
Ζτοιμα προσ χριςθ γεωγραφικά δεδομζνα 
πανελλαδικισ κάλυψθσ 
προςφζροναι άμεςα ωσ web service με τθν 
αγορά του add-on. Δεν χρειάηεται επζνδυςθ 
ςτθν αγορά ακριβϊν γεωγραφικϊν 
δεδομζνων. 
 
Χρθςτικι Εργαλειοκικθ (Toolbox) 
Μζςω τθσ χρθςτικισ εργαλειοκικθσ ο 
χριςτθσ μπορεί άμεςα να δομεί δικά του 
δεδομζνα ςτθριηόμενοσ ςτθν γεωγραφικι 
βάςθ τθσ Terra. Να εκτελεί 
πολφπλοκουσ υπολογιςμοφσ  χωρίσ 
εξειδικευμενεσ γνϊςεισ. 

Εφαρμογή On-Line Διαχείρισης Χαρτογραφικών Δεδομένων  

Add-On στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών ArcGIS της ESRI 

Terra Mapping the Globe ΕΠΕ 

GIS για όλουσ 
Το add-on διαχειρίηεται χαρτογραφικά δεδομζνα με απλό και κατανοθτό τρόπο. Δίνει τθν 

δυνατότθτα τθσ out-of-the-box  χριςθσ τθσ πανελλαδικισ γεωγραφικισ βάςθσ δεδομζνων τθσ Terra. 

Έτοιμθ προσ χριςθ θ πανελλαδικι γεωγραφικι βάςθ δεδομζνων τθσ Terra Mapping the Globe 

Απευκφνεται ςε όλουσ τουσ GIS χριςτεσ και ςε όλεσ τισ εταιρείεσ που χρθςιμοποιοφν ArcGIS. 
Εταιρείεσ διανομισ, παροχισ υπθρεςιϊν, super markets, τράπεηεσ, κτθματομεςιτικά γραφεία ςτουσ 

τομείσ των πωλιςεων, marketing, διαφιμιςθσ, ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ. 

Λειτουργίεσ Toolbox 

 αναηιτθςθ διεφκυνςθσ 

 αναηιτθςθ POI 

 δρομολόγθςθ 

 πλθροφορίεσ ςθμείου 

 περιοχι κάλυψθσ 

 δθμογραφικά ςτοιχεία  

 

Απαιτιςεισ εφαρμογισ 

 βαςικζσ γνϊςεισ ArcGIS  

 πρόςβαςθ ςτο internet 

Κφρια χαρακτθριςτικά  

 

Χριςθ των αξιοπιςτων και 

λεπτομερϊν δεδομζνων τθσ 

πανελλαδικισ GIS βάςθσ τθσ Terra. 

Διαρκισ ενθμζρωςθ τθσ βάςθσ. 

Διαδικαςία ποιοτικοφ ελζγχου 

 

Πλιρθσ ςυμβατότθτα με το 

λογιςμικό ArcGIS ζκδοςθ 9.3 και 

μεταγενζςτερθ τθσ ESRI. Όλεσ οι  

λειτουργίεσ του ArcGIS είναι 

διακζςιμεσ. 

 

Γρ θ γ ο ρ θ  επ ε ξ ε ρ γ α ςία .  Η 
επεξεργαςία γίνεται ςτον Server τθσ 
Terra 

Ωφζλθ 
εξοικονόμθςθ κόςτουσ των 

ακριβϊν GIS δεδομζνων μζςω τθσ 

άμεςθσ πρόςβαςθσ ςτθν βάςθ τθσ 

Terra  (web service) 

 

εξοικονόμθςθ πολφτιμου χρόνου 

από τθν αυτοματοποίθςθ των 

εργαςιϊν 

Δρομολόγθςθ & οδθγίεσ 
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Λειτουργίεσ τθσ Εφαρμογισ 
 

Αναηιτθςθ Διεφκυνςθσ 
Δυνατότθτα ειςόδου 
ελευκζρου κειμζνου, από 
το οποίο ακολοφκωσ θ 
εφαρμογι προτείνει μια ι 
περιςςότερεσ matching 
διευκφνςεισ.  
 
Η αναηιτθςθ γίνεται με τον 
«αλγόρικμο ελεφκερθσ 
αναηιτθςθσ». Yπάρχει 
ανοχι ςτα ορκογραφικά 
λάκθ ι ςτα λάκθ που 
οφείλονται ςε τυχόν 
ς υ ν τ ο μ ε φ ς ε ι σ  π ο υ 
υπάρχουν ςτθ διεφκυνςθ. 
 

Επίςθσ είναι δυνατι θ ειςαγωγι διεφκυνςθσ και με 
λατινικοφσ χαρακτιρεσ.  
 
Η εφαρμογι λειτουργεί ςτθ λογικι του φωνθτικοφ 
ιςοδυνάμου, είτε αυτό προζρχεται από Ελλθνικοφσ είτε 
λατινικοφσ χαρακτιρεσ.  
 
Αναηιτθςθ Σθμείου Ενδιαφζροντοσ 
Ομοίωσ με τθν αναηιτθςθ διεφκυνςθσ, θ αναηιτθςθ 
ςθμείων ενδιαφζροντοσ λειτουργεί με είςοδο 
ελεφκερου κειμζνου. Ο χριςτθσ μπορεί να «φιλτράρει» 
τθν αναηιτθςι του ανάλογα με τθν κατθγορία του 
ςθμείου ενδιαφζροντοσ που χρειάηεται. Η δομι των 
κατθγοριϊν είναι 2 επιπζδων (κατθγορία – 
υποκατθγορία) για να είναι ευκολότερθ και 
αποδοτικότερθ θ χριςθ. 
 
Τα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ ςθμείων 
ενδιαφζροντοσ ζρχονται ταξινομθμζνα κατ’ αφξουςα 
απόςταςθ από το τρζχον κζντρο του χάρτθ. 
 
Δρομολόγθςθ 

Η εφαρμογι παρζχει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να 

αναηθτά τθ βζλτιςτθ διαδρομι ανάμεςα ςε 2 ι 

περιςςότερα ςθμεία. Η αναηιτθςθ γίνεται με βάςθ τισ 

παρακάτω παραμζτρουσ: 

 επιλζγεται δρομολόγθςθ για πεηό ι αυτοκίνθτο 

 επιλζγεται ςυντομότερθ ι γρθγορότερθ διαδρομι 

 είναι δυνατι θ διατιρθςθ ι μθ τθσ ςειράσ των 

ςθμείων. Σε περίπτωςθ μθ διατιρθςθσ κατ’ 

εξαίρεςθ  ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει διατιρθςθ 

τθσ αφετθρίασ ι/και του προοριςμοφ 

 μπορεί να γίνεται αποφυγι δακτυλίου, διοδίων, 

Αττικισ οδοφ ι/και Ferry boat 

 

Τα αποτελζςματα δομοφνται ςε βιματα, για κακζνα 

από τα οποία εμφανίηεται θ ςχετικι απόςταςθ και ο 

εκτιμϊμενοσ χρόνοσ. Τζλοσ προβάλλονται θ ςυνολικι 

απόςταςθ και ο ςυνολικόσ εκτιμϊμενοσ χρόνοσ τθσ 

προτεινόμενθσ διαδρομισ. 

 

Πλθροφορίεσ ςθμείου 

(identify) 

Επιλογι ςθμείου ςτο 

χάρτθ. Επιςτροφι 

πλθροφοριϊν για το τι 

βρίςκεται ςε αυτό το 

ςθμείο (δθμογραφικά 

ςτοιχεία κλπ). Οι 

πλθροφορίεσ αφοροφν 

ςτα γεωγραφικά 

επίπεδα: οικοδομικά 

τετράγωνα, διμοι, 

ο δ ο ί ,  ς θ μ ε ί α 

ενδιαφζροντοσ 

 

Περιοχι κάλυψθσ 
Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να τροφοδοτεί με ςθμεία 
τθν εφαρμογι και να εμφανίηει τθν περιοχι που 
καλφπτεται γφρω από αυτά με όχθμα ςε ςυγκεκριμζνο 
χρόνο.  
 
Σε περίπτωςθ περιςςότερων του ενόσ ςθμείου ειςόδου, 
τα πολφγωνα κάλυψθσ δεν πρζπει να ζχουν επικάλυψθ:  
Κάκε καλυπτόμενο ςθμείο «εξυπθρετείται» από 
μοναδικό ςθμείο ειςόδου. 
 
Στατιςτικά 
Ο χριςτθσ ζχει τθ 
δυνατότθτα να 
λ α μ β ά ν ε ι 
π λ θ ρ ο φ ο ρ ί ε σ 
δ θ μ ο γ ρ α φ ι κ ϊ ν 
δεδομζνων απο 
ο π ο ι ο δ ι π ο τ ε 
ςθμείο, γραμμι ι 
πολφγωνο ςτον 
χάρτθ 

Terra Mapping The Globe 
Αριςτοτζλουσ 6, 15562 Χολαργόσ 
Τθλζφωνο: 210-656-4710 

E-mail: info@terra.gr, Web: www.terra.gr  

Περιοχι κάλυψθσ & 
ςτατιςτικά 

Αναηιτθςθ Διεφκυνςθσ 
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Πλθροφορίεσ ςιμείου (identify) 
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