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Περίληψη 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η σχεδίαση, η ανάπτυξη και ο τρόπος χρήσης µιας 

διαδικτυακής εφαρµογής χαρτογράφησης των µονάδων εκπαίδευσης Ν. Ηλείας. Στην 

εφαρµογή χρησιµοποιείται RDBMS και τεχνολογίες διαδικτύου, όπως XHTML, CSS, XML, 

PHP, JavaScript και Google Maps API. Επίσης, προτείνονται κάποιοι τρόποι αξιοποίησής της. 

Λέξεις κλειδιά: τεχνολογίες παγκόσµιου ιστού, γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών. 

Abstract 
In this paper you are presented with the design, development and use of an Internet mapping 

application referring to the educational units of Ileia, Greece. In this application an RDBMS as 

well as Internet technologies, such as XHTML, CSS, XML, PHP, JavaScript & Google Maps 

API, are used. Ways of exploitation of the application are also suggested. 

Keywords: world wide web technologies, geographic information systems. 

 

1. Εισαγωγή 

Οι συνεχώς εξελισσόµενες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) παρέχουν πλέον τέτοιες δυνατότητες στη συλλογή, διαχείριση και διάθεση της 

πληροφορίας, ώστε στην πλειοψηφία των πολιτών να έχουν δηµιουργηθεί αντίστοιχα 
µεγάλες προσδοκίες και απαιτήσεις για τους τρόπους αναπαράστασής της, οι οποίοι 

να οδηγούν σε εύκολη, γρήγορη και δηµιουργική αξιοποίησή της. 

Πράγµατι, στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας πολλές ∆ιευθύνσεις και 
Γραφεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αλλά και άλλοι φορείς, 

έχουν δηµιουργήσει αξιόλογους δικτυακούς τόπους που, στα πλαίσια της 

πληροφόρησης που παρέχουν, περιλαµβάνουν και στοιχεία για τις µονάδες 

εκπαίδευσης. Όµως πολλές φορές τα στοιχεία αυτά είναι αποσπασµατικά και 
ανεπίκαιρα, η παρουσίασή τους γίνεται ανοµοιόµορφα, ενώ ο εντοπισµός και η 

αξιοποίησή τους γίνεται δύσκολα. Επίσης, κάποιες πληροφορίες δεν παρέχονται από 

κανένα φορέα, επειδή ίσως δεν εµπίπτουν στην άµεση αρµοδιότητά τους. 

Έτσι, λοιπόν, στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ηλείας δηµιουργήθηκε µία διαδικτυακή εφαρµογή 

χαρτογράφησης µε στόχο να παρέχει το γεωγραφικό στίγµα και διάφορα στοιχεία για 

όλες τις εκπαιδευτικές και διοικητικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας και 
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∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αλλά και για διάφορα άλλα σηµεία γενικότερου 
εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος του νοµού, όπως δηµόσιες βιβλιοθήκες, συνεδριακά 

κέντρα, σηµεία ανακύκλωσης, κ.ά. Η δηµιουργία µιας τέτοιας εφαρµογής είναι 

συµβατή µε τους σκοπούς της λειτουργίας του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., αφού σε αυτούς 

περιλαµβάνεται η στήριξη της διδασκαλίας και της εφαρµογής της πληροφορικής και 

των νέων τεχνολογιών στα σχολεία (Νόµος 3467, 2006, άρθρο 16/παρ. 9) και η 
συµβολή στη διαµόρφωση σύγχρονων τάσεων στις υποδοµές και τις τηλεµατικές 

υπηρεσίες των σχολικών εργαστηρίων (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2006). 

2. Τεχνική περιγραφή της εφαρµογής 

2.1 Βάση δεδοµένων 

Για την καταγραφή των στοιχείων των µονάδων εκπαίδευσης χρησιµοποιείται µια 

σχεσιακή Βάση ∆εδοµένων (Β∆) που υλοποιήθηκε µε MS Access. Η ίδια Β∆ 

χρησιµοποιείται και για την καταγραφή της επίλυσης των τεχνικών προβληµάτων και 
των επισκέψεων στις µονάδες που πραγµατοποιούνται από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 

 

Σχήµα 1: Πίνακες και σχέσεις της βάσης δεδοµένων 

Στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται το τµήµα εκείνο του σχεδιασµού της Β∆ που αφορά σε 

αυτή την εργασία, δηλαδή οι πίνακες µε τα στοιχεία των µονάδων και οι µεταξύ τους 

σχέσεις. Ο σχεδιασµός έγινε µε επιλογές που αποτρέπουν την πολλαπλή καταχώριση 

των ίδιων πληροφοριών, που εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των δεδοµένων και 
αυξάνουν την ευελιξία και την επεκτασιµότητα, όπως π.χ. είναι η χρήση κλειδιών,  

σχέσεων ένα προς πολλά, κανόνων επικύρωσης, κ.ά. Από τα δεδοµένα αυτών των 

πινάκων, και µε τη βοήθεια ενός ερωτήµατος δηµιουργίας πίνακα, δηµιουργείται 

τακτικά ένας άλλος πίνακας που περιλαµβάνει µόνο τα απαραίτητα πεδία και για 

εκείνες µόνο τις µονάδες που έχει καταχωριστεί το γεωγραφικό στίγµα. Από τον 
πίνακα αυτό γίνεται εξαγωγή ενός XML αρχείου που περιέχει όλες αυτές τις 

πληροφορίες. Το XML αρχείο συνοδεύει τις ιστοσελίδες της εφαρµογής και 

ουσιαστικά από αυτό αντλούνται οι πληροφορίες που κάθε φορά προβάλλονται στο 

χάρτη. Απόσπασµα µε τις πληροφορίες κάποιας µονάδας φαίνεται στο Σχήµα 2.  
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Έχει ληφθεί µέριµνα για τον περιορισµό του συνολικού µεγέθους του XML αρχείου, 
ώστε να µεταφέρεται όσο το δυνατό γρηγορότερα στους υπολογιστές των χρηστών, 

ακόµα και χωρίς ευρυζωνική διασύνδεση. Συγκεκριµένα, οι ονοµασίες των ετικετών 

(tags) αποτελούνται από 2 µόνο χαρακτήρες, σε αντίθεση µε τα αντίστοιχα ονόµατα 

των πεδίων στους πίνακες της Β∆. Για παράδειγµα η ετικέτα «ΓΜ» αντιστοιχεί στο 

πεδίο «Γεωγραφικό_Μήκος». Για τον ίδιο λόγο, οι πληροφορίες πολλών πεδίων, 
όπως για τη Βαθµίδα, το Είδος µονάδας, κ.ά., περιλαµβάνονται ως αριθµοί και όχι ως 

αλφαριθµητικά. Ενδεικτικό µέγεθος του αρχείου είναι 50 KB ανά 170 µονάδες. 

Επίσης, οι διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των µονάδων δεν 
καταγράφονται µέσα στο XML αρχείο µε χρήση του συµβόλου «@», ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να ανιχνευτούν από αυτόµατους µηχανισµούς 

αναζήτησης και να γίνουν στη συνέχεια στόχος αποστολής ανεπιθύµητης 

αλληλογραφίας (spam). 

  

Σχήµα 2: Πληροφορίες µονάδας στο XML αρχείο και η απεικόνισή τους στο χάρτη 

2.2 ∆ιαδικτυακή διεπαφή 

Η εφαρµογή χαρτογράφησης περιλαµβάνει ιστοσελίδες που βρίσκονται στη 
διεύθυνση http://dide.ilei.sch.gr/keplinet/. Στην αρχική σελίδα maps.php υπάρχουν 

σύνδεσµοι για τις εξής: 

• maps/monades.php που αποτελεί τη βασικότερη σελίδα αφού σε αυτήν 

απεικονίζεται ο χάρτης της εφαρµογής µε τα καταχωρισµένα στοιχεία των 

µονάδων. Για λόγους ευχρηστίας υπάρχει και σε έκδοση πλήρους οθόνης. 

• maps/getcoords.php για την υποβολή στοιχείων από τις µονάδες. Κατά την 

υποβολή, ένα PHP script που αποτελείται από περίπου 80 γραµµές κώδικα 
δηµιουργεί αυτόµατα σχετικό email και το αποστέλλει στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 

• maps/showpoint.php ως βοηθητική σελίδα που χρησιµοποιείται κυρίως από 

το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ώστε να γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των γεωγραφικών 
συντεταγµένων που υποβάλλουν οι µονάδες µέσω του αυτόµατου email. 
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Οι ιστοσελίδες έχουν υλοποιηθεί χωρίς τη χρήση κάποιας πλατφόρµας CMS (Content 
Management System), ώστε να µην υπάρχει δέσµευση από συγκεκριµένη τέτοια 

πλατφόρµα και να µην υπάρχει εξάρτηση από τη λειτουργία συστήµατος DBMS, 

όπως είναι η MySQL που υποστηρίζει το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο, όταν µάλιστα 

δεν παρέχονται πλήρη δικαιώµατα διαχείρισης. Ωστόσο, οι σελίδες ακολουθούν 

πιστά τα πρότυπα XHTML και CSS, ενώ χρησιµοποιούν αποκλειστικά κωδικοποίηση 
UTF8 (Αδαµόπουλος, 2008). 

 

Σχήµα 3: Η βασική ιστοσελίδα της εφαρµογής χαρτογράφησης 

Για τη δηµιουργία και την απεικόνιση του χάρτη µε τις ενδείξεις των µονάδων, που 

φαίνεται στο Σχήµα 3, έγινε συγγραφή κώδικα σε JavaScript (JavaScript Reference, 

n.d.), µέσω του οποίου αξιοποιείται το Google Maps API (Google Maps API 

Reference, n.d.) που δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης εξειδικευµένων εφαρµογών 

χαρτογράφησης. Ο κώδικας αυτός αποτελείται από περίπου 320 γραµµές συνολικά 

και δεν γίνεται χρήση κανενός έτοιµου module, έτσι ώστε να υπάρχουν µεγαλύτερα 
περιθώρια ευελιξίας αλλά και να εξερευνηθούν σε βάθος οι προγραµµατιστικές 

δυνατότητες που παρέχει αυτό το API. 

Ο JavaScript κώδικας διαβάζει από το XML αρχείο τις πληροφορίες των µονάδων 

και τις απεικονίζει στο χάρτη, όλες ή φιλτραρισµένες, ανάλογα µε τις επιλογές του 
χρήστη στη σχετική φόρµα που περιλαµβάνεται στην ιστοσελίδα. Η χρήση µιας 

client-side γλώσσας προγραµµατισµού, όπως είναι η JavaScript, όπου η εκτέλεση του 

κώδικα πραγµατοποιείται από το πρόγραµµα περιήγησης των χρηστών και όχι από το 

διακοµιστή, δίνει τη δυνατότητα το διάβασµα του XML αρχείου να γίνεται µία µόνο 

φορά σε κάθε φόρτωση της ιστοσελίδας και όχι κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει 

διαφορετικές παραµέτρους για το φιλτράρισµα των απεικονιζόµενων µονάδων. Έτσι, 



3η  Πανελλήνια ∆ιηµερίδα Καθηγητών Πληροφορικής 

5 

επιτυγχάνεται αποδοτική αξιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται, ακόµα και 
µέσα από διασυνδέσεις µικρών ταχυτήτων. Μάλιστα, αν ο χρήστης έχει επισκεφτεί 

πρόσφατα την ιστοσελίδα, οπότε τα απαραίτητα αρχεία θα βρίσκονται αποθηκευµένα 

ως «Προσωρινά αρχεία Internet», τότε µπορεί να τη χρησιµοποιεί κανονικά ακόµα 

και κάνοντας «Εργασία χωρίς σύνδεση». 

Μελλοντικά, πρόκειται να δοκιµαστούν και να ενσωµατωθούν στην εφαρµογή και 

άλλες τεχνολογίες παγκόσµιου ιστού, όπως είναι το AJAX, να γίνει ολοκλήρωση µε 

βάσεις δεδοµένων, κ.ά. Ακόµα, θα δοθεί δυνατότητα στις µονάδες ώστε µέσω 

υπερσυνδέσµων που θα τοποθετούν στις ιστοσελίδες τους να προσπελαύνουν την 
εφαρµογή χαρτογράφησης εµφανίζοντας επιπλέον πληροφορίες, όπως για 

παράδειγµα φωτογραφία της µονάδας, στατιστικά στοιχεία, κ.ά. 

3. Χρήση της εφαρµογής 

3.1 Εντοπισµός θέσης και στοιχείων µονάδων 

Στη βασική σελίδα της εφαρµογής που φαίνεται στο Σχήµα 3, ο χρήστης µπορεί να 

κάνει περιήγηση στο χάρτη σύροντάς τον µε το ποντίκι προς όλες τις κατευθύνσεις 

και αλλάζοντας την κλίµακα, να βλέπει µε χρωµατιστές ενδείξεις τις διαφορετικές 
κατηγορίες των µονάδων (∆ιευθύνσεις/Γραφεία Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγεία, 

∆ηµοτικά, Γυµνάσια, Γενικά Λύκεια, ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ., Ειδικού τύπου, Άλλα), να 

επιλέγει ποιες κατηγορίες µονάδων θέλει να εµφανίζονται πάνω στο χάρτη, ή και από 

ποια ∆ιεύθυνση/Γραφείο, ή και από ποιο ∆ήµο. Επίσης, µπορεί να επιλέγει από 

αντίστοιχους συνδέσµους τη µονάδα που επιθυµεί για να γίνεται αυτόµατος 
εντοπισµός της στο χάρτη. 

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 2, αν γίνει επιλογή µιας µονάδας τότε εµφανίζονται τα 

στοιχεία της, δηλαδή η ονοµασία της, ο κωδικός, η ∆ιεύθυνση ή το Γραφείο 

εκπαίδευσης που ανήκει διοικητικά, ο δήµος, το τηλέφωνο, το φαξ, η διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και η διεύθυνση του δικτυακού τόπου. Μάλιστα, τα δύο 

τελευταία έχουν τη µορφή υπερσυνδέσµου. 

3.2 ∆ιαδικασία υποβολής στοιχείων από τις µονάδες 

Οι µονάδες µπορούν να εντοπίζουν τις γεωγραφικές συντεταγµένες τους και να 

αποστέλλουν τα στοιχεία τους µέσα από την ειδικά διαµορφωµένη σελίδα υποβολής. 

Αν και η διαδικασία είναι απλή, ωστόσο στη σελίδα υπάρχουν και συγκεκριµένες 
οδηγίες. Έτσι, αρχικά εντοπίζουν την ακριβή θέση τους σύροντας κατάλληλα το 

χάρτη και αυξάνοντας την κλίµακα σε επίπεδο κτιρίου. Μετά καθορίζουν το 

γεωγραφικό στίγµα τους µε κλικ στο χάρτη. Στο σηµείο εκείνο εµφανίζεται ένας 

κόκκινος δείκτης τον οποίο µπορούν να σύρουν µε το ποντίκι για ακόµα µεγαλύτερη 

ακρίβεια. Στη συνέχεια συµπληρώνουν τα στοιχεία τους στα πεδία της φόρµας που 
υπάρχει στο δεξιό τµήµα της ιστοσελίδας και στο τέλος κάνουν κλικ στο κουµπί 
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«Αποστολή». Τότε δηµιουργείται αυτόµατα ένα email που περιλαµβάνει όλες τις 
απαιτούµενες πληροφορίες, το οποίο παραλαµβάνεται από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Η 

µονάδα δεν καταχωρίζεται απευθείας στο διαδικτυακό χάρτη, αφού θα πρέπει να 

γίνουν πρώτα κάποιοι έλεγχοι εγκυρότητας των συντεταγµένων και πιθανώς κάποια 

διόρθωσή τους. 

Μέχρι τώρα έχουν καταχωρισθεί περίπου 200 σηµεία ενδιαφέροντος, από τα περίπου 

330 του νοµού συνολικά, σε χρονικό διάστηµα µικρότερο του ενός έτους και ενώ η 

εφαρµογή βρίσκεται υπό συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση. Περίπου τα µισά από αυτά 

καταχωρίσθηκαν µε στοιχεία που απέστειλαν οι ίδιες οι µονάδες µε χρήση της 
διαδικασίας υποβολής. 

4. Αξιοποίηση της εφαρµογής χαρτογράφησης 

Η εφαρµογή πέρα από τις συγκεκριµένες ανάγκες διάθεσης των στοιχείων των 

µονάδων που καλύπτει, µπορεί να αξιοποιηθεί και εκπαιδευτικά, π.χ. για την 

εξοικείωση των µαθητών µε τις υπηρεσίες του διαδικτύου, για τη διδασκαλία της 
τοπικής γεωγραφίας, για την προώθηση των συνεργασιών µεταξύ σχολείων, κ.ά. 

Επιπλέον, µπορεί να συµβάλλει στην εκπαιδευτική έρευνα. 

Επίσης, είναι µέσο προβολής του έργου που επιτελεί το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., αφού κάνει 
γνωστή την ύπαρξή του και τις δραστηριότητές του στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. 

Τέλος, αποτελεί πλατφόρµα δοκιµής και εφαρµογής των νέων διαδικτυακών 

τεχνολογιών που συνεχώς παρουσιάζονται στο προσκήνιο και συµβάλλει στη 
διάχυση της τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Άλλωστε, 

ο κώδικας που έχει αναπτυχθεί είναι εκ φύσεως ανοιχτός και οποιοσδήποτε 

ενδιαφερόµενος είναι ελεύθερος να τον χρησιµοποιήσει. 
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