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XML/XSL στο 
Dreamweaver 8

Τελευταία παρατηρείται μια γενική αύξηση των δικτυακών τόπων, 

αφού ο καθένας μας αποφασίζει να χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο για να 

διαφημίσει τον εαυτό του ή την εταιρία του. Πόσο μάλλον με τη χρήση των ευρέως διαδεδομένων πλέον 

blogs, που η συνηθέστερη χρήση τους είναι σαν προσωπικά ημερολόγια. Τέτοιου είδους εφαρμογές απαιτούν 

λιγότερο κόπο και καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό μεταφράζεται σε προαπαιτούμενες προδιαγραφές 

δυναμικής τεχνολογίας, η οποία εξυπηρετεί πολύ καλύτερα σε περιπτώσεις συχνής αναβάθμισης του 

περιεχομένου μας. Μια από τις περισσότερο διαδεδομένες δυναμικές τεχνολογίες, λόγω της απλότητας και 

της ευελιξίας της, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού, είναι η XML (eXtensible Markup Language). 

To Dreamweaver 8 υποστηρίζει πολύ καλά την εργασία, την επεξεργασία και την προεπισκόπηση της XML. 

Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα δυναμικό website εύκολα και γρήγορα.

του Παναγιώτη Σαραντόπουλου
psarantopoulos@anodos.gr

Ανοίγοντας το Dreamweaver, ανακαλύπτουμε τη νέα οθόνη καλωσορί-
σματος που μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε μέσα από μια ποικι-
λία τεχνολογιών, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται και η XML [Εικ.1]. Μπο-
ρούμε επίσης να δημιουργήσουμε και περιεχόμενο XSL, την τεχνολογία 
που μορφοποιεί την απεικόνιση των δεδομένων XML, ορίζοντας σχεδόν 
αυτόματα την πηγή των δεδομένων. 

Η Βάση Δεδομένων

Η “βάση” μας μπορεί να εξαχθεί από μια βάση από το Excel ή από οποι-
οδήποτε σύστημα διαχείρισης δεδομένων έχουμε στη διάθεσή μας. 
Μπορούμε ακόμα και να συντάξουμε ένα αρχείο XML μέσα από το 
Dreamweaver 8, με όλες τις διευκολύνσεις που μας παρέχει. Παραδειγ-
ματικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι σαν το ακόλουθο.

<?xml version=”1.0” encoding=”iso-8859-7”?>
<mybooks>
   <book bookid=”prnt”>
      <isbn>960512301-0</isbn>
      <category>Βήμα προς Βήμα</category>
      <title>Adobe Acrobat 5.0</title>

To Dreamweaver μας επιτρέπει να επιλέξουμε μέσα 
από μια πληθώρα τεχνολογιών, τον τρόπο που θα 
κατασκευάσουμε το περιεχόμενό μας.
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      <author>Μ. Γκιούρδας</author>
      <imglnk>1.jpg</imglnk>
   </book>
   <book bookid=”prnt”>
      <isbn>960512215-4</isbn>
      <category>Βήμα προς Βήμα</category>
      <title>Adobe Acrobat 4.0</title>
      <author>Μ. Γκιούρδας</author>
      <imglnk>2.jpg</imglnk>
   </book>
   <book bookid=”prnt”>
      <isbn>960512214-6</isbn>
      <category>Βήμα προς Βήμα</category>
      <title>Adobe InDesign</title>
      <author>Μ. Γκιούρδας</author>
      <imglnk>3.jpg</imglnk>
   </book>
   <book bookid=”web”>
      <isbn>96051221247</isbn>
      <category>Βήμα προς Βήμα</category>
      <title>Macromedia Flash MX</title>
      <author>Μ. Γκιούρδας</author>
      <imglnk>4.jpg</imglnk>
   </book>
</mybooks>

Διαμορφώνοντας τα δεδομένα

Στη συνέχεια δημιουργούμε ένα αρχείο XSL το οποίο θα καθορίσει τον 
τρόπο εμφάνισης των δεδομένων μας. Επιλέγοντας το αρχείο XML που 
θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε από το παράθυρο που εμφανίζεται 
[Εικ.2], θα δούμε αμέσως την ιεραρχική δομή της XML στα Application 
bindings. Από εκεί, μπορούμε με χαρακτηριστική ευκολία να τραβήξου-
με και να σύρουμε οποιοδήποτε πεδίο μέσα στη σελίδα μας, ώστε να 
παρουσιαστούν δυναμικά τα δεδομένα μας. Στη σελίδα μας, φυσικά, 
μπορούμε να εισάγουμε οποιοδήποτε στοιχείο HTML θέλουμε για να 
μορφοποιήσουμε την έξοδο των δεδομένων μας.

Ξεκινάμε σχεδιάζοντας το περιβάλλον χρήσης που θα εμφανίζεται στην 
οθόνη του χρήστη μας. Αυτό μπορεί να αποτελείται από απλό κώδι-
κα HMTL. Φυσικά μπορούμε να μορφοποιούμε τα αντικείμενά μας με 
τα γνωστά μας CSS Rules. Τα CSS αναγνωρίζονται πλήρως από το XSL 
format. Για παράδειγμα δημιουργούμε ένα πίνακα με τις γραμμές και τις 
στήλες που επιθυμούμε να περιλαμβάνει το layout μας. Εκεί μπορούμε 
να τοποθετήσουμε και να μορφοποιήσουμε ένα τίτλο, μια υποσημείωση 
ή οτιδήποτε άλλο και μια περιοχή την οποία θα ορίσουμε στη συνέχεια, 
η οποία θα φιλοξενεί τα δεδομένα που θα αντλούμε από το αρχείο XML. 
Για μεγαλύτερη ευελιξία μπορούμε ακόμα να τοποθετήσουμε <DIV> 
tags αντί για πίνακα, που θα μας διευκολύνουν πολύ περισσότερο σε 
περίπτωση που θα θελήσουμε να αλλάξουμε τον τρόπο που διαμορφώ-
νεται το layout. [Εικ.3]

Ο κώδικάς μας μπορεί να είναι τόσο απλός, όσο ο ακόλουθος:
<?xml version=”1.0” encoding=”iso-8859-7”?><!-- 

Επιλέξτε την πηγή των δεδομένων σας.

Το βασικό layout

Εμφανίστε τα δεδομένα σας 
χρησιμοποιώντας XSLT Objects



Επιλέξτε το XML tag που θέλετε να 
επαναλαμβάνεται

Διαμορφώστε το χώρο σας

Συνδέστε τα πεδία της XML με το 
διαμορφωμένο πίνακα

DWXMLSource=”books.xml” --><!DOCTYPE xsl:stylesheet  [
 <!ENTITY nbsp   “&#160;”>
 <!ENTITY copy   “&#169;”>
 <!ENTITY reg    “&#174;”>
 <!ENTITY trade  “&#8482;”>
 <!ENTITY mdash  “&#8212;”>
 <!ENTITY ldquo  “&#8220;”>
 <!ENTITY rdquo  “&#8221;”> 
 <!ENTITY pound  “&#163;”>
 <!ENTITY yen    “&#165;”>
 <!ENTITY euro   “&#8364;”>
]>
<xsl:stylesheet version=”1.0” xmlns:xsl=”http://www.w3.org/1999/XSL/
Transform”>
<xsl:output method=”html” encoding=”iso-8859-7” doctype-public=”-
//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” doctype-system=”http://
www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”/>
<xsl:template match=”/”>

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-
8859-7”/>
<title>Τα Βιβλία Μου</title>
</head>

<body>
<div id=”title”>Τα Βιβλία μου</div><br/>
<div id=”contd”>Τα Βιβλία Μου</div><br />
<div id=”bkmrk”>Πίσω στην κορυφή</div>
</body>
</html> 

</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Το κομμάτι που χρωματίζεται με γκρίζο, είναι ο κώδικας που τοποθετεί-
ται αυτόματα από το Dreamweaver για το XSL Template. Το Dreamweaver 
τοποθετεί επίσης και τη βασική διαμόρφωση του DOM για την HTML. 
Στην πραγματικότητα εμείς καλούμαστε να προσθέσουμε μόνο τα DIV 
tags και το περιεχόμενό τους, και να μετονομάσουμε τον τίτλο από 
“Untitled Document” σε κάτι αναγνωρίσιμο, όπως “Τα Βιβλία Μου”.

Τα υπόλοιπα της μορφοποίησης αναλαμβάνουν να τα πραγματοποιή-
σουν τα CSS Rules, που έχουμε αναθέσει στο καθένα από τα αντικείμενά 
μας. Τα CSS Rules μπορούν να υφίστανται είτε στο <HEAD> της σελίδας 
μας, είτε σε ένα εξωτερικό αρχείο “.css”. Τα παρακάτω μορφοποιούν τη 
σελίδα μας, ορίζοντας τα χρωματικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων 
μας, όπως επίσης και τις γραμματοσειρές και τις ιδιότητές τους.

<style type=”text/css”>
<xsl:comment>
body {
 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
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 font-size: 10pt;
 font-weight: bold;
 color: #333333;
}
#title,#bkmrk {
 text-indent: 20px;
 background-color: #E0DFE3;
 border: 1px solid #666666;
}
</xsl:comment>
</style>

Στη συνέχεια δημιουργούμε μια περιοχή που θα αναλαμβάνει, να αντλεί 
επαναληπτικά από το αρχείο XML όποιο tag τοποθετήσουμε μέσα σε 
αυτήν, ώστε να αποδίδονται οπτικά στη σελίδα μας, και με τη διαμόρ-
φωση που σχεδιάσαμε, όλες οι εγγραφές της βάσης μας. Η περιοχή αυτή 
ονομάζεται Repeat Region και την τοποθετούμε από το μενού Insert, 
όπως φαίνεται στην [Εικ.4]. Το παράθυρο που εμφανίζεται μας βοηθά 
να ορίσουμε ποιες θα είναι οι περιοχές της XML που το αρχείο μας θα 
αντιλαμβάνεται ως επαναλαμβανόμενες [Εικ.5]. Η Repeat Region αντι-
προσωπεύεται από τον παρακάτω κώδικα:

<xsl:for-each select=”mybooks/book”>
Εδώ βρίσκεται το περιεχόμενο

</xsl:for-each>

Μέσα σε μια Repeat Region μπορούμε να τοποθετήσουμε οποιοδήποτε 
στοιχείο HTML ή XML θελήσουμε. Για του λόγου το αληθές, δημιουργού-
με ένα σύμπλεγμα πινάκων, το οποίο θα τοποθετεί και θα οργανώνει τα 
δεδομένα μας σε συγκεκριμένες θέσεις, κρατώντας τη συμμετρία και το 
οικείο της επανάληψης [Εικ.6]. Αυτό το κομμάτι του κώδικα, παρότι βρί-
σκεται σε συνθήκη μορφοποίησης XML, συνεχίζει να διέπεται από τους 
κανόνες CSS που έχουμε ορίσει για τα HTML tags, που είναι πιθανό να 
περιέχει. Προσέξτε ότι η εικόνα που τοποθετούμε για να εμφανίζονται τα 
thumbnails (μικρογραφίες) των βιβλίων μας, είναι Placeholder.

Στη συνέχεια εντοπίζουμε τα πεδία που μας ενδιαφέρουν, στο παράθυ-
ρο Application bindings και τα σύρουμε στα κελιά του πίνακα που σχε-
διάσαμε. Αν όλα γίνουν σωστά, το αποτέλεσμα θα είναι κάτι σαν αυτό 
της [Εικ.7]. Παρατηρήστε ότι η ιδιότητα του Placeholder μετατρέπεται 
σε δυναμική εικόνα. Δηλαδή είναι μια εικόνα που αλλάζει ανάλογα με το 
βιβλίο που προβάλλεται κάθε φορά. Είναι μια “μεταβλητή” εικόνα. Επί-
σης, τα άγκιστρα σε συνδυασμό με την έγχρωμη επισήμανση, δηλώνουν 
ότι αυτό που περιέχουν είναι δυναμικό, δηλαδή μεταβλητό περιεχόμενο, 
που προέρχεται από ένα πεδίο XML.

Έχοντας ολοκληρώσει τη διαδικασία της σύνδεσης δεν απομένει παρά 
να προεπισκοπήσουμε τη σελίδα μας στο browser. Θα προκύψει κάτι 
σαν αυτό που μας δείχνει η [Εικ.8]. Η XSL Repeat Region αναλαμβάνει 
να δημιουργήσει επαναληπτικά ένα πίνακα με τα CSS Rules που έχουμε 
διαμορφώσει, εφαρμόζοντας κάθε φορά μια διαφορετική εγγραφή της 
XML βάσης δεδομένων μας, έως ότου όλες οι εγγραφές εμφανιστούν 
στην οθόνη του χρήστη μας.

Προεπισκοπήστε το αποτέλεσμα της 
επαναληπτικής εφαρμογής της Repeat 
Region στον Web Browser.
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