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Καλώς ήρθατε! Αυτό το βιβλίο στοχεύει να καλύψει το μεγάλο φάσμα θεμάτων που 
απαιτούνται στον σύγχρονο προγραμματισμό για το web και απευθύνεται σε 

φοιτητές πληροφορικής μεσαίου και ανώτερου επιπέδου. Ένα σημαντικό μέρος της 
ύλης του βιβλίου έχει χρησιμοποιηθεί απ' τους συγγραφείς για τη διδασκαλία των 
αρχών της κατασκευής ιστοσελίδων σε πρωτοετείς φοιτητές πληροφορικής, αλλά 
και σε φοιτητές άλλων τομέων.
Μια από τις δυσκολίες που συναντήσαμε όταν σχεδιάζαμε αυτό το βιβλίο είναι 

ότι η κατασκευή ιστοσελίδων διδάσκεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και σε 
φοιτητές από διαφορετικούς χώρους και με διαφορετικό προσανατολισμό. Κάποιοι 
καθηγητές διδάσκουν ένα μόνο μάθημα, το οποίο επικεντρώνεται στον προγραμμα-
τισμό για την πλευρά του διακομιστή σε τριτοετείς φοιτητές, άλλοι διδάσκουν όλο το 
φάσμα της ανάπτυξης για το web σε δύο ή περισσότερα μαθήματα και άλλοι ενδε-
χομένως να διδάσκουν αυτό το θέμα έμμεσα, στο πλαίσιο ενός μαθήματος για τα 
δίκτυα, για την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή ή μέσω μιας πτυ-
χιακής εργασίας. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα βιβλίο, το οποίο θα υπο-
στηρίζει τους στόχους της διδασκαλίας σε όλα αυτά τα εκπαιδευτικά σενάρια.

Τι είναι ο προγραμματισμός για το web;
Ο προγραμματισμός για το web ή αλλιώς, web development, είναι ένας όρος που 
αλλάζει σημασία ανάλογα με το κοινό και το περιεχόμενο. Στην πράξη, ο προγραμ-
ματισμός για το web απαιτεί από ανθρώπους με συμπληρωματικές, αλλά διακριτές, 
γνώσεις να συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό την επίτευξη ενός κοινού στόχου. 
Ένας σχεδιαστής γραφικών μπορεί να θεωρεί τον προγραμματισμό για το web ως 
την εφαρμογή καλών στρατηγικών σχεδίασης γραφικών κι ένας διαχειριστής βάσεων 
δεδομένων ίσως να τον θεωρεί σαν ένα απλό περιβάλλον χειρισμού για την υποκείμενη 
βάση δεδομένων. Οι μηχανικοί λογισμικού και οι προγραμματιστές πιθανώς θεωρούν 
τον προγραμματισμό για το web ως μια κλασική εργασία ανάπτυξης λογισμικού με 
φάσεις και παραδοτέα και οι διαχειριστές συστημάτων βλέπουν ένα σύστημα το 
οποίο πρέπει να προστατέψει από επιθέσεις. Με τόσες διαφορετικές κατηγορίες 
χρηστών και ερμηνείες του όρου, δεν προκαλεί απορία το γεγονός ότι ο προγραμμα-
τισμός για το web σπάνια γίνεται κατανοητός και μάλιστα πολύ συχνά, σε μια προ-
σπάθεια πλήρους κάλυψης μίας μόνο πτυχής του προγραμματισμού για το web, οι 
άλλες αρχές του αγνοούνται επιδεικτικά, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να μην μπορούν 
να καταλάβουν τι έχουν μάθει και πώς μπορούν να εφαρμόσουν όσα έμαθαν μέσα 
στην μεγάλη εικόνα της πληροφορικής.
Η πραγματική κατανόηση του προγραμματισμού για το web απαιτεί μια ολοκλη-

ρωμένη αντίληψη των πολλών πτυχών του. Όπως θα δείτε, η σχεδίαση και η διάταξη 
μιας δικτυακής τοποθεσίας, ενός website, σχετίζονται στενά με τον κώδικα και τη 
βάση δεδομένων. Η ποιότητα των γραφικών σχετίζεται με την απόδοση και τη δια-

Πρόλογος
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μόρφωση του διακομιστή και η ασφάλεια του συστήματος εκτείνεται σε κάθε πτυχή 
της ανάπτυξης και του προγραμματισμού. Όλες αυτές οι φαινομενικά ανεξάρτητες 
προοπτικές συσχετίζονται με συνέπεια ένας προγραμματιστής του web (ή οποιου-
δήποτε άλλου είδους) θα πρέπει να κατέχει ολοκληρωμένες γνώσεις για όλες τις 
πτυχές, ακόμα κι αν ειδικεύεται σε συγκεκριμένους τομείς.

Χαρακτηριστικά του βιβλίου
Για να βοηθήσει τους φοιτητές να μάθουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για τον 
προγραμματισμό για το web, αυτό το βιβλίο διακρίνεται για τα παρακάτω χαρα-
κτηριστικά του:

Καλύπτει τη θεωρία και την πράξη όλου του εύρους του προγραμματισμού 
για το web. Ο προγραμματισμός για το web μπορεί να είναι ένα δύσκολο 
θέμα για διδασκαλία, επειδή περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα θεωρητικού 
περιεχομένου που δεν εξαρτάται από κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία, αλλά 
και πρακτικά ζητήματα, που σχετίζονται στενά με συγκεκριμένες τεχνολογίες. 
Αυτό το βιβλίο καλύπτει αναλυτικά τη θεωρητική και την πρακτική πλευρά 
όλου του κόσμου του προγραμματισμού για το web.

Επικεντρώνεται στην εφαρμογή του προγραμματισμού για το web στις 
σύγχρονες συνθήκες και προβλέπει τις μελλοντικές τάσεις. Ο κόσμος του 
προγραμματισμού για το web έχει αλλάξει σημαντικά την τελευταία δεκαετία. 
Για παράδειγμα, όλο και λιγότερες τοποθεσίες δημιουργούνται απ' το μηδέν 
αλλά αντίθετα, μεγάλο μέρος της τρέχουσας πραγματικότητας του προγραμ-
ματισμού για το web εκμεταλλεύεται υπάρχοντα προηγμένα περιβάλλοντα 
εργασίας όπως το jQuery, το WordPress, η HTML5 και το Facebook. Πιστεύ-
ουμε ότι είναι σημαντικό να ενσωματώσουμε αυτόν το νέο κόσμο του προ-
γραμματισμού για το web σ' ένα βιβλίο που αφορά στον προγραμματισμό 
για το web.

Ειδικές, ρεαλιστικές και ενδιαφέρουσες μελέτες περιπτώσεων. Αντί να 
χρησιμοποιούμε απλά έργα τύπου: «Γεια σου κόσμε», σ’ αυτό το βιβλίο ανα-
λύουμε τρεις μελέτες περιπτώσεων: ένα κατάστημα ειδών τέχνης, μια κοινό-
τητα διαμοιρασμού φωτογραφιών ταξιδιών και ένα σύστημα διαχείρισης 
σχέσεων πελατών. Για όλες τις μελέτες περιπτώσεων, περιλαμβάνονται υλικά 
υποστήριξης, όπως επιχειρηματικά σχέδια, περιπτώσεις χρήσης, τεκμηρίωση 
σχεδίασης, οπτική σχεδίαση, εικόνες και βάσεις δεδομένων. Η εμπειρία μας 
έχει δείξει ότι οι φοιτητές ενθουσιάζονται περισσότερο και ως εκ τούτου, 
εργάζονται πιο σκληρά με ελκυστικές και ρεαλιστικές περιπτώσεις.

Ολοκληρωμένη κάλυψη μιας πιο σύγχρονης πλατφόρμας ανάπτυξης για 
το Internet. Προκειμένου να δημιουργήσουν οποιοδήποτε είδος ρεαλιστικές 
εφαρμογής για το Internet, οι αναγνώστες χρειάζονται αναλυτικές γνώσεις 
και εξάσκηση σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα προγραμματισμού για το 
Internet. Αυτό το βιβλίο καλύπτει την HTML5, το CSS3, το JavaScript και το 
επονομαζόμενο LAMP (δηλ., Linux, Apache, MySQL και PHP). Άλλες σημαντικές 
τεχνολογίες που καλύπτονται στο βιβλίο είναι το jQuery, XML, το WordPress, 
το Bootstrap και διάφορα API (περιβάλλοντα προγραμματισμού), όπως το 
Facebook, το Twitter και τα Google και Bing Maps.

Παρουσίαση περιεχομένου κατάλληλη για αναγνώστες που εκτιμούν τα 
οπτικά βοηθήματα. Ως καθηγητές με μακρά εμπειρία, οι συγγραφείς γνωρί-
ζουν καλά ότι οι σύγχρονοι φοιτητές αντιπαθούν τα μεγάλα κομμάτια κειμέ-
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νου και γι’ αυτό προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε ένα βιβλίο με οπτικά 
ελκυστικό περιεχόμενο, όπου οι σύνθετες έννοιες θα επεξηγούνται όχι μόνο 
με κείμενο, αλλά και με διαγράμματα και εικόνες.

Περιεχόμενο που απορρέει από εικοσαετή εμπειρία στις τάξεις (στο πανε-
πιστήμιο και σε σεμινάρια κατάρτισης ενηλίκων) σε μαθήματα προγραμμα-
τισμού για το web. Το περιεχόμενο του βιβλίου εκφράζει επίσης τη μεγάλη 
εμπειρία των συγγραφέων στον προγραμματισμό για το web για μια μεγάλη 
γκάμα πελατών διεθνώς.

∆ιαθέσιμο στο Internet περιεχόμενο για προγραμματισμό που οργανώνεται 
σαν μάθημα. Αντί να παραθέτουμε μακροσκελή προγράμματα για να παρου-
σιάζουμε ιδέες και τεχνικές, αυτό το βιβλίο χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό από 
εικόνες, σύντομα προγράμματα με ευδιάκριτα στοιχεία και ξεχωριστές ασκή-
σεις. Αυτά τα αναλυτικά μαθήματα δεν περιλαμβάνονται στο βιβλίο, αλλά θα 
τα βρείτε στο Internet, στη σελίδα www.pearsonhighered.com/connolly-hoar. 
Σε όλο το βιβλίο υπάρχουν σύνδεσμοι, που σας οδηγούν σ’ αυτές τις εκπαι-
δευτικές ασκήσεις.

Ολοκληρωμένος παιδαγωγικός προσανατολισμός για τον φοιτητή. Κάθε 
κεφάλαιο περιλαμβάνει στόχους εκμάθησης, σημειώσεις στο περιθώριο, 
συνδέσμους για αναλυτικά μαθήματα, συμβουλές για προχωρημένους, επι-
σημάνσεις των κύριων όρων, επαναληπτικές ερωτήσεις στο τέλος του κεφα-
λαίου και τρεις διαφορετικές ασκήσεις μελέτες περιπτώσεων.

Οργάνωση του βιβλίου
Τα κεφάλαια του βιβλίου μπορούν να οργανωθούν σε τρεις μεγάλες ενότητες.

Θεμελιώδης γνώση για την πλευρά του πελάτη (Κεφάλαια 1–7). Αυτά τα 
πρώτα κεφάλαια καλύπτουν τις βασικές γνώσεις, που είναι απαραίτητες για 
οποιονδήποτε προγραμματιστή για το web και σ’ αυτές περιλαμβάνεται η 
γνώση για το πώς λειτουργεί το web (Κεφάλαιο 1), η HTML (Κεφάλαια 2 και 
4), το CSS (Κεφάλαια 3 και 5), το JavaScript (Κεφάλαιο 6) και τα πολυμέσα για 
το web (Κεφάλαιο 7). Η ύλη αυτών των κεφαλαίων δεν είναι απαραίτητη για 
όλα τα μαθήματα και ανάλογα με το μάθημα, κάποιοι καθηγητές ενδεχομένως 
να παρακάμψουν τα Κεφάλαια 1, 5, 6 ή 7.

Ουσιαστική ανάπτυξη για την πλευρά του διακομιστή (Κεφάλαια 8–13). 
Παρά την αυξανόμενη σημασία του προγραμματισμού που βασίζεται στο 
JavaScript, οι γνώσεις για τον προγραμματισμό για την πλευρά του διακομιστή 
εξακολουθούν να είναι απαραίτητες στα περισσότερα μαθήματα που αφο-
ρούν στον προγραμματισμό για το web. Τα βασικά για το PHP καλύπτονται 
στα Κεφάλαια 8 και 9. Το αντικειμενοστραφές PHP καλύπτεται στο Κεφάλαιο 
10 και ανάλογα με τον καθηγητή, θα μπορούσε να παρακαμφθεί (αν και σε 
επόμενα κεφάλαια, χρησιμοποιούμε κλάσεις και αντικείμενα PHP σε διάφορα 
σημεία). Ο προγραμματισμός για το web που βασίζεται σε βάσεις δεδομένων 
καλύπτεται στο Κεφάλαιο 11, ενώ τα θέματα της διαχείρισης κατάστασης 
και του χειρισμού σφαλμάτων καλύπτονται στα Κεφάλαια 12 και 13.

Ειδικά θέματα (Κεφάλαια 14–21). Ο σύγχρονος προγραμματισμός για το web 
έχει εξελιχθεί σ' ένα πολύ περίπλοκο πεδίο και οι καθηγητές είναι πιθανό να 
ενδιαφέρονται για διαφορετικά θέματα πέρα απ' τα βασικά. Σ’ αυτό το 
πλαίσιο, το βιβλίο μας παρέχει εξειδικευμένα κεφάλαια τα οποία καλύπτουν 
πολλά και διαφορετικά πεδία ενδιαφέροντος. Το Κεφάλαιο 14 καλύπτει την 
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σχεδίαση εφαρμογών web, για εκείνους που ενδιαφέρονται περισσότερο για 
την μηχανική λογισμικού και τη σχεδίαση προγραμμάτων. Το Κεφάλαιο 15 περι-
γράφει τον προγραμματισμό για τα JavaScript και jQuery για προχωρημένους. 
Το Κεφάλαιο 16 καλύπτει το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας στο web. Το Κεφά-
λαιο 17 ασχολείται με ένα άλλο θέμα προγραμματισμού, την κατανάλωση και 
δη  μιουργία υπηρεσιών web. Το Κεφάλαιο 18 καλύπτει το ζήτημα της ενσωμά-
τωσης (και προσαρμογής) συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, που αποκτά 
όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τα δύο επόμενα κεφάλαια ασχολούνται με δύο 
σημαντικά θέματα που δεν σχετίζονται με τον προγραμματισμό: διαχείριση 
διακομιστών web (Κεφάλαιο 19) και μηχανές αναζήτησης (Κεφάλαιο 20). Τέλος, 
το Κεφάλαιο 21 καλύπτει ένα ακόμα ζήτημα με αυξανόμενη σημασία: πώς να 
ενσωματώσετε μια δικτυακή τοποθεσία σε κοινωνικά δίκτυα τρίτων.

∆ιαδρομές μέσα στο βιβλίο
Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του προγραμματισμού για το web και 
το βιβλίο μας σκοπεύει να εξετάσει τις περισσότερες απ’ αυτές. Θα πρέπει να σημειώ-
σουμε ότι αυτό το βιβλίο περιέχει περισσότερη ύλη απ’ όση είναι δυνατόν να καλυφθεί 
σε ένα μόνο εξάμηνο. Αυτό έχει γίνει σκόπιμα, ώστε οι καθηγητές να έχουν τη δυνα-
τότητα να χαράξουν τη δική τους διαδρομή στα διάφορα θέματα, που αποτελούν 
συνολικά τον σύγχρονο προγραμματισμό για το web.
Έχουμε ωστόσο να προτείνουμε κάποιες διαδρομές στο περιεχόμενο του βιβλίου 

(μολονότι μπορείτε ασφαλώς να επιλέξετε τη δική σας), τις οποίες μπορείτε να δείτε 
στα σχετικά διαγράμματα.

 Όλο το web σε ένα μάθημα. Πολλά προγράμματα πληροφορικής έχουν χώρο 
μόνο για ένα μάθημα για τον προγραμματισμό για το web και αυτό συνήθως 
είναι ένα μάθημα μεσαίου ή ανώτερου επιπέδου για το οποίο οι φοιτητές πρέ-
πει να γνωρίζουν ήδη αρκετά πράγματα. Σ’ αυτήν την περίπτωση, προτείνουμε 
να καλύψετε τα Κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11 και 13. Σ' ένα μάθημα ενός εξαμή-
νου θα μπορούσατε επίσης να συμπεριλάβετε τα Κεφάλαια 6 και 16.

Μάθημα που επικεντρώνεται στην πλευρά του πελάτη για φοιτητές εισαγω-
γικού επιπέδου. Κάποια προγράμματα πληροφορικής περιλαμβάνουν ένα 
μάθημα για το web με ελάχιστη ποσότητα προγραμματισμού, το οποίο θα 
μπορούσε να απευθύνεται σε φοιτητές, που δεν σπουδάζουν πληροφορική ή 
το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα εισαγωγικό μάθημα για τον προγραμματισμό 
για το web για φοιτητές πληροφορικής. Για ένα τέτοιο μάθημα, προτείνουμε να 
καλύψετε τα Κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 5 και 7. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 
το Κεφάλαιο 6, προκειμένου να κάνετε μια παρουσίαση του προγραμματισμού 
για την πλευρά του πελάτη. Εάν στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται στοιχεία 
προγραμματισμού για την πλευρά του διακομιστή, μπορείτε επίσης να καλύψετε 
τα Κεφάλαια 8 και 9. Εάν το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει προγραμματισμό, θα 
μπορούσατε να προσθέσετε κάποια κομμάτια απ' τα Κεφάλαια 18, 20 και 21.

Μάθημα που επικεντρώνεται στην πλευρά του διακομιστή για φοιτητές 
μεσαίου επιπέδου. Εάν οι φοιτητές έχουν ήδη παρακολουθήσει ένα μάθημα 
που επικεντρώνεται στην πλευρά του πελάτη (ή θέλετε οι φοιτητές σας να 
μάθουν την ύλη για τον πελάτη γρήγορα και μόνοι τους), τότε τα Κεφάλαια 
8–14 και ίσως τα 16 και 17 θα παρέχουν στους φοιτητές όσα πρέπει να γνω-
ρίζουν για τον προγραμματισμό για την πλευρά του διακομιστή.
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Μάθημα προγραμματισμού για το web για προχωρημένους. Κάποια προ-
γράμματα προσφέρουν μαθήματα προγραμματισμού για το web για φοιτητές 
ανώτερου επιπέδου, στα οποία μια προϋπόθεση είναι οι φοιτητές να κατέ-
χουν ήδη τις βασικές γνώσεις και να έχουν κάποια εμπειρία στον προγραμ-
ματισμό για την πλευρά του διακομιστή. Τέτοια μαθήματα πιθανώς περιλαμ-
βάνουν την ευρύτερη γκάμα πιθανών θεμάτων. Ένα παράδειγμα τέτοιου 
μαθήματος που έχουμε διδάξει καλύπτει την ύλη στα Κεφάλαια 6 14–18 και 
20–21.

Μάθημα που επικεντρώνεται στην υποδομή. Σε κάποια προγράμματα 
πληροφορικής η έμφαση δεν δίνεται στις λεπτομέρειες του προγραμματισμού 
για το web, αλλά στην ενσωμάτωση των τεχνολογιών για το web στη συνολική 
υποδομή πληροφορικής μέσα σ' έναν οργανισμό. Ένα τέτοιο μάθημα θα 
μπορούσε να καλύπτει τα Κεφάλαια 1, 2, 4, 7, 8, 16, 18, 19 και μέρος από τα 
Κεφάλαια 17 και 21.

8 9 1861 20 21

16 178 9 10 11 12 13 14

196 14 15 16 17 18 20 21

2 3 4 5 7

∆ιαδρομή για προχωρημένους χρήστες

∆ιαδρομή που επικεντρώνεται στον διακομιστή

∆ιαδρομή που επικεντρώνεται στον πελάτη

Προτεινόμενα κεφάλαια               Προαιρετικά κεφάλαια
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Για τον καθηγητή
Τα μαθήματα προγραμματισμού για το web θεωρούνται από μερικούς «αδύνατον 
να διδαχθούν» και πράγματι, η διδασκαλία του προγραμματισμού για το web είναι 
ιδιαίτερα απαιτητική. Πιστεύουμε ότι με το βιβλίο μας, η διδασκαλία του προγραμ-
ματισμού για το web θα γίνει σημαντικά πιο εύκολη.
Οι καθηγητές μπορούν να βρουν τους παρακάτω πόρους στη σελίδα www.

pearsonhighered.com/irc:

Ελκυστικές και ολοκληρωμένες παρουσιάσεις PowerPoint (μία για κάθε 
κεφάλαιο).

Εικόνες και βάσεις δεδομένων για όλες τις μελέτες περιπτώσεων.

Λύσεις στις ασκήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου και στις ασκήσεις των 
μαθημάτων.

Γιατί αυτό το βιβλίο;
Το πρόγραμμα πληροφορικής των εκπαιδευτικών αρχών για την επιστήμη των 
υπολογιστών, τα συστήματα πληροφορικής, την τεχνολογία πληροφορικής και τη 
μηχανική υπολογιστών προτείνει τουλάχιστον ένα μάθημα για τον προγραμματι-
σμό για το web. Κατά συνέπεια, όλα σχεδόν τα προγράμματα πληροφορικής σε 
πανεπιστημιακό επίπεδο προσφέρουν τουλάχιστον ένα τέτοιο μάθημα.

171 2 4 7 8
18 19

21

16

1161 2 3 8 9
15 18 20 21

16 19

 

∆ιαδρομή που επικεντρώνεται στην υποδομή

Μια διαδρομή για όλους
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Ωστόσο, δεν καταφέραμε να βρούμε ένα βιβλίο κατάλληλο για τέτοια μαθή-
ματα, το οποίο να ασχολείται με το θεωρητικό υπόβαθρο του web και ταυτόχρονα 
επιτρέπει την εξάσκηση στον σύγχρονο προγραμματισμό για το web. Παράπονα 
γι’ αυτήν την έλλειψη εύρους και βάθους έχουν τεκμηριωθεί σε δημοσιευμένες 
εκθέσεις στη βιβλιογραφία για την έρευνα της εκπαίδευσης στην πληροφορική. 
Αν και υπάρχουν πολλά βιβλία εισαγωγικού επιπέδου για την HTML και το CSS 
και επίσης πολύ μεγάλος αριθμός βιβλίων στην αγορά, τα οποία επικεντρώνονται 
σε συγκεκριμένες τεχνολογίες για το web, πολλά απ’ αυτά είναι εντελώς ακατάλ-
ληλα για φοιτητές πληροφορικής. Αντίθετα, παρουσιάζουν περιγραφές για τη 
δημιουργία απλών σελίδων με HTML και JavaScript, με πολύ βασικές δυνατότητες 
για την πλευρά του διακομιστή, με αποτέλεσμα να εντείνεται η ανάγκη για ένα 
βιβλίο, το οποίο καθοδηγεί τους φοιτητές στην ανάπτυξη ρεαλιστικών εφαρμο-
γών υψηλής ποιότητας χρησιμοποιώντας πλατφόρμες και περιβάλλοντα προ-
γραμματισμού για το Internet.
Αυτό το βιβλίο επιθυμεί να καλύψει αυτήν την ανάγκη. Καλύπτει όλα τα 

απαραίτητα θέματα, που σχετίζονται με τον προγραμματισμό για το web με 
σύγχρονο τρόπο, ο οποίος συνδέεται στενά με τις βέλτιστες πρακτικές που 
ισχύουν στον πραγματικό κόσμο του προγραμματισμού για το web. Βασίζεται 
στην εμπειρία μας στη διδασκαλία πολλών διαφορετικών μαθημάτων προγραμ-
ματισμού για το web απ' το 1997, στην επαγγελματική ενασχόλησή μας με τον 
κλάδο του προγραμματισμού για το web, στην έρευνά μας που αποτυπώνεται 
σε δημοσιεύσεις για την εκπαίδευση της πληροφορικής και στη συνεργασία μας 
με συναδέλφους απ’ όλο τον κόσμο. Ελπίζουμε ότι αυτό το βιβλίο θα ικανοποιή-
σει πράγματι τις απαιτήσεις που έχετε από ένα καλό βιβλίο για τον προγραμμα-
τισμό για το web!
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Ένα βιβλίο αυτού του μεγέθους και αυτού του αντικειμένου οφείλει μεγάλες δόσεις 
ευγνωμοσύνης. Ο πρώτος που θέλουμε να ευχαριστήσουμε είναι ο Matt Goldstein 

της Pearson, ο οποίος υποστήριξε το βιβλίο και καθοδήγησε όλη τη διαδικασία της 
κυκλοφορίας του στην αγορά. Οι Joan Murray και Shannon Bailey της Pearson διαδρα-
μάτισαν κρίσιμο ρόλο στον αρχικό σχεδιασμό. Η Kayla Smith-Tarbox, υπεύθυνη για τη 
διεύθυνση του προγράμματος χειρίστηκε με περίσσια ικανότητα το δύσκολο έργο 
του συντονισμού μεταξύ των συγγραφέων και της ομάδας παραγωγής. Οι Scott 
Disanno και Jenah Blitz-Soehr της Pearson επίσης είχαν μεγάλη συνεισφορά στα πρώτα 
στάδια της διεργασίας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Hardik Popli και την ομάδα 
του στην Cenveo Publisher Services για το έργο τους μετά την ολοκλήρωση της συγ-
γραφής του βιβλίου. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε την επιμελήτρια Margaret 
Berson, η οποία εξασφάλισε το σωστό νόημα των λέξεων και των εικόνων.
Οι επιμελητές και οι διορθωτές βοήθησαν ώστε το βιβλίο αυτό να μην εκφράζει 

την προοπτική των συγγραφέων, αλλά τη γενική εικόνα, όπως αρμόζει σε κάθε ακα-
δημαϊκό βιβλίο. Είμαστε ευγνώμονες που συνεργαστήκαμε με δύο εξαιρετικούς επι-
μελητές: τον Jordan Pratt του Mount Royal University και τον Jamel Schiller του Uni-
versity of Wisconsin στο Green Bay, οι οποίοι εξέτασαν εξονυχιστικά όλα τα κεφάλαια.
Υπάρχουν επίσης πολλοί ακόμη που βοήθησαν στην καθοδήγηση της σκέψης μας, 

προσέφεραν προτάσεις ή διευκόλυναν τα διοικητικά και διδασκαλικά θέματα. Ενώ 
δεν είναι δυνατόν να τους ευχαριστήσουμε όλους, θέλουμε να αναφέρουμε το Mount 
Royal University που μας παραχώρησε έναν από τους συγγραφείς για ένα ολόκληρο 
εξάμηνο, τον Peter Alston (ο οποίος εργάζεται τώρα στο University of Liverpool) και 
τους συναδέλφους του στο Edge Hill University, οι οποίοι φιλοξένησαν έναν απ' τους 
συγγραφείς για μια σημαντική εβδομάδα στα πρώτα στάδια της σύνθεσης του βιβλίου, 
αλλά και το Amber Settle of De Paul University, το οποίο μας πρόσφερε πολύτιμα 
σχόλια για το προσχέδιο του βιβλίου. Οι συνάδελφοι Paul Pospisil και Charles Hepler 
έδωσαν πολύ χρήσιμες συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με τον προγραμμα-
τισμό για το web και θα τους εκτιμούμε πάντα. Θα θέλαμε επίσης να αναγνωρίσουμε 
τη βοήθεια όλων των φοιτητών μας, οι οποίοι βελτίωσαν την προοπτική μας και 
αποτέλεσαν τα πειραματόζωα στην εξέλιξη των απόψεών μας για τη διδασκαλία 
του προγραμματισμού για το web.
Από την πρώτη σκέψη τον Μάιο του 2012 έως την ολοκλήρωση του βιβλίου, η 

∆ρ. Janet Miller πρόσφερε απίστευτη και ενθουσιώδη ενθάρρυνση, κατανόηση και 
βοήθεια και ο Randy Connolly θα ήθελε να εκφράσει την παντοτινή ευγνωμοσύνη του. 
Η Joanne Hoar, ειδική στην επιστήμη των υπολογιστών, προσέφερε πολύτιμη συναι-
σθηματική υποστήριξη και ακόμη μια επαγγελματική ματιά στον Ricardo Hoar, δια-
τηρώντας παράλληλα ευτυχισμένη και σταθερή την οικογένεια τους με τα τρία μικρά 
και όμορφα παιδιά τους. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά μας Alex-
ander Connolly, Benjamin Connolly, Archimedes Hoar, Curia Hoar και Hypatia Hoar, 
που έβλεπαν ελάχιστα τους μπαμπάδες τους, αλλά ήταν πάντα στο νου μας.

Ευχαριστίες
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Οπτική περιήγηση

Εκατοντάδες έγχρωμες 
εικόνες αποσαφηνίζουν 
τις βασικές έννοιες 

Πλαίσια για 
Ασφάλεια, 
Συμβουλές για 
επαγγελματίες 
και Σημειώσεις 
τονίζουν σημαντικές 
έννοιες και 
δίνουν πρακτικές 
συμβουλές.

Οι βασικοί όροι 
επισημαίνονται με 
έντονη γραφή.

Ξεχωριστές πρακτικές ασκήσεις 
(θα τις βρείτε στο web) προσφέρουν 
στους αναγνώστες την ευκαιρία 
να εφαρμόζουν με πρακτικό τρόπο 
έννοιες και τεχνικές, που καλύπτει 
το βιβλίο.

Οι βασικοί όροι 
επαναλαμβάνονται στο τέλος 
του κεφαλαίου.

Ερωτήσεις επανάληψης στο 
τέλος του κεφαλαίου για 
εξέταση της προόδου.

   Web218   

 5.33   .

,      viewport    5.32 -
,       ,    viewport  

        .   
       site    

             
   ,   .

         5.31     
  viewport    <meta>,    

          
 site   ,       -

  .

5.6.2  
          

 CSS.           
      .      

           
  CSS       . 

,        Internet Explorer 8 
  .

  5.33       .  
    Boole,       CSS 

   <link>        -
  CSS      .

  5.3     -
       .  ’   -

   min  max.
       

 CSS    ,   tablet,    
,   ,    -

,            
 –         JavaScript.  

 5.34     site    -
       .

@media only screen and (max-width:480px) { ... }

 

 
 5 

 

       
   

        
 viewport     480 pixel

   
 

   
   

  CSS     
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    .      

 JavaScript       ,    
  HTML.

  (    )        -
 <canvas>     ’   .   ,   

  JavaScript         
,            

  “ ”    web.

7.7  
             web, 

    ,      .  
      ,    -

   .      -
  HTML5     .

7.7.1  
codec
GIF
halftone
JPEG
MPEG-4
pixel
PNG
SVG
TIF

 
 pixel

 
   web  

 
 

 
 

 bitmap

 raster

 
 

  
  CMYK
  HSL
  RGB
 
 

 

 
 LZW
    -

 

7.7.2  
 1.      pixel   halftone;
 2.       raster '   ;
 3.        RGB, CMYK  HSL.
 4.     ;       

  CSS.
 5.        ;
 6.      ;        ;
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Εικόνες συμβάλλουν στην επεξήγηση 
ιδιαίτερα περίπλοκων διεργασιών.

Σημαντικοί αλγόριθμοι 
παρουσιάζονται με 
οπτικό τρόπο, για 
καλύτερη κατανόηση.

Πηγαίος κώδικας 
με διακριτή γραφή 
και σχόλια, που 
ξεχωρίζουν απ' τον 
κώδικα.

K  11:     461

 11.20       .

 11.3        mysqli (  ).

 11.4        PDO (  -
).

<?php

try {
   $connString = "mysql:host=localhost;dbname=bookcrm";
   $user = "testuser";
   $pass = "mypassword";

   $pdo = new PDO($connString,$user,$pass);
   $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

   $sql = "select * from Categories order by CategoryName";
   $result = $pdo->query($sql);

   while ($row = $result->fetch()) {   
      echo $row['ID'] . " - " . $row['CategoryName'] . "<br/>";   
   }

$pdo = null;
}
catch (PDOException $e) {
   die( $e->getMessage() );
}

?>

➊

➋

➌

➍

➎

//         
$host = "localhost";
$database = "bookcrm";
$user = "testuser";
$pass = "mypassword";

$connection = mysqli_connect($host, $user, $pass, $database);

//         
$connectionString = "mysql:host=localhost;dbname=bookcrm";
$user = "testuser";
$pass = "mypassword";

$pdo = new PDO($connectionString, $user, $pass);
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    cloud,       
           

           cloud  
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Οπτική περιήγηση xliii

Κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται 
με τρεις ασκήσεις περιπτώσεων 
μελετών, οι οποίες επιτρέπουν 
στον αναγνώστη να εξασκήσει 
την ύλη που κάλυψε το κεφάλαιο 
μέσα σ' ένα ρεαλιστικό πλαίσιο. 

Οι ασκήσεις 
περιέχουν 
αναλυτικές 
οδηγίες 
κλιμακούμενης 
δυσκολίας.

Οι ασκήσεις γίνονται πιο 
περίπλοκες και μπορούν 
να ανατεθούν ξεχωριστά 
απ' τον καθηγητή.

Ελκυστικές και ρεαλιστικές 
μελέτες περιπτώσεων 
συμβάλλουν στην ενίσχυση 
του ενδιαφέροντος του 
αναγνώστη.

Όλες οι εικόνες, οι σελίδες, 
οι βάσεις δεδομένων και 
οι μελέτες περιπτώσεων 
διατίθενται για λήψη.

   Web396   
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 1:   
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PHP.

1.     :     (Chapter09-
project01.php)          (art-
form-process.php).       .

2.   Chapter09-project01.php,      
POST   art-form-process.php   (action)  .

3.   art-form-process.php,     email,  , 
     ,     ( .  

9.13).        . -
         .

4.  art-form-process.php,         
     ( .  9.13).     
    '        

       .  
           

class="active"    <li>.
5.   art-footer.inc.php,       

  art-data.php.      -
          ,  -

  ,    .

 

1.   .          
 PHP        open. 

,           
   .       

 XAMMP,         htdocs  -
        localhost/ - /Chapter09-

project01.php.

 2:       

 : 

    :         
   (Chapter09-project02.php)   ,  

         (travel-image.
php).             -

 ,       ,    
 9.14.

 

 9.1

 

 9.2
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