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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εποχή της τεχνολογικής και ψηφιακής επανάστασης, το  Διαδίκτυο αποτελεί πλέον 

την πιο διαδεδοµένη µέθοδο επικοινωνίας και ενηµέρωσης. Σε σχέση µε το παρελθόν, 

οι χρήστες σήµερα έχουν στη διάθεση τους µεγάλο εύρος συσκευών µε τις οποίες 

µπορούν να πλοηγηθούν στο Διαδίκτυο. το γεγονός αυτό έχει επαναπροσδιορίσει τους 

τρόπους σχεδιασµού και κατασκευής ιστοτόπων, δεδοµένου ότι οι προγραµµατιστές 

καλούνται να επιλύσουν το πρόβληµα της εµφάνισης του περιεχοµένου σε διαφορετικές 

οθόνες και αναλύσεις, ώστε να προσφέρουν στους χρήστες µια θετική εµπειρία. Το 

πρόβληµα διογκώνεται διαρκώς καθώς ο κατακερµατισµός των διαφορετικών 

συσκευών συνεχώς αυξάνεται, κατά τον ίδιο τρόπο που αυξάνεται και ο αριθµός των 

χρηστών που τις χρησιµοποιούν εφόσον το κόστος τους είναι πλέον περισσότερο 

προσιτό.  

Η παρούσα διπλωµατική εργασία, αρχικά επιχειρεί να µελετήσει το ζήτηµα της 

σχεδίασης και κατασκευής ενός ιστοτόπου µε χρήση των νέων τεχνολογιών HTML5, 

CSS3 και της τεχνικής της responsive σχεδίασης, προτείνοντας και παρουσιάζοντας µια 

λύση στο πρόβληµα που προαναφέρθηκε. Στη συνέχεια, πραγµατοποιείται ενδελεχής 

περιγραφή της  διαδικασίας υλοποίησης του ιστοτόπου του εργαστηρίου CosyLLab 

(Computer Supported Learning Engineering Lab, Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, 

Πανεπιστήµιο Πειραιώς), ως απόδειξη του εφικτού της έννοιας της responsive 

σχεδίασης (proof of concept). Η δηµιουργία του εν λόγω ιστοτόπου πραγµατώνεται µε 

τη χρήση του συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου Joomla και του Gantry Framework 

(ενός ολοκληρωµένου συνόλου δοµικών στοιχείων για την ανάπτυξη και υλοποίηση 

ενός προτύπου στο Joomla), το οποίο ενσωµατώνει όλες τις προαναφερθείσες 



 
 

3 

τεχνολογίες και τεχνικές, ακλουθώντας παράλληλα τις νέες σχεδιαστικές τάσεις της 

εποχής.  
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ABSTRACT 

In the era of technological and digital revolution, the Internet has become the most 

prevalent method of communication and information. Unlike the past, contemporary 

users have a wide range of devices at their disposal which they can surf the Internet 

with. this fact has redefined the manner websites are designed and built, given that 

developers are required to solve the problem of the content being displayed on different 

screens and screen resolutions to facilitate the provision of a positive browsing 

experience to users. The problem keeps growing with the fragmentation of different 

devices constantly increasing, in the same proportion as the number of users buying 

them due to their presently more affordable costs.   

 

In the present thesis, the investigation of the design and creation of a website employing 

state-of-the-art technologies, including HTML5, CSS3 and responsive design 

techniques is attempted, providing a viable solution to the aforementioned problem. The 

CosyLLab (Computer Supported Learning Engineering Lab, Department of Digital 

Systems, University of Piraeus) website implementation process, serving as proof of the 

responsive design concept, is also thoroughly delineated within the context of this 

thesis. The creation of this website is realized by tapping on Joomla, the renowned 

Content Management System, and the Gantry Framework (a complete set of modules ή 

building blocks for the development and implementation of a Joomla template), which 

integrates all the abovementioned technologies and techniques in alignment with 

contemporary design trends. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος 

µεταπτυχιακών σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήµατα», στην 

κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. 

Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν µε οποιονδήποτε τρόπο 

στην επιτυχή εκπόνηση αυτής της διπλωµατικής εργασίας. Θα πρέπει να ευχαριστήσω 

θερµά τον καθηγητή κ. Συµεών Ρετάλη για την επίβλεψη αυτής της διπλωµατικής 

εργασίας, την καθοδήγηση του, την υποµονή, καθώς και την εµπιστοσύνη που µου 

έδειξε. 

Στη συνέχεια, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Δηµήτριο Σάµψων και την 

επίκουρη καθηγήτρια κα. Φωτεινή Παρασκευά, οι οποίοι µε ενέπνευσαν να ασχοληθώ 

µε το αντικείµενο και συνέβαλαν καθοριστικά στο να αποκτήσουν οι µεταπτυχιακές 

µου σπουδές ενδιαφέρον και αξία. 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη φίλη και συµφοιτήτρια Χριστίνα Μπούτσια, η 

οποία στάθηκε σηµαντικός αρωγός στην προσπάθειά µου και µε υποστήριξε σε κάθε 

φάση της πορείας µου. Η παρούσα διπλωµατική εργασία, δεν θα είχε ολοκληρωθεί 

χωρίς την πολύτιµη συµβολή της. 

Δε θα µπορούσα να µην ευχαριστήσω τον Κώστα και τη Ρένα για την υποµονή και την 

κατανόηση τους τον τελευταίο χρόνο, αλλά και για το ότι ήταν πάντα κοντά µου και µε 

εφοδίαζαν µε κουράγιο. 

Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω τους φίλους και συµφοιτητές, Άκη, Χριστίνα, Νάνσυ, 

Ευαγγελία για την άψογη συνεργασία µας καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράµµατος 
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Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η συµπόρευση µαζί τους ήταν πάντα µια ξεχωριστή 

εµπειρία. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια µου, για την πολύτιµη στήριξη που 

µου παρείχαν µέχρι να φτάσει η παρούσα διπλωµατικής εργασία στο τέλος της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Εισαγωγή – Ορισµός Προβλήµατος 
 
Μέχρι σχετικά πρόσφατα, οι ιστότοποι σχεδιάζονταν και κατασκευάζονταν µε σταθερό 

πλάτος, όπως για παράδειγµα τα 1024 pixels, µε την προσδοκία ότι πλειονότητα των 

τελικών χρηστών θα απολάµβαναν τη δυνατότητα περιήγησης άνευ προβληµάτων, θα 

ήταν αντιµέτωποι µε τον ίδιο σχεδιασµό και η εµπειρία χρήσης του ιστότοπου θα ήταν 

ικανοποιητική και κοινή για όλους. Το σταθερό πλάτος, ταίριαζε απόλυτα στις 

περισσότερες αναλύσεις οθόνης, ενώ οι χρήστες που χρησιµοποιούσαν οθόνες µεγάλης 

ανάλυσης, έβλεπαν απλά µεγάλα περιθώρια στην δεξιά και αριστερή πλευρά του 

ιστότοπου. 

 

Σήµερα, ωστόσο, σύµφωνα µε στοιχεία της StatCounter, η παγκόσµια επισκεψιµότητα 

στο Internet που προέρχεται από κινητές συσκευές (δηλ. smartphones, tablets) έχει 

σχεδόν τριπλασιαστεί και από 5,7% τον Μάιο του 2011, έφτασε στο 15% τον Μάιο του 

2013, ενώ στο αντίστοιχο διάστηµα η επισκεψιµότητα στο διαδίκτυο που προέρχεται 

από σταθερούς υπολογιστές µειώθηκε από 94,25% στο 85,38%. 

 

Είναι γεγονός λοιπόν, ότι ο αριθµός των χρηστών που χρησιµοποιούν τις 

προαναφερθείσες συσκευές για την πλοήγηση τους στο διαδίκτυο συνεχώς αυξάνεται 

κατά τον ίδιο τρόπο που αυξάνεται και η χρήση ιδιαιτέρως µεγάλων οθονών (27inch 

και πάνω), δεδοµένου ότι το κόστος τους, σε σχέση µε το παρελθόν, είναι περισσότερο 

προσιτό. Οι προγραµµατιστές, εποµένως, καλούνται να βρουν λύση στο πρόβληµα που 

δηµιουργεί ο κατακερµατισµός των συσκευών και των διαφορετικών αναλύσεων. Οι 
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κινητές συσκευές δεν µπορούν να παρουσιάσουν σωστά έναν ιστότοπο µε σταθερό 

πλάτος και δυσκολεύουν τους χρήστες κατά την πλοήγηση τους, καθώς όλα τα στοιχεία 

που αποτελούν τον ιστότοπο φαίνονται πολύ µικρά, ενώ στις πολύ µεγάλες αναλύσεις - 

οθόνες, υπάρχει πληθώρα ανεκµετάλλευτου χώρου. 

  

Τη λύση σ' αυτό το συνεχώς διογκούµενο πρόβληµα έρχεται να δώσει µια νέα 

σχεδιαστική τάση στον τοµέα της κατασκευής ιστοσελίδων, που ορίζεται ως responsive 

σχεδίαση, (η προέλευση του όρου είναι από την αγγλική λέξη «respond» που σηµαίνει 

«απόκριση»). 

 

1.2 Στόχοι Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας 
 

Με βάση το πρόβληµα που ορίστηκε στην ποηγούµενη ενότητα, δηµιουργείται η 

ανάγκη αλλαγής προσέγγισης στην κατασκευή ιστοτόπων, έτσι ώστε το πρόβληµα του 

κατακερµατισµού των συσκευών και διαφορετικών αναλύσεων να µην αλλοιώνει την 

εµπειρία χρήσης των επισκεπτών, διευκολύνοντας παράλληλα την πλοήγηση τους στον 

ιστότοπο. Οι στόχοι της παρούσας µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας είναι οι εξής: 

• Επεξήγηση της σύγχρονης τεχνικής «Responsive Σχεδίαση», 

χρησιµοποιώντας κυρίως τη διεθνή βιβλιογραφία, µε στόχο την κατανόηση των 

πλεονεκτηµάτων χρήσης της. 

• Αποσαφήνιση εννοιών οι οποίες σχετίζονται µε τις νέες τεχνολογίες 

(HTML5, CSS3 κ.τ.λ), έτσι ώστε να δοµηθεί το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο 

για την εφαρµογή καλών πρακτικών κατασκευής και σχεδίασης ιστοτόπων. 

• Περιγραφή των βασικών «συστατικών» της Responsive Σχεδίασης (Media 
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Queries, Fluid Layouts, Fluid Images) και επεξήγηση των τρόπων ενσωµάτωσης 

τους στη διαδικασία σχεδίασης ιστοτόπων. 

• Περιγραφή εφαρµογών διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) και πρακτικών 

κατασκευής ιστοτόπων, ώστε να πραγµατοποιηθεί η επιλογή των κατάλληλων, 

για την κατασκευή και σχεδίαση ιστοτόπου 

• Υλοποίηση ιστοτόπου, βασισµένο στην τεχνική «Responsive Σχεδίαση» και 

στις νέες τεχνολογίες, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία κατασκευής και 

σχεδίασης ιστοτόπων. 

• Επικύρωση του ιστοτόπου, βάσει των επίσηµων προδιαγραφών της W3C. 

• Βελτιστοποίηση της ταχύτητας και απόκρισης του ιστοτόπου, αποσκοπώντας 

στην παροχή θετικής εµπειρίας στους επισκέπτες. 

Ο τρόπος επίτευξης των παραπάνω στόχων παρουσιάζεται στο πλαίσιο των πέντε 

κεφαλαίων που διαµορφώθηκαν στην παρούσα εργασία και αναλύονται στην ενότητα 

«Δοµή Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας» που ακολουθεί. 

 

1.3 Δοµή Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία περιλαµβάνει τα εξής κεφάλαια: 

Κεφάλαιο 1: Στο πρώτο κεφάλαιο ορίζεται το ερευνητικό πρόβληµα που επιχειρείται 

να επιλυθεί µε την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας. Στη συνέχεια, αναλύονται οι 

στόχοι της εργασίας και επεξηγείται η ανάγκη αλλαγής προσέγγισης στην κατασκευή 

ιστοτόπων. Η τελευταία ενότητα αφορά στον τρόπο διαµόρφωσης της διπλωµατικής 

εργασίας, όπου περιγράφονται αναλυτικά το περιεχόµενο και η δοµή των κεφαλαίων. 
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Κεφάλαιο 2: Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαµβάνει το βασικό θεωρητικό πλαίσιο της 

εργασίας. Σε αυτό περιγράφεται η νέα σχεδιαστική τεχνική Responsive Σχεδίαση, τα 

χαρακτηριστικά της, τα βασικά «συστατικά» της, καθώς και οι νέες τεχνολογίες 

διαδικτύου, που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση ιστοτόπων. Στην πρώτη ενότητα 

ορίζεται η τεχνική Responsive Σχεδίαση, παρουσιάζονται παράλληλα τα 

πλεονεκτήµατα της, σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία. Σε επόµενες ενότητες 

αναλύονται τα «συστατικά» της responsive σχεδίασης (Media Queries, Fluid Layout, 

Fluid Images) και παρέχονται οι λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητα για την ορθή 

υλοποίηση ιστοτόπων βάσει της συγκεκριµένης τεχνικής. Μεγάλο µέρος του κεφαλαίου 

καταλαµβάνουν οι ενότητες παρουσίασης των νέων τεχνολογιών (HTML5, CSS3), των 

χαρακτηριστικών τους, καθώς και παραδείγµατων εξοικονόµησης χρόνου 

προγραµµατισµού που επιτυγχάνεται µε τη χρήση τους.  

 

Κεφάλαιο 3: Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται δηµοφιλή πρότυπα ιστοτόπων (website 

templates), η σχεδίαση των οποίων πληροί αρχές και προδιαγραφές που διέπουν τη 

«responsive σχεδίαση». Ακολουθεί ανάλυση των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων 

τους βάσει καλών σχεδιαστικών πρακτικών που περιγράφηκαν εκτενώς σε 

προηγούµενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 2).  

 

Κεφάλαιο 4: Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην υλοποίηση του ιστοτόπου του 

εργαστηρίου CosyLLab, που αποτελεί απόδειξη του εφικτού της έννοιας της responsive 

σχεδίασης (proof of concept). Η δηµιουργία του εν λόγω ιστοτόπου πραγµατώνεται µε 

τη χρήση του συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου Joomla και του Gantry Framework 

(ενός ολοκληρωµένου συνόλου δοµικών στοιχείων για την ανάπτυξη και υλοποίηση 
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ενός προτύπου στο Joomla), το οποίο ενσωµατώνει όλες τις προαναφερθείσες 

τεχνολογίες και τεχνικές (Κεφάλαιο 2), ακλουθώντας παράλληλα τις νέες σχεδιαστικές 

τάσεις της εποχής. Η επιλογή των συγκεκριµένων συστηµάτων πραγµατοποιήθηκε µετά 

από σύγκριση µε αντίστοιχα συστήµατα, κάτι που περιγράφεται εκτενώς στις αρχικές 

ενότητες του κεφαλαίου. Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση των βασικών 

χαρακτηριστικών και λειτουργιών του ιστοτόπου, καθώς και η επικύρωση του σύµφωνα 

µε τα διεθνή πρότυπα της W3C. Στην τελευταία ενότητα προτείνονται και υλοποιούνται 

τρόποι βελτίωσης της ταχύτητας και απόκρισης του ιστοτόπου. 

 

Κεφάλαιο 5: Το πέµπτο κεφάλαιο εµπεριέχει τα συµπεράσµατα της παρούσας 

διπλωµατικής εργασίας, καθώς και προτεινόµενες µελλοντικές επεκτάσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

2.1 Τι είναι η responsive σχεδίαση 
 

H έννοια «responsive ιστότοπος» είναι αρκετά πρόσφατη, καθώς πρωτοεµφανίστηκε σε 

άρθρο του Ethan Marcotte στο alistapart.com το 2010. Στο άρθρο αυτό ο Ethan 

Marcotte, εξηγεί ότι οι προγραµµατιστές ιστοτόπων θα πρέπει να απεξαρτηθούν από 

τον τρόπο που έχουν συνηθίσει να εργάζονται έως τώρα. Ο τρόπος αυτός αποτελεί 

κατάλοιπο της φιλοσοφίας που κυριαρχούσε στην έντυπη επικοινωνία και στηρίζεται 

στην παραδοχή πως γνωρίζουµε εκ των προτέρων τη µορφή (format) και τις διαστάσεις 

του µέσου που θα φιλοξενήσει τη σχεδίαση (design). Η φύση του διαδικτύου, 

εντούτοις, και η πλειάδα συσκευών, οθονών, αναλύσεων και τρόπων πρόσβασης στο 

διαδίκτυο, έχουν αναιρέσει απόλυτα αυτή την παραδοχή. (Marcotte, 2011) 

 

Η  responsive σχεδίαση ουσιαστικά αποτελεί µια σειρά τεχνικών που περιλαµβάνουν 3 

βασικά στοιχεία (Fluid grids, Fluid Images και Media queries) και επιτρέπουν την 

κατασκευή ιστοτόπων, οι οποίοι προσαρµόζονται δυναµικά και άµεσα σε κάθε 

διάσταση και προσανατολισµό (orientation) οθόνης.  

 

Η «δυναµική προσαρµογή» δεν αφορά αποκλειστικά στο πλάτος του περιεχοµένου. Με 

τη responsive σχεδίαση, µπορούµε να τροποποιήσουµε τη δοµή, το layout, τις εικόνες, 

το µέγεθος των γραµµατοσειρών και φυσικά το περιεχόµενο του ιστοτόπου, 

καθιστώντας εφικτή τη δυνατότητα προσαρµογής του σε κάθε διάσταση οθόνης, µε την 

τροποποιήση ακόµα και των δοµικών του στοιχείων ώστε ο χρήστης να βλέπει πάντα 
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την καταλληλότερη έκδοση για τη συσκευή που χρησιµοποιεί. 

 

Η προσαρµογή των responsive ιστοτόπων γίνεται µε βάση την ανάλυση της οθόνης του 

χρήστη. Όταν ο ιστότοπος εµφανιστεί στην οθόνη µικρής ανάλυσης µιας κινητής 

συσκευής, ο χρήστης θα δει την αντίστοιχη έκδοση του. Το ίδιο θα συµβεί αν ο 

ιστότοπος εµφανιστεί στην οθόνη ενός tablet ή στην οθόνη ενός netbook κ.ο.κ. Το 

γεγονός ότι η τεχνική της responsive σχεδίασης ανιχνεύει την ανάλυση οθόνης και όχι 

την συσκευή, σηµαίνει πως οι ιστότοποι που κατασκευάζονται µε αυτή την τεχνική, 

έχουν τη δυνατότητα να προσαρµόζονται και σε µεγαλύτερες αναλύσεις - οθόνες όπως 

π.χ. οθόνες µεγάλης ανάλυσης των σταθερών υπολογιστών. 

 

Η responsive σχεδίαση, εκτός από την ανάλυση λαµβάνει υπ ’όψιν της και τον 

προσανατολισµό (orientation). Έτσι, όταν π.χ. κρατάµε µια κινητή συσκευή οριζόντια 

(landscape) µπορούµε να έχουµε άλλη εµφάνιση της σελίδας από ό,τι όταν την κρατάµε 

κάθετα (portrait). 

 

Ένας responsive ιστότοπος µπορεί να προσαρµόζεται δυναµικά και άµεσα (on the fly). 

Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να σηµαίνει ότι η αλλαγή εµφάνισης γίνεται στον ίδιο τον 

περιηγητή του χρήστη µε αποτέλεσµα ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να δει άµεσα 

αυτή την αλλαγή όταν π.χ. αλλάζει το orientation της συσκευής του από landscape σε 

portrait. (Frain, 2012) 
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2.1.1 Πλεονεκτήµατα χρήσης της responsive σχεδίασης 
 
Οι λόγοι που θα µπορούσαν να οδηγήσουν τους προγραµµατιστές στην επιλογή µιας 

πιο περίπλοκης και απαιτητικής λύσης όπως της responsive σχεδίασης για την 

κατασκευή ενός ιστοτόπου, είναι πολυάριθµοι και θα µπορούσαν να συνοψιστούν στα 

ακόλουθα:  

 

§ Βελτιωµένη εµπειρία χρήσης: Ένας από τους βασικότερους λόγους είναι η 

παροχή µιας θετικής εµπειρίας χρήσης στους επισκέπτες, ανεξαρτήτως µέσου 

και τρόπου πρόσβασης στον ιστότοπο. 

 

§ Επένδυση για το µέλλον: Ένας responsive ιστότοπος θα προσαρµοστεί σε 

οποιαδήποτε νέα συσκευή ή ανάλυση, η οποία µπορεί να µην είναι ακόµα 

διαθέσιµη και να µη την γνωρίζουµε. 

 

§ Συντήρηση: Η συντήρηση του περιεχοµένου αλλά και η τεχνική συντήρησης 

είναι ευκολότερη, αφού γίνεται λόγος για έναν ενιαίο ιστότοπο και όχι 

πολλαπλούς ιστότοπους για τις διαφορετικές συσκευές. 

 

§ Περισσότερες επισκέψεις - καλύτερη διάδραση: Ο επισκέπτης διαβάζει και 

βλέπει πληροφορίες κατάλληλα προσαρµοσµένες για την οθόνη της συσκευής 

του, µε αποτέλεσµα να επικεντρώνεται στο περιεχόµενο και στην ανάγνωση των 

πληροφοριών που προσφέρει ο ιστότοπος. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η 

ενίσχυση της διάδρασης, η µεγαλύτερη διάρκεια παραµονής και περισσότερες 

σελίδες ανά επίσκεψη (Kadlec, 2013). 
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2.1.2 Έλεγχος Responsive Σχεδίασης 
 
Πολύ σηµαντική διαδικασία της responsive σχεδίασης, είναι ο έλεγχος του ιστότοπου 

σε διάφορες συσκευές µε διαφορετικές αναλύσεις και µεγέθη οθονών. Πρακτικά θα 

ήταν σχεδόν αδύνατο ένας προγραµµατιστής να έχει στην κατοχή του συσκευές που 

καλύπτουν όλο το εύρος αναλύσεων και οθονών, κάτι που θα καθιστούσε τη διαδικασία 

ελέγχου µη εφικτή. Μεγάλο µέρος της διαδικασίας ελέγχου όµως, µπορεί να επιτευχθεί, 

απλά αυξοµειώνοντας το µέγεθος του παραθύρου του περιηγητή, καθώς όπως 

αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, οι ιστότοποι που έχουν κατασκευαστεί µε την 

τεχνική της responsive σχεδίασης, προσαρµόζονται δυναµικά και άµεσα σε κάθε 

διάσταση και προσανατολισµό (orientation) οθόνης. Την παραπάνω χειροκίνητη 

µέθοδο, έρχονται να αυτοµατοποιήσουν διάφορα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί και 

µπορούν είτε να εγκατασταθούν στον περιηγητή µε τη µορφή προσθέτου, είτε να 

χρησιµοποιηθούν σαν εξωτερικά εργαλεία. 

 

Τα σηµαντικότερα πρόσθετα είναι τα εξής: 

 

1) Viewport Resizer: Υλοποιήθηκε από τον Malte Wassermann και υποστηρίζει όλους 

τους γνωστούς, σύγχρονους περιηγητές (Chrome, Firefox, Safari, Opera). Λειτουργεί µε 

το πάτηµα ενός κουµπιού, που στην ουσία το προσθέτει στη µπάρα αγαπηµένων του 

περιηγητή. Οι δυνατότητες του είναι απεριόριστες, καθώς προσφέρει στον 

προγραµµατιστή τη δυνατότητα να ελέγξει τον responsive ιστότοπο στις πιο κλασσικές 

αναλύσεις, να επιλέξει την ανάλυση που τον ικανοποιεί, ακόµα και να δει τον ιστότοπο 

σε παράθυρο που αυξοµειώνεται αυτόµατα, ελέγχοντας έτσι πως συµπεριφέρεται σε 

κάθε πιθανή ανάλυση. 
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2) Firesizer: Υποστήρίζει µόνο τον περιηγητή Firefox και δίνει τη δυνατότητα 

προσαρµογής του παραθύρου σε συγκεκριµένες αναλύσεις (640χ480, 800χ600, 

1024χ768), καθώς και τη δυνατότητα επιλογής ανάλυσης ανάλογα µε τις ανάγκες του 

προγραµµατιστή. 

 

3) Cybercrab: Οι δυνατότητες του είναι αντίστοιχες µε τις δυνατότητες του Viewport 

Resizer. Λειτουργεί σαν εξωτερικό εργαλείο (ιστοσελίδα) και όχι σαν πρόσθετο στον 

περιηγητή, κάτι που σηµαίνει ότι για να χρησιµοποιηθεί, ο προγραµµατιστής είναι 

υποχρεωµένος να πλοηγηθεί στην ιστοσελίδα του Cybercrab, χάνοντας έτσι πολύτιµο 

χρόνο. 

 

2.2 Εισαγωγή στην HTML5 
 

Η HTML (Hyper Text Markup Language) είναι η κύρια γλώσσα του διαδικτύου, δεν 

είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού, είναι µια γλώσσα η οποία περιγράφει την δοµή 

µιας ιστοσελίδας. Αυτή τη στιγµή η HTML βρίσκεται στην πέµπτη έκδοση της όπου 

έχει δοθεί έµφαση στις εφαρµογές Διαδικτύου και στην αποσαφήνιση των 

προδιαγραφών ώστε οι κατασκευαστές να µπορέσουν να παράγουν περιηγητές απόλυτα 

συµβατούς µεταξύ τους. 

H HTML ξεκίνησε αποσκοπώντας στην περιγραφή επιστηµονικών εγγράφων 

ξεκινώντας στο CERN το 1990 και έως το 1995 είχε υποστεί πολλές αλλαγές και είχε 

µεταφερθεί στο Internet Engineering Task Force. Στη συνέχεια, µε τη δηµιουργία του 

W3C, το 1995, εκδόθηκε η HTML3.0, η οποία στη συνέχεια αναθεωρήθηκε και 

προέκυψε η βελτιωµένη έκδοση της HTML3.2 το 1997.  
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Η HTML4 που θεωρήθηκε η τελευταία έκδοση ολοκληρώθηκε ένα χρόνο αργότερα το 

1998. Μετά την HTML4 ο W3C ξεκίνησε να δουλεύει σε µία γλώσσα βασισµένη στην 

XML και στην HTML µε ονοµασία XHTML. Η XHTML1.0 ολοκληρώθηκε το 2000 

και ήταν µια αναδιοργάνωση της HTML4 η οποία δεν προσέφερε κανένα νέο 

χαρακτηριστικό πέρα από το serialization.  

Η επόµενη προσπάθεια του W3C ήταν να δηµιουργήσει µια καινούργια γλώσσα την 

XHTML2, η οποία θα ήταν ασύµβατη µε την HTML και την XHTML1 για να τις 

αντικαταστήσει. 

Η έκδοση µιας καινούργιας τεχνολογίας για φόρµες, των XForms το 2003 ήρθε να 

αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για την εξέλιξη της HTML, η οποία είχε µείνει στάσιµη 

από το 1998 (µε εξαίρεση τα DOM APIs), παρά για την αντικατάσταση της. 

Ταυτόχρονα, απαντάται η συνειδητοποίηση ότι η XML ήταν αποτελεσµατικότερη για 

την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών όπως τo RSS και όχι σε τόσο µεγάλο βαθµό για την 

αντικατάσταση ήδη υπαρχόντων τεχνολογιών όπως η HTML4.  

Αποτέλεσµα του ανανεωµένου ενδιαφέροντος το 2004 ήταν η παρουσίαση ενός  

προσχέδιου στον W3C από τους Mozilla και Opera µε κάποια από τα χαρακτηριστικά 

της HTML5, που σχετίζονταν πρωτίστως µε φόρµες, και η παράλληλη πρόταση 

επαναλειτουργίας της HTML. Η πρόταση απορρίφθηκε από τον W3C µε την αιτιολογία 

ότι θα απέκλιναν από την προεπιλεγµένη πορεία. Τελικά, το W3C  τάχθηκε υπέρ της 

συνέχισης της προσπάθειας δηµιουργίας γλώσσας αντικατάστασης της HTML 

βασισµένη σε XML.  

Κατόπιν απόρριψης του σχεδίου αναβίωσης της HTML από τον W3C, οι Apple, 

Mozilla και Opera ανακοίνωσαν από κοινού την πρόθεσή τους να συνεχίσουν να 
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εξελίσσουν την HTML υπό την αιγίδα του WHATWG (Web Hypertext Application 

Technology Working group), µια άτυπης σύµπραξης µεταξύ τους, και το προσχέδιο 

µεταφέρθηκε στην ιστοσελίδα του WHATWG ενώ τα δικαιώµατα ανήκουν και στους 

τρεις κατασκευαστές και επιτρέπουν την επαναχρησιµοποίηση των προδιαγραφών.  

Οι βασικές αρχές του project αφορούσαν στο γεγονός ότι οι νέες τεχνολογίες έπρεπε να 

είναι συµβατές µε τις προϋπάρχουσες ακόµα και αν χρειαζόταν να τροποποιηθούν 

έναντι των υλοποιήσεων. Επίσης, σχετίζονταν µε το γεγονός ότι οι προδιαγραφές θα 

έπρεπε να είναι αρκετά αναλυτικές ώστε να επιτύχουν πλήρη συµβατότητα χωρίς την 

ανάγκη αντιγραφής της µίας από την άλλη. Η τελευταία αρχή προϋπόθετε 

λεπτοµερειακότερες περιγραφές σε σχέση µε το παρελθόν και την ενσωµάτωση 

προϋπαρχουσών προδιαγραφών από τις HTML4 και XHTML1. 

To 2006 τελικά το W3C εκδήλωσε ενδιαφέρον συµµετοχής στην ανάπτυξη της HTML5 

και το 2007 δηµιούργησε µια οµάδα εργασίας για να εργαστεί µε το WHATWG για την 

ανάπτυξη της HTML5. Οι Apple, Mozilla και Opera επέτρεψαν στο W3C να εκδόσει 

τις προδιαγραφές υπό του δικού του copyright, αλλά παράλληλα κρατήθηκε µια έκδοση 

των προδιαγραφών, λιγότερο περιοριστική, στην ιστοσελίδα του WHATWG.  

Αν και οι δύο οµάδες εργάζονται από κοινού στις προδιαγραφές, η έκδοση του 

WHATWG δεν είναι πανοµοιότυπη εκείνης τουυ W3C, κάποια από τα χαρακτηριστικά 

του WHATWG έχουν αφαιρεθεί από τις προδιαγραφές του W3C και βρίσκονται υπό 

συζήτηση για µελλοντικές υλοποιήσεις. (W3C, 2012)  
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2.2.1 HTML5  
 
Η HTML5 δίνει έµφαση στη βελτιστοποίηση της (πραγµατικής) σήµανσης που 

απαιτείται για να δηµιουργηθεί µία ιστοσελίδα που ικανοποιεί τα standards της W3C 

(http://www.w3.org/standards/) και για τη σύνδεση όλων των απαιτούµενων αρχείων 

CSS και Javascript που απαιτούνται. Για τους χρήστες κινητών συσκευών 

(smartphones), που πιθανόν πλοηγούνται στην ιστοσελίδα µε περιορισµένο bandwidth 

και είναι αυτοί στους οποίους απευθύνεται κυρίως η τεχνική της responsive σχεδίασης, 

θα πρέπει η ιστοσελίδα όχι µόνο να ανταποκρίνεται στον περιορισµένο «χώρο» µιας 

οθόνης smartphone αλλά και να την φορτώνει όσο το δυνατόν ταχύτερα. Μολονότι η 

αποµάκρυνση περιττών στοιχείων σήµανσης αντιπροσωπεύει πολύ µικρό κοµµάτι στην 

εξοικονόµηση δεδοµένων προς λήψη (µέγεθος ιστοσελίδας), κάθε βελτίωση στον 

συγκεκριµένο τοµέα είναι ευπρόσδεκτη (Frain, 2012). 

 

Η HTML5, λοιπόν, προσφέρει πρόσθετα πλεονεκτήµατα και χαρακτηριστικά σε σχέση 

µε την προκάτοχό της (HTML 4.01). Μεγάλο ενδιαφέρον για τους frontend 

προγραµµατιστές παρουσιάζει η προσθήκη νέων ετικετών (tags) στην HTML5 που 

παρέχουν πιο ουσιαστικό κώδικα στις µηχανές αναζήτησης. Επίσης, η HTML5, δίνει τη 

δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε το χρήστη, για παράδειγµα µέσω µίας φόρµας 

επικοινωνίας, αναιρώντας την ανάγκη χρήσης πόρων από διάφορα «βαριά» Javascripts. 

Tα παραπάνω στοιχεία της HTML5, αποτελούν εξαιρετική εξέλιξη της responsive 

σχεδίασης, δεδοµένου ότι επιτρέπουν τη δηµιουργία περισσότερο λιτού, 

απλοποιηµένου και γρήγορου στη φόρτωση, κώδικα.  
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2.2.2 Νέες ετικέτες της HTML5 
 
Οι προδιαγραφές HTML5 περιλαµβάνουν µια σειρά νέων σηµασιολογικών στοιχείων η 

αξιοποίηση των οποίων προσφέρει συγκεκριµένο νόηµα στα διάφορα τµήµατα µιας 

ιστοσελίδας, όπως µια κεφαλίδα (header), ένα υποσέλιδο (footer), γραµµές εργαλείων 

πλοήγησης κ.τ.λ.  

Σε προηγούµενες εκδόσεις της HTML, για τη δηµιουργία τέτοιων στοιχείων 

χρησιµοποιούνταν ετικέτες <div> και µε κατάλληλη χρήση ιδιοτήτων id ή/και class 

γινόταν η διάκριση µεταξύ τους. Το πρόβληµα που προκύπτει είναι ότι οι ετικέτες 

<div> δεν έχουν καµία σηµασιολογική έννοια καθώς δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες 

που να ορίζουν πως και που χρησιµοποιούνται οι ιδιότητες id και class, γεγονός που 

καθιστά εξαιρετικά δύσκολο για τον περιηγητή να προσδιορίσει και να αναλύσει τη 

σηµασιολογική δοµή του κώδικα της ιστοσελίδας (Lennon, 2010; Kessin, 2011)  

Στη συνέχεια, παρατίθενται ενδεικτικά οι σηµαντικότερες νέες ετικέτες µε µια σύντοµη 

περιγραφή της χρήσης τους:  

§ <header>: Η ετικέτα «header» ορίζει την επικεφαλίδα ενός εγγράφου. Το 

περιεχόµενο της επικεφαλίδας αποτελείται συνήθως από γραφικά (πχ. 

Λογότυπο), κείµενο ή µενού πλοήγησης.  

§ <footer>: Η ετικέτα «footer» ορίζει το υποσέλιδο ενός εγγράφου. Το υποσέλιδο, 

χρησιµοποιείται συνήθως για την παροχή πληροφοριών, στοιχείων 

επικοινωνίας, copyrights κ.τ.λ.  

§ <nav>: Η ετικέτα «nav» ορίζει µια περιοχή που περιέχει το µενού πλοήγησης 

του εγγράφου (navigation menu). 

§ <section>: Η ετικέτα «section» χρησιµοποιείται για την θεµατική οµαδοποίηση 
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ίδιου περιεχόµενου, συνήθως κάτω από µία κεφαλίδα.  

§ <article>: Η ετικέτα «article» ορίζει ένα αυτοτελές µέρος του εγγράφου (πχ. 

ένα άρθρο), το οποίο µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί µόνο του.  

§ <aside>: Η ετικέτα «aside» ορίζει ένα τµήµα µε µικρότερη σχέση µε το 

υπόλοιπο έγγραφο και διαφορετική ροή. Το περιεχόµενο του µπορεί να 

τοποθετηθεί για παράδειγµα σαν πλάγια µπάρα.  

§ <hgroup>: H ετικέτα «hgroup» οµαδοποιεί ένα σύνολο από επικεφαλίδες ενός 

εγγράφου. Συχνά, ερχόµαστε αντιµέτωποι µε µια επικεφαλίδα κάτω από την 

οποία εµφανίζεται µια άλλη µε µικρότερα γράµµατα για να δηλώσει ότι είναι 

υποσύνολο ή παιδί της πρώτης.  

§ <details>: Η ετικέτα «details» ορίζει επιπλέον πληροφορίες για ένα έγγραφο, 

τις οποίες ο επισκέπτης µπορεί να τις εµφανίζει ή να τις αποκρύπτει. Η 

επικεφαλίδα είναι πάντα ορατή, ενώ το κείµενο που βρίσκεται µέσα στην 

ετικέτα «details» εµφανίζεται µόνο όταν ο χρήστης πατήσει πάνω στην 

επικεφαλίδα.  

§ <figure>: Η ετικέτα «figure» αναπαριστά ένα αυτοδύναµο κοµµάτι κειµένου 

που αντιµετωπίζετε ως ένα κοµµάτι στη ροή του εγγράφου.  

§ <canvas>: Η ετικέτα «canvas« χρησιµοποιείται για την απεικόνιση γραφικών µε 

την χρήση scripts, για την απεικόνιση γραφηµάτων κ.α. 

§ <video>, <audio>: Οι ετικέτες «video» και «audio» χρησιµοποιούνται για την 

αναπαραγωγή των αντίστοιχων πολυµέσων, χωρίς την χρήση βοηθητικών 

προγραµµάτων (plug-ins). (Lubbers & Albers & Salim, 2010) 
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2.2.3 Κερδίζοντας χρόνο προγραµµατίζοντας µε την HTML5 
 
Η πρώτη γραµµή ενός αρχείου HTML, ξεκινάει πάντα µε τη δήλωση του τύπου αρχείου 

(doctype). Συνήθως αυτή η γραµµή κώδικα προστίθεται αυτόµατα από τον πρόγραµµα 

επεξεργασίας κώδικα που χρησιµοποιεί ο προγραµµατιστής, αλλά φυσικά µπορεί να 

προστεθεί και χειροκίνητα. Στη συνέχεια, µπορούν να αλλάξουν όσες ετικέτες της 

σελίδας χρειάζεται µε τις νέες ετικέτες που εισάγει η HTML5. Πριν την HTML5 το 

doctype είχε την εξής µορφή:  

 

 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

    "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

Στην HTML5, η παραπάνω γραµµή κώδικα απλοποιείται ως εξής: 

 <!DOCTYPE html> 

Στην html 4.01 η σωστή διαδικασία σύνδεσης ενός αρχείου Javascript, 

πραγµατοποιούνταν µε τον εξής τρόπο: 

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

Με την HTML5, η διαδικασία είναι πολύ ευκολότερη και ο κώδικας πιο απλός και 

λιτός: 

 script src="js/scriptname.js"></script> 

Επίσης, η HTML5 θεωρείται περισσότερο ευέλικτη όσον αφορά στη σύνταξη της, 

καθώς η παραπάνω γραµµή κώδικα είναι το ίδιο «έγκυρη» µε τη γραµµή <sCRipt 
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SrC=js/scriptname.js></script>, στην οποία έχουν παραληφθεί τα εισαγωγικά που 

περικλείουν το js/scriptname.js (πηγή αρχείου και όνοµα αρχείου), καθώς και η γραφή 

της είναι αρκετά πιο ελεύθερη, χωρίς να παίζουν ρόλο τα κεφαλαία γράµµατα που 

έχουν αντικαταστήσει τα µικρά στη φράση «script src» (not case sensitive) 

(McLaughlin, 2011).  

Στις προηγούµενες ενότητες αναφέρθηκαν επιγραµµατικά οι νέες ετικέτες καθορισµού 

της δοµής και εισαγωγής πολυµέσων της HTML5. Ακολούθως, παρουσιάζεται ένα 

παράδειγµα χρήσης της: 

Πριν την HTML5 η δοµή του κώδικα θα ήταν κάπως έτσι: 

<div class="header"> 

     <div class="navigation"> 

       <ul class="nav-list"> 

         <li><a href="#" title="Αρχική">Αρχική</a></li> 

         <li><a href="#" title="Σχετικά">Σχετικά</a></li> 

       </ul> 

     </div> <!—τέλος κλάσης navigation --> 

   </div> <!—τέλος κλάσης header --> 

 

Χρησιµοποιώντας τις νέες ετικέτες δοµής της HTML5, το παραπάνω κοµµάτι κώδικα, 

διαµορφώνεται ως εξής: 

<header> 

     <nav> 

         <ul id="nav-list"> 
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           <li><a href="#" title="Αρχική">Αρχική</a></li> 

           <li><a href="#" title="Σχετικά">Σχετικά</a></li> 

    </ul>  

     </nav>  

</header>  

 

2.3 Εισαγωγή στο CSS3 
 

Η CSS (Cascading Style Sheets) είναι µια γλώσσα περιγραφής της παρουσίασης µιας 

ιστοσελίδας όπως για παράδειγµα τα χρώµατα και οι γραµµατοσειρές. Η χρήση της 

CSS επιτρέπει στο έγγραφο να προσαρµόζεται ανάλογα µε τη συσκευή που 

χρησιµοποιείται για την προβολή του όπως για παράδειγµα διαφορετικού µεγέθους 

οθόνες. Μειώνει τη χρήση bandwidth που απαιτείται για την αποστολή της ιστοσελίδας 

στον χρήστη και τέλος µε την χρήση της δεν υπάρχει η ανάγκη για browser - specific 

markup και έτσι βελτιώνεται η προσβασιµότητα και αυξάνεται ο πληθυσµός που έχει 

πρόσβαση στον ιστότοπο. Αν και η CSS είθισται να χρησιµοποιείται µαζί µε την 

HTML, είναι µια διαφορετική γλώσσα και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε οποιαδήποτε 

markup γλώσσα που βασίζεται στην XML. Η διαχώριση αυτή της δοµής του εγγράφου 

και της παρουσίασης διευκολύνει την συντήρηση ιστοτόπων και επιτρέπει την 

επαναχρησιµοποίηση της CSS σε άλλον ιστότοπο.  

Την αρχή της CSS σηµατοδοτεί το έτος 1996 και πραγµατοποιήθηκε από το W3C για 

την βελτίωση της οπτικής παρουσίασης και της προσβασιµότητας στους ιστοτόπους. 

Αποσκοπούσε, επίσης, στο να να καταστήσει το browser-specific markup άχρηστο 

καθώς οι χρήστες του διαδικτύου άρχισαν να κατακερµατίζονται ανάλογα µε τον 
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περιηγητή που χρησιµοποιούσαν.  

Έναν χρόνο µετά, το 1997, οι περιηγητές υποστήριζαν µερικά µόνο µέρη της CSS-1 και 

το standard άρχισε να εφαρµόζεται ευρέως το 2001. Σήµερα, οι περιηγητές που 

κατέχουν την συντριπτική πλειοψηφία της αγοράς, υποστηρίζουν τα web standards 

κατά ένα µεγάλο βαθµό χωρίς να λείπουν πάντα τα προβλήµατα και οι ασυµβατότητες 

(W3C, 2012). 

Στην CSS δεν υπάρχουν εκδόσεις µε την συµβατική έννοια· αντί αυτών υπάρχουν 

επίπεδα, όπου κάθε επίπεδο επεκτείνει, βελτιώνει και προσθέτει στις λειτουργίες του 

προηγούµενου επιπέδου. Το σύνολο των χαρακτηριστικών κάθε επόµενου επιπέδου 

είναι ένα υπερσύνολο των λειτουργιών του κατώτερου επιπέδου και µε αυτή την λογική 

ένας περιηγητής συµβατός µε ένα ανώτερο επίπεδο θα είναι συµβατός και µε κάθε 

κατώτερο επίπεδο. Το επίπεδο 1 πλέον θεωρείται απαρχαιωµένο και περιττό. Στο 

επίπεδο 1 ορίζονται τα περισσότερα από τα βασικά στοιχεία όπως ιδιότητες, τιµές και 

κανόνες. Στη συνέχεια, εµφανίστηκε το επίπεδο 2 του οποίου η χρήση αποκάλυψε 

πολλά προβλήµατα και έτσι χρειάστηκε να αναθεωρηθεί. Έτσι,  προέκυψε η CSS2.1, η 

οποία αντικατέστησε την CSS 2 και σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει ασυµφωνία 

µεταξύ των δυο προδιαγραφών ισχύει η 2.1. Αν και η 2.1 συνιστά αναθεώρηση της 

CSS2, κάποια προβληµατικά χαρακτηριστικά καταργήθηκαν στην 2.1 και 

επανεξετάζονται στην CSS3. H CSS3 επεκτείνει όλα τα επιµέρους τµήµατα της CSS2 

µε την χρήση της CSS2.1 ως βάσης· στόχος είναι η ενίσχυση της λειτουργικότητας και 

η βελτίωση των ορισµών ενώ παραµένει πλήρως συµβατή µε την CSS 2 (Elika & 

Etemad, 2011). 
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2.3.1 CSS3 
 
Η CSS3 δεν έχει ακόµη επικυρωθεί πλήρως, αλλά αυτό δεν σηµαίνει πως σήµερα, 

µεγάλα τµήµατα της δεν είναι πλήρως εκµεταλλεύσιµα. Οι επισηµάνσεις της οµάδα 

εργασίας W3C, όπως αυτές εµφανίζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.w3.org/TR/CSS/#css3 είναι οι ακόλουθες: 

 

Η CSS Επιπέδου 3 χτίζεται πάνω στη CSS Επιπέδου 2 όρισµα µε όρισµα (module by 

module), αξιοποιώντας την προδιαγραφή CSS2.1 ως πυρήνα της. Κάθε όρισµα 

(module) προσθέτει λειτουργικότητα ή/και αντικαθιστά τµήµα της προδιαγραφής 

CSS2.1. Η Οµάδα Εργασίας CSS στοχεύει στην αποφυγή σύγκρουσης των νέων 

ορισµάτων CSS µε την προδιαγραφή CSS2.1: αποσκοπεί αποκλειστικά στην ενίσχυση 

της λειτουργικότητας και στη βελτιστοποίηση των ορισµών (Elika & Etemad, 2010). 

 

Η CSS3 φέρνει πάρα πολλές αλλαγές στο τοµέα του σχεδιασµού των ιστοτόπων. Ίσως 

η σηµαντικότερη από αυτές είναι o διαχωρισµός σε ορίσµατα (modules). Ενώ στα 

προηγούµενα επίπεδα της CSS όλη η εµφάνιση του ιστότοπου καθοριζόταν από ένα 

ενιαίο κώδικα που καθόριζε τα επιµέρους χαρακτηριστικά, στη CSS3 έχουµε 

διαχωρισµό του κώδικα σε ορίσµατα. Καθένα από αυτά τα ορίσµατα έχουν τα δικά τους 

χαρακτηριστικά και δυνατότητες.  

Το όρισµα που έχει προκαλέσει τη µεγαλύτερη επίδραση στους προγραµµατιστές είναι 

τα ερωτήµατα µέσων (media queries), το οποίο αναλύεται εκτενώς στην ενότητα 2.4, 

καθώς είναι αυτό που αποτελεί τον βασικό πυλώνα της responsive σχεδίασης. 

Συνοπτικά, τα ερωτήµατα µέσων επιτρέπουν την εφαρµογή προτάσεων υπό όρους 

(conditional statements) ώστε υπό διαφορετικές συνθήκες να έχουµε διαφορετικά στυλ 
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που θα προσαρµόζουν τον ιστότοπο στην κάθε οθόνη – ανάλυση. 

 

2.3.2 Τι προσφέρει το CSS3 στη σχεδίαση ιστοσελίδων 
 
Κάποια από τα νέα χαρακτηριστικά της CSS3 που αξίζει να αναφερθούν, καθώς 

αποτελούν λύση σε καθηµερινά προβλήµατα των προγραµµατιστών, είναι τα εξής: 

 

Rounded Corners: Στα προηγούµενα επίπεδα της CSS, η χρήση στρογγυλεµένων 

γωνιών ήταν µια χρονοβόρα διαδικασία καθώς, κάθε φορά, οι προγραµµατιστές ήταν 

υποχρεωµένοι να «κόβουν» τέσσερις κυκλικές εικόνες και να τις τοποθετούνσε κάθε 

γωνία του div ώστε να παραχθεί το εφέ. 

Πλέον, οι ιδιότητες «border-radius», «-moz-border-radius» και «-webkit-border-radius» 

λύνουν τα χέρια των προγραµµατιστών, αφού το µόνο που χρειάζεται είναι να οριστεί η 

ακτίνα του κύκλου.  

 

Πολλαπλές εικόνες για φόντο: Πρακτικά αυτό σηµαίνει, πολλά backgrounds σε ένα 

div. Η CSS3 επιτρέπει τον ορισµό πολλών εικόνων ως φόντο για ένα div, τη θέση του 

καθενός µέσα στο div και το επίπεδο εµφάνισής τους. 

 

Transitions: Τα CSS3 Transitions είναι ένα σετ κανόνων CSS που επιτρέπουν την 

αλλαγή τιµών στις ιδιότητες ενός στοιχείου, οµαλά και σταδιακά σε συγκεκριµένο 

χρόνο. Με άλλα λόγια, επιτρέπουν την αλλαγή τιµών στα στοιχεία, µε τέτοιο τρόπο, 

ώστε το αποτέλεσµα να είναι ένα εφέ σαν animation. 
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Χρώµατα: Η CSS3 παρέχει µια τεράστια ποικιλία των διαθέσιµων χρωµάτων, όπως τα 

νέα χρωµατικά µοντέλα HSL, HSLA και το σηµαντικότερο απ' όλα RGBA. 

Η νέα τιµή «A» στο µοντέλο RGBA αφορά τη διαφάνεια. Μέχρι τώρα για να επιτευχθεί 

η διαφάνεια, ο προγραµµατιστής χρησιµοποιούσε εικόνες µε διαφάνεια (.gif, .png). 

Πλέον, έχει τη δυνατότητα να πειραµατιστεί µε τη διαφάνεια και να δηµιουργήσει 

ελκυστικά divs εύκολα και γρήγορα. 

 

Εφέ κειµένου (text effects) και στις γραµµατοσειρές: Τα εφε λειτουργούν πλέον και 

στις γραµµατοσειρές. Η ιδιότητα «text-shadow» µπορεί να δηµιουργήσει οποιουδήποτε 

πάχους, χρώµατος, και σκληρότητας σκιά γύρω από κείµενο. Έως τώρα, ο 

προγραµµατιστής ήταν αναγκασµένος να «βαραίνει» την ιστοσελίδα µε εικόνες όταν τα 

γραφικά ήταν πολύ εντυπωσιακά. Πλέον, µε τη χρήση της CSS3, τα παραπάνω εφέ 

αποδίδονται το ίδιο καλά, όπως θα αποδίδονταν αν γινόταν χρήση εικόνων για την 

αναπαράσταση τους. 

 

@font-face: Με το ερχοµό της CSS3 δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης των λεγόµενων «web 

safe fonts» (πχ times new roman), τα οποία µπορεί να είναι ασφαλή, αλλά τις 

περισσότερες φορές είναι µέτρια σε εµφάνιση. Πλέον µπορούν να χρησιµοποιηθεί µέσα 

στο αρχείο CSS η ιδιότητα «font-face» και να καλείται η συγκεκριµένη γραµµατοσειρά 

µέσω ενός αρχείου, του αρχείου της γραµµατοσειράς το οποίο έχει αποθηκευτεί κάπου 

στο server. 

 

Attribute Matching: Η ιδιότητα Matching χρησιµοποιείται για να οριστεί στυλ σε tags, 

τα οποία έχουν κοινούς αρχικούς χαρακτήρες της συµβολοσειράς. 
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 Για παράδειγµα η κλάση «newclass» και η κλάση «nextclass» παίρνουν το ίδιο στυλ 

ορίζοντας απλά ότι το tag τους ξεκινά από «ne» (Gasston, 2011). 

 

2.4 Media Queries 
 

Τα ερωτήµατα µέσων (media queries) αποτελούν τον βασικό πυλώνα της responsive 

σχεδίασης. Τα media queries επιτρέπουν την εφαρµογή προτάσεων υπό όρους 

(conditional statements) ώστε υπό διαφορετικές συνθήκες να έχουµε διαφορετικά στυλ 

που θα προσαρµόζουν τον ιστότοπο στην κάθε οθόνη – ανάλυση. Για παράδειγµα, µε 

λίγες µόνο γραµµές CSS, είναι δυνατό να αλλάξει ο τρόπος που προβάλλεται το 

περιεχόµενο ενός ιστοτόπου, ανάλογα µε το πλάτος του παραθύρου, την αναλογία 

διαστάσεων της οθόνης, ακόµα και τον προσανατολισµό της συσκευής (Gasston, 2011). 

Τα media queries χρησιµοποιούνται ευρέως και υποστηρίζονται από όλους τους 

σύγχρονους περιηγητές (Firefox 3.6+, Safari 4+, Chrome 4+, Opera 9.5+, iOS Safari 

3.2+, Opera Mobile 10+, Android 2.1+ και Internet Explorer 9+). 

 

2.4.1 Γιατί η χρήση των media queries είναι απαραίτητη στο responsive 
design 

 

Χωρίς τα CSS3 media queries, δεν θα ήταν δυνατή η χρήση διαφορετικών CSS στυλ, 

στοχεύοντας σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, για παράδειγµα µιας κινητής συσκευής 

(smartphone), όπως το πλάτος ή η ανάλυση της οθόνης της.  

Ανατρέχοντας στις προδιαγραφές της W3C για τα media queries, παρατηρείται πως η 

εισήγηση τους σχετικά µε το τι είναι τελικά τα media queries, ακολουθεί ακριβώς αυτή 
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την προσέγγιση: 

Η HTML4 και το CSS2 υποστηρίζουν «media-dependent» style sheets, προσαρµοσµένα 

για διαφορετικά media types. Για παράδειγµα, ένα αρχείο µπορεί να χρησιµοποιεί sans-

serif γραµµατοσειρές κατά την εµφάνιση του στην οθόνη και serif γραµµατοσειρές 

κατά την εκτύπωση του. To «screen» και το «print» είναι δύο διαφορετικά media types 

που έχουν οριστεί. Τα media queries επεκτείνουν τη λειτουργικότητα των media types, 

επιτρέποντας πιο ακριβείς ετικέτες στα style sheets.  

Ένα media query, αποτελείται από ένα media type και από µηδέν ή περισσότερα media 

expressions, που ελέγχουν τις συνθήκες συγκεκριµένων media features. Μεταξύ των 

media features που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα media queries, είναι το «width», 

το «height» και το «color».  

Χρησιµοποιώντας media queries, οι παρουσιάσεις µπορούν να προσαρµοστούν σε 

συγκεκριµένο εύρος συσκευών (εξόδου), χωρίς να εφαρµόζεται καµία αλλαγή στο 

περιεχόµενο. (Rivoal, 2012) 

 

2.4.2 Media queries syntax 
 
Παρακάτω θα αναλυθεί το συντακτικό των media queries, καθώς και ο τρόπος µε τον 

οποίο δουλεύουν, µε τη χρήση παραδειγµάτων: 

 

Παράδειγµα 1 (ενσωµάτωση media queries µέσα σε αρχείο CSS): 

body { 

     background-color: black; 
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   } 

   @media screen and (max-width: 960px) { 

     body { 

       background-color: red; 

} }  

   @media screen and (max-width: 768px) { 

     body { 

       background-color: orange; 

     } 

   } 

   @media screen and (max-width: 550px) { 

     body { 

       background-color: yellow; 

} }  

   @media screen and (max-width: 320px) { 

     body { 

       background-color: green; 

     } 

}  

 

Το παραπάνω κοµµάτι κώδικα, στην ουσία αλλάζει το χρώµα του φόντου της 

ιστοσελίδας, ανάλογα µε το πλάτος του παραθύρου του περιηγητή. Έτσι, 

αυξοµειώνοντας χειροκίνητα το παράθυρο (ή χρησιµοποιώντας κάποιο απο τα 
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πρόσθετα που αναλύθηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο), το αποτέλεσµα είναι το εξής: 

• Για πλάτος παραθύρου µικρότερο από 320 pixels το χρώµα φόντου είναι 

πράσινο. 

• Για πλάτος παραθύρου µικρότερο από 550 pixels, αλλά µεγαλύτερο από 320 

pixels το χρώµα φόντου είναι κίτρινο. 

• Για πλάτος παραθύρου µικρότερο από 768 pixels, αλλά µεγαλύτερο από 550 

pixels το χρώµα φόντου είναι πορτοκαλί. 

• Για πλάτος παραθύρου µικρότερο από 960 pixels, αλλά µεγαλύτερο από 768 

pixels το χρώµα φόντου είναι κόκκινο. 

• Για πλάτος παραθύρου µεγαλύτερο από 960 pixels το χρώµα φόντου είναι 

µαύρο. 

 

Παράδειγµα 2 (φόρτωση CSS αρχείου υπό όρους – συνθήκες στο head της 

ιστοσελίδας): 

<link rel="stylesheet" media="screen and (orientation: portrait)" 

   href="screen-portrait.css" /> 

 

Η ενσωµάτωση της παραπάνω γραµµής κώδικα στο head της ιστοσελίδας, στην ουσία 

προτρέπει τον περιηγητή του χρήστη να φορτώσει το αρχείο screen-portrait.css εφόσον 

το media-type είναι οθόνη και ο προσανατολισµός της οθόνης είναι κάθετος. 

Η παραπάνω γραµµή κώδικα µπορεί να γίνει αρκετά πολύπλοκη, προσθέτοντας 

περισσότερες συνθήκες: 
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<link rel="stylesheet" media="screen and (orientation: portrait) and 

   (max-width: 600px)" href="screen-portrait-600.css" /> 

 

Το αρχείο screen-portrait-600.css θα φορτωθεί αν και µόνο αν το media-type είναι 

οθόνη πλάτους µικρότερου των 600 pixels και ο προσανατολισµός της οθονης είναι 

κάθετος. 

 

Παράδειγµα 3 (φόρτωση CSS αρχείου υπό όρους – συνθήκες µέσα σε άλλο αρχείο 

CSS): 

@import url("small-device.css") screen and (max-width:360px);  

Με τη χρήση του @import, το αρχείο «small-device.css» θα ενσωµατωθεί στο αρχείο 

CSS που περιέχει την συγκεκριµένη γραµµή κώδικα εφόσον το media-type είναι οθόνη 

µε µέγιστο πλάτος τα 360 pixels. Η χρήση του @import καλό είναι να αποφεύγεται, 

καθώς προσθέτει http αιτήµατα (http requests) και αυξάνει τον χρόνο φόρτωσης της 

ιστοσελίδας (loading time). 

 

2.4.3 Σε τι µπορούµε να στοχεύσουµε µε τα media queries 
 
Κατασκευάζοντας ιστοτόπους µε την τεχνική της responsive σχεδίασης, τα media 

queries που συνήθως χρησιµοποιούνται σχετίζονται µε το πλάτος του παρθύρου της 

συσκευής (width) και το πλάτος της οθόνης της συσκευής (device-width). Παρ'όλα 

αυτά, ακολουθεί µια λίστα µε τις σηµαντικότερες συνθήκες που µπορούν να 

στοχευθούν, χρησιµοποιώντας τα media queries.  
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• width: Το πλάτος του παραθύρου.  

• height: Το ύψος του παραθύρου.  

• device-width: Το πλάτος της οθόνης της συσκευής.  

• device-height: Το ύψος της οθόνης της συσκευής. 

• orientation: Ο προσανατολισµός της οθόνης της συσκευής (κάθετος ή 

οριζόντιος)  

• aspect-ratio: Η αναλογία πλάτους – ύψους σύµφωνα µε το πλάτος και το ύψος 

του παραθύρου. 

• device-aspect-ratio: Η αναλογία πλάτους – ύψους σύµφωνα µε το πλάτος και 

το ύψος της οθόνης της συσκευής. 

• color: Ο αριθµός των bit ανά συνιστώσα χρώµατος. 

• resolution: Η ανάλυση της οθόνης (Hay, 2013). 

 

Όλα τα παραπάνω µπορούν να συνδυαστούν µε το min και το max, ώστε να οριστεί το 

εύρος για το οποίο η συνθήκη θα πραγµατοποιηθεί. Για παράδειγµα: 

 

@import url("small-device.css") screen and (min-width:200px) and (max- 

   width:360px); 

  

Το αρχείο small-device.css θα ενσωµατωθεί στο αρχείο CSS που περιέχει την 

συγκεκριµένη γραµµή κώδικα, αν και µόνο αν το media-type είναι οθόνη πλάτους 
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µικρότερου των 360 pixels και µεγαλύτερο των 200 pixels.  

 

2.4.4 Συνοψίζοντας 
 
Η χρήση των media queries για την αλλαγή του σχεδιασµού είναι µια εξαιρετική 

στρατηγική, αν ο σχεδιασµός γίνεται για συγκεκριµένη συσκευή, για την οποία ο 

προγραµµατιστής γνωρίζει τις ακριβείς διαστάσεις της.  

Αυξοµειώνοντας το µέγεθος του παραθύρου, ο σχεδιασµός της ιστοσελίδας αλλάζει 

κάθε φορά που το πλάτος του παραθύρου γίνεται µικρότερο από το σηµείο-καµπής 

(break-point) που έχει οριστεί µε τη χρήση των media queries. Όµως παραµένει 

στατικός, µέχρι το πλάτος του παραθύρου να φτάσει το επόµενο break-point, στο οποίο 

έχει οριστεί µια νέα αλλαγή στον σχεδιασµό και τη δοµή της ιστοσελίδας. Με λίγα 

λόγια, αν ο προγραµµατιστής στοχεύει σε συγκεκριµένες συσκευές, γνωστών 

διαστάσεων, αυτή η στρατηγική είναι η βέλτιστη λύση για την προσαρµογή του 

σχεδιασµού.  

Ωστόσο, µε αυτόν τον τρόπο, ο προγραµµατιστής δεν προνοεί για το µέλλον. Δεν 

προνοεί για συσκευές που θα κυκλοφορήσουν µελλοντικά και τη στιγµή που 

πραγµατοποιεί τον σχεδιασµό, δε γνωρίζει τις διαστάσεις τους. Για έναν πραγµατικά 

future-proof σχεδιασµό, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στη λογική της responsive 

σχεδίασης, η λύση είναι, αντί της άκαµπτης και σταθερής διάταξης (fixed layout), η 

υιοθέτηση της ρευστής διάταξης (fluid layout). Τα media queries είναι απαραίτητο 

συστατικό για την επίτευξη της responsive σχεδίασης, αλλά χωρίς το fluid layout, δε 

µπορεί να υπάρξει οµαλή µετάβαση από το ένα break-point στο επόµενο, κάτι που είναι 

εξίσου ουσιώδες. 
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2.5 Fluid Layouts 
 

Στο παρελθόν, η δοµή µιας ιστοσελίδας συνήθως βασίζονταν στη χρήση πινάκων (table 

layout). Πολύ συχνά, ο διαχωρισµός των τµηµάτων της ιστοσελίδας, γινόταν µε 

ποσοστά. Για παράδειγµα, ένα µενού πλοήγησης στοιχισµένο στα αριστερά της οθόνης 

θα µπορούσε να καταλαµβάνει το 20% της οθόνης και το κοµάτι του κυρίως κειµένου, 

το υπόλοιπο 80%. Αυτό λειτουργούσε πολύ καλά, καθώς τότε δεν υπήρχαν οι διαφορές 

που υπάρχουν τώρα στα µεγέθη οθονών. Κανέναν δεν ενδιέφερε το ότι το περιεχόµενο 

φαινόταν λίγο διαφορετικό από περιηγητή σε περιηγητή. Ωστόσο, καθώς ο σχεδιασµός 

ιστοτόπων µε χρήση της CSS πήρε τα ηνία, επέτρεψε στα web-based designs να 

µιµούνται αρκετά καλά τις εκτυπώσεις. Γι' αυτό τον λόγο, ο σχεδιασµός µε ποσοστά, 

αντικαταστάθηκε πλήρως από τον σχεδιασµό µε pixels και τη σταθερή διάταξη (fixed-

layout). Η responsive σχεδίαση όµως και η ανάγκη οµαλής µετάβασης από το ένα 

break-point στο επόµενο, όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα (2.4.4), έφεραν 

ξανά στο προσκήνιο τον σχεδιασµό µε ποσοστά (proportional design) και την ρευστή 

διάταξη (fluid layout) (Frain, 2012). 

 

2.5.1 Αλλάζοντας τον σχεδιασµό από fixed σε proportional 
 

Στον τοµέα της κατασκευής ιστοτόπων, η συνηθισµένη διαδικασία που ακολουθείται 

από τους προγραµµατιστές είναι η εξής: 

 

Ο web desginer σχεδιάζει την ιστοσελίδα χρησιµοποιώντας κάποιο πρόγραµµα όπως το 

Adobe Illustrator και στη συνέχεια ο web developer αναλαµβάνει να µετατρέψει το 

design σε πραγµατικό ιστότοπο. Φυσικά το design που παίρνει στα χέρια του ο web 
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developer, έχει συγκεκριµένες διαστάσεις, τις οποίες ο web developer χρησιµοποιεί στα 

CSS αρχεία που ενσωµατώνει στον ιστότοπο. 

 

Πως όµως µετατρέπονται αυτές οι σταθερές διαστάσεις, σε ποσοστά; 

 

Μία απλή και αποτελεσµατική φόρµουλα µετατροπής, για την οποία έγραψε ο Marcotte 

στο βιβλίο του Dan Cederholms, είναι η παρακάτω:  

 

target / context = result  

 

Αυτή η φόρµουλα χρησιµοποιείται κατά κόρον στη responsive σχεδίαση και λύνει το 

πρόβληµα της µετατροπής των σταθερών διαστάσεων σε ποσοστά. (Cederholms, 2010) 

 

Παρακάτω θα αναλυθεί η φόρµουλα, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο δουλεύει, µε τη 

χρήση παραδειγµάτων: 

 

Η HTML για το παράδειγµα, διαµορφώνεται ως εξής: 

 

<div id="wrapper"> 

     <header> 

       <nav> 

         <ul> 

           <li><a href="#">Πρώτο στοιχείο του µενού</a></li> 

           <li><a href="#">Δεύτερο στοιχείο του µενού</a></li> 
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         </ul> 

       </nav> 

     </header> 

     <div id="sidebar"> 

       <p>Sidebar της ιστοσελίδας</p> 

     </div> 

     <div id="content"> 

       <p>Κυρίως περιεχόµενο</p> 

     </div> 

     <footer> 

       <p>Footer της ιστοσελίδας</p> 

     </footer> 

</div>  <!-- Τέλος του wrapper --> 

 

Το αρχείο CSS διαµορφώνεται ως εξής: 

 

#wrapper { 

  margin-right: auto; 

  margin-left: auto; 

  width: 960px; 

}  

header { 

  margin-right: 10px; 
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  margin-left: 10px; 

  width: 940px; 

} 

nav { 

  padding-bottom: 25px; 

  margin-top: 26px; 

  margin-left: -10px; 

  padding-right: 10px; 

  padding-left: 10px; 

  width: 940px; 

}  

nav ul li { 

  display: inline-block; 

}  

#content { 

  margin-top: 58px; 

  margin-right: 10px; 

  float: right; 

  width: 698px; 

}  

#sidebar { 

  border-right-color: #000000; 

  border-right-style: solid; 

  border-right-width: 2px; 



 
 

45 

  margin-top: 58px; 

  padding-right: 10px; 

  margin-right: 10px; 

  margin-left: 10px; 

  float: left; 

  width: 220px; 

} 

footer {  

  float: left; 

  margin-top: 20px; 

  margin-right: 10px; 

  margin-left: 10px; 

  clear: both; 

  width: 940px; 

}  

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω κώδικα, όλες οι διαστάσεις είναι σταθερές και οι τιµές 

τους είναι σε pixels. Με λίγα λόγια, η παραπάνω ιστοσελίδα έχει fixed layout. Η 

µετατροπή του fixed layout σε fluid θα γίνει χρησιµοποιώντας την φόρµουλα του 

Marcotte: 

 

Το πιο ακραίο στοιχείο της ιστοσελίδας (αυτό που περικλύει όλα τα υπόλοιπα), θα 

αποτελέσει το πλαίσιο (context) και τον παρανοµαστή της φόρµουλας. Οι διαστάσεις 
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του θα µετατραπούν από 960 pixels σε 100%. 

 

#wrapper { 

     margin-right: auto; 

     margin-left: auto; 

     width: 100%;  

}  

 

Σύµφωνα µε τη δοµή του HTML κώδικα το στοιχείο header βρίσκεται µέσα στο 

#wrapper (το context). Χρησιµοποιώντας την φόρµουλα του Marcotte, το πλάτος του 

header, διαιρείται µε το πλάτος του context και το αποτέλεσµα είναι 940 / 960 = 

0.979166667 ή αλλιώς 97.9166667%. Το CSS λοιπόν, µετατρέπεται ως εξής: 

 

header { 

     margin-right: 10px; 

     margin-left: 10px; 

     width: 97.9166667%; /* Το αποτέλεσµα της διαίρεσης 940 ÷ 960, σε ποσοστό */ 

} 

 

Το nav και το footer έχουν ακριβώς το ίδιο πλάτος µε το header, οπότε το αποτέλεσµα 

της διαίρεσης είναι το ίδιο, δηλαδή 97.9166667%.  

Το πλάτος του #content είναι 698 pixels, οπότε χρησιµοποιώντας τη φόρµουλα του 

Marcotte, η διαίρεση του πλάτους του target µε το πλάτος του context (698 / 960), δίνει 
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αποτέλεσµα 0.727083333, ή αλλιώς 72.7083333%. Άρα το CSS για το #content 

διαµορφώνεται ως εξής: 

 

#content { 

margin-top: 58px; 

margin-right: 10px; 

float: right; 

width: 72.7083333%; /* Το αποτέλεσµα της διαίρεσης 698 ÷ 960, σε ποσοστό */  

}  

 

Η #sidebar έχει πλάτος 220 pixels, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη και το border πλάτους 

2 pixels στη δεξιά πλευρά της. Το πλάτος του border θα πρέπει να παραµένει σταθερό, 

άρα η µετατροπή του σε ποσοστό δεν ωφελεί. Γι' αυτόν τον λόγο, αφαιρούνται 2 pixels 

από το συνολικό πλάτος της #sidebar και πλέον το target της διαίρεσης γίνεται 218 

pixels. Χρησιµοποιώντας και πάλι την φόρµουλα, το αποτέλεσµα είναι 0.227083333, ή 

αλλιώς  22.7083333%. 

Το τελευταίο βήµα είναι η µετατροπή του πλάτους των margin και padding σε ποσοστά. 

Σύµφωνα µε τη φόρµουλα του Marcotte, για παράδειγµα το margin-right: 10px, 

µετατρέπεται σε margin-right: 1.0416667%.  

Κάνοντας τις πράξεις για τις υπόλοιπες fixed διαστάσεις, το συνολικό CSS αρχείο έχει 

πλέον διαµορφωθεί ως εξής: 
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#wrapper { 

     margin-right: auto; 

     margin-left: auto; 

     width: 100%; /* Το context */ 

}  

 

header { 

  margin-right: 1.0416667%; /* Το αποτέλεσµα της διαίρεσης 10 ÷ 960, σε ποσοστό*/ 

  margin-left: 1.0416667%; /* Το αποτέλεσµα της διαίρεσης 10 ÷ 960, σε ποσοστό*/ 

  width: 97.9166667%; /* Το αποτέλεσµα της διαίρεσης 940 ÷ 960, σε ποσοστό*/ 

}  

 

nav { 

     padding-bottom: 25px; 

     margin-top: 26px; 

     margin-left: -1.0416667%; /* Το αποτέλεσµα της διαίρεσης -10 ÷ 960, σε ποσοστό*/ 

     padding-right: 1.0416667%; /* Το αποτέλεσµα της διαίρεσης 10 ÷ 960, σε 

ποσοστό*/ 

     padding-left: 1.0416667%; /* Το αποτέλεσµα της διαίρεσης 10 ÷ 960, σε ποσοστό*/ 

     width: 72.7083333%; /* Το αποτέλεσµα της διαίρεσης 698 ÷ 960, σε ποσοστό */  

}  

 

nav ul li { 
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   display: inline-block; 

}  

 

#content { 

     margin-top: 58px; 

     margin-right: 1.0416667%; /* Το αποτέλεσµα της διαίρεσης 10 ÷ 960, σε ποσοστό*/ 

     float: right; 

     width: 72.7083333%; /* Το αποτέλεσµα της διαίρεσης 698 ÷ 960, σε ποσοστό */  

}  

#sidebar { 

     border-right-color: #e8e8e8;  

     border-right-style: solid;  

     border-right-width: 2px;  

     margin-top: 58px; 

     margin-right: 1.0416667%; /* Το αποτέλεσµα της διαίρεσης 10 ÷ 960, σε ποσοστό*/ 

     margin-left: 1.0416667%; /* Το αποτέλεσµα της διαίρεσης 10 ÷ 960, σε ποσοστό*/ 

     float: left; 

     width: 22.7083333%; /* Το αποτέλεσµα της διαίρεσης 218 ÷ 960, σε ποσοστό */  

} 

 

#footer {  

     float: left; 
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     margin-top: 20px; 

     margin-right: 10px; 

     margin-left: 10px; 

     clear: both; 

     width: 97.9166667%; /* Το αποτέλεσµα της διαίρεσης 940 ÷ 960, σε ποσοστό */  

}  

 

2.5.2 Χρήση ems αντί για pixels 
 
Το em είναι µια ελαστική µονάδα µέτρησης µήκους. Ένα em είναι η απόσταση που 

ισοδυναµεί µε το µέγεθος της γραµµατοσειράς που χρησιµοποιείται. Για παράδειγµα, 

όταν χρησιµοποιείται µια γραµµατοσειρά µεγέθους 10 points, τότε η απόσταση του 

ενός em ισοδυναµεί µε 10 points. Αντίστοιχα, όταν χρησιµοποιείται µια γραµµατοσειρά 

µεγέθους 34 points, τότε η απόσταση του ενός em ισοδυναµεί µε 34 points. Από τα 

παραπάνω το συµπέρασµα που βγαίνει είναι πως η µονάδα µέτρησης µήκους em είναι 

αναλογικά ίση σε όλα τα µεγέθη. (Bringhurst, 2002) 

 

Το προεπιλεγµένο µέγεθος γραµµατοσειράς σε ένα έγγραφο HTML στους 

περισσότερους περιηγητές είναι τα 16px. Οπότε 1 em ισοδυναµεί µε 16px. Το 

πλεονέκτηµα της χρήσης της µονάδας µέτρησης em για τη µέτρηση γραµµατοσειρών, 

του ύψους γραµµών και των αποστάσεων είναι πως όλες οι µετρήσεις προσαρµόζονται 

αναλογικά. 

Ένας web designer, ο Richard Rutter, έχει σκεφτεί έναν εύκολο τρόπο για να 

διευκολύνει την χρήση των ems στον σχεδιασµό ιστοτόπων και να τα κάνει να 
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«µοιάζουν» περισσότερο µε pixels. Ο Richard Rutter υπολόγισε πως αφού τα 16px είναι 

το προεπιλεγµένο µέγεθος γραµµατοσειράς σε ένα HTML έγγραφο, τότε αυτά 

ισοδυναµούν µε την µονάδα µέτρησης των αποστάσεων της σελίδας. Για να 

«στρογγυλέψει» τα νούµερα και να φέρει τις µετρήσεις λίγο πιο κοντά στα µέτρα του 

αλλά και των περισσοτέρων άλλων, υπολόγισε πώς εάν στην αρχή του CSS αρχείου 

ορίσει: 

 

Body {font-size: 62.5%;} 

 

τότε η µονάδα µέτρησης αποστάσεων και µεγεθών em µοιάζει περισσότερο µε την 

µονάδα µέτρησης pixels. Ο λόγος είναι γιατί το 62.5% του 16px είναι τα 10px και αυτό 

το νούµερο είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον να το υπολογίζει και να το συγκρίνει µε 

άλλα πιο «γνωστά» µεγέθη. Άρα, ακολουθώντας την µέθοδο του Richard Rutter, τότε 

το 1 em θα ισοδυναµεί µε 10px, τα 1,5em µε 15px, τα 0.9 em µε 9px κλπ και η 

µετατροπή όλων των διαστάσεων του ιστοτόπου, θα γίνει εύκολη διαδικασία. 

 

Ένας δεύτερος τρόπος είναι η χρήση της φόρµουλας του Marcotte. Χρησιµοποιώντας 

την εξίσωση target / context = result και συνυπολογίζοντας ότι το προεπιλεγµένο 

µέγεθος γραµµατοσειράς σε ένα έγγραφο HTML στους περισσότερους περιηγητές είναι 

τα 16px, το παρακάτω κοµµάτι κώδικα CSS: 

 

h1 { font-size: 48px; } 

 

µπορεί να µετατραπεί ως εξής: 
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h1 { font-size: 3em;  /* Το αποτέλεσµα της διαίρεσης 48 ÷ 16 */ } 

 

2.6 Fluid Images 
 

Ένα ακόµη βασικό στοιχείο της responsive σχεδίασης είναι οι ελαστικές εικόνες (fluid 

images). Η «ελαστικότητα» επιτυγχάνεται µε το παρακάτω κοµµάτι κώδικα CSS: 

 

img {  

   max-width: 100%;  

} 

 

Υπάρχουν ορισµένα σηµαντικά ζητήµατα που πρέπει να λάβει υπόψη ο 

προγραµµατιστής, κατά τη χρήση αυτής της προσέγγισης. Πρώτον, απαιτεί εικόνες 

µεγάλου µεγέθους, ώστε να µη χαλάει η ποιότητα τους κατά την προσαρµογή τους 

(scale) σε µεγάλες οθόνες. Δεύτερον, οι εικόνες αυτές, χρησιµοποιούνται για κάθε 

οθόνη, ακόµα και αν για παράδειγµα στη µικρή οθόνη ενός κινητού θα ήταν αρκετή η 

εικόνα στο 25% του µεγέθους της. Αυτό σηµαίνει ότι γίνεται σπατάλη του bandwidth, 

κάτι που συνιστά σηµαντικό πρόβληµα ειδικά για τους χρήστες που πλοηγούνται στον 

ιστότοπο µε κινητές συσκευές.  

 

Αρκετοί έχουν προσπαθήσει να αντιµετωπίσουν το παραπάνω πρόβληµα, 

προσπαθώντας να παράσχουν µικρότερες εικόνες στις συσκευές που έχουν µικρές 

οθόνες. Η πρώτη αξιοσηµείωτη απόπειρα ήταν από το Filament Group µε ονοµασία 

«Responsive Images», η οποία όµως για να υλοποιηθεί χρειαζόταν να τροποποιηθεί η 
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HTML που σχετίζονταν µε τις εικόνες. (Filament Group, 2010).  

 

Η πιο αξιόλογη λύση στο πρόβληµα, ήρθε από τον Matt Wilcox και ονοµάζεται 

Adaptive Images. Αυτή η λύση δε χρειάζεται τροποποίηση της HTML και στην ουσία 

δηµιουργεί αυτόµατα εικόνες µικρότερου µεγέθους οι οποίες βασίζονται στην αρχική 

εικόνα. Οι Adaptive Images είναι ο βέλτιστος τρόπος «σερβιρίσµατος» διαφορετικών 

εικόνων, ανάλογα µε το µέγεθος της οθόνης της συσκευής του χρήστη.  

 

2.7 CSS Grid Frameworks 
 

Το grid στον σχεδιασµό και γενικότερα στην κατασκευή ενός ιστοτόπου, είναι το 

διάφανο εκείνο πλέγµα που επιτρέπει στον προγραµµατιστή να «στήσει» τα στοιχεία 

της ιστοσελίδας, έχοντας έλεγχο στις αποστάσεις των στοιχείων και κρατώντας πάντα 

οµοιόµορφη την δοµή.  

Θα µπορούσαν να παροµοιαστούν µε τις γραµµές ενός τετραδίου, οι οποίες βοηθούν 

στο να γραφεί το κείµενο ίσια.  Στο grid όµως, υπάρχουν και οριζόντιες, αλλά και 

κάθετες γραµµές. 

 

Τα grids συνήθως αποτελούνται από 9, 12, 16, 20 ή 24 στήλες, µε συγκεκριµένες 

αποστάσεις µεταξύ τους και συνολικό πλάτος όσο το πλάτος όλης της ιστοσελίδας. 

Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που το grid µπορεί να έχει άλλο αριθµό στηλών, 

αλλα γενικότερα αυτό είναι το πιο σύνηθες πλήθος στηλών σε ένα grid. Υπάρχουν 

επίσης grids στα οποία µπορεί να έχουµε και οριζόντιες γραµµές, στο ίδιο πλάτος 

(πάχος) µε τις κάθετες, σχηµατίζοντας κάτι σαν µιλιµετρέ χαρτί. Ο κανόνας γενικά όταν 
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υπάρχουν και κάθετες και οριζόντιες γραµµές, είναι να έχουν το ίδιο πλάτος (πάχος) για 

οµοιοµορφία αλλά πολλές φορές θα τύχει να έχουν και διαφορετικά πλάτη. 

 

Τα CSS Grid Frameworks είναι set από πλέγµατα σε διαφορετικό αριθµό στηλών και σε 

διαφορετικά συνολικά µεγέθη. Συνοδεύονται συνήθως και από εργαλεία που µας 

επιτρέπουν να τα παραµετροποιήσουµε, όπως για παράδειγµα να αλλάξουµε τον αριθµό 

των στηλών ή τις αποστάσεις µεταξύ τους. Τέλος, τα περισσότερα παράγουν ή 

προσφέρουν και έτοιµο CSS κώδικα, ώστε να ενσωµατωθούν στον κώδικα της 

ιστοσελίδας χωρίς πολύ κόπο.  

Με λίγα λόγια, ο προγραµµατιστής, αντί να κατασκευάσει µόνος του το fluid layout και 

τα αναγκαία media queries, έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει κάποιο έτοιµο CSS 

Grid Framework (Rachel, 2013). 

 

Παρακάτω παρατίθενται τα πιο γνωστά CSS Grid Frameworks: 

 

Columnal: To Columnal framework προσφέρει grid συνολικού πλάτους 1140-pixel και 

επιτρέπει την διαπλάτυνση και συρρίκνωση του περιεχοµένου ανάλογα µε το µέγεθος 

της οθόνης. Το ελαστικό αυτό grid παρέχει στήλες και υποστήλες ώστε να µπορεί να 

διαχειρίζεται το µέγεθος του περιεχοµένου από τις µεγαλύτερες αναλύσεις µέχρι και τις 

αναλύσεις για κινητές συσκευές. 

 

960 Grid System: Όταν οι αναλύσεις των οθονών ήταν ώς επί το πλείστον µέχρι 1024 

pixels δηµιουργήθηκε το 960.gs για την δηµιουργία responsive layouts µε µέγιστο 

µέγεθος οθόνης τα 960pixels. Υπάρχουν δύο παραλλαγές: 12 ή 16 στήλες, οι οποίες 
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µπορούν να χρησιµοποιηθούν ξεχωριστά ή σε συνδιασµό. Η µετεξέλιξη του ονοµάζεται 

unsemantic, το οποίο όµως βασίζεται εξ ολοκλήρου σε ποσοστά και όχι σε πλήθος 

στηλών. 

 

Responsive Grid System: Είναι ένα ελαστικό framework, το οποίο χωρίζεται σε 12, 16 

και 24 στήλες και περιέχει όλα τα media queries που θα χρειαστούν για τις 

περισσότερες συσκευές. 

  

Skeleton: Είναι µια συλλογή CSS αρχείων, για προγραµµατιστές που θέλουν να 

κατασκευάσουν εύκολα και γρήγορα, responsive layouts. Το Skeleton είναι µια 

αναθεώρηση του 960 grid system και η σύνταξη του είναι αρκετά εύκολη. 

  

Twitter Bootstrap: Το Bootstrap δεν είναι απλά ένα CSS Grid Framework, αλλά ένα 

Frontend Development Framework, καθώς εκτός από το 12-στηλο responsive grid, 

παρέχει στους προγραµµατιστές, ότι χρειάζονται για να κατασκευάσουν έναν 

repsonsive ιστότοπο, όπως CSS και HTML αρχεία, Javascripts, γραµµατοσειρές και set 

εικονιδίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ RESPONSIVE 

ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 

3.1 Εισαγωγή 
 

Στο παρόν κεφάλαιο πραγµατοποιείται παρουσίαση ορισµένων εκ των πιο 

διαδεδοµένων προτύπων ιστοτόπων (website templates), η σχεδίαση των οποίων έχει 

εναρµονιστεί µε αρχές και προδιαγραφές που διέπουν τη «responsive σχεδίαση». 

Παράλληλα, επιχειρείται ανάλυση των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων τους 

βάσει των καλών σχεδιαστικών πρακτικών που περιγράφηκαν εκτενώς σε προηγούµενο 

κεφάλαιο (Κεφάλαιο 2). Αναλυτικότερα, στις επόµενες ενότητες παρουσιάζονται τα 

πρότυπα: 

 

• Avada 

• Enfold  

• JA University 

• Divi 

• Fontaine 

• SmartStart 
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3.2 Avada 
 

 

Εικόνα 1 - Avada theme 

 

Το Avada theme (http://theme-fusion.com/avada/) είναι το πρώτο σε πωλήσεις πρότυπο 

για την πλατφόρµα Wordpress (πάνω από 80.000 αγορές), προσφέρει πλήρως 

παραµετροποιήσιµο layout, διαφορετικούς χρωµατικούς σχεδιασµούς, µοντέρνες 

γραµµατοσειρές και βασική υποστήριξη σε όλους τους χρήστες. 

 

 

Πλεονεκτήµατα: 

 

• Έχει υλοποιηθεί µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών HTML5 και CSS3. 

• Χρησιµοποιεί fluid images. 

• Καλή οργάνωση των media queries. 

• Υποστηρίζει παλαιότερους φυλλοµετρητές (internet explorer 8+) 

 

Μειονεκτήµατα: 

 

• Χρησιµοποιεί pixels αντί για ems. 

• Χρησιµοποιεί fixed σχεδιασµό αντί για proportional. 
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• Η σχεδίαση του στηρίζεται σε µεγάλου πλάτους sliders, αναγκάζοντας τον 

χρήστη να χρησιµοποιήσει φωτογραφικό υλικό, κάτι που έχει επιπτώσεις στην 

ταχύτητα και απόδοση του ιστοτόπου, αλλά περιορίζει και τη σχεδίαση του 

ιστοτόπου, ο οποίος αναγκαστικά θα πρέπει να βασιστεί στη φωτογραφία. 

 

Ιστότοποι που το χρησιµοποιούν: 

 

http://www.blogs.xerox.com/ 

http://epixelmedia.com 

http://mymh.ca 

http://www.lindseywcollins.com 

 

3.3 Enfold 
 

 

Εικόνα 2 - Enfold theme 

 

To Enfold theme (http://themeforest.net/item/enfold-responsive-multipurpose-

theme/4519990?ref=Kriesi) είναι ένα ευρέως διαδεδοµένο πρότυπο για το Wordpress, 

µε κύριο χαρακτηριστικό την ευκολία εγκατάστασης και διαχείρισης. Είναι πλήρως 

παραµετροποιήσιµο και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή κάθε είδους 
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ιστότοπου, είτε αυτός αποτελεί απλά µια εταιρική παρουσίαση, είτε ένα πολύπλοκο 

ηλεκτρονικό κατάστηµα. 

 

Πλεονεκτήµατα: 

 

• Έχει υλοποιηθεί µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών HTML5 και CSS3. 

• Χρησιµοποιεί fluid images. 

• Χρησιµοποιεί proportional layout 

• Υποστηρίζει παλαιότερους φυλλοµετρητές (internet explorer 8+) 

 

Μειονεκτήµατα: 

 

• Χρησιµοποιεί pixels αντί για ems. 

• Η σχεδίαση του στηρίζεται σε µεγάλου πλάτους sliders, αναγκάζοντας τον 

χρήστη να χρησιµοποιήσει φωτογραφικό υλικό, κάτι που έχει επιπτώσεις στην 

ταχύτητα και απόδοση του ιστοτόπου, αλλά περιορίζει και τη σχεδίαση του 

ιστοτόπου, ο οποίος αναγκαστικά θα πρέπει να βασιστεί στη φωτογραφία. 

 

Ιστότοποι που το χρησιµοποιούν: 

 

http://provideoannouncements.com/ 

http://www.medienvirus.de/ 

http://www.execsearch.com/ 

http://www.oxynium.com/ 
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3.4 JA University 
 

 

Εικόνα 3 - JA University theme 

 

Το JA University Joomla template (http://www.joomlart.com/joomla/templates/ja-

university), κατασκευάστηκε τον Δεκέµβρη του 2013 από την οµάδα της JoomlArt, έχει 

ήδη πάνω από 50.000 πωλήσεις και αποτελεί το πιο διαδεδοµένο Joomla template για 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα, εργαστήρια και πανεπιστήµια. 

Πλεονεκτήµατα: 

 

• Έχει υλοποιηθεί µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών HTML5 και CSS3. 

• Χρησιµοποιεί fluid images. 

• Χρησιµοποιεί ems αντί για pixels 

• Υποστηρίζει παλαιότερους φυλλοµετρητές (internet explorer 8+) 

 

Μειονεκτήµατα: 

 

• Χρησιµοποιεί fixed σχεδιασµό αντί για proportional. 
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Ιστότοποι που το χρησιµοποιούν: 

 

http://www.apfpbangkok2016.com/ 

http://cs.unza.zm/ 

http://www.rmglobalhealth.com/ 

http://uskbukavu.com/ 

 

 

3.5 Divi 
 

 

Εικόνα 4 - Divi theme 

 

Το Divi theme (http://www.elegantthemes.com/gallery/divi/) αποτελεί είναι ένα πολύ 

ελαφρύ Wordpress theme που σχεδιασµένο έτσι ώστε να κάνει εύκολη τη ζωή του 

προγραµµατιστή. Περιλαµβάνει µηχανισµό που µεταµορφώνει τα στοιχεία ενός 

ιστότοπου, σε “δοµικά τουβλάκια”, έτσι ώστε να µη χρειαστεί να γραφτεί ούτε µια 

γραµµή κώδικα.  

 

Πλεονεκτήµατα: 

 

• Χρησιµοποιεί ems αντί για pixels. 



 
 

62 

• Χρησιµοποιεί fluid images. 

• Υποστηρίζει παλαιότερους φυλλοµετρητές (internet explorer 8+) 

 

Μειονεκτήµατα: 

 

• Δεν χρησιµοποιεί τις νέες τεχνολογίες HTML5, CSS3. 

• Χρησιµοποιεί fixed layout αντί για proportional. 

 

Ιστότοποι που το χρησιµοποιούν: 

 

http://thedesignspace.co/ 

http://conversionlab.no/ 

http://donaldohertyengage.com/ 

http://www.kaylarosedesign.com/ 

 

 

3.6 Fontaine 
 

 

Εικόνα 5 - Fontain template 
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Το Fontain Joomla template (http://themeforest.net/item/fontaine-clean-joomla-

business-template/2593291), αποτελείται από υψηλής ανάλυσης γραφικά (retina), 

προσφέρει απεριόριστες δοµικές και χρωµατικές επιλογές, είναι ελαφρύ και πολύ 

γρήγορο και θεωρείται κατάλληλο για επαγγελµατικούς ιστοτόπους µε πολλές 

απαιτήσεις. 

 

Πλεονεκτήµατα: 

 

• Χρησιµοποιεί τις νέες τεχνολογίες HTML5 και CSS3. 

• Χρησιµοποιεί proportional layout. 

• Χρησιµοποιεί fluid images. 

 

Μειονεκτήµατα: 

 

• Χρησιµοποιεί pixels αντί για ems. 

• Δεν υποστηρίζει παλαιούς φυλλοµετρητές (πχ. internet explorer 8). 

• Η σχεδίαση του στηρίζεται σε µεγάλου πλάτους sliders, αναγκάζοντας τον 

χρήστη να χρησιµοποιήσει φωτογραφικό υλικό, κάτι που έχει επιπτώσεις στην 

ταχύτητα και απόδοση του ιστοτόπου, αλλά περιορίζει και τη σχεδίαση του 

ιστοτόπου, ο οποίος αναγκαστικά θα πρέπει να βασιστεί στη φωτογραφία. 

 

Ιστότοποι που το χρησιµοποιούν: 

 

https://www.inatural.gr 

http://www.maxidentclinic.co.uk 

http://www.mobiusconsulting.com 

http://www.assiste.it 

 

 

 

 

 



 
 

64 

3.7 SmartStart 
 

 

Εικόνα 6 - SmartStart theme 

 

 

Το SmartStart theme (http://themeforest.net/item/smartstart-responsive-html5-

template/1674915), αποτελεί την πιο διαδεδοµένη λύση (µε περισσότερες από 11.000 

πωλήσεις) για τους προγραµµατιστές που σκοπεύουν να κατασκευάσουν έναν ιστότοπο 

µε το δικό τους σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου. Είναι ένα HTML5 πρότυπο, που 

χρησιµοποιεί τεχνολογίες αιχµής (CSS3, Ayax, jQuery) και θεωρείται κατάλληλο για 

κάθε είδους ιστότοπο. 

 

Πλεονεκτήµατα: 

 

• Έχει υλοποιηθεί µε τις τεχνολογίες HTML5 και CSS3. 

• Χρησιµοποιεί proportional layout. 

• Χρησιµοποιεί fluid images. 

• Χρησιµοποιεί ems αντί για pixels. 

• Υποστηρίζει παλαιότερους φυλλοµετρητές (internet explorer 7+).  
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Μειονεκτήµατα: 

 

• Δεν ενσωµατώνεται σε κάποιο από τα γνωστά και διαδεδοµένα συστήµατα 

διαχείρισης περιεχοµένου. 

• Η σχεδίαση του στηρίζεται σε µεγάλου πλάτους sliders, αναγκάζοντας τον 

χρήστη να χρησιµοποιήσει φωτογραφικό υλικό, κάτι που έχει επιπτώσεις στην 

ταχύτητα και απόδοση του ιστοτόπου, αλλά περιορίζει και τη σχεδίαση του 

ιστοτόπου, ο οποίος αναγκαστικά θα πρέπει να βασιστεί στη φωτογραφία. 

 

Ιστότοποι που το χρησιµοποιούν: 

 

http://wellington.govt.nz/ 

http://www.4kfinish.com 

http://steamit.com.au 

http://www.riesner-pumpen.com 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (COSYLLAB) 

 

4.1 Εισαγωγή 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά ο ανανεωµένος ιστότοπος του 

εργαστηρίου CosyLLab, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Μεταπτυχιακής 

Διπλωµατικής Εργασίας. Αρχικά περιγράφεται το Σύστηµα Διαχείρισης Περιεχοµένου 

(CMS) Joomla, που χρησιµοποιηθήκε και παραµετροποιήθηκε έτσι ώστε να ακολουθεί 

πιστά τη χρήση των νέων τεχνολογιών που περιγράφονται στα προηγούµενα κεφάλαια, 

µε αναφορά σε παρόµοια συστήµατα και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Ιδιαίτερη 

έµφαση δίνεται στην υλοποίηση του προτύπου (template) που χρησιµοποιήθηκε για την 

εµφάνιση και τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου, καθώς και στο template framework 

Gantry, στο οποίο βασίζεται το template και είναι υπεύθυνο για την ενσωµάτωση των 

νέων τεχνολογιών και των καλών πρακτικών χρήση τους. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι λειτουργίες και τα βασικά χαρακτηριστικά του 

ιστοτόπου, µε ενδεικτικές εικόνες (screenshots) από το περιβάλλον χρηστών (frontend), 

καθώς και από το περιβάλλον διαχειριστών (backend). 

Ο υλοποιηµένος ιστότοπος είναι διαθέσιµος στο http://www.nikosmdtps.com/cosyllab.  
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4.2 Τι είναι τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) 
 

Τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου (CMS), αποτελούν συστήµατα ειδικά 

σχεδιασµένα για την διαχείριση δυναµικών ιστοτόπων και υποστηρίζουν τη δηµιουργία, 

διαχείριση, διανοµή, αλλά και τη συντήρηση περιεχοµένου, κάτι αρκετά δύσκολο να 

επιτευχθεί µε τη συµβατική χρήση απλών HTML σελίδων. (Mauthe & Thomas, 2005). 

Ένα CMS απαιτεί ιδιαίτερη εµπειρία για να εγκατασταθεί και να ολοκληρωθούν οι 

απαραίτητες ρυθµίσεις και οι προσθήκες χαρακτηριστικών· εντούτοις, δεν έχει 

ιδιαίτερες απαιτήσεις για τη συντήρηση και ανανέωση του περιεχοµένου (πρακτικά 

αρκεί η ικανότητα χρήσης κειµενογράφου). Τα CMS διακρίνονται σε δύο βασικές 

κατηγορίες: 

 

4.2.1 CMS κλειστού κώδικα 

Τα CMS κλειστού κώδικα είναι εµπορικά κατοχυρωµένα, καθώς και µε 

προσδιορισµένες υπηρεσίες. Συνήθως, είναι καλύτερα τεκµηριωµένα και πιο ασφαλή 

αλλά στον αντίποδα βρίσκεται το µειονέκτηµα του αυξηµένου κόστους. Ορισµένα CMS 

κλειστού κώδικα είναι το Vignette Content Management, IBM Workplace Web Content 

Management, Dynamicweb και Powerfront CMS.  

 

4.2.2 CMS ανοιχτού κώδικα 

Στα CMS ανοικτού κώδικα επιτρέπεται η πρόσβαση και η αλλαγή του πηγαίου κώδικα. 

Η εφαρµογή στις περισσότερες περιπτώσεις βρίσκεται εξ’ολοκλήρου στο διαδίκτυο και 

ο ενδιαφερόµενος µπορεί να την αποκτήσει εύκολα, γρήγορα και συνήθως µε µηδενικό 
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κόστος. Σε κάθε τέτοιο CMS, υπάρχουν συντονιστικά σώµατα των κοινοτήτων που 

διαµοιράζουν τις διάφορες αρµοδιότητες στους προγραµµατιστές.  

Μερικά δηµοφιλή CMS ανοικτού κώδικα είναι τα Joomla, Drupal και Wordpress.  

 

Ένα CMS απαρτίζεται από δύο βασικά περιβάλλοντα, αυτό του διαχειριστή (backend) 

και εκείνο του χρήστη (frontend). Στο backend πραγµατοποιούνται όλες οι απαραίτητες 

ενέργειες για την δηµιουργία, τη διαχείριση, τη διανοµή και τη συντήρηση του 

περιεχοµένου, ενώ στο frontend παρουσιάζεται το αποτέλεσµα που προκύπτει από 

αυτές τις ενέργειες.  

 

4.3 Τα πιο γνωστά CMS ανοιχτού κώδικα - Σύγκριση, πλεονεκτήµατα 
- µειονεκτήµατα 

 

4.3.1 Drupal 

Το Drupal είναι ένα ανοικτού κώδικα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (CMS), 

γραµµένο σε PHP. Σύµφωνα δε µε το «State of Drupal», το Drupal χρησιµοποιείται ως 

backend του συστήµατος για τουλάχιστον 1% των δικτυακών τόπων σε όλον τον 

κόσµο, οι οποίοι µπορεί να είναι είτε µικρά προσωπικά blogs, είτε δικτυακοί τόποι για 

µεγάλες επιχειρήσεις. Χρησιµοποιείται επίσης για τη διαχείριση της γνώσης και για 

συνεργασία στον τοµέα των επιχειρήσεων. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Drupal είναι τα περισσότερα από τα κοινά 

χαρακτηριστικά όλων των συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου (CMS), όπως είναι η 

διαχείριση του συστήµατος, η εγγραφή στον ιστότοπο, η διατήρηση λογαριασµών 
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µεµονωµένων χρηστών σύµφωνα µε την άδεια και τα προνόµια που δίνονται στον 

εκάστοτε χρήστη, η δηµιουργία και η διαχείριση µενού και η δηµιουργία RSS-feeds, 

blogs ή φόρουµ.  

Μερικά από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα του Drupal είναι τα εξής: 

 

Τεχνικά προηγµένο: Το Drupal είναι το πιο «technically advanced» από τα τρία CMS 

που συγκρίνονται στην παρούσα διπλωµατική εργασία. Ο τρόπος ανάπτυξηςτου 

επιτρέπει την εξοικονόµηση πόρων server συγκριτικά µε το WordPress και το Joomla. 

 

Βελτιωµένη απόδοση: Ιστοσελίδες βασισµένες στο Drupal, φορτώνουν γρηγορότερα 

και παρουσιάζουν χαµηλότερους χρόνους απόκρισης σε σύγκριση µε τα άλλα δύο 

CMS. 

 

Παραµετροποιησιµότητα: Με µεγάλο αριθµό διαθέσιµων plug-ins, αλλά και τη 

δυνατότητα παρέµβασης στον πηγαίο κώδικα, το Drupal είναι το πιο ευέλικτο από τα 

τρία CMS σε επίπεδο παραµετροποιησιµότητας. 

 

Το Drupal έιναι ένα ισχυρό εργαλείο διαχείρισης περιεχοµένου. Όπως όλα τα ισχυρά 

εργαλεία, έτσι και το Drupal απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις προγραµµατισµού και αρκετή 

εµπειρία, που οι µέσοι χρήστες δεν διαθέτουν. Αυτός ο παράγοντας, καθιστά την 

εύρεση υποστήριξης δυσκολότερη συγκριτικά µε την περίπτωση των δύο άλλων CMS 

(Burge 2013).  
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4.3.2 WordPress 

To WordPress ξεκίνησε ως µία καινοτόµος και εύκολη στη χρήση πλατφόρµα blogging, 

αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί σηµαντικά, παρέχοντας πολλές περισσότερες 

επιλογές. Σήµερα, περισσότερο από το 40% των ιστοσελίδων που χρησιµοποιούν 

κάποιο CMS, χρησιµοποιούν το WordPress. Υπολογίζεται πως χρησιµοποιείται ως 

σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου σε άνω των 60.000.000 websites, πράγµα που 

αποδεικνύει τη δηµοτικότητα του. 

 

Το WordPress έχει αρκετά πλεονεκτήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των ακόλουθων: 

 

Παραµετροποιησιµότητα: Διαθέτει τα περισσότερα themes και plug-ins από 

οποιοδήποτε άλλο CMS. 

 

Κοινότητα υποστήριξης: Υπάρχουν εκατοµµύρια άνθρωποι που χρησιµοποιούν το 

WordPress και κατ’ επέκταση, εκατοµµύρια άνθρωποι που µπορούν να βοηθήσουν, να 

λύσουν απορίες και να καθοδηγήσουν. 

 

Το βασικό µειονέκτηµα του WordPress σχετίζεται µε την χρήση σηµαντικού ποσοστού 

πόρων του server, όταν το µέγεθος και η επισκεψιµότητα της ιστοσελίδας αυξηθούν 

αρκετά (Williams & Damstra & Stern, 2013). 
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4.3.3 Joomla 

To Joomla είναι ένα αρκετά δυνατό εργαλείο διαχείρισης περιεχοµένου που µπορεί να 

προσφέρει πολλά από τα χαρακτηριστικά του Drupal, χωρίς όµως να απαιτεί τόσο 

µεγάλη τεχνική εµπειρία και γνώση. Όπως και στις άλλες δύο περιπτώσεις, έτσι και 

στην περίπτωση του Joomla, συναντάται µεγάλο πλήθος plug-ins και themes. 

 

 Αναλυτικά, τα πλεονεκτήµατα του Joomla περιλαµβάνουν τα εξής: 

 

Δεν απαιτεί πολλές τεχνικές γνώσεις: Το Joomla, κατά γενική οµολογία, αποτελεί τη 

µέση λύση ανάµεσα στην ευκολία διαχείρισης που προσφέρει το WordPress και στη 

«δύναµη» που χαρακτηρίζει ένα Drupal-powered ιστότοπο. Ο µέσος χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να διαχειριστεί ένα Joomla-powered ιστότοπο, χωρίς να έχει ιδιαίτερες 

τεχνικές γνώσεις. 

 

Επέκταση και Παραµετροποιησιµότητα: Οι επεκτάσεις του Joomla χωρίζονται στιε 

εξής κατηγορίες: 

 

• Εφαρµογές (Components): Τα Components παρέχουν δυνατότητες επέκτασης 

στο Joomla. Μερικές από αυτές τις εφαρµογές είναι εµπορικές, ενώ άλλες 

διανέµονται ελεύθερα. περιλαµβάνονται σε αυτές εφαρµογές για e-shop, για 

gallery φωτογραφιών, για e-learning και για άλλους ποικίλους σκοπούς.  

 

• Ενθέµατα (Modules): Τα Modules είναι επεκτάσεις που χρησιµοποιούνται για 

την εµφάνιση πληροφοριών σε έναν ιστότοπο Joomla και µπορούν να 
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τοποθετηθούν σε διάφορες θέσεις (module positions) στο πρότυπο (template) 

του ιστοτόπου. Υπάρχουν πολλών ειδών ενθέµατα και στη βασική εγκατάσταση 

του Joomla, αλλά και πολλά τρίτων κατασκευαστών δωρεάν ή εµπορικά. 

 

• Πρόσθετα (Plugins): Τα πρόσθετα (Plugins) είναι επεκτάσεις του υπόβαθρου 

(background) του Joomla και τα οποία επεκτείνουν τις λειτουργικές 

δυνατότητες του συστήµατος. 

 

• Πρότυπα (Templates): Τα πρότυπα (templates) προδιαγράφουν τον όλο 

σχεδιασµό και εµφάνιση του περιεχοµένου του ιστότοπου (της περιοχής 

Διαχείρισης (backend) και της Δηµόσιας περιοχής (frontend)). Υπάρχουν πολλά 

πρότυπα διαθέσιµα δωρεάν, άλλα που µπορούν να αγορασθούν, ενώ υπάρχει 

φυσικά και η δυνατότητα να δηµιουργήσει κανείς ένα δικό του πρότυπο.  

 

Υποστήριξη: Το Joomla διαθέτει µια αρκετά µεγάλη κοινότητα υποστήριξης που 

παρέχει λύσεις και απαντήσεις σε απλά αλλά και πολύπλοκα θέµατα και ερωτήµατα 

που µπορεί να προκύψουν στο µέσο χρήστη.  

 

4.4 Υλοποίηση ιστοτόπου εργαστηρίου CosyLLab 
 

Κατά την µελέτη για την ανάπτυξη του νέου δικτυακού ιστότοπου για τις ανάγκες του 

εργαστηρίου CosyLLab, τα βασικά ζητήµατα που λήφθηκαν υπόψη αφορούσαν σε:  

• Ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών που περιγράφηκαν σε προηγούµενα 

κεφάλαια, για την κατασκευή του ανανεωµένου ιστότοπου, στοχεύοντας στην 
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απλοποίηση και βελτιστοποίηση του κώδικα. 

• Μοντέρνα και καθαρή σχεδίαση που θα ανταποκρίνεται σε όλους τους τύπους 

και τις οθόνες συσκευών. Επίσης, ο νέος ιστότοπος θα πρέπει να µπορεί να 

προσαρµοστεί σε οποιαδήποτε νέα συσκευή ή ανάλυση, η οποία µπορεί να µην 

είναι ακόµα διαθέσιµη και να µη την γνωρίζουµε. 

• Παροχή θετικής εµπειρίας χρήσης στους επισκέπτες, ανεξαρτήτως µέσου και 

τρόπου πρόσβασης στην ιστοσελίδα. 

• Συµβατότητα του ιστότοπου µε όλους τους µοντέρνους περιηγητές (πχ. Safari, 

Mozilla Firefox, Chrome, Opera) και λύση ζητηµάτων συµβατότητας µε παλιούς 

περιηγητές (πχ. internet explorer 8). 

• Δυνατότητα παραµετροποίησης, επέκτασης και προσθήκης νέων λειτουργιών. 

• Ευχρηστία κατά τη συχνή ανανέωση του περιεχοµένου του ιστότοπου από τον 

διαχειριστή. 

 

Για την κατασκευή του νέου ιστοτόπου, επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί το Joomla CMS 

(έκδοση 2.5), καθώς καλύπτει σηµαντικό τµήµα των προαναφερθεισών αναγκών, λόγω 

της δυνατότητας παραµετροποίησης µε τη χρήση διαφόρων προσθέτων και της 

ευχρηστίας του backend του. Ένας ακόµη λόγος επιλογής του Joomla, αποτέλεσε το 

γεγονός ότι το συγκεκριµένο σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου είναι γνώριµο στους 

διαχειριστές, καθώς για τον ήδη υπάρχων ιστότοπο του εργαστηρίου έχει 

χρησιµοποιηθεί µια παλαιότερη έκδοση του (1.5). 

Προκειµένου να επιτευχθεί η συµβατότητα µε όλους τους µοντέρνους περιηγητές, για 

την υλοποίηση του template του νέου ιστοτόπου δόθηκε βαρύνουσα σηµασία στην 
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ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών (HTML5, CSS3), στη βελτιστοποίηση του κώδικα, 

στη responsive σχεδίαση, ώστε ο ιστότοπος να ανταποκρίνεται σε όλους τους τύπους 

και οθόνες συσκευών, καθώς και στο βέλτιστο τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας. 

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, χρησιµοποιήθηκε το Gantry framework, σε 

συνδυασµό µε επιλεγµένα components και modules, τα οποία αναλύονται στη συνέχεια. 

 

4.5 Τι είναι το Joomla Template Framework 
 

Με τον όρο Template Framework, ουσιαστικά εννοούµε έναν άδειο καµβά, µία βάση 

για το σχεδιασµό ενός προτύπου (template). Τα Template Frameworks εγκαθίστανται 

ακριβώς όπως τα κανονικά template του Joomla, περιέχουν όλα τα χαρακτηριστικά που 

χρειάζεται ο προγραµµατιστής - δυναµικές θέσεις ενθεµάτων (module positions), στυλ 

µενού, τις παραµέτρους του προτύπου κλπ και στην ουσία επεκτείνουν τις δυνατότητες 

των Joomla templates, επιτρέποντας πιο εύκολη και προηγµένη παραµετροποίηση από 

τον προγραµµατιστή. (Frankowski, 2013)  

 

Με µια φράση, το framework είναι ένα πρότυπο που αποτελεί το θεµέλιο για την 

κατασκευή άλλων προτύπων.  

 

Η χρήση ενός Joomla Framework έχει πολλά πλεονεκτήµατα: 

 

• Είναι επεκτάσιµο, καθώς έχει κατασκευαστεί για να µπορεί να τροποποιηθεί 

πλήρως. 

• Διευκολύνει την διαδικασία υλοποίησης ενός Joomla Template, καθώς παρέχει 
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χαρακτηριστικά όπως προσθήκη θέσεων ενθεµάτων από την περιχοή του 

διαχειριστή, αλλαγή χρωµάτων και γραµµατοσειρών κ.τ.λ. 

• Παρέχει Javascripts για την υποστήριξη παλιότερων περιηγητών (πχ Internet 

Explorer 8). 

• Παρέχει ενσωµατωµένο CSS Grid και media queries, κάνοντας έτσι τη 

responsive σχεδίαση, αρκετά απλή διαδικασία. 

• Ελαχιστοποιεί τη χρήση plugins (πχ plugins για τη ενσωµάτωση video σε άρθρο 

ή plugin για την ενωµάτωση κώδικα Google Analytics) 

• Υποστηρίζει την τεχνική Child Templates. Με αυτή την τεχνική, ο 

προγραµµατιστής έχει τη δυνατότητα να κάνει όσες αλλαγές χρειαστεί στον 

CSS κώδικα του template χρησιµοποιώντας ένα ξεχωριστό αρχείο CSS (custom 

CSS file) και όχι το βασικό αρχείο του template. Έτσι, µπορεί ανά πάσα στιγµή 

να αναβαθµίσει το Framework, χωρίς να χαθούν οι αλλαγές του. 

 

Τα περισσότερα Frameworks έχουν κοινά χαρακτηριστικά: 

 

• Χρησιµοποιούν HTML5, CSS3. 

• Υποστηρίζουν πολλαπλή διάταξη των στοιχείων του ιστοτόπου. 

• Ενσωµατώνουν Google fonts. 

• Παρέχουν πολλαπλές θέσεις ενθεµάτων. 

• Παρέχουν έτοιµα πτυσσόµενα µενού. 

• Ο κώδικας τους είναι γραµµένος σύµφωνα µε τα Joomla standards και σύµφωνα 

µε τις καλές πρακτικές που προτείνει η W3C. 

• Ο κώδικας τους είναι βελτιστοποιηµένος για τις µηχανές αναζήτησης (SEO). 
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• Συµπιέζουν τα CSS και τα Javascript αρχεία, πετυχαίνοντας έτσι τον βέλτιστο 

χρόνο απόκρισης του ιστοτόπου. 

• Υποστηρίζουν LESS. 

• Παρέχουν ενισχυµένες επιλογές διαµόρφωσης και παραµετροποίησης, από το 

σύστηµα διαχείρισης του template. 

 

4.6 Τα πιο γνωστά Joomla Template Frameworks 
 

Υπάρχει πλέον ένας µεγάλος αριθµός Joomla Template Frameworks διαθέσιµος για 

τους προγραµµατιστές. Παρακάτω αναλύονται τα πιο γνωστά Joomla Template 

Frameworks, καθώς και οι λόγοι επιλογής του Gantry Framework: 

 

4.6.1 Τ3 Framework 

Το T3 Framework κατασκευάστηκε από την JoomlArt (http://www.joomlart.com), και 

είναι ένα από τα πιο δηµοφιλή ελεύθερα frameworks του Joomla. Το T3 Framework 

πρωτοεµφανίστηκε τον Αύγουστο του 2009 (στο JA Purity II template) και συνεχίζει 

και εξελίσεται συνεχώς.  
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Εικόνα 7 - Τ3 Framework 

 

Χαρακτηριστικά: 

• Ενσωµατωµένο Bootstrap 

• Ανάπτυξη µε LESS (δυναµική CSS) 

• Megamenu και προσαρµογή του από την περιοχή διαχείρισης 

• Responsive 

• Βελτιστοποίηση CSS 

• Υποστήριξη RTL 

• Quickstart installation 

• 4 χρωµατικά θέµατα 

• Αλλαγή λογότυπου από την περιοχή διαχείρισης 
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• Πολλαπλά layouts και προσαρµογή τους από την περιοχή διαχείρισης 

• 26 δυναµικές θέσεις ενθεµάτων µε δυνατότητα προσαρµογής από την περιοχή 

διαχείρισης 

• Δυνατότητα εισαγωγής κώδικα στο <head> και στο <body> από την περιοχή 

διαχείρισης 

• Οπτική προσαρµογή από την περιοχή διαχείρισης µε το εργαλείο ThemeMagic 

 

4.6.2 Gantry Framework 
 
Το Gantry framework παρέχεται από έναν κορυφαίο προµηθευτή templates, την 

RocketTheme και αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύνολο δοµικών στοιχείων που έχει ως 

στόχο να καταστήσει την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός Joomla template, εξαιρετικά 

απλή διαδικασία. Πρόσφατα αναβαθµίστηκε στην έκδοση 4.0, στην οποία 

ενσωµατώθηκε το Bootstrap Framework, υποστηρίζοντας έτσι πλήρη responsive 

εµπειρία. 

 

Εικόνα 8 - Gantry Framework 
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Χαρακτηριστικά: 

• Ενσωµατωµένο Bootstrap 

• Ανάπτυξη µε LESS (δυναµική CSS) 

• Διαχείριση γραµµατοσειρών από την περιοχή διαχείρισης 

• Responsive 

• Εισαγωγή Google Analytics από την περιοχή διαχείρισης 

• Διαχείριση Copyright από την περιοχή διαχείρισης 

• Διαχείριση παραµέτρων µενού από την περιοχή διαχείρισης 

• Βελτιστοποίηση CSS 

• Quickstart installation 

• Πολλαπλά layouts και προσαρµογή τους από την περιοχή διαχείρισης 

• 65 δυναµικές θέσεις ενθεµάτων µε δυνατότητα προσαρµογής από την περιοχή 

διαχείρισης 

• 38 πιθανοί συνδυασµοί layout για το κυρίως σώµα και για τις πλαϊνές στήλες 

 

4.6.3 Vertex framework 
 
Το Vertex Framework είναι ένα σύνολο λειτουργιών που δηµιουργεί την λογική του 

πυρήνα και τη δοµή ενός template. Ο σκοπός του Vertex Framework είναι να 

ενοποιήσει τα layouts, τη σχεδίαση, και τις λειτουργίες που το Shape5 έχει χτίσει όλα 

αυτά τα χρόνια για να δηµιουργήσει ένα από τα πιο ευέλικτα, ισχυρά και ισχυρά 

Template Framework! Το Vertex Framework χρησιµοποιείται σε όλα τα template του 

Shape5 που κυκλοφόρησαν µετά τον Ιούνιο του 2011. 
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Εικόνα 9 - Vertex Framework 

 

Χαρακτηριστικά: 

• Ενσωµατωµένο Bootstrap 

• Responsive 

• Social Icons 

• Αλλαγή µεγέθους λογότυπου από την περιοχή διαχείρισης 

• Javascript Multibox 

• Quickstart installation 

• Βελτιστοποίηση CSS 

• Βελτιστοποίηση JavaScript 

• Javascript Tool Tips 

• Megamenu 

• Javascript Lazy load Images 

• Google Fonts Enabled 

• Υποστήριξη RTL 
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• Quickstart installation 

• Πολλαπλά layouts και προσαρµογή τους από την περιοχή διαχείρισης 

• 94 δυναµικές θέσεις ενθεµάτων µε δυνατότητα προσαρµογής από την περιοχή 

διαχείρισης 

 

4.6.4 Helix II Framework 
 
Το Helix II Framework είναι ένα από τα πιο ελαφρά και πλούσια σε χαρακτηριστικά 

Frameworks που αναπτύχθηκε από τo JoomShaper, για την εύκολη διαχείριση των 

προτύπων σε Joomla και Wordpress µε εκατοντάδες εύκολα χαρακτηριστικά. 

 

Εικόνα 10 - Helix II Framework 

 

Χαρακτηριστικά: 

• Ενσωµατωµένο Bootstrap 

• Ανάπτυξη µε LESS (δυναµική CSS) 

• Διαχείριση γραµµατοσειρών από την περιοχή διαχείρισης 

• Megamenu 

• Responsive 

• Αλλαγή λογότυπου από την περιοχή διαχείρισης 

• Διαχείριση Copyright από την περιοχή διαχείρισης 
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• Διαχείριση παραµέτρων µενού από την περιοχή διαχείρισης 

• Βελτιστοποίηση CSS 

• Βελτιστοποίηση JavaScript 

• Υποστήριξη RTL 

• Quickstart installation 

• Πολλαπλά layouts και προσαρµογή τους από την περιοχή διαχείρισης 

• 3 χρωµατικά θέµατα µε προσαρµογή τους από την περιοχή διαχείρισης 

• 18 δυναµικές θέσεις ενθεµάτων µε δυνατότητα προσαρµογής από την περιοχή 

διαχείρισης 

• Δυνατότητες Shortcode 

 

4.7 Επιλογή του κατάλληλου Framework 
 

Η διαδικασία κατασκευής ενός ιστοτόπου, θα µπορούσε να παροµοιαστεί µε την 

κατασκευή ενός σπιτιού, η οποία φυσικά θα πρέπει να ξεκινήσει µε γερά θεµέλια Τα 

θεµέλια του ιστότοπου, στην προκειµένη περίπτωση, είναι το Joomla (οι λόγοι επιλογής 

του αναλύθηκαν στην ενότητα 3.4). Στη συνέχεια ακολουθεί το «χτίσιµο», που στην 

κατασκευή ιστοτόπων µε τη χρήση του Joomla, είναι το template. Η δοµή θα πρέπει να 

είναι σταθερή και συγχρόνως ευέλικτη.  

Η επιλογή του κατάλληλου Framework είναι υψίστης σηµασίας για την κατασκευή του 

template. Πολλά template frameworks περιλαµβάνουν εντυπωσιακά χαρακτηριστικά, 

αλλά απαιτούν πολύ χρόνο και κόπο για την εκµάθηση τους. Η επιλογή λοιπόν, πρέπει 

να γίνει µε κύριο γνώµονα την καλή τεκµηρίωση του Framework από τον 

κατασκευαστή του και την ευκολία εκµάθησης, σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά 
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που προσφέρει, τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν τον προγραµµατιστή για το έργο που 

καλείται να διεκπεραιώσει.  

Για τον ιστότοπο του εργαστηρίου CosyLLab, το Framework που κρίθηκε κατάλληλο, 

σύµφωνα µε τα παραπάνω, είναι το Gantry Framework. 

 

4.7.1 Εγκατάσταση Gantry Framework 

Το Gantry Framework διατίθεται για λήψη (http://www.gantry-

framework.org/download#joomla25) σε τέσσερις διαφορετικούς τύπους: 

 

• Framework: Περιέχει µόνο το Gantry Framework (βιβλιοθήκη, component και 

plugins). 

• Template: Περιέχει µόνο το Gantry Template. 

• Bundle: Το Bundle περιέχει το Gantry Framework (βιβλιοθήκη, component και 

plugins), το Gantry Template και διάφορα ενθέµατα όπως το RokNavMenu για 

τη δηµιουργία των µενού. 

• RocketLauncher: Το RocketLauncher είναι ένα πλήρες πακέτο που περιέχει 

την τελευταία έκδοση του Joomla 2.5, το Gantry Template, Το Framework, 

διάφορα ενθέµατα κ.τ.λ. και η εγκατάσταση του προσφέρει στον 

προγραµµατιστή ένα λειτουργικό ιστότοπο, έτοιµο για παραµετροποίηση. 

 

Το RocketLauncher κρίθηκε ως ο καταλληλότερος τρόπος εγκατάστασης του Gantry 

Framework, καθώς µε αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται µια καθαρή εγκατάσταση της 
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έκδοσης Joomla 2.5, µαζί µε όλα τα απαραίτητα «εργαλεία» για την παραµετροποίηση 

της λειτουργικότητας και της σχεδίασης του ιστότοπου. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι η διαδικασία εγκατάστασης του RocketLauncher, της µεταφοράς 

αρχείων, της δηµιουργίας βάσης κ.τ.λ., καθώς και των προγραµµάτων που 

χρησιµοποιήθηκαν, δεν αποτελεί αντικείµενο µελέτης της παρούσας διπλωµατικής 

εργασίας και για τον λόγο αυτόν, όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται συνοπτικά: 

 

Βήµα 1: Το συµπιεσµένο αρχείο RocketLauncher για το Joomla 2.5 βρίσκεται στον 

ιστότοπο παρουσίασης και τεκµηρίωσης του Gantry Framework (http://www.gantry-

framework.org/download#joomla25). 

 

Βήµα 2: Μετά τη λήψη του αρχείου, πραγµατοποιείται η αποσυµπίεση του µε τη χρήση 

ενός προγράµµατος αποσυµπίεσης. 

 

Βήµα 3: Τα αποσυµπιεσµένα αρχεία µεταφέρονται στον root φάκελο του server που 

φιλοξενεί τον ιστότοπο. Για τις ανάγκες της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, 

χρησιµοποιήθηκε ένα shared hosting πακέτο της εταιρίας Site5 (http://www.site5.com). 

Για την µεταφορά των αρχείων, χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα Coda 2 

(https://panic.com/coda/), το οποίο εκτός των άλλων, λειτουργεί και σαν FTP 

πρόγραµµα.  

 

Βήµα 4: Δηµιουργήθηκε η βάση δεδοµένων, χρησιµοποιώντας το εύχρηστο cPanel που 

παρέχει η εταιρεία hosting και το εργαλείο phpMyAdmin.  
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Βήµα 5: Το τελευταίο βήµα αντιπροσωπεύει την εγκατάσταση του RocketLauncher. 

Αρκεί η πλοήγηση στο url του ιστότοπου, ώστε να εµφανιστεί ένα οδηγός που 

καθοδηγεί τον προγραµµατιστή βήµα βήµα µέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης 

και τη σύνδεση της βάσης που δηµιουργήθηκε στο βήµα 4. 

 

4.8 Παρουσίαση Βασικών Χαρακτηριστικών και Λειτουργιών του 

ιστοτόπου 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η δοµή του CMS Joomla περιλαµβάνει το περιβάλλον των 

διαχειριστών (backend) και το περιβάλλον των χρηστών (frontend). Η παρουσίαση των 

χαρακτηριστικών του ιστοτόπου, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε αυτή τη δοµή, µε τη 

χρήση στιγµιοτύπων (screenshots). Στο περιβάλλον των διαχειριστών λαµβάνει χώρα η 

εγκατάσταση όλων των πρόσθετων (εφαρµογών, ενθεµάτων, προτύπων, plugins) από το 

µενού διαχείρισης επεκτάσεων (Εικόνα 11), στο οποίο παρέχεται η δυνατότητα 

µεταφόρτωσης (upload) των απαραίτητων αρχείων σε µορφή zip.

 

Εικόνα 11 - Διαχείριση Επεκτάσεων 
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4.8.1 Ρυθµίσεις Gantry Template 
 
Στο µενού διαχείρισης προτύπων (Εικόνα 12), καθίσταται εφικτή η διαχείριση των 

εγκατεστηµένων templates, καθώς και η παραµετροποίηση του Gantry Template. Οι 

ρυθµίσεις απαρτίζονται από διάφορες θεµατικές καρτέλες. Οι βασικότερες αναλύονται 

στη συνέχεια: 

 

Εικόνα 12 - Διαχείριση Προτύπων 

 

 

4.8.1.1 Καρτέλα Layouts 

Η καρτέλα Layouts προσφέρει διάφορες επιλογές παραµετροποίησης της διάταξης 

(layout) του template. Κάθε κατηγορία θέσεων ενθεµάτων, έχει 6 διαθέσιµες θέσεις 

ενθεµάτων (module positions). Επίσης, µε τη χρήση ενός slider, ο προγραµµατιστής 

µπορεί να αλλάξει δυναµικά το πλάτος της κάθε θέσης ενθέµατος. Για παράδειγµα: 

Η κατηγορία θέσεων ενθεµάτων «Header Positions», αναπαριστά τη δοµή του Header 

του ιστότοπου. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, για την σχεδίαση του ιστοτόπου του 

εργαστηρίου CosyLLab, επιλέχθηκε το Header να αποτελείται από 3 θέσεις ενθεµάτων 
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(header-a, header-b, header-c). 

Στη θέση header-a ενσωµατώθηκε το λογότυπο του ιστοτόπου, στη θέση header-b το 

κυρίως µενού και στη θέση header-c το module για την αναζήτηση. 

Από προεπιλογή, οι τρεις αυτές θέσεις ενθεµάτων έχουν το ίδιο πλάτος. Σύµφωνα µε τη 

σχεδίαση όµως, η θέση header-b πρέπει να είναι αρκετά µεγαλύτερη από τις δύο άλλες 

θέσεις. To Gantry Framework βασίζει το layout της σελίδας σε 12 στήλες. Άρα, στη 

συγκεκριµένη περίπτωση, κάθε θέση ενθέµατος, χρησιµοποιεί 4 στήλες (4 | 4 | 4), 

δηλαδή 33.333333%. Χρησιµοποιώντας το slider, µπορεί να επιλεγεί διαφορετικό 

πλάτος για την κάθε θέση ενθέµατος. Αλλάζοντας, εποµένως, τη διάταξη σε 3|7|2, όπως 

διαφαίνεται στην εικόνα 13, η θέση header-a πλέον χρησιµοποιεί 3 στήλες (25%), η 

θέση header-b χρησιµοποιεί 7 στήλες (58.333333%) και η θέση header-c χρησιµοποιεί 

2 στήλες (16.666667%). 

 

Εικόνα 13 - Πλάτος θέσεων ενθεµάτων header-a, header-b και header-c 

 

Με τον ίδιο τρόπο παραµετροποιήθηκαν όλες οι διαθέσιµες κατηγορίες θέσεων 

ενθεµάτων, ώστε να ρυθµιστεί η διάταξη των στοιχείων που αποτελούν τον ιστότοπο. 

 

4.8.1.2 Καρτέλα Styles 

Η καρτέλα styles προσφέρει επιλογές παραµετροποίησης του στυλ του ιστοτόπου, όπως 

χρωµατικοί συνδυασµοί φόντου και χαρακτήρων, γραµµατοσειρές κ.τ.λ. Σε αυτή την 
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καρτέλα επίσης, ορίζεται το λογότυπο του ιστοτόπου, καθώς και η θέση ενθέµατος στην 

οποία αντιστοιχεί (πχ. Header-a). 

 

4.8.1.3 Καρτέλα Features 

Η καρτέλα Features παρέχει τη δυνατότητα στον προγραµµατιστή να ενεργοποιήσει ή 

να απενεργοποιήσει (µε τη χρήση διακοπτών) διάφορα χαρακτηριστικά, όπως η 

εµφάνιση ηµεροµηνίας στον ιστότοπο, ο αυξοµειωτής χαρακτήρων (font-sizer), η 

περιοχή εισόδου µελών, πληροφορίες copyright κ.τ.λ. Εκτός από τον διακόπτη, για το 

κάθε χαρακτηριστικό διατίθεται και η επιλογή της θέσης ενθέµατος στην οποία θα 

εµφανίζεται, καθώς και η επιλογή εισαγωγής κειµένου. 

 

4.8.1.4 Καρτέλα Menu 

Η καρτέλα Menu προσφέρει επιλογές που αφορούν στο βασικό µενού του ιστοτόπου. 

Δίνεται η δυνατότητα ενεργοποίησης ή απανεργοποίησης του βασικού µενού, καθώς 

και η επιλογή τύπου (πχ dropdown) και θέσης ενθέµατος (πχ. Header-b). Μια 

σηµαντική επιλογή σε αυτή την καρτέλα, είναι η επιλογή τύπου του βασικού µενού, 

όταν ο χρήστης πλοηγείται στη σελίδα µέσω κινητής συσκευής. 

 

4.8.1.5 Καρτέλα Advanced 

Στην καρτέλα αυτή εντοπίζονται οι σηµαντικότερες επιλογές. Αρχικά δίνεται η επιλογή 

διάταξης του ιστοτόπου, όπου ο προγραµµατιστής µπορεί να επιλέξει αν αυτός θα είναι 

responsive, ή αν θα έχει σταθερό πλάτος (1200px ή 960px). Φυσικά, στην περίπτωση 

του ιστοτόπου του εργαστηρίου CosyLLab, χρησιµοποιείται η responsive 
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διάταξη.Επιπρόσθετα, σε αυτή την καρτέλα, υπάρχουν επιλογές για ενεργοποίηση ή 

απενεργοποίηση του RTL (για γλώσσες µε γραφή από δεξιά στα αριστερά), του LESS 

Compiler (επέκταση της CSS, δίνοντας τη δυνατότητα χρήσης µεταβλητών, 

συναρτήσεων κ.τ.λ.), του Selectivizr (Javascript για την χρήση των ψευδοκλάσεων της 

CSS3, στους περιηγητές internet explorer 6-8, που κανονικά δεν τις υποστηρίζουν) 

κ.τ.λ.  

 

4.8.1.6 Καρτέλα Assignements 

Στην καρτέλα αυτή παρέχεται η δυνατότητα αντιστοίχισης των παραπάνω ρυθµίσεων 

σε συγκεκριµένη σελίδα του ιστοτόπου. 

 

4.8.1.7 Template Overrides 

Οι ρυθµίσεις του Gantry Template ισχύουν για όλες τις σελίδες του ιστότοπου. Στην 

περίπτωση που ο προγραµµατιστής επιθυµεί διαφορετικές ρυθµίσεις σε κάποιες σελίδες 

(πχ. διαφορετική διάταξη µόνο για την αρχική σελίδα), µπορεί να το επιτύχει 

αξιοποιώντας τα template overrides. 

Για να δηµιουργηθεί ένα Template Override, πολύ απλά, ο προγραµµατιστής θα πρέπει 

να πλοηγηθεί στο µενού Διαχείριση Προτύπων και να επιλέξει το Gantry Template. 

Πατώντας στο κουµπί dublicate, θα δηµιουργηθεί ένα αντίγραφο του Gantry Template, 

το οποίο θα αποθηκευτεί αυτόµατα ως Template Override. 

Κατά την επεξεργασία του Template Override, όλες οι επιλογές είναι ακριβώς όπως στο 

αρχικό Gantry Template, αλλά ανενεργές, έχοντας στα αριστερά τους ένα checkbox για 

την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τους. Αφού γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, το 
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Template Override θα πρέπει να αντιστοιχηθεί σε µια συγκεκριµένη σελίδα του 

ιστοτόπου, κάτι που όπως προαναφέρθηκε, µπορεί να επιτευχθεί από την καρτέλα 

Assignements. 

 

4.8.2 Βασικό Μενού Πλοήγησης 
 
Το βασικό µενού πλοήγησης του ιστότοπου, αποτελείται από 3 επίπεδα, τα οποία 

περιλαµβάνουν όλες τις σελίδες του ιστοτόπου, στις οποίες οι χρήστες επιζητούν 

δυνατότητα άµεσης µετάβασης. Στην εικόνα 14 παρουσιάζεται το βασικό µενού, έτσι 

όπως υλοποιήθηκε από την διαχείριση µενού, στο περιβάλλον των διαχειριστών 

(backend).  

 

Εικόνα 14 - Βασικό µενού πλοήγησης στο περιβάλλον διαχειριστών 

 

Αποτελείται από τα στοιχεία (menu items): 
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Home: Η αρχική σελίδα του ιστότοπου. Ο χρήστης, όπου και αν βρίσκεται, έχει τη 

δυνατότητα κάνοντας κλικ στον σύνδεσµο «Home» να πλοηγηθεί στην αρχική σελίδα. 

 

Lab: Περιέχει πληροφοριές που αφορούν στο εργαστήριο CosyLLab. Αποτελείται από 

τα εξής υποµενού: 

• About CosyLLab: Περιέχει περιγραφή του εργαστηρίου, τους τοµείς έρευνας, 

καθώς και τις δραστηριότητες του εργαστηρίου.  

• People: Περιέχει πληροφορίες σχετικές µε τα µέλη του εργαστηρίου. 

o Faculty: Περιέχει πληροφορίες σχετικές µε το βιογραφικό του καθηγητή 

κ. Σίµου Ρετάλη, την καριέρα, τη διδασκαλία, καθώς και τους 

ερευνητικούς τοµείς. 

o Researchers: Περιέχει τους ερευνητές του εργαστηρίου, καθώς και το 

βιογραφικό τους. 

o PhD Candidates: Περιέχει τους υποψήφιους διδάκτορες, καθώς και το 

βιογραφικό τους. 

• Projects: Στο υποµενού «Projects», αναλύονται τα projects που έχουν 

υλοποιηθεί (past projects), καθώς και τα projects που βρίσκονται σε εξέλιξη 

(ongoing projects). 

• Awards: Περιέχει τα βραβεία και τις διακρίσεις του εργαστηρίου. 

• Contact us: Περιέχει χάρτη τοποθεσίας, καθώς και φόρµα επικοινωνίας µε τους 

διαχειριστές του ιστοτόπου του εργαστηρίου. 
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Publications: Το υποµενού «Publications» περιέχει τις δηµοσιεύσεις των µελών του 

εργαστηρίου, οι οποίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε το είδος τους: 

• Books: Τα βιβλία στα οποία συµµετέχουν τα µέλη του εργαστηρίου. 

• Journal Papers: Οι δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά, στις οποίες 

συµµετέχουν τα µέλη του εργαστηρίου. 

• Conference papers: Οι παρουσιάσεις σε συνέδρια, από τα µέλη του 

εργαστηρίου. 

 

Tools: Περιέχει πληροφορίες για τα εργαλεία που έχουν υλοποιηθεί από τα µέλη του 

εργαστηρίου και χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:  

• Learning Tools: Περιέχει τα εργαλεία µάθησης: 

o IMS LD Validator: Είναι µια εφαρµογή web, για την επικύρωση των 

σεναρίων µάθησης, κατά την προδιαγραφή IMS LD. 

o Cadmos: Είναι ένα εργαλείο εκπαιδευτικού σχεδιασµού, που έχει 

αναπτυχθεί µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί από αρχάριους σχεδιαστές. 

o Learning Games: Τα επιτραπέζια παιχνίδια µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την βελτίωση της διαδικασίας της µάθησης.  

o Skoool.gr: Διαδραστικό µαθησιακό υλικό για την πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

• Digital Art Tools: Περιέχει τα εργαλεία ψηφιακής τέχνης: 

o Comic Strip Creator: Είναι µια δωρεάν εφαρµογή για την δηµιουργία 

comics.  
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Teaching: Αφορά στα µαθήµατα τα οποία διδάσκει ο υπευθυνος του εργαστηρίου, τα 

οποία χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

• Undergraduate Degree Program: Προπτυχιακά µαθήµατα. 

• M.Sc. Digital Systems and Services: Μεταπτυχικά µαθήµατα. 

 

Research Activities: Περιέχει αναλυτικά τις ερευνητικές δραστηριότητες του 

εργαστηρίου. 

• Design Patterns: Σχεδιαστικά χνάρια τα οποία περιγράφουν ένα σχεδιαστικό 

πρόβληµα και µια λύση για αυτό το πρόβληµα σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο, 

µαζί µε το σκεπτικό πίσω από αυτή τη λύση και τις συνέπειες (υπέρ και κατά) 

της χρήσης. 

• DEPTH: Αξιολόγηση ευχρηστίας βασισµένη σε Design Paτterns & Heuristics 

criteria (χνάρια σχεδίασης & κριτήρια ευχρηστίας). Η DEPTH εστιάζει στην 

αξιολόγηση διαδραστικών συστηµάτων µε βάση τις ιδιαιτερότητες της 

λειτουργικότητας των συγκεκριµένων συστηµάτων και τους ιδιαίτερους 

στόχους ευχρηστίας των συστηµάτων αυτών. 

Το βασικό µενού πλοήγησης βρίσκεται στο πάνω µέρος (header) της κάθε σελίδας του 

ιστότοπου και η ενσωµάτωση του στον ιστότοπο πραγµατοποιήθηκε από την καρτέλα 

«Menu» του Gantry Template, όπως φαίνεται στην εικόνα 15. Στην ίδια καρτέλα, 

επιλέχθηκε ο τύπος του βασικού µενού, όταν ο χρήστης πλοηγείται στον ιστότοπο µέσω 

κινητής συσκευής.  

Στην εικόνα 16, παρουσιάζεται το βασικό µενού πλοήγησης του ιστοτόπου, και ένα 
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ενδεικτικό υποµενού. 

 

Εικόνα 15 - Καρτέλα Μενού του Gantry Template 

 

 

 

Εικόνα 16 - Βασικό µενού πλοήγησης ιστοτόπου και ενδεικτικό υποµενού 
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4.8.3 Κάθετο µενού στην δεξιά στήλη 
 
Τα κάθετα µενού πλοήγησης είναι ενσωµατωµένα στις εσωτερικές σελίδες του 

ιστοτόπου και στην ουσία προβάλλουν το δεύτερο και τρίτο επίπεδο του στοιχείου του 

µενού, στου οποίου την σελίδα βρίσκονται. Με αυτό τον τρόπο, για παράδειγµα ο 

χρήστης που βρίσκεται στην σελίδα About CosyLLab, στη δεξιά στήλη βλέπει το 

κάθετο µενού µε το δεύτερο και τρίτο επίπεδο του στοιχείου του µενού Lab. Για την 

υλοποίηση του συγκεκριµένου κάθετου µενού, αρχκά δηµιουργήθηκε ένα νέο µενού 

(Labmenu) και στη συνέχεια δηµιουργήθηκαν ξανά τα δύο επίπεδα που το αποτελούν. 

Κάθε στοιχείο του νέου µενού, αποτελεί συντόµευση των στοιχείων του αρχικού µενού. 

Έτσι λοιπόν, το «About CosyLLab» του Labmenu, αποτελεί συντόµευση του «About 

CosyLLab» του βασικού µενού κ.τ.λ (Εικόνα 17).  

 

 

Εικόνα 17 – Δηµιουργία στοιχείου µενού που αποτελεί συντόµευση στοιχείου του αρχικού µενού 

 

Με τον ίδιο τρόπο υλοποιήθηκαν όλα τα κάθετα µενού του ιστοτόπου και για την 

προβολή τους χρησιµοποιήθηκε το ένθεµα RokNavMenu, το οποίο περιλαµβάνεται στο 
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RocketLauncher. Στην εικόνα 18, φαίνονται οι ρυθµίσεις για την προβολή του µενού 

Labmenu, ενώ στην εικόνα 19, παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο εµφανίζεται το 

µενού στο frontend.  

 

 

Εικόνα 18 - Ρυθµίσεις του ενθέµατος RokNavmenu για την προβολή του µενού Labmenu 

 

 

 

Εικόνα 19 - Μενού Labmenu στο frontend 
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4.8.4 Επιλογή ενθεµάτων για την εµφάνιση του περιεχοµένου 
 

4.8.4.1 Ένθεµα Roksprocket 

 
Το ένθεµα Roksprocket περιλαµβάνεται στο RocketLauncher που όπως 

προαναφέρθηκε, χρησιµοποιήθηκε για την εγκατάσταση του Joomla 2.5, του Gantry 

Framework και του Gantry Template. Το Roksprocket, είναι ένα ισχυρό ένθεµα που 

χρησιµοποιήθηκε για την υλοποίηση των περισσότερων χαρακτηριστικών του 

ιστοτόπου, καθώς µπορεί να πάρει διάφορες µορφές όπως φαίνεται στην εικόνα 20 

(Mosaic, Headlines, Lists, Strips, Tabs, Features). Μπορεί να χρησιµοποιήσει ως πηγή 

για το περιεχοµένο, τα ίδια τα άρθρα που έχουν δηµιουργηθεί στο Joomla, αλλά δίνει 

και τη δυνατότητα δηµιουργίας νέου περιχοµένου από τον προγραµµατιστή. 

 

Εικόνα 20 - Διάφορες µορφές του ενθέµατος Roksprocket 
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4.8.4.2 Υλοποίηση του κεντρικού Slider µε το Roksprocket 

Το κεντρικό Slider εµφανίζεται στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου και ο σκοπός του 

είναι η παρουσίαση των εργαλείων του εργαστηρίου CosyLLab, έτσι ώστε να κεντρίσει 

το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Για την υλοποίηση του χρησιµοποιήθηκε το ένθεµα 

Roksprocket µε τη µορφή Features και ως πηγή περιεχοµένου ορίστηκε το «Simple» 

που όπως προαναφέρθηκε, δίνει τη δυνατότητα στον προγραµµατιστή να δηµιουργήσει 

νέο περιεχόµενο για το συγκεκριµένο ένθεµα, αντί να χρησιµοποιήσει ως πηγή τα 

άρθρα που έχουν δηµιουργηθεί στο Joomla.  

Στην καρτέλα «Options», δηµιουργήθηκαν τέσσερα Simple Items (Εικόνα 21), τα οποία 

αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα εργαλεία που επιλέχθηκαν να εµφανίζονται στο κεντρικό 

slider.  

 

 

Εικόνα 21 - Υλοποίηση κεντρικού slider µε τη χρήση του ενθέµατος Roksprocket 
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Για κάθε Simple Item χρησιµοποιήθηκαν οι εξής επιλογές: 

• Τίτλος (title): Επιλέχθηκε κοινός τίτλος για όλα τα Simple items (Learning for 

the Future) 

• Περιγραφή (description): Χρησιµοποιήθηκε HTML κώδικας και κλάσεις που 

παρέχει το Gantry Framework για την responsive σχεδίαση του ιστοτόπου.  

Στην καρτέλα «Assignments»  πραγµατοποιείται η αντιστοίχηση του ενθέµατος µε τις 

σελίδες στις οποίες θα εµφανίζεται. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, αντιστοιχήθηκε µόνο 

στην Αρχική Σελίδα (Εικόνα 22). 

 

 

Εικόνα 22 - Καρτέλα assignments στο ένθεµα Roksprocket 

 

Το αποτέλεσµα της παραπάνω παραµετροποίησης του ενθέµατος Roksprocket, φαίνεται 

στην εικόνα 23. 
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Εικόνα 23 - Κεντρικό slider στο frontend 

 

 

4.8.4.3 Συνδιασµός διαφόρων µορφών του Roksprocket 

Για την υλοποίηση ορισµένων βασικών στοιχείων του ιστοτόπου, χρησιµοποιήθηκε 

συνδιασµός των διαφόρων διαθέσιµων µορφών του ενθέµατος Roksprocket. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η υλοποίηση των καρτελών προβολής 

τελευταίων projects και παλαιών events, στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου. Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση, χρησιµοποιήθηκαν οι µορφές tabs και lists και η υλοποίηση 

έγινε ως εξής: 

 

Βήµα 1: Αρχικά, µε τη χρήση της µορφής lists, δηµιουργήθηκε το ένθεµα για την 

απεικόνιση των τελευταίων projects. Ως πηγή για το περιεχόµενο, χρησιµοποιήθηκαν 

τα ήδη υπάρχοντα άρθρα που αφορούν στα τελευταία projects του εργαστηρίου (Εικόνα 

24) και ο σύνδεσµος που συνοδεύει το κάθε άρθρο, οδηγεί τον χρήστη στη σελίδα 
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Ongoing Projects. 

 

Εικόνα 24 - Υλοποίηση ενθέµατος για την απεικόνιση των τελευταίων projects 

 

Βήµα 2: Στη συνέχεια, δηµιουργήθηκε το άρθρο «Latest Projects», ο σκοπός του 

οποίου ήταν η προβολή του ενθέµατος που κατασκευάστηκε στο βήµα 1. Υπάρχουν 

διάφοροι τρόποι για την προβολή ενθέµατος µέσα σε άρθρο, αλλά το Roksprocket δίνει 

τη δυνατότητα στον προγραµµατιστή να χρησιµοποιήσει το Sortcode, κάνοντας έτσι τη 

διαδικασία όσο πιο απλή γίνεται. Το Sortcode είναι ένα µοναδικό για κάθε ένθεµα 

αλφαριθµητικό (Εικόνα 25), το οποίο χρειάζεται απλά να εισαχθεί στο άρθρο.  

 

 

Εικόνα 25 - Sortcode 
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Βήµα 3: Ακολουθήθηκε η παραπάνω διαδικασία, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί το ένθεµα 

για τα παλαιά events και να ενσωµατωθεί στο άρθρο Past Events, που δηµιουργήθηκε 

γι’αυτόν τον σκοπό. 

 

Βήµα 4: Δηµιουργήθηκε το ένθεµα «Homepage Tabs», µε τη χρήση του ενθέµατος 

Roksprocket και τη µορφή tabs. Τα δύο άρθρα που δηµιουργήθηκαν στα προηγούµενα 

βήµατα (Latest Projects και Past Events), αντιπροσωπεύουν τις καρτέλες προβολής 

τελευταίων projects και παλαιών events αντίστοιχα. Ως πηγή περιεχοµένου λοιπόν, 

χρησιµοποιήθηκαν αυτά τα δύο άρθρα. Με τον τρόπο αυτόν, επιτεύχθηκε η βέλτιστη 

απεικόνιση της πληροφορίας για τον χρήστη, όπως φαίνεται στην εικόνα 26. 

 

 

Εικόνα 26 - Καρτέλες προβολής τελευταίων projects και παλαιών events στο frontend 
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4.8.5 Ένθεµα προσαρµοσµένου κώδικα (Custom HTML) 
 
Το ένθεµα Custom HTML, είναι ένα από τα πολλά προεγκατεστηµένα ενθέµατα που 

έρχονται µαζί µε το Joomla κατά την εγκατάσταση. Το Custom HTML είναι το πιο 

απλό και πιο ευέλικτο ταυτόχρονα από τα ενθέµατα και δίνει τη δυνατότητα στον 

προγραµµατιστή να προβάλλει περιεχόµενο χρησιµοποιώντας κώδικα HTML και CSS 

και έναν απλό κειµενογράφο.  

Στην περίπτωση του ιστοτόπου του εργαστηρίου CosyLLab, χαρακτηριστικό 

παράδειγµα χρήσης του ενθέµατος Custom HTML, αποτελεί το ένθεµα Contact Info 

(Εικόνα 27), το οποίο βρίσκεται στο υποσέλιδο (footer) του ιστοτόπου και είναι 

υπεύθυνο για την προβολή των στοιχείων επικοινωνίας (Εικόνα 28). 
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Εικόνα 27 - Υλοποίηση ενθέµατος Contact info για το υποσέλιδο του ιστοτόπου, µε τη χρήση του 
ενθέµατος Custom HTML 

 

 

Εικόνα 28 - Ένθεµα Contact Info για το υποσέλιδο του ιστοτόπου, στο frontend 
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Ο κώδικας HTML που χρησιµοποιήθηκε είναι ο εξής: 

 

<div class="gantry-width-100"> 

<div class="gantry-width-spacer"> 

<i class="fa fa-home"></i><span> University of Piraeus, Department of Technology 

Education and Digital Systems</span><br />  

<span><i class="fa fa-map-marker"></i> 150 Androutsou Odyssea, 18532 Piraeus, 

Greece</span><br />  

<span><i class="fa fa-phone"></i> Phone: (+30) 210 414 2765</span><br />  

<span><i class="fa fa-phone"></i> Phone (Laboratory): (+30) 210 414 

2746</span><br />  

<span><i class="fa fa-file-text-o"></i> Fax: (+30) 210 414 2753</span><br />  

<span><i class="fa fa-envelope-o"></i> <a href="#">info@cosyllab.gr</a></span> 

</div> 

</div> 

 

4.8.5.1 Κλάσεις Gantry 

Στον παραπάνω κώδικα HTML, χρησιµοποιούνται µια σειρά από κλάσεις του Gantry 

Framework, οι οποίες αναλύονται παρακάτω: 

• gantry-width-χ: Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για το πλάτος του περιεχοµένου. 

Ο αριθµός χ, αντιπροσωπεύει το ποσοστό πλάτους του περιεχοµένου. Στη 
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συγκεκριµένη περίπτωση, ο αριθµός 100, σηµαίνει ότι το περιεχόµενο έχει 

πλάτος 100%. 

• Gantry-width-spacer: Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για τις αποστάσεις του 

περιεχοµένου, δίνοντας του απόσταση 15 pixels από όλες τις πλευρές (margin: 

15px). 

 

4.8.5.2 Κλάσεις Font Awesome 

Η Font Awesome είναι µια γραµµατοσειρά βασισµένη σε κλιµακούµενα εικονίδια 

(vectors), τα οποία µπορούν να παραµετροποιηθούν µε τη χρήση της CSS. Σύµφωνα µε 

τον Dave Gandy, δηµιουργό της Font Awesome, ο ευκολότερος τρόπος ενσωµάτωσης 

της στον ιστότοπο, είναι µε τη χρήση του Bootstrap CDN. Αρκεί η προσθήκη της 

παρακάτω γραµµής στο <head> του ιστοτόπου: 

 

<link href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.1.0/css/font-awesome.min.css" 

rel="stylesheet"> 

 

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία, ο προγραµµατιστής έχει τη δυνατότητα να 

ενσωµατώσει οποιοδήποτε από τα 439 εικονίδια της Font Awesome (έκδοση 4.1.0), 

χρησιµοποιώντας το tag <i>. 

Έτσι λοιπόν, στο κοµµάτι κώδικα HTML του παραδείγµατος, η κλάση <i class="fa fa-

phone"></i>, είναι υπεύθυνη για την προβολή του εικονιδίου τηλεφώνου κ.τ.λ. Στον 

επίσηµο ιστότοπο της Font Awesome (http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/) 
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υπάρχει λίστα µε όλες τις διαθέσιµες κλάσεις εικονιδίων. 

 

4.8.6 Ένθεµα Newsletter Subscriber 

Το ένθεµα Newsletter Subscriber χρησιµοποιήθηκε για την υλοποίηση της φόρµας 

εγγραφής χρηστών στη λίστα Newsletter του ιστοτόπου CosyLLab. Σε αντίθεση µε τα 

προηγούµενα ενθέµατα που αναλύθηκαν, το Newsletter Subscriber, δεν είναι 

προεγκατεστηµένο στο Joomla, αλλά διατίθενται δωρεάν στον ιστότοπο επεκτάσεων 

του Joomla (http://extensions.joomla.org). Ο δηµιουργός του, Χριστόφορος Μαύρος, το 

περιγράφει ως ένα πολύ ελαφρύ και εύχρηστο ένθεµα, που στην ουσία αποτελεί µια 

απλή φόρµα εγγραφής χρηστών. Όταν ο χρήστης εγγραφεί, πραγµατοποιείται η 

αποστολή ενός email µε τα στοιχεία, στον διαχειριστή του ιστοτόπου. Στην εικόνα 29, 

φαίνονται οι επιλογές παραµετροποίησης του ενθέµατος στο backend, ενώ στην εικόνα 

30, η προβολή του στο frontend του ιστοτόπου.  
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Εικόνα 29 – Επιλογές παραµετροποίησης ενθέµατος Newsletter Subscriber 

 

 
 

Εικόνα 30 – Newsletter στο frontend 
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4.8.7 Ένεµα RokAjaxSearch 
 
Το ένθεµα RokAjaxSearch είναι άλλο ένα ένθεµα που περιλαµβάνεται στο 

RocketLauncher και είναι υπεύθυνο για την λειτουργία της αναζήτησης στον ιστότοπο, 

παρέχοντας real time αποτελέσµατα κατά την πληκτρολόγηση. Χρησιµοποιεί την 

τεχνολογία AJAX και την Javascript βιβλιοθήκη Mootools. Στην εικόνα 31, φαίνονται 

οι διάφορες επιλογές παραµετροποίησης του ενθέµατος, ενώ στην εικόνα 32, η 

προβολή του στον ιστότοπο.  

 

 

Εικόνα 31 - Επιλογές παραµετροποίησης ενθέµατος RokAjaxSearch 
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Εικόνα 32 – Αναζήτηση στο frontend 

 

4.8.8 Επιλογή προσθέτων (Plugins) 
 
Πολύ σηµαντικά για την λειτουργία του ιστοτόπου, είναι τα πρόσθετα (plugins), τα 

οποία µπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν από την Διαχείριση 

προσθέτων. Κάποια από αυτά είναι αναγκαία για την σωστή λειτουργία του ιστοτόπου 

και άλλα απλά προσθέτουν επιπλέον δυνατότητες. Παρακάτω παρουσιάζονται 

συνοπτικά τα plugins που χρησιµοποιήθηκαν, πέραν των ήδη προεγκατεστηµένων 

plugins του Joomla. 

 

System – Gantry: Περιλαµβάνεται στην εγκατάσταση του RocketLauncher και είναι 

υπεύθυνο για τη λειτουργία του Gantry Framework. 

 

Content – RokInjectModule Plugin: Περιλαµβάνεται στην εγκατάσταση του 
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RocketLauncher και είναι υπεύθυνο για την ενεργοποίησης της λειτουργίας χρήσης 

Sortcodes, για την εύκολη ενσωµάτωση ενθεµάτων σε άρθρα. 

 

Button – RokCandy: Περιλαµβάνεται στην εγκατάσταση του RocketLauncher και 

επεκτείνει τις δυνατότητες του κειµενογράφου, προσθέτωντας ένα κουµπί για εύκολη 

και γρήγορη ενσωµάτωση κοµµατιών κώδικα που έχουν ήδη δηµιουργηθεί µε τη χρήση 

του Component RokCandy. 

 

Content – ITPSocialButtons: Είναι ένα ελεύθερο πρόσθετο του προγραµµατιστή 

Todor Iliev (http://extensions.joomla.org/extensions/social-web/social-share/social-

multi-share/14094), το οποίο προσθέτει κουµπιά διαµοιρασµού σε κοινωνικά δίκτυα σε 

όλα τα άρθρα του ιστοτόπου. Περιλαµβάνει περισσότερα από 30 σετ εικονιδίων των πιο 

γνωστών κοινωνικών δικτύων και παρέχει πολλές επιλογές παραµετροποίησης, όπως 

ενεργοποίηση – απενεργοποίηση κοινωνικών δικτύων, επιλογή θέσης στο άρθρο (πάνω 

ή/και κάτω από το περιεχόµενο), στοίχιση εικονιδιών κ.τ.λ. 

 

System – RokBooster: Περιλαµβάνεται στην εγκατάσταση του RocketLauncher και 

παρέχει µια σειρά επιλογών ελέγχου που αφορούν στη συµπίεση αρχείων CSS, 

Javascript, γραµµατοσειρών, εικόνων, καθώς και στην ενεργοποίηση της Gzip 

συµπίεσης, ενέργειες απαραίτητες για την βελτιστοποίηση της ταχύτητας ενός 

ιστοτόπου. 
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4.8.9 Επιλογή εφαρµογών (Components) 
 
Οι εφαρµογές (components) αποτελούν βασικά στοιχεία της λειτουργικότητας του 

Joomla. Αν µπορούσαµε να παροµοιάσουµε το Joomla σαν ένα λειτουργικό σύστηµα, 

τα components θα ήταν οι εγκατεστηµένες σε αυτό εφαρµογές. Κάθε Component 

παρέχει µια διεπαφή για την διαχείριση και παραµετροποίηση διαφορετικών πτυχών 

του component και ειναι προσβάσιµο µέσω του µενού «Components» που βρίσκεται 

στο περιβάλλον διαχείρισης (backend) του Joomla. Η βασική εγκατάσταση του Joomla 

περιλαµβάνει προεγκατεστηµένα αρκετά components, όπως το component «Banners» 

για την προβολή διαφηµιστικών, το component «Weblinks» για την προσθήκη 

συνδέσµων κ.τ.λ. 

Η εγκατάσταση ενός νέου Component, πραγµατοποιείται από τη διαχείριση 

επεκτάσεων, όπως ακριβώς συµβαίνει µε τα Modules και τα Plugins (Joomla Docs, 

2014). Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζονται συνοπτικά τα Components που 

εγκαταστάθηκαν στο Joomla. 

 

JCE Editor: Είναι ένα σύνολο εργαλείων για το Joomla, το οποίο παρέχει τη 

δυνατότητα δηµιουργίας περιεχοµένου, χωρίς περιορισµούς, και χωρίς η γνώση HTML, 

CSS να είναι απαραίτητη. Πέρα από τις πάρα πολλές δυνατότητες µορφοποίησης 

κειµένου που προσφέρει ο JCE Editor, περιλαµβάνει και εργαλεία που διευκολύνουν τη 

διαχείριση αρχείων και φωτογραφιών. Το βασικότερο όµως χαρακτηριστικό του, είναι 

ο HTML Editor, ο οποίος περιλαµβάνει λειτουργίες όπως αρίθµηση γραµµών και 

χρωµατιστά tags, κάτι που ο προεπιλεγµένος Editor του Joomla δεν προσφέρει. 

 

Akeeba Backup: Το Akeeba Backup είναι µια δωρεάν εφαρµογή για το Joomla, η 
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οποία είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία, καθώς και επαναφοράς αντιγράφων 

ασφαλείας. Το ενιαίο αρχείο backup που δηµιουργεί, περιέχει όλα τα αρχεία του 

ιστοτόπου, καθώς και τη βάση δεδοµένων και η επαναφορά του πραγµατοποιείται µε τη 

χρήση του Akeeba KickStart, το οποίο καθοδηγεί τον διαχειριστή µε απλά βήµατα, 

µέχρι την ολοκλήρωση της επαναφοράς. Όλη η λειτουργία του Akeeba Backup είναι 

βασισµένη στην τεχνολογία Ajax, κάτι που βοηθάει στην αντιγραφή µεγάλων αρχείων 

και δεδοµένων ταυτόχρονα, χωρίς να προκαλεί προβλήµατα στον server στον οποίο 

φιλοξενείται ο ιστότοπος.  

 

RokCandy Manager: Το RokCandy Manager περιλαµβάνεται στην εγκατάσταση του 

RocketLauncher. Είναι µια ελαφριά εφαρµογή που παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας 

Sortcodes, της µορφής [sortcode], που περιέχουν κώδικα HTML. Το RokCandy 

αναλαµβάνει τη µετατροπή του sortcode στον κώδικα HTML που «περιέχει», 

οργανώνοντας έτσι τη δηµιουργία περιεχοµένου και κάνοντας την διαδικασία 

ευκολότερη και ταχύτερη. 

 

4.9 Έλεγχος επικύρωσης του ιστοτόπου 

Μολονότι οι σύγχρονοι περιηγητές τείνουν να είναι αποτελεσµατικοί στην ανάλυση και 

του πιο µπερδεµένου HTML κώδικα (tag-soup), κάποια λάθη δεν αντιµετωπίζονται 

πάντα επιδέξια. Αρκετά συχνά, διαφορετικοί περιηγητές, σε διαφορετικές πλατφόρµες, 

δεν θα χειριστούν κάποια σφάλµατα µε τον ίδιο τρόπο, καθιστώντας έτσι εξαιρετικά 

δύσκολη την εφαρµογή κοινού στυλ ή διάταξης (Robson & Freeman, 2012).  

 

Από την άλλη πλευρά, η αξιοποίηση τυποποιηµένης, διαλειτουργικής σήµανσης, 
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προσφέρει συµβατότητα του ιστοτόπου µε όλους τους σύγχρονους περιηγητές. Η 

πλειονότητα των προγραµµατιστών που ασχολούνται µε την κατασκευή ιστοτόπων, 

γνωρίζει τα οφέλη του επικυρωµένου (valid) κώδικα και η συντριπτική πλειοψηφία 

τους δηλώνει πως τα σφάλµατα επικύρωσης (validation errors) αποτελούν το πρώτο 

πράγµα που θα ελέγξουν κάθε φορά που συναντούν κάποια δυσλειτουργία ή σφάλµα 

(bug) στον ιστότοπο που κατασκευάζουν.  

 

Τα πλεονεκτήµατα του επικυρωµένου κώδικα, αναλύονται στις παρακάτω ενότητες: 

 

4.9.1 Η Επικύρωση ως απόδειξη του ελέγχου ποιότητας µε αντοχή στο 
πέρασµα του χρόνου  

  

Ο έλεγχος της «ορθής εµφάνισης» µια σελίδα σε αρκετούς σύγχρονους περιηγητές 

ενδεχοµένως παρέχει µια ικανοποιητική διαβεβαίωση πως η σελίδα θα «λειτουργήσει» 

σήµερα, ωστόσο δεν εγγυάται και την λειτουργία της στο µέλλον. 

 

Στο παρελθόν, πολλοί προγραµµατιστές που στηρίχθηκαν στις ιδιορρυθµίες του 

περιηγητή Netscape 1.1, βρήκαν ξαφνικά τις σελίδες τους να εµφανίζονται εντελώς 

κενές στον Netscape 2.0. Αν και ο Internet Explorer αρχικά έθεσε ως στόχο να είναι 

συµβατός σε σφάλµατα µε το Netscape, και αυτός επίσης στη συνέχεια επικεντρώθηκε 

στη συµβατότητα των προτύπων σε µεταγενέστερες εκδόσεις.  

 

Η επικύρωση συνθέτει έναν από τους απλούστερους τρόπους ελέγχου του εάν µια 

σελίδα είναι κατασκευασµένη βάσει των προτύπων Web (Web Standards), και 

προσφέρει την πιο αξιόπιστη εγγύηση πως οι µελλοντικές εκδόσεις των περιηγητών, θα 
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τη διαχειριστούν όπως ακριβώς έχει σχεδιαστεί να χρησιµοποιηθεί.  

 

4.9.2  Η επικύρωση διευκολύνει τη συντήρηση  
 

Είναι εύλογο να θεωρηθεί πως γλώσσες µορφοποίησης όπως η HTML και CSS 

αποτελούν µια µορφή συγγραφής κώδικα, η οποία είναι παγκοσµίως αποδεκτή. Η 

δηµιουργία ιστοτόπων βάσει µιας ευρέως αποδεκτής µορφής συγγραφής κώδικα, 

καθιστά ευκολότερη τη συντήρηση τους, ακόµη και αν η συντήρηση και η εξέλιξη τους 

πραγµατοποιούνται από κάποιον άλλο προγραµµατιστή. 

 

4.9.3 H επικύρωση συνδράµει την εκµάθηση καλών πρακτικών 
 

Πολλοί επαγγελµατίες υλοποιούν ιστοτόπους αξιοποιώντας την HTML και CSS για 

χρόνια και γνωρίζουν σε βάθος τέτοιου είδους τεχνολογίες. Από την άλλη πλευρά, οι 

αρχάριοι προγραµµατιστές, θα εντοπίσουν αυτοµατοποιηµένα εργαλεία ελέγχου που 

είναι ανεκτίµητης αξίας για τον εντοπισµό σφαλµάτων. Μερικοί εκπαιδευτές τονίζουν 

επίσης, πως τα τεστ αυτόµατης επικύρωσης συνιστούν µια καλή εισαγωγή σε 

ευρύτερες, πιο  σύνθετες ποιοτικές έννοιες, όπως εκείνης της προσβασιµότητας από 

όλους (Accessibility). 

 

4.9.4 Η επικύρωση αποτελεί ένδειξη επαγγελµατισµού 
  

Έως σήµερα, υπάρχει µικρή ή καµία πιστοποίηση για τους επαγγελµατίες του 

Διαδικτύου, και ελάχιστα πανεπιστήµια διδάσκουν τεχνολογίες Web, αφήνοντας τους 
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περισσότερους εκπαιδευόµενους να µάθουν από µόνοι τους, µε αµφίβολη επιτυχία. Οι 

µεγάλοι, ικανοί επαγγελµατίες θα είναι υπερήφανοι για τη δηµιουργία περιεχοµένου 

στο Web µε τη χρήση σηµασιολογικής και καλοσχηµατισµένης σήµανσης, 

διαχωρισµού του στυλ από το περιεχόµενο κλπ. Η επικύρωση µπορεί, στη συνέχεια, να 

χρησιµοποιηθεί ως γρήγορος έλεγχος, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν ο κώδικας αποτελεί 

την καθαρή εργασία ενός έµπειρου προγραµµατιστή HTML ή όχι. (W3C, 2009) 

 

4.9.5 Επικύρωση του ιστοτόπου εργαστηρίου CosyLLab 

Για την επικύρωση του ιστοτόπου του εργαστηρίου CosyLLab, χρησιµοποιήθηκε το 

διαδικτυακό εργαλείο επικύρωσης της W3C (http://validator.w3.org). Η επικύρωση της 

HTML πραγµατοποιήθηκε συµφωνα µε τα διεθνή standards της HTML5 και ο 

ιστότοπος πέρασε τον έλεγχο επικύρωσης χωρίς κανένα σφάλµα, όπως φαίνεται στην 

εικόνα 33. 

 

 

Εικόνα 33 - Επιτυχής επικύρωση του ιστοτόπου του εργαστηρίου CosyLLab 

 

4.10 Τροποποιήσεις και βελτιώσεις για καλύτερη ταχύτητα – 

απόκριση του ιστοτόπου 

Η ταχύτητα φόρτωσης ενός ιστοτόπου είναι βασικός παράγοντας για την παροχή 

θετικής εµπειρίας χρήσης στους επισκέπτες του. Διασφαλίζει ότι ο χρήστης 
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επικεντρώνεται στο περιεχόµενο, αντί να περιµένει να φορτώσουν τα γραφικά, οι 

εικόνες, ή ακόµα και στοιχεία του ιστοτόπου που θα τον καταστήσουν λειτουργικό 

(Google Developers, 2012).  

Υπάρχουν αρκετά εργαλεία ελέγχου ταχύτητας, τα οποία µάλιστα, προσφέρουν στον 

προγραµµατιστή και ένα σύνολο προδιαγραφών και συµβουλών, έτσι ώστε να 

ολοκληρώσει τις τροποποιήσεις και τις βελτιώσεις απόκρισης και ταχύτητας του 

ιστοτόπου εύκολα και γρήγορα. 

Τα βασικότερα εργαλεία είναι τα Google PageSpeed και YSlow, τα οποία πρακτικά 

κάνουν την ίδια δουλειά, αλλά διαφέρουν στη βαρύτητα που δίνουν σε κάθε παράγοντα 

που επηρεάζει την ταχύτητα φόρτωσης του ιστοτόπου.  

Για τον έλεγχο της ταχύτητας του ιστοτόπου του εργαστηρίου CosyLLab, 

χρησιµοποιήθηκε το διαδικτυακό εργαλείο GTmetrix (http://gtmetrix.com), το οποίο 

δίνει τη δυνατότητα στους προγραµµατιστές να αναλύσουν τον ιστότοπο, 

χρησιµοποιώντας και το Google PageSpeed, αλλά και το YSlow, προσφέροντας 

µάλιστα ένα σύνολο προτάσεων, λύσεων και συµβουλών, που ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές και των δύο προαναφερθέντων εργαλείων. 

Η συνολική βαθµολογία του ιστοτόπου φαίνεται στην εικόνα 34. 

 

 

Εικόνα 34 – Συνολική βαθµολογία ιστοτόπου, σύµφωνα µε το διαδικτυακό εργαλείο GTmetrix 
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4.10.1 Τροποποιήσεις µεγάλης βαρύτητας 

4.10.1.1 Ενεργοποίηση συµπίεσης Gzip 

Το Gzip είναι το ποιο δηµοφιλές και αποτελεσµατικό λογισµικό συµπίεσης αυτή τη 

στιγµή. Η ανάπτυξη του έγινε από το GNU Project και έγινε πρότυπο από το RFC 1952. 

Η µόνη εναλλακτική µέθοδος συµπίεσης είναι το deflate, αλλά είναι λιγότερο 

αποδοτική. 

Το Gzip γενικότερα µειώνει το συνολικό όγκο δεδοµένων κατά 70%. Περίπου το 90% 

της κίνησης των δεδοµένων περνά από περιηγητές που υποστηρίζουν τη µέθοδο gzip.  

Οι διακοµιστές αποφασίζουν τι θα συµπιέσουν µε το gzip βάση του τύπου του αρχείου 

που διανείµουν κάθε φορά, αλλά συνήθως είναι πολύ περιορισµένοι στο τι µπορούν να 

συµπιέσουν. Στους περισσότερους ιστοτόπους, η συµπίεση γίνεται µόνο στα έγγραφα 

που περιέχουν HTML.  

Σηµαντική είναι επίσης η συµπίεση και των αρχείων σεναρίων (javascript), αλλά και 

των αρχείων CSS, κάτι που δεν συµβαίνει στους περισσότερους ιστοτόπους. Οι εικόνες 

και τα αρχεία PDF δεν θα πρέπει να συµπιέζονται διότι είναι ήδη συµπιεσµένα. Με το 

να συµπιέζονται ήδη συµπιεσµένα αρχεία, εκτός του ότι καταναλώνονται πόροι του 

συστήµατος, υπάρχει πιθανότητα να αυξηθεί και το τελικό µέγεθος των αρχείων αυτών 

(Stefanov, 2012).  

Σύµφωνα µε την ανάλυση στο GTmetrix, η βαθµολογία του ιστοτόπου του εργαστηρίου 

CosyLLab, όσον αφορά στη συµπίεση Gzip, είναι 99%, όπως φαίνεται στην εικόνα 35 

και το µόνο αρχείο που δεν έχει συµπιεστεί είναι αυτό που είναι υπεύθυνο για τη 

γραµµατοσειρά του ιστοτόπου, η οποία καλείται από τον ιστότοπο Google Fonts. 
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Εικόνα 35 - Συµπίεση Gzip 

 

Η συµπίεση Gzip πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του plugin System – RokBooster, το 

οποίο περιλαµβάνεται στην εγκατάσταση του RocketLauncher. 

 

4.10.1.2 Βελτιστοποίηση εικόνων (optimize images) 

Οι εικόνες που δηµιουργούνται σε προγράµµατα όπως το Photoshop ή το Illustrator, 

µπορεί να έχουν σπουδαία εµφάνιση, αλλά το µέγεθος των συγκεκριµένων αρχείων 

είναι συνήθως πολύ µεγάλο. Αυτό συµβαίνει επειδή οι εικόνες κατασκευάζονται σε 

µορφή (format) που καθιστά ευκολότερη τη χρησιµοποίηση τους για διάφορους λόγους. 

Όπως είναι κατανοητό, η φόρτωση του ιστοτόπου θα καθυστερεί πολύ, αν τα αρχεία 

εικόνων ή γραφικών έχουν µέγεθος µερικά MB το κάθε ένα. Βελτιστοποίηση των 

εικόνων σηµαίνει αποθήκευση τους σε format φιλικό για το διαδίκτυο, αφαιρόντας τα 

επιπλέον δεδοµένα που περιέχουν, µειώνοντας έτσι το µέγεθος τους και οδηγώντας σε 

γρηγορότερη φόρτωση του ιστοτόπου. 

Σύµφωνα µε την ανάλυση στο GTmetrix, η βαθµολογία του ιστοτόπου του εργαστηρίου 

CosyLLab, όσον αφορά στη βελτιστοποίηση εικόνων, είναι 100%, όπως φαίνεται στην 

εικόνα 36. 
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Εικόνα 36 - Βελτιστοποίηση εικόνων 

 

4.10.1.3 Ελαχιστοποίηση του κώδικα των αρχείων HTML, CSS και Javascript 

Η ελαχιστοποίηση του κώδικα (minify) αναφέρεται στην εξάλειψη των περιττών bytes 

που καταλαµβάνουν τα κενά, οι κενές γραµµές, τα κενά style blocks, οι εσοχές κ.τ.λ. Τα 

βασικότερα οφέλη αυτής της τεχνικής είναι:  

• Μικρότερο µέγεθος ιστοτόπου 

• Γρηγορότερη φόρτωση του ιστοτόπου 

• Λιγότερες απαιτήσεις από τον διακοµιστή 

• Χρήση λιγότερου bandwidth 

• Παροχή θετικής εµπειρίας χρήσης του ιστοτόπου στους επισκέπτες 

Σύµφωνα µε την ανάλυση στο GTmetrix, η βαθµολογία του ιστοτόπου του εργαστηρίου 

CosyLLab, όσον αφορά στην ελαχιστοποίηση του κώδικα HTML, CSS και Javascript, 

είναι 97%, 99% και 93% αντίστοιχα, όπως φαίνεται στην εικόνα 37. 

 

 

Εικόνα 37 - Ελαχιστοποίηση κώδικα HTML, CSS, Javascript 

 

Η ελαχιστοποίηση του κώδικα πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του plugin System – 

RokBooster, το οποίο περιλαµβάνεται στην εγκατάσταση του RocketLauncher. 
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4.11 Ενδεικτικά στιγµιότυπα ιστοτόπου 

Στο σηµείο αυτό, έχοντας ολοκληρώσει την παρουσίαση των βασικών 

χαρακτηριστικών του ιστοτόπου, καθώς και τους τρόπους βελτιστοποίησης του, 

ακολουθούν ενδεικτικά στιγµότυπα (screenshots) επιλεγµένων σελίδων του ιστοτόπου, 

έτσι όπως φαίνονται σε οθόνες µεγάλου πλάτους, καθώς και σε οθόνες µικρού πλάτους 

(κινητές συσκευές). 
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Εικόνα 38 - Αρχική σελίδα ιστοτόπου εργαστηρίου CosyLLab 
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Εικόνα 39 - Αρχική σελίδα ιστοτόπου εργαστηρίου CosyLLab, όπως εµφανίζεται σε tablets και κινητές 

συσκευές. 
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Εικόνα 40 – Διακρίσεις εργαστηρίου CosyLLab 
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Εικόνα 41 – Σελίδα «Διακρίσεις εργαστηρίου CosyLLab», όπως φαίνεται σε tablets και κινητές 

συσκευές 
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Εικόνα 42 – Σελίδα «Επικοινωνία» 
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Εικόνα 43 – Σελίδα «Επικοινωνία», όπως φαίνεται σε tablets και κινητές συσκευές 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

5.1 Συµπεράσµατα 

Η συγγραφή της παρούσας διπλωµατικής εργασίας αποσκοπούσε στην ανακούφιση του 

προβλήµατος του κατακερµατισµού των συσκευών και διαφορετικών αναλύσεων ώστε 

να µην αλλοιώνεται η εµπειρία χρήσης των επισκεπτών και παράλληλα να 

διευκολύνεται η πλοήγηση τους στον εκάστοτε ιστότοπο. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν την 

επιτακτική ανάγκη αναθεώρησης των τρεχόντων δυσλειτουργικών προσεγγίσεων ως 

προς την κατασκευή ιστοτόπων, διαµορφώθηκαν στο εισαγωγικό κεφάλαιο στόχοι η 

επίτευξη των οποίων θα µπορούσε να παράσχει µια αποτελεσµατική λύση στην 

προβληµατική που τίθεται στη συγκεκριµένη εργασία.  

Αρχικός στόχος υπήρξε η επεξήγηση της σύγχρονης τεχνικής «Responsive Σχεδίαση» 

µέσω της µελέτης της διεθνούς βιβλιογραφίας και της κατανόησης των 

πλεονεκτηµάτων χρήσης της. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε µε την λεπτοµερή 

παρουσίαση και περιγραφή της τεχνικής, των οφελών που απορρέουν από εκείνη και 

των τρόπων αποτελεσµατικής αξιοποίησης για τη δηµιουργία ενός ιστοτόπου στο 

Κεφάλαιο 2 της εργασίας.  

Στη συνέχεια, καταβλήθηκε προσπάθεια εξυπηρέτησης του στόχου της αποσαφήνισης 

εννοιών οι οποίες σχετίζονται µε τις νέες τεχνολογίες (HTML5, CSS3 κ.τ.λ) για τη 

δόµηση του απαραίτητου γνωστικού και κατ’ επέκτασιν για την εφαρµογή καλών 

πρακτικών κατασκευής και σχεδίασης ιστοτόπων και του στόχου περιγραφής των 

χαρακτηριστικών της Responsive Σχεδίασης και επεξήγησης των τρόπων ενσωµάτωσης 

τους στη διαδικασία σχεδίασης ιστοτόπων. Για το λόγο αυτό περιγράφηκαν και 
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αναλύθηκαν οι νέες τεχνολογίες HTML5 και CSS3 και τα νέα χαρακτηριστικά τους 

δεδοµένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε την εν λόγω τεχνική. Παρουσιάστηκαν 

εύστοχα παραδείγµατα χρήσης τους, που αποσκοπούσαν στην εξοικονόµηση χρόνου 

κατά τη διαδικασία του προγραµµατισµού, αλλά και στην αποφυγή λαθών και 

σφαλµάτων. Στο ίδιο πλαίσιο, εκτέθηκαν τα «συστατικά» της responsive σχεδίασης 

(media queries, fluid layout, fluid images), τα οποία συνθέτουν κοµβικό σηµείο των 

προαναφερθεισών νέων τεχνολογιών, το συντακτικό τους, καθώς και τρόποι βέλτιστης 

χρήσης τους. Η σχολαστική µελέτη των παραπάνω οδήγησε στο συµπέρασµα πως η 

ορθή και άρτια υλοποίηση ενός ιστοτόπου  που θα ανταποκρίνεται σε όλους τους 

τύπους συσκευών, προϋποθέτει όχι µόνο την εκµετάλλευση µεµονοµένων τεχνολογιών 

και χαρακτηριστικών, αλλά τον αρµονικό συνδυασµό όλων. 

Στόχο αποτέλεσε, επίσης, η περιγραφή εφαρµογών διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) 

και πρακτικών κατασκευής ιστοτόπων, ώστε να διευκολυνθεί η επιλογή των 

κατάλληλων για την κατασκευή και σχεδίαση ενός ιστοτόπου.  Βάσει ενός συνδυασµού 

κριτηρίων (ευχρηστία, ευκολία εκµάθησης, ευκολία διαχείρισης κ.τ.λ.), λοιπόν, και 

κατόπιν µελέτης και σύγκρισης των διαθέσιµων συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου 

(CMS), για την υλοποίηση του ιστοτόπου του εργαστηρίου Cosyllab επιλέχθηκε το 

CMS Joomla. Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στην παραµετροποίηση του Joomla Template 

και του Joomla Framework Gantry, το οποίο επιλέχθηκε ανάµεσα σε άλλα Frameworks, 

µε κριτήριο την ευκολία εκµάθησης του. Πραγµατοποιήθηκε ανάλυση των 

χαρακτηριστικών του, τα οποία καλύπτουν σε µεγάλο βαθµό τον στόχο, που δεν ήταν 

άλλος από την ενσωµάτωση των τεχνολογιών HTML5 και CSS3, έτσι ώστε να 

αξιοποιηθούν πλήρως τα νέα χαρακτηριστικά τους, καθώς και την ορθή χρήση της 

τεχνικής της responsive σχεδίασης. Στη συνέχεια,  παρουσιάστηκε ο ιστότοπος του 
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εργαστηρίου CosyLLab, τα ενθέµατα, οι εφαρµογές και τα πρόσθετα που 

χρησιµοποιήθηκαν, ώστε να γίνουν ορατά τα οφέλη χρήσης των προαναφερθέντων 

τεχνολογιών και τεχνικών σε ένα πραγµατικό ιστότοπο. 

Για την υλοποίηση ιστοτόπου, βασισµένο στην τεχνική «Responsive Σχεδίαση» και 

στις νέες τεχνολογίες, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία κατασκευής και σχεδίασης 

ιστοτόπων, αρχικά µελετήθηκαν οι προδιαγραφές της W3C για προσβασιµότητα από 

όλους τους χρήστες του διαδικτύου, επεξηγήθηκαν οι λόγοι επικύρωσης του κώδικα 

ενός ιστοτόπου, καθώς και τα πλεονεκτήµατα αυτής της πρακτικής. Ο κώδικας του 

ιστοτόπου του εργαστηρίου CosyLLab, επικυρώθηκε επιτυχώς. Τέλος, αναλύθηκε η 

σηµασία της βελτιστοποίησης της ταχύτητας και απόκρισης ενός ιστοτόπου και 

πραγµατοποιήθηκαν οι προτεινόµενες βελτιώσεις στον ιστότοπο του εργαστηρίου 

CosyLLab, αποσκοπώντας κυρίως στην παροχή θετικής εµπειρίας χρήσης των 

επισκεπτών, καθώς και στην εξοικονόµηση πόρων του συστήµατος. 

 

5.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Λαµβάνοντας υπόψη τα εξαγόµενα συµπεράσµατα και έχοντας ολοκληρώσει την 

υλοποίηση του ιστοτόπου του εργαστηρίου CosyLLab, δηµιουργούνται σκέψεις, οι 

οποίες αποτελούν εναυσµα για  µελλοντικές επεκτάσεις του. 

• Καθώς το πλήθος των ιστοτόπων αυξάνεται συνεχώς, δεν αρκεί πλέον απλά η 

ύπαρξη ενός ιστοτόπου. Πρέπει ο ιστότοπος να ξεχωρίζει, αλλά κυρίως πρέπει 

να µπορεί να βρεθεί ψηλά στην κατάταξη των αποτελεσµάτων των µηχανών 

αναζήτησης για συγκεκριµένες λέξεις/φράσεις κλειδιά που έχουν επιλεγεί να 

εκπροσωπούν το περιεχόµενο του, έτσι ώστε να µπορεί να εντοπιστεί απο τους 



 
 

131 

χρήστες που ενδιαφέρονται. Για να συµβεί αυτό, προτείνεται σαν µελλοντική 

επέκταση, η βελτιστοποίηση του ιστοτόπου για τις µηχανές αναζήτησης (Search 

Engine Optimization - SEO). Η βελτιστοποίηση αφορά στον κώδικα του 

ιστοτόπου (On-page SEO), ο οποίος πρέπει να είναι επικυρωµένος και η 

σύνταξη του να ακολουθεί συγκεκριµένους κανόνες, διαδικασία που ήδη 

ακολουθείται. Πολύ σηµαντική όµως είναι η χρήση διαφόρων µεθόδων 

διασύνδεσης του ιστοτόπου µε άλλους ιστοτόπους παρόµοιου περιεχοµένου, η 

κοινωνική του δικτύωση, η προώθηση σε ιστολόγια κ.α. (Off-page SEO). 

• Οι βελτιστοποιήσεις ταχύτητας που πραγµατοποιήθηκαν στον ιστότοπο του 

εργαστηρίου CosyLLab, αποτελούν τροποποιήσεις µεγάλης βαρύτητας, 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Google. Προτείνεται η περεταίρω εµβάθυνση 

στον τοµέα της βελτιστοποίησης ταχύτητας και απόκρισης του ιστοτόπου, 

καθώς η ταχύτητα είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας διαµόρφωσης της 

πρώτης άποψης του επισκέπτη και αυτός που θα τον πείσει να την εµπιστευθεί, 

να τη χρησιµοποιήσει και να την επισκευθεί ξανά στο µέλλον.  
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