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Δημιουργήστε ένα site map.

Καθορίστε την πηγή της 
πληροφορίας σας.

Δημιουργήστε και αυτοματοποιήστε 
ένα Data Set.

Εισάγετε ένα “Spry Table”.

Παραμετροποιήστε και εφαρμόστε 
CSS Rules στο”Spry Table”.

Τοποθετήστε ένα “Image 
Placeholder”.

Πλοηγηθείτε με το “whip-pick”.

Καθορίστε το πεδίο που θα παρέχει 
τη διαδρομή για την εικόνα.

Spry Framework
Αξιοποιήστε το συνολικό όγκο 
της πληροφορίας σας με νέες 
δυναμικές.

Οι  πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της 
δυναμικής απεικόνισης δεδομένων, 
μας προτρέπουν να αναζητούμε και 
να ανακαλύπτουμε συνεχώς νέους 
τρόπους διαμόρφωσης των δεδομένων. 
Υιοθετώντας νέες ευέλικτες τεχνοτροπίες 
έχουμε πλέον τη δυνατότητα να  
αξιοποιούμε το συνολικό όγκο της 
πληροφορίας που διαθέτουμε σε 
δυναμικές απεικονίσεις. Με τις νέες 
δυνατότητες που μας προσφέρουν οι 
ενοποιημένες ροές εργασίας της Adobe, 
αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν 
σε περισσότερες από μια πλατφόρμες 
ταυτόχρονα.

Το νέο Adobe Dreamweaver  CS3 
ενσωματώνει ποικίλες δυνατότητες αυτής 
της φύσεως, μια εκ των οποίων είναι τα 
widgets του Spry Framework. To Spry 
Framework, ένα πειραματικό λογισμικό 
open source, διατιθέμενο στα Adobe Labs 

μέχρι πρότινος, έρχεται να ενδυναμώσει 
τις ικανότητες δυναμικής και μεταβλητής 
ενσωμάτωσης δεδομένων στο δικτυακό 
μας τόπο. Ας δούμε όμως, πώς γίνεται κάτι 
τέτοιο.

Επιλογή τεχνολογίας
Το “Spry Framework” ή διαφορετικά και 
λίγο πιο ελεύθερα “Ευέλικτο πλαίσιο 
εργασίας”, αποτελείται από ένα σύνολο 
αντικειμένων γραμμένων σε γλώσσα 
JavaScript, συνοδευόμενων από τα 
απαραίτητα αρχεία CSS (Cascading 
Style Sheets) που χρησιμεύουν στη 
μορφοποίησή τους ακόμα και από 
ένα χρήστη που δε σχετίζεται με 
προγραμματισμό. Το μεγαλύτερο 
πλεονέκτημα αυτής της διαμόρφωσης 

είναι ότι λειτουργεί μέσα σε απλές σελίδες 
HTML. Κατά συνέπεια, δε χρειαζόμαστε 
έναν περίπλοκο Application Server στο 
σταθμό εργασίας που αναπτύσσουμε 
το δικτυακό μας τόπο για να δούμε τις 
σελίδες μας. Ακόμα, τα Spry Widgets, είναι 
πλήρως interactive και Animated, και 
δίνουν μια νέα πνοή στις σελίδες μας με 
την πρωτότυπη αισθητική τους.

Προπαρασκευή της πληροφορίας
Πριν ξεκινήσουμε να δημιουργήσουμε 
το εικαστικό μέρος της σελίδας μας, είναι 
συνετό να έχουμε ήδη διαμορφώσει τη 
δομή της πληροφορίας μας. Έτσι, θα 
έχουμε μια σωστή άποψη για το πού και 
πώς θα πρέπει αυτή να εμφανιστεί. Στην 
περίπτωσή μας, έχουμε εξαγάγει ένα 
αρχείο XML μέσα από έναν κατάλογο 
προϊόντων που έχει δημιουργηθεί στο 
InDesign. Αυτό σημαίνει ότι μια ήδη 
ολοκληρωμένη εργασία, σε μορφή 
εντύπου, μπορεί να λειτουργήσει 
ταυτόχρονα, ως ειδικός πάροχος 
πληροφορίας για το δικτυακό μας τόπο.

Σύνδεση με την πηγή της πληροφορίας
Έχοντας δημιουργήσει ένα βασικό Site 
για το project μας, δημιουργούμε μια νέα 
σελίδα HTML και την αποθηκεύουμε. Αυτό 
είναι απαραίτητο για να τοποθετήσουμε σε 
αυτήν τα αντικείμενα που χρειαζόμαστε. 
Αμέσως μετά, ενεργοποιούμε την  καρτέλα 
Bindings στην παλέτα Application και 
πατάμε το πλήκτρο [+]. Επιλέγουμε “Spry 
XML Data Set” [εικ.1+2]. Στη συνέχεια 
πληκτρολογούμε ένα όνομα για αυτό 
“MyDataSet” [εικ.3 α], και εντοπίζουμε το 
αρχείο XML που θα χρησιμοποιήσουμε 
ως πηγή της πληροφορίας μας  [εικ.3 
β]. Φροντίζουμε να υπάρχουν και όλα 
τα συνοδευτικά αρχεία εικόνας μαζί με 
αυτό. Στη συνέχεια πατάμε “Get Schema” 
επιλέγουμε το επαναλαμβανόμενο πεδίο 
“item” ώστε να ορισθούν σωστά τα “Data 
Set Columns” [εικ.3 γ]. Έπειτα, μπορούμε 
να ρυθμίσουμε κάποιες προαιρετικές 
επιλογές, όπως να επιλέξουμε με βάση σε 
ποιο πεδίο θα γίνεται η ταξινόμηση και με 
ποιον τρόπο [εικ.3 δ]. Ακόμα, μπορούμε 
να απενεργοποιήσουμε το caching και 
να ορίσουμε ρυθμό ανανέωσης των 
δεδομένων της σελίδας μας  [εικ.3 ε].

Διαμόρφωση σε δυναμικό πίνακα
Η επόμενη σκέψη μας, είναι ο τρόπος 
που θα ακολουθήσουμε ώστε να 
διαμορφώσουμε την πληροφορία που 
μας διατίθεται. Έχοντας κατά νου κάτι 

τρόπο παρόμοιο αυτού μιας απλής HTML 
φόρμας. Το μήνυμα δε θα εμφανιστεί αν 
ήδη εργαζόμαστε σε μια υπάρχουσα “Spry 
Region”.

Η αμέσως επόμενη σκέψη μας είναι το 
πώς θα καταφέρουμε να εφαρμόσουμε 
την άντληση της πληροφορίας 
επαναλαμβανόμενα για κάθε “εγγραφή” 
που περιλαμβάνει το αρχείο XML. Η 
απάντηση είναι ήδη έτοιμη. Ο “Spry 
Table” έχει μεριμνήσει και για αυτό 
λειτουργώντας ταυτόχρονα ως “Repeat 
Region”, ένα στοιχείο που μας είναι 
γνώριμο από τη διαμόρφωση μιας σελίδας 
XSL. Αυτό μας φέρνει στην τελευταία 
επιλογή της εικ.5. Στην περίπτωση που 
χρησιμοποιούμε “Repeat Regions” για 
την εμφάνιση της πληροφορίας μας, και 
ειδικότερα κάποια “Detail Regions”, ίσως 
θελήσουμε να διατηρήσουμε ενεργή 
αυτή την επιλογή, ώστε να ανανεώνεται 
αυτόματα η πληροφορία που περιέχουν, 
στην περίπτωση που θα κάνουμε κλικ 
πάνω στη γραμμή που τις περιέχει.

Εισαγωγή των πεδίων
Μπορούμε να εργαστούμε επιλεκτικά 
στην εισαγωγή των πεδίων που θέλουμε 
να εμφανίζονται στη σελίδα μας, σε 
περίπτωση που δεν τα χρειαζόμαστε 
όλα. Η μόνη λεπτομέρεια που χρειάζεται 
να γνωρίζουμε είναι ότι κατά την 
προεπισκόπηση της σελίδας, θα 
εμφανίζονται μόνο οι τιμές των πεδίων, 
κι όχι τα ονόματα αυτών. Αυτό ίσως 
δημιουργήσει δυσκολίες στους επισκέπτες 

δυναμικό και παραμετροποιήσιμο, κάτι 
που αρμόζει σε χρήση για αξιοποίηση 
μιας βάσης δεδομένων, μπορούμε να 
κατευθυνθούμε προς τα νεοεισερχόμενα 
“Spry Components”. Πιο συγκεκριμένα, 
εισάγουμε ένα “Spry Table” [εικ.4]. Τα “Spry 
Components” και “Widgets” συνοδεύονται 
από συγκεκριμένα  αρχεία JavaScript που 
τους δίνουν μια αυξημένη δυναμικότητα 
και παραμετροποιησιμότητα. Τα “Widgets” 
πιο συγκεκριμένα, συνοδεύονται από τα 
δικά τους “CSS Rules”, τα οποία επιτρέπουν 
την εύκολη και ταχύτατη αισθητική τους 
διαρρύθμιση.

Εισάγοντας το “Spry Table”, βλέπουμε 
το παράθυρο της εικ.5. Ο εν λόγω 
πίνακας παρέχει μια πρωτόγνωρη 
αυτοματοποίηση, ικανή να διαμορφώσει 
αισθητικά, μεγάλα ποσά πληροφορίας, με 
λίγα μόνο κλικ. Επιλέγοντας το dataset που 
δημιουργήσαμε πριν από λίγο, δηλώνουμε 
στον πίνακα την πηγή από όπου θα 
αντλεί πληροφορίες. Στη συνέχεια μας 
δίνεται η δυνατότητα να διατηρούμε 
διαφορετικές μορφοποιήσεις για τις 
περιττές και τις άρτιες γραμμές του πίνακα, 
καθώς και διαφορετικές μορφοποιήσεις 
για διαφορετικά events του κέρσορα 
σε σχέση με τον πίνακα. Ουσιαστικά, το 
μόνο που απομένει είναι να σχεδιάσουμε 
τους απαραίτητους CSS Rules και τα τους 
παραμετροποιήσουμε ανάλογα (βλ. εικ. 
6). Πατάμε OK και αμέσως εμφανίζεται η 
ειδοποίηση όπου το σύστημα μας ρωτά 
αν θα πρέπει να προσθέσει μια “Spry 
Region”. Η “Spry Region” λειτουργεί με 
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Εφαρμόστε “tag” CSS Rules.

Εφαρμόστε “class” CSS Rules.

μας. Συνεπώς, η επόμενη κίνηση θα πρέπει 
να είναι η διαμόρφωση ενός λεπτομερούς 
layout, με τις δικές μας προτιμήσεις μέσα 
στον πίνακα που δημιουργήσαμε στο 
προηγούμενο βήμα.

Κατά την εισαγωγή του “Spry Table”, 
τοποθετήθηκαν αδιακρίτως όλα τα πεδία 
της XML για κάθε εγγραφή. Μπορούμε 
να διαγράψουμε όσα από αυτά θέλουμε. 
Επιλέγουμε με το ποντίκι μας τις στήλες 
που μας ενδιαφέρουν ή εναλλακτικά όλα 
τα κελιά που δεν θέλουμε, κρατώντας 
πατημένο το CTRL [PC] ή το CMD [Mac], 
και πατώντας “Delete”.

Η πρώτη γραμμή του πίνακα, εμφανίζει τα 
ονόματα των πεδίων όπως εμφανίζονται 
στα tags της XML. Αυτά, έχουμε τη 
δυνατότητα να τα αλλάξουμε, όπως 
θέλουμε, χωρίς να επηρεάζουμε την 
απεικόνιση των τιμών, ως προς το λεκτικό, 
αλλά και ως προς την τοποθέτησή τους 
πάνω στον πίνακα.

Διαχείριση Εικόνων
Η απεικόνιση ενός συνόλου πληροφορίας 
που αποτελείται από κείμενο είναι 
ιδιαίτερα απλή. Ας δούμε πώς μπορούμε 
να διαχειριστούμε την πιθανότητα 
ύπαρξης εικόνων. Οι εικόνες στην απλή 
HTML εμφανίζονται με τη χρήση του tag: 
<img>. Το σκεπτικό δεν διαφέρει στην 
περίπτωσή μας, παρά μόνο σε κάποιες 
μικρές ρυθμίσεις. Εφόσον δε γνωρίζουμε 
ποιες είναι οι εικόνες μας, η λογική 
κατάληξη είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα 
image placeholder [εικ.7]. Ορίζουμε τις 
διαστάσεις του όπως προτιμάμε και στη 
συνέχεια, χρειάζεται να εξασφαλίσουμε 
την εναλλαγή του περιεχομένου του, με 
βάση τις εγγραφές στο αρχείο XML. Αυτό 
επιτυγχάνεται τραβώντας το whip-pick 
[εικ.8] από την ιδιότητα “Src” της εικόνας, 
στο πεδίο που αναφέρεται στη διαδρομή 
όπου βρίσκεται η εικόνα, στο παράθυρο 
των “Bindings” [εικ.6].
Ένα βήμα παρακάτω, ως είθισται, αν 
θέλουμε να εμφανίζεται μια μεγαλύτερη 
απεικόνιση της εικόνας μας, μπορούμε 
να ακολουθήσουμε το ίδιο βήμα για την 
ιδιότητα “Link” της εικόνας [εικ.8], δίνοντας 

προσοχή στο “target” στο οποίο θα ανοίξει 
η εικόνα.

Ο  “Spry Table” φροντίζει να επαναλάβει 
την κατασκευή του κώδικα για να 
δημιουργήσει ένα ευέλικτο πίνακα για 
κάθε περιγραφή. 

Styling
Για τη μορφοποίηση της συνολικής 
αισθητικής της σελίδας μας, επιλέγουμε 
να εφαρμόσουμε μερικά tag CSS Rules, τα 
οποία θα εφαρμοσθούν σε όλα τα όμοια 
tags που θα βρεθούν στη σελίδα μας, 
όπως δείχνουν οι εικ.9α έως και εικ.9δ.

Αυτά επηρεάζουν αντίστοιχα:
body: Τη γενική εμφάνιση του 
περιεχομένου στο παράθυρο του browser.
th: Την εμφάνιση του Table Header, 
δηλαδή τη γραμμή του πίνακα που έχει 
ορισθεί για να χρησιμοποιείται ως γραμμή 
τιτλοφόρησης του πίνακα. Εν προκειμένω, 
την πρώτη γραμμή όπου ονομάζουμε τα 
πεδία μας.
td: Όλα τα κλασικά κελιά πινάκων 
αδιακρίτως.
a: Όλα τα links που θα εμφανιστούν 
στη σελίδα μας (Σε αυτά μπορούμε 
προαιρετικά να διαχειριστούμε ακόμα και 
τις διαφορετικές καταστάσεις – a:link, a:
hover, a:visited, a:active)

Για τη διαμόρφωση των περιττών και 
άρτιων γραμμών του πίνακα, όπως 
προέκυψε στο βήμα 4, κατασκευάζουμε 
δύο class CSS Rules, ειδικά διαμορφωμένες 
για την εναλλαγή των αισθητικών 
στοιχείων αντίστοιχα [εικ.10]. Στην 
περίπτωσή μας, μπορούμε να 
κατασκευάσουμε την πρώτη, [εικ.10 α] 
και δημιουργώντας ένα αντίγραφο αυτής, 
να αλλάξουμε τα χρώματα ή οτιδήποτε 
άλλο μας ενδιαφέρει [εικ.10 β]. Εξάλλου, η 
ολοκαίνουργια έκδοση του Dreamweaver, 
μας δίνει πια τη δυνατότητα να 
αντιγράφουμε και να επεξεργαζόμαστε τα 
styles απευθείας μέσα από το CSS Styles 
Panel.
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