
 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΕ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ MOBILE WEB ΚΑΙ DESKTOP WEB 
 

 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

του 

 

Νάκου Βασίλειου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΕ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ MOBILE WEB ΚΑΙ DESKTOP WEB 
 

 

 

 

 

Νάκος Βασίλειος 

 

Πτυχίο Μηχανικού Αυτοματισμού, ΤΕΙ Χαλκίδας, 2011 

 

 

 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

 

υποβαλλόμενη για τη μερική εκπλήρωση των απαιτήσεων του 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 

 

 

 

Επιβλέπων Καθηγητής 

Δρ. Χρήστος Γεωργιάδης 

 

 

 

 

 

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 23/06/2015 

 

Γεωργιάδης Χρήστος Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος Κασκάλης Θεόδωρος  

   

   

................................... ................................... ................................... 

 

 

 

 

 

Νάκος Βασίλειος 

 

 

................................... 



v 

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια πλήθος διαφορετικών συσκευών και λειτουργικών 

πλατφορμών έχουν αλλάξει τον ρου της σχεδίασης και υλοποίησης ιστοσελίδων και 

εφαρμογών ιστού. Συσκευές όπως smartphones και tablets διαδέχονται τα έως τώρα 

κλασικά desktop/laptop περιβάλλοντα και αυξάνουν με αλματώδεις ρυθμούς το μερίδιο 

τους στην αγορά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί τεράστια ανάγκη για 

προσαρμόσιμες και ευέλικτες ιστοσελίδες οι οποίες θα ανταποκρίνονται πλήρως σε 

οποιαδήποτε συσκευή με οποιοδήποτε μέγεθος οθόνης. 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το λεγόμενο Responsive Web 

Design. Στόχος είναι να παρουσιάσει μέσα από βιβλιογραφική έρευνα τους μηχανισμούς 

και τα πρότυπα της προαναφερόμενης τεχνικής, έτσι ώστε τόσο το Desktop όσο και το 

Mobile Web να μοιράζονται κοινούς πόρους κατά την σχεδίαση και υλοποίηση των 

ιστοσελίδων. Σκοπός είναι η δημιουργία μιας ιστοσελίδας ή μιας εφαρμογής την οποία ο 

χρήστης -μέσα από διαφορετικούς ρόλους- θα κληθεί να χειριστεί σε διάφορες συσκευές, 

λειτουργικά συστήματα και web browsers. 

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής που αναπτύχθηκε δοκιμάστηκαν σε mobile και 

desktop συσκευές με διάφορους συνδυασμούς browsers και λειτουργικών συστημάτων. 

Στη συνέχεια, οι συνδυασμοί αυτοί συγκρίθηκαν και αξιολογήθηκαν μεταξύ τους με 

κύριο γνώμονα τις αρχές του Responsive Web Design αλλά και την ευκολία περιήγησης 

της σελίδας από τους χρήστες. Τα κυριότερα προβλήματα είχαν να κάνουν με την 

χρηστικότητα των browsers και κυρίως των παλαιών εκδόσεων αυτών, οι οποίοι τείνουν 

να μην υποστηρίζουν τα νέα πρότυπα του W3C. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Responsive Web Design, website, mobile, desktop, tablet, 

CSS3, HTML5, JavaScript, JQuery, AJAX. 
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Abstract 

Over the recent years, we have all witnessed the proliferation of internet-

connected devices and multi-platforms which have drastically changed the way websites 

and operating systems are designed and developed. Devices such as smartphones and 

tablets are gradually replacing the traditional desktop/laptop environments and rapidly 

increase their share of the market. Consequently, there is a growing demand for flexible 

and responsive websites which can adequately respond to the demands of different 

gadgets and fit all screen sizes. 

This dissertation focuses on the Responsive Web Design approach (RWD) and 

aims to present the method's mechanisms and recommendations in order for both the 

desktop and mobile web to share the same resources during any website's design and 

implementation stage. The ultimate goal is to present a website or an application which 

any user will run in different devices, operating systems and web browsers. 

The website which was created was tested in mobile and desktop devices with 

different combinations of browsers and operating systems. These combinations were then 

compared and evaluated according to the principles of Responsive Web Design as well 

as the ease of browsing they offer to users. The most significant problems related to the 

usability of browsers, especially of their oldest versions which do not tend to support the 

new recommendations of W3C. 

 

Keywords: Responsive Web Design, website, mobile, desktop, tablet, CSS3, 

HTML5, JavaScript, Jquery, AJAX. 
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 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

Η στροφή των χρηστών προς τις mobile συσκευές τα τελευταία χρόνια έχει 

οδηγήσει στην αναγκαία αναθεώρηση του Web Design. Ο χρόνος που καταναλώνουν οι 

χρήστες χρησιμοποιώντας smartphones και tablet συσκευές αυξάνεται ολοένα και 

περισσότερο έναντι των desktop. Η πληθώρα των διαφορετικών οθονών αναγκάζει τις 

εφαρμογές/ιστοσελίδες να απεικονίζονται σε κάθε οθόνη με τέτοιο τρόπο ώστε ο κάθε 

χρήστης να λαμβάνει πληροφορίες και προνόμια ανάλογα των απαιτήσεων των 

συσκευών που χρησιμοποιεί. Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκε η ανάγκη για ένα νέο τρόπο 

σχεδίασης ο οποίος θα είναι προσαρμόσιμος στις ανάγκες τόσο των desktop όσο και των 

mobile χρηστών, όσον αφορά την περιήγηση αυτών στο διαδίκτυο. Είναι προφανές 

επομένως ότι η λειτουργικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της σχεδίασης, μιας και η 

χρήση του διαδικτύου πλέον απαιτεί τη συνύπαρξη λειτουργικότητας, 

προσαρμοστικότητας και χρηστικότητας. 

 1.2  Σκοπός – Στόχοι 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να αναδείξει την ανάγκη για την 

σχεδίαση ιστοσελίδων με προσαρμόσιμο τρόπο, όπου όλες οι web εφαρμογές θα 

απεικονίζονται κάτω από τον ίδιο πηγαίο κώδικα με διαφορετικό, αλλά και 

προσαρμόσιμο τρόπο σε κάθε οθόνη και συσκευή. 

Οι στόχοι που καλούνται να εκπληρωθούν είναι η τεκμηριωμένη παρουσίαση 

των βασικών τεχνολογιών του προαναφερθέντος τρόπου σχεδίασης, αλλά και η 

υλοποίηση web εφαρμογών με την χρήση αυτών των τεχνικών.  Είναι σημαντικό να 

επισημάνουμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της σχεδίασης αλλά και υλοποίησης δίνεται 

έμφαση στις απαιτήσεις του χρήστη. Στόχος σε αυτή την περίπτωση είναι η ευκολότερη 

και γρηγορότερη περιήγηση των χρηστών στο διαδίκτυο, κάτω από οποιαδήποτε 

λειτουργική πλατφόρμα, συσκευή και web browser.    

 1.3  Διάρθρωση της μελέτης 

Στο 2
ο
 κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στις νέες εκδόσεις web γλωσσών και 

τεχνολογιών καθώς και στα πρότυπα που αυτές ακολουθούν παρουσιάζοντας μια σειρά 

από ενδεικτικά παραδείγματα των συγκεκριμένων τεχνολογιών. Το 3
ο
 κεφάλαιο εισάγει 
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τον αναγνώστη στο Responsive Web Design τεκμηριώνοντας την τεχνολογία αυτή. Στο 

4
ο
 κεφάλαιο περιγράφονται τα λειτουργικά συστήματα και οι συσκευές-οθόνες κάτω από 

τις οποίες καλούνται να λειτουργήσουν οι web εφαρμογές και ιστοσελίδες. Επιπλέον, 

γίνεται σύγκριση και αναφορά στους σύγχρονους web browsers. Επίσης, συζητείται η 

έννοια της mobile first τεχνολογίας και γίνεται μια εισαγωγή στους ρόλους των χρηστών 

κατά την περιήγηση τους στο διαδίκτυο. Το 5
ο
 κεφάλαιο πλαισιώνει την υλοποίηση του 

project, παρουσιάζοντας και αναλύοντας τις περιπτώσεις χρήσης αυτού, καθώς και των 

τεχνολογιών που χρησιμοποιήθηκαν. Κλείνοντας, στο 6
ο
 κεφάλαιο παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα και γίνεται αναφορά σε τυχόν μελλοντικές επεκτάσεις του θέματος όσον 

αφορά το Responsive Web Design. 
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 2 Web Τεχνολογίες και γλώσσες 

 2.1  Web Standards 

Πριν ξεκινήσει η παρουσίαση των προβλημάτων που καλούνται να μελετηθούν 

σε αυτή την εργασία, θα γίνει μια εκτενής αναφορά των τεχνολογιών οι οποίες 

ακολουθούν κάποια web standards τα οποία χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των 

εφαρμογών ιστού στο διαδίκτυο και κυρίως για την κατασκευή ιστοσελίδων. Σύμφωνα 

με τον οργανισμό διεθνούς Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού W3C(World Wide 

Consortium), τα web standards είναι τα πρότυπα και οι ολοκληρωμένες τεχνικές 

προδιαγραφές που καθορίζουν και περιγράφουν όλες τις πτυχές του World Wide Web. 

Τα τελευταία χρόνια, ο όρος αυτός φέρεται να υιοθετεί πλέον ένα σύνολο βέλτιστων 

τυποποιημένων πρακτικών για την κατασκευή ιστοσελίδων, καθώς και τη φιλοσοφία του 

web design και development όπου περιλαμβάνονται τέτοιου είδους μέθοδοι. Επίσης, τα 

πρότυπα αυτά περιλαμβάνουν πολλές αλληλοεξαρτώμενες προδιαγραφές, πάνω στις 

οποίες καθοδηγείται ολόκληρο το διαδίκτυο, έχοντας στο στόχαστρο την 

διαλειτουργικότητα, την ευχρηστία και την προσβασιμότητα. Αυτοί οι τρείς παράγοντες 

είναι και το κλειδί για την αρμονική συνεργασία και επικοινωνία διαφορετικών 

διεπαφών και συσκευών με σκοπό την διαχείριση των πληροφοριών κάτω από τις ίδιες 

προδιαγραφές. 

Το 2012 ο οργανισμός διεθνούς Κοινοπραξία W3C σε συνεργασία με 

κολοσσιαίες εταιρίες του διαδικτύου οι οποίες είναι οι Adobe Systems, Apple, Facebook, 

Google, HP, Microsoft, Mozilla, Nokia και Opera δημιούργησε την κοινότητα 

WebPlatform. Αυτή η ανοιχτή κοινότητα έχει αναλάβει να δημιουργήσει μια online 

αναφορά των web standards. 

 2.2  Web Standard Recommendations 

Η μελέτη αυτή ασχολείται με τις τεχνολογίες των web standards, οι οποίες 

σχετίζονται με το World Wide Web και την κατασκευή ιστοσελίδων. Σε αυτή την 

κατηγορία συναντάμε τα Recommendations τα οποία εκδίδονται από το W3C. Αυτό 

σημαίνει ότι καθώς προτείνεται ένα πρότυπο, περνάει από κάποια στάδια μέχρι να 

υλοποιηθεί και να επισημοποιηθεί έτσι ώστε να στεφθεί με τον όρο W3C 

Recommendation. Τα στάδια αυτά είναι τα ακόλουθα τέσσερα: 
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Working Draft(WD) -- Το Working Draft είναι ένα έγγραφο το οποίο έχει εκδώσει η 

κοινοπραξία W3C, έτσι ώστε να αναθεωρηθεί από τα μέλη της κοινότητας WebPlatform, 

το κοινό αλλά και από διάφορους τεχνικούς οργανισμούς. 

Candidate Recommendation (CR) -- Το Candidate Recommendation είναι ένα έγγραφο 

το οποίο εκτιμάται από την κοινοπραξία W3C και αρχικά θεωρείται κοινώς αποδεκτό 

και ότι ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές του Working Group. Έτσι, εκδίδεται ένα 

Candidate Recommendation που έχει ως στόχο να συλλέξει πληροφορίες σχετικές με την 

υλοποίηση του σε πραγματικές εφαρμογές. 

Proposed Recommendation (PR) -- Το Proposed Recommendation είναι μια αρκετά 

ολοκληρωμένη τεχνική αναφορά, η οποία ελέγχεται ως προς την ορθή λειτουργικότητά 

της. Έπειτα, η κοινοπραξία W3C στέλνει την αναφορά αυτή στην συμβουλευτική 

επιτροπή για την τελική προώθηση. 

W3C Recommendation (REC) --Το W3C Recommendation είναι ένα σύνολο κανόνων 

οι οποίοι, αφού έχουν πάρει την ομόφωνη έγκριση της επιτροπής, υποστηρίζονται και 

προωθούνται από τα μέλη του W3C. Τέλος ο W3C Director προτείνει τον τρόπο με τον 

οποίο οι κανόνες αυτοί μπορούν να εφαρμοστούν ευρύτερα. 

  Επικαλούμενος τον τίτλο της παρούσας εργασίας, δύο από τα σημαντικότερες, 

αν όχι οι σημαντικότερες, τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα παραπάνω 

recommendations είναι η HTML5(Hyper Text Markup Language) και η CSS3(Cascading 

Style Sheets).  

 2.3  HTML5 

Η HTML5 είναι η πιο πρόσφατη έκδοση στην σειρά των εκδόσεων στην ιστορία 

της και είναι πλέον η γλώσσα αιχμής στο World Wide Web. Πήρε τον τίτλο της W3C 

Recommendation στις 28-10-2014. Όπως είναι αναμενόμενο, έχει αναπτυχθεί από την 

κοινοπραξία αλλά και από το επονομαζόμενο Web Hypertext Application Technology 

Working Group(WHATWG).  Η νέα αυτή έκδοση διαφέρει σε σχέση με τις παλαιότερες 

εκδόσεις σε πολλούς σημαντικούς τομείς. 

 2.3.1 HTML5 API's 

Μια σημαντική βελτίωση είναι ότι παρουσιάζεται μια σειρά από πολύ χρήσιμα 

API's πάντα με την βοήθεια της βιβλιοθήκης JQuery και κατ' επέκταση με την χρήση 

JavaScript. Μερικά αξιοσημείωτα είναι τα παρακάτω: 

Geolocation: Εντοπίζει την θέση του χρήστη. 
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Drag and Drop: Γίνεται drag and drop HTML στοιχείων σε μία εφαρμογή ιστού. 

Local Storage: Αποθηκεύει δεδομένα εφαρμογών ιστού στον εκάστοτε browser. 

App Cache: Δημιουργεί offline versions εφαρμογών ιστού ή ιστοσελίδων. 

Battery Status: Ελέγχει τα επίπεδα της μπαταρίας κινητής συσκευής (mobile) και μπορεί 

να πυροδοτήσει events καθώς μεταβάλλεται το ποσοστό της μπαταρίας. 

Page Vissibility: Ελέγχει αν μια ιστοσελίδα βρίσκεται στο background ή αν είναι 

ελαχιστοποιημένη. 

FullScreen: Δίνει στον χρήστη την επιλογή να προβάλλει την εκάστοτε ιστοσελίδα σε 

πλήρη οθόνη. 

 2.3.2 HTML5 media attributes 

Μια ακόμα καινοτομία της νέας έκδοσης HTML είναι η προσθήκη στοιχείων τα 

οποία βελτιώνουν την λειτουργικότητα των web εφαρμογών και ιστοσελίδων. Η 

αναπτυσσόμενη διαδραστικότητα σε συνάρτηση με την αυξημένη χρήση των multimedia 

στο διαδίκτυο, κάνει την χρήση αυτών των tags πολύτιμη, εύκολη αλλά κυρίως 

αξιόπιστη. Αυτά τα νέα στοιχεία είναι τα audio, video και canvas. 

Στις προηγούμενες εκδόσεις της HTML, δεν υπήρχε υποστήριξη για multimedia 

αρχεία. Έτσι, αν θέλαμε να εισάγουμε ένα τέτοιο αρχείο σε μία ιστοσελίδα, θα έπρεπε να 

χρησιμοποιήσουμε κάποιο plug-in, όπως για παράδειγμα είναι το flash player. Αυτό 

ίσχυε τόσο για ένα audio όσο και για ένα video αρχείο. Στην τρέχουσα έκδοση, η 

αναπαραγωγή multimedia είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Αρκεί να γίνει η δήλωση 

στον κώδικα της HTML ιστοσελίδας. 

HTML5 audio 

<audio controls> 

   <source src = "../audio/audio.mp3" type= "audio/mp3"> 

</audio> 

 

HTML5 video 

< video width = "320" height="240" controls> 

   <source src = "../video/video.mpeg" type= "video/mpeg"> 

</video> 
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Τα δύο αυτά στοιχεία έχουν αρκετά attributes τα οποία σχετίζονται με την 

λειτουργία των εν λόγω στοιχείων. Ένα από αυτά είναι το 'controls' attribute το οποίο 

προσθέτει audio και video control, όπως είναι τα play, pause, stop και volume. 

 2.3.3 HTML5 canvas 

Το στοιχείο canvas επιτρέπει δυναμικό σχεδιασμό σχημάτων σε δύο διαστάσεις. 

Αυτή η δυνατότητα για σχεδιασμό δίνεται μέσα σε ένα ορθογώνιο πλαίσιο μέσα από τον 

HTML κώδικα με την χρήση ιδιοτήτων του πλάτους και του ύψους της επιφάνειας του 

ορθογωνίου. Στη συνέχεια, επιτρέπεται δυναμικός σχεδιασμός χρησιμοποιώντας ένα 

σύνολο συναρτήσεων και μεθόδων σχεδίασης μέσω JavaScript κώδικα, ο οποίος έχει 

πρόσβαση στην περιοχή canvas του HTML5 στοιχείου. Παρακάτω, ακολουθεί ένα 

ενδεικτικό παράδειγμα σχεδιασμού ενός ορθογωνίου. 

 

HTML5 canvas 

<canvas id = "canvasTest" width="300" height="150" 

style = "border:1px solid red;"> 

</canvas> 

 

<script> 

var test = document.getElementById("canvasTest"); 

var fill = test.getContext("2d"); 

fill.fillRect(100, 50, 100, 50); 

</script>  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2-1: HTML5 canvas element 

 

Για να σχεδιάσουμε το ορθογώνιο χρησιμοποιούμε την συνάρτηση fillRect() μέσω της 

οποίας δίνουμε τις παρακάτω παραμέτρους: 

 fillRect(X-axis, Y-axis, width, height); 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2-2: Επεξήγηση λειτουργίας του στοιχείου Canvas 

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το στοιχείο canvas έχει πολλές δυνατότητες. 

Χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό πολύπλοκων εφαρμογών, όπως είναι τα γραφήματα 

και τα παιχνίδια, αλλά και για τη δημιουργία animations. Αφ' ετέρου, είναι ένα αρκετά 

απαιτητικό εργαλείο σε ότι έχει να κάνει με το χειρισμό του, ειδικά στην περίπτωση 

πολύπλοκων εφαρμογών. Εκτός από το στοιχείο Canvas, στο "παιχνίδι" της 

διαδραστικής σχεδίασης εφαρμογών του διαδικτύου μπαίνουν δυναμικά τα SVG 

(Scalable Vector Graphics).  Εδώ, ο δημιουργός, είτε είναι ο designer είτε ο developer, 

καλείται να χρησιμοποιήσει πλατφόρμες σχεδίασης όπως είναι το Photoshop Illustrator ή 

τo GIMP το οποίο είναι επίσης λογισμικό σχεδίασης και διατίθεται δωρεάν. Τελευταία, 

αλλά εξίσου σημαντική, είναι η εξαιρετικά δυναμική και ευέλικτη CSS3 η οποία έρχεται 

να γεμίσει το κενό στο web design και development. Για την χρησιμότητά της θα γίνει 

εκτενής αναφορά παρακάτω μιας και υπήρξε η βασική γλώσσα
1
 για την υλοποίηση και  

τελειοποίηση αυτής της εργασίας. 

 2.3.4 Mobile friendly 

Η HTML5 είναι απολύτως συμβατή με τις mobile τεχνολογίες και όλες τις 

πλατφόρμες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί οι mobile συσκευές δεν χρειάζονται καμία 

                                                 
1
 H CSS δεν είναι μια γλώσσα προγραμματισμού, αλλά μια style sheet language η οποία χρησιμοποιείται για 

να περιγράψει και να ελέγξει την εμφάνιση ενός εγγράφου που έχει γραφτεί με μια γλώσσα σήμανσης, όπως 

είναι η HTML. 
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<footer> 

<header> 

<nav> 

<aside> <aside> <section> 

<article> 

<header> 

<footer> 

υποστήριξη του τύπου flash player για να αναπαράγουν ένα αρχείο audio ή video, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω. 

 2.3.5 HTML5 Semantic Elements 

 Σε αντίθεση με το παρελθόν, εισάγονται νέα σημασιολογικά στοιχεία τα οποία 

είναι απολύτως ξεκάθαρα εννοιολογικά. Παράλληλα, αποσύρονται πολλά παλιά στοιχεία 

τα οποία δεν βρίσκουν πλέον εφαρμογή, αλλά υποστηρίζονται από τους browsers για 

λειτουργικούς λόγους. Τα νέα στοιχεία που έχουν εισαχθεί είναι αμιγώς σημασιολογικά, 

έτσι ώστε να γίνεται κατανοητή η χρήση τους από τους web browsers, αλλά και από τους  

developers. Τα βασικά εξ' αυτών είναι τα: header: section, article, nav, aside και footer.  

 

Εικόνα 2-3: Βασικά σημασιολογικά στοιχεία της HTML5 

 2.4  CSS3 

Η CSS (Cascading Style Sheets) είναι μία γλώσσα διαδοχικών φύλλων στυλ 

(Cascading Style Sheets) η οποία είναι το κλειδί για την περιγραφή της εμφάνισης ενός 

εγγράφου το οποίο έχει συνταχθεί σε μια γλώσσα σήμανσης όπως είναι η HTML. Η 

CSS3 αποτελεί το τελευταίο W3C Recommendation της CSS. Οι προηγούμενες εκδόσεις 
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της ήταν αναφορές μεγάλων ενιαίων προδιαγραφών για τον ορισμό διάφορων 

χαρακτηριστικών της. 

Η CSS3 χωρίζεται σε ενότητες (modules). Κάθε μια από αυτές επεκτείνει 

χαρακτηριστικά που είχαν οριστεί στην CSS2 τα οποία χωρίζει στη συνέχεια σε 

μικρότερα κομμάτια, διατηρώντας την συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις. 

Παράλληλα, σε αυτές τις ενότητες έχουν προστεθεί νέα χαρακτηριστικά. Η τεκμηρίωση 

της CSS3 είναι τεράστια σε όγκο για αυτό και θα γίνει μια σύντομη αναφορά στις 

ενότητες και τα χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με την υλοποίηση της εργασίας. 

 2.4.1 Selectors 

Οι Selectors είναι πρότυπα τα οποία χρησιμοποιούνται για να δηλώσουμε τα 

HTML στοιχεία τα οποία επιθυμούμε να μορφοποιήσουμε. Μπορούν να εφαρμοστούν 

σε κατηγορίες συνόλου των στοιχείων της HTML, αλλά και σε συγκεκριμένα στοιχεία 

δίνοντας στις ιδιότητες αυτών τα επιθυμητά ονόματα. Δύο μεγάλες κατηγορίες είναι οι 

class και id.  

 

id: Μοναδικό αναγνωριστικό σε ένα έγγραφο (Σύμβολο: [#]) 

 < div id = "intro"> Αυτό είναι ένα παράδειγμα id selector.</div> 

 

 <style> 

  #intro{ 

  ...} 

 </style> 

 

class: Αναγνωριστικό το οποίο χρησιμοποιείται για να μορφοποιήσουμε ομάδες 

πολλαπλών στοιχείων σε ένα έγγραφο. (Σύμβολο: [.]) 

 < div class = "test"> Αυτό είναι ένα παράδειγμα class selector. 

    </div> 

 

 <style> 

  .test { 

  ...} 

 </style> 

 

HTML 

HTML 
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Η CSS προσφέρει πολλούς τρόπους για να γράψουμε τους CSS κανόνες 

χρησιμοποιώντας νέους selectors. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα βασικότερα ήδη 

των selectors για την επιλογή των HTML στοιχείων. 

 

Selector Παράδειγμα Περιγραφή 

#id #intro Επιλογή του στοιχείου με id = intro 

.class .test Επιλογή όλων των στοιχείων με class = test 

* * Επιλογή όλων των στοιχείων 

element div Επιλογή όλων των στοιχείων div 

element, element div, h2 Επιλογή όλων των στοιχείων div και h2 

element class footer .test Επιλογή όλων των κλάσεων με όνομα test μέσα στο footer 

element, id aside #intro Επιλογή του στοιχείου με id = intro μέσα σε κάποιο aside 

element > element div > p Επιλογή όλων των p όπου γονέας είναι ένα div 

Πίνακας 2-1: CSS Selectors 

 

Όλοι οι selectors μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μόνοι τους είτε σε  

συνδυασμό μεταξύ τους για να γίνει η επιλογή και η απαραίτητη μορφοποίηση των 

επιθυμητών στοιχείων HTML. Μια ακόμη επέκταση των ιδιοτήτων της CSS3 είναι οι 

ψευδο-κλάσεις (pseudo-classes). 

Selector Παράδειγμα Περιγραφή 

:after h2:after Εισάγεται ένα στοιχείο μετά από κάθε h2 στοιχείο 

:before nav:before Εισάγεται ένα στοιχείο πριν από κάθε nav στοιχείο 

:hover div:hover Εισαγωγή μορφοποίησης κατά την διαδικασία hover 

:active a:active Υποδεικνύει ότι το στοιχείο a έχει επισημανθεί ως active 

:visited a:visited Υποδεικνύει ότι το στοιχείο a έχει επισημανθεί ως visited 

:link a:link Επισήμανση του στοιχείου a ως υπερσύνδεση (link) 

:root :root Επιλογή του root στοιχείου(δηλαδή του στοιχείου HTML) 

:nth-of-type(n) p:nth-of-type(2) Επιλογή του νιοστού συγκεκριμένου στοιχείου ενός γονέα 

:target :target Επιλογή των υπερσυνδέσεων (links) της σελίδας 

:first-letter h1:first-letter Επιλογή του 1ου γράμματος του στοιχείου h1 

:first-line h1:first-line Επιλογή της 1ης γραμμής του στοιχείου h1 

Πίνακας 2-2: CSS Pseudo-classes 



 

12 

Με τις ψευδο-κλάσεις δίνεται η δυνατότητα ελέγχου στοιχείων χωρίς να 

χρησιμοποιούνται τα ονόματα ids και των classes. Το αποτέλεσμα που προκύπτει με την 

ορθή χρήση των selectors είναι το γεγονός ότι γίνεται χρήση λιγότερων κλάσεων στον 

κώδικα με συνέπεια ο κώδικας να είναι πιο ευανάγνωστος και με μειωμένη 

πολυπλοκότητα ως προς αυτές. 

 2.4.2 Ιδιότητες μορφοποίησης στυλ του box model 

Η CSS3 εισάγει νέες ιδιότητες όσον αφορά τους κανόνες μορφοποίησης των 

στοιχείων. Οι κανόνες αυτοί πραγματεύονται την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα του 

box model των HTML αντικειμένων. To box model αποτελείται από 4 μέρη: 

content: Είναι το κυρίως μέρος στο οποίο εμφανίζεται το κείμενο ή μια εικόνα. 

border: Είναι το περιμετρικό σύνορο γύρω από το content. 

padding: Είναι το κενό πλαίσιο ανάμεσα στο content και στο border. 

margin: Είναι το περιμετρικό πλαίσιο το οποίο εκτείνεται μετά το border του  

στοιχείου HTML. 

Οι παραπάνω ιδιότητες μορφοποίησης του box model είναι πολύ σημαντικές και 

χρήσιμες για την σχεδίαση οποιουδήποτε HTML αντικειμένου. Παρακάτω 

παρουσιάζεται ένα δείγμα του box model όπως αυτό φαίνεται από τον Chrome browser 

της Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2-4: CSS Box Model 

 

Κάποιες από τις νέες ιδιότητες που συμπληρώνει η CSS3 στο module της μορφοποίησης 

στυλ και οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά κόρον για την μορφοποίηση του box model, 

είναι οι παρακάτω: 
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Πίνακας 2-3: CSS3 Ιδιότητες μορφοποίησης στυλ 

 

Στο παρακάτω παράδειγμα φαίνονται στην πράξη οι παραπάνω ιδιότητες καθώς γίνεται 

μια εναλλαγή συνδυασμών των ιδιοτήτων background-clip και background-origin. Με 

την ιδιότητα background-clip ορίζουμε σε τι βαθμό θα αναπτυχθεί η εικόνα ή οτιδήποτε 

άλλο έχουμε θέσει ως background του HTML στοιχείου μέσα στο box model. Οι 

παράμετροι που δέχεται η συγκεκριμένη ιδιότητα εναλλάσσουν αυτό το βαθμό 

επικάλυψης του box model. Η ιδιότητα background-origin προσδιορίζει την θέση από 

την οποία θα ξεκινάει η background παράμετρος. Δίνεται έμφαση στους τρεις πρώτους 

συνδυασμούς ενώ οι υπόλοιποι δεν παρουσιάζουν κάποια αλλαγή. Αυτό συμβαίνει διότι 

η τιμή της ιδιότητας background-origin είναι content, έτσι η παράμετρος background 

ξεκινάει από το πεδίο content, χωρίς να επηρεάζονται περαιτέρω οι παράμετροι της 

ιδιότητας background-clip. 

 

    

 <body> 

  <div class = 'one'><p>origin:border<br>clip:border</p></div> 

  <div class = 'two'><p>origin:padding<br>clip:padding</p></div> 

  <div class = 'three'><p>origin:content<br>clip:content</p></div> 

  <div class = 'four'><p>origin:content<br>clip:border</p></div> 

  <div class = 'five'><p>origin:content<br>clip:padding</p></div> 

 </body> 

 

 

Ιδιότητα Περιγραφή 

border-radius Προσδιορίζει το κύρτωμα των γωνιών ενός αντικειμένου 

border-image Εισάγει εικόνα στο border ενός αντικειμένου 

background-size Προσδιορίζει το μέγεθος του background αντικειμένου  

box-shadow Εισάγει σκιά σε ένα αντικείμενο 

background-clip Προσδιορίζει την περιοχή γεμίσματος του box model 

background-origin Προσδιορίζει την σχετική θέση της παραμέτρου background 

background-attachment Προσδιορίζει αν το background είναι fixed ή scrolled με την σελίδα 

HTML 

CSS 
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body{ 

  display:block; 

  margin:0 auto; 

  text-align:center; 

  background:#D2527F; 

} 

 

div{ 

  padding:30px; 

  border-radius:25px; 

  margin:10px; 

  width:150px;  height:130px; 

  border: 20px rgba(2, 244 , 44 , 0.4) solid; 

  background: url(manitari.jpg); 

  display:inline-block; 

  background-size:cover; 

  background-repeat: no-repeat; 

 } 

 

.one{ 

 background-origin: border-box; 

 background-clip: border-box;} 

 

.two{ 

 background-origin: padding-box; 

 background-clip: padding-box;} 

 

.three{ 

 background-origin: content-box; 

 background-clip: content-box;} 

 

.four{ 

 background-origin: content-box; 

 background-clip: border-box;} 

 

.five{ 

 background-origin: content-box; 

 background-clip: padding-box;} 



 

15 

Εικόνα 2-5: Origin clip παράδειγμα 

 2.4.3 Gradients 

Η CSS3 εισάγει τις ιδιότητες τύπου gradients μέσω των οποίων δίνεται η 

δυνατότητα σταδιακής και ομαλής μετάβαση μεταξύ δύο η περισσοτέρων χρωμάτων. Σε 

προηγούμενες εκδόσεις για να επιτευχθεί η ιδιότητα gradient γινόταν χρήση εικόνων. 

Αυτό όμως σήμαινε μεγάλη σπατάλη του bandwidth επειδή έπρεπε να γίνει downloading 

των εικόνων ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν. Η αναπαραγωγή των gradients 

από τις μηχανές των browsers δίνει μεγαλύτερη ανάλυση και ευκρίνεια σε περίπτωση 

μεγέθυνσης, αλλά και σε κανονική προβολή. Υπάρχουν δύο τύποι gradient. 

 linear-gradient: Διαβάθμιση οριζοντίως, καθέτως αλλά και διαγωνίως. 

 radial-gradient: Ορίζεται με βάση το κέντρο του κύκλου. 

 2.4.4 2D & 3D Transforms 

Τα transforms (μετατροπές) είναι ένα εφέ της CSS3 μέσω των οποίων 

επιτυγχάνεται η μετακίνηση, περιστροφή και αλλαγή μεγέθους των HTML 

αντικειμένων. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

μετατροπές δύο διαστάσεων (2D transforms) και 

μετατροπές τριών διαστάσεων (3D transforms) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
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 Και για τις δύο περιπτώσεις υπάρχει η ιδιότητα transform η οποία υποδεικνύει το 

είδος της μετατροπής και η ιδιότητα transform-origin η οποία προσδιορίζει το σημείο 

αρχής. Από προεπιλογή, το σημείο αυτό είναι το κέντρο του αντικειμένου, αλλά μπορεί 

να αλλάξει. 

 Για την σχεδίαση σε τρείς διαστάσεις χρειάζεται να οριστεί η ιδιότητα 

perspective (οπτική γωνία), έτσι ώστε να ορισθεί ο χώρος των τριών διαστάσεων. Η τιμή 

της υποδεικνύει από ποια απόσταση εστιάζει ο χρήστης σε ένα αντικείμενο και είναι η 

ιδιότητα η οποία δίνει την αίσθηση της τρίτης διάστασης. Ένα κατατοπιστικό οπτικό 

παράδειγμα παρουσιάζεται από το Mozilla Developer Network. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2-6: Perspectives 

 

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν οι ιδιότητες 2D transforms και 3D transforms. 
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Πίνακας 2-4: 2D & 3D transform properties 

 

 Ακολουθεί ένα παράδειγμα στο οποίο γίνεται μια παρουσίαση μετατροπής στις 

δύο διαστάσεις και στην εικόνα φαίνονται οι δύο φάσεις του αντικειμένου. Χάριν 

παραδείγματος σχεδιάστηκαν δύο αντικείμενα για να επιτευχθεί η αναπαράσταση της 

μετατροπής. 

   <div>A</div> 

 <div class = 'dim'>B</div> 

 

 

div{ 

    position:absolute; 

    top:100px; 

    left:300px; 

    width:200px;  

    height:200px; 

    line-height:100px; 

    font-size:40px; 

    text-align:center; 

    background:rgba(15,100,200,0.5); 

    border:1px solid red; 

}  

.dim { 

    line-height:200px; 

    transform: skew(15deg,25deg) rotate(10deg); 

    border:green 1px solid; 

    color:darkred; 

    background-color:rgba(158,10,10,0.2); 

} 

                             

2D transform 3D transform 

translate(x,y) translate3d(x,y,z) 

rotate(angle) rotate3d(x,y,z,angle) 

scale(x,y) scale3d(x,y,z) 

matrix(n,n,n,n,n,n) matrix3d(n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n) 

skew(x-angle, y-angle) backface-visibility 

CSS 

HTML 



 

18 

           

    

                                  

                                                                                                                    

   

   

   

   

    

   

  

 

Εικόνα 2-7: Μετατροπή σε δύο διαστάσεις 

 

Το αντικείμενο Α, το οποίο βρίσκεται στο φόντο, απεικονίζει το HTML στοιχείο πριν 

γίνει η μετατροπή ενώ το αντικείμενο Β απεικονίζει το HTML στοιχείο μετά την 

μετατροπή. 

 2.4.5 Transitions 

Χρησιμοποιώντας τα transitions της CSS3 είναι δυνατή η προσθήκη εφέ καθώς 

ένα αντικείμενο αλλάζει από μια κατάσταση σε μια άλλη, χωρίς να γίνεται χρήση Flash ή 

JavaScript. Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται μεγάλη εξοικονόμηση του bandwidth διότι δεν 

χρειάζεται να κληθεί κάποιο αρχείο των προαναφερθέντων τύπων, το οποίο μέχρι 

πρότινος είχε μεγάλη χωρητικότητα σε όγκο δεδομένων. Τέλος, τα transitions 

εκτελούνται από την μηχανή του εκάστοτε browser, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 

κανένα πρόβλημα στην ταχύτητα απεικόνισης τους. 

 2.4.6 Animations - @keyframes 

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τα animations στην CSS3, μόνο που σε αυτή την 

περίπτωση μπορούμε να έχουμε πλήρεις κινήσεις αντικειμένων σε όλη την επιφάνεια 

μιας ιστοσελίδας. Η χρήση των Flash και JavaScript για την αναπαραγωγή κινήσεων 

αντικειμένων έχει αντικατασταθεί πλέον από την ίδια την μηχανή των web browsers. Για 

να επιτευχθεί ένα animation γίνεται χρήση του @keyframe rule και είναι το μέρος μέσα 

στο οποίο δημιουργείται το animation. Έτσι, δίνοντας τις επιθυμητές τιμές μέσα σε αυτό, 
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το animation θα ξεκινήσει να εκτυλίσσεται σύμφωνα με τις ιδιότητες που υπάρχουν στον 

κανόνα. 

 2.4.7 Ιδιότητες column της CSS3 

Η  άφιξη της CSS3 κρούει πλέον επίσημα το καμπανάκι για ένα Responsive Web 

Design. H εισαγωγή των νέων ιδιοτήτων column έρχονται να συνδράμουν χωρίζοντας 

την ιστοσελίδα σε στήλες μέσω των οποίων γίνονται αναρτήσεις κειμένου. Με τον 

απαραίτητο CSS κώδικα μπορούμε να έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι 

προσαρμόσιμο σε κάθε συσκευή (desktop,tablet,smartphone κλπ.). Η επέκταση των CSS 

columns είναι τα Layout Grids για τα οποία θα γίνει εκτενής ανάλυση στο επόμενο 

κεφάλαιο μιας και η εργασία πραγματεύεται ακριβώς τέτοιου είδους προβλήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2-8: Column Layout 

 2.4.8 Ο κανόνας @font-face 

Η χρήση του κανόνα @font-face επιτρέπει την χρήση γραμματοσειρών οι οποίες 

ενδέχεται να μην είναι υποστηρίζεται από τον υπολογιστή ή την συσκευή του χρήστη. Η 

παραπάνω διαδικασία επιτυγχάνεται καλώντας το αρχείο γραμματοσειράς με τη χρήση 

CSS κώδικα. Αρχικά, ορίζεται το επιθυμητό όνομα και έπειτα γίνεται χρήση της 
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παραμέτρου src για να κληθεί το αρχείο της γραμματοσειράς. Επειδή ο κάθε browser 

υποστηρίζει διαφορετικό format για τις γραμματοσειρές, θα πρέπει να γίνει εισαγωγή 

των υποστηριζόμενων τύπων έτσι ώστε οι προαναφερθείσες να εμφανιστούν σωστά. 

Υπάρχουν πολλά sites τα οποία προσφέρουν πλήθος γραμματοσειρών επί πληρωμή, 

αλλά και δωρεάν. 

 

@font-face { 

 font-family: myNewFont; 

   src: url(../fonts/fontname.ttf),url(../fonts/fontname.eot), 

 url(../fonts/fontname.ttf), url(../fonts/fontname.svg); 

} 

 2.4.9 Sass & LESS preprocessors 

Κλείνοντας με τις CSS3 τεχνικές, υπάρχουν οι Sass και Less οι οποίες είναι 

προεπεξεργαστές της CSS. Είναι δυναμικές stylesheet γλώσσες, οι οποίες 

μεταγλωττίζονται σε CSS. Ο λόγος που είναι ευρέως χρησιμοποιούμενες είναι το 

γεγονός ότι επεκτείνουν τις δυνατότητες της CSS σε τομείς που η CSS δεν μπορεί, όπως 

είναι η χρήση μεταβλητών, συναρτήσεων και mixins (επαναλαμβανόμενα κομμάτια 

κώδικα). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι και οι δύο γλώσσες είναι γραμμένες σε 

JavaScript. 

 2.5  JavaScript 

Η χρήση της JavaScript από τους web browsers επιτρέπει την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των client-side scripts και των χρηστών. Ελέγχει τους browsers και μέσω 

ασύγχρονης επικοινωνίας  κρατάει ενημερωμένο το document object model (DOM) 
2
 

των ιστοσελίδων. Η JavaScript είναι μια δυναμική γλώσσα προγραμματισμού η οποία 

έχει πολλές δυνατότητες, κυρίως στην κατασκευή ιστοσελίδων, και σε ότι έχει να κάνει 

με διαδικτυακές εφαρμογές. Θα λέγαμε ότι είναι η γλώσσα του internet όσον αφορά την 

πλευρά του πελάτη (client-side scripting). 

Αυτό που πετυχαίνει η JavaScript είναι ότι μπορεί να ελέγξει όλα τα στοιχεία του 

DOM μια ιστοσελίδας και να τα ενεργοποιήσει πυροδοτώντας διάφορα συμβάντα. Αυτή 

                                                 
2
 To DOM είναι μια πλατφόρμα μέσω της οποίας αναπαριστώνται όλα τα HTML, XHTML, XML 

αντικείμενα. Η αναπαράσταση των αντικειμένων αυτών αποτελείται από κόμβους οι οποίοι χωρίζονται σε 

δενδροειδή μορφή η οποία ονομάζεται DOM tree.  

CSS 
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τη στιγμή υπάρχουν πολλές βιβλιοθήκες οι οποίες είναι γραμμένες σε JavaScript και 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την διευκόλυνση χρήσης των HTML στοιχείων 

μέσω του DOM. Μια τέτοια ευρέως διαδεδομένη βιβλιοθήκη είναι η JQuery. 

 2.5.1 JQuery 

Η JQuery χρησιμοποιεί JavaScript κώδικα για να διευκολύνει την διαχείριση των 

HTML στοιχείων, δημιουργεί πολύπλοκα animations ή special effects και ελέγχει events 

τα οποία χρησιμοποιούνται για την δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων και web 

εφαρμογών. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη AJAX εφαρμογών. Η 

JavaScript ελέγχει τα συμβάντα τα οποία ενεργοποιούνται από εξωτερικές συσκευές, 

όπως είναι το ποντίκι και το πληκτρολόγιο, καθώς αναφερόμαστε σε desktop 

περιβάλλοντα. Βέβαια τα συμβάντα αυτά δεν περιορίζονται μόνο στις φυσικές ενέργειες 

του χρήστη, αλλά και σε ενέργειες που αφορούν την διαδραστικότητα του χρήστη σε μια 

ιστοσελίδα. Τα κυριότερα εξ' αυτών είναι τα Drag & Drop events, media, animation, 

frame και form events. 

 2.5.2 Mobile Web Apps με HTML5,CSS3 και JavaScript 

Οι mobile εφαρμογές αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας τελείως διαφορετικές 

γλώσσες προγραμματισμού. Για παράδειγμα, μια android εφαρμογή είναι γραμμένη σε 

Java, μια iOS εφαρμογή είναι γραμμένη σε Objective-C, και μια Windows Phone 

εφαρμογή αναπτύσσεται σε περιβάλλον .NET. Κάθε εταιρεία έχει το δικό της 

λειτουργικό σύστημα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει φορητότητα για την χρήση όλων 

των mobile εφαρμογών σε όλες τις πλατφόρμες και συσκευές. Με τις τεχνολογίες 

HTML5, CSS3 και JavaScript μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε mobile applications 

χωρίς να υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Μια εφαρμογή η οποία είναι γραμμένη με τις 

τρεις παραπάνω γλώσσες είναι το ίδιο λειτουργική τόσο σε μια android όσο και σε μια 

iOS ή οποιουδήποτε άλλου λειτουργικού συστήματος συσκευή. Αυτό συμβαίνει διότι οι 

web browsers, οι οποίοι δουλεύουν με αυτές τις web γλώσσες, είναι συμβατοί και 

χρησιμοποιούνται από κάθε συσκευή και λειτουργικό σύστημα. 

 2.5.3 Mobile Frameworks 

Υπάρχουν πολλά frameworks τα οποία δίνουν την δυνατότητα ανάπτυξης 

εφαρμογών χρησιμοποιώντας μόνο τις HTML5, CSS3 και JavaScript. Μια από αυτές 

είναι η  JQuery  Mobile η οποία είναι βασισμένη στην JQuery. Είναι ένα interface το 
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οποίο διαχειρίζεται events των mobile συσκευών για την δημιουργία mobile εφαρμογών. 

Συμβάντα τέτοιου τύπου είναι τα tap, touch, scroll και orientation. Άλλα αξιόλογα 

frameworks είναι τα PhoneGap, Lungo και Ionic. 

 2.5.4 Σύγκριση JavaScript με CSS3 

Αν θα συγκρίναμε την JavaScript με την CSS3 θα μπορούσαμε να πούμε πως η 

CSS3 μπορεί να διαχειριστεί πολλά συμβάντα του DOM με την ίδια 

αποτελεσματικότητα με την οποία θα το έκανε η JavaScript. Σε πολλές περιπτώσεις 

μάλιστα με καλύτερη απόδοση όσον αφορά την ταχύτητα και την διαχείριση πόρων του 

συστήματος στο οποίο λειτουργεί ο κώδικας. Σίγουρα, τα όρια της CSS3 δεν θα 

μπορούσαν να ξεπεράσουν την JavaScript, αλλά είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται, 

όπου είναι εφικτό, απλός και λιτός κώδικας για την αποφυγή σφαλμάτων. Είναι 

σημαντικό να αναφέρουμε πως η συγγραφή JavaScript κώδικα πρέπει να είναι 

προσεκτική και να δοκιμάζεται αρκετές φορές πριν την τελική χρήση, διότι ένα μικρό 

λάθος μπορεί να προκαλέσει κατάρρευση μιας ολόκληρης ιστοσελίδας. Η μηχανή του 

εκάστοτε browser δεν θα προχωρήσει αν συμβεί κάποιο λάθος και έτσι θα διακοπεί η 

όποια διαδικασία. Αυτό δεν συμβαίνει με την CSS μιας και ο browser θα συνεχίσει να 

διαβάζει τις επόμενες γραμμές χωρίς να διακόψει την λειτουργία της ιστοσελίδας ακόμα 

κι αν δεν αναγνωρίσει κάποιο κομμάτι κώδικα. 
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 3 Responsive Web Design 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται μια πιο εκτεταμένη έρευνα της CSS3 πάνω 

σε σύνθετες λειτουργίες οι οποίες δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να 

πετύχουμε το λεγόμενο Responsive Web Design. 

 3.1  Ανάγκη για ένα προσαρμόσιμο διαδίκτυο 

Η είσοδος των mobile συσκευών στην αγορά έχει αλλάξει τις συνήθειες των 

χρηστών και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο. Smartphones και 

tablets κατέχουν ένα τεράστιο μερίδιο της αγοράς το οποίο ολοένα και αυξάνεται. Οι 

συσκευές αυτές ποικίλουν σε διαστάσεις και ανάλυση οθόνης (resolution). Ξεκινώντας 

από την σχετικά μικρότερη οθόνη των smartphones, εν συνεχεία έρχονται τα tablets και 

τέλος οι desktop συσκευές και οθόνες με την μεγαλύτερη ανάλυση. Οι ιστοσελίδες και οι 

εφαρμογές του internet πρέπει να είναι προσαρμόσιμες σε οποιαδήποτε συσκευή με 

οποιαδήποτε ανάλυση οθόνης.  

Η ανάγκη της εύχρηστης περιήγησης σε κάθε συσκευή, ακόμη και σε αυτές με 

την μικρότερη ανάλυση, γέννησε το Responsive Web Design. Πρώτος στον όρο αυτό 

αναφέρθηκε ο Ethan Marcotte στο ομότιτλο άρθρο του, τον Μάιο του 2010 στο 

ηλεκτρονικό περιοδικό A List Apart (Marcotte, 2010, Responsive Web Design). Το 

2014, το Responsive Web Design βρισκόταν στις δύο πρώτες θέσεις, όσον αφορά τα Top 

Web Design Trends, σύμφωνα με τις σημαντικότερες κοινότητες και ηλεκτρονικά 

περιοδικά ανάπτυξης ιστοσελίδων και web εφαρμογών με την τεχνική του flat design να 

μοιράζεται την πρωτιά. (99 Designs,2014/Just Creative 2014/Creative Bloq, 2014, 

Elegant Themes, 2014). 

Η εκτίναξη αυτής της τεχνολογίας στα ύψη των top trends ήταν αναπόφευκτη. 

Είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται καθημερινά από κάθε χρήστη σε οποιαδήποτε 

συσκευή. Θα ήταν πολύ δύσχρηστο επομένως για τον χρήστη να έρχεται σε επαφή με 

διαφορετικές μορφές ιστοσελίδων όταν για παράδειγμα γίνεται χρήση ενός smartphone 

σε σχέση με ένα desktop υπολογιστή. Ο όρος Responsive Web Design έριξε στο τραπέζι 

έννοιες όπως τα media queries και το flexbox layout, όρους οι οποίο θα απασχολήσουν 

τον αναγνώστη καθ' όλη την διάρκεια αυτής της διπλωματικής εργασίας. 
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 3.2  Media Queries 

Τα media queries επιτρέπουν στα χαρακτηριστικά της οθόνης του χρήστη να 

καθορίσουν τον CSS κώδικα που θα εκτελεστεί για την εκάστοτε οθόνη μέσω των 

παραμέτρων των media queries. Έτσι, με την χρήση του ίδιου HTML κώδικα σε 

smartphones, tablets και desktop computers γίνεται χρήση διαφορετικών κανόνων CSS 

σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της οθόνης, τις διαστάσεις και το resolution αυτής. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για να οριστούν τα 

media queries, ενώ αυτές που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι οι width και height. 

 

Πίνακας 3-1: Media Query attributes 

 

Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει η δήλωση των media 

queries. Πρώτον, μπορεί να υπάρχει ένα ξεχωριστό αρχείο CSS το οποίο καλείται από 

την HTML με ένα <link>. Δεύτερον, με την χρήση του κανόνα @import, όπου γίνεται 

εισαγωγή του CSS αρχείου μέσα από ένα άλλο CSS αρχείο. Τρίτον, με την άμεση 

δήλωση των media queries σε ένα css αρχείο. Σε κάθε περίπτωση, γίνεται έλεγχος των 

Παράμετρος Τιμή Min/Max Περιγραφή 

width length √ Πλάτος της επιφάνειας της οθόνης 

height length √ Ύψος της επιφάνειας της οθόνης 

device-width length √ Πλάτος της συσκευής 

device-height length √ Ύψος της συσκευής 

orientation portrait ή 

landscape 

× Προσανατολισμός της συσκευής 

aspect-ratio ratio √ Αναλογία μεταξύ πλάτους και ύψους οθόνης 

device aspect-ratio ratio √ Αναλογία μεταξύ πλάτους και ύψους συσκευής 

color integer √ Ο αριθμός των bit ανά τμήμα χρώματος 

color-index integer √ Ο  αριθμός των καταχωρήσεων στο 

color lookup table της συσκευής 

monochrome integer √ Ο αριθμός των bits ανά pixel στο 

 μονοχρωματικό πλαίσιο  

resolution resolution √ Πυκνότητα των pixel της συσκευής 

grid 0 ή 1 × Προσδιορίζει την σχετική θέση της 

 παραμέτρου background 
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παραμέτρων από τις συσκευές και αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις των κανόνων, 

γίνεται χρήση του εκάστοτε στυλ για την εκάστοτε οθόνη. Παραδείγματα των τριών 

περιπτώσεων φαίνονται παρακάτω. 

 

Περίπτωση 1η 

   <link rel = "stylesheet" media = "(max-width: 480px)" rel = 

"paradeigma.css"  /> 

 

Περίπτωση 2η 

   @import url(print.css) print; 

 

Περίπτωση 3η 

 @media all (max-width:480px) { 

 

  div{ 

       position:fixed; 

       top:100px; 

       left:300px; 

       width:200px; 

       border:1px dotted cyan; 

  }  

 

  .pages:hover { 

       transform: rotate(10deg); 

  } 

} 

 

Στις mobile συσκευές γίνεται αυτόματη κλιμάκωση των ιστοσελίδων για να 

χωρέσουν στο εκάστοτε viewport κάθε συσκευής με αποτέλεσμα όμως να  

παρουσιάζονται πολύ πιο ευρείες από ότι σε ένα desktop computer. Αυτό συμβαίνει 

επειδή οι browsers αντιμετωπίζουν τα mobile viewports σαν desktop viewports από 

προεπιλογή. Έτσι, σε ένα smartphone με πλάτος οθόνης 320pixels, μια ιστοσελίδα 

πλάτους 960px συρρικνώνεται για να χωρέσει στα 320px. Για την αποφυγή αυτού του 

HTML 

CSS 

CSS 
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προβλήματος γίνεται χρήση του κανόνα viewport. Τον κανόνα viewport επινόησε η 

Apple και έπειτα χρησιμοποιήθηκε ευρέως από όλες τις εταιρείες. 

 

 <meta name=viewport content="width=device-width, initial-scale=1"> 

 

Οι συνηθέστεροι παράμετροι που χρησιμοποιούνται είναι οι παραπάνω όπου ο 

browser θα ορίσει σαν πλάτος της ιστοσελίδας το πλάτος της εκάστοτε συσκευής. Έτσι, 

αν η συσκευή έχει πλάτος 320px τότε και το πλάτος της ιστοσελίδας θα είναι 320px και 

όχι 960px (κάνοντας zoom out την ιστοσελίδα). Η παράμετρος initial-scale=1, 

προσδιορίζει το αρχικό ποσοστό εστίασης καθώς γίνεται επίσκεψη σε μια ιστοσελίδα. Η 

τιμή της μονάδας σημαίνει ότι η το ποσοστό της εστίασης είναι ίσο με το μηδέν. 

Ένα παράδειγμα ως προς την εμφάνιση των περιβαλλόντων με τα οποία έρχεται 

σε επαφή ο χρήστης δίνει η παρακάτω εικόνα, όπου η ίδια ιστοσελίδα παρουσιάζεται σε 

διάφορες συσκευές με διαφορετική διάταξη. 

 

Εικόνα 3-1: Viewports 

 3.3  Μονάδες μέτρησης 

 Σε όλες αυτές τις οθόνες θα κληθεί ο browser να απεικονίσει μια ιστοσελίδα ή 

μια εφαρμογή ιστού. Θα ήταν αδύνατον να γίνει σχεδιασμός για το μέγεθος και την 

ανάλυση της κάθε οθόνης ξεχωριστά. Για τον λόγο αυτό, το Responsive Web Design 

έφερε νέες τρόπους και μονάδες μέτρησης για την ορθότερη απεικόνιση των HTML 

HTML 
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στοιχείων. Αυτοί οι τρόποι βασίζονται στην εκάστοτε οθόνη και είναι αυτή η οποία 

παίζει καταλυτικό ρόλο στον τελικό προσδιορισμό των μεγεθών. 

 

Πίνακας 3-2: Μονάδες μέτρησης(RWD) 

 3.4  Breakpoints 

Ένας τρόπος να γίνει μια κατηγοριοποίηση των αναλύσεων των οθονών είναι η χρήση 

των breakpoints.  Με την βοήθεια των media queries γίνεται η εισαγωγή των breakpoints 

και ακολουθεί CSS κώδικας ο οποίος ανταποκρίνεται σε οθόνες με τα χαρακτηριστικά 

τα οποία ορίζονται στα media queries. Σύμφωνα με την έρευνα "The 2014 CSS Report" 

(Alex McPherson, 2014), τα πιο χρησιμοποιημένα breakpoints είναι αυτά των 480px, 

640px, 768px, 990px και 1200px. Αυτό είναι λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι αυτά τα 

σημεία αλλαγής ανταποκρίνονται σε οθόνες συσκευών ευρείας χρήσης. Η παρακάτω 

εικόνα είναι από την προαναφερθείσα έρευνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3-2: Media Query breakpoints σε px 

Μονάδα μέτρησης Παράδειγμα Περιγραφή 

% 20% 20% του γονικού αντικειμένου 

vw 20vw 20% του πλάτους της οθόνης της συσκευής(viewport) 

vh 20vh 20% του ύψους της οθόνης της συσκευής(viewport) 

vmin 20vmin 20vw ή 20vh(ανάλογα με την δήλωση) 

vmax 20vmax 20vw ή 20vh(ανάλογα με την δήλωση) 
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 3.5  Layout Grids 

Η οργάνωση μιας ιστοσελίδας είναι κάτι που θα πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν 

από την αρχή της σχεδίασης. Πολλοί κατασκευαστές ιστοσελίδων χρησιμοποιούν ένα 

είδος δομής πλέγματος (grid structure) για την απεικόνιση των αντικειμένων σε μια 

σελίδα. Τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας τακτικής είναι αρκετά. Αρχικά, είναι ευκολότερη 

η περιήγηση για τους χρήστες, οι οποίοι επίσης μπορούν να συνηθίσουν μια τέτοια 

διάταξη, έτσι ώστε να βρίσκουν ευκολότερα αυτό που ψάχνουν. Επίσης, είναι 

ευκολότερο για τον προγραμματιστή του website να εισάγει με ευκολία νέα στοιχεία. 

Από την άλλη πλευρά όμως, η χρήση των layout grids περιορίζει τους σχεδιαστές 

ιστοσελίδων σε ένα πιο συντηρητικό τρόπο σχεδίασης και εισάγει πολλά κομμάτια 

κώδικα τα οποία παραμένουν αχρησιμοποίητα. 

Υπάρχουν πολλά frameworks τα οποία χρησιμοποιούνται για την δημιουργία 

αυτών των πλεγμάτων και χρησιμοποιούνται από πολλούς web developers. Σχεδόν όλα 

χωρίζουν την σελίδα σε 12 στήλες και με την χρήση αυτών γίνεται η ανάπτυξη της 

ιστοσελίδας. Το διασημότερο εξ' αυτών είναι το Bootstrap Grid System του Twitter. 

Αυτό το framework δίνει συγκεκριμένα breakpoints, μέσα από τα οποία γίνονται οι 

δηλώσεις των CSS ιδιοτήτων για το σύνολο των οθονών που ανταποκρίνονται σε κάθε 

ένα από αυτά τα σημεία. Μια κλασική δομή ενός τέτοιου εργαλείου φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα. Η οθόνη χωρίζεται σε 12 στήλες και βάση αυτού, γίνεται όλη η 

σχεδίαση της σελίδας. Το κάθε αντικείμενο δηλώνεται και καταλαμβάνει χώρο ο οποίος 

εξαρτάται από αυτές τις στήλες. 

Εικόνα 3-3: Δομή πλέγματος 
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 Η Bootstrap χρησιμοποιεί τα παρακάτω breakpoints με την χρήση των media 

queries. Έτσι για συσκευές με οθόνη: 

i. μεγάλου μεγέθους: το breakpoint ορίζεται από τα 1200px και πάνω. 

ii. μεσαίου μεγέθους: το breakpoint ορίζεται από τα 992px και πάνω. 

iii. μικρού μεγέθους: το breakpoint ορίζεται από τα 768px και πάνω. 

iv. πολύ μικρού μεγέθους: το όριο είναι από 480px και κάτω, δεν ορίζεται breakpoint 

μιας και η Bootstrap χρησιμοποιεί αυτό το όριο ως προεπιλογή. 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να παρατηρηθεί ότι όλα τα frameworks έχουν σαν 

προεπιλεγμένη αρχή σχεδίασης το όριο των pixels το οποίο αφορά τις 

μικρότερες mobile συσκευές. Μια βασική αρχή του RWD είναι η mobile first 

σχεδίαση η οποία παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο. 

 3.6  Flexbox 

Στην αρχή του κεφαλαίου έγινε αναφορά στο flexbox. Είναι ίσως το 

σημαντικότερο CSS εργαλείο όσον αφορά την θέση και τακτοποίηση των HTML 

αντικειμένων, μιας και το όνομα τους περιγράφει επακριβώς την λειτουργία αυτών των 

νέων κανόνων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3-4: Flexbox Layout 
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Με την χρήση του flexbox, τα HTML αντικείμενα συμπεριφέρονται με ένα πολύ 

ευέλικτο τρόπο. Είναι απολύτως προσαρμόσιμα στο να απεικονίσουν μια ιστοσελίδα σε 

κάθε είδους οθόνη. Το flexbox παρέχει δυνατότητες οι οποίες έχουν να κάνουν με την 

στοίχιση των αντικειμένων, αλλά και με την θέση στην οποία αυτά μπορεί να 

βρίσκονται. Το flexbox layout υποστηρίζεται πλέον από όλους τους μεγάλους browsers. 

Αντιθέτως, η έκδοση 10 του Internet Explorer παρέχει μερική κάλυψη, ενώ οι 

παλαιότερες εκδόσεις του ίδιου browser δεν το υποστηρίζουν καθόλου. Η εικόνα 3-4 

δείχνει μια ιστοσελίδα η οποία είναι σχεδιασμένη με τον παραπάνω κανόνα και καθιστά  

εμφανή τη διαφορά ανάμεσα σε διαφορετικές συσκευές. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση των breakpoints, έτσι ώστε να ορίζουμε 

περαιτέρω πληροφορίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την κάθε συσκευή. Το παραπάνω 

παράδειγμα εσκεμμένα απεικονίζει ολόκληρη την σελίδα και στις τρεις συσκευές, 

δηλαδή το συνολικό ύψος των αντικειμένων σε όλες τις οθόνες είναι 100vh. Κάτι τέτοιο 

δεν είναι πάντα επιθυμητό καθώς δεν είναι αναγκαίο να χωρέσει ολόκληρη η σελίδα στο 

φυσικό πλαίσιο της οθόνης, ειδικά στις πολύ μικρές οθόνες. Η ανάγκη των χρηστών να 

περιηγούνται με ευέλικτο τρόπο στις mobile συσκευές εισήγαγε μια τεχνική η οποία 

επηρέασε την σχεδίαση ιστοσελίδων στα smartphones, αλλά και σε κάθε άλλη συσκευή. 

 3.7  Πρόσθετες τεχνικές σχεδίασης 

Εκτός από την τεχνική του Responsive Web Design, υπάρχει πλήθος τεχνικών 

σχεδίασης οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά κόρον στις εφαρμογές ιστού και 

ιστοσελίδες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3-5: Desktop browsing vs Mobile browsing 
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Η ανάγκη η οποία δημιούργησε αυτές τις τεχνικές δεν είναι άλλη από την 

περιήγηση στο διαδίκτυο μέσω mobile συσκευών περισσότερο από ότι σε desktop 

συσκευές (Εικόνα 3-5
3
), όπου το scrolling και η άμεση και γρήγορη ενημέρωση του 

χρήστη είναι το Α και το Ω. Η ταχύτητα του internet στις mobile συσκευές είναι πολύ 

μικρότερη από τις desktop με αποτέλεσμα να δημιουργείται η ανάγκη για lightweight 

εφαρμογές. 

 3.7.1 Single page Websites (Scrolling over Clicking) 

Τα websites πλέον χρησιμοποιούνται ευρέως από τις mobile συσκευές. Η δομή 

τους έχει αλλάξει προς ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον. Η ανάπτυξη  γίνεται σε 

μια μοναδική σελίδα όπου τα κλασικά μενού τύπου software προγραμμάτων έχουν 

αντικατασταθεί πλήρως από τα νέου τύπου nav-bars menus. Αυτά είναι είτε fixed κατά 

το σκρολάρισμα μιας ιστοσελίδας ή είναι στο περιθώριο κάποιας πλευράς της οθόνης και 

με την χρήση ενός touch κουμπιού εμφανίζεται το menu. Ακόμη και σε αυτή την 

περίπτωση, η κλήση των menus γίνεται συνήθως εντός της σελίδας. Αυτό είναι πολύ 

ωφέλιμο διότι η κλήση γίνεται τοπικά και όχι προς τον server, εξοικονομώντας έτσι την 

χρήση του bandwidth. Το αποτέλεσμα είναι η γρηγορότερη πρόσβαση στα τμήματα της 

σελίδας. Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούνται σε τόσο μεγάλο βαθμό και υπήρξαν τόσο 

εύχρηστες με αποτέλεσμα να υιοθετηθούν και για την σχεδίαση των desktop 

περιβαλλόντων. 

 3.7.2 Flat design 

Η επίπεδη σχεδίαση είναι ένας μινιμαλιστικός τρόπος σχεδίασης κατά την οποία 

δίνεται έμφαση στις δύο διαστάσεις, στην χρηστικότητα και στην καθαρότητα των 

αντικειμένων, σε λαμπερά χρώματα καθώς και στην ξεκάθαρη τυπογραφία. Αποφεύγεται 

η σχεδίαση στις τρεις διαστάσεις και η περίπλοκη απεικόνιση των αντικειμένων. Μια 

από τις πρώτες εταιρείες η οποία χρησιμοποίησε το flat design ήταν η Microsoft με το 

menu στα Windows 8. 

 3.7.3 Wide & Full screen information 

Η χρήση των mobile συσκευών δημιούργησε την ανάγκη χρήσης ολόκληρης της 

επιφάνειας της οθόνης εξαιτίας του περιορισμένου χώρου που διαθέτουν. Μεγάλες και 

εντυπωσιακές  background φωτογραφίες και video μαζί με ξεκάθαρα κείμενα μεγάλων 

                                                 
3
 http://bigseadesign.com/strategic-approach/resolutions-pun-intended-for-your-website 
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font-size έχουν αλλάξει τον κλασικό σχεδιασμό ιστοσελίδων τύπου blog, όπου 

αχρησιμοποίητο μέρος ουδέτερου χρώματος βρισκόταν στα αριστερά και δεξιά των 

ιστοσελίδων. 
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 4 Λειτουργικότητα και Περιβάλλοντα Χρήστη 

 4.1  Συσκευές και ανάλυση οθόνης 

Οι συσκευές με τις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (smartphones, 

tablets, desktop υπολογιστές) έχουν αυξηθεί ως προς τις διαστάσεις τους, αλλά και την 

ανάλυση οθόνης. Οι mobile συσκευές ποικίλουν σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, το 

σημαντικότερο εκ των δύο για την σχεδίαση ιστοσελίδων είναι η ανάλυση της οθόνης. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση μιας οθόνης, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ευκρίνεια 

των αντικειμένων που απεικονίζονται σε αυτήν. 

 4.1.1 Ανάλυση οθονών 

Οι desktop ιστοσελίδες κατασκευάζονταν, και δυστυχώς κάποιες 

κατασκευάζονται ακόμα, με γνώμονα τα 960pixels (πλάτος). Τα 960px ήταν για πολλά 

χρόνια μια κοινή αποδεκτή λύση για την σχεδίαση ιστοσελίδων με αυτό το πλάτος. Η 

ανάλυση της οθόνης του μέσου χρήστη ήταν ανάμεσα στις παρακάτω κατηγορίες: 

 

i. 1024×768px 

ii. 1280×1024px 

iii. 1336×768px 

iv. 1280×800px 

 

Η απεικόνιση μιας ιστοσελίδας σε οθόνες με αυτές τις αναλύσεις ήταν επαρκής μιας και 

τα 960px ήταν αρκετά για κάθε τύπο οθόνης. Όσο για το body της ιστοσελίδας, αυτό 

συνήθως βρισκόταν στο κέντρο του browser με αποτέλεσμα να υπάρχουν λευκά κενά 

αριστερά και δεξιά του. Αυτό σημαίνει ότι o περιηγητής γέμιζε με λευκό χρώμα 

οτιδήποτε ήταν πάνω από τα 960px κατά πλάτος. Αυτή ήταν για πολλά χρόνια μια 

αποδεκτή λύση για την σχεδίαση ιστοσελίδων. Φυσικά, η τακτική αυτή είναι 

ξεπερασμένη μιας και η αγορά έχει κατακλειστεί με οθόνες διαφόρων αναλύσεων. 

 4.1.2 Οθόνες υψηλής ευκρίνειας 

 Οι οθόνες που κυκλοφορούν πλέον στην αγορά είναι υψηλής ευκρίνειας 

ξεκινώντας από 1920×1080pixels (HD) και φτάνουν μέχρι τα 4096×2160px (Ultra HD 

4K). Μια εξαίρεση προσφέρει η 27" οθόνη iMac της Apple με ανάλυση στα 

5120×2880px. Η υψηλότερη ανάλυση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι στα 
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7680×4320px (Ultra HD 8K), η οποία υποστηρίζεται από τηλεοράσεις οι οποίες δεν 

κυκλοφορούν ακόμα στην αγορά.  

 4.1.3 Mobile οθόνες 

 Όσον αφορά τις οθόνες των mobile συσκευών, η ανάλυση έχει αυξηθεί ακόμη 

περισσότερο. Τα  smartphones ξεκινάνε με οθόνες από τα 320×480pixels και φτάνουν 

μέχρι 1440×2560px, ενώ τα tablets αγγίζουν τα 1600×2560px. 

 4.2  Mobile first 

 Κατά την εκκίνηση της σχεδίασης μιας ιστοσελίδας είναι συνετό να γνωρίζουμε 

τι ακριβώς σκοπεύουμε να σχεδιάσουμε. Μια ιδανική λύση είναι o σχεδιασμός mock-ups 

τα οποία καθοδηγούν και βοηθούν σε μια ορθή τακτική σχεδίασης. Γνωρίζοντας ότι θα 

πρέπει να γίνει σχεδιασμός σε τρία τουλάχιστον περιβάλλοντα (smartphones, tablets και 

desktops), ο Luke Wroblewski αναφέρθηκε πρώτος στον όρο mobile first (Wroblewski, 

2009, Mobile First). Με τον όρο αυτό, οι developers σχεδιάζουν ιστοσελίδες 

σκεπτόμενοι πλέον ότι αυτές θα λειτουργήσουν πρώτα σε mobile περιβάλλοντα. Ως 

αποτέλεσμα, η σχεδίαση επικεντρώνεται στα απαραίτητα στοιχεία και εργαλεία που θα 

χρειαστεί ο χρήστης. Αυτό συμβαίνει διότι ο developer αναγκάζεται να σκεφτεί ότι 

κατασκευάζει ένα website στο οποίο ο χώρος θα είναι περιορισμένος όσον αφορά την 

επιφάνεια της οθόνης. Έτσι, αποφεύγονται τα περιττά αντικείμενα που θα μπορούσαν να 

επιβαρύνουν την mobile εκδοχή ως προς το bandwidth, αλλά και ως προς την 

λειτουργικότητα και ευκρίνεια των απαραίτητων αντικειμένων. Έπειτα, με την χρήση 

των media queries γίνεται επέκταση και προσθήκη των υπόλοιπων στοιχείων για 

συσκευές με οθόνες μεγαλύτερης ανάλυσης. 

 4.3  Web Browsers 

Αυτοί που καλούνται να απεικονίσουν όλες αυτές τις τεχνικές είναι οι web 

browsers. Οι πιο δημοφιλείς σύμφωνα με τον οργανισμό w3schools (Μάιος 2015) είναι 

οι Google Chrome, Mozilla Firefox, Windows Internet Explorer, Safari και Opera. Οι 

υπόλοιποι καταλαμβάνουν ένα πολύ μικρό ποσοστό το οποίο μοιράζονται. Την 

μεγαλύτερη διαφορά κάνει ο Google Chrome Browser με ποσοστό χρήσης 64,9%. Ο 

περιηγητής αυτός βρίσκεται στην πρώτη θέση καθώς είναι αυτός ο οποίος 

συμμορφώνεται περισσότερο από κάθε άλλο στις νέες τεχνολογίες των web standards. 
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Ακολουθεί ο Mozilla Firefox με ποσοστό 21,5%, αλλά έπειτα το ποσοστό πέφτει αρκετά 

από τον Internet Explorer και κάτω όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

Εικόνα 4-1: Περιηγητές Ιστού 

Ο κάθε ένας από τους browsers χρησιμοποιεί μια μηχανή (layout engine) για να 

εκτελεστεί. Οι μηχανές των περιηγητών που παρουσιάζονται στο παραπάνω γράφημα 

είναι γραμμένες σε C++ και μεταφράζουν γλώσσες όπως οι HTML,XML,CSS με σκοπό 

να απεικονίσουν τα αποτελέσματα αυτά στην επιφάνεια ενός παραθύρου. Για να 

αναγνωρίσουν οι μηχανές αυτές τις νέες τεχνολογίες της CSS3, χρησιμοποιούνται 

κάποια προθέματα (prefixes) μπροστά από κάθε ιδιότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4-1: Layout Engines & Prefixes 

Έτσι για παράδειγμα, οι νέες ιδιότητες της CSS3 θα εισάγουν τα αντίστοιχα 

προθέματα, ώστε να αναγνωριστούν και να εκτελεστούν. Ανάμεσα σε αυτές είναι οι 

ιδιότητες gradient, transition, transform και animation οι οποίες παρουσιάστηκαν 

παραπάνω. 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 64,9 

21,5 

7,1 
3,8 

1,6 1,1 

Web Browsers 

Chrome 

Firefox 

Explorer 

Safari 

Opera 

Other 

Web Browser Πρόθεμα Layout Engine 

Google Chrome -webkit- Blink και Webkit σε iOS 

Mozilla Firefox -moz- Gecko 

Internet Explorer -ms- Trident 

Safari -webkit- Webkit 

Opera -o- Presto 



 

38 

 div{ 

     -webkit-transition: all 2s ease; 

  -moz-transition: all 2s ease; 

  -ms-transition: all 2s ease; 

  -o-transition: all 2s ease; 

  transition: all 2s ease; 

    }  

 

Στο παραπάνω παράδειγμα φαίνεται η χρήση όλως των προθεμάτων για κάθε περιηγητή, 

τα οποία έχουν να κάνουν με την μηχανή των browsers. 

 4.4  Developer Tools 

Τα developer tools είναι ένα χρήσιμο εργαλείο των περιηγητών τα οποία 

παρέχουν πολλές δυνατότητες. Με τη χρήση τους μπορεί να πραγματοποιηθεί έλεγχος 

του κώδικα των ιστοσελίδων και να γίνει αποσφαλμάτωση (debug) σε πραγματικό 

χρόνο. Είναι εξαιρετικά για τη διαχείριση και παραμετροποίηση των CSS αρχείων καθώς 

μπορούμε να βλέπουμε online τα αποτελέσματα. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στον 

developer να επιλέξει μια εικονική συσκευή, από μια μεγάλη γκάμα mobile συσκευών, 

και να ελέγξει την απεικόνιση του εκάστοτε website στην επιθυμητή οθόνη, όπως 

φαίνεται παρακάτω (Google Chrome Developer Tools). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4-2: Mobile View του project 

CSS 
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Μία ενδιαφέρουσα καρτέλα είναι η Network η οποία παρουσιάζεται παρακάτω και 

εμφανίζεται μέσω του περιηγητή Google Chrome. Η καρτέλα αυτή μας δίνει χρήσιμες 

πληροφορίες για όλα τα requests που κάνει ο browser στον server. Μπορούμε να δούμε 

αναλυτικά χρόνους, είδος, όγκο και τύπους για όλα τα requests καθώς και πόσο αυτά 

διαρκούν. Επίσης, μπορούμε να δούμε το σύνολο αυτών και το συνολικό χρόνο που 

χρειάστηκε για να "κατέβει" ολόκληρη η ιστοσελίδα. Τέλος, το πλαίσιο timeline 

απεικονίζει ταξινομημένα όλα τα requests βάσει χρόνου κατά την διαδικασία του 

downloading. Ο κάθε ένας browser διαθέτει το δικό του developer tool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4-3: Developer Tools(Network) 

 4.5  Ρόλοι του χρήστη 

Σε αυτό το σημείο είναι ουσιαστικό να αναφερθούμε στη χρήση των ιστοσελίδων 

από τις διάφορες κατηγορίες χρηστών. Αν υποθέσουμε ότι ο χρήστης επισκέπτεται μια 

ιστοσελίδα στην οποία μπορεί να δημιουργήσει ένα λογαριασμό και να εισέλθει σε 

αυτήν, αυτό σημαίνει ότι θα απολαμβάνει επιπλέον προνόμια από τον απλό 

χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τις λειτουργίες και τις δυνατότητες που προσφέρει η 

ιστοσελίδα. Επίσης, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας απολαμβάνει ανάλογα προνόμια που 

του δίνουν την δυνατότητα να ελέγχει και να πραγματοποιεί διάφορες ενημερώσεις και 

ενέργειες. Με την είσοδο των νέων συσκευών στην αγορά (smartphones και tablets) θα 
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πρέπει να λαμβάνουμε υπ' όψιν μας την λειτουργικότητα και την ευχρηστία των 

ενεργειών που πραγματοποιούνται σε αυτά τα νέα περιβάλλοντα από οποιαδήποτε 

κατηγορία χρήστη. 

To Responsive Web Design μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να επιλέξουμε 

ποιες διαδικασίες και ενέργειες θα επιτρέπονται στον χρήστη, κάτω από οποιονδήποτε 

ρόλο, όσον αφορά την πρόσβασή του σε διάφορους τομείς μιας εφαρμογής ιστού, π.χ. 

μιας ιστοσελίδας όπως προαναφέρθηκε. 

Θα μπορούσαμε επομένως να δώσουμε στον διαχειριστή την δυνατότητα να 

πραγματοποιεί κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες όταν βρίσκεται σε ένα desktop 

περιβάλλον, αλλά να μην μπορεί να τις πραγματοποιεί όταν βρίσκεται σε ένα mobile 

περιβάλλον ή και το αντίθετο. Για παράδειγμα, η χρήση του geolocation API θα ήταν 

άχρηστη σε μια desktop συσκευή, αλλά πολύ χρήσιμη για ένα tablet ή smartphone.  Μια 

ακόμα περίπτωση θα ήταν να μπορεί ένας εγγεγραμμένος χρήστης να καταχωρεί 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα με την χρήση ενός tablet, αλλά να μην έχει την ίδια 

δυνατότητα με ένα smartphone, λόγω της περιορισμένης επιφάνειας και της μικρής 

ανάλυσης της οθόνης. Ο κατασκευαστής της ιστοσελίδας οφείλει να επιλέγει τι είδους 

αντικείμενα θα εμφανίζονται σε κάθε περιβάλλον σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της 

κάθε εφαρμογής, αλλά και του πελάτη.  

Στο κεφάλαιο της υλοποίησης θα γίνει πλήρης παρουσίαση αυτών των 

δυνατοτήτων σε πρακτικό επίπεδο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 5 Υλοποίηση 

 5.1  Project 

Η παρουσίαση των παραπάνω τεχνολογιών σε πρακτικό επίπεδο επιτεύχθηκε 

μέσω της υλοποίησης μιας Εφαρμογής Ιστού η οποία αποτελείται από μια δυναμική 

ιστοσελίδα με διάφορες λειτουργικότητες. Ταυτόχρονα, η δημιουργία της ιστοσελίδας 

ανέδειξε τις δυνατότητες του Responsive Web Design σε κάθε είδους συσκευή και 

οθόνη κάτω από οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα. Το project επικεντρώθηκε στη 

δημιουργία μιας δυναμικής  ιστοσελίδας εστιατορίου, μέσω της οποίας υπάρχουν τρία 

είδη χρηστών ο καθένας  εκ των οποίων απολαμβάνει διαφορετικά προνόμια σε σχέση 

με το ρόλο του. 

 5.2  Server side Services 

Για την υλοποίηση των δυναμικών λειτουργιών του project ήταν αναγκαίο να 

χρησιμοποιηθούν κάποιες server-side γλώσσες και τεχνολογίες οι οποίες διαχειρίζονται 

συμβάντα από την πλευρά του Server. 

 5.2.1 PHP & MySQL 

Χρησιμοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySQL και έγινε 

χρήση της επέκτασης της σχεσιακής βάσης δεδομένων MySQLi, για την αποθήκευση 

των δεδομένων της εφαρμογής  μέσω του server ελεύθερου λογισμικού XAMPP. 

Επίσης, οι δυναμικές server-side λειτουργίες εκτελέστηκαν με την χρήση της γλώσσας 

PHP. 

 5.2.2 AJAX 

Ο όρος AJAX αναφέρθηκε πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2005 (Jesse James 

Garrett, Ajax: A New Approach to Web Applications, 2005). Η AJAX αποτελείται από 

ένα σύνολο τεχνολογιών ανάπτυξης εφαρμογών, οι οποίες συνδυάζονται με σκοπό να 

επιτύχουν με γρήγορο και εύκολο τρόπο την ανανέωση μερών μιας 

εφαρμογής/ιστοσελίδας στο περιβάλλον του χρήστη, χωρίς να γίνει πλήρης ανανέωση 

αυτής. Αυτή η διαδικασία επιτυγχάνει την γρήγορη ανταλλαγή δεδομένων (server-client) 

δίνοντας στον χρήστη την αίσθηση μιας πολύ ευέλικτης και γρήγορης περιήγησης, χωρίς 

αυτός να διακόψει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. 
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 5.3  Ανάλυση 

 Η υλοποίηση για τον κάθε χρήστη πραγματοποιείται σε τρία βασικά επίπεδα 

(desktop, tablet, smartphone). Η πιο διαδεδομένη και συνήθης τακτική διαχωρισμού των 

επιπέδων αυτών γίνεται με την χρήση των media queries. Με τον τρόπο αυτό επιλέγονται 

τα τμήματα που θα εμφανιστούν ή θα αποκρυφτούν από τον χρήστη καθώς περιηγείται 

στον ιστότοπο από το κινητό του τηλέφωνο ή από τον σταθερό του υπολογιστή. Τα 

media queries διαχειρίζονται χαρακτηριστικά των οθονών των συσκευών. Υπάρχουν 

όμως περιπτώσεις όπου απαιτείται η χρήση και άλλων παραμέτρων για την απεικόνιση 

τμημάτων σε μια ιστοσελίδα. Μια τέτοια είναι όταν μια εφαρμογή πρέπει να εκτελεστεί 

αποκλειστικά σε ένα συγκεκριμένο είδος συσκευής ή λειτουργικού συστήματος. Σε αυτή 

την κατάσταση χρησιμοποιείται κώδικας JavaScript με την χρήση της βιβλιοθήκης 

JQuery. Μια τέτοια περίπτωση θα αναλυθεί και υλοποιηθεί  για τις περιπτώσεις χρήσης 

των δύο πρώτων χρηστών. Οι τρεις κατηγορίες χρηστών είναι οι: 

i. Απλός χρήστης 

ii. Εγγεγραμμένος χρήστης 

iii. Διαχειριστής 

Εικόνα 5-1: Χρήστες 

 5.4  Σχεδίαση Περιπτώσεων χρήσης (Use cases) 

Στη συνέχεια, γίνεται ενδελεχής αναφορά στα διαφορετικά περιβάλλοντα με τα 

οποία έρχεται σε επαφή ο κάθε χρήστης, ανάλογα πάντα με την συσκευή και την οθόνη 

μέσω της οποίας απεικονίζεται η ιστοσελίδα. Επίσης, γίνεται αναφορά στις δυναμικές 

λειτουργίες της εφαρμογής ιστού. Οι περιπτώσεις χρήσης αναλύονται παρακάτω και για 

την απεικόνιση τους στο πλαίσιο της σχεδίασης θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο 

Balsamiq
4
. To Balsamiq είναι ένα γραφιστικό εργαλείο που  χρησιμοποιείται για την 

σχεδίαση mockups των διεπαφών χρήστη για ιστοσελίδες και desktop/mobile εφαρμογές. 

                                                 
4
  https://balsamiq.com/ 
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Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για μια πρώτη απεικόνιση ενός έργου στον εκάστοτε 

πελάτη, έτσι ώστε να έχει μια αρκετά σαφή εικόνα του αποτελέσματος μιας εφαρμογής η 

μιας ιστοσελίδας, όσον αφορά την σχεδίαση και την χρηστικότητα των αντικειμένων. 

Σε κάθε περίπτωση χρήσης απεικονίζεται η σχεδίαση στα τρία βασικά επίπεδα 

(smartphone/tablet/desktop) με την χρήση του εργαλείου Balsamiq. Η σχεδίαση των 

αντικειμένων της εκάστοτε έκδοσης της ιστοσελίδας είναι ιεραρχική και απεικονιζόμενη 

τμηματικά, διότι λόγω της τεχνικής single page website δεν είναι εφικτή η σχεδίαση 

ολόκληρης της ιστοσελίδας σε ένα mock-up. Τα τμήματα με τις διακεκομμένες γραμμές 

νοείται ότι θα εμφανίζονται κατά το σκρολάρισμα της κάθε ιστοσελίδας.  

Καθ' όλη την σχεδίαση χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές σχεδίασης οι οποίες έχουν 

ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 3. 

 5.4.1 Απλός χρήστης 

 5.4.1.1 Smartphone 

Ξεκινώντας με τον απλό χρήστη, εκτυλίσσεται το πρώτο σενάριο κατά το οποίο ο 

χρήστης έρχεται σε επαφή με την αρχική ιστοσελίδα. Στην εικόνα 5-2 απεικονίζεται η 

ιστοσελίδα σε smartphone. Το κλασικό εικονίδιο επάνω αριστερά είναι ένα menu bar 

τύπου burger button. Όταν γίνεται κλικ πάνω σε αυτό το αντικείμενο εμφανίζεται σε 

animation μορφή το menu από τα αριστερά προς τα δεξιά. Η λειτουργία του animation 

του μενού είναι ίδια σε όλα τα επίπεδα. Το μόνο που αλλάζει είναι η διάταξη των 

αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στο menu ανάλογα με την περίπτωση χρήσης κάθε 

συσκευής. 

Στο πρώτο τμήμα υπάρχει μια εικόνα ως background εισαγωγής με βασικές 

πληροφορίες σε σχέση με το εστιατόριο (όνομα κλπ). Στο δεύτερο τμήμα υπάρχουν 

κάποιες περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το εστιατόριο και στο τρίτο τμήμα 

βρίσκονται τα κουμπιά LOGIN και REGISTER. Σε αυτό το πεδίο πατώντας στα 

παραπάνω κουμπιά ο χρήστης κατευθύνεται στην ανάλογη φόρμα. Στο τέταρτο τμήμα 

απεικονίζεται μια φόρμα επικοινωνίας μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να στείλει 

μήνυμα στο mail του διαχειριστή. Στο επόμενο τμήμα υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με 

το ωράριο του εστιατορίου. 

Μια σημαντική λειτουργικότητα απεικονίζεται στο έκτο τμήμα όπου φαίνεται  ο 

χάρτης με την τοποθεσία του σημείου ενδιαφέροντος. Σε αυτό το σημείο ο χρήστης 

μπορεί να επιλέξει TAP FOR DIRECTIONS έτσι ώστε να εκτελεστεί το 



 

45 

GEOLOCATION API και με την χρήση AJAX να λάβει οδηγίες προς το εστιατόριο από 

όπου και αν βρίσκεται. Λεπτομερής αναφορά θα γίνει παρακάτω όπου θα αναλυθεί η 

λειτουργία του συγκεκριμένου custom map της Google. Τέλος, στο τελευταίο τμήμα 

υπάρχουν τα εικονίδια για ανακατεύθυνση σε διάφορα social media. 

 

 

Εικόνα 5-2: Απλός χρήστης - Smartphone 
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 5.4.1.2 Tablet 

Οι αλλαγές που θα γίνουν όσον αφορά την χρήση σε tablet δεν είναι ιδιαιτέρως 

σημαντικές για τον απλό χρήστη. Βασικός λόγος είναι το γεγονός ότι και οι δύο 

συσκευές είναι mobile. Όπως φαίνεται από την εικόνα 5-3, παρέχονται κάποιες επιπλέον 

πληροφορίες εφόσον η επιφάνεια της οθόνης το επιτρέπει. Οι σημαντικές αλλαγές όμως 

είναι αυτές οι οποίες σχετίζονται με την τακτοποίηση των τμημάτων και με την ακριβή 

προσαρμοστικότητα αυτών καθώς τα μεγέθη, γραμματοσειρές, εικόνες και οποιοδήποτε 

άλλο HTML στοιχείο προσαρμόζονται σε κάθε οθόνη. 

Εικόνα 5-3: Απλός χρήστης - Tablet 
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 5.4.1.3 Desktop 

Βρισκόμενος σε ένα desktop περιβάλλον, ο χρήστης απολαμβάνει όλα τα 

προνόμια των προηγούμενων χρηστών εκτός από την επιλογή  πλοήγησης στο σημείο 

ενδιαφέροντος, μιας και δεν υπάρχει κάλυψη GPS από τις desktop συσκευές. 

Ένα προνόμιο του desktop χρήστη είναι ότι προστίθεται στις επιλογές του ένα 

επιπλέον τμήμα. Είναι αυτό των φωτογραφιών του εστιατορίου. Η επιλογή αυτή 

βασίζεται στο εύρος του bandwidth. Στο desktop περιβάλλον επιλέγουμε να 

εμφανίσουμε επιπλέον πληροφορίες κάθε τύπου μιας και το επιτρέπει τόσο το μέγεθος 

των ανάλογων οθονών όσο και η ταχύτητα του internet σε σχέση με τις mobile συσκευές.  

 

Εικόνα 5-4: Απλός χρήστης - Desktop 
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 5.4.2 Φόρμες REGISTER  & LOGIN 

Τα παρακάτω mock-ups απεικονίζουν τις φόρμες εγγραφής και σύνδεσης. Είναι 

τα στάδια μετάβασης από το ένα επίπεδο στο άλλο καθώς μέσω του ενός δημιουργείται 

μια εγγραφή και μέσω του άλλου γίνεται η σύνδεση. Σε αυτές τις φόρμες επιτυγχάνουμε 

καλύτερη απεικόνιση χρησιμοποιώντας το εργαλείο Balsamiq. Οι φόρμες αποτελούνται 

μόνο από input fields, text fields και buttons οπότε υπάρχει χώρος για να απεικονιστούν 

όλα μαζί σε μία φάση της οθόνης. Οι πρώτες τρείς εικόνες απεικονίζουν, σχεδιαστικά 

πάντα, το Registration form των προεπιλεγμένων συσκευών. 

 

Εικόνα 5-5: Φόρμα Εγγραφής - Desktop 
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Εικόνα 5-6: Φόρμες Εγγραφής - Smartphone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5-7: Φόρμα Εγγραφής - Tablet 
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Το επόμενο mock-up απεικονίζει τη φόρμα σύνδεσης. Σε αυτή την περίπτωση 

αρκεί ένα mock-up για να αποτυπώσει τον τρόπο με τον οποίο θα σχεδιαστεί και θα 

υλοποιηθεί η φόρμα αυτή. Αποτελείται από δύο ζεύγη input fields, buttons καθώς και 

από μια επικεφαλίδα. Έτσι, μπορεί να αναπαρασταθεί η συγκεκριμένη φόρμα με τον ίδιο 

τρόπο σε κάθε οθόνη σύμφωνα με την αρχή σχεδίασης του Responsive Web Design. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5-8: Ενιαία Φόρμα Σύνδεσης 

 5.4.3 Εγγεγραμμένος χρήστης 

Μόλις ο απλός χρήστης πραγματοποιήσει LOGIN μέσω της ανάλογης φόρμας 

εισέρχεται στο περιβάλλον του εγγεγραμμένου χρήστη. Εφόσον η περιήγηση γίνεται σε 

ένα ενιαίο website, είναι αναγκαίο ο χρήστης να είναι οικείος με τα διαφορετικά 

περιβάλλοντα και να μην απωθείται μεταβαίνοντας από το ένα επίπεδο στο άλλο. 

Ακολουθεί ανάλυση της σχεδίασης όπως έγινε και για τον απλό χρήστη. 

 5.4.3.1 Smartphone 

Στο πρώτο τμήμα προστίθεται το όνομα του κάθε εγγεγραμμένου χρήστη το 

οποίο εμφανίζεται στην αρχική οθόνη. Επιπλέον προστίθεται το εικονίδιο αποσύνδεσης. 
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Το δεύτερο, τέταρτο και πέμπτο τμήμα παραμένουν ίδια με αυτά του απλού χρήστη. 

Είναι τμήματα βασικών πληροφοριών οι οποίες είναι απαραίτητες και για τα δύο επίπεδα 

χρηστών. Στο τρίτο τμήμα, υπάρχει ένα μήνυμα που αναφέρεται στο menu του 

εστιατορίου και στο επόμενο τμήμα υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το ωράριο του 

εστιατορίου. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τμήματα Daily Menu, Reservation και 

Rate Us. Σε αυτά τα τμήματα χρησιμοποιούνται flip animations και AJAX τεχνολογίες 

των οποίων η λειτουργικότητα θα αναλυθεί στην κατηγορία των δυναμικών λειτουργιών 

της ιστοσελίδας. Τέλος, τα τμήματα του χάρτη και των social media παραμένουν ίδια με 

αυτά του απλού χρήστη. 

 

Εικόνα 5-9: Εγγεγραμμένος χρήστης - Smartphone 

 5.4.3.2 Tablet 

Η τακτική σχεδίασης της ιστοσελίδας σε tablet κινείται στο ίδιο μήκος κύματος 

με τη λογική σχεδίασης της ιστοσελίδας tablet του απλού χρήστη. Αυτό που αλλάζει 

σημαντικά είναι οι επιπλέον πληροφορίες τις οποίες λαμβάνει ο χρήστης σε αυτή την 

περίπτωση, ειδικά με την κλήση των AJAX λειτουργιών. Το τμήμα του μενού πλέον 

απεικονίζει ολόκληρο τον κατάλογο με τις επιλογές των πιάτων. 



 

52 

 

Εικόνα 5-10: Εγγεγραμμένος χρήστης - Tablet 

 5.4.3.3 Desktop 

Ο χρήστης σε desktop περιβάλλοντα απολαμβάνει όλα τα animations και 

transitions σε κάθε επίπεδο τμήματος. Λαμβάνει όλες τις δυνατές πληροφορίες, εφόσον η 

οθόνη το επιτρέπει, και επιπλέον βλέπει μια διαφορετική διάταξη των τμημάτων που 

διαδραματίζουν τις AJAX κλήσεις. Τα τμήματα αυτά πλέον μοιράζονται τα 100vw της 

οθόνης και εμφανίζονται σε σειρά. 
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Εικόνα 5-11: Εγγεγραμμένος χρήστης - Desktop 

 

Και εδώ όπως και στην περίπτωση του απλού χρήστη απενεργοποιείται η 

δυνατότητα πλοήγησης, αλλά παραμένει ο χάρτης με τις πληροφορίες διεύθυνσης για το 

σημείο ενδιαφέροντος. 

 5.4.4 Διαχειριστής 

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας επεξεργάζεται τελείως διαφορετικές λειτουργίες 

από τους παραπάνω χρήστες. Αρχικά, έχει την δυνατότητα να ενημερώνει τμήματα με 

πληροφορίες που εμφανίζονται στον εγγεγραμμένο χρήστη με την χρήση κλήσεων 

AJAX. Επιπλέον, ενημερώνεται για τα στατιστικά δεδομένα μέσα από την βάση 

δεδομένων. 
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 5.4.4.1 Smartphone 

Ο διαχειριστής είναι σε θέση να ενημερωθεί για όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει 

από τους εγγεγραμμένους χρήστες. Συνδέεται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι υπόλοιποι 

χρήστες στην ιστοσελίδα γι' αυτό και στη σελίδα του εμφανίζεται το εικονίδιο 

αποσύνδεσης. Παρά τα προνόμια που διαθέτει, δεν του επιτρέπεται, για λόγους 

ασφαλείας, να διαχειριστεί ευαίσθητες πληροφορίες, όπως είναι οι τραπεζικές του 

συναλλαγές αλλά και τα οικονομικά στοιχεία του εστιατορίου. Επίσης, δεν έχει 

πρόσβαση σε δευτερευούσης σημασίας τμήματα, όπως είναι τα πλήρη ατομικά στοιχεία 

του προσωπικού του εστιατορίου και το πλήρες menu του εστιατορίου.  

 

Εικόνα 5-12: Διαχειριστής - Smartphone 

 

Στο πρώτο τμήμα της ιστοσελίδας, ο διαχειριστής μπορεί να ενημερώνει τα πιάτα 

ημέρας μαζί με την τιμή τους. Στα επόμενα τμήματα, λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με 

τους χρήστες που έχουν κάνει εγγραφή στο σύστημα. Ενημερώνεται επίσης για πιθανές 

κρατήσεις τραπεζιών, αλλά και για τα αποθεματικά του εστιατορίου. Τέλος, του δίνεται 

η δυνατότητα να βλέπει τον μέσο όρο της βαθμολογίας του εστιατορίου από τους 

χρήστες. 
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 5.4.4.2 Tablet 

Σε συσκευές με οθόνη τύπου tablet o διαχειριστής απολαμβάνει τα ίδια προνόμια 

με αυτά της προηγούμενης έκδοσης. Επιπλέον, πέρα από την αναδιάταξη των τμημάτων, 

μπορεί να ενημερώνεται τόσο για το menu του εστιατορίου, όσο και για τις ατομικές 

πληροφορίες του προσωπικού του. Κάθε επίπεδο παρέχει επιπλέον πληροφορίες χάρη 

στο μέγεθος της ανάλυσης της οθόνης των tablet συσκευών έναντι των smartphone.  

Εικόνα 5-13: Διαχειριστής - Tablet 

 5.4.4.3 Desktop 

Σε ό,τι αφορά τα desktop περιβάλλοντα, έρχεται να προστεθεί ένα ευαίσθητο σε 

ασφάλεια πεδίο. Αυτό δεν είναι άλλο από το HTML τμήμα τραπεζικών συναλλαγών και 

οικονομικής διαχείρισης. Εδώ, ο διαχειριστής απολαμβάνει όλα τα προνόμια των 

προηγούμενων επιπέδων έχοντας επιπλέον πρόσβαση σε πληροφορίες με τη χρήση 

τεχνικών CSS3. 
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Εικόνα 5-14: Διαχειριστής - Desktop 

 5.5  Χρηστικότητα πλατφορμών 

 5.5.1 UX Design 

Κατά τη σχεδίαση ιδιαίτερη βάση δόθηκε στο να επιτευχθεί η μέγιστη 

λειτουργικότητα και χρηστικότητα των ιστοσελίδων για κάθε λειτουργική συσκευή. Τα 

HTML τμήματα επιλέχθηκαν με σκοπό την ευκολότερη περιήγηση και άμεση 

πληροφόρηση του χρήστη, ανάλογα με το λειτουργικό περιβάλλον που αυτός θα 

επιλέξει. Έγινε μια συγκροτημένη προσπάθεια να επιτευχθεί το UX Design και να 

υπάρξει στο μέτρο του δυνατού καλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου-υπολογιστή 

(HCI). 
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 5.5.2 Smartphone 

Υποθέτουμε πως καθώς ο χρήστης θα περιηγηθεί από το κινητό του τηλέφωνο 

ενδιαφέρεται να ενημερωθεί άμεσα για πληροφορίες, όπως είναι το τηλέφωνο του 

εστιατορίου ή η τοποθεσία αυτού. Συνήθως θα αναζητήσει πληροφορίες σημαντικές και 

όχι δευτερεύουσες. Δεν επιλέγουμε επομένως να δώσουμε ιστορικές πληροφορίες του 

εστιατορίου και λεπτομέρειες οι οποίες θα κάνουν την εφαρμογή πιο αργή εξαιτίας του 

περιορισμένου bandwidth. Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι να μη φορτώσουμε τον 

χρήστη με πληροφορίες οι οποίες θα τον κουράσουν και θα τον αναγκάσουν να 

αποχωρήσει από την ιστοσελίδα. Έτσι, βασικό μέλημα είναι να δώσουμε στον χρήστη 

άμεσα την πληροφορία που χρειάζεται ανάλογα με την συσκευή την οποία χρησιμοποιεί. 

Άλλωστε, αναφερόμαστε σε mobile συσκευές όπου ο χρήστης μπορεί να βρίσκεται 

οπουδήποτε, οπότε η πληροφόρηση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν αρτιότερη και 

γρήγορη.   

 5.5.3 Tablet 

Το ίδιο συμβαίνει και με το tablet, μια επίσης mobile συσκευή η οποία είναι πολύ 

κοντά στη νοοτροπία του κινητού τηλεφώνου. Εδώ, επιλέγουμε να δώσουμε κάποιες 

περαιτέρω πληροφορίες στον χρήστη μαζί με όλες αυτές στις οποίες θα έχει πρόσβαση 

από ένα smartphone. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους, που καθιστά την 

εμφάνιση περισσοτέρων πληροφοριών εφικτή, είναι η μεγαλύτερη ανάλυση οθόνης. 

Στην συσκευή αυτή μπορούμε να παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες χωρίς όμως να 

γίνεται κατάχρηση του μεγέθους της οθόνης, γεγονός που μπορεί να κουράσει τον 

χρήστη. 

 5.5.4 Desktop 

Σε συστήματα με οθόνες τύπου desktop έχουμε μεγάλη ελευθερία κινήσεων σε 

ό,τι αφορά την ενημέρωση των τμημάτων και κατ' επέκταση των χρηστών. Μπορεί να 

γίνει αναφορά σε πεδία τα οποία δεν θα αναζητούσε ο χρήστης από τις παραπάνω 

συσκευές, όπως ιστορικά δεδομένα ή λεπτομέρειες της λειτουργίας και ίδρυσης του 

εστιατορίου. Επίσης, η χρήση των animations σε desktop οθόνες είναι ιδανική. Τα 

animations απαιτούν γρήγορη επεξεργασία και οι αποδόσεις των desktop υπολογιστών 

είναι πολύ καλύτερες σε κάθε επίπεδο, συγκρινόμενες πάντα με τις αποδόσεις των 

mobile συσκευών. 
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 5.6  Google Map Geolocation API 

Στα επίπεδα των χρηστών (απλού και εγγεγραμμένου) πραγματοποιείται κλήση 

του geolocation API της Google. Αφού ελεγχθεί το λειτουργικό σύστημα στο οποίο 

πραγματοποιείται η κλήση αυτή, εκτελείται και η ανάλογη διαδικασία. Σε desktop 

λειτουργικά συστήματα αποτρέπεται η διαδικασία χρήσης της πλοήγησης. Αντίθετα, σε 

mobile περιβάλλοντα εμφανίζεται η επιλογή για πλοήγηση προς τον επιθυμητό 

προορισμό ύστερα από μια σειρά ελέγχων και αποφάσεων. Πιο συγκεκριμένα, κατά την 

πυροδότηση της ενέργειας αυτής, γίνεται έλεγχος για το αν ο επιλογέας GPS βρίσκεται 

στην θέση on ή off. Αν το GPS είναι απενεργοποιημένο, εμφανίζεται μήνυμα για 

ενεργοποίηση και ανανέωση της ιστοσελίδας. Αν το GPS είναι ενεργοποιημένο, τότε με 

την χρήση της τεχνολογίας AJAX ανανεώνεται τοπικά το τμήμα του χάρτη κατά την 

κλήση. Έτσι, ο χρήστης λαμβάνει οδηγίες πλοήγησης από το σημείο στο οποίο βρίσκεται 

προς το επιθυμητό σημείο. Ο χάρτης που εμφανίζεται είναι παραμετροποιημένος και έχει 

διαφοροποιηθεί από το κλασικό στυλ των Google maps με ένα custom στυλ, με σκοπό 

να είναι πιο δελεαστικός και ενδιαφέρων για τον χρήστη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5-15: Geolocation API Flowchart 
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 5.7  Registration & Login System(PHP MySQL) 

Τα πεδία εγγραφής και σύνδεσης των χρηστών πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση 

PHP και MySQL. Κατά την εγγραφή του, ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα 

απαιτούμενα πεδία, τα οποία επισημαίνονται ως required με τη χρήση της HTML. Έτσι, 

δεν μπορεί να γίνει εγγραφή αν δεν καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία των απαιτούμενων 

πληροφοριών. Ο κάθε χρήστης μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε username επιθυμεί το 

οποίο στη συνέχεια ελέγχεται στην βάση δεδομένων. Αν δεν είναι κατοχυρωμένο από 

κάποιον άλλο χρήστη η διαδικασία της εγγραφής συνεχίζεται. Ακολουθούν τα πεδία 

όπου ο χρήστης καλείται να εισάγει mail και password  δύο φορές για λόγους 

επαλήθευσης. O κωδικός στέλνεται κρυπτογραφημένος στην βάση δεδομένων. Tέλος, αν 

όλα είναι σωστά, ο χρήστης κατευθύνεται στην ιστοσελίδα επιβεβαίωσης εγγραφής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5-16: Registration Flowchart 

 

Σχετικά με την σύνδεση τα πράγματα είναι πιο απλά. Αφού έχει πραγματοποιήσει 

την εγγραφή του, ο χρήστης μπορεί πλέον να εισέλθει στο σύστημα ως εγγεγραμμένος 

χρήστης. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να πληκτρολογήσει το username του 

καθώς και το password που έχει επιλέξει κατά την διαδικασία της εγγραφής. Εφόσον έχει 

πληκτρολογήσει τα σωστά στοιχεία, ανακατευθύνεται στην ανάλογη σελίδα του 
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εγγεγραμμένου χρήστη. Στην περίπτωση του διαχειριστή, τo username καθορίζεται από 

τον κώδικα PHP που υπάρχει στο αρχείο login.php και έχει ήδη καταχωρηθεί στη βάση 

δεδομένων. Παρακάτω ακολουθεί το συγκεκριμένο κομμάτι κώδικα και το διάγραμμα 

ροής για την διαδικασία της εγγραφής. 

 

... 

else if ($_POST['username'] === 'admin' ) { 

$username = $_POST['username']; 

$password = $_POST['password'];    

$password= md5($password); 

$sql2 = "SELECT * FROM `users` WHERE `username` = '$username' AND 

`password` = '$password' "; 

$result2 = mysqli_query($con, $sql2); 

if (mysqli_num_rows($result2) > 0 

$_SESSION['valid'] = true; 

$_SESSION['timeout'] = time(); 

$_SESSION['username'] = mysqli_escape_string($con, $_POST['username']); 

$_SESSION['password'] = mysqli_escape_string($con, $_POST['password']); 

header('Location:../indexAdmin.php?action=succeed'); 

} 

else{ 

$msg = 'Wrong username or password. Please try again!'; 

 } 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5-17: Registration Flowchart 

PHP 

http://www.php.net/md5
http://www.php.net/mysqli_query
http://www.php.net/mysql_num_rows
http://www.php.net/time
http://www.php.net/mysqli_escape_string
http://www.php.net/mysqli_escape_string
http://www.php.net/header
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 5.8  Contact form 

Η φόρμα επικοινωνίας έχει επίσης υλοποιηθεί με την χρήση PHP μέσω της 

οποίας γίνεται αποστολή μηνύματος σε προκαθορισμένο mail λογαριασμό, ο οποίος 

υποθέτουμε ότι ανήκει στο διαχειριστή. Για να είναι η υπηρεσία αυτή πλήρως 

λειτουργική στο περιβάλλον του server XAMPP, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω 

απαραίτητες ενέργειες στα αρχεία php.ini και sendmail.ini  

 

i. για το αρχείο php.ini αντικαθιστώ τα: 
;sendmail_path = "\"C:\xampp\sendmail\sendmail.exe\" -t" 

sendmail_path = "C:\xampp\mailtodisk\mailtodisk.exe" 

με τα παρακάτω: 

sendmail_path = "\"C:\xampp\sendmail\sendmail.exe\" -t" 

;sendmail_path = "C:\xampp\mailtodisk\mailtodisk.exe" 

 

ii. για το αρχείο sendmail.ini αντικαθιστώ τα: 
smtp_server = mail.mydomain.com 

smtp_port = 25 

auth_username = 

auth_password = 

με τα παρακάτω: 

smtp_server = smtp.gmail.com 

smtp_port = 587 

auth_username = mymail@example.com 

auth_password = mypassword 

Μετά από αυτή τη διαδικασία αποστέλλονται όλα τα στοιχεία της φόρμας στο 

mail που έχουμε επιλέξει. 

 5.9  AJAX Λειτουργίες 

Για τις απαιτήσεις της εργασίας και για την ομαλότερη και χρηστικότερη 

λειτουργία του project, χρησιμοποιήθηκαν AJAX λειτουργίες κατά την κλήση 

πληροφοριών, αλλά και για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων. Αναλυτικά, 

χρησιμοποιήθηκε η τεχνική AJAX για τα παρακάτω τμήματα. 
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 5.9.1 Daily menu 

Μέσω της φόρμας Daily menu, o διαχειριστής έχει την δυνατότητα ενημέρωσης 

του πιάτου ημέρας. Ο εγγεγραμμένος χρήστης με την σειρά του ενημερώνεται από την 

βάση δεδομένων και σε αντίστοιχο τμήμα εμφανίζεται η επιλογή του administrator. 

 5.9.2 Reservation 

Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να κάνει online κράτηση μέσω της φόρμας 

Reservation. Ο διαχειριστής, στο αντίστοιχο δικό του πεδίο, ενημερώνεται για τυχόν 

κρατήσεις με διαβάθμιση πληροφοριών, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα στο οποίο 

βρίσκεται. 

 5.9.3 Rating 

Μια ακόμη διαδραστική λειτουργία επιτυγχάνεται με την χρήση της φόρμας Rate 

Us. Ο εγγεγραμμένος χρήστης επιλέγει τον βαθμό με το οποίο θέλει να αξιολογήσει το 

εστιατόριο και τον καταχωρεί κάνοντας click στο στοιχείο rating. Μια σειρά 

ειδοποιήσεων επιτυχούς καταχώρησης και animations πυροδοτούνται κατά την ενέργεια 

αυτή. Ο διαχειριστής λαμβάνει τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών στο αντίστοιχο 

πεδίο. Επιπλέον, του παρέχεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσει καθαρισμό της βάσης 

δεδομένων με τα στοιχεία των κρατήσεων.  

 5.9.4 User accounts & Staff 

Ο διαχειριστής λαμβάνει στο ανάλογα πεδία τα user accounts των χρηστών που 

βρίσκονται στην βάση δεδομένων, καθώς και τα στοιχεία του προσωπικού του 

καταστήματος. 

 5.10  Μετρικές 

 5.10.1 Βάρος ιστοσελίδων 

Η εξέλιξη της CSS3 επέτρεψε στις ιστοσελίδες να διαχειρίζονται με τελείως διαφορετικό 

τρόπο πολλές πτυχές της σχεδίασης και της ανάπτυξης τους, χωρίς να απαιτείται η χρήση 

εξωτερικών παραμέτρων για πολλές λειτουργίες του διαδικτύου.  Η ευελιξία χρήσης των 

νέων τεχνολογιών έκανε το web browsing ακόμα πιο γρήγορο, αλλά και ταυτόχρονα 

απαιτητικό. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα httparchive.org, o μέσος όρος του όγκου 

δεδομένων μιας ιστοσελίδας είναι 2074kB (Ιούνιος 2015). Στο παρακάτω γράφημα 

φαίνεται ο διαμοιρασμός αυτού του όγκου από τα διάφορα αρχεία.  
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Εικόνα 5-18: Δεδομένα σε kB/σελίδα 

 Βλέποντας το παραπάνω γράφημα, παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του 

όγκου δεδομένων αποτελείται από εικόνες. Η χρήση εικόνων είναι μια συνήθης τακτική 

η οποία χρησιμοποιείται για να δελεάσει τον χρήστη και να μην τον απωθήσει 

"σερβίροντάς" του όγκους κειμένου, χάνοντας το ενδιαφέρον του για την εκάστοτε 

ιστοσελίδα. Η διαχείριση των εικόνων είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία μιας και 

είναι η πιο χρονοβόρα όσον αφορά τα request προς τον server. Ευτυχώς, οι εικόνες δεν 

μπαίνουν στην ουρά του downloading, αλλά καλούνται ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα 

δεδομένα. Βέβαια, αν μια ιστοσελίδα αποτελείται από πολύ μεγάλες σε όγκο 

φωτογραφίες, αυτό σημαίνει ότι η ολοκλήρωση της φόρτωσης τους θα καθυστερήσει με 

αποτέλεσμα να φαίνεται το website πάρα πολύ αργό. 

 Η χρήση των js αρχείων έρχεται δεύτερη σε όγκο δεδομένων. Η πολυπλοκότητα 

των js αρχείων καθιστά χρονοβόρα την διαδικασία των requests σε σχέση με τα CSS 

αρχεία. Έτσι, η χρήση CSS κώδικα είναι προτιμότερη όταν αυτό είναι εφικτό. Αυτός 

όμως δεν είναι ο κυριότερος λόγος που η CSS είναι πιο χρηστική έναντι της JavaScript. 

H ύπαρξη ενός μικρού JavaScript σφάλματος μπορεί να προκαλέσει την κατάρρευση 

μιας ολόκληρης ιστοσελίδας, σε αντίθεση με ένα CSS σφάλμα το οποίο παραβλέπεται 
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και η περιήγηση συνεχίζεται χωρίς κανένα πρόβλημα. Στο παρακάτω γράφημα, γίνεται 

σύγκριση των παραπάνω δεδομένων με αυτά του project. 

 

Εικόνα 5-19: Σύγκριση 

 

 Ο συνολικός όγκος του project είναι 1599kB. Παρατηρούμε ότι οι τιμές των 

HTML και fonts αρχείων κυμαίνονται σε ίδια σχετικά επίπεδα, ενώ αυτές των CSS είναι 

διπλάσιες γιατί το project αποτελείται από τρεις διαφορετικές εκδοχές εξαιτίας των τριών 

επιπέδων των χρηστών. Αμελητέες βέβαια είναι και στις δύο περιπτώσεις οι τιμές αυτές 

μιας και είναι πολύ μικρές σε όγκο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο τρέχον 

project τα js αρχεία είναι μειωμένα κατά το ήμισυ σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο 

όρο. Ο λόγος είναι ότι στο συγκεκριμένο project χρησιμοποιήθηκε μόνο ο απαραίτητος 

js κώδικας, ο οποίος γράφτηκε ως επί το πλείστον από την αρχή, χωρίς τη χρήση έτοιμων 

plug-ins, καθώς ο αχρησιμοποίητος κώδικας που βρίσκεται σε αυτά είναι συνήθως πολύ 

μεγάλος σε όγκο. Όσο για το συνολικό "βάρος" των φωτογραφιών και γενικά των 

multimedia αρχείων, θα πρέπει να γίνεται προσεκτική επιλογή διότι, όπως 

προαναφέρθηκε, αυτό το είδος αρχείων είναι το πιο δαπανηρό σε όγκο.  

 Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι όσο αχρησιμοποίητο κώδικα στέλνουμε στους 

χρήστες τόσο τους κοστίζει σε χρόνο, αλλά και σε χρήμα. Είναι άσκοπο επομένως να 

εκτελείται κώδικας ο οποίος ζητάει δεδομένα τα οποία δεν θα τα χρησιμοποιήσει ποτέ 
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ένας browser. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να γίνεται προσεκτική επιλογή των δεδομένων 

μιας ιστοσελίδας. 

 5.10.2 Bandwidth 

Ο κάθε web developer οφείλει να σκέφτεται με γνώμονα την χρηστικότητα και 

την εξυπηρέτηση του κάθε χρήστη, τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά τη 

υλοποίηση μιας εφαρμογής.  Η ευκολία και η ταχύτητα περιήγησης στο διαδίκτυο 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι οι συσκευές (mobile/desktop), αλλά και 

το bandwidth που διατίθεται από τον πάροχο κάθε χώρας. Σύμφωνα με την εταιρεία 

OOKLA
5
,  η τιμή της μέσης ευριζωνικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι τα 

23.8Mbps(12,4Mbps για mobile δίκτυα) με πρωτοπόρο την Σιγκαπούρη η οποία φτάνει 

τα 122,51Mbps(16,8Mbps mobile). Ο μέσος όρος των χωρών της ΕΕ είναι 

31.4Mbps(18,4Mbps mobile) με την Ρουμανία να κυριαρχεί στα 71,93Mbps(25,7Mbps 

mobile), ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση με τιμή 10.71Mbps. 

Παραδόξως η τιμή για mobile δίκτυα στην Ελλάδα στα 20.3Mbps. (OOKLA, Ιούνιος 

2015). Η επιλογή του όγκου των δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα 

μιας "υγιούς" ιστοσελίδας. Ο στόχος σε αυτή την περίπτωση είναι το εκάστοτε website 

να είναι προσβάσιμο σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες, αξιοποιώντας τη 

μέγιστη ταχύτητα, χωρίς ταυτόχρονα να θυσιάζεται η ποιότητα και η λειτουργικότητά 

του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 http://www.ookla.com/ Η OOKLA είναι η Νο1 εταιρεία παγκοσμίως στον τομέα ελέγχου των 

ευρυζωνικών και διαγνωστικών εφαρμογών διαδικτύου. 
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 6 Επίλογος 

 6.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 

Η σχεδίαση και ανάπτυξη Ιστοσελίδων και Εφαρμογών Ιστού είναι ένα 

αναπόσπαστο και καθημερινής χρήσης κομμάτι του διαδικτύου, τόσο σε desktop όσο και 

σε mobile περιβάλλοντα. H χρήση των προαναφερθέντων από τους χρήστες είναι κάτι το 

οποίο θα πρέπει να γίνεται με όσο το δυνατόν λειτουργικό τρόπο και να επικεντρώνεται 

στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας βάσει της συσκευής που χρησιμοποιεί. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, έγινε μια προσπάθεια καταγραφής των 

διαφορετικών χρηστών και των πιθανών απαιτήσεων τους. Παρουσιάστηκαν και 

αναλύθηκαν οι σύγχρονες web τεχνολογίες HTML5, CSS3, JavaScript και AJAX. Η 

υλοποίηση του project μας έδωσε την δυνατότητα να παρατηρήσουμε τις τάσεις του 

Responsive Web Design από την πλευρά του απλού και εγγεγραμμένου χρήστη, αλλά 

και του διαχειριστή. Η αξιοποίηση της παραπάνω τεχνολογίας απέδωσε πλήρως και 

συντέλεσε στο να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον περιήγησης προσαρμόσιμο σε κάθε 

είδους οθόνη.  

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής ήταν όχι μόνο η ανάπτυξη Εφαρμογών Ιστού  

με τη χρήση του Responsive Web Design, αλλά και η εκμάθηση των τεχνολογιών και 

των γλωσσών προγραμματισμού που προαναφέρθηκαν. Για το λόγο αυτό, η κατασκευή 

του project έγινε χωρίς βοηθητικά CMS προγράμματα ή plugins τύπου Joomla και 

Wordpress. Όλη η διαδικασία της κατασκευής πραγματοποιήθηκε με γνώμονα την 

μάθηση και την εξάσκηση των νέων αυτών τεχνολογιών από το αρχικό τους επίπεδο, 

έτσι ώστε να κατανοηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι έννοιες και οι τεχνικές αυτές. 

Σκοπός είναι να υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω μελλοντικής επέκτασης, αλλά και 

παραμετροποίησης. 

 6.2  Όρια και περιορισμοί της έρευνας 

Ο βασικότερος περιορισμός της έρευνας ήταν η διαδικασία ελέγχου όσον αφορά 

τον συνδυασμό λειτουργικών συστημάτων και περιηγητών. Παρότι υπάρχουν πολλοί 

προσομοιωτές συσκευών, η χρήση και περιήγηση κάτω από πραγματικές συνθήκες είναι 
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πολύ διαφορετικές. Οι διάφορες εκδόσεις των web browsers κάνουν την διαδικασία αυτή 

ακόμα πιο δύσκολη. Το συγκεκριμένο project ελέγχθηκε σε όσο το δυνατόν 

περισσότερες συσκευές (mobile και desktop) και χρησιμοποιήθηκαν όσοι περισσότεροι 

web browsers γινόταν στις συσκευές αυτές. Ο Internet Explorer βρέθηκε στη 

μειονεκτικότερη θέση μιας και στις περισσότερες δοκιμές παρουσίασε προβλήματα 

συμβατότητας με τις νέες τεχνολογίες, λόγω έλλειψης ενημέρωσης της μηχανής του 

(engine layout), τόσο στο επίπεδο της CSS3 όσο και στο επίπεδο της HTML5. Τα 

πράγματα ήταν ακόμη πιο αποθαρρυντικά σε παλαιότερες εκδόσεις του IE. Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι ο πιο ενημερωμένος web browser βρέθηκε να είναι ο 

Google Chrome. Ο συγκεκριμένος περιηγητής χρησιμοποιήθηκε κατά την κύρια 

σχεδίαση του project.   

Επίσης, ένας ακόμη περιορισμός είναι η απουσία του mouseover ή του hover στις 

mobile συσκευές. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν κατά τη φάση 

της σχεδίασης. Για το λόγο αυτό στις mobile συσκευές δίνεται έμφαση στα touch events. 

 6.3  Παρατηρήσεις 

Κατά την διάρκεια συγγραφής της διπλωματικής εργασίας η Google ανακοίνωσε 

ότι σε 10 μεγάλες χώρες, συμπεριλαμβανόμενων των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας, οι 

περισσότερες πλέον αναζητήσεις γίνονται μέσω mobile συσκευών έναντι desktop. Έτσι, 

η εταιρεία αποφάσισε να πραγματοποιήσει κάποιες αλλαγές στον αλγόριθμο της 

μηχανής αναζήτησης όσον αφορά τις mobile συσκευές και την κατάταξη των 

αναζητήσεων. Από τα τέλη Απριλίου, η Google "τιμωρεί" όσα websites δεν  περνούν το 

responsive test
6
 και ανταμείβει όσα πληρούν τις προϋποθέσεις του Responsive Web 

Design. Η τακτική αυτή προδιαγράφει και το τέλος της κλασικής σχεδίασης 

ιστοσελίδων, όχι με απαγορευτικό τρόπο, αλλά με ένα τέτοιο τρόπο όπου δεν υπάρχει 

πλέον επιλογή. Σαφώς και κανείς δεν εμποδίζει την κλασική σχεδίαση - καμία όμως 

επιχείρηση δεν θα επιθυμούσε να βρίσκεται στις τελευταίες σελίδες των αναζητήσεων 

της Google, πόσο μάλλον να διαθέτει ένα μη φιλικό και δυσλειτουργικό προς τις mobile 

συσκευές website. 

                                                 
6
 https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ 
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 6.4  Μελλοντικές Επεκτάσεις 

 6.4.1 Λειτουργικότητα 

Καθώς το project είναι πλέον πλήρως προσαρμόσιμο σε κάθε συσκευή, είναι 

δυνατόν να προστεθούν διάφορα ακόμη πεδία. Μια μελλοντική επέκταση είναι οι 

χρήστες να μπορούν να ελέγχουν τα διαθέσιμα τραπέζια σε πραγματικό χρόνο, έτσι ώστε 

να γνωρίζουν εκ των προτέρων την κατάσταση που επικρατεί στο εστιατόριο όσον 

αφορά την διαθεσιμότητα. 

Είναι εφικτό να δημιουργηθεί μια πλήρης βάση δεδομένων με όλα τα πιάτα του 

εστιατορίου και να υπάρξει η δυνατότητα online παραγγελιών μέσα από μια ανάλογη 

φόρμα. Μπορεί να αναπτυχθεί δηλαδή ένα mobile-app χωρίς την χρήση περαιτέρω 

γλωσσών, αλλά με τη χρήση των ήδη γνώριμων HTML, CSS και JavaScript web 

τεχνολογιών. Το PhoneGap, για το οποίο έγινε αναφορά στο 2
ο
 κεφάλαιο, είναι μια 

ιδανική πλατφόρμα για την ανάπτυξη τέτοιου είδους εφαρμογών. Συνεπώς, η δημιουργία 

μιας εφαρμογής η οποία θα διαχειρίζεται τις παραγγελίες του εστιατορίου είναι μια 

πιθανή επέκταση. Η εφαρμογή αυτή θα συνδέεται με την κουζίνα του εστιατορίου ή και 

την ιστοσελίδα του διαχειριστή, ο οποίος θα μπορεί να ελέγχει τη ροή των παραγγελιών.  

 6.4.2 Βελτίωση όγκου δεδομένων 

Ένα από τα σημαντικά θέματα, το οποίο επιδέχεται περαιτέρω μελέτης, είναι 

αυτό της χρήσης του όγκου δεδομένων και ειδικότερα των multimedia αρχείων. Η 

επιλογή αυτών στο συγκεκριμένο project έγινε με γνώμονα την ταχύτητα περιήγησης σε 

συνδυασμό με την χρηστικότητα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου ο εκάστοτε πελάτης 

θα ζητήσει περισσότερο φωτογραφικό υλικό. Οι δυνατότητες της CSS3 και των media 

queries μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μέγιστο βαθμό, έτσι ώστε να 

κατηγοριοποιηθούν εικόνες οι οποίες θα απευθύνονται αποκλειστικά σε συγκεκριμένου 

τύπου οθόνες, όσον αφορά την ανάλυση τους. Αυτός είναι ένας τρόπος να 

χρησιμοποιηθεί κατά το μέγιστο η πρόταση του Kadlec σύμφωνα με το άρθρο του 

"Media Query & Asset Downloading Results" (Kadlec, 2012). Σκοπός είναι η επίτευξη 

πιο γρήγορης περιήγησης με κλήση των ανάλογων αρχείων εικόνας.  

 Μπορεί επομένως να γίνει δήλωση των εικόνων που επιθυμούμε να εμφανιστούν, 

ανάλογα με τις προδιαγραφές της κάθε οθόνης. Για παράδειγμα, είναι εφικτό να 

καλέσουμε εικόνες με μικρότερο όγκο σε mobile συσκευές, όπου το bandwidth είναι 
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περιορισμένο, σε αντίθεση με desktop συσκευές. Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγμα  

της υλοποίησης με media queries. 

 

#test{background-image: url(../images/desktop.jpg); }  

 

@media all (max-width:500px) { 

 #test{background-image: url(../images/mobile.jpg); } } 

 

Επίσης, υπάρχουν πολλά εργαλεία τα οποία παρέχουν δυνατότητα συμπίεσης του 

όγκου δεδομένων, χωρίς να χάνεται η ποιότητα τους. Ένα αξιοσημείωτο είναι το 

tinypng
7
 το οποίο προσφέρει πολύ καλή συμπίεση σε σχέση με την ποιότητα που παρέχει 

και το οποίο εξάγει τις εικόνες, χωρίς να αλλάξει την αρχική τους διαμόρφωση (format). 

Τέλος, για την βελτίωση του χρόνου περιήγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

δύο τεχνικές. Αρχικά, η τεχνική minify μέσω της οποίας γίνεται αφαίρεση όλων των μη 

αναγκαίων χαρακτήρων σε αρχεία τύπου JavaScript και CSS. Δεύτερον, η τεχνική 

συμπίεσης δεδομένων Gzip η οποία συμπιέζει οτιδήποτε είναι σε μορφή ακολουθίας 

byte. Ειδικά σε αρχεία τα οποία αποτελούνται από κείμενο μπορεί να επιτευχθεί 

συμπίεση της τάξεως του 70%-90%. Ωστόσο, η συμπίεση αρχείων τα οποία έχουν 

υποστεί συμπίεση κάτω από διαφορετικούς αλγόριθμους μπορεί να είναι από πολύ μικρή 

έως και καμία (π.χ. αρχεία εικόνας). 

 6.4.3 CSS4 

Οι νέες τεχνολογίες της CSS3 είναι σε έξαρση και είναι σημαντικό να γίνεται η 

χρήση αυτών όπου είναι εφικτό, μιας και βοηθούν σημαντικά στην χρηστικότητα αλλά 

και στην ταχύτητα περιήγησης. H κατανόηση της τεκμηρίωσης της βιβλιοθήκης των 

CSS τεχνολογιών είναι ζωτικής σημασίας για τους web developers. Η ύπαρξη ήδη της 

4
ης

 έκδοσης της τεχνολογίας CSS σε Editor's Draft
8
 επίπεδο, κάνει τον χώρο ακόμα πιο 

δελεαστικό και πολλά υποσχόμενο ύστερα από την έκρηξη τεχνολογιών της CSS3.  

 

 

 

                                                 
7
 https://tinypng.com 

8
 http://dev.w3.org/csswg/selectors-4/ 

CSS 
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Κλείνοντας είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σχεδιάζοντας 

και κατασκευάζοντας websites με την χρήση του 

Responsive Web design επιλύεται το πρόβλημα της 

ασυμβατότητας των διαφόρων συσκευών και λειτουργικών 

συστημάτων. Οι σύγχρονοι web browsers έρχονται ως 

εγγυητές για ένα πιο εύχρηστο, λειτουργικό, αλλά και 

απαιτητικό Web. 
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