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Google Maps API 
PHP 

MySQL 
APACHE SERVER 

XAMPP 
AJAX 

JAVASCRIPT 



Google Maps API 

Εισαγωγή χαρτών Google  σε διαδικτυακές 
εφαρμογές 
 

• Google Static Maps Api (V2) 
• Google Maps Javascript Api (V3) 
• Google Maps for Flash 

 



XAMPP  
(PHP / MySQL /APACHE) 

Mία διανομή η οποία μας επιτρέπει να 
εγκαταστήσουμε τα παραπάνω όλα μαζί σε ένα 
πακέτο και να έχουμε έναν web server στον 
υπολογιστή μας. 
 



PHP 
• HTML-embedded scripting γλώσσα 
• Δημιουργία δυναμικά παραγόμενων σελίδών  
• Υψηλή απόδοση 
• Δωρεάν 
• Διασυνδέσεις με πολλά διαφορετικά συστήματα 

βάσεων δεδομένων 
• Ευκολία μάθησης και χρήσης 
• Διαθεσιμότητα του κώδικα προέλευσης 

 



           APACHE SERVER 
Ένας web server που εντοπίζει την ιστοσελίδα και τη 
στέλνει στον browser, μέσω ΗΤΤΡ πρωτοκόλλου. 
 
Είναι ο δημοφιλέστερος γιατί είναι 
• freeware 
•Open-source 
•Συμβατός με πολλά λειτουργικά 



MySQL 
 
Ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Είναι 
διακομιστής πολλαπλών χρηστών και παρέχει ασφάλεια 
στα δεδομένα. Είναι δωρεάν και για όλες τις 
πλατφόρμες υπάρχει μια αντίστοιχη έκδοση του 
MySQL. 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 



Υπάρχει ένα id για κάθε χώρα, ήπειρο κ.λ.π έτσι ώστε 
να μπορεί να γίνεται η αντιστοίχιση μεταξύ των 
στοιχείων της βάσης. Π.χ η Ουκρανία με id:8 ανήκει 
στην Ευρώπη με id:4.  
 



ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΑΡΧΕΙΑ PHP 
• Index.php 
(Διαμόρφωση – Γραφικό περιβάλλον) 
 
• function getXMLHTTP()   
(Άντληση και αποστολή δεδομένων στον server) 
 
• function getCountry(continent_id)  
(Καλεί το findcountry.php) 
 
• findcountry.php 
(Επιστρέφει τις χώρες ανάλογα με την ήπειρο) 
$query="SELECT country_id,country_name FROM country 
WHERE continent_id ='$continent'ORDER BY country_name  

 
 



• function getCity(continent_id, country_id) 
(Καλεί το αρχείο findCity.php) 
 
• findCity.php 
(Επιστρέφει τις πόλεις ανάλογα με τη χώρα και καλεί τη 

συνάρτηση getPoi  αν θέλουμε τα POI ή την 
getCITYDetails αν θέλουμε να δούμε το χάρτη ) 

$query="SELECT city_id,city_name FROM city WHERE 
continent_id='$continent' AND country_id='$country'ORDER BY city_name"; 
$result=mysql_query($query); 
<select name="city" id="city” 
onchange="getPoi(<?=$continent?>,<?=$country?>,this.value);getCITYDetails
(this.value);"> 
 
• function getPoi (continent_id,country_id,city_id) -  
(καλεί το αρχείο findPOI.php) 

 



• function getCITYDetails(cityId)  
(καλεί το αρχείο findCityDetails.php) 
 
• findPOI.php 
(Επιστρέφει τα POI ανάλογα με τις επιλογές μας και 

καλεί την getPoiDetails) 
 
• findCityDetails.php 
(Εκτελεί ερώτημα στη  
βάση στους πίνακες 
 city_lat, city_long) 

 



• function getPoiDetails 
(καλεί το αρχείο  findPOIDetails.php) 
 
• findPOIDetails.php 
(Εκτελεί ερώτημα στη βάση στους πίνακες poi_lat, 

poi_long 
 
• Function doMaps– function doMap 
(Αντιστοιχούν στα 2 Show me the Map (city και Poi 
αντίστοιχα. Ορίζουν το χάρτη, τις παραμέτρους του και 
τον marker) 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Στο δεύτερο drop down menu ο χρήστης μπορεί να 
εισάγει νέο POI. 
Μετακινώντας τον marker, ορίζονται οι συντεταγμένες 
του σημείου, επιλέγει από το menu, ήπειρο, χώρα, πόλη 
και συμπλρώνει ένα όνομα. Με το κουμπί submit 
καταχωρεί το σημείο στη βάση δεδομένων 
 



Παράδειγμα 
Καταχώρηση Πανεπιστημίου στη βάση. 
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