
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ  

ΣΙΧΣΑ ΚΧΣΑ  

 

ηόσορ ηηρ ζςγκεκπιμένηρ πηςσιακήρ επγαζίαρ ήηαν μέζα από ηην 

επεξεπγαζία 2 δοπςθοπικών εικόνυν Landsat ΣΜ πος η λήτη ηοςρ έγινε 

ανηίζηοισα ηον Ιούνιο ηος 1990 και ηον Μάιο ηος 2000, να πποζδιοπιζηούν οι 

σπήζειρ γηρ και καηόπιν με ζύγκπιζη ηυν δύο ηαξινομήζευν να βπεθούν οι 

αλλαγέρ ζηην σπήζη ηηρ γηρ ζηην πεπιοσή ηηρ Αναηολικήρ Αηηικήρ πος 

αποηελείηαι από ηοςρ δήμοςρ Κπυπίαρ, Παιανίαρ, Γλςκών Νεπών, Γέπακα, 

Ανθούζα, Παλλήνη, Πικέπμι, Ραθήνα, Απηέμιδα (Λούηζα), πάηα, 

Μαπκοπούλος, Καλςβίυν, Κοςβαπά, απυνίδορ, Αναβύζζος, Κεπαηέα, 

Παλαιά Φώκαια, Λαςπευηικήρ και Αγ. Κυνζηανηίνος.  

ςγκεκπιμένα:  

ηο κεφάλαιο 1 γίνεηαι μια ειζαγυγή-πεπιγπαθή ηηρ πεπιοσήρ μελέηηρ, με 

κάποια ζηοισεία πος ζςλλέσθηκαν γι αςηήν ανά δήμο από διάθοπερ πηγέρ 

(Νομαπσία Αν. Αηηικήρ, intemet κλπ.)  

ηο κεφάλαιο 2 γίνεηαι μια γενική αναθοπά πεπί ηλεκηπομαγνηηικήρ 

ακηινοβολίαρ και ηηλεπιζκόπιζηρ, καθώρ και μια πιο εκηενήρ αναθοπά ζηην 

ζσέζη μεηαξύ ηηρ ηλεκηπομαγνηηικήρ ακηινοβολίαρ και ηηρ βλάζηηζηρ, αθού 

είναι έναρ βαζικόρ παπάγονηαρ ηόζο ζηην ζςγκεκπιμένη επγαζία, όζο και ζε 

όλερ ηιρ πεπιβαλλονηικέρ επιζηήμερ. Σέλορ γίνεηαι μια αναθοπά ζηα 

σαπακηηπιζηικά και ηιρ ιδιόηηηερ ηος δοπςθόπος Landsat ΣΜ, οι θυηογπαθίερ 

ηος οποίος σπηζιμοποιήθηκαν ζε αςηή ηην επγαζία.  

Σο κεφάλαιο 3 αναθέπεηαι ζηην θυηοεπμηνεία καθώρ και ζηην επεξεπγαζία 

ηυν δοπςθοπικών δεδομένυν. Κςπίυρ αναπηύζζεηαι μια ζειπά βεληιώζευν, 

διοπθώζευν κλπ., πος έγιναν ηόζο ζηιρ δοπςθοπικέρ εικόνερ όζο και ζηιρ 

αεποθυηογπαθίερ, πποκειμένος να γίνει δςναηή (ή πιο εύκολη) η εξαγυγή ηηρ 

πληποθοπίαρ από αςηέρ.  

ηο κεφάλαιο 4 πεπιγπάθεηαι ηο θευπηηικό κομμάηι ηηρ γευμεηπικήρ 

διόπθυζηρ και αναδόμηζηρ ηηρ δοπςθοπικήρ εικόναρ, έηζι ώζηε να γίνει πιο 



καηανοηηή η διαδικαζία και οι επιλογέρ πος έγιναν καηά ηην γευμεηπική 

διόπθυζη ηυν εικόνυν πος σπηζιμοποιήθηκαν.  

ηο κεφάλαιο 5 γίνεηαι μια εκηενήρ θευπηηική αναθοπά ζηην ηαξινόμηζη ηυν  

δοπςθοπικών εικόνυν, ηα είδη και ηα ζςζηήμαηα ηαξινόμηζηρ, ηοςρ 

αλγόπιθμοςρ ηαξινόμηζηρ και ηέλορ πεπιγπάθεηαι ηο διάγπαμμα ποήρ πος 

ακολοςθεί ο ζςγκεκπιμένορ ηαξινομηηήρ πος σπηζιμοποιήθηκε και οι επιλογέρ 

πος πποκύπηοςν από αςηό.  

ηο κεφάλαιο 6 γίνεηαι μια αναλςηική παποςζίαζη ηος ππακηικού κομμαηιού 

ηηρ επγαζίαρ πος έγινε με ηιρ θευπηηικέρ αναθοπέρ, όπος αςηέρ δεν έσοςν 

αναθεπθεί ζε πποηγούμενα κεθάλαια. Πεπιγπάθεηαι η μεθοδολογία, ηα 

πποβλήμαηα πος ςπήπξαν, οι επιλογέρ πος έγιναν, καθώρ και ηα δεδομένα 

ηυν ζηαηιζηικών ελέγσυν καηά ηην θάζη ηηρ εξαγυγήρ ηυν ηελικών 

αποηελεζμάηυν.  

ηο κεφάλαιο 7 αναθέπονηαι ηα ζςμπεπάζμαηα καθώρ και μία ηελική 

εκηίμηζη ηυν αποηελεζμάηυν ηηρ επγαζίαρ. 

Ακολοςθεί ηέλορ ηο παπάπηημα με ηοςρ πίνακερ, ηα αναλςηικά ζηαηιζηικά και 

ηοςρ σάπηερ πος εξήσθηζαν καηά ηην ποπεία ηηρ επγαζίαρ και ηέλορ η 

βιβλιογπαθία πος σπηζιμοποιήθηκε και πος γίνεηαι αναθοπά ζε αςηήν καηά 

ηην ζςγγπαθή ηηρ επγαζίαρ.  

 

 


