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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Το πρόβλημα της χρήσης μιας γεωγραφικής περιοχής ή της επιλογής της 

πιο κατάλληλης τοποθεσίας έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στο σύγχρονο 

απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Μια λανθασμένη επιλογή θα οδηγήσει 

στη σπατάλη πόρων, χρόνου και κυρίως στη μείωση της απόδοσης από την 

εκμετάλλευση της συγκεκριμένης περιοχής. 

 Η διαδικασία της επιλογής της καταλληλότερης τοποθεσίας 

περιλαμβάνει την εκτίμηση και ομαδοποίηση συγκεκριμένων γεωγραφικών 

περιοχών σε συνάρτηση με το βαθμό που ταιριάζουν για μια δεδομένη 

χρήση. Η συνεχής εξέλιξη κάνει τη ανάλυση αυτή εξαιρετικά πολύπλοκη 

εξαιτίας του ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη διάφορες προϋποθέσεις/κριτήρια. 

Περιλαμβάνει όχι μόνο την ικανότητα μιας μονάδας γης να υποστηρίζει τη 

δεδομένη χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς διακοπή ή μείωση της 
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αποδοτικότητας αλλά και το κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντολογικό 

κόστος. 

 Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να βρεθεί μια τεχνική μέθοδος η οποία 

θα μας βοηθάει να λύνουμε προβλήματα επιλογής καλύτερης εκμετάλλευσης 

μιας συγκεκριμένης περιοχής ή επιλογής καλύτερης περιοχής για μια 

συγκεκριμένη χρήση. Αυτή η διαδικασία θα επιλέγει την καλύτερη απόφαση 

στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και με το ελάχιστο δυνατό περιθώριο λάθους, 

εξοικονομώντας έτσι χρόνο και χρήμα. Ακόμα θα μας προσφέρει τη 

δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε ακόμα μεγαλύτερο όγκο δεδομένων και να 

επιλέξουμε ποια από αυτά μας είναι πιο χρήσιμα. Αυτό θα γίνει με τη 

υιοθέτηση κριτηρίων τα οποία θα είναι αριθμημένα και ιεραρχημένα 

σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες μας. Για να βρούμε αυτήν την 

τεχνική θα πρέπει να ερευνήσουμε κάποια εργαλεία γεωγραφικών 

πληροφοριών και κάποια μέθοδο επιλογής αποφάσεων.  

 Η δομή που θα έχει αυτή η μελέτη θα ξεκινήσει με θεωρητική ανάλυση 

των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων. Θα εξετάσουμε τι είναι, πως 

λειτουργούν, πως κατηγοριοποιούνται και που έχουν εφαρμογή. Τα 

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Geographic Information Systems – 

GIS) είναι ένα ισχυρό εργαλείο για εισαγωγή, αποθήκευση και  ανάκτηση, 

διαχείριση και ανάλυση, και τέλος εξαγωγή πληροφοριών χωρητικότητας και 

χαρακτηριστικών γης. Όμως η ανάλυση χρήσης γης απαιτεί τη χρήση τέτοιων 

πληροφοριών από πάρα πολλά επίπεδα. Ο όγκος αυτών των δεδομένων είναι 

αδιανόητος. Πρέπει να γίνει χρήση μιας μεθόδου ιεράρχησης και επιλογής 

των πιο προτιμητέων κριτηρίων.  

Σε πολλές περιπτώσεις είναι εξαιρετικά δύσκολο να εισάγουμε ειδικά 

βάρη στα διάφορα κριτήρια που περιλαμβάνονται στη διαδικασία επιλογής 

μιας απόφασης για την πιο ταιριαστή γεωγραφική περιοχή για μια 

συγκεκριμένη χρήση. Επομένως είναι αναγκαίο να υιοθετήσουμε μια τεχνική 

που να μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε τα σχετικά βάρη. Μια τέτοια τεχνική 

είναι η Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης (Analytical Hierarchy Process – 

AHP) η οποία και θα αναλυθεί στη συνέχεια. 

Τέλος θα μελετήσουμε αν είναι εφικτό να συνδυαστούν GIS και AHP 

και τι αποτελέσματα θα έχουμε. Θα λυθούν τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουμε; Θα είναι εκμεταλλεύσιμη αυτή η συνένωση ή θα 
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παρουσιαστούν άλλα προβλήματα πολυπλοκότητας και αδιέξοδα; Ίσως αυτός 

ο συνδυασμός να μη μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Ακόμα θα 

πρέπει να δούμε αν οι πληροφορίες που θα αποκομίσουμε θα μας δώσουν μια 

γενική εικόνα του αρχικού ζητήματος ώστε να κατανοήσουμε την όλη 

διαδικασία και να βγάλουμε κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Αυτά τα 

συμπεράσματα είναι που θα μας οδηγήσουν στην τελική μας απόφαση. 
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2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 
 

 
2.1 Ορισμός 

 
Κατά  καιρούς  έχουν  δοθεί  διάφορες  ερμηνείες  για  τα  Γεωγραφικά 

Συστήματα  Πληροφοριών  (Geographic  Information  Systems  –  GIS)  με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός.  Σύμφωνα με 

έναν αρκετά γενικό ορισμό «τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών είναι 

εργαλεία που επιτρέπουν την επεξεργασία χωρικών δεδομένων τα οποία 

είναι σαφώς συσχετιζόμενα με γενικές πληροφορίες και χρησιμοποιούνται 

για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με ένα κομμάτι της Γης» [Fundamentals of 

geographic information systems, Mihael Demers]. 

O Chrisman (1997) ορίζει τα Γ.Σ.Π. ως «οργανωμένες δραστηριότητες με 

τις οποίες οι άνθρωποι 

• μετρούν διάφορες φάσεις των γεωγραφικών φαινομένων και 

διαδικασιών 

• αναπαριστούν αυτές τις μετρήσεις, συνήθως με τη μορφή βάσεων 

δεδομένων, για να δώσουν έμφαση σε χωρικά σύνολα, οντότητες και 

σχέσεις 

• επεξεργάζονται αυτές τις αναπαραστάσεις με σκοπό να παράγουν 

περισσότερες μετρήσεις και να ανακαλύψουν νέες μετρήσεις με την 

ενοποίηση ετερόκλητων πηγών, και 

• μετασχηματίζουν αυτές τις αναπαραστάσεις έτσι ώστε να 

συμφωνούν σε άλλα πλαίσια εργασίας οντοτήτων και σχέσεων.» 

Η USGS σε μια πιο αυστηρή θεώρηση περιγράφει τα Γ.Σ.Π. ως «ένα 

υπολογιστικό σύστημα  το  οποίο  έχει  τη  δυνατότητα να  συναθροίζει, να 

αποθηκεύει, να διαχειρίζεται και να προβάλει γεωγραφικά συσχετιζόμενη 

πληροφορία, δηλαδή δεδομένα αναγνωρίσιμα βάσει της τοποθεσίας τους». 

Τέλος ο DeMers θεωρεί ότι ένας σαφής ορισμός των Γ.Σ.Π.  μπορεί να 

δοθεί μόνο μέσα από την περιγραφή των υποσυστημάτων τα οποία έχουν 

ως εξής: 

• υποσύστημα εισαγωγής  δεδομένων το  οποίο συλλέγει και 

επεξεργάζεται  χωρικά δεδομένα από διάφορες  πηγές.  Το 

υποσύστημα αυτό είναι κυρίως υπεύθυνο για  το  μετασχηματισμό 
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διαφορετικών τύπων χωρικών δεδομένων 

• υποσύστημα  αποθήκευσης  και  ανάσυρσης  δεδομένων,  το  οποίο 

επιτρέπει την οργάνωση των χωρικών δεδομένων κατά τέτοιο τρόπο 

που να επιτρέπεται η ανάσυρση, ανανέωση και επεξεργασία. 

• υποσύστημα ανάλυσης και διαχείρισης, το οποίο διεξάγει διάφορες 

εργασίες επί των δεδομένων, συνθέτει και αποσυνθέτει, υπολογίζει 

διάφορες  παραμέτρους  ή  περιορισμούς  και  εκτελεί  λειτουργίες 

μοντελοποίησης 

• υποσύστημα αναφορών το οποίο προβάλει όλα τα μέρη της βάσης 

δεδομένων σε μορφή πίνακα, γραφήματος ή χάρτη. 

 
 

2.2 Τα μέρη ενός Γ.Σ.Π 
 

Ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών συνίσταται από πέντε βασικά 

μέρη: 

• Hardware 
 

• Λογισμικό 
 

• Δεδομένα 
 

• Μέθοδοι 
 

• Άνθρωποι 
 
 

- Hardware 
 

Τα  Γ.Σ.Π.  βασίζονται  σε  υπολογιστές  για  την  αποθήκευση  και  την 

επεξεργασία δεδομένων. Το μέγεθος του υπολογιστή, ανάλογα με τον τύπο 

του Γ.Σ.Π. κυμαίνεται από ένα κοινό οικιακό υπολογιστή έως και ένα 

δίκτυο ισχυρών υπολογιστών για την υποστήριξη πολλών χρηστών. 

Εκτός από τους υπολογιστές, διάφορες άλλες συσκευές χρησιμοποιούνται 

για την συλλογή και τροφοδότηση του συστήματος με δεδομένα. Οι σαρωτές 

(scanners) χρησιμοποιούνται για  την  μετατροπή αναλογικών εικόνων σε 

ψηφιακές  ενώ  οι  ψηφιοποιητές  (digitizers)  βοηθούν  στην  ψηφιοποίηση 

γραμμικών χαρτών. Οι συσκευές GPS χρησιμοποιούνται για την συλλογή 

χωρικών δεδομένων στην ύπαιθρο καθώς και για την αναμετάδοση της 

θέσης κινούμενων οχημάτων. 

Η πιο κοινή συσκευή εξόδου ενός Γ.Σ.Π. είναι ο σχεδιογράφος (plotter)  
όπου εκτυπώνονται οι διάφοροι θεματικοί χάρτες. 
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         - Λογισμικό 
 

Ο  πυρήνας  κάθε  Γ.Σ.Π.  είναι  το  λογισμικό,  το  οποίο  παρέχει  τις 

κατάλληλες λειτουργικότητες για την αποθήκευση, διαχείριση, σύνδεση, τη 

διενέργεια ερωτημάτων και την ανάλυση των χωρικών δεδομένων. 

Η πρόσβαση σε επιπλέον πηγές δεδομένων γίνεται μέσω πρόσθετων 

λογισμικών,  όπως  τα  συστήματα  επεξεργασίας  εικόνας,  τα  συστήματα 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων, τα CAD προγράμματα, κ.α. 
 

- Δεδομένα 
 

Τα δεδομένα με τα οποία τροφοδοτείται ένα Γ.Σ.Π. μπορεί να είναι χωρικά 

και μη χωρικά. Τα χωρικά δεδομένα περιέχουν μια σαφώς καθορισμένη 

γεωγραφική τοποθεσία, στη μορφή ενός συνόλου συντεταγμένων. Τα μη 

χωρικά δεδομένα είναι περιγραφικά σύνολα δεδομένων, τα οποία περιέχουν 

διάφορες πληροφορίες συσχετισμένες με μια συγκεκριμένη τοποθεσία. 
 

- Μέθοδοι 
 

Τα Γ.Σ.Π σχεδιάζονται και αναπτύσσονται με σκοπό να βοηθήσουν στη 

διαχείριση   δεδομένων   και   στη   διαδικασία  λήψεως   αποφάσεων  ενός 

οργανισμού.  Η  λειτουργία  ενός  οργανισμού  βασίζεται  σε  ένα  σύνολο 

πρακτικών και επιχειρησιακών λογικών που είναι μοναδικές για αυτόν. Έτσι, 

κάποιοι οργανισμοί χρησιμοποιούν τα Γ.Σ.Π. για ειδικού σκοπούς, όπου 

κάθε χρήστης μορφοποιεί τους δικούς του κανόνες και μεθόδους εργασίας, 

ενώ κάποιοι άλλοι ορίζουν μια συγκεκριμένη επιχειρησιακή λογική με βάση 

τα Γ.Π.Σ., έχοντας ως στόχο να απλοποιήσουν συγκεκριμένες λειτουργίες. 
 

- Άνθρωποι 
 

Ο  κύριος  σκοπός  των  Γ.Σ.Π  είναι  να  παρέχουν  στους  χρήστες  τα 

κατάλληλα δεδομένα και εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων. Για το λόγο 

αυτό,  πρέπει  να  δίνεται  ιδιαίτερη  προσοχή  κατά  το  σχεδιασμό  του 

συστήματος,  έτσι ώστε οι διάφορες ομάδες χρηστών να έχουν πρόσβαση 

σε λειτουργικότητες και δεδομένα με τον καταλληλότερο τρόπο. 

Μερικοί χρήστες έχουν την ανάγκη να χρησιμοποιήσουν προχωρημένες 

λειτουργίες ενός Γ.Σ.Π και έτσι διαθέτουν αρκετό χρόνο για την 

αποτελεσματική  χρήση  των  εργαλείων  αυτών.  Στον  αντίποδα,  πολλοί 
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χρήστες χρειάζονται απαντήσεις σε  απλές ερωτήσεις, έτσι ώστε να μην 

χρειάζεται να επενδύσουν σε χρόνο και χρήμα για εκμάθηση. Συνεπώς, οι 

απαιτητικοί χρήστες πρέπει να επενδύσουν σε εξοπλισμό και εκπαίδευση 

έτσι  ώστε  να  αλληλεπιδρούν  απ’  ευθείας  με  το  Γ.Σ.Π.  ,  ενώ  για  την 

υποστήριξη των απλών χρηστών, αρκεί η ενσωμάτωση των λειτουργιών 

ενός  Γ.Σ.Π  σε  ένα  περιβάλλον  διασύνδεσης  με  το  οποίο  είναι  ήδη 

εξοικειωμένοι. 
 

 
2.3 Βασικές λειτουργίες των Γ.Σ.Π. 

 
Τα Γεωγραφικά Σύστημα Πληροφοριών διαφέρουν από άλλους τύπους 

πληροφοριακών συστημάτων λόγω των λειτουργιών χωρικής ανάλυσης που 

υποστηρίζουν.   Οι   θεμελιώδεις   λειτουργίες   ενός   Γ.Σ.Π.,   μπορούν   να 

διακριθούν σε λειτουργίες με χωρικά δεδομένα, σε λειτουργίες με 

περιγραφικά  δεδομένα  και  σε  λειτουργίες  με  χωρικά  και  περιγραφικά 

δεδομένα ταυτόχρονα [GIS Core Analysis Functions, Joseph Kerski]. 
 
 

Λειτουργίες με χωρικά δεδομένα  
Οι λειτουργίες αυτές προσφέρονται για τον μετασχηματισμό των χωρικών 

δεδομένων,  όπως  είναι  η   ψηφιοποίηση  των  αναλογικών  χαρτών,  η 

επεξεργασία τους και η βελτίωση της ακρίβεια τους. Οι σημαντικότερες από 

αυτές είναι: 

• Μετασχηματισμός της μορφής: αποτελεί λειτουργία που μπορεί να 

είναι αρκετά χρονοβόρα όσο και δαπανηρή. Ο κύριος 

μετασχηματισμός που  διεξάγεται είναι από  την  ψηφιδωτή στην 

διανυσματική μορφή και αντίστροφα με επιπτώσεις στην ακρίβεια 

των δεδομένων. Επίσης ο μετασχηματισμός λαμβάνει χώρα σε 

περίπτωση  μεταφοράς  των  χωρικών  δεδομένων  από  το  ένα 

πακέτο Γ.Π.Σ. στο άλλο. 

• Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί: βασική λειτουργία αποτελεί η 

αγκύρωση των χωρικών δεδομένων στις συντεταγμένες εδάφους 

έτσι ώστε να έχουν κοινό σημείο αναφοράς. 

• Μετασχηματισμοί προβολών: πρόκειται για μαθηματικό 

μετασχηματισμό   που   χρησιμοποιείται   για   την   προβολή   του 

σφαιροειδούς της γης στο επίπεδο. Ο μετασχηματισμός προκαλεί 
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πάντα  στρεβλώσεις στα  δεδομένα. Στην  Ελλάδα  οι  κυριότερες 

προβολές που χρησιμοποιούνται είναι το ελλειψοειδές του Bessel 

στο σύστημα συντεταγμένων ΗΑΤΤ και η εγκάρσια 

μερκατορική στο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87 (Καρτέρης 

1998). 

• Συγχώνευση : διαδικασία τακτοποίησης των χωρικών δεδομένων 

έτσι ώστε να εξαλειφθούν τα προβλήματα αλληλεπίθεσης. 

• Συνένωση φύλλων: με τη λειτουργία αυτή εξασφαλίζεται η ορθή 

συνέχεια  των  δεδομένων  που  βρίσκονται  σε  γειτονικά  φύλλα 

τχάρ ου. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 2: Λειτουργία συνένωσης 

φύλλων 
 

• Επεξεργασίες  (editing):  λειτουργίες  διαγραφής,  προσθήκης  ή 

τροποποίησης χωρικών δεδομένων για την εξάλειψη των 

σφαλμάτων ψηφιοποίησης. 

• Αραίωση σημείων: διαδικασία απάλειψης πλεοναζόντων 

συντεταγμένων. 
 
 

Λειτουργίες με περιγραφικά δεδομένα  
Αφορούν κυρίως την διεξαγωγή ερωτημάτων και κατά δεύτερο λόγο την 

επεξεργασία, διαγραφή ή προσθήκη μη χωρικών δεδομένων. Οι 

σημαντικότερες λειτουργίες είναι: 

• Επιλεκτική αναζήτηση: αφορά στην προβολή χωρικών δεδομένων 

με βάση κάποια συγκεκριμένη τιμή των περιγραφικών δεδομένων 

(π.χ. εντοπισμός πόλεων με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων) 

• Ταξινόμηση: διαδικασία αναγνώρισης χαρακτηριστικών τα οποία 

ανήκουν σε  μια  ομάδα  και  ορίζουν ένα  συγκεκριμένο τύπο.  Η 

συγκεκριμένη λειτουργία είναι η βάση της θεματικής χαρτογραφίας 

και διεξάγεται ευκολότερα σε διανυσματικά δεδομένα. 

• Επικύρωση: διαδικασία ελέγχου της ορθότητας των περιγραφικών 
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δεδομένων (K. C. Clarke, 1997) 
 
 

Λειτουργίες με χωρικά και περιγραφικά δεδομένα  
Πρόκειται για τις περισσότερο χρησιμοποιούμενες λειτουργίες ενός Γ.Σ.Π.  

και αποτελούν τη βάση για την ανάλυση και την εξαγωγή συμπερασμάτων. 
 

• Αλληλεπίθεση: λειτουργίες σύνδεσης διαφόρων επιπέδων 

χωρικών δεδομένων σε  μια κοινή βάση. Οι  λειτουργίες αυτές 

μπορεί να είναι αρκετά απλές, όπως η τοποθέτηση του οδικού 

 δικτύου επάνω σε ένα επίπεδο  χρήσεων γης, ενώ πολλές φορές 

είναι πολύπλοκες όπως ο πολλαπλασιασμός ή η άθροιση πεδίων 

των επιπέδων για να παραχθούν μέσοι όροι ή να  δημιουργηθούν  

παράγωγα δεδομένα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3: Λειτουργία αλληλεπίθεσης 
 

 

• Ανάλυση γειτνίασης: ανάλυση των σχέσεων μεταξύ ενός χωρικού 

αντικειμένου και των αντικειμένων που το περιβάλλουν. 

Χρησιμοποιείται κυρίως στην επεξεργασία ψηφιδωτών δεδομένων 

καθώς  και  για  την  αξιολόγηση  της  χρήσεως  μιας  περιοχής 

(ανάλυση δορυφορικών εικόνων). 

•  Ταυτοποίηση: εξειδικευμένη λειτουργία επίθεσης χωρικών 

οντοτήτων (γραμμές σε πολύγωνα, σημεία σε πολύγωνα) για τον 

καθορισμό  της   σύμπτωσης  των  δεδομένων.  Αποτέλεσμα  της 

ταυτοποίησης  είναι  η  πληθύσμωση  του  ενός  επιπέδου  με  τα 

ταυτοποιημένα δεδομένα του άλλου επιπέδου. 

• Τοπογραφικές  λειτουργίες: πρόκειται για την ψηφιακή 

αναπαράσταση   του αναγλύφου. Υπάρχουν  δύο  μορφές 

αναπαράστασης, το  DEM  (Digital  Elevation Model)  και  το  

TIN (Triangulated Irregular Network). Από ψηφιακή 

αναπαράσταση του αναγλύφου προκύπτουν διάφορα επίπεδα 
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πληροφορίας όπως είναι το επίπεδο των κλίσεων, των εκθέσεων, 

της ηλιοφάνειας κλπ. 

• Λειτουργίες δικτύων:  συμπεριλαμβάνονται λειτουργίες  

εύρεσης συντομότερης διαδρομής και περιοχών εξυπηρέτησης. 

• Παρεμβολή: είναι η διαδικασία εύρεσης άγνωστων τιμών,  
εξετάζοντας τις τιμές των γειτονικών θέσεων. 

 
• Δημιουργία χαρτών: οι χάρτες, σε ψηφιακή ή αναλογική 

μορφή είναι η κυριότερη λειτουργία εξαγωγής της παραγόμενης 

πληροφορίας. Επίσης αποτελεί και το τελικό προϊόν επεξεργασίας. 

 

2.4 Εφαρμογές των  Γ.Σ.Π 
 

Τα Γ.Σ.Π. χρησιμοποιούνται εκτενώς σε  κυβερνητικές εφαρμογές, στις 

επιχειρήσεις  και  σε  ένα  ευρύ  φάσμα  ερευνητικών  εφαρμογών  όπως  η 

ανάλυση περιβαλλοντικών πόρων, η διαχείριση χρήσεων γης, η εκτίμηση 

των  αντικειμενικών  αξιών,  η  διαχείριση  υποδομών  και  δικτύων  κοινής 

ωφέλειας, η ανάλυση κτηματαγοράς, στη δημογραφία και το marketing κ.α. 

Η πρώτη και μεγαλύτερη περιοχή ερευνάς στην οποία εφαρμόστηκαν 

ήταν  η  διαχείριση  των  φυσικών  πόρων.  Μερικά  παραδείγματα  ήταν  η 

διαχείριση άγριας πανίδας, η πόροι αναψυχής, η διαχείριση των ορεινών 

υδάτων, και η διαχείριση της αγροτικής, κτηνοτροφικής και δασικής γης. 

Στη συνέχεια τα Γ.Σ.Π. βελτίωσαν κατά πολύ τη διαχείριση υποδομών 

προσφέροντας υπηρεσίες όπως είναι η ισορρόπηση του φόρτου στα δίκτυα 

ηλεκτρικού ρεύματος, η διαχείριση συντήρησης και εντοπισμού βλαβών στα 

δίκτυα κοινής ωφέλειας, η διαχείριση του κυκλοφοριακού φόρτου κα. 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται με γρήγορο ρυθμό εφαρμογές για 

διάφορους κρατικούς οργανισμούς βελτιώνοντας αισθητά τις υπηρεσίες του 

κράτους  προς  τον  πολίτη.  Χαρακτηριστικά  παραδείγματα  αποτελούν  το 

κτηματολόγιο, η διαχείριση δασικών πυρκαγιών, η διαχείριση καταστάσεων 

εκτάκτων αναγκών και η εύρεση περιοχών εξυπηρέτησης από διάφορους 

οργανισμούς. 

Γενικότερα,  τα  Γ.Σ.Π.  βρίσκουν  εφαρμογή  σε  διάφορες  πτυχές  της 

καθημερινής ζωής και για το λόγο αυτό οι χρήσεις τους είναι  πάρα πολλές 

και ποικίλουν σε  βαθμό πολυπλοκότητας και πρωτοτυπίας. Καθημερινά, 

παρουσιάζονται στην επιστημονική κοινότητα νέα ερευνητικά αποτελέσματα 

και αναπτύσσονται δεκάδες νέα συστήματα. Είναι λοιπόν φανερό ότι τα 
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Γ.Σ.Π. στο  μέλλον θα  γίνονται όλο και περισσότερο απαραίτητα, ενώ  η 

έρευνα γύρω από το συγκεκριμένο τομέα αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. 

 
 

 
2.5 Μοντέλα Δεδομένων 

 
 

2.5.1 Ορισμός 
 

Ως μοντέλο ορίζεται η τυπική αναπαράσταση της θεωρίας που περιγράφει 

αναλυτικά ένα φαινόμενο ή η καταγραφή εμπειρικών παρατηρήσεων ή ο 

συνδυασμός αυτών. [Α.Κ. Γεωργίου, «Τεχνικές προσομοίωσης στη διοίκηση 

επιχειρήσεων»] 

Ως μοντέλο δεδομένων ορίζεται το σύνολο των δομών για την περιγραφή 

και αναπαράσταση σε Η/Υ, επιλεγμένων πτυχών του πραγματικού κόσμου 

(Longley et al). 

Σχήμα  (schema)  ονομάζεται  η  οπτική  αναπαράσταση  ενός  μοντέλου 

δεδομένων. 
 

 
2.5.2 Κατηγορίες μοντέλων δεδομένων 

 
Οι κύριες λειτουργίες ενός μοντέλου δεδομένων είναι να περιγράψει τις 

δομές δεδομένων καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά τους, τις σχέσεις, 

τους περιορισμούς και τους μετασχηματισμούς. Η ανάγκη για το 

μετασχηματισμό των δεδομένων σε πληροφορία τα καθιστά το θεμέλιο λίθο 

στο σχεδιασμό ενός πληροφοριακού συστήματος. 

Η πιο διαδεδομένη προσέγγιση σε σχέση με τα μοντέλα δεδομένων είναι 

αυτή που προτάθηκε από τον ANSI/SPARC το 1978. Στη συγκεκριμένη 

αρχιτεκτονική παρουσιάζονται τρία επίπεδα δεδομένων ενός οργανισμού. 

Τα επίπεδα αυτά έχουν ως εξής: 

• Εξωγενές (external, user view) 
 

• Εννοιολογικό (conceptual, organization view) 
 

• Εσωτερικό (internal, system view) 
 
 

- Εξωγενές μοντέλο 
 

Τα δεδομένα εξετάζονται από την πλευρά του χρήστη. Οι χρήστες μπορεί 

να  είναι  είτε  αυτοί  που  αναπτύσσουν  το  σύστημα  είτε  αυτοί  που  το 
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χρησιμοποιούν.  Ανάλογα  με  την  ομάδα  χρηστών  προκύπτουν  διάφορα 

υποσύνολα με αποτέλεσμα να υπάρχουν διάφορα εξωγενή μοντέλα. Το 

μοντέλο αυτό εξαρτάται μόνο από το λογισμικό και όχι από το hardware. 

Παραδείγματα αποτελούν τα σύνολα οντοτήτων ή μια ομάδα χωρικών 

επιπέδων (feature collection) 
 

- Εννοιολογικό μοντέλο 
 

Τα  δεδομένα  εξετάζονται  από  την  πλευρά  του  οργανισμού  χωρίς  να 

υπάρχει ενδιαφέρον για φυσική υλοποίηση. Είναι ανεξάρτητο τόσο από το 

λογισμικό όσο και το hardware, ενώ περιγράφει όλες τις πληροφορίες που 

θα αναπαρασταθούν από το σύστημα. Μέσω του εννοιολογικού σχήματος 

γίνεται η αναγνώριση και περιγραφή των βασικών τύπων δεδομένων. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα μοντέλα σχέσεων – 

οντοτήτων (e-r models), τα ψηφιδωτά (raster) και  διανυσματικά (vector) 

μοντέλα. 

- Εσωτερικό μοντέλο 
 

Στο μοντέλο αυτό παρουσιάζεται η πραγματική, φυσική αποθήκευση των 

δεδομένων  καθώς  και  οι  δίοδοι  πρόσβασης  σε  αυτά.  Το  συγκεκριμένο 

επίπεδο  είναι  ανεξάρτητο  από  το  hardware,  επειδή  δεν  εξετάζονται  οι 

φυσικές συσκευές αποθήκευσης. 

Στο μοντέλο αυτό ανήκουν οι δομές δεδομένων χαμηλού επιπέδου, οι  
εγγραφές, οι δείκτες, οι κόμβοι και τα τόξα.
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Σχήμα 4: Σχηματική αναπαράσταση των τριών μοντέλων της 
ANSI/SPARC 

  
 
 
 
 

Users 
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schema 
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E xternal 
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Conceptual 
schema 

Co nceptual 
view 
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I nternal 
view 
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2.6 Χωρικά μοντέλα Δεδομένων 
 
 

 
2.6.1 Γενικά 

 
Οι  δομές  δεδομένων  που  χρησιμοποιούν  τα  Γεωγραφικά  Συστήματα 

Πληροφοριών είναι πολύπλοκες, λόγω της δυσκολίας αναπαράστασης των 

χωρικών οντοτήτων. 

Οι χωρικές οντότητες μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: 
• Σημεία:  

Διακριτές θέσεις οι οποίες δεν έχουν εμβαδόν ή μήκος, δεν μπορούν 

να  αναπαρασταθούν  ως  γραμμές  ή  επιφάνειες  στην  κλίμακα 

αναπαράστασης .  Αποθηκεύονται ως ζεύγος Χ,Υ συντεταγμένων. 

Παραδείγματα αποτελούν τα υψομετρικά σημεία, οι σταθμοί 

εξυπηρέτησης, οικισμοί κλπ. 

(αντικείμενα μηδενικής διάστασης). 
 

• Γραμμές ή Τόξα:  
Οντότητες με μήκος αλλά χωρίς εμβαδόν στην επιλεγμένη κλίμακα. 

Αποθηκεύονται ως σειρές συντεταγμένων Χ,Υ. Παραδείγματα 

αποτελούν τα ποτάμια, τα οδικά δίκτυα, τα δίκτυα κοινής ωφέλειας 

κλπ. 

(αντικείμενα μιας διάστασης). 
 

• Επιφάνειες ή πολύγωνα  
Κλειστές  οντότητες  που  αναπαριστούν  το  σχήμα  και  τη  θέση 

ομοιογενών χαρακτηριστικών. Αποθηκεύονται  ως σειρές από 

συντεταγμένων Χ,Υ όπου το  πρώτο και τελευταίο ζεύγος 

συμπίπτουν. Παραδείγματα αποτελούν τα πολύγωνα χρήσεων γης, 

τα αγροτεμάχια, τα διοικητικά όρια μιας χώρας κλπ. 

(αντικείμενα δυο διαστάσεων).  
 
 

Για την αναπαράσταση των χωρικών δεδομένων υπάρχουν δυο βασικά 

μοντέλα: το ψηφιδωτό (raster) και το διανυσματικό (vector). 

 
2.6.2 Το ψηφιδωτό μοντέλο 

 
Τα ψηφιδωτά μοντέλα δεδομένων αναπαριστούν το γεωγραφικό χώρο, 
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διαιρώντας τον σε μια σειρά από μονάδες, κάθε μια από τις οποίες είναι 

περιορισμένη και ορίζεται από ένα συγκεκριμένο κομμάτι της επιφανείας της 

γης.  Οι  μονάδες  αυτές  μπορεί  να  είναι  διαφόρων  σχημάτων,  όπως 

τριγωνικές  ή  εξαγωνικές,  αλλά  συνήθως  το  πιο  κοινό  σχήμα  είναι  το 

τετράγωνο, το οποίο ονομάζεται κελί (cell). 

Τα  κελιά  συνδέονται  μεταξύ  τους  για  να  δημιουργήσουν  επίπεδες 

επιφάνειες οι οποίες αναπαριστούν ολόκληρη την περιοχή μελέτης. Η μήτρα 

των κελιών που οργανώνεται σε γραμμές και στήλες ονομάζεται πλέγμα 

(grid).Το ψηφιδωτό μοντέλο, ομοιάζει περισσότερο σε φωτογραφία παρά σε 

χάρτη  διότι  δίνεται  έμφαση  κυρίως  στην  τοποθεσία.  Τα  γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά αναπαριστάνονται με κελιά πλέγματος ή με εικονοστοιχεία 

(pixels) τα οποία περιέχουν τιμές. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 5: Το ψηφιδωτό (raster) μοντέλο δεδομένων. 
 
 
 

Στο ψηφιδωτό μοντέλο  
η ακρίβεια εξαρτάται από 

το  ποσό  της  επιφάνειας 

της γης που αναπαριστά 

κάθε κελί.  Όσο 

μεγαλύτερη  επιφάνεια 

αναπαρίσταται από κάθε 

κελί, τόσο μικρότερη 

είναι η ανάλυση

 (resolution) 

των δεδομένων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 6: Ανάλυση ψηφιδωτού μοντέλου 
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Οι  ψηφιδωτές  δομές  δεδομένων  δεν  παρέχουν  ακριβείς  πληροφορίες 

σχετικά με τη θέση, λόγω της διαίρεσης του γεωγραφικού χώρου σε διακριτά 

πλέγματα. Έτσι δεν είναι απαραίτητη η αποθήκευση των χωρικών σχέσεων 

με σαφή τρόπο. Η γεωγραφική αναφορά των ψηφιδωτών δεδομένων γίνεται 

με την εξάρτηση του πλέγματος σε ένα σύστημα συντεταγμένων, με το 

οποίο ορίζεται η πραγματική θέση του σημείου αναφοράς καθώς και οι 

διαστάσεις του κελιού του πλέγματος σε πραγματικές αποστάσεις. 
 

 
Σχήμα 7: Η αναπαράσταση μιας τοποθεσίας στο ψηφιδωτό μοντέλο. 

 
 
 

Στο   ψηφιδωτό  μοντέλο  
δεδομένων, ένα σημείο 

αναπαρίσταται ως ένα κελί 

του πλέγματος. Η απόλυτη 

θέση του σημείου δεν είναι 

σαφώς ορισμένη    αλλά 

βρίσκεται σε κάποιο σημείο 

του κελιού. 

Οι γραμμές 

αναπαρίστανται ως  σειρές 

ενωμένων  κελιών,  με  την 

απόλυτη θέση των σημείων 

να μην είναι   σαφώς 

ορισμένη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα  8:  Η  αναπαράσταση  χωρικών  

δεδομένων στο ψηφιδωτό μοντέλο. 
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Οι επιφάνειες, ορίζονται από σημεία (κελιά) τα οποία περικλείονται από 

κλειστές γραμμές. 

Η κλιμακωτή μορφή που έχουν τόσο οι επιφάνειες όσο και οι γραμμές 

οφείλεται  στην  ασαφή  αποθήκευση των  σημείων  εντός  των  κελιών  του 

πλέγματος. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αποθήκευσης των ψηφιδωτών δεδομένων. Οι 

πιο διαδεδομένες δομές είναι οι εξής: 

• Grid/Lunr/Magi :  
Στη δομή αυτή κάθε κελί αναφέρεται μοναδικά, και συσχετίζεται 

με κελιά  άλλων  επιπέδων  (coverages)  που  βρίσκονται  στην  

ίδια ακριβώς θέση, σχηματίζοντας έτσι μια κάθετη στήλη κελιών. 

Έτσι η σύγκριση μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διεξάγεται για  κάθε 

στήλη ξεχωριστά. Το πλεονέκτημα αυτή της δομής είναι ότι 

επιτρέπει την ανάλυση πολλαπλών επιπέδων σε ένα μόνο κελί. 

Αντίθετα, περιορίζει την εξέταση χωρικών σχέσεων μεταξύ ομάδων ή 

θεμάτων διαφορετικών επιπέδων. 

• Imgrid GIS :  
Τα  κελιά  αναφέρονται ως  κομμάτι  ενός  πίνακα  δύο  διαστάσεων, 

όπου τα θεματικά χαρακτηριστικά κωδικοποιούνται σύμφωνα με τη 

δυαδική λογική (0 ή 1). Ο δυαδικός χαρακτήρας της πληροφορίας 

που κωδικοποιείται σε κάθε επίπεδο, απλοποιεί τους χρονοβόρους 

υπολογισμούς και ελαχιστοποιεί την ανάγκη για πολύπλοκα 

υπομνήματα. Βασικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι ο μεγάλος όγκος 

των  δεδομένων  που  αποθηκεύονται,  διότι  για  την  αποθήκευση 

διαφόρων  τύπων  πληροφορίας  χρειάζονται  ξεχωριστά  πλέγματα 

κελιών. 

• Map Analysis Package (MAP) :  
Η  δομή  αυτή  ενοποιεί  της  δύο  προαναφερόμενες  δομές.  Κάθε 

επίπεδο αποθηκεύεται και προσπελάζεται ξεχωριστά. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την αποθήκευση κάθε μεταβλητής ενός επιπέδου 

ως ξεχωριστό κωδικό, ο οποίος μπορεί να ανασυρθεί μεμονωμένα. 

Έτσι  επιτρέπεται  η  διεξαγωγή  λειτουργιών  σε  μεμονωμένα  κελιά 

καθώς και σε ομάδες παρομοίων κελιών. Στη MAP δομή υλοποιείται 

η σχέση πολλά – προς – ένα μεταξύ των τιμών των χαρακτηριστικών 

και των κελιών του πλέγματος. Τέλος πρέπει να επισημανθεί όταν 
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είναι η πιο διαδεδομένη ψηφιδωτή δομή δεδομένων. 

 
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του ψηφιδωτού μοντέλου δεδομένων είναι η 

απλότητα της μορφής των δεδομένων, η ευκολία διεξαγωγής αναλύσεων, η 
απλή  δομή,  οι  μικρές  απαιτήσεις  σε  τεχνολογίες  αιχμής  καθώς  και  η 
συμβατότητα με τα δεδομένα τηλεπισκόπισης. 
Τα  μειονεκτήματα  του  μοντέλου  είναι  αρκετά  και  πολλές  φορές  

το καθιστούν αναποτελεσματικό για την αναπαράσταση χωρικών 
δεδομένων. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι οι χωρικές ανακρίβειες, η 
ασαφής δομή, η χαμηλή  ανάλυση  καθώς  και  η  ανάγκη  για  μεγάλο  
αποθηκευτικό  χώρο δεδομένων. 
Οι εφαρμογές του ψηφιδωτού μοντέλου είναι αρκετές τόσο στα Γ.Σ.Π. όσο 

και  γενικότερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι  εικόνες τύπου 

GeoTiff  που  αποτελούν  απλές  εικόνες  τύπου  Tiff  οι  οποίες  περιέχουν 

πληροφορίες αγκίστρωσης σε κάποια θέση της Γης. Ανάλογο παράδειγμα 

αποτελούν και οι δορυφορικές εικόνες οι οποίες, εκτός από την 

γεωαναφορά, περιέχουν και φασματικές πληροφορίες με αποτέλεσμα να 

απλοποιείται η διαδικασία ταξινόμησης των χρήσεων γης. Παρόλα αυτά το 

ψηφιδωτό μοντέλο δεν προσφέρεται για αποθήκευση χωρικών δεδομένων 

μεγάλης ακρίβειας όπως είναι οι καταχωρίσεις του εθνικού κτηματολογίου 

και τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. 
 

 
 

 
Σχήμα 9: Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη 
στο 

Σχήμα  10:  Φασματική 
ορυφορική 

 εικόνα 
δ  

Δήμο Θέρμης (πηγή: 
ΟΚΧΕ) 

του Λεκανοπεδίου (πηγή: SPOT images) 
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2.6.3 Το διανυσματικό μοντέλο 
 

Τα διανυσματικά μοντέλα δεδομένων επιτρέπουν την αναπαράσταση  του 

γεωγραφικού  χώρου,  με  τρόπο  που  θυμίζει  κατά  πολύ  τους  γνωστούς 

αναλογικούς χάρτες. Η αναπαράσταση των χωρικών θέσεων είναι σαφώς 

ορισμένη. 

Στο διανυσματικό μοντέλο οι χωρικές οντότητες αναπαρίστανται ως εξής: 
 

• σημεία: απλά ζεύγη συντεταγμένων ΧΥ, στο 

επιλεγμένο σύστημα συντεταγμένων 

• γραμμές: σειρές ζευγών συντεταγμένων ΧΥ, οι οποίες συνδέονται 

μεταξύ τους 

• πολύγωνα ή περιοχές: σειρές ζευγών ΧΥ, όπου το αρχικό και το 

τελικό σημείο έχουν τις ίδιες συντεταγμένες. 

Για την πλήρη χρηστικότητα των χωρικών δεδομένων, είναι αναγκαίος ο 

συνδυασμός τους με περιγραφικά δεδομένα, τα οποία καταχωρούνται σε 

ξεχωριστά αρχεία, τις  περισσότερες φορές  δε  σε  ένα  σύστημα Βάσεων 

Δεδομένων.  Όταν  κάποια  πληροφορία  ζητείται  από  τον  χρήστη,  τότε 

ανασύρονται τα   συνδεδεμένα χωρικά   και   μη   χωρικά   δεδομένα   και 

παρουσιάζονται ενιαία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 1: Το διανυσματικό μοντέλο δεδομένων 
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Υπάρχουν διάφοροι τρόποι δόμησης του διανυσματικού μοντέλου 

δεδομένων έτσι ώστε να είναι δυνατή η εξέταση των σχέσεων μεταξύ των 

μεταβλητών σε ένα επίπεδο ή με κατανομή των μεταβλητών σε διάφορα 

επίπεδα. Τα δύο περισσότερο διαδεδομένα μοντέλα δεδομένων είναι το 

διανυσματικό μοντέλο spaghetti, και το τοπολογικό μοντέλο. 

Μοντέλο Spaghetti  
Το  μοντέλο  spaghetti  βασίζεται  στη  μετάφραση  ένα  προς  ένα,  των 

γραφικών  που  συναντούνται  σε  ένα  αναλογικό  χάρτη.  Έτσι  ο  χάρτης 

διατηρείται ως εννοιολογικό μοντέλο. 

Το όνομα του μοντέλου προέρχεται από την μετάφραση του χάρτη, ή 

οποία προσομοιάζεται με την τοποθέτηση σε κάθε οντότητα του χάρτη ενός 

κομματιού spaghetti, αναλόγου μεγέθους για τα σημεία, τις γραμμές και τα 

πολύγωνα. Κάθε οντότητα είναι μοναδική, λογική εγγραφή στον Η/Υ, που 

κωδικοποιείται ως κείμενο (string) μεταβλητού μήκους που περιέχει ζεύγη 

συντεταγμένων.  Οι  γειτονικές  πλευρές  των  πολυγώνων  αποθηκεύονται 

ξεχωριστά, με το δικό τους σύνολο γραμμών και ζευγών συντεταγμένων. 

Έτσι  παρατηρείται  το  φαινόμενο  της  διπλής  αποθήκευσης  μιας  κοινής 

πλευράς. Η φιλοσοφία αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι σχέσεις μεταξύ των 

οντοτήτων   να   συνεπάγονται   και   να   επιβαρύνονται   οι   υπολογιστικές 

εργασίες, κάνοντας έτσι τις μετρήσεις και την ανάλυση δύσκολη. Για το λόγο 

αυτό το μοντέλο spaghetti χρησιμοποιείται περισσότερο στις CAD 

εφαρμογές όπου η ανάλυση δεν είναι ο πρωταρχικός σκοπός. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 2: Το μοντέλο spaghetti 
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Τοπολογικό μοντέλο  
Το τοπολογικό μοντέλο προσφέρεται για προχωρημένες χωρικές 

αναλύσεις . Αυτό επιτυγχάνεται με την σαφή καταγραφή των πληροφοριών 

γειτνίασης εντός της δομής δεδομένων. Κάθε ευθύγραμμο τμήμα, το οποίο 

αποτελεί την βασική λογική οντότητα του μοντέλου, αρχίζει και τελειώνει 

σε σημεία  όπου  αλλάζει  η  κατεύθυνση  της  γραμμής  ή  υπάρχει  

σημείο διασταύρωσης με άλλη γραμμή. Κάθε γραμμή χαρακτηρίζεται από 

τα ζεύγη συντεταγμένων και τους σχετικούς κωδικούς των κόμβων. Τα 

ευθύγραμμα τμήματα φέρουν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, ο οποίος 

χρησιμοποιείται ως δείκτης για το ζεύγος των κόμβων  που αναπαριστούν 

την αρχή και το τέλος τους. Τα σχηματιζόμενα πολύγωνα φέρουν επίσης 

κωδικό , έτσι ώστε να είναι εύκολη η εύρεση των σχέσεων γειτνίασης. 

Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι το τοπολογικό μοντέλο προσομοιάζει 

τον τρόπο με τον οποίο οι αναγνώστες αναγνωρίζουν τις χωρικές σχέσεις 

που περιέχονται σε ένα 

αναλογικό χάρτη.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3: Το τοπολογικό μοντέλο 
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Πολλές φορές ένα χωρικό χαρακτηριστικό μπορεί να  αποτελείται από 

άλλα, όπως ένα κτίριο αποτελείται από δωμάτια. Επίσης οι οντότητες μπορεί 

να αλληλοκαλύπτονται (π.χ. περιοχές εξάπλωσης πανίδας) ή να επιδέχονται 

διάφορες χρήσεις ( διαφορετικές διαδρομές για οχήματα). Για το λόγο 

αυτό εισάγονται  δύο  νέες  έννοιες  στο  διανυσματικό  μοντέλο  

δεδομένων,  οι περιοχές (regions) και οι διαδρομές (routes) 

Οι περιοχές συνίστανται από ένα σύνολο πολυγώνων τα οποία μπορεί να 

επικαλύπτονται, να  γειτνιάζουν ή  να  μην  εφάπτονται. Έτσι  μπορούν να 

αναπαρασταθούν  πολλά  πολύγωνα  ως  μια  χωρική  οντότητα  (π.χ.  οι 

καμένες εκτάσεις ενός δάσους). 

Οι διαδρομές ορίζονται από μονοπάτια κατά μήκος υπαρχόντων συνόλων 

γραμμών, όπως είναι τα δίκτυα κοινής ωφελείας ή οι οδοί. Οι 

διαδρομές μπορεί  να  αρχίζουν  και  να  τελειώνουν  στην  μέση  των  

τόξων  ή  να αναφέρονται σε τμήματα μόνο των τόξων. 

 
 

2.6.4 Σύγκριση των χωρικών μοντέλων δεδομένων 
 

Τα δύο προαναφερθέντα μοντέλα  αποτελούν έγκυρες μορφές 

αναπαράστασης χωρικών δεδομένων ενώ η νέα  φιλοσοφία των 

Γεωγραφικών Πληροφοριακών συστημάτων συνίσταται στην ενοποίηση 

των δύο μοντέλων κάτω από την ίδια πλατφόρμα. 

Η σύγκριση των δύο μοντέλων επικεντρώνεται κυρίως στα παρακάτω 

θέματα: 

• στην ακρίβεια των δεδομένων 
 

• στην ταχύτητα των αναλυτικών επεξεργασιών 
 

• στις ανάγκες σε αποθηκευτικούς πόρους 
 

• στην περιγραφή των φαινομένων  
Την  καταγραφή των  πλεονεκτημάτων και  των  μειονεκτημάτων 

έκαναν τόσο ο Borrough (1986) όσο και ο Aronoff (1989). Τα 

αποτελέσματα της καταγραφής αυτής παρουσιάζονται παρακάτω: 
 
 

Ψηφιδωτό μοντέλο  
Πλεονεκτήματα 

 
• απλή δομή δεδομένων 
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• συμβατό με δεδομένα τηλεπισκόπισης ή ψηφιοποίησης (scanned) 

 
• Οι διαδικασίες χωρικής ανάλυσης είναι απλές 

Μειονεκτήματα 
 

• Τα δεδομένα δεν είναι απολύτως ακριβή και το γραφικό 

αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό (blocky appearance) 

• Οι χωρικές σχέσεις είναι ασαφείς 
 

• Μεγάλες ανάγκες σε αποθηκευτικούς πόρους 
 

• Οι τοπολογικές σχέσεις είναι δύσκολο να αναπαρασταθούν 
 

• Δύσκολος μετασχηματισμός σε άλλο σύστημα συντεταγμένων  
 
 

Διανυσματικό μοντέλο  
Πλεονεκτήματα 

 
• Ακριβή δεδομένα και υπολογισμοί 

 
• Απαιτεί λιγότερους αποθηκευτικούς πόρους 

 
• Οι τοπολογικές σχέσεις αναπαρίστανται με ευκολία 

 
• Το γραφικό αποτέλεσμα είναι πολύ ικανοποιητικό, αντίστοιχο 

των αναλογικών χαρτών 

Μειονεκτήματα 
 

• Η δομή δεδομένων είναι αρκετά πολύπλοκη 
 

• Το λογισμικό είναι συνήθως πολύ ακριβό 
 

• Μερικές διαδικασίες χωρικής ανάλυσης είναι δύσκολο να 

πραγματοποιηθούν 

• Η  αλληλεπίθεση  πολλών  διανυσματικών  χαρτών  είναι  πολλές 

φορές χρονοβόρα 

• Η μέθοδος δεν είναι συμβατή με δεδομένα τηλεπισκόπισης. 
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2.7 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο 
Διαδίκτυο 
 

 
2.7.1 Γενικά 

 
Η είσοδος των Γ.Σ.Π. στο χώρο της πληροφορικής έκανε δυνατή την 

διαχείριση των χωρικών δεδομένων από τους χρήστες με αποτελεσματικό 

τρόπο. Έτσι τα χωρικά δεδομένα μπορούν εύκολα να γίνουν αντιληπτά από 

τον καθένα. Παρόλα αυτά, η πρόσβαση σε λογισμικό Γ.Σ.Π., και άρα 

η πρόσβαση στα χωρικά δεδομένα,  εξακολουθεί να είναι περιορισμένη 

από τους απλούς χρήστες κυρίως λόγω των αυξημένων αναγκών 

εκμάθησης των συστημάτων αλλά και του σημαντικά αυξημένου 

κόστους απόκτησης των εμπορικών πακέτων. Τα Γ.Σ.Π. που βασίζονται 

στο διαδίκτυο (web – based GIS) αποτελούν μια φθηνή και εύκολη λύση 

για την ευρεία διάδοση 

των χωρικών δεδομένων και των εργαλείων επεξεργασίας τους. Με τον 

τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε δημόσιους και ιδιωτικούς 

οργανισμούς να δημοσιοποιήσουν τα χωρικά τους δεδομένα χωρίς να 

υποχρεώνουν το χρήστη σε διαχείριση ή συντήρηση των δεδομένων αυτών. 

Τα  πλεονεκτήματα  από  την  δημιουργία  των  Γ.Σ.Π.  διαδικτύου  

είναι σημαντικά. Το σημαντικότερο από αυτά είναι η ευκολία στην 

χρήση τους αφού ο χρήστης το μόνο που χρειάζεται είναι ένας web browser 

και ελάχιστη εξοικείωση  με  την  εκάστοτε  εφαρμογή.  Εξίσου  σημαντικό  

πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης (integration) διαφόρων 

πηγών δεδομένων  κάτω  από  μια  κοινή  πλατφόρμα.  Επιτυγχάνεται  

δηλαδή  η δυναμική ανάσυρση των δεδομένων από διάφορες θέσεις και η 

παρουσίαση τους ως ενιαίας πληροφορίας στο χρήστη. 

Παρά  τα  πλεονεκτήματα  που  προαναφέρθηκαν  τα  Γ.Σ.Π.  

διαδικτύου παρουσιάζουν  κάποια  προβλήματα  που  χρίζουν  επίλυσης  

στο  μέλλον. Συγκεκριμένα, βασικό μειονέκτημα αποτελεί η ταχύτητα ή 

αλλιώς ο χρόνος απόκρισης. Τα Γ.Σ.Π. βασίζονται κυρίως στη χρήση 

γραφικών, τα οποία μπορούν να «καταναλώσουν» ένα μεγάλο μέρος του 

εύρους ζώνης που έχει στη διάθεση του ο χρήστης με αποτέλεσμα την 
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μείωση της ταχύτητας σε μεγάλο βαθμό. Το παραπάνω γεγονός έχει ως 

δευτερογενές αποτέλεσμα την μείωση της ποιότητας και της έκτασης των 

χωρικών δεδομένων. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι στα Γ.Σ.Π. διαδικτύου 

δεν είναι δυνατή, τουλάχιστον προς  το  παρόν  και  εκτός  ελαχίστων  

εξαιρέσεων,  η  χρήση  σημαντικών λειτουργιών χωρικής ανάλυσης. 
 

 
 
 
 

2.7.2 Επιλογή χωρικού μοντέλου δεδομένων 
 

Σημαντική  απόφαση  κατά  την  ανάλυση  και  δημιουργία  ενός  

Γ.Σ.Π. διαδικτύου είναι η επιλογή μεταξύ των δύο χωρικών μοντέλων 

δεδομένων. 

Η  προβολή  ψηφιδωτών  δεδομένων  στον  χρήστη,  απαιτεί  μόνο  την 

παρουσία ενός web browser, ο οποίος είναι ικανος να προβάλουν εικόνες 

διαφόρων ειδών (JPG, GIF, PNG κλπ). Τα αρχικά δεδομένα καθώς και ο 

όγκος  των  δεδομένων  είναι  αποθηκευμένα  στον  server  και  μόνο  μια 

παραγόμενη εικόνα στέλνεται κάθε φορά στο χρήστη. Το 

σημαντικότερο πρόβλημα επιλογής του ψηφιδωτού μοντέλου για την 

υλοποίηση ενός Γ.Σ.Π. διαδικτύου είναι η δυσκολία υλοποίησης βασικών 

λειτουργιών, όπως είναι η ορθή προβολή κειμένου, η επισήμανση των 

δεδομένων με την κίνηση του ποντικιού.  Επίσης,  κάθε   ερώτημα  του   

χρήστη  απαιτεί  την   εκ   νέου επικοινωνία με τον server και την 

παραγωγή νέας εικόνας με προφανείς επιπτώσεις στην ταχύτητα. 

Τα   διανυσματικά  δεδομένα,  λόγω   του   περιορισμένου  όγκου   τους, 

μεταφέρονται γρηγορότερα από τα ψηφιδωτά. Το ποσό των διανυσματικών 

δεδομένων  που  στέλνονται  μέσω  διαδικτύου  μπορεί  να  είναι  τρεις  έως 

τέσσερις  φορές  μικρότερο  από  αυτό  που  στέλνεται  με  τα  ψηφιδωτά 

δεδομένα για να επιτευχθεί ο ίδιος βαθμός ποιότητας. Το γεγονός αυτό 

οδηγεί  σε  μικρότερους  χρόνους  απόκρισης  και  άρα  σε  αύξηση  της 

παραγωγικότητας  (Nayak,   2000).   Ο   χρήστης   έχει   στη   διάθεση   του 

περισσότερες λειτουργίες κυρίως με τη χρήση προσθέτων προγραμμάτων 

στο  web browser  (plug-ins).  Έτσι  έχει  τη  δυνατότητα  να  

προβάλει περιγραφικά δεδομένα  (on  click)  ή  να  τα  επισημάνει  (on  
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mouse  over). Επίσης δίνεται η δυνατότητα να διεξαχθούν διάφορες 

διεργασίες τοπικά, στον υπολογιστή του χρήστη, έτσι ώστε να μην είναι 

αναγκαία η επικοινωνία με   τον   server  κάθε   φορά   που   ο   χρήστης  

διεξάγει  μια   λειτουργία. Μειονέκτημα  αποτελεί  η  εξάρτηση  από  

συγκεκριμένους  κατασκευαστές, καθώς η μεταβολή του όγκου των 

δεδομένων που προβάλλονται ανάλογα με  την  μεγέθυνση  που  απαιτεί  ο  

χρήστης.  Για  το  λόγο  αυτό,  γίνονται προσπάθειες δυναμικής παραγωγής 

της πληροφορίας έτσι ώστε να μειωθεί ο πλεονασμός των δεδομένων στον 

υπολογιστή του χρήστη. 

Τα παραπάνω προβλήματα που εμφανίζουν τα δύο μοντέλα δεδομένων, 

οδήγησαν τον οργανισμό Open GIS Consortium (OGC) στη δημιουργία ενός 

προτύπου για την μεταφορά και αποθήκευση  της γεωγραφικής 

πληροφορίας στη  συνεχώς  αναπτυσσόμενη γλώσσα  XML.  Το  πρότυπο 

αυτό ονομάζεται  Geography Markup  Language.  
 
 

2.7.3 Διαδραστικότητα 
 

Ένα Γ.Σ.Π. διαδικτύου μπορεί να δομηθεί σε διάφορα επίπεδα 

διαδραστικότητας,  όπως  είναι  οι  απόλυτα  στατικοί  χάρτες  χωρίς  

καμία λειτουργία έως πιο πολύπλοκα συστήματα τα οποία υποστηρίζουν 

δυναμική ανάσυρση  δεδομένων,  υποστήριξη  διαφόρων  λειτουργιών  σε  

ποικίλες πλατφόρμες. Όπως είναι φανερό ένα διαδραστικό Γ.Σ.Π. 

διαδικτύου είναι ο στόχος κάθε αναλυτή – σχεδιαστή συστημάτων. Για το 

λόγο αυτό η OGC συνέταξε ένα μοντέλο διαδραστικής αναπαράστασης 

έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης και  σύγκρισης των  

διαφόρων αρχιτεκτονικών που αναπτύσσονται [Kurt Buehler, “OpenGIS 

Reference Model”, OpenGIS Consortium, 2003]. Το μοντέλο αυτό έχει 

τέσσερις βαθμίδες: 

• Η  διαδικασία  επιλογής  (filter)  ανασύρει  τα  δεδομένα  από  

την χωρική  πηγή    δεδομένων, σύμφωνα  με  τους  περιορισμούς 

του ερωτήματος του χρήστη. 

• Η διαδικασία παραγωγής του στοιχείου προβολής (display element 

Generator)  μετατρέπει  τα  επιλεγμένα  δεδομένα  σε  μια  σειρά 

στοιχείων προς προβολή. 
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• Η διαδικασία του Render παράγει με βάση τα στοιχεία προβολής 

τον χάρτη. 

• Τέλος,  η  διαδικασία  της  προβολής  κάνει  τον  προαναφερθέντα 

χάρτη  κατάλληλο  για  παρουσίαση  στο  συγκεκριμένο  σύστημα 

συντεταγμένων 

Η   διαδραστικότητα  ενός   Γ.Σ.Π.   διαδικτύου   ενισχύεται   δίνοντας   

τη δυνατότητα στο χρήστη να προσθέσει νέα επίπεδα χωρικής 

πληροφορίας από   ένα   κατάλογο  διαθέσιμων  πηγών  δεδομένων.  Αυτό   

μπορεί  να επιτευχθεί είτε  ζητώντας ολόκληρο  το επίπεδο πληροφορίας 

είτε υποβάλλοντας χωρικά ή μη χωρικά ερωτήματα, ενώ επιστρέφονται 

μόνο τα δεδομένα που πληρούν τα κριτήρια του ερωτήματος (Strand 1998). 

Επίσης, σε περιπτώσεις που υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα πληροφορίας, 

πρέπει να μην ενοποιούνται σε ένα επίπεδο αλλά  να φτάνουν στο χρήστη 

κατανεμημένα στα εν λόγω επίπεδα, με δυνατότητα επιλογής των επιπέδων 

που θα εμφανίζονται κάθε φορά (layer control). 

 
        
     

   2.7.4 Υλοποιήσεις Γ.Σ.Π. διαδικτύου 
 

Γενικά , οι υλοποιήσεις Γ.Σ.Π. διαδικτύου περιλαμβάνουν έναν 

Internet Map  Server  (IMS),  ο  οποίος  επιτρέπει  την  πρόσβαση  των  

χωρικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα συνήθως σε μια βάση 

δεδομένων. Η πρόσβαση γίνεται μέσω ενός web browser interface για τον 

τελικό χρήστη. Η κατανομή των χωρικών δεδομένων με αυτό τον τρόπο 

σε ένα τοπικό δίκτυο ενός οργανισμού είναι πολύ αποτελεσματική, 

λόγω του μεγάλου εύρους ζώνης που υπάρχει διαθέσιμο. Επίσης κάθε 

οργανισμός ο οποίος διαθέτει ένα κόμβο στο διαδίκτυο έχει τη 

δυνατότητα να υλοποιήσει σχετικά εύκολα ένα Γ.Σ.Π. και να κάνει τα 

δεδομένα του διαθέσιμα σε όλο τον κόσμο. 

Ένας IMS περιλαμβάνει κυρίως δύο μέρη για να είναι λειτουργικός. 

Πρώτο μέρος αποτελεί η μηχανή επεξεργασίας χωρικών δεδομένων, η 

οποία τρέχει στην πλευρά του server ως υπηρεσία, Sevlet, ή Common 

Gateway Interface (CGI)  και  μορφοποιεί  τα  ακατέργαστα  χωρικά  

δεδομένα  σε  κατάλληλα μορφοποιημένους  χάρτες.  Κατά  δεύτερο  
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απαιτείται  ένας  web  server,  ο οποίος θα διαχειρίζεται τα εισερχόμενα 

ερωτήματα και θα απαντάει με τα κατάλληλα επίπεδα πληροφορίας 

στο χρήστη. Η πληροφορία μπορεί να δοθεί  είτε  με  τη  μορφή  

εικόνας  είτε  με  τη  μορφή  διανύσματος.  Στην περίπτωση  του  

διανύσματος  είναι  αναγκαία  η  ύπαρξη  ενός  πρόσθετου προγράμματος  

στο  web  browser.  Οι  κυριότερες  εμπορικές  υλοποιήσεις Γ.Σ.Π. 

διαδικτύου που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

  
 

Εταιρία 
Πλατφόρμα

Μορφή Βασικές Λειτουργίες 
Πακέτο    λειτουργίας 

δεδομένων λειτουργίες ανάλυσης 
του server 

 
 
 

 
ESRI 

Raster Pan, zoom, Buffer, clip, 
ArcIMS    WIN NT 

Vector identity routing, gps 

 
 
 

 
MapInfo 

Mapextreme Pan, zoom, Buffer, clip, 
Raster   WIN NT 

NT identity routing 
 

 
 
 

MapInfo 
Mapextreme Raster Pan, zoom, Buffer, clip, WIN NT 

 

JAVA Vector identity routing UNIX 

 
 
 

 
Autodesk 

Raster Pan, zoom, 
MapGuide   ελάχιστες WIN NT 

Vector identity 

 
 
 

 
Intergraph 

GeoMedia Raster Pan, zoom, Buffer, clip, 
WIN NT 

Web map Vector identity routing 
CARIS 

 
 
 

Spatial Raster Pan, zoom, Ελάχιστες, 
WIN NT 

Fusion Vector identity gps 

Πίνακας 1: Εμπορικές υλοποιήσεις Γ.Σ.Π. Διαδικτύου 

 
 
 
 
 
 
 
 
Το πιο διαδεδομένο εμπορικό πακέτο είναι ο ArcIMS που αποτελεί το  

άνοιγμα της εταιρίας ESRI προς το διαδίκτυο. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

τα πακέτα Γ.Σ.Π. της ESRI χρησιμοποιούνται σήμερα ευρύτατα σε όλο 

τον κόσμο  και  έχουν  την  ικανότητα διεξαγωγής προχωρημένων 

λειτουργιών χωρικής   ανάλυσης.   Πολλές   από   αυτές   τις   λειτουργίες   

μπορούν   να πραγματοποιηθούν και μέσω του διαδικτύου με την 

υποστήριξη του ArcIMS και  ενός  ειδικού  πρόσθετου  προγράμματος  

στον  web  browser  για  την ανάγνωση των χωρικών δεδομένων. 

Επιγραμματικά, αναφέρεται η υποστήριξη   παροχής χωρικών δεδομένων  

σε κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές χειρός, η δυνατότητα εξαγωγής των 

δεδομένων στην γλώσσα XML και η λήψη δεδομένων σε πραγματικό 
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χρόνο μέσω GPS. Το βασικό μειονέκτημα του ArcIMS είναι το μεγάλο 

κόστος απόκτησης του λογισμικού καθιστώντας το έτσι προσιτό μόνο σε 

μεγάλους οργανισμούς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 5: Τα συστατικά του πακέτου ArcIms (πηγή: ESRI) 
 
 

Μια εναλλακτική λύση σε σχέση με τα εμπορικά πακέτα αποτελούν οι  
υλοποιήσεις Γ.Σ.Π. διαδικτύου ανοιχτού κώδικα (Open source Web GIS). 

Οι προσπάθειες αυτές έχουν αναπτυχθεί κυρίως κατά τα τελευταία τρία 

έτη κάτω  από  την  εποπτεία  και  καθοδήγηση  του  οργανισμού  Open  

GIS Consortium. Χαρακτηριστικά   παραδείγματα αποτελούν   ο   Minessota 

MapServer,  PostGIS,  ο  Geoserver  και  ο  Geoclient.  . 
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3 ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS  - AHP 
 

3.1 Εισαγωγή 
 
 
 

Η  μέθοδος  της  ιεραρχικής  ανάλυσης  αποφάσεων   (Analytic  Hierarchy  

Process – AHP) προτάθηκε από τον Saaty, στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και 

έκτοτε έχει καθιερωθεί ως μια από τις περισσότερο εφαρμοσμένες    τεχνικές    

ανάλυσης αποφάσεων. Η διάδοση της AHP οφείλεται τόσο στην απλότητα και 

τη σαφήνεια της όσο και στην ευκολία  υλοποίησής  της. Προς τούτο 

συνετέλεσαν  βεβαίως και τα ίδια τα αποτελέσματα  των  ποικίλων  εφαρμογών  

της. Δεν  είναι  όμως  και  λίγη η κριτική που   έχει   υποστεί   στη   

βιβλιογραφία,   από   μεθοδολογικής    άποψης.   Υπάρχουν διάφορες    

υλοποιήσεις    της    ΑΗΡ    ως    σύστημα    υποστήριξης    αποφάσεων    με 

χαρακτηριστικότερο το σύστημα ExpertChoice. Τα βασικά λειτουργικά 

χαρακτηριστικά του συστήματος αυτού παρουσιάζονται  συνοπτικά στο 

Παράρτημα ΙΙ. 

Η μέθοδος ΑΗΡ αναλύεται  σε τέσσερα στάδια: α) την ιεραρχική 

ανάλυση του προβλήματος  απόφασης σε στοιχεία απόφασης (decision 

elements), β) την συλλογή προτιμήσεων   από  τον  αποφασίζοντα   σχετικά  με  

τα στοιχεία  απόφασης,  γ)  τον υπολογισμό επιμέρους προτεραιοτήτων  (βαρών) 

για τα στοιχεία απόφασης και δ) την σύνθεση των επιμέρους προτεραιοτήτων 

 σε     γενικές  προτεραιότητες  των εναλλακτικών  λύσεων.  Τα 

δύο πρώτα  στάδια  πραγματοποιούνται  με τη συμμετοχή του   αποφασίζοντα    

(στάδια   απόφασης)   ενώ   τα   δύο   τελευταία    είναι   καθαρά υπολογιστικά. 
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3.2 Ιεραρχική ανάλυση ενός προβλήματος απόφασης 
 
 
 

Το πρώτο στάδιο στην εφαρμογή της ΑΗΡ είναι ίσως το σημαντικότερο  και 

καθορίζει την  ποιότητα  των  αποτελεσμάτων   της  μεθόδου  στη  συνέχεια.  

Στο  πρώτο  στάδιο λοιπόν,   ο   απώτερος   (ο   γενικότερος)   επιδιωκόμενος    

στόχος   στο   υπό   μελέτη πρόβλημα  απόφασης   αναλύεται  σε επιμέρους  

υποστόχους,  οι οποίοι στη συνέχεια αναλύονται  όλο και περισσότερο  στα 

πρότυπα μιας ιεραρχικής  δομής. Στην κορυφή της  ιεραρχικής  αυτής  δομής  

(δομή  δένδρου)  ευρίσκεται  ο  απώτερος  στόχος,  που είναι τόσο γενικός  όσο 

η απαίτηση  η απόφαση  που θα ληφθεί   να είναι η καλύτερη δυνατή.  Αν  για  

παράδειγμα  το  πρόβλημα  απόφασης  σε  έναν  Οργανισμό  είναι  η επιλογή  

και εγκατάσταση  ενός ολοκληρωμένου  πληροφοριακού  συστήματος  (ΟΠΣ) 

μετά από ανοικτό διαγωνισμό, ο απώτερος στόχος του Οργανισμού είναι η 

«επιλογή   του   καλύτερου      πληροφοριακού    συστήματος»    από   τα   

προσφερόμενα.    Είναι προφανές  ότι οι εναλλακτικές  λύσεις σε ένα πρόβλημα  

απόφασης  είναι αδύνατο  να συγκριθούν  ως  προς  ένα  τόσο  γενικό  στόχο  – 

κριτήριο.  Έτσι  ο απώτερος  στόχος αναλύεται  (εξειδικεύεται)  σε  έναν  αριθμό  

περισσότερο  συγκεκριμένων   υποστόχων (στοιχείων απόφασης). Η ανάλυση 

αυτή γίνεται κατά τρόπο ώστε η ικανοποίηση  των επιμέρους  στόχων  να έχει 

ως αποτέλεσμα  της εξυπηρέτηση  τελικά του γενικότερου στόχου.  Στην   

περίπτωση   του  ΟΠΣ   για  παράδειγμα,   ο  απώτερος   στόχος   που 

αναφέρεται   στην   ποιότητα   της  προσφερόμενης   λύσης,  μπορεί   να  

αναλυθεί   σε υποστόχους   που  να  αναφέρονται   σε  «ποιότητα   υλικού   

(H/W)  και  δικτύωσης», «ποιότητα λογισμικού συστήματος (system S/W)», 

«ποιότητα λογισμικού εφαρμογών (application  S/W)»,  «ποιότητα  

εκπαίδευσης»,  «ποιότητα  υπηρεσιών  συντήρησης» κ.λπ.   Προσδίδεται έτσι 

μια ιεραρχική δομή στο πρόβλημα απόφασης, στην οποία τα ανώτερα   επίπεδα  

αναφέρονται   σε  γενικούς  στόχους-κριτήρια   και  όσο  κατεβαίνει κανείς  προς  

τα  κάτω,  τα  κριτήρια  εξειδικεύονται  όλο  και  περισσότερο,  μέχρι  του 

σημείου που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν  αποτελεσματικά  για τη 

σύγκριση των εναλλακτικών    λύσεων.   Οι   τελευταίες   ευρίσκονται    στο   

κατώτερο   επίπεδο   της ιεραρχίας, ως φύλλα του δένδρου. Στο σχήμα που 

ακολουθεί αποτυπώνεται  η τυπική εικόνα μιας ιεραρχικής δομής στα πλαίσια 
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της ΑΗΡ (απεικονίζεται  εδώ μια ιεραρχική  δομή τεσσάρων επιπέδων). 
 
 
 

 
 
 
 

Ο  απώτερος   στόχος   αναλύεται   σε  τρεις   υποστόχους   (τρία   επιμέρους   

στοιχεία απόφασης: ΣΑ 1, ΣΑ 2 και ΣΑ 3). Κάθε ένας από αυτούς αναλύεται 

περαιτέρω σε ένα αριθμό  λεπτομερέστερων   στοιχείων  απόφασης  (π.χ.  το  

στοιχείο  απόφασης  ΣΑ  1 αναλύεται περαιτέρω στα στοιχεία απόφασης 1.1, 

1.2 και 1.3). Στο τελευταίο επίπεδο της ιεραρχίας ευρίσκονται οι εναλλακτικές 

λύσεις Α, Β και Γ. 

Η βαθμός  λεπτομέρειας  (βάθος  και εύρος) που προσδίδεται  στην 

ιεραρχική δομή κατά την ανάλυση  του προβλήματος  απόφασης  εξαρτάται  

προφανώς  από την πολυπλοκότητά  του.  Η  ιεραρχική  δομή  κατασκευάζεται  

πάντως  με  μία  διαδικασία καταιγισμού ιδεών (brain storming) από ένα 

σύνολο ατόμων, κάθε ένα από τα οποία αντιπροσωπεύει  και    μια    

ξεχωριστή    όψη    του    προβλήματος    απόφασης.    Για παράδειγμα, στο 

πρόβλημα επιλογής του ΟΠΣ, για στοιχεία που αφορούν στο υλικό και το 

δίκτυο τον κύριο λόγο έχουν οι μηχανικοί πληροφορικής, ενώ για στοιχεία που 

αφορούν  στο  λογισμικό  εφαρμογών  τον  κύριο  λόγο  έχουν  ειδικοί  της  

τεχνολογίας λογισμικού  και  εκπρόσωποι  των  χρηστών  (οι  τελευταίοι  σε ότι  

αφορά  την  κάλυψη των απαιτήσεων). 
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3.3 Συλλογή προτιμήσεων για τα στοιχεία απόφασης 
της ιεραρχίας 

 
 
 

 

Σε κάθε επίπεδο  της ιεραρχικής  δομής, συγκρίνονται  κατά ζεύγη  τα στοιχεία  

αυτής ως προς το βαθμό  προτίμησης  του ενός έναντι του άλλου σε σχέση με 

το κριτήριο του  αμέσως  ανωτέρου  επιπέδου  (γονικό  στοιχείο  απόφασης).  

Δημιουργούνται  έτσι πίνακες κατά ζεύγη συγκρίσεων, των οποίων ο αριθμός 

ταυτίζεται με το πλήθος των κόμβων του δένδρου, εξαιρουμένων των φύλλων 

(εναλλακτικών λύσεων). Δύο τέτοιοι πίνακες,   σχετιζόμενοι    με   την   

ιεραρχική    δομή   του   προηγούμενου    σχήματος, απεικονίζονται  παρακάτω. 

Στον πρώτο πίνακα, τα στοιχεία απόφασης ΣΑ1, ΣΑ2 και ΣΑ3  (δεύτερο  

επίπεδο  ιεραρχίας)  συγκρίνονται   κατά  ζεύγη  ως  προς  τον  βαθμό 

συμμετοχής  τους  στην  εκπλήρωση  του  απώτερου  στόχου  (Α.Σ.).  

Αντίστοιχα,  στον δεύτερο πίνακα συγκρίνονται  κατά ζεύγη οι εναλλακτικές  

λύσεις Α, Β και Γ ως προς το κριτήριο (στοιχεία απόφασης) 2.1. 

 
 
 
Α.Σ. Σ.Α.1 Σ.Α.2 Σ.Α.3

Σ.Α.1    

Σ.Α.2    

Σ.Α.3    

2.1 Α Β Γ 

Α    

Β    

   Γ 

 

Στα   πλαίσια   ενός   πίνακα   κατά   ζεύγη   συγκρίσεων,   ο  αποφασίζων   

δηλώνει   τις προτιμήσεις του για κάθε συγκρινόμενο ζεύγος στοιχείων 

απόφασης Χ και Υ με βάση την ακόλουθη διαβάθμιση: 
 
 

Ι
 
   το Χ είναι ισοδύναμο με το Υ (XIY) 

W P  η προτίμηση του Χ έναντι του Υ είναι ασθενής (weak preference- XWPY) 

S P  η προτίμηση του Χ έναντι του Υ είναι ισχυρή (strong preference-XSPY) 

D P  η προτίμηση του Χ έναντι του Υ είναι πολύ ισχυρή (very strong pref.-XDPY) 

AP  η προτίμηση του Χ έναντι του Υ είναι απόλυτη (absolute preference-XAPY) 
 
 

Σύμφωνα με τον Saaty, η παραπάνω διαβαθμίσεις 
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R={I, WP, SP, DP, AP} 
 
 

αντιστοιχίζονται  στην αριθμητική  κλίμακα 1, 3, 5, 7 και 9 (στο Παράρτημα  Ι 

δίδονται μερικές  εναλλακτικές  κλίμακες  που  έχουν  προταθεί  στη  

βιβλιογραφία).  Πάνω  στη κλίμακα αυτή είναι δυνατή και η χρησιμοποίηση  

των ενδιάμεσων  τιμών 2, 4, 6 και 8 που  εκφράζουν  ενδιάμεσες προτιμήσεις. 

Το σύνολο  λοιπόν  των  δυνατών αριθμητικών διαβαθμίσεων των προτιμήσεων 

κατά Saaty είναι 
 
 

Ρ={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9} 
 
 

Οι  αντίστροφες  των  τιμών  2, 3,  4, 5,  6,  7,  8 και  9 αντιστοιχούν  σε  

αντίστροφες προτιμήσεις.  Έτσι,  κατά  την  εκδήλωση  των  προτιμήσεων  του  

αποφασίζοντα   ένα πίνακας συγκρίσεων  κατά ζεύγη συμπληρώνεται  με τιμές 

αij  (όπως στον πίνακα που ακολουθεί) για τις οποίες ισχύει: 
 
 
 
 
 
 
Α.Σ. Σ.Α.1 Σ.Α.2 Σ.Α.3

Σ.Α.1 α11 α12 α13 

Σ.Α.2 α21 α22 α23 

Σ.Α.3 α31 α32 α33 
 
 

1.   αii=1, αφού αναφέρονται σε συγκρίσεις των στοιχείων με τον εαυτό τους  
2.   αij>1 όταν το στοιχείο i προτιμάται έναντι του j  
3.   αij<1 όταν το στοιχείο j προτιμάται έναντι του i 

 
4.   αij=1/αji για κάθε i, j 
  

Κάθε μία από αυτές τις τιμές μπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζει πρακτικά πόσες 

φορές είναι πιο σημαντικό ένα στοιχεία από ένα άλλο. Είναι λοιπόν φανερό ότι 

τα δεδομένα των  κατά  ζεύγη  συγκρίσεων   συλλέγονται   μόνο  για  τα  μισά  

στοιχεία  του  πίνακα εξαιρουμένων   βεβαίως   και  των  στοιχείων   της  

διαγωνίου.   Έτσι   για  ένα  πίνακα διαστάσεων   nxn,  ο  αριθμός   των   

συγκρίσεων   που  πρέπει   να  γίνουν   από   τον αποφασίζοντα είναι n(n-1)/2. 
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3.4 Εκτίμηση προτεραιοτήτων για τα στοιχεία 
απόφασης 

 
 
 

Στο  τρίτο  αυτό  στάδιο,  που  είναι  καθαρά  υπολογιστικό,  υπολογίζονται   

για  κάθε πίνακα  συγκρίσεων  οι     σχετικές   προτεραιότητες  w  (σχετικά  βάρη)  των 

συγκρινόμενων  στοιχείων  απόφασης  σε  σχέση  πάντα  με  το  γονικό  στοιχείο.  

Στον πίνακα που ακολουθεί για παράδειγμα, τα σχετικά βάρη w1, w2  και w3  

υπολογίζονται με βάση  τις προτιμήσεις  του αποφασίζοντα  και εκφράζουν  το 

σχετικό  βάρος  με το οποίο   συμμετέχουν   τα  στοιχεία   απόφασης   ΣΑ1,  

ΣΑ2  και   ΣΑ3  αντίστοιχα   στη διαμόρφωση του απώτερου στόχου ΑΣ. 

 

 
 

 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ο τρόπος υπολογισμού  των σχετικών βαρών από τον πίνακα συγκρίσεων 

στηρίζεται στο ακόλουθο σκεπτικό. Αν ο αποφασίζων  ήταν σε θέση να 

γνωρίζει τα πραγματικά σχετικά  βάρη  των στοιχείων  απόφασης,  ο πίνακας  

κατά ζεύγη  συγκρίσεων  θα είχε την ακόλουθη μορφή

Α.Σ. Σ.Α.1 Σ.Α.2 Σ.Α.3 βάρη 

Σ.Α.1 1 2 7 w1 

w2 Σ.Α.2 1/2 1 3 

Σ.Α.3 w3 1/7 1/3 1 
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Α.Σ. Σ.Α.1 Σ.Α.2 Σ.Α.3 βάρη 

Σ.Α.1 w1/w1 w1/w2 w1/w3 w1 

Σ.Α.2 w2/w1 w2/w2 w2/w3 w2 

Σ.Α.3 w3/w1 w3/w2 w3/w3 w3 
 

 

 

Στην  περίπτωση  αυτή  τα σχετικά  βάρη  προκύπτουν  εύκολα  από  τις γραμμές  

ή τις στήλες του πίνακα. Για ένα τέτοιο πίνακα (έστω Α) ισχύει η σχέση 
 

Aw = nw 
 

 

όπου w είναι το διάνυσμα  των πραγματικών  σχετικών  βαρών και n είναι το 

πλήθος των συγκρινόμενων  στοιχείων (n=3 στο παράδειγμα). Σύμφωνα με την 

ορολογία της γραμμικής άλγεβρας, τα n και w  είναι αντίστοιχα η μέγιστη 

ιδιοτιμή και το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα του πίνακα Α. Αν για τα στοιχεία ενός 

πίνακα Α ισχύει ότι 
 

aij  × a jk 

 

= aik 
 
για κάθε (i, j, k) 

 
 
 
ο πίνακας Α ονομάζεται συνεπής (consistent). Ο παραπάνω πίνακας, που 

στηρίζεται στην υπόθεση ότι τα σχετικά βάρη είναι γνωστά, έχει αυτή την 

ιδιότητα, δηλαδή είναι συνεπής.  Στην  πραγματικότητα  όμως  ο  αποφασίζων  

δεν  γνωρίζει  τα  πραγματικά βάρη w και κατά συνέπεια δεν είναι σε θέση να 

προσδιορίσει  με ακρίβεια τα στοιχεία του πίνακα Α, δηλαδή τα πηλίκα των 

βαρών που εκφράζουν  την σχετική προτίμηση του ενός στοιχείου έναντι του 

άλλου. Έτσι είναι φυσικό, ο πίνακας συγκρίσεων, όπως δίδεται   από   τον   

αποφασίζοντα    (observed   matrix),   να   περιέχει   ανακολουθίες (ασυνεπής  

πίνακας  – inconsistent  matrix).  Στην  περίπτωση  αυτή  η  εκτίμηση  των 

βαρών γίνεται από τη σχέση 
 
  

Â ŵ = λ 
 

max ŵ 
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 maxόπου Â , λ    ,  ŵ   είναι αντίστοιχα ο πίνακας των κατά ζεύγη συγκρίσεων, η 

μέγιστη ιδιοτιμή του πίνακα αυτού και το αντίστοιχο  ιδιοδιάνυσμα.  Το 

εκτιμούμενο  διάνυσμα ŵ  αποτελεί  προσέγγιση  του  διανύσματος  των  

πραγματικών  σχετικών  βαρών  w. Επίσης  η  ιδιοτιμή  λmax   μπορεί  να  

θεωρηθεί  ως  μια  εκτίμηση  του  n,  δηλαδή  του πλήθους των συγκρινόμενων  

στοιχείων (διάσταση του πίνακα Α). Έχει δε δειχθεί ότι 

τα λmax και n συνδέονται με την σχέση 
 

λmax  ≥ n 
 
 
Όσο  πιο  μεγάλη  είναι  η διαφορά   λmax  − n    τόσο  περισσότερες  είναι  οι  ασυνέπειες 

 
(ανακολουθίες)  μεταξύ  των  τιμών  του  πίνακα   Â . Στην  ιδιότητα  αυτή  
στηρίζεται  ο δείκτης συνέπειας (consistency index- CI) 

 
CI = (λm    − n) /(n − 1) ax 

 
και ο λόγος συνέπειας (consistency ratio – CR)  

 
CR = (CI / ACI ) * 100 

 
 

Στον   τελευταίο   δείκτη   ο   ACI  είναι   μια   μέση   τιμών   δεικτών   

συνέπειας   που υπολογίζεται   βάσει   βαρών   που   δημιουργούνται   με  τυχαίο   

τρόπο   στα   πλαίσια προσομοίωσης.  Ένας πρακτικός  κανόνας  είναι ότι μια 

τιμή του CR μικρότερη  ή ίση του   10%   είναι   αποδεκτή.   Σε   αντίθετη   

περίπτωση   ο   αποφασίζων   πρέπει   να επανεξετάσει  τον πίνακα Α ώστε να 

αρθούν οι ανακολουθίες, τουλάχιστον μέχρι ενός αποδεκτού επιπέδου. 

Οι   ανακολουθίες    που   εμφανίζονται    κατά   την   σύγκριση   των   

στοιχείων απόφασης ανά δύο έχουν δύο πηγές προέλευσης: τον αποφασίζοντα 

και την ίδια την κλίμακα  έκφρασης  των  προτιμήσεων.  Οι  ανακολουθίες  

αυτές  ελέγχονται  από  τον βαθμό στον οποίο παραβιάζονται οι ακόλουθες δύο 

ιδιότητες: 
 
 

(α)  Αν αij>1 και  αjk>1 τότε και αik>1 

(β)   aij  × a jk= aik    για κάθε (i, j, k) 
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Η πρώτη  ιδιότητα  εκφράζει  την μεταβατικότητα  των προτιμήσεων  και η 

παραβίασή της  υποδηλώνει  εσφαλμένη  εκτίμηση  του  αποφασίζοντα.  Η  

δεύτερη  ιδιότητα,  της οποίας  η καθολική  ισχύς, όταν διαπιστώνεται,  εκφράζει  

την απόλυτη  συνέπεια  των απαντήσεων    του   αποφασίζοντα,    δεν   

επαληθεύεται    πολλές   φορές   λόγω   της φραγμένης  κλίμακας των 

διαβαθμίσεων  στις προτιμήσεις. Για παράδειγμα, αν α12 =3 και α23 =5 τότε 

για να επαληθεύεται  η ιδιότητα  (β) πρέπει  να είναι α13=15, πράγμα όμως 

αδύνατο αφού η μέγιστη τιμή στην κλίμακα είναι το 9. Είναι φανερό βεβαίως 

ότι τούτο  δεν  οφείλεται  στην  επιλογή  της συγκεκριμένης  κλίμακας  του Saaty, 

αλλά  θα συνέβαινε το ίδιο σε οποιαδήποτε άλλη φραγμένη κλίμακα. 

 
 

3.5 Υπολογισμός του ιδιοδιανύσματος   ŵ 
 
 

Ο  υπολογισμός   του  ιδιοδιανύσματος ŵ από  τον  πίνακα  κατά  ζεύγη  
συγκρίσεων γίνεται με την εξής επαναληπτική διαδικασία: 

 
 

1.   Αθροίζονται  τα στοιχεία  του πίνακα (αρχικά  του πίνακα Α) κατά       
γραμμή: 

si  = ∑ aij  για κάθε i. 
j  

2.   Για   κάθε   γραμμή   του   πίνακα,   γίνεται   προσέγγιση   του   

βάρους   του αντίστοιχου   στοιχείου   με  το  πηλίκο   του  si   δια  

του  αθροίσματος   των 

στοιχείων όλου του πίνακα:  :  wi  = si  / ∑∑ aij  . Λαμβάνεται έτσι το  
ŵ,  του οποίου  οι συνιστώσες  είναι  κανονικοποιημένες,  δηλαδή  
έχουν  άθροισμα τη μονάδα. 

3.   Υψώνεται  ο  πίνακας  στο  τετράγωνο  και  η  διαδικασία  

επαναλαμβάνεται από   το   βήμα   1.  Η   διαδικασία   ολοκληρώνεται   

όταν   δύο   διαδοχικές προσεγγίσεις του ŵ δεν διαφέρουν    σημαντικά    

στα    πλαίσια    μιας επιθυμητής ακρίβειας. 

 
 
 

Ένα παράδειγμα  υπολογισμού  του  ŵ  για ένα πίνακα διαστάσεων  3x3 
δίδεται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας κατά ζεύγη
συγκρίσεων 

Άθροισμα 

γραμμής

 
ŵ 

 
 

Επανάληψη  #1 

 
 

A 
1.000  2.000  7.000 
 
0.500  1.000  3.000 
 
0.143  0.333  1.000 

10.000
 
4.500

 
1.476

0.626 
 
0.282 
 
0.092 

 
 

Επανάληψη  #2 

 
 

A2 
3.000  6.333  20.000 
 
1.429  3.000  9.500 
 
0.452  0.952  3.000 

2
 
9.333

1
 
3.929

4.405

0.615 
 
0.292 
 
0.092 
0.615 
0.292 

 
 

Επανάληψη  #3 

 
 

A4 
27.095  57.048  180.167 

 
12.869  27.095  85.571 

 
4.075  8.579  27.095 

264.310
 

125.536
 
39.749 0.093 

 
 
 
 

Είναι  φανερό   ότι  όταν  ένα  χαρακτηριστικό,   ως  προς  το  οποίο  

συγκρίνονται   οι εναλλακτικές  λύσεις  ή κάποια  άλλα στοιχεία  απόφασης,  

είναι ποσοτικό  (μετρήσιμο) τότε   τα   αντίστοιχα   σχετικά   βάρη   προκύπτουν   

κατευθείαν   από   τις   τιμές   των εναλλακτικών   λύσεων   στο   

χαρακτηριστικό   αυτό,   χωρίς   να   χρειάζεται   πίνακας συγκρίσεων. 

 
 

 
3.6 Σύνθεση  των επιμέρους βαρών σε γενικές 
προτεραιότητες των εναλλακτικών λύσεων 

 
 

Στο  στάδιο  αυτό,  που  είναι  επίσης  καθαρά  υπολογιστικό,   γίνεται  

σύνθεση   των τοπικών βαρών των στοιχείων, όπως αυτά προκύπτουν από τους 

επιμέρους πίνακες συγκρίσεων,   σε   γενικές   προτεραιότητες   των   

εναλλακτικών   λύσεων   (φύλλα   της δενδροειδούς  δομής) ως προς  τον 

απώτερο  στόχο  (ρίζα). Η πράξη  σύνθεσης  των βαρών  είναι  στην  ουσία  

πράξεις  πολλαπλασιασμού   μεταξύ  πινάκων  βαρών  από κάτω  προς  τα  

πάνω  (bottom-up),  δηλαδή  από  το  κατώτερο   προς  το  ανώτερο ιεραρχικό  

επίπεδο.  Δίδεται  στη  συνέχεια  ένα  παράδειγμα  σύνθεσης  των  βαρών  με 

βάση την ιεραρχική δομή της δεύτερης παραγράφου. 
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1.1  1.2  1.3  2.1  2.2  3.1  3.2  3.3 
 

Α  0.5  0.1  0.3  0.4  0.1  0.5  0.4  0.1 
 

Β  0.2  0.3  0.3  0.2  0.8  0.2  0.2  0.3 
 

Γ  0.3  0.6  0.3  0.4  0.1  0.3  0.4  0.6 
 
 

 

×  ×  × 
 
 

   Σ.Α.1 Σ.Α.2 Σ.Α.3 
1.1 2.1 3.1 0.5 0.6 0.1 

0.4 1.2 2.2 3.2 0.2 0.3 
1.3 0.3   3.3 0.6 

= 
=  = 

 
 

Σ.Α.1  Σ.Α.2  Σ.Α.3 
 

Α  
0.36  0.28                        0.23 

Β  
0.25  0.44  0.26 

Γ  
0.36  0.28  0.51 

 
× 

 
Α.Σ 

 
Σ.Α.1  0.3 

 

Σ.Α.2  0.5 
 

Σ.Α.3  0.2 
 
 

= 
 

Α.Σ 
 

Α 
0.294 

ŵ = 0.347  
Β 

Γ 
0.350 
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Στο  παραπάνω  διάγραμμα  απεικονίζονται  οι  πράξεις  πινάκων  που  

οδηγούν  στον υπολογισμό του διανύσματος  ŵ . Όλοι οι εμπλεκόμενοι  

πίνακες είναι πίνακες βαρών στοιχείων  απόφασης. Οι πίνακες που 

σημειώνονται  μέσα σε κύκλο είναι παράγωγοι πίνακες   σύνθετων   βαρών   

που   προκύπτουν   ως  αποτέλεσμα   πολλαπλασιασμού πινάκων.  Ειδικότερα  

στην πρώτη  σειρά πινάκων,  ο πρώτος  πίνακας  από αριστερά περιλαμβάνει  

τα  σχετικά  βάρη  των  εναλλακτικών  λύσεων  Α, Β  και  Γ  ως  προς  τα 

στοιχεία απόφασης  (κριτήρια) 1.1, 1.2 και 1.3 αντίστοιχα, όπως αυτά 

υπολογίζονται στο 3ο  στάδιο της μεθόδου από τους αντίστοιχους  πίνακες 

συγκρίσεων. Ο δεύτερος πίνακας  περιλαμβάνει   τα  βάρη  των  εναλλακτικών  

λύσεων ως  προς  τα  στοιχεία απόφασης  2.1 και 2.2. Ανάλογα  ερμηνεύονται  

και τα στοιχεία του τρίτου πίνακα. Οι  πίνακες  στη  δεύτερη  σειρά  

περιλαμβάνουν  κατά  σειρά  (από  αριστερά)  τα  σχετικά βάρη  των  

κριτηρίων   1.1,  1.2,  1.3  ως  προς  το  στοιχείο   απόφασης   Σ.Α.1,  των 

κριτηρίων 2.1 και 2.2 ως προς το Σ.Α.2 και των κριτηρίων 3.1, 3.2 και 3.3 ως 

προς το Σ.Α.3.  Μετά  του  πολλαπλασιασμούς   πινάκων  που  απεικονίζονται  

στο  παραπάνω διάγραμμα,  προκύπτει   ο  πίνακας  της  τρίτης  σειράς,  που  

περιέχει  τα  βάρη  των εναλλακτικών  λύσεων  ως  προς  τα στοιχεία  

απόφασης  του δεύτερου  επιπέδου  της ιεραρχίας.  Ο τελευταίος  πίνακας  

πολλαπλασιαζόμενος   με τον  πίνακα  της  τέταρτης σειράς (βάρη των Σ.Α.1, 

Σ.Α.2 και Σ.Α.3 ως προς τον απώτερο  στόχο Α.Σ) δίδει το τελικά το 

διάνυσμα  ŵ , δηλαδή τις γενικές προτεραιότητες  των εναλλακτικών λύσεων 

Α, Β και Γ ως προς τον απώτερο στόχο, που είναι και το ζητούμενο. Στο 

παράδειγμα του διαγράμματος,  οι εναλλακτικές  λύσεις κατατάσσονται  με τη 

σειρά Γ > Β > Α ως προς την επίτευξη του απώτερου στόχου. 

 

 

 

3.7 Επιλέγοντας μία νέα μηχανή βαφής δέρματος 
 

Θα χρησιμοποιήσουμε το παρακάτω πρόβλημα για να επιδείξουμε την 

εφαρμογή της ΑΗΡ. Ένα διευθυντικό στέλεχος (manager) σε μία εταιρεία 

επεξεργασίας παπουτσιών καλείται να επιλέξει μία νέα μηχανή βαφής δέρματος 
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για να αντικαταστήσει την υπάρχουσα, η οποία έχει αρχίσει να φθείρεται. Ο 

manager έχει περιορισμένο προϋπολογισμό για αυτήν την αγορά και έχει 

καταλήξει σε τρεις πιθανές επιλογές : 1) Την Thomson, 2) την  Keller και 3) την 

Baker. Ωστόσο, η απόφαση εξακολουθεί να είναι δύσκολη εξαιτίας των ποικίλων 

χαρακτηριστικών αυτών των μηχανών, όπως είναι η τιμή αγοράς, η φήμη για 

αξιοπιστία και η ποιότητα της τεχνικής υποστήριξης που προσφέρει ο κάθε 

κατασκευαστής. 

 

3.7.1 Μία συνοπτική παρουσίαση της ΑΗΡ 
 

Από τη στιγμή που θα καθοριστούν τα εναλλακτικά σχέδια  δράσης, τα 

κύρια στάδια της μεθόδου φαίνονται παρακάτω :  

 

Στάδιο 1 : Καθορισμός της ιεραρχίας των αποφάσεων. Αυτό το στάδιο είναι 

παρόμοιο με ένα δέντρο αποτίμησης (value tree) όμως, όπως θα δούμε, η κύρια 

διαφορά είναι ότι τα εναλλακτικά σχέδια δράσης εμφανίζονται επίσης στην 

ιεραρχία, στο κατώτερο της επίπεδο. 

 

Στάδιο 2 : Δημιουργήστε, ανά ζεύγη, συγκρίσεις χαρακτηριστικών και 

εναλλακτικών. Αυτό χρειάζεται για να καθοριστεί η σχετική σημασία των 

χαρακτηριστικών και επίσης για να συγκρίνουμε πόσο καλά αποδίδουν οι 

επιλογές σε διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

 

Στάδιο 3 : Μετατρέψτε τις συγκρίσεις σε βάρη και ελέγξτε την συνέπεια των 

συγκρίσεων αυτού που λαμβάνει τις αποφάσεις. 

 

Στάδιο 4 : Χρησιμοποιήστε τα βάρη για να βαθμολογήσετε τις διαφορετικές 

επιλογές και λάβετε μία προσωρινή απόφαση. 

 

Στάδιο 5 : Πραγματοποιήστε ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis). Αυτό θα 

βοηθήσει αυτόν που λαμβάνει τις αποφάσεις, να εξετάσει πόσο αντέχει η 

προσωρινή απόφαση σε αλλαγές στον βαθμό σημασίας και προτίμησης. 
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Σημειώστε ότι τα στάδια 3,4 και 5 απαιτούν την χρήση κάποιου λογισμικού, 

όπως το EXPERT CHOICE, εξαιτίας της πολυπλοκότητας των υπολογισμών που 

περιλαμβάνουν. Στη συνέχεια εξετάζουμε, με μεγαλύτερη λεπτομέρεια,  καθένα 

από τα παραπάνω στάδια. 

 

3.7.2 Καθορισμός της ιεραρχίας των αποφάσεων 
 

Στο σχήμα 1 φαίνεται η ιεραρχία των αποφάσεων για το πρόβλημα με 

την μηχανή βαφής δέρματος. Στην κορυφή του δέντρου βρίσκεται η ανακοίνωση 

του γενικού στόχου της απόφασης, που στην περίπτωση μας είναι «Επιλογή μίας 

μηχανής».Τα «γενικά» χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το πρόβλημα της 

απόφασης («Κόστος» και «Ποιότητα») τοποθετούνται ακριβώς από κάτω. Όπως 

φαίνεται, αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να αναλυθούν με περισσότερη 

λεπτομέρεια στο επόμενο επίπεδο. Για παράδειγμα, εντός της έννοιας 

«Ποιότητα» ο υπεύθυνος επιθυμεί να εξετάσει τα χαρακτηριστικά «Αξιοπιστία», 

«Τεχνική Υποστήριξη», «Ταχύτητα Παράδοσης» και «Δυνατότητα 

Προσαρμογής» (δηλαδή, κατά πόσο είναι ικανός ο κατασκευαστής να 

προσαρμόσει τη μηχανή ώστε να καλύπτει τις ειδικές ανάγκες της εταιρείας 

τροφίμων). Αν είναι απαραίτητο, αυτή η διαδικασία περαιτέρω ανάλυσης των 

χαρακτηριστικών συνεχίζεται έως ότου να έχουν καθοριστεί όλα τα σημαντικά 

κριτήρια για την λήψη της απόφασης. Τέλος, όλες οι εναλλακτικές επιλογές 

δράσης προστίθενται στην ιεραρχία, ακριβώς κάτω από τα χαρακτηριστικά του 

τελευταίου επιπέδου.  
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Σχήμα 1: η ιεραρχία για το πρόβλημα της μηχανής βαφής δέρματος 

 

 
 
3.7.3 Δημιουργία συγκρίσεων, ανά ζεύγη, χαρακτηριστικών και 
εναλλακτικών 
 

Η μέθοδος ΑΗΡ χρησιμοποιεί μία διαφορετική προσέγγιση από άλλες 

μεθόδους. Ύστερα από κάθε διαχωρισμό στην ιεραρχία, η σημαντικότητα κάθε 

χαρακτηριστικού συγκρίνεται, με τη σειρά, με κάθε άλλο χαρακτηριστικό 

ακριβώς κάτω από αυτόν τον διαχωρισμό. Έτσι, η σημαντικότητα των «Κόστος» 

και «Ποιότητα» συγκρίνεται πρώτα. Στην συνέχεια, τα τέσσερα χαρακτηριστικά 

της Ποιότητας συγκρίνονται μεταξύ τους όσον αφορά την σημαντικότητα κ.ο.κ. 

Σημειώστε ότι οι συγκρίσεις γίνονται ανά ζεύγη, έτσι ώστε αν έχουμε τέσσερα 

χαρακτηριστικά Α,Β,Γ και Δ, τότε πρέπει να συγκρίνουμε την σημαντικότητα 

των Α με Β, Α με Γ, Α με Δ, Β με Γ, Β με Δ, και, τέλος, Γ με Δ.  

 Ο Saaty συνιστά οι συγκρίσεις ανά ζεύγη να γίνονται χρησιμοποιώντας 

προφορικές απαντήσεις. Για παράδειγμα, το διευθυντικό στέλεχος (manager)  

ερωτάται αν το Κόστος και η Ποιότητα είναι της ίδιας σημασίας ή αν το ένα 

είναι πιο σημαντικό από το άλλο. Η απάντηση του είναι ότι το Κόστος είναι πιο 

σημαντικό και στην συνέχεια ερωτάται αν τα κόστος είναι : 
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 Ελάχιστα πιο σημαντικό (3) 

 Αρκετά πιο σημαντικό (5) 

 Πολύ πιο σημαντικό  (7) 

 Πάρα πολύ πιο σημαντικό (9) 

 

Η μέθοδος, στην συνέχεια, μετατρέπει την απάντηση στα νούμερα που φαίνονται 

στις παρενθέσεις. Για παράδειγμα, Αν το Κόστος είναι «αρκετά πιο σημαντικό» 

από την Ποιότητα, τότε θεωρείται ότι είναι 5 φορές πιο σημαντικό. Σημειώστε 

ότι επιτρέπονται και ενδιάμεσες απαντήσεις ( π.χ. «μεταξύ ελάχιστα και αρκετά 

πιο σημαντικό» το οποίο θα μετατρεπόταν σε 4) καθώς είναι και γραφικές και 

άμεσα αριθμητικές τιμές σε μία κλίμακα από το 1 «εξίσου σημαντικά»  ως το 9. 

 Κάθε σύνολο συνδυασμών μπορεί να αναπαρασταθεί με ένα πίνακα. Από 

τον συνδυασμό Κόστους και Ποιότητας λαμβάνουμε τον πίνακα 1 

 

 

Πίνακας 1 
 Κόστος Ποιότητα 

Κόστος 1 5 

 Ποιότητα 1 

 

 Όμοια, από τα τέσσερα χαρακτηριστικά της Ποιότητας, οι επιλογές του 

διευθυντικού στελέχους (manager) οδηγούν στις τιμές που φαίνονται στον πίνακα 2 

 

Πίνακας 2 
 Αξιοπιστία Τεχνική 

υποστήριξη 

Ταχύτητα 

παράδοσης 

Δυνατότητα 

προσαρμογής 

Αξιοπιστία 1 4 5 4 

Τεχνική 

υποστήριξη 

 1 3 1/2 

Ταχύτητα 

παράδοσης 

  1 1/3 

Δυνατότητα    1 
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Προσαρμογής 

 

 Τα νούμερα στους πίνακες αναπαριστούν  το πόσο πιο σημαντικό είναι 

το χαρακτηριστικό της γραμμής σε σύγκριση με το χαρακτηριστικό της στήλης. 

Για παράδειγμα, η Αξιοπιστία είναι 4 φορές πιο σημαντική από την Τεχνική 

Υποστήριξη. Επομένως, οι κλασματικές τιμές δείχνουν ότι το χαρακτηριστικό 

στήλης είναι πιο σημαντικό. Για παράδειγμα, η Ταχύτητα Παράδοσης έχει μόνο 

το 1/3 της σημασίας που έχει η Δυνατότητα Προσαρμογής. Παρατηρήστε ότι 

στην διαγώνιο του πίνακα εμφανίζονται μόνο άσσοι καθώς κάθε χαρακτηριστικό 

έχει ίδια σημασία με τον εαυτό του. Ένας παρόμοιος πίνακας λαμβάνεται από τις 

συγκρίσεις του διευθυντικού στελέχους (manager) για τη σημασία του κόστους 

Αγοράς και Αναβάθμισης. 

 Τέλος, η ίδια διαδικασία χρησιμοποιείται για την σύγκριση των σχετικών 

προτιμήσεων του διευθυντικού στελέχους (manager) για τις μηχανές αντίστοιχα, 

για κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά του χαμηλότερου επιπέδου. Για 

παράδειγμα, θα του ζητηθεί να εξετάσει το κόστος αγοράς των μηχανών και θα 

ερωτηθεί αν, σε σχέση με το κόστος αγοράς, προτιμάει το ίδιο την Thomson και 

την Keller. Αν, για παράδειγμα, πει ότι προτιμάει την Keller, θα ερωτηθεί στη 

συνέχεια αν την προτιμάει «ελάχιστα», «αρκετά», «πολύ» ή «πάρα πολύ» 

(επιτρέπονται και ενδιάμεσες τιμές). Αυτή η διαδικασία οδηγεί στις τιμές που 

φαίνονται στον πίνακα 3, ο οποίος δείχνει, για παράδειγμα, ότι η Thomson 

προτιμάται 2 φορές περισσότερο από την  Baker σε ότι αφορά το κόστος αγοράς. 

 

Πίνακας 3 
 Thomson Keller Baker 

Thomson 1 1/3 2 

Keller  1 6 

Baker   1 

 

 Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται δημιουργώντας ένα πίνακα για κάθε 

ένα από τα χαρακτηριστικά του τελευταίου επιπέδου ώστε να αναπαριστά τις 

προτιμήσεις του διευθυντικού στελέχους (manager) για τις μηχανές, σχετικά με 

αυτό το χαρακτηριστικό. 

 



Συνδυασμός AHP και GIS 49 

3.7.4 Λήψη των βαρών και έλεγχος για συνέπεια

 

Μετά την λήψη κάθε πίνακα, η ΑΗΡ τον μετατρέπει σε ένα σύνολο 

βαρών, τα οποία κανονικοποιούνται αυτόματα ώστε να έχουν άθροισμα 1. 

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για να γίνει αυτή η μετατροπή, όμως η ΑΗΡ 

χρησιμοποιεί μία μαθηματική προσέγγιση η οποία βασίζεται στις ιδιοτιμές 

(χαρακτηριστική ρίζα, eigenvalue). Εξαιτίας της πολυπλοκότητας της μεθόδου 

απαιτείται η χρήση κάποιου λογισμικού όπως είναι το EXPERT CHOICE, το 

οποίο θα κάνει τους υπολογισμούς, στην περίπτωση που κάποιος από τους 

πίνακες έχει περισσότερες από 2 γραμμές ή στήλες. Στον πίνακα 1 είδαμε ότι το 

Κόστος είχε θεωρηθεί 5 φορές πιο σημαντικό από την Ποιότητα, κάτι το οποίο 

φαίνεται και στα βάρη του σχήματος 2 (η αναλογία 0,833 προς 0,167 είναι πέντε 

προς ένα). Η παραγωγή των βαρών είναι λιγότερο φανερή για τους 

μεγαλύτερους πίνακες. Για παράδειγμα, για τον πίνακα 2 τα βάρη που παίρνουμε 

είναι «Αξιοπιστία» : 0.569, «Τεχνική Υποστήριξη» : 0.148, «Ταχύτητα 

παράδοσης» : 0.074, «Δυνατότητα Προσαρμογής» : 0.209, δείχνοντας έτσι ότι 

αυτός που λαμβάνει τις αποφάσεις θεώρησε την Αξιοπιστία κατά πολύ πιο 

σημαντική από όλα τα χαρακτηριστικά της Ποιότητας. 

 
 

 

Σχήμα 2: Τα βάρη για το πρόβλημα της μηχανής βαφής δέρματος 
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Μαζί με τα βάρη η ΑΗΡ παράγει και έναν δείκτη ασυνέπειας (αυτός 

παράγεται αυτόματα στο EXPERT CHOICE). Ο δείκτης αυτός έχει σχεδιαστεί 

έτσι ώστε να προειδοποιεί αυτόν που λαμβάνει τις αποφάσεις για οποιεσδήποτε 

ασυνέπειες και ανακολουθίες στις συγκρίσεις που έχουν γίνει, λαμβάνοντας τιμή 

μηδέν σε περίπτωση απόλυτης συνέπειας. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι 

αυτός που λαμβάνει τις αποφάσεις θεωρεί ότι το χαρακτηριστικό Α είναι δύο 

φορές πιο σημαντικό από το Β, ενώ το Β είναι τρεις φορές πιο σημαντικό από το 

Γ. Για να είναι απόλυτα συνεπής αυτός που λαμβάνει τις αποφάσεις θα πρέπει να 

θεωρήσει ότι το Α είναι έξι φορές πιο σημαντικό από το Γ. Οποιαδήποτε άλλη 

απάντηση θα δημιουργήσει έναν δείκτη ασυνέπειας μεγαλύτερο του μηδενός. Ο 

Saaty προτείνει η ασυνέπεια να θεωρείται πρόβλημα μόνο αν ο δείκτης 

ξεπερνάει το 0.1 και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επανεξετάζονται οι 

συγκρίσεις. Προφανώς, δεν μπορεί να υπάρξει ασυνέπεια στον πίνακα 1 καθώς 

έγινε μόνο μία σύγκριση. Για τους πίνακες 2 και 3, οι δείκτες ασυνέπειας είναι 

0.069 και 0 αντίστοιχα. Τιμές μικρότερες του 0.1 βρέθηκαν επίσης και για όλους 

τους άλλους πίνακες της ιεραρχίας. Ο Saaty τονίζει, ωστόσο, ότι η 

ελαχιστοποίηση της ασυνέπειας δεν θα πρέπει να είναι ο κύριος στόχος της 

ανάλυσης. Ένα σύνολο λανθασμένων κρίσεων σχετικά με σημαντικότητα και 

προτίμηση μπορεί να είναι απόλυτα συνεπές, όμως δεν θα οδηγήσει σε 

«βέλτιστη» απόφαση. 

 

3.7.5 Συνδυασμός των βαρών για την λήψη μίας προσωρινής 
απόφασης 
 

Αν και το EXPERT CHOICE υπολογίζει αυτόματα την βαθμολογία για 

κάθε επιλογή, θεωρούμε σημαντικό να παρουσιάσουμε, σαν παράδειγμα,  πως 

προκύπτει η βαθμολογία για την μηχανή Thomson. Στο σχήμα 2, 

αναγνωρίζονται όλα τα μονοπάτια, τα οποία ξεκινούν από την κορυφή της 

ιεραρχίας και καταλήγουν στην Thomson. Όλα τα βάρη σε κάθε μονοπάτι 

πολλαπλασιάζονται μεταξύ τους και στη συνέχεια τα αποτελέσματα από κάθε 

διαφορετικό μονοπάτι προστίθενται, όπως φαίνεται παρακάτω : 
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 Βαθμολογία για Thomson =  0.833 * 0.875 * 0.222 

           + 0.833 * 0.126 * 0.558 

           + 0.167 * 0.569 * 0.167 

           + 0.167 * 0.148 * 0.286 

           + 0.167 * 0.074 * 0.625 

           + 0.167 * 0.209 * 0.127  = 0.255 

 

Παρατηρείστε ότι η Thomson έχει καλή βαθμολογία σε χαρακτηριστικά, τα 

οποία θεωρούνται σχετικά μικρότερης σημασίας, όπως είναι το «Κόστος 

Αναβάθμισης» και η «Ταχύτητα Παράδοσης». Η βαθμολογία της στα πιο 

σημαντικά χαρακτηριστικά είναι χειρότερη και έτσι η γενική βαθμολογία της 

είναι σχετικά χαμηλή. Η βαθμολογία και για τις τρεις μηχανές φαίνεται 

παρακάτω : 

  Thomson  0.255 

  Keller  0.541 

  Baker 0.204 

 

Η  βαθμολογία αυτή υποδηλώνει ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να αγοραστεί η Keller. 

 

3.7.6 Ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) 
 

Όπως σε κάθε μοντέλο απόφασης, είναι σημαντικό να εξετάσουμε πόσο 

ευαίσθητη είναι η πορεία δράσης που προτιμήσαμε, σε αλλαγές στις κρίσεις που 

έκανε αυτός που λαμβάνει τις αποφάσεις. Πολλές από αυτές τις κρίσεις θα είναι 

πρόχειρες και αυτός που λαμβάνει τις αποφάσεις δεν θα είναι βέβαιος για το 

ποιες ακριβώς να εισάγει. Το EXPERT CHOICE παρέχει διάφορες 

διευκολύνσεις για την πραγματοποίησης της ανάλυσης ευαισθησίας. Στην 

δυναμική ανάλυση ευαισθησίας (dynamic sensitivity analysis) ένα ραβδωτό 

διάγραμμα (bar chart ) δείχνει τα βάρη που αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικά σε 

κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο της ιεραρχία. Αλλάζοντας το μήκος αυτών των 

ράβδων (bars) μπορούμε να ελέγξουμε πως επηρεάζονται οι βαθμολογίες των 

εναλλακτικών τρόπων δράσης. Άλλα διαγράμματα επιτρέπουν σε αυτόν που 

λαμβάνει τις αποφάσεις να εξετάσει το μέγεθος της αλλαγής που μπορεί να γίνει 
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στο βάρος ενός χαρακτηριστικού χωρίς να αλλάξει η πορεία δράσης που 

προτιμήθηκε. 

 

3.8 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ΑΗΡ 
 

 Τα σχετικά πλεονεκτήματα της ΑΗΡ 

 

1. Μεθοδική κατασκευή του προβλήματος. Όπως και άλλες τεχνικές ανάλυσης 

αποφάσεων, η ΑΗΡ παρέχει μία μεθοδική κατασκευή των προβλημάτων. 

Αυτό μας επιτρέπει να διασπάμε σύνθετα προβλήματα σε σύνολα πιο απλών 

κρίσεων και παρέχει μία τεκμηριωμένη αιτιολογία για την προτίμηση μίας 

συγκεκριμένης επιλογής. 

2. Απλότητα των συγκρίσεων ανά ζεύγη. Η χρήση των συγκρίσεων ανά ζεύγη 

δίνει την δυνατότητα σε αυτόν που λαμβάνει τις αποφάσεις να επικεντρώνει 

την προσοχή του κάθε φορά σε ένα μικρό μέρος του προβλήματος. Μόνο 

δύο χαρακτηριστικά ή επιλογές εξετάζονται κάθε στιγμή και έτσι 

απλοποιείται η κριτική εργασία (judgmental task) αυτού που λαμβάνει τις 

αποφάσεις. Επίσης, οι προφορικές συγκρίσεις είναι πιθανόν να προτιμηθούν 

από αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις καθώς πολλές φορές 

δυσκολεύονται στο να εκφράζουν τις κρίσεις τους με αριθμητικό τρόπο. 

3. Ο πλεονασμός επιτρέπει τον έλεγχο της συνέπειας. Η ΑΗΡ απαιτεί από αυτόν 

που λαμβάνει τις αποφάσεις, να κάνει περισσότερες από τις απαραίτητες 

συγκρίσεις. Για παράδειγμα, αν αυτός που λαμβάνει τις αποφάσεις δηλώσει 

ότι το χαρακτηριστικό Α είναι δύο φορές πιο σημαντικό από το Β και το Β 

είναι τέσσερις φορές πιο σημαντικό από το Γ, θα μπορεί συμπερασματικά να 

βγει ότι  το Α είναι οκτώ φορές πιο σημαντικό από το Γ. Ωστόσο, ζητώντας 

επιπλέον από αυτόν που λαμβάνει τις αποφάσεις, να συγκρίνει το Α με το Γ, 

μας δίνεται η δυνατότητα να ελέγξουμε την συνέπεια στις κρίσεις του. 

Θεωρείται σωστή πρακτική στην ανάλυση αποφάσεων να λαμβάνεται η 

είσοδος σε ένα μοντέλο απόφασης ζητώντας την με διαφορετικούς τρόπους, 

έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε αυτόν που λαμβάνει τις αποφάσεις να 

μελετήσει πιθανές ασυνέπειες στις κρίσεις του. Αυτό στην ΑΗΡ γίνεται 

αυτόματα. 
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4. Πολλαπλή χρησιμότητα. Το ευρύ φάσμα εφαρμογών της ΑΗΡ είναι ένδειξη 

της πολλαπλής χρησιμότητας της. Εκτός από κρίσεις σχετικές με 

σημαντικότητα και προτίμηση, η ΑΗΡ επιτρέπει κρίσεις για την σχετική 

πιθανότητα να συμβούν κάποια γεγονότα. Για αυτό τον λόγο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε προβλήματα που εμπεριέχουν αβεβαιότητα αλλά και για 

προβλέψεις. Μοντέλα της ΑΗΡ έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί και για την 

κατασκευή σεναρίων, εξετάζοντας την πιθανή συμπεριφορά και την σχετική 

σημασία κύριων φορέων κατά την αλληλεπίδραση τους με πολιτικούς, 

τεχνολογικούς, περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς 

παράγοντες. 

 

Μειονεκτήματα της ΑΗΡ 

 

1. Μετατροπή από προφορική σε αριθμητική κλίμακα. Όσοι χρησιμοποιούν την 

προφορική μέθοδο συγκρίσεων, θα δουν τις κρίσεις τους να μετατρέπονται 

αυτόματα σε αριθμητική κλίμακα, όμως η αντιστοιχία ανάμεσα στις δύο 

κλίμακες βασίζεται σε υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί. Αν 

θεωρήσουμε ότι το Α είναι ελάχιστα πιο σημαντικό από το Β, τότε η ΑΗΡ 

αυτόματα θεωρεί ότι το Α είναι τρεις φορές πιο σημαντικό από το Β, όμως 

αυτό μπορεί να μην είναι σωστό. Συγκεκριμένα, πολλοί αναλυτές 

πιστεύουν ότι ο συντελεστής 5 είναι ιδιαίτερα υψηλός για να εκφράσει την 

κρίση «αρκετά πιο σημαντικό». 

2. Ασυνέπειες που επιβάλλονται από την κλίμακα 1 έως 9. Σε ορισμένα 

προβλήματα, ο περιορισμός των συγκρίσεων ανά ζεύγη σε μία κλίμακα από 

1 έως 9 μπορεί να δημιουργήσει ασυνέπειες σε αυτόν που λαμβάνει τις 

αποφάσεις. Για παράδειγμα, αν το Α θεωρείται 5 φορές πιο σημαντικό από 

το Β και το Β 5 φορές πιο σημαντικό από το Γ, τότε για να είμαστε 

συνεπείς το Α θα πρέπει να κριθεί ότι είναι 25 φορές πιο σημαντικό από το 

Γ, κάτι το οποίο δεν είναι δυνατό. 

3. Σημασία των απαντήσεων στις ερωτήσεις. Τα βάρη στην ΑΗΡ εξάγονται 

χωρίς να γίνεται αναφορά στις κλίμακες στις οποίες μετριούνται τα 

χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, κάποιος που χρησιμοποιεί μία άλλη 

μέθοδο για να διαλέξει ένα σπίτι μπορεί να κληθεί να συγκρίνει την αξία 

της μείωσης της καθημερινής διαδρομής για την δουλειά του από 80 μίλια 
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σε 10 μίλια με την αξία της αύξησης των κρεβατοκάμαρων στο σπίτι από 

δύο σε τέσσερις. Είναι προφανής η έννοια της ανταλλαγής σε μία τέτοια 

σύγκριση : 70 μίλια λιγότερα μπορεί να έχουν τη μισή σημασία από δύο 

επιπλέον κρεβατοκάμαρες. Οι ερωτήσεις της ΑΗΡ, στις οποίες ζητείται 

μόνο η σχετική σημασία των χαρακτηριστικών χωρίς να γίνεται αναφορά 

στις κλίμακες τους, δεν είναι, επομένως, το ίδιο καλά ορισμένες. Αυτή η 

ασάφεια μπορεί να σημαίνει ότι οι ερωτήσεις ερμηνεύονται με 

διαφορετικούς και πιθανόν λανθασμένους τρόπους, από διαφορετικούς 

λήπτες αποφάσεων. 

4. Νέες εναλλακτικές μπορούν να αντιστρέψουν την κατάταξη των υπόλοιπων 

εναλλακτικών. Αυτό το θέμα, το οποίο σχετίζεται και με το προηγούμενο, 

έχει προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις. Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείτε 

την ΑΗΡ για να διαλέξετε την τοποθεσία για τα νέα γραφεία πωλήσεων και 

τα βάρη που λάβατε από την μέθοδο δίνουν την παρακάτω σειρά 

προτίμησης: 1. Νέα Υόρκη, 2. Βοστόνη, 3. Σικάγο. Όμως, πριν λάβετε την 

απόφαση, ανακαλύπτετε ότι μία περιοχή στο Ντένβερ φαίνεται αρκετά 

καλή και έτσι επαναλαμβάνετε την ΑΗΡ για να συμπεριλάβετε και την νέα 

εναλλακτική. Αν και δεν έχει αλλάξει η σχετική σημασία των 

χαρακτηριστικών, η νέα ανάλυση δίνει την παρακάτω σειρά: 1. Βοστόνη, 2. 

Νέα Υόρκη, 3. Ντένβερ, 4. Σικάγο, έτσι ώστε η σειρά της Βοστόνης με την 

Νέα Υόρκη έχει αντιστραφεί, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να είναι λογικό. 

Οι Belton και Gear έδειξαν ότι το παράδοξο αυτό οφείλεται στον τρόπο με 

τον οποίο η ΑΗΡ κανονικοποιεί τα βάρη για να δίνουν άθροισμα ένα. 

5. Ο αριθμός των συγκρίσεων που απαιτείται μπορεί να είναι πολύ μεγάλος. 

Μπορεί ο πλεονασμός που εμπεριέχεται στην ΑΗΡ να θεωρείται 

πλεονέκτημα, όμως μπορεί επίσης να απαιτεί ένα μεγάλο αριθμό κρίσεων 

από αυτόν που λαμβάνει τις αποφάσεις. Θεωρείστε, για παράδειγμα, ένα 

πρόβλημα με 7 εναλλακτικές και 7 χαρακτηριστικά. Αυτό θα απαιτούσε 

168 συγκρίσεις σημαντικότητας και προτίμησης. Αυτός ο μεγάλος αριθμός 

ερωτήσεων καθιστά την ΑΗΡ λιγότερο ελκυστική στα μάτια των πιθανών 

χρηστών, αν και γενικά οι ερωτήσεις αυτές θεωρούνται απλές. 
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4 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ AHP KAI GIS 
 

4.1 Περιορισμοί στην χρήση GIS 
 

 Το internet είναι το τέλειο μέσο για την πρόσβαση, ανάλυση και 

μετάδοση πληροφοριών GIS. Το ευρύ παγκόσμιο δίκτυο και τα προγράμματα 

HTTP και FTP (file transfer protocol) κάνουν εύκολη την πρόσβαση και 

μεταφορά φάκελων δεδομένων σε όλο το δίκτυο. Η χρήση του internet για GIS 

διευκολύνει την απόκτηση δεδομένων GIS από διάφορες πηγές πληροφοριών 

που είναι διεσπαρμένες στο περιβάλλον. Το GIS χειρίζεται τεράστιο όγκο 

δεδομένων. Σε συνδυασμό με φυσικά και οικονομικά μοντέλα μπορεί να 

μετατρέψει τα δεδομένα σε μεταβλητές κριτηρίων αξιολόγησης για παράδειγμα 

το κόστος των διαφόρων εναλλακτικών, την έκθεση του πληθυσμού σε διάφορα 

επίπεδα κινδύνου υγείας, στη κατανομή μολυσματικών συγκεντρώσεων σε 

διάφορες περιοχές μιας πόλης κλπ. Αποτελούν λοιπόν ένα πολύ ισχυρό εργαλείο 

που εφαρμόζεται με γεωγραφικές επιστήμες και μελέτες χρήσης της γης. 

Εντούτοις, τα περισσότερα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα προσφέρουν 

πολύ περιορισμένες δυνατότητες για να ενταχθούν οι προτιμήσεις αυτών που 

παίρνουν τις αποφάσεις (decision makers) στη διαδικασία μοντελοποίησης. Και 

παρόλο που υπάρχει απαίτηση για μεγαλύτερη συγχώνευση των GIS με τα 

περιβαλλοντικά μοντέλα, παρατηρείται μια διστακτικότητα από την πλευρά των 

δημιουργών λογισμικού GIS  να ενσωματώσουν τέτοια εργαλεία στα πακέτα 

προγραμμάτων τους.    

 

 

4.2 Site Selection 
 

 Όπως τα περισσότερα προβλήματα σχεδιασμού εγκαταστάσεων έτσι και 

η επιλογή τοποθεσίας τυπικά περιλαμβάνει μια διαδικασία στην οποία διάφορες 

εναλλακτικές τοποθεσίες εκτιμώνται σύμφωνα με ένα πλαίσιο σχεδιαστικών 

κριτηρίων ή περιορισμών ώστε να επιλεχτεί μία ιδανική. Εφόσον οι περιορισμοί 

μπορούν πολλές φορές να παρουσιάζονται σε μορφή χώρου, τo GIS έχει 
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αποδειχτεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την εκτέλεση ανάλυσης 

καταλληλότητας τοποθεσίας. Πάραυτα, η διαδικασία αυτή είναι υποκειμενική 

επειδή αυτοί που εφαρμόζουν την ανάλυση  πρέπει να αντιστοιχίσουν 

συντελεστές βαρύτητας σε καθένα από τους περιορισμούς. Σε πολλές 

περιπτώσεις οι περιορισμοί παίρνουν αυθαίρετα ίση βαρύτητα. Ακόμη ο βαθμός 

στον οποίο μια δοθείσα εναλλακτική συναντά ένα περιορισμό συχνά αγνοείται. 

 Για παράδειγμα στην επιλογή ενός καινούργιου σπιτιού κάποιος απαιτεί 

ένα μίνιμουμ μέγεθος 150 τετραγωνικών μέτρων με τέσσερα δωμάτια και τιμή 

μικρότερη από 500.000 ευρώ.  Σύμφωνα με αυτούς τους περιορισμούς ποιο θα 

ήταν πιο ιδανικό: ένα 160 τετραγωνικών, τεσσάρων  δωματίων ,450.000 ευρώ 

σπίτι, ένα 150 τετραγωνικών, πέντε δωματίων, 475.000 ευρώ σπίτι ή ένα 170 

τετραγωνικών, πέντε δωματίων, 500.000 ευρώ σπίτι; Η απάντηση εξαρτάται από 

την σχετική αξία που δίνει κάποιος για παράδειγμα στον αριθμό δωματίων ως 

προς την τιμή ή στην σχετική σημασία της εξοικονόμησης 25.000 ευρώ 

απέναντι στα 50.000 ευρώ. 

  

 

4.3 Η λύση της ΑΗΡ 
 

 Η Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης αναπτύχθηκε από τον Thomas 

Saaty το 1980 για να τυποποιηθεί η πολυκριτηριακή μέθοδος λήψης 

αποφάσεων. Η AHP παρέχει μια ιεραρχική δομή με το να μειώνει αποφάσεις 

πολλαπλών μεταβλητών σε μια σειρά συγκρίσεων ανά δυο και αναπτύσσει 

υποκειμενικές προτεραιότητες βασιζόμενες στην κρίση του χρήστη.  

 Όταν εφαρμόζεται η AHP, οι περιορισμοί συγκρίνονται μεταξύ τους για 

προσδιοριστεί η σχετική σημαντικότητα της κάθε μεταβλητής στην επίτευξη του 

ολικού στόχου. Αριθμητικές αξίες αντιστοιχίζονται σε κάθε ζευγάρι 

περιορισμών και φτιάχνεται ένας πίνακας περιορισμών. Ύστερα το άθροισμα 

κάθε στήλης ομαλοποιείται και υπολογίζονται οι συντελεστές βαρύτητας. 

 

 

 

 Πίνακας βαθμών AHP  των συγκρίσεων ανά ζευγάρια 

Σημαντικότητα Ορισμός και επεξήγηση 

 



Συνδυασμός AHP και GIS 57 

1 Ισάξιας Σπουδαιότητας – συμβάλουν 

ισοδύναμα στο στόχο  

3 Μέτριας σπουδαιότητας – η εμπειρία και η 

κρίση γέρνουν προς τη μια δραστηριότητα σε 

σχέση με μια άλλη 

5 Αναγκαίας ή ισχυρής σπουδαιότητας – μια 

δραστηριότητα προτιμάται ιδιαίτερα σε σχέση 

με μια άλλη 

7 Αποδεδειγμένης σπουδαιότητας – η 

κυριαρχία μιας δραστηριότητα αποδεικνύεται 

στην πράξη 

9 Εξαιρετικής σπουδαιότητας – οι αποδείξεις 

που προτιμάται μια δραστηριότητα από μια 

άλλη είναι μέγιστου βαθμού 

2, 4, 6, 8 Ενδιάμεσες μεταβλητές  

Αντίστροφοι 

των παραπάνω 

αριθμών 

Αν μια δραστηριότητα i αντιστοιχεί σε 

κάποιον από τους παραπάνω αριθμούς όταν 

συγκρίνεται με τη δραστηριότητα j τότε και η 

j αντιστοιχεί στον αντίστροφο αριθμό όταν 

συγκρίνεται με την i  

 

Η Analytic Hierarchy Process (AHP) αναπτύσσει ένα γραμμικό προσθετικό 

μοντέλο, αλλά, στη βασική μορφή της, χρησιμοποιεί διαδικασίες για να παράγει 

τα βάρη και τα σκορ που επιτυγχάνονται από τις εναλλακτικές που βασίζονται, 

αντίστοιχα, σε κατά ζεύγη συγκρίσεις μεταξύ των κριτηρίων και μεταξύ των 

επιλογών. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, στον υπολογισμό των βαρών, θέτονται 

στο λήπτη αποφάσεων μία σειρά ερωτήσεων, καθεμία από τις οποίες ρωτά πόσο 

σημαντικό είναι ένα συγκεκριμένο κριτήριο σε σχέση με ένα άλλο για την 

απόφαση που πρέπει να πάρει. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά που κάνουν την συγκεκριμένη τεχνική 

ενδιαφέρουσα είναι η διαμόρφωση μιας ιεραρχίας για αποφάσεις και η σχετικά 

απλή συμμετοχή των ατόμων που θέλουν να πάρουν την απόφαση (decision 

makers). Και τα δυο συμβάλουν στην βολική συγχώνευση με τα GIS, εφόσον η 
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ιεραρχική δομή μπορεί να παρουσιαστεί σε χωρικούς τομείς και οι εκτιμήσεις 

των decision makers μπορούν απευθείας να επεξεργαστούν, να αναβαθμιστούν 

και να μεταφερθούν μέσα στο περιβάλλον GIS. Η πιο σημαντική πτυχή της όλης 

διαδικασίας είναι η αλληλεπίδραση του GIS με την ομάδα των αποφάσεων. 

Η ΑΗΡ είναι μία μέθοδος αποσύνθεσης του προβλήματος σε μία ιεραρχία 

υπο-προβλημάτων, τα οποία μπορούν να κατανοηθούν και να αξιολογηθούν 

καλύτερα. Οι ακόλουθες εκτιμήσεις μετατρέπονται σε αριθμητικές τιμές και 

επεξεργάζονται έτσι ώστε να γίνει κατάταξη κάθε εναλλακτικής σε μία 

αριθμητική κλίμακα. Όπως αναφέρει και ο Nauman (1998) η μέθοδος αυτή 

αποτελείται από τέσσερα κύρια βήματα:  

1) Αποσύνθεση του προβλήματος και Ιεράρχηση των στόχων, των κριτηρίων 

και υπο-κριτηρίων και των εναλλακτικών 

2) Σύγκριση των στόχων ανά ζεύγη  

3) Έλεγχος συνέπειας των συγκρίσεων και  

4) Συγκέντρωση των συγκρίσεων 

 

Η ιεράρχηση των στόχων της επιλογής των πηγών απεικονίζεται στο 

διάγραμμα 1(Nauman,1998). Ο κύριος στόχος της επιλογής πηγής είναι η 

ικανοποίηση του χρήστη, τόσο σε ποιότητα όσο και σε κόστος. Κάθε υπο-στόχος 

διαμορφώνεται με βάση διάφορα κριτήρια. Το κάτω επίπεδο αποτελείται από τις 

πηγές πληροφόρησης. 

 

 

Διάγραμμα 1 

 

Για την αναπαράσταση των συγκρίσεων των στόχων ανά ζεύγη, πίνακες 

συγκρίσεων ορίζονται για τον κύριο στόχο και για κάθε υπο-στόχο της 
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ιεραρχίας. Τα δεδομένα του πίνακα για την ικανοποίηση, ποιότητα και το 

κόστος αντικατοπτρίζουν τη στάθμιση, ενώ τα δεδομένα του πίνακα για τα 

κριτήρια αντικατοπτρίζουν τα υπολογιζόμενα κόστη. Οι τιμές είναι ανάμεσα 

στο 1 (ίσης σημασίας) και το 9 (πολύ περισσότερο σημαντικό) ή είναι 

συμπληρωματικές. Τα στοιχεία που αφορούν την ιεράρχηση των στόχων 

συλλέγονται από ειδικούς ή από τους λήπτες αποφάσεων για την ανά ζεύγη 

σύγκριση των στόχων στη βάση μίας ποιοτικής κλίμακας. Οι ειδικοί μπορούν να 

χαρακτηρίσουν τη σύγκριση ως «ίση», «οριακά ισχυρή», «πολύ ισχυρή» και 

«υπερβολικά ισχυρή». 

 

Στο στάδιο του έλεγχου συνέπειας δίνονται στοιχεία για τη μεταβατική 

ασυνέπεια των συγκρίσεων.  Οι ανα ζεύγη συγκρίσεις των κριτηρίων που 

προέκυψαν στο προηγούμενο βήμα οργανώνονται σε έναν τετράγωνο πίνακα. 

Τα διαγώνια στοιχεία του πίνακα είναι 1. Το κριτήριο που βρίσκεται στην i 

σειρά είναι καλύτερο από το κριτήριο που βρίσκεται στη σειρά j εάν η τιμή του 

στοιχείου (i,j) είναι μεγαλύτερη του 1. Διαφορετικά, το κριτήριο στη j σειρά 

είναι καλύτερο από το κριτήριο στην i σειρά. Το στοιχείο (j,i) είναι το 

αντίστροφο του στοιχείου (i,j)(Triantaphyllou et al., 1996). 

 

Για το στάδιο της συγκέντρωσης, υπολογίζεται ένας συντελεστής βάρους 

για κάθε στόχο και υπο-στόχο. Το τελικό σκορ προτίμησης κάθε πηγής 

υπολογίζεται ως το σταθμισμένο άθροισμα των τιμών κάθε πιθανούς πορείας 

ανάμεσα στην πηγή και τον κύριο στόχο (Nauman, 1998). 

Η μέθοδος ΑΗΡ, σύμφωνα με τον Saaty (1980), βασίζεται θεωρητικά σε 

τέσσερα αξιώματα: 

1) Ο λήπτης αποφάσεων μπορεί να παρέχει συγκρίσεις ανα ζεύγη αij δύο 

εναλλακτικών i και j αναφορικά με ένα κριτήριο/ υπο-κριτήριο στη βάση 

μίας αντίστροφης κλίμακας αij=1/ αij. 

2) Ο λήπτης αποφάσεων ποτέ δεν κρίνει μία εναλλακτική ως απόλυτα 

καλύτερη από μία άλλη αναφορικά με ένα κριτήριο, για παράδειγμα, αij≠∞. 

3) Το πρόβλημα απόφασης μπορεί να διαμορφωθεί σε μία ιεραρχία. 

4) Όλα τα κριτήρια/ υπο-κριτήρια, τα οποία έχουν κάποια επιρροή στο 

δοσμένο πρόβλημα, καθώς και όλες οι σχετικές εναλλακτικές, 

απεικονίζονται σε μία ιεραρχία. 
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Περιληπτικά, τρεις βασικές ιδέες διέπουν τη μέθοδο ΑΗΡ: 

• Η ΑΗΡ είναι αναλυτική- η μαθηματική και λογική αιτιολόγηση για τη 

λήψη αποφάσεων είναι το ισχυρό γνώρισμα της μεθόδου. Συμβάλλει 

στην ανάλυση του προβλήματος σε μία λογική βάση και στη μετατροπή 

των σκέψεων και διαισθήσεων του λήπτη αποφάσεων σε νούμερα. 

• Η ΑΗΡ δομεί το πρόβλημα σε μία ιεραρχία- η αποσύνθεση του 

προβλήματος σε υπο-προβλήματα μειώνει την πολυπλοκότητα του 

προβλήματος. 

• Η ΑΗΡ ορίζει μία διαδικασία για τη λήψη αποφάσεων- οι πληροφορίες 

του λήπτη αποφάσεων ενσωματώνονται στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, η οποία αναπτύσσεται σε επιστημονική βάση, κάνοντας 

ευκολότερη τη συλλογική λήψη αποφάσεων. 

 

Η ΑΗΡ έχει βρει εφαρμογή σε πολλά σενάρια λήψης αποφάσεων: 

• Επιλογή μίας εναλλακτικής από ένα σύνολο εναλλακτικών 

• Αξιολόγηση/ προτεραιότητα ορισμένων εναλλακτικών έναντι άλλων 

• Κατανομή πόρων-εύρεση του καλύτερου συνδυασμού εναλλακτικών 

κάτω από ορισμένους περιορισμούς 

• Οριοθέτηση- ορισμένων διαδικασιών ή συστημάτων με βάση κάποιες 

άλλες διαδικασίες ή συστήματα 

• Ποιοτικό μάνατζμεντ 

 

Διάφοροι τομείς όπου έχει εφαρμοστεί η μέθοδος ΑΗΡ είναι ο τομές της 

υγείας, της άμυνας, του σχεδιασμού προγραμμάτων, των τεχνολογικών 

προβλέψεων, του μάρκετινγκ, της τιμολόγησης νέων προϊόντων, των 

οικονομικών προβλέψεων, την αξιολόγηση πολιτικής, των κοινωνικών 

επιστημών κ.α. Επίσης, οι εφαρμογές της μεθόδου αυτής στην ανάλυση 

συγκρούσεων, την έρευνα στρατιωτικών επιχειρήσεων, τον τοπικό και αστικό 

σχεδιασμό και το ερευνητικό και αναπτυξιακό μάνατζμεντ, την έχουν 

καταστήσει μία από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους στο χώρο της λήψης 

αποφάσεων. Η μέθοδος ΑΗΡ έχει εξελιχθεί με το πέρασμα των χρόνων και 
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εφαρμόζεται ευρέως σε συνδυασμό με μαθηματικό προγραμματισμό και 

διάφορες τεχνικές ανάλυσης. 

(Nauman, 1998) 

 

Τα ισχυρά σημεία και οι αδυναμίες της AHP αποτελούν θέμα σημαντικής 

συζήτησης ανάμεσα σε ειδικούς της πολυκριτήριας ανάλυσης. Είναι εμφανές ότι 

οι χρήστες γενικά βρίσκουν την κατά ζεύγη σύγκριση των στοιχείων ευθεία και 

βολική. Από την άλλη, σοβαρές αμφιβολίες έχουν εμφανιστεί σε σχέση με τα 

θεωρητικά θεμέλια της AHP και με μερικές ιδιότητές της. Συγκεκριμένα, 

ανησυχία έχει προκαλέσει το φαινόμενο της αντιστροφής της κατάταξης. Αυτή 

είναι η πιθανότητα όπου, απλά προσθέτοντας μία άλλη επιλογή στη λίστα των 

επιλογών που εκτιμούνται, η κατάταξη δύο άλλων επιλογών, που δεν 

σχετίζονται με την καινούργια, μπορεί να αντιστραφεί. Αυτό αντιμετωπίζεται 

από πολλούς ως ασυνεπές σε σχέση με τη λογική αξιολόγηση των επιλογών και 

έτσι αμφισβητείται η θεωρητική βάση της AHP.  
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στην εργασία αυτή έγινε μια προσπάθεια για να βρούμε μια τεχνική η 

οποία θα μας χρησιμεύει στην επίλυση προβλημάτων εύρεσης τοποθεσίας ή 

χρήσης γης. Μια τέτοια τεχνική είναι η ενσωμάτωση της Διαδικασίας 

Αναλυτικής Ιεράρχησης στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα. Κάναμε 

μια θεωρητική ανασκόπηση των GIS και αναφέραμε πως κατηγοριοποιούνται, 

πως λειτουργούν και τι εφαρμογές έχουν. Στη συνέχεια μελετήσαμε τον τρόπο 

λειτουργίας της AHP και αναφέραμε παραδείγματα. Τέλος μιλήσαμε για το πώς 

συνδυάζονται τα δύο, τι μειονεκτήματα των GIS καλείται να λύσει η AHP και 

πως θέτουμε κριτήρια προτίμησης στα δεδομένα του προβλήματός μας. 

Η μέθοδος ΑΗΡ είναι ένα βοήθημα αποφάσεων με πολλαπλή 

χρησιμότητα, το οποίο μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα που 

περιλαμβάνουν αβεβαιότητα αλλά και πολλαπλούς στόχους. Είναι δημοφιλής με 

αρκετούς λήπτες αποφάσεων (decision maker) οι οποίοι θεωρούν ότι οι 

ερωτήσεις της είναι εύκολες και το λογισμικό EXPERT CHOICE είναι φιλικό 

προς τον χρήστη. Τα χαρακτηριστικά αυτά κάνουν εφικτή τη ενσωμάτωσή της 

σε περιβάλλον GIS. Οι εφαρμογές της έχουν οδηγήσει σε ένα τεράστιο αριθμό 

δημοσιευμένων μελετών. Παρόλα αυτά, η μέθοδος έχει αμφισβητηθεί από 

αρκετούς οι οποίοι διαφωνούν με τα θεμελιώδη αξιώματα της και επίσης 

θεωρούν ότι οι ερωτήσεις της είναι ασαφείς και μπορούν να ερμηνευθούν 

διαφορετικά από διαφορετικούς λήπτες αποφάσεων. Αυτό ενισχύεται στην 

περίπτωσή μας από το τεράστιο μέγεθος δεδομένων που προσφέρουν τα GIS. 

Πράγματι, έχει θεωρηθεί ότι η απλότητα των ερωτήσεων της εμπεριέχει μία 

έλλειψη διαύγειας στο νόημα τους, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες 

κρίσεις. Επίσης, αυτοί που κατακρίνουν την μέθοδο αμφισβητούν το κατά πόσο 

είναι δυνατόν ένα μοντέλο ΑΗΡ να αναπαραστήσει πιστά τις προτιμήσεις αυτού 

που λαμβάνει τις αποφάσεις με δεδομένες τις αριθμητικές αναπαραστάσεις 

αυτών των κρίσεων και τις μαθηματικές διαδικασίες που εφαρμόζονται σε 

αυτές. 
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 Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο σκοπός της χρήσης ενός βοηθήματος 

απόφασης είναι περισσότερο να μας δώσει διορατικότητα και κατανόηση του 

θέματος παρά να υπαγορεύσει μία «σωστή» λύση. Συχνά, η διαδικασία της 

κατασκευής και μελέτης ενός προβλήματος μπορεί να αποδειχθεί πιο χρήσιμη 

από τα αριθμητικά αποτελέσματα που θα δώσει το μοντέλο και να δώσει μια 

καλύτερη εικόνα του προβλήματος μέσα στο χαοτικό περιβάλλον GIS. Παρόλα 

αυτά, αυτή η διαδικασία αποδίδει καλύτερα όταν η αναλυτική μέθοδος θέτει 

σαφείς ερωτήσεις και βασίζει τις προτεινόμενες λύσεις της σε δοκιμασμένα 

αξιώματα και σε μία έγκυρη αναπαράσταση των κρίσεων αυτού που λαμβάνει 

τις αποφάσεις. Το αν η ΑΗΡ είναι η καλύτερη τεχνική για να υποστηρίξει αυτή 

τη διαδικασία, είναι ένα ερώτημα το οποίο θα συνεχίσει να προκαλεί διαμάχες 

και αμφισβητήσεις. 
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