
2oς Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Map Competition

“Χαρτογραφώντας την προσβασιμότητα. 

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

Σύνθεση ψηφιακών χαρτών με 
χρήση του ArcGIS Online Web 

Map

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.)»



Τι έχουμε δει έως τώρα;



Τι θα δούμε σήμερα;

Από τα δεδομένα στην πληροφορία



2. Μια μικρή εισαγωγή στη 
χαρτογραφία
Από τον σχεδιασμό ενός έργου χαρτογράφησης στην υλoποίηση με χρήση του 
ArcGIS Online



Διττή φύση των γεωχωρικών δεδομένων

Για όλα τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει με τις φορητές συσκευές 
γνωρίζουμε:

1. Τη θέση στο χώρο 2. Επιπλέον πληροφορία που έχει καταγραφεί 
για τη συγκεκριμένη θέση



Συμβολή της χαρτογραφίας
Μας επιτρέπει μέσω του συμβολισμού, να απεικονίσουμε την
πληροφορία που έχει καταγραφεί για μια θέση και να μετατρέψουμε
τα δεδομένα σε νόημα.



1. Χαρτογραφικό υπόβαθρο

2. Θεματικό/ά επίπεδο/α

Βασικά συστατικά ενός θεματικού χάρτη



Ένα θεματικό επίπεδο με ενιαίο 
συμβολισμό

Τι μπορούμε να απεικονίσουμε;

Ένα πεδίο του θεματικού επιπέδου 
με διαφορετικές τιμές

Διαφορετική πληροφορία ανάλογα με τον σκοπό του χάρτη



• Με τη βοήθεια οπτικών 
μεταβλητών και ανάλογα με το 
εάν τα δεδομένα μας είναι 
σημεία, γραμμές ή πολύγωνα

• Παραδείγματα οπτικών 
μεταβλητών:
• Χρώμα: αποδίδουμε ένα 

διαφορετικό χρώμα στο σύμβολο

• Σχήμα: χρησιμοποιούμε 
διαφορετικό σχήμα για να 
απεικονίσουμε την πληροφορία

Πώς μπορούμε να απεικονίσουμε την 
πληροφορία;



Ποια είναι τα βασικά βήματα;

1. Επιλέγουμε τι πληροφορία θέλουμε να απεικονίσουμε (π.χ. ένα ή 
περισσότερα θεματικά επίπεδα, συγκεκριμένο πεδίο 
κάποιου/κάποιων θεματικών επιπέδων κτλ.)

2. Επιλέγουμε την μέθοδο συμβολισμού (π.χ. θα έχω ίδιο σύμβολο 
για όλα τα δεδομένα, θα διαφοροποιήσω το χρώμα ανάλογα με τις 
τιμές ενός πεδίου κτλ.)

3. Επιλέγουμε τον συμβολισμό (π.χ. χρώμα, σχήμα κτλ.)



3. Δημιουργία χαρτών (web map) 
στο ArcGIS Online
Δημιουργία νέου χάρτη, προσθήκη θεματικών επιπέδων, συμβολισμός



Αποθήκευση χάρτη

Επιλογή  χαρτογραφικού υποβάθρου

Μορφοποίηση αναδυόμενων παραθύρων

Επιλογή της πληροφορίας που θέλουμε να απεικονίσουμε και της μεθόδου συμβολισμού

Επιλογή μετονομασίας ενός θεματικού επιπέδου

Δημιουργία νέου χάρτη και προσθήκη θεματικού/ών επιπέδων

Διαδικασία δημιουργία web map στο ArcGIS 
Online



Υπάρχουν περιπτώσεις όπου 
θέλουμε να απεικονίσουμε με 
ενιαίο χρώμα όλα τα δεδομένα 
ενός θεματικού επιπέδου.

Π.χ. για να αποκτήσουμε μια 
εποπτική εικόνα των θετικών και 
αρνητικών σημείων μπορούμε να 
απεικονίσουμε τα πρώτα με 
πράσινο και τα δεύτερα με 
κόκκινο.

Επιλογή μεθόδου συμβολισμού «Για 
τοποθεσίες (απλό σύμβολο)»



Για δεδομένα που έχουν 
ονομαστικές μεταβλητές (δηλαδή 
διαφορετικές λέξεις) μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε ένα 
διαφορετικό χρώμα σε κάθε τιμή 
(λέξη). 

Επιλογή μεθόδου συμβολισμού «Τύπο 
(μοναδικά σύμβολα)»



2oς Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Map Competition

“Χαρτογραφώντας την προσβασιμότητα. 

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

Ευχαριστούμε!
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