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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

 Η παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία εθπνλήζεθε απφ ηνλ θνηηεηή Ξεξνχηζηθν 

Αλδξέα ηνπ ηµήµαηνο Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ Αλψηαηνπ Σερλνινγηθνχ 

Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχµαηνο Πάηξαο θαηά ην αθαδεµατθφ έηνο 2014-2015 ππφ 

ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή ηνπ ηµήµαηνο Υξηζηνδνχινπ σηεξίνπ. 

ην ζεµείν απηφ αηζζάλνµαη ηελ αλάγθε λα εθθξάζσ ηηο ζεξµέο επραξηζηίεο 

µνπ ζε φζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο : 

Πξψηα απ’ φια, ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή µνπ Κ. Υξηζηνδνχινπ σηήξε γηα 

ηε θαζνδήγεζε, ηελ ππνζηήξημε, ηηο νπζηψδεηο ζπµβνπιέο, θαζψο θαη ηελ 

ελζάξξπλζε πνπ µνπ παξείρε ζε φιν απηφ ην δηάζηεµα. 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Γηψξγν, ην Υξήζην, ην Βιάζε θαη ηελ 

Δπδνθία  γηα ηε πνιχηηκε ζπκβνιή θαη  ζπκπαξάζηαζε ηνπο γηα ηε πεξαίσζε 

ηεο εξγαζίαο απηεο. 

Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα µνπ γηα ηελ αλππνιφγηζηε 

εζηθή ππνζηήξημε, ηελ ζπµπαξάζηαζε θαη ηελ θαηαλφεζε πνπ έδεημαλ φινλ 

απηφλ ηνλ θαηξφ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 ηφρνο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα ζρεδηαζηεί θαη λα 

πινπνηεζεί κηα εθαξκνγή γηα δηαρείξηζε θαη ππελζχκηζε ζπλαληήζεσλ πνπ ζα 

εθηειείηαη ζε φιεο ηηο ζπζθεπέο smartphones αλεμαξηήησο ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Η εθαξµνγή έρεη ηελ µνξθή web site θαη απνηειεί νπζηαζηηθά έλα 

πεξηβάιινλ φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εγγξαθήο ρξεζηψλ φπσο θαη ε 

πιήξε δηαρείξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ θαη πξνθίι απηψλ. ηε ζπλέρεηα ππάξρεη 

ε δηαρείξεζε ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηέηηαη σο εμήο : ν ρξήζηεο-

ζπληνληζηήο  νξγαλψλεη ζπλάληεζε ζηέιλνληαο πξνζθιήζεηο ζε φζνπο ζα 

ζπκκεηέρνπλ θαζνξηδνληαο εκεξνκελία, ψξα θαη ηφπν ζπλάληεζεο. Κάζε 

ρξήζηεο πνπ πξνζθαιείηαη ζην ξαληεβνχ, θαζνξίδεη κε ηη κέζν ζα κεηαθηλεζεί, 

γηα λα κπνξεί ην ζχζηεκα λα εθηηκήζεη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη αλάινγα κε 

ηε ζέζε ηνπ. 

Δπηπιένλ ζα παξαθνινπζείηαη ηε ζέζε φισλ ησλ ρξεζηψλ κε ρξήζε GPS , ζα 

ππνινγίδεη πφηε πξέπεη λα μεθηλήζνπλ γηα κηα ζπλάληεζε αλάινγα κε ηε 

ηνπνζεζία, ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπο θαη ην κέζν πνπ ζα έρεη επηιερηεί (πφδηα, 

απηνθίλεην, κέζα καδηθήο κεηαθνξάο), φπσο θαη ηελ εθηίκεζε ζε πφζε ψξα 

ζα θηάζνπλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: 

 

 

Γηαηί Jquery Mobile ? 

 

 Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ έλα άλεπ πξνεγνπκέλνπ πνζνζηφ έγθξηζεο, 

θαζηζηψληαο ην mobile web έλα πνιχ θαπηφ ζέκα θαη απαηηεί έλα λέν ζχλνιν 

δεμηνηήησλ απφ web developers θαη designers. Η ρξήζε θηλεηψλ ζπζθεπψλ 

έρεη εθηνμεπζεί ζηα χςε ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Nielsen Mobile Media, 

"44 ηνηο εθαηφ ησλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ησλ ΗΠΑ  έρεη  ηψξα  

smartphone ζπζθεπή, ζε ζχγθξηζε κε 18 ηνηο εθαηφ πξηλ απφ δχν ρξφληα. «Ο 

αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ smartphone ρξεζηκνπνηψληαο ην Internet κέζσ 

θηλεηνχ έρεη απμεζεί 45 ηνηο εθαηφ απφ ην 2010. Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ φηη ε 

θαηνρή ελφο Smartphone ηε ζεκεξηλή κέξα απνηειεί έλα ζχλεζεο γεγνλφο. 

Απηφ ελ ζπλερεία πξνππνζέηεη ηελ εχθνιε ρξήζε, θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε 

φισλ ησλ εθαξκνγψλ αιιά θαη ηνπ δηθηπαθνχ ρψξνπ πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο κηαο έμππλεο θηλεηήο ζπζθεπήο. Φαληαζηείηε φιεο ηηο 

ζπζθεπέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ ηζηφηνπφ ζαο. ηε 

ζπλέρεηα, θαληαζηείηε φηη ρξεηάδεηαη λα δνθηκάζεηε φιεο απηέο ηηο πιαηθφξκεο 

θάζε θνξά πνπ ρηίδεηε κηα mobile ηζηνζειίδα. Απηφ ζα είλαη επίπνλν θαη 

απίζηεπηα ρξνλνβφξν. Σν jQuery Mobile είλαη ελα λέν , απιφ ζηε ρξήζε ,  

framework UI γηα ηε δεκηνπξγία cross-platform Mobile Web εθαξκνγψλ . Δίλαη 

κηα ηζρπξή αιιά ειαθξηά βηβιηνζήθε JavaScript πνπ απινπνηεί ηε JavaScript 

θσδηθνπνίεζε θαη επεθηείλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Cascading Style Sheets 

(CSS). Δπηπιένλ, εμαιείθεη ηα ζέκαηα ζπκβαηφηεηαο πεξί cross-browser θαη 

είλαη ζπκβαηφ κε CSS3. Απηφ ζεκαίλεη ηαρχηεξν scripting, ιηγφηεξεο δνθηκέο, 

θαη ιηγφηεξνο θψδηθαο γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πνπ νη browsers 

ιεηηνπξγνχλ.ε ιίγα ιεπηά , κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε θηλεηέο εθαξκνγέο ( 

apps) πνπ έρνπλ βειηηζηνπνηεζεί γηα λα ηξέμεη ζρεδφλ ζε θάζε ηειέθσλν , 

tablet , desktop , θαη ε ζπζθεπή e –reader δηαηίζεληαη ζήκεξα.Απηφ ζπκβαίλεη 

επεηδή ην framework jQuery mobile παίξλεη κηα πξννδεπηηθή πξνζέγγηζε, ε 

νπνία δελ θέξλεη κφλν πινχζηεο δηαδξαζηηθέο εκπεηξίεο κε ηηο ζπζθεπέο, αιιά 

παξέρεη επίζεο ππνζηήξημε γηα παιαηφηεξα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο θαη 

ηειέθσλα.Oi Jquery Mobile εθαξκνγέο είλαη θαζνιηθά πξνζβάζηκεο ζε φιεο 

ηηο ζπζθεπέο κε έλα πξφγξακκα πεξηήγεζεο.Υξεκαηνδνηείηαη ζήκεξα απφ 

εηαηξείεο φπσο ε Mozilla, Palm, Adobe, Nokia, BlackBerry, θαη πνιιά άιια. 

Πιένλ, ιεηηνπξγεί αδηάιεηπηα ζε φιεο ηηο δεκνθηιείο πιαηθφξκεο θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ. 
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Καζνιηθή Πξόζβαζε  

 

 Οη Jquery Mobile εθαξκνγέο είλαη θαζνιηθά πξνζβάζηκεο ζε φιεο ηηο 

ζπζθεπέο κε έλα πξφγξακκα πεξηήγεζεο. Απηφ είλαη έλα κεγάιν πιενλέθηεκα. 

(βι. ρήκα 1-1). ρεδφλ θάζε θηλεηή ζπζθεπή έρεη έλα πξφγξακκα 

πεξηήγεζεο. Δάλ ε εθαξκνγή ζαο είλαη θαζνιηθά πξνζβάζηκε ζε απηφ ην επξχ 

θάζκα είλαη έλα ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Η παξαθάησ είλαη κηα 

πιήξε ιίζηα ησλ ππνζηεξηδφκελσλ ζπζθεπψλ ζε jQuery Mobile 1.0, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηα πεξηζζφηεξα ηειέθσλα, tablets, desktop browsers, θαη αθφκε 

θαη e-readers. 

 

 

 

ρήκα 1-1 
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Supported Devices: 
� Phones/Tablets ,  � Android 1.6+ ,  � BlackBerry 5+,  � iOS 3+,  
� Windows Phone 7 
� WebOS 1.4+ 
� Symbian (Nokia S60) 
� Firefox Mobile Opera Mobile 11+ 
� Opera Mini 5+ 
� Desktop browsers 
� Chrome 11+ 
� Firefox 3.6+ 
� Internet Explorer 7+ 
� Safari 
� e-readers 
� Kindle 
� Nook 

 πγθξηηηθά, ε αλάπηπμε native εθαξκνγψλ έρεη έλα πνιχ πεξηνξηζηηθφ 

κνληέιν δηαλνκήο (βι. ρήκα 1-2). Οη native εθαξκνγέο είλαη δηαζέζηκεο κφλν 

ζην native ιεηηνπξγηθφ ηνπο ζχζηεκα. Γηα παξάδεηγκα, κηα iPhone εθαξκνγή 

είλαη πξνζβάζηκε κφλν απφ κηα ζπζθεπή iOS. Δπηπρψο, νη jQuery Mobile 

εθαξκνγέο πνπ δελ πεξηνξίδνληαη απφ απηφ ην θαλφλα.. 
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ρήκα  1-2 

 

 

Δληαίν UI ζε όιεο ηηο πιαηθόξκεο θηλεηώλ 

 

 Σν jQuery Mobile πξνζθέξεη έλα εληαίν πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα ην ρξήζηε 

ζρεδηάδνληαο κε ηελ βνήζεηα ησλ HTML5 θαη CSS3 πξνηχπσλ. Οη ρξήζηεο 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ πεξηκέλνπλ ηελ εκπεηξία ζηηο ζπζθεπέο ηνπο λα είλαη 

ζπλεπήο ζε φιεο ηηο πιαηθφξκεο (βιέπε Δηθφλα 1-3, Δηθφλα 1-4, Δηθφλα 1-5). 

Αληίζεηα, παξαηεξψληαο ηηο native Twitter εθαξκνγέο ζηηο δχν ζπζθεπέο 

iPhone θαη Android παξαηεξνχκε φηη ε εκπεηξία δελ είλαη ε ίδηα. Οη εθαξκνγέο 

jQuery Mobile έρνπλ δηνξζψζεη απηφ ην πξφβιεκα, παξέρνληαο κηα εκπεηξία 

γηα ην ρξήζηε πνπ είλαη νηθεία θαη εχρξεζηε, αλεμάξηεηα απφ ηελ πιαηθφξκα. 

Δπηπιένλ, έλα εληαίν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ρξήζηε ζα εμαζθαιίζεη ζπλεπή 

ηεθκεξίσζε, ζηηγκηφηππα νζφλεο αλεμάξηεηα απφ ηελ πιαηθφξκα ηνπ ηειηθνχ 

ρξήζηε. 

 

 

            Δηθόλα 1-3                       Δηθόλα 1-4                       Δηθόλα 1-5 
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 Σν Jquery Mobile βνεζά επίζεο λα εμαιείςεη ηελ αλάγθε γηα ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζαξκνγέο UI ζηε ζπζθεπή. Έλαο απιφο θψδηθαο jQuery Mobile ζα 

απνδίδεη ζηαζεξά ζε φιεο ηηο ππνζηεξηδφκελεο πιαηθφξκεο ρσξίο 

πξνζαξκνγέο, έηζη καθξνπξφζεζκα γίλεηαη πην απνδνηηθφο φζνλ αθνξά ζηελ 

ζηήξημε θαη ην θφζηνο ζπληήξηζεο. (βιέπε ρήκα 1-6). 

 

ρήκα 1-6 

 

 

Απινπνηεκέλε Markup-Driven Αλάπηπμε 

 

 Οη jQuery Mobile ζειίδεο δνκνχληαη κε HTML5 ζήκαλζε (βι. Καηαρψξεζε 1-

1). Δθηφο απφ ηα λέα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ε κεηάβαζε ζε HTML5 jQuery 

Mobile ζα πξέπεη λα είλαη κηα ζρεηηθά νκαιή κεηάβαζε. ε φηη αθνξά ηελ 

JavaScript θαη CSS, ην jQuery Mobile θάλεη φιε ηε δνπιεηά απφ πξνεπηινγή. 

Ωζηφζν, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα επηθαιεζηεί 
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θαλείο θψδηθα JavaScript γηα ηε δεκηνπξγία κηαο πην δπλακηθήο ή εληζρπκέλεο 

ζειίδαο. Δθηφο απφ ηελ απιφηεηα ηεο ζήκαλζεο πνπ απαηηείηαη γηα ην 

ζρεδηαζκφ ησλ ζειίδσλ επηηξέπεη επηπιένλ ηελ ηαρεία πξνηππνπνίεζε ησλ 

δηεπαθψλ ρξήζηε. Πνιχ γξήγνξα κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ζηαηηθή 

ξνή απν ιεηηνπξγηθέο ζειίδεο, κεηαβάζεηο, θαη widgets 

 

Καταχώρηση 1–1.  
 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

 

<head> 

  <meta charset="utf-8"> 

  <title>Title</title> 

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

  <link rel="stylesheet" href="jquery.mobile-1.0.min.css" /> 

  <script type="text/javascript" src="jquery-1.6.2.min.js"></script> 

  <script type="text/javascript" src="jquery.mobile-1.0.min.js"></script> 

</head> 

 

<body> 

 

<div data-role="page"> 

    <div data-role="header"> 

         <h1>Page Header</h1> 

</div> 

 

  <div data-role="content"> 

         <p>Hello jQuery Mobile!</p> 

  </div> 

 

<div data-role="footer"> 

         <h4>Page Footer</h4> 

  </div> 

 

</div> 

 

</body> 

</html> 
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Πξννδεπηηθή Δλίζρπζε 

 

 Σν Jquery Mobile ζα απνδψζεη ηε πην θνκςή δπλαηή εκπεηξία ρξήζηε γηα κηα 

ζπζθεπή. Παξαδείγκαηνο ράξε θνηηάμηε ην δηαθφπηε ειέγρνπ jQuery Mobile 

ζην ρήκα 1-7 

 

 

                   

                   ρήκα 1-7                                                     ρήκα 1-8 

 

 

 Σν jQuery Mobile απνδίδεη ην switch έιεγρν εθαξκάδνληαο style CSS3. 
Δλαιιαθηηθά, ζην ρήκα 1-8 είλαη ην ίδην switch ειέγρνπ ζε παιηφηεξε έθδνζε 
πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο, φπνπ θαη δελ απνδίδεη ην πιήξεο styling CSS3. 
 
 ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, αλ ε ζπζθεπή ζαο δελ ππνζηεξίδεη έλα 
ραξαθηεξηζηηθφ κηαο native εθαξκνγεο πνπ δελ ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 



13 
 

θαηεβάζεηε ηελ εθαξκνγή. Γηα παξάδεηγκα, έλα λέν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ iOS 5 
είλαη ην iCloud persistence. Απηφ ην λέν ραξαθηεξηζηηθφ απινπνηεί ην 
ζπγρξνληζκφ ησλ δεδνκέλσλ ζε πνιιαπιέο ζπζθεπέο. Αλ δεκηνπξγήζνπκε 
κηα λέα iOS εθαξκνγή πνπ ελζσκαηψλεη απηφ ην λέν ραξαθηεξηζηηθφ, ζα 
πξέπεη λα ξπζκίζνπκε ην "ειάρηζην επηηξεπηφ SDK "γηα ηελ εθαξκνγή καο 
έθδνζεο 5.0. Οη εθαξκνγέο jQuery Mobile είλαη πην επέιηθηεο απφ ηελ άπνςε 
απηή. 
 
 
 
 

Απνδνηηθόο ρεδηαζκνο 
 
 

 Έλα  jQuery Mobile UI ζα απνδφζεη ππεχζπλα ζε δηάθνξα κεγέζε νζνλψλ. 
Γηα παξάδεηγκα, ην ίδην UI ζα εκθαλίζεη θαηάιιεια γηα  θηλεηά ηειέθσλα (βι. 
Δηθφλα 1-9) ή κεγαιχηεξεο ζπζθεπέο, φπσο φπσο tablets, επηηξαπέδηνη 
ππνινγηζηέο, ηειενξάζεηο ή (βιέπε Δηθφλα 1-10). 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δηθόλα 1-9 
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Δηθόλα 1-10 
 
 

 
 

«Βuild once, run anywhere» 
 

 
 Δίλαη δπλαηφλ λα νηθνδνκήζνπκε κηα εθαξκνγή ε νπνία είλαη θαζνιηθά 
δηαζέζηκε γηα φινπο ηνπο θαηαλαισηέο (θηλεηά ηειέθσλα, ππνινγηζηέο, 
ηακπιέηεο); Ναη, απηφ είλαη δπλαηφ. Σν Jquery Mobile παξέρεη ππνζηήξημε 
cross-browser, δειαδή ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο κηαο 
ηζηνζειίδαο, εθαξκνγήο ή client-side θψδηθα ζε πεξηβάιινληα πνπ παξέρνπλ 
φια ηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ή αθφκα θαη νηαλ ππάξρεη έιιεηςε απηψλ. Γηα 
παξάδεηγκα, κηθξέο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ κηθξέο εηθφλεο κε 
ζχληνκε πεξηερφκελν, ελψ κεγαιχηεξεο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα 
εμππεξεηήζνπλ κεγαιχηεξεο εηθφλεο κε πην αλαιπηηθφ πεξηερφκελν. ήκεξα, νη 
πεξηζζφηεξεο νξγαλψζεηο κε παξνπζία ζην θφζκν ηνπ mobile ηππηθά 
ππνζηεξίδνπλ εμίζνπ έλα desktop Web θαη κηα ηζηνζειίδα θηλεηνχ. Δίλαη πιενλ 
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ράζηκν ρξφλνπ ε ππνζηήξημε πνιιαπιψλ δηαλνκψλ κηαο εθαξκνγήο. Ο 
ξπζκφο κε ηνλ νπνίν νη νξγαληζκνί αγθαιηάδνπλ ηελ  εμέιημε ηνπ mobile, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε ηνπο γηα απνθπγή ζπαηάιεο ρξφλνπ, ζα νδεγήζεη 
ζην κχζν «build once, run anywhere» 
 
 

Απνδνηηθέο Φόξκεο 
 
 

 ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ην jQuery Mobile ζα δεκηνπξγήζεη απνδνηηθά 
ζρέδηα γηα ζαο. Οη αθφινπζεο εηθφλεο δείρλνπλ πφζν θαιά αληαπνθξίλεηαη ν 
ζρεδηαζκφο jQuery Mobile γηα νξηδφληηα θαη θάζεηε ηνπνζέηεζε. Γηα 
παξάδεηγκα, θαηά ηελ θάζεηε απεηθφλεζε (Βι. Δηθφλα 1-11), νη εηηθέηεο 
ηνπνζεηνχληαη πάλσ απφ ηα πεδία ηεο θφξκαο. Δλαιιαθηηθά, ζηελ νξηδφληηα 
απεηθφλεζε (βι. Δηθφλα 1-12) ηα πεδία ηεο θφξκαο θαη εηηθέηεο εκθαλίδνληαη 
δίπια ην έλα ζην άιιν. Απηή ε απνδνηηθή-πξαθηηθή  ζρεδίαζε παξέρεη κηα 
επράξηζηε εκπεηξία γηα ην ρξήζηε. Σν Jquery Mobile πξνζθέξεη πνιιά απφ 
απηα ηα ραξαθηεξηζηηθα γηα ζαο ρσξίο θακία πξνζπάζεηα απφ κέξνπο ζαο! 
 
 

 
 
 

Δηθφλα 1-11.Κάζεηε απεηθφλεζε 
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Δηθφλα 1-12.Οξηδφληηα απεηθφλεζε 
 
 
 
 
 
 

Θεκαηηθόο ρεδηαζκόο 

 
 Σν Jquery Mobile ππνζηεξίδεη ελα ζεκαηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ επηηξέπεη ζηνπο 
ζρεδηαζηέο λα δνκήζνπλ  γξήγνξα ην ζηπι ηνπ UI ηνπο. Σν framework παξέρεη 
απηφκαηα πέληε ζεκαηηθά ζρέδηα κε ηελ δπλαηφηεηα ελαιιαγήο ζεκάησλ γηα 
φια ηα ζπζηαηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζειίδαο, θεθαιίδα, ην 
πεξηερφκελν, θαη ην ππνζέιηδν. Σν πην ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία 
πξνζαξκνζκέλσλ ζεκάησλ είλαη ην ThemeRoller3. Ο επαλαζρεδηαζκφο ελφο 
UI ρξεηάδεηαη ηελ ειάρηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα. Γηα παξάδεηγκα, κπνξψ λα 
πάξσ γξήγνξα έλα πξνεπηιεγκέλν ζέκα jQuery Mobile (βι. Δηθφλα 1-13) θαη 
λα ηελ μαλαδνκίζσ κε έλα λέν ζέκα ζε δεπηεξφιεπηα. ηελ πεξίπησζε ησλ 
ηξνπνπνηεκέλσλ κνπ ζέκα (βι. ρήκα 1-14), επέιεμα κηα ελαιιαθηηθή 
ζέκααπφ ηε ιίζηα. Η κφλε ζήκαλζε πνπ ρξεηαδφηαλ ήηαλ κία πξνζζήθε 
δεδνκέλσλ ηχπνπ : ζέκα ραξαθηεξηζηηθφ=”a”. 
 
 
<!-- Set the lists background to black --> 

<ul data-role="listview" data-inset="true" data-theme="a"> 
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  Δηθόλα 1-13.Θέκα πξνεπηινγήο               Δηθόλα 1-14 .Δλαιιαθηηθό ζέκα         
 
 

Πξνζβαζηκόηεηα 
 
 

 Οη Jquery Mobile εθαξκνγέο είλαη ζπκβαηφ κε ην 508 απφ πξνεπηινγή, έλα 
ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν είλαη πνιχηηκν γηα φινπο. Δηδηθφηεξα ην 508 είλαη 
έλαο νκνζπνλδηαθφο λφκνο πνπ απαηηεί νη εθαξκνγεο λα είλαη πξνζβάζηκεο 
απφ ρξήζηεο κε αλαπεξίεο. Οη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο βνεζεηηθέο 
ηερλνινγίεο γηα ην θηλεηφ Web είλαη αλαγλψζηεο νζφλεο. 
 

 
 
 Δηδηθφηεξα, ε θπβέξλεζε ή θξαηηθέο ππεξεζίεο απαηηνχλ απφ ηηο εθαξκνγέο 
ηνπο γηα λα είλαη 100% πξνζβάζηκεο. Δπηπιένλ, ε ρξήζε αλαγλψζηε νζφλε 
ηνπ θηλεηνχ απμάλεηαη. χκθσλα κε ηελ WebAIM, 66,7% ησλ ρξεζηψλ 
αλάγλσζεο νζφλεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ αλαγλψζηε νζφλεο γηα ηελ θηλεηή 
ζπζθεπή ηνπο. 
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πλνςίδνληαο αο δνύκε ηα ζεκαληηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
θάλνπλ ην jQuery Mobile κνλαδηθό : 

 
 
1. Οη Jquery Mobile εθαξκνγέο είλαη θαζνιηθά δηαζέζηκεο ζε φιεο ηηο ζπζθεπέο 
κε πξφγξακκα πεξηήγεζεο θαη έρνπλ βειηηζηνπνηεζεί γηα λα "ηξέμνπλ" ζρεδφλ 
ζε θάζε ηειέθσλν , tablet ,desktop , θαη e -reader ζπζθεπή. 
 
2.  Μπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ άκεζε αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ζην 
Web . 
 
3.  Έλαο απιφο θψδηθαο jQuery Mobile κπνξεί λα απνδίδεη ζηαζεξά ζε φιεο 
ππνζηεξηδφκελεο πιαηθφξκεο ρσξίο πξνζαξκνγέο .  
 
4.  Σν Jquery Mobile είλαη ελα απινπνηεκέλν framework ζήκαλζεο . Μπνξεί 
λα ρηίζεηε jQuery Mobile εθαξκνγέο κε 100 % ζήκαλζε. 
 
5. Σν Jquery Mobile ρξεζηκνπνηεί πξνεγκέλεο ηερληθέο βειηίσζεο γηα λα 
θαηαζηήζεη κηα πινχζηα εκπεηξία γηα φιεο ηηο ζπζθεπέο θαη παξέρεη εκπεηξία 
γηα ηνπο ειηθησκέλνπο πεξηεγεηέο. 
 
6. 'Δλα jQuery Mobile UI απνδίδεη απνηειεζκαηηθά κεηαμχ ησλ ζπζθεπψλ 
δηαθφξσλ κεγεζψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηειεθψλσλ , ηακπιεηψλ , 
επηηξαπέδησλ ππνινγηζηψλ ή θαη ηειενξάζεσλ . 
 
7. Σν jQuery Mobile ππνζηεξίδεη έλα ζεκαηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ επηηξέπεη ζηνπο 
ζρεδηαζηέο λα μαλαζρεδηάζνπλ γξήγνξα ην UI  ζε παγθφζκην επίπεδν . 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: 

 

 

Γλσξίδνληαο ην Jquery Mobile 
 
 
 ην θεθάιαην 1, εμεηάζακε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ην jQuery Mobile 
κνλαδηθφ. ηψξα ζα εμεηάζνπκε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ jQuery Mobile. Θα 
μεθηλήζνπκε κε κηα γεληθή επηζθφπεζε ηνπ πξνηχπνπ ζειίδαο jQuery Mobile. 
ηε ζπλέρεηα, ζα δνχκε πψο ην Jquery Mobile βειηηψλεη ηε ζήκαλζε ζηε 
θηλεηή ηειεθσλία. Δπίζεο, ζα εμεηάζνπκε πψο ζην Jquery ιεηηνπξγεί ε 
πινήγεζε.  
 
 
 

Πξόηππε ειίδα Jquery Mobile 
 

 
 Έλα πξφηππν ζειίδαο Jquery Mobile θαίλεηαη ζηε θαηαρψξεζε 2-1. Μπνξείηε 
λα αληηγξάςηε ην πξφηππν HTML θαη λα ην επηθνιιήζεηε ζε έλα editor θαη ζηε 
ζπλέρεηα λα αλνίμεηε ην απφ ην αγαπεκέλν ζαο πξφγξακκα πεξηήγεζεο. Σν 
πξφηππν είλαη ζεκαζηνινγηθή HTML5 θαη πεξηέρεη ραξαθηεξηζηηθα jQuery 
Mobile φπσο θαη αξρεία ηνπ CSS, JAVASCRIPT.  
 
 
Καταχώρηση 2–1.  jQuery Mobile Page Template  

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<title>Title</title> 

1 

 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 2   

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

3   <script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>  

4   <!--<script src="custom-scripts-here.js"></script>-->  

5   <script type="text/javascript" src="jquery.mobile.js"></script>  

   </head> 

   <body> 

6   <div data-role="page">  

7   <div data-role="header">  

   <h1>Page Header</h1> 

   </div> 

8    <div data-role="content">  

   <p>Hello jQuery Mobile!</p> 

    </div> 

9    <div data-role="footer">  
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   <h4>Page Footer</h4> 

   </div> 

   </div> 

</body> 

 

1 . Απηή είλαη ε ζπληζηψκελε δηακφξθσζε γηα jQuery Mobile . Η αμία «device-
width» ππνδεηθλχεη φηη ην πεξηερφκελν θαηαλεκέηηαη ζε φιν ην πιάηνο ηεο 
ζπζθεπήο  
2 . Σν CSS ηνπ  Jquery Mobile ζα εθαξκφζεη ζηπιηζηηθέο βειηηψζεηο γηα φιoπο 
ηνπο πεξηεγεηέο. 
3 . Η βηβιηνζήθε jQuery είλαη κηα βαζηθή εμάξηεζε ηεο jQuery Mobile θαη 
ζπληζηάηαη ε  ρξήζε ηνπ ππξήλα API jQuery εληφο ησλ Mobile ζειίδσλ ζαο, αλ 
ε εθαξκνγή ζαο απαηηεί πην δπλακηθή ζπκπεξηθνξά . 
4 . Αλ ρξεηαζηεί λα παξαθάκςεηε ηελ πξνεπηιεγκέλε ξχζκηζε jQuery Mobile, 
κπνξείηε λα εθαξκφζεηε ζαο πξνζαξκνγέο εδψ. 
5 . Η βηβιηνζήθε jQuery Mobile JavaScript πξέπεη λα δειψλνληαη κεηά ην 
jQuery. Η βηβιηνζήθε jQuery Mobile είλαη ε θαξδηά πνπ εληζρχεη νιφθιεξε ε 
θηλεηή εκπεηξία . 
6 . Σν data- role = "page" πξνζδηνξίδεη ην «πεξηερφκελν» ζειίδαο γηα κηα 
ζειίδα jQuery Mobile. Απηφ ην ζηνηρείν απαηηείηαη κφλν θαηά ηελ θαηαζθεπή 
πνιιψλ ζειίδσλ ζρέδηα (βιέπε Λίζηα 2-3 ) . 
7 . Σν data - role = " header " είλαη ε κπάξα θεθαιίδαο ή ηίηινπ , φπσο 
θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2-1 . Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη πξναηξεηηθφ. 
8 . Σν data-role = "content" είλαη ην «δνρείν» πεξηηχιηγκα γηα ην ζψκα ηνπ 
πεξηερνκέλνπ. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη πξναηξεηηθφ.  
9  . Σν data-role = "footer" πεξηέρεη ηε γξακκή ππνζέιηδνπ, φπσο θαίλεηαη ζην 
ρήκα 2-1. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη πξναηξεηηθφ 
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.  
                                     Δηθόλα 2-1. Hello Jquery Mobile 

Jquery Mobile  Βειηηώζεηο 
 
 
 

 
Πψο ην Jquery Mobile εληζρχεη ηε ζήκαλζεο γηα κηα βειηηζηνπνηεκέλε 
εκπεηξία θηλεηήο ηειεθσλίαο;  
 
 
1 . Πξψηνλ, ην Jquery Mobile ζα θνξηψζεη ηε ζεκαζηνινγηθή ζήκαλζε HTML 
(βι. ρήκα 2-1).  
2 . ηε ζπλέρεηα, ζα επαλαιάβεη θάζε ζπζηαηηθφ ηεο ζειίδαο, πνπ νξίδεηαη απφ 
ην ξφιν πνπ απνδίδνπλ. Θα εθαξκφζεη βειηηψζεηο CSS3 γηα θάζε ζπζηαηηθφ. 
Σειηθά ζα εληζρχεη ηε ζήκαλζε ζε κηα ζειίδα πνπ ζα ηε θαζηζηά θαζνιηθή  ζε 
φιεο ηηο θηλεηέο πιαηθφξκεο.  
3 . Σέινο, αθνχ νη βειηηψζεηο ηεο ζειίδαο είλαη πιήξεηο, ην Jquery Mobile ζα 
εκθαλίζεη ηε βειηηζηνπνηεκέλε ζειίδα.  
 
 
 
 



22 
 

 
           Σχήμα 2-1.  jQuery Mobile Page Enhancements Diagram 

 

 

 

 

 

Multi-Page Πεξίγξακκα 
 
 
 Σν Jquery Mobile ππνζηεξίδεη ηε δπλαηφηεηα λα ελζσκαηψζεηε πνιιέο 
ζειίδεο ζε έλα εληαίν HTML έγγξαθν, φπσο θαίλεηαη ζηε θαηαρψξεζε 2-3. 
Απηή ε ζηξαηεγηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επηηχρεη κηθξφηεξνπο 
ρξφλνπο απφθξηζεο θαηά ηε θφξησζε ππν-ζειίδσλ. Όπσο κπνξείηε λα δείηε 
ζην ην παξαθάησ παξάδεηγκα, ην πνιπζέιηδν έγγξαθν είλαη παλνκνηφηππν κε 
ην εληαίν πξφηππν ζειίδαο πνπ είδακε λσξίηεξα. 
 
 
 
Καταχώρηση 2–3. Multi-Page Template  

 

 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<title>Multi Page Example</title> 

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

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="jquery.mobile-min.css" /> 

<script type="text/javascript" src="jquery-min.js"></script> 

<script type="text/javascript"> 

/* Shared scripts for all internal and ajax-loaded pages */ 



23 
 

</script> 

<script type="text/javascript" src="jquery.mobile-min.js"></script> 

</head> 

<body> 

<!-- First Page --> 

<div data-role="page" id="home" data-title="Home"> 1 

<div data-role="header"> 

<h1>Welcome Home</h1> 

</div> 

<div data-role="content"> 

<a href="#contact" data-role="button">Contact Us</a> 2 

</div> 

</div> 

<!-- Second Page --> 

<div data-role="page" id="contact" data-title="Contact"> 

<div data-role="header"> 

<h1>Contact Us</h1> 

</div> 

<div data-role="content"> 

Contact information... 

</div> 

<script type="text/javascript"> 

/* Page specific scripts here */ 3 
</script> 

</div> 

</body> 

 

1 . Κάζε ζειίδα ζε έλα πνιπζέιηδν έγγξαθν πξέπεη λα πεξηέρεη έλα κνλαδηθφ 
αλαγλσξηζηηθφ . Μηα ζειίδα κπνξεί λα έρεη έλα ξφιν,  είηε ζειίδαο ή δηαιφγνπ. 
Καηά ηε θφξησζε ελφο πνιπζέιηδνπ εγγξάθνπ κφλν ε αξρηθή ζειίδα ζα λα 
εληζρπζεί θαη ζα εκθαληζηεί. Απηή ε ζπκπεξηθνξά είλαη ηδαληθφ γηα γξήγνξε 
απφθξηζε θνξέο.  
2 . Καηά ηε ζχλδεζε κε κηα εζσηεξηθή ζειίδα ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε 
απηήλ κε ην αλαγλσξηζηηθφ ηεο (id) . Γηα παξάδεηγκα, ην href γηα λα ζπλδέζεη 
κε ηε ζειίδα επαθήο πξέπεη λα ξπζκηζηεί σο href = " # επαθήο» . 
3 . Αλ ζέιεηε λα δείηε scripts κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο πξέπεη λα είλαη 
ηνπνζεηεηκέλα εληφο ηεο ζειίδαο ηνπ δνρείνπ . Ο θαλφλαο απηφο ηζρχεη επίζεο 
θαη γηα ηηο ζειίδεο πνπ θνξηψλνληαη κέζσ Ajax. Γηα παξάδεηγκα , θάζε 
JavaScript πνπ δειψλεηαη εζσηεξηθά ζε multi-page.html # επαθήο δελ ζα είλαη 
πξνζβάζηκα ζε πνιπζέιηδν.html#home. Μφλν ηα scripts ηεο ελεξγήο ζειίδαο 
ζα είλαη πξνζβάζηκα. Ωζηφζν ,φια ηα scripts, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ησλ 
jQuery , jQuery Mobile , θαη ησλ δηθψλ ζαο scripts πνπ δειψλνληαη κέζα ζηελ 
εηηθέηα ηεο θεθαιήο ζα είλαη δηαζέζηκε ζε φιεο ηηο εζσηεξηθέο θαη Ajaxloaded 
ζειίδεο. 
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Ajax-Driven Πινήγεζε 
 
 
ην παξάδεηγκα παξαπάλσ (βι. ρήκα 2-3 ) είδακε πψο ην Jquery Mobile 
πινεγεί απφ κία εζσηεξηθή ζειίδα ζηελ άιιε.  Καηά ηελ πινήγεζε απφ 
ζειίδα ζε ζειίδα , κπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε ην είδνο ηεο κεηάβαζεο. Απφ 
πξνεπηινγή , ην πιαίζην ζα εθαξκφζεη κηα « δηαθάλεηα »  θαηά ηε κεηάβαζε, 
γηα φιεο ηηο κεηαβάζεηο. 
 
< - ! Πινεγεζείηε ζε κηα εζσηεξηθή ζειίδα - > 
 
<div data-role="content"> 
<a href="#contact" data-role="button"> Δπηθνηλσλήζηε καδί καο < / a> 
< / div > 
 
Σν κνληέιν πινήγεζεο είλαη δηαθνξεηηθφ , φηαλ κηα ζειίδα κεηαβαίλεη ζε κηα 
άιιε. Γηα παξάδεηγκα : 
 
 
Λίζηα 2-4 . Ajax πινήγεζε  
 
 
<div data-role="content"> 
<a href="contact.html" data-role="button"> Δπηθνηλσλήζηε καδί καο < / a> 
< / div > 
 
 
Όηαλ θάλεηε θιηθ ζην ζχλδεζκν "Δπηθνηλσλήζηε καδί καο" παξαπάλσ, ην 
Jquery Mobile ζα επεμεξγαζηεί ην αίηεκα απηφ σο αθνινχζσο:  
 
1 . Θα αλαιχζεη ην href θαη ζα θφξησζεη ηε ζειίδαο κέζσ αίηεκα Ajax (Hijax).  
Δάλ ε ζειίδα έρεη θνξησζεί κε επηηπρία, ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην DOM ηεο 
ηξέρνπζαο ζειίδαο. 
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ρήκα 2-2. jQuery Mobile Hijax Request 
 
Έρνληαο πξνζηεζεί ε ζειίδα κε επηηπρία ζην DOM, ην Jquery Mobile ζα 
εληζρχζεη ηελ  ζειίδα, ζα ελεκέξσζεη ηα ζηνηρεία @ href, θαη ζα νξίζεη ηα data-
url  ζηνηρεία αλ δελ νξίζηεθαλ.  
2 . ηε ζπλέρεηα ζα κεηαβεί ζηε λέα ζειίδα κε ην ραξαθηεξηζηηθφ: "δηαθάλεηα"  
κεηάβαζεο. Σν framework είλαη ζε ζέζε λα επηηχρεη κηα νκαιή κεηάβαζε CSS  
δηφηη ηφζν ην "απφ" θαη "έσο" ζειίδα ζπλππάξρνπλ ζην DOM. Αθνχ έρεη  
επηηεπρζεί ε κεηάβαζε, ηεο ζειίδαο ζα αλαηεζεί  ην «ui-ζειίδα-ελεξγφ» CSS 
class.  
3 . Η δηεχζπλζε URL πνπ πξνθχπηεη είλαη επίζεο bookmarkable.  
4 . Δάλ νπνηαδήπνηε ζειίδα απνηπγράλεη λα θνξησζεί, ζα εκθαληζηεί έλα 
κήλπκα "θάικα θφξησζεο ζειίδαο" (βι. ρήκα 2-3). 
 
 

 
ρήκα 2-3. Error Loading Screen 

 

Μεταβάσεις 
 
 

 Σν Jquery Mobile έρεη έμη CSS-based εθέ κεηάβαζεο γηα επηινγή  θαηά ηε 
κεηάβαζε κεηαμχ ησλ ζειίδσλ. Απφ πξνεπηινγή, ην πιαίζην ζα εθαξκφζεη κηα 
«δηαθάλεηα» πνπ ηζρχεη γηα φια ηα κεηαβάζεηο. Μπνξνχκε λα νξίζνπκε κηα 
ελαιιαθηηθή κεηάβαζε έλα data-transition ραξαθηεξηζηηθφ : 
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<a href="dialog.html" data-transition="slideup"> Δκθάληζε δηαιφγνπ </ a>  
Η πιήξεο ιίζηα ησλ εθέ κεηάβαζεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 
 
Μεηάβαζε θαη ρξήζε 
 
 
Slide: 
Η πιένλ θνηλή κεηάβαζε γηα κεηαθίλεζε κεηαμχ ησλ ζειίδσλ. Η κεηάβαζε 
απηή δίλεη ην εκθάληζε φηη θηλείηαη πξνο ηα εκπξφο ή πξνο ηα πίζσ ζε κηα ξνή 
ησλ ζειίδσλ. Δίλαη ε πξνεπηιεγκέλε  κεηάβαζε γηα φινπο ηνπο ζπλδέζκνπο. 
Slideup: 
Μηα θνηλή κεηάβαζε γηα ην άλνηγκα ησλ δηαιφγσλ ή εκθαλίδνκελσλ 
πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ. Απηφ ην είδνο κεηάβαζεο δίλεη ηελ εληχπσζε φηη ζα 
ρξεηαζηεί λα ζπιιέμνπκε επηπξφζζεηα ζηνηρεία γηα ηε ζειίδα.  
Slidedown:  
Απηή ε κεηάβαζε είλαη ην αληίζηξνθν ηνπ slideup αιιά κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα έλα παξφκνην απνηέιεζκα. 
Pop: 
Αθφκα έλα είδνο κεηάβαζεο γηα ην άλνηγκα δηαιφγσλ ή επηπξφζζεησλ 
πιεξνθνξηψλ. 
Fade: 
 Έλα θνηλφ εθέ κεηάβαζεο γηα ηηο ζειίδεο εηζφδνπ ή εμφδνπ. 
Flip: 
Μηα θνηλή κεηάβαζε γηα ηελ πξνβνιή επηπξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ. Σππηθά, ην 
πίζσ κέξνο ηεο νζφλεο έρεη εηθνλίδηα πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη ζηελ θχξηα 
UI. 
None:  
Κακία κεηάβαζε δελ εθαξκφδεηαη. 
 
 
Η δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο απφ ηε ζειίδα πξνο ζειίδα παξνπζηάδεηαη ζηα 
αθφινπζα βήκαηα:  
 
1 . Έλαο ρξήζηεο αθνπκπά ην θνπκπί γηα λα κεηαβεί ζηελ επφκελε ζειίδα (βι. 
Δηθφλα 2-5).  
2 . Σν πιαίζην ζα θνξηψζεη ηελ επφκελε ζειίδα κε έλα αίηεκα Hijax θαη ζα 

πξνζηεζεί ην ζην DOM ηεο ηξέρνπζαο ζειίδαο. (βι. Δηθφλα 2–6). 

3 . (βι. Δηθφλα 2-7). Απηφ ην παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηεί ε πξνεπηιεγκέλε "slide" 
κεηάβαζε.  
4 . Η επφκελε ζειίδα εκθαλίδεηαη θαη ε κεηάβαζε είλαη πιήξεο (βι. Δηθφλα 2-
8). 
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Δηθόλα 2-5 . Tap the button to navigate to another page 
 
 

 
 

Δηθόλα 2-6. Step #2: Framework loads the next page side-by-side 
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Δηθόλα 2-7. Step #3: Framework transitions to next page 
 
 

 
 

Εικόνα 2-8.Step #4: Transition is complete 
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Διάλογοι 
 
 

 Οη δηάινγνη είλαη παξφκνηνη κε ηηο ζειίδεο εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηνπο, πνπ είλαη 
ζε εζνρή γηα λα ηνπο δψζεη ηελ εκθάληζε ελφο παξαζχξνπ. Σν Jquery Mobile 
είλαη αξθεηά επέιηθην ζε ζρέζε κε ην πψο κπνξνχκε λα ην ζεκαηίζνπκε ηνπο 
δηαιφγνπο. Μπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε δηαιφγνπο επηβεβαίσζεο (βι. 
Δηθφλα 2-9), δηάινγνη ζπλαγεξκνχ (βι. Δηθφλα 2 - 10), θαη αθφκα θχιιν ζηπι 
δηαιφγνπο (βιέπε Δηθφλα 2-11, Δηθφλα 2-12). 
 
 
 

                                
 
 Δηθνλα 2-9. Confirmation Dialog                          Εικόνα 2-10. Alert Dialog 

 
 
 
 

 Μπνξνχκε λα κεηαηξέςνπκε κηα ζειίδα ζε έλα δηάινγν είηε ηε ζχλδεζε ή ηε 
ζειίδα ζπληζηψζα. ε έλα ζχλδεζκν,  πξνζζέζεηε ηα data-rel = "δηαιφγνπ" 
ραξαθηεξηζηηθφ, φπσο θαίλεηαη ζηε θαηαρψξεζε 2-5. Η πξνζζήθε απηνχ ηνπ 
ραξαθηεξηζηηθφ ζα θνξηψζεη απηφκαηα ηε ζειίδα-ζηφρν θαη ζα βειηηψζεη ην 
παξάζπξν δηαιφγνπ. 
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Καηαρώξεζε 2–5. Link-level transformation 
 
 
<!-- Open a page as a dialog --> 
<a href="#terms" data-rel="dialog" data-transition="slidedown">Terms</a> 
<!-- The page remains unchanged. --> 
<div data-role="page" id="terms"> 
<div data-role="header"> 
<h1>Terms and Conditions</h1> 
</div> 
<div data-role="content"> 
Do you agree to these terms? 
<a href="#" data-role="button" data-inline="true" 
data-rel="back" data-theme="a">Disagree</a> 
<a href="#" data-role="button" data-inline="true">Agree</a> 
</div> 
</div> 
We can also configure dialogs at the page container. Add the data-
role="dialog" 
attribute to the page container and when the component loads it will be 
enhanced as a 
modal dialog  
 
 
 
Καηαρώξεζε 2–6. Page-level transformation  
 
 
<!-- Link without data-rel="dialog" attribute --> 
<a href="#terms" data-transition="slidedown">Terms and Conditions</a> 
<!-- Configure this page to appear as a dialog --> 
<div data-role="dialog" id="terms"> 
<div data-role="header"> 
<h1>Terms and Conditions</h1> 
</div> 
<div data-role="content" data-theme=”c”> 
Do you agree to these terms? 
<a href="#" data-role="button" data-inline="true" 
data-rel="back" data-theme="a">Disagree</a> 
<a href="#" data-role="button" data-inline="true">Agree</a> 
</div> 
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   Δηθόλα 2-11. Action Sheet #1                       Εικόνα 2-12. Action Sheet #2 
 
 
 
Καηαρώξεζε 2–7. Action Sheet  
 
 
<!-- Logout link --> 
<a href="#logout" data-transition="slidedown">Logout</a> 
<!-- Create an action sheet by simply removing the header! --> 
<div data-role="dialog" id="logout"> 
<div data-role="content"> 
<span class="title">Are you sure?</span> 
<a href="#home" data-role="button" data-theme="b">Yes, I'm Sure!</a> 
<a href="#" data-role="button" data-theme="c" data-rel="back">No Way!</a> 
</div> 
<style> 
span.title { display:block; text-align:center; 
margin-top:10px; margin-bottom:20px; } 
</style> 
</div> 
 
 
 Απηφ είλαη επίζεο ε πξψηε επαθή καο κε ηα data-themeραξαθηεξηζηηθά. 
Μπνξνχκε απιά λα πξνζζέζνπκε αληίζεζε θαη ην ζηπι ζε φιεο ηηο 
ζπληζηψζεο Jquery Mobile κε απηή ηελ ηδηφηεηα. ην παξαδείγκαηα καο, 
κπνξνχκε λα νξίζνπκε ην ζέκα ηνπ ππφβαζξνπ θαη ηα θνπκπηά καο. 
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Dialog UX Guidelines 
 
 

πλέπεηα είλαη ν πην ζεκαληηθφο ζηφρνο ηνπ ζρεδηαζκνχ φηαλ styling ζηνηρεία 
UI ζαο. ζε αθνξά, ζην δηάινγν, ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 
κεξηθέο ζπκβνπιέο απφ ην θηλεηφ Interface ηεο Apple Guidelines4 
πεξηιακβάλνπλ: 
 
 
 
Alerts: 
 
 
� Πξνηηκήζηε εηδνπνηήζεηο γηα λα εκθαλίζεηε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
αθνξνχλ ηε ρξήζε ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο (βι. Δηθφλα 2-10). 
 
� Σα θνπκπηά εηδνπνίεζεο είλαη ρξσκαηηζκέλα είηε θσηεηλά ή ζθνηηλά.  Γηα κηα 
πξνεηδνπνίεζε ελφο πιήθηξνπ ην θνπκπί είλαη πάληα αλνηρηφρξσκν. Γηα έλα 
παξάζπξν δηαιφγνπ κε δχν θνπκπηά, ην αξηζηεξφ θνπκπί είλαη πάληα ζθνηεηλφ 
θαη ην δεμί πιήθηξν ηνπ είλαη πάληα ην θσηηλφ (βιέπε Δηθφλα 2 - 9). 
 
� ε έλα παξάζπξν δηαιφγνπ κε δχν θνπκπηά πνπ πξνηείλεη ηελ επλντθή 
δξάζε πνπ νη ρξήζηεο είλαη πηζαλφ λα επηιέμνπλ, ην θνπκπί πνπ αθπξψλεη ηε 
δξάζε ζα πξέπεη λα είλαη ε αξηζηεξά θαη ζθνπξφρξσκν (βι.Δηθφλα 2-9). 
 
� ε έλα παξάζπξν δηαιφγνπ κε δχν θνπκπηά πνπ πξνηείλεη κηα δπλεηηθά 
επηθίλδπλε ελέξγεηα (δηαγξαθή), ην θνπκπί πνπ αθπξψλεη ηε δξάζε ζα πξέπεη 
λα είλαη ζηα δεμηά θαη ασνηθηφρξσκν. πρλά ηα θνπκπηά πνπ εθηεινχλ 
επηθίλδπλεο ελέξγεηεο είλαη θφθθηλα. 
 
 
 
Action Sheets: 
 
 
� Πξνηηκήζηε ηα θχιια δξάζεο γηα λα ζπγθεληξψζεηε ηελ επηβεβαίσζε ησλ 
θαζεθφλησλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη απφ ην ρξήζηε (βι. Δηθφλα 2-11). Φχιια 
δξάζεο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα παξέρνπλ ζην ρξήζηε 
έλα εχξνο επηινγψλ γηα ηελ ηξέρνπζα εξγαζία ηνπο (βι. Δηθφλα 2-12). 
 
� Έλα θχιιν δξάζεο πεξηιακβάλεη πάληα ηνπιάρηζηνλ δχν θνπκπηά πνπ 
επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα επηιέμεη πψο λα νινθιεξψζνπλ ην έξγν ηνπο. 
 
� πκπεξηιάβεηε έλα θνπκπί αθχξσζεο γηα λα επηηξέςεηε ζηνπο ρξήζηεο λα 
εγθαηαιείςνπλ ηελ εξγαζία. Σν θνπκπί ηεο αθχξσζεο βξίζθεηαη ζην θάησ 
κέξνο ηνπ θχιινπ δξάζεο γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ ρξεζηψλ λα δηαβάδνπλ 
φιεο ηηο επηινγέο πξηλ απφ ηελ επηινγή ηεο αθχξσζεο. Σν ρξψκα πξέπεη λα 
αληηζηνηρεί κε ην ρξψκα ηνπ θφληνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: 

 

 

ΠΛΟΖΓΖΖ ΜΔ ΚΔΦΑΛΗΓΔ,  
ΓΡΑΜΜΔ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ, ΚΑΗ ΜΠΑΡΔ 

 
 

 Όιεο νη εθαξκνγέο θηλεηψλ ρξεηάδνληαη γξακκέο εξγαιείσλ γηα λα βνεζήζνπλ 
ηελ πινήγεζε ή ηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ ζηελ νζφλε. ε απηφ ην θεθάιαην ζα 
εμεηάζνπκε ηα ζηνηρεία jQuery Mobile πνπ παξέρνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. 
Σα θχξηα ζπζηαηηθά είλαη νη θεθαιίδεο θαη ηα ππνζέιηδα. Οη θεθαιίδεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ ηίηινπ ηεο ζειίδαο θαη 
κπνξεί πξναηξεηηθά λα πεξηιακβάλεη ειέγρνπο γηα λα βνεζήζεη ηελ πινήγεζε 
αληηθείκελσλ ζρεηηθά κε ηελ νζφλε. Σα ππνζέιηδα έρνπλ ζρεδηαζηεί παξφκνηα 
κε θεθαιίδεο, αιιά πξνζδηνξίδνπλ ζπλήζσο κηα γξακκή εξγαιείσλ ή κπάξα. 
 
 
 

 ΚΔΦΑΛΗΓΑ 
 

 Η κπάξα εκθαλίδεη ηνλ ηίηιν ηεο ηξέρνπζαο νζφλεο. Δπηπιένλ, κπνξείηε λα 
πξνζζέζεηε θνπκπηά γηα ηελ πινήγεζε ή λα πξνζζέζεηε ζηνηρεία ειέγρνπ 
πνπ δηαρεηξίδνληαη δεδνκέλα ζηε ζειίδα. Αλ θαη ε θεθαιίδα είλαη πξναηξεηηθή,  
ρξεζηκνπνηείηαη  ζπλήζσο γηα λα παξέρεη έλαλ ηίηιν γηα ηελ ελεξγή ζειίδα. Αο 
μεθηλήζνπκε κε ηελ εμέηαζε ηεο δνκή ηεο θεθαιίδαο θαη λα δνχκε πψο 
κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε επηπιένλ ζηνηρεία ειέγρνπ γηα λα βνεζήζνπκε 
ζηε θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζειίδαο. 
 
 
Τπάξρνπλ κεξηθά ζεκεία πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ θεθαιίδα: 
 
� Η θεθαιίδα νξίδεηαη κε ην data-role = "header" ραξαθηεξηζηηθφ. 
� Η θεθαιίδα είλαη έλα πξναηξεηηθφ ζπζηαηηθφ. 
� Μπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε ην ζέκα ηεο επηθεθαιίδαο κε ην data-theme 
ραξαθηεξηζηηθφ. Αλ ην ζέκα δελ έρεη νξηζηεί γηα ηελ θεθαιίδα ζα θιεξνλνκήζεη 
ην πξνεπηιεγκέλν ζέκα (data-theme = "a"). 
� Όια ηα επίπεδα επηθεθαιίδαο (H1-H6) έρνπλ ζεκαηηζηεί νκνηφκνξθα γηα λα 
δηαηεξεζεί ε ζπλνρή. 
� Μπνξνχκε λα θάλνπκε ηελ θεθαιίδα ζηαζεξή κε ηελ πξνζζήθε ηνπ data-
position = "fixed "ραξαθηεξηζηηθφ. 
 
 
 
 
 
 
 

Γνκή 
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 Η βαζηθή ρξήζε ηνπ header είλαη λα εκθαλίζεη απιά ηνλ ηίηιν ηνπ ηελ ελεξγή 
ζειίδα. Μηα θεθαιίδα ζηελ απινχζηεξε κνξθή ηεο δείρλεηαη παξαθάησ. 
 
<div data-role="header"> 
<h1>Header Title</h1> 
</div> 

Σνπνζέηεζε 
 

Τπάξρνπλ ηξεηο κνξθέο δηαζέζηκεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ header: 
 
� Πξνεπηιεγκέλε ζέζε: Η θεθαιίδα ζα εκθαλίδεηαη ζην επάλσ άθξν ηεο 
νζφλεο θαη ζα βγαίλνπλ εθηφο νπηηθνχ πεδίνπ θαηά ηελ θχιηζε. 
 
<div data-role="header"> 
<h1>Default Header</h1> 
</div> 
 
� Fixed: Μία ζηαζεξή θεθαιίδα ζα παξακέλεη πάληα ηνπνζεηεκέλε ζην νξαηφ  
πάλσ άθξν ηεο νζφλεο. Ωζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα εθδήισζεο θχιηζεο ε 
επηθεθαιίδα ζα εμαθαληζηεί κέρξη ην ηέινο ηεο θχιηζεο. Μπνξνχκε λα 
δεκηνπξγήζνπκε κία ζηαζεξή θεθαιίδα κε ηε πξνζζήθε ησλ data-position = 
"fixed" ραξαθηεξηζηηθφ. 
 
<div data-role="header" data-position="fixed"> 
<h1>Fixed Header</h1> 
</div> 
 
� Responsive: Όηαλ δεκηνπξγνχκε κηα ζειίδα fullscreen ηα πεξηερφκελα ζα  
θαίλνληαη απφ άθξε ζε άθξε θαη ε θεθαιίδα θαη ην ππνζέιηδν ζα εκθαλίδνληαη 
θαη εμαθαλίδνληαη βάζε ηνπ αγγίγκαηνο. Λεηηνπξγία πιήξνπο νζφλεο είλαη έλα 
ρξήζηκν ζελάξην γηα ηελ έθζεζε θσηνγξαθηψλ ή βίληεν. Γηα λα 
δεκηνπξγήζνπκε κία fullscreen ζειίδα πξνζζέηνπκε ην ραξαθηεξηζηηθφ data- 
fullscreen="true" θαη ζπκπεξηιακβάλνπκε ην data-position="fixed" 
ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ θεθαιίδα θαη ην ππνζέιηδν (βιέπε Καηαρψξεζε 3-1). 
Γηα παξάδεηγκα, ζηε θαηαρψξεζε 3-1 έρνπκε κία fullscreen ζειίδα πνπ 
εκθαλίδεη κηα θσηνγξαθία. Δάλ ν ρξήζηεο αθνπκπήζεη ηελ νζφλε, ε θεθαιίδα 
θαη ην ππνζέιηδν ζα εκθαληζηνχλ θαη εμαθαληζηνπλ (βι. ρήκα 3-2). ε απηφ 
ην παξάδεηγκα, έρνπκε έλα πξφγξακκα πξνβνιήο θσηνγξαθηψλ. 
 
Καηαρώξεζε  3–1. Fullscreen  
<div data-role="page" data-fullscreen="true"> 
<div data-role="header" data-position="fixed"> 
<h3>Header</h3> 
</div> 
<div data-role="content"> 
<!-- Fullscreen content --> 
</div> 
<div data-role="footer" data-position="fixed"> 
<h3>Footer</h3> 
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</div> 
 

 
 
                     Δηθόλα 3–1. Fullscreen 
 
 

 
 
Εικόνα 3–2. Fullscreen with responsive header and footer 

 

 

 

 

ΚΟΤΜΠΙΑ  
 
 

 Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο, φπνπ ζα ρξεηαζηεί λα πξνζζέζνπκε ζηνηρεία ειέγρνπ 
ζηελ θεθαιίδα γηα λα βνεζήζνπκε ζηεδηαρείξεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο 
νζφλεο. Τπάξρνπλ ηξεηο κνξθέο  θνπκπηψλ πνπ κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε 
ζηε θεθαιίδα. Απηά πεξηιακβάλνπλ: 
 
� Έλα θνπκπί κφλν κε θείκελν. 
� Έλα θνπκπί κε κφλν έλα εηθνλίδην (βι. Δηθφλα 3-4). Έλα  θνπκπί κε εηθνλίδην  
απαηηεί ηελ πξνζζήθε δχν ραξαθηεξηζηηθψλ: data-icon θαη dataiconpos= 
"notext ". 
� Έλα θνπκπί κε  θείκελν θαη εηθνλίδην (βι. Δηθφλα 3-3). Απηφ ην θνπκπί 
απαηηεί ην data-icon ραξαθηεξηζηηθφ.  
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Δηθόλα 3-3. Header with buttons                    Εικόνα 3-4. Header with icon 
 
 
 
 Σν Jquery Mobile ζα πεξηθφςεη ηηο θεθαιίδεο θαη ηα ππνζέιηδα κε κεγάινπο 
ηίηινπο (βι. Δηθφλα 3-6). Όηαλ ην θείκελν είλαη πνιχ κεγάιν ,ζα πεξηθφςεη ην 
θείκελν θαη ζα πξνζζέζεη απνζησπεηηθά ζην ηέινο. Αλ αληηκεησπίζνπκε απηή 
ηε θαηάζηαζε θαη ζέινπκε λα δείμνπκε ην πιήξεο θείκελν (βι. Δηθφλα 3-7), 
κπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε ηνλ επηινγέα CSS γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 
ζέκαηνο, φπσο θαίλεηαη ζηε θαηαρψξεζε 3-5. 
 
 
Καηαρώξεζε  3–5. Truncation Fix 
.ui-header .ui-title, .ui-footer .ui-title { 
margin-right: 0 !important; margin-left: 0 !important; 
} 
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 Δηθόλα 3–6. Truncation Issue                        Δηθόλα 3–7. Truncation Fix 
 
 
 
 

ΠΙΩ ΚΟΤΜΠΙ 
 
 

 Σα θνπκπηά επηζηξνθήο (βι. ρήκα 3-8) κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κεγάιεο 
ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ UX ζρεδηαζηψλ. Πξέπεη πξνζζέηνπκε ηα δηθά καο ηα 
θνπκπηά επηζηξνθήο ή ζα πξέπεη λα αμηνπνηνχκε ην πιηθφ / ινγηζκηθφ ησλ 
θνπκπηψλ επηζηξνθήο, πνπ είλαη δηαζέζηκα ζε νξηζκέλεο ζπζθεπέο θαη φινπο 
ηνπο πεξηεγεηέο; Δπηπρψο, ην Jquery Mobile καο πξνζθέξεη ηελ επηινγή , ηεο 
απηφκαηεο ελεξγνπνίεζεο ή απελεξγνπνίεζεο ηνπο ζε παγθφζκην επίπεδν.  
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Δηθόλα 3–8. Back button must be explicitly enabled. 

 

 

 

 

 Σν θνπκπί επηζηξνθήο είλαη απελεξγνπνηεκέλν απφ πξνεπηινγή εληφο Jquery 
Mobile. Δάλ ρξεηaδφκαζηε ην πίζσ θνπκπί  λα εκθαληζηεί κέζα ζηελ θεθαιίδα 
έρνπκε πνιιέο επηινγέο γηα ηελ πξνζζήθε ηνπ: 
� Μπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ην θνπκπί επηζηξνθήο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 
ζειίδα κε ηελ πξνζζήθε δεδνκέλσλ autoback-btn = "true" ζηε ζειίδα. 
� Μπνξνχκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ζε παγθφζκην επίπεδν ην πίζσ θνπκπί 
ξπζκίδνληαο ηελ επηινγή addBackBtn, φηαλ ζπλδέεηαη κε ηελ επηινγή 
mobileinit. Μεηά ηε ξχζκηζε απηήο ηεο επηινγήο, ην θνπκπί επηζηξνθήο ζα 
εκθαληζηεί απηφκαηα αλ ππάξρεη κηα ζειίδα ζηελ κλήκε. 
 
 
<div data-role="page" data-add-back-btn="true" 
data-back-btn-text="Previous"> 
// Globally enable the back button, set the default back button text, 
// and set back button theme 
$(document).bind('mobileinit',function(){ 
$.mobile.page.prototype.options.addBackBtn = true; 
$.mobile.page.prototype.options.backBtnText = "Previous"; 
$.mobile.page.prototype.options.backBtnTheme = "b"; 
}); 
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 Δπηπιένλ, αλ έρνπκε ελεξγνπνηήζεη ην θνπκπί επηζηξνθήο ζε παγθφζκην 
επίπεδν, κπνξνχκε λα επηιέμνπκε λα ην απελεξγνπνηήζνπκε ζε 
ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο, πξνζζέηνληαο ηα data-add-back-btn="false" ζηελ 
ζειίδα. Απηφ ζα αθαηξέζεη ην θνπκπί επηζηξνθήο απφ ηελ επηθεθαιίδα ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ ζειίδσλ. 
 
<div data-role="header" data-add-back-btn="false"> 
 
 
 

ΤΝΓΔΖ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 
 
 

Δάλ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα θνπκπί πνπ ζπκπεξηθέξεηαη παξφκνηα 
κε έλα πίζσ θνπκπί, κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ην data-rel = "back". 
 
 
<a href="home.html" data-rel="back" data-role="button">Go Back</a> 

 

Με ην data-rel = "back", ν ζχλδεζκνο ζα κηκηζεί ην πίζσ θνπκπί. 

 

 

 ΤΠΟΔΛΗΓΟ 

 

 Σν ζπζηαηηθφ footer είλαη ζρεδφλ ηαπηφζεκν κε ηελ θεθαιίδα κε κηθξέο κφλν 

δηαθνξέο. Η θχξηα δηαθνξά είλαη φηη ην ππνζέιηδν είλαη πην επέιηθην ζε ζρέζε 

κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θνπκπηψλ ηνπ. Σν ππνζέιηδν ηνπνζεηεί ηα θνπκπηά 

δηαδνρηθά απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Απηή ε επειημία καο επηηξέπεη λα 

ζεκαηίζνπκε ην ππνζέιηδν καο σο κηα γξακκή εξγαιείσλ ή κπάξα. 

 

Τπάξρνπλ κεξηθά ζεκεία πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα ην ππνζέιηδν: 
.  
� Σν ππνζέιηδν νξίδεηαη κε ην data-role = "footer" ραξαθηεξηζηηθφ. 
�Σν ππνζέιηδν ηνπνζεηεί θνπκπηά inline θαη ζε δηαδνρηθή ζεηξά απφ αξηζηεξά 
πξνο ηα δεμηά. Απηφ επηηξέπεη ηελ επειημία γηα ηε δεκηνπξγία εξγαιείσλ. 
� Σν ππνζέιηδν είλαη πξναηξεηηθφ. 
� Μπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε ην ζέκα ηνπ ππνζέιηδνπ κε ην data-theme 
ραξαθηεξηζηηθφ. Αλ δελ έρεη νξηζηεί ζέκα γηα ην ππνζέιηδν ζα θιεξνλνκήζεη ην 
ζέκα απφ ηε ζειίδα ζπζηαηηθφ. Σν πξνεπηιεγκέλν ζέκα είλαη καχξν (data-
theme="a"). 
� Μπνξνχκε λα θάλνπκε ην ππνζέιηδν ζηαζεξφ κε ην data-position = "fixed " 
ραξαθηεξηζηηθφ. 
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 Η ππνζεκείσζε ζηελ απινχζηεξε κνξθή ηεο, εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ 

θψδηθα. Σν data-role = "footer" είλαη ην κφλν απαηηνχκελν ραξαθηεξηζηηθφ. 

Μέζα ζην ππνζέιηδν, κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε νπνηαδήπνηε 

ζεκαζηνινγηθή HTML. Τπνζέιηδα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

πεξηέρνπλ γξακκή εξγαιείσλ θαη ζηελ θαξηέια ειέγρνπ. Η γξακκή εξγαιείσλ 

παξέρεη έλα ζχλνιν  ελεξγεηψλ, φπνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ νη ρξήζηεο. 

Καη κηα κπάξα δίλεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα ηελ ελαιιαγή κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ κέζα απφ ηελ εθαξκνγή. 

 

<div data-role="footer"> 
<!-- Add footer text or buttons here --> 
</div> 

 

 

 

 

Εικόνα 3–9. Default footer position 
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ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

 

Οη ηξεηο κνξθέο ηεο ζέζεο γηα ηελ θεθαιίδα ηζρχνπλ θαη γηα ην ππνζέιηδν. 

Απηέο πεξηιακβάλνπλ: 

 

� Default: Έλα πξνεπηιεγκέλν ππνζέιηδν ηνπνζεηείηαη κεηά ην ηκήκα 
πεξηερνκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ην πεξηερφκελφ καο εθηείλεηαη πέξα απφ 
ην χςνο ηνπ παξαζχξνπ πξνβνιήο καο, ην ππνζέιηδν δελ ζα εκθαλίδεηαη 
κέρξη λα κεηαβνχκε ζην ηέινο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 
 
<div data-role="footer"> 
<!-- Default footer --> 
</div> 
 
� Fixed: Έλα ζηαζεξφ ππνζέιηδν, ζα παξακείλεη πάληα ηνπνζεηεκέλν ζην 
νξαηφ θάησ άθξν ηεο νζφλεο. Ωζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα εθδήισζεο θχιηζεο 
ην ππνζέιηδν ζα εμαθαληζηεί κέρξη ην θχιηζεο λα ηειεηψζεη. Μπνξνχκε λα 
δεκηνπξγήζνπκε έλα ζηαζεξφ ππνζέιηδν κε ηελ πξνζζήθε ηνπ data-position = 
"fixed" ραξαθηεξηζηηθνχ. 
 
<div data-role="footer" data-position="fixed"> 
<h3>Fixed Footer</h3> 
</div> 
 
 
� Responsive: Όηαλ δεκηνπξγνχκε κηα ζειίδα fullscreen ηα πεξηερφκελα ζα 
θαίλνληαη απφ άθξε ζε άθξε θαη ε θεθαιίδα θαη ην ππνζέιηδν ζα εκθαλίδνληαη 
θαη εμαθαλίδνληαη βαζηδφκελα ζε κηα απφθξηζε ζην άγγηγκα. Λεηηνπξγία 
πιήξνπο νζφλεο είλαη έλα ρξήζηκν ζελάξην γηα πξνβνιέο θσηνγξαθηψλ ή  
βίληεν. Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κία fullscreen ζειίδα πξνζζέηνπκε ηα  data 
fullscreen = "true" ζηε ζειίδα θαη data-position="θηρεδ" ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ 
θεθαιίδα θαη ην ππνζέιηδν ζηνηρεία. 
 
 
 

ΚΟΤΜΠΗΑ  
 

 
Τπάξρνπλ ηξεηο κνξθέο ησλ θνπκπηψλ πνπ κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ζε 
έλα ππνζέιηδν: 
 
 
� Κνπκπί κε θείκελν. Απηφ ην ζηχι θνπκπηνχ ιεηηνπξγεί θαιά κέζα ζε γξακκή 
εξγαιείσλ επεηδή ε εκθάληζε ηεο δελ είλαη ηφζν κεγάιε φζν ελφο κπαξ 
θαξηέια. Δλαο ζχλδεζκνο ηνπ ππνζέιηδνπ ζα εκθαληζηεί σο θνπκπί κε 
θείκελν: 
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<a href="#">Sync</a> 
 
� Κνπκπί κφλν κε εηθνλίδην. Απηφ ην ζηχι θνπκπηνχ ιεηηνπξγεί επίζεο θαιά 
κέζα ζε γξακκή εξγαιείσλ. Έλα εηθνλίδην-θνπκπί  απαηηεί ηελ πξνζζήθε δχν 
ραξαθηεξηζηηθψλ, data-icon θαη data-iconpos="notext": 
 
<a href="#" data-icon="plus" data-iconpos="notext"></a> 
 
� Έλα θνπκπί κε θείκελν θαη εηθνλίδην. Απηφ ην ζηχι θνπκπηνχ ιεηηνπξγεί θαιά 
κέζα ζε κηα κπάξα:  
 
<a href="#" data-icon="home"> ζειίδα </ a> 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: 

 

 

ΜΟΡΦΟΠΟΗΖΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΚΑΗ ΚΟΤΜΠΗΧΝ 
 
 
 Mobile εθαξκνγέο πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ κηα απνηειεζκαηηθή εκπεηξία 
ρξήζηε. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη ζπάλην λα δείηε εθαξκνγέο γηα θηλεηά κε 
πνιιέο θνξκεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φζν ιηγφηεξε είλαη ε αιιειεπίδξαζε 
ησλ ρξεζηψλ κε ηηο εθαξκνγέο, ηφζν πην απνηειεζκαηηθνί ζα γίλνπλ νη 
ρξήζηεο θαη νη εθαξκνγέ. ε απηφ ην θεθάιαην, ζα αξρίζνπκε κε ην πην 
δεκνθηιέο ζπζηαηηθφ UI, ην θνπκπί. Κνπκπηά κπνξνχλ λα νξηζηνχλ θαη λα 
ξπζκηζηνχλ κε πνιινχο ηξφπνπο. ηε ζπλέρεηα, ζα ξίμνπκε κηα αλαιπηηθή 
καηηά ζην θάζε θφξκα HTML. Θα εμεηάζνπκε επίζεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
δεδνκέλσλ jQuery Mobile πνπ είλαη κνλαδηθά γηα θάζε ζηνηρείν ηεο θφξκαο. 
 
 
 

ΔΗΓΖ ΚΟΤΜΠΗΧΝ 
 
 

 Σα θνπκπηά είλαη ε πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε κνξθή ειέγρνπ ζην πιαίζην 
ησλ θηλεηψλ εθαξκνγψλ, επεηδή παξέρνπλ κηα πνιχ απνηειεζκαηηθή εκπεηξία 
ζην ρξήζηε. Έρνπκε ήδε δεη ηα θνπκπηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιά 
παξαδείγκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηαιφγνπο καο, ηα θχιια δξάζεο, 
θαηαθεξκαηηζκέλεο ειέγρνπο, θαη ηελ θεθαιίδα. Σα Jquery Mobile θνπκπηά 
έξρνληαη ζε πνιιέο κνξθέο. Έρνπκε θνπκπηά ζπλδέζκνπ, θνπκπηά θφξκαο, 
θνπκπηά εηθφλαο, εηθνλίδηα πιήθηξα θαη θνπκπηά κε θείκελν θαη εηθφλεο. Δίηε 
έρνπκε έλα θνπκπί ζπλδέζκνπ ή κηα θφξκα πνπ βαζίδεηαη ζε θνπκπί, ην 
framework ζα ζεκαηίζεη θαη ηα δχν κε ηνλ ίδην ηξφπν. 
 
 
 

 ΤΝΓΔΜΟΤ 
 
 

 Κνπκπηά ζχλδεζεο απνηεινχλ ην εηδνο θνπκπηνχ κε ηε κεγαιχηεξε ρξήζε. 
Όπνηε ρξεηάδεηαη λα δνκίζνπκε έλα ζπλεζηζκέλν ζχλδεζκν σο θνπκπί, 
πξνζζέηνπκε ην data-role="button" ραξαθηεξηζηηθφ ζην ζχλδεζκν (βι. Δηθφλα 
4-1). 
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Δηθόλα 4–1. Link buttons 
 
 

 Απφ πξνεπηινγή, ηα θνπκπηά ζην ηκήκα ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο ζειίδαο 
δνκνχληαη σο block-level ζηνηρεία ψζηε λα γεκίζνπλ φιν ην πιάηνο ηνπ 
εμσηεξηθνχ δνρείνπ ηνπο. Ωζηφζν, εάλ ζέινπκε έλα πην ζπκπαγήο θνπκπί πνπ 
είλαη ηφζν επξχ φζν ην θείκελν θαη ηα εηθνλίδηα ζην εζσηεξηθφ, πξνζζέηνπκε ην 
data-inline = "true "ραξαθηεξηζηηθφ (βιέπε Καηαρψξεζε 4-1). 
 
 
Καηαρώξεζε  4–1. Link buttons  
<a href="#" data-role="button">Link button</a> 
<a href="#" data-role="button" data-inline="true">Disagree</a> 
<a href="#" data-role="button" data-inline="true">Agree</a> 
 
 
 

ΦΟΡΜΑ 
 
 

 Κνπκπηά θνξκψ (βιέπε Καηαρψξεζε 4-2) είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πην 
εχθνιν λα ηα δνκίζνπκε ζε ζρέζε κε ηα θνπκπηά πνπ είλαη link-based επεηδή 
δελ απαηηνχληαη ηξνπνπνηήζεηο απφ ηελ πιεπξά καο. Γηα απιφηεηα, ην 
framework κεηαηξέπεη απηφκαηα νπνηνδήπνηε ζηνηρείν θνπκπί ή εηζφδνπ ζε 
έλα θνπκπί γηα θηλεηέο ζπζθεπέο γηα καο (βι. ρήκα 4-2). 
 
 
 
Καηαρώξεζε  4–2. Form buttons  
<button type="submit">Button element</button> 
<input type="button" value="button" /> 
<input type="submit" value="submit" /> 
<input type="reset" value="reset" /> 
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Δηθόλα 4–2. Form buttons 
 
 
 
 

 ΕΙΚΟΝΑ 
 
 

 Γνκφληαο εηθφλεο ζαλ θνπκπηά απαηηεί ειάρηζηε πξνζπάζεηα απφ κέξνπο 
καο. Όηαλ πεξηηπιίγνπκε κηα εηθφλα κε κηα εηηθέηα, δελ απαηηνχληαη 
ηξνπνπνηήζεηο (βι. ρήκα 4-3). Ωζηφζν, θαηά ηελ επηζχλαςε κηαο εηθφλαο ζε 
έλα ζηνηρείν εηζφδνπ ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ην data-role = "none" 
ραξαθηεξηζηηθφ. 
 
 

 
 

Δηθόλα 4–3. Image buttons 
 

Καηαρώξεζε  4–3. Image buttons  
<!-- Image buttons --> 
<input type="image" src="cloud.png" data-role="none" /> 

<a href="#"><img src="cloud.png"></a> 
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  ΜΔ ΔΗΚΟΝΗΓΗΑ 
 
 

 Σν Jquery Mobile πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ απιά εηθνλίδηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηνλ ηνκέα ησλ θηλεηψλ εθαξκνγψλ, ην νπνίν 
πεξηιακβάλεη έλα εληαίν ιεπθφ εηθνλίδην sprite πνπ έρεη έλα εκη-δηαθαλέο 
καχξν θχθιν πίζσ απφ ην εηθνλίδην γηα λα εμαζθαιίζεη κηα θαιή αληίζεζε ζε 
νπνηνδήπνηε ρξψκα ηνπ θφληνπ (βι. Δηθφλα 4-4). 
 
 

 
 

Δηθόλα 4–4. Buttons with standard icons 
 
 
 
 
 
 
 

 Ο πίλαθαο 4-1 πεξηέρεη θάζε εηθνλίδην απνδίδνπλ αμία θαη ηελ αληίζηνηρε  
εηθφλα ηνπ. Κάζε ηηκή ραξαθηεξηζηηθνχ έρεη κηα ζρεηηθή εηθφλα, εθηφο απφ ηα 
data-icon = "custom". 
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ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΖ 
 
 

 Μέρξη ζηηγκήο, θάζε παξάδεηγκα ην θνπκπί πνπ θαίλεηαη είρε θάζε θνπκπί 
δηαρσξίδνληαη απφ ηνπο άιινπο. Ωζηφζν, αλ ζέιεηε λα νκαδνπνηήζεηε ηα 
θνπκπηά καδί ζαο, κπνξείηε λα ηπιίμεηε ηα θνπκπηά ζαο κέζα κία νκάδα 
ειέγρνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ θαηαθεξκαηηζκέλε απφ ηνλ έιεγρφ καο ζην 
θεθάιαην 3 ήηαλ νκαδνπνηνχληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ (βιέπε Δηθφλα 4-8). 
 
 
 

 
 

Δηθόλα 4–8. Grouping Buttons 
 
 
 

 Γηα λα πάξνπκε απηφ ην απνηέιεζκα, καδεχνπκε κηα νκάδα πιήθηξσλ ζε έλα 
δνρείν κε ην datarole ="control group "ραξαθηεξηζηηθφ (βιέπε Καηαρψξεζε 4-
8). 
 
Καηαρώξεζε 4–8. Grouping buttons (ch3/header-segmented-control.html) 
<div data-role="controlgroup" data-type="horizontal"> 
<a href="#" data-role="button">In Theatres</a> 
<a href="#" data-role="button">Coming Soon</a> 
<a href="#" data-role="button">Top Rated</a> 

</div> 
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 Απφ πξνεπηινγή, ην framework ζα νκαδνπνηήζεη ηα θνπκπηά θάζεηα, 
αθαηξψληαο φια ηα πεξηζψξηα, θαη πξνζζέηνληαο ζχλνξα κεηαμχ ησλ 
πιήθηξσλ. Δπηπιένλ, γηα λα εληζρχζεη νπηηθά ηελ νκάδα, ηα πξψηα θαη 
ηειεπηαία ζηνηρεία ζα είλαη δηαθνζκεκέλα κε ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο. Δπεηδή 
ηα θνπκπηά είλαη ηνπνζεηεκέλα θάζεηα απφ πξνεπηινγή, κπνξνχκε λα ηα 
δνκίζνπκε νξηδφληηα κε ηε πξνζζήθε ηνπ data="horizontal" ραξαθηεξηζηηθoχ. 
ε αληίζεζε κε θαηαθφξπθα θνπκπηά πνπ θαηαλαιψλνπλ νιφθιεξν ην πιάηνο 
ηνπ εμσηεξηθνχ δνρείνπ ηνπο, ηα νξηδφληηα θνπκπηά είλαη κφλν ηφζν επξχ φζν 
ην πεξηερφκελφ ηνπο. 
 
 
 

ΘΔΜΑΣΗΕΟΝΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ 
 
 

 Κνπκπηά, φπσο θαη φιεο ηηο ζπληζηψζεο jQuery Mobile, ζα θιεξνλνκήζνπλ ην 
ζέκα απφ ηε κεηξηθφ ηνπο δνρείν. Δπηπιένλ, φηαλ ζα πξέπεη λα ζεκαηίζνπκε 
θνπκπηά κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ην ζέκα ηεο 
επηινγήο καο ζε νπνηνδήπνηε θνπκπί κε ηελ πξνζζήθε ησλ data-theme 
ραξαθηεξηζηηθψλ (βιέπε Καηαρψξεζε 4-9).  
 
 
Καηαρψξεζε 4-9. Θέκαηα θνπκπηψλ  
 
<a href="#home" data-role="button" data-theme="b"> YouTube </ a>  
<a href="#home" data-role="button" data-theme="b"> Facebook </ a>  
<a href="#home" data-role="button" data-theme="b"> Email </ a>  
<a href="#home" data-role="button" data-theme="c"> Αθχξσζε </ a>  
 
 

 
 

Δηθόλα 4–9. Theming Buttons 
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ΦΟΡΜΔ 
 
 

 Μέζνδνη γηα ηελ νηθνδφκεζε form-based εθαξκνγψλ κέζα ζε Jquery Mobile 
είλαη πνιχ παξφκνηεο κε εθείλεο πνπ παξαδνζηαθά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα 
λα δεκηνπξγήζνπκε θφξκεο ζην δηαδίθηπν. Παξά ην γεγνλφο φηη ε δξάζε θαη 
κέζνδνο ραξαθηεξηζηηθφ ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη γηα ιφγνπο ζαθήλεηαο, δελ 
είλαη αλαγθαίν. Απφ πξνεπηινγή, ε δξάζε ζα πξνθαζνξίζεη ζηεο ζειίδαο ην 
κνλνπάηη, ε νπνία κπνξεί λα βξεζεί κε $. mobile.path.get () θαη κία 
απξνζδηφξηζηε κέζνδνο ζα πξνθαζνξίζεη σο "get". Όηαλ νη θφξκεο 
ππνβάιινληαη, ζα κεηαβνχλ ζηελ επφκελε ζειίδα κε ηελ πξνεπηιεγκέλε 
"Γηαθάλεηα" κεηάβαζε. Ωζηφζν, κπνξνχκε λα δηακνξθψζνπκε ηε κνξθή 
κεηάβαζεο κε ην ίδηα δεδνκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζακε 
πξνεγνπκέλσο γηα λα δηαρεηξηζηνχκε ηνπο ζπλδέζκνπο καο (βιέπε Λίζηα 4-
13). 
 
 
Καηαρώξεζε  4–13. Submitting forms  
 
<form action="/save.html" method="post" data-transition="pop"> 
<label for="email">Email:</label> 
<input type="email" name="email" id="email" value="" /> 
<button type="submit" name="submit">Submit</button> 
</form> 
 
 
 Μπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά ζην ζηνηρείν θφξκα καο 
γηα ηε δηαρείξηζε ηεο κεηάβαζεο ή γηα ηελ απελεξγνπνηήζε ηνπ Ajax: 
 
� data-transition=”pop” 
� data-direction=”reverse” 
� data-ajax=”false” 
 
 
 

ΚΔΗΜΔΝΑ 
 

 
 Σα θείκελα είλαη ε πην πεξίπινθε κνξθή γηα εξγαζία ζε θηλεηέο ζπζθεπέο. 
Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, APIs ζπζθεπψλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 
ζηελ απινπνίεζε ηεε εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε. Αλ θαη είλαη έλαο θαιφο ζηφρνο ε 
ειαρηζηνπνηήζε απησλ ησλ θνπξαζηηθψλ εξγαζηψλ, ππάξρνπλ θνξέο πνπ ζα 
πξέπεη λα ζπιιέμνπκε ζρφιηα ρξεζηψλ κε  θείκελν. Σα πην θνηλά πεδία 
θφξκαο θεηκέλνπ δείρλνληαη ζην Δηθφλα 4-10. 
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Δηθόλα 4–10. Text inputs 
 
 
 

Καηαρώξεζε  4–14. Text inputs  
 
<input type="text" name="text" value=”” id=”text” placeholder="Text"/> 
<input type="number" name="number" value="" id=”number” /> 
<input type="email" name="email" value="" id="email" data-theme=”d” /> 
<input type="url" name="url" value="" id="url" /> 
<input type="tel" name="tel" value="" id=”tel” /> 
<input type="search" name="search" value="" id="search" /> 

<textarea cols="40" rows="8" name="textarea" id="textarea"></textarea> 
 
 
 

 Καηά ηελ νηθνδφκεζε ησλ θνξκψλ, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπλδένπκε ην πεδίν 
εηζαγσγήο κε ζεκαζηνινγηθφ ηχπν ηνπ. Η έλσζε απηή έρεη δχν 
πιενλεθηήκαηα. Πξψηνλ, φηαλ ην πεδίν εηζαγσγήο δέρεηαη λα επηθεληξσζεί, 
δειαδή λα έρεη ην θέξζνξα πάλσ ηνπ, δεηά απφ ην ρξήζηε ην πιεθηξνιφγην. 
Γηα παξάδεηγκα, έλα πεδίν πνπ νξίδεηαη σο type = "number" ζα πξνηξέςεη 
απηφκαηα έλα αξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην (βιέπε Δηθφλα 4-11). Οκνίσο, έλα 
πεδίν πνπ αληηζηνηρίδεηαη κε type = "tel" ζα νδεγήζεη ζε έλα «ηειεθσληθφ» 
πιεθηξνιφγην (βιέπε ζρήκα 4-12). 
 



52 
 

                            
 
 

Δηθόλα 4–11. Numeric keyboard          Εικόνα  4–12. Telephone keyboard 
 
 
 
 Δπηπιένλ, απηή ε πξνδηαγξαθή επηηξέπεη ην πξφγξακκα πεξηήγεζεο λα 
εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο επηθχξσζεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηνλ ηχπν πεδίνπ. 
Η ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο γηα ηελ απηφκαηε επηθχξσζε 
θαηά ηελ ππνβνιή ησλ θνξκψλ εμαθνινπζεί λα είλαη ειάρηζηε, αιιά ζα 
βειηησζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 
 
 
 

ΜΔΝΟΤ 
 
 

Σν framework ζα εληζρχζεη απηφκαηα φια ηα εγγελή ζηνηρεία κε θακία 
πξφζζεηε ζήκαλζε λα απαηηείηαη (βιέπε Καηαρψξεζε 4-16). 
 
 
Καηαρώξεζε 4–16. Native select menu   
 
<label for="genre">Genre:</label> 
<select name="genre" id="genre"> 
<option value="action">Action</option> 
<option value="comedy">Comedy</option> 
<option value="drama">Drama</option> 
</select> 
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 Ο κεηαζρεκαηηζκφο απηφο ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ αξρηθή επηινγή κε έλα ζηπι 
θνπκπηνχ jQuery Mobile πνπ πεξηέρεη έλα εηθνλίδην κε βέινο πνπ είλαη 
επζπγξακκηζκέλν δεμηά. Απφ πξνεπηινγή, παηψληαο απηφ ην θνπκπί επηινγήο  
ζα μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζηία επηινγήο γηα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (βι. Δηθφλα 4-
13). 
 
 
 

 
 

Δηθόλα 4–13. Select menu 
 

 

 Αθνχ νη ρξήζηεο θάλνπλ ηελ επηινγή ηνπο, ην θνπκπί επηινγήο ζα εκθαλίζεη 
ηελ ηηκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο (δ). Δάλ ε ηηκή ηνπ θεηκέλνπ είλαη πνιχ 
κεγάιε γηα ην θνπκπί, ην θείκελν ζα πεξηθνπεί. Δπηπιένλ, ηα multi-θνπκπηά 
επηινγήο ζα εκθαλίζνπλ κηα  «θνχζθα» ή ζήκα κεηά ηελ επηινγή 
πεξηζζφηεξσλ απφ κία επηινγέο (βι. Δηθφλα 4-13). Απηφ είλαη έλα νπηηθφ εθέ 
πνπ αλαδεηθλχεη ηνλ αξηζκφ ησλ επηινγψλ. 
 
 
 
 

RADIO ΚΟΤΜΠΗΑ 
 
 
 Σα ζπγθεθξηκέλα θνπκπηά επηινγήο ζα πεξηνξίζνπλ ηελ επηινγή ηνπ ρξήζηε 
ζε έλα κφλν ζεκείν (βι. Δηθφλα 4-15). Γηα παξάδεηγκα, επηιέγνληαο έλα 
αίηεκα, κεηαμχ πνιιψλ επηινγψλ ζπλήζσο επηηπγράλεηαη κε radio θνπκπηά, ηα 
νπνία πξνηηκψληαη γηα ηελ απιφηεηα θαη ηελ επθνιία ρξήζεο ηνπο. Οη ρξήζηεο 
κπνξνχλ λα παηήζνπλ νπνπδήπνηε ζην θνπκπί γηα λα θάλνπλ ηελ επηινγή 
ηνπο, θαη ην Jquery Mobile ζα ελεκεξψλεη απηφκαηα ην ζηνηρείν ειέγρνπ 
θφξκαο. 
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Δηθόλα 4–15. Radio buttons 
 

 
 

 ηε θαηαρψξεζε 4-19 πξνζζέζακε ηξία επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά γηα λα 
βνεζήζεη ην ζηπι θαη ηε ζέζε καο ξαδηφθσλν θνπκπηά. Σν πξψην 
ραξαθηεξηζηηθφ, data-role = "νκάδα καξηχξσλ", θνκςά νκάδεο ηα θνπκπηά 
καδί κε ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο. Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ, data-type = 
"νξηδφληηα", ππεξηζρχεη ε πξνεπηιεγκέλε ηνπνζέηεζε θάζεηε θαη εκθαλίδεη ηα 
θνπκπηά νξηδφληηα. Σέινο,έρνπκε ζέκα ηα θνπκπηά καο. Απφ πξνεπηινγή, ηα 
θνπκπηά επηινγήο ζα θιεξνλνκήζνπλ ην ζέκα ηεο κεηξηθήο ηνπο ειέγρνπ. 
Ωζηφζν, εάλ ζέιεηε λα εθαξκφζεηε κηα ελαιιαθηηθή ζέκα γηα ηα θνπκπηά 
επηινγήο ζαο, κπνξεί λα πξνζζέζεηε ηα δεδνκέλα-ζέκα ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ 
εηηθέηα ηνπ αληίζηνηρν θνπκπί. 
 
 
Καηαρώξεζε  4–19. Horizontal radio buttons  
 
<fieldset data-role="controlgroup" data-type="horizontal"> 
<legend>Map view:</legend> 
<input type="radio" name="map" id="map1" value="Map" /> 
<label for="map1" data-theme=”b”>Map</label> 
<input type="radio" name="map" id="map2" value="Satellite" /> 
<label for="map2" data-theme=”b”>Satellite</label> 
<input type="radio" name="map" id="map3" value="Hybrid" /> 
<label for="map3" data-theme=”b”>Hybrid</label> 
</fieldset> 
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CHECK ΚΟΤΜΠΗΑ 
 
 

 Checkboxes είλαη κηα θνηλή κνξθή ειέγρνπ πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 
επηιέμνπλ πνιιαπιέο ηηκέο απφ κηα ιίζηα απφ ηηο πνιιέο επηινγέο (βι. ρήκα 
4-16). Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα παηήζηε νπνπδήπνηε ζην θνπηάθη θνπκπί γηα 
λα θάλεη κηα επηινγή θαη jQuery Mobile ζα ελεκεξψλεη απηφκαηα ηηο 
ππνθείκελεο ζρεκαηίδνπλ ηνλ έιεγρν. 
 
 
 

 
 

Δηθόλα 4–16 Checkboxes 
 

 
 Η ζήκαλζε γηα ην ζεκαηηζκφ θαη ηε ηνπνζέηεζε ησλ check θνπκπηψλ είλαη 
παλνκνηφηππε κε απηή πνπ ρξεηζηκνπνηήζακε πξνεγνπκέλσο γηα radio 
θνπκπηά (βιέπε Καηαρψξεζε 4-21). Καη πάιη, ζα πξνζζέζνπκε ηξία επηπιένλ 
ραξαθηεξηζηηθά γηα λα λα βνεζήζνπκε ην ζηπι θαη ηε ζέζε ησλ θνπκπηψλ. Σν 
πξψην ραξαθηεξηζηηθφ, data-role = "control-group", θνκςά νκαδνπνηεί ηα 
ζηνηρεία κε ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο. Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ, data-type= 
"horizontal", παξαθάκπηεη ηελ πξνεπηιεγκέλε θαηαθφξπθε ηνπνζέηεζε ησλ 
θνπκπηψλ θαη ηα εκθαλίδεη νξηδφληηα. Σέινο, ζεκαηίδνπκε ηα θνπκπηά καο.  Απφ 
πξνεπηινγή, ηα check θνπκπηά ζα θιεξνλνκήζνπλ ην ζέκα ηνπ ειέγρνπ ηνπο. 
Ωζηφζν, εάλ ζέινπκε λα εθαξκφζνπκε έλα ελαιιαθηηθφ ζέκα κπνξνχκε λα 
πξνζζέζνπκε ην data-theme ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ εηηθέηα ηνπ αληίζηνηρνπ 
θνπηηνχ. 
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Καηαρώξεζε  4–21. Horizonal checkboxes  
 
<fieldset data-role="controlgroup" data-type="horizontal"> 
<legend>Genre:</legend> 
<input type="checkbox" name="genre" id="c1" /> 
<label for="c1" data-theme=”c”>Action</label> 
<input type="checkbox" name="genre" id="c2" /> 
<label for="c2" data-theme=”c”>Comedy</label> 
<input type="checkbox" name="genre" id="c3" /> 
<label for="c3" data-theme=”c”>Drama</label> 
</fieldset> 
 
 

 
ΟΛΗΘΖΣΖ 

 
 

 Έλαο νιηζζεηήο είλαη έλα θνηλφ ζηνηρείν ειέγρνπ θφξκαο πνπ επηηξέπεη ζηνπο 
ρξήζηεο λα επηιέμνπλ κηα ηηκή αλάκεζα ζε έλα ειάρηζην θαη κέγηζην εχξνο (βι. 
Δηθφλα 4-17). 
 
 

 
 

Δηθόλα 4–17. Slider 
 ην παξάδεηγκα καο,  ξπζκίδνπκε ηελ έληαζε ηεο θσηεηλφηεηαο κε έλα 
νιηζζεηή ξπζκίδνληαο ην εχξνο κεηαμχ ρακειήο θαη πςειήο έληαζεο. 
Μπνξνχκε λα πξνζαξκφζνπκε ην ειάρηζην θαη κέγηζην φξην ηνπ νιηζζεηή θαη 
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επίζεο λα νξίζνπκε ηελ πξνεπηιεγκέλε ηνπ ηηκή. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα 
ξπζκίζεη ηνλ νιηζζεηή είηε ζχξνληαο ηνλ νιηζζεηή είηε εηζάγνληαο κηα ηηκή ζην 
αληίζηνηρν πεδίν θεηκέλνπ ηνπ. Όπσο θαίλεηαη ζηε θαηαρψξεζε 4-23, θακία 
πξφζζεηε ζήκαλζε δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ην Jquery Mobile ψζηε λα 
βειηηψζεη ηνλ νιηζζεηή. Κάζε ζηνηρείν εηζφδνπ κε type = "range" ζα βειηησζεί  
απηφκαηα. 
 
 
Καηαρώξεζε  4–23. Slider  
 
<label for="volume">Volume:</label> 
<input type="range" name="volume" id="volume" value="5" min="0" max="9"/> 
 
 
 Έλαο νιηζζεηήο απνηειείηαη απφ δχν ζεκαηηθά κέξε. Τπάξρεη ην κέξνο 
γλσζηφ σο νιηζζεηήο θαη ην κέξνο γλσζηφ σο ηξνρηά. Κάζε έλα απφ απηά ηα 
κέξε κπνξεί λα ζεκαηηζηεί μερσξηζηά. Γηα λα ζεκαηίζνπκε ηνλ νιηζζεηή, 
πξνζζέηνπκε ην data-theme="a" ραξαθηεξηζηηθφ ζην ζηνηρείν εηζφδνπ. 
Δπηπιένλ, γηα λα ζεκαηίζνπκε ηε ηξνρηά, πξνζζέηνπκε ην data-track-
theme="a" ραξαθηεξηζηηθφ ζην ζηνηρείν εηζφδνπ: 
 
<input type="range" name="brightness" id="brightness" min="0" max="10" 
data-theme="b" 
data-track-theme="a" /> 
 
 
 
 

ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 
 
 

Έλαο δηαθφπηεο ειέγρνπ (βιέπε εηθφλα 4-18) ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηε 
δηαρείξηζε boolean on / off ζεκαίεο. 
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Δηθόλα 4–18. Switch control 
 
 
 

 Γηαθφπηεο ειέγρνπ είλαη ζπρλά ηα πξνηηκψκελα κέζα πνπ επηηξέπνπλ ζην 
ρξήζηε λα ρεηξαγσγήζεη ηηο ξπζκίζεηο εθαξκνγψλ, ιφγσ ηεο απιφηεηαο θαη 
ηεο επθνιίαο ρξήζεο ηνπο. Γηα λα αληηζηξέςεη ην δηαθφπηε, ν ρξήζηεο κπνξεί 
λα αμηνπνηήζεη είηε ηνλ έιεγρν ή λα ζχξεη ην δηαθφπηε. Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε 
έλα ζηνηρείν ειέγρνπ δηαθφπηε, πξνζζέηνπκε έλα ζηνηρείν me ην data-role= 
"slider" θαη δχν επηινγέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ on / off κειψλ (βι. Καηαρψξεζε 
4-25). 
 
 
Καηαρώξεζε  4–25. Switch control 
 
<label for="alerts">Alerts:</label> 
<select name="slider" id="alerts" data-role="slider"> 
<option value="off">Off</option> 
<option value="on">On</option> 
</select> 
 
 
 Έλαο δηαθφπηεο ειέγρνπ απνηειείηαη απφ δχν ζεκαηηθά κέξε. Τπάξρεη ην 
κέξνο γλσζηφ σο νιηζζεηήο θαη ην κέξνο γλσζηφ σο ηξνρηά. Κάζε έλα απφ 
απηά ηα κέξε κπνξεί λα ζεκαηηζηεί μερσξηζηά. Γηα λα ζεκαηίζνπκε ηνλ 
νιηζζεηή, πξνζζέηνπκε ην data-theme="a" ραξαθηεξηζηηθφ ζην ζηνηρείν 
εηζφδνπ. Δπηπιένλ, γηα λα ζεκαηίζνπκε ηε ηξνρηά, πξνζζέηνπκε ην data-track-
theme="a" ραξαθηεξηζηηθφ ζην ζηνηρείν εηζφδνπ: 
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<select name="slider" data-theme="b" data-track-theme="c" data-
role="slider"> 
<option value="off">Off</option> 
<option value="on">On</option> 
</select> 
 
 
 
 

 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
 
 

 Σν Mobiscroll6 είλαη έλαο βειηηζηνπνηεκέλνο επηινγέαο εκεξνκελίαο γηα 
ζπζθεπέο κε νζφλε αθήο. Σν API είλαη Mobiscroll δηακνξθψζηκν, ην νπνίν 
επηηξέπεη ηελ απεηθφληζε πνιιψλ ζπλδπαζκψλ  εκεξνκελίαο θαη ψξαο (βιέπε 
Δηθφλα 4-21). Δπηπιένλ, ην Mobiscroll κπνξεί λα ζεκαηηζηεί θαη κπνξεί επίζεο 
λα πξνζαξκνζηεί γηα λα εκθαλίζεη φια ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη (βι. 
Δηθφλα 4-22). 
 
 
 

                              
 

           Δηθόλα 4–21. Date Picker                  Δηθόλα 4–22. With custom lists 
 
 
 
 Μπνξνχκε λα ελεκεξψζνπκε ηηο επηινγέο MobiScroll γηα λα δεκηνπξγήζνπκε 
κηα πξνζαξκνζκέλε ηαηλία αλαδήηεζεο (βιέπε Καηαρψξεζε 4-29). 
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Καηαρώξεζε  4–29. Mobiscroll  
 
// Import the Mobiscroll resources 
<script type="text/javascript" src="jquery.scroller-1.0.2.js"></script> 
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="jquery.scroller-1.0.2.css"/> 
// Display the default date picker (see Figure 4–21). 
$( “#element1” ).scroller(); 
// Display a custom filter for a movie search (see Figure 4–22). 
$( "#element2" ).scroller({ 
setText: 'Search', 
theme: 'sense-ui', 
wheels: [{ 
'Rating': { '5-star': '*****', '4–star': '****' ... }, 
'Genre': { 'action': 'Action', 'comedy': 'Comedy', ...}, 
'Screen': { '3d': '3D', 'imax': 'IMAX', 'wide': 'Wide' } 
}] 
}); 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: 

 

 

ΛΗΣΔ 
 
 
 Οη ιίζηεο είλαη έλα δεκνθηιέο ζηνηρείν ηεο δηεπαθήο ρξήζηε, επεηδή θάλνπλ 
ηελ πεξηήγεζε πνιχ απιή θαη απνηειεζκαηηθή. Οη ιίζηεο απνηεινχλ έλα πνιχ 
επέιηθην ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα δηαθνζκεζεί κε πνιινχο ηξφπνπο θαη λα 
πξνζαξκνζηεί πνιχ θαιά ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε νζφλεο. Δίηε ςάρλνπκε 
ηαρπδξνκείν, επαθέο, κνπζηθή, ή ξπζκίζεηο, θάζε κία απφ απηέο ηηο εθαξκνγέο 
εκθαλίδεη ιίζηεο πιεξνθνξίεο ζε ειαθξψο δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Απφ βαζηθέο 
ιίζηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ κφλν θείκελν κέρξη θαη πνιχπινθεο ιίζηεο κε 
γξαθηθά θαη ιεπηνκεξή κεηαδεδνκέλα, ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά επέιηθεο γηα 
λα ζηεξίμνπλ πνιιέο δηακνξθψζεηο. Δπηπρψο, ην Jquery Mobile ππνζηεξίδεη 
φιεο απηέο ηηο δηακνξθψζεηο θαη αθφκα πεξηζζφηεξα. ε απηφ ην θεθάιαην ζα 
εμεηάζνπκε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζηπι θαη ηε δηακφξθσζε θαηαιφγσλ κέζσ 
Jquery Mobile. Θα δνχκε επίζεο πψο κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θίιηξα 
αλαδήηεζεο ζηνπο θαηαιφγνπο καο.  
 
 Σν Jquery Mobile ζα εμειίμεη απηφκαηα θάζε ιίζηα HTML (<ul> ή <ol>) ζε κία 
βειηηζηνπνηεκέλε πξνβνιή φηαλ πξνζζέζνπκε ην data-role="list" 
ραξαθηεξηζηηθφ ζηε ιίζηα καο. Η εληζρπκέλε ιίζηα ζα εκθαληζηεί απφ άθξε ζε 
άθξε, απφ πξνεπηινγή, θαη εάλ ηα ζηνηρεία ηεο ιίζηαο καο πεξηέρνπλ 
ζπλδέζκνπο, ζα εκθαλίδνλαηη σο touch-friendly θνπκπηά έλα δεμηφ εηθνλίδην 
βέινπο (βι. Δηθφλα 5-1). Απφ πξνεπηινγή, νη ιίζηεο ζα είλαη δηαθνζκεκέλεο κε 
ην "c" δείγκα (γθξη) ρξψκα. Γηα λα εθαξκφζνπκε έλα ελαιιαθηηθφ ζέκα, 
πξνζζέηνπκε ην data-theme ραξαθηεξηζηηθφ ζηα ζηνηρεία ηεο ιίζηαο ή κηα 
ιίζηα ζηνηρείσλ (<li>). 
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Δηθόλα  5–1. Basic list 
 
 
 

<ul data-role="listview" data-theme="c"> 
<li><a href="#">Action</a></li> 
<li><a href="#">Adventure</a></li> 
<li><a href="#">Comedy</a></li> 
</ul> 
 
 
 

 ΔΗΡΟΖ 
 
 

 Μηα ιίζηα εηζξνήο δελ ζα εκθαλίδεηαη απφ άθξε ζε άθξε. Αλη 'απηνχ, ζα 
ηπιίγεηαη απηφκαηα κέζα ζε έλα κπινθ κε ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο θαη κε 
ζπγθεθξηκέλα πεξηζψξηα γηα επηπιένλ απφζηαζε. Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κία 
ιίζηα εηξνήο, πξνζζέηνπκε ην data-inset="true" ραξαθηεξηζηηθφ ζην ζηνηρείν 
ηεο ιίζηαο (βι. Δηθφλα 5-2 θαη 5-3, θαη ν ζρεηηθφο θψδηθαο ζηε Καηαρψξεζε 5-
2). 
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     Δηθόλα 5–2. Inset list (iOS)    Δηθόλα 5–3. Inset list (Windows Phone 7) 
 
 
 
 
Καηα΄ρσξεζε  5–2. Inset list  
 

<ul data-role="listview" data-inset="true"> 
<li data-role="list-divider">Contact Options</li> 
<li><a href="#"><img src="phone.png" class="ui-li-icon">Call</a></li> 
<li>...</li> 
</ul> 
 
 
 

ΓΗΑΥΧΡΗΣΗΚΑ 
 
 

Έλα δηαρσξηζηηθφ ιίζηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ηίηινο γηα κηα νκάδα 
ζηνηρείσλ ηεο ιίζηαο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ε εγαξκνγή καο έρεη κηα ιίζηα 
εκεξνινγίνπ, κπνξνχκε λα νκαδνπνηήζνπκε ηα ζπκβάληα ηνπ εκεξνινγίνπ 
βάζε κέξαο (βι. Δηθφλα 5-4). Γηαρσξηζηηθά ιηζηψλ κπνξνχλ επίζεο λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θεθαιίδεο γηα ηηο ιίζηεο. ην πξνεγνχκελν καο 
παξάδεηγκα, ζέηνπκε επίζεο ηελ θεθαιίδα ηεο ιίζηαο καο κε έλα δηαρσξηζηηθφ 
ιίζηαο (βι. Δηθφλα 5-2 θαη Καηαρψξεζε 5-2). Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ιίζηα 
κε δηαρσξηζηηθφ, πξνζζέηνπκε ην data-role ="list-divider" ραξαθηεξηζηηθφ ζε 
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νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεο ιίζηαο. Σν θείκελν ηνπ θαηαιφγνπ δηαηξέηε ζα 
εκθαληζηεί αξηζηεξά ζηνηρηζκέλν. 
 
 Δμ νξηζκνχ, ηα δηαρσξηζηηθά ιηζηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζεκαηηζκέλα κε ην "b" 
δείγκα (γαιάδην) ρξψκα. Γηα λα εθαξκφζνπκε έλα ελαιιαθηηθφ ζέκα, 
πξνζζέηνπκε ηo data-divider-theme="a" ραξαθηεξηζηηθφ γηα ην ζηνηρείν ιίζηαο. 
 
 
 

 
 

Δηθόλα 5–4. List dividers 
 
 
 

Καηαρώξεζε  5–3. List dividers  
 
<ul data-role="listview"> 
<li data-role="list-divider" data-divider-theme="a"> 
Mon <p class="ui-li-aside">Feb 6 2012</p> 
</li> 
<li> 
<a href="#">6 PM <span class="ui-li-aside">Birthday Party</span></a> 
</li> 
</ul> 
 

 ΜΔ ΔΗΚΟΝΗΓΗΑ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΓΡΑΦΗΔ 
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 Μπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε εηθνλίδηα αξηζηεξά ηεο ιίζηαο καο κε ηελ 
πξνζζήθε κηαο εηθφλαο κέζα ζε έλα ζηνηρείν ιίζηαο (βι. Δηθφλα 5-5). Σν 
framework ζα αλαβαζκίζεη ηελ εηθφλα έσο 80 pixels. 
 
 

 
 

Δηθόλα  5–5. List with thumbnails 
 
 

 
Καηαρώξεζε  5–4. List with thumbnails 
 
<ul data-role="listview"> 
<li> 
<a href="movies/kung-fu-panda.html"> 
<img src="images/kungfupanda2.jpg" /> 
<h3>Kung Fu Panda</h3> 
<p>Rated: PG</p> 
<p>Runtime: 95 min.</p> 
</a> 
</li> 
... 
</ul> 
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 Μπνξνχκε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηθξφηεξα εηθνλίδηα αληί ησλ 
κηθξνγξαθηψλ. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα πξφηππα εηθνλίδηα 16x16 pixel ζε 
ζηνηρεία ιίζηαο, πξνζζέηνπκε ηελ θαηεγνξία ui-li-icon ζην ζηνηρείν ηεο εηθφλαο 
(βι. Δηθφλα 5-6). 
 
 
 

 
 

Δηθόλα 5–6. List with icons 
 
 

Καηαρώξεζε  5–5. List with icons 
 
<ul data-role="listview" data-inset="true" data-theme="d"> 
<li data-role="list-divider">User Reviews</li> 
<li> 
<a href="reviews/xmen/404.html"> 
<img src="images/111-user.png" class="ui-li-icon"> 
<p><strong>Go See It!</strong></p> 
<p>This movie had a strong script and ... </p> 
</a> 
</li> 
... 
</ul> 
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ΑΡΗΘΜΖΜΔΝΔ 
 

 
 Αξηζκεκέλεο ιίζηεο ζα δεκηνπξγεζνχλ θαηά ηε ρξήζε κηαο δηαηεηαγκέλεο 
ιίζηαο <ol> (βι. Δηθφλα 5-8). 
 
 
 

 
 

Figure 5–8. List with numbers 
 
 

Καηαρώξεζε  5–7. List with numbers 
 
<ol data-role="listview"> 
<li><a href="spider-man.html">The Amazing Spider-Man</a></li> 
<li><a href="dark-knight.html">The Dark Knight Rises</a></li> 
... 
</ol> 
 
 
 Δμ νξηζκνχ, ην framework ζα πξνζζέζεη ην αξηζκεηηθφ δείθηε πξνο ηα 
αξηζηεξά θάζε ζηνηρείνπ ηεο ιίζηαο. Απηέο νη ιίζηεο είλαη ρξήζηκεο φηαλ 
ππάξρεη πξνβνιή κηαο ιίζηαο απφ αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα 
θαηαηάζζνληαη δηαδνρηθά. 
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 ΓΗΑ ΓΗΑΒΑΜΑ 
 

 
 Λίζηεο κπνξνχλ επίζεο λα πξνβάιινπλ δεδνκέλα κφλν γηα δηάβαζκα. Γηα λα 
δεκηνπξγήζνπκε κηα ιίζηα γηα αλάγλσζε, απιά αθαηξνχκε ηηο εηηθέηεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πξνεγνχκελα παξαδείγκαηα καο (βι. Δηθφλα 5-9 θαη 
ζρεηηθφο θψδηθαο ηνπ ζηελ Καηαρψξεζε 5-8). 
 
 

 
 

Δηθόλα  5–9. List with read-only items 
 
 
 

Καηαρώξεζε  5–8. List with read-only items 
 
<ul data-role="listview"> 
<li> 
<img src="images/kungfupanda2.jpg" /> 
<h3>Kung Fu Panda</h3> 
<p>Rated: PG</p> 
<p>Runtime: 95 min.</p> 
</li> 
... 
</ul> 
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ΖΜΑΣΑ 
 
 

 Έλα ζήκα ιίζηαο είλαη έλα ηνληζκέλν νβάι πνπ ζπλήζσο δείρλεη ηνλ αξηζκφ 
ησλ λέσλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα πξνβνιή. Γηα παξάδεηγκα, ηα  
ζήκαηα ιηζηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζε εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ γηα λα δείμνπλ πφζα κε αλαγλσζκέλα γξάκκαηα ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ έρνπκε. ην παξάδεηγκά καο, ηα ζήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
λα ππνδείμνπλ πφηε έλα ζρφιην πξνζηέζεθε γηα ηελ αλαζεψξεζε κηαο ηαηλίαο 
(βιέπε Δηθφλα 5-10). Έλα ζήκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εθθξάζεη 
θάζε είδνπο κεηα-δεδνκέλα. 
 
 
 

 
 

Δηθόλα 5–10. List with badges or count bubbles 
 
 
 

 Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα ζήκα, ηπιίμηε ην θείκελν ηνπ ζήκαηνο κε έλα 
ζηνηρείν πνπ πεξηέρεη κηα θαηεγνξία ui-li-count. Απφ πξνεπηινγή, ηα ζήκαηα 
ζα πξέπεη λα είλαη δηαθνζκεκέλα κε ην "c" δείγκα (γθξη) ρξψκα. Γηα λα 
εθαξκφζνπκε έλα ελαιιαθηηθφ ζέκα, πξνζζέηνπκε ην data-count-theme 
ραξαθηεξηζηηθφ ζην ζηνηρείν ηεο ιίζηαο (βιέπε Καηαρψξεζε 5-9). 
 
 
 
 
Καηαρώξεζε  5–9. List with badges or count bubbles  
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<ul data-role="listview" data-inset="true" data-count-theme="e"> 
<li data-role="list-divider">Comments</p></li> 
<li> 
<img src="../images/111-user.png" class="ui-li-icon"> 
<p>Thanks for the review. I'll check it out this weekend.</p> 
<span class="ui-li-count">1 day ago</span> 
</li> 
</ul> 
 
 
 
 

 ΦΗΛΣΡΑΡΗΜΔΝΔ ΜΔ ΜΠΑΡΑ ΑΝΑΕΖΣΖΖ 
 

 
 Σν Jquery Mobile έρεη κηα πνιχ βνιηθή client-side δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο γηα 
ιίζηεο θηιηξαξίζκαηνο. Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα γξακκή αλαδήηεζεο, 
πξνζζέηνπκε ηo data-filter="true" ραξαθηεξηζηηθφ ζηε ιίζηα. Σν framework ζα 
πξνζζέζεη έλα θίιηξν αλαδήηεζεο πάλσ απφ ηε ιίζηα θαη ην αξρηθφ θείκελν 
ζα εκθαλίζεη ηηο ιέμεηο, "Filter items ..." (βι. Δηθφλα 5-11 θαη ηα ζπλαθή θψδηθα 
ζηελ Καηαρψξεζε 5-10). 
 
 

 
 

Δηθόλα 5–11. List filtering (unfiltered) 
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Καηαρώξεζε  5–10. List filtering 
 
<ul data-role="listview" data-filter="true" data-filterplaceholder=" 
Search..."> 
<li data-role="list-divider"> 
Mon <p class="ui-li-aside">Feb 6 2012</p> 
</li> 
<li> 
<a href="b-day.html"> 
<p>6 PM <span class="ui-li-aside">Birthday Party</span></p> 
</a> 
</li> 
</ul> 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: 

 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 
 
 

 Σν Jquery Mobile έρεη έλα ελζσκαησκέλν framework πνπ επηηξέπεη ηε 
γξήγνξε αιιαγή ζέκαηνο ζηε δηεπαθή ρξήζηε. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 
πνιιψλ ραξαθηεξηζηηθψλ CSS3, ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ νηθνδφκεζε πην 
θνκςψλ θαη επαίζζεησλ ζρεδίσλ. Δίλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη ζηξνγγπιεκέλεο 
γσλίεο, ζθηέο, θαη θιίζεηο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα επηθαιεζηεί ηηο εηθφλεο. 
Οπζηαζηηθά, έρνπκε κία «ειαθξηά» ζεκαηνπνίεζε πνπ θαζηζηά έλα εληαίν 
ζρεδηαζκφ ζε φια ηα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο. 
 
 
ε απηφ ην θεθάιαην, ζα ζπδεηήζνπκε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πιαηζίνπ 
ζεκαηνπνίεζεο θαη ζα επαλεμεηάζνπκε ηα πξνεπηιεγκέλα ζέκαηα πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην Jquery Mobile. Θα δηεξεπλήζνπκε επίζεο ηνπο ηξεηο 
ηξφπνπο ζεκαηηζκνχ πνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζε ζηνηρεία. Δλψ φια ηα 
ζηνηρεία κπνξνχλ λα ζεκαηηζηνχλ κε ην data-theme ραξαθηεξηζηηθφ, ηα 
πεξηζζφηεξα έρνπλ πξνεπηινγκέλα ζέκαηα θαη κπνξνχλ επίζεο λα 
θιεξνλνκήζνπλ  ην ζέκα ηνπο απφ έλαλ γνλέα πεξηέθηε. 
 
 
 Σέινο, ζα δνχκε πψο κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ην δηθφ καο ζεκαηηζκφ. 
Γεκηνπξγία πξνζαξκνζκέλσλ ζεκάησλ ζα είλαη απαξαίηεην αλ ζέινπκε λα 
δεκηνπξγήζνπκε πην πινχζηα ζρέδηα. Τπάξρνπλ δχν δηαζέζηκεο επηινγέο γηα 
δεκηνπξγία πξνζαξκνζκέλσλ ζεκάησλ θαη ζα δνχκε βήκα-βήκα ηε θαζεκία. Η 
πξψηε είλαη ε ρεηξνθίλεηε πξνζέγγηζε, ε νπνία δίλεη ζηνπο ζρεδηαζηέο πιήξε 
έιεγρν ηεο δηάηαμεο ηνπο. Η δεχηεξε είλαη ε ρξήζε ηνπ ThemeRoller1, ελφο 
web-based εξγαιείνπ πνπ απηνκαηνπνηεί ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ 
ζεκάησλ. 
 
 ε πνιιά παξαδείγκαηα πνπ έρνπκε ήδε δεη πψο κπνξνχκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ην data-theme ραξαθηεξηζηηθφ γηα εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ 
ζεκάησλ ζειηδψλ (ζειίδα, θεθαιίδα, ην πεξηερφκελν, ππνζέιηδν) θαη ηε 
κνξθνπνίεζε ζηνηρείσλ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα πάξνπκε κία κε 
ζεκαηηζκέλε ζειίδα (βι. Δηθφλα 7-1) θαη λα ηελ ζεκαηίζνπκε εθ λένπ κε κηα 
δηαθνξεηηθή θεθαιίδα θαη θαηάινγν (βι. Δηθφλα 7-2) κε ηελ απιή πξνζζήθε 
ηνπ data-theme ραξαθηεξηζηηθνχ (βι. Καηαρψξεζε 7-1). 
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        Δηθόλα  7–1. Default theme                  Δηθόλα 7–2. Αlternate theme 
 
 
 
Καηαρώξεζε   7–1. data-theme attribute 
 
<div data-role="page"> 
<div data-role="header" data-theme="b"> 
<h1>jMovies</h1> 
</div> 
<div data-role="content"> 
<ul data-role="listview" data-inset="true" data-theme="a"> 
<li data-role="list-divider">Now Playing</li> 
</ul> 
</div> 
</div> 
 
 

ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΓΔΗΓΜΑΣΑ 
 
 

 Σν αξρείν CSS jQuery Mobile είλαη πάληα ην πξψην ζηνηρείν πνπ εηζάγνπκε 
ζην ζηνηρείν θεθαιήο (βιέπε Λίζηα 7-2). Απηφ ην αξρείν πεξηέρεη ηελ 
πξνθαζνξηζκέλε δνκή θαη ζεκαηνπνίεζε γηα Jquery Mobile εθαξκνγέο.  
 
Καηαρώξεζε  7-2. jQuery Mobile CSS import 
 
<head> 
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<link rel="stylesheet" type="text/css" href="jquery.mobile-min.css" /> 
<script type="text/javascript" src="jquery-min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="jquery.mobile-min.js"></script> 
</head> 
 
 Σν έγγξαθν jQuery Mobile CSS ρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα: έλα ζεκαηηζκέλν 
ηκήκα θαη έλα δνκηθφ ηκήκα. 
 
 
� ζέκα – Σν επάλσ κηζφ ηνπ εγγξάθνπ πεξηέρεη ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο 
ζέκαηνο. Οη ξπζκίζεηο ζέκαηνο δηαρεηξίδνληαη ηελ νπηηθή styling (ππφβαζξν, 
ζχλνξα, ρξψκα, γξακκαηνζεηξά, ζθηέο) γηα φια ηα ζηνηρεία. Όηαλ ζέηνπκε ην 
ραξαθηεξηζηηθφ data-theme, είκαζηε ζε ζέζε λα επηιέμνπκε απφ πέληε 
δηαθνξεηηθέο επηινγέο (α, β, γ, δ, ε). Απηά ηα γξάκκαηα (ae) ηερληθά 
αλαθέξνληαη σο δείγκαηα. Δμεηάδνληαο ην αξρείν jQuery Mobile CSS 
παξαηεξνχκε φηη ην πξψην δείγκα πνπ εκθαλίδεηαη ζην αξρείν CSS είλαη ην 
δείγκα "α" (βιέπε Καηαρψξεζε 7-3). 
 
 
Καηαρώξεζε  7–3. jQuery Mobile CSS swatch “a”  
 
/* A---------------------------------------------------------------------*/ 
.ui-bar-a { 
border: 1px solid #2A2A2A; 
background: #111111; 
color: #ffffff; 
font-weight: bold; 
text-shadow: 0 -1px 1px #000000; 
... 
background-image: linear-gradient(top, #3c3c3c, #111); 
} 
.ui-body-a { 
border: 1px solid #2A2A2A; 
background: #222222; 
color: #fff; 
text-shadow: 0 1px 0 #000; 
font-weight: normal; 
background-image: linear-gradient(top, #666, #222); 
} 
Σν ζεκαηηζκέλν ηκήκα αλαιχεηαη ζηηο αθφινπζεο ππνελφηεηεο: 
  
� Γείγκαηα - Απφ πξνεπηινγή, ην Jquery Mobile έρεη πέληε δείγκαηα γηα λα 
επηιέμνπκε απφ (α, β, γ, δ, ε) θαη κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε πνιιά κνλαδηθά 
δείγκαηα. Σα δείγκαηα καο επηηξέπνπλ λα δηακνξθψζνπκε κνλαδηθά 
ππφβαζξα, γξακκέο, ρξψκαηα, γξακκαηνζεηξέο, θαη ηηο ζθηέο γηα ηα ζηνηρεία 
καο. Γηα απιφηεηα, ε νλνκαζία γηα ηα λέα δείγκαηα είλαη γξάκκαηα ηνπ εχξνπο 
(az).  
 
� Παγθφζκηεο ξπζκίζεηο ζέκαηνο - Οη Παγθφζκηεο ξπζκίζεηο ζέκαηνο 
δηακνξθψλνληαη κεηά ηα δείγκαηα.  Απηέο νη ξπζκίζεηο πξνζζέζεηνπλ 
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βειηηψζεηο νπηηθνχ styling ζηα θνπκπηά, φπσο ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο, 
εηθνλίδηα, επηθαιχςεηο, θαη ζθηέο. Γεδνκέλνπ φηη απηέο νη ξπζκίζεηο είλαη 
θαζνιηθέο, ζα θιεξνλνκεζνχλ απφ φιεο ηηο δηακνξθψζεηο δεηγκάησλ (βι. 
Καηαρψξεζε 7-4). 
 
 
Καηαρώξεζε 7–4. jQuery Mobile global theme styling  
 
/* Active class used as the "on" state across all themes 
-----------------------------------------------------------------------*/ 
.ui-btn-active { 
border: 1px solid #155678; 
background: #4596ce; 
font-weight: bold; 
color: #fff; 
cursor: pointer; 
text-shadow: 0 -1px 1px #145072; 
text-decoration: none; 
} 
 
 
� Γνκή - Σν ηειεπηαίν κηζφ ηνπ αξρείνπ Jquery Mobile CSS πεξηέρεη δνκή 
styling πνπ πεξηιακβάλεη θαηά θχξην ιφγν ηελ ηνπνζέηεζε, βάηεο, πεξηζψξηα, 
ξπζκίζεηο χςνπο θαη πιάηνπο (βι. Καηαρψξεζε 7-5). 
 
 
Καηαρώξεζε  7–5. jQuery Mobile structure styling 
 
/* some unsets - more probably needed */ 
.ui-mobile, .ui-mobile body { height: 100%; } 
.ui-mobile fieldset, .ui-page { padding: 0; margin: 0; } 
.ui-mobile a img, .ui-mobile fieldset { border: 0; } 
... 
.ui-checkbox, .ui-radio { 
position:relative; margin: .2em 0 .5em; z-index: 1; 
} 
.ui-checkbox .ui-btn, .ui-radio .ui-btn { 
margin: 0; text-align: left; z-index: 2; 
} 
 Σψξα πνπ έρνπκε δεη ην θχξην αξρείν CSS γηα Jquery Mobile, αο ξίμνπκε κηα 
πην πξνζεθηηθή καηηά ζηα πέληε δείγκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Jquery 
Mobile θαη λα δνχκε πψο εκθαλίδνληαη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζπληζηψζεο 
(βιέπε εηθφλεο  7-3-7-6). 
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         Δηθόλα 7–3. Grid swatches                      Δηθόλα 7–4. List swatches 
 
 

                           
 

     Δηθόλα 7–5. Button swatches             Εικόνα 7–6. Form field swatches 
 
 Γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζηπι ησλ δεηγκάησλ ζηαζεξά ζε φιεο ηηο ζπληζηψζεο, 
εδψ είλαη ηα ζέκαηα  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάζε δείγκα: 
 
� “a” - (black) πςειφηεξν επίπεδν νπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο. 
� “b” - (blue) δεπηεξνγελέο επίπεδν. 
� “c” - (gray) βάζε. 
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� “d” - (white/gray) ελαιιαθηηθφ δεπηεξνγελέο επίπεδν. 
� “e” - (yellow) ρξψκα έκθαζεο. 
 
 

ΠΡΟΔΠΗΛΔΓΜΔΝΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
 Δάλ δελ πξνζζέζνπκε ραξαθηεξηζηηθά data-theme ζε κηα ζειίδαην framework 
ζα εθαξκφζεη ηα πξνεπηιεγκέλα ζέκαηα γηα φιεο ηηο ζειίδεο θαη ηα ζηνηρεία  
(βι. Πίλαθα 7-1). 
 
Πίλαθαο 7-1. Θέκαηα αλά ζηνηρείν 
 

 
  
Γηα παξάδεηγκα, εάλ δεκηνπξγήζνπκε κηα βαζηθή Jquery Mobile ζειίδα, ρσξίο 
λα νξίζνπκε ηα ζέκαηά ηεο, ηα ζηνηρεία καο ζα απνθηήζνπλ ην πξνεπηιεγκέλν 
ζέκα ηνπο ή ζα θιεξνλνκνχλ ην ζέκα ηνπο. ηελ Δηθφλα 7-7, πξνεπηιεγκέλα 
ζέκαηα εθαξκφζηεθαλ ζηε ζειίδα, θεθαιίδα, ππνζέιηδν, πεξηερφκελν θαη 
ζηνηρεία ιίζηαο, ελψ ηα ζηνηρεία ηεο θφξκαο θιεξνλνκνχλ ηα ζέκαηά ηνπο. 
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Δηθόλα 7–7. Page with default and inherited themes 
 
 
 

 Με ηελ αλαθνξά "Πξνεπηιεγκέλα ζέκαηα αλά ζηνηρείν" πίλαθα καο (βι. 
Πίλαθα 7-1), κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε πνηεο πξνεπηινγέο ζα πξέπεη λα 
εθαξκφδνληαη γηα θάζε ζπζηαηηθφ. Αο ξίμνπκε κηα πην πξνζεθηηθή καηηά ζην 
πεξηερφκελν θαη ηα ζηνηρεία ησλ θνπκπηψλ. Απφ πξνεπηινγή, ην πεξηερφκελν 
ζα έρεη data-theme="c". Ωζηφζν, ην ζηνηρείν θνπκπί δελ έρεη πξνεπηιεγκέλν 
ζέκα, έηζη  ζα θιεξνλνκήζεη ην πξνεπηιεγκέλν ζέκα ηνπ. ηε Καηαρψξεζε 7-
6,ν «παηέξαο» ηνπ θνπκπηνχ είλαη ην πεξηερφκελν. Ωο απνηέιεζκα, ην θνπκπί 
ζα θιεξνλνκήζεη ζέκα "c".  
 
 
Καηαρώξεζε  7–6. Page with default themes 
 
<div data-role="page"> 
<div data-role="header"> 
<h1>default = "a"</h1> 
</div> 
<div data-role="content"> 
default = "c" 
<ul data-role="listview" data-inset="true"> 
<li data-role="list-divider">default = "b"</li> 
<li>default = "c"</li> 
<li>default = "c"</li> 
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</ul> 
<form id="test" id="test" action="#" method="post"> 
<p> 
<label for="text">inherits "c":</label> 
<input type="text" name="text" id="text" value="" /> 
</p> 
<p> 
<label for="sound">inherits "c":</label> 
<select name="slider" id="sound" data-role="slider"> 
<option value="off">Off</option> 
<option value="on">On</option> 
</select> 
</p> 
<a href="#" data-role="button">Button (inherits "c")</a> 
</form> 
</div> 
<div data-role="footer" data-position="fixed"> 
<h3>default = "a"</h3> 
</div> 
</div> 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 
 
 

 Σα ζέκαηα εθαξκφδνληαη ζηα ζηνηρεία κε ηελ αθφινπζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο:  
 
1. αθή ζέκαηα - Αλ νξίζνπκε ξεηά ηα data-theme ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε 
ζηνηρείν, απηφ ην ζέκα ζα ππεξηζρχζεη θάζε θιεξνλνκηκέλνπ ή 
πξνεπηιεγκέλνπ ζέκαηνο.  
2. Κιεξνλνκηκέλα ζέκαηα - Κιεξνλνκηκέλα ζέκαηα ζα αληηθαηαζηήζνπλ φια ηα 
πξνεπηιεγκέλα ζέκαηα.  
3. Πξνεπηιεγκέλα ζέκαηα - Πξνεπηιεγκέλα ζέκαηα εθαξκφδνληαη φηαλ δελ 
εθαξκφδνληαη ηα πξνεγνχκελα δχν. Γηα ιίζηα κε πξνεπηιεγκέλα ζέκαηα αλά 
ζπληζηψζα, αλαηξέμηε ζηνλ Πίλαθα 7-1. 
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                    Δηθόλα 7–10.  
           Content height not 100%            Δηθόλα 7–11. Content height 100%  
 
 
 
 
 

CUSTOM ΘΕΜΑΣΑ 
 
 

 Σν jQuery Mobile επηηξέπεη ζηνπο ζρεδηαζηέο λα πξνζαξκφζνπλ γξήγνξα ή 
λα μαλαδνκήζνπλ ηε δηεπαθή ρξήζηε. ε απηή ηελ ελφηεηα, ζα δνχκε πψο 
κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ην δηθά καο custom δείγκαηα. Όπσο 
αμηνιφγεζζακε πξνεγνπκέλσο, ην πξνεπηιεγκέλν έγγξαθν Jquery Mobile 
CSS ρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα: έλα ζεκαηηθφ θαη έλα δνκηθφ. Δλ ζπλερεία ζα 
δεκηνπξγήζνπκε έλα custom δείγκα, ζην νπνίν κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε  ζε 
πεξίπησζε επηθίλδπλσλ ελεξγεηψλ. ην Jquery Mobile, κπνξνχκε 
δεκηνπξγήζνπκε έλα custom δείγκα γηα λα δηαρεηξηζηεί ην ζεκαηηζκφ 
(ππφβαζξν, ηα ζχλνξα, ρξψκα, γξακκαηνζεηξά, ζθηέο) ησλ εηθφλσλ θαη / ή ηα 
θνπκπηά. 
 
 
 Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ηέηνην δείγκα ηα αθφινπζα βήκαηα είλαη 
απαξαίηεηα: 
 
 
1. Πξψηνλ, πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα μερσξηζηφ αξρείν CSS γηα ην ζέκα 
(css / ζέκα / customtheme. css). Απηφ θξαηά ηηο πξνζζήθεο δηαρσξηζκέλεο 
απφ ηελ θεληξηθή Jquery Mobile CSS ζειίδα θαη ζα δηεπθνιχλεη ηηο κειινληηθέο 
αλαβαζκίζεηο. 
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Καηαρώξεζε  7-9. jQuery Mobile's structure file without default themes 
 
<head> 
<meta charset="utf-8"> 
<title>Custom Theme</title> 
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
<link rel=stylesheet href="css/theme/custom-theme.css" /> 
<link rel=stylesheet href="css/structure/jquery.mobile.structure.css"/> 
<script type="text/javascript" src="jquery-min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="jquery.mobile-min.js"></script> 
</head> 
 
 
2. Δπηιέγνπκε έλα ππάξρνλ δείγκα σο ζεκείν αλαθνξάο. Βιέπνληαο ηα 
δείγκαηα, αληηγξάθνπκε έλα πνπ ζα κνηάδεη πνιχ κε ην χθνο ηνπ λένπ 
δείγκαηνο καο. Απηφ ζα ζπκβάιεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
ηξνπνπνηήζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε ην 
λέν δείγκα ζαο. 
 
3. ηε ζπλέρεηα, αληηγξάθνπκε ην δείγκα βάζεο θαη ην επηθνιινχκε ζην αξρείν 
custom-theme.css. Αξγφηεξα, κεηνλνκάδνπκε ην δείγκα έηζη ψζηε λα 
ζπλδέεηαη κε έλα κνλαδηθφ γξάκκα (fz). Γηα παξάδεηγκα, αληηθαηαζηνχκε φια 
ηα επηζέκαηα κε CSS "-e" ζε "-v" (βιέπε Καηαρψξεζε 7-10). Σν λέν δείγκα 
κπνξεί ηψξα λα αλαθεξζεί κε ην data-theme = "v". 
 
 
Καηαρώξεζε  7-10. Custom “v” swatch modeled after swatch “e”  
 
/* V--------------------------------------------------------------*/ 
.ui-bar-v { 
font-weight: bold; 
border: 1px solid #999; 
background: #dedede; 
color: #000; 
text-shadow: 0 1px 0px #fff; 
… 
} 
.ui-btn-up-v { 
border: 1px solid #999; 
background: #e79696; 
color: #fff; 
text-shadow: 0 1px 0px #fff; 
... 
} 
 
 
4. Σψξα ην ζπλαξπαζηηθφ έξγν ηεο αλαβάζκηζεο ησλ ξπζκίζεσλ CSS 
(ππφβαζξν, ηα ζχλνξα, ρξψκα, γξακκαηνζεηξά, θαη ζθηέο) γηα ην λέν καο 
δείγκα. Γηα ην "v" δείγκα, αλαβαζκίζηεθαλ φια ηα θνπκπηά γηα λα έρνπλ έλα 
θφθθηλν θφλην κε ιεπθφ θείκελν (βι. Καηαρψξεζε  7-11). 
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Καηαρώξεζε  7-11. Update “v” swatch buttons with red background gradient 
and white text  
 
/* V---------------------------------------------------------------*/ 
.ui-btn-up-v { 
border: 1px solid #999; 
background: #e79696; 
color: #fff; 
text-shadow: 0 1px 0px #fff; 
background-image: -webkit-gradient( 
linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#E79696), to(#ce2021), 
color-stop(.4,#E79696) 
); 
background-image: -webkit-linear-gradient( 
0% 56% 90deg,#CE2021, #E79696, #E79696 100% 
); 
background-image: -moz-linear-gradient( 
0% 56% 90deg,#CE2021, #E79696, #E79696 100% 
); 
} 
 
 
5. ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα ελζσκαηψζνπκε ην λέν καο "v" δείγκα κε κηα 
πξαγκαηηθή ζειίδα γηα δνθηκή. Γεκηνχξγεζακε δχν ζειίδεο γηα λα 
βνεζήζνπκε ηε δνθηκή ηνπ λένπ "v" δείγκαηνο. ηελ πξψηε ζειίδα, ζέιακε λα 
δνχκε πψο ην λέν δείγκα εκθαλίζηεθε ζε έλα εηθνλίδην θνπκπί. Γηα ηε δνθηκή 
απηή, δεκηνπξγήζακε κηα δηαρσξηζκέλε ιίζηα κε θνπκπηά κε ην δεμί θνπκπί σο 
εηθνλίδην δηαγξαθήο θαη ζεκαηηζκέλν ην δεπηεξνβάζκην θνπκπί κε ην λέν καο 
"v" δείγκα (βι. Δηθφλα 7-12 θαη ζρεηηθφο θψδηθαο ηνπ ζηελ Καηαρψξεζε 7-12). 
 
 

 
Δηθόλα 7-12. Red icon background for potentially dangerous actions 
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Καηαρώξεζε  7-12. Split buttons with “v” swatch 
 
<head> 
<link rel=stylesheet href="css/theme/custom-theme1.css" /> 
<link rel=stylesheet href="css/structure/jquery.mobile-min.css"/> 
... 
</head> 
<ul data-role="listview" data-split-icon="delete" data-split-theme="v"> 
<li> 
<a href="#"> 
<img src="../images/kungfupanda2.jpg" /> 
<h3>Kung Fu Panda</h3> 
<p>Rated: PG</p> 
<p>Runtime: 95 min.</p> 
</a 
<a href="#delete" data-transition="slidedown">Delete</a> 
</li> 

 

 

 Δπίζεο, εηζάγακε ην λέν καο αξρείν theme.css πξηλ απφ ην θχξην αξρείν 
Jquery Mobile CSS. Γηα ηε δεχηεξε δνθηκή καο, ζα εθαξκφζακε ην λέν "v" 
δείγκα ζε έλα θνπκπί δηαγξαθήο. Γηα απηή ηε δνθηκή, δεκηνπξγήζακε έλα 
παξάζπξν δηαιφγνπ γηα λα επηβεβαηψζνπκε ηε δπλεηηθά επηθίλδπλε δξάζε θαη 
ζεκαηίζακε ην θνπκπί δηαθξαθήο κε ην λέν θφθθηλν ζέκα καο (βι. Δηθφλα 7-
13). 
 
 

 
 

Δηθόλα 7-13. Red delete button for delete action 
Καηαρώξεζε  7-13. Delete button with “v” swatch  
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<div data-role="dialog" id="delete"> 
<div data-role="content" data-theme="c"> 
<span class="title">Are you sure?</span> 
<a href="#home" data-role="button" data-theme="v">Delete</a> 
<a href="#home" data-role="button" data-rel="back">Cancel</a> 
</div> 
</div> 
 
 
 
 

ThemeRoller 
 
 

 Σν ThemeRoller είλαη έλα web-based εξγαιείν πνπ καο βνεζά λα 
απηνκαηνπνηήζνπκε ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ CSS ζεκάησλ γηα 
Jquery Mobile. Απηφ είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν, δηφηη καο επηηξέπεη λα 
θάλνπκε ελεκεξψζεηο ησλ ρξσκάησλ ζην αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ θαη 
ηε δπλαηφηεηα πξνεπηζθφπεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζην δεμί ηκήκα ηνπ 
παξαζχξνπ κέζα ζε κηα πξαγκαηηθή δηάηαμε jQuery Mobile (βιέπε εηθφλα 7-
14). 

 
 
 

 
 

Δηθόλα  7-14. ThemeRoller 
 
 
 
 
 

ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΕΙ 
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 Μπνξνχκε λα πξνζαξκφζνπκε γξήγνξα ηηο ηδηφηεηεο CSS πνπ ηζρχνπλ ζε 
παγθφζκην επίπεδν ζε φια ηα δείγκαηα θάησ απν ηε θαξηέια "Global" πνπ 
εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξφ παξάζπξν. Δδψ κπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε ηε 
γξακκαηνζεηξά, ρξψκαηα, γσλία αθηίλσλ, εηθφλεο, θαη ηηο ζθηέο (βι. Δηθφλα  7-
15). 
 
 
 

 
 

Δηθόλα 7-15. Global Theme Settings 
 

Preview Inspector and QuickSwatch Bar 
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 Γηα λα γίλεη αθφκα πην εχθνιε ε νηθνδνκήζε ησλ ζέκαηα ππάξρνπλ δχν 

κνλαδηθά εξγαιεία: Preview Inspector θαη ε QuickSwatch Bar. Σν Preview 
Inspector είλαη κηα ελαιιαγή πνπ κπνξεί λα είλαη είηε ελεξγή είηε αλελεξγή 
(βι. Δηθφλα 7-16). ηελ ελεξγή θαηάζηαζε θάλνληαο θιηθ ζε έλα ζηνηρείν ζην 
παξάζπξν πξνεπηζθφπεζεο ζα εκθαληζηεί απηφκαηα ηα επεμεξγάζηκα 
ραξαθηεξηζηηθά ζην αξηζηεξφ παξάζπξν. 
 
 
 

 
 

Δηθόλα 7-16. Preview inspector and QuickSwatch bar 
 
 
 Η QuickSwatch Bar είλαη έλα θάζκα ρξσκάησλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηα δεμηά ηνπ 
Inspector (βι. Δηθφλα 7-16). Απηφ είλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν πνπ καο επηηξέπεη 
λα επηιέμνπκε θαη λα «ζχξνπκε» νπνηνδήπνηε ρξψκα πάλσ έλα ζηνηρείν ζηε 
ζειίδα πξνεπηζθφπεζεο ή ζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ ρξψκαηνο ζην αξηζηεξφ 
παξάζπξν. Κάησ απφ ην Bar QuickSwatch είλαη δχν ξπζκηζηηθά γηα λα 
πξνζαξκφζνπκε ηε θσηεηλφηεηα θαη ηνλ θνξεζκφ ησλ ρξσκάησλ. Δπηπιένλ, 
ηα πην πξφζθαηα επηιεγκέλα ρξψκαηα ζα εκθαλίδνληαη ζηα δεμηά ηνπ 
ρξσκαηηθνχ θάζκαηνο γηα γξήγνξε επαλαρξεζηκνπνίεζε. 
 

 
 

Adobe Kuler Integration 
 
 

 Μπνξεί λα είλαη απηηεηηθφ φηαλ πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε κηα παιέηα 
ρξσκάησλ απφ ην κεδέλ. Γηα λα απινπζηεπηεί απηή ε δηαδηθαζία, ην 
Themeroller έρεη ην Kuler  ηεο Adobe ελζσκαηνκέλν (βι. Δηθφλα 7-17). 
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Δηθόλα 7-17. Adobe's Kuler App 
 
 

 Σν Kuler είλαη κία ηζηνζειίδα πνπ επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα 
δεκηνπξγνχλ, λα κνηξάδνληαη θαη λα αμηνινγνχλ παιέηεο ρξσκάησλ. Γηα λα 
δνχκε ηηο παιέηεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην Kuler θάλνπκε θιηθ ζην ζχλδεζκν 
"Adobe Kuler" πνπ εκθαλίδεηαη πάλσ απφ ηελ QuickSwatch Bar. Όηαλ ε 
εθαξκνγή Kuler αλνίγεη, έλα θίιηξν αλαδήηεζεο εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξφ 
ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ πνπ καο επηηξέπεη λα θηιηξάξνπκε απφ ηελ πηφ 
ηειεπηαία, δεκνθηιήο, αμηνιφγεζε, ή πξνζαξκνζκέλε αλαδήηεζε. Όηαλ 
βξνχκε έλα ρξψκα ελδηαθέξνλ, απιά ην επηιέγνπκε θαη ην «ζέξλνπκε» πάλσ 
ζε έλα ζηνηρείν ζην παξάζπξν πξνεπηζθφπεζεο καο. 
 
 
 

 
ΞΔΚΗΝΧΝΣΑ 

 
 

 Γηα ζθνπνχο ζχγθξηζεο, πξφθεηηαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα θφθθηλν δείγκα 
ζηελ Themeroller λα λα δνχκε ηηο δηαθνξέο κε ην δείγκα πνπ δεκηνπξγήζακε 
ζηε πξνεγνχκελε ελφηεηα. Πξφθεηηαη λα παξαθάκςνπκε ην πξνεπηιεγκέλν 
Jquery Mobile, "e" δείγκα κε ην λέν θφθθηλν δείγκα. ην Themeroller, γηα λα 
ελεκεξψζνπκε έλα ζέκα ηα εμήο βήκαηα είλαη απαξαίηεηα: 
 

1. ην Themeroller, εηζαγάγνπκε έλα ππάξρνλ ζέκα θάλνληαο θιηθ ζην 
ζχλδεζκν "Δηζαγσγή" ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία (βι. Δηθφλα 7-18). 
Γηα ηελ άζθεζε απηή ζα εηζάγνπκε θαη ζα ηξνπνπνηήζνπκε ην 
πξνεπηιεγκέλν ζέκα Jquery Mobile. 

 
 

 
 

Δηθόλα  7-18. Import Existing Theme 
 
 
 
 
 



88 
 

2. Αθνχ εηζαρζεί ην ζέκα, πξνζδηνξίδνπκε ην δείγκα ψζηε λα ην 
ηξνπνπνηήζνπκε. Γηα απηφ ην βήκα, πξφθεηηαη λα ηξνπνπνηήζνπκε ην 
πξνεπηιεγκέλν "e" δείγκα.  
 
3. ηε ζπλέρεηα, ζα βξνχκε έλα θαηάιιειν ρξψκα βάζεο γηα ην θφθθηλν δείγκα 
καο. Μπνξνχκε λα βξνχκε θαηάιιειν θφθθηλν ρξψκα είηε ζην Bar 
QuickSwatch ή  ζην εξγαιείν έληαμεο Kuler. 
 
4. Μεηά ηελ εχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ ρξψκαηνο βάζεο κπνξνχκε λα 
ελεκεξψζνπκε ηα ζηνηρεία καο ζην παξάζπξν πξνεπηζθφπεζεο κε ην 
επηιεγκέλν ρξψκα. 
 
5. ην παξάζπξν πξνεπηζθφπεζεο, θάλνπκε ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο. 
Μπνξνχκελα ξπζκίζνπκε ηα ρξψκαηα ειαθξψο ή λα πξνζζέζνπκε 
αλεπαίζζεηεο επηδξάζεηο κε ζηνηρεία θφληνπ. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, 
Themeroller θαζηζηά ηε δηαδηθαζία ηεο δφκηζεο θαη ηεο πξνεπηζθφπεζεο πνιχ 
πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή ζε ζχγθξηζε κε «ρεηξνλαθηηθή» δηαδηθαζία 
δφκηζεο ρξσκάησλ. 
 
6. Αθνχ έρνπκε επηιέμεη ην λέν ζέκα, κπνξνχκε λα «θαηεβάζνπκε» ην CSS 
ηνπ ζέκαηνο, θάλνληαο θιηθ ζην ζχλδεζκν "Λήςε Theme" ζηελ επάλσ 
αξηζηεξή γσλία ηνπ Themeroller (βι. Δηθφλα 7-19). 
 
 

 
 

Δηθόλα  7-19. Download Theme 
 
 

7. Μπνξνχκε ηψξα λα ελζσκαηψλνπκε ην λέν ζέκα καο ζηελ αίηεζή καο (βι. 
Καηαρψξεζε 7-14 θαη ησλ ζπλαθψλ ζηηγκηφηππσλ νζφλεο ζηελ Δηθφλα 7-20).  
 
 
 
Καηαρώξεζε  7-14. ThemeRoller custom theme import  
 
<head> 
<meta charset="utf-8"> 
<title>Custom Theme</title> 
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
<link rel=stylesheet href="css/theme/custom-theme2.css" /> 
<link rel=stylesheet href="css/structure/jquery.mobile.structure.css"/> 
<script type="text/javascript" src="jquery-min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="jquery.mobile-min.js"></script> 
</head> 
<div data-role="dialog" id="delete"> 
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<div data-role="content" data-theme="c"> 
<span class="title">Are you sure?</span> 
<a href="#home" data-role="button" data-theme="e">Delete</a> 
<a href="#home" data-role="button" data-rel="back">Cancel</a> 
</div> 
</div> 
 
 
 
 

 
 

Δηθόλα 7-20. ThemeRoller's red delete button 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: 

 

Jquery Mobile API 
 

 
 Όια ηα θαιά δνκεκέλα frameworks επηηξέπνπλ ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα 
επεθηείλνπλ θαη λα αληηθαζηζηνχλ ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο δηακφξθσζεο. 
Δπηπιένλ, παξέρνπλ κεζφδνπο επθνιία λα ζπκβάιεη ζηελ απινχζηεπζε ηνλ 
θσδηθφ ζαο. Σν Jquery Mobile πεξηιακβάλεη έλα αξθεηά εθηεηακέλν API πνπ 
εθζέηεη θάζε έλα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. Καη 'αξράο, ζα εμεηάζνπκε ην 
πψο λα ξπζκίδνπκε ην Jquery Mobile. Δκείο ζα επαλεμεηάζνπκε θάζε 
ραξαθηεξηζηηθφ ξχζκηζεο ζην Jquery Mobile, θαη ζα δνχκε πψο ην API καο 
επηηξέπεη λα ξπζκίζνπκε θάζε επηινγή. ηε ζπλέρεηα, ζα εμεηάζνπκε ηηο πην 
δεκνθηιείο κεζφδνπο, ζειίδα γεγνλφηα, θαη ηηο ηδηφηεηεο. Απηά ηα 
ραξαθηεξηζηηθά API είλαη ρξήζηκα φηαλ ζέινπκε λα ελεκεξψζνπκε Mobile 
εθαξκνγέο Web.Σέινο, ζα επαλεμεηάζνπκε κηα ηαμηλνκεκέλε ιίζηα φισλ ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ Jquery Mobile. 
 
 
 

Γηακνξθώλνληαο ην Jquery Mobile 
 
 

 Όηαλ ην Jquery Mobile πξνεηνηκάδεη, ππξνδνηεί έλα event mobileinit ζρεηηθά 
κε ην αληηθείκελν ηνπ εγγξάθνπ. Μπνξνχκε λα ζπλδεζνχκε κε ην mobileinit θαη 
λα εθαξκφζνπκε παξαθάκςεηο ζην Jquery Mobile, ($. mobile) πξνεπηιεγκέλεο 
ξπζκίζεηο δηακφξθσζεο. Δπηπιένλ, κπνξνχκε λα επεθηείλνπκε ην Jquery 
Mobile κε ηα πξφζζεηα ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ηδηνηήησλ. Γηα παξάδεηγκα, 
ππάξρνπλ δχν ηξφπνη γηα λα ξπζκίζνπκε ην Jquery Mobile σο θαίλεηαη ζηα 
παξαθάησ παξαδείγκαηα. 
 
 
 
Παξαδείγκαηα: 
 
// Configure properties via jQuery's extend method 
 
$( document ).bind( "mobileinit", function(){ 
$.extend( $.mobile, { 
// Override loading message 
loadingMessage: "Loading...", 
// Override default transition from “slide” to “pop” 
defaultTransition: "pop" 
}); 
}); 
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// Configure properties individually 
 
$( document ).bind( "mobileinit", function(){ 
$.mobile.loadingMessage = "Initializing"; 
$.mobile.defaultTransition = "slideup"; 
}); 
 
 
 Δθφζσλ ην mobileinit ελεξγνπνηείηαη ακέζσο κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Jquery 
Mobile, ζα πξέπεη λα έρνπκε ηνπνζεηήζεη πξνζαξκνζκέλε δέζκε ελεξγεηψλ 
πξηλ απφ ην αξρείν Jquery Mobile JavaScript. 
 
 
Παξάδεηγκα: 
 
<head> 
<script type="text/javascript" src="jquery-min.js"></script> 
<script type=”text/javascript” src="custom-scripts-here.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="jquery.mobile-min.js"></script> 
</head> 
 
 
 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΝΟΝΣΑ JQUERY ΔΠΗΛΟΓΔ 
 
 

 Οη παξαθάησ είλαη παξακεηξνπνηήζηκεο $.Mobile επηινγέο πνπ κπνξνχκε λα 
παξαθάκςνπκε ζην JavaScript. 
 
 
� activeBtnClass(string, default: "ui-btnactive") 
 
 Η θιάζε CSS ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ην ζηπι ηνπ  «ελεξγνχ» 
θνπκπηνχ. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ CSS ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα λα 
πξνζδηνξίζεη ην χθνο ηνπ ελεξγνχ θνπκπηνχ ζε έλα κπαξ θαξηέιαο. 
 
 
� activePageClass(string, default: "ui-page-active") 
 
 Η θιάζε CSS απνδίδεηαη ζηελ ζειίδα ή ζην παξάζπξν δηαιφγνπ πνπ είλαη ηε 
ζηηγκή εθείλε νξαηή θαη ελεξγή. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ πνιιέο ζειίδεο πνπ 
έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζην DOM ε ελεξγή ζειίδα ζα έρεη εθαξκφζεη απηφ ην 
ραξαθηεξηζηηθφ CSS. 
 
 
� ajaxEnabled(boolean, default: true) 
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 Γπλακηθή θφξησζε ζειίδσλ κέζσ Ajax, φηαλ είλαη δπλαηφλ. Ajax θφξησζεο 
είλαη ελεξγνπνηεκέλν απφ πξνεπηινγή γηα φιεο ηηο ζειίδεο εθηφο απφ  
εμσηεξηθέο δηεπζχλζεηο URL, ή ζπλδέζκνπο πνπ είλαη ζεκεησκέλνη κε έλα rel 
="external’’ ή target="_blank" ραξαθηεξηζηηθφ. Αλ ην Ajax είλαη 
απελεξγνπνηεκέλν, νη ζχλδεζκνη ηεο ζειίδαο ζα θνξησζεί κε HTTP αηηήζεηο, 
ρσξίο CSS κεηαβάζεηο. 
 
 
� allowCrossDomainPages(boolean, default: false) 
 
 Καηά ηελ αλάπηπμε κε PhoneGap, ζπληζηάηαη λα ζέζνπκε απηή ηε δπλαηφηεηα 
δηακφξθσζεο ζε ελεξγή θαηάζηαζε. Απηφ επηηξέπεη ζην Jquery Mobile ηε 
δηαρείξηζε ηεο ινγηθήο θφξησζε ηεο ζειίδαο ησλ cross-domain αηηήζεσλ ζην 
PhoneGap. 
 
 
� defaultDialogTransition(string, default: "pop") 
 
 Η πξνεπηιεγκέλε κεηάβαζε γηα ρξήζε θαηά ηε κεηάβαζε ζε έλα παξάζπξν 
δηαιφγνπ. Μπνξνχηε λα νξίζνπκε ηε κεηάβαζε ζε "none" γηα λα κελ ππάξμεη 
εθέ  κεηάβαζεο. 
 
 
� hashListeningEnabled(boolean, default: true) 
 
 Απηφκαηα θνξηψλεη θαη δείρλεη ηηο ζειίδεο πνπ βαζίδνληαη ζε location.hash. 
Σν Jquery Mobile «αθνχεη» ηηο αιιαγέο location.hash ψζηε λα θνξηψζεη ηηο 
εζσηεξηθέο ζειίδεο εληφο ηνπ DOM. Μπνξνχκε λα απελεξγνπνηήζνπκε απηή 
ηελ επηινγή θαη λα ρεηξηζηνχκε ηηο αιιαγέο hash manually ή λα 
απελεξγνπνηήζνπκε απηή ηελ επηινγή γηα λα έρνπκε πξφζβαζε ζην 
ζειηδνδείθηε σο ζχλδεζε. 
 
 
� loadingMessage(string, default: "loading") 
 
 Οξίδεη ην κήλπκα θφξησζεο, ψζηε λα εκθαληζηεί θαηά ηε δηάξθεηα αηηήζεσλ 
Ajax. Δπηπξνζζέησο, κπνξνχκε λα νξίζνπκε κηα ςεχηηθε (boolean) γηα λα 
απελεξγνπνηήζνπκε ην κήλπκα. Δπίζεο, αλ ζέινπκε λα ελεκεξψζνπκε ην 
κήλπκα θφξησζεο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ζε θάζε ζειίδα κπνξνχκε λα ην 
ελεκεξψζνπκε κέζα ζηε ζειίδα. 
 
 
Παξάδεηγκα: 
 
// Update loading message 
$.mobile.loadingMessage = "My custom message!"; 
// Show loading message 
$.mobile.showPageLoadingMsg(); 
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� minScrollBack(string, default: 250) 
 
 Οξίδεη ηελ ειάρηζηε απφζηαζε θχιηζεο πνπ ζα ζπκάηαη, φηαλ επηζηξέθεη ζηε 
ζειίδα. Καηά ηελ επηζηξνθή ζε κηα ζειίδα, ην πιαίζην ζα κεηαβεί απηφκαηα 
ζηε ζέζε ή ηε ζχλδεζεο πνπ μεθίλεζε ηε κεηάβαζε, φηαλ ε ζέζε θχιηζεο ηνπ 
ελ ιφγσ ζπλδέζκνπ είλαη πέξα απφ ηε ξχζκηζε minScrollBack. Απφ 
πξνεπηινγή, ην φξην θχιηζεο είλαη 250 pixels. Αλ ζέινπκε λα εμαιείςνπκε  ηελ 
ειάρηζηε ξχζκηζε, ψζηε ην framework πάληα λα θπιάεη αλεμάξηεηα απφ ηε 
ζέζε θχιηζεο, νξίδνπκε απηή ηελ ηηκή ζε "0". Αλ ζέινπκε λα 
απελεξγνπνηήζνπκε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ, νξίδνπκε ηελ ηηκή ζε "άπεηξν". 
 
 
� ns(string, default: "") 
 
 Σα δεδνκέλα ραξαθηεξηζηηθά είλαη έλα λέν ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ HTML5. Γηα 
παξάδεηγκα, ην «data-role» είλαη ην πξνεπηιεγκέλν namespace γηα ην 
ραξαθηεξηζηηθφ ξφιν. Αλ ζέινπκε λα παξαθάκςνπκε ηελ πξνεπηιεγκέλε 
ξχζκηζε νλνκάησλ ζε παγθφζκην επίπεδν ζα παξαθάκςνπκε ην $. 
mobile.ns.option 
 
Παξάδεηγκα: 
 
// Set a custom namespace 
$.mobile.ns = "jqm-"; 
As a result, all of your jQuery Mobile data-* attributes will require the prefix 
"data-jqm-". For instance, the "data-role" attribute now becomes "data-
jqmrole". 
 
 
 

ΜΔΘΟΓΟΗ 
 
 

 Σν Jquery Mobile εθζέηεη κηα ζεηξά απφ κεζφδνπο πνπ είλαη ρξήζηκεο φηαλ 
ζέινπκε λα ελεκέξσζνπκε ηηο Mobile Web εθαξκνγέο καο. 
 
 
� $.mobile.changePage() 
 
 Η ιεηηνπξγία changePage ρεηξίδεηαη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο κεηάβαζεο απφ 
ηε κία ζειίδα ζηελ άιιε. 
 
Υξήζε: 
 
$.mobile.changePage( toPage, [options] ) 
 
� toPage (sting or jQuery collection). Η ζειίδα ζηελ νπνία ζα κεηαθεξζεί. 
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� toPage (string). Έλαο θάθεινο URL ("contact.html") ή ε id εζσηεξηθψλ 
ζηνηρείσλ 
 
("#contact"). 
 
� toPage (object). Μία ζπιινγή Jquery εκπεξηέρνληαο έλα ζηνηρείν ζειίδαο: 
$(“#contactPage”) 
 
 
� allowSamePageTransition (boolean, default: false). 
 
 
 Η κέζνδνο changePage ζα αγλνήζεη ηα αηηήκαηα πνπ κεηαβαίλνπλ ζηελ  
ίδηα ζειίδα. Οξίδνπκε απηή ηελ επηινγή true γηα λα επηηξέςνπκε ίδηεο  
κεηαβάζεηο. 
 
 
� changeHash (boolean, default: true). 
 
 Δλεκέξσζε ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο URL toPage φηαλ ε αιιαγή ζειίδαο 
είλαη πιήξεο. 
 
 
� data (string or object, default: undefined). 
 
Σα δεδνκέλα γηα λα ζηείινπκε ζε έλα Ajax αίηεκα. 
 
 
� dataUrl (string, default: toPage URL). 
 
Οξίδεη ηε δηεχζπλζε URL γηα λα δείμεη ζηνλ πεδίν ηνπνζεζίαο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο. 
 
 
� reloadPage (boolean, default: false). 
 
Αλαλέσζε  ηεο ζειίδαο αθφκα θη αλ είλαη ήδε ζην DOM ηεο ζειίδαο. 
 
 
� transition (string, default: $.mobile.defaultTransition). 
 

 
Η κεηάβαζε ζηελ αίηεζε γηα ηελ αιιαγή ζειίδαο. Η πξνεπηιεγκέλε κεηάβαζε 
είλαη ε slide. 
 
 
� type (string, default: “get”). 
 
Καζνξίδεη ηε κέζνδν ("Get" ή "Post") γηα ρξήζε φηαλ θάλνπκε κηα αίηεζε 
ζειίδαο. 
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Παξάδεηγκα #1: 
 
//Transition to the "contact.html" page. 
$.mobile.changePage( "contact.html" ); 
<!-- Markup equivalent when link clicked --> 
<a href="contact.html">Contact Us</a> 
 
Παξάδεηγκα #2: 
 
// Transition to the internal "#contact" page with a reverse "pop" transition. 
$.mobile.changePage( ”#contact”, { transition: "pop", reverse: true } ); 
<!-- Markup equivalent when link clicked --> 
<a href="contact.html" data-transition="pop" datadirection=" 
reverse">Contact</a> 
 
Παξάδεηγκα #3: 
 
/* Dynamically create a new page and open it */ 
// Create page markup 
var newPage = $("<div data-role=page data-url=hi><div data-role=header> 
<h1>Hi</h1></div><div data-role=content>Hello Again!</div></div>"); 
// Add page to page container 
newPage.appendTo( $.mobile.pageContainer ); 
// Enhance and open new page 
$.mobile.changePage( newPage ); 
 
 
 
 
 

EVENTS 
 
 

 Σν Jquery Mobile εθζέηεη επίζεο δηάθνξα events πνπ είλαη ρξήζηκα φηαλ 
ζέινπκε λα εθαξκφζνπκε πξηλ ή κεηά ηελ επεμεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ  
αιιαγψλ ηεο ζειίδαο ζηε Mobile Web εθαξκνγή. ε απηή ηελ ελφηεηα ζα 
επαλεμεηάζνπκε έλα κέξνο ησλ Jquery Mobile events. Αο μεθηλήζνπκε κε έλα 
δηάγξακκα (ρήκα 8-1). Απηφ ην δηάγξακκα δείρλεη ηα θχξηα γεγνλφηα ηεο 
ζειίδαο πνπ ζα ζπκβνχλ κέζα ζην Jquery Mobile θαη βνεζά ζηελ απεηθφλεζε 
ηεο αιιεινπρίαο ηεο θάζε εθδήισζεο ζηελ ζειίδα. 
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Δηθόλα  8-1. jQuery Mobile Page Events 
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ΑΛΛΑΓΖ ΔΛΗΓΑ 
 
 

 Οη εθδειψζεηο αιιαγψλ ζειίδαο ελεξγνπνηεηνχληαη απηφκαηα θαηά ηελ 
πινήγεζε ζε άιιε ζειίδα. Δζσηεξηθά, απηά ηα γεγνλφηα είλαη ζθαλδάιε φηαλ 
ε $.mobile.changePage  κέζνδνο θαιεζηεί. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 
δηαδηθαζίαο, ηα δχν γεγνλφηα ζα εθηειεζηνχλ. Σν πξψην ζπκβάλ πνπ 
ελεξγνπνηείηαη είλαη ην pagebeforechange. Σν επφκελν ζπκβάλ πνπ ζα 
ελεξγνπνηεζεί εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο αιιαγήο ηεο ζειίδαο. Όηαλ ε 
αιιαγή ζειίδαο είλαη επηηπρήο, ην ζπκβάλ pagechange ζα ελεξγνπνηεηζεί θαη 
αλ απνηχρεη ε αιιαγή ζειίδαο, ηα pagechangefailed events ελεξγνπνηνχληαη. 
 
 
 
� pagebeforechange 
 
 Απηφ είλαη ην πξψην ζπκβάλ πνπ ελεξγνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 
αιιαγήο ζειίδαο. Callbacks γηα απηφ ην γεγνλφο έρνπλ πεξάζεη δχν 
επηρεηξήκαηα. Σν πξψην είλαη event θαη to δεχηεξo επηρείξεκα είλαη έλα 
αληηθείκελν δεδνκέλσλ. 
 
� toPage (string). Έλαο θάθεινο URL ή  έλα Jquery Collection αληηθείκελν. 
Απηφ είλαη ην ίδην επηρείξξεκα ην νπνίν έρεη πεξαζηεί ζην 
$.mobile.changePage(). 
 
� options (object). Απηέο είλαη νη ίδηεο επηινγέο νη νπνίεο έρνπλ πεξαζηεί ζην 
$.mobile.changePage. 
 
 
Example: 
 
$( document ).bind( "pagebeforechange", function( e, data ) { 
console.log(“Change page starting...”); 
// Get the page 
var toPage = data.toPage; 
// Get the page options 
var options = data.options; 
// Inspect toPage or override options (redirect)… 
// Prevent a page change 
e.preventDefault(); 
}); 
 
 
Παξάδεηγκα: 
 
$( document ).bind( "pagebeforechange", function( e, data ) { 
console.log(“Change page starting...”); 
// Get the page 
var toPage = data.toPage; 
// Get the page options 
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var options = data.options; 
// Inspect toPage or override options (redirect)… 
// Prevent a page change 
e.preventDefault(); 
}); 
 
 
 
� pagechange 
 
 Απηφ είλαη ην ηειεπηαίν ζπκβάλ γηα λα ελεξγνπνηεζεί κεηά απφ κηα 
επηηπρεκέλε αιιαγή ζειίδαο. Callbacks γη 'απηφ έρνπλ πεξαζηεί δχν 
επηρεηξήκαηα. Σν πξψην είλαη event θαη to δεχηεξo επηρείξεκα είλαη έλα 
αληηθείκελν δεδνκέλσλ. Σν αληηθείκελν δεδνκέλσλ, πέξαζε σο ην δεχηεξν 
επηρείξεκα, πεξηέρεη ην αθφινπζεο ηδηφηεηεο: 
 
 
� toPage (string). Έλαο θάθεινο URL ή έλα jQuery Collection αληηθείκελν. 
Απηί είλαη ην ίδην επηρείξξεκα πνπ είρε πεξαζηεί ζην $.mobile.changePage(). 
 
� options (object). Απηέο είλαη νη ίδηεο επηινγέο νη νπνίεο έρνπλ πεξαζηεί ζην 
$.mobile.changePage. 
 
 
Example: 
 
$( document ).bind( "pagechange", function( e, data ){ 
console.log(“Change page successfully completed...”); 
var toPage = data.toPage; 
var options = data.options; 
}); 
 
 
 
 

ΑΡΥΗΚΟΠΟΗΖΖ ΔΛΗΓΑ 
  

πκβάληα αξρηθνπνίεζεο ζειίδαο ελεξγνπνηνχληαη ζηε ζειίδα πξηλ θαη 

κεηά ην Jquery Mobile βειηηζηνπνηήζεη ηε ζειίδα. Απηά ηα ζπκβάληα 

ελεξγνπνηνχληαη κφλν κία θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο κηαο 

ζειίδαο. 
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� pagebeforecreate 

 

 Δλεξγνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο αιιαγήο ζειίδαο. Απηφ ην ζπκβάλ 

επέξρεηαη αθνχ ην δνρείν ζειίδαο έρεη εηζαρζεί ζην DOM, αιιά πξηλ ηελ 

ζειίδα λα εληζρπζεί. Απηή είλαη ε πξνηηκψκελε ζέζε λα πξν-αλαιχζεη ηε 

ζήκαλζε πξηλ ην πιαίζην εληζρχεη ηε ζειίδα. 

 

Παξάδεηγκα: 
 
$( "#to-page-id" ).live( "pagebeforecreate", function(){ 
console.log( "Pre-parse the markup before the framework enhances the 
widgets" ); 
}); 

 

� pagecreate 

 Δλεξγνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο αιιαγήο ζειίδαο. Απηή είλαη ην γεγνλφο 

πνπ ελεξγνπνηείηαη απφ ην framework γηα ηελ πξνεηνηκαζία φισλ ησλ plugins 

ηεο ζειίδαο. 

 

Παξάδεηγκα: 
 
$( "#to-page-id" ).live( "pagecreate", function(){ 
console.log(“Page plugins are being initialized...”); 
// Initialize custom plugins 
( “:jqmData(role='my-plugin')” ).myPlugin(); 
}); 
 
 
 
� pageinit 
 
 
Δλεξγνπνηείηαη ζηε ζειίδα  πνπ αξρηθνπνηείηαη αθνχ νη βειηηψζεηο είλαη 
πιήξεηο. Η ζειίδα είλαη ηψξα ζε έλα DOM έηνηκν ζηάδην. 
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Παξάδεηγκα: 
 
$( "#to-page-id" ).live( "pageinit", function(){ 
console.log(“The page has been enhanced...”); 
// Attach event handlers or run other jQuery code... 
}); 

 

 

 ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΛΗΓΑ 

 

 πκβάληα κεηάβαζεο ζειίδαο ελεξγνπνηνχληαη γηα ηηο "απφ" θαη "έσο" ζειίδεο 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κεηάβαζεο ζειίδαο. 

 

� pagebeforehide 

 

 Δλεξγνπνηείηαη ζηελ "απφ" ζειίδα ζηελ έλαξμε ηεο κεηάβαζεο. Σν ζπκβάλ 

ιακβάλεη ρψξα πξηλ απφ ην pagebeforeshow ζπκβάλ. Θα ελεξγνπνηεζεί κφλν 

αλ ε αίηεζε αιιαγήο ζειίδαο έρεη κηα ζπλδεδεκέλε "απφ" ζειίδα. Οη Callbacks 

γηα απηφ ην ζπκβάλ έρνπλ δχν επηρεηξήκαηα. Σν πξψην είλαη ην ζπκβάλ θαη ην 

δεχηεξν επηρείξεκα είλαη έλα αληηθείκελν δεδνκέλσλ. Σν αληηθείκελν 

δεδνκέλσλ, πνπ πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο: 

 

� nextPage (object). Έηα Jquery ζπιινγήο αληηθείκελν εκπεξηέρνληαο ην 
ζηνηρείν ηεο ζειίδαο  ζην νπνίν κεηαθεξφκαζηε. 
 

Παξάδεηγκα: 
 
$( "#from-page-id" ).live( "pagebeforehide", function( e, data ){ 
console.log( "The page transition is just starting..." ); 
}); 
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� pagebeforeshow 

 

 Δλεξγνπνηείηαη ζηε "λα" ζειίδα αθνχ ε ζειίδα έρεη εληζρπζεί θαη ιίγν πξηλ ε 

κεηάβαζε ζειίδαο αξρίζεη. Οη Callbacks γηα ηελ εθδήισζε απηή έρνπλ δχν 

επηρεηξήκαηα. Σν πξψην είλαη ην ζπκβάλ θαη ην δεχηεξν επηρείξεκα είλαη έλα 

αληηθείκελν δεδνκέλσλ, πνπ πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο: 

 

� prevPage (object). Έλα Jquery ζπιινγήο αληηθείκελν εκπεξηέρνληαο ην 

ζηνηρείν ηεο ζειίδαο  απν ην νπνίν κεηαθεξφκαζηε. 
 

Example: 
$( "#to-page-id" ).live( "pagebeforeshow", function( e, data ){ 
console.log( "The page transition is just starting..." ); 
}); 

 

� pagehide 

 

 Δλεξγνπνηείηαη ζηελ "απφ" ζειίδα αθνχ ε κεηάβαζε είλαη πιήξεο θαη πξηλ 

απφ ην pageshow ζπκβάλ. Θα ελεξγνπνηεζεί κφλν αλ ε αίηεζε αιιαγήο 

ζειίδαο έρεη κία ζπλδεδεκέλε "απφ" ζειίδα. Οη Callbacks γηα ηελ εθδήισζε 

απηή έρνπλ δχν επηρεηξήκαηα. Σν πξψην είλαη ην ζπκβάλ θαη ην δεχηεξν 

επηρείξεκα είλαη έλα αληηθείκελν δεδνκέλσλ, πνπ πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο 

ηδηφηεηεο: 

 

� nextPage (object). Έηα Jquery ζπιινγήο αληηθείκελν εκπεξηέρνληαο ην 
ζηνηρείν ηεο ζειίδαο  ζην νπνίν κεηαθεξφκαζηε. 
 

� pageshow 

 

 Δλεξγνπνηείηαη ζηε "λα" ζειίδα αθνχ ε κεηάβαζε είλαη πιήξεο θαη αθνχ ε 

"απφ" ζειίδα έρεη θξπθηεί. Οη Callbacks γηα ηελ εθδήισζε απηή έρνπλ δχν 

επηρεηξήκαηα. Σν πξψην είλαη ην γεγνλφο θαη ην δεχηεξν επηρείξεκα είλαη έλα 

αληηθείκελν δεδνκέλσλ. Σν πξψην είλαη ην ζπκβάλ θαη ην δεχηεξν επηρείξεκα 

είλαη έλα αληηθείκελν δεδνκέλσλ, πνπ πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο: 
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� prevPage (object). Έηα Jquery ζπιινγήο αληηθείκελν εκπεξηέρνληαο ην 
ζηνηρείν ηεο ζειίδαο  απν ην νπνίν κεηαθεξφκαζηε. 
 
 
Example: 
 
$( "#to-page-id" ).live( "pageshow", function( e, data ){ 
console.log( "The page transition is complete!" ); 
}); 

 

 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ Jquery Mobile παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

βειηίσζεο θαη ξχζκηζεο εθαξκνγψλ κε απιή ζήκαλζε HTML. Ο πιήξεο 

θαηάινγνο φισλ ησλ δεδνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζε αιθαβεηηθή ζεηξά κε 

πεξηγξαθέο θαη παξαδείγκαηα παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

 

 

data-ajax: Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ζπλδέζκνπο, 
θνπκπηά ή θφξκεο. Όηαλ ξπζκηζηεί ζε ςεπδήο θαηάζηαζε, ζα αλαγθάζεη ηελ 
επαλαθφξησζε ηεο ζειίδαο (παξαθάκπηνληαο Ajax θαη κεηαβάζεηο). 
 
 
Παξάδεηγκα: 
 
 <a href="multi-page.html" datarole=" 
button" data-ajax="false"> 
multi-page</a> 
 
 
 

data-add-back-btn: Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ κπνξεί λα ζπλδέεηαη ζε κηα 
ζειίδα πεξηέθηε. Όηαλ νξηζηεί ζε αιεζήο θαηάζηαζε, έλα πίζσ θνπκπί ζα 
εκθαληζηεί απηφκαηα ζην  ηίηιν ηεο ειίδαο.  
 
 
Παξάδεηγκα: 

<div data-role="page" data-addback-          
btn="true"> 
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data-back-btn-text: Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδέεηαη ζηε ζειίδα πεξηέθηε. 
Σν πξνεπηιεγκέλν θείκελν γηα ην θνπκπί πίζσ είλαη ε ιέμε "Back". 
 
 
Παξάδεηγκα: 
 

<div data-role="page" data-addback-      
btn="true" data-back-btntext=" 
Previous"> 
 
 
data-collapsed: Μπνξνχκε λα ξπζκίζoπκε έλα πηπζζφκελν δνρείν γηα λα 
ζπκπηπρζεί (datacollapsed = "true ") ή λα επεθηαζεί (ζηνηρεία θαηαξξεχζεη = 
"false") κε ηελ πξνζζήθε απηoχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ. 
 
 
Παξάδεηγκα: 
 

 

 
<div data-role="collapsible"   
data-collapsed="true">  
<h3>Wireless</h3> 
</div> 

                        
 
 

 
data-corners: Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ζπλδέζεηο ή 
θνπκπηά. Όηαλ είλαη ζε ςεπδήο θαηάζηαζε, ην framework ζα αθαηξέζεη 
ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο απφ ην θνπκπί. Σα θνπκπηά ζα έρνπλ ζηξνγγπιεκέλεο 
γσλίεο απφ πξνεπηινγή. 
 
Παξάδεηγκα: 
 

<a href="" data-role="button"                   
datacorners=" 
false">Disagree</a> 
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data-count-theme: Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ θαζνξίδεη έλα ελαιιαθηηθφ ζέκα 
γηα ην ζήκα ή ηελ θαηακέηξεζε θνχζθα. 
 
Παξάδεηγκα: 
 

 
<ul data-role="listview" datacount-                          
theme="e">  
 
 
 
data-direction: Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδέεηαη κε δεζκνχο, θνπκπηά ή 
θφξκεο. Όηαλ έρεη ξπζκηζηεί ζε αληηζηξαθή ζα εθαξκφζεη κηα αληίζηξνθε 
κεηάβαζεο. Γηα παξάδεηγκα, κία πξνο ηα εκπξφο "Γηαθάλεηα" κεηάβαζε ζα 
γιηζηξήζεη αξηζηεξά. 
 
Παξάδεηγκα: 
 
<a href="" data-icon="home" 
data-iconpos="notext" datadirection=" 
reverse" class="uibtn- 
right">Home</a> 
 
 
 
data-divider-theme:Οξίδεη ην ζέκα ηνπ δηαρσξηζηή ιίζηαο. 
 
Παξάδεηγκα: 
 

 
<li data-role="list-divider" datadivider-                             
theme=”a”> 
 
 
 
data-dom-cache: Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζαο επηηξέπεη λα cache ζειίδεο 
εληφο ηνπ DOM. Απφ πξνεπηινγή, απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ έρεη νξηζηεί ζε false 
θαη σο πλεπψο, ην πιαίζην ζα θξαηήζεη κφλν ην "απφ" θαη "έσο" ζειίδεο ζηελ 
DOM απνζεθεπκέλν ελεξγά. είλαη ζπληζηάηαη λα αθήζεηε ηελ ηηκή 
ακεηάβιεηεο, έηζη ην DOM παξακέλεη ειαθξχ. 
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Παξάδεηγκα: 
 
 
<div data-role="page" datadom- 
cache="true"> 
 
 
 
data-filter: Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ζπλδεδεκέλν ζε ιίζηεο θαη πξνζζέηεη 
κηα γξακκή αλαδήηεζεο πάλσ απφ ηε ιίζηα ησλ απνηειέζκαησλ φηαλ ε ηηκή 
έρεη νξηζηεί ζε true. 
 
Παξάδεηγκα: 
 

 
<ul data-role="listview" datafilter="             
true"> 
 
 
 
data-filter-theme:Οξίδεη ην ζέκα γηα ην θίιηξν αλαδήηεζεο. 
 
Παξάδεηγκα: 
 
<ul data-role="listview" datafilter=" 
true" data-filtertheme=" 
e"> 
 
 
data-fullscreen: Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ζπλδεκέλν κε κηα ζειίδα 
πεξηέθηε. Σν ηκήκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ζα εκθαλίδεηαη ζε ιεηηνπξγία πιήξνπο 
νζφλεο, φηαλ νξηζηεί αιεζήο. 
 
Παξάδεηγκα: 
 
<div data-role="page" datafullscreen=" 
true"> 
 
 
 
data-icon: Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδέεηαη κε ζπλδέζεηο θαη θνπκπηά. 
 
Παξάδεηγκα: 
 

 
<a href="../../" data-icon="home"                             
data-iconpos="notext" datadirection=" 
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reverse" class="ui-btnright 
jqm-home">Home</a> 
data-iconpos: Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ζπλδέζεηο ή 
θνπκπηά. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζα ηνπνζεηήζεη ην εηθνλίδην. Μπνξεί λα 
ξπζκηζηεί ζε "Top", "θάησ", "αξηζηεξά", "δεμηά" ή "NOTEXT ζα αθαηξέζεη ην 
πξνεπηιεγκέλν θείκελν ηνπ εηθνληδίνπ γηα θνπκπη εηθνλίδην κφλν ρσξίο θείκελν. 
Απφ πξνεπηινγή, ηα εηθνλίδηα έρνπλ αξηζηεξή ζηνίρηζε. 
 
Παξάδεηγκα: 
 

 
<a href="" data-icon="home"                                 
data-iconpos="notext" datadirection=" 
reverse" class="ui-btnright"> 
Home</a> 
 
 
data-inline: Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδέεηαη κε ζπλδέζεηο ή θνπκπηά. Απφ 
πξνεπηινγή, φια ηα θνπκπηά ζην πεξηερφκελν ηνπ ζψκαηνο είλαη 
δηαθνζκεκέλα σο blocklevel ζηνηρεία θαη γεκίδνπλ ην πιάηνο ηεο νζφλεο. Έλα 
κπινθ inline ηνπνζεηείηαη inline (δει., ζηελ ίδηα γξακκή φπσο παξαθείκελεο 
πεξηερφκελν), αιιά ζπκπεξηθέξεηαη σο έλα κπινθ. 
 
Παξάδεηγκα: 
 

 
<a href="#agree" datarole="                        
button" datainline=" 
true"> 
 
 
 
data-inset="true": Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδέεηαη κε ιίζηεο. Όηαλ νξηζηεί 
ζε true θαηάζηαζε, ζα ζεκαηίζεη ηα αληηθείκελα ηεο ιίζηαο, ψζηε λα κελ 
εκθαλίδνληαη απν άθξε ζε άθξε θαη αλη 'απηνχ ζα εκθαληζηνχλ κε 
ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο. 
 
Παξάδεηγκα: 
 

 
<ul data-role="listview" datainset="                             
true"> 
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data-native-menu: Κείκελα επηινγήο ζα ελεξγνπνηήζνπλ ηνλ picker γηα ην 
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα απφ πξνεπηινγή. Γηα λα θαηαζηεί ην κελνχ επηινγήο ζε 
κία πξνζαξκνζκέλε πξνβνιή HTML / CSS, ζέηνπκε απηή ηε ηηκή ζε false. 
 
Παξάδεηγκα: 
 
data-native-menu="false" 
<select name="genre" datanative- 
menu="false"> 
 

 
 
 
 
 

data-position: Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδέεηαη κε θεθαιίδεο ή ππνζέιηδα. 
Όηαλ έρεη ξπζκηζηεί λα θαζνξηζζεί ζα ηνπνζεηήζηε ηελ θεθαιίδα θαη ην 
ππνζέιηδν θαηά ηε άλσ θαη θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο. 
 
Παξάδεηγκα: 
 
<div data-role="header" dataposition=" 
fixed"> 
 
<div data-role="footer" dataposition=" 
fixed"> 
 
 
 
data-rel="back": Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδέεηαη κε ζπλδέζεηο ή θνπκπηά. 
Όηαλ έρεη ξπζκηζηεί ζην "πίζσ",  ν ζχλδεζκνο ζα κηκηζεί ην πίζσ θνπκπί, 
πεγαίλνληαο πίζσ κία θαηαρψξεζε ζην ηζηνξηθφ θαη αγλνψληαο ηνπο 
πξνεπηιεγκέλνπο href ζπλδέζκνπο. 
 
Παξάδεηγκα: 
 
<a href="home.html" datarole=" 
button" datarel=" 
back">Disagree</a> 
 
 
 
 



108 
 

data-rel="dialog": Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδέεηαη κε ζπλδέζεηο ή θνπκπηά. 
Μπνξνχκε λα νξίζνπκε απηήλ ηε ηηκή ζε δηάινγν γηα λα επηβεβαηψζνπκε πσο 
ζέινπκε ε ζειίδα πξννξηζκνχ λα νξηζηεί σο έλα παξάζπξν δηαιφγνπ. 
 
Παξάδεηγκα: 
 

 
<a href="dialog.html" datarole="                       
button" data-rel="dialog" 
data-transition="slideup">Show 
Dialog</a> 
 
 
 
data-role="button": Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ  ζπλδέεηαη κε ζπλδέζκνπο.  
Η ξχζκηζε ηεο ηηκήο ζε θνπκπί δνκεί ην ζχλδεζκν σο θνπκπί. 
 
Παξάδεηγκα: 
 

  
<a href="#movies" datarole="                 
button">Show Movies</a> 
 
 
 
 
data-role="collapsible": Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κπινθ πεξηερνκέλνπ 
πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη λα ζπκπηπρζεί, ην ηπιίγνπκε  έλα ζηνηρείν πνπ 
πεξηέρεη απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ. 
 
Παξάδεηγκα: 
 

 
<div data-role="collapsible">               
<h3>Wireless</h3> 
</div> 
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data-role="content": Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην div 
ζηνηρείν πνπ ζα πεξηέρεη ην πεξηερφκελν. Σν ζηνηρείν απηφ είλαη πξναηξεηηθφ. 
 
Παξάδεηγκα: 
 
<div data-role="content"> 
data-role="dialog": Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδέεηαη ζηε ζειίδα πεξηέθηε. 
Μπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε απηφ ην σο ελαιιαθηηθή ιχζε ζηελ 
datarole="page". Οξίδνληαο ηε ηηκή ζε δηάινγν ζα εκθαληζηεί ε ζειίδα σο έλα 
παξάζπξν δηαιφγνπ. 
 
Παξάδεηγκα: 
 

 
<div data-role="dialog">    
                                                                    
 
 
data-role="footer": Απηή ε ηδηφηεηα δεκηνπξγεί ην ππνζέιηδν πεξηέθηε. Σν 
ππνζέιηδν είλαη πξναηξεηηθφ. 
 
Παξάδεηγκα: 
 

 
<div data-role="footer">                            
 
 
 
 
data-role="header": Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ δεκηνπξγεί ηελ επηθεθαιίδα  
πεξηέθηε. Η επηθεθαιίδα είλαη πξναηξεηηθή. 
 
Παξάδεηγκα: 
 

 
<divdata-role="header">       
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data-role="listview": Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 
δεκηνπξγήζεηε ηε ιίζηα απφςεσλ. 
 
 
 
Παξάδεηγκα: 
  

 
<ul data-role="listview"><li><a                   
href="#">Action</a></li></ul> 
 
 
 
 
data-role="navbar":Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ δεκηνπξγεί κηα πινήγεζε ή 
θαξηέια κπαξ. Μηα κπάξα πινήγεζεο κπνξεί λα επηζπλάπηεηαη ζε θεθαιίδεο 
ή ππνζέιηδα. 
 
Παξάδεηγκα: 
 

 
<div data-role="navbar">                                              
<ul><li>...</div> 
 
 
 
data-role="page":Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ θαζνξίδεη ην είδνο «δνρείνπ» ηεο 
ζειίδαο. 
 
Παξάδεηγκα: 
 
<div data-role="page"> 
<!-- header --> 
<!-- content --> 
<!-- footer --> 
</div> 
 
 
data-role="slider":Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία 
ειέγρνπ κέζνπ δηαθφπηε. 
 
Παξάδεηγκα: 
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<select name="slider" datarole=" 
slider"> 
<option 
value="off">Off</option> 
<option 
value="on">On</option> 
</select> 
 
 
 
data-theme: Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ κπνξεί λα πξνζηεζεί ζε φια δνρεία θαη 
εμαξηήκαηα ηεο ζειίδαο γηα ηε δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ ζρεδίσλ. 
 
Παξάδεηγκα: 
 
<div data-role="header" datatheme="b"> 
 
 
 
data-title: Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδέεηαη ζηε ζειίδα δνρείν θαη ζέηεη ηνλ 
ηίηιν γηα κηα ζειίδα. 
 
Παξάδεηγκα: 
 
<div data-role="page" datatitle="Welcome"> 
 
 
 
data-transition: Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ζπλδέζεηο, 
θνπκπηά, θαη ηηο κνξθέο. ε αμία απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ θαζνξίδεη ην CSS-
based εθέ κεηάβαζεο πξνο ρξήζε φηαλ κεηάβαζε κεηαμχ ησλ ζειίδσλ. 
παξαπέκπσ ζηνλ Πίλαθα 2-1 γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ δηαζέζηκεο 
κεηαβάζεηο. 
 
Παξάδεηγκα: 
 
<a href="flip.html" datatransition="flip">Flip</a> 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8: 

 
 

Service Integration Strategies 
 
 
 Καηά ηε δεκηνπξγία εθαξκνγψλ Web, ππάξρνπλ ζηξαηεγηθέο ξσηνγελνχο 
πξφζβαζεο γηα ηε θφξησζε δεδνκέλσλ. Δκείο ζα εμεηάζνπκε ηελ client-side 
ηξαηεγηθή γηα ηελ πξφζβαζε. ε απηφ ην θεθάιαην, πξφθεηηαη λα δείμνπκε 
παξαδείγκαηα ηεο ελζσκάησζεο Jquery Mobile κε ηε ζηξαηεγηθή πξφζβαζεο 
 server-side θαη ζα εθαξκφζνπκε κία ρξήζε πεξίπησζε πνπ ζα εθηειεί GET 
γηα ηα δεδνκέλα θαη έλα άιιν  πνπ ζα θάλεη POST αληίζηνηρα. Γηα ιφγνπο 
ζχγθξηζεο, ζα είκαζηε εθ λένπ εθαξκνγή client-side παξάδεηγκα ηελ εγγξαθή 
καο σο server-side ιχζε. Η ζειίδα ζήκαλζεο καο γίλεηαη πνιχ πην 
επαλάγλσζηε φηαλ εθηειείηαη ε ιήςε δεδνκέλσλ κε server-side model-view-
controller (MVC) ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξφζβαζε. Σέινο, κε ηε δεκνηηθφηεηα ηνπ 
geolocation θαη απφςεηο ράξηε, ζα δνχκε πψο λα ελζσκαησζεί ην Jquery 
Mobile κε ηελ HTML5 Geolocation API θαη ην Google Maps. 
 
 
 

Server-side Integration with MVC 
 
 

 ε απηή ηελ ελφηεηα, πξφθεηηαη λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζε 
ζηξαηεγηθέο πξφζβαζεο server-side. ην Web, κηα πνιχ θνηλή ζηξαηεγηθή 
ελζσκαηψλεηαη κε έλα κνληέιν-view-controller (MVC) framework. Θα δνχκε 
δχν παξαδείγκαηα MVC πνπ ζα είλαη πνιχ παξφκνηα ζε ζηπι κε clientside 
καο παξαδείγκαηα. ην πξψην παξάδεηγκα καο, ζα κεηαηξέςνπκε ηελ client-
side ζε κηα εθαξκνγή server-side. Απηφ ην παξάδεηγκα, ζα παξέρεη ζχγθξηζε 
ηνπ ηξφπνπ πνπ πεξηπηψζεηο ρξήζεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε Jquery 
Mobile κε client-side ζε ζρέζε κε ηηο ζηξαηεγηθέο πξφζβαζεο server-side. ην 
ηειεπηαίν παξάδεηγκα καο, ζα δνχκε πψο ζα εθαξκνζηεί έλα ζελάξην ρξήζεο 
πνπ ζα ιακβάλεη δεδνκέλα απφ ην δηαθνκηζηή. 
 
 
 
 
 

Server-side Form POST with MVC 
 

 Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο, ζα είλαη θαιφ λα δνχκε κηα server-side εθαξκνγή ηνπ 
πξνγξάκκαηφο καο πεξίπησζε ρξήζεο εγγξαθήο. Καη πάιη, ζα έρνπκε κηα 
θφξκα εγγξαθήο πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα opt-in γηα λα ιάβνπλ 
έθπησζε ή δσξεάλ εηζηηήξηα θηλεκαηνγξάθσλ (βι. Δηθφλα 9-5). 
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Δηθόλα  9–5. Registration form for server-side POST with MVC 
 
 
 

Ο θψδηθαο ηεο ζειίδαο γηα ηε ζειίδα εγγξαθήο καο είλαη πνιχ παξφκνηνο κε 
απηφλ πνπ θαίλεηαη ζην client-side παξάδεηγκά καο εθηφο απφ ην φηη δελ 
πξφθεηηαη λα παξαθάκςνπκ ηε δηαδηθαζία  ππνβνιήο θφξκαο ην server-side 
παξάδεηγκα εγγξαθήο, φηαλ ν ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζην θνπκπί εγγξαθήο, ζα 
αθήζνπκε ηε θφξκα λα ππνβάιιεη ηελ αίηεζή ηεο ζην action (βιέπε 
Καηαρψξεζε  9-10). 
 
 
Καηαρώξεζε  9–10. Registration form for server-side integration  
 
(/webapp/ch9/register-server.html) 
<div data-role="page" id="registrationPage" data-theme="d"> 
<div data-role="header"> 
<h1>Register</h1> 
</div> 
<div data-role="content"> 
<form id="register" action="/jqm-webapp/mvc/register" method="post"> 
<label for="email">Email:</label> 
<input type="email" name="email" id="email" placeholder="Email" 
required /> 
<input type="submit" value="Register" data-theme="b"/> 
</form> 
</div> 
</div> 
 



114 
 

 
 Μήπσο θάηη μερσξίδεη φηαλ ζπγθξίλνπκε ηε ζειίδα εγγξαθήο απφ ηελ πιεπξά 
ηνπ πειάηε καο (κεηξψν-client.html) ζε ζρέζε κε απηφ (κεηξψν-server.html); 
Η πην αμηνζεκείσηε δηαθνξά είλαη φηη ε ζειίδα δελ απαηηεί  custom JavaScript. 
Ωο απνηέιεζκα, ε ζειίδα ζήκαλζεο καο είλαη πνιχ πην «θαζαξή».  
 Καηά ηελ ππνβνιή ηεο θφξκαο, κηα αίηεζε POST ζα ζηαιεί ζην κνλνπάηη πνπ 
νξίδεηαη ζην action (/ jqm-webapp/mvc/register). Απηφ ην αίηεκα ζα γίλεηαη απφ 
ηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή απφ έλα Spring ειεγθηή MVC12* πνπ έρεη 
αλαπηπρζεί ζηνλ Tomcat. ην αξρείν web.xml καο, έρνπκε δηακνξθψζεη ην 
servlet-mapping έηζη φια "/ MVC / *" URL λα δξνκνινγνχληαη κέζσ 
απνζηνιέα Spring MVC  servlet (βιέπε Καηαρψξεζε  9-11). 
 
 
Καηαρώξεζε  9–11. Spring MVC servlet-mapping configuration (/WEB-
INF/web.xml) 
 
<servlet> 
<servlet-name>jqm-webapp</servlet-name> 
<servlet-class> 
org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet 
</servlet-class> 
<load-on-startup>1</load-on-startup> 
</servlet> 
<servlet-mapping> 
<servlet-name>jqm-webapp</servlet-name> 
<url-pattern>/mvc/*</url-pattern> 
</servlet-mapping> 
 
 
 
 Απφ ηελ άπνςε ηεο δηεπαθήο ρξήζηε, ε ξνή εξγαζίαο είλαη ηαπηφζεκε κε ην 
παξάδεηγκα εγγξαθήο ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε. Η θφξκα ππνβάιιεηαη, 
επεμεξγάδεηαη, θαη ζηε ζπλέρεηα θαίλεηαη ε ζειίδα κε ην επραξηζηψ. Ο θσδηθφο 
ειέγρνπ πνπ επεμεξγάδεηαη θαη αλαθαηεπζχλεη ηελ αίηεζε ζηελ επραξηζηήξηα 
ζειίδα εκθαλίδεηαη Καηαρψξεζε ζην 9-12. 
 
 
Καηαρώξεζε  9–12. Spring MVC registration controller  
(com.bmb.jqm.controller.RegisterController.java) 
 
@Controller() 
public class RegisterController { 
@RequestMapping(method = RequestMethod.POST) 
public String enroll(@RequestParam("email") String email, HttpSession 
session) { 
// Save registration... 
session.setAttribute("email", email); 
return "redirect:/mvc/register/thanks"; 
} 
@RequestMapping(method = RequestMethod.GET) 
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public String thanks() { 
return "register-thanks"; 
} 
} 
 
 
 
Αο επαλεμεηάζνπκε ηηο ζεκεηψζεηο Spring MVC φπσο πξνρσξάκε κέζσ ηνπ 
ειεγθηή : 
 
� Ο ζρνιηαζκφο @ Controller θαζνξίδεη ηε θιάζε σο ειεγθηή πνπ κπνξεί λα 
ρεηξηζηεί  ηηο αηηήζεηο. Ο Spring MVC δηακνξθψζεθε κε κνλνπάηη πξνο 
ραξηνγξάθεζε κέζσ νλφκαηνο θιάζεο. Γηα παξάδεηγκα , φια ηα "/εγγξαθή/" 
αηηήζεηο ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζην RegisterController . Απηή ε ξχζκηζε 
είρε νξηζηεί ζην Spring MVC απνζηνιέα servlet (βιέπε Καηαρψξεζε 9-13 ). 
� Ο ζρνιηαζκφο @ RequestMapping θαζνξίδεη ηηο κεζφδνπο πνπ ζα 
ρεηξηζηνχλ ηα POST θαη GET αηηήκαηα . Όηαλ ε θφξκα έρεη ππνβιεζεί , έλα 
POST αίηεκα ζα απνζηαιεί κε ηε κέζνδν εγγξαθήο . Η κέζνδνο «επραξηζηψ» 
ζα ρεηξηζηεί φιεο ηηο αηηήζεηο GET. 
� Ο ζρνιηαζκφο @ RequestParam ζα δεζκεχζεη ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ πνπ είρε ππνβιεζεί ζηε θφξκα, ζηε παξάκεηξν εηζφδνπ ηνπ 
ηαρπδξνκείνπ. Όηαλ ε κέζνδνο εγγξαθήο θαιείηαη , ζα ζψζεη ηελ εγγξαθή , ζα 
βάιεη ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε ζπλεδξία , θαη ζα 
αλαθαηεπζχλεη ζηε ζειίδα κε επραξηζηίεο ( / jsp / registerthanks .jsp ). 
 
 
Καηαρώξεζε   9–13. Spring MVC path to controller mapping configuration 
(/WEB-INF/jqm-webapp-servlet.xml) 
 
<!-- Enable controller mapping by convention. For example: /foo/* will map to 
FooController() --> 
<bean 
class="org.springframework.web.servlet.mvc.support.ControllerClassNameH
andlerMapping" /> 
 
 
Η εκθάλεζε ηεο ζειίδαο επραξηζηηψλ ζα δείρλεη παλνκνηφηππε κε ην 
παξάδεηγκα client-side καο (βι. Δηθφλα   9–6). 
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Δηθόλα  9–6. Thank you page after server-side POST with MVC 
 
 
 

 Η κφλε δηαθνξά είλαη ζην πψο νη ζειίδεο δεκηνπξγνχληαη. Απηή ε ζειίδα 
δεκηνπξγείηαη κε ηελ server-side σο JSP θαη ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζχληαμε έθθξαζεο JSTL (βιέπε Καηαρψξεζε 
9-14). Υσξίο JavaScript, γηα λα δεκηνπξγήζνπκε δπλακηθά ηελ ζειίδα απηή, ε 
ζήκαλζε είλαη πην επαλάγλσζηε ζε ζχγθξηζε κε ην δπλακηθά επραξηζηψ πνπ 
είδακε πξνεγνπκέλσο ζην client-side παξάδεηγκα. 
 
 
Καηαρώξεζε  9–14. Thank you page after server-side registration 
(/jsp/register-thanks.jsp) 
 
<div data-role="page" id="thanksPage" data-theme="d"> 
<div data-role="header"> 
<h1>Thank You</h1> 
</div> 
<div data-role="content" class="thanks"> 
<p>Thanks for registering. One FREE movie pass was just sent to: 
<span class="email">${email}</span></p> 
<img src="images/free-movie.jpg"> 
</div> 
</div> 
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 Έλα ζεκαληηθφ ζέκα πνπ πξέπεη λα γλσξίδενπκε , κεηά ηελ ππνβνιή ησλ 
κνξθψλ είλαη φηη ην Jquery Mobile δηαρεηξίδεηαη ηε δηεχζπλζε URL πνπ 
εκθαλίδεηαη ζηε γξακκή δηεπζχλζεσλ ηνπ πεξηεγεηή. Γηα παξάδεηγκα , αθνχ ν 
δηαθνκηζηήο αλαθαηεπζχλεη ζε "/MVC/εγγξαθή/thanks" ην URL ηνπ 
πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο εμαθνινπζεί λα δείρλεη ην κνλνπάηη ηνπ action ( "/ 
jqm-webapp/mvc/register"). Δάλ δελ έρεη εθαξκνζηεί κηα αίηεζε GET 
ρεηξηζκνχ γηα απηφ ην κνλνπάηη , έλα " θξεζθάξηζκα" ζηελ επραξηζηήξηα 
ζειίδα, ζα νδεγήζεη ζε έλα 404, ρσξίο ζθάικα . Έρνπκε δχν επηινγέο γηα ην 
ρεηξηζκφ : 
 
� Η απινχζηεξε ιχζε είλαη λα εθαξκφζνπκε έλα GET αίηεκα ρεηξηζηή γηα ην 
κνλνπάηη δξάζεο. Η RegisterController#thanks κέζνδνο ρεηξίδεηαη αηηήζεηο 
GET θαη ζα αλαλεψζεη απιά ηε ζειίδα επραξηζηηψλ θαη ζα επαλεκθαλίζεη ηε 
δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, πνπ είλαη απνζεθεπκέλε ζε ζπλεδξία 
(βι. Καηαρψξεζε 9-12 ). Δπίζεο, θαηά ηελ ππνβνιή εληχπσλ ζην Web, 
ζπληζηάηαη πξψηα ην POST θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαθαηεπζχλεη ψζηε λα 
απνθεπρζνχλ ηπρφλ ζέκαηα δηπιψλ θαηαρσξήζεσλ. 
 
� Δλαιιαθηηθά , κπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε ηελ ηδηφηεηα data-url ζην πεξηέθηε. 
Η ηηκή ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ data-url ζα εκθαλίδεηαη ζηελ γξακκή δηεπζχλζεσλ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο . Απηφ δίλεη επίζεο ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο 
κεγαιχηεξε επειημία θαηά ηελ θαηαζθεπή ζεκαζηνινγηθψλ δηαδξνκψλ : 
 
 data-url = " / manually / set / url / path / " 
 
Απηή ε ζηξαηεγηθή κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θξχςεη ηα νλφκαηα 
ησλ αξρείσλ . Γηα παξάδεηγκα , αλ έρεηε κεηαβνχκε ζην "/Μνπ/ηαηλίεο/ 
index.html", κπνξνχκε λα ελεκεξψζνπκε ηα data-url ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
ζειίδαο ζην "/Μνπ/ηαηλίεο/ , ην νπνίν ζα θξχςεη ην ηκήκα index.html απφ ην λα 
εκθαληζηεί . 
 
 
 
 
 

Server-side Data Access with MVC 

 

 
 ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα καο, είδακε πσο δεκνζηεχνπκε δεδνκέλα 
θφξκαο ζην δηαθνκηζηή. ε απηφ ην παξάδεηγκα, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα 
αίηεζε GET γηα λα θέξνπκε δεδνκέλα απφ ην δηαθνκηζηή. Απηφ ην παξάδεηγκα 
ζα αλαθηήζεη κηα ιίζηα ηαηληψλ απφ ην δηαθνκηζηή θαη ζα εκθαλίζεη ηα 
απνηειέζκαηα ζε κηα ζειίδα Jquery Mobile JSP (βιέπε Δηθφλα 9-7). 
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Δηθόλα   9–7. Movies fetched from server-side MVC access 
 
 
 

 Απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή, έρνπκε κηα εγθαηάζηαζε ειεγθηή Spring 
MVC γηα λα ρεηξηζηεί GET αηηήκαηα ζηελ αθφινπζε href: 
 
<a href="/jqm-webapp/mvc/movies" data-role=”button”>Movies</a> 
 
 Όηαλ θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί, κηα αίηεζε GET ζα ελεξγνπνηεζεί θαη ζα 
ζηαιζεί ζηε MoviesController. Η MoviesController ζα αλαθηήζεη ηα δεδνκέλα 
καο θαη ζα ηα δηαβηβάζεη ζηελ JSP ζειίδα (βιέπε Καηαρψξεζε 9-15). 
 
Καηαρώξεζε 9-15. MVC ειεγθηή λα GET δεδνκέλα ηαηλίαο 
(com.bmb.jqm.MoviesController.java)  
 
@Controller() 
public class MoviesController { 
@RequestMapping(method = RequestMethod.GET) 
public String getMovies(ModelMap model) { 
model.addAttribute("movies", getMovieData()); 
return "movies"; 
} 
} 
 
 



119 
 

 Η απάληεζε ζα δηαβηβαζηεί ζηε ζειίδα ηαηλίεο φπνπ ε JSP ζα επαλαιάβεη ηε 
ιίζηα ηαηλίεο, εκθαλίδνληαο κηα μερσξηζηή ιίζηα γηα θάζε απνηέιεζκα (βι. 
Καηαρψξεζε  9-16). 
 
 
Καηαρώξεζε  9–16. JSP to display movie data (/jsp/movies.jsp) 
 
<div data-role="content"> 
<ul data-role="listview"> 
<c:forEach var="movie" items="${movies}"> 
<li> 
<a href="#"> 
<img src="../images/${movie.image}" /> 
<h3>${movie.title}</h3> 
<p>Rated: ${movie.rating}</p> 
<p>Runtime: ${movie.runtime} min.</p> 
</a> 
</li> 
</c:forEach> 
</ul> 
</div> 
 
 
 
 
 

Google Maps 
 

 
ε κηα πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Mobile Web, ζρεδφλ ην 75% ησλ 
πξνγξακκαηηζηψλ Web ρξεζηκνπνηνχλ ην Geolocation θαζηζηψληαο ην ην πην 
δεκνθηιέο API*13 HTML5. Καηά ηε δεκηνπξγία εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ γλψζε 
ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο, ην είλαη ζχλεζεο λα έρνπλ έλα απφζπαζκα ηνπ ράξηε 
πνπ λα εκθαλίδεη ζεκεία ελδηαθέξνληνο ή δηεπζχλζεηο. ην δηαδίθηπν, ην 
Geolocation*14 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Google Maps*15 παξέρνπλ έλα πνιχ 
ρξήζηκν API γηα ηε δεκηνπξγία ιεηηνπξγηθφηεηα ράξηε. ε απηή ηελ ελφηεηα, 
πξφθεηηαη λα δνχκε πφζν θαιά ην Jquery Mobile ελσπνηείηαη κε ην geolocation 
θαη ην Google Maps. Γηα λα μεθηλήζνπκε, ζα δεκηνπξγήζνπκε έλα παξάδεηγκα 
πνπ δείρλεη ηε ηξέρνπζα ζέζε καο ζε έλαλ ράξηε (βι. Δηθφλα 9-8). 
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Δηθόλα   9–8. Google Maps integration with jQuery Mobile 
 
 

 Η ζήκαλζε κέζα ζηε ζειίδα καο είλαη ειάρηζηε, επεηδή ρξεηαδφκαζηε κφλν γηα 
λα δεκηνπξγήζεηε ην πεξηερφκελν δνρείν γηα ράξηε καο (βιέπε Λίζηα 9-17). 
 
 
Καηαρώξεζε  9–17. jQuery Mobile page markup for Google Maps integration 
(ch9/maps.html) 
 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<meta charset="utf-8"> 
<title>Google Maps</title> 
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="jquery.mobile.css" /> 
<style> 
#map-page, #map-canvas { width: 100%; height: 100%; padding: 0; } 
</style> 
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="maps.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="jquery.mobile.js"></script> 
<script src="http://maps.google.com/maps/api/jssensor=false"></script> 
</head> 
<body> 
<div data-role="page" id="map-page"> 
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<div data-role="header"> 
<h1>Maps</h1> 
</div> 
<div data-role="content" id="map-canvas"> 
<!-- map loads here... --> 
</div> 
</div> 
</body> 
</html> 
 
 
Καηά ηελ ελζσκάησζε κε ην Google Maps, αξθεηέο πξνζζήθεο είλαη 
απαξαίηεηεο:  
 
1. Καη 'αξράο, ζα πξέπεη λα ξπζκίζνπκε ην ζηχι ηεο ζειίδαο καο θαη ηνπ 
ράξηε έηζη ψζηε λα εκθαλίδνληαη ζε πιήξε νζφλε:  
 
#map-page, #map-canvas { width: 100%; height: 100%; padding: 0; }  
 
2. ηε ζπλέρεηα, εηζάγνπκε JavaScript θψδηθα γηα λα καο βνεζήζεη λα 
πξνζδηνξίζνπκε ηε ζέζε ηνπ ρξήζηε θαη λα επηζηήζεη ηελ νπηηθή άπνςή καο 
ζην ράξηε. Θα εμεηάζνπκε ηηο ιεπηνκέξεηεο απηνχ ηνπ αξρείνπ ζχληνκα:  
 
<script type="text/javascript" src="maps.js"></script> >  
 
3. ηε ζπλέρεηα, εηζάγνπκε ην Google Maps API:  
 
<script src="http://maps.google.com/maps/api/jssensor=false">  
 
4. Σέινο, έρνπκε εληνπίζεη ην ράξηε καο. Ο ράξηεο καο ζα ζπληαρζεί κέζα ζε 
απηφ ην ζηνηρείν:  
<div data-role="content" id="map-canvas">  
Σν JavaScript ζα καο βνεζήζεη λα πξνζδηνξίζνπκε ηε γεσγξαθηθε ηνπνζεζία 
ηνπ ρξήζηε θαη λα επηζηήζεη ηελ νπηηθή άπνςή καο ζην ράξηε (βι. 
Καηαρψξεζε 9-18). 
 
 
 
 
Καηαρώξεζε   9–18. JavaScript for Google Maps integration (ch9/maps.js) 
 
$( "#map-page" ).live( "pageinit", function() { 
// Default to Hollywood, CA when no geolocation support 
var defaultLatLng = new google.maps.LatLng(34.0983425, -118.3267434); 
if ( navigator.geolocation ) { 
function success(pos) { 
// Location found, show coordinates on map 
drawMap(new google.maps.LatLng( 
pos.coords.latitude, pos.coords.longitude)); 
} 
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function fail() { 
drawMap(defaultLatLng); // Show default map 
} 
// Find users current position 
navigator.geolocation.getCurrentPosition(success, fail, 
{enableHighAccuracy:true, timeout: 6000, maximumAge: 500000}); 
 
} else { 
drawMap(defaultLatLng); // No geolocation support 
} 
function drawMap(latlng) { 
var myOptions = { 
zoom: 10, 
center: latlng, 
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 
}; 
var map = new google.maps.Map( 
document.getElementById("map-canvas"), myOptions); 
// Add an overlay to the map of current lat/lng 
var marker = new google.maps.Marker({ 
position: latlng, 
map: map, 
title: "Greetings!" 
}); 
} 
}); 
 
 
 
 
Όηαλ ε ζειίδα ράξηεο είλαη ζε έλα "έηνηκε" θαηάζηαζε ζα εθηειέζνπκε ηα 
παξαθάησ βήκαηα γηα λα ζρεδηάζνπκε ηελ φςε ηνπ ράξηε: 
1 . Καη 'αξράο , ζα θαζνξίζνπκε αλ ν πεξηεγεηήο ππνζηεξίδεη ην geolocation : 
if ( navigator.geolocation ) { 
 
2 . Δάλ ην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ππνζηεξίδεη geolocation ζα επηρεηξήζνπκε 
λα αλαθηήζνπκε ηελ ηξέρνπζα ζέζε ησλ ρξεζηψλ: 
 
navigator.geolocation.getCurrentPosition(success, fail, 
{enableHighAccuracy:true, timeout: 6000, maximumAge: 500000});  
 
 Η getCurrentPosition API κπνξεί λα πάξεη κέρξη θαη ηξεηο παξακέηξνπο. Η 
πξψηε παξάκεηξνο είλαη ε επηζηξνθή θιήζεο επηηπρία . Απηή είλαη ε κφλε 
απαηηνχκελε παξάκεηξνο . Η επφκελε παξάκεηξνο είλαη ε επηζηξνθή θιήζεο 
ζθάικαηνο θαη ε ηειεπηαία παξάκεηξνο είλαη νη ξπζκηδφκελεο επηινγέο καο. 
Έρνπκε ξπζκηζηεί ηελ αλαδήηεζε geolocation καο λα ρξεζηκνπνηεί πςειή 
αθξίβεηα. Απηφ ζα επηρεηξήζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη GPS γηα ηελ ηνπνζέηεζε εάλ 
ππνζηεξίδεηαη. Μπνξνχκε επίζεο λα ξπζκίζνπκε ην ρξνληθφ φξην ζε 6 
δεπηεξφιεπηα. Αλ απνηχργνπκε λα βξνχκε ηε ζέζε ησλ ρξεζηψλ κεηά απφ 6 
δεπηεξφιεπηα, ζα γίλεη επίθιεζε  ιάζνπο επαλάθιεζεο.  Σέινο , έρνπκε 
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ξπζκίζεη φηη ε αλαδήηεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα πξνζσξηλά 
απνζεθεπκέλε ζέζε, εάλ είλαη ιηγφηεξν απφ 5 ιεπηά παιηά ζηε κλήκε. 
 
3 . Όηαλ βξεζεί κηα επηηπρεκέλε ζέζε ζα γίλεη επίθιεζε ηεο επηηπρνχο 
επαλάθιεζεο. ε απηή ηε πεξίπησζε , ζα ζρεδηάζνπκε ην ράξηε καο 
ρξεζηκνπνηψληαο ζπληεηαγκέλεο ζέζεο: 
 
function success(pos) { 
drawMap(new google.maps.LatLng( 
pos.coords.latitude, pos.coords.longitude)) 
} 
 
 
4. Σέινο, ε κέζνδνο drawMap ζα ζπληάμεη έλα Google Map κε έλα εηθνλίδην 
επηθάιπςεο πνπ ζα εκθαλίδεηαη ζην θέληξν ηνπ ράξηε ζηε ζέζε πνπ είρε 
πξνζδηνξηζηεί ε ζέζε καο. Ωζηφζν, εάλ ην Geolocation δελ ππνζηεξίδεηαη ή 
αλ δελ εδξαηψζεθε ζέζε, Hollywood, CA ζα είλαη εκθαλίδνληαηη σο ε 
πξνεπηιεγκέλε ζέζε (βιέπε Καηαρψξεζε  9-18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9: 
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ΓΝΧΡΗΕΟΝΣΑ ΣΟ PHONEGAP 
 
 

 Native εθαξκνγέο θαίλεηαη λα έρνπλ δχν ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε 
ζχγθξηζε κε Mobile Web εθαξκνγέο. Πξψηνλ , νη native εθαξκνγέο κπνξνχλ 
λα δηαλεκεζνχλ ζε έλα θαηάζηεκα εθαξκνγψλ . Σα πην αμηνζεκείσηα 
θαηαζηήκαηα εθαξκνγψλ πεξηιακβάλνπλ ην App Store ηεο Apple , ην Android 
Market , HP App Catalog , BlackBerry AppWorld θαη Windows Marketplace . 
Απηά ηα θαηαζηήκαηα απινπνηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε , ζηηο πεξηπηψζεηο 
φπνπ νη θαηαλαισηέο πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ, λα αγνξάζνπλ, λα  
εγθαηαζηαζήζνπλ, ή θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο native εθαξκνγέο. Έλα άιιν 
πιενλέθηεκα ησλ native εθαξκνγψλ είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα αιιειεπηδξνχλ 
κε APIs ζπζθεπψλ. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ κε ηα πεξηζζφηεξα 
APIs ζπζθεπψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επαθψλ, εκεξνιφγην , θσηνγξαθηθή 
κεραλή. 
 ε απηφ ην θεθάιαην , ζα ζπδεηήζνπκε πψο κπνξνχκε λα ζπάζνπκε απηά ηα 
εκπφδηα Mobile Web. Δηδηθφηεξα, ζα παξνπζηάζνπκε ην PhoneGap θαη ζα 
δείμνπκε πψο ην PhoneGap κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε γεθχξσζε απηψλ ησλ 
θελψλ γηα ηηο Jquery Mobile εθαξκνγέο καο . Ωο παξάδεηγκα , ζα πάξνπκε έλα 
ππάξρνλ Jquery Mobile app , ζα ην «ηπιίμνπκε» κε PhoneGap θαη ζα δνχκε 
ηελ εθαξκνγή καο ζε iOS θαη Android πιαηθφξκεο .Θα δνχκε επίζεο πψο 
κπνξνχκε λα δηαλείκνπκε jQuery Mobile εθαξκνγέο καο ζε έλα θαηάζηεκα 
app ρσξίο PhoneGap . Σν Open Market App είλαη έλα θαηάζηεκα εθαξκνγψλ 
γηα HTML5 εθαξκνγέο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ κπνξεί λα είλαη κηα 
ελαιιαθηηθή ιχζε γηα εθείλνπο πνπ βξίζθνπλ ηε δηαδηθαζία δηαλνκήο 
δπζθίλεηε θαη αξγή. 
 
 
 

ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ PHONEGAP  
 
 

 To PhoneGap είλαη έλα πιαίζην αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα πνπ 
καο επηηξέπεη λα νηθνδνκήζνπκε cross-platform native εθαξκνγέο κε 
ηερλνινγίεο web, φπσο Jquery Mobile. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα 
πάξνπκε έλα ππάξρνλ web app Jquery Mobile, λα ην ηπιίμνπκε ην κε ην 
PhoneGap θαη λα ην δηαλείκνπκε ζε φιεο ηηο πιαηθφξκεο πνπ ππνζηεξίδεη ην 
PhoneGap. Δπί ηνπ παξφληνο, ην PhoneGap ππνζηεξίδεη ηηο κεηξηθή iOS, 
Android, BlackBerry, webOS, θαη Symbian πιαηθφξκεο. Δθζέηεη επίζεο έλα 
API πνπ επηηξέπεη ζηηο Mobile εθαξκνγέο Web λα αιιειεπηδξνχλ κε  APIs 
ζπζθεπψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ην ζχζηεκα αξρείσλ, εηδνπνηήζεηο, θαη ηε 
θσηνγξαθηθή κεραλή γηα λα αλαθέξνπκε κεξηθέο. Γηα ηελ πιήξε ιίζηα, 
αλαηξέμηε ζηελ Τπνζηεξηδφκελεο ιεηηνπξγίεο PhoneGap θαηά platform.2 Σν 
PhoneGap API επηηξέπεη λα επεθηείλνπκε ηηο Jquery Mobile εθαξκνγέο καο κε 
ηξφπνπο πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ δπλαηφ κφλν κε ηε βνήζεηα ηνπ SDK. 
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ΔΚΣΔΛΧΝΣΑ jQuery Mobile Χ ΜΗΑ iOS ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
 
 

 ε απηή ηελ ελφηεηα, πξφθεηηαη λα ηπιίμνπκε κία Jquery Mobile εθαξκνγή κε 
PhoneGap θαη λα ην εθηειέζνπκε ζηε πιαηθφξκα iOS. Γηα λα ζπζηαζεί ην 
PhoneGap γηα ηελ πιαηθφξκα iOS, κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζην “Getting 
Started Guide with iOS.”3 Σν PhoneGap έρεη βήκα-βήκα νδεγίεο γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ ζε θάζε πιαηθφξκα θαη νη νδεγίεο ηνπο είλαη πνιχ 
ιεπηνκεξείο ζε ζπλδηαζκφ κε ηα screenshots γηα βνήζεηα. Δγθαηάζηαζε ηνπ 
Xcode, ην IDE γηα iOS αλάπηπμε4 απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε 
ζηελ πιαηθφξκα iOS. Δλψ θάζε πιαηθφξκα έρεη εηδηθέο IDE νδεγίεο 
εγθαηάζηαζεο, ηε γεληθή δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ PhoneGap, γηα ηε 
δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ, θαη ηελ αλάπηπμε είλαη βήκαηα γηα ηελ φιεο ηηο 
πιαηθφξκεο. Αθνχ ε πιαηθφξκα iOS καο έρεη ζπζηαζεί, ζα πξέπεη λα έρνπκε 
έλα λέν Xcode project πνπ ζα κνηάδεη κε ην ζρήκα 10-1. 
 
 
 

 
 

ρήκα  10–1. Initial Xcode project with PhoneGap support 
 
 
 

 Ο "www" θαηάινγνο πνπ θαίλεηαη ζην ρήκα 10-1 είλαη ν root θαηάινγνο ηεο 
εθαξκνγήο. Μέζα ζε απηφ ην θαηαιφγν είλαη ε βηβιηνζήθε PhoneGap 
JavaScript θαη κηα πξνεπηιεγκέλε ζειίδα (index.html). Η index.html ζειίδα ζα 
εκθαλίδεηαη σο αξρηθή ζειίδα πξννξηζκνχ φηαλ ηξέρνπκε ηελ εθαξκνγή. ην 
Xcode, γηα λα δνκήζνπκε θαη λα ηξέμνπκε ηελ εθαξκνγή, θάλνπκε θιηθ ζην 
θνπκπί "Run" πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ επάλσ αξηζηεξή γσλία. Αθνχ θάλνπκε 
θιηθ ζην "Run", ε εθαξκνγή ζα ζπληαρζεί, ν πξνζνκνησηήο iOS ζα μεθηλήζεη, 
θαη ε αξρηθή ζειίδα ζα εκθαληζηεί (βι. Δηθφλα 10-2). 
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Δηθόλα  10–2. Initial screen when running PhoneGap's default app in 
Xcode 

 
 Με έλα PhoneGap project ζην Xcode κπνξνχκε λα εηζαγάγνπκε κηα 
ππάξρνπζα Jquery Mobile εθαξκνγή ζην έξγν καο. Σα βήκαηα γηα ηελ 
εηζαγσγή κηαο Jquery Mobile εθαξκνγήο ζην Xcode θαη ηελ αλάπηπμε ζε iOS 
πεξηβάιινλ είλαη νη παξαθάησ: 
1. Καη 'αξράο, πξέπεη λα εηζάγνπκε έλα ππάξρνλ Jquery Mobile project ζην 

"www" θαηάινγν ηνπ Xcode. Αλ εηζάγνπκε αξρεία Jquery Mobile θαη ηα 
κεηαθέξνπκε ζην "www" θαηάινγν, ε δνκή ηνπ project ζα εκθαλίδεηαη 
φπσο ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 

 
 

 
 
 
2. Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ  Jquery θψδηθα ζην PhoneGap ζα πξέπεη λα 
εηζάγνπκε JavaScript βηβιηνζήθε PhoneGap σο πφξν πςεινχ επηπέδνπ: 
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<head> 
<meta charset="utf-8"> 
<title>jMovies</title> 
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="jquery.mobile-min.css" /> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="custom.css" /> 
<script type="text/javascript" src="phonegap-1.0.0.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="jquery-min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="custom.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="jquery.mobile-min.js"></script> 
</head> 
 
Η βηβιηνζήθε PhoneGap είλαη έλα API πνπ παξέρεη πξφζβαζε ζε πνιιά 
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά (θάκεξα, media, απνζήθε, θ.ι.π.). Η εηζαγσγή 
ηνπ PhoneGaplibrary είλαη απαξαίηεηε κφλν φηαλ ε εθαξκνγή καο πξέπεη λα 
αιιειεπηδξά κε native δπλαηφηεηεο PhoneGap. 
3. Σν ηειεπηαίν βήκα είλαη λα ηξέμνπκε θαη λα δνθηκάζνπκε ηελ εθαξκνγή καο. 
ην Xcode, θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί "Run". Απηφ ζα θαηαξηίζεη ηελ εθαξκνγή 
θαη λα μεθηλήζεη εληφο ηνπ πξνζνκνησηή iOS. (βι. Δηθφλα 10-3). 

 
 

Δηθόλα  10–3. jQuery Mobile running as a native iOS app 
 
 

 Γηα λα βνεζήζνπκε ζηελ επηθχξσζε φηη έρεη εγθαηαζηαζεί ζσζηά ε 
βηβιηνζήθε PhoneGap πξνζζέζακε έλαλ αθξναηή γηα ην ζπκβάλ φπνπ ε 
ζπζθεπήζα είλαη έηνηκε. (βιέπε Καηαρψξεζε 10-1).  
 
Καηαρώξεζε  10–1. PhoneGap is ready  
 
$(document).bind("deviceready", function(){ 
navigator.notification.alert("PhoneGap is initialized..."); 
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}); 
 
 Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 10-3, φηαλ ην PhoneGap είλαη ζε θαηάζηαζε 
εηνηκφηεηαο πξνβάιινπκε κηα άπνςε ζπλαγεξκνχ ππνδεηθλχνληαο φηη έρεη 
πξνεηνηκαζηεί. Η αλαθνίλσζε ζηε Καηαρψξεζε 10-1 είλαη έλα παξάδεηγκα γηα 
ην πψο κπνξνχκε λα αιιειεπηδξάζνπκε πξνγξακκαηηζηηθά κε ηε 
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ PhoneGap. 
 
 
 Παξαηεξνχκε νηη δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο θαηά ηε ζχγθξηζε ηεο Jquery 
Mobile εθαξκνγή καο εληφο ελφο Safari πεξηεγεηή (βι. Δηθφλα 10-4) ζε ζρέζε 
κε ηελ εγγελή εθαξκνγή πνπ ηξέρεη ζε iOS (βι. Δηθφλα 10-5) 
 
 
 
 
 

                 
 

        Δηθόλα 10–4.                                    Δηθόλα 10–5. jQuery 
        Running within a browser                  Running as a native iOS app 
 
 
 
 
 
 

Δθηειώληαο jQuery Mobile ώο κία Android εθαξκνγή 
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 ε απηή ηελ ελφηεηα, πξφθεηηαη λα ηπιίμνπκε κία Jquery Mobile 
εθαξκνγή κε PhoneGap θαη λα ην εθηειέζνπκε ζε πιαηθφξκα Android. 
Γηα λα ζπζηαζεί ην PhoneGap ζηε πιαηθφξκα Android, ζα 
εγθαηαζηήζνπκε ην Eclipse, ε IDE γηα ην Android αλάπηπμε. Αθνχ ε 
πιαηθφξκα Android έρεη δεκηνπξγεζεί, ζα έρεη έλα λέν Eclipse project 
πνπ κνηάδεη κε ηελ Δηθφλα 10-11. 
 
 
 
 
 

 
 
Δηθόλα  10–11. Initial Eclipse project with PhoneGap support 
 
 
 Ο "www" θαηάινγνο πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 10-11 είλαη ν root θαηάινγνο 
ηεο εθαξκνγήο. Μέζα ζε απηφ ην θαηαιφγν είλαη ε βηβιηνζήθε PhoneGap 
JavaScript θαη κηα πξνεπηιεγκέλε ζειίδα (index.html). Η index.html ζειίδα ζα 
εκθαλίδεηαη σο αξρηθή ζειίδα πξννξηζκνχ φηαλ ηξέρνπκε ηελ εθαξκνγή. ην 
Eclipse, γηα λα νηθνδνκήζνπκε θαη λα ηξέμνπκε ηελ εθαξκνγή, θάλνπκε θιηθ 
ζην κελνχ Run, επηιέγνπκε Run As, θαη επηιέγνπκε Android Δθαξκνγψλ. 
Αθνχ εθηειεζηεί ε εθαξκνγή, ν πξνζνκνησηήο Android ζα μεθηλήζεη θαη ε 
αξρηθή ζειίδα ζα εκθαληζηεί (βι. Δηθφλα 10-12). 
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Δηθόλα 10–12. Initial screen when running PhoneGap's default app in Eclipse 
 
 
 
 
Με ην PhoneGap project ελζσκαηνκέλν ζην Eclipse κπνξνχκε ηψξα λα 
εηζάγνπκε κία Jquery Mobile εθαξκνγή. Σα βήκαηα  είλαη ηα παξαθάησ: 
 
 

1. Καη 'αξράο, ζα πξέπεη λα εηζάγνπκε έλα project Jquery Mobile ζην 
"www"  root θαηάινγν ηνπ Eclipse. Γηα παξάδεηγκα, αλ εηζάγνπκε 
αξρεία Jquery Mobile θαη λα ηα κεηαθέξνπκε ζην "www" θαηάινγν, ε 
δνκή ηνπ Eclipse project ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη φπσο θαίλεηαη ζηελ 
Δηθφλα  10-13: 
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Δηθόλα  10–13. an Eclipse project 
 
 

2. Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ Jquery Mobile θψδηθα ζην Eclipse project ζα πξέπεη 
λα εηζάγνπκε JavaScript βηβιηνζήθε PhoneGap σο πφξν πςεινχ επηπέδνπ: 
 
 
<head> 
<meta charset="utf-8"> 
<title>jMovies</title> 
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="jquery.mobile-min.css" /> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="custom.css" /> 
<script type="text/javascript" src="phonegap-1.0.0.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="jquery-min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="custom.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="jquery.mobile-min.js"></script> 
</head> 
 
 
 

3.Σν ηειεπηαίν βήκα είλαη λα ηξέμνπκε θαη λα δνθηκάζνπκε ηελ εθαξκνγή 
καο. ην Eclipse, θάλνπκε θιηθ ζην κελνχ Run, επηιέγνπκε Run As, θαη 
επηιέγνπκε ην Android Δθαξκνγψλ. Απηφ ζα θαηαξηίζεη ηελ εθαξκνγή θαη 
ζα μεθηλήζεη εληφο ηνπ πξνζνκνησηή Android. (βι. Δηθφλα 10-14). 
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Δηθόλα  10–14. Initial screen when running PhoneGap from Eclipse 
 
 
 
 

 
 

Δηθόλα  10–15. No back button necessary on Android 
 

Σψξα πνπ είκαζηε ζε ζέζε λα αλαπηχμνπκε ηε Jquery Mobile εθαξκνγή καο 
ζηελ Android πιαηθφξκα ζα πξνζαξκφζνπκε ην εηθνλίδην ηεο εθαξκνγήο (βι. 
Δηθφλα  10-16). 
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Δηθόλα  10–16. PhoneGap's default app icon in Android 
 
 

 Σα εηθνλίδηα ησλ εθαξκνγψλ Android απνζεθεχνληαη ζην / res/drawable- * 
θαηαιφγνπο κε δηαζέζηκεο εηθφλεο πςειήο, κεζαίαο θαη ρακειήο ππθλφηεηαο 
(βι. Δηθφλα 10-17). 
 
 
 

 
 
Απηφ νινθιεξψλεη ηελ φιε δηαδηθαζία απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ PhoneGap 
κέρξη θαη ηελ εθηέιεζε ηεο Jquery Mobile εθαξκνγήο γηα ηελ Android 
πιαηθφξκα. 
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 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10: 

 

Sync Meetings 

 

 

 ΥΔΓΗΑΜΟ 

 

 Η ηζηνζειίδα ζα έρεη ηε µνξθή web site θαη απνηειεί νπζηαζηηθά έλα 

πεξηβάιινλ φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εγγξαθήο ρξεζηψλ φπσο θαη ε 

πιήξεο δηαρείξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ θαη πξνθίι απηψλ. Γηα λα επηηεπρζεί 

απηφ ζα πξέπεη αξρηθά λα δεκηνπξγεζεί κηα βάζε δεδνκέλσλ ζηελ νπνία ζα 

ζπζρεηίδνληαη νη ρξήζηεο, ηα ξαληεβνχ, ε ηνπνζεζία ησλ ξαληεβνχ, ε 

ηνπνζεζία ησλ ρξεζηψλ θαη ην πξνθίι ησλ ρξεζηψλ (βι. Δηθφλα 10.17). 

 

 

 

Δηθόλα 10-17  ρεδηάγξακκα Βάζεο Sync Meetings 
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Φπζηθά ζα ππάξρνπλ νη θφξκεο εγγξαθήο θαη ζχλδεζεο φπνπ ν ρξήζηεο ζα 

κπνξεί λα εγγξαθεί θαη λα ζπλδεζεί ζηελ εθαξκνγή (βι. Δηθφλα 10.18, 10.19).  

 

 

 

 

 

Δηθόλα 10.18 Sign Up ειηδα 
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Δηθόλα 10-19 Login ειίδα 

 

Δπίζεο ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα απνκλεκφλεπζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε 

κεηά ηε πξψηε εγγξαθή, έηζη ψζηε φηαλ ζπλδεζεί μαλά λα κεηαβεί θαηεπζείαλ 

ζηε θχξησο ζειίδα ηεο εθαξκνγήο, φπσο θαη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ 

θσδηθνχ ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ ηνλ έρεη μεράζεη κέζσ απνζηνιήο mail (βι. 

Δηθφλα 10.20). 
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Δηθόλα 10-20 Αιιαγή Κσδηθνύ 

 

 

Οη ρξήζηεο πνπ ζα έρνπλ εγγξαθεί ζα εκθαλίδνληαη απηφκαηα ζηε ιίζηα ησλ 

αηφκσλ πνπ κπνξεί λα πξνζθαιέζεη ν ζπληνληζηήο (βι. Δηθφλα 10.21). 
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Δηθόλα 10-21 Πξνζθεθιεκέλνη 

 

 ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ζθεθηνχκε πσο κπνξεί ε δηεπαθή λα γίλεη πην 

θαηαλνεηή θαη θηιηθή πξνο ην ρξήζηε. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε κηθξνχ 

αξηζκνχ θνπκπηψλ, απνθπγή πεξηηηψλ πιεξνθνξηψλ θαη αηζζεηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ.  Ο ρξήζηεο ζα κπνξεί εχθνια λα γξαθηεί θαη λα θάλεη login ζηνλ 

ηζηφηνπν, επηπιένλ ζα κπνξεί λα δηαβάζεη πιεξνθνξηέο γηα ηελ εθαξκνγή, θαη 

λα δηαρεηξηζηεί πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία φπσο αιιαγή θσδηθνχ, επηινγή 

ςεπδφλπκνπ θ.α (βι. Δηθφλα 10.22). 
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Δηθόλα 10-22 Πξνθίι 

 

 

 Παξαθάησ ππάξρεη ε δηαρείξεζε ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη σο 

εμήο: ν ρξήζηεο-ζπληνληζηήο  νξγαλψλεη ζπλάληεζε ζηέιλνληαο πξνζθιήζεηο 

ζε φζνπο ζα ζπκκεηέρνπλ θαζνξηδνληαο εκεξνκελία, ψξα θαη ηφπν 

ζπλάληεζεο (βι. Δηθφλα 10.23).  
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Δηθόλα 10-23 Οξγάλσζε Ραληεβνύ 
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Κάζε ρξήζηεο πνπ πξνζθαιείηαη ζην ξαληεβνχ, θαζνξίδεη κε ηη κέζν ζα 

κεηαθηλεζεί, γηα λα κπνξεί ην ζχζηεκα λα εθηηκήζεη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη 

αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε ην θνπκπί 

δεκηνπξγίαο λένπ meeting έρεη πινπνηήζεη ζηελ αξρηθή ζειίδα (βι. Δηθφλα 

10.24). 

 

 

Δηθόλα 10-24  Αξρηθή ειίδα 

 

Παηψληαο ην ζα κεηαβαίλεη ζηε ζειίδα ζηελ νπνία ζα θαζνξίδεη ηα εμήο: ζα 

δίλεη κηα κηθξή πεξηγξαθή γηα ην ξαληεβνχ, ζα επηιέγεη ηα άηνκα ηα νπνία ζα 

έξζνπλ θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ξαληεβνχ, ε νπνία ζα απεηθνλίδεηαη ζην ράξηε 

(βι. Δηθφλα 10.23). 
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 ηελ πνξεία ζα κεηαβεί ζηε ζειίδα νπνπ ζα δειψζεη ην κέζν κεηαθνξάο, λα 

ην απνζεθεχζεη, λα δεί ηε ηνπνζεζία ζην ράξηε θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

απνξξίςεη ην ξαληεβνχ. Δπηπιένλ, ζα παξαθνινπζεί ηε ζέζε φισλ ησλ 

ρξεζηψλ κε ρξήζε GPS , ζα ππνινγίδεη πφηε πξέπεη λα μεθηλήζνπλ γηα κηα 

ζπλάληεζε αλάινγα κε ηε ηνπνζεζία, ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπο θαη ην κέζν 

πνπ ζα έρεη επηιερηεί (πφδηα, απηνθίλεην, κέζα καδηθήο κεηαθνξάο), φπσο θαη 

ηελ εθηίκεζε ζε πφζε ψξα ζα θηάζνπλ. Απηφ ζα πινπνηεζεί κε ηνλ εμήο 

ηξφπν: πάλσ ζην ράξηε ζα εκθαλίδνληαη δηαδνρηθά νη markers ησλ 

πξνζθεθιεκέλσλ ζην ξαληεβνχ δίρλνληαο ην φλνκα θαη ην ρξφλν άθημήο ηνπο 

ζην ξαληεβνχ (βι. Δηθφλα 10.25). 

 

 

 

Δηθόλα 10-25 Σειηθό ζηάδην ξαληεβνύ 



143 
 

 

 

 Γηα ηε παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία πινπνηήζεθαλ νη ηερλνινγίεο: JQuery 

Mobile, JQuery, HTML5, Javascript, PHP, Ajax θαη CSS3. O editor πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ site είλαη ην dreamweaver CS6. 

Δλδεηθηηθά ζεκεία θψδηθα ππάξρνπλ ζηελ επφκελε ελφηεηα. Να ζεκεησζεί 

επίζεο ε ρξήζε ηνπ xampp ( Έλα παθέην πξνγξακκάησλ ειεχζεξνπ 

ινγηζκηθνχ , ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα θαη αλεμαξηήηνπ πιαηθφξκαο  ην 

νπνίν πεξηέρεη ηνλ εμππεξεηεηή Apache, ηελ βάζε δεδνκέλσλ MySQL θαη 

έλα δηεξκελέα γηα θψδηθα γξακκέλν ζε  PHP θαη Perl.) ην νπνίν εγθαηέζηεζα 

θαη ζην ηεξκαηηθφ κνπ φπσο θαη ζην server . Δπίζεο έγηλε ρξήζε ηνπ MySQL 

Workbench γηα ηελ πινπνίεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ project θαη ηέινο, γηα 

ηε ηειηθή δνθηκή ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνίεζα ηνλ νθεαλφ (Δίλαη κία IaaS 

Τπεξεζία. "IaaS" ζεκαίλεη "Τπνδνκψλ σο Τπεξεζία".) Λφγσ ηεο θνηηηθήο κνπ 

ηδηφηεηαο έρσ ην δηθαίσκα ειεχζεξεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη έηζη έρσ ην 

δηθφ κνπ Virtual Machine, φπσο θαη Virtual Networks. ην Pithos ινηπφλ ηνπ 

νθεαλνχ απνζήθεπζα φιν ην θψδηθα ηνπ project θαη ζηηο Cyclades 

δεκηνχξγεζα ην VM κνπ φπνπ θαη αξγφηεξα κνπ δφζεθε ε ip 83.212.122.103. 

ηε ζπγθεθξηκέλε ip έγηλαλ φια ηα πεηξάκαηα αλ θαη ππήξμαλ επηπινθέο ζηε 

πνξεία ηεο πινπνίεζεο  φπσο ζέκαηα ζχλδεζεο κε ην server, θαθφ ζήκα 3G 

θαη ιίγνο ρξφλνο γηα ην remote connection κεηαμχ client θαη server φπνπ έιεγε 

ε ζχλδεζε θαη έπξεπε εθ λένπ λα μεθηλήζεη ην πείξακα. 
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ΚΧΓΗΚΑ 

 

 

 Δδψ παξνπζηάδνπκε θνκκάηηα θψδηθα φιεο ηεο εθαξκνγήο, μεθηλψληαο κε ην 

θψδηθα html. (βι. Δηθφλα 10-26, 10-27 10-28, 10-29) 

 

 

 

Δηθνλα 10-26 

 

 

 

 Δδψ παξαηεξνχκε ηε παξακεηξνπνίεζε ηεο γιψζζαο, ηελ εηηθέηα κε ηελ 
νπνία ηνπνζεηνχκε ην πεξηερφκελν καο ζε πξνβνιή γηα mobile ζπζθεπέο ,ηνλ 
ηίηιν ηεο ζειίδαο, ηε ζχλδεζε ηνπ html θψδηθα κε ην css αξρείν θαη ηηο 
βηβιηνζήθεο ηνπ jquery, datebox, φπσο θαη google maps ηνπ project. 
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Δηθνλα 10-27 

 
 Δδψ εκθαλίδνπκε ην θψδηθα ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηνπ project, φπνπ 
ηνπνζεηνχκε header θαη footer buttons-links γηα άιιεο ζειίδεο, ην logo ηεο 
εθαξκνγήο, νξίδνπκε ηα ζέκαηα θαη ηνπνζεηνχκε ηε ιίζηα ησλ ξαληεβνχ καο, 
ε νπνία ζα εκθαλίδεηαη δπλακηθά ζηε ζειίδα νηαλ ζα νξγαλψλεηαη κία 
ζπλάληεζε. 
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Δηθνλα 10-28 

 
 

 Δδψ εκθαλίδεηαη ν θψδηθαο γηα ηε login ζειίδα. Τπάξρνπλ θιαζζηθά ηα 
header θαη footer ηεο ζειίδαο, button-links γηα άιιεο ζειίδεο, θφξκα κε ηα 
πεδία εγγξαθήο, ην forgot password button γηα κεηαβαζε ζηε ζειίδα 
αλάθηεζεο θσδηθνχ θαη ην slider (remember me) γηα ηελ απηφκαηε 
απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε γηα ηελ επφκελε ζχλδεζή ηνπ ζην site. 
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Δηθνλα 10-29 

 
 

 Δδψ εκθαλίδεηαη ν θψδηθαο γηα ηε profile ζειίδα. Τπάξρνπλ θιαζζηθά ηα 
header θαη footer ηεο ζειίδαο, button-links γηα άιιεο ζειίδεο, θφξκα κε ηα 
πεδία ζπκπιήξσζεο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε, button γηα επηινγή 
κεηαθνξηθνχ κέζνπ θαη ηέινο ην apply button γηα απνζήθεπζε ησλ επηινγψλ. 

 
 
 

 



148 
 

πλερίδνπκε κε ελδεηθηηθφ θψδηθα javascript (βι. Δηθφλα 10.30, 10.31, 10.32, 
10.33, 10.34) 
 

 
 

Δηθόλα 10-30 
 
 Δδψ παξαηεξνχκε ηνλ έιεγρν γηα ηα πεδία ηνπ θσδηθνχ θαη επαιήζεπζεο 
θσδηθνχ, φπσο θαη ηνπ mail. Οξίδνπκε κεηαβιεηέο γηα ηα πεδία ,ζηε ζπλέρεηα 
θνηηάκε γηα θελά πεδία ζε password θαη mail, φπσο θαη ηελ νξζφηεηά ηνπο. Με 
ην πάηεκα ηνπ button sign up θαιείηαη ε function θαη πξαγκαηνπνηνχληαη φινη 
νη έιεγρνη παξάγσληαο ζε πεξίπησζε ιάζνπο εζσηεξηθφ κήλπκα (innerHTML) 
ζηε ζειίδα γηα λα εηδνπνηεζεί ν ρξήζηεο. 
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Δηθόλα 10-31 
 

 
 Δδψ ζπλερίδνληαη νη έιεγρνη, έρνληαο νξίζεη κεηαβιεηέο γηα ψξα, εκεξνκελία 
θαη επηινγή θαιεζκέλσλ. Παηψληαο ην meeting button θαιέηηαη ην function θαη 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη εμήο έιεγρνη: Αλ έρεη επηιερηεί ηνπιάρηζηνλ έλαο 
ρξήζηεο θαη αλ έρεη επηιερηεί ηνπνζεζία ηνπ ξαληεβνχ. Σέινο κέζσ ajax 
απνζηέιλνληαη ηα ζηνηρεία: ψξα, εκεξνκελία, θαιεζκέλνη ρξήζηεο, ηνπνζεζία 
ζην server κέζσ post εληνιήο θαη ειέγρεηαη αλ νξγαλψζεθε επηηπρψο ην 
ξαληεβνχ ή φρη.  
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Δηθόλα 10-32 
 

  Δδψ νξίδεηαη ε function alertGeoloc κε ηηο κεηαβιεηέο longtitude kai latitude, 
βγάδνληαο alert κήλπκα. ηε πνξεία ππάξρεη ε function checkLogInStatus ε 
νπνία ειέγρεη αλ έρεη ζηαιζεη ην xml http request κήλπκα ζην server (δειαδή 
ην object ajaxObj) , αλ είλαη έηνηκνο ν server λα ην επεμεξγαζηεί ηφηε ην ajax 
object επηζηξέθεη κήλπκα ην νπνίν αλ είλαη no user ηφηε καο επηζηξέθεη ζηε 
login ζειίδα γηα λα ζπλδεζνχκε μαλά, δηαθνξεηηθά καο επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή 
ζειηδα. Σέινο αλαλεψλνληαη ηα ζηνηρεία αλά έλα ιεπηφ.   
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Δηθόλα 10-33 
 

 
 Δδψ παξαηεξνχκε ην θψδηθα , φπνπ νξίδνπκε ην ράξηε θαη ηνπο markers. 
Σαπηνπνηνχκε ηνπο αλζξψπνπο σο markers, δίλνληάο ηνπο φλνκα, επψλπκν 
θαη ρξφλν άθημεο ζην ηειηθφ πξννξηζκφ. Οξίδνπκε ην marker ζην google maps 
κε ην γεσγξαθηθφ κήθνο ,πιάηνο θαη απεηθφλεζή ηνπ. 
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Δηθόλα 10-34 
 
 

Δδψ παξαηεξνχκε ηνλ έιεγρν γηα : αλ ην πεδίν ηνπ θσδηθνχ είλαη θελφ, αλ 
ηαπηίδεηαη ην πξψην πξεδίν θσδηθνχ κε ην δεχηεξν θαη αλ είλαη ην κήθνο ηνπ 
θσδηθνπ ηνπιάρηζηνλ 4 ραξαθηήξεο. Δπίζεο ειέγρνπκε ηελ νξζφηεηα ηνπ 
νλφκαηνο, αλ είλαη θελφ ην πεδίν ηνπ θαη αλ είλαη ηνπιαρηζηνλ 2 ραξαθηήξεο 
κεγάιν. Αλ ππάξμεη ιάζνο ηνηε εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν alert κήλπκα κε ηηο 
θαηάιιειεο νδεγίεο γηα επαλαζπκπιήξσζε ζσζηψλ ζηνηρείσλ. Σέινο κε ηε 
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function getField ζηέιλεη ηα αλαλεσκέλα values ησλ πεδίσλ ηεο profil ζειίδαο 
κε ηελ εληνιή post ζην server. 
 
 
 
 Σέινο, ελδεηθηηθφο θψδηθαο php.(βι. Δηθφλα 10-35, 10-36, 10-37, 10-38, 10-
39) 
 
 

 
 

Δηθόλα 10-35 
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Δδψ πηζηνπνηνχκε ην ρξήζηε πνπ έρεη εγγξαθηεί, βιέπνπκε αλ έρεη απμεζεί ην 
numrows απν 0, ηεινο πηζηνπνηνχκε ην function θαη ηνλ ρξήζηε κέζσ ηεο 
ζπλζήθεο if θαη κέζσ coockies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δηθόλα 10-36 

 
 

Δδψ παξαηεξνχκε ην θψδηθα , φπνπ γίλεηαη ε ζχλδεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 
κε ην site κε ηελ εληνιή mysqli_connect. Οξίδνληαη θπζηθά ν server, ν 
ρξήζηεο, ν θσδηθφο θαη ην φλνκα ηεο βάζεο. 
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Δηθόλα 10-37 

 
 
 

Δδψ παξαηεξνχκε ηελ εθηέιεζε 3 select queries (εξσηεκάησλ) ζηε βάζε 
δεδνκέλσλ. ηελ ζπλέρεηα κε ηελ εληνιή prepare ζε δπλδηαζκφ κε ηε ρξήζε 
παξακέηξσλ κέζα ζηα εξσηήκαηα ηα πξνζηαηεχεη απν injection attacks. Μεηά 
εθηειεί ηελ εληνιή κε ην execute(); θαη ηέινο κε ην bind result αλαζέηεη ην 
απνηέιεζκα ηνπ εξσηήκαηνο ζε κία κεηαβιεηή. 
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Δηθόλα 10-38 

 
 Δδψ απν ηελ εθηέιεζε ηνπ εξσηήκαηνο επηζηξέθεηαη ν πίλαθαο users. ηε 
ζπλέρεηα ε κέζνδνο reminderSent αλαλεψλεη ηε ζηήιε reminderSent ζηε βάζε 
δεδνκέλσλ θαη βάδεη ηε ηηκή «1» ζηε ζηήιε κε ηηο ζπλζήθεο πνπ αθνινπζνχλ. 
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Δηθόλα 10-39 

 
 
 

 Δδψ εηζάγνληαη νη λέεο εγγξαθέο ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ην λέν 
meeting , ρξήζηε θαη ηνπνζεζία. 
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