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Αζύξκαηα Δίθηπα
•Εζυηεπικά ζηο Δημαπσείο για ηην ςποζηήπιξη εκδηλώζευν ζςνεδπιάζευν.

•Σηον εξυηεπικό σώπο ηος Δημαπσείος.

•Σηο Λιμάνι και ζηην Μαπίνα ηηρ Νάξος. (Ππόγπαμμα public hot-spot).

•Σςμμεηοσή ζηην ππόζκληζη 192. Αζύπμαηα δίκηςα ζε τηθιακά αποκλειζμένα 

συπιά και ζε ηοςπιζηικέρ πεπιοσέρ

Φσηνγξαθία:

Παγθόζκην ζπλέδξην

Ηιεθηξνληθήο 

Φπζηθήο ζηε Νάμν.

200 ζύνεδποι 

«ενζυμαηυμένοι» με 

laptops

εξςπηπεηούνηαι από ηο 

αζύπμαηο δίκηςο.



Γεσγξαθηθό Σύζηεκα
Τν έξγν αθνξνύζε: 

1) Τελ πξνκήζεηα δνξπθνξηθήο εηθόλαο 

πςειήο αλάιπζεο (1κέηξν pixel size). 

2) Τελ ςεθηνπνίεζε ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο. 

3) Τελ παξνπζίαζε ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο επάλσ 

ζηελ εηθόλα κε δηαδξαζηηθό ηξόπν κέζσ δηαδηθηύνπ.

H εηθόλα έγηλε  παξαγγειία ζηηο 15/11/2006. Λόγσ 

ζπλερόκελεο λέθσζεο, ε ζπιινγή από ην δνξπθόξν 

IKONOS έγηλε ην Μάξηην ηνπ 2007.

Σεκεία Ελδηαθέξνληνο: Χσξηά, Παξαιίεο, Ιζηνξηθά κλεκεία,

Πεγέο, Πύξγνη.

Η ηειηθή εθαξκνγή έρεη ηηο επηινγέο: 

1)Τελ απεηθόληζε ηνπ λεζηνύ κε  ράξηε ή κε δνξπθνξηθή 

εηθόλα.

2)Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πεξηεγεζεί ζην λεζί, κε εύθνια 

εξγαιεία πινήγεζεο. 

3)Έρεη θαη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέγεη πνηα ζεκεία ηνλ 

ελδηαθέξνπλ. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν ράξηεο 

κεγεζύλεηαη απηόκαηα ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία. 



Αξρηθή Σειίδα



Εκθάληζε Σεκείνπ Ελδηαθέξνληνο



Επηινγή Εκθάληζεο Χάξηε



Ιζηνζειίδα Σεκείνπ Ελδηαθέξνληνο



Η Τερλνινγία Zoomify

<HOTSPOT MEDIA="marker_vil.jpg"

X="13800"

Y="9000"

ZOOM="100"

URL="/keramoth.htm"

ID = "16"

CAT = "1"

ROLLOVER="0"

CAPTION="Keramoti"

TOOLTIP="Keramoti"

XSCALE="80"

YSCALE="80" />

Καηαθεξκαηηζκόο Εηθόλαο XML αξρείν θαηαρώξεζεο ζεκείσλ 

Flash



Η Εθαξκνγή Σπλνδεύεηαη κε Φνξεηό 

Σύζηεκα GPS

•Ελζσκαησκέλε εθαξκνγή GIS γηα ζπιινγή δεδνκέλσλ ππαίζξνπ

•Απεηθόληζε Δνξπθνξηθήο Εηθόλαο

•Απεηθόληζε Χαξηνγξαθηθώλ Δεδνκέλσλ

•Σπιινγή ζεκείσλ κέζσ GPS

•Εκθάληζε Σπληεηαγκέλσλ

•Πινήγεζε κε ρξήζε GPS



Πεξαηηέξσ Ελέξγεηεο 

ηνπ Δήκνπ Νάμνπ ζε 

Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα

• Αμηνπνίεζε ηνπ Google Earth γηα ηελ 

θαηαγξαθή Πεξηπαηεηηθώλ Δηαδξνκώλ

• Καηάζεζε ΤΔΕ ζην ΕΠ Ψεθηαθή Σύγθιηζε γηα 

ηελ δεκηνπξγία ράξηε πινεγνύ ηεο Νάμνπ κε 

GPS



Πεδνπνξία

Κπλίδαξνο - Εγγαξέο

Google Earth 

Καηαγξαθή Πεξηπαηεηηθώλ Δηαδξνκώλ



Νέα Εθαξκνγή

Ειεύζεξν ινγηζκηθό Πινήγεζεο ηεο Νάμνπ. 

(Naxos destinator)

• Δεκηνπξγία ράξηε δηαδξνκώλ, πεξηπαηεηηθώλ κνλνπαηηώλ, 
ζεκείσλ πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, θιπ

• Τν ινγηζκηθό λα δηαηίζεηαη ειεύζεξν (download) ζην internet
ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο Νάμνπ.

• Nα είλαη πνιύ εύθνιε ε εγθαηάζηαζε ζε ζπζθεπέο GPS 
(PDAs, Mobile, PNAs, θιπ).

• Ο Δήκνο λα δηαζέηεη θαηαξρήλ 10 pdas κε ελζσκαησκέλε ηελ 
εθαξκνγή θαη λα ηα πξνζθέξεη ζε ζεκαληηθνύο επηζθέπηεο. 
Σην ηέινο ηεο δηακνλήο λα επηζηξέθνληαη ζην Δήκν.



Απνηειέζκαηα 
ησλ Γεσγξαθηθώλ Σπζηεκάησλ πνπ αμηνπνηνύλ ηελ 

Πνιηηηζκηθή Κιεξνλνκηά

• Δεκηνπξγία θηλήηξσλ ζηνπο επηζθέπηεο λα γλσξίζνπλ ην Νεζί. 

• Εθζπγρξνληζκόο ηνπ ηνπξηζκνύ. 

• Πξνζέιθπζε πεξηζζνηέξσλ επηζθεπηώλ ζην Νεζί.

• Πξνζπάζεηα επηκήθπλζεο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ κε ηε δεκηνπξγία 
ππνδνκώλ ΤΠΕ 

• Οη επηζθέπηεο λα μαλαξζνύλ ζην λεζί.

• Η βειηίσζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ Νάμνπ πξνο 
ηνπο πνιίηεο.

• Δηάδνζε από ζηόκα ζε ζηόκα θαη ειεθηξνληθά ησλ γεσγξαθηθώλ 
ζπζηεκάησλ.

• Ελίζρπζε ηεο Έξεπλαο θαη ηεο Παηδείαο.

• Αμηνπνίεζε επξπδσληθώλ ππνδνκώλ.



Επραξηζηνύκε 

γηα ηελ 

Πξνζνρή Σαο

Τν Γεσγξαθηθό Σύζηεκα ηνπ Νεζηνύ κπνξεί λα θαίλεηαη απιό.

Όκσο,

ε πινύζηα Πνιηηηζκηθή Κιεξνλνκηά ηεο Νάμνπ είλαη απηή πνπ ην θάλεη 

ζπνπδαίν εξγαιείν.


