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«∆εν έχω αγοράσει ποτέ καλύτερο βιβλίο 
για τον προγραμματισμό… Αυτό το βιβλίο 
αποδείχθηκε το πιο κατατοπιστικό και ευα-
νάγνωστο με τα καλύτερα παραδείγματα από 
οποιοδήποτε άλλο βιβλίο για υπολογιστές 
έχω αγοράσει ποτέ. Το κείμενο πραγματικά 
διαβάζεται με μεγάλη ευκολία!».

—Nick Landman

«Αυτό το βιβλίο των Welling & Thomson 
είναι το μοναδικό που θεωρώ απολύτως ανα-
γκαίο. Η γραφή είναι σαφής και άμεση, χωρίς 
να σπαταλά το χρόνο μου. Το βιβλίο είναι 
εξαιρετικά καλά δομημένο. Τα κεφάλαια έχουν 
το κατάλληλο μέγεθος και οι τίτλοι τους σε 
βοηθούν να βρεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις».

—  Wright Sullivan, Πρόεδρος της A&E 
Engineering, Inc., Greer, 
Νότια Καρολίνα

«Θα ήθελα απλώς να σας πω ότι πιστεύω 
πως αυτό το βιβλίο τα σπάει! Είναι λογικά 
δομημένο, ακριβώς στο επίπεδο δυσκολίας 
που θέλω (μεσαίο), ενδιαφέρον και ευανά-
γνωστο, και βεβαίως, γεμάτο με πολύτιμες 
πληροφορίες!».

—CodE-E, Αυστρία

«Υπάρχουν αρκετά καλά εισαγωγικά 
βιβλία για την PHP, αλλά το βιβλίο των Welling 
& Thomson είναι ένας άριστος πρακτικός 
οδηγός για όσους επιθυμούν να δημιουργούν 
σύνθετα και αξιόπιστα συστήματα. Είναι 
προφανές ότι οι συγγραφείς έχουν μεγάλο 
παρελθόν στην ανάπτυξη επαγγελματικών 
εφαρμογών και δεν διδάσκουν μόνο την ίδια 
τη γλώσσα, αλλά τη χρησιμοποιούν επίσης 
με καλές πρακτικές σχεδιασμού λογισμικού».

—  Javier Garcia, επικεφαλής μηχανικός 
τηλεπικοινωνιών, Telefonica R&D Labs, 
Μαδρίτη 

«Αγόρασα αυτό το βιβλίο πριν δυο μέρες 
και είμαι ήδη στη μέση. Απλώς δεν μπορώ 
να τ’ αφήσω. Η δομή και η ροή είναι άψογες. 

Τα πάντα παρουσιάζονται με εξαιρετικά 
εύπεπτο τρόπο. Κατάλαβα αμέσως όλες 
τις έννοιες. Τα παραδείγματα επίσης είναι 
θαυμάσια. Έκανα διάλειμμα επειδή ήθελα να 
μοιραστώ με όλους πόσο πολύ ευχαριστημέ-
νος είμαι μ’ αυτό το βιβλίο».

—Jason B. Lancaster

«Αυτό το βιβλίο έχει αποδειχθεί αξιόπι-
στος σύντροφος, με άριστη παρακολούθηση 
της PHP και κορυφαία κάλυψη της MySQL, 
όπως χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
εφαρμογών web. Περιέχει επίσης πολλές ολο-
κληρωμένες εφαρμογές, που είναι πολύ καλά 
παραδείγματα για τη δημιουργία αρθρωτών, 
κλιμακούμενων εφαρμογών με την PHP. Είτε 
είστε αρχάριοι είτε είστε βετεράνοι στην PHP 
και αναζητάτε ένα καλύτερο βιβλίο αναφοράς, 
αυτό είναι βέβαιο ότι θα σας ικανοποιήσει!».

—WebDynamic

«Η πραγματική βίβλος των PHP/MySQL, 
το βιβλίο των  Luke Welling και Laura Thomson 
με βοήθησε να συνειδητοποιήσω ότι ο προ-
γραμματισμός και οι βάσεις δεδομένων είναι 
πλέον ανοιχτά για όλους. Γνωρίζω μόνο το 
1/10000 απ’ όσα υπάρχουν αλλά ήδη είμαι 
γοητευμένος».

—Tim Luoma, TnTLuoma.com

«Το βιβλίο των Welling και Thomson είναι 
μια καλή αναφορά για όσους θέλουν να 
μάθουν όλες τις πρακτικές γνώσεις και γρή-
γορα. Περιλαμβάνει εφαρμογές για web mail, 
καλάθια αγορών, ελέγχους συνόδου και λύσεις 
για φόρουμ και μπλογκ. Ξεκινά με μια γερή 
μελέτη της PHP και προχωρά στην MySQL, 
αφού καλυφθούν όλα τα βασικά».

—twilight30 στο Slashdot

«Αυτό το βιβλίο είναι απολύτως άψογο, 
και λέω λίγα …. Ο Luke Welling και η Laura 
Thomson προσφέρουν τις καλύτερες και πιο 
βαθιές εξηγήσεις, που έχω συναντήσει για 
πράγματα όπως κανονικές εκφράσεις, κλά-
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σεις και αντικείμενα, συνόδους κ.λπ. Πιστεύω 
πραγματικά ότι αυτό το βιβλίο κάλυψε πολλά 
κενά για μένα με πράγματα που απλώς δεν 
τα είχα καταλάβει… Μπαίνει κατευθείαν στις 
συναρτήσεις και στις δυνατότητες που χρησι-
μοποιούνται περισσότερο στην PHP και από 
εκεί συνεχίζει περιγράφοντας πραγματικά 
έργα, θέματα ενοποίησης με την MySQL και 
ασφάλειας, από την οπτική ενός διευθυντή 
έργου. Κάθε κομμάτι του βιβλίου οργανώνεται 
σωστά και μπορεί να το καταλάβει κάποιος 
πολύ εύκολα».

—notepad στο codewalkers.com

«Αναφορά κορυφαίου επιπέδου για προ-
γραμματιστές, που χρησιμοποιούν PHP και 
MySQL. Προτείνεται ανεπιφύλακτα».

—The Internet Writing Journal

«Αυτό το βιβλίο σκίζει! Είμαι έμπειρος 
προγραμματιστής και γι’ αυτό δεν χρειαζό-
μουν ιδιαίτερη βοήθεια με το συντακτικό της 
PHP—έχει άλλωστε πολλά κοινά σημεία με τις 
C/C++. ∆εν έχω ιδέα για βάσεις δεδομένων 
όμως, και γι’ αυτό όταν έπρεπε να δημιουρ-
γήσω μια μηχανή για κριτικές βιβλίων (μεταξύ 
άλλων), χρειάστηκα ένα αξιόπιστο βιβλίο 
αναφοράς, ώστε να χρησιμοποιήσω MySQL 
με PHP. Έχω το βιβλίο του O’Reilly για τη 
mSQL και τη MySQL και μάλλον εκείνο είναι 
καλύτερο μόνο για την SQL, αλλά αυτό το 
βιβλίο κέρδισε μια θέση στο ράφι με τα βιβλία 
που χρησιμοποιώ συχνότερα … το προτείνω 
ανεπιφύλακτα».

—Paul Robichaux

«Ένας από τους καλύτερους οδηγούς προ-
γραμματισμού που διάβασα ποτέ».

— jackofsometrades από το Λάχτι της 
Φινλανδίας

«Ένα καλογραμμένο βιβλίο για να μάθετε 
πώς να δημιουργείτε εφαρμογές για το 
Internet με δύο απ' τις πιο δημοφιλείς τεχνο-

λογίες ανοιχτού κώδικα για τον προγραμματι-
σμός για το web…. Τα παραδείγματα είναι το 
πραγματικό διαμάντι του βιβλίου. Εκτός από 
το ότι περιγράφονται και κατασκευάζονται με 
λογικό τρόπο που βασίζεται στις συνιστώσες 
τους, η επιλογή τους αποτελεί άριστη εκπρο-
σώπηση κοινών στοιχείων, που συναντούμε 
σε πολλούς δικτυακούς τόπους».

—Craig Cecil

«Το βιβλίο ακολουθεί μια εύχρηστη προ-
σέγγιση με την οποία μπορεί να μάθει 
ακόμα και στον πιο αδαή προγραμματιστή 
τη γλώσσα PHP. Επιπλέον, πολλές φορές 
ανατρέχω σ’ αυτό όταν προγραμματίζω για 
εφαρμογές web. Εξακολουθώ να μαθαίνω 
καινούρια πράγματα για την PHP, αλλά αυτό 
το βιβλίο μου πρόσφερε στέρεες βάσεις και 
συνεχίζει να με βοηθά μέχρι σήμερα».

—Stephen Ward

«Αυτό το βιβλίο είναι ένα από τα λίγα που 
πραγματικά με άγγιξε και με έκανε να το ‘αγα-
πήσω’. ∆εν μπορώ να το βάλω στο ράφι της 
βιβλιοθήκης μας—πρέπει να το έχω κοντά μου 
πάνω στο γραφείο μου, καθώς συνέχεια το 
παίρνω στα χέρια μου και το διαβάζω ξανά. 
Η δομή του είναι καλή, οι διατυπώσεις τους 
απλές και άμεσες και τα παραδείγματα σαφή 
και αναλυτικά. Πριν το διαβάσω, δεν ήξερα 
τίποτα για την PHP και τη MySQL. Αφού το 
διάβασα όμως έχω την αυτοπεποίθηση και τις 
γνώσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη 
οποιασδήποτε περίπλοκης εφαρμογής web».

—Power Wong

«Αυτό το βιβλίο είναι ο θεός …. Το προ-
τείνω ανεπιφύλακτα σε όποιον θέλει να 
εμβαθύνει στον προγραμματισμό εφαρμο-
γών web που βασίζονται στη χρήση βάσεων 
δεδομένων. Μακάρι να υπήρχαν περισσότερα 
βιβλία υπολογιστών σαν αυτό».

—Sean C Schertell
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MySQLUC, PHPCon, OSDC και LinuxTag). Έχει εργαστεί στην OmniTI, στην εταιρεία ανάλυσης 
web Hitwise.com, στην εταιρεία παραγωγής βάσεων δεδομένων MySQL AB και ως ανεξάρτητος 
σύμβουλος της Tangled Web Design. ∆ιδάσκει επιστήμη υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο RMIT 
της Μελβούρνης στην Αυστραλία και κατέχει πτυχίο Εφαρμοσμένης Επιστήμης (Επιστήμης Υπο-
λογιστών). Στον ελεύθερο χρόνο του προσπαθεί να τελειοποιήσει την αϋπνία του.

Συνεργαζόμενοι συγγραφείς
Η Julie C. Meloni είναι διευθύντρια ανάπτυξης λογισμικού και τεχνική σύμβουλος και ζει στην 
Ουάσιγκτον. Έχει γράψει αρκετά βιβλία και άρθρα για γλώσσες προγραμματισμού για το web 
και θέματα βάσεων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των πετυχημένων Sams Teach Yourself 
PHP, MySQL and Apache All in One.

Ο John Coggeshall είναι ιδιοκτήτης της Internet Technology Solutions, LLC—μιας πολυεθνικής 
συμβουλευτικής εταιρείας για το Internet και την PHP, όπως και ιδιοκτήτης του CoogleNet, 
ενός δικτύου συνδρομητών. Ως κορυφαίο μέλος της ομάδας παγκόσμιων υπηρεσιών της Zend 
Technologies, ξεκίνησε να ασχολείται με την PHP το 1997 και έχει γράψει τέσσερα βιβλία και 
περισσότερα από 100 άρθρα για τεχνολογίες PHP.

Η Jennifer Kyrnin είναι συγγραφέας και σχεδιάστρια web, η οποία ασχολείται με το Internet από 
το 1995. Άλλα βιβλία της είναι τα Sams Teach Yourself Bootstrap in 24 Hours, Sams Teach Yourself 
Responsive Web Design in 24 Hours και Sams Teach Yourself HTML5 Mobile Application Development 
in 24 Hours.
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Θέλουμε να ακούμε τα σχόλιά σας
Ως αναγνώστες αυτού του βιβλίου, εσείς είστε οι πιο σημαντικοί κριτές και σχολιαστές. Εκτι-
μούμε την άποψή σας και θέλουμε να μάθουμε τι κάναμε σωστά, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε 
καλύτερα, ποια θέματα σας ενδιαφέρουν και θα θέλατε ένα σχετικό βιβλίο και άλλα σοφά λόγια, 
που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας.

Μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό ή απλό ταχυδρομείο, ώστε να μας πείτε για όλα όσα σας 
άρεσαν και όσα δεν σας άρεσαν σ’ αυτό το βιβλίο — όπως και τι μπορούμε να κάνουμε για να 
εκδώσουμε καλύτερα βιβλία.

∆υστυχώς δεν μπορούμε να λύσουμε τεχνικά προβλήματα σε σχέση με το συγκεκριμένο βιβλίο 
και ότι εξαιτίας του μεγάλου όγκου αλληλογραφίας που λαμβάνουμε, ίσως να μην μπορέσουμε 
να απαντήσουμε σε όλα τα μηνύματα.

Όταν γράφετε, μην παραλείψετε τον τίτλο και το συγγραφέα του βιβλίου, όπως και το όνομα, 
το τηλέφωνο ή το email σας. 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  feedback@developers-library.info

Απλό ταχυδρομείο:  Reader Feedback
 Addison-Wesley Developer's Library
 800 East 96th Street
 Indianapolis, IN 46240 USA

Υπηρεσίες για τους αναγνώστες
Επισκεφτείτε το δικτυακό μας τόπο και δηλώστε αυτό το βιβλίο στη σελίδα www.informit.com/
register για εύκολη πρόσβαση σε ενημερώσεις, λήψεις ή διορθώσεις σχετικά μ’ αυτό το βιβλίο.
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