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Ιστοσελίδα Γενική περιγραφή 

All Points Blog 
Ασχολείται με την συλλογή γεωχωρικών ειδήσεων 
και θεμάτων που άλλοι χάνουν 

Cartogrammar  
Μία ιστοσελίδα για οτιδήποτε έχει σχέση με την 
χαρτογραφία  

CloverPoint Blog  
Επαναπροσδιορίζοντας τα όρια των παραδοσιακών 
ΓΣΠ.  

eSpatial Blog  
Μια λίστα από ιστοσελίδες με συμβουλές, 
χαρακτηριστικά και λειτουργίες που αφορούν την 
απευθείας σύνδεση του λογισμικού χαρτογράφησης.  

Everything Has A 
Location  

Ιστοσελίδα με κοινές εμπειρίες και γνώσεις σχετικά 
με τα ΓΣΠ και των εφαρμογών τους.  

Fulcrum  
Συλλογή δεδομένων με κινητά και οι τάσεις των 
λογισμικών ΓΣΠ.  

Geoawesomeness Blog  
Μία από τις καλύτερες ιστοσελίδες γύρω από τους 
χάρτες, τηλεπισκόπηση και οτιδήποτε που έχει σχέση 
με την γη.  

GeoChalkboard  
Οι τεχνολογίες που έχουν σχέση με τη Γη, Google 
Maps, Esri, Arc2Earth, και Microsoftt Bing (αφορά 
τους χρήστες της Esri).  

Geomatics helps 
discover our world  

Ιστοσελίδα γύρω από την τηλεπισκόπηση, ΓΣΠ, 
χαρτογραφία και LIDAR (αφορά την εταιρεία 
Geomatics, αλλά μπορεί να βρείτε ιδέες, χρήσιμες 
εφαρμογές) 

geoMusings  
Μία ιστοσελίδα για τον προγραμματισμό, την 
γεωχωρική τεχνολογία και εφαρμογές τους.  

GISblog.com  
Νέα με θέματα ΓΣΠ, χαρτογράφησης, 
Τηλεπισκόπησης, Γεωδεδομένων.  

GIS-Blog.com  

Τελευταίες ειδήσεις σχετικά με θέματα ΓΣΠ, 
μαθήματα για το στατιστικό πρόγραμμα R, 
Φυλλάδια, Web-χαρτογράφηση, καθώς και 
στατιστικά στοιχεία και δεδομένα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης.  

GIS Cloud  

Νέα, ενημερώσεις, ανακοινώσεις, σεμινάρια, βίντεο, 
εκπαιδευτικό υλικό, περιπτώσεις χρήσης και πολλά 
άλλα πράγματα που μπορεί να διαβάσει και να 
βρεθεί σε αυτήν την ιστοσελίδα.  

GIS for Thought  
Ιδιωτική χαρτογραφική ιστοσελίδα, 
προσανατολισμένη σε ΓΣΠ ΕΛ/ΛΑΚ κυρίως στο 
QGIS.  

GIS Geography  
Παρέχει πηγές που σχετίζονται με τα δεδομένα ΓΣΠ, 
χαρτογράφηση, τηλεπισκόπηση, χωρική ανάλυση 
και πληροφορίες λογισμικών.  
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GIS GPS Geodesy 
Bookmark  

Συμβουλές, σύνδεσμοι, σχέδια, και τις νέες 
ανακαλύψεις σχετικά με ΓΣΠ, GPS, Γεωδαισία και 
κάποια δόση ανοικτού κώδικα ΓΣΠ, GPS και 
λογισμικά γεωδαισία  

Grindgis.com  

Εξερευνήστε όλα τα είδη των νέων για GIS, 
μαθήματα, ιστοσελίδες και άρθρα. Μάθετε ΓΣΠ και 
τηλεπισκόπηση πολύ εύκολα. Επίσης, μάθετε τα 
διαφορετικά είδη των ανοικτών λογισμικών ΓΣΠ.  

James Fee GIS Blog  
Geospatial Technology, Web Mapping and Spatial 
Services  

MangoMap Blog  
Η go-to ιστοσελίδα για τους λάτρεις της web 
χαρτογράφησης. Μεγάλο περιεχόμενο και 
μαθήματα.  

MapCentia Blog  
Η ιστοσελίδα του ανοικτού κώδικα MapCentia 
GeoCloud (GC2)  

The Map Room - A 
Weblog About Maps  

Καλύπτει τα πάντα, από τη συλλογή με την 
τελευταία λέξη της τεχνολογίας γεωχωρικών 
πληροφοριών από μια γενική προοπτική. 

MapSAR (Search and 
Rescue)  

ΓΣΠ για έρευνα και διάσωση  

Open Source GIS Blog  
Μια ιστοσελίδα για τα ανοικτού κώδικα ΓΣΠ, 
Επεξεργασία εικόνας, Δεδομένα, Ανάλυση, και 
δημοσίευση τους στο Διαδίκτυο..  

SPATIALGURU  
Καλύπτει πολλά θέματα επικεντρωμένα στον 
ανοικτό κώδικα.  

Spatial Scrawl  
Μοίρασμα γνώσεων για τα ΓΣΠ, GPS και 
τηλεπισκόπηση. Επικεντρώνεται σε πρακτικά 
εργαλεία και παραδείγματα στο Διαδίκτυο.  

Spatial Sustain  
Καλύπτει τα θέματα για τα ΓΣΠ επικεντρώνοντας τα 
στην  βιωσιμότητα και το περιβάλλον 

web-gis Blog  
Μία ιστοσελίδα σχετικά με την χαρτογράφηση στο 
Διαδίκτυο, ΓΣΠ και όλα τα χωρικά θέματα.  
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