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Δμεηαζηέα Όιε (Syllabus)

Αναλςηικό Γνωζηικό Πεπιεσόμενο/Δξεηαζηέα Ύλη (Syllabus)
Δνόηηηα 1η : Υαπηογπαθία
Τν αθφινπζν αλαιπηηθφ γλσζηηθφ πεξηερφκελν απνηειεί ηελ πξψηε ελφηεηα ηεο εμεηαζηέαο
χιεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε GISPro θαη παξέρεη ην ππφβαζξν γηα ηελ ζεσξεηηθή εμέηαζε γηα ην
ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ πεδίν
Πεπιεσόμενο και ηόσοι ηηρ 1ηρ ενόηηηαρ
Σηελ ελφηεηα απηή παξαηίζεληαη αξρηθά νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο γεσδαηζίαο νη νπνίεο είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ζε πεξηβάιινλ Γεσγξαθηθψλ
Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ. Δηζάγνληαη επίζεο νη βαζηθέο αξρέο ησλ ζπζηεκάησλ αλαθνξάο,
ησλ ζπζηεκάησλ ζπληεηαγκέλσλ θαη ησλ ραξηνγξαθηθψλ πξνβνιψλ ελψ ζηε ζπλέρεηα
αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαζθεπή κίαο ραξηνγξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο
(ραξαθηεξηζηηθά, ιεηηνπξγίεο, αληηζηνίρηζε πξαγκαηηθφηεηαο - ραξηνγξαθηθψλ ζπκβνιηζκψλ)
Οη ππνςήθηνη, πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα απνδείμνπλ φηη θαηέρνπλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ηηο
παξαπάλσ βαζηθέο γλψζεηο ζην αληηθείκελν ηεο Φαξηνγξαθίαο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα
δηαρεηξηζηνχλ κε νξζφ ηξφπν ηα γεσγξαθηθά δεδνκέλα ηφζν ζε αλαινγηθνχο (κε ςεθηαθνχο),
φζν θαη ζε ςεθηαθνχο ράξηεο ζε πεξηβάιινλ Γεσγξαθηθψλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ.

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
1.1 Γενικέρ Απσέρ

ΓΝΧΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ

ΑΝΑΦ.

ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ

1.1.1 Τν ζρήκα ηεο Γεο. 1.1.1.1 Σρήκαηα κε ηα νπνία πξνζεγγίδεηαη ε Γήηλε
Φπζηθέο επηθάλεηεο
επηθάλεηα θαη βαζηθέο δηαζηάζεηο.
θαη επηθάλεηεο
αλαθνξάο.
1.1.1.2 Έλλνηεο επηθαλεηψλ: Τνπνγξαθηθή επηθάλεηα,
Γεσεηδέο, Διιεηςνεηδέο θαη Τνπηθέο Σθαηξηθέο
Δπηθάλεηεο.
1.1.2 Σπζηήκαηα
αλαθνξάο θαη
βαζηθά ζεκεία ησλ
πξνβνιηθψλ
ζπζηεκάησλ
(datums).

1.1.2.1 Γεσδαηηηθφ θαη θαηαθφξπθν datum

1.1.3 Σπληεηαγκέλεο
θακπχιεο θαη
επίπεδεο
επηθάλεηαο.

1.1.3.1 Η έλλνηα ηνπ γεσγξαθηθνχ πιάηνπο, ηνπ
γεσγξαθηθνχ κήθνπο θαη ηνπ πςνκέηξνπ απφ ην
επίπεδν ηεο ζάιαζζαο.
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1.1.2.2 Θεκειηψδε ζηνηρεία ελφο γεσδαηηηθνχ
ζπζηήκαηνο αλαθνξάο: ειιεηςνεηδέο εθ
πεξηζηξνθήο, γεσδαηηηθφ ζεκείν αλαθνξάο (αξρή
κέηξεζεο ζπληεηαγκέλσλ), απφθιηζε
θαηαθφξπθνπ, νξζνκεηξηθφ πςφκεηξν θαη
πςφκεηξν απφ ην ειιεηςνεηδέο.
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΓΝΧΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ

ΑΝΑΦ.

ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ

1.1.3.2 Θεκειηψδεηο έλλνηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
δηαθνξεηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ: ζθαηξηθψλ,
ειιεηςνεηδψλ, γεσδαηηηθψλ, αζηξνλνκηθψλ θαη
γεσκεηξηθψλ.
1.2 Σαξινόμηζη ηων
1.2.1 Ταμηλφκεζε
Υαπηογπαθικών
αλάινγα κε ηνλ
Απεικονίζεων
ηχπν ηεο
γεσκεηξηθήο
παξακφξθσζεο.
1.2.2 Ταμηλφκεζε
αλάινγα κε ηελ
θιίκαθα.

1.2.1.1 Καηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ηεο ηζνδχλακεο,
ζχκκνξθεο θαη ηζαπέρνπζαο ραξηνγξαθηθήο
πξνβνιήο.

1.2.2.1 Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο θιίκαθαο ζηνπο
ράξηεο (απφ πνιχ κηθξή έσο πνιχ κεγάιε).

1.2.2.2 Καηαλφεζε ηεο θιίκαθαο κε αλαθνξά ζηα
δηάθνξα είδε ραξηψλ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο
εζληθέο ππεξεζίεο παξαγσγήο ραξηψλ.
1.2.3 Ταμηλφκεζε
αλάινγα κε ηελ
πξνβνιή.

1.2.3.1 Καηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ησλ
ραξηνγξαθηθψλ πξνβνιψλ: νξζή, θσληθή,
θπιηλδξηθή θαη αδηκνπζηαθή ηζαπέρνπζα πξνβνιή.
1.2.3.2 Γηάθξηζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ηχπσλ ησλ
ραξηνγξαθηθψλ πξνβνιψλ.

1.2.4 Ταμηλφκεζε
αλάινγα κε ηελ
πεγή ησλ
δεδνκέλσλ.

1.2.4.1 Γηάθξηζε κεηαμχ ραξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ
κεηξήζεηο θαη παξαγψγσλ ραξηψλ απφ
ελδηάκεζεο πεγέο (π.ρ. δνξπθνξηθέο εηθφλεο,
αεξνθσηνγξαθίεο θιπ).
1.2.4.2 Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο γελίθεπζεο ζηε
ραξηνγξαθία.

1.2.5 Ταμηλφκεζε
αλάινγα κε ην
πεξηερφκελν.

1.2.5.1 Γηάθξηζε κεηαμχ ραξηνγξαθηθψλ ππνβάζξσλ θαη
ζεκαηηθψλ ραξηψλ.

1.2.5.2 Καηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηάθξηζεο ηνπ
πεξηερνκέλνπ κεηαμχ ραξηνγξαθηθψλ
ππνβάζξσλ θαη ζεκαηηθψλ ραξηψλ.
1.2.6 Ταμηλφκεζε
αλάινγα κε ηε
ρξήζε.
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1.2.6.1 Γηάθξηζε κεηαμχ ελφο ράξηε, ελφο δηαγξάκκαηνο,
ελφο ζρεδίνπ θαη ελφο γξαθήκαηνο (θξνθί) θαη
θαηαλφεζε ηεο δηαθνξεηηθήο ηνπο ρξήζεο.
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
1.3 Γιεθνήρ,
Δςπωπαϊκή και
Δθνική
Υαπηογπαθία

ΓΝΧΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
1.3.1 Γηεζλήο
Φαξηνγξαθία

ΑΝΑΦ.

ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ

1.3.1.1 Καηαλφεζε ησλ ζεκαληηθψλ ζεκείσλ ηεο
Μεξθαηνξηθήο Πξνβνιήο (Universal Transverse
Mercator - UTM).
1.3.1.2 Καηαλφεζε ησλ ζεκαληηθψλ ζεκείσλ ηνπ
Παγθφζκηνπ Σπζηήκαηνο Αλαθνξάο WGS84.

1.3.2 Δπξσπατθή
Φαξηνγξαθία

1.3.2.1 Καηαλφεζε ησλ ζεκαληηθψλ ζεκείσλ ηνπ
Δπξσπατθνχ Σπζηήκαηνο Αλαθνξάο UTMED50.
1.3.2.2 Καηαλφεζε ησλ ζεκαληηθψλ ζεκείσλ ηνπ λένπ
Δπξσπατθνχ Σπζηήκαηνο Αλαθνξάο ETRF89.

1.3.3 Δζληθή
Φαξηνγξαθία

1.3.3.1 Γλψζε ησλ εζληθψλ ραξηνγξαθηθψλ θνξέσλ.

1.3.3.2 Καηαλφεζε ησλ ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ ησλ
παιαηφηεξσλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ αλαθνξάο:
HATT 6΄, ΗΑΤΤ 3΄, TM 3ν, θαη ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, φπσο: ειιεηςνεηδέο,
πξνζαλαηνιηζκφο, παξάκεηξνη ησλ πξνβνιψλ
Αδηκνπζηαθή-Ιζαπέρνπζα θαη Κπιηλδξηθή Οξζή,
ραξηνγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη ραξηνγξαθηθφο
θάλλαβνο.
1.3.3.3 Καηαλφεζε ησλ ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ λένπ
εζληθνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο ΔΓΣΑ’87 θαη ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, φπσο: Διιεηςνεηδέο,
πξνζαλαηνιηζκφο, ραξηνγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο
θαη ραξηνγξαθηθφο θάλλαβνο.
1.3.3.4 Καηαλφεζε ησλ ζεκαληηθψλ ραξηνγξαθηθψλ
ζηνηρείσλ ησλ ραξηψλ πνπ παξάγνληαη απφ
εζληθνχο θνξείο:
α. 1:50.000 θαη 1:5.000 ηεο Γεσγξαθηθήο
Υπεξεζίαο Σηξαηνχ
β. ηνπ Κηεκαηνινγίνπ
γ. ησλ Πξάμεσλ Πνιενδνκηθήο Δθαξκνγήο ηνπ
ΥΠΔΦΩΓΔ
δ. ησλ δηαλνκψλ ηνπ Υπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
ε. ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Σπζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ Καιιηεξγεηψλ
(ΟΣΓΔ) ηνπ Υπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

1.4 Η Ποιόηηηα ζηα
Υαπηογπαθικά
Γεδομένα

ΓΝΧΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ

ΑΝΑΦ.

ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ

1.3.4 Μεηαηξνπέο
Φαξηνγξαθηθψλ
Σπληεηαγκέλσλ θαη
Μεηαζρεκαηηζκφο
ηνπο κεηαμχ ησλ
Σπζηεκάησλ
Αλαθνξάο

1.3.4.1 Καηαλφεζε ηνπ φξνπ «Μεηαηξνπέο
Φαξηνγξαθηθψλ Σπληεηαγκέλσλ».

1.3.5 Μεηξήζεηο επί ησλ
ραξηψλ: Σηνηρεία
ζέζεο, πςνκεηξηθά
ζεκεία, ηζνυςείο
θακπχιεο

1.3.5.1 Γλψζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηξήζεσλ απνζηάζεσλ
θαη επηθαλεηψλ ζε ράξηεο δηαθνξεηηθψλ θιηκάθσλ

1.4.1 Βαζηθέο έλλνηεο

1.4.1.1 Καηαλφεζε ησλ φξσλ: νινθιήξσζε, ινγηθή
ζπλνρή, αθξίβεηα ζέζεο, πξνζσξηλή αθξίβεηα,
ζεκαηηθή αθξίβεηα θαη ζπλάθεηα ζηε ραξηνγξαθία.

1.3.4.2 Καηαλφεζε ηνπ φξνπ «Μεηαζρεκαηηζκφο
Φαξηνγξαθηθψλ Σπληεηαγκέλσλ κεηαμχ
ζπζηεκάησλ αλαθνξάο».

1.3.5.2 Γλψζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαπαξάζηαζεο πςψλ ζε
ράξηεο κέζσ ησλ πςνκεηξηθψλ ζεκείσλ θαη ησλ
ηζνυςψλ θακππιψλ.

1.4.2 Μεηαδεδνκέλα ησλ 1.4.2.1 Καηαλφεζε ηνπ φξνπ «κεηαδεδνκέλα» θαη γλψζε
ραξηνγξαθηθψλ
ησλ βαζηθψλ ηνπο πεξηερνκέλσλ γηα ηε
δεδνκέλσλ
ραξηνγξαθία.
1.4.2.2 Γλψζε ησλ βαζηθψλ πξνηχπσλ γηα ηα
κεηαδεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηε Γεσγξαθηθή
Πιεξνθνξία.
1.5 Φηθιακά Μονηέλα 1.5.1 Χεθηαθά Μνληέια
Δδάθοςρ
Δδάθνπο
1.6 ςζηήμαηα
Γοπςθοπικού
Δνηοπιζμού
Θέζηρ (GPS)

1.5.1.1 Γλψζε ηεο έλλνηαο θαη ηνπ ηξφπνπ δεκηνπξγίαο
ελφο ςεθηαθνχ κνληέινπ εδάθνπο.

1.6.1 Σπζηήκαηα
1.6.1.1 Γλψζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο
Γνξπθνξηθνχ
ρξεζηκφηεηαο ελφο Σπζηήκαηνο Γνξπθνξηθνχ
Δληνπηζκνχ Θέζεο
Δληνπηζκνχ Θέζεο (Global Positioning System (GPS)
GPS) ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο
λαπζηπινΐα, νδήγεζε, θαηαζθεπή ραξηψλ.
1.6.1.2 Η ρξήζε ησλ Σπζηεκάησλ Γνξπθνξηθνχ
Δληνπηζκνχ Θέζεο ζε εθαξκνγέο Γεσγξαθηθψλ
Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ.
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Δνόηηηα 2η : Γεωγπαθικά ςζηήμαηα Πληποθοπιών (GIS)
Τν αθφινπζν αλαιπηηθφ γλσζηηθφ πεξηερφκελν, απνηειεί ηελ δεχηεξε ελφηεηα ηεο εμεηαζηέαο
χιεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε GISPro θαη παξέρεη ην ππφβαζξν γηα ηελ ζεσξεηηθή ή/θαη πξαθηηθή
εμέηαζε ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ πεδίν.
Πεπιεσόμενο και ηόσοι ηηρ 2ηρ ενόηηηαρ
Σηελ ελφηεηα απηή παξαηίζεληαη έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζπλζέηνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο
Γεσγξαθηθνχ Σπζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη: ζηα πεξηερφκελα πνπ
ζπλζέηνπλ έλα Γεσγξαθηθφ Σχζηεκα Πιεξνθνξηψλ, ζηα κνληέια ησλ δεδνκέλσλ πνπ
ιακβάλνπλ κέξνο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ γηα ηελ θαηάιιειε αλαπαξάζηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ
πξαγκαηηθνχ θφζκνπ εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, ζηηο έλλνηεο ηεο ηνπνινγίαο θαη ζηηο
δηαδηθαζίεο ηεο ρσξηθήο αλάιπζεο εθαξκνζκέλεο ηφζν ζε δηαλπζκαηηθά φζν θαη ζε ςεθηδσηά
(πιεγκαηηθά) δεδνκέλα, ψζηε λα γίλεη εθηθηή ε εξκελεία θαηλνκέλσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε
ζπλερείο θαη αζπλερείο ρσξηθέο νληφηεηεο ηνπ πξαγκαηηθνχ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ.
Οη ππνςήθηνη, πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα απνδείμνπλ φηη θαηέρνπλ ζε ζεσξεηηθφ ή/θαη πξαθηηθφ
επίπεδν ηηο παξαπάλσ γλψζεηο ζην αληηθείκελν ησλ Γεσγξαθηθψλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ,
ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ κε πιεξφηεηα.
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
2.1 Διζαγωγή ζηα
GIS

ΓΝΧΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
2.1.1 Βαζηθέο έλλνηεο

ΑΝΑΦ.

ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ

2.1.1.1 Καηαλφεζε ηνπ φξνπ θαη ηεο γεληθήο ηδέαο ελφο
Γεσγξαθηθνχ Σπζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ (GIS).
2.1.1.2 Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ GIS θαη ησλ Πιεξνθνξηαθψλ
Σπζηεκάησλ γεληθφηεξα.
2.1.1.3 Καηαλφεζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ GIS θαη CAD.
2.1.1.4 Γλψζε ησλ ηνκέσλ εθαξκνγήο ησλ GIS.
2.1.1.5 Καηαλφεζε ησλ ζπληζησζψλ ελφο GIS θαη δηάθξηζε
κεηαμχ απηψλ.
2.1.1.6 Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ελφο GIS.

2.1.2 Παξειθφκελεο
ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο
εηζαγσγήο θαη
εθηχπσζεο ςεθηαθψλ
δεδνκέλσλ θαη
κνξθφηππνη αξρείσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
GIS

2.1.2.1 Γλψζε ησλ εηδηθψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ
εθηχπσζε ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ ζε έλα GIS θαη
ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηηο δηαθξίλνπλ
(αλάιπζε, αθξίβεηα, ρξσκαηηθή αλάιπζε, ηθαλφηεηα
ρεηξηζκνχ, επθνιία ρξήζεο) ζρεηηθά κε ηελ
θαηαιιειφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπο ζε δηαθνξεηηθνχ
είδνπο εθαξκνγέο.
2.1.2.2 Αλαγλψξηζε ησλ πεξηζζφηεξν γλσζηψλ
κνξθφηππσλ αξρείσλ θαη απνζαθήληζε ηεο ζρέζεο
κνξθφηππνπ – κνληέινπ δεδνκέλσλ.
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2.1.3.1 Γηάθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ δεδνκέλσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα GIS.
2.1.3.2 Αλαγλψξηζε ησλ θπξηνηέξσλ πεγψλ δεδνκέλσλ
πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα GIS
φπσο: δεδνκέλα ηειεπηζθφπεζεο, ςεθηαθέο
αεξνθσηνγξαθίεο θαη νξζνθσηνράξηεο, αλαινγηθνί
θαη ςεθηαθνί ράξηεο θαη δηαγξάκκαηα θάζε είδνπο,
απνγξαθηθά δεδνκέλα.
2.1.3.3 Καηαλφεζε ηεο γεληθήο ηδέαο ησλ ρσξηθψλ
δεδνκέλσλ (γεσκεηξηθψλ & πεξηγξαθηθψλ).
2.1.3.4 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ
πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο: νλνκαζηηθφο,
ηεξαξρηθφο, αλαινγηθφο, θαηά δηαζηήκαηα.
2.1.3.5 Γλψζε ηεο δνκήο ησλ θπξηνηέξσλ κνξθνηχπσλ
ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ φπσο: coverage,
geodatabase, shapefile, GML, dwg, dxf, mif, mbd,
grid, geotiff.

2.1.4 Η θιίκαθα ζηα GIS

2.1.4.1 Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο θιίκαθαο (scale) ζηα
GIS.

2.1.5 Γεσγξαθηθή
αλαθνξά
(Γεσαλαθνξά)

2.1.5.1 Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο γεσγξαθηθήο αλαθνξάο
ζηα GIS.

2.1.5.2 Γεσγξαθηθή αλαθνξά δηαλπζκαηηθψλ δεδνκέλσλ
θαη κέζνδνη κέζσ ησλ νπνίσλ απηή επηηπγράλεηαη
2.1.5.3 Γεσγξαθηθή αλαθνξά πιεγκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη
κέζνδνη κέζσ ησλ νπνίσλ απηή επηηπγράλεηαη
2.2 Μονηέλα
δεδομένων

2.2.1 Πξνζνκνίσζε ηνπ
2.2.1.1 Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ κνληέινπ δεδνκέλσλ.
πξαγκαηηθνχ θφζκνπ
κέζσ ησλ GIS
2.2.1.2 Καηαλφεζε ησλ ελλνηψλ: Δλλνηνινγηθφο, θπζηθφο
θαη ινγηθφο ζρεδηαζκφο ζε έλα GIS.
2.2.1.3 Καηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκηνπξγίαο ελφο
κνληέινπ δεδνκέλσλ.
2.2.2 Μνληέια ζπλερψλ
θαη αζπλερψλ
γεσγξαθηθψλ
νληνηήησλ
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2.2.2.2 Η αλαπαξάζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ ζε έλα
GIS κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαλπζκαηηθνχ κνληέινπ
δεδνκέλσλ.
2.2.2.3 Η αλαπαξάζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ ζε έλα
GIS κε ηε βνήζεηα ηνπ πιεγκαηηθνχ κνληέινπ
δεδνκέλσλ.
2.2.3 Τνπνινγία

2.2.3.1 Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο ηνπνινγίαο.
2.2.3.2 Καηαλφεζε ησλ ελλνηψλ γεηηλίαζε θαη ζπλνρή ζηελ
ηνπνινγία
2.2.3.3 Γηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπνινγηθά
δνκεκέλσλ δεδνκέλσλ θαη δεδνκέλσλ CAD.
2..2.3.4 Καηαλφεζε ησλ ηνπνινγηθψλ ζρέζεσλ ζηα
πιεγκαηηθά δεδνκέλα θαη ηδηαίηεξα ζε απηά ησλ
νπνίσλ ε ηνπνινγία βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο
γεηηλίαζεο.

2.3 ςζηήμαηα
σεζιακών
Βάζεων
Γεδομένων

2.3.1 Σρεζηαθέο Βάζεηο
Γεδνκέλσλ θαη GIS

2.3.1.1 Καηαλφεζε βαζηθψλ αξρψλ ελφο Σπζηεκάησλ
Σρεζηαθψλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (Σ.Σ.Β.Γ.).
2.3.1.2 Καηαλφεζε ηνπ θπζηθνχ θαη ινγηθνχ ζρεδηαζκνχ
κίαο Σρεζηαθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ (Σ.Β.Γ.) κέζσ
ελφο GIS.
2.3.1.3 Γλψζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηειεζηψλ ζχγθξηζεο θαη
ινγηθψλ ηειεζηψλ ζε κία Σ.Β.Γ.: < (Μηθξφηεξν απφ),
<= (Μηθξφηεξν ή ίζν απφ), > (Μεγαιχηεξν απφ), >=
(Μεγαιχηεξν ή ίζν απφ), = (Ίζν), <> (Γηάθνξν),
AND (Λνγηθφ ΚΑΙ), OR (Λνγηθφ Ή), NOT (Λνγηθφ
ΚΑΙ ΟΦΙ)
2.3.1.4 Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ κίαο Σ.Β.Γ: επηινγή,
εηζαγσγή, ελεκέξσζε, δηαγξαθή θαη απηνκαηηζκνί
ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ.
2.3.1.5 Καηαλφεζε ησλ ελλνηψλ «έλσζε» θαη «ζπζρέηηζε»
πηλάθσλ δεδνκέλσλ.

2.4 Ανάλςζη
Γεδομένων

2.4.1 Φσξηθή Αλάιπζε
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2.4.1.2 Καηαλφεζε ηεο ρσξηθήο αλάιπζεο ζε γεσγξαθηθά
δεδνκέλα πιεγκαηηθήο δνκήο ηα νπνία βξίζθνληαη
ζε έλα επίπεδν πιεξνθνξίαο.
2.4.1.3 Καηαλφεζε ηεο ρσξηθήο αλάιπζεο ζε γεσγξαθηθά
δεδνκέλα δηαλπζκαηηθήο δνκήο ηα νπνία βξίζθνληαη
ζε πνιιά επίπεδα πιεξνθνξίαο. Πξάμεηο κεηαμχ
επηπέδσλ, φπσο: έλσζε, ηνκή, ελεκέξσζε,
ζπλέλσζε, θφςηκν, δηαρσξηζκφο, επίζεζε ζεκείνπ
επί πνιπγψλνπ
2.4.1.4 Γεκηνπξγία ρσξηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ απνκφλσζε
γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε έλα ή πνιιαπιά
επίπεδα πιεξνθνξίαο.
2.4.2 Αλάιπζε βαζηζκέλε 2.4.2.1 Καηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ επηινγήο γεσγξαθηθψλ
ζε πεξηγξαθηθά
δεδνκέλσλ κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.
ραξαθηεξηζηηθά
2.4.2.2 Καηαλφεζε ηεο ρξήζεο ησλ ζπζρεηίζεσλ θαη ησλ
ζπλδέζεσλ κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ γεσγξαθηθψλ
δεδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο
πίλαθεο.
2.4.2.3 Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ζηαηηζηηθψλ
ππνινγηζκψλ ζε κία Β.Γ.Γ., φπσο: κέζνο φξνο,
ηππηθή απφθιηζε, κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα,
κέζνδνο ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ.
2.4.2.4 Γηάθξηζε κεηαμχ θπξίσλ κεζφδσλ ηαμηλφκεζεο
δεδνκέλσλ, φπσο: γξακκηθή παξέκβνιή, θιάζκα
ηππηθήο απφθιηζεο, ίζνπ εκβαδνχ, ίδηνπ πιήζνπο
πνιπγψλσλ αλά θαηεγνξία.
2.5 Θεμαηική
2.5.1 Θεκαηηθή
Υαπηογπάθηζη
ραξηνγξαθηθή
αλαπαξάζηαζε

2.5.1.1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ φξνπ «Θεκαηηθή
Φαξηνγξάθεζε»

2.5.1.2 Αλαθνξά ζηα θχξηα ζηνηρεία ελφο ζεκαηηθνχ ράξηε.
2.5.1.3 Γηάθξηζε κεηαμχ ησλ θχξησλ θαηεγνξηψλ ησλ
ζεκαηηθψλ ραξηψλ: ρσξνπιεζείο, ηζαξηζκηθνί,
ππθλφηεηαο θνπθίδσλ, αλαινγηθψλ ζπκβφισλ.
2.5.1.4 Καηαλφεζε ησλ φξσλ «πνηνηηθνί ζεκαηηθνί ράξηεο»
θαη «πνζνηηθνί ζεκαηηθνί ράξηεο».
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Δνόηηηα 3η : Υπήζη Λογιζμικού ArcGIS
Τν παξαθάησ αλαιπηηθφ γλσζηηθφ πεξηερφκελν, απνηειεί ηελ ηξίηε ελφηεηα ηεο εμεηαζηέαο
χιεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε GISPro θαη παξέρεη ην ππφβαζξν ηεο πξαθηηθήο εμέηαζεο ζην
ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ πεδίν.
Πεπιεσόμενο και ηόσοι ηηρ 3ηρ ενόηηηαρ
Σηελ ελφηεηα απηή παξαηίζεληαη δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ
ινγηζκηθνχ ArcGIS.
Οη ππνςήθηνη, πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα απνδείμνπλ φηη θαηέρνπλ ζε πξαθηηθφ επίπεδν ηηο
απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξίδνληαη κε πιεξφηεηα ηηο
ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνχ ArcGIS.

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
3.1 Γενικέρ
Γιαδικαζίερ

ΤΝΟΛΟ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ

ΑΝΑΦ.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ

3.1.1 Πξψηα βήκαηα ζηε
3.1.1.1 Δίζνδνο θαη ηεξκαηηζκφο ησλ εθαξκνγψλ ηεο
δηαρείξηζε ησλ
ζνπίηαο ArcGIS.
εθαξκνγψλ ηεο ζνπίηαο
ArcGIS
3.1.1.2 Γεκηνπξγία λένπ αξρείνπ ράξηε (map
document).
3.1.1.3 Φφξησζε δηαλπζκαηηθψλ θαη πιεγκαηηθψλ
δεδνκέλσλ ζηνλ ράξηε.
3.1.1.4 Απνζήθεπζε αξρείνπ ράξηε (map document).
3.1.1.5 Άλνηγκα ππάξρνληνο αξρείνπ ράξηε (map
document).
3.1.1.6 Φξήζε ηεο άκεζεο βνήζεηαο .
3.1.2 Τξνπνπνίεζε ησλ
ξπζκίζεσλ ηνπ
ινγηζκηθνχ

3.1.2.1 Δκθάληζε θαη απφθξπςε ησλ γξακκψλ
εξγαιείσλ/εξγαιεηνζεθψλ.
3.1.2.2 Τξνπνπνίεζε ηνπ πξνβνιηθνχ ζπζηήκαηνο
απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ.

3.1.3 Γηαρείξηζε ησλ
3.1.3.1 Δκθάληζε/ελεξγνπνίεζε –
επηπέδσλ πιεξνθνξίαο
Απφθξπςε/απελεξγνπνίεζε επηπέδσλ
πιεξνθνξίαο (layer) ζηνλ πίλαθα
πεξηερνκέλσλ.
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3.1.3.2 Αληηκεηάζεζε ησλ επηπέδσλ πιεξνθνξίαο ζηνλ
πίλαθα πεξηερνκέλσλ.
3.1.3.3 Μεηνλνκαζία ησλ επηπέδσλ πιεξνθνξίαο ζηνλ
πίλαθα πεξηερνκέλσλ.
3.1.3.4 Αθαίξεζε επηπέδσλ πιεξνθνξίαο απφ ηνλ
πίλαθα πεξηερνκέλσλ.
3.1.3.5 Μεγέζπλζε (Zoom in), Σκίθξπλζε (Zoom out),
Μεηαθίλεζε (Pan), Πιήξεο έθηαζε ηνπ ράξηε.
3.1.3.6 Δπηινγή ηεο θιίκαθαο εκθάληζεο ηνπ ράξηε.
3.2 Γεδομένα GIS. 3.2.1 Μνξθνπνίεζε
και σαπακηηπιΓηαλπζκαηηθψλ θαη
ζηικά ηοςρ
Πιεγκαηηθψλ
Γεδνκέλσλ

3.2.1.1 Τξνπνπνίεζε ηνπ ζπκβνιηζκνχ θαη ηεο
ρξσκαηηθήο απφδνζεο δηαλπζκαηηθψλ
δεδνκέλσλ αλάινγα κε ηε γεσκεηξηθή ηνπο
ππφζηαζε: αιιαγή ηνπ ηξφπνπ απεηθφληζεο
ζεκεηαθψλ, γξακκηθψλ θαη επηθαλεηαθψλ
δεδνκέλσλ.
3.2.1.2 Δπηινγέο εκθάληζεο - απφθξπςεο επηπέδνπ
πιεξνθνξίαο, ζπλαξηήζεη ηεο θιίκαθαο ησλ
δεδνκέλσλ.
3.2.1.3 Τξνπνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ απεηθφληζεο
πιεγκαηηθψλ δεδνκέλσλ αλάινγα κε ηηο
παξακέηξνπο: θσηεηλφηεηα, θνξεζκφο,
ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε.
3.2.1.4 Δπηινγή θαη εκθάληζε νλνκαηνινγίαο (label
field) δηαλπζκαηηθψλ δεδνκέλσλ.

3.2.2 Γηαρείξηζε
Πεξηγξαθηθψλ
Γεδνκέλσλ /
Φαξαθηεξηζηηθψλ

3.2.2.1 Άλνηγκα, θιείζηκν θαη εθθίλεζε ηξνπνπνίεζεο
ηνπ πίλαθα ησλ πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
(attribute table) ελφο επηπέδνπ πιεξνθνξίαο.

3.2.2.2 Πξνζζήθε θαη απαινηθή πεδίνπ απφ έλα
πίλαθα ησλ πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
3.2.2.3 Αιιαγή ηεο ηηκήο ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ ησλ
πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ.
3.2.2.4 Δχξεζε (Find) αληηθεηκέλσλ κέζσ ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.
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3.2.2.5 Υπνινγηζκφο ησλ ηηκψλ ελφο πεδίνπ ηνπ πίλαθα
ησλ πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κέζσ ηεο
ρξεζηκνπνίεζεο καζεκαηηθψλ πξάμεσλ ζε
πεδία αξηζκεηηθψλ ηηκψλ.
3.2.2.6 Υπνινγηζκφο ησλ ηηκψλ ελφο πεδίνπ ηνπ πίλαθα
ησλ πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κέζσ ηεο
ρξεζηκνπνίεζεο ινγηθψλ πξάμεσλ ζε άιια
πεδία.
3.2.2.7 Δκθάληζε δηαζέζηκσλ ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ
ελφο αξηζκεηηθνχ πεδίνπ ηνπ πίλαθα ησλ
πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ: Αζξνίζκαηνο,
Μέζεο ηηκήο, Διάρηζηνπ, Μέγηζηνπ, Σπρλφηεηαο
θαη Τππηθήο Απφθιηζεο.
3.2.2.8 Υπνινγηζκφο ζηαηηζηηθψλ ελφο αξηζκεηηθνχ
πεδίνπ ηνπ πίλαθα ησλ πεξηγξαθηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απνζήθεπζή ηνπο ζε
πίλαθα δεδνκέλσλ.
3.2.2.9 Έλσζεο (join) δχν πηλάθσλ δεδνκέλσλ.
3.2.2.10 Σχλδεζε (relate) δχν πηλάθσλ δεδνκέλσλ.
3.2.2.11 Δμαγσγή δεδνκέλσλ απφ έλα πίλαθα γηα ρξήζε
κε άιιν ινγηζκηθφ.
3.2.2.12 Γεκηνπξγία γξαθεκάησλ απφ αξηζκεηηθά
πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά.
3.2.3 Γεκηνπξγία, δηφξζσζε
θαη Γεσαλαθνξά
Γεδνκέλσλ

3.2.3.1 Γεκηνπξγία ελφο λένπ ζεκαηηθνχ επηπέδνπ
(ζεκεηαθνχ, γξακκηθνχ, πνιπγσληθνχ) θαη
επηινγή πξνβνιηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ζθνπφ ηελ
ςεθηνπνίεζε επί ηεο νζφλεο,
έρνληαο σο ππφβαζξα ζαξσκέλνπο
αλαινγηθνχο ράξηεο.
3.2.3.2 Πξνζζήθε λένπ πεδίνπ ζηνλ πίλαθα
πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
3.2.3.3 Καηαρψξεζε δεδνκέλσλ ζε πεδία ηνπ πίλαθα
πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
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3.2.3.4 Πξνζζήθε, δηφξζσζε ρσξηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ (ζεκεηαθψλ, γξακκηθψλ,
πνιπγσληθψλ) Γηαλπζκαηηθψλ Γεδνκέλσλ
έρνληαο σο
ππφβαζξα ζαξσκέλνπο αλαινγηθνχο ράξηεο.
3.2.3.5 Λεηηνπξγία ζχκπησζεο ρσξηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ (snapping).
3.2.3.6 Τξνπνπνίεζε ηνπ πξνβνιηθνχ ζπζηήκαηνο
απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ.
3.2.3.7 Γεσαλαθνξά Πιεγκαηηθψλ Γεδνκέλσλ κε ηελ
ρξήζε Γηαλπζκαηηθψλ Γεδνκέλσλ.
3.2.4 Υπνινγηζκφο
3.2.4.1 Δχξεζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ ελφο ζεκεηαθνχ
γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ
ζηνηρείνπ.
3.2.4.2 Υπνινγηζκφο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ
ελφο επηπέδνπ.
3.2.4.3 Υπνινγηζκφο ηεο επηθάλεηαο θαη ηεο πεξηκέηξνπ
ελφο πνιπγψλνπ, ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιπγψλσλ
ελφο επηπέδνπ πιεξνθνξίαο.
3.2.4.4 Υπνινγηζκφο ηνπ κήθνπο ελφο γξακκηθνχ
ζηνηρείνπ, ηνπ ζπλφινπ ησλ γξακκηθψλ
ζηνηρείσλ ελφο επηπέδνπ πιεξνθνξίαο.
3.2.4.5 Δχξεζε ηεο απφζηαζεο κεηαμχ δχν ζεκεηαθψλ
ζηνηρείσλ ελφο επηπέδνπ πιεξνθνξίαο.
3.2.5 Γεσβάζεηο

3.2.5.1 Γεκηνπξγία Γεσβάζεο Γεδνκέλσλ.
3.2.5.2 Δηζαγσγή Γηαλπζκαηηθψλ Γεδνκέλσλ ζηελ
Γεσβάζε.
3.2.5.3 Δηζαγσγή Γηαλπζκαηηθψλ Γεδνκέλσλ ζηελ
Γεσβάζε κε εθαξκνγή θξηηεξίσλ κέζσ ηεο
ρξήζεο ηνπ νδεγνχ ζχληαμεο εξσηεκάησλ.
3.2.5.4 Δηζαγσγή Πιεγκαηηθψλ Γεδνκέλσλ ζηελ
Γεσβάζε.
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3.2.5.5 Φφξησζε απφ ηελ Γεσβάζε, δηαλπζκαηηθψλ θαη
πιεγκαηηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ εθαξκνγή
ArcGIS.
3.3 Ανάλςζη
Γεδομένων

3.3.1 Φσξηθή Αλαδήηεζε θαη 3.3.1.1 Απ’ επζείαο επηινγή νληνηήησλ ελφο ή
δεκηνπξγία
πεξηζζνηέξσλ επηπέδσλ πιεξνθνξίαο (Layers)
ππνζπλφινπ ρσξηθψλ
κε ηε βνήζεηα ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ
δεδνκέλσλ
επηινγήο ραξαθηεξηζηηθψλ.
3.3.1.2 Δπηινγή νληνηήησλ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ
επηπέδσλ πιεξνθνξίαο (Layers) ζχκθσλα κε
ηελ ρσξηθή ηνπο ζρέζε.
3.3.1.3 Γεκηνπξγία ελφο λένπ επηπέδνπ πιεξνθνξίαο
απφ ηηο νληφηεηεο πνπ επηιέρζεθαλ κέζσ ησλ
παξαπάλσ κεζφδσλ.
3.3.2 Γεκηνπξγία
ππνζπλφινπ
δεδνκέλσλ κέζσ
εξσηεκάησλ ζηε βάζε
πεξηγξαθηθψλ
δεδνκέλσλ

3.3.2.1 Δπηινγή αληηθεηκέλσλ κέζσ εξσηεκάησλ κε
ρξήζε ησλ ηειεζηψλ ζχγθξηζεο θαη ινγηθψλ
ηειεζηψλ: < (Μηθξφηεξν απφ), <= (Μηθξφηεξν ή
ίζν απφ), > (Μεγαιχηεξν απφ), >= (Μεγαιχηεξν
ή ίζν απφ), = (Ίζν), <> (Γηάθνξν), AND (Λνγηθφ
ΚΑΙ), OR (Λνγηθφ Ή), NOT (Λνγηθφ ΚΑΙ ΟΦΙ).
3.3.2.2 Γεκηνπξγία ελφο λένπ επηπέδνπ πιεξνθνξίαο
απφ ηα αληηθείκελα πνπ επηιέρζεθαλ κέζσ ησλ
εξσηήζεσλ βάζε ησλ πεξηγξαθηθψλ
δεδνκέλσλ ελφο επηπέδνπ πιεξνθνξίαο.

3.3.3 Φσξηθή αλάιπζε
δεδνκέλσλ

3.3.3.1 Γεκηνπξγία δσλψλ επηξξνήο κε ρξήζε ηεο
απφζηαζεο απφ ζεκείν, επζεία θαη πνιχγσλν
ζε δηαλπζκαηηθά δεδνκέλα.
3.3.3.2 Γεκηνπξγία κεηαβιεηψλ δσλψλ επηξξνήο κε
ρξήζε ησλ ηηκψλ ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο Β.Γ.
ζεκεηαθψλ, γξακκηθψλ θαη πνιπγσληθψλ
δεδνκέλσλ.
3.3.3.3 Γεκηνπξγία πνιιαπιψλ δσλψλ επηξξνήο
(buffering) κε ρξήζε απφζηαζεο απφ ζεκείν,
επζεία θαη πνιχγσλν.
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3.3.3.4 Δπίζεζε (overlay) ελφο επηπέδνπ πιεξνθνξίαο
δηαλπζκαηηθψλ δεδνκέλσλ ζε άιιν, κε ρξήζε
δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ πξάμεσλ: έλσζε (mergeunion), ηνκή (intersect), νκαδνπνίεζε (dissolve),
θφςηκν (clip).
3.3.3.5 Δπίζεζε ελφο επηπέδνπ πιεξνθνξίαο
δηαλπζκαηηθψλ δεδνκέλσλ ζε επίπεδν
πιεξνθνξίαο πιεγκαηηθψλ δεδνκέλσλ κε
ρξήζε ηεο πξάμεο ηνπ θνςίκαηνο.
3.4 Θεμαηικοί
Υάπηερ

3.4.1 Θεκαηηθή απεηθφληζε
ησλ δεδνκέλσλ

3.4.1.1 Απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ κε κεηαβιεηή
ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε (graduated colors).
3.4.1.2 Απεηθφληζε πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κε
κεηαβιεηή δηαβάζκηζε ζπκβφισλ (graduated
symbols).
3.4.1.3 Απεηθφληζε πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κε
ράξηεο δηάζηημεο (θνπθίδσλ-dot density).
3.4.1.4 Απεηθφληζε πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κε
ρξήζε ζηαηηζηηθψλ δηαγξακκάησλ.

3.4.2 Θεκαηηθή ηαμηλφκεζε
δεδνκέλσλ

3.4.2.1 Ταμηλφκεζε δεδνκέλσλ κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ
ησλ ίζσλ δηαζηεκάησλ (equal intervals), ηεο
ηππηθήο απφθιηζεο θαη ηεο γξακκηθήο
παξεκβνιήο.
3.4.2.2 Ταμηλφκεζε δεδνκέλσλ κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ
ηνπ ίδηνπ πιήζνπο πνιπγψλσλ αλά θαηεγνξία
(quantile) θαη ησλ θπζηθψλ δηαζηεκάησλ.

3.5 Υαπηοζύνθεζη

3.5.1 Γηακφξθσζε (Layout)
Φάξηε

3.5.1.1 Οξηζκφο κεγέζνπο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ
εθηχπσζεο ράξηε.
3.5.1.2 Δπηινγή ηεο θιίκαθαο ηνπ ράξηε.
3.5.1.3 Δηζαγσγή, απαινηθή θαη κνξθνπνίεζε
επνπηηθψλ ζηνηρείσλ: Γείθηεο ηνπ Βνξξά,
Γξαθηθή Κιίκαθα (scale bar), Κιείδα (scale text),
Υπφκλεκα, Κάλαβνο Σπληεηαγκέλσλ, Φάξηεο
Αλαθνξάο, Τίηινη.
3.5.1.4 Γεκηνπξγία, κνξθνπνίεζε θαη εηζαγσγή
Γξαθήκαηνο ζηνλ ζεκαηηθφ ράξηε.
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3.5.1.5 Δηζαγσγή ειεχζεξνπ θεηκέλνπ θαη εηθφλσλ.
3.5.1.6 Δμαγσγή ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο ζε
δηαθνξεηηθνχο κνξθφηππνπο αξρείσλ, φπσο:
jpeg, tiff, pdf.
3.5.2 Δθηχπσζε Φάξηε

3.5.2.1 Πξνεπηζθφπεζε εθηχπσζεο ράξηε.
3.5.2.2 Δθηχπσζε θαη ρξήζε επηινγψλ εθηχπσζεο
ράξηε.

3.6 Αναθοπέρ

3.6.1 Γεκηνπξγία Αλαθνξάο

3.6.1.1 Οξηζκφο κεγέζνπο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ
ραξηηνχ εθηχπσζεο Αλαθνξάο (Report).
3.6.1.2 Δπηινγή πεδίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
Αλαθνξά.
3.6.1.3 Δηζαγσγή Πεδίσλ Τίηισλ.
3.6.1.4 Ταμηλφκεζε Γεδνκέλσλ.
3.6.1.5 Οκαδνπνίεζε Γεδνκέλσλ.
3.6.1.6 Υπνινγηζκφο Αζξνηζκάησλ, Μέζνπ ξνπ,
Διάρηζηεο θαη Μέγηζηεο Τηκήο, Απαξίζκεζε
Γεδνκέλσλ.
3.6.1.7 Δμαγσγή ηεο Αλαθνξάο ζε δηαθνξεηηθνχο
κνξθφηππνπο αξρείσλ, φπσο: rtf, pdf, txt.

3.6.2 Δθηχπσζε Αλαθνξάο

3.6.2.1 Πξνεπηζθφπεζε Δθηχπσζεο Αλαθνξάο.
3.6.2.2 Δπηινγέο Γηαιφγνπ Δθηχπσζεο Αλαθνξάο.
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