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Περίληψη 

Στην +αρούσα +τυχιακή ασχοληθήκαµε µε την ανά+τυξη +ροτύ+ων (templates) 

µε σκο+ό τη δηµιουργία διαδικτυακής +ύλης εκ+αιδευτικού +εριεχοµένου.  

Συγκεκριµένα αναλύονται +ρότυ+α µερικά α+ό τα ο+οία χρησιµο+οιούνται στον 

ιστοχώρο του iSTLab. Τα +ρότυ+α αυτά ανα+τυχθήκαν µε την χρήση του Liferay CMS 

το ο+οίο βασίζεται στη γλώσσα +ρογραµµατισµού java. Στο θεωρητικό µέρος της 

+τυχιακής αυτής γίνεται µια βασική αναφορά στις τεχνολογίες +ου χρησιµο+οιήθηκαν 

για την κατασκευή των +ροτύ+ων οι ο+οίες είναι οι HTML, JavaScript, XSL, jQuery. 

Σκο+ός αυτής της αναφοράς είναι εκτός α+ό το +ρακτικό µέρος, ό+ου είναι εµφανής η 

χρήση των τεχνολογιών αυτών, να είναι κατανοητές α+ό τους αναγνώστες αυτής της 

+τυχιακής και οι θεωρητικές έννοιες +ου τις αντι+ροσω+εύουν (+.χ css, portal, portlet 

container κτλ). 

Abstract 

This thesis dealt with the development of templates whose content is 

educational. It analyzed some of the templates used on the website of iSTLab. The 

templates were developed using the Liferay CMS which is based on the programming 

language java. The technologies used are HTML, JavaScript, XSL and jQuery. In the 

theoretical part of this thesis all the technologies used for manufacturing templates are 

described in detail. The aim of this report, besides the practical part in which the usage 

of the technologies is evident, is for all readers to understand the details (ex. css, portal, 

portlet container etc). 

Λέξεις κλειδιά 

CMS, Liferay CMS, HTML, XML, XSL-XSLT, Velocity Template, CSS, Java-JavaScript, 

jQuery, Portlet, Portlet Container 
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Εισαγωγή 

Η α+οτελεσµατική υλο+οίηση κάθε εκ+αιδευτικού +ρογράµµατος, ανεξάρτητα 

α+ό την τελική µορφή υλο+οίησής του (face to face, blended learning, e-learning) 

εξαρτάται σε +ολύ µεγάλο βαθµό α+ό την +οιότητα και την α+οτελεσµατική χρήση του 

εκ+αιδευτικού υλικού. Με στόχο τη βέλτιστη ε+ίτευξη των +ροσδοκώµενων 

α+οτελεσµάτων,  η +τυχιακή εργασία αυτή α+οτελείται α+ό +έντε κεφάλαια.  

Ξεκινώντας κάνουµε µια µικρή +εριγραφή για CMS. Πιο συγκεκριµένα 

αναλύουµε και συγκρίνουµε τα 3 state of the art συστήµατα, την Joomla!, το Drupal και 

το Liferay. Η Joomla! είναι ένα CMS αρκετά εύκολο στην χρήση, δεν α+αιτεί άδεια 

χρήσης και είναι αρκετά αξιό+ιστη για την ανά+τυξη σοβαρών δικτυακών τό+ων. Το 

Drupal αντιθέτως, α+οτελεί ένα ελαφρώς +ιο +ολύ+λοκο CMS. Είναι ε+ίσης ελεύθερο 

λογισµικό, αρκετά ευέλικτο και έχει α+οκτήσει µε τον καιρό τη δική του κοινότητα +ου 

το υ+οστηρίζει. Τέλος, το Liferay, το ο+οίο α+οτελεί και το ε+ίκεντρο της +τυχιακής 

αυτής, είναι το κυρίαρχο +ροϊόν δηµιουργίας portal σήµερα. 

Συνεχίζοντας στο δεύτερο κεφάλαιο +εριγράφουµε τις +ιο διαδεδοµένες γλώσσες 

+ρογραµµατισµού οι ο+οίες χρησιµο+οιήθηκαν για την +αραγωγή του τελικού 

α+οτελέσµατος αυτής της +τυχιακής. Πιο συγκεκριµένα θα ασχοληθούµε µε την HTML, 

µια γλώσσα σήµανσης και το CSS, µια γλώσσα βοηθητική όσον αφορά την 

+ροσαρµοστικότητα του στυλ ενός εγγράφου. Ε+ίσης κάνουµε εκτενή αναφορά στην 

XML καθώς και στις γλώσσες XSL, XSLT και XSL-FO +ου ε+ιτρέ+ουν τον 

µετασχηµατισµό ενός XML αρχείου σε διάφορες µορφές. Θα δώσουµε  έµφαση στην 

VM, µια όχι και τόσο γνωστή γλώσσα αλλά αρκετά χρήσιµη για την δηµιουργία 

θεµάτων (Visual themes) και τον µετασχηµατισµό XML δοµών. Τέλος  θα αναφερθούµε 

στις γλώσσες Java, JavaScript και στην βιβλιοθήκη διαδραστικών αντικειµένων jQuery, 

η ο+οία +ρόκειται  για µια βιβλιοθήκη JavaScript ανοικτού κώδικα.  
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Ακολουθεί αναλυτική αναφορά στο Liferay στο τρίτο κεφάλαιο. Θα 

+εριγράψουµε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του ό+ως την δηµοσιο+οίηση web 

+εριεχοµένου, την δηµιουργία image gallery, τον ευέλικτο µηχανισµό µοτίβων +ου 

υ+οστηρίζει και το δοµηµένο +εριεχόµενο. Παρακάτω γίνεται αναφορά στη δοµή ενός 

portlet καταλήγοντας στην δηµιουργία ενός template στο Liferay και +ως φιλοξενείται 

σε ένα portlet +εριγράφοντας αναλυτικά το κάθε στάδιο. Θα καταγράψουµε τρεις 

διαδικασίες +ου ακολουθούνται τυφλά, τη δηµιουργία structure, τη συσχέτισή του µε 

ένα template +αρουσίασης και έ+ειτα τη δηµιουργία ενός +ροτύ+ου +ου κάνει χρήση 

των δυο +ρώτων. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα +αρουσιάσουµε  µε λε+τοµέρεια τις δικές µας 

υλο+οιήσεις +ου βασίζονται στα εργαλεία και τις τεχνικές +ου αναφέραµε στα 

+ροηγούµενα κεφάλαια. Το κεφάλαιο χωριζεται σε 3 µέρη, την +ρώτη ε+αφή +ου 

είχαµε µε templates, την τρο+ο+οίηση ήδη υλο+οιηµένων templates, την ενσωµάτωση 

τους στο Liferay και τέλος την κατασκευή ενός εξ’ολοκλήρου νέου template και την 

ενσωµάτωση και εκείνου στο Liferay. 
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1 Εισαγωγή και Ανά�τυξη Web Περιεχοµένου 

1.1 CMS 

Ο όρος CMS (Content Management Systems, 

Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου) αναφέρεται στις 

εφαρµογές +ου ε+ιτρέ+ουν στο χρήστη να διαχειρίζεται το 

δικτυακό του +εριεχόµενο, ό+ως κείµενα, εικόνες, +ίνακες 

κ.λ+., µε εύκολο τρό+ο. Οι εφαρµογές διαχείρισης 

+εριεχοµένου καθιστούν δυνατή την αλλαγή του +εριεχόµενου χωρίς να είναι 

α+αραίτητες ειδικές γνώσεις σχετικές µε τη δηµιουργία ιστοσελίδων ή γραφικών, λόγω 

του ότι τα κείµενα γράφονται µέσω κά+οιων online html editors, ειδικών δηλαδή 

κειµενογράφων, +αρόµοιων µε το MS Word, +ου ε+ιτρέ+ουν τη µορφο+οίηση των 

κειµένων.  

Οι αλλαγές του +εριεχοµένου µ+ορούν να γίνουν α+ό ο+οιονδή+οτε υ+ολογιστή 

+ου είναι συνδεµένος στο ∆ιαδίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να έχει εγκατεστηµένα ειδικά 

+ρογράµµατα ε+εξεργασίας ιστοσελίδων, γραφικών κ.λ+. +έραν του συστήµατος το 

ο+οίο χρησιµο+οιεί ο χρήστης. Μέσω ενός browser, ο χρήστης µ+ορεί να συντάξει ένα 

κείµενο και να ενηµερώσει άµεσα το δικτυακό του τό+ο.  

Τα CMS διαφορο+οιούνται µεταξύ τους σε αρκετά σηµεία, ε+ειδή όµως όλα 

έχουν κοινό στόχο θα +ρέ+ει ο+ωσδή+οτε να υ+οστηρίζουν κά+οιες βασικές 

λειτουργίες. Έτσι, διακρίνονται κά+οια υ+οσυστήµατα τα ο+οία είναι βασικά και θα 

+ρέ+ει να τα διαθέτει ο+οιοδή+οτε σοβαρό CMS. Αυτά είναι: 

• Σύστηµα σύνταξης (authoring) 

• Σύστηµα διαχείρισης (Management) 

• Σύστηµα αυτοµατο+οίησης κύκλου εργασιών (workflow automation) 

• Σύστηµα έκδοσης 
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Στο +λαίσιο της +αρούσας +τυχιακής θα αναφερθούµε στα συστήµατα 

διαχείρισης +εριεχοµένου Joomla, Drupal και Liferay. 

1.1.1 Joomla!             

           Είναι το +ρώτο CMS +ου θα εξετάσουµε. 

Παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να δηµοσιεύσει 

στο διαδίκτυο µια +ροσω+ική ιστοσελίδα, αλλά και 

έναν ολόκληρο εταιρικό δικτυακό τό+ο. Πρόκειται για εφαρµογή ανοικτού κώδικα. Η 

χρήση της Joomla! είναι α+ολύτως δωρεάν. Είναι ελεύθερη για χρήση, εύκολη στην 

τρο+ο+οίηση και δεν α+αιτείται κά+οια άδεια χρήσης.  

Όσον αφορά τη χρήση της είναι αρκετά α+λή. Η Joomla! εγκαθίσταται σε έναν 

κεντρικό υ+ολογιστή, τον web server. Ο χρήστης έχει +ρόσβαση στο +εριβάλλον 

διαχείρισης µέσω ενός browser, ό+ως είναι ο Firebox ή ο Internet Explorer.  

Ενσωµατώνοντας ορισµένα +ρόσθετα εργαλεία/ε+εκτάσεις, τα ο+οία διατίθενται 

δωρεάν, διευρύνονται οι δυνατότητες και λειτουργίες της Joomla!, κάνοντάς την µια 

εφαρµογή αξιό+ιστη για την ανά+τυξη σοβαρών δικτυακών τό+ων. 

Παρακάτω αναφέρονται ε+ιγραµµατικά +λεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα: 

Πλεονεκτήµατα της Joomla: 

• Α+λή εγκατάσταση 

• Έτοιµα εµ+ορικά θέµατα 

• Ε+ιλογή +αρόχου - Οι +ερισσότερες εταιρείες διαφηµιστικών ιστοσελίδων 

στην Ελλάδα χρησιµο+οιούν Joomla 
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Μειονεκτήµατα της Joomla: 

• Αδυναµία +ραγµατικής ενσωµάτωσης διαδικτυακών εφαρµογών 

• Αδύνατη υ+οστήριξη SEO (Search Engine Optimization) 

• Φτωχή διαχείριση +ολυγλωσσικότητας 

• Πρωτόγονη διαχείριση αδειών +ρόσβασης 

• Περιορισµένη κατηγοριο+οίηση/ταξινόµηση +εριεχοµένου 

• Α+ουσία Enterprise δυνατοτήτων (αναθεώρηση +εριεχοµένου, caching, 

NBS κτλ) 

Παρακάτω +αρουσιάζεται ένας συγκεντρωτικός +ίνακας των χαρακτηριστικών του 

συγκεκριµένο CMS. 

Προγραµµατιστής (-ες) Η Οµάδα Έργου Joomla 

Development status Active 

Γράφει σε PHP 

Λειτουργικό σύστηµα Cross-platform 

Μέγεθος 6,7 MB (συµ+ιεσµένο)  

17,7 MB (χωρίς συµ+ίεση) 

Τύ�ος Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Περιεχοµένου 

Άδεια GNU General Public 

License 

Ιστοσελίδα  http://www.joomla.org/ 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Software_license&prev=/search%3Fq%3Djoomla%2Bwiki%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DtLm%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhj_jz-NQ3yteukWe0H1ZZOShBLdFg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Website&prev=/search%3Fq%3Djoomla%2Bwiki%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DtLm%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgT1Yfs88LvKjHSGHfoEvnvwkhPuw
http://www.liferay.com/
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1.1.2 Drupal 

Το ε+όµενο CMS στη λίστα της εξέτασης είναι τo 

Drupal. Α+οτελεί ανοικτό/ελεύθερο λογισµικό, 

γραµµένο στη γλώσσα +ρογραµµατισµού PHP. Ό+ως 

+ολλά σύγχρονα CMS, ε+ιτρέ+ει στο διαχειριστή συστήµατος: 

• να οργανώνει το +εριεχόµενο 

• να +ροσαρµόζει την +αρουσίαση 

• να αυτοµατο+οιεί διαχειριστικές εργασίες  

•  να διαχειρίζεται τους ε+ισκέ+τες του ιστοτό+ου και αυτούς +ου 

συνεισφέρουν 

Παρόλο +ου υ+άρχει µια +ολύ+λοκη +ρογραµµατιστική διε+αφή, οι 

+ερισσότερες εργασίες µ+ορούν να γίνουν µε λίγο ή και καθόλου +ρογραµµατισµό.  

Το Drupal µ+ορεί να εκτελεστεί σε διάφορες +λατφόρµες, 

συµ+εριλαµβανοµένων των λειτουργικών συστηµάτων Windows, Mac OS X, Linux, 

FreeBSD, ή ο+οιασδή+οτε +λατφόρµας +ου υ+οστηρίζει είτε το διακοµιστή ιστοσελίδων 

Apache HTTP Server, είτε το Internet Information Services, καθώς ε+ίσης και τη γλώσσα 

+ρογραµµατισµού PHP. Α+αιτεί µια βάση δεδοµένων ό+ως η MySQL και η PostgreSQL 

για την α+οθήκευση του +εριεχοµένου και των ρυθµίσεών του. 

Παρακάτω αναφέρονται ε+ιγραµµατικά +λεονεκτήµατα: 

Πλεονεκτήµατα του Drupal: 

• Ελεύθερο λογισµικό - δεν χρειάζεται άδεια για εγκατάσταση ή χρήση  

• Μηδενικά ετήσια τέλη χρήσης  

• Α+εριόριστη ε+εκτασιµότητα και ευελιξία  

• Μεγάλη κοινότητα +ου υ+οστηρίζει και ανα+τύσσει το Drupal  
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• Μείωση του χρόνου ανά+τυξης σε σχέση µε ιδιωτικούς φορείς +αροχής και 

συστήµατα  

• Βελτίωση της ασφάλειας µέσω συνεχής ενηµέρωσης εκδόσεων  

• Τεράστια +οικιλία εφαρµογών για εµ+ορικούς, διαφηµιστικούς και 

κοινωνικούς ιστοτό+ους 

 

Παρακάτω +αρουσιάζεται ένας συγκεντρωτικός +ίνακας των χαρακτηριστικών του 

συγκεκριµένο CMS. 

Προγραµµατιστής (-ες) Dries Buytaert 

Development status Active 

Γράφει σε PHP 

Λειτουργικό σύστηµα Cross-platform 

Πρώτη έκδοση   Ιανουάριος 2001 

Τύ�ος Content management 
framework , Content 
management system , 

Community, Blog software 

Άδεια GNU General Public 

License Version 2 

Ιστοσελίδα http://drupal.org 

  

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Software_license&prev=/search%3Fq%3Ddrupal%2Bwiki%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DoLm%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhguI_4K-yvD-IiudA-W4B79MR5l-g
http://drupal.org/
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1.1.3 Liferay 

Τελευταίο CMS στη σύγκριση αλλά και το 

ε+ίκεντρο της +τυχιακής µας α+οτελεί το Liferay 

Enterprise Portal. Είναι το κυρίαρχο +ροϊόν 

δηµιουργίας δικτυακών +υλών σήµερα και +ρόκειται για ένα ελεύθερο και ανοικτού 

κώδικα CMS γραµµένο σε Java και διανέµεται υ+ό την  GNU Lesser General Public 

License. Το Liferay είναι µια +ύλη +ου είναι σε εξέλιξη α+ό το 2000 α+ό τον Chief 

Software Architect Brian Chan. 

 Το Liferay Portal χρησιµο+οιώντας τεχνολογίες αιχµής (Java, J2EE, Web 2.0) 

+αρέχει ένα σύνολο καινοτόµων χαρακτηριστικών +ου βελτιώνουν τη δηµιουργία µιας 

ε+ιτυχηµένης δικτυακής +ύλης και είναι κατάλληλο τόσο για δηµόσια έργα όσο και για 

ιδιωτικά. 

Βασικά Χαρακτηριστικά 

• Συµβατό µε τους +ερισσότερους application servers, βάσεις δεδοµένων και 

λειτουργικά συστήµατα, µε +άνω α+ό 700 δυνατούς συνδυασµούς ανά+τυξης  

• Ενσωµατωµένο +ρόγραµµα διαχείρισης εγγράφων (CMS)  

• Προηγµένη ευχρηστία µε +άνω α+ό 60 +ροεγκατεστηµένα portlets  

• Χαρακτηρίζεται ως µια α+ό τις +ιο ασφαλείς +λατφόρµες ανά+τυξης portals 

Το Liferay χρησιµο+οιεί ένα +λούσιο σύνολο διε+αφών χρήστη κατασκευασµένο 

µε τεχνολογία Αjax για την +αροχή ευκολιών ό+ως ε+ανατο+οθέτηση των portlets µε 

α+λό drag-and-drop, δυναµικό φορτωτή portlets και διαµορφωτή στυλ +ου ε+ιτρέ+ει 

την +αραµετρο+οίηση χρωµάτων, γραµµατοσειρών και συνδέσµων χωρίς την 

ε+εξεργασία stylesheets ή ΗΤΜL. Οι αλλαγές και οι ρυθµίσεις +ραγµατο+οιούνται µε 

ένα κλικ µέσω µιας αρχιτεκτονικής θεµάτων +ου ε+ιτρέ+ει στους διαχειριστές της +ύλης 

να θέτουν σε λειτουργία νέες γραφικές διε+αφές +ου θα µ+ορούν να ε+ιλεγούν α+ό 

τους τελικούς χρήστες χωρίς να α+αιτείται τρο+ο+οίηση του κεντρικού κώδικα. Μια 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_LGPL&prev=/search%3Fq%3Dliferay%2B2000%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DNYP%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhh1OvSQysiSxeSVYbByrOvrndZprQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_LGPL&prev=/search%3Fq%3Dliferay%2B2000%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DNYP%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhh1OvSQysiSxeSVYbByrOvrndZprQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chief_software_architect&prev=/search%3Fq%3Dliferay%2B2000%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DNYP%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiq13zK7F5k4-gT1NC05_-p1aFetg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chief_software_architect&prev=/search%3Fq%3Dliferay%2B2000%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DNYP%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiq13zK7F5k4-gT1NC05_-p1aFetg
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σειρά τέτοιων θεµάτων µ+ορεί να +ροστίθεται άµεσα και εύκολα µέσω του 

ενσωµατωµένου διαχειριστή ενηµερώσεων λογισµικού. 

Ε+ι+λέον τα portlets είναι άµεσα διαθέσιµα µε τη φόρτωσή τους έτσι ώστε ο 

χρήστης να µην χρειάζεται να αναµένει τη φόρτωση µιας ολόκληρης ιστοσελίδας, 

+ράγµα +ολύ +ρακτικό. 

Παρακάτω +αρουσιάζεται ένας συγκεντρωτικός +ίνακας των χαρακτηριστικών του 

συγκεκριµένο CMS. 

Προγραµµατιστής (-ες) Liferay, Inc 

Development status Active 

Γράφει σε Java 

Λειτουργικό σύστηµα Cross-platform 

Μέγεθος 6,7 MB (συµ+ιεσµένο) 

17,7 MB (χωρίς συµ+ίεση) 

Τύ�ος Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Περιεχοµένου 

Άδεια LGPL License 

Ιστοσελίδα www.liferay.com 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system&prev=/search%3Fq%3Dliferay%2Bwiki%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DIMm%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhibpV4ptW9oHAejLRGOQifo0m3xeQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Software_license&prev=/search%3Fq%3Dliferay%2Bwiki%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DIMm%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiUcKu2YofDRi0meToy5LTTG4TM6A
http://www.liferay.com/
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1.1.4 Συµ�εράσµατα για το CMS 

 

 Το τελευταίο διάστηµα υ+άρχει µεγάλος ανταγωνισµός στα συστήµατα 

διαχείρισης +εριεχοµένου ανοιχτού κώδικα, µε +ολλές αξιόλογες +ροτάσεις. Η ε+ιλογή 

δεν είναι εύκολη, κάθε εφαρµογή έχει +λεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, ενώ µεγάλο 

ρόλο στην τελική α+όφαση +αίζουν οι α+αιτούµενες +ροδιαγραφές των υ+ό κατασκευή 

websites. Έτσι, κρίναµε αναγκαίο να κάνουµε µία σύγκριση µεταξύ των 3 διαφορετικών 

συστηµάτων όσον αφορά τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά.  

 

To Drupal είναι κατάλληλο για σύνθετες εγκαταστάσεις διαχείρισης 

+εριεχοµένου και κάθετες εφαρµογές. Η εξατοµικευµένη φύση των θεµατικών 

+αραλλαγών του και η σύνθετη και ευέλικτη αρχιτεκτονική του, α+αιτεί 

εξειδικευµένους σχεδιαστές και +ρογραµµατιστές. Το Drupal, µετά α+ό ε+αγγελµατική 

+ροσαρµογή, +αραµένει το +ιο εργονοµικό και εύχρηστο σύστηµα για τον τελικό 

χρήστη. Η Joomla είναι κατάλληλη για α+λούστερες εγκαταστάσεις µε έτοιµες θεµατικές 

+αραλλαγές. Η α+λή φύση της Joomla την έχει καταστήσει +ολύ δηµοφιλή στις 

ελληνικές εταιρείες κατασκευής διαφηµιστικών ιστοσελίδων. Οι εγκαταστάσεις Joomla 

δεν α+αιτούν γνώσεις σχεδίασης ή +ρογραµµατισµού.    
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System Requirements Drupal Joomla! Liferay 

Application Server Apache CGI J2EE 

Database MySQL 

PostgreSQL 

MySQL All types 

License Open 
Source 

Open 
Source 

 

Open 
Source 

Programming 
Language 

PHP PHP Java 

Web Server Apache Apache Apache 

Drag-N-Drop 
Content 

Free 
Add On 

Όχι Ναι 

FTP Support Limited Ναι Limited 

Metadata Ναι Ναι Ναι 

 

Ό+ως φαίνεται α+ό την +αρα+άνω σύγκριση, τα συστήµατα διαχείρισης 

+εριεχοµένου (CMS) είναι συστήµατα µε +ολλές και +οικίλες δυνατότητες. Σύµφωνα 

λοι+όν µε τις ανάγκες των εφαρµογών τις ο+οίες υλο+οιούµε στα +λαίσια αυτής της 

+τυχιακής, το +ιο κατάλληλο δείχνει να είναι το Liferay κυρίως λόγω του ότι 

χρησιµο+οιεί ως γλώσσα +ρογραµµατισµού την Java.  

Πρόκειται για ένα αυτοµατο+οιηµένο εργαλείο διαχείρισης +εριεχοµένου +ου 

χρησιµο+οιείται για την δηµιουργία και την ανά+τυξη δικτυακών +υλών, καθώς και 

εσωτερικών ή διαδικτυακών κάθετων εφαρµογών, +ου α+αιτούν την ύ+αρξη 

αναβαθµισµένων συστηµάτων διαχείρισης +ολύµορφου +εριεχοµένου. Η ε+ιλογή του 

στηρίζεται στο γεγονός ότι ε+ιτρέ+ει στους ανεξάρτητους χρήστες του να το 

χρησιµο+οιούν ελεύθερα, µε την χρήση ενός α+λού browser, χωρίς να είναι α+αραίτητη 

η εγκατάσταση και λειτουργία κά+οιου ε+ι+ρόσθετου λογισµικού.   
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Το λογισµικό αυτό είναι κατάλληλα σχεδιασµένο και υλο+οιηµένο ώστε να 

+ροσφέρει +ροηγµένους µηχανισµούς διαχείρισης +εριεχοµένου και να ε+ιτρέ+ει την 

ανά+τυξη ηλεκτρονικών διαδικτυακών +υλών. Το σύστηµα Liferay +ροσφέρει 

ανε+τυγµένες και σύγχρονες υ+ηρεσίες υ+οστήριξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 20 

2 Ανά�τυξη templates 

2.1 Γλώσσες Προγραµµατισµού 

2.1.1 HTML 

 Τα αρχικά HTML +ροέρχονται α+ό τις λέξεις 

HyperText Markup Language. Η HTML είναι µια γλώσσα 

σήµανσης (markup language), δηλαδή ένας ειδικός τρό+ος 

γραφής κειµένου  και όχι µια γλώσσα +ρογραµµατισµού ό+ως 

συχνά θεωρείται. Ο καθένας µ+ορεί να δηµιουργήσει ένα 

αρχείο HTML χρησιµο+οιώντας α+λώς έναν ε+εξεργαστή κειµένου. E+ινοήθηκε α+ό 

την IBM +ροκειµένου να λυθεί το +ρόβληµα της µη τυ+ο+οιηµένης εµφάνισης κειµένων 

στα διάφορα υ+ολογιστικά συστήµατα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η HTML είναι η +ρώτη 

και +ιο διαδεδοµένη γλώσσα +εριγραφής της δοµής µιας ιστοσελίδας. 

Ο browser +αίρνει τις +ληροφορίες α+ό τον Web server, τις µορφο+οιεί και τις 

εµφανίζει κατάλληλα. ∆ιαφορετικοί browsers µ+ορεί να µορφο+οιούν και να 

εµφανίζουν το ίδιο αρχείο µε διαφορετικό τρό+ο, +ράγµα +ου γίνεται συχνά, ανάλογα 

µε τις δυνατότητες του συστήµατος στο ο+οίο τρέχουν και τις ε+ιλογές διαµόρφωσης 

του +ρογράµµατος του browser. 

Η HTML ορίζει ένα σύνολο κοινών στυλ για τις Web σελίδες ό+ως: 

• τίτλοι (titles) 

• ε+ικεφαλίδες (headings) 

• +αράγραφοι (paragraphs) 

• λίστες (lists) 

• +ίνακες (tables).  
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Ορίζει ε+ίσης στυλ χαρακτήρων, ό+ως η έντονη γραφή (boldface) και οι ενότητες 

κώδικα. Κάθε στοιχείο έχει ένα όνοµα και +εριέχεται µέσα στα σύµβολα < >, +ου 

α+οκαλούνται tags (ετικέτες). Όταν γράφουµε µια Web σελίδα µε την HTML, στην 

ουσία δίνουµε τίτλους στα διάφορα στοιχεία της σελίδας µ’ αυτά τα tags. Όταν 

διαβάζουµε µια σελίδα γραµµένη µε την HTML σ’ έναν browser, εκείνος «διαβάζει» τα 

tags της HTML και µορφο+οιεί το κείµενο και τις εικόνες στην οθόνη. 

Όσον αφορά τη δοµή της HTML, οι σελίδες +ου γράφουµε είναι α+λά αρχεία 

κειµένου σε µορφή ASCII.  

2.1.2 CSS 

Το CSS +ροέρχεται α+ό τα ακρωνύµια των Cascading 

Style Sheets και είναι µια α+λή γλώσσα +ου µας βοηθάει να 

ορίσουµε µε σαφή τρό+ο και ιδιαίτερη ευελιξία +ως θα 

εµφανίζονται τα διάφορα στοιχεία στην ιστοσελίδα µας. Για 

+αράδειγµα γράφοντας τις σελίδες µας µε HTML κώδικα, µ+ορούµε να ορίσουµε 

κά+οια χαρακτηριστικά των στοιχείων της σελίδας µας ό+ως το χρώµα και το µέγεθος 

του κειµένου αλλά και άλλων ό+ως +ίνακες, links, λίστες κτλ. Για να αλλάξουµε το 

χρώµα κά+οιου κειµένου ή το χρώµα ενός +ίνακα, θα +ρέ+ει να βρούµε το χρώµα αυτό 

µέσα στον κώδικα και να το αλλάξουµε. Όταν έχουµε να διαχειριστούµε µια µόνο 

σελίδα, η διαδικασία αυτή µ+ορεί να είναι εύκολη, αλλά ένα site α+οτελείται α+ό 

δεκάδες σελίδες τις ο+οίες χρειάζεται να διαχειριζόµαστε µε ευκολία και ταχύτητα. Έτσι 

µε την χρήση CSS µ+ορούν εύκολα και οργανωµένα σε στυλ να ορισθούν τα χρώµατα 

και τα µεγέθη και έ+ειτα να εφαρµοσθούν τα στυλ αυτά στα στοιχεία των σελίδων του 

site µας χωρίς να αλλάζει η δοµή του κώδικα. 

Ένα άλλο σηµαντικό +λεονέκτηµα της CSS στις σελίδες είναι ο «καθαρότερος» 

κώδικας, χωρίς +ολλές ιδιότητες στις ετικέτες οι ο+οίες τον κάνουν δυσανάγνωστο. 

Ε+ίσης καθώς το αρχείο, µέσα στο ο+οίο ορίζονται τα στυλ, "διαβάζεται" α+ό τον 

browser µόνο µια φορά και έ+ειτα α+οθηκεύεται στην cache memory, µειώνεται έτσι το 
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µέγεθος της +ληροφορίας +ου γίνεται download α+ό τους browsers και γίνεται 

γρηγορότερη η +λοήγηση.  

Γενικότερα η χρήση CSS σε σχέση µε την HTML έδωσε την δυνατότητα για : 

• Πολύ µεγάλη ευελιξία, καθώς το CSS κατέστησε εφικτές µορφο+οιήσεις οι ο+οίες 

ήταν αδύνατες ή +ολύ δύσκολες µε την HTML.  

• Καθώς η εµφάνιση ενός site µ+ορεί να ελέγχεται α+ό ένα µόνο εξωτερικό αρχείο 

CSS και κάθε αλλαγή στο στυλ µ+ορεί να γίνεται µε µια µοναδική αλλαγή σε 

αυτό το αρχείο, χωρίς να χρειάζεται να ε+εµβαίνουµε στον κώδικα κάθε σελίδας 

ξεχωριστά η συντήρηση των ιστοσελίδων γίνεται µε µεγαλύτερη ταχύτητα και 

ευελιξία.  

• Παράγεται αρχείο µικρότερου µεγέθους, δεδοµένου ότι ο κάθε κανόνας 

µορφο+οίησης  +ου θα χρησιµο+οιηθεί γράφεται µόνο µια φορά και όχι σε κάθε 

σηµείο +ου εφαρµόζεται.  

• Εφόσον υ+άρχει διαχωρισµός µεταξύ του +εριεχοµένου και της µορφο+οίησης 

του, οι µηχανές αναζήτησης δεν «χάνονται» ανάµεσα τους, αλλά έχουν 

+ρόσβαση στο καθαρό +εριεχόµενο, ο+ότε είναι ευκολότερο να το καταγράψουν 

και να το αρχειοθετήσουν.  

• Το αρχείο CSS µ+ορούµε να το ενσωµατώσουµε εντός του κώδικα η να τα   

χρησιµο+οιούµε  σαν εξωτερικό αρχείο. Στην +ερί+τωση του εξωτερικού αρχείου, 

ο browser την +ρώτη φορά +ου θα φορτώσει κά+οια σελίδα του site το 

α+οθηκεύει στην µνήµη (cache), και κάθε φορά +ου ο χρήστης του κατεβάζει 

κά+οια άλλη σελίδα του site µας δεν χρειάζεται να το κατεβάσει ξανά και ξανά. 

Αυτό είναι +ολύ σηµαντικό καθώς οι σελίδες είναι «γρηγορότερες». 
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Παρακάτω θα αναφερθούµε και στους κανόνες σύνταξης. Η CSS α+οτελείται α+ό 

κανόνες  οι ο+οίοι αφορούν το τι θα µορφο+οιηθεί και τους ε+ιλογείς (CSS selectors) οι 

ο+οίοι αφορούν το �ως θα µορφο+οιηθεί αυτό. 

 

Η σύνταξη είναι η εξής:  

ε�ιλογέας 

         {      ιδιότητα1: τιµή1; 

  ιδιότητα2: τιµή2; 

                ιδιότητα3: τιµή3;    } 

Μέσω των CSS selectors ε+ιλέγονται τα  στοιχεία +ου θα µορφο+οιήσουµε κάθε 

φορά. Ουσιαστικά α+οτελούν έναν αριθµό «κανόνων» ώστε να καταλάβει ο browser 

+ου θέλουµε να εφαρµοστούν τα όσα γράφουµε.  

Εδώ θα εξετάσουµε τους +ιο βασικούς selectors: 

Ø .όνοµα_κλάσης  

 

Όταν ο selector στην αρχή του +εριλαµβάνει  τελεία (.). Το χρησιµο+οιούµε σε 

στοιχεία στα ο+οία θέλουµε να έχουν όλα την ίδια µορφο+οίηση, ενώ θα εµφανίζονται 

όσες φορές θέλουµε στην σελίδα µας. Για +αράδειγµα, ο +αρακάτω κανόνας CSS:  

                                                     .container { 

      overflow: hidden; 

width: 2000px; 

 margin: 0 auto; 

                                                                  } 
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Ø #όνοµα_id 

 

Όταν ο selector στην αρχή του +εριλαµβάνει ένα χαρακτήρα δίεσης 

(#).Πρόκειται για τον  selector +ου χρησιµο+οιείται συχνότερα α+' όλους. Κάθε 

document µ+ορεί να έχει µόνο µία και µοναδική τιµή για κάθε attribute. Κανένα 

element δεν µ+ορεί να έχει την ίδια id τιµή µε κά+οιο άλλο, κάνοντας το µε αυτόν τον 

τρό+ο µοναδικό. Μ+ορούµε λοι+όν να το ε+ιλέξουµε γράφοντας α+λά την τιµή +ου 

έχει στο id του µε µία δίεση (#) µ+ροστά, +ροσθέτοντας εάν θέλουµε, και τον τύ+ο του 

element +ριν α+ό την δίεση. 

                                                       #theTabs{ 

                                 float: left; 

       list-style-type: none; 

            border-left: 1px solid #999; 

                                                           width: 80%;  } 

Ψευδό κλάσεις και ψευδό στοιχεία: 

Ø στοιχείο: hover  

 

Α+ό τις +ιο συχνά χρησιµο+οιούµενες. Αφορά τα στοιχεία τύ+ου <στοιχείο> τη 

στιγµή +ου ο χρήστης έχει το δείκτη του +οντικιού +άνω σε κά+οιο α+ό αυτά (χωρίς να 

+ατάει κά+οιο +λήκτρο). Μ+ορεί να µας βοηθήσει να δηµιουργήσουµε διάφορα 

όµορφα εφέ, τα ο+οία +αλιότερα ήταν εφικτά µόνο µε JavaScript. 

.image_thumb ul li.hover { 

list-style-type: none; 

   background: #ddd; 

cursor: pointer; } 
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Μ+ορούµε να εισάγουµε CSS στη σελίδα µας µε τρεις διαφορετικούς τρό+ους, 

αναλόγως την +ερί+τωση. Οι τρό+οι αυτοί, κατά σειρά φθίνουσα +ροτεραιότητας, 

είναι:  

Ø Σε µια γραµµή CSS 

 

Αν ε+ιθυµούµε να µορφο+οιήσουµε ένα στοιχείο µόνο, και δεν +ρόκειται να 

χρειαστούµε αυτό το είδος µορφο+οίησης για τί+οτε άλλο στο site, µ+ορούµε να 

γράψουµε «χύµα» CSS properties µέσα στο attribute style, το ο+οίο το διαθέτει σχεδόν 

κάθε στοιχείο HTML. Για +αράδειγµα, για να κάνουµε µια συγκεκριµένη +αράγραφο 

κόκκινη, µ+ορούµε να +ροσθέσουµε <p style="color: red">this is red text</p>. 

Ø CSS για µια συγκεκριµένη σελίδα 

 

Πολλές φορές, µ+ορεί να θέλουµε να εφαρµόσουµε κά+οιους κανόνες CSS µόνο 

για µια συγκεκριµένη σελίδα και όχι για όλο το site. Ένας τρό+ος να το κάνουµε αυτό, 

για να µην δηµιουργήσουµε ξεχωριστό αρχείο CSS είναι να εισάγουµε εντός των tags 

<head>...</head> της σελίδας τους κανόνες CSS µέσα σε <style> tags (µε την html 

attribute type τους σε text/ css). Για +αράδειγµα, για να κάνουµε το χρώµα γραµµάτων 

µιας συγκεκριµένης σελίδας γκρι, θα γράφαµε στο head της:  

<style type= “text/css”> body { color:gray; } </style> 

Ø Εξωτερικό αρχείο CSS 

 

Η +ιο «σωστή» χρήση του CSS, είναι η χρήση εξωτερικού αρχείου CSS. Για να τη 

χρησιµο+οιήσουµε, γράφουµε τους κανόνες CSS µας σε ένα αρχείο .css (+χ main.css) 

και στο head της κάθε σελίδας του site µας γράφουµε:         

<link href="main.css" type="text/css" /> 
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Ø Ιδιότητες +ου αφορούν τη µορφο�οίηση κειµένου: 

• color  

• font size  

• font family  

• font style  

• font weight  

• text decoration  

• text align  

• font 

 

Ø Ιδιότητες +ου αφορούν το φόντο: 

• background color  

• background image 

• background repeat 

• background position 

 

Ø Ιδιότητες +ου αφορούν το �ερίγραµµα: 

• border color  

• border width  

• border style  

 

Ø ∆ιάφορες χρήσιµες ιδιότητες: 

• padding  

• margin  

• width, height  

• float 
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Εικόνα 1: Χαρακτηριστικά στοιχεία εικόνας 

2.1.3 XML    

 Στις σηµερινές α+αιτήσεις των χρηστών α+ό το διαδίκτυο 

συµ+εριλαµβάνεται και η φύση των διαθέσιµων εγγράφων. Πρέ+ει 

να είναι εύκολα +ροσβάσιµα, µεταφέρσιµα και ευέλικτα. Πρέ+ει 

ε+ίσης να είναι ανεξάρτητα ο+οιουδή+οτε συστήµατος και +εριεχοµένου. Η γλώσσα 

XML ανα+τύχθηκε α+ό µια Οµάδα Εργασίας της XML κάτω α+ό την καλή κηδεµονία 

του διεθνούς οργανισµού World Wide Web Consortium (W3C) το 1996.  Έλυσε +ολλά 

α+ό τα +ροβλήµατα +ου αντιµετώ+ισαν οι σχεδιαστές του web και είναι υ+εύθυνη για 

την XHTML, µια ανασχεδιασµένη HTML.  

 

 Η XML σχεδιάστηκε µε σκο+ό να ικανο+οιήσει +ολλές ανάγκες δίνοντας στα 

έγγραφα ένα µεγαλύτερο ε+ί+εδο +ροσαρµοστικότητας στο στυλ και τη δοµή α+ό αυτό 

+ου υ+ήρχε +αλαιότερα στην HTML. ∆εν  +ρόκειται για µια γλώσσα +ρογραµµατισµού 

ο+ότε και δεν  χρειάζεται, να είναι κά+οιος +ρογραµµατιστής για να την 

χρησιµο+οιήσει ή να τη µάθει.  
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 Στην +ραγµατικότητα, η XML είναι markup γλώσσα για έγγραφα +ου 

+εριέχουν δοµηµένες +ληροφορίες. Markup γλώσσα είναι ένας µηχανισµός +ου 

καθορίζει δοµές σε ένα έγγραφο. Για να είµαστε ακριβείς είναι κάτι +ερισσότερο α+ό 

µια markup γλώσσα, είναι metalanguage, δηλαδή µια γλώσσα +ου χρησιµο+οιείται για 

να καθορίσει νέες markup γλώσσες. Η XML συµ+ληρώνει και δεν αντικαθιστά την 

HTML και ενώ η HTML χρησιµο+οιείται στη διατύ+ωση και την εµφάνιση των 

δεδοµένων, η XML ανα+αριστά τη συναφή έννοια των δεδοµένων.  

 

 Η XML α+οτελεί ένα σύνολο δεδοµένων (data objects) +ου ονοµάζονται XML 

έγγραφα και +εριγράφει τη συµ+εριφορά των +ρογραµµάτων +ου τα ε+εξεργάζονται. 

Τα έγγραφα +ου είναι γραµµένα σε XML α+οτελούνται α+ό «+εριεχόµενο» και 

«σήµανση». Ένα λογισµικό µοντέλο +ου καλείται ε+εξεργαστής XML χρησιµο+οιείται 

για να διαβάζει XML έγγραφα και +αρέχει +ρόσβαση στο +εριεχόµενο και τη δοµή 

τους.  Η σήµανση µ+ορεί να είναι: 

• Στοιχεία (elements)  

• Αναφορές οντοτήτων (entity references) 

• Σχόλια (comments), τα ο+οία αρχίζουν µε <!-- και τελειώνουν µε -->  

• Εντολές ε+εξεργασίας (processing instructions), οι ο+οίες αρχίζουν µε <? και 

τελειώνουν µε ?>, +.χ. <?name data ?>  

• Τµήµατα CDATA (CDATA sections) 

• Ορισµός τύ+ου εγγράφου (document type declaration) 

Οι βασικοί λόγοι για τους ο+οίους η XML χρησιµο+οιείται µε µεγάλη ε+ιτυχία είναι οι 

εξής: 

• Είναι α+λό κείµενο, το ο+οίο µ+ορεί µε ευκολία να διαβαστεί α+ό ανθρώ+ους 

+ου δεν έχουν +ρογραµµατιστική εµ+ειρία και γνώσεις.  

• Ασχολείται µόνο µε τη σηµασία των δεδοµένων, και όχι µε την ε+εξεργασία 

τους. 
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• Είναι εύκολο να ε+εξεργαστούµε αρχεία XML, είτε µε χρήση βιβλιοθηκών 

+ου έχουν δηµιουργηθεί για τον σκο+ό αυτό, είτε µε χρήση της ίδιας της XML 

(XSL). 

Υ+άρχουν φυσικά και κά+οιες +ερι+τώσεις ό+ου η χρήση XML δεν ενδείκνυται για 

χρήση: 

• Η κωδικο+οίηση σε XML +αράγει µεγάλα αρχεία, αφού όλα τα δεδοµένα 

βρίσκονται µέσα σε ετικέτες.  

• Η κωδικο+οίηση των δεδοµένων σε ένα α+λό κείµενο είναι +ολύ χρονοβόρα, 

και +ολλές φορές α+αγορευτική για ε+ιστηµονικές εφαρµογές ή για 

εφαρµογές ό+ου η α+όδοση είναι ένας +ολύ σηµαντικός +αράγοντας. 

2.1.4 XSL, XSLT, XSL-FO 

 

  Για τον  τρό+ο +αρουσίασης ενός XML εγγράφου 

µέσα α+ό µια εφαρµογή, δηλαδή το στυλ και τη 

µορφο+οίησή του,  υ+άρχουν τεχνολογίες +ου 

καθιστούν την ε+εξεργασία και +αρουσίαση αυτή +ιο 

εύκολη. Οι τεχνολογίες αυτές είναι η XSLT και η XSLFO 

(XSL Formatting Objects), οι ο+οίες µαζί µε την σύσταση xpath (XML Path Language) 

υ+άγονται στην σύσταση XSL (XML Stylesheet Language) του W3C. Η XSL είναι 

ιδιαιτέρα χρήσιµη ειτε όταν είναι α+αραίτητο να δηµοσιεύσουµε µεγάλο όγκο 

εγγράφων, είτε να αναδιοργανώσουµε κά+οια έγγραφα XML ετσι ώστε να 

δηµιουργήσουµε +ίνακες +εριεχοµένων ή άλλες χρηστικές δοµές ανα+αράστασης των 

+ληροφοριών. Η σύσταση XSLT αφορά στον µετασχηµατισµό (transformation) ενός 

εγγράφου XML, ενώ η σύσταση XSLFO στην µορφο+οίησή του (formatting)  για 

+αρουσίαση.  

 



 

 30 

Την ίδια λειτουργία µε την XSLFO ε+ιτελεί και η τεχνολογία CSS (Cascading 

Style Sheets) ωστόσο το CSS είναι +ιο δηµοφιλής στους κατασκευαστές λογισµικού και 

+αροχών +εριεχοµένου.  Παρακάτω ακολουθεί µια ανάλυση των τριών βασικών 

τεχνολογιών µε τις ο+οίες ε+ιτυγχάνεται ο µετασχηµατισµός και η µορφο+οίηση των 

εγγράφων XML. 

Τα αρχεία XSLT ονοµάζονται και XSLT stylesheets και έχουν σύνταξη +αρόµοια 

µε αυτή της XML. Κάθε XSLT stylesheet είναι ένα καλά δοµηµένο XML έγγραφο και 

βοηθούν +ολύ σε κάθε +ροσ+άθεια δηµοσίευσης +εριεχοµένου +ου υ+οστηρίζει XML. 

Ένα χαρακτηριστικό +αράδειγµα είναι η δηµιουργία της µορφο+οίησης ενός website 

α+ό +εριεχόµενο µιας βάσης δεδοµένων βασισµένης σε XML. Στην +ερί+τωση αυτή ένα 

αρχείο µε οδηγίες µορφο+οίησης XSLT βοηθά στην µετατρο+ή του εγγράφου .xml σε 

ένα έγγραφο .html. Η συνεισφορά του XSLT ε+εκτείνεται όταν θέλουµε να έχουµε 

+ολλές διαφορετικές εκδόσεις του +εριεχοµένου ενός website ό+ως για +αράδειγµα 

αρχεία .html, αρχεία α+λού κειµένου .txt, αρχεία για εµφάνιση α+ό φορητές συσκευές 

µέσω WAP (WML), κ.α.  

Το δοµικό στοιχείο σε ένα XSLT stylesheet είναι το element <xsl:stylesheet>. 

∆ιαθέτει σαν υ+οστοιχεία µια σειρά α+ό elements <xsl:template>….<xsl:template>. 

Μέσα σε αυτά τα <xsl:template> elements εκφράζονται οι µετασχηµατισµοί +ου +ρέ+ει 

να γίνουν στο έγγραφο XML. Κάθε template +εριέχει ένα attribute µε όνοµα match. Το 

match είναι µια διαδροµή για το στοιχείο του XML εγγράφου στο ο+οίο αναφέρεται το 

template. Παράλληλα µε το match, κάθε template υ+άρχει µια δήλωση <xsl:apply-

templates/> η ο+οία είναι µια κλήση +ου +ρέ+ει να γίνει στο stylesheet κατά την 

ιεραρχική σάρωση των στοιχείων του +ηγαίου XML εγγράφου α+ό τον αναλυτή. 
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  Τα βασικά σύµβολα +ου χρησιµο+οιούνται για την σύνταξη των διαδροµών 

είναι τα σύµβολα  

• /  (στοιχείο ρίζα και άµεσος α+όγονος) 

• //  (όλοι οι α+όγονοι) 

• *  (όλοι οι άµεσοι α+όγονοι) 

• |   (ε+ιλογή ενός εκ των δύο στοιχείων +ου βρίσκονται εκατέρωθεν του 

συµβόλου).  

Οι διαδροµές αντιστοιχίζονται τόσο σε elements όσο και σε attributes του 

+ηγαίου XML εγγράφου. Η διαδροµή +ου αναφέρεται σε ένα στοιχείο url µε attribute 

το protocol +ου έχει τιµή mailto γράφεται ως match=”url[@protocol=’mailto’]”, δηλαδή 

το attribute στο ο+οίο γίνεται η αναφορά µ+αίνει σε αγκύλες και +ριν α+ό το όνοµα 

του το+οθετείται το σύµβολο.  

 

Εικόνα 2: Μετατρο�ή εγγράφου XML σε XHTML 

 

 



 

 32 

 

 

2.1.5 Velocity Template 

 

Το Velocity 

Template γλώσσας 

(VTL), είναι λογισµικό ανοικτού κώδικα. Η σύνταξη και µορφο+οίηση ενός template µε 

τη χρήση της VM είναι κατανοητή και +αράλληλα γρήγορη σε εφαρµογή. Ακόµη και 

για την ανά+τυξη µιας ιστοσελίδας α+ό άτοµα  µε µικρή ή καθόλου εµ+ειρία 

+ρογραµµατισµού, ό+ως υ+ήρξαµε εµείς, δίνει την δυνατότητα σύντοµα να είναι σε 

θέση να χρησιµο+οιεί VTL για να ενσωµατώσει το δυναµικό +εριεχόµενο σε µια 

ιστοσελίδα. 

Η VTL χρησιµο+οιεί αναφορές για να ενσωµατώσει  το δυναµικό +εριεχόµενο σε 

µια ιστοσελίδα, και µια µεταβλητή είναι ένα είδος αναφοράς. Μεταβλητές είναι ένα 

είδος αναφοράς +ου µ+ορεί να αναφέρεται σε κάτι +ου καθορίζεται στον κώδικα Java, 

ή ότι µ+ορεί να +άρει την αξία της α+ό µια VTL δήλωση στην ιστοσελίδα την ίδια. Εδώ 

είναι ένα +αράδειγµα µιας δήλωσης VTL +ου θα µ+ορούσε να ενταχθεί σε ένα έγγραφο 

HTML:                                             #set ($a = "Velocity") 

Η δήλωση αυτή, ό+ως και όλες οι δηλώσεις VTL, αρχίζει µε το χαρακτήρα # και 

+εριέχει µια οδηγία: σύνολο. Ο χαρακτήρας  # ακολουθείται α+ό µια εντολή.  

Πρόκειται για ένα εύκολο στη χρήση γενικό εργαλείο templating. Eίναι χρήσιµη 

σε κάθε τοµέα εφαρµογή Java η ο+οία α+αιτεί τη µορφο+οίηση δεδοµένων. 

• Προσαρµόζεται σε +ολλούς τοµείς εφαρµογής  

• Προσφέρει έναν α+λό, σαφή  τρό+ο σύνταξη για τον σχεδιαστή +ροτύ+ου  

• Προσφέρει ένα α+λό µοντέλο +ρογραµµατισµού. 
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• Ε+ειδή τα +ρότυ+α της και ο κωδικός είναι ξεχωριστά, µ+ορούν να ανα+τυχθούν 

και να διατηρηθούν αυτοτελώς  

• Ενσωµατώνεται εύκολα σε ο+οιοδή+οτε +εριβάλλον Java εφαρµογής, ιδιαίτερα 

στα servlets  

• Ε+ιτρέ+ει την δηµιουργία +ρότυ+ων για να έχει +ρόσβαση σε ο+οιαδή+οτε 

δηµόσια µέθοδος αντικείµενα δεδοµένων στο +λαίσιο 

Η Velocity χρησιµο+οιείται ε+ιτυχώς σε:  

• Σε Servlet +ου βασίζονται στο Web εφαρµογών  

• Σε Java και SQL +αραγωγή κώδικα  

• Σε XML ε+εξεργασία και µετα+οίηση  

• Σε ε+εξεργασία κειµένου, ό+ως η +αραγωγή αρχείο RTF 

 

2.1.6 JAVASCRIPT 

Η Java είναι µια γλώσσα +ρογραµµατισµού, γνωστή σε 

όλους. Ο +ρογραµµατιστής µ+ορεί να δηµιουργήσει µία και 

µόνο έκδοση του +ρογράµµατος, +ου να τρέχει µέσα α+ό ένα 

µεταφραστή της Java, ένα +ρόγραµµα ό+ως το HotJava, 

NetBeans ή Netscape Navigator. Έτσι, ένα και µόνο 

+ρόγραµµα Java µ+ορεί να τρέξει σε +ολλά και διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα, 

εφόσον ο χρήστης έχει έναν διερµηνευτή +ου να τρέχει στο σύστηµά του. Η JavaScript 

α+οτελεί το +ρώτο βήµα στην α+λο+οίηση της Java. Παρόλο +ου η Netscape ξεκίνησε 

την ανά+τυξη της JavaScript αυτόνοµα, γρήγορα συνεργάστηκαν µε τη Sun, 

συµφωνώντας να κάνουν τη JavaScript ένα υ+οσύνολο της Java.  
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Η JavaScript µοιάζει κατά κά+οιο τρό+ο µε τη Java αλλά είναι +ολύ +ιο α+λή 

στη χρήση. Παρακάτω στον +ίνακα +αρουσιάζονται αναφορικά τα βασικά 

χαρακτηριστικά της. 

JavaScript 

Σχετικά εύκολη στη χρήση 
∆εν χρειάζεστε τί+οτε άλλο 

α+ό  Πληροφορίες για το +ως 
να  γράψετε σενάρια. 

Τα +ρογράµµατα  ενσωµατώνονται 
στη σελίδα µε τη µορφή σεναρίου. 

Η JavaScript τρέχει +ολύ γρήγορα. 

Η JavaScript είναι +ιο κατάλληλη για 
σχετικά α+λές εφαρµογές. 

Η JavaScript είναι βασισµένη στο 
αντικείµενο. 

Η JavaScript είναι +ιο χαλαρή στη 
χρήση µεταβλητών. 

Η JavaScript χρησιµο+οιεί δυναµική 
σύνδεση. Οι αναφορές στα 

αντικείµενα ελέγχονται όταν το 
σενάριο εκτελείται. 

Η JavaScript είναι µια γλώσσα συγγραφής σεναρίων +ου ανα+τύχθηκε α+ό την 

εταιρεία Netscape ώστε να µ+ορούν οι συγγραφείς ιστοσελίδων να σχεδιάζουν 

διαδραστικές ιστοσελίδες. Στην ουσία είναι µια ε+έκταση της γλώσσας HTML καθώς 

+εριέχει τις γνωστές εντολές if, switch, for κ.ά. των γλωσσών +ρογραµµατισµού +ου δεν 

+εριέχονται στην α+λή HTML. Ο κώδικας της JavaScript ενσωµατώνεται µέσα στον 

κώδικα της HTML µε τα ειδικά tags:   

<script language=javascript> ... </script> 

Αυτό σηµαίνει ότι η ε+εξεργασία του κώδικα JavaScript και η +αραγωγή του 

τελικού +εριεχοµένου HTML δεν +ραγµατο+οιείται στον server, αλλά στο +ρόγραµµα 
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+εριήγησης των ε+ισκε+τών. Συγκεκριµένα, η JavaScript δεν έχει καµία α+αίτηση α+ό 

+λευράς δυνατοτήτων του server για να εκτελεστεί αλλά βασίζεται στις δυνατότητες του 

browser. Η JavaScript δεν θα +ρέ+ει να συγχέεται µε τη Java, +ου είναι διαφορετική 

γλώσσα +ρογραµµατισµού και µε διαφορετικές εφαρµογές. Ε+ίσης µ+ορεί να 

ενσωµατωθεί σε στατικές σελίδες HTML. Παρόλα αυτά, οι δυνατότητές της είναι 

σηµαντικά µικρότερες α+ό αυτές της PHP και δεν +αρέχει συνδεσιµότητα µε βάσεις 

δεδοµένων. 

Ο κώδικας JavaScript µιας σελίδας +ερικλείεται α+ό τις ετικέτες της HTML 

<script language="javascript"> και </script> και την α+εικόνιση κειµένου 

αναλαµβάνει η εντολή document.write. Για +αράδειγµα, ο ακόλουθος κώδικας 

JavaScript: 

<script language="javascript"> 

document.write('Hello world!'); 

</script> 

Θα εµφανίσει το εξής κείµενο: Hello world! 

Αν ο κώδικας JavaScript +εριέχει +ερισσότερες α+ό µία εντολές, αυτές θα +ρέ+ει 

να διαχωριστούν µεταξύ τους µε το χαρακτήρα του ελληνικού ερωτηµατικού ';'. Βεβαίως 

οφείλουµε να +ούµε +ως +λέον η χρήση του χαρακτήρα αυτού για την τελευταία εντολή 

δεν είναι α+αραίτητη µιας και η διαχώριση των εντολών στους νεότερους browsers δεν 

είναι α+αραίτητη.  

Γενικότερα µε την JavaScript µ+ορούµε να κάνουµε τα εξής: 

• Πολυµερή έγγραφα µε +λαίσια  

• Ε+αναφόρτωση µέρους του +αραθύρου  

• ∆ηµιουργία εγγράφων µε αλληλε+ίδραση  

• Περισσότερο έλεγχο στην αλληλε+ίδραση µε το χρήστη  

• Έγγραφα µε µνήµη  

• Ζωντανά έγγραφα  
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• Μηνύµατα +ου ολισθαίνουν  

• Ρολόγια  

• Χρονικό µηχανισµό αντίστροφης µέτρησης  

• Έγγραφα µε αυτόµατη ενηµέρωση  

2.1.7 jQuery 

Η jQuery +ρωτοεµφανίστηκε τον 

Ιανουάριο του 2006 στο BarCamp α+ό τον 

John Resig. Πρόκειται για µια βιβλιοθήκη (framework) JavaScript ανοιχτού κώδικα, 

υ+ό τις άδειες MIT License και την GNU General Public License, +ου χρησιµο+οιείται 

α+ό +ρογραµµατιστές για τη ταχεία ανά+τυξη ιστοσελίδων και διαδυκτιακών 

εφαρµογών +ου χρειάζονται µεγάλο γνώµονα ευχρηστίας και διαδραστικότητας 

(interactivity). 

Αναρωτηθήκατε αρχικά γιατί η jQuery ονοµάστηκε έτσι; Αναγνωρίζοντας το J 

σαν συντοµογραφία της JavaScript αναζητήσαµε την έννοια query. Η έννοια query 

είναι γνωστότερη στην +εριοχή των βάσεων δεδοµένων ό+ου +εριγράφει µία ερώτηση, 

µια αναζήτηση αν θέλετε, του χρήστη ως +ρος τη βάση δεδοµένων µε σκο+ό να του 

ε+ιστραφεί το σύνολο των εγγραφών, των στοιχείων δηλαδή της βάσης δεδοµένων, +ου 

ικανο+οιούν το ερώτηµα αυτό. Τον ρόλο των queries στην JQuery βιβλιοθήκη +αίζουν 

δύο οµάδες συναρτήσεων +ου ονοµάζονται Selectors και Filters. Παρακάτω γίνεται 

εκτεταµένη αναφορά και ανάλυση αυτών των  εννοιών µε στόχο την κατανόηση τους. 

Χρησιµο+οιώντας την jQuery µ+ορούµε να κάνουµε +άρα +ολλά +ράγµατα ό+ως: 

• Ε+ιλογή HTML στοιχείων  

• ∆ιαµόρφωση HTML στοιχείων  

• ∆ιαµόρφωση CSS στοιχείων  

• ∆ιεργασίες HTML γεγονότων  

• Εφέ JavaScript και animations  
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• ∆ιαµόρφωση του HTML DOM (Document Object Module)  

• Χρήση AJAX  

Για να ενσωµατώσουµε την βιβλιοθήκη σε ένα html αρχείο, +ροσθέτουµε στο 

<head> µέρος της σελίδας µας τον εξής κώδικα: 

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

Μ+ορούµε ε+ίσης να συνδέσουµε το αρχείο µε την online έκδοση α+ό την Google 

µε τον εξής τρό+ο: 

<script type="text/javascript" src= 

"http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.0/jquery.min.js"> </script> 

Η σύνταξη είναι +ολύ α+λή 

$(ε�ιλογή).action() 

• Το δολλάριο ($) είναι το σύµβολο +ου υ+οδηλώνει την jQuery  

• Ο (ε+ιλογέας) είναι το ερώτηµα (query) για το HTML στοιχείο +ου θέλουµε  

• H δράση (action) είναι ότι θα συµβεί στο στοιχείο +ου ε+ιλέξαµε 

Παραδείγµατα 

•   $(this).hide() – Κρύβει το ε+ιλεγµένο αντικείµενο 

•   $(“p”).hide() – Κρύβει όλες τις +αραγράφους 

•   $(“p.test”).show() – Εµφανίζει όλες τις +αραγράφους µε class=”test” 

•   $(“#test”).show() – Κρύβει όλα τα στοιχεία µε id=”test” 

 

 

 



 

 38 

Η function Document Ready 

Για να διασφαλίσουµε ότι η σελίδα µας έχει φορτώσει +λήρως +ριν τρέξουν οι 

jQuery εντολές µας, χρησιµο+οιούµε το εξής function: 

$(document).ready(function(){ 

--εντολές jQuery-- 

}); 

 Έτσι α+οφεύγουµε +ροβλήµατα ό+ως το να +ροσ+αθούµε να κάνουµε ε+ιλογή 

ενός στοιχείου +ου δεν έχει φορτώσει ακόµα, ή να +άρουµε το µέγεθος µιας εικόνας +ου 

δεν έχει εµφανιστεί +λήρως. 

Ε�ιλογέας (selector) 

Παρα+άνω είδαµε +ως στην σύνταξη της jQuery υ+άρχει ο ε+ιλογέας, +ου µας 

ε+ιτρέ+ει να ψάξουµε και να βρούµε HTML στοιχεία στην σελίδα µας. Ας δούµε λοι+όν 

τι ακριβώς σηµαίνει αυτό. 

Ε�ιλογέας Στοιχείων 

Η jQuery µ+ορεί και χρησιµο+οιεί τα ονόµατα των CSS στυλ για να ε+ιλέξει 

HTML στοιχεία. Έτσι: 

• Το $(“p”) ε+ιλέγει όλα τα στοιχεία <p> 

• Το $(“p.intro”) ε+ιλέγει όλα τα στοιχεία <p> µε class=”intro”. 

• To $(“p#demo”) ε+ιλέγει τα στοιχεία <p> +ου έχουν id=”demo”. 
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Ε�ιλογέας Ιδιοτήτων 

Η jQuery µ+ορεί ε+ίσης να ε+ιλέξει στοιχεία µε συγκεκριµένες ιδιότητες. Έτσι: 

• Το $(“[href]“) ε+ιλέγει όλα τα στοιχεία +ου έχουν την ιδιότητα href στην σελίδα 

µας. 

• Το $(“[href='#']“) ε+ιλέγει όλα τα στοιχεία +ου έχουν την ιδιότητα href και την 

τιµή value=”#”. 

• Το $(“[href!='#']“) ε+ιλέγει όλα τα στοιχεία +ου έχουν την ιδιότητα href  και 

ε+ίσης την ιδιότητα <>”#”. 

• Το $(“[href$='.jpg']“) ε+ιλέγει όλα τα στοιχεία +ου έχουν την ιδιότητα href και 

συµ+εριέχουν το “.jpg”. 

Τα γεγονότα της  jQuery (Events) 

Η jQuery χρησιµο+οιεί τα γεγονότα (συµβάντα-events) για να διαχειριστεί τα 

διάφορα στοιχεία +ου ε+ιλέγουµε. 

Τα βασικά γεγονότα στην jQuery 

• $(document).ready(function)   -  Ο έλεγχος ολοκλήρωσης φόρτωσης µιας σελίδας 

• $(selector).click(function)  -  Ο έλεγχος για το κλικ σε ένα στοιχείο 

• $(selector).dblclick(function)  -  Ο έλεγχος για το δι+λό κλικ σε ένα στοιχείο 

• $(selector).focus(function)  -   Ο έλεγχος εστίασης σε ένα στοιχείο 

• $(selector).mouseover(function)  -  Ο έλεγχος για το hover του +οντικιού σε ένα 

στοιχείο 
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Τα εφέ της jQuery αναλυτικα 

• $(selector).hide() – Α+όκρυψη ε+ιλεγµένων στοιχείων 

• $(selector).show() – Εµφάνιση ε+ιλεγµένων στοιχείων 

• $(selector).toggle() – Εµφάνιση/Α+όκρυψη ε+ιλεγµένων στοιχείων 

• $(selector).slideDown() – Slide-down 

• $(selector).slideUp() – Slide-up 

• $(selector).slideToggle() – Slide up/Slide down 

• $(selector).fadeIn() – Εµφάνιση (Fade in) 

• $(selector).fadeOut() – Α+όκρυψη (Fade out) 

• $(selector).fadeTo() – Α+όκρυψη (Fade out) σε συγκεκριµένο opacity 

• $(selector).animation() – Εφαρµογή animation σε ε+ιλεγµένα στοιχεία 

Μ+ορείτε να δείτε µερικά +αραδείγµατα α+ό το W3Schools +αρακάτω, 

+ατώντας στα ονόµατα του κάθε εφέ. 

• jQuery hide() – Ένα α+λό εφέ α+όκρυψης. 

• jQuery slideToggle() – Ένα α+λό slide panel. 

• jQuery fadeTo() – Εφέ ξεθωριάσµατος. 

• jQuery animate() – ∆ηµιουργία animation. 

 

 

 

 

 

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_hide#_blank
http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_slide_toggle#_blank
http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_fadeto#_blank
http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_animation#_blank
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3 Liferay CMS 

Το CMS το ο+οίο χρησιµο+οιείται α+ό το 

Liferay +αρέχει ιδιαίτερη ευκολία στη δηµιουργία, 

οργάνωση και +αρουσίαση +εριεχοµένου στο 

διαδίκτυο. Ό+ως +ροαναφέραµε χρησιµο+οιεί τη Java ως γλώσσα +ρογραµµατισµού. 

Μ+ορεί να «τρέξει» σε κάθε λειτουργικό σύστηµα και µε ο+οιοδή+οτε application server 

και η Β∆ +ου χρησιµο+οιείται αφήνεται στην κρίση του χρήστη.  

Χαρακτηριστικά 

Τα χαρακτηριστικά του CMS Συστήµατος ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου του Liferay 

+αρατίθενται +αρακάτω: 

• ∆ηµοσιο�οίηση web (Web publishing) 

Το σύστηµα δηµοσιο+οίησης web του Liferay µ+ορεί να χρησιµο+οιηθεί ώστε 

να δηµιουργηθούν ιστοσελίδες γρήγορα, µε τη βοήθεια ε+αναχρησιµο+οιούµενου 

+εριεχοµένου, ευέλικτων µοτίβων διάταξης και δυναµικά +αραγόµενης 

ταξινόµησης του ιστοχώρου. Τα µοτίβα µ+ορούν να γραφτούν χρησιµο+οιώντας 

Velocity (VM) ή XSLT. 

 

• Ευέλικτος µηχανισµός µοτίβων (Flexible Templating Mechanism, XSL/VM) 

Τα µοτίβα +ου χρησιµο+οιούνται για τη δηµιουργία των άρθρων µ+ορούν να 

+αραχθούν είτε µε XSL είτε µε Velocity (VM), δίνοντας έτσι ευελιξία στο χρήστη 

στη σχεδίαση. 

 

• Βιβλιοθήκη εγγράφων (Document Library) 

Η Βιβλιοθήκη Εγγράφων +αρέχει µια κεντρική α+οθήκευση µε εκδόσεις και 

υ+ηρεσίες βιβλιοθήκης και στηρίζεται σε JCR-170 µεταγλώττιση (Java Content 

Repository- Jackrabbit) η ο+οία α+οθηκεύει µια +οικιλία εγγράφων µε 

διαφορετικούς τύ+ους (+.χ. .PDF, .DOC, .XSL, κ.α.). 
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• Έκθεση εικόνων (Image Gallery) 

Ό+ως και η Βιβλιοθήκη Εγγράφων έτσι και η Έκθεση Εικόνων α+οθηκεύει 

εικόνες +ου χρησιµο+οιούνται στο portal.  

 

• ∆ηµοσιο�οίηση του Portal και Staging (Portal Publishing and Staging) 

Το Publishing δίνει τη δυνατότητα να γίνεται ε+εξεργασία +εριεχοµένου σε 

µια «ζωντανή» σελίδα του ιστοχώρου χωρίς να ε+ηρεάζεται αυτό +ου βλέ+ει ο 

χρήστης µέχρι να ολοκληρώσει αυτό +ου δηµιουργεί. Το Staging ε+ιτρέ+ει να 

υ+άρχουν +ολλα+λά αντίγραφα τις ίδιας σελίδας και να γίνεται ε+ισκό+ηση  εκ 

των +ροτέρων χωρίς να εµ+οδίζεται η λειτουργία των «ζωντανών» σελίδων. 

 

• Υ�οστήριξη sitemap �ρωτοκόλλου (Sitemap Protocol Support) 

Οι νέες σελίδες του ιστοχώρου είναι ανιχνεύσιµες α+ό τις βασικές µηχανές 

αναζήτησης, καθώς το Liferay υ+οστηρίζει αυτόµατη ενηµέρωση της sitemap 

+ληροφορίας ε+ιτρέ+οντας το web-crawling. 

 

• Meta Tags 

 Το σύστηµα ετικετών του Liferay ε+ιτρέ+ει στον χρήστη να βάζει ετικέτες στο 

web +εριεχόµενο και στα έγγραφα και να δηµοσιο+οιεί δυναµικά το 

+εριεχόµενο µέσω των ετικετών. 

 

• ∆οµηµένο Περιεχόµενο (Structured Content) 

Ακόµα και άτοµα +ου δεν έχουν τεχνικές γνώσεις µ+ορούν να δηµιουργήσουν 

web +εριεχόµενο χρησιµο+οιώντας ένα α+ό τα WYSIWG  (What You See Is 

What You Get) +ρογράµµατα, α+οφεύγοντας έτσι +ολύ+λοκο κώδικα. Το Liferay 

διαχωρίζει τη διαδικασία δηµιουργίας +εριεχοµένου σε τρεις +εριοχές: δοµές, 

µοτίβα και άρθρα. 
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      Εικόνα 3: Add Application CMS  

3.1 Portlet 

Το portlet είναι ένα web component +ου στηρίζεται στην τεχνολογία Java. Το 

διαχειρίζεται ένας portlet container, ο ο+οίος ε+εξεργάζεται αιτήσεις και +αράγει 

δυναµικό +εριεχόµενο. Τα portlet χρησιµο+οιούνται α+ό τα portal ως pluggable 

συστατικά διε+αφής χρήστη και +αράγουν ένα στρώµα +αρουσίασης στα Information 

Systems. 

Οι web clients αλληλε+ιδρούν µε τα portlet µέσω µιας διαδικασίας 

αίτησης/α+άντησης +ου υλο+οιείται α+ό το portal. Κανονικά, οι χρήστες 

αλληλε+ιδρούν µε το +εριεχόµενο +ου +αράγεται α+ό τα portlet. Το +εριεχόµενο αυτο 

α+ό ένα portlet µ+ορεί να +οικίλει ανάλογα µε τα δικαιώµατα +ρόσβασης (user 

configuration) +ου έχει ένας χρήστης στο συγκεκριµένο portlet. 
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Ο portlet container αναλαµβάνει να φορτώσει και να εκκινήσει το portlet. Οι δύο 

αυτές διαδικασίες µ+ορούν να γίνουν όταν ο portlet container ξεκινήσει την portlet 

εφαρµογή ή να αναβληθούν ωσότου θεωρηθεί ότι το portlet χρειάζεται για να 

υ+ηρετήσει ένα αίτηµα. 

 

Αφού γίνει η εκκίνηση, ο portlet container +ρέ+ει να αρχικο+οιήσει το portlet 

για να µ+ορεί να χειριστεί τα αιτήµατα.  

 

3.1.1 Portlet Container 

 

Ο Portlet Container +εριέχει portlet, διαχειρίζεται τον κύκλο ζωής τους και 

+αρέχει το α+αιτούµενο +εριβάλλον εκτέλεσης τους. Ε+ίσης, λαµβάνει αιτήσεις α+ό το 

portal για να εφαρµόσει request στα portlet τα ο+οία φιλοξενεί. ∆εν είναι υ+εύθυνος να 

αθροίζει το +εριεχόµενο +ου +αράγεται α+ό τα portlet, αυτό είναι ευθύνη του portal. 

Ένα portal και ένας portlet container µ+ορούν να α+οτελέσουν ένα ενιαίο component 

µιας συλλογής εφαρµογών ή να α+οτελέσουν δύο διαφορετικά component µιας portal 

εφαρµογής. 

 

 

Εικόνα 4: Portlet container  
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3.2 ∆ηµιουργία template στο Liferay 

Σκο+ός ενός template είναι να δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες να 

δηµιουργήσουν +ολλά και διαφορετικά +ρότυ+α για µια δοµή (structure), έτσι ώστε να 

υ+άρχει µια +οικιλία ως +ρος τον τρό+ο µε τον ο+οίο θα +αρουσιάζεται η διάταξη ενός 

+ροτύ+ου.  Τα +ρότυ+α αυτά µ+ορούν να ανα+τυχθούν είτε µε XSL, είτε µε CSS, είτε µε 

VM δίνοντας έτσι ευελιξία ως +ρος τον τρό+ο µε τον ο+οίο θα γίνει η σχεδίαση.  

Ακολουθούµε τρεις διαδικασίες για τη δηµιουργία ενός +ροτύ+ου: 

• ∆ηµιουργία δοµής (structure):  

Καθορίζει τον τύ+ο και τον αριθµό των στοιχείων +ου θα λάβουν µέρος σε 

ένα άρθρο (+χ, κείµενο, εικόνες, κλ+…) 

• ∆ηµιουργία �ροτύ�ου (template):  

Ο σκο+ός ενός +ροτύ+ου (template) είναι να δώσει τη δυνατότητα στους 

χρήστες να δηµιουργούν +ολλά διαφορετικά +ρότυ+α για µια δοµή, έτσι 

ώστε να υ+άρχει +οικιλία όσον αφορά την διάταξη (+αρουσίαση) του 

άρθρου. 

• ∆ηµιουργία άρθρου (article):  

Σε αυτήν τη φάση δηµιουργείται το άρθρο, µε βάση τη δοµή και το 

+ρότυ+ο +ου καθορίστηκε στα +ροηγούµενα βήµατα. 

Αρχικά θα +ρέ+ει να δηµιουργηθεί η δοµή (structure) (Εικόνα 5), 

ε+ιλέγοντας να ορισθεί αυτόµατα ένα ID (Εικόνα 6)  για αυτήν και δίνουµε ένα 

σαφές όνοµα και µια +εριγραφή  ο+ού σε συνδυασµό µε το ID θα ορίσουν 

µοναδικά το structure. Έ+ειτα θα ορίσουµε τον αριθµό και τον τύ+ο τον 

στοιχείων (Εικόνα 6)  +ου θα α+οτελούν το structure.  
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Εικόνα 5: ∆ηµιουργία  Structure 

 

Εικόνα 6: Προσθήκη στοιχείων στο Structure 
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Αφού δηµιουργηθεί η δοµή το ε+όµενο βήµα είναι να δηµιουργηθεί το template 

ε+ιλέγοντας να ορισθεί αυτόµατα ένα ID (Εικόνα 8),  και για αυτό και δίνουµε ένα 

σαφές όνοµα και µια +εριγραφή  ό+ου σε συνδυασµό µε το ID θα ορίσουν µοναδικά το 

template. Εδώ θα +ρέ+ει να βρούµε και να ε+ιλέξουµε το structure µέσω της ε+ιλογής 

select +ου δηµιουργήσαµε νωρίτερα έτσι ώστε να γίνει η σύνδεση µε το template αυτό. 

Έ+ειτα ε+ιλέγουµε την γλώσσα, την ο+οία θα χρησιµο+οιήσουµε και +ατάµε Launch 

Editor .  

 

Εικόνα 7: ∆ηµιουργία  Template 

 



 

 

Εικ

 

48 

 

όνα 8: Launch Editor Template 
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4 Λε�τοµέρειες υλο�οίησης – Ειδικά templates 

4.1 Πρώτη Ε�αφή Με Templates 

Σε αυτήν την +τυχιακή το +ρώτο template το ο+οίο δηµιουργήσαµε έγινε σε 

γλώσσα XSL. Περιέχει έναν τίτλο (title), το κυρίως κείµενο και µια εικόνα +ου 

στοιχίζεται αρχικά στο κέντρο (center), έ+ειτα δεξιά (right) και στο τέλος αριστερά (left).  

 

 

Εικόνα 9: Structure 

 

Η +αρα+άνω εικόνα δείχνει τα 3 στοιχεία +ου α+αρτίζουν το template. Ο τίτλος 

(title) τύ+ου Text, η εικόνα (image) τύ+ου Image και το κυρίως «σώµα» τύ+ου Text Area 

(HTML).  
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Παρακάτω +αρουσιάζονται το σκαρίφηµα +ου δηµιουργήθηκε για να έχουµε το 

ανάλογο α+οτέλεσµα και οι τρεις εναλλαγές τις εικόνας την ο+οία χρησιµο+οιήσαµε σε 

αυτό. 

 

 

Εικόνα 10: Σκαρίφηµα εικόνας (center, left, right)  
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Εικόνα 11: Εικόνα στα δεξιά  

 

Εικόνα 12: Εικόνα στα αριστερά 

 

Εικόνα 13: Εικόνα στο κέντρο 
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4.2 Ειδικά Templates εκ�αιδευτικού �εριεχοµένου 

4.2.1 Body and Galleria Aino 

4.2.1.1 Όψη 

To template +ου +αρουσιάζεται +αρακάτω είναι µια δοµή η ο+οία α+οτελείται 

α+ό δύο +εριοχές. Αρχικά δηµιουργήθηκε το Galleria Aino αλλά για τη χρήση του στο 

iSTLab +ροστέθηκε και το ε+ι+λέον τµήµα +ου α+οτελείται α+ό το Body.  

Παρακάτω +αρουσιάζεται η αρχική όψη +ου έιχε το +ρότυ+ο +ριν την 

+ροσθήκη του Body. 

 

Εικόνα 14: Structure 

Η +αρα+άνω εικόνα δείχνει τα 2 στοιχεία τα ο+οία α+αρτίζουν το template. To 

central_image τύ+ου Image, το ο+οίο και είναι ε+αναλαµβανόµενο, και σαν «+αιδί» 

έχει το info, τύ+ου Text Box, για να υ+άρχει +εριγραφή της εικόνας.   

 

           Εικόνα 15: Σκαρίφηµα �ροτύ�ου 
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Εικόνα 16: Όψη Template 

Ακολούθησε η +ροσθήκη του Body. Εκεί +εριλαµβάνεται το κυρίως κείµενο +ου 

+εριγράφει συνο+τικά την +τυχιακή στην ο+οία αναφέρεται (ονοµατε+ώνυµο 

σ+ουδαστή, τίτλος κτλ). Η δεύτερη +εριοχή +εριλαµβάνει ένα open source image 

gallery, γραµµένο σε JavaScript η ο+οία +εριέχει µια κεντρική εικόνα στην ο+οία και 

+αρουσιάζεται µε γραφικό τρό+ο το αντικείµενο της +τυχιακής και στο κάτω µέρος ένα 

σύνολο α+ό µικρές εικόνες στις ο+οίες κάνοντας click, εµφανίζονται σαν κεντρική. 

Παρατηρώντας την κεντρική εικόνα +άνω αριστερά υ+άρχει εικονίδιο µε το ο+οίο 

µ+ορεί ο χρήστης να δει µια σύντοµη +εριγραφή και της ίδιας της εικόνας. 
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Παρακάτω +αρουσιάζεται η όψη +ου θα έχει το +ρότυ+ο αυτό και το Structure. 

 

Εικόνα 17: Structure 

Η +αρα+άνω εικόνα α+εικονίζει τα στοιχεία α+ό τα ο+οία α+αρτίζεται το 

template. Υ+άρχει η σειρά (row) main_title η ο+οία είναι τύ+ου Text και έχει ως 

«+αιδιά» τα: date, st_name, supervisor, link_ethesis και abstract όλα τύ+ου Text. Ε+ίσης 

υ+άρχει και η σειρά (row) central_image τύ+ου Image και είναι ε+αναλαµβανόµενη 

(Repeatable). Αυτό δηλώνει ότι έχει τη δυνατότητα ε+αναχρησιµο+οίησης µε ακριβώς 

την ίδια µορφή µέσα στο template. Η σειρά αυτή έχει σαν «+αιδί» την info τύ+ου Text 

Box. Παρακάτω ακολουθεί το σκαρίφηµα του template. 
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Εικόνα 18: Σκαρίφηµα Προτύ�ου 

4.2.1.2 Εφαρµογή 

 

Εικόνα 19: Όψη Template 
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 To template αυτό χρησιµο+οιήθηκε για την +αρουσίαση των +τυχιακών 

εργασιών +ου διεκ+εραιώθηκαν στο εργαστήριο του iSTLab.  

4.2.2 Image Gallery Rotator 

4.2.2.1 Όψη 

 To gallery α+οτελείται α+ό µια κεντρική εικόνα και ένα menu στα δεξιά. To 

menu α+οτελείται α+ό µικρότερες εικόνες (thumbs). Κάθε εικόνα χαρακτηρίζεται α+ό 

ένα µικρο κείµενο µε το όνοµα του σ+ουδαστή +ου έχει διεκ+εραιώσει την +τυχιακή και 

ένα link το ο+οίο +αρα+έµ+ει στο ψηφιακό τεκµήριο στο e Thesis. Στο +λαίσιο της 

κεντρικής εικόνας υ+άρχει η δυνατότητα εµφάνισης και α+όκρυψης ενός +λαισίου 

κειµένου (block)  το ο+οίο +εριλαµβάνει µια µικρή +ερίληψη για την +τυχιακή, µε τη 

χρήση ενός κουµ+ιού Hide/ Show. Η +αρακάτω εικόνα δείχνει τα στοιχεία α+ό τα 

ο+οία α+οτελείται το template. 

 

Εικόνα 20: Structure 
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 Έχει 2 σειρές, την central_image και την rep_image. Οι ονοµασίες δίνονται έτσι 

ώστε να είναι κατανοητές ως +ρος την ε+αναληψιµότητά τους. «Παιδιά» και των δύο 

σειρών και «αδέρφια» µεταξύ τους είναι το image, image_thumb, descr, txt και link. 

Παρακάτω ακολουθεί το σκαρίφηµα του template. 

Εικόνα 21: Σκαρίφηµα �ροτύ�ου 
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4.2.2.2 Εφαρµογή 

 

Η αξιο+οίηση του συγκεκριµένου template +αρουσιάζεται +αρακάτω: 

 

Εικόνα 22: Όψη Template χωρίς block 

 

 

Εικόνα 23: Όψη Template µε block 
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4.2.3 Tabs Menu 

4.2.3.1 Όψη 

Το template α+οτελείται α+ό 5 καρτέλες (tabs) των ο+οίων το +εριεχόµενο είναι 

διαφορετικό αλλά µέρος ενός κοινού θέµατος (+.χ ενός  µαθήµατος). Η +αρακάτω 

εικόνα δείχνει τα στοιχεία α+ό τα ο+οία α+οτελείται το template. 

 

 

Εικόνα 24: Structure  
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Η σειρά είναι tabs_menu και είναι τύ+ου Text. Έχει σαν «+αιδιά» τα id, about, 

schedule, material, tools και είναι όλα τύ+ου Text Area (HTML) και το σκαρίφηµα του 

είναι αυτό +ου ακολουθεί. 

 

Εικόνα 25: Σκαρίφηµα �ροτύ�ου 

4.2.3.2 Εφαρµογή  

 

Εικόνα 26: Όψη Template (1) 
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Εικόνα 27: Όψη Template (2) 

 

4.2.4 Original Photo Gallery 

4.2.4.1 Όψη 

Το template α+οτελείται α+ό µια κεντρική εικόνα (main image) ό+ου στις 

τέσσερις γωνίες της έχουν το+οθετηθεί εικόνες µικρότερου µεγέθους +ου 

αντι+ροσω+εύουν το +εριεχόµενο του template (+.χ ενός  projects του iSΤLab).  

Περνώντας µε το mouse +άνω α+ό την µικρή εικόνα εµφανίζεται το σύµβολο ( ), στο 

ο+οίο κάνοντας click, εµφανίζεται ένα pop up +αράθυρο το ο+οίο +εριέχει µια εικόνα 

και ένα κείµενο ό+ου είναι η +εριγραφή του εκάστοτε project. Υ+άρχει η δυνατότητα να 

γίνεται κλείσιµο του +αραθύρου µέσω ενός ειδικού κουµ+ιού ( ) και η ε+ανάληψη της 

ενέργειας µ+ορεί να γίνει όσες φορές ε+ιθυµεί ο χρήστης. Η +αρακάτω εικόνα δείχνει 

τα στοιχεία α+ό τα ο+οία α+οτελείται το template. 
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Εικόνα 28: Structure  

 

Η σειρά είναι gallery και είναι τύ+ου Text. Έχει σαν «+αιδιά» τα central_image, 

rep_image και είναι όλα τύ+ου image. Παρακάτω α+εικονίζεται και το σκαρίφηµα του 

template +ου µόλις +εριγράψαµε. 
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Εικόνα 29: Σκαρίφηµα κεντρικού �ροτύ�ου 

 

Εικόνα 30: Σκαρίφηµα �ροτύ�ου pop up 
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4.2.4.2 Εφαρµογή 

 

Η εφαρµογή του template +ου +εριγράφεται +αρουσιάζεται +αρακάτω.  

 

 

Εικόνα 31: Όψη Template (1) 

 

 

Εικόνα 32: Όψη Template (2) 
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Εικόνα 33: Όψη Template (3) 
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5 Ε�ίλογος  

5.1  Συµ�εράσµατα 

Σκο+ός αυτής της +τυχιακής ήταν η Ανά+τυξη ∆ιαδικτυακής Πύλης 

Εκ+αιδευτικού Περιεχοµένου στο Liferay CMS. Αρχικά, έγινε έρευνα στο διαδίκτυο για 

να βρεθεί υλικό για το ανοικτού κώδικα Liferay CMS +ου χρησιµο+οιήθηκε, το ο+οίο 

βασίζεται στη γλώσσα +ρογραµµατισµού java και εκτελείται µε ο+οιονδή+οτε 

application server και µε ο+οιαδή+οτε Βάση ∆εδοµένων. Κατά την ανά+τυξη της 

διαδικτυακής +ύλης +ροέκυψε η ανάγκη για την δηµιουργία portlets τα ο+οία 

ενσωµατώσαµε στο Liferay CMS. Για τη δηµιουργία αυτών χρησιµο+οιήσαµε τις 

HTML, JavaScript, XML, VM και jQuery τεχνολογίες. Ε+ίσης στα +λαίσια αυτής της 

εργασίας ανα+τύχθηκαν ειδικά +ρότυ+α (templates), τα ο+οία διαµορφώθηκαν 

ανάλογα ώστε να µ+ορούν να χρησιµο+οιηθούν α+ό τους χρήστες ανάλογα µε τις 

ανάγκες των εφαρµογών τους. 

Tο template “Body and Galleria Aino”, χρησιµο+οιείται σήµερα στον ιστοχώρο 

το εργαστηρίου iSTLab, +εριγράφοντας +τυχιακές εργασίες +ου διεκ+εραιώθηκαν στο 

εργαστήριο α+ό φοιτητές του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων 

(+.χ rogdakis-thesis). Μέσω αυτού ο χρηστής µ+ορεί να δει +ληροφορίες +ου αφορούν 

τον ίδιο τον φοιτητή, την ηµεροµηνία διεκ+εραίωσης της +τυχιακής, µια µικρή 

+ερίληψη του αντικειµένου καθώς και φωτογραφικό υλικό οργανωµένο σε ένα image 

gallery. 

To template “Image Gallery Rotator”, δηµιουργήθηκε µε σκο+ό να +αρουσιάσει 

ε+ίσης το σύνολο των +τυχιακών εργασιών +ου διεκ+αιρεώθηκαν στο εργαστήριο του 

iSTLab µε ένα διαφορετικό γραφικό τρό+ο. ∆ίνοντας στο χρήστη τη δυνατότητα, να 

ε+ιλέξει α+ό το menu την εκάστοτε +τυχιακή για την ο+οία θα έχει +ρόσβαση στην 

+ερίληψη της και στο φωτογραφικό υλικό +ου την αντι+ροσω+εύει. 

 

http://www.istl.teiher.gr/web/guest/rogdakis-thesis
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To template “Tabs Menu” , υλο+οιήθηκε +ροκειµένου να +εριέχει την +εριγραφή 

ενός θεωρητικού µαθήµατος, δίνoντας +ληροφορίες για αυτό σε διαφορετικά tabs +.χ 

ταυτότητα, +εριγραφή, εβδοµαδιαίο +ρόγραµµα, υλικό µαθήµατος, καθώς ε+ίσης και 

εργαλεία χρήσης. 

Τέλος το template “Original Photo Gallery” , υλο+οιήθηκε εξ’ολοκλήρου α+ό 

εµάς,  µε σκο+ό την +αρουσίαση των projects +ου έχουν διεκ+αιρεωθεί α+ό το 

ακαδηµαϊκό +ροσω+ικό του εργαστηρίου iSTLab. Σε αυτό +αρουσιάζεται µια 

συνο+τική +εριγραφή για κάθε ένα α+ό τα project µέσω ενός pop up +αραθύρου ό+ου 

εµφανίζεται κάνοντας click στην εικόνα +ου αντι+ροσω+εύει το κάθε ένα. 

5.2 Μελλοντικά Έργα 

Αργότερα κάθε ένα α+ό αυτά τα template θα µ+ορούσε να ε+εκταθεί 

+ροσθέτοντας +ερισσότερη αλληλε+ίδραση µε τους χρήστες. Θα ήταν +ολύ χρήσιµο αν 

δινόταν η δυνατότητα στους χρήστες να µ+ορούν να +ροσθέτουν σχόλια για το 

εκάστοτε θέµα +ου δια+ραγµατεύεται το template και τα σχόλια αυτά να 

α+οθηκεύονταν σε µια Β∆. Θα µ+ορούσαν ε+ίσης να δοθούν ε+ι+λέον λειτουργίες  +ου 

θα ε+έτρε+αν στους χρήστες εκτός α+ό την ανάγνωση και την ο+τική ε+αφή µε το 

+εριεχόµενο  να ε+εµβαίνουν και να αλλάζουν την διάταξη των gallery, το χρώµα των 

γραµµάτων αλλά και την ροή τον γεγονότων +.χ να έχουν την δυνατότητα να 

ε+ιλέξουν αν θα γίνεται εµφάνιση του κειµένου ή της εικόνας µιας +τυχιακής κτλ.  

Σίγουρα η εµ+ειρία της ε+εξεργασίας ήδη υ+αρχόντων template αλλά και η 

δηµιουργίας ενός εξ’ ολοκλήρου δικού µας, ήταν µια εµ+ειρία η ο+οία µας γέµισε 

συναισθήµατα. Αρχικά α+ορίας για το +ώς λειτουργούν και τι κρύβεται +ίσω α+ό τα 

ελκυστικά εφέ, έ+ειτα +ροβληµατισµού καθώς ήταν δύσκολη η κατανόηση εννοιών µε 

τις ο+οίες ερχόµασταν σε ε+αφή για +ρώτη φορά και τελικά ικανο+οίησης για τη 

δηµιουργία του τελικού α+οτελέσµατος. Ήρθαµε σε ε+αφή µε γλώσσες 

+ρογραµµατισµού και +ρογράµµατα µε τα ο+οία δυστυχώς δεν είχαµε την 

α+αιτούµενη οικειότητα. 
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6 Αναφορές  

v http://en.wikipedia.org 

v http://www.w3schools.com 

v http://tomcat.apache.org/  

v http://www.joomla.org 

v http://drupal.org/ 

v http://www.liferay.com 

v http://wiki.liferay.com 

v http://velocity.apache.org/ 

v http://www.jquery.com 

v http://greektuts.net/jquery-explaine/ 

v http://nefeli.lib.teicrete.gr/ 

v http://galleria.aino.se/ 

v http://www.sohtanaka.com/web-design/examples/image-rotator/# 

v Πτυχιακή εργασία: Καττιµέρη Χριστίνα(2009) Παρουσίαση ηλεκτρονικού 

βιβλίου σε τρισδιάστατο +εριβάλλον 

v Πτυχιακή εργασία: Ροµ+ογιαννάκη Εµµανουέλα(2007) Ανά+τυξη διαδικτυακού 

κόµβου λειτουργίας τοµέων εκ+αιδευτικών µονάδων 

 

http://en.wikipedia.org/
http://www.w3schools.com/
http://tomcat.apache.org/
http://www.joomla.org/
http://drupal.org/
http://www.liferay.com/
http://wiki.liferay.com/
http://velocity.apache.org/
http://www.jquery.com/
http://greektuts.net/jquery-explaine/
http://nefeli.lib.teicrete.gr/
http://galleria.aino.se/
http://www.sohtanaka.com/web-design/examples/image-rotator/%23
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/stef/epp/2009/KattimeriChristina/document-1259655998-90845-13950.tkl?lang=el
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/stef/epp/2009/KattimeriChristina/document-1259655998-90845-13950.tkl?lang=el
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/stef/epp/2007/Rompogiannakiemmanouil/document.tkl?lang=el
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/stef/epp/2007/Rompogiannakiemmanouil/document.tkl?lang=el
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