
2oς Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Map Competition

“Χαρτογραφώντας την προσβασιμότητα. 

Μπορεί ο συμμαθητής μου με αμαξίδιο να έρθει στο σχολείο;”

Υλοποίηση έργου χαρτογράφησης 
στο ArcGIS Online με χρήση της 

εφαρμογής Field Maps

hello@spotin.org





1. Σύνδεση με τα προηγούμενα
Από τον σχεδιασμό ενός έργου χαρτογράφησης στην υλoποίηση με χρήση του 
ArcGIS Online



Σενάριο
«Έστω ότι θέλουμε να καταγράψουμε την κατάσταση των δρόμων και
των πεζοδρομίων δηλαδή τα καλώς κείμενα (π.χ. υπάρχουν διαβάσεις
για πεζούς, ράμπες κτλ.) και τα κακώς κείμενα (π.χ. υπάρχουν
λακκούβες, σπασμένα πεζοδρόμια, ρίζες δέντρων που εμποδίζουν τη
διέλευση κτλ.)»



Σχεδιασμός στο μυαλό και στο χαρτί



2. Πώς υλοποιούμε ένα έργο 
χαρτογράφησης;
Διαδικασία υλοποίησης του έργου χαρτογράφησης στο ArcGIS Online με χρήση της 
εφαρμογής Field Maps



Διαδικασία στο ArcGIS Online



• Οι πρώτες 3 διεργασίες γίνονται 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή

• Οι επόμενες 2 διεργασίες 
γίνονται στην φορητή συσκευή 
(smartphone/tablet)

Διεργασίες στον Η/Υ και στο 
smartphone/tablet



Προγραμματισμός

• Εκπαίδευση 3 (22.11.2022)
• Εκπαιδευτικός Οδηγός 

«Υλοποίηση έργου 
χαρτογράφησης με το ArcGIS 
Online και την εφαρμογή Field 
Maps»

• Εκπαίδευση 4 (29.11.2022)
• Εκπαιδευτικός Οδηγός 

«Εγκατάσταση και χρήση 
εφαρμογής ArcGIS Field
Maps σε φορητές συσκευές»



3. Πώς ξεκινάμε την υλοποίηση 
στο ArcGIS Online;
Δημιουργία θεματικού επιπέδου, δημοσίευση χάρτη 



Είσοδος στο ArcGIS Online

Βήμα 1: Επισκεπτόμαστε τη σελίδα https://www.arcgis.com/ και επιλέγουμε «Sign
in». 

https://www.arcgis.com/


Βήμα 2: Επιλέγουμε «ArcGIS login» (ή «Σύνδεση στο ArcGIS» στα ελληνικά) και 
συμπληρώνουμε το username & password (όνομα χρήστη & κωδικό πρόσβασης).



3.1. Δημιουργία θεματικού 
επιπέδου
Δημιουργία θεματικού επιπέδου, συμπλήρωση πεδίων και λίστας τιμών, γενικές 
ρυθμίσεις



Δημιουργία νέου αντικειμένου (θεματικού 
επιπέδου/feature layer)

Προσθήκη γνωρισμάτων (πεδίων)

Προσθήκη πεδίου τιμών (λίστα τιμών)

Γενικές ρυθμίσεις

Βήματα για τη δημιουργία θεματικού 
επιπέδου







3.2 Δημιουργία χάρτη
Μεταφόρτωση θεματικών επιπέδων, υπόβαθρο, αποθήκευση και κοινοποίηση



Δημιουργία νέου χάρτη

Μεταφόρτωση θεματικών επιπέδων

Επιλογή υποβάθρου

Αποθήκευση & κοινοποίηση

Διαδικασία δημιουργίας χάρτη



Λίστα των θεματικών 
επιπέδων

Βασική εργαλειοθήκη για την 
επεξεργασία και απεικόνιση 
των δεδομένων.

Χαρτογραφικό υπόβαθροΒασικό μενού 



Μπορεί να γίνει επιλογή μεταξύ 9 διαφορετικών υποβάθρων

Επιλογές αποθήκευσης

Θεματικά επίπεδα του χάρτη



3.3 Παραμετροποίηση της 
εφαρμογής Field Maps
Μεταφόρτωση χάρτη, φόρμες, κοινοποίηση



Άνοιγμα του χάρτη στην εφαρμογή Field Maps

Φόρμες

Ρύθμιση για λειτουργία χωρίς σύνδεση (προαιρετικά)

Κοινοποίηση

Διαδικασία παραμετροποίησης της 
εφαρμογής Field Maps (Η/Υ)



Γενικές πληροφορίες

Παραμετροποίηση της 
φόρμας με τα στοιχεία που 
θα βλέπουν οι χρήστες στις 
φορητές συσκευές.

Δημιουργία περιοχής 
μελέτης και ενημέρωση των 
χρηστών όταν εισέρχονται ή 
φεύγουν από μια περιοχή.

Παραμετροποίηση 
εφαρμογής για λειτουργία σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει 
σύνδεση internet στο πεδίο.

Γενικές ρυθμίσεις

Κοινοποίηση της εφαρμογής 
ώστε να μπορούν να τη δουν 
οι χρήστες από τις φορητές 
συσκευές



4. Σύνοψη και επόμενα βήματα



Σύνοψη 3ης εκπαίδευσης



Επόμενα βήματα - 4η εκπαίδευση



2oς Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Map Competition

“Χαρτογραφώντας την προσβασιμότητα. 

Μπορεί ο συμμαθητής μου με αμαξίδιο να έρθει στο σχολείο;”

Ευχαριστούμε!


