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ΠΕΡΙΛΗΧΗ  
 

Στόχοσ τθσ εργαςίασ είναι θ δθμιουργία ενόσ πρόςκετου script γραμμζνου ςε PHP 

για υπάρχοντεσ ιςτοχϊρουσ (site), που προςφζρει οπτικοποίθςθ τθσ γεωγραφικισ 

τοποκεςίασ των επιςκεπτϊν ςε πραγματικό χρόνο. 

Η εφαρμογι με τθν βοικεια τθσ βάςθσ δεδομζνων MySQL καταγράφει τθν 

διεφκυνςθ IP του επιςκζπτθ και αναπαριςτά πάνω ςε ζναν παγκόςμιο χάρτθ τθν 

τοποκεςία του με τθν μορφι κουκίδων.  Επιπλζον εξάγει από τθν διεφκυνςθ IP, 

χριςιμεσ πλθροφορίεσ όπωσ θ χϊρα, ι περιοχι και θ πόλθ του επιςκζπτθ αλλά και 

τον ταχυδρομικό του κωδικό. 

Ακόμα θ εφαρμογι καταγράφει πλθροφορίεσ για τθν ςφνκεςθ του υπολογιςτι του 

χριςτθ και διατθρεί πλθροφορίεσ για το λειτουργικό του ςφςτθμα και τον 

φυλλομετρθτι. 

Τζλοσ θ εφαρμογι ζχει τθν δυνατότθτα να αναπαραςτιςει με γραφιματα τα 

δεδομζνα που ζχει ςυλλζξει για ςτατιςτικοφσ λόγουσ. Από τα  δεδομζνα αυτά 

μποροφν να προκφψουν χριςιμα ςυμπεράςματα για τουσ χριςτεσ που 

επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα.   

 

Λζξεισ κλειδιά:  PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS, Google Maps,  Οπτικοποίθςθ 

Γεωγραφικισ Τοποκεςίασ 

  



 

Abstract  
 

In this thesis will be developed a web script in PHP that can be incorporated in 

current web sites and will visualize on a world map the site’s visitors. 

The application with the aid of MySQL database will record visitors IP address and 

show his location on a world map. The application will also record useful information 

about the user, such as country, area, city and postal zip code. 

Furthermore, the application logs information about the visitor’s pc’s configuration 

and records his operating system and his browser. 

Lastly, the application can represent the data that has collected with the aid of 

charts and diagrams for statistical purposes. From the collected data useful 

conclusions about the website’s visitors can be exported. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 - Ειςαγωγό 
 

Το μεγαλφτερο όφελοσ τθσ δικτυακισ παρουςίασ μιασ επιχείρθςθσ (ι ενόσ φυςικοφ 

προςϊπου) εκτόσ τθσ παρουςίασ αυτισ κακ’ αυτισ, είναι τα ςτατιςτικά 

επιςκεψιμότθτασ ιςτοςελίδων (web statistics) που μποροφν να αποκομιςτοφν. Η 

αξία των δεδομζνων αυτϊν για μια επιχείρθςθ είναι ανυπολόγιςτθ και αν θ 

ανάλυςι τουσ γίνει με ςωςτό τρόπο, τότε τα ςυμπεράςματα μπορεί να είναι 

καταλυτικά για τθν πορεία τθσ. 

Οι παράμετροι που μποροφν να καταγραφοφν είναι δεκάδεσ με τουσ κυριότερουσ 

να αποτελοφν τθν διεφκυνςθ IP (IP address) του επιςκεπτόμενου, το είδοσ του 

ςυςτιματοσ που χρθςιμοποιεί, τθν πόλθ και τθν χϊρα από τθν οποία προζρχεται, 

τισ λζξεισ που τυχόν χρθςιμοποιικθκαν ςε μθχανζσ αναηιτθςθσ για να ζχουν 

πρόςβαςθ ςτον ιςτοχϊρο, τον πάροχο τθλεπικοινωνιϊν (internet provider) που 

χρθςιμοποιεί ο επιςκζπτθσ, τθν ϊρα πρόςβαςθσ ςτον ιςτοχϊρο αλλά και το χρονικό 

διάςτθμα που ζμεινε ςε αυτόν, ποιεσ υποςελίδεσ επιςκζφκθκε, από ποια 

υποςελίδα αποχϊρθςε από τθν ιςτοςελίδα και άλλεσ πολλζσ. 

1.1 κοπόσ τησ εργαςύασ 

Σκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι θ δθμιουργία ενόσ εφκολου ςτθν εγκατάςταςθ και χριςθ 

εργαλείου, που κα προςφζρει ςτον διαχειριςτι μιασ ιςτοςελίδασ τθν δυνατότθτα να 

καταγράψει μερικά από το ςφνολο των ςτατιςτικϊν επιςκεψιμότθτασ ιςτοςελίδων. 

Η εφαρμογι κάνοντασ χριςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων MySQL και τθσ γλϊςςασ 

προγραμματιςμοφ PHP καταγράφει τθν διεφκυνςθ IP του επιςκζπτθ και 

αναπαριςτά πάνω ςε ζναν παγκόςμιο χάρτθ τθν τοποκεςία του με τθν μορφι 

κουκίδων.  H οπτικοποίθςθ των επιςκεπτϊν γίνεται με τθν βοικεια των Google 

Maps, μια δωρεάν υπθρεςία τθσ Google για τθν απεικόνιςθ χαρτϊν ςτο διαδίκτυο.  

Επιπλζον θ εφαρμογι εκτόσ από τθν αναπαράςταςθ ςτον χάρτθ εξάγει από τθν 

διεφκυνςθ IP, χριςιμεσ πλθροφορίεσ όπωσ θ χϊρα, ι περιοχι και θ πόλθ του 

επιςκζπτθ αλλά και τον ταχυδρομικό του κωδικό. 

Ακόμα θ εφαρμογι καταγράφει πλθροφορίεσ για τθν ςφνκεςθ του υπολογιςτι του 

χριςτθ και διατθρεί πλθροφορίεσ για το λειτουργικό του ςφςτθμα και τον 

φυλλομετρθτι. 

Τζλοσ θ εφαρμογι ζχει τθν δυνατότθτα να αναπαραςτιςει με γραφιματα τα 

δεδομζνα που ζχει ςυλλζξει για ςτατιςτικοφσ λόγουσ. Από τα  δεδομζνα αυτά 
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μποροφν να προκφψουν χριςιμα ςυμπεράςματα για τουσ χριςτεσ που 

επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα. Οπότε θ εφαρμογι αποτελεί ζνα εξαιρετικά χριςιμο 

εργαλείο για τον διαχειριςτι τθσ ιςτοςελίδασ, ϊςτε να οπτικοποιεί τθν κίνθςθ τθσ 

ιςτοςελίδασ του αλλά και για τθν λιψθ αποφάςεων βάςθ τθσ κίνθςθσ και του 

κοινοφ που απευκφνεται.   

1.2 Δομό τησ εργαςύασ 

Η παροφςα διπλωματικι εργαςία είναι χωριςμζνθ ςε ζξι κεφάλαια, αναφζρουμε 

επιγραμματικά τα κζματα που διαπραγματεφεται το κάκε κεφάλαιο: 

Το πρϊτο κεφάλαιο είναι ειςαγωγικό. Εδϊ παρουςιάηεται ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ 

εργαςίασ και δίνεται μια αρχικι και γενικι περιγραφι τθσ εφαρμογισ που 

αναπτφχκθκε. 

Στο δεφτερο κεφάλαιο γίνεται ςφντομθ παρουςίαςθ των κυριότερων 

ανταγωνιςτικϊν εφαρμογϊν και αναφζρονται τα κετικά και αρνθτικά ςθμεία τθσ 

κακεμίασ. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια περιγραφι των απαραίτθτων εργαλείων, ςε επίπεδο 

λογιςμικοφ και οι τεχνολογίεσ, που χρθςιμοποιικθκαν για τθν καταςκευι τθσ 

εφαρμογισ και εξθγοφνται οι λόγοι προτίμθςισ τουσ από τα παρόμοιου ςκοποφ 

διακζςιμα λογιςμικά. 

Το τζταρτο κεφάλαιο περιγράφει αναλυτικά τθν αναγκαιότθτα χρθςιμοποίθςθσ μιασ 

βάςθσ δεδομζνων και δίνεται μια ςφντομθ περιγραφι των κυριότερων πινάκων και 

τθν λογικι που υπάρχει πίςω από τθν χριςθ του κάκε πίνακα.  

Στο πζμπτο κεφάλαιο γίνεται πλιρθσ και αναλυτικι περιγραφι του κϊδικα τθσ 

εφαρμογισ και περιγραφι των μεκόδων (functions) που καλοφνται για τθν 

εκτζλεςθ. 

Στο ζκτο κεφάλαιο γίνεται πλιρθσ ανάλυςθ τθσ εφαρμογισ από τθν πλευρά του 

χριςτθ και περιγράφουμε τον τρόπο εγκατάςταςθσ ςε μια υπάρχων ιςτοςελίδα. 

Επιπλζον μζςα από μια ςειρά παραδειγμάτων μελετάμε όλεσ τισ δυνατότθτεσ και 

τισ λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ. 

Τζλοσ, πριν τθν βιβλιογραφία που χρθςιμοποιικθκε, παρατίκενται κάποιεσ ςκζψεισ 

με τα τελικά ςυμπεράςματα αλλά και υποδείξεισ για περαιτζρω επζκταςθ τθσ 

εφαρμογισ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 – χετικό εργαςύα 
 

Η ιδζα τθσ οπτικοποίθςθσ και τθσ αναπαράςταςθσ των επιςκεπτϊν μιασ ιςτοςελίδασ 

πάνω ςε ζναν παγκόςμιο χάρτθ, δεν είναι νζα ιδζα. Ήδθ υπάρχουν αρκετζσ 

εφαρμογζσ που προςφζρουν παρόμοια λειτουργικότθτα και παρόμοιεσ 

δυνατότθτεσ με τθν εφαρμογι που αναπτφξαμε. Ραρ’ όλα αυτά οι εφαρμογζσ που 

ιδθ υπάρχουν υςτεροφν ςε αρκετά ςθμεία ςε ςχζςθ με τθν εφαρμογι μασ. Στο 

κεφάλαιο αυτό κα προςπακιςουμε να παρουςιάςουμε τισ κυριότερεσ εφαρμογζσ 

που υπάρχουν ςτθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία και κα αναφζρουμε τα κετικά και τα 

αρνθτικά ςτοιχεία τθσ κάκε εφαρμογισ. 

Τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ εφαρμογισ που αναπτφξαμε και τθν κάνουν να 

υπερζχει ςε ςφγκριςθ με τον ανταγωνιςμό είναι: 

 Εφκολθ εγκατάςταςθ: θ εφαρμογι ζχει εφκολθ εγκατάςταςθ και χριςθ με 

τθν κλιςθ ςυγκεκριμζνων μεκόδων. 

 Χριςθ Google Maps: κάνει χριςθ των χαρτογραφικϊν υποβάκρων τθσ 

Google που προςφζρουν πάρα πολλζσ δυνατότθτεσ (τεράςτια κάλυψθ ςε 

όλον τον κόςμο, ταχφτθτα, δυνατότθτα επιλογισ χάρτθ, δυνατότθτεσ 

μεγζκυνςθσ και πλοιγθςθσ μζςα ςτον χάρτθ κ.α.). 

 Χριςθ φίλτρων: θ εφαρμογι χρθςιμοποιεί διάφορα φίλτρα με τα οποία 

επιλζγουμε ποίουσ επιςκζπτεσ κα προβάλουμε πάνω ςτον χάρτθ, για 

παράδειγμα μποροφμε να εμφανίςουμε χάρτθ με τουσ χριςτεσ από τθν 

Ελλάδα τον προθγοφμενο μινα. 

 Ομαδοποίθςθ ςθμείων: θ εφαρμογι δθμιουργεί ομάδεσ (clusters) ςθμείων 

και εμφανίηει μόνο τον αρικμό των ςθμείων που υπάρχουν ςτθν κάκε 

ομάδα. Οι ομάδεσ των ςθμείων δθμιουργοφνται δυναμικά ανάλογα με το 

επίπεδο ηουμ του χάρτθ και τον αρικμό των ςθμείων που υπάρχουν. Η 

ομαδοποίθςθ προςφζρει ταχφτθτα ςτο φόρτωμα του χάρτθ και καλφτερα 

οπτικά αποτελζςματα. 

 Καταγραφι πλθροφοριϊν: θ εφαρμογι καταγράφει διάφορεσ χριςιμεσ 

πλθροφορίεσ για τον χριςτθ όπωσ διεφκυνςθ IP, χϊρα, περιοχι, πόλθ, 

ταχυδρομικό κωδικό, λειτουργικό ςφςτθμα και φυλλομετρθτι. 

 τατιςτικά: θ εφαρμογι εμφανίηει χριςιμα ςτατιςτικά γραφιματα που 

προκφπτουν από τα καταγεγραμμζνα δεδομζνα για τουσ επιςκζπτεσ τθσ 

ιςτοςελίδασ. 
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 2.1 MapLoco 

To MapLoco είναι μια δωρεάν 

εφαρμογι που εμφανίηει ζναν χάρτθ με 

τουσ επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ. Στα 

κετικά τθσ εφαρμογισ είναι θ εφκολθ 

εγκατάςταςθ και ότι προςφζρεται 

δωρεάν.  

Στα αρνθτικά τθσ εφαρμογισ είναι θ ζλλειψθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, θ ζλλειψθ τθσ 

δυνατότθτασ παραμετροποίθςθσ του χάρτθ, θ μθ καταγραφι άλλων πλθροφοριϊν 

εκτόσ τθσ πόλθσ και τθσ χϊρασ και θ μθ ομαδοποίθςθ των ςθμείων ςτον χάρτθ με 

αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ ενόσ πολφπλοκου και ςχετικά αργοφ χάρτθ. 

To MapLoco μπορείτε να το βρείτε ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ: 

http://www.maploco.com/ 

 2.2 Info Sniper 

To Info Sniper είναι μια εφαρμογι εμφάνιςθσ τθσ γεωγραφικισ τοποκεςίασ των 

επιςκεπτϊν μιασ ιςτοςελίδασ. Στα κετικά τθσ εφαρμογισ ςυγκαταλζγονται θ χριςθ 

του Google Maps, του Windows Live Maps και του Yahoo Maps για τθν εμφάνιςθ 

του χάρτθ και θ εμφάνιςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων μζςω τθσ εγκατάςταςθσ ενόσ 

επιπλζον script τθσ εταιρίασ.  

Στα αρνθτικά εντοπίςαμε τθν μθ ομαδοποίθςθ των ςθμείων για βελτίωςθ τθσ 

ταχφτθτασ αλλά και θ ζλλειψθ δωρεάν άδεια χριςθσ, κακϊσ για να αποκτιςουμε 

τθν εφαρμογι πρζπει να πλθρϊςουμε ζνα αντίτιμο. 

To Info Sniper μπορείτε να το βρείτε ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ: 

http://www.infosniper.net/ 

2.3 Visitor Info Module 

To Visitor Info Module είναι μια δωρεάν εφαρμογι εμφάνιςθσ τθσ γεωγραφικισ 

τοποκεςίασ των επιςκεπτϊν μιασ ιςτοςελίδασ. Στα κετικά τθσ εφαρμογισ 

ςυγκαταλζγονται θ χριςθ του Google Maps για τθν απεικόνιςθ των επιςκεπτϊν και 

θ εφκολθ του εγκατάςταςθ.  

Στα αρνθτικά του ςυγκαταλζγεται το γεγονόσ πωσ είναι ζνα πρόςκετο ςχεδιαςμζνο 

αποκλειςτικά για το CMS Drupal και δεν μπορεί να ενςωματωκεί ςε οποιοδιποτε 

site. Επίςθσ δεν ζχει τθν δυνατότθτα να εμφανίςει ςτατιςτικά ςτοιχεία, δεν παρζχει 

http://www.infosniper.net/
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φίλτρα για τθν επιλογι των επιςκεπτϊν που προβάλλονται ςτον χάρτθ και δεν 

ομαδοποιεί τα ςθμεία. 

To Visitor Info Module μπορείτε να το βρείτε ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ: 

http://wootenswebdesign.com/visitor-info-module 

2.4 Nifty Maps 

To Nifty Maps είναι ακόμα μια δωρεάν εφαρμογι εμφάνιςθσ τθσ γεωγραφικισ 

τοποκεςίασ των επιςκεπτϊν μιασ ιςτοςελίδασ. Στα κετικά τθσ εφαρμογισ 

ςυγκαταλζγονται θ ευκολία εγκατάςταςθσ και τα πολλά χρωματικά κζματα που 

προςφζρει ςτον χριςτθ. 

Στα αρνθτικά του παρατθριςαμε το γεγονόσ πωσ δεν χρθςιμοποιεί ζναν δυναμικό 

χάρτθ όπωσ o χάρτθσ τθσ Google Maps αλλά μια εικόνα τθσ υδρογείου ςτθν οποία 

εμφανίηει τα ςθμεία. Οπότε θ εφαρμογι δεν προςφζρει μεγζκυνςθ και πλοιγθςθ 

ςτον χάρτθ, αλλά οφτε επιλογι χωρϊν κ.τ.λ. Επίςθσ δεν προςφζρει φίλτρα, δεν 

προςφζρει ομαδοποίθςθ αλλά οφτε ςτατιςτικά ςτοιχεία.  

To Nifty Maps μπορείτε να το βρείτε ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ: 

http://www.niftymaps.com/  

2.5 whos.amung.us  

Η εφαρμογι whos.amung.us  είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ λφςθ που βρικαμε ςτθν 

προβολι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων και οπτικοποίθςθ των επιςκεπτϊν. Το 

whos.amung.us  ειδικεφεται κυρίωσ ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ ιςτοςελίδασ και 

εξαγωγι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, οπότε ο χάρτθσ που παράγει ζχει αρκετζσ 

ελλείψεισ.  

Στα αρνθτικά τθσ εφαρμογισ εντοπίςαμε το γεγονόσ πωσ ο χάρτθσ είναι 

καταςκευαςμζνοσ με τεχνολογία flash και όχι JavaScript όπωσ τθσ Google, οπότε 

είναι πιο αργόσ ςτθ εκτζλεςθ αλλά και επιδζχεται ελάχιςτθ παραμετροποίθςθ. 

Επίςθσ δεν ζχει δυνατότθτεσ μεγζκυνςθσ και πλοιγθςθσ ςτον χάρτθ, παρά μόνο 

προβολι του πλανιτθ με τα ςθμεία των επιςκεπτϊν. Τζλοσ ο χάρτθσ δεν κάνει 

ομαδοποίθςθ των ςτοιχείων αλλά εμφανίηει όλεσ τισ εγγραφζσ.  Το whos.amung.us  

προςφζρει πολλζσ δυνατότθτεσ ωσ αναφορά τθν καταγραφι δεδομζνων αλλά με 

μια μθνιαία ςυνδρομι, ενϊ θ δωρεάν του ζκδοςθ εμφανίηει ζνα μικρό μζροσ των 

ςτατιςτικϊν. 

To whos.amung.us  μπορείτε να το βρείτε ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ: 

http://whos.amung.us/ 

http://whos.amung.us/
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Συνοψίηοντασ, αν κάποιοσ ψάξει ςτο διαδίκτυο κα βρει και άλλεσ δεκάδεσ 

εφαρμογζσ που απλά εμφανίηουν ςε ζναν ςτατικό χάρτθ τουσ επιςκζπτεσ μιασ 

ιςτοςελίδασ. Δεν βρζκθκε όμωσ εφαρμογι που να προςφζρει χριςθ διαδραςτικοφ 

χάρτθ, ςε ςυνδυαςμό με δυνατότθτα φιλτραρίςματόσ των δεδομζνων, 

ομαδοποίθςθ των ςθμείων και εμφάνιςθ ςτατιςτικϊν γραφθμάτων. 

Η εφαρμογι μασ προςπάκθςε να ςυνδυάςει τα πλεονεκτιματα των περιςςότερων 

εφαρμογϊν και να εξαλείψει μερικά από τα μειονεκτιματα τουσ.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 - Φρηςιμοποιούμενεσ Σεχνολογύεσ και Εργαλεύα 
 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ εφαρμογισ χρειάηεται πρϊτα να διερευνθκεί θ 

διακεςιμότθτα του λογιςμικοφ. Λόγω τθσ φφςθσ τθσ εφαρμογισ, θ πλατφόρμα ςτθν 

οποία κα εγκαταςτακεί κα είναι ζνασ web server, οπότε θ εφαρμογι μασ είναι 

ανεξάρτθτθ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ από τθν πλευρά του χριςτθ. Από λογιςμικό 

τϊρα αναηθτοφνται από τθ μία κάποια γλϊςςα προγραμματιςμοφ από τθν πλευρά 

του διακομιςτι (Server-Side Scripting Language), και από τθν άλλθ χαρτογραφικά 

υπόβακρα και βιβλιοκικεσ για τθν απεικόνιςθ δεδομζνων πάνω ςε αυτά, κακϊσ και 

εφαρμογζσ ςχεδίαςθσ γραφθμάτων για τθν αναπαράςταςθ των δεδομζνων ςε 

μορφι διαγραμμάτων. Τζλοσ επιλζγεται μια βάςθ δεδομζνων, για τθν αποκικευςθ 

των επιςκεπτϊν και των ςτοιχείων τουσ που επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα. 

3. 1 HTML 

Η γλϊςςα HTML (HyperText Markup Language) είναι ο τρόποσ με τον οποίο ο 

browser απεικονίηει τα ζγγραφα. Με τον όρο ζγγραφα εννοοφμε κάκε είδουσ 

αρχείου, όπωσ αρχείο κειμζνου, εικόνεσ, animation και βίντεο. Τα αρχεία τθσ HTML 

είναι απλά αρχεία κειμζνου ςτα οποία υπάρχουν ειδικοί κϊδικεσ, οι οποίοι 

ονομάηονται ετικζτεσ (tags) και δθλϊνουν ςτον browser τον τρόπο με τον οποίο κα 

εμφανιςτοφν τα αρχεία αυτά.  

Οι ετικζτεσ ζχουν τθν παρακάτω γενικι δομι:  

<όνομα_ετικζτασ>κείμενο</όνομα_ετικζτασ>  

Με το όνομα_ετικζτασ δθλϊνεται ςτον browser θ ενζργεια που κα εκτελεςτεί ςτο 

κείμενο. Για να δθλϊςουμε το ςθμείο που κα ςταματιςει να εκτελείτε θ ενζργεια 

αυτι χρθςιμοποιοφμε τθν αντίςτοιχθ ετικζτα κλειςίματοσ </όνομα_ετικζτασ>. 

Υπάρχουν περιπτϊςεισ ετικετϊν HTML που δεν ζχουν ετικζτα κλειςίματοσ, π.χ. όταν 

κζλουμε να ειςάγουμε μία εικόνα απλά δθλϊνουμε τθν ενζργεια αυτι με τθν 

αντίςτοιχθ HTML ετικζτα – θ ετικζτα κλειςίματοσ ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν ζχει 

κανζνα νόθμα. Αντίκετα, όταν κζλουμε να κάνουμε ζνα κείμενο να ζχει ζντονθ 

γραφι τότε πρζπει να ςυμπεριλάβουμε το κείμενο εντόσ τθσ αντίςτοιχθσ HTML 

ετικζτασ.  

Στο όνομα ετικζτασ δε γίνεται διάκριςθ ανάμεςα ςε πεηοφσ και κεφαλαίουσ 

χαρακτιρεσ. Οποιοςδιποτε ςυνδυαςμόσ είναι αποδεκτόσ Ρ.χ. οι ετικζτεσ <HTML>, 

<html> ι <HtMl> είναι ιςοδφναμεσ.  
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3.1.1 Δομό ενόσ εγγρϊφου HTML  

Ζνα αρχείο HTML περιζχεται μζςα ςτθν ετικζτα <HTML>…</HTML> και αποτελείται 

από δφο ξεχωριςτά μζρθ: το <HEAD>…</HEAD> ςτο οποίο περιζχονται 

πλθροφορίεσ που αφοροφν το ίδιο το αρχείο και όχι το τι κα εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ 

του browser, και το <BODY>…</BODY> ςτο οποίο περιζχεται ότι κα εμφανιςτεί 

ςτθν ςελίδα.  

Ρριν δείξουμε τα παραπάνω με ζνα παράδειγμα, κα αναφερκοφμε ςε μία άλλθ 

ετικζτα, τθν <TITLE>Σίτλοσ</TITLE>. Η ετικζτα αυτι εμφανίηει τον Σίτλο ςτθν μπάρα 

τίτλου του browser. Η ετικζτα αυτι δεν εμφανίηει κάποιο κείμενο ςτθν οκόνθ και 

βρίςκεται μζςα ςτθν <HEAD>…<HEAD>.  

Ππωσ αναφζραμε και παραπάνω ζνα αρχείο HTML είναι ζνα αρχείο κειμζνου 

(ASCII). Επομζνωσ, για να δθμιουργιςουμε το πρϊτο μασ παράδειγμα HTML αρκεί 

να ανοίξουμε ζναν επεξεργαςτι κειμζνου, να πλθκτρολογιςουμε το κείμενό μασ, να 

το αποκθκεφςουμε ςε ζνα αρχείο με κατάλθξθ .htm ι .HTML και ςτθ ςυνζχεια να το 

εμφανίςουμε κάνοντασ χριςθ του browser.  

Ραρακάτω δίνεται ο κϊδικασ ςε HTML τθσ πρϊτθσ μασ ςελίδασ. Στο παράδειγμα 

αυτό εμφανίηεται το κείμενο «Μζςα ςτθν ετικζτα body γράφουμε το κείμενο που 

κζλουμε να εμφανίηεται ςτθ ςελίδα.» ςτον browser. Επίςθσ, ςτθ μπάρα τίτλου 

εμφανίηεται το κείμενο «Τίτλοσ... Εμφανίηομαι μόνο ςτθ μπάρα τίτλου».  

<HTML>  

 <head>  

  <title>  

   Τίηλος. Εμθανίζεηαι μόνο ζηη μπάρα ηίηλοσ. 

  </title>  

 </head>  

 <body>  

Μέζα ζηην εηικέηα body γράθοσμε ηο κείμενο ποσ θέλοσμε να 

εμθανίζεηαι ζηη ζελίδα.  

 </body>  

</HTML>  

 

3.2 CSS 

Τα Φφλλα Διαμόρφωςθσ Στυλ (Cascading Style Sheets – CSS) είναι μία γλϊςςα 

διαμόρφωςθσ ιςτοςελίδων και χρθςιμοποιείται για να περιγράψει τθν παρουςίαςθ 

ενόσ εγγράφου το οποίο ζχει γραφτεί ςε κάποια από τισ γλϊςςεσ ςιμανςθσ 

(markup languages). Χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςε εφαρμογζσ γραμμζνεσ ςε HTML και 

XHTML αλλά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί επίςθσ και ςε οποιοδιποτε ζγγραφο τθσ 

XML για τθ μορφοποίθςι του. 

Το CSS ζχει ςχεδιαςτεί ϊςτε να επιτρζπει τον διαχωριςμό του περιεχομζνου του 

εγγράφου, το οποίο ςυνικωσ γράφεται ςε HTML, και τθσ παρουςίαςισ του, θ οποία 
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περιλαμβάνει ςτοιχεία όπωσ τα χρϊματα, οι γραμματοςειρζσ και θ μορφι του. Ο 

διαχωριςμόσ αυτόσ μπορεί να βελτιϊςει ςθμαντικά τθν λειτουργικότθτα αλλά και 

τθν προςβαςιμότθτα παρζχοντασ μεγαλφτερθ ευελιξία και ζλεγχο ςτον κακοριςμό 

των χαρακτθριςτικϊν εκείνων που άπτονται τθσ μορφολογίασ του εγγράφου, 

επιτρζποντασ παράλλθλα ςε πολλά ζγγραφα να μοιράηονται τθν ίδια μορφοποίθςθ 

με αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ πολυπλοκότθτασ και τθσ επανάλθψθσ κϊδικα. 

Επίςθσ, θ χριςθ CSS επιτρζπει τθν παρουςίαςθ του ίδιου περιεχομζνου με 

διαφορετικοφσ τρόπουσ όπωσ είναι θ εμφάνιςθ ςε οκόνθ, θ εκτφπωςθ, θ αφιγθςθ 

κακϊσ και ςε ςυςκευζσ ανάγνωςθσ βαςιςμζνεσ ςτο ςφςτθμα Braille. Σθμειϊνεται 

ότι κατά τθν ςυγγραφι αυτισ τθσ διπλωματικισ θ τρζχων ζκδοςθ του CSS είναι το 

CSS3 και ότι αρκετά από τα χαρακτθριςτικά του ζτςι όπωσ αυτά κακορίηονται από 

το World Wide Consortium, δεν υλοποιοφνται πλιρωσ από όλουσ τουσ browsers. 

3.2.1 Βαςικϋσ Αρχϋσ του CSS 

Το CSS επιτρζπει τθν προςκικθ ςτυλ ςτισ ιςτοςελίδεσ, ενςωματϊνοντασ και 

βελτιϊνοντασ τθν μορφι του περιεχομζνου. Κάκε HTML ςτοιχείο προςδίδει κάποιο 

περιεχόμενο και οι ιδιότθτεσ οι οποίεσ δθλϊνονται με κάκε ζνα από αυτά παρζχουν 

περιςςότερθ πλθροφορία ςε αυτά τα ςτοιχεία. 

Το δομικό ςτοιχείο του CSS είναι ο κανόνασ (rule) ο οποίοσ είναι ζνα ςφνολο από 

εντολζσ τισ οποίεσ ο browser ακολουκεί ϊςτε να αλλάξει τθν προεπιλεγμζνθ 

παρουςίαςθ των HTML ςτοιχείων ανάλογα με τισ τιμζσ που ζχουν οριςτεί. Ζνασ CSS  

κανόνασ αποτελείται από τα ςτοιχεία που απεικονίηονται παρακάτω:  

 

Εικόνα 1 – Κανόνασ CSS 

Ο επιλογζασ (selector) είναι το κομμάτι αυτό του κανόνα το οποίο 

ςυγκεκριμενοποιεί το ςτοιχείο που πρόκειται να μορφοποιθκεί. Η ςκοπιά του 

μπορεί να είναι μεγάλου εφρουσ, επθρεάηοντασ τθ μορφι κάκε ςτοιχείου, ι ακόμα 

και πολφ μικρι και ςυγκεκριμζνθ, επθρεάηοντασ για παράδειγμα μόνο ζνα ςτοιχείο. 

Κάκε διλωςθ (declaration) αποτελείται από δφο επιμζρουσ ςτοιχεία τα οποία 

ακολουκοφν ςυγκεκριμζνθ ςειρά και είναι θ ιδιότθτα (property) και θ τιμι (value). Η 



 

Μιχάλησ Βίτοσ, «Οπτικοποίηςη τησ γεωγραφικήσ τοποθεςίασ των επιςκεπτών 
ενόσ site ςε πραγματικό χρόνο και εμφάνιςη ςτατιςτικών ςτοιχείων» 

 

Πανεπιςτήμιο Μακεδονίασ – ΜΠΣΕ Τμήματοσ Εφαρμοςμζνησ Πληροφορικήσ         20 
 

ιδιότθτα είναι το τμιμα εκείνο του ςτοιχείου το οποίο πρόκειται να μορφοποιθκεί, 

όπωσ είναι το χρϊμα, το πλάτοσ, το φψοσ, θ γραμματοςειρά ι ακόμα και θ κζςθ 

όπου πρόκειται να εμφανιςτεί το ςτοιχείο. Η τιμι τθσ ιδιότθτασ (property value) 

προςδίδει το ςυγκεκριμζνο ςτυλ το οποίο πρόκειται να εφαρμοςτεί ςτο επιλεγμζνο 

ςτοιχείο. Οι τιμζσ οι οποίεσ είναι αποδεκτζσ εξαρτϊνται από τθν κάκε ιδιότθτα, και 

μερικζσ ιδιότθτεσ δζχονται πολλαπλζσ τιμζσ οι οποίεσ χωρίηονται με κόμμα. Κάκε 

διλωςθ γίνεται ανάμεςα ςε ζνα ηεφγοσ άγκιςτρων , και - και υπάρχει θ δυνατότθτα 

να εφαρμοςτοφν πολλζσ δθλϊςεισ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο selector θ κάκε μία από τισ 

οποίεσ μπορεί να μορφοποιεί ξεχωριςτά ςθμεία κάκε ςτοιχείου ι ακόμα και όλα 

εξαρχισ. Κάκε ιδιότθτα χωρίηεται από τθν τιμι τθσ με μία άνω κάτω τελεία : και θ 

διλωςθ τελειϊνει με ζνα ελλθνικό ερωτθματικό ;. Το ερωτθματικό αυτό είναι 

ςθμαντικό για το διαχωριςμό κάκε διλωςθσ αλλά αν υπάρχει μόνο μία διλωςθ 

ςτον κανόνα ι ςτθν περίπτωςθ τθσ τελευταίασ διλωςθσ τότε το ερωτθματικό είναι 

προαιρετικό. Καλό είναι πάντωσ αυτά να τοποκετοφνται κάκε φορά. 

3.2.2 Σρόποι επιςύναψησ Style Sheet 

Για τθν επιςφναψθ ενόσ style sheet ςε κάποια ςελίδα, πρζπει να γίνει θ ςφνδεςθ 

του εγγράφου με το ςυγκεκριμζνο style sheet. Πταν ο browser κάνει download το 

HTML ζγγραφο τότε αυτόματα κα αναηθτιςει τουσ CSS κανόνεσ που 

ςυμπεριλαμβάνουν τισ οδθγίεσ ςχετικά με τθ μορφι που κα ζχει το ζγγραφο. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ειςαχκοφν αυτοί οι κανόνεσ οι οποίοι 

περιγράφονται παρακάτω. 

3.2.2.1 Ένθετα Στυλ (Inline Style) 

Οι δθλϊςεισ του CSS μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν με τθ χριςθ τθσ ιδιότθτασ style 

ςε κάκε ςτοιχείο ξεχωριςτά. Τα inline styles δεν γράφονται ςαν κανόνεσ και δεν 

υπάρχει επιλογζασ επειδι οι ιδιότθτεσ και οι τιμζσ επιςυνάπτονται απευκείασ με το 

κάκε ςτοιχείο. Τα inline styles είναι τα πιο ςυγκεκριμζνα από όλα επειδι 

εφαρμόηονται ςε ακριβϊσ ζνα ςτοιχείο και ςε κανζνα άλλο. Ραρόλα αυτά πρζπει να 

αποφεφγεται θ χριςθ ζνκετων ςτυλ επειδι θ μίξθ τθσ δομισ με τθν παρουςίαςθ 

ακυρϊνουν πολλά από τα πλεονεκτιματα που παρζχει θ χριςθ του CSS. 

Ραράδειγμα ενόσ τζτοιου ςτυλ είναι το παρακάτω: 

<p style= "color: red"> Κείμενο κόκκινοσ τρώμαηος μέζα ζε μια 

παράγραθο.</p> 

Με τθν χριςθ αυτοφ του style θ ςυγκεκριμζνθ παράγραφοσ κα μορφοποιθκεί με 

κόκκινο χρϊμα. Τζτοιεσ μορφοποιιςεισ μποροφμε να κάνουμε ςχεδόν ςε κάκε 

HTML ςτοιχείο. 
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3.2.2.2 Ενσωματωμένα Στυλ (Embedded Style Sheets) 

Τα ενςωματωμζνα ςτυλ δθλϊνονται ςτο ςτοιχείο <head> του εγγράφου και οι 

κανόνεσ που εμπεριζχονται ςε αυτό ακολουκοφνται μόνο από το ςυγκεκριμζνο 

ζγγραφο. Ζνα embedded style sheet περιζχεται μζςα ςτο ςτοιχείο style και 

διαχωρίηει ςε μεγάλο βακμό τθ δομι από τθν παρουςίαςθ του εγγράφου. 

Ραράδειγμα ενόσ τζτοιου ςτυλ είναι το παρακάτω: 

<HTML> 

 <head> 

 <title>CSS Example</title> 

 <style type="text /css"> 

  p { color: green; } 

  a { color: blue; } 

 </style> 

 </head> 

</HTML> 

 

Το κομμάτι κϊδικα αυτό κα κάνει όλεσ τισ παραγράφουσ τθσ HTML ςελίδασ 

πράςινεσ και όλουσ τουσ ςυνδζςμουσ τθσ ςελίδασ μπλε. Πμωσ το ςτυλ αυτό ζχει το 

μειονζκτθμα ότι μπορεί να εφαρμοςτεί μόνο ςε μία ςελίδα κι ζτςι δεν είναι 

επαναχρθςιμοποιιςιμο κάτι που οδθγεί ςτθν επανάλθψθ του ίδιου κϊδικα. 

3.2.2.3 Εξωτερικά Φύλλα Στυλ (External Style Sheet) 

Η τελευταία και καλφτερθ επιλογι ςυγγραφισ των CSS κανόνων είναι ςε ζνα 

ξεχωριςτό, εξωτερικό αρχείου το οποίο ςυνδζεται απευκείασ με τα ζγγραφα όπου 

αυτό απαιτείται. Ζνα external style sheet είναι ζνα απλό αρχείο κειμζνου το οποίο 

αποκθκεφεται με κατάλθψθ .css. Αυτι θ προςζγγιςθ διαχωρίηει πλιρωσ τθν 

παρουςίαςθ από το περιεχόμενο αφοφ αυτά δεν βρίςκονται ςτο ίδιο αρχείο. 

Επίςθσ, ζνα τζτοιο αρχείο μπορεί να ςυνδεκεί με πολλά HTML ζγγραφα 

επιτρζποντασ ζτςι ςε πλικοσ ιςτοςελίδων να ελζγχονται από ζνα και μόνο κεντρικό 

αρχείο. Οι αλλαγζσ ςε αυτό το αρχείο κα εφαρμοςτοφν προοδευτικά ςε όλεσ τισ 

ςελίδεσ οι οποίεσ είναι ςυνδεδεμζνεσ με αυτό. Κάτι τζτοιο είναι πολφ ευζλικτο και 

δείχνει το πόςο ιςχυρό και χριςιμο είναι το CSS. Ζνα HTML ζγγραφο ςυνδζεται με 

ζνα external style sheet μζςω ενόσ ςυνδζςμου ςτο ςτοιχείο <head> του εγγράφου.  

Το παρακάτω τμιμα κϊδικα δείχνει πωσ επιτυγχάνεται αυτό: 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="external_styles.css" /> 

3.3 JavaScript 

Η JavaScript είναι γλϊςςα προγραμματιςμοφ θ οποία ζχει ςαν ςκοπό τθν παραγωγι 

δυναμικοφ περιεχομζνου και τθν εκτζλεςθ κϊδικα ςτθν πλευρά του πελάτθ (client-

side) ςε ιςτοςελίδεσ. To πρότυπο τθσ γλϊςςασ κατά τον οργανιςμό τυποποίθςθσ 
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ECMA ονομάηεται ECMAscript. Αρχικά αναπτφχκθκε από τθν εταιρεία Netscape, ςε 

ςυνεργαςία με τθν Sun Microsystems και θ πρϊτθ τθσ ζκδοςθ δθμοςιεφτθκε το 

1995. Ακολοφκθςε θ αντίςτοιχθ γλϊςςα τθσ Microsoft θ οποία ονομάςτθκε Jscript 

και θ επόμενθ ζκδοςθ τθσ JavaScript που είχε το όνομα ECMAScript που αργότερα 

όμωσ κακιερϊκθκε με το όνομα που είναι γνωςτό μζχρι ςιμερα. 

Η JavaScript είναι μία διερμθνευμζνθ (interpreted) γλϊςςα προγραμματιςμοφ με 

ιδιότθτεσ αντικειμενοςτραφοφσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ, χωρίσ όμωσ να μπορεί 

να χαρακτθριςτεί ωσ πλιρθσ αντικειμενοςτραφισ. 

Η γλϊςςα αυτι, κτίςτθκε ουςιαςτικά πάνω ςτο πρότυπο των γλωςςϊν C, C++ και 

Java. Από τθν άλλθ όμωσ ζχει μία πολφ ςθμαντικι διαφορά ςτο ότι διαχειρίηεται 

τουσ τφπουσ δεδομζνων πιο χαλαρά (loosely typed) ςε ςχζςθ με τθ ςφικτι 

διαχείριςθ τφπων δεδομζνων (strongly typed) που γίνεται ςτισ προαναφερόμενεσ 

γλϊςςεσ. Στθν JavaScript οι μεταβλθτζσ δεν είναι απαραίτθτο να ζχουν ζνα 

ςυγκεκριμζνο τφπο ι ακόμθ είναι δυνατόν να αλλάηουν τφπο κατά τθ διάρκεια τθσ 

ηωισ τουσ. Επίςθσ, δεν πρζπει να ςυγχζεται θ JavaScript με τθν Java τθσ Sun 

Microsystems. Η μία δεν ζχει καμία ςχζςθ με τθν άλλθ. Η χριςθ του ονόματοσ 

JavaScript ζγινε για λόγουσ προϊκθςθσ τθσ γλϊςςασ ςε μία εποχι που θ εξάπλωςθ 

τθσ Java ιταν πολφ μεγάλθ. 

3.3.1 Πλεονεκτόματα τησ JavaScript 

Η γλϊςςα JavaScript χρθςιμοποιείται κυρίωσ για τθν εξυπθρζτθςθ των  παρακάτω 

ςκοπϊν: 

 Λιγότεροσ φόρτοσ των server: Ο ζλεγχοσ και θ επικφρωςθ των δεδομζνων 

που ειςάγονται από τουσ χριςτεσ γίνεται από τθ μεριά του browser κι ζτςι 

δεδομζνα τα οποία δεν είναι ςε κατάλλθλθ μορφι δεν αποςτζλλονται ςτον 

server. Αυτό όμωσ δεν ςθμαίνει ότι ο ζλεγχοσ δεν πρζπει να γίνεται και ςτθ 

μεριά των εξυπθρετθτϊν κακϊσ κάποιοσ χριςτθσ μπορεί να μθν ζχει 

ενςωματωμζνθ τθν JavaScript ςτον browser του ι υπάρχει πικανότθτα να 

τθν ζχει απενεργοποιιςει. 

 Άμεςθ αλλθλεπίδραςθ με τουσ χριςτεσ: Με τθν χριςθ τθσ JavaScript για 

τον ζλεγχο των δεδομζνων μειϊνονται οι χρόνοι αναμονισ του χρθςτϊν 

αφοφ αυτοί δεν χρειάηεται να περιμζνουν μεγάλα χρονικά διαςτιματα 

επαναφόρτωςθσ τθσ ςελίδασ ςε περίπτωςθ που ζχουν ξεχάςει να ειςάγουν 

κάποιο δεδομζνο ι ζχουν ειςάγει κάτι λάκοσ. 

 Αυτόματθ διόρκωςθ λακϊν: Ζνα παράδειγμα που μπορεί να κάνει 

περιςςότερο κατανοθτό το πϊσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ JavaScript με 

αυτόν τον τρόπο είναι αυτό τθσ θμερομθνίασ. Ρολλά ςυςτιματα βάςεων 

δεδομζνων αποκθκεφουν δεδομζνα θμερομθνιϊν ςε μορφι dd-mm-yyyy. Αν 
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κάποιοσ χριςτθσ ειςάγει κάποια θμερομθνία ςε μορφι dd/mm/yyyy τότε 

κάτι τζτοιο κα μποροφςε να ανιχνευτεί αυτόματα από τον browser και να 

μετατραπεί ςτθν ςωςτι μορφι πριν τα δεδομζνα αποςταλοφν ςτον server. 

 Αυξθμζνθ χρθςτικότθτα: Αυτό επιτυγχάνεται επιτρζποντασ ςτον χριςτθ τθν 

αλλαγι και αλλθλεπίδραςθ με το γραφικό περιβάλλον χωρίσ τθν 

επαναφόρτωςθ τθσ ςελίδασ. Ζνα τζτοιο παράδειγμα είναι τα πτυςςόμενα 

μενοφ. 

 Αυξθμζνθ δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ: Ζνα τζτοιο παράδειγμα όπου κάτι 

τζτοιο επιτυγχάνεται είναι τα μενοφ τα οποία αλλθλεπιδροφν όταν ο 

χριςτθσ περάςει το mouse πάνω από αυτά – θ λειτουργία hover – κάτι το 

οποίο ζχει ωσ αποτζλεςμα να δθμιουργθκεί μία ςειρά από γεγονότα τα 

οποία ζχουν προγραμματιςτεί να λειτουργοφν με ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο. 

 Καλφτερα γραφικά περιβάλλοντα: Χρθςιμοποιϊντασ τθν JavaScript 

μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν αντικείμενα με λειτουργίεσ drag-and-drop 

κακϊσ και plug-ins, όπωσ είναι το Flash. 

 Ελαφρότερα περιβάλλοντα: Αντί τθσ απαίτθςθσ download ενόσ μεγάλου 

αρχείου Java applet ι ενόσ Flash movie, τα προγράμματα γραμμζνα ςε 

JavaScript είναι μικρά ςε μζγεκοσ και αποκθκεφονται ςτθ μνιμθ του browser 

μόλισ κατζβουν. 

3.3.2 Λόγοι επιλογόσ τησ JavaScript 

Η JavaScript επελζχκθ για δφο λόγουσ. Ο ζνασ είναι ότι δουλεφει ςε web περιβάλλον 

και ωσ εκ τοφτου ζχει όλα τα πλεονεκτιματα των HTML ςελίδων. Ο κφριοσ λόγοσ 

όμωσ είναι το ότι προςδιορίηεται από το Google Μaps API ωσ το περιβάλλον ςτο 

οποίο είναι ςτθμζνεσ οι κλάςεισ που κα χρθςιμοποιιςουμε. 

3.3.3 jQuery 

Το jQuery είναι μια βιβλιοκικθ (framework) 

javascript που χρθςιμοποιείται από 

προγραμματιςτζσ για τθ ταχεία ανάπτυξθ 

ιςτοςελίδων και διαδυκτιακϊν εφαρμογϊν που 

χρειάηονται μεγάλθ ευχρθςτία και 

διαδραςτικότθτα (interactivity). Η jQuery πρωτοεμφανίςτθκε τον Ιανουάριο του 

2006 ςτο BarCamp  από τον John Resig. Ρρόκειται για μια βιβλιοκικθ Javascript 

ανοιχτοφ κϊδικα, υπό τισ άδειεσ MIT License και τθν GNU General Public License.  

Τθν βιβλιοκικθ jQuery μποροφμε να τθν κατεβάςουμε από τθν ιςτοςελίδα: 

http://jquery.com/  

Και μποροφμε να τθν ενςωματϊςουμε ςτθν ιςτοςελίδα μασ, ειςάγοντασ τον 

παρακάτω κϊδικα ςτο head τμιμα μιασ ιςτοςελίδασ HTML: 

http://jquery.com/
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<script src="jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"></script> 

3.3.3.1 Πλεονεκτήματα της jQuery 

 Ακολουκεί τθν αρχι KISS (Keep It Simple Stupid): Η βιβλιοκικθ JQuery 

προςπακεί να υπεραπλουςτεφςει τον προγραμματιςμό ςε Javascript 

προςφζροντασ πραγματικά απλοφσ μθχανιςμοφσ και εντολζσ μζςω του 

framework τθσ. 

 Παρζχει πλιρθ και αναλυτικότατθ τεκμθρίωςθ που ςυμπλθρϊνεται από 

τθν εκτεταμζνθ παρουςία θλεκτρονικϊν βοθκθμάτων. Εκτόσ από τθν πολφ 

καλοδουλεμζνθ τεκμθρίωςι του JQuery, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 

ανατρζξουν και ςτθν ςελίδα του Visual JQuery όπου μποροφν να βρουν μία 

εναλλακτικι αλλά πολφ βολικι, από άποψθ δομισ, τεκμθρίωςθ.  

 Τποςτθρίηεται από μία πάρα πολφ ενεργι κοινότθτα: Ππωσ για τα 

περιςςότερα open source ζργα λογιςμικοφ, ζτςι και για το JQuery θ φπαρξθ 

μιασ κατά το μζγιςτο δυνατό ενεργισ κοινότθτασ αποτελεί τον ακρογωνιαίο 

λίκο για τθν ανάπτυξθ και ευθμερία του. 

 Μικρό μζγεκοσ: Το γεγονόσ ότι το βαςικό πακζτο τθσ JQuery είναι μόλισ 

20Kb αφενόσ επιβεβαιϊνει τθν πρϊτθ παρατιρθςθ, ότι δθλαδι θ φιλοςοφία 

τθσ ζγκειται ςτθν απλότθτα και αφετζρου κάνει πολφ εφκολθ τθν κατανόθςθ 

τθσ αρχιτεκτονικισ τθσ. 

 Ποικιλία χαρακτθριςτικϊν: Η JQuery δίνει τθ δυνατότθτα ςτον χριςτθ να 

χρθςιμοποιιςει ςχεδόν το ςφνολο των δυνατοτιτων που προςφζρει θ 

γλϊςςα JavaScript. Από απλά χαρακτθριςτικά που ςχετίηονται με βαςικζσ 

λειτουργίεσ εμφάνιςθσ / απόκρυψθσ, ωσ Ajax κλιςεισ και ςφνκετα εφζ. 

 Επεκταςιμότθτα: Η λογικι με τθν οποία είναι φτιαγμζνθ θ JQuery είναι απλι 

πράγμα που αντικατοπτρίηεται και ςτον ίδιο τθσ τον κϊδικα. Αυτό κάνει 

πολφ εφκολθ τθν επζκταςι / τροποποίθςι τθσ. 

3.4 PHP 

Η PHP (Hypertext Preprocessor) είναι μία ευρζωσ 

χρθςιμοποιοφμενθ, ανοιχτοφ κϊδικα και γενικοφ 

ςκοποφ γλϊςςα ςεναρίου που είναι ειδικά 

ςχεδιαςμζνθ για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν 

διαδικτφου και μπορεί να ενςωματωκεί μζςα ςε 

κϊδικα HTML και να εκτελείται κάκε φορά που ο 

χριςτθσ επιςκζπτεται τθν ςελίδα. Ο PHP κϊδικασ μεταφράηεται ςτον διακομιςτι 

και δθμιουργεί κϊδικα HTML ι άλλθ ζξοδο που κα δει ο επιςκζπτθσ. 

Αυτό που διαχωρίηει τθν PHP από τθν client-side JavaScript είναι ότι ο κϊδικασ 

εκτελείται ςτον server (εξυπθρετθτι). Αν υπιρχε ζνα script PHP, ο browser κα 

http://docs.jquery.com/Main_Page
http://www.visualjquery.com/
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ζπαιρνε τα αποτελζςματα τθσ εκτζλεςθσ αυτοφ του script, χωρίσ να μπορεί να 

καταλάβει με κανζνα τρόπο τι κϊδικασ υπάρχει από κάτω. Μποροφμε ακόμα να 

ρυκμίςουμε τον Web Server ϊςτε να χειρίηεται όλα τα HTML αρχεία με τθν PHP. Αν 

και θ ανάπτυξθ τθσ PHP εςτιάηεται ςε scripting ςτθν πλευρά του διακομιςτι (server-

side scripting), μποροφν να γίνουν πολφ περιςςότερα με αυτιν. 

3.4.1 Βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ 

Η PHP ενςωματϊνει τθν ιςχφ και τθ δυναμικότθτα ςχετικά παλαιότερων γλωςςϊν 

όπωσ θ Perl αλλά καταργϊντασ τισ αδυναμίεσ τουσ. Αναφζρουμε μερικά από τα 

βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ: 

 Ο ςυντακτικόσ αναλυτισ τθσ, κακϊσ και ο πθγαίοσ κϊδικάσ τθσ διανζμεται 

ελεφκερα ςτο διαδίκτυο δίνοντασ τθν δυνατότθτα ςε όποιον κζλει να 

καταςκευάηει και να διανζμει εφαρμογζσ για εμπορικι και μθ χριςθ. 

 Μπορεί να μεταφραςτεί και να τρζξει ςτα περιςςότερα λειτουργικά 

ςυςτιματα που κυκλοφοροφν ςτθν αγορά (Microsoft Windows, Linux, BSD, 

Solaris, Macintosh OS X, και UNIX servers). 

 Συνεργάηεται χωρίσ προβλιματα με τουσ πιο δθμοφιλείσ Web Servers που 

κυκλοφοροφν όπωσ τον Apache και τον Microsoft IIS. 

 Διακζτει ενςωματωμζνεσ εντολζσ υποςτιριξθσ για ζνα μεγάλο αρικμό 

βάςεων δεδομζνων όπωσ MySQL, Sybase, Oracle, Ingres.  

 Ρροςφζρει ζνα ςφνολο από Database API’s τισ ενοποιθμζνεσ ODBC 

ςυναρτιςεισ (unified ODBC functions), που εξαςφαλίηουν τθν προςπζλαςθ 

ςε μια υποκείμενθ βάςθ δεδομζνων, χρθςιμοποιϊντασ τισ εγγενείσ 

μεκόδουσ τθσ εκάςτοτε βάςθσ για να μεγιςτοποιιςουν τθν απόδοςθ (IBM 

DB2). 

 Είναι πιο απλό να ςυντάξει κάποιοσ κϊδικα PHP από ότι ςε οποιαδιποτε 

άλλθ γλϊςςα ςεναρίου. 

 Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθ δθμιουργία εικόνων, ανάγνωςθ, εγγραφι ςε 

αρχεία και για αποςτολι email. Για να προςφζρει αυτζσ τισ υπθρεςίεσ, θ PHP 

επικοινωνεί με αρκετά πρωτόκολλα όπωσ: HTTP (Ιςτοςελίδεσ), POP3 (e-mail), 

SNMP και LDAP. 

 Υποςτθρίηει τόςο τον διαδικαςτικό προγραμματιςμό όςο και τον 

αντικειμενοςτραφι. 

3.4.2 Λειτουργικϊ Φαρακτηριςτικϊ 

H PHP όπωσ αναφζρκθκε και πιο πάνω είναι μια γλϊςςα script (ςυμβάντων) κι όχι 

γλϊςςα προγραμματιςμοφ. Αυτό ςθμαίνει ότι είναι ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να εκτελεί 

μια ενζργεια μετά από κάποιο ςυμβάν, όπωσ για παράδειγμα αν ο χριςτθσ πατιςει 

κάποιο link ςτθν ιςτοςελίδα. Επιπλζον θ PHP λειτουργεί ςτθν πλευρά του Server, 

δθλαδι εγκακίςταται ςτον Server και τα script που είναι γραμμζνα ςε αυτι 
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χρθςιμοποιοφν πόρουσ απ τον υπολογιςτι - Server για τθν εκτζλεςι τουσ και τα 

αποτελζςματα τθσ εκτζλεςθσ ςτζλνονται ςτον client ςε μορφι HTML. Αυτόσ είναι 

και ο λόγοσ που θ PHP δε μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για αναδυόμενα μενοφ, 

άνοιγμα νζων παράκυρων, προςκικθ εφζ και ενεργειϊν με τθ μετακίνθςθ του 

ποντικιοφ. Αντίκετα αυτά μποροφν να γίνουν με άλλεσ γλϊςςεσ script που 

χρθςιμοποιοφν τεχνολογία πελάτθ (όπωσ θ Javascript). 

Επιπλζον ο κϊδικασ τθσ PHP παρεμβάλλεται ςε κϊδικα HTML (με κατάλλθλθ 

ςιμανςθ ςτθν αρχι και το τζλοσ του κϊδικα PHP). Ο κϊδικασ τθσ PHP δεν εκτελείται 

αυτόνομα αλλά ταυτόχρονα (γραμμι προσ γραμμι) με τον κϊδικα τθσ HTML. 

Η ςυγγραφι του κϊδικα PHP είναι ςχετικά εφκολθ υπόκεςθ κακϊσ γράφεται 

ταυτόχρονα με τον HTML κϊδικα και ενςωματϊνεται ςε αυτόν. Ο PHP κϊδικασ 

ξεχωρίηει από τθν HTML με τα κατάλλθλα tags ζναρξθσ-τερματιςμοφ τα οποία 

εξαρτϊνται από τισ ρυκμίςεισ που ζχουν γίνει ςτθν εγκατάςταςθ τθσ PHP (ςυνικωσ 

το tag ζναρξθσ είναι <?PHP και του τερματιςμοφ είναι ?>). Τα αρχεία που περιζχουν 

PHP scripts πρζπει να αποκθκευτοφν με κατάλλθλθ κατάλθξθ (π.χ. *.PHP). 

Πταν ενςωματωκεί κϊδικασ PHP ςε μια ιςτοςελίδα, εκτελοφνται οι παρακάτω 

διαδικαςίεσ: 

 Ο επιςκζπτθσ ηθτάει μια ιςτοςελίδα με τθ διεφκυνςι τθσ, με τθ βοικεια του 

browser. 

 Ο browser μεταβιβάηει τθν αίτθςθ ςτον server. 

 Τότε θ PHP επεξεργάηεται το αρχείο που άφορα τθν αίτθςθ ςτον server και 

εκτελεί το μζροσ του κϊδικα που τθν αφορά (βρίςκεται μζςα ςε tags). 

 Η PHP επιςτρζφει τα αποτελζςματα ςε μορφι HTML. 

 Ο κϊδικασ HTML επιςτρζφεται ςτον browser του πελάτθ. 

Η διαδικαςία τθσ ςυγγραφισ του κϊδικα PHP μπορεί να γίνει με ζναν απλό text 

editor (όπωσ και τθσ HTML). Αυτι θ μζκοδοσ προςφζρει τθ μεγίςτθ εποπτεία του 

κϊδικα ςτον προγραμματιςτι αλλά είναι χρονοβόρα διαδικαςία και επίπονθ. Για 

τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων αυτϊν μπορεί να γίνει χριςθ κάποιων από τα 

πολλά εργαλεία που υπάρχουν, πολλά από τα οποία είναι ανοικτοφ κϊδικα 

προϊόντα. Τα εργαλεία αυτά ςυνικωσ προςφζρουν ζτοιμεσ κάποιεσ ςτάνταρ δομζσ 

ι προςκζτουν κάποια χαρακτθριςτικά ςτισ ςελίδεσ μασ με ζνα απλό κλικ. Οι δομζσ 

αυτζσ μπορεί να είναι αρκετζσ γραμμζσ κϊδικα που κα απαιτοφςε χρόνο για να 

γραφτεί με το χζρι. Πμωσ ςε καμιά περίπτωςθ δεν μποροφν να αντικαταςτιςουν τθ 

δφναμθ που προςφζρει θ ςυγγραφι κϊδικα με το χζρι. Δε μπορεί ο 

προγραμματιςτισ να επαναπαυκεί ότι μια δομι κα τθν ειςάγει ςτον κϊδικα του με 

απλά κλικ. 
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Η παροφςα διπλωματικι εργαςία καταςκευάςτθκε εξ ολοκλιρου ςτον text editor 

Notepad++ και ο λόγοσ ιταν θ απαίτθςθ για πλιρθ ζλεγχο του κϊδικα και των 

παραμζτρων του.  

3.5 SQL 

Η SQL (Structed Query Language) είναι θ πιο κοινι γλϊςςα ερωτιςεων για 

διαχείριςθ ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων. Με τθν SQL μπορεί να γίνει ανάκτθςθ 

εγγραφϊν, ειςαγωγι νζων, διαγραφι, ενθμζρωςθ εγγραφϊν δεδομζνων από μια 

βάςθ δεδομζνων. Δεν είναι πλιρθσ γλϊςςα προγραμματιςμοφ αλλά μζςω 

πολυάρικμων εντολϊν προςφζρει ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ςχεςιακϊν 

βάςεων δεδομζνων. Η πρϊτθ τθσ υλοποίθςθ ζγινε το 1974 και μετά από τθ μακρά 

πορεία τθσ, ςιμερα ζχει κατακτιςει πολλά ςυςτιματα διαχείριςθσ βάςεων 

δεδομζνων. 

3.6 MySQL 

H MySQL είναι ζνα, ανοικτοφ κϊδικα, ςφςτθμα 

διαχείριςθσ ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων 

(Relational Database Management System - 

RDBMS). Το ςφςτθμα διαχείριςθσ MySQL λοιπόν 

δίνει τθ δυνατότθτα τθσ αποκικευςθσ, αναηιτθςθσ, 

ταξινόμθςθσ, ομαδοποίθςθσ, ανάκλθςθσ δεδομζνων με βάςθ τθ γλϊςςα 

ερωτθμάτων SQL. Το γεγονόσ ότι θ MySQL είναι ςχεςιακι ςυνεπάγεται ότι θ 

οργάνωςθ των δεδομζνων γίνεται ςε διαφορετικοφσ πίνακεσ οι οποίοι ςχετίηονται 

μεταξφ τουσ με κάποιο ςαφϊσ οριςμζνο τρόπο. Η MySQL επιπλζον δφναται να 

ελζγχει τθν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα, εξαςφαλίηοντασ ζτςι τθ δυνατότθτα θ 

πρόςβαςθ να γίνεται από διαφορετικοφσ χριςτεσ. Κάκε χριςτθσ ζχει ςυγκεκριμζνα 

δικαιϊματα πάνω ςτισ βάςεισ δεδομζνων που του τα δίνει θ MySQL. 

3.6.1 Πλεονεκτόματα τησ MySQL 

Ραρακάτω παρατίκενται μερικά από τα πλεονεκτιματα τθσ MySQL που τθν 

κακιςτοφν ανταγωνιςτικι ζναντι άλλων πακζτων διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων. 

Τα βαςικά πλεονεκτιματα τθσ είναι: 

 Απόδοςθ: Η MySQL είναι αρκετά γριγορθ. Ρολλζσ δοκιμζσ που ζχουν γίνει 

δείχνουν ότι υπερζχει ςε ταχφτθτα ζναντι των ανταγωνιςτϊν τθσ. 

 Κόςτοσ: Η MySQL είναι προϊόν ανοικτοφ κϊδικα και διατίκεται δωρεάν για 

προςωπικι χριςθ. Η εμπορικι άδεια τθσ διατίκεται ςε χαμθλό κόςτοσ. Αυτό 

ςθμαίνει ότι αν κάποιοσ κζλει να τθ χρθςιμοποιιςει για εφαρμογζσ 

προςωπικισ χριςθσ ι για εφαρμογζσ που κα είναι ανοικτοφ κϊδικα δεν 

χρειάηεται να αγοράςει κάποια άδεια. Άδεια απαιτείται αν κάποιοσ τθ 
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χρθςιμοποιιςει για εμπορικζσ εφαρμογζσ που δεν κα είναι ανοικτοφ 

κϊδικα. 

 Ευκολία Χριςθσ: Η MySQL είναι αρκετά εφκολθ ςτθν εκμάκθςθ τθσ, ακόμα 

και όταν κάποιοσ που δεν ζχει ξαναχρθςιμοποιιςει παρόμοια προϊόντα 

καταςκευισ βάςεων δεδομζνων. 

 Μεταφερςιμότθτα: Η MySQL μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε πολλά ςφγχρονα 

λειτουργικά ςυςτιματα. είναι ςυμβατι με πολλζσ εκδόςεισ των Microsoft 

Windows και με λειτουργικά Unix, όπωσ οι διάφορεσ εκδόςεισ του 

δθμοφιλοφσ λειτουργικοφ ανοικτοφ κϊδικα Linux. 

 Πθγαίοσ Κϊδικασ: Η MySQL ανικει ςτθν οικογζνεια του λογιςμικοφ 

ανοικτοφ κϊδικα όπωσ αναφζρκθκε προθγοφμενα. Συνεπϊσ ο κακζνασ 

μπορεί να αποκτιςει και να τροποποιιςει τον πθγαίο κϊδικά τθσ, 

προςαρμόηοντασ τον ςτισ ανάγκεσ του ι διορκϊνοντασ τυχόν bugs. Επιπλζον 

το γεγονόσ ότι είναι διακζςιμοσ ο πθγαίοσ κϊδικασ βοθκάει ςτθ ςυνεχι 

ανανζωςθ και διόρκωςθ τθσ MySQL αφοφ εκατομμφρια άνκρωποι ςε όλο 

τον κόςμο εργάηονται πάνω ςε αυτι. Ζτςι δεν χρειάηεται κάποιοσ να 

περιμζνει μια νζα επίςθμθ ζκδοςι κάποιασ εταιρίασ για τθ διόρκωςθ ενόσ 

bug. 

 Τποςτιριξθ: Στθν ςελίδα www.MySQL.com υπάρχει μια τεράςτια 

υποςτιριξθ πάνω ςτθ MySQL με manual, tutorial και βοικεια ςε πικανά 

προβλιματα. 

3.6.2 Λόγοι επιλογόσ τησ MySQL 

Για τθν παροφςα διπλωματικι εργαςία επιλζχκθκε θ MySQL ωσ το ςφςτθμα βάςεων 

δεδομζνων, επειδι ζρχεται ςυνικωσ μαηί με τον apache (web server), ζχει εφκολθ 

και γριγορθ εγκατάςταςθ και χειριςμό αλλά και επειδι  ζχει τεράςτια υποςτιριξθ 

από τθν γλϊςςα και τθν κοινότθτα τθσ PHP. Ακόμα επιλζχκθκε γιατί είναι δωρεάν 

για προςωπικι χριςθ και ζχει πολφ καλι απόδοςθ ςε ςυνδυαςμό πάντα με τθν 

PHP. 

3.6.3 phpMyAdmin 

Η phpMyAdmin είναι ζνα εργαλείο με 

γραφικό περιβάλλον (GUI) που αποτελείται 

από ζνα ςφνολο PHP scripts με το οποίο 

διαχειριηόμαςτε τισ βάςεισ δεδομζνων που 

ζχουμε μζςω web. Η phpMyAdmin μπορεί να 

διαχειριςτεί ζνα ολόκλθρο MySQL server ι ακόμα και απλζσ βάςεισ δεδομζνων 

όπου ο κάκε χριςτθσ ζχει ζνα λογαριαςμό και μπορεί να δθμιουργιςει και να 

διαχειριςτεί τισ δικζσ του βάςεισ δεδομζνων. Πτι δθλαδι μπορεί να γίνει από τθν 

γραμμι εντολϊν τθσ MySQL, μπορεί να γίνει πολφ πιο εφκολα από τθν 

PHPMyAdmin. 
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Συνοπτικά, με τθν PHPMyAdmin μποροφμε: 

 Nα δθμιουργιςουμε και να διαγράψουμε βάςεισ δεδομζνων 

 Nα δθμιουργιςουμε, να διαγράψουμε και να χειριςτοφμε πίνακεσ 

 Nα διαγράψουμε, να προςκζςουμε και να επεξεργαςτοφμε πεδία πινάκων 

 Nα εκτελζςουμε ερωτιματα και να εξάγουμε τα αποτελζςματα ςε 

οποιαδιποτε μορφι (text, sql, csv κτλ) 

 Nα εξαγάγουμε (back-up) πεδία, πίνακεσ αλλά και ολόκλθρεσ βάςεισ 

δεδομζνων 

3.6.4 MySQL Workbench 

Το MySQL Workbench είναι ζνα 

εργαλείο ςχεδιαςμοφ εικονικϊν 

Βάςεων Δεδομζνων και ειδικότερα για 

τον ςχεδιαςμό MySQL Βάςεων 

Δεδομζνων. Επίςθσ, απλοποιεί τον 

ςχεδιαςμό και τθν ςυντιρθςθ τθσ 

Βάςθσ Δεδομζνων, αυτοματοποιεί τα 

χρονοβόρα και επιρρεπι λάκθ και βελτιϊνει τθν επικοινωνία μεταξφ DBA και 

ομάδων ζργου. 

Το MySQL Workbench (θ free ζκδοςθ τουλάχιςτον) δεν μπορεί να ςυνδεκεί ςε βάςθ 

και να κάνει reverse engineer, οφτε φυςικά sync. Ωςτόςο μπορεί να κάνει import sql 

script ι αρχείο που προζρχεται από το DBDesigner 4, το οποίο μπορεί να ςυνδεκεί 

ςε βάςθ. Υποςτθρίηει export ςε διάφορεσ μορφζσ γραφικϊν και export sql script. 

Στθν παροφςα διπλωματικι εργαςία χρθςιμοποιικθκε κυρίωσ για τθν παραγωγι 

των ER διαγραμμάτων. 

3.7 Google Maps 

To Google Maps είναι μια υπθρεςία απεικόνιςθσ 

χαρτϊν ςτο Web, που προςφζρεται δωρεάν από 

τθν εταιρεία Google. Οι απεικονίςεισ των χαρτϊν 

που διατίκενται είναι: 

 Δορυφορικόσ (Satellite): Ρρόκειται για δορυφορικζσ απεικονίςεισ ι 

αεροφωτογραφίεσ, θ ανάλυςθ των οποίων ποικίλει ανάλογα τθν περιοχι. 

 Τβριδικόσ (Hybrid): Ρρόκειται για μια υβριδικι μορφι κατά τθν οποία ςε 

satellite υπόβακρο γίνεται προβολι χαρτογραφικισ πλθροφορίασ (π.χ. 

δρόμοι, ονομαςίεσ κλπ.). 

 Ανάγλυφο εδάφουσ (Terrain): Ρρόκειται για μια απεικόνιςθ που 

αναπαριςτά το ανάγλυφο. 
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Με το Google Maps API (Application Programming Interface) θ Google επιτρζπει τθν 

ενςωμάτωςθ χαρτϊν Google Maps ςε άλλεσ ιςτοςελίδεσ κακϊσ και τθν απεικόνιςθ 

δεδομζνων ςε αυτοφσ. Η υπθρεςία διατίκεται δωρεάν, ενϊ ςτουσ όρουσ χριςθσ 

αναφζρεται ότι θ Google διατθρεί το δικαίωμα να εμφανίςει διαφθμίςεισ 

μελλοντικά. 

Ρρόκειται για ζνα JavaScript API (πράγμα που επιτρζπει τθν ενςωμάτωςι του ςε 

απλζσ ιςτοςελίδεσ δίχωσ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ από τθ μεριά του server) που 

αποτελείται από ζνα ςφνολο Κλάςεων (Classes) με Ιδιότθτεσ (Properties), Συμβάντα 

(Events), Μεκόδουσ (Methods) δομθμζνα με τρόπο που να κάνουν εφικτι τθ 

πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα και να επιτρζπουν τθν ανάκτθςθ αυτϊν κακϊσ και τον 

εμπλουτιςμό τουσ πριν από τθν απεικόνιςι. 

3.8 IPInfoDB 

Το IPInfoDB είναι μια δικτυακι υπθρεςία με δωρεάν API, για 

τθν εξαγωγι πλθροφοριϊν από τθν διεφκυνςθ IP. To IPInfoDB 

μπορεί να εξάγει από μια δοκείςα διεφκυνςθ IP χριςιμεσ 

πλθροφορίεσ όπωσ ι χϊρα, ο κωδικόσ τθσ χϊρασ, θ περιοχι, ο κωδικόσ τθσ 

περιοχισ, θ πόλθ, ο ταχυδρομικόσ κωδικόσ, το γεωγραφικό πλάτοσ και μικοσ.  

3.9 Google Visualization API 

Το Google Visualization API είναι ζνα 

ςχετικά νζο API τθσ Google που 

προςφζρεται για οπτικοποίθςθ δεδομζνων, 

με αρκετά καλι αιςκθτικι. Από τισ 

υλοποιιςεισ που προςφζρει, θ Pie Chart και 

θ Bar Chart κα ιταν κατάλλθλθ για χριςθ 

ςτθν περίπτωςι μασ ϊςτε να εμφανίςουμε 

τα δεδομζνα μασ ςε μορφι διαγραμμάτων 

για ευκολότερθ ανάγνωςθ και κατανόθςθ 

των αρικμϊν. Ρρόκειται για ζνα JavaScript API (πράγμα που επιτρζπει τθν 

ενςωμάτωςι του ςε απλζσ ιςτοςελίδεσ δίχωσ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ από τθ μεριά 

του server). 

3.10 XAMPP 

Το XAMPP είναι μια δωρεάν εφαρμογι που μασ δίνει τθν 

δυνατότθτα να μετατρζψουμε τον υπολογιςτι μασ ςε web 

server. Το XAMPP αρχικά δθμιουργικθκε ωσ εργαλείο 

ανάπτυξθσ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν, κακϊσ ζδινε τθν 

δυνατότθτα ςτουσ προγραμματιςτζσ να δοκιμάηουν τθσ 
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εφαρμογζσ τουσ τοπικά ςτον υπολογιςτι τουσ, χωρίσ τθν ανάγκθ φπαρξθσ ενόσ web 

server ςτο διαδίκτυο. Σιμερα το XAMPP εκτόσ από εργαλείο ανάπτυξθσ και δοκιμισ, 

χρθςιμοποιείται και ωσ πραγματικόσ web server που εξυπθρετεί ςελίδεσ ςτο World 

Wide Web. 

To πρόγραμμα XAMPP μποροφμε να το κατεβάςουμε από το: 

http://www.apachefriends.org/en/xampp.html 

Το XAMPP για Windows περιζχει: 

 Apache 2.2.14 (IPv6 enabled) + OpenSSL 0.9.8l 

 MySQL 5.1.41 + PBXT engine 

 PHP 5.3.1 

 PHPMyAdmin 3.2.4 

 Perl 5.10.1 

 FileZilla FTP Server 0.9.33 

 Mercury Mail Transport System 4.72 

3.11 Notepad++ 

To Notepad++ είναι ζνα εργαλείο ανοιχτοφ 

κϊδικα που αντικακιςτά το κλαςςικό 

ςθμειωματάριο (Notepad) των Windows και 

είναι ςχεδιαςμζνο για τθν ςυγγραφι κϊδικα με 

τθν υποςτιριξθ δεκάδων γλωςςϊν 

προγραμματιςμοφ. Το Notepad++ προςφζρει 

υπογράμμιςθ ςφνταξθσ (syntax highlighting) για 

γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ όπωσ θ HTML, CSS, 

JavaScript, PHP, SQL για τθν εφκολθ ςυγγραφι, 

επιτιρθςθ και διόρκωςθ του πθγαίου κϊδικα. 

Ακόμα, το πρόγραμμα ζχει μικρό footprint και είναι γριγορο ςτο άνοιγμα και 

φόρτωμα αρχείων. Επίςθσ ενϊ ζχει ςχεδιαςτεί για να αντικαταςτιςει το Notepad, 

ζχει πολφ περιςςότερα να προςφζρει, όπωσ το tabbed interface του ςασ παρζχει 

τθν δυνατότθτα να εργάηεςτε με αρκετά ζγγραφα ταυτόχρονα, χωρίσ να χρειάηεται 

να ανοίξετε πολλζσ φορζσ το πρόγραμμα και απλζσ λειτουργίεσ όπωσ αρίκμθςθ 

γραμμϊν και επιςιμανςθ ςυντακτικϊν λακϊν που το κάνουν ιδανικό για τουσ 

προγραμματιςτζσ που επικυμοφν να το χρθςιμοποιιςουν για να επεξεργαςτοφν 

κϊδικα. 

Επίςθσ λειτουργεί εξαιρετικά και ωσ ζνα ιςχυρόσ επεξεργαςτισ κειμζνου και 

διακζτει τθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
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To πρόγραμμα Notepad++ μποροφμε να το κατεβάςουμε από το: 

http://notepad-plus-plus.org/ 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 – Βϊςη Δεδομϋνων 
 

Μια βάςθ δεδομζνων (database) είναι ζνα ψθφιακό αρχείο αποκικευςθσ και 

ομαδοποίθςθσ ςχετιηόμενων δεδομζνων ςε πίνακεσ (tables). Τα δεδομζνα μιασ 

βάςθσ δεδομζνων πρζπει να ζχουν κάποια ςυςχζτιςθ μεταξφ τουσ, λογικι ςυνζχεια 

και δομι. Επίςθσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ, ϊςτε ζνα ςφνολο αποκθκευμζνων 

δεδομζνων να αποτελεί βάςθ δεδομζνων, είναι θ δυνατότθτα φπαρξθσ κοινισ, 

ταυτόχρονθσ και κεντρικισ διαχείριςθσ των δεδομζνων αυτϊν. 

Μια βάςθ δεδομζνων αποτελείται από ζνασ ι περιςςότερουσ πίνακεσ. Ο κάκε 

πίνακασ περιζχει μια ι περιςςότερεσ ςτιλεσ (columns), όπου θ κάκε ςτιλθ περιζχει 

ζνα ςυγκεκριμζνο είδοσ δεδομζνων. Επίςθσ ο πίνακασ περιζχει γραμμζσ. Για κάκε 

εγγραφι υπάρχει μια γραμμι ςτον πίνακα.. 

Εδϊ πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι Βάςεισ δεδομζνων δεν είναι προνόμιο των 

θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν. Βάςεισ δεδομζνων υπιρχαν πριν από τουσ Η/Υ, ςε 

ζντυπθ μορφι. Πμωσ ςιμερα με τον όρο “βάςθ δεδομζνων” αναφερόμαςτε ςχεδόν 

αποκλειςτικά ςτθν θλεκτρονικι τουσ μορφι. 

4.1 χεδιαςμόσ ςχεςιακών βϊςεων δεδομϋνων 

Οι ςχεςιακζσ βάςεισ δεδομζνων αποτελοφν ζνα πολφτιμο εργαλείο ςτθ διάκεςθ του 

προγραμματιςτι.  Ζνα μεγάλο ηθτοφμενο κατά τον ςχεδιαςμό μιασ βάςθσ 

δεδομζνων είναι να γίνει ο καλφτεροσ και αποδοτικότεροσ δυνατόσ ςχεδιαςμόσ τθσ 

που κα επιφζρει τθν μζγιςτθ απόδοςθ. Αυτι θ διαδικαςία όμωσ δεν είναι κακόλου 

εφκολθ.  

Ο προγραμματιςτισ πρζπει να αποφαςίςει ποιουσ πίνακεσ κα δθμιουργιςει, τα 

πεδία του κάκε πινάκα, τισ επιτρεπτζσ τιμζσ που μπορεί να αποκθκεφςει το κάκε 

πεδίο, τισ ςχζςεισ μεταξφ πινάκων, τα κλειδιά του κάκε πινάκα, τα ευρετιρια. Πλοι 

αυτοί οι παράμετροι είναι ςχετιηόμενοι μεταξφ τουσ. Συνεπϊσ αλλάηοντασ τθ μια 

από αυτζσ απαιτείται αυτομάτωσ επαναπροςδιοριςμόσ όλων των υπολοίπων. 

Ξεκινϊντασ λοιπόν κάποιοσ να ςχεδιάςει μια βάςθ δεδομζνων κα πρζπει να ζχει 

ςτο νου του κάποιεσ βαςικζσ αρχζσ: 

 Πρζπει να αποφεφγεται θ αποκικευςθ επαναλαμβανόμενων δεδομζνων. 

Η επαναλαμβανόμενθ αποκικευςθ δεδομζνων ζχει το μειονζκτθμα τθσ 

ςπάταλθσ χϊρου, όπωσ και το μειονζκτθμα τθσ πικανότθτασ λανκαςμζνων 

ενθμερϊςεων τθσ ΒΔ. Ζνα λάκοσ ενθμζρωςθσ μπορεί να ςυμβεί ςε μια 

τζτοια περίπτωςθ επειδι θ ίδια αλλαγι πρζπει να ςυμβαίνει ταυτόχρονα ςε 

περιςςότερουσ τουσ ενόσ πίνακεσ, ςε περιςςότερα του ενόσ πεδία. 
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 Προτιμϊνται οι ατομικζσ ςτιλεσ, δθλαδι κάκε πεδίο είναι προτιμότερο να 

περιζχει ζνα μόνο πράγμα. Η αποκικευςθ περιςςότερων πραγμάτων ςτα 

πεδία μιασ ςτιλθσ δθμιουργεί προβλιματα αναηιτθςθσ. 

 Επιλογι μοναδικϊν κλειδιϊν και ταυτόχρονα αποφυγι δθμιουργίασ 

πλεοναηόντων κλειδιϊν. Σε κάκε πίνακα πρζπει να υπάρχει ζνα κλειδί-

ςτιλθ που κα είναι μοναδικό για κάκε εγγραφι, ϊςτε να είναι δυνατι θ 

αναφορά ςτισ εγγραφζσ με ςφντομο και μονοςιμαντο τρόπο. Ταυτόχρονα 

πρζπει να αποφεφγεται θ χριςθ περιςςότερων κλειδιϊν από αυτά που 

πραγματικά απαιτοφνται. 

 Καλό είναι να αποφεφγεται ο ςχεδιαςμόσ των ΒΔ με τρόπο που να μζνουν 

πολλά πεδία κενά. Σπαταλιζται χϊροσ, δθμιουργοφνται προβλιματα με 

ςυναρτιςεισ όταν ηθτοφν δεδομζνα από κενά αρικμθτικά πεδία. 

 Καλό είναι πριν το ςχεδιαςμό τθσ ΒΔ να υπάρχει πρόβλεψθ των 

ερωτθμάτων που κα γίνονται ςε αυτι. Ζτςι κα επιτευχκεί ζνασ ςχεδιαςμόσ 

που κα δίνει πιο γριγορα και εφκολα τα αποτελζςματα των ερωτθμάτων.  

4.2 Η Βϊςη Δεδομϋνων τησ εφαρμογόσ μασ 

Ππωσ κάκε δυναμικι ιςτοςελίδα, θ εφαρμογι μασ απαιτεί μια τουλάχιςτον Βάςθ 

Δεδομζνων. Ο ςκοπόσ τθσ ΒΔ είναι θ φφλαξθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ. Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ζχει 

καταςκευαςτεί μία βάςθ δεδομζνων με όνομα “maps” όπου αποκθκεφονται όλεσ οι 

πλθροφορίεσ του καταςτιματοσ, ομαδοποιθμζνεσ ςε πίνακεσ (tables) ανάλογα με 

το είδοσ και τθ χριςθ τουσ: 

Πίνακασ Περιγραφι 

browser Ρίνακασ ςτον οποίο αποκθκεφονται οι πλθροφορίεσ για τουσ 
φυλλομετρθτζσ των επιςκεπτϊν. 

countries Ρίνακασ με όλεσ τθσ χϊρεσ του πλανιτθ, τον διεκνι κωδικό τουσ και τισ 
ςυντεταγμζνεσ τουσ. 

ip_info Ρίνακασ ςτον οποίο αποκθκεφονται οι πλθροφορίεσ που ανακτϊνται 
από τθν διεφκυνςθ IP (Χϊρα, Ρόλθ, ΤΚ κτλ). 

os Ρίνακασ ςτον οποίο αποκθκεφονται οι πλθροφορίεσ για το λειτουργικό 
ςφςτθμα των επιςκεπτϊν. 

visitors Ρίνακασ ςτον οποίο αποκθκεφονται οι επιςκζπτεσ και γίνεται ςφνδεςθ 
με τουσ άλλουσ πίνακεσ τθσ βάςθσ. 

 

 

4.2.1 Πύνακασ browser 

O πίνακασ browser είναι ο πίνακασ ςτον οποίο αποκθκεφονται οι πλθροφορίεσ για 

τουσ φυλλομετρθτζσ των επιςκεπτϊν. 
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα πεδία και οι περιγραφζσ τουσ: 

Πεδίο Περιγραφι 

id O κωδικόσ – κλειδί του πίνακα 

browser Ρεδίο κειμζνου, όπου αποκθκεφεται το όνομα του φυλλομετρθτι. 

version Ρεδίο κειμζνου, όπου αποκθκεφεται θ ζκδοςθ του φυλλομετρθτι. 

  

4.2.2 Πύνακασ countries 

O πίνακασ countries είναι ο πίνακασ με όλεσ τθσ χϊρεσ του πλανιτθ, τον διεκνι 

κωδικό τουσ και τισ ςυντεταγμζνεσ τουσ. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα πεδία και οι περιγραφζσ τουσ: 

Πεδίο Περιγραφι 

iso_code O κωδικόσ – κλειδί του πίνακα ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο ISO 
3166-2 για τθν κωδικοποίθςθ των χωρϊν. 

name Ρεδίο κειμζνου, όπου αποκθκεφεται το όνομα τθσ χϊρασ. 

west Ρεδίο πραγματικοφ αρικμοφ, όπου αποκθκεφεται θ δυτικι πλευρά τθσ 
χϊρασ. 

south Ρεδίο πραγματικοφ αρικμοφ, όπου αποκθκεφεται θ νότια πλευρά τθσ 
χϊρασ. 

east Ρεδίο πραγματικοφ αρικμοφ, όπου αποκθκεφεται θ ανατολικι πλευρά 
τθσ χϊρασ. 

north Ρεδίο πραγματικοφ αρικμοφ, όπου αποκθκεφεται θ βόρεια πλευρά τθσ 
χϊρασ. 

 

4.2.3 Πύνακασ ip_info 

Ρίνακασ ςτον οποίο αποκθκεφονται οι πλθροφορίεσ που ανακτϊνται από τθν 

διεφκυνςθ IP. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα πεδία και οι περιγραφζσ τουσ: 

Πεδίο Περιγραφι 

id O κωδικόσ – κλειδί του πίνακα. 

ip_address H διεφκυνςθ IP του επιςκζπτθ. 

country_code Ο κωδικόσ τθσ χϊρασ του επιςκζπτθ. 

country_name Το όνομα τθσ χϊρασ του επιςκζπτθ. 

region_code Ο κωδικόσ τθσ περιοχισ του επιςκζπτθ. 

region_name Το όνομα τθσ περιοχισ του επιςκζπτθ. 

city Η πόλθ του επιςκζπτθ. 

zip_postal_code Ο ταχυδρομικόσ κωδικόσ του επιςκζπτθ. 

latitude Το γεωγραφικό πλάτοσ του επιςκζπτθ. 

longitude Το γεωγραφικό μικοσ του επιςκζπτθ. 
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4.2.4 Πύνακασ os 

O πίνακασ os είναι ο πίνακασ ςτον οποίο αποκθκεφονται οι πλθροφορίεσ για τα 

λειτουργικά ςυςτιματα των επιςκεπτϊν. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα πεδία και οι περιγραφζσ τουσ: 

Πεδίο Περιγραφι 

id O κωδικόσ – κλειδί του πίνακα. 

os Ρεδίο κειμζνου, όπου αποκθκεφεται το όνομα του λειτουργικοφ 
ςυςτιματοσ. 

version Ρεδίο κειμζνου, όπου αποκθκεφεται θ ζκδοςθ του λειτουργικοφ 
ςυςτιματοσ. 

 4.2.5 Πύνακασ visitors 

O πίνακασ visitors είναι ο πίνακασ ςτον οποίο αποκθκεφονται οι πλθροφορίεσ για τα 

τουσ επιςκζπτεσ και γίνεται θ ςφνδεςθ με τουσ υπόλοιπουσ πίνακεσ τθσ βάςθσ 

δεδομζνων. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα πεδία και οι περιγραφζσ τουσ: 

Πεδίο Περιγραφι 

id O κωδικόσ – κλειδί του πίνακα. 

date_visited H θμερομθνία που επιςκζφτθκε ο χριςτθσ για πρϊτθ φορά τθν 
ιςτοςελίδα που είναι εγκατεςτθμζνθ θ εφαρμογι. 

last_date_visited H θμερομθνία που επιςκζφτθκε ο χριςτθσ για τελευταία φορά τθν 
ιςτοςελίδα που είναι εγκατεςτθμζνθ θ εφαρμογι. 

visits_counter Ο αρικμόσ των επιςκζψεων του χριςτθ ςτθν ιςτοςελίδα, ζπειτα από 
τθν πρϊτθ του επίςκεψθ. 

info Ξζνο κλειδί προσ τον πίνακα ip_info, ςυνδζει τον χριςτθ με τισ 
πλθροφορίεσ του για τθν διεφκυνςθ IP, τθν χϊρα, τθν πόλθ κτλ. 

os Ξζνο κλειδί προσ τον πίνακα os, ςυνδζει τον χριςτθ με τισ πλθροφορίεσ 
του για τον φυλλομετρθτι και τθν ζκδοςθ. 

browser Ξζνο κλειδί προσ τον πίνακα browser, ςυνδζει τον χριςτθ με τισ 
πλθροφορίεσ του για το λειτουργικό του ςφςτθμα και τθν ζκδοςθ. 

 

Ο πθγαίοσ κϊδικασ SQL για τθν δθμιουργία τθσ βάςθσ δεδομζνων και των πινάκων 

που χρθςιμοποιοφνται ςτθν εφαρμογι, υπάρχουν ςτο αρχείο MySQL Database.sql. 
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4.3 Διϊγραμμα Οντοτότων – υςχετύςεων (ER) 

Οντότθτεσ και ςυςχετίςεισ παρουςιάηονται διαγραμματικά, για ζνα ςυγκεκριμζνο 

μοντζλο εφαρμογισ, με το λεγόμενο διάγραμμα ER (Entity – Relationship Diagram). 

Αυτι θ διαγραμματικι τεχνικι, επιτρζπει τθ ςχεδίαςθ των οντοτιτων μιασ βάςθσ 

και των ςυςχετίςεων που υφίςτανται ανάμεςα τουσ χρθςιμοποιϊντασ ειδικά 

ςφμβολα. 

Ραρακάτω βλζπουμε το διάγραμμα ER τθσ βάςθσ δεδομζνων μασ, όπωσ προκφπτει 

με τθν βοικεια του MySQL Workbench: 

 

 

Εικόνα 2 - Διάγραμμα ER 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 – Αρχιτεκτονικό τησ εφαρμογόσ 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο κα κάνουμε μια προςπάκεια να εξθγιςουμε τθν αρχιτεκτονικι 

και τθν λογικι που διζπει τθν εφαρμογι. Η εφαρμογι είναι χωριςμζνθ ςε τρία 

μζρθ, ανάλογα με τισ λειτουργίεσ που εκτελεί. Συγκεκριμζνα, θ εφαρμογι μπορεί να 

χωριςτεί ςε: 

 Καταγραφι ςτοιχείων: ςτο πρϊτο ςτάδιο, όταν ζνασ χριςτθσ επιςκεφτεί τθν 

ιςτοςελίδα που είναι εγκατεςτθμζνθ θ εφαρμογι, αυτι αναλαμβάνει να 

καταγράψει τα ςτοιχεία του. 

 Προβολι επιςκεπτϊν ςτον χάρτθ: αφοφ ζχουμε ςυλλζξει τα ςτοιχεία, θ 

εφαρμογι αναλαμβάνει να τα εμφανίςει πάνω ςε ζνα παγκόςμιο χάρτθ, με 

τθν βοικεια του Google Maps API. 

 Προβολι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων:  θ εφαρμογι αναλαμβάνει τθν εμφάνιςθ 

των ςτοιχείων ςε διαγράμματα για τθν ευκολότερθ ανάγνωςθ και εξαγωγι 

ςυμπεραςμάτων. 

5.1 Αρχεύο ρυθμύςεων 

Για να λειτουργιςει θ εφαρμογι πρζπει να οριςτοφν κάποιεσ τιμζσ ςε βαςικζσ 

ρυκμίςεισ, όπωσ θ βάςθ δεδομζνων, το όνομα και ο κωδικόσ του χριςτθ ςτθν βάςθ 

δεδομζνων τθσ MySQL κτλ. Για τον λόγο αυτό θ εφαρμογι χρθςιμοποιεί το αρχείο 

config.php όπου υπάρχουν αποκθκευμζνεσ οι παρακάτω ρυκμίςεισ: 

<?php    

    // Εθθίλεζε ηοσ session 

    session_start(); 

 

    /* 

     Ορίδοσκε ηο όλοκα ηες βάζες δεδοκέλωλ ηες MySQL, ζηο παράδεηγκα 

κας, ε βάζε ολοκάδεηαη michalis_maps αλ ηο ε εθαρκογή είλαη 

αλεβαζκέλε ζηελ ηζηοζειίδα ηες εθαρκογής www.michalisvitos.gr 

     ή ολοκάδεηαη maps αλ ηρέτεη ηοπηθά γηα δοθηκαζηηθούς ιόγοσς 

    */ 

    $db_name = ($_SERVER['HTTP_HOST'] != 'localhost') ? 

"michalis_maps" : "maps"; 

 

// Πιεροθορίες γηα ηο domain ποσ γίλεηαη εγθαηάζηαζε ηες  

// εθαρκογής 

$domain = ($_SERVER['HTTP_HOST'] != 'localhost') ? 

".michalisvitos.gr" : false;     

      

    // Ορίδοσκε ηολ server, ηολ τρήζηε θαη ηολ θωδηθό ηες MySQL γηα            

// ηελ ζύλδεζε ζε ασηήλ 

    $server = "localhost"; 

    $dbusername = "maps_admin"; 

    $dbpassword = "admin123@maps.gr"; 

     

    //Ορίδοσκε ηελ δηάρθεηα ηωλ cookies.  
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    //Προεπηιεγκέλε ηηκή ο έλας κήλας 

    $cookie_duration = time()+(60*60*24*30); 

     

    // Δεκηοσργούκε ζύλδεζε ηες PHP ζηελ βάζε δεδοκέλωλ ηες MySQL 

    $connection = @mysql_connect($server, $dbusername, $dbpassword) 

or die(mysql_error()); 

    $db = @mysql_select_db($db_name,$connection)                    

or die(mysql_error()); 

    mysql_query("SET character_set_results='utf8'"); 

    mysql_query("SET CHARACTER SET utf8"); 

    mysql_query("SET NAMES 'utf8'");     

     

    // Ορίδοσκε ηελ εζωηερηθή θωδηθοποίεζε ζε UTF-8 γηα λα κελ έτοσκε 

προβιήκαηα κε ηελ ειιεληθή γιώζζα 

    mb_internal_encoding("UTF-8"); 

     

    // Ορίδοσκε ηης προεπηιεγκέλες ηηκές γηα ηελ εκθάληζε ηοσ τάρηε 

 

    // Αρτηθό δοσκ ηοσ τάρηε (εκθάληζε όιοσ ηοσ θόζκοσ κε ηελ ηηκή 2) 

    $default_zoom = 2; 

    // Τύπος τάρηε (hybrid, roadmap, satellite, terrain)   

    $default_map_type = 'roadmap'; 

    // Κεληρηθό ζεκείο κε ηο οποίο ζα θορηώλεη ο τάρηες     

(προεπηιεγκέλε ζσληεηαγκέλες ηες Ειιάδος)   

    $default_center_point = '40.6403, 22.9439';  

 

?> 

 

Ο διαχειριςτισ τθσ εφαρμογισ κατά τθν εγκατάςταςθ τθσ ςτθν ιςτοςελίδα του, 

πρζπει να δθλϊςει τα δικά του ςτοιχεία για τθν βάςθ δεδομζνων ςτο αρχείο 

config.php ϊςτε να λειτουργεί θ εφαρμογι και αν επικυμεί να αλλάξει και τισ 

υπόλοιπεσ προεπιλεγμζνεσ ρυκμίςεισ. 

5.2 Αρχεύο μεθόδων 

Πλεσ οι μζκοδοι τθσ εφαρμογισ βρίςκονται αποκθκευμζνεσ ςτο αρχείο 

functions.php. Πλεσ οι λειτουργίεσ τισ εφαρμογισ μποροφν να εκτελεςτοφν, εφόςον 

ζχει γίνει ειςαγωγι του αρχείου: 

<?php     

    // Εηζάγοσκε ηο αρτείο κε ηης κεζόδοσς 

    include('functions.php'); 

?> 

 

Στθν κορυφι του αρχείου functions.php γίνεται θ ειςαγωγι μερικϊν, απαραίτθτων 

για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ, αρχείων όπωσ: 

// Εηζαγωγή κόλο κηας θοράς ηοσ αρτείοσ κε ηης ρσζκίζεης 

include_once('config.php'); 

 

// Εηζαγωγή κόλο κηας θοράς ηες θιάζες Geolocation ποσ είλαη κέρος 

// ηοσ IP Info DB API γηα ηολ προζδηορηζκό ηες ηοποζεζίας ηοσ τρήζηε 

// κε ηελ δηεύζσλζε IP 

include_once('geolocation.class.php'); 



 

Μιχάλησ Βίτοσ, «Οπτικοποίηςη τησ γεωγραφικήσ τοποθεςίασ των επιςκεπτών 
ενόσ site ςε πραγματικό χρόνο και εμφάνιςη ςτατιςτικών ςτοιχείων» 

 

Πανεπιςτήμιο Μακεδονίασ – ΜΠΣΕ Τμήματοσ Εφαρμοςμζνησ Πληροφορικήσ         40 
 

 

// Εηζαγωγή κόλο κηας θοράς ηοσ script «Full Featured PHP Browser/OS  

// detection» ηοσ Harald Hope, Website: http://techpatterns.com/ γηα  

// ηολ προζδηορηζκό ηοσ θσιιοκεηρεηή θαη ηοσ ιεηηοσργηθού ζσζηήκαηος  

// ηοσ τρήζηε αιιά θαη ηης εθδόζεης 

include_once('browser_detection.php'); 
 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται όλοι οι μζκοδοι που υπάρχουν ςτο αρχείο 

functions.php  και μια ςφντομθ περιγραφι τουσ: 

Όνομα Περιγραφι 

log_ip() Μζκοδοσ που ελζγχει εάν τα ςτοιχεία του χριςτθ 
υπάρχουν ιδθ ςτθν βάςθ δεδομζνων, διαφορετικά 
ανακτά τα ςτοιχεία του από τθν υπθρεςία τθσ 
IPInfoDB με βάςθ τθν διεφκυνςθ IP και ςτθν ςυνζχεια 
αποκθκεφει τα δεδομζνα ςτθν βάςθ. 

geolocate_ip() Μζκοδοσ που εξάγει από τθν διεφκυνςθ IP, χριςιμεσ 
πλθροφορίεσ όπωσ θ χϊρα, ι περιοχι και θ πόλθ του 
επιςκζπτθ αλλά και τον ταχυδρομικό του κωδικό. Η 
εξαγωγι γίνεται με κλιςθ των κατάλλθλων μεκόδων 
τθσ κλάςθσ  Geolocation που είναι μζροσ του IPInfoDB 
API για τον προςδιοριςμό τθσ τοποκεςίασ του χριςτθ 
με τθν διεφκυνςθ IP. 
 
Ορίςματα:  
$ip: Τθν διεφκυνςθ IP για τθν οποία κζλουμε να 
βροφμε τισ πλθροφορίεσ. 
 
Επιςτροφι:   
Ρίνακα με ςτοιχεία που εξάχκθκαν από τθν 
διεφκυνςθ (χϊρα, κωδικό τθσ χϊρασ, περιοχι, κωδικό 
τθσ περιοχισ, πόλθ, ταχυδρομικό κωδικό, το 
γεωγραφικό πλάτοσ και μικοσ). 

store_data() Μζκοδοσ που αποκθκεφει τθσ πλθροφορίεσ ενόσ 
επιςκζπτθ ςτθν βάςθ δεδομζνων τθσ MySQL. 
 
Ορίςματα:  
$info: Ρίνακασ με τθσ πλθροφορίεσ, ο πίνακασ είναι θ 
επιςτροφι τθσ μεκόδου geolocate_ip() 
 $os: Ρίνακασ με τθσ πλθροφορίεσ για το λειτουργικό 
ςφςτθμα, ο πίνακασ είναι θ επιςτροφι τθσ μεκόδου 
detect_os() 
$browser: Ρίνακασ με τθσ πλθροφορίεσ για τον 
φυλλομετρθτι, ο πίνακασ είναι θ επιςτροφι τθσ 
μεκόδου detect _browser() 
 $visits_counter: Ο αρικμόσ των επιςκζψεων του 
χριςτθ τθν εφαρμογι. 
 

http://techpatterns.com/
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Επιςτροφι:   
Επιςτρζφει τον κωδικό – κλειδί τθσ βάςθσ δεδομζνων 
για τθν γραμμι που ζγινε θ ειςαγωγι. 

get_info() Μζκοδοσ που ανακτά δεδομζνα από τθν βάςθ 
δεδομζνων τθσ MySQL. 
 
Ορίςματα:  
$sql_query: Το ερϊτθμα SQL που κζλουμε να 
τρζξουμε ςτθν βάςθ. 
  
Επιςτροφι:   
Επιςτρζφει πίνακα με τα αποτελζςματα του 
ερωτιματοσ που τρζξαμε. 

create_query() Μζκοδοσ που δθμιουργεί το ερϊτθμα SQL που κα 
τρζξει ςτθν βάςθ δεδομζνων τθσ MySQL. Η μζκοδοσ 
αυτι ελζγχει τισ επιλογζσ ζχει κάνει ο χριςτθσ, ωσ 
αναφορά τθν χϊρα, τον φυλλομετρθτι, το 
λειτουργικό κτλ και δθμιουργεί το αντίςτοιχο 
ερϊτθμα ςε SQL. 
 
Επιςτροφι:   
Επιςτρζφει το ερϊτθμα τθσ SQL που δθμιοφργθςε. 

exists_ip() Μζκοδοσ που ελζγχει εάν υπάρχει ιδθ μια 
διεφκυνςθ IP ςτθν βάςθ δεδομζνων τθσ εφαρμογισ. 
 
Ορίςματα:  
$ip:  Τθν διεφκυνςθ που κζλουμε να ελζγξουμε ςτθν 
βάςθ. 
  
Επιςτροφι:   
Επιςτρζφει false εάν δεν υπάρχει, αλλιϊσ επιςτρζφει 
τον κωδικό – κλειδί τθσ διεφκυνςθσ ςτον πίνακα 
ip_info. 

exists_os() Μζκοδοσ που ελζγχει εάν υπάρχει ιδθ θ καταχϊρθςθ 
για ζνα λειτουργικό ςφςτθμα ςτθν βάςθ δεδομζνων 
τθσ εφαρμογισ. 
 
Ορίςματα:  
$os:  Το λειτουργικό ςφςτθμα που κζλουμε να 
ελζγξουμε ςτθν βάςθ. 
  
Επιςτροφι:   
Επιςτρζφει false εάν δεν υπάρχει, αλλιϊσ επιςτρζφει 
τον κωδικό – κλειδί του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ 
ςτον πίνακα os. 

exists_browser () Μζκοδοσ που ελζγχει εάν υπάρχει ιδθ θ καταχϊρθςθ 
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για ζναν φυλλομετρθτι ςτθν βάςθ δεδομζνων τθσ 
εφαρμογισ. 
 
Ορίςματα:  
$browser:  Ο φυλλομετρθτισ που κζλουμε να 
ελζγξουμε ςτθν βάςθ. 
  
Επιςτροφι:   
Επιςτρζφει false εάν δεν υπάρχει, αλλιϊσ επιςτρζφει 
τον κωδικό – κλειδί του φυλλομετρθτι ςτον πίνακα 
browser . 

clear_session() Μζκοδοσ που κζτει ςε NULL τισ μεταβλθτζσ ςτο 
SESSION τθσ PHP. 

store_ip() Μζκοδοσ που αποκθκεφει ςτον πίνακα ip_info τθσ 
βάςθσ δεδομζνων τθσ MySQL τα δεδομζνα. 
 
Ορίςματα:  
$ info:  Ρίνακασ με τθσ πλθροφορίεσ. Ο πίνακασ 
περιζχει χϊρα, κωδικό τθσ χϊρασ, περιοχι, κωδικό 
τθσ περιοχισ, πόλθ, ταχυδρομικό κωδικό, το 
γεωγραφικό πλάτοσ και μικοσ. 
  
Επιςτροφι:   
Επιςτρζφει τον κωδικό – κλειδί τθσ βάςθσ δεδομζνων 
για τθν γραμμι που ζγινε θ ειςαγωγι. 

store_os() Μζκοδοσ που αποκθκεφει ςτον πίνακα os τθσ βάςθσ 
δεδομζνων τθσ MySQL τα δεδομζνα. 
 
Ορίςματα:  
$os:  Ρίνακασ με τθσ πλθροφορίεσ. Ο πίνακασ 
περιζχει  λειτουργικό ςφςτθμα και τθν ζκδοςθ του. 
  
Επιςτροφι:   
Επιςτρζφει τον κωδικό – κλειδί τθσ βάςθσ δεδομζνων 
για τθν γραμμι που ζγινε θ ειςαγωγι. 

store_browser() Μζκοδοσ που αποκθκεφει ςτον πίνακα browser τθσ 
βάςθσ δεδομζνων τθσ MySQL τα δεδομζνα. 
 
Ορίςματα:  
$browser:  Ρίνακασ με τθσ πλθροφορίεσ. Ο πίνακασ 
φυλλομετρθτι και τθν ζκδοςθ του. 
  
Επιςτροφι:   
Επιςτρζφει τον κωδικό – κλειδί τθσ βάςθσ δεδομζνων 
για τθν γραμμι που ζγινε θ ειςαγωγι. 

detect_os() Μζκοδοσ που ανιχνεφει το λειτουργικό ςφςτθμα και 



 

Μιχάλησ Βίτοσ, «Οπτικοποίηςη τησ γεωγραφικήσ τοποθεςίασ των επιςκεπτών 
ενόσ site ςε πραγματικό χρόνο και εμφάνιςη ςτατιςτικών ςτοιχείων» 

 

Πανεπιςτήμιο Μακεδονίασ – ΜΠΣΕ Τμήματοσ Εφαρμοςμζνησ Πληροφορικήσ         43 
 

τθν ακριβι του ζκδοςθ. 
 
Ορίςματα:  
$detect_info:  Ρίνακασ με τθσ πλθροφορίεσ που 
λαμβάνονται από το script «Full Featured PHP 
Browser/OS  detection» του Harald Hope. 
  
Επιςτροφι:   
Επιςτρζφει πίνακα με το λειτουργικό ςφςτθμα και τθν 
ζκδοςθ του. 

detect_browser() Μζκοδοσ που ανιχνεφει τον φυλλομετρθτι και τθν 
ακριβι του ζκδοςθ. 
 
Ορίςματα:  
$detect_info:  Ρίνακασ με τθσ πλθροφορίεσ που 
λαμβάνονται από το script «Full Featured PHP 
Browser/OS  detection» του Harald Hope. 
  
Επιςτροφι:   
Επιςτρζφει πίνακα με τον φυλλομετρθτι και τθν 
ζκδοςθ του. 

load_map() Μζκοδοσ που δθμιουργεί τον κϊδικα τθσ JavaScript 
που απαιτείται για να φορτϊςει ζνασ χάρτθσ με τθν 
βοικεια του Google Maps API. 
 
Ορίςματα:  
$info: Ρίνακασ με τα δεδομζνα που κα 
δθμιουργιςουν τα ςθμεία πάνω ςτον χάρτθ. 
$zoom: Το αρχικό ηουμ του χάρτθ 
$map_type: Το είδοσ του χάρτθ (hybrid, roadmap, 
satellite, terrain)   
$center_point: To κεντρικό ςθμείο με το οποίο κα 
φορτϊνει ο χάρτθσ   
$random: Εάν οριςτεί ωσ true, εμφανίηει τα ςθμεία 
με μια μικρι, τυχαία μετατόπιςθ για πιο όμορφθ 
απεικόνιςθ όταν υπάρχουν δεκάδεσ επιςκζπτεσ από 
το ίδιο ςθμείο. 

create_cookie() Μζκοδοσ που δθμιουργεί ζνα cookie. Τα cookie είναι 
αρχεία που δθμιουργοφνται από ιςτότοπουσ που 
ζχετε επιςκεφκεί για τθν αποκικευςθ πλθροφοριϊν, 
όπωσ οι προτιμιςεισ ςασ για τον ιςτότοπο ι τα 
ςτοιχεία του προφίλ.  
 
Ορίςματα:  
$time: Χρονικι διάρκεια του cookie. 
 $data: Τα δεδομζνα που κα αποκθκευτοφν ςτο 
cookie. 
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$domain : To domain που βρίςκεται εγκατεςτθμζνθ θ 
εφαρμογι. 

exists_cookie() Μζκοδοσ που ελζγχει εάν ζχει δθμιουργικεί ιδθ το 
cookie. 
Επιςτροφι:   
Επιςτρζφει false εάν δεν ζχει δθμιουργθκεί, αλλιϊσ 
επιςτρζφει τον δεδομζνα που υπάρχουν ςτο cookie. 

select_country() Μζκοδοσ που εμφανίηει ζνα select box για τθν 
επιλογι χϊρασ. Η μζκοδοσ εμφανίηει ςτο select box 
μόνο τισ χϊρεσ από τισ οποίεσ υπάρχουν επιςκζπτεσ 
ςτθν εφαρμογι και ςε ςυνδυαςμό με τθν μζκοδο 
create_query() δθμιουργεί ζνα ερϊτθμα που 
φιλτράρει τουσ επιςκζπτεσ ανάλογα με τθν χϊρα 
επιλογισ. Η επιλογι τθσ χϊρασ ζχει ωσ αποτζλεςμα 
τθν προβολι τθσ ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ ςτον χάρτθ, 
με τον χάρτθ να ρυκμίηει αυτόματα το ηουμ και το 
κεντρικό του ςθμείο ανάλογα με το μζγεκοσ και τθν 
περιοχι τθσ χϊρασ. 
 
Η επιλογι τθσ χϊρασ κακαρίηει με τθν χριςθ τθσ 
μεκόδου clear_session(). 

select_os() Μζκοδοσ που εμφανίηει ζνα select box για τθν 
επιλογι λειτουργικοφ ςυςτιματοσ. Η μζκοδοσ 
εμφανίηει ςτο select box μόνο τα λειτουργικά 
ςυςτιματα για τα οποία υπάρχουν επιςκζπτεσ ςτθν 
εφαρμογι και ςε ςυνδυαςμό με τθν μζκοδο 
create_query() δθμιουργεί ζνα ερϊτθμα που 
φιλτράρει τουσ επιςκζπτεσ ανάλογα με το 
λειτουργικό τουσ ςφςτθμα. 
 
Πταν επιλεγεί το λειτουργικό ςφςτθμα, εμφανίηεται 
και δεφτερο select box για τθν επιλογι τθσ ζκδοςθσ 
λειτουργικοφ ςυςτιματοσ ανάλογα με το λειτουργικό 
που ζχει επιλεγεί. 
 
Η επιλογι του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ κακαρίηει με 
τθν χριςθ τθσ μεκόδου clear_session(). 

select_browser() Μζκοδοσ που εμφανίηει ζνα select box για τθν 
επιλογι φυλλομετρθτι. Η μζκοδοσ εμφανίηει ςτο 
select box μόνο τουσ φυλλομετρθτζσ για τουσ 
οποίουσ υπάρχουν επιςκζπτεσ ςτθν εφαρμογι και ςε 
ςυνδυαςμό με τθν μζκοδο create_query() δθμιουργεί 
ζνα ερϊτθμα που φιλτράρει τουσ επιςκζπτεσ 
ανάλογα με τον φυλλομετρθτι. 
 
Πταν επιλεγεί το ο φυλλομετρθτισ, εμφανίηεται και 
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δεφτερο select box για τθν επιλογι τθσ ζκδοςθσ 
φυλλομετρθτι ανάλογα με τον φυλλομετρθτι που 
ζχει επιλεγεί. 
 
Η επιλογι του φυλλομετρθτι κακαρίηει με τθν χριςθ 
τθσ μεκόδου clear_session(). 

select_date() Μζκοδοσ που εμφανίηει δυο text boxes για τθν 
επιλογι εφρουσ θμερομθνίασ (από – ζωσ). Πταν ο 
χριςτθσ επιλζξει ζνα από τα δυο text box, 
εμφανίηεται θμερολόγιο για τθν επιλογισ τθσ 
θμερομθνίασ με τθν βοικεια τθσ jQuery και ςε 
ςυνδυαςμό με τθν μζκοδο create_query() δθμιουργεί 
ζνα ερϊτθμα που φιλτράρει τουσ επιςκζπτεσ 
ανάλογα με τθν θμερομθνία ειςόδου ςτθν ιςτοςελίδα 
που είναι εγκατεςτθμζνθ θ εφαρμογι. 
 
Η επιλογι τθσ θμερομθνίασ κακαρίηει με τθν χριςθ 
τθσ μεκόδου clear_session(). 

show_results() Μζκοδοσ που εμφανίηει το κουμπί για τθν εμφάνιςθ 
των δεδομζνων ςε μορφι πίνακα ςε ζνκετο iframe με 
τθν βοικεια τθσ jQuery. 
 
Ορίςματα: 
$sql_query: Το ερϊτθμα ςε μορφι SQL για τα 
δεδομζνα που κζλουμε να εμφανιςτοφν ςτον πίνακα. 
Το ερϊτθμα ςχθματίηεται με τθν βοικεια τθσ 
μεκόδου create_query(). 

print_table() Μζκοδοσ που εκτυπϊνει ςε ζναν πίνακα ςε μορφι 
HTML τα δεδομζνα από τθν βάςθ δεδομζνων τθσ  
MySQL.  
 
Ορίςματα: 
$sql_query: Το ερϊτθμα ςε μορφι SQL για τα 
δεδομζνα που κζλουμε να εμφανιςτοφν ςτον πίνακα. 
Το ερϊτθμα ςχθματίηεται με τθν βοικεια τθσ 
μεκόδου create_query(). 
$header_bool: Εάν είναι true, εμφανίηει και τθν 
επικεφαλίδα του πίνακα, με τα ονόματα των ςτθλϊν. 
Εάν είναι false, δεν εμφανίηει τθν επικεφαλίδα. 
 $table_params: Οι παράμετροι του πίνακα που 
κζλουμε να ορίςουμε, ςε μορφι HTML 
πχ  $table_params: ‘class="table_results"’ για να 
ορίςουμε τθν κλάςθ του πίνακα και να τον 
μορφοποιιςουμε μζςω CSS. 

get_time() Μζκοδοσ που ορίηει τθν ϊρα τθσ εφαρμογισ ωσ τθν 
Ελλθνικι και επιςτρζφει τθν ϊρα τθν μορφι που 
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αποκθκεφται θ ϊρα ςτθν βάςθ δεδομζνων τθσ 
MySQL  ςε πεδία τφπου TIMESTAMP. 
 
Επιςτροφι:   
Επιςτρζφει τθν ϊρα ςε TIMESTAMP μορφι. 

show_os_chart() Μζκοδοσ που εμφανίηει ζνα γράφθμα για τουσ 
επιςκζπτεσ ανά λειτουργικό ςφςτθμα με τθν βοικεια 
του Google Visualization API. To γράφθμα είναι ςε 
μορφι πίτασ, ενϊ υπάρχει και θ δυνατότθτα επιλογισ 
χϊρασ και φιλτραρίςματοσ των δεδομζνων για τθν 
εμφάνιςθ των λειτουργικϊν ςυςτθμάτων που 
χρθςιμοποιοφν οι επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ που 
βρίςκεται θ εφαρμογι. 

show_os_version_chart() Μζκοδοσ που εμφανίηει ζνα γράφθμα για τουσ 
επιςκζπτεσ ανά ζκδοςθ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ με 
τθν βοικεια του Google Visualization API. To 
γράφθμα είναι ςε μορφι πίτασ, ενϊ υπάρχει και θ 
δυνατότθτα επιλογισ χϊρασ και φιλτραρίςματοσ των 
δεδομζνων για τθν εμφάνιςθ των εκδόςεων των 
λειτουργικϊν ςυςτθμάτων που χρθςιμοποιοφν οι 
επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ που βρίςκεται θ 
εφαρμογι. 
 
Το γράφθμα αυτό μπορεί να ςυνδυαςτεί και με το 
γράφθμα τθσ μεκόδου show_os_chart() για τθν 
εμφάνιςθ πιο ςφνκετων παραδειγμάτων. 

show_browser_chart() Μζκοδοσ που εμφανίηει ζνα γράφθμα για τουσ 
επιςκζπτεσ ανά φυλλομετρθτι με τθν βοικεια του 
Google Visualization API. To γράφθμα είναι ςε μορφι 
πίτασ, ενϊ υπάρχει και θ δυνατότθτα επιλογισ χϊρασ 
και φιλτραρίςματοσ των δεδομζνων για τθν εμφάνιςθ 
των φυλλομετρθτϊν που χρθςιμοποιοφν οι 
επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ που βρίςκεται θ 
εφαρμογι. 

show_browser_version_chart() Μζκοδοσ που εμφανίηει ζνα γράφθμα για τουσ 
επιςκζπτεσ ανά ζκδοςθ φυλλομετρθτι με τθν 
βοικεια του Google Visualization API. To γράφθμα 
είναι ςε μορφι πίτασ, ενϊ υπάρχει και θ δυνατότθτα 
επιλογισ χϊρασ και φιλτραρίςματοσ των δεδομζνων 
για τθν εμφάνιςθ των εκδόςεων των φυλλομετρθτϊν 
που χρθςιμοποιοφν οι επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ 
που βρίςκεται θ εφαρμογι. 
 
Το γράφθμα αυτό μπορεί να ςυνδυαςτεί και με το 
γράφθμα τθσ μεκόδου show_browser_chart() για τθν 
εμφάνιςθ πιο ςφνκετων παραδειγμάτων. 
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show_visitors_per_country_chart() Μζκοδοσ που εμφανίηει ζνα γράφθμα για τουσ 
επιςκζπτεσ ανά χϊρα με τθν βοικεια του Google 
Visualization API. To γράφθμα είναι ςε μορφι 
ραβδογράμματοσ και υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ 
ζτουσ για το φιλτράριςμα των επιςκεπτϊν ανά χϊρα 
για μια ςυγκεκριμζνθ χρονιά. 
Επίςθσ υπάρχει δυνατότθτα ταξινόμθςθσ των 
δεδομζνων κάνοντασ κλικ πάνω ςτο όνομα τθσ 
ςτιλθσ. 

show_visitors_per_month_chart() Μζκοδοσ που εμφανίηει ζνα γράφθμα για τουσ 
επιςκζπτεσ ανά μινα με τθν βοικεια του Google 
Visualization API. To γράφθμα είναι ςε μορφι 
ραβδογράμματοσ και υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ 
χϊρασ για το φιλτράριςμα των επιςκεπτϊν ανά μινα 
για μια ςυγκεκριμζνθ χϊρα. 
Επίςθσ υπάρχει δυνατότθτα ταξινόμθςθσ των 
δεδομζνων κάνοντασ κλικ πάνω ςτο όνομα τθσ 
ςτιλθσ. 

show_visitors_per_city_chart() Μζκοδοσ που εμφανίηει ζνα γράφθμα για τουσ 
επιςκζπτεσ ανά πόλθ με τθν βοικεια του Google 
Visualization API. To γράφθμα είναι ςε μορφι 
ραβδογράμματοσ εμφανίηει τισ 20 δθμοφιλζςτερεσ 
πόλεισ του κόςμου, ενϊ υπάρχει θ δυνατότθτα 
επιλογισ χϊρασ και προβολισ των 20 
δθμοφιλζςτερων πόλεων ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα. 
Επίςθσ υπάρχει δυνατότθτα ταξινόμθςθσ των 
δεδομζνων κάνοντασ κλικ πάνω ςτο όνομα τθσ 
ςτιλθσ. 

         

5.3 Καταγραφό ςτοιχεύων 

Πταν ζνασ χριςτθσ επιςκεφτεί τθν ιςτοςελίδα που είναι εγκατεςτθμζνθ θ 

εφαρμογι, αυτι αναλαμβάνει να καταγράψει τα ςτοιχεία του, με τθν βοικεια τθσ 

IPInfoDB, μια δικτυακι υπθρεςία για τθν εξαγωγι πλθροφοριϊν από τθν διεφκυνςθ 

IP και ςτθν πορεία να αποκθκεφςει τα ςτοιχεία του ςτθν βάςθ δεδομζνων τθσ 

MySQL.   

Στθν παρακάτω εικόνα φαίνεται ο τρόποσ καταγραφισ των δεδομζνων: 
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Εικόνα 3 - Καταγραφι δεδομζνων 

Για να πραγματοποιθκεί θ παραπάνω διαδικαςία, πρζπει ο διαχειριςτισ τθσ 

ιςτοςελίδασ, να αντιγράψει τον παρακάτω κϊδικα ςτθν αρχι κάκε ιςτοςελίδασ που 

επικυμεί να καταγράφει τα δεδομζνα του χριςτθ: 

<?php  

 // Include the functions file 

 include('functions.php'); 

 // Call the function to log the user 

log_ip(); 

?> 

Ρρζπει δθλαδι να ειςάγει το αρχείο με τισ μεκόδουσ που περιγράψαμε ςτο 

προθγοφμενο κεφάλαιο και να καλζςει τθν μζκοδο log_ip(). 
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Εικόνα 4 - Μζκοδοσ log_ip() 

Ππωσ φαίνεται και ςτθν Εικόνα 4, όταν ο χριςτθσ μπει για πρϊτθ φορά ςτθν 

ιςτοςελίδα που είναι εγκατεςτθμζνθ θ εφαρμογι, καλείται θ μζκοδοσ log_ip() και 

γίνεται ζλεγχοσ ςτο SESSION τθσ PHP. Η HTML από τθν φφςθ τθσ είναι stateless, 

δθλαδι δεν καταγράφει κάπου τισ μεταβλθτζσ και δεν τισ μεταφζρει από τθν μια 

ςελίδα ςτθν άλλθ, τα SESSION είναι ζνασ τρόποσ τθσ PHP για τθν λφςθ του 

προβλιματοσ και για τθν μεταφορά πλθροφοριϊν ανάμεςα ςτισ ςελίδεσ. Το 

SESSION είναι μια ςυνεδρία και διαρκεί από τθν ςτιγμι που κα επιςκεφτεί ζνασ 

χριςτθσ μια ιςτοςελίδα, μζχρι τθν ςτιγμι που κα κλείςει τον φυλλομετρθτι του. 
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Στο διάςτθμα αυτό, μποροφμε να ορίςουμε μεταβλθτζσ και να τισ αποκθκεφςουμε 

ςτον πίνακα του SESSION και να τισ προςπελαφνουμε, ϊςπου να λιξθ θ ςυνεδρία. 

Η μεταβλθτι που χρθςιμοποιοφμε είναι θ log_ip και αν είναι υπάρχει ςτο SESSION 

και είναι ίςθ με yes, ςθμαίνει πωσ ο χριςτθσ ζχει μπει ιδθ ςτθν ςελίδα από τθν 

ςτιγμι που άνοιξε τον φυλλομετρθτι του, άρα δεν απαιτείται να λθφκεί κάποια 

ενζργεια και δεν χρειάηεται να τον καταγράψουμε ωσ νζο επιςκζπτθ. Αν δεν γινόταν 

ο ζλεγχοσ του SESSION, κάκε φορά που ζνασ επιςκζπτθσ κα κινοφταν ςε κάποια 

υποςελίδα του ιςτότοπου ι κάκε φορά που κα πατοφςε το κουμπί ανανζωςθσ τθσ 

ιςτοςελίδασ, κα γινόταν εκ νζου καταγραφι και κα οδθγοφςε ςε λανκαςμζνα 

αποτελζςματα. 

Εάν δεν υπάρχει το SESSION, προχωράμε ςτο δεφτερο βιμα όπου ελζγχουμε τθν 

φπαρξθ Cookie με τθν μζκοδο exists_cookie() και δθμιουργοφμε τθν μεταβλθτι 

log_ip με τιμι yes ςτο SESSION, αφοφ πλζον ο χριςτθσ ζχει επιςκεφκεί τθν 

ιςτοςελίδα. Εάν το Cookie, δθλαδι το αρχείο που αποκθκεφει ο φυλλομετρθτισ 

ςτον ςκλθρό δίςκο του χριςτθ, υπάρχει, τότε ςθμαίνει πωσ ο χριςτθσ είχε 

επιςκεφτεί παλαιότερα τθν ιςτοςελίδα και πωσ τα ςτοιχεία του υπάρχουν ςτθν 

βάςθ δεδομζνων τθσ MySQL. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, βρίςκουμε τθν εγγραφι του 

ςτθν βάςθ και ανανεϊνουμε τθν τελευταία θμερομθνία επίςκεψθσ τθσ ιςτοςελίδασ 

και αυξάνουμε κατά ζνα τον αρικμό επιςκζψεων του χριςτθ.  

Εάν το Cookie, δεν υπάρχει ςθμαίνει πωσ ο χριςτθσ επιςκζπτεται για πρϊτθ φορά 

τθν ιςτοςελίδα, οπότε πρζπει να γίνει πλιρθσ ανίχνευςθ και καταγραφι των 

ςτοιχείων του. Αρχικά λαμβάνουμε τθν διεφκυνςθ IP του μζςω τθσ εντολισ: 

$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; 

 

Αφοφ αποκτιςουμε τθν διεφκυνςθ του χριςτθ, καλοφμε τθν μζκοδο 

geolocate_ip(), με παράμετρο τθν διεφκυνςθ του και αποκθκεφουμε το 

αποτζλεςμα ςε ζναν πίνακα: 

$information = geolocate_ip($ip); 

 

Ζπειτα προχωράμε ςτθν ανίχνευςθ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ και του 

φυλλομετρθτι του χριςτθ με τθν βοικεια του script «Full Featured PHP Browser/OS  

detection» του Harald Hope που υπάρχει ςτο αρχείο browser_detection.php.  

$detect_info = browser_detection('full_assoc'); 

 

$os = detect_os($detect_info); 

$browser = detect_browser($detect_info); 
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Στθν αρχι καλοφμε τθν μζκοδο browser_detection() από το script του του Harald 

Hope που βρίςκεται ςτο αρχείο browser_detection.php που εκτελεί τθν ανίχνευςι 

του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ και του φυλλομετρθτι μζςω του User Agent και 

αποκθκεφουμε τα δεδομζνα ςτον πίνακα $detect_info.  

Επειδι το script ανίχνευςισ που χρθςιμοποιοφμε επιςτρζφει τισ κωδικζσ ονομαςίεσ 

των λειτουργικϊν και των φυλλομετρθτϊν, για παράδειγμα επιςτρζφει ie 8.0 αντί 

Internet Explorer 8.0 και win 5.1 αντί Windows XP, δθμιουργιςαμε τθν detect_os() 

και τθν detect_browser() με όριςμα τον πίνακα που μασ επζςτρεψε θ 

browser_detection() που αναλαμβάνουν να δϊςουν τισ ακριβισ ονομαςίεσ των 

λειτουργικϊν και των φυλλομετρθτϊν. 

Αφοφ πλζον ζχουμε όλα τα δεδομζνα για τον χριςτθ (χϊρα, περιοχι, πόλθ, ΤΚ, 

γεωγραφικό πλάτοσ και μικοσ, φυλλομετρθτι και λειτουργικοφ ςφςτθμα) 

μποροφμε να προχωριςουμε ςτθν αποκικευςθ των πλθροφοριϊν του ςτθν βάςθ 

δεδομζνων. Αποκθκεφουμε τον χριςτθ ςτθν βάςθ με τθν μζκοδο store_data() που 

μασ επιςτρζφει τον κωδικό – κλειδί τθσ εγγραφισ που αποκικευςε, τον κωδικό τον 

αποκθκεφουμε ςε μια μεταβλθτι $visitors_id  γιατί κα μασ χρειαςτεί αργότερα: 

$visitors_id = store_data($information, $os, $browser, 1); 

 

Η store_data() ζχεισ ωσ ορίςματα του πίνακεσ για τισ πλθροφορίεσ, το λειτουργικό, 

τον φυλλομετρθτι και τον αρικμό των επιςκζψεων και με τθν βοικεια των 

μεκόδων store_ip(), store_os(), store_browser() και τθσ get_time() αποκθκεφει τα 

δεδομζνα ςτθν βάςθ. Στθν κλιςθ τθσ μεκόδου βάηουμε ωσ αρικμό επιςκζψεων το 1 

γιατί είναι θ πρϊτθ φορά που επιςκζπτεται ο ςυγκεκριμζνοσ χριςτθσ τθν 

εφαρμογι. 

Τζλοσ δθμιουργοφμε το cookie, ςτο οποίο αποκθκεφουμε το $visitors_id  που 

βρικαμε προθγουμζνωσ: 

create_cookie($cookie_duration, $visitors_id, $domain); 

5.3.1 Geolocation 

Το Geolocation είναι θ διαδικαςία εντοπιςμοφ τθσ φυςικισ, πραγματικισ κζςθσ 

ενόσ ατόμου, μιασ ςυςκευισ που χρθςιμοποιεί θλεκτρονικά μζςα διαμζςου του 

Internet. Μια από τισ πλζον ςυνθκιςμζνεσ χριςεισ του Geolocation είναι ο 

προςδιοριςμόσ τθσ πόλθσ, του ταχυδρομικοφ κωδικοφ και τθσ περιοχισ ενόσ 

ατόμου που ςυνδζεται ςτο διαδίκτυο, μζςω τθσ διεφκυνςθσ IP. 

O προςδιοριςμόσ τθσ χϊρασ ενόσ χριςτθ του διαδικτφου με βάςθ τθν διεφκυνςθ IP 

του είναι μια εφκολθ διαδικαςία με 95% με 99% ακρίβεια, επειδι τα εφρθ 

διευκφνςεων IP που ζχουν οριςτεί για τισ χϊρεσ είναι δεδομζνα και οι λίςτεσ με τα 

εφρθ και τισ χϊρεσ δίνονται από τουσ παρόχουσ δωρεάν. 
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Ο προςδιοριςμόσ όμωσ τθσ τοποκεςίασ ςε επίπεδο πόλθσ είναι μια πιο δφςκολθ 

διαδικαςία και πολφ λιγότερο ακριβισ, επειδι δεν υπάρχει επίςθμθ πθγι που να 

παρζχει αυτζσ τισ πλθροφορίεσ. Επιπλζον οι χριςτεσ πολλζσ φορζσ μοιράηονται τισ 

διευκφνςεισ IP ενόσ παρόχου και ο πάροχοσ μερικζσ φορζσ εμφανίηει ωσ πόλθ του 

εφρουσ των διευκφνςεων IP που ζχει, τθν πόλθ που βρίςκονται τα κεντρικά του 

γραφεία. Για παράδειγμα ζνασ χριςτθσ από τθν Θεςςαλονίκθ μπορεί να μοιράηεται 

μια διεφκυνςθ με ζναν χριςτθ από τθν Βζροια και ο πάροχοσ που διατθρεί τα 

γραφεία του ςτθν Ακινα, να εμφανίηει τθν Ακινα, ωσ τθν πόλθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

διεφκυνςθσ IP. Για τουσ παραπάνω λόγουσ θ ακρίβεια ςε επίπεδο πόλθσ φτάνει το 

50% με 80%. 

Στο διαδίκτυο υπάρχουν δεκάδεσ εταιρίεσ που προςφζρουν Geolocation, άλλεσ 

δωρεάν και άλλεσ ζναντι αμοιβισ, που ςυνικωσ ποικίλει ανάλογα με τον βακμό τθσ 

ακρίβειασ που κζλουμε να ζχουμε. Το IPInfoDB είναι μια δικτυακι υπθρεςία με 

δωρεάν API, για τθν εξαγωγι πλθροφοριϊν από τθν διεφκυνςθ IP που προςφζρει 

πολφ μεγάλθ ακρίβεια. To IPInfoDB μπορεί να εξάγει από μια δοκείςα διεφκυνςθ IP 

χριςιμεσ πλθροφορίεσ όπωσ ι χϊρα, ο κωδικόσ τθσ χϊρασ, θ περιοχι, ο κωδικόσ τθσ 

περιοχισ, θ πόλθ, ο ταχυδρομικόσ κωδικόσ, το γεωγραφικό πλάτοσ και μικοσ.  

5.3.2 Μϋθοδοσ geolocate_ip() 

Η μζκοδοσ geolocate_ip() χρθςιμοποιεί το IPInfoDB API για τον εξαγωγι 

πλθροφοριϊν από τθν διεφκυνςθ IP που δζχεται ωσ όριςμα. Αρχικά δθμιουργοφμε 

ζνα νζο αντικείμενο τφπου geolocation, ορίηου το χρονικά όρια που πρζπει να 

εξαντθλθκοφν για να κάνουμε χριςθ του backup server και ορίηουμε τθν διεφκυνςθ 

για τθν οποία κα γίνει θ αναηιτθςθ: 

$geolocation = new geolocation(true); 

$geolocation->setTimeout(2); 

$geolocation->setIP($ip); 

 

Τζλοσ ανακτοφμε τισ πλθροφορίεσ με τθν μζκοδο getGeoLocation() και 

επιςτρζφουμε τα αποτελζςματα: 

$locations = $geolocation->getGeoLocation(); 

return $locations[0]; 

 

5.3.3 Μϋθοδοι store_ip(), store_os() και store_browser() 

Οι μζκοδοι store_ip(), store_os() και store_browser() εκτελοφν τθν αποκικευςθ 

των πλθροφοριϊν, του λειτουργικοφ και του φυλλομετρθτι αντίςτοιχα ςτουσ 

πίνακεσ ip_info, os και browser και επιςτρζφουν τον κωδικό – κλειδί τθσ εγγραφισ 

που ζκαναν ειςαγωγι. Οι τρείσ μζκοδοι ζχουν παρόμοια λειτουργία, οπότε κα 

περιγράψουμε μόνο τθν store_ip().  
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Αρχικά κάνουμε ζλεγχο αν υπάρχει θ διεφκυνςθ IP ιδθ ςτθν βάςθ δεδομζνων μασ, 

αν υπάρχει απλά επιςτρζφουμε τον κωδικό τθσ εγγραφισ και δεν προχωράμε ςε 

αποκικευςθ. Ο ζλεγχοσ γίνεται με τθν μζκοδο exists_ip() και ςτόχοσ είναι θ μθ 

αποκικευςθ περιττισ πλθροφορίασ ςτθν βάςθ δεδομζνων μασ. Με αυτό τον τρόπο, 

ςτθν βάςθ μια  διεφκυνςθ IP αποκθκεφεται μόνο μια φορά, ομοίωσ ζνασ 

φυλλομετρθτισ και ζνα λειτουργικό αποκθκεφεται μόνο μια φορά και 

ςυνδυάηονται με τουσ επιςκζπτεσ ςτον πίνακα visitors. 

Εάν θ διεφκυνςθ δεν υπάρχει ςτθν βάςθ, δθμιουργοφμε το ερϊτθμα ςε SQL, το 

τρζχουμε ςτθν MySQL και επιςτρζφουμε τον κωδικό τθσ εγγραφισ. 

5.3.4 Μϋθοδοσ get_time() 

Η μζκοδοσ get_time() επιςτρζφει τθν ϊρα ςε μορφι TIMESTAMP, κατάλλθλθ για 

αποκικευςθ ςτθν βάςθ δεδομζνων τθσ MySQL. Επίςθσ ςτθν μζκοδο get_time() 

ορίηουμε ωσ time zone τθν Ακινα, για να μασ επιςτρζφεται θ ϊρα ςε ϊρα Ελλάδοσ 

και να μθν αντοιμετοπίηουμε προβλιματα όταν θ εφαρμογι γίνεται εγκατάςταςθ 

ςε server εκτόσ Ελλάδοσ, κακϊσ οι πλειοψθφία των server εδρεφει ςτισ Ηνωμζνεσ 

Ρολιτείεσ τθσ Αμερικισ. 

$timezone = "Europe/Athens";     

date_default_timezone_set ($timezone);       

     

return date("Y-m-d H:i:s", time()); 

 

5.4 Προβολό επιςκεπτών ςτον χϊρτη 

Πταν ζνασ χριςτθσ επιςκεφτεί τθν ιςτοςελίδα που είναι εγκατεςτθμζνθ θ 

εφαρμογι, και επιλζξει τθ προβολι του χάρτθ, καλείτε θ μζκοδοσ load_map(),  θ 

οποία δθμιουργεί τον κϊδικα τθσ JavaScript που απαιτείται για να φορτϊςει ζνασ 

χάρτθσ με τθν βοικεια του Google Maps API. 

Ππωσ βλζπουμε και ςτθν Εικόνα 5, όταν ζνασ χριςτθσ ηθτιςει τθν προβολι του 

χάρτθ από τθν ιςτοςελίδα εγκατάςταςθσ, τότε θ PHP τρζχει ζνα ερϊτθμα SQL ςτθν 

βάςθ δεδομζνων και ηθτάει τουσ επιςκζπτεσ που πλθροφν κάποια κριτιρια. Η 

MySQL απαντάει με τθσ πλθροφορίεσ και τότε θ PHP, ςυνκζτει τον κϊδικα ςε 

JavaScript που χρειάηεται για τθν προβολι του χάρτθ, ζχοντασ ενςωματϊςει και τα 

τουσ επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ. Ζπειτα θ JavaScript, αναλαμβάνει να 

δθμιουργιςει και να εμφανίςει τον κατάλλθλο χάρτθ, οι φωτογραφίεσ και το υλικό 

για τουσ χάρτεσ κατεβαίνει on demand από τθν ιςτοςελίδα τθσ Google. 
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Εικόνα 5 - Προβολι Χάρτθ 

5.4.1 MarkerClusterer 

Ζνα από τα προβλιματα τθσ παραπάνω προςζγγιςθσ είναι πωσ όταν οι επιςκζπτεσ 

τθσ εφαρμογισ φτάςουν ςε πολφ υψθλά επίπεδα, για παράδειγμα 20.000 χριςτεσ, 

τότε οι χάρτεσ τθσ Google Maps, εμφανίηουν μια ςχετικι κακυςτζρθςθ αλλά και θ 

εμφάνιςθ του γίνεται δυςανάγνωςτθ λόγω των χιλιάδων ςθμείων (markers) που 

εμφανίηει.  

Τθν λφςθ ςε αυτό το πρόβλθμα ζρχεται να δϊςει το script MarkerClusterer από τον 

Xiaoxi Frank Wu. Το MarkerClusterer είναι ζνα ανοιχτοφ κϊδικα script γραμμζνο ςε 

JavaScript, που ενςωματϊνεται με το Google Maps και δθμιουργεί ομάδεσ (clusters) 

ςθμείων και εμφανίηει μόνο τον αρικμό των ςθμείων που υπάρχουν ςτθν κάκε 

ομάδα. Οι ομάδεσ των ςθμείων δθμιουργοφνται δυναμικά ανάλογα με το επίπεδο 

ηουμ του χάρτθ και τον αρικμό των ςθμείων που εμφανίηονται. Η λογικι τθσ 

εφαρμογισ είναι απλι, για κάκε ζνα ςθμείο που δθμιουργείται, είτε τοποκετείται 

ςε υπάρχουςα ομάδα ι δθμιουργείται μια νζα ομάδα αν το ςθμείο βρίςκεται εκτόσ 

των ορίων των ομάδων που υπάρχουν.  

Οι χρωματιςμοί και τα μεγζκθ των εικονιδίων που αντιπροςωπεφουν τισ ομάδεσ 

εξαρτϊνται από το μζγεκοσ τθσ ομάδασ. Κάνοντασ κλικ ςε μια ομάδα, γίνεται ηουμ 

ςτα ςφνορα τθσ ομάδασ και αν τα ςθμεία που υπάρχουν ςτθν ομάδα είναι λίγα τότε 

γίνεται προβολι τουσ, ενϊ αν είναι αρκετά γίνεται ξανά ομαδοποίθςθ.  
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Το MarkerClusterer προςφζρει εξαιρετικι ταχφτθτα κατά τθν φόρτωςθ και προβολι 

του χάρτθ αλλά και πάρα πολφ ωραία αιςκθτικό αποτζλεςμα, όπωσ φαίνεται και 

ςτθν Εικόνα 6. 

 

Εικόνα 6 – MarkerClusterer 

Το MarkerClusterer μπορείτε να το κατεβάςετε από εδϊ: 

http://gmaps-utility-library.googlecode.com/svn/trunk/markerclusterer/1.0/ 

5.4.2 Μϋθοδοσ load_map() 

Οι μζκοδοσ load_map() ζχει ωσ ορίςματα τα παρακάτω: 

 $info: Ρίνακασ με τα δεδομζνα που κα δθμιουργιςουν τα ςθμεία πάνω ςτον 

χάρτθ. Ο πίνακασ info είναι οι πλθροφορίεσ που προκφπτουν από το 

ερϊτθμα ςτθν βάςθ δεδομζνων όπωσ βλζπουμε και ςτθν Εικόνα 5. Το 

ερϊτθμα προσ τθν βάςθ δθμιουργείται με τθν μζκοδο create_query() που 

κα αναλφςουμε παρακάτω. 

 $zoom: Το αρχικό ηουμ του χάρτθ. 

 $map_type: Το είδοσ του χάρτθ (hybrid, roadmap, satellite, terrain).   

 $center_point: To κεντρικό ςθμείο με το οποίο κα φορτϊνει ο χάρτθσ.  

 $random: Εάν οριςτεί ωσ true, εμφανίηει τα ςθμεία με μια μικρι, τυχαία 

μετατόπιςθ για πιο όμορφθ απεικόνιςθ όταν υπάρχουν δεκάδεσ επιςκζπτεσ 

από το ίδιο ςθμείο. 

Αρχικά θ load_map() ειςάγει τα αρχεία τθσ JavaScript που χρθςιμοποιεί: 

<script type="text/javascript" 

src="includes/markerclusterer_compiled.js"></script>  

<script type="text/javascript" 

src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script> 

<script type="text/javascript"> 

Η πρϊτθ εντολι ειςάγει το MarkerClusterer για τθν ομαδοποίθςθ, ενϊ θ δεφτερθ 

τον κϊδικα τθσ Google για τθν εκτζλεςθ του Google Maps. 

Ζπειτα δθλϊνουμε τα εικονίδια που κα χρθςιμοποιοφν τα ςθμεία μασ: 
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var customIcons = { 

current_user: { 

        icon: 

'http://labs.google.com/ridefinder/images/mm_20_blue.png’, 

        shadow: 

'http://labs.google.com/ridefinder/images/mm_20_shadow.png' 

      }, 

      default_marker: { 

        icon: 

'http://labs.google.com/ridefinder/images/mm_20_red.png’, 

        shadow: 

'http://labs.google.com/ridefinder/images/mm_20_shadow.png' 

      } 

    }; 

Ζπειτα δθμιουργείται θ μζκοδοσ τθσ JavaScript load_map() που κάνει κλιςθ ςτισ 

μεκόδουσ τθσ Google για τθν δθμιουργία του χάρτθ. Αρχικά δθμιουργεί ζνα νζο 

αντικείμενο τφπου χάρτθ (map) ςτο div  που ζχουμε ορίςει και ςτον χάρτθ αυτόν 

τοποκετοφμε ωσ κεντρικό ςθμείο, αρχικό ηουμ και είδοσ χάρτθ τα $center_point, 

$zoom και $map_type αντίςτοιχα. 

var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), { 

        center: new google.maps.LatLng('.$center_point.'), 

        zoom: '.$zoom.', 

        mapTypeId: \''.$map_type.'\' 

}); 

    

Ζπειτα δθμιουργοφμε ζναν πίνακα για τθν αποκικευςθ των ςτοιχείων που κα 

ομαδοποιθκοφν ςυμφϊνα με το MarkerClusterer, δθμιουργοφμε ζνα αντικείμενο 

τφπου παράκυρο πλθροφοριϊν (infoWindow) όπου κα εμφανίηονται πλθροφορίεσ 

για το κάκε ζνα ςθμείο που κα εμφανίηεται ςτον χάρτθ και τζλοσ δθμιουργοφμε μια 

μεταβλθτι με το όνομα counter για τθν μζτρθςθ των ςθμείων που εμφανίηονται 

ςτον χάρτθ. 

var clustered_markers = []; 

var infoWindow = new google.maps.InfoWindow; 

var counter = 0; 

 
Ζπειτα ξεκινάμε τθν δθμιουργία των ςθμείων (markers) που κα εμφανίηονται ςτον 

χάρτθ ςφμφωνα με τισ πλθροφορίεσ που πιραμε από τθν βάςθ δεδομζνων. Οι 

πλθροφορίεσ που χρειαηόμαςτε είναι ςτον πίνακα $info, που περάςαμε ωσ όριςμα 

ςτθν μζκοδο load_map().  Για τθν δθμιουργία ενόσ ςθμείο, πρζπει να γνωρίηουμε 

τα παρακάτω αντικείμενα: 

 map: το αντικείμενο του χάρτθ ςτον οποίο κα εμφανιςτεί το ςθμείο. 

 position: τθν τοποκεςία ςε μορφι γεωγραφικό μικοσ, γεωγραφικό πλάτοσ 

ςτθν οποία κα εμφανιςτεί το ςθμείο πάνω ςτον χάρτθ. 

 icon: το εικονίδιο που κα εμφανίηεται πάνω ςτον χάρτθ και κα αναπαριςτά 

ζνα ςθμείο. 
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 shadow: θ ςκιά του εικονιδίου, αν κζλουμε να εμφανίηεται ςκιά. 

 zindex: θ κζςθ που κα εμφανίηεται το εικονίδιο ςε περίπτωςθ 

αλλθλοκάλθψθσ με άλλα εικονίδια. 

Αφοφ κάνουμε ζναν ζλεγχο $info πωσ ο πίνακασ είναι όντωσ πίνακασ και δεν είναι 

άδειοσ ξεκινάμε τθν δθμιουργία των ςτοιχείων για κάκε γραμμι του πίνακα, 

ορίηοντασ τισ μεταβλθτζσ μασ: 

  if (is_array($info) && !empty($info)){ 

// Take the data from the array and create the points 

foreach ($info as $record) { 

      

$ip_address = $record['ip_address']; 

$country_code = $record['country_code'];  

$country_name = $record['country_name'];  

$region_code = $record['region_code'];  

$region_name = $record['region_name'];  

$city = $record['city'];  

$zip_postal_code = $record['zip_postal_code'];  

$lat = $record['latitude']; 

$lon = $record['longitude']; 

 

Εάν ο χριςτθσ ζχει ορίςει τθν $random ωσ true, τότε θ εφαρμογι εμφανίηει τα 

ςθμεία με μια μικρι, τυχαία μετατόπιςθ για πιο όμορφθ απεικόνιςθ όταν υπάρχουν 

δεκάδεσ επιςκζπτεσ από το ίδιο ςθμείο.  Οπότε εάν είναι ενεργοποιθμζνθ θ τυχαία 

μετατόπιςθ και θ διεφκυνςθ IP του ςθμείου διαφζρει από τθν διεφκυνςθ του 

χριςτθ που βλζπει αυτιν τθν ςτιγμι τθν εφαρμογι τότε εκτελείται ο παρακάτω 

κϊδικασ που μετατοπίηει κατά λίγο τα ςθμεία. Ο ζλεγχοσ τθσ διεφκυνςθσ γίνεται 

ϊςτε να εμφανίηει τον χριςτθ που βλζπει τθν εφαρμογι μόνο ςε ζνα ςθμείο και όχι 

ςε πολλά διαφορετικά. 

if($random == true && $_SERVER['REMOTE_ADDR'] != $ip_address){ 

   

 

// Random Numbers 

$random_offset1 = rand(-100, 100) / 300000; 

$random_offset2 = rand(-100, 100) / 80000; 

$random_offset3 = rand(-100, 100) / 450000; 

$random_offset4 = rand(-100, 100) / 60000; 

 

if(($random_temp_counter % 2) == 0){   

 $lat = $lat + ($lat*$random_offset1); 

 $lon = $lon + ($lon*$random_offset2); 

} else { 

 $lat = $lat + ($lat*$random_offset3); 

 $lon = $lon + ($lon*$random_offset4);  

} 

 

$random_temp_counter++;  
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Φςτερα δθμιουργείται το ςθμείο με τθν κλιςθ τθσ μεκόδου τθσ Google LatLang με 

γεωγραφικά πλάτθ και μικθ που διαβάηει από τθν βάςθ ι τα μετατοπιςμζνα μασ 

ςθμεία εάν ζχει επιλεχκεί θ τυχαία μετατόπιςθ: 

// Create the point 

echo 'var point = new google.maps.LatLng('.$lat.','.$lon.');'; 
 

Στθν ςυνζχεια δθμιουργοφμε τισ πλθροφορίεσ που κα εμφανίηονται ςτο κάκε 

ςθμείο: 

echo 'var html = "Country: '.$country_name.' <img 

src=\"flags/'.$country_code.'.gif\" /><br/>City: '.$city.'<br/>IP: 

'.$ip_address.'";'; 

 

Συγκεκριμζνα, εμφανίηουμε τθν χϊρα και ζνα εικονίδιο με τθν ςθμαία τθσ χϊρασ, 

τθν πόλθ και τθν διεφκυνςθ IP του ςθμείου. Τα εικονίδια των χωρϊν είναι όλα 

αποκθκευμζνα ςτον φάκελο flags ςε αρχεία εικόνασ (GIF) με το κάκε όνομα ςτθν 

μορφι του διεκνζσ πρότυπου ISO 3166-2 για τθν κωδικοποίθςθ των χωρϊν.  

Ζπειτα δθμιουργοφμε το εικονίδιο που κα ζχει το κάκε ςθμείο, για τον χριςτθ τθσ 

εφαρμογισ που προβάλει αυτιν τθν ςτιγμι τον χάρτθ, χρθςιμοποιοφμε 

διαφορετικό εικονίδιο: 

if($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == $ip_address) {     

echo 'var icon = customIcons[\'current_user\'] || {};'; 

 $z_index = ", zIndex:1 "; 

} else { 

echo 'var icon = customIcons[\'default_marker\'] || {};'; 

$z_index = ", zIndex:2 ";     

} 

 

Αφοφ πλζον ζχουμε όλα τα αντικείμενα που χρειαηόμαςτε, δθμιουργοφμε το ςθμείο 

μασ: 

echo 'var marker = new google.maps.Marker({ 

 map: map, 

 position: point, 

 icon: icon.icon, 

 shadow: icon.shadow'.$z_index.' 

 });'; 

 

Και κάνοντασ χριςθ τθσ μεκόδου bindInfoWindow() ςυνδζουμε το ςθμείο με ζνα 

παράκυρο πλθροφοριϊν. 

echo 'bindInfoWindow(marker, map, infoWindow, html);'; 
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Τζλοσ, αυξάνουμε τον μετρθτι των ςθμείων κατά ζνα και τοποκετοφμε το ςθμείο 

ςτον πίνακα clustered_markers που κα τον χρθςιμοποιιςουμε με το script 

MarkerClusterer για τθν ομαδοποίθςθ των ςθμείων. 

echo '  

counter++;    

 clustered_markers.push(marker);  

'; 

Αφοφ τελειϊςει θ δθμιουργία των ςθμείων, εμφανίηουμε τον αρικμό των ςθμείων 

μζςα ςε ζνα ςτοιχείο τθσ HTML με το όνομα visitors_count και ρυκμίηουμε τισ 

παραμζτρουσ του MarkerClusterer: 

echo ' 

// Show how many visitros  

document.getElementById("visitors_count").innerHTML= counter; 

 

// Cluster the visitors 

var mcOptions = {gridSize: 25, maxZoom: 20}; 

var mc = new MarkerClusterer(map, clustered_markers, mcOptions); 

'; 

 

Στο script MarkerClusterer για τθν ομαδοποίθςθ των ςθμείων πρζπει να ορίςουμε 

τον πίνακα με τα ςθμεία (clustered_markers), το μζγεκοσ που κα ζχει ι κάκε ομάδα 

ςε pixels (gridSize) και το μζγιςτο ηουμ (maxZoom) που μποροφμε να κάνουμε, 

ζπειτα από αυτιν τθν τιμι το MarkerClusterer δεν ομαδοποιεί τα ςθμεία αλλά τα 

εμφανίηει όπωσ είναι. Ζχουμε βάλει τθν τιμι 20 που ςθμαίνει πωσ ςε όλα τα ηουμ 

του χάρτθ κα εμφανίηονται ομάδεσ. Ρροαιρετικά μποροφμε να ορίηουμε και τα 

εικονίδια που κζλουμε να εμφανίηει το MarkerClusterer για τισ ομάδεσ που 

δθμιουργεί και κατατάςςει τα ςθμεία μασ. 

Επιλογή της χώρας 

 

Η επιλογι τθσ χϊρασ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν προβολι τθσ ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ 

ςτον χάρτθ, με τον χάρτθ να ρυκμίηει αυτόματα το ηουμ και το κεντρικό του ςθμείο 

ανάλογα με το μζγεκοσ και τθν περιοχι τθσ χϊρασ. Για να το πετφχουμε αυτό 

πρζπει να δϊςουμε ςτο Google Maps ζνα ορκογϊνιο ςυντεταγμζνων που να 

περιζχεται θ χϊρα και ο χάρτθσ κα αναλάβει αυτόματα να προςαρμόςει το ηουμ και 

τθν τοποκεςία του ϊςτε να εμφανίςει το ςυγκεκριμζνο ορκογϊνιο. Τισ 

ςυντεταγμζνεσ κάκε χϊρασ τισ ζχουμε περάςει ςτθν βάςθ δεδομζνων μασ ωσ 

ςθμεία west, south, east, north μζςα ςτον πίνακα Countries. O κϊδικασ για τθν 

προβολι τθσ χϊρασ βρίςκεται επίςθσ μζςα ςτθν load_map() κακϊσ πρζπει να 

εκτελείται κάκε φορά που φορτϊνεται ο χάρτθσ. Συγκεκριμζνα ζχουμε: 

if (isset($_SESSION['country'])) { 
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$query = "SELECT * FROM countries WHERE 

iso_code='".$_SESSION['country']."'"; 

    

 $result = mysql_query($query) or die('Error: '.mysql_error());

     

 $selected_country = mysql_fetch_assoc($result); 

    

 echo ' 

 var west  = '.$selected_country['west'].'; 

      var south  = '.$selected_country['south'].'; 

      var east   = '.$selected_country['east'].'; 

      var north   = '.$selected_country['north'].'; 

     

      var southWest = new google.maps.LatLng(south,west); 

      var northEast = new google.maps.LatLng(north,east); 

      var bounds = new google.maps.LatLngBounds(southWest,northEast); 

      map.fitBounds(bounds); 

'; 

    

}   

 
Αρχικά κάνουμε τον ζλεγχο αν ζχει επιλεχκεί κάποια χϊρα, αν ζχει επιλεχκεί τότε 

κα ζχει δθμιουργεί ςτο SESSION θ μεταβλθτι country. Ζπειτα δθμιουργοφμε ζνα 

ερϊτθμα SQL προσ τθν βάςθ δεδομζνων για να βροφμε τισ ςυντεταγμζνεσ τισ χϊρασ 

που μασ ενδιαφζρει και υπάρχει ςτθν μεταβλθτι country. Στθν ςυνζχεια 

δθμιουργοφμε ζνα ορκογϊνιο (bounds) με τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυντεταγμζνεσ και 

ηθτάμε από τον χάρτθ να προςαρμόςει τθν τοποκεςία του και το ηουμ ϊςτε να 

προβάλει το ορκογϊνιο που δθμιουργιςαμε με τθν μζκοδο τθσ Google fitBounds(). 

5.4.3 Μϋθοδοσ create_query() 

Ππωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει, θ create_query είναι μια μζκοδοσ που δθμιουργεί το 

ερϊτθμα SQL το οποίο κα τρζξει ςτθν βάςθ δεδομζνων τθσ MySQL. Η μζκοδοσ αυτι 

ελζγχει τισ επιλογζσ ζχει κάνει ο χριςτθσ, ωσ αναφορά τθν χϊρα, τον 

φυλλομετρθτι, το λειτουργικό κτλ και δθμιουργεί το αντίςτοιχο ερϊτθμα ςε SQL. 

Αρχικά δθλϊνουμε τισ μεταβλθτζσ που κα χρθςιμοποιιςουμε για τθν δθμιουργία 

του ερωτιματοσ: 

$sql_select = "SELECT DATE_FORMAT(v.date_visited, '%e/%m/%y') AS 

date_visited, DATE_FORMAT(v.last_date_visited, '%e/%m/%y') AS 

last_date_visited, v.visits_counter, i.ip_address, i.city, 

i.region_name, i.region_code, i.country_name, i.country_code, 

i.zip_postal_code, i.latitude, i.longitude, b.browser, b.version, 

o.os, o.version"; 

$sql_from = 'FROM visitors v, ip_info i, os o, browser b'; 

$sql_where = 'WHERE v.info = i.id AND v.os = o.id AND v.browser = 

b.id'; 

$sql_order = 'ORDER BY v.id ASC'; 

$query = ''; 
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Στθν διαδικαςία τθσ ςφνκεςθσ του ερωτιματοσ τθσ SQL, οι μεταβλθτζσ sql_select, 

sql_from και sql_order δεν αλλάηουν, αυτό που αλλάηει είναι το sql_where. 

Ραρακάτω βλζπουμε τθν διαδικαςία ςφνκεςθσ του ερωτιματοσ για τθν παράμετρο 

χϊρα: 

if (isset($_POST['country'])) { 

 if ($_POST['country'] == 'empty') { 

  $_SESSION['country'] = NULL; 

 } else { 

  $_SESSION['country'] = $_POST['country']; 

 } 

} 

 

Αρχικά ελζγχουμε εάν ο χριςτθσ τθσ εφαρμογισ ζχει κάνει POST ςτθν ςελίδα που 

εκτελείτε θ μζκοδοσ create_query() τθν τιμι τθσ χϊρασ, εάν ζχει γίνει POST, 

ελζγχουμε τθν τιμι τθσ εάν είναι ίςθ με empty. Εάν δεν είναι ίςθ με empty, κζτουμε 

ςτθν μεταβλθτι country του SESSION τθν τιμι που προκφπτει από το POST, 

διαφορετικά κζτουμε ωσ NULL τθν μεταβλθτι country του SESSION. Στθν ςυνζχεια, 

κζτουμε ςτο κομμάτι του WHERE ςτο ερϊτθμα τθσ SQL, τον περιοριςμό τθσ χϊρασ: 

$sql_where .= " AND i.country_code='".$_SESSION['country']."'"; 

 

Τζλοσ ςυνκζτουμε και επιςτρζφουμε το ολικό ερϊτθμα τθσ SQL: 

return $query = $sql_select." ".$sql_from." ".$sql_where." 

".$sql_order.";"; 

 

Με τθν ίδια διαδικαςία δουλεφουμε για τθν δθμιουργία περιοριςμϊν ωσ αναφορά 

τον φυλλομετρθτι, τθν ζκδοςθ του φυλλομετρθτι, το λειτουργικό ςφςτθμα, τθν 

ζκδοςθ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ και τθν θμερομθνία. Η μοναδικι διαφορά 

κατά τθν ςφνκεςθ του περιοριςμοφ τθσ θμερομθνίασ είναι πωσ θ θμερομθνία 

αποτελείται από ζνα εφροσ, οπότε το ερϊτθμα ςτο WHERE που προκφπτει είναι: 

$sql_where .= " AND date(`date_visited`) BETWEEN 

'$_SESSION['date_from']' AND '$_SESSION['date_ηο]'"; 

5.4.4 Μϋθοδοσ clear_session() 

H μζκοδοσ clear_session, κζτει ςε NULL τισ μεταβλθτζσ ςτο SESSION τθσ PHP. Αρχικά 

ελζγχει ζνα ζχει δθλωκεί θ μεταβλθτι clear και είναι ίςθ με yes. Εάν ιςχφει τότε 

κζτει τθν τιμι NULL ςε όλεσ τισ μεταβλθτζσ.  

if(isset($_GET['clear']) && $_GET['clear'] == 'yes') { 

  

 $_SESSION['country'] = NULL; 

 $_SESSION['browser'] = NULL; 

 $_SESSION['browser_version'] = NULL; 

 $_SESSION['os'] = NULL; 
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 $_SESSION['os_version'] = NULL; 

 $_SESSION['date_from'] = NULL; 

 $_SESSION['date_to'] = NULL; 

 $_SESSION['year'] = NULL;   

} 

 

Η clear είναι μια μεταβλθτι που μεταφζρεται ςτθν ςελίδα τθσ εφαρμογισ με τθν 

μζκοδο GET. Πταν χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ GET τα δεδομζνα είναι ςε μορφι text 

και είναι ορατά από τον κακζνα ςτο URL που καλεί το script. Ζτςι για να περάςουμε 

τθν μεταβλθτι ςε κάποια ςελίδα που εμφανίηεται ο χάρτθσ ϊςτε να κακαρίςουμε 

τισ επιλογζσ του χριςτθ, κα καλζςουμε τθν ςελίδα ωσ εξισ: 

selida.php?clear=yes 

5.4.4 Μϋθοδοσ select_country () 

H μζκοδοσ select_country εμφανίηει ζνα select box για τθν επιλογι χϊρασ. Η 

μζκοδοσ εμφανίηει ςτο select box μόνο τισ χϊρεσ από τισ οποίεσ υπάρχουν 

επιςκζπτεσ ςτθν εφαρμογι και ςε ςυνδυαςμό με τθν μζκοδο create_query() 

δθμιουργεί ζνα ερϊτθμα που φιλτράρει τουσ επιςκζπτεσ ανάλογα με τθν χϊρα 

επιλογισ.  

Αρχικά δθμιουργοφμε μια φόρμα με όνομα country_selection και ςτο action 

attribute που κακορίηει τον παραλιπτθ των ςτοιχείων τθσ φόρμασ όταν ο χριςτθσ 

επιλζξει τθν αποςτολι βάηουμε με τθν βοικεια τθσ PHP τθν ςελίδα απ’ όπου 

καλείται θ φόρμα, για να μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τον κϊδικα ςε 

οποιαδιποτε ςελίδα: 

<form  id="country_selection" action="<?php echo 

$_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post"> 

 

Στθν ςυνζχεια δθμιουργοφμε ζνα select box που εμφανίηει τισ χϊρεσ και όταν 

μεταβλθκεί κάνει submit τθν φόρμα μασ: 

<select name="country" onChange="submit()" style="width:250px"> 

 
Ζπειτα λαμβάνουμε τισ χϊρεσ από τθν βάςθ δεδομζνων με ζνα ερϊτθμα SQL και 

εμφανίηουμε τισ χϊρεσ μζςα ςτο select, μια χϊρα ανά option: 

$query = "SELECT DISTINCT country_code, country_name FROM ip_info 

WHERE country_name <> 'reserved' ORDER BY country_name ASC;"; 

   

$result = mysql_query($query) or die('Error: '.mysql_error()); 

    

while($country = mysql_fetch_assoc($result)) { 

     

if ($_SESSION['country'] == $country['country_code']) { 
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  echo '<option value="'.$country['country_code'].'" 

selected="selected">'.$country['country_name'].'</option>

'; 

 }else { 

  Echo '<option value="'.$country['country_code'].'"> 

'.$country['country_name'].'</option>'; 

 } 

} 

 

Για κάκε option κάνουμε τον ζλεγχο μιπωσ θ χϊρα υπάρχει και ςτθν μεταβλθτι 

country του SESSION. Αν υπάρχει, που ςθμαίνει πωσ θ χϊρα ζχει ιδθ επιλεχκεί, 

τοποκετείται και θ παράμετροσ selected ςτο option, ϊςτε να εμφανίηεται ζνα select 

box, με προεπιλεγμζνθ τθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα. 

Με τον ίδιο τρόπο δουλεφει και θ μζκοδοσ select_date() για τθν επιλογι ενόσ 

εφρουσ θμερομθνιϊν ενϊ με παρόμοιο τρόπο δουλεφει και θ μζκοδοσ 

select_browser() με τθν διαφορά πωσ ζχει δφο φόρμεσ μζςα, μία για τθν επιλογι 

του φυλλομετρθτι και μία για τθν επιλογι τθσ ζκδοςθσ. Η δεφτερθ φόρμα είναι 

κρυφι και εμφανίηεται μόνο εφόςον επιλεγεί ζνασ φυλλομετρθτισ και εμφανίηει 

μόνο τισ εκδόςεισ που αφοροφν τον επιλεγμζνο φυλλομετρθτι. Αντίςτοιχα τα ίδια 

ιςχφουν και για τθν select_os()  με τθν οποία γίνεται θ επιλογι του λειτουργικοφ 

ςυςτιματοσ. 

 5.4.5 Μϋθοδοσ show_results () 

H show_results() είναι μια μζκοδοσ που εμφανίηει το κουμπί για τθν εμφάνιςθ των 

δεδομζνων ςε μορφι πίνακα ςε ζνκετο iframe με τθν βοικεια τθσ jQuery. Η 

μζκοδοσ εκτυπϊνει ζναν υπερςφνδεςμο προσ τθν ςελίδα table_results.php και 

μεταφζρει ωσ παράμετρο ςτο URL το ερϊτθμα SQL που ζχει δθμιουργθκεί. Για τθν 

αςφάλεια τθσ εφαρμογισ το ερϊτθμα τθσ SQL κωδικοποιείται με τθν μζκοδο τθσ 

PHP base64_encode(). 

<a class="table_results" 

href="./table_results.php?id='.urlencode(base64_encode($query_string)

).'"><img src="images/show_table.jpg" width="600" height="302" 

alt="show table" /></a> 

Στο αρχείο table_results.php, γίνεται αρχικά αποκωδικοποίθςθ του ερωτιματοσ 

SQL με τθν μζκοδο τθσ PHP base64_decode() και ςτθν ςυνζχεια γίνεται εμφάνιςθ 

των αποτελεςμάτων με τθν μζκοδο μασ print_table(): 

$query = urldecode(base64_decode($_GET['id'])); 

print_table($query, true, 'class="table_results" border="0"'); 

Για τθν εμφάνιςθ των αποτελεςμάτων ςε ζνα ζνκετο iframe με τθν βοικεια τθσ 

jQuery γίνεται χριςθ του script ColorBox. Το ColorBox είναι ζνα δωρεάν plugin 

script για τθν jQuery, που δθμιουργεί το εφζ lightbox ςε εικόνεσ, βίντεο και iframes: 



 

Μιχάλησ Βίτοσ, «Οπτικοποίηςη τησ γεωγραφικήσ τοποθεςίασ των επιςκεπτών 
ενόσ site ςε πραγματικό χρόνο και εμφάνιςη ςτατιςτικών ςτοιχείων» 

 

Πανεπιςτήμιο Μακεδονίασ – ΜΠΣΕ Τμήματοσ Εφαρμοςμζνησ Πληροφορικήσ         64 
 

<script type="text/javascript"> 

 $(document).ready(function(){ 

  $(".table_results").colorbox({width:"90%", height:"90%", 

iframe:true});     

 

 }); 

</script> 

To ColorBox μπορείτε να το βρείτε και να το κατεβάςετε ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ: 

http://colorpowered.com/colorbox/ 

5.5  Προβολό ςτατιςτικών ςτοιχεύων 

Η εφαρμογι ζχει τθν δυνατότθτα να εμφανίςει γραφιματα με τα ςτοιχεία που ζχει 

ςυλλζξει για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. Από τα  δεδομζνα αυτά μποροφν να 

προκφψουν χριςιμα ςυμπεράςματα για τουσ χριςτεσ που επιςκζπτονται τθν 

ιςτοςελίδα. Οπότε θ εφαρμογι αποτελεί ζνα εξαιρετικά χριςιμο εργαλείο για τον 

διαχειριςτι τθσ ιςτοςελίδασ, ϊςτε να οπτικοποιεί τθν κίνθςθ τθσ ιςτοςελίδασ του 

αλλά και για τθν λιψθ αποφάςεων βάςθ τθσ κίνθςθσ και του κοινοφ που 

απευκφνεται.   

Η εφαρμογι ζχει τθν δυνατότθτα να εμφανίςει διαδραςτικά γραφιματα για τισ 

παρακάτω κατθγορίεσ: 

 Επιςκζπτεσ ανά μινα, εμφανίηει τουσ επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ ανά μινα 

και υπάρχει δυνατότθτα φιλτραρίςματοσ των αποτελεςμάτων ανά χϊρα. 

 Επιςκζπτεσ ανά χϊρα, εμφανίηει τουσ επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ ανά χϊρα 

και υπάρχει δυνατότθτα φιλτραρίςματοσ των αποτελεςμάτων ανά ζτοσ. 

 Επιςκζπτεσ ανά πόλθ, εμφανίηει τουσ επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ ανά πόλθ 

και υπάρχει δυνατότθτα φιλτραρίςματοσ των αποτελεςμάτων ανά χϊρα. 

 Επιςκζπτεσ ανά φυλλομετρθτι, εμφανίηει τουσ επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ 

ανά φυλλομετρθτι και υπάρχει δυνατότθτα φιλτραρίςματοσ των 

αποτελεςμάτων ανά χϊρα 

 Επιςκζπτεσ ανά ζκδοςθ φυλλομετρθτι, εμφανίηει τουσ επιςκζπτεσ τθσ 

ιςτοςελίδασ ανάλογα με τθν ζκδοςθ του φυλλομετρθτι και υπάρχει 

δυνατότθτα φιλτραρίςματοσ των αποτελεςμάτων ανά χϊρα. 

 Επιςκζπτεσ ανά λειτουργικό ςφςτθμα, εμφανίηει τουσ επιςκζπτεσ τθσ 

ιςτοςελίδασ ανά λειτουργικό ςφςτθμα και υπάρχει δυνατότθτα 

φιλτραρίςματοσ των αποτελεςμάτων ανά χϊρα. 

 Επιςκζπτεσ ανά ζκδοςθ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ, εμφανίηει τουσ 

επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ ανάλογα με τθν ζκδοςθ του λειτουργικοφ 

ςυςτιματοσ και υπάρχει δυνατότθτα φιλτραρίςματοσ των αποτελεςμάτων 

ανά χϊρα. 
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5.5.1 Μϋθοδοσ show_browser_chart() 

Η μζκοδοσ show_browser_chart() εμφανίηει ζνα γράφθμα για τουσ επιςκζπτεσ ανά 

φυλλομετρθτι με τθν βοικεια του Google Visualization API. To γράφθμα είναι ςε 

μορφι πίτασ, ενϊ υπάρχει και θ δυνατότθτα επιλογισ χϊρασ και φιλτραρίςματοσ 

των δεδομζνων για τθν εμφάνιςθ των φυλλομετρθτϊν που χρθςιμοποιοφν οι 

επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ που βρίςκεται θ εφαρμογι. 

Αρχικά γίνεται ζλεγχοσ εάν υπάρχει θ μεταβλθτι country ςτο POST και αν υπάρχει 

τοποκετείται ςτο SESSION, ζπειτα δθμιουργείται ο περιοριςμόσ τθσ χϊρασ ςτθν 

μεταβλθτι sql_where. 

if (isset($_POST['country'])) { 

if ($_POST['country'] == 'empty') { 

  $_SESSION['country'] = NULL; 

 } else { 

  $_SESSION['country'] = $_POST['country']; 

 } 

} 

  

if (isset($_SESSION['country'])) 

 $sql_where .= " AND i.country_code='".$_SESSION['country']."'"; 

 

Στθν ςυνζχεια δθμιουργείται και εκτελείται το ερϊτθμα ςτθν βάςθ δεδομζνων ςε 

SQL, με τθν βοικεια τθσ ςυνάρτθςθσ get_info():  

$query = " 

SELECT b.browser, count(*) AS count 

FROM visitors v, ip_info i, os o, browser b 

WHERE v.info = i.id AND v.os = o.id AND v.browser = b.id 

".$sql_where." 

GROUP BY b.browser  

"; 

  

$array = get_info($query); 

 
Ζπειτα, δθμιουργοφμε τον κϊδικα για το Google Visualization ςε JavaScript που κα 

δθμιουργιςει και κα εμφανίςει το γράφθμα, αρχικά δθμιουργοφμε ζνα div όπου κα 

τοποκετθκεί το γράφθμα: 

<div id='browser_chart'> 

 

Μετά, δθλϊνουμε τθν ςυνάρτθςθ τθσ JavaScript που κα εκτελεςτεί με το που 

φορτωκεί θ ςελίδα, θ ςυνάρτθςθ ςτθν περίπτωςθ μασ είναι θ 

show_browser_chart(): 

google.setOnLoadCallback(show_browser_chart); 

 

Δθμιουργοφμε τθν ςυνάρτθςθ τθσ Javascript, show_browser_chart() όπου αρχικά 

δθμιουργοφμε ζνα αντικείμενο τφπου DataTable για να αποκθκεφςουμε τα 
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δεδομζνα μασ, με δφο ςτιλεσ. Στθν πρϊτθ ςτιλθ που είναι τφπου String, 

αποκθκεφουμε το όνομα του φυλλομετθρι, ενϊ ςτθν δεφτερθ ςτιλθ που είναι 

τφπου Number, αποκθκεφουμε τον αρικμό των επιςκζψεων: 

var data = new google.visualization.DataTable(); 

data.addColumn('string', 'Browser'); 

data.addColumn('number', 'Count');  

 

Ζπειτα, τοποκετοφμε με ζναν βρόχο τα δεδομζνα που μασ επζςτρεψε το ερϊτθμα 

SQL ςτο DataTable τθσ Google: 

foreach ($array as $row){   

    echo " data.addRows([  ['".$row['browser']."', ".$row['count']."]  

]);"; 

} 

 

Ζπειτα, δθμιουργοφμε ζνα γράφθμα τφπου πίτασ (PieChart),  ςτο οποίο δίνουμε 
διαςτάςεισ και ορίηουμε τα δεδομζνα που κα δεχτεί: 
 
var chart = new google.visualization.PieChart( 

document.getElementById('browser_chart')); 

 

chart.draw(data, {width: 700, height: 300, is3D: true, title: 

'Φσιιοκεηρεηής'}); 

} 

 

Τζλοσ, κάνουμε χριςθ τθσ ςυνάρτθςθσ select_country() που εμφανίηει ζνα select 

box για τθν επιλογι χϊρασ. Η μζκοδοσ μασ δίνει τθν δυνατότθτα τθσ επιλογισ τθσ 

χϊρασ για τθν οποία κα φιλτράρονται τα δεδομζνα. 

Ακριβϊσ με τθν ίδια λογικι και τθν ίδια διαδικαςία λειτουργοφν και οι μζκοδοι 

show_browser_version_chart() που εμφανίηει τουσ επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ 

ανάλογα με τθν ζκδοςθ του φυλλομετρθτι, θ show_os_chart() που εμφανίηει τουσ 

επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ ανά λειτουργικό ςφςτθμα και θ 

show_os_version_chart() που εμφανίηει τουσ επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ ανάλογα 

με τθν ζκδοςθ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ. 

Με τθν ίδια λογικι και με παρόμοια διαδικαςία λειτουργοφν και οι μζκοδοι 

show_visitors_per_month_chart() που εμφανίηει τουσ επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ 

ανά μινα και υπάρχει δυνατότθτα φιλτραρίςματοσ των αποτελεςμάτων ανά χϊρα, 

θ show_visitors_per_country_chart() που εμφανίηει τουσ επιςκζπτεσ τθσ 

ιςτοςελίδασ ανά χϊρα και υπάρχει δυνατότθτα φιλτραρίςματοσ των 

αποτελεςμάτων ανά ζτοσ και θ show_visitors_per_city_chart() που εμφανίηει τουσ 

επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ ανά πόλθ και υπάρχει δυνατότθτα φιλτραρίςματοσ των 

αποτελεςμάτων ανά χϊρα. 
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Η διαφορά ςτισ τελευταίεσ μεκόδουσ είναι πωσ δεν εμφανίηουν διαγράμματα ςε 

μορφι πίτασ αλλά ςε ραβδογράμματα, οπότε δεν κάνει χριςθ τθσ μεκόδου 

PieChart() τθσ Google Visualization αλλά τθσ BarChart() για τθν εμφάνιςθ του 

διαγράμματοσ και τθσ Table() για τθν εμφάνιςθ και ενόσ πίνακα με τα δεδομζνα.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6 – Παραδεύγματα χρόςησ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό κα προςπακιςουμε να δϊςουμε μια πλιρθσ ανάλυςθ τθσ 

εφαρμογισ από τθν πλευρά του χριςτθ και να περιγράφουμε τον τρόπο 

εγκατάςταςθσ ςε μια υπάρχων ιςτοςελίδα. Επιπλζον μζςα από μια ςειρά 

παραδειγμάτων μελετάμε όλεσ τισ δυνατότθτεσ και τισ λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ. 

Η μελζτθ τθσ εφαρμογισ κα γίνει ςε τζςςερα ςτάδια: 

 Εγκατάςταςθ εφαρμογισ: ςτο πρϊτο ςτάδιο κα δείξουμε τον τρόπο 

εγκατάςταςθσ τθσ εφαρμογισ ςτθν ιςτοςελίδα. 

 Καταγραφι ςτοιχείων: ςτο πρϊτο ςτάδιο κα δείξουμε τον τρόπο τθσ 

καταγραφισ των δεδομζνων ενόσ χριςτθ όταν επιςκεφτεί τθν ιςτοςελίδα 

που είναι εγκατεςτθμζνθ θ εφαρμογι. 

 Προβολι επιςκεπτϊν ςτον χάρτθ: αφοφ ζχουμε ςυλλζξει τα ςτοιχεία, θ 

εφαρμογι αναλαμβάνει να τα εμφανίςει πάνω ςε ζνα παγκόςμιο χάρτθ, με 

τθν βοικεια του Google Maps API. Στο δεφτερο ςτάδιο κα δείξουμε τον 

τρόπο δθμιουργίασ ενόσ χάρτθ και τισ δυνατότθτεσ τθσ εφαρμογισ ωσ προσ 

το φιλτράριςμα των αποτελεςμάτων. 

 Προβολι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων:  θ εφαρμογι αναλαμβάνει τθν εμφάνιςθ 

των ςτοιχείων ςε διαγράμματα για τθν ευκολότερθ ανάγνωςθ και εξαγωγι 

ςυμπεραςμάτων. Στο τρίτο ςτάδιο, κα μελετιςουμε τθσ δυνατότθτεσ τθσ 

εφαρμογισ ςτθν εμφάνιςθ ςτατιςτικϊν διαγραμμάτων και τον τρόπο 

εμφάνιςθσ τουσ. 

6.1 Εγκατϊςταςη εφαρμογόσ 

Για τθν εγκατάςταςθ τθσ εφαρμογισ πρζπει αρχικά να αντιγράψουμε όλα τα αρχεία 

ςτον φάκελο που βρίςκονται τα αρχεία τθσ ιςτοςελίδασ, θ αντιγραφι μπορεί να 

γίνει με τθν χριςθ ενόσ FTP Client. 

Στθν ςυνζχεια πρζπει να ςτιςουμε τθν βάςθ δεδομζνων, που κα δζχεται τα 

ςτοιχεία των επιςκεπτϊν και κα επιςτρζφει τα δεδομζνα για τθν δθμιουργία των 

ςθμείων. Αρχικά δθμιουργοφμε μια βάςθ δεδομζνων ςτθν MySQL, με τθν βοικεια 

του PHPMyAdmin και ςτθν ςυνζχεια εκτελοφμε τον SQL κϊδικα που υπάρχει ςτο 

αρχείο MySQL Database.sql. 

Τζλοσ ρυκμίηουμε τισ παραμζτρουσ για τθν βάςθ δεδομζνων και τθσ 

προεπιλεγμζνεσ τιμζσ για τουσ χάρτεσ ςτο αρχείο config.php. 
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6.2 Καταγραφό ςτοιχεύων 

Ππωσ περιγράψαμε και αναλυτικά ςτο Κεφάλαιο 4, όταν ζνασ χριςτθσ επιςκεφτεί 

τθν ιςτοςελίδα που είναι εγκατεςτθμζνθ θ εφαρμογι, αυτι αναλαμβάνει να 

καταγράψει τα ςτοιχεία του και ςτθν πορεία να τα αποκθκεφςει του ςτθν βάςθ 

δεδομζνων τθσ MySQL.   

Για να πραγματοποιθκεί θ παραπάνω διαδικαςία, πρζπει ο διαχειριςτισ τθσ 

ιςτοςελίδασ, να αντιγράψει τον παρακάτω κϊδικα ςτθν αρχι κάκε ιςτοςελίδασ που 

επικυμεί να καταγράφει τα δεδομζνα του χριςτθ: 

<?php  

 // Include the functions file 

 include('functions.php'); 

 // Call the function to log the user 

log_ip(); 

?> 

Ρρζπει δθλαδι να ειςάγει το αρχείο με τισ μεκόδουσ και να καλζςει τθν μζκοδο 

log_ip(). Αν το παραπάνω απόςπαςμα δεν τοποκετθκεί ςε κάκε ιςτοςελίδα ι 

τοποκετθκεί μόνο ςε ζνα μζροσ από τισ ιςτοςελίδεσ του ιςτοχϊρου, τότε κα ζχουμε 

μερικι καταγραφι των χρθςτϊν και τα αποτελζςματα που κα λαμβάνουμε δεν κα 

είναι ακριβι. 

Μια καλι τακτικι είναι θ τοποκζτθςθ του ςυγκεκριμζνου αποςπάςματοσ μόνο ςτθν 

αρχικι ςελίδα του ιςτοχϊρου (index.php), με τον τρόπο αυτό κα καταγράφουμε 

όλουσ τουσ επιςκζπτεσ που βλζπουν τθν αρχικι ςελίδα, πετυχαίνοντασ αρκετά 

μεγάλα ποςοςτά ακρίβειασ. Βζβαια υπάρχει ο κίνδυνοσ κάποιοσ επιςκζπτθσ να 

επιςκεφτεί κατευκείαν μια υποςελίδα του ιςτοχϊρου γνωρίηοντασ τθν ονομαςία 

τθσ. πχ μπορεί να επιςκεφτεί τθν υποςελίδα contact.php αν γνωρίηει πωσ εκεί είναι 

θ φόρμα επικοινωνίασ τθσ ιςτοςελίδασ και να μθν γίνει καταγραφι των δεδομζνων 

του. Οπότε θ καλφτερθ τακτικι είναι θ τοποκζτθςθ του κϊδικα καταγραφισ ςε κάκε 

ιςτοςελίδα του ιςτοχϊρου. 

6.3 Προβολό επιςκεπτών ςτον χϊρτη 

Για τθν προβολι ενόσ χάρτθ με τουσ επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ πρζπει να 

ακολουκιςουμε τα παρακάτω απλά βιματα: 

 Ειςαγωγι του αρχείου με τισ μεκόδουσ. 

 Δθμιουργία ενόσ div για τθν τοποκζτθςθ του χάρτθ. 

 Κλιςθ τθσ μεκόδου load_map() κατά το φόρτωμα τθσ ιςτοςελίδασ. 

 Κλιςθ των μεκόδων τθσ PHP με τισ παραμζτρουσ που επικυμοφμε για τθν 

εμφάνιςθ του χάρτθ. 
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6.3.1 Παρϊδειγμα 1 - Απλό εμφϊνιςη χϊρτη 

Στο πρϊτο μασ παράδειγμα κα δείξουμε τθν εμφάνιςθσ ενόσ πολφ απλοφ χάρτθ με 

τουσ επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ μασ. Αρχικά ειςάγουμε ςτθν αρχι τθσ ςελίδασ το 

αρχείο με τισ μεκόδουσ και προαιρετικά χρθςιμοποιοφμε και τον κϊδικα για τθν 

καταγραφι των νζων επιςκεπτϊν ςτθν ιςτοςελίδα μασ:  

<?php  

 // Include the functions file 

 include('functions.php'); 

 // Call the function to log the user 

log_ip(); 

?> 

Στθν ςυνζχεια, για να εμφανίςουμε τον χάρτθ ςτθν ςελίδα, ορίηουμε τθν κλιςθ τθσ 

μεκόδου load_map() όταν φορτϊνει θ ιςτοςελίδα και ςτθν ςυνζχεια δθμιουργοφμε 

ζνα <div> με το id="map" που κα φιλοξενιςει τον χάρτθ με τισ διαςτάςεισ που 

επικυμοφμε: 

<body onLoad="load_map()"> 

<div id="map" style="width: 720px; height: 540px;"> </div> 

 

Τζλοσ καλοφμε τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ τθσ PHP με τισ παραμζτρουσ που 

επικυμοφμε για τθν εμφάνιςθ του χάρτθ. Συγκεκριμζνα καλοφμε τθν create_query() 

για να δθμιουργιςουμε το ερϊτθμα προσ τθν βάςθ δεδομζνων, τθν get_info() για 

να εκτελζςουμε το ερϊτθμα ςτθν βάςθ και τζλοσ τθν load_map() για να 

εμφανίςουμε τον χάρτθ: 

<?php  

  

 $query_string = create_query(); 

 $info = get_info($query_string); 

 load_map($info, $default_zoom, $default_map_type, 

$default_center_point, false); 

 

?> 

 

Το αποτζλεςμα του κϊδικα φαίνεται ςτθν Εικόνα 7, όπου βλζπουμε ότι ςτθν 

ιςτοςελίδα μασ βρεκικαν 274 επιςκζπτεσ, ομαδοποιθμζνοι ςε ομάδεσ. Κάνοντασ 

κλικ ςε μια ομάδα, γίνεται ηουμ ςτθν περιοχι τθσ ομάδασ και αποκαλφπτονται οι 

χριςτεσ τθσ: 
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Εικόνα 7 - Απλι εμφάνιςθ χάρτθ 

6.3.2 Παρϊδειγμα 2 - Εμφϊνιςη χϊρτη με δυνατότητα επιλογόσ χώρασ 

Στο δεφτερο μασ παράδειγμα κα δείξουμε τθν εμφάνιςθσ ενόσ πολφ απλοφ χάρτθ 

με τουσ επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ μασ αλλά και ζνα select box με το οποίο ο 

χριςτθσ μπορεί να επιλζξει χϊρα και να προβάλει τουσ χριςτεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

χϊρασ.  

Ππωσ και προθγουμζνωσ ειςάγουμε ςτθν αρχι τθσ ςελίδασ το αρχείο με τισ 

μεκόδουσ και προαιρετικά χρθςιμοποιοφμε και τον κϊδικα για τθν καταγραφι των 

νζων επιςκεπτϊν ςτθν ιςτοςελίδα μασ. Ορίηουμε όπωσ και πριν τθν κλιςθ τθσ 

μεκόδου load_map() όταν φορτϊνει θ ιςτοςελίδα και ςτθν ςυνζχεια δθμιουργοφμε 

ζνα <div> με το id="map" που κα φιλοξενιςει τον χάρτθ με τισ διαςτάςεισ που 

επικυμοφμε. Ζπειτα δίνουμε τον κϊδικα ςε PHP που κα εμφανίςει τον χάρτθ: 

<?php  

 // Include the functions file 

 include('functions.php'); 

 // Call the function to log the user 

 log_ip(); 
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 clear_session();  

 $query_string = create_query(); 

 $info = get_info($query_string); 

load_map($info, $default_zoom, $default_map_type, 

$default_center_point, false); 

 

?> 

 

Ππωσ βλζπουμε και ςτον κϊδικα, πλζον χρθςιμοποιοφμε και τθν μζκοδο 

clear_session() για να μποροφμε να κζτουμε ςε NULL τισ μεταβλθτζσ ςτο SESSION 

τθσ PHP και να κακαρίηουμε τθν επιλογι χϊρασ. Τζλοσ γράφουμε τον παρακάτω 

κϊδικα ςτο ςθμείο τθσ ςελίδασ που κζλουμε να εμφανίηεται το select box για τθν 

επιλογι τθσ χϊρασ: 

<?php 

 select_country(); 

?> 

 

Το αποτζλεςμα του παραπάνω κϊδικα φαίνεται ςτθν Εικόνα 8, όπου ο χριςτθσ ζχει 

επιλζξει για προβολι τθν χϊρα τθσ Ελλάδοσ και βλζπουμε πωσ υπάρχουν 26 

επιςκζπτεσ ςτθν ιςτοςελίδα με χϊρα προζλευςθσ τθν Ελλάδα. Αν παρατθριςουμε 

τον χάρτθ βλζπουμε πωσ οι 19 είναι από τθν Θεςςαλονίκθ, 4 από Βζροια και 3 από 

τθν Στερεά Ελλάδα.  

Αντίςτοιχα μποροφμε να φιλτράρουμε τουσ χριςτεσ ανάλογα με τον φυλλομετρθτι 

ι το λειτουργικό ςφςτθμα που χρθςιμοποιοφν, ι με τθν θμερομθνία επίςκεψθσ 

ςτθν ιςτοςελίδα: 

 

 

<?php 

    // επηιογή ηοσ ιεηηοσργηθού ζσζηήκαηος 

    select_browser(); 

    // επηιογή ηοσ θσιιοκεηρεηή 

    select_os(); 

    // επηιογή ηες εκεροκελίας 

    select_date(); 

?> 



 

Μιχάλησ Βίτοσ, «Οπτικοποίηςη τησ γεωγραφικήσ τοποθεςίασ των επιςκεπτών 
ενόσ site ςε πραγματικό χρόνο και εμφάνιςη ςτατιςτικών ςτοιχείων» 

 

Πανεπιςτήμιο Μακεδονίασ – ΜΠΣΕ Τμήματοσ Εφαρμοςμζνησ Πληροφορικήσ         73 
 

 

Εικόνα 8 - Εμφάνιςθ χάρτθ με δυνατότθτα επιλογισ χϊρασ 

 

6.3.3 Παρϊδειγμα 3 - Εμφϊνιςη των αποτελεςμϊτων ςε μορφό πύνακα 

Στο τρίτο μασ παράδειγμα κα δείξουμε τον τρόπο εμφάνιςθσ των δεδομζνων τθσ 

βάςθσ δεδομζνων μασ, ςτθν μορφι πίνακα. Τα δεδομζνα αυτά μποροφμε να τα 

φιλτράρουμε ανάλογα με τθν χϊρα, τον φυλλομετρθτι, το λειτουργικό αλλά και τθν 

θμερομθνία, όπωσ δείξαμε και ςτο προθγοφμενο παράδειγμα. 

Ππωσ και προθγουμζνωσ ειςάγουμε ςτθν αρχι τθσ ςελίδασ το αρχείο με τισ 

μεκόδουσ και προαιρετικά χρθςιμοποιοφμε και τον κϊδικα για τθν καταγραφι των 

νζων επιςκεπτϊν ςτθν ιςτοςελίδα μασ. Επίςθσ χρθςιμοποιοφμε τθν clear_session() 

και τθν create_query(): 

<?php  

include('functions.php'); 

 log_ip(); 
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 clear_session();  

 $query_string = create_query(); 

?> 

 

Ζπειτα καλοφμε τισ μεκόδουσ για τθν εμφάνιςθ των select boxes και τζλοσ τθν 

show_results() με παράμετρο το ερϊτθμα τθσ SQL για τθν προβολι του πίνακα με 

τα δεδομζνα που προκφπτουν από το ερϊτθμα ςτθν βάςθ: 

<?php 

 select_country(); 

 select_browser(); 

 select_os(); 

 select_date(); 

 

 show_results($query_string); 

?> 

Το αποτζλεςμα φαίνεται ςτθν Εικόνα 9, αν κάνουμε κλικ ςτον υπερςφνδεςμο κάτω 

από τθν φράςθ ‘‘Δείτε τα αποτελζςματα’’, εμφανίηεται πίνακασ όπωσ τθσ Εικόνασ 

10 που μασ δίνει πλθροφορίεσ, ανάλογα με τισ επιλογζσ που κάναμε ςτα select 

boxes, για τθν θμερομθνία επίςκεψθσ, τθν τελευταία θμερομθνία επίςκεψθσ, τον 

αρικμό των επιςκζψεων, τθν διεφκυνςθ ip, τθν πόλθ, τθν περιοχι, τον κωδικό 

περιοχισ, τθν χϊρα, τον ταχυδρομικό κωδικό, το γεωγραφικό πλάτοσ, το 

γεωγραφικό μικοσ, τον φυλλομετρθτι, τθν  ζκδοςθ, το λειτουργικό ςυςτιματα και 

τθν ζκδοςθ του λειτουργικοφ. Ο πίνακασ με τθν βοικεια τθσ jQuery και του 

ColorBox, εμφανίηεται ςε όλθ τθν οκόνθ του χριςτθ για καλφτερθ και πιο 

ευανάγνωςτθ προβολι των αποτελεςμάτων. 
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Εικόνα 9 – Τπερςφνδεςμοσ για εμφάνιςθ του πίνακα 

 

Εικόνα 10 - Εμφάνιςθ των αποτελεςμάτων ςε μορφι πίνακα 
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6.3.4 Παρϊδειγμα 4 - Εμφϊνιςη χϊρτη με πλόρησ δυνατότητεσ 

Σε αυτό το παράδειγμα κάνουμε χριςθ όλων των δυνατοτιτων τθσ εφαρμογισ, 

εμφανίηουμε τον χάρτθ αλλά και φόρμα επιλογισ τθσ χϊρασ, του λειτουργικοφ 

ςυςτιματοσ και του φυλλομετρθτι του επιςκζπτθ, αλλά και φόρμα επιλογισ τθσ 

θμερομθνίασ. Τζλοσ κάνουμε και εμφάνιςθ του πλικτρου για τθν προβολι πίνακα 

με τα αποτελζςματα. 

Ππωσ και προθγουμζνωσ ειςάγουμε ςτθν αρχι τθσ ςελίδασ το αρχείο με τισ 

μεκόδουσ και προαιρετικά τον κϊδικα για τθν καταγραφι των νζων επιςκεπτϊν 

ςτθν ιςτοςελίδα μασ. Ορίηουμε όπωσ και πριν τθν κλιςθ τθσ μεκόδου load_map() 

όταν φορτϊνει θ ιςτοςελίδα και ςτθν ςυνζχεια δθμιουργοφμε ζνα <div> με το 

id="map" που κα φιλοξενιςει τον χάρτθ με τισ διαςτάςεισ που επικυμοφμε. Ζπειτα 

δίνουμε τον κϊδικα ςε PHP που κα εμφανίςει τον χάρτθ: 

<?php  

 include('functions.php'); 

 log_ip();  

 clear_session();  

 $query_string = create_query(); 

 $info = get_info($query_string); 

load_map($info, $default_zoom, $default_map_type, 

$default_center_point, false); 

 

?> 

 

Τζλοσ γράφουμε τον παρακάτω κϊδικα ςτο ςθμείο τθσ ςελίδασ που κζλουμε να 

εμφανίηονται τα select boxes και ο υπερςφνδεςμοσ για τθν εμφάνιςθ των 

αποτελεςμάτων ςε μορφι πίνακα: 

 

<?php 

 select_country(); 

 select_browser(); 

 select_os(); 

 select_date(); 

 show_results($query_string); 

?> 

Το αποτζλεςμα του παραπάνω κϊδικα φαίνεται ςτθν Εικόνα 11, όπου ο χριςτθσ 

ζχει επιλζξει για προβολι τθν χϊρα των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν τθσ Αμερικισ, επίςθσ 

ζχει επιλζξει να προβλθκοφν μόνο οι επιςκζπτεσ με φυλλομετρθτι Firefox 3.0.10, 

λειτουργικό ςφςτθμα Windows XP και να ζχουν επιςκεφτεί τθν ιςτοςελίδα από 

01/01/2010 ζωσ 29/06/2010. Ππωσ προκφπτει, μόνο 3 χριςτεσ πλθροφν τα 

παραπάνω κριτιρια και εμφανίηονται ςτον χάρτθ.  

Με το «κακαριςμόσ των επιλογϊν», ζχουμε τθν δυνατότθτα να εξαφανίςουμε όλα 

τα φίλτρα και να προβάλουμε ξανά όλουσ τουσ επιςκζπτεσ τθσ βάςθσ δεδομζνων. 
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Εικόνα 11 - Εμφάνιςθ χάρτθ με πλιρθσ δυνατότθτεσ 

Στθν Εικόνα 12, βλζπουμε τον τρόπο επιλογισ τθσ θμερομθνίασ, ο χριςτθσ δεν 

χρειάηεται να πλθκτρολογιςει τθν θμερομθνία, αλλά μπορεί να τθν επιλζξει μζςα 

από ζνα εφχρθςτο θμερολογόγιο, που εμφανίηεται (drop-down) όταν γίνει κλικ ςε 

ζνα από τα δυο text boxes τθσ θμερομθνίασ. Η εμφάνιςθ αυτοφ του θμερολογίου 

γίνεται με τθν βοικεια τθσ JavaScript και του δωρεάν script jsDatePick που είναι 

διακζςιμο για download ςτθν ιςτοςελίδα: 

http://javascriptcalendar.org/ 
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Εικόνα 12 - Επιλογι Ημερομθνίασ 

 

6.3.5 Παρϊδειγμα 5 - Επεξόγηςη χαρακτηριςτικών χϊρτη 

Στο τελευταίο μασ παράδειγμα κα δϊςουμε μια ςφντομθ επεξιγθςθ όλων των 

χαρακτθριςτικϊν του χάρτθ. Τα χαρακτθριςτικά του χάρτθ μποροφμε να τα 

αλλάξουμε κατά τθν κλιςθ τθσ μεκόδου load_map(), είτε αλλάηοντασ τθσ 

προεπιλεγμζνεσ τιμζσ που υπάρχουν ςτο αρχείο ρυκμίςεων config.php. 

Τα χαρακτθριςτικά που υπάρχουν είναι: 

 $info: πίνακασ με τθσ πλθροφορίεσ για τθν διεφκυνςθ, τθν πόλθ κτλ κάκε 

ςτοιχείου που κα εμφανιςτεί ςτον χάρτθ, ο πίνακασ αυτόσ δθμιουργείτε με 

τθν κλιςθ τθσ μεκόδου get_info(). 

 $zoom: το επίπεδο του ηουμ με το οποίο ξεκινάει ο χάρτθσ, προεπιλεγμζνθ 

τιμι το 2 ϊςτε να φαίνεται όλοσ ο πλανιτθσ 

 $map_type: είδοσ του χάρτθ, επιλογζσ (hybrid, roadmap, satellite, terrain) 

 $center_point: το κζντρο του χάρτθ, προεπιλεγμζνθ τιμι '40.6403, 22.9439' 

(Ελλάδα) 

 $random: δυνατότθτα εμφάνιςθσ των ςθμείων πάνω ςτον χάρτθ με μια 

τυχαία μετατόπιςθ για πιο όμορφθ απεικόνιςθ όταν υπάρχουν δεκάδεσ 

επιςκζπτεσ από το ίδιο ςθμείο. 

Στο παρακάτω παράδειγμα κα δθμιουργιςουμε ζναν χάρτθ με αρχικό ηουμ 12, 

είδοσ χάρτθ δορυφορικό, κεντρικό ςθμείο τθν πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ και 

ενεργοποιθμζνθ τθν τυχαία μετατόπιςθ των ςθμείων. 

Ο κϊδικασ που χρθςιμοποιοφμε είναι: 

<?php  

 include('functions.php');  

 log_ip();  

 clear_session();  

 $query_string = create_query(); 
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 $info = get_info($query_string); 

 load_map($info, '12', 'satellite', '40.6403, 22.9439', true); 

?> 

Το αποτζλεςμα του παραπάνω κϊδικα φαίνεται ςτθν Εικόνα 13, όπου βλζπουμε 

ςτον δορυφορικό χάρτθ, τθν πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ και παρατθροφμε ότι οι 

επιςκζπτεσ αντί να δείχνουν ςε ζνα κεντρικό ςθμείο όπωσ για παράδειγμα ςτθν 

Εικόνα 14, φαίνονται διαςκορπιςμζνοι μζςα ςτθν πόλθ, λόγω τθσ παραμζτρου 

random. Αν ανανεϊςουμε τθν ςελίδα, λόγω τθσ τυχαίασ μετατόπιςθσ που μασ 

προςφζρει κάκε φορά θ random, οι 20 επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ κα εμφανιςτοφν ςε 

διαφορετικά ςθμεία μζςα ςτθν πόλθ. Οπότε θ παράμετροσ random, δίνει μια πιο 

όμορφθ απεικόνιςθ όταν υπάρχουν δεκάδεσ επιςκζπτεσ από το ίδιο ςθμείο και όχι 

ακριβισ προζλευςθ των επιςκεπτϊν, δθλαδι δεν μασ δίνει τθν περιοχι τθσ πόλθσ 

του επιςκζπτθ. Τζτοιου είδουσ πλθροφορία είναι αδφνατον να εξαχκεί από τθν 

διεφκυνςθ IP. 

 

 

Εικόνα 13 – Χάρτθσ Θεςςαλονίκθσ 
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Εικόνα 14 - Χάρτθσ Θεςςαλονίκθσ 

 

6.4 Προβολό ςτατιςτικών ςτοιχεύων 

Για τθν προβολι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τουσ επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ πρζπει 

να ακολουκιςουμε τα παρακάτω απλά βιματα: 

 Ειςαγωγι του αρχείου με τισ μεκόδουσ. 

 Κλιςθ των μεκόδων τθσ PHP για τθν εμφάνιςθ των ςτατιςτικϊν. 

6.4.1 Παρϊδειγμα 1 - Επιςκϋπτεσ ανϊ μόνα 

Στο πρϊτο μασ παράδειγμα κα δείξουμε τον τρόπο δθμιουργίασ ενόσ γραφιματοσ 

για τουσ επιςκζπτεσ ανά μινα. Αρχικά ειςάγουμε ςτθν αρχι τθσ ςελίδασ το αρχείο 

με τισ μεκόδουσ και προαιρετικά χρθςιμοποιοφμε και τον κϊδικα για τθν 

καταγραφι των νζων επιςκεπτϊν ςτθν ιςτοςελίδα μασ:  

<?php  

 // Include the functions file 

 include('functions.php'); 

 // Call the function to log the user 

log_ip(); 

?> 
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Στθν ςυνζχεια καλοφμε τθν μζκοδο show_visitors_per_month_chart(), που 

εμφανίηει ζνα γράφθμα για τουσ επιςκζπτεσ ανά μινα με τθν βοικεια του Google 

Visualization API, ςτο ςθμείο τθσ ιςτοςελίδασ που κζλουμε να εμφανίηεται. To 

γράφθμα είναι ςε μορφι ραβδογράμματοσ και υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ χϊρασ 

για το φιλτράριςμα των επιςκεπτϊν ανά μινα για μια ςυγκεκριμζνθ χϊρα. Επίςθσ 

υπάρχει δυνατότθτα ταξινόμθςθσ των δεδομζνων κάνοντασ κλικ πάνω ςτο όνομα 

τθσ ςτιλθσ. 

<?php  

 show_visitors_per_month_chart(); 

?> 

Το αποτζλεςμα του παραπάνω κϊδικα φαίνεται ςτθν Εικόνα 15, όπου για 

παράδειγμα βλζπουμε πωσ τον Ιοφνιο ζχουμε περιςςότερουσ επιςκζπτεσ από τουσ 

προθγοφμενουσ μινεσ. Κάνοντασ κλικ ςε κάποια από τθσ ςτιλεσ «Μινασ», «Ζτοσ» ι 

«Επιςκζπτεσ» γίνεται ταξινόμθςθ του πίνακα και του γραφιματοσ με βάςθ τθν 

ςυγκεκριμζνθ ςτιλθ. Τζλοσ ςτο select box που υπάρχει κάτω από το γράφθμα, 

μποροφμε να επιλζξουμε τθν χϊρα και να δοφμε τουσ επιςκζπτεσ ανά μινα τθσ 

επιλεγμζνθσ χϊρασ. 

 

Εικόνα 15 - Επιςκζπτεσ ανά μινα 

6.4.2 Παρϊδειγμα 2 - Επιςκϋπτεσ ανϊ χώρα 

Στο δεφτερο μασ παράδειγμα κα δείξουμε τον τρόπο δθμιουργίασ ενόσ γραφιματοσ 

για τουσ επιςκζπτεσ ανά χϊρα. Αρχικά όπωσ και προθγουμζνωσ ειςάγουμε ςτθν 

αρχι τθσ ςελίδασ το αρχείο με τισ μεκόδουσ και προαιρετικά χρθςιμοποιοφμε και 

τον κϊδικα για τθν καταγραφι των νζων επιςκεπτϊν ςτθν ιςτοςελίδα μασ:  

<?php  

 // Include the functions file 

 include('functions.php'); 

 // Call the function to log the user 

log_ip(); 

?> 
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Στθν ςυνζχεια καλοφμε τθν μζκοδο show_visitors_per_country_chart(), που 

εμφανίηει ζνα γράφθμα για τουσ επιςκζπτεσ ανά χϊρα με τθν βοικεια του Google 

Visualization API, ςτο ςθμείο τθσ ιςτοςελίδασ που κζλουμε να εμφανίηεται. To 

γράφθμα είναι ςε μορφι ραβδογράμματοσ και υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ ζτουσ 

για το φιλτράριςμα των επιςκεπτϊν ανά χϊρα για ζνα ςυγκεκριμζνο ζτοσ. Επίςθσ 

υπάρχει δυνατότθτα ταξινόμθςθσ των δεδομζνων κάνοντασ κλικ πάνω ςτο όνομα 

τθσ ςτιλθσ. 

<?php  

 show_visitors_per_country_chart(); 

?> 

Το αποτζλεςμα του παραπάνω κϊδικα φαίνεται ςτθν Εικόνα 16:  

 

Εικόνα 16 - Επιςκζπτεσ ανά χϊρα 
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Από το γράφθμα μποροφν να προκφψουν αρκετζσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τον 

διαχειριςτι τθσ ιςτοςελίδασ. Για παράδειγμα παρατθροφμε πωσ ο κφριοσ αρικμόσ 

των επιςκεπτϊν προζρχεται από τισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ, τον Καναδά και τθν 

Ελλάδα. Ππωσ και προθγουμζνωσ, κάνοντασ κλικ ςε κάποια από τθσ ςτιλεσ «Χϊρα» 

ι «Επιςκζπτεσ» γίνεται ταξινόμθςθ του πίνακα και του γραφιματοσ με βάςθ τθν 

ςυγκεκριμζνθ ςτιλθ. Τζλοσ ςτο select box που υπάρχει κάτω από το γράφθμα, 

μποροφμε να επιλζξουμε το ζτοσ και να δοφμε τουσ επιςκζπτεσ ανά χϊρα το 

επιλεγμζνο ζτοσ. 

6.4.3 Παρϊδειγμα 3 - Επιςκϋπτεσ ανϊ πόλη 

Στο τρίτο μασ παράδειγμα κα δείξουμε τον τρόπο δθμιουργίασ ενόσ γραφιματοσ για 

τουσ επιςκζπτεσ ανά πόλθ. H εφαρμογι εμφανίηει τισ 20 δθμοφιλζςτερεσ πόλεισ 

του κόςμου, ενϊ υπάρχει θ δυνατότθτα επιλογισ χϊρασ και προβολι των 20 

δθμοφιλζςτερων πόλεων. Αρχικά όπωσ και προθγουμζνωσ ειςάγουμε ςτθν αρχι τθσ 

ςελίδασ το αρχείο με τισ μεκόδουσ και προαιρετικά χρθςιμοποιοφμε και τον κϊδικα 

για τθν καταγραφι των νζων επιςκεπτϊν ςτθν ιςτοςελίδα μασ. 

Στθν ςυνζχεια καλοφμε τθν μζκοδο show_visitors_per_city_chart(), που εμφανίηει 

ζνα γράφθμα για τουσ επιςκζπτεσ ανά πόλθ με τθν βοικεια του Google 

Visualization API, ςτο ςθμείο τθσ ιςτοςελίδασ που κζλουμε να εμφανίηεται. To 

γράφθμα είναι ςε μορφι ραβδογράμματοσ και υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ χϊρασ 

για το φιλτράριςμα των επιςκεπτϊν. Επίςθσ υπάρχει δυνατότθτα ταξινόμθςθσ των 

δεδομζνων κάνοντασ κλικ πάνω ςτο όνομα τθσ ςτιλθσ. 

<?php  

 show_visitors_per_city_chart(); 

?> 

Το αποτζλεςμα του παραπάνω κϊδικα φαίνεται ςτθν Εικόνα 17. Από το γράφθμα 

μποροφν να προκφψουν αρκετζσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τον διαχειριςτι τθσ 

ιςτοςελίδασ. Ρλθροφορίεσ χριςιμεσ για τθν βελτίωςθ τθσ ιςτοςελίδασ κτλ. Για 

παράδειγμα παρατθροφμε πωσ ο κφριοσ αρικμόσ των επιςκεπτϊν προζρχεται από 

τθν Θεςςαλονίκθ. Ππωσ και προθγουμζνωσ, κάνοντασ κλικ ςε κάποια από τθσ 

ςτιλεσ «Ρόλθ» ι «Επιςκζπτεσ» γίνεται ταξινόμθςθ του πίνακα και του γραφιματοσ 

με βάςθ τθν ςυγκεκριμζνθ ςτιλθ. Τζλοσ ςτο select box που υπάρχει κάτω από το 

γράφθμα, μποροφμε να επιλζξουμε τθν χϊρα και να δοφμε τουσ επιςκζπτεσ ανά 

πόλθ για τθν επιλεγμζνθ χϊρα.  
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Εικόνα 17 - Επιςκζπτεσ ανά πόλθ 

 

 6.4.4 Παρϊδειγμα 4 - Επιςκϋπτεσ ανϊ φυλλομετρητό 

Στο τζταρτο μασ παράδειγμα κα δείξουμε τον τρόπο δθμιουργίασ ενόσ γραφιματοσ 

για τουσ επιςκζπτεσ ανά φυλλομετρθτι. Αρχικά όπωσ και προθγουμζνωσ ειςάγουμε 

ςτθν αρχι τθσ ςελίδασ το αρχείο με τισ μεκόδουσ και προαιρετικά χρθςιμοποιοφμε 

και τον κϊδικα για τθν καταγραφι των νζων επιςκεπτϊν ςτθν ιςτοςελίδα μασ. 

Στθν ςυνζχεια καλοφμε τθν μζκοδο  show_browser_chart(), που εμφανίηει ζνα 

γράφθμα για τουσ επιςκζπτεσ ανά φυλλομετρθτι με τθν βοικεια του Google 

Visualization API, ςτο ςθμείο τθσ ιςτοςελίδασ που κζλουμε να εμφανίηεται. To 

γράφθμα είναι ςε μορφι πίτασ και υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ χϊρασ για το 

φιλτράριςμα των επιςκεπτϊν.  

<?php  

 show_browser_chart(); 

?> 
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Το αποτζλεςμα του παραπάνω κϊδικα φαίνεται ςτθν Εικόνα 18. Από το γράφθμα 

μποροφν να προκφψουν αρκετζσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τον διαχειριςτι τθσ 

ιςτοςελίδασ. Ρλθροφορίεσ χριςιμεσ για τθν βελτίωςθ τθσ ιςτοςελίδασ κτλ. Για 

παράδειγμα παρατθροφμε πωσ ο κφριοσ αρικμόσ των επιςκεπτϊν τθσ ιςτοςελίδασ 

χρθςιμοποιεί τον Internet Explorer, ενϊ ακολουκεί με μικρι διαφορά ο Firefox. 

Κάνοντασ κλικ πάνω ςε ζνα κομμάτι τθσ πίτασ, εμφανίηονται πλθροφορίεσ όπωσ το 

ποςοςτό του ςυγκεκριμζνου κομματιοφ. Ακόμα, κάνοντασ κλικ ςε ζναν από τουσ 

φυλλομετρθτζσ ςτα δεξιά κινείται το αντίςτοιχο κομμάτι ςτθν πίτα. Τζλοσ, ςτο select 

box που υπάρχει κάτω από το γράφθμα, μποροφμε να επιλζξουμε τθν χϊρα και να 

δοφμε τουσ επιςκζπτεσ ανά φυλλομετρθτι για τθν επιλεγμζνθ χϊρα.  

 

Εικόνα 18 - Επιςκζπτεσ ανά φυλλομετρθτι 

6.4.5 Παρϊδειγμα 5 - Επιςκϋπτεσ ανϊ ϋκδοςη φυλλομετρητό 

Στο πζμπτο μασ παράδειγμα κα δείξουμε τον τρόπο δθμιουργίασ ενόσ γραφιματοσ 

για τουσ επιςκζπτεσ ανά ζκδοςθ φυλλομετρθτι. Το γράφθμα αυτό μπορεί να 

ςυνδυαςτεί και με το γράφθμα "επιςκζπτεσ ανά φυλλομετρθτι" για τθν εμφάνιςθ 

πιο ςφνκετων παραδειγμάτων. Αρχικά όπωσ και προθγουμζνωσ ειςάγουμε ςτθν 

αρχι τθσ ςελίδασ το αρχείο με τισ μεκόδουσ και προαιρετικά χρθςιμοποιοφμε και 

τον κϊδικα για τθν καταγραφι των νζων επιςκεπτϊν ςτθν ιςτοςελίδα μασ. 

Στθν ςυνζχεια καλοφμε τθν μζκοδο  show_browser_chart() και τθν 

show_browser_version_chart() που εμφανίηει ζνα γράφθμα για τουσ επιςκζπτεσ 

ανά ζκδοςθ φυλλομετρθτι με τθν βοικεια του Google Visualization API, ςτο ςθμείο 

τθσ ιςτοςελίδασ που κζλουμε να εμφανίηεται. To γράφθμα είναι ςε μορφι πίτασ και 

υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ χϊρασ για το φιλτράριςμα των επιςκεπτϊν.  
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<?php  

 show_browser_chart(); 

show_browser_version_chart(); 

?> 

 

Το αποτζλεςμα του παραπάνω κϊδικα φαίνεται ςτθν Εικόνα 19. Από το γράφθμα 

μποροφν να προκφψουν αρκετζσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τον διαχειριςτι τθσ 

ιςτοςελίδασ. Ρλθροφορίεσ χριςιμεσ για τθν βελτίωςθ τθσ ιςτοςελίδασ κτλ. Για 

παράδειγμα παρατθροφμε πωσ ο κφριοσ αρικμόσ των επιςκεπτϊν τθσ ιςτοςελίδασ 

χρθςιμοποιεί τον Internet Explorer και ςτο αποκάτω διάγραμμά βλζπουμε τθν 

κατανομι του Internet Explorer και παρατθροφμε πωσ το μεγαλφτερο μζροσ 

χρθςιμοποιεί τθν τελευταία ζκδοςθ του φυλλομετρθτι, τθν ζκδοςθ 8. Κάνοντασ κλικ 

πάνω ςε ζνα κομμάτι τθσ πίτασ, εμφανίηονται πλθροφορίεσ όπωσ το ποςοςτό του 

ςυγκεκριμζνου κομματιοφ. Ακόμα, κάνοντασ κλικ ςε ζναν από τουσ φυλλομετρθτζσ 

ςτα δεξιά κινείται το αντίςτοιχο κομμάτι ςτθν πίτα. Τζλοσ, ςτο select box που 

υπάρχει κάτω από το γράφθμα, μποροφμε να επιλζξουμε τθν χϊρα και να δοφμε 

τουσ επιςκζπτεσ ανά φυλλομετρθτι και ζκδοςθ για τθν επιλεγμζνθ χϊρα.  
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Εικόνα 19 - Επιςκζπτεσ ανά ζκδοςθ φυλλομετρθτι 

 

6.4.6 Παρϊδειγμα 6 - Επιςκϋπτεσ ανϊ ϋκδοςη λειτουργικού ςυςτόματοσ 

Στο ζκτο μασ παράδειγμα κα δείξουμε τον τρόπο δθμιουργίασ ενόσ γραφιματοσ για 

τουσ επιςκζπτεσ ανά ζκδοςθ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ.  Η διαδικαςία που 

ακολουκοφμε είναι ακριβϊσ ίδια με τα δυο προθγοφμενα παραδείγματα απλά 

κάνουμε χριςθ των μεκόδων show_os_chart() και  show_os_version_chart().  

Το αποτζλεςμα φαίνεται ςτθν Εικόνα 20, εξάγουμε χριςιμεσ πλθροφορίεσ , όπωσ 

για παράδειγμα πωσ το μεγαλφτερο ποςοςτό των επιςκεπτϊν χρθςιμοποιεί 

Windows και μάλιςτα Windows XP. 
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Εικόνα 20 - Επιςκζπτεσ ανά ζκδοςθ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ 

 

 

6.4.7 Παρϊδειγμα 7 – Φρόςη όλωσ των γραφημϊτων 

Η ςειρά και ο αρικμόσ των γραφθμάτων που κα εμφανιςτοφν ςτθν οκόνθ είναι 

κακαρά επιλογι του διαχειριςτι τθσ εφαρμογισ. Στο τελευταίο μασ παράδειγμα κα 

δείξουμε τον τρόπο εμφάνιςθσ όλων των ςτατιςτικϊν γραφθμάτων ςε μια 

ιςτοςελίδα.  
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Αρχικά όπωσ και προθγουμζνωσ ειςάγουμε ςτθν αρχι τθσ ςελίδασ το αρχείο με τισ 

μεκόδουσ και προαιρετικά χρθςιμοποιοφμε και τον κϊδικα για τθν καταγραφι των 

νζων επιςκεπτϊν ςτθν ιςτοςελίδα μασ:  

<?php  

 // Include the functions file 

 include('functions.php'); 

 // Call the function to log the user 

log_ip(); 

?> 

Στθν ςυνζχεια καλοφμε τισ μεκόδουσ για τθν εμφάνιςθ των γραφθμάτων με τθν 

βοικεια του Google Visualization API, ςτο ςθμείο τθσ ιςτοςελίδασ που κζλουμε να 

εμφανίηονται.  

<?php  

show_visitors_per_month_chart(); 

show_visitors_per_country_chart(); 

show_visitors_per_city_chart(); 

show_browser_chart(); 

show_browser_version_chart(); 

show_os_chart(); 

show_os_version_chart(); 

?> 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7 – Επύλογοσ 
 

Η Ραροφςα διπλωματικι εργαςία αςχολείται τθ δθμιουργία ενόσ πρόςκετου script 

γραμμζνου ςε PHP για υπάρχων ιςτοχϊρουσ για οπτικοποίθςθ τθσ γεωγραφικισ 

τοποκεςίασ των επιςκεπτϊν ςε πραγματικό χρόνο και τθν εμφάνιςθ τουσ ςε 

παγκόςμιο χάρτθ με τθν βοικεια τθσ Google Maps. 

Η εφαρμογι με τθν βοικεια τθσ βάςθσ δεδομζνων MySQL καταγράφει τθν 

διεφκυνςθ IP του επιςκζπτθ και αναπαριςτά πάνω ςε ζναν παγκόςμιο χάρτθ τθν 

τοποκεςία του με τθν μορφι κουκίδων.  Επιπλζον εξάγει από τθν διεφκυνςθ IP, 

χριςιμεσ πλθροφορίεσ όπωσ θ χϊρα, ι περιοχι και θ πόλθ του επιςκζπτθ αλλά και 

τον ταχυδρομικό του κωδικό. 

Ακόμα θ εφαρμογι καταγράφει πλθροφορίεσ για τθν ςφνκεςθ του υπολογιςτι του 

χριςτθ και διατθρεί πλθροφορίεσ για το λειτουργικό του ςφςτθμα και τον 

φυλλομετρθτι. 

Τζλοσ θ εφαρμογι ζχει τθν δυνατότθτα να αναπαραςτιςει με γραφιματα τα 

δεδομζνα που ζχει ςυλλζξει για ςτατιςτικοφσ λόγουσ. Από τα  δεδομζνα αυτά 

μποροφν να προκφψουν χριςιμα ςυμπεράςματα για τουσ χριςτεσ που 

επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα.   

Το Συμπζραςμα από όλθ τθ διαδικαςία δθμιουργίασ και προγραμματιςμοφ για τθν 

καταςκευι τθσ εφαρμογισ είναι ότι θ διαδικαςία αυτι δεν είναι κακόλου απλι, 

αλλά απαιτεί εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ προγραμματιςμοφ. 

Μελλοντικά ο κϊδικασ τθσ εφαρμογισ κα μποροφςε να επεκτακεί και να 

προςτεκοφν νζεσ δυνατότθτεσ και λειτουργίεσ. Θα μποροφςε να γίνει χριςθ 

κάποιασ άλλθσ υπθρεςίασ από τθν IPinfoDB για τθν εξαγωγι των πλθροφοριϊν από 

τθν διεφκυνςθ IP. Μια δεφτερθ υπθρεςία κα μποροφςε να προςφζρει μεγαλφτερθ 

ακρίβεια και αςφάλεια ςε περίπτωςθ που θ πρϊτθ εμφανίςει κάποιο προςωρινό 

ςφάλμα. Μια άλλθ προςκικθ κα ιταν θ χριςθ κάποιου άλλου χαρτογραφικοφ 

ςυςτιματοσ εκτόσ του Google Maps. Για παράδειγμα θ Microsoft και θ Yahoo 

προςφζρουν εξίςου τθν δικιά τουσ ζκδοςθ ενόσ χάρτθ και το API για τθν χριςθ 

τουσ.
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