'.$row['surface'].'</div>'; 

   echo '<div style = "width:14%; float:left;">'.$row['geotype'].'</div>'; 

   echo '<div style = "width:14%; float:left;">'.$row['influences'].'</div>'; 

   echo '<div style = "width:14%; float:left;">'.$row['evaluation'].'</div>'; 

//   echo '<div style = "width:14%; float:left;"><img 

src="showimage.php?img=habitat_img&width=100&height=100"></div>'; 

//   echo '<div style = "width:14%; float:left;"><img 

src="showimage.php?img=influence_img&width=100&height=100"></div>'; 

  echo '</div>'; 

 } 

?> 

</div> 

views/view_sampling.php 

<?php 

        $sql = "SELECT * FROM sampling"; 

        $res1 = $db->query($sql); 

?> 

<div style="width:100%; border: 1px solid black; margin:10px;"> 

<?php 

        while($row1 = $res1->fetch()) 

        { 

  $sql_species = "SELECT species_sampling.*,species.species_img as image FROM 

species_sampling, species WHERE species.species_name = species_sampling.type AND 

species_sampling_id = '".$row1['sample_id']."'"; 

         $res = $db->query($sql_species); 

                echo '<div style = "width:100%;float:left;">'; 

                        echo '<div style = "width:14%; float:left;">'.$row1['date'].'</div>'; 

                        echo '<div style = "width:7%; float:left;">'.$row1['altitude'].'</div>'; 

                        echo '<div style = "width:7%; float:left;">'.$row1['slope'].'</div>'; 

                        echo '<div style = "width:7%; float:left;">'.$row1['exposure'].'</div>'; 

                        echo '<div style = "width:10%; float:left;">'.$row1['latitude'].'</div>'; 

                        echo '<div style = "width:10%; float:left;">'.$row1['longitude'].'</div>'; 

                        echo '<div style = "width:7%; float:left;">'.$row1['surface'].'</div>'; 

                        echo '<div style = "width:7%; float:left;">'.$row1['surface'].'</div>'; 

                        echo '<div style = "width:14%; float:left;">'.$row1['comment'].'</div>'; 

                        echo '<div style = "width:14%; float:left;">'.$row1['habitat'].'</div>'; 

//                      echo '<div style = "width:14%; float:left;"><img 

src="showimage.php?img=habitat_img&width=100&height=100"></div>'; 

//                      echo '<div style = "width:14%; float:left;"><img 

src="showimage.php?img=influence_img&width=100&height=100"></div>'; 

                echo '</div>'; 

  while($row = $res->fetch()) 

  { 

                 echo '<div style = "width:100%;float:left;">'; 

                         echo '<div style = "width:7%; float:left;">&nbsp;</div>'; 

                         echo '<div style = "width:14%; float:left;">'.$row['species_name'].'</div>'; 

                         echo '<div style = "width:14%; float:left;">'.$row['population'].'</div>'; 
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                         echo '<div style = "width:14%; float:left;">'.$row['comment'].'</div>'; 

//                       echo '<div style = "width:14%; float:left;"><img 

src="showimage.php?img=influence_img&width=100&height=100"></div>'; 

    

                echo '</div>'; 

  } 

        } 

?> 

</div> 

views/view_species.php 

<?php 

        $sql = "SELECT * FROM species"; 

        $res = $db->query($sql); 

?> 

<div style="width:100%; border: 1px solid black; margin:10px;"> 

<?php 

        while($row = $res->fetch()) 

        { 

                echo '<div style = "width:100%;float:left;">'; 

                        echo '<div style = "width:14%; float:left;">'.$row['species_name'].'</div>'; 

                        echo '<div style = "width:14%; float:left;">'.$row['type'].'</div>'; 

                        echo '<div style = "width:14%; float:left;">'.$row['comments'].'</div>'; 

//                      echo '<div style = "width:14%; float:left;"><img 

src="showimage.php?img=habitat_img&width=100&height=100"></div>'; 

//                      echo '<div style = "width:14%; float:left;"><img 

src="showimage.php?img=influence_img&width=100&height=100"></div>'; 

                echo '</div>'; 

        } 

?> 

</div> 

 

 


