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1. Περιήγηση στο ∆ιαδίκτυο – Internet 

Το ∆ιαδίκτυο, ή όπως λέγεται διεθνώς, Internet ή ∆ιαδίκτυο είναι ένα δίκτυο 

συστηµάτων υπολογιστών, µεγάλων διαστάσεων. Περιλαµβάνει εκατοµµύρια χρηστών 

και υπολογιστικών συστηµάτων σε ολόκληρο τον κόσµο. Τα υπολογιστικά συστήµατα 

είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους µέσω των κοινών τηλεπικοινωνιακών γραµµών. Έτσι οι 

χρήστες του ∆ιαδικτύου τη δυνατότητα να συνδέονται σ' όλα τα παραπάνω δίκτυα και 

εποµένως και µεταξύ τους, από οποιεσδήποτε θέσεις και αν βρίσκονται.  

Η σύνδεση στο Internet δίνει σε ένα χρήστη τη δυνατότητα προσπέλασης σε πηγές 

πληροφοριών κάθε φύσης, που βρίσκονται αποθηκευµένες σε πολλά διαφορετικά σηµεία. 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αναζήτησης και προσπέλασης σε πληροφορίες σχετικές µε 

τις επιθυµίες του, όπως επιστηµονικού, ειδησεογραφικού, τεχνολογικού, κοινωνικού 

καλλιτεχνικού, πολιτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, ιατρικού, εκπαιδευτικού περιεχοµένου 

και όπου άλλου µπορεί να προσδιορισθεί µε κάποιο τρόπο. Οι πληροφορίες παρέχονται 

µε τη µορφή κειµένων, εικόνων, πινάκων, φωτογραφιών, ήχου, video και διαδραστικής 

επικοινωνίας.  

1.1 Οδηγίες για το πρόγραµµα Internet Explorer  

Το πρόγραµµα  Internet Explorer ανήκει στην οµάδα των προγραµµάτων Office της 

εταιρείας Microsoft. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που δίνει τη δυνατότητα περιήγησης 

στο ∆ιαδίκτυο σε περιβάλλον Windows. Πριν από την εκκίνηση του προγράµµατος, ο 

χρήστης πρέπει να έχει φροντίσει για τη σύνδεση του υπολογιστή του µε το φορέα 

παροχής πρόσβασης στο internet µέσω ενός Internet Service Provider, (ISP), καθώς και 

τον τρόπο σύνδεσής του µε τον ISP. Με τη βοήθεια του φιλικού περιβάλλοντος του 

Web, ο χρήστης µπορεί να περιηγηθεί και σε ηλεκτρονικές σελίδες (Web Pages) και να 

αναζητήσει τις πληροφορίες που επιθυµεί.   
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Εικόνα 1.1 

Το πρόγραµµα Internet Explorer ξεκινά από τα Windows µε τη γνωστή διαδικασία Start 

και µετά  ή µε τη χρήση του εικονιδίου, που βρίσκεται στην επιφάνεια 

εργασίας 

  

ή ακόµη από εργαλειοθήκες  που εµφανίζονται στη 

γραµµή εργασιών (Task Bar).  
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Όταν ενεργοποιήσουµε το πρόγραµµα Internet Explorer παρατηρούµε ότι ξεκινά µε την 

ίδια κάθε φορά διεύθυνση, την οποία µπορεί να αλλάξει ο χρήστης. Στην Εικόνα 1.1 

παρατηρούµε ότι η συγκεκριµένη αρχική διεύθυνση είναι η www.aueb.gr/genesis.  

 

 

Εικόνα 1.2 Η βασική γραµµή εργαλείων του Internet Explorer 

Στο επάνω µέρος του παραθύρου του Internet Explorer, ακριβώς κάτω από το µενού, 

βρίσκεται η βασική γραµµή εργαλείων. Όλα τα εικονίδια που περιέχονται είναι πολύ 

σηµαντικά για να µπορέσουµε να περιηγηθούµε στο ∆ιαδίκτυο. Τα πιο σηµαντικά 

φαίνονται στην Εικόνα 1.2 και η σηµασία και χρήση τους είναι η ακόλουθη:  

►  Με  το  ε ι κον ί δ ι ο  Back   επ ισ τρέφουµε  στην  προηγούµενη  

σελ ί δα  που  ε ί χαµ ε  επ ισκ εφθε ί .  Αν  πατήσουµε  πάνω  στο  µαύρο  

βελάκ ι  που  βρ ίσκετα ι  δεξ ι ά ,  τότε  θα  ανο ί ξ ε ι  ένα  νέο  µ ενού  που  

θα  µας  δε ί χν ε ι  όλες  τ ι ς  σελ ί δ ε ς  που  έχουµ ε  επ ισ κεφθε ί .  

Επ ι λ έγοντας  µ ι α  από  αυτές  µεταφερόµαστε  εκ ε ί  αυτοµάτως .  

►  Το  ε ι κον ίδ ι ο  Εµπρός ,  Forward   µας  µ εταφέρε ι  στην  

αµέσως  επόµενη  σελ ί δα  που  ε ί χαµε  επ ι σκ εφθε ί .  Γ ια  να  

εν εργοπο ιηθε ί  το  ε ι κον ί δ ι ο  αυτό  θα  πρέπε ι  να  έχουµ ε  

προηγουµένως  χρησ ιµοπο ιήσε ι  την  επ ισ τροφή  Back  .  

►  Με  το  ε ι κον ί δ ιο  Stop   έχουµ ε  τη  δυνατότητα  να  

σταµατήσουµ ε  την  ολοκλήρωση  της  δ ιαδ ι κασ ία  «φόρτωσης  κα ι  

γεµ ί σµατος  της  οθόνης» µ ε  την  ανα ζητούµενη  (τρέχουσα )  

σελ ί δα .    

►  Το  ε ι κον ίδ ι ο  Refresh  (ανανέωση )   ανανεώνε ι  την  οθόνη  

µας  µε  το  νεώτερο  περ ι ε χόµενο  της  τρ έχουσας  σελ ί δα ς .  

Πάντως  η  δ ιαδ ι κασ ία  φόρτωσης  εκ τελε ί τα ι  από  την  αρχή .   
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►  Με  το  ε ι κον ί δ ι ο  Home   επαναφέρουµε  την  αρχ ι κή  µας  

σελ ί δα ,  αυτή  δηλαδή  που  έχουµε  ορ ίσ ε ι  να  εµφαν ί ζ ε τα ι  όταν  

ξ εκ ι νά  το  πρόγραµµα  I n t e rne t  Exp l o re r .   

►  Με  το  ε ι κον ί δ ι ο  Pr int   εκ τυπώνουµ ε  στον  εκ τυπωτή  µας  

την  εµφαν ι ζόµενη  (τρέχουσα )  σελ ί δα .  

►  Η  µε τάβαση  κα ι  «φόρτωµα»  µ ι α ς  σελ ίδα ς ,  της  οπο ία ς  

πληκτρολογούµ ε  (ή  ε ισάγουµε )  τη  δ ι εύθυνση  στη  γραµµή  των  

δ ι ευθύνσεων ,  ολοκληρώνετα ι  µε  το  πάτηµα  του  πλήκτρου  

enter .  Η  τελευτα ί α  γραµµή  του  προγράµµατος  πλοήγησης  µας  

δε ί χν ε ι  την  κατάσταση  κα ι  τη  δ ι εύθυνση  της  σελ ί δα ς ,  όπως  

φα ίν ετα ι  στην  Εικόνα  1 .3 .  

 

Εικόνα 1.3 

Η επιλογή Favorites (αγαπηµένα) 

Ο Internet Explorer µας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύουµε εκείνες από τις 

διευθύνσεις που επισκεπτόµαστε συχνά, προσθέτοντάς τις απλώς στα Favorites, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 1.4. Με αυτόν τον τρόπο κάθε φορά που θέλουµε να 

επισκεφθούµε εκ νέου µια από αυτές αρκεί να την επιλέξουµε από τα Favorites. 
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Εικόνα 1.4 Επιλογή της διαδικασίας Add to Favorites (Προσθήκη στα 

αγαπηµένα) 

Για να προσθέσουµε µια ιστοσελίδα στα Favorites επιλέγουµε την ακολουθία εντολών 

του µενού Favorites | Add to Favorites οπότε και εµφανίζεται το πλαίσιο της 

Εικόνας 1.5. Στη συνέχεια επιλέγουµε τον κατάλογο µέσα στον οποίο θέλουµε να 

προσθέσουµε τη σελίδα και ολοκληρώνουµε µε ΟΚ. 
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Εικόνα 1.5 Προσθήκη διεύθυνσης ιστοσελίδας στα Favorites 

Όταν πατάµε (αριστερό κλικ) στο εικονίδιο Favorites  της βασική γραµµή των 

εργαλείων, τότε ανοίγει η λίστα µε όλες τις διευθύνσεις που έχουµε προσθέσει στα 

Favorites. Η λίστα αυτή εµφανίζεται στο αριστερό µέρος του παραθύρου του Internet 

Explorer και µπορούµε κάνοντας διπλό κλικ σε οποιαδήποτε από τις διευθύνσεις να 

µεταβούµε και εµφανίσουµε την αντίστοιχη σελίδα. 

Παρόµοια είναι και η λειτουργία το εικονιδίου History . Επιλέγοντάς το στο 

αριστερό µέρος του παραθύρου του Internet Explorer εµφανίζεται µια λίστα µε όλες τις 

διευθύνσεις τις οποίες έχουµε επισκεφθεί (Εικόνα 1.6). Επιλέγοντας µια από αυτές τις 

διευθύνσεις εµφανίζονται όλες οι σελίδες της που είχαµε δει. Πατώντας επάνω σε µια 

από αυτές ανοίγει αυτόµατα η αντίστοιχη σελίδα. 
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Εικόνα 1.6 Χρήση εργαλείου History και εµφάνιση των διευθύνσεων που 

έχουµε επισκεφθεί. 

Παραµετρική χρήση του Internet Explorer 

Για να αλλάξουµε τις παραµέτρους του Internet Explorer, πρέπει να εκτελέσουµε την 

ακολουθία των εντολών του µενού Tools | Internet Options, όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 1.7.  

 

Εικόνα 1.7 Ακολουθία εντολών Tools | Options για αλλαγή των παραµέτρων 

Αµέσως µας εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου που περιέχεται στην Εικόνα 1.8. Το 

πλαίσιο αυτό µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε για να κάνουµε πολλές διαφορετικές 

ρυθµίσεις στη χρήση και λειτουργία του Internet Explorer.  
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Εικόνα 1.8 αλλαγή των παραµέτρων του Internet Explorer 

Μερικές από τις πιο βασικές ρυθµίσεις είναι οι ακόλουθες: 

►  Η  σελ ί δα  που  θέλουµε  να  εµφαν ί ζ ε τα ι  κατά  την  εκκ ί νηση  του  

 προγράµµατος  

I n t e rne t  Exp l o re r .  Αρκε ί  να  ε ισάγουµ ε  τη  δ ι εύθυνση  που  

θέλουµε  στο  πλα ίσ ι ο  κε ιµ ένου  .  Αν  επ ι λ έ ξουµε  το  κουµπ ί  

 δε  θα  εµφαν ί ζ ε ι  καµ ί α  αρχ ι κή  σελ ί δα .  Σε  πολλές  

περ ι πτώσε ι ς  η  επ ι λογή  αυτή  ε ί να ι  χρήσ ιµη  δ ιό τ ι  δεν  µας  

καθυστερε ί  στην  αναζήτηση  κάπο ια ς  σελ ί δας  κα ι  µπορούµε  να  

ε ι σάγουµ ε  απλώς  αυτήν  που  επ ιθυµούµ ε  κάθε  φορά .   



∆. Στοιχεία χρήσης του INTERNET 
Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου 

►  Το  πλα ίσ ι ο  

 

µας  

επ ι τρ έπε ι  να  δ ιαγράψουµε  αρχε ία  κα ι  Cook ie s  που  έχουν  

κατέβε ι  στον  Υπολογ ιστή  µας .  Χρησ ιµοπο ιούµ ε  γ ι ’  αυτό  τα  

κουµπ ιά   κα ι  .  Θα  πρέπε ι  να  σηµ ε ιώσουµ ε  

ότ ι  κάθε  φορά  που  επ ισκεπτόµαστε  µ ι α  σελ ίδα  πολλά  

επ ιµ έρους  στο ι χε ί α  που  περ ι έχε ι  αυτή ,  όπως  ο ι  φωτογραφ ί ε ς ,  

πρέπε ι  να  κατέβουν  στον  υπολογ ισ τή  µας ,  γ ια  να  τα  εµφαν ίσε ι  

ο  I n t e rne t  Exp lo re r .  H  επ ι λογή  ,  όπως  φα ίν ετα ι  στην  

Ε ικόνα  1 .9 ,  µας  επ ι τρέπε ι  να  ορ ίσουµε :  α)  στο ι χε ί α  σχετ ι κά  

µ ε  τ ι ς  αποθηκευµέν ε ς  σελ ί δ ε ς  κα ι  ελ έγχους  γ ια  

αντ ι καταστάσε ι ς  µε  νεώτερες  εκδόσε ι ς  τους  β)  τη  θέση  κα ι  το  

µ έγ εθος  της  περ ι οχής  αποθήκευσης  των  πρόσκα ιρων  αρχε ίων  

( t empo ra r y  f i l e s )  στο  δ ίσκο  κα ι  άλλα  στο ι χε ί α .     

►  Το  πλα ίσ ιο  History

  

µας  δ ί ν ε ι  τη  δυνατότητα  να  καθορ ίσουµ ε  τον  αρ ιθµό  των  

ηµερών  γ ια  τ ι ς  οπο ί ε ς  θέλουµε  να  θυµάτα ι  ο  In t e rne t  Exp lo re r  

τ ι ς  σελ ίδ ε ς  που  έχουµ ε  επ ισκεφθε ί .    
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Εικόνα 1.9 Ρυθµίσεις για εµφανίσεις νεωτέρων εκδόσεων των σελίδων που 

έχουν αποθηκευθεί στον υπολογιστή µας ...  

1.2 Οδηγίες για το πρόγραµµα Mozilla Firefox  

Ένα διαφορετικό πρόγραµµα περιήγησης στο ∆ιαδίκτυο είναι το Mozilla Firefox. Το 

πρόγραµµα αυτό διατίθεται δωρεάν και µπορούµε εύκολα να κατεβάσουµε την τελευταία 

του έκδοση από τη διεύθυνση http://www.mozilla.com/en-US/firefox/. 

Η εµφάνιση του Firefox (Εικόνα 1.11) είναι παρόµοια µε αυτή του Internet Explorer. 

Στο πάνω µέρος παρατηρούµε το µενού και ακριβώς από κάτω τη βασική γραµµή 

εργαλείων (Εικόνα 1.11).  



∆. Στοιχεία χρήσης του INTERNET 
Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου 

 

Εικόνα 1.10 Το πρόγραµµα περιήγησης στο ∆ιαδίκτυο Mozilla Firefox 

Τα διάφορα εικονίδια που διαθέτει η βασική γραµµή εργαλείων (Εικόνα 1.11) µας 

βοηθούν στην περιήγηση µας στο ∆ιαδίκτυο:  

►  Με  το  ε ι κον ίδ ι ο  Back  επ ιστρέφουµε  στην  προηγούµ ενη  σελ ί δα  

που  ε ί χαµ ε  επ ισκ εφθε ί .  

►  Με  το  ε ι κον ίδ ι ο  Forward ,  εφόσον  έχουµε  χρησ ιµοπο ι ήσε ι  

πρώτα  το  ε ι κον ίδ ι ο  Back ,  πηγα ίνουµε  στην  επόµ ενη  σελ ίδα .  

►  Με  το  ε ι κον ίδ ι ο  Reload  ανανεώνουµε  το  περ ι ε χόµενο  της  

τρέχουσας  σελ ί δας .  

►  Με  το  ε ι κ ον ίδ ι ο  Stop  σταµατάµ ε  το  κατέβασµα  της  τρ έχουσας  

σελ ί δα ς .  
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►  Με  το  ε ι κον ί δ ι ο  Home  εµφαν ί ζουµε  τη  σελ ί δα  που  έχουµ ε  

ορ ίσε ι  ως  αρχ ι κή .  

►  Με  το  ε ι κον ίδ ι ο  History  εµφαν ί ζουµε  το  ι σ τορ ι κό  µε  τ ι ς  

σελ ί δ ε ς  που  έχουµ ε  επ ισκεφθε ί .  

►  Με  το  ε ι κον ίδ ι ο  Pr int  τυπώνουµε  την  τρέχουσα  σελ ίδα .  

 

Εικόνα 1.11 Βασική εργαλειοθήκη του προγράµµατος Mozilla Firefox 
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2. Οδηγίες για τις µηχανές αναζήτησης (search 

engines) 

Ένα από τα προβλήµατα στη χρήση του ∆ιαδικτύου είναι η αναζήτηση συγκεκριµένων 

πληροφοριακών στοιχείων µέσα στην τεράστια προσφερόµενη δεξαµενή πληροφοριών. 

Με τα σύγχρονα εργαλεία δηµιουργίας σελίδων που υπάρχουν, είναι πολύ εύκολο σε 

όποιον επιθυµεί να σχεδιάσει και να παρουσιάσει µια απλή ιστοσελίδα στο ∆ιαδίκτυο.  

Για τον ευκολότερο εντοπισµό των πληροφοριών που αναζητούν οι ενδιαφερόµενοι, 

έχουν αναπτυχθεί από εταιρείες, ιδιώτες, ερευνητές και Πανεπιστήµια µηχανές 

αναζήτησης (search engines). Η Εικόνα 2.1 περιέχει παράδειγµα µιας από τις γνωστές 

µηχανές αναζήτησης.   

 

Εικόνα 2.1 Βασική οθόνη της µηχανής αναζήτησης Google 

Μερικές από αυτές είναι µόνο για µέλη, ενώ άλλες απευθύνονται στον κάθε 

ενδιαφερόµενο και έχουν κατά βάση εµπορικό κίνητρο µέσω προβαλλοµένων 
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διαφηµίσεων. Μερικές από τις πιο γνωστές και δηµοφιλείς µηχανές αναζήτησης είναι οι 

ακόλουθες: 

►  Goog le  (h t t p : / /www.goog le . com) ,  

►  Yahoo  (h t t p : / /www.yahoo . com) ,   

►  A l t av i s t a  (h t tp : / /www.a l t av i s t a . com) ,   

►  Lycos  (h t t p : / /www. l y cos . com) ,   

►  Webcraw le r  (h t tp : / /www.webc raw le r . com) ,   

►  Exc i t e  (h t t p : / /www.exc i t e . com)  

►  Amer i ca  on  L i ne  (h t tp : / /www.ao l . com)  

Μετά την πληκτρολόγηση της διεύθυνσης µιας από τις µηχανές αναζήτησης, εµφανίζεται 

µια αντίστοιχη φόρµα αναζήτησης, στην οποία ο χρήστης πληκτρολογεί µια ή 

περισσότερες λέξεις κλειδιά σχετικές µε το αναζητούµενο θέµα. Σήµερα υπάρχουν και 

µηχανές αναζήτησης σε ελληνικούς ιστοχώρους (όπως η find.in.gr).  

Κάθε φόρµα αναζήτησης περιλαµβάνει ένα κουµπί έναρξης της αναζήτησης (εύρεση, 

αναζήτηση, go, find, search). Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται µε τη µορφή λίστας µε 

συνδέσµους στις αντίστοιχες ιστοσελίδες. Οι µηχανές αναζήτησης προσφέρουν συνήθως 

σύνολα εντολών που περιορίζουν το αποτέλεσµα της αναζήτησης. Ο περιορισµός του 

θέµατος και ο συνδυασµός πολλαπλών λέξεων κλειδιών είναι ο πιο συνηθισµένος τρόπος 

ελάττωσης του χρόνου αναζήτησης. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι όταν το αναζητούµενο 

θέµα δοθεί µε πολύ γενικό τρόπο, τότε ο αριθµός των επιστρεφοµένων διευθύνσεων 

είναι πολύ µεγάλος και ενδέχεται να  µην εξυπηρετεί. Πραγµατικά, αν οι επιστρεφόµενες 

διευθύνσεις είναι µερικές χιλιάδες, τότε ο χρήστης θα πρέπει να καταφύγει σε 

συνδυασµούς λέξεων κλειδιών που θα απορρίπτουν πολλές από τις µη επιθυµητές 

διευθύνσεις, διαφορετικά θα πρέπει να εξετάσει τις σελίδες µία προς µία. Η τοποθέτηση 

ενός όρου που περιλαµβάνει περισσότερες από µια λέξεις είναι καλό να πλαισιώνεται µε 

εισαγωγικά (πχ «ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ», ή ένα ονοµατεπώνυµο, όπως «ΜΑΝΟΣ 

ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΙΣ».   

Μια αδυναµία των µηχανών αναζήτησης είναι ότι έχουν όλες πρόσβαση στον ίδιο αριθµό 

σελίδων, ενώ δέχονται µε διαφορετικούς τρόπους τα ερωτήµατα των χρηστών. Έτσι, 
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συνήθως ο χρήστης πρέπει να χρησιµοποιήσει σε περισσότερες από µία µηχανές 

αναζήτησης. Το κενό αυτό καλύπτουν οι µεταµηχανές αναζήτησης, οι οποίες αν και οι 

ίδιες δεν εκτελούν αναζητήσεις, στέλνουν τις λέξεις κλειδιά σε άλλες µηχανές αναζήτησης 

και στη συνέχεια παρουσιάζουν ταξινοµηµένα τα αποτελέσµατα (Εικόνα 2.2). Οι πιο 

δηµοφιλείς µεταµηχανές αναζήτησης είναι οι:  

►  metac raw le r  ( h t tp : / /www.metac raw l e r . com) ,   

►  meta f i nd  (h t tp : / /www.meta f i nd . com) .   

 

Εικόνα 2.2 Η µεταµηχανή αναζήτησης Metacrawler 
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3. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) 

Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες καινοτοµίες στον 

τρόπο εργασίας, καθώς συµβάλλει στην άµεση πληροφόρηση. Μέσα από αυτό οι χρήστες 

µπορούν να ανταλλάσσουν µηνύµατα, επιστολές έγγραφα και ότι άλλο επιθυµούν. Τα 

προγράµµατα περιήγησης (Mozilla, Netscape Navigator) ενσωµατώνουν λειτουργίες 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αν και υπάρχουν αυτόνοµα προγράµµατα (Eudora, 

Pegasus, Outlook Express κλπ). 

3.1 ∆ηµιουργία λογαριασµού στο Yahoo 

Οι περισσότερες εταιρείες που διατηρούν µηχανές αναζήτησης προσφέρουν χωρίς 

χρέωση υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (Yahoo).  Αν ο χρήστης το επιθυµεί, είναι 

εύκολο να αποκτήσει µέσω των µηχανών αυτών δική του διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου.  

Αρχικά ανοίγουµε ένα πρόγραµµα περιήγησης (browser) και πληκτρολογούµε τη 

διεύθυνση WWW.YAHOO.GR. Στο πρόγραµµα περιήγησης εµφανίζεται η αντίστοιχη 

σελίδα (Εικόνα 3.1) από όπου επιλέγουµε το σύνδεσµο Yahoo!Mail. 
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Εικόνα 3.1 Η σελίδα του Yahoo που χρησιµοποιούµε για απόκτηση διεύθυνσης 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Στη συνέχεια εµφανίζεται η σελίδα που περιέχεται στην Εικόνα 3.2, η οποία µας παρέχει 

δύο δυνατότητες:  

►  Να  χρησ ιµοπο ιήσουµε  το  λογαρ ιασµό  µας ,  αν  έχουµε  ήδη .  Στην  

περ ί πτωση  αυτή  ε ισάγουµ ε  την  Ταυτότητα  Χρήστη  κα ι  τον  

Κωδ ικό  πρόσβασης .   

►  Να  κάνουµ ε  αρ ιστερό  κλ ι κ  στην  επ ι λογή  «ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  ΤΩΡΑ»  

γ ια  να  δηµ ι ουργήσουµ ε  ένα  νέο  λογαρ ιασµό  ηλεκτρον ικού  

ταχυδροµ ε ί ου .     
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Εικόνα 3.2 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στο Yahoo 

Στη συνέχεια εµφανίζεται η φόρµα που περιέχεται στην Εικόνα 3.3 και στην οποία 

καλούµαστε να συµπληρώσουµε την Ταυτότητα Χρήστη που επιθυµούµε και τον κωδικό 

πρόσβασης. Επιπλέον πρέπει να συµπληρώσουµε και κάποια άλλα στοιχεία όπως το 

επώνυµο και το όνοµα µας. 

Προκειµένου να επαληθεύσουµε την εγγραφή µας πρέπει να γράψουµε µέσα στο ειδικό 

πλαίσιο που παρέχεται, τη συµβολοσειρά που εµφανίζεται στην εικόνα ακριβώς κάτω από 

αυτό. Προκειµένου να προχωρήσουµε στην επόµενη οθόνη  επιλέγουµε το κουµπί 

«Συµφωνώ». 



∆. Στοιχεία χρήσης του INTERNET 
Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου 

 

 
Εικόνα 3.3 Εισαγωγή ταυτότητας χρήστη, κωδικού πρόσβασης και άλλων 

στοιχείων (επώνυµο, όνοµα, κλπ) 
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Σε περίπτωση που η ταυτότητα χρήστη που έχουµε επιλέξει χρησιµοποιείται ήδη από 

άλλον, τότε θα εµφανιστεί η σελίδα που περιέχεται στην Εικόνα 3.4. Στη σελίδα αυτή 

εµφανίζονται µέσα σε κίτρινο πλαίσιο τα στοιχεία που πρέπει να εισαχθούν και πάλι. Τα 

στοιχεία αυτά είναι η ταυτότητα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης.  

Αφού εισάγουµε τα στοιχεία αυτά και προκειµένου να προχωρήσουµε στην επόµενη 

σελίδα θα πρέπει να κάνουµε αριστερό κλικ στο κουµπί «Υποβάλλετε αυτό το έντυπο µε 

ασφάλεια» που βρίσκεται στο κάτω µέρος της σελίδας. 

  

Εικόνα 3.4 ∆ιορθώσεις στοιχείων που θα εισαχθούν και πάλι. 

Στην επόµενη σελίδα (Εικόνα 3.5) µας παρέχεται ενηµέρωση αν η ακολουθούµενη 
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πορεία της διαδικασίας είναι σωστή και τέλος ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή 

µας. Επίσης παρέχονται στοιχεία που θα µας ζητηθούν σε περίπτωση που θα ξεχάσουµε 

τον κωδικό πρόσβασής µας. 

 

Εικόνα 3.5 Σελίδα µε πληροφορίες ολοκλήρωσης της διαδικασίας  

Από τη σελίδα αυτή επιλέγοντας το κουµπί «Συνέχεια στο Yahoo» µπαίνουµε στην 

κεντρική σελίδα του λογαριασµού µας, όπως δείχνει η Εικόνα 3.6. Από τη θέση αυτή 

µπορούµε να στείλουµε ένα µήνυµα, να διαβάσουµε τα εισερχόµενα µηνύµατά µας και 

να εκτελέσουµε και άλλες ενέργειες. 
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Εικόνα 3.6 Κεντρική σελίδα για δηµιουργία, αποστολή και ανάγνωση 

µηνυµάτων 

Στην ιστοσελίδα (περιβάλλον εργασίας) αυτή εµφανίζονται τα εισερχόµενα µηνύµατα 

(inbox), ταξινοµηµένα συνήθως ως προς την ηµεροµηνία, όπως φαίνεται στην  Εικόνα 

3.7. Για κάθε µήνυµα παρουσιάζεται η διεύθυνση του αποστολέα, το θέµα και το 

µέγεθος σε bytes.  

Η επιλογή ενός από τα µηνύµατα γίνεται µε αριστερό κλικ, όταν ο δείκτης του ποντικιού 

βρεθεί στο µήνυµα αυτό. Τότε εµφανίζεται το περιεχόµενο του µηνύµατος και 

πληροφορίες για συνηµµένα αρχεία αν έχει.  
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Εικόνα 3.7 Σελίδα παρουσίασης στοιχείων των εισερχοµένων µηνυµάτων.  

 

Εικόνα 3.8 Σελίδα δηµιουργίας µηνυµάτων. 

Μπορούµε α) να απαντήσουµε σε κάθε εισερχόµενο µήνυµα (reply). β) να συνθέσουµε 

ένα νέο µήνυµα από το κύριο µενού (compose),  γ) να προσθέσουµε τη διεύθυνση 

στον αντίστοιχο κατάλογο (address book).  

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να επισυνάψουµε σε ένα µήνυµα διάφορα αρχεία ως 

συνηµµένα (attachments) ακολουθώντας τα βήµατα που φαίνονται στην Εικόνα 

3.9. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας επιλέγουµε sign out και εγκαταλείπουµε τη 

διεύθυνση Yahoo.  
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Εικόνα 3.9 Συνηµµένα αρχεία 

3.2 Οδηγίες για το πρόγραµµα Outlook Express 

Ένα από τα πιο γνωστά προγράµµατα για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού µας 

ταχυδροµείου είναι το Outlook Express της εταιρείας Microsoft (Εικόνα 3.10). Οι 

βασικές επιλογές που παρέχονται στη γραµµή εργαλείων του Outlook Express είναι οι 

ακόλουθες: 

►  Create  Mai l  (∆ηµ ιουργ ία  µηνύµατος ) :  Το  επ ι λ έγουµ ε  

προκε ιµένου  να  εν εργοπο ιήσουµε  το  πλα ίσ ι ο  δηµ ι ουργ ία ς  ενός  

νέου  µηνύµατος .  

►  Send\Recv  (Αποστολή  /  Λήψη ) :  Το  επ ι λ έγουµε  προκε ιµ ένου  

να  λάβουµε  νέα  µηνύµατα  από  το  Se rve r  κα ι  να  στε ί λουµε  τα  

µηνύµατα  που  έχουµε  δηµ ι ουργήσε ι .  

►  Addresses  (∆ιεθυύνσε ι ς ) :  Το  επ ι λ έγουµε  προκε ιµένου  να  

ανο ί ξ ε ι  το  β ιβλ ί ο  δ ι ευθύνσεων .  

►  F ind  (αναζήτηση ) :  Το  επ ι λ έγουµε  προκε ιµένου  να  ανο ί ξ ε ι  το  

παράθυρο  ανα ζήτησης  (ανεύρεσης ) .  Στο  παράθυρο  αυτό  

µπορούµε  να  προσδ ιορ ίσουµ ε  δ ιάφορα  στο ι χε ί α  όπως  τον  
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αποστολέα  του  µηνύµατος  που  αναζητούµ ε ,  ή  το  θέµα  κα ι  να  

ψάξουµε  µέσα  στα  µηνύµατα  που  έχουµ ε  αποθηκευµ ένα  στον  

υπολογ ιστή  µας .  

 

Εικόνα 3.10 Βασική οθόνη του Outlook Express 

Αποστολή νέου µηνύµατος 

Επιλέγοντας το κουµπί Create Mail εµφανίζεται το παράθυρο δηµιουργίας νέου 

µηνύµατος (Εικόνα 3.11).  

Στο παράθυρο και στο πλαίσιο δίπλα στο «Το:» συµπληρώνουµε τη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του παραλήπτη. Στο πλαίσιο δίπλα στο «Cc:» 

συµπληρώνουµε τη διεύθυνση άλλων ατόµων που επιθυµούµε να λάβουν επίσης το 

συγκεκριµένο µήνυµα. Τέλος δίπλα στο «Subject:» συµπληρώνουµε το θέµα του 

µηνύµατος. 

Στη συνέχεια, στο κάτω µέρος του παραθύρου γράφουµε το κύριο µέρος του µηνύµατός 

µας. Τέλος, προκειµένου να αποστείλουµε το µήνυµα επιλέγουµε File  Send 
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Message.  

  

Εικόνα 3.11 Πλαίσιο δηµιουργίας νέου µηνύµατος 

Αν θέλουµε να επισυνάψουµε ένα αρχείο στο µήνυµά µας επιλέγουµε το κουµπί Attach. 

Τότε ανοίγει ένα νέο πλαίσιο διαλόγου µέσω του οποίου µπορούµε να έχουµε πρόσβαση 

στα αρχεία του υπολογιστή µας και να επιλέξουµε το αρχείο ή τα αρχεία που 

επιθυµούµε. 

Προσθήκη νέου λογαριασµού ηλεκτρονικού λογαριασµού στο Outlook 

Express  

Από την αρχική οθόνη του Outlook Express επιλέγουµε Tools  Accounts όπως δείχνει 

η Εικόνα 3.12.  
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Εικόνα 3.12 Έναρξη διαδικασίας προσθήκης νέου λογαριασµού  

 

Εικόνα 3.13 Επιλογή κάρτας Mail 
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Από το παράθυρο που εµφανίζεται επιλέγουµε την κάρτας Mail όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 3.13. Επιλέγοντας το κουµπί Add εµφανίζεται ένα νέο µενού (Εικόνα 3.14). 

Από το µενού αυτό επιλέγουµε Mail προκειµένου να ορίσουµε τις ρυθµίσεις που 

απαιτούνται για να βλέπουµε το λογαριασµό µας µέσω του Outlook Express.  

 

Εικόνα 3.14 Ρυθµίσεις στην κάρτα Mail   

Στο πρώτο παράθυρο που εµφανίζεται (Εικόνα 3.15) συµπληρώνουµε το όνοµα που 

θέλουµε να εµφανίζεται στη θέση του αποστολέα, όποτε στέλνουµε ένα µήνυµα. 

Προκειµένου να συνεχίσουµε επιλέγουµε Next.  
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Εικόνα 3.15 Εισαγωγή του ονόµατος που θα εµφανίζεται στη θέση του 

αποστολέα 

Στο επόµενο παράθυρο (Εικόνα 3.16) συµπληρώνουµε τη διεύθυνση του λογαριασµού 

του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στον οποίο έχουµε πρόσβαση. 
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Εικόνα 3.16 Εισαγωγή του λογαριασµού που έχουµε πρόσβαση 

Στο επόµενο παράθυρο (Εικόνα 3.17) συµπληρώνουµε το όνοµα του Server που θα 

χρησιµοποιούµε προκειµένου να λαµβάνουµε νέα µηνύµατα και το όνοµα του 

Server που θα χρησιµοποιούµε προκειµένου να αποστέλλουµε τα µηνύµατα που 

δηµιουργούµε. Τα στοιχεία αυτά θα τα προµηθευτούµε από το διαχειριστή του Server 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον οποίο έχουµε εκδώσει το λογαριασµό µας.  
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Εικόνα 3.17 Εισαγωγή ονοµάτων των Servers για Εισερχόµενα (Incoming) και 

Εξερχόµενα (Outgoing)   

3.3 Οδηγίες για το πρόγραµµα Eudora Light 

To Eudora Light είναι ένα πρόγραµµα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για 

Windows. Όταν εκτελέσουµε το πρόγραµµα για πρώτη φορά, µας ζητείται να 

πληκτρολογήσουµε τα στοιχεία που φαίνονται στην Εικόνα 3.18. 
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Εικόνα 3.18 Πρόγραµµα Eudora. Εισαγωγή στοιχείων νέου χρήστη   

Επιλέγοντας OK ανοίγει το περιβάλλον εργασίας του προγράµµατος (Εικόνα 3.19). 

Αριστερά εµφανίζονται σε δενδρική ανάπτυξη οι φάκελοι που έχουν τα εισερχόµενα 

µηνύµατα (In), τα µηνύµατα που έχουν ήδη σταλεί (Out) και τυχόν άλλοι φάκελοι που 

έχουµε δηµιουργήσει. Επιπλέον υπάρχει και ο φάκελος Trash µε τα αρχεία προς 

διαγραφή. 

Στα δεξιά εµφανίζονται τα περιεχόµενα κάθε φακέλου. Στο επάνω µέρος υπάρχει η 

εργαλειοθήκη µε την οποία εκτελούµε όλες τις χρήσιµες κύριες εντολές. Τα τρία πρώτα 

από τα αριστερά κουµπιά της εργαλειοθήκης ανοίγουν τους τρεις βασικούς φακέλους 

(Trash, In, Out).  

Το τέταρτο κουµπί από τα αριστερά όταν επιλεγεί διαβάζει τα νέα µηνύµατα που τυχόν 

έχουν αφιχθεί στο λογαριασµό µας, στο mail server που χρησιµοποιούµε, ώστε να τα 

µεταφέρει στο φάκελό µας In.  

Για να προχωρήσει η διαδικασία αυτή µας ζητείται το password που έχουµε στο mail 

server (Προσοχή εδώ εννοούµε το mail server που χρησιµοποιούµε και όχι το 
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πρόγραµµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 

 

Εικόνα 3.19 Περιβάλλον εργασίας του προγράµµατος Eudora 

Επιλέγοντας το πέµπτο από τα αριστερά κουµπί (new message) όπως δείχνει η Εικόνα 

3.20, ανοίγει ένα ειδικό παράθυρο στο οποίο συντάσσουµε το κείµενο που θα 

αποστείλουµε.  

Προσδιορίζουµε τον παραλήπτη αµέσως µετά το «To:»  και καταχωρούµε το κείµενο 

στον ειδικό χώρο κάτω από το «attached».   

Για να επισυνάψουµε αρχεία επιλέγουµε attachment. Μπορούµε επίσης να 

χρησιµοποιήσουµε το κουµπί µε το σχήµα συνδετήρα που βρίσκεται στην εργαλειοθήκη. 

Τέλος για  την αποστολή του µηνύµατος επιλέγουµε Send. 
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Εικόνα 3.20 ∆ηµιουργία νέου µηνύµατος 

Μετά την επιλογή του φακέλου των εισερχοµένων µηνυµάτων (Inbox, In) µπορούν να 

επιλεγούν και να διαβασθούν τα εισερχόµενα µηνύµατα. Είναι επίσης δυνατή η άµεση 

απάντηση σε ένα µήνυµα µε τη διαδικασία Reply, για την οποία υπάρχει αντίστοιχο 

κουµπί στην εργαλειοθήκη. Με τη διαδικασία αυτή προσδιορίζεται άµεσα η διεύθυνση 

του παραλήπτη (χρησιµοποιείται η διεύθυνση του αποστολέα του µηνύµατος που 

λάβαµε).  

Με τον ίδιο τρόπο µπορούµε να µεταδώσουµε το µήνυµα σε άλλον παραλήπτη µέσω της 

διαδικασίας και του κουµπιού Forward. Στην περίπτωση αυτή πάντως θα πρέπει να 

πληκτρολογήσουµε και τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη (Εικόνα 3.21). 
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Εικόνα 3.21 Αποστολή και προσδιορισµοί κοινοποίησης κλπ  
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4. "Κατέβασµα" αρχείων (download) 

Μια βασική υπηρεσία που µας παρέχει το ∆ιαδίκτυο είναι και η µεταφορά αρχείων από 

κάποιον αποµακρυσµένο υπολογιστή στον υπολογιστή στον οποίο εργαζόµαστε. Η 

διαδικασία αυτή ονοµάζεται download ("κατέβασµα").  

Για να εξηγηθεί η διαδικασία θα χρησιµοποιήσουµε ένα παράδειγµα. Ας υποθέσουµε ότι 

θέλουµε να κατεβάσουµε στον υπολογιστή µας το Ωρολόγιο Πρόγραµµα ∆ιδασκαλίας 

του Εξαµήνου που βρίσκεται σε µορφή αρχείου στον ιστοχώρο του Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών.  

►  Ξεκ ι νάµ ε  το  πρόγραµµα  περ ιήγησης  ( In t e rne t  Exp lo re r )  στο  

∆ ιαδ ί κ τυο  που  υπάρχε ι  στον  υπολογ ιστή  µας .    

►  Πληκτρολογούµε  την  κατάλληλη  ηλεκτρον ι κή  δ ι εύθυνση  

( h t t p : / /www.aueb.gr / )  κα ι  µ εταφερόµαστε  στη  σελ ί δα  που  

περ ι έ χε ι  το  αρχε ί ο  που  θέλουµε  να  κατεβάσουµε .    

►  Βρ ίσκουµε  τον  σύνδεσµο  που  αντ ιστο ι χ ε ί  στο  αρχε ί ο  που  µας  

ενδ ιαφέρε ι κα ι  τον  

επ ι λ έγουµε  µε  αρ ισ τερό  κλ ι κ  του  ποντ ι κ ι ού .  

►  Στη  συνέχε ι α  εµφαν ί ζ ε τα ι  η  οθόνη  της  Ε ικόνας  4 .1 ,  στην  

οπο ία  θα  πρέπε ι  να  επ ι λ έ ξουµ ε  α)  Save  αν  θέλουµε  να  

αποθηκεύσουµε  το  αρχε ί ο  (γ ια  µ ελλοντ ι κή  χρήση )  ή  β)  Open  

γ ια  να  το  ανο ί ξουµ ε  απευθε ία ς  από  το  πρόγραµµα  περ ιήγησης  

κα ι  να  το  χρησ ιµοπο ι ήσουµε  άµ εσα .  
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Εικόνα 4.1 Επιλογή αποθήκευσης ή άµεσου ανοίγµατος του αρχείου  

►  Στην  περ ί πτωση  που  επ ι λ έ ξουµ ε  Open  το  λε ι τουργ ι κό  σύστηµα  

εν τοπ ί ζ ε ι  το  κατάλληλο  πρόγραµµα  γ ι α  την  επε ξεργασ ία  του  

αρχε ί ου  κα ι  το  εν εργοπο ι ε ί ,  φορτώνοντας  επ ίσης  κα ι  τα  

περ ι ε χόµενα  του  αρχε ί ου .   

 

Εικόνα 4.2 

►  Στην  περ ίπτωση  που  επ ι λ έ ξουµ ε  Save  θα  πρέπε ι  (σε  ένα  

δεύτερο  βήµα )  να  ορ ίσουµ ε  τη  δ ι αδροµή  (µονοπάτ ι )  του  

καταλόγου ,  στον  οπο ίο  θέλουµ ε  να  αποθηκεύσουµ ε  το  αρχε ί ο  

µας .  Αυτό  γ ί ν ετα ι  µέσου  του  κλασ ι κού  πλα ισ ίου  δ ιαλόγου ,  που  

χρησ ιµοπο ιούµ ε  κάθε  φορά  που  αποθηκεύουµ ε  ένα  αρχε ί ο  
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µ έσω  οπο ιουδήποτε  προγράµµατος  του  M i c ro so f t  O f f i ce ) .   

►  Τέλος ,  εµφαν ί ζ ε τα ι  το  παράθυρο  της  Ε ικόνας  4 .2 ,  που  µας  

επ ι τρ έπε ι  την  παρακολούθηση  της  δ ιαδ ι κασ ία ς  µέχρ ι  να  

ολοκληρωθε ί .  
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5. Στοιχεία της γλώσσας HTML  

Η ακολουθία των γραµµάτων HTML ή html ή htm, που είναι ένα ακρωνύµιο των 

λέξεων Hypertext Markup Language (γλώσσα σηµείωσης υπερκειµένου), 

αναφέρεται στη γλώσσα που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία εγγράφων του web.  

Ένα έγγραφο που έχει γραφεί στη γλώσσα HTML, δεν είναι άλλο από ένα απλό αρχείο 

κειµένου (text file, ή ASCII file).  

5.1 Tags 

Κάθε αρχείο HTML περιέχει, σε συγκεκριµένες θέσεις του, ειδικές εντολές που καλούνται 

tags (θέσεις ετικέτας) και οι οποίες δεν εµφανίζονται, αλλά υποδεικνύουν στο browser 

πώς ακριβώς θα εµφανίσει το περιεχόµενο του εγγράφου. Τα tags πλαισιώνουν τα 

τµήµατα του κειµένου τα οποία προσδιορίζουν. Γενικά η γλώσσα HTML περιγράφει τη 

δοµή ενός έγγραφου. ∆ηλαδή προσδιορίζει τους τίτλους και τις επικεφαλίδες, τις 

παραγράφους, καθώς επίσης και πίνακες ή και άλλες ακόµη δοµές µέσα σε ένα έγγραφο. 

Επί πλέον προσδιορίζει και θέµατα µορφοποίησης των χαρακτήρων του κειµένου, όπως 

χρώµα, µέγεθος, έντονη εµφάνιση ή όχι (bold), υπογραµµίσεις (underline), καλλιγραφική 

γραφή (italics) κλπ. 

Τα περισσότερα tags έχουν την ακόλουθη χρήση και µορφή µέσα σε ένα αρχείο HTML.  

►  <tag> κε ίµ ενο  γ ια  µορφοπο ίηση  < /  t ag> 

Παρατηρούµε ότι κάθε tag έχει µια αρχή <tag>, η οποία προσδιορίζει το αρχικό σηµείο 

του κειµένου που πρόκειται να διαµορφωθεί µε τη χρήση του tag. Επί πλέον έχει και ένα 

τέλος </tag>, το οποίο σταµατά τη διαµόρφωση του υπόλοιπου κειµένου, µε το 

συγκεκριµένο tag.  Για παράδειγµα το ακόλουθο tag χρησιµοποιείται για να κάνει έντονη 

(bold) µια ακολουθία χαρακτήρων.  

►  <b>Έντονα  Γράµµατα  < /b> 

Το αποτέλεσµα εφαρµογής του παραπάνω tag, όταν χρησιµοποιηθεί ένα πρόγραµµα web 

browser (όπως το πρόγραµµα Netscape) θα είναι το ακόλουθο: 

►  Έντονα  Γράµµατα  
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Web browsers 

Η HTML καθορίζει επακριβώς τη σύνταξη του εγγράφου και εµπλουτίζεται σταδιακά στις 

διάφορες εκδόσεις της µε νέα στοιχεία. Οι γνωστοί web browsers, όπως ο Netscape 

Navigator και ο Internet Explorer διαµορφώνουν και αυτοί τη σύνταξη και τα νέα 

στοιχεία της HTML, δεδοµένου ότι ένας web browser και µια  έκδοση (version) της HTML 

αν δεν είναι συµβατοί, δεν είναι δυνατόν να συνεργασθούν στη δηµιουργία, 

κωδικοποίηση και εµφάνιση ενός κειµένου.  

Συντάκτες κειµένου (editors)και εργαλεία δηµιουργίας εγγράφων του 

web 

Η σύνταξη στη γλώσσα HTML δεν είναι δύσκολη. Ο χρήστης χρειάζεται ένα απλό 

συντάκτη κειµένου ο οποίος δηµιουργεί «καθαρό κείµενο» (plain text). Αυτό σηµαίνει ότι 

όταν αντί του συντάκτη κειµένου χρησιµοποιηθεί επεξεργαστής κειµένου, πχ Word, 

Word Perfect ή άλλος, τότε το αρχείο που θα δηµιουργηθεί θα πρέπει να καταχωρηθεί 

ως κείµενο (text) και όχι ως document του επεξεργαστή, πχ word document. Εποµένως, 

τόσο ο συντάκτης κειµένου Edit, όσο και το πρόγραµµα Notepad της Microsoft θα ήταν 

κατάλληλα για το περιβάλλον των windows, χωρίς πάντως να αποκλείονται και άλλοι.  

Για τη δηµιουργία σελίδων στο web, εκτός από την άµεση χρήση της γλώσσας HTML, 

χρησιµοποιούνται και διάφορα προγράµµατα εργαλεία, τα οποία θεωρητικά τουλάχιστον, 

δεν απαιτούν από το χρήστη να γνωρίζει HTML. Πάντως, η άποψη που επικρατεί σήµερα 

είναι ότι η δηµιουργία σελίδων απαιτεί, έστω και µερικώς, την άµεση χρήση της γλώσσας 

HTML. Επί πλέον η δηµιουργία αξιόλογων σελίδων δεν είναι δυνατό να γίνει αν ο 

δηµιουργός δεν γνωρίζει καλά τη γλώσσα HTML, ανεξαρτήτως του πόσο πολύ θα τη 

χρησιµοποιήσει ή όχι. Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η δηµιουργία σελίδων στο web 

δεν περιορίζεται πλέον στη γλώσσα HTML, αλλά απαιτεί και τη γνώση πολλών άλλων 

στοιχείων, όπως ειδικές γλώσσες προγραµµατισµού, συνδέσεις µε βάσεις δεδοµένων, 

χρήση δυναµικών σελίδων και πολλά άλλα. Παρακάτω αναφέρονται µερικά από τα πιο 

γνωστά προγράµµατα εργαλεία. 

Macromedia Dreamweaver  

Είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία του είδους και χαρακτηρίζεται ως ένα Industry 
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Standards HTML εργαλείο. Παράγει τον πιο καθαρό κώδικα από τα πακέτα της 

κατηγορίας αυτής. Υποστηρίζει πολλά shortcuts για Javascript και DHTML (Dynamic 

HTML) συναρτήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες ο χρήστης µπορεί να ενηµερωθεί 

στη διεύθυνση http://www.macromedia.com/. 

Microsoft FrontPage 

Η χρήση του είναι εύκολη για τον οποιοδήποτε αρχάριο. Παράγει HTML µε τα ειδικά tags 

της Microsoft και µετατρέπει τα έτοιµα έγγραφα, κατά το άνοιγµά τους. Συνδέεται στενά 

µε το πρόγραµµα Internet Information Server και για το λόγο αυτό δεν θεωρείται 

απόλυτα ανοικτό (open) και συνεπώς δεν είναι standard. Για περισσότερες πληροφορίες 

µεταβείτε στη διεύθυνση http://www.microsoft.com/frontpage.   

FileMaker Claris Home Page 

Έχει πολύ απλή χρήση και είναι επαρκές, αλλά για σελίδες µη εµπορικής χρήσης.  

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση http://www.filemaker.com/. 

Προγράµµατα WYSIWYG 

Εκτός από τα παραπάνω προγράµµατα εργαλεία, υπάρχουν και άλλα που ανήκουν στην 

κατηγορία WYSIWYG (What You See Is What You Get). Γενικά ένα πρόγραµµα 

WYSIWYG δείχνει στο χρήστη την ακριβή µορφή που θα έχει το έργο του, είτε κείµενο, 

είτε ένα αρχείο λογιστικού φύλλου, ή µια σελίδα του web όταν εκτυπωθεί ή όταν 

εµφανισθεί στην οθόνη. Στην περίπτωση δηµιουργίας εγγράφων του web και κατά τη 

διάρκεια της δηµιουργίας τους, τα προγράµµατα αυτά δείχνουν στο χρήστη πώς ακριβώς 

θα εµφανισθούν από ένα web browser. Οι γνωστοί web browsers Netscape 

Communicator και Internet Explorer στις πλήρεις εκδόσεις τους διαθέτουν  WYSIWYG 

εργαλεία. Ειδικά ο Netscape Communicator περιλαµβάνει το εργαλείο Composer το οποίο 

ενεργοποιείται από το πρόγραµµα Netscape Navigator µε την ακολουθία επιλογών 

Communicator ⇒ Composer. Επίσης το πρόγραµµα Internet Explorer περιλαµβάνει το 

εργαλείο FrontPage Express το οποίο ενεργοποιείται άµεσα από το µενού. Θα πρέπει 

πάντως να σηµειωθεί ότι το εργαλείο FrontPage Express δεν έχει καµία σχέση µε το 

πρόγραµµα FrontPage.  Το πρόγραµµα Abode PageMill, που περιγράφεται στη συνέχεια, 
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ανήκει στην κατηγορία WYSIWYG.     

Abode PageMill 

Είναι ο πρώτος συντάκτης σε µορφή WYSIWYG (What You See Is What You Get) αλλά 

σήµερα έχει ξεπερασθεί σε δυνατότητες από άλλα προγράµµατα. Πάντως εξακολουθεί να 

είναι ακόµη ένα χρήσιµο και πολύ απλό εργαλείο. Για περισσότερες πληροφορίες 

µεταβείτε στη διεύθυνση http://www.abode.com/. 

5.2 ∆οµή των εγγράφων HTML 

Όπως αναφέραµε, ένα έγγραφο στη γλώσσα HTML είναι ένα αρχείο κειµένου (text file, ή 

ASCII file), το οποίο πλαισιώνει τµήµατα του κειµένου µε tags, τα οποία υποδεικνύουν 

στο web browser πώς ακριβώς θα τα εµφανίσει τα τµήµατα αυτά στο χρήστη. Τα 

τµήµατα του κειµένου και τα tags που τα πλαισιώνουν, σύµφωνα µε την ορολογία της 

HTML ονοµάζονται elements (στοιχεία). Γενικά, όπως είδαµε και στα παραδείγµατα, κάθε 

element έχει ένα tag ανοίγµατος ή αρχικά (opening tag) και ένα tag κλεισίµατος ή τελικά 

(closing tag).  

►  Κάθε  t ag  ανο ίγµατος  αποτελ ε ί τα ι  από  µ ι α  αρ ιστερή  αγκύλη  < ,  

στη  συνέχε ι α  το  όνοµα  του  t ag  κα ι  τέλο ς  µ ι α  δεξ ι ά  αγκύλη  > ,  

πχ  <όνοµα>  

►  Κάθε  t ag  κλε ισ ίµατος  αποτελ ε ί τα ι  από  µ ι α  αρ ισ τερή  αγκύλη  < ,  

στη  συνέχε ι α  το  σύµβολο  /  ( s l a sh ,  σύµβολο  δ ια ί ρ εσης ) ,  µετά  

το  όνοµα  του  t ag  κα ι  τέλος  µ ι α  δεξ ι ά  αγκύλη  >  πχ  < /όνοµα>  

Κάθε έγγραφο HTML περιλαµβάνει δύο βασικά τµήµατα. Την επικεφαλίδα (head) και το 

κύριο µέρος ή σώµα του εγγράφου (body). Το παράδειγµα που ακολουθεί στην Εικόνα 

είναι µεν απλό, αλλά αντιστοιχεί σε έναν κοινό σκελετό ενός εγγράφου HTML. 

Παρατηρούµε ότι η χρήση πεζών ή κεφαλαίων γραµµάτων στα tags έχει την ίδια αξία.  
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Εικόνα 5.1 Κοινός σκελετός ενός εγγράφου HTML 

  

Εικόνα 5.2 Εµφάνιση του κώδικα της Εικόνας 5.1 στον Internet Explorer 

<html> 

Τα tags <html> και </html> προσδιορίζουν ότι το τµήµα κειµένου, που πλαισιώνουν 

είναι ένα έγγραφο HTML, το οποίο µπορεί να εισαχθεί και παρουσιασθεί από ένα web 

browser. 

<title> (Τίτλος) 

Tα tags <title> και </title> πλαισιώνουν το τµήµα του κειµένου το οποίο προορίζεται να 

εµφανισθεί από το web browser στη γραµµή τίτλου (title bar). Το κείµενο που θα 

χρησιµοποιηθεί ως τίτλος θα πρέπει να είναι περιγραφικό και να ανταποκρίνεται εύστοχα 

στο θέµα της σελίδας, ώστε η σελίδα να είναι δυνατό να ταξινοµείται κατάλληλα στα 

διάφορα ευρετήρια και να ανευρίσκεται από τα προγράµµατα αναζήτησης που 
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λειτουργούν στο web.  

<head> (Επικεφαλίδα) 

Τα tags <head> και </head> πλαισιώνουν το τµήµα του κειµένου που αποτελεί την 

επικεφαλίδα. Ένα έγγραφο µπορεί να έχει οσεσδήποτε επικεφαλίδες χρειάζεται. Η 

επικεφαλίδα σε ένα κείµενο έχει προαιρετικό χαρακτήρα. Η html διαθέτει έξι διαφορετικά 

επίπεδα επικεφαλίδων, που είναι αριθµηµένα από 1 έως 6. Οι µικρότεροι αριθµοί 

αντιστοιχούν σε επικεφαλίδες µε µεγαλύτερα µεγέθη χαρακτήρων. Η σύνταξη του 

προσδιορισµού επιπέδου επικεφαλίδας είναι <hκ> Επικεφαλίδα, όπου κ=1,2,...,6. 

<body> (σώµα εγγράφου) 

Tα tags <body> και </body> προσδιορίζουν το κύριο περιεχόµενο του εγγράφου (ή της 

σελίδας web) που θα εµφανίζει ο web browser. Το παραπάνω παράδειγµα θα έχει σαν 

αποτέλεσµα την εµφάνιση του κειµένου «Κύριο Μέρος του εγγράφου». Για το τµήµα του 

κυρίου µέρους υπάρχουν πολλά στοιχεία, που είναι δυνατό να περιληφθούν µεταξύ των 

tags <body> και </body> και να του προσδώσουν πολλές διαφορετικές ιδιότητες. Μια 

από αυτές είναι η ιδιότητα προσδιορισµού ενός γραφικού υπόβαθρου (background). Τα 

περιεχόµενα της σελίδας περιέχονται µεταξύ των <body> και </body> tags. 

<p> (παράγραφος) 

Τα tags <p> και </p> καθορίζουν την αρχή και το τέλος µιας νέας παραγράφου του 

κειµένου, η οποία θα δώσει και µια κενή γραµµή. Το tag κλεισίµατος </p> είναι 

προαιρετικό, αλλά καλό θα είναι να χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία ευανάγνωστου 

κώδικα HTML. Αν χρησιµοποιηθεί η ιδιότητα align  τότε η παράγραφος θα εµφανισθεί 

στη µέση της γραµµής (centered). Επίσης οι ιδιότητες right-aligned και left-aligned  

τοποθετούν την παράγραφο στο δεξιό ή το αριστερό άκρο της γραµµής αντίστοιχα. 

<br> (brake – διακοπή γραµµής) 

Το tag <br> χρησιµοποιείται για να διακόψει την τρέχουσα γραµµή και να συνεχίσει από 

µια νέα γραµµή. Στο Preview παρατηρούµε ότι  το <ΒR> αντίθετα από το <P> δεν 

αφήνει κενή γραµµή και δεν χρειάζεται </BR> . Ο browser ΄σπάει’ την γραµµή µόλις 
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συναντήσει το <BR>. 

5.3 Άλλα στοιχεία εγγράφων του web 

Εκτός όµως από τα παραπάνω στοιχεία, ένα έγγραφο του web µπορεί να περιέχει και 

πολλά άλλα ακόµη. Αναφέρουµε µερικά από τα πιο σηµαντικά.  

<hr> Οριζόντιες γραµµές  

Οι οποίες χρησιµοποιούνται για να διαχωρίζουν ένα έγγραφο σε λογικά τµήµατα και 

ονοµάζονται Horizontal Rules (Οριζόντιοι κανόνες). Η χρήση του tag <hr> έχει σαν 

αποτέλεσµα την εισαγωγή στο έγγραφο µιας οριζόντιας γραµµής, η οποία µπορεί να έχει 

διαφορετικά µήκη και πλάτη.  

Το µέγεθος και το φάρδος µιας γραµµής που θα εισαχθεί µε tag <hr> ορίζονται µε τα 

ορίσµατα size  και width. Αν δεν δοθούν τα ορίσµατα αυτά, αλλά µόνον το tag <hr>, 

τότε η γραµµή που θα εισαχθεί θα λάβει ολόκληρο το µήκος της σειράς (100%). Για τo 

tag <hr> δεν χρησιµοποιείται tag κλεισίµατος. 

Παραδείγµατα χρήσης του tag <hr>µε τα ορίσµατα size  και width παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 5.3.   

 

Εικόνα 5.3 Εντολή <hr> και εµφάνιση στον Internet Explorer 
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Hyperlinks (υπερσύνδεσµοι) 

Συνήθως ονοµάζονται και απλώς links (σύνδεσµοι). Χρησιµοποιούνται για να συνδέουν 

ένα σηµείο του εγγράφου µε κάποιο έγγραφο του web, το οποίο µπορεί να είναι:  

►  παραποµπή  σε  άλλο  σηµ ε ί ο  του  ί δ ι ου  εγγράφου  

►  µ ι α  σελ ί δα  του  web   

►  ένα  αρχε ί ο  πολυµέσων  που  µπορε ί  να  περ ι λαµβάνε ι  ε ι κόν ε ς ,  

φωτογραφ ί ε ς ,  an ima t i on ,  ήχο   

►  µ ι α  δ ι εύθυνση  ηλεκτρον ι κού  ταχυδροµ ε ί ου   

►  δ ιάφορα  αρχε ία   

►  προγράµµατα  σε  δ ι αφορετ ι κούς  τύπους  δ ιακοµ ι σ τών ,  όπως  πχ  

Te l ne t ,  FTP  κα ι  Gophe r .    

5.4 Μορφή (Face) και Μέγεθος (Size) γραµµατοσειρών και 

χρωµατισµός χαρακτήρων 

Το tag font χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε συγκεκριµένα ορίσµατα για τον ορισµό της 

γραµµατοσειράς, του µεγέθους, του χρώµατος, του χρώµατος του υποβάθρου και άλλων 

στοιχείων µορφοποίησης ενός τµήµατος κειµένου. Ένα tag font είναι δυνατό να 

περιλαµβάνει απεριόριστο αριθµό ορισµάτων. 

Το όρισµα Face χρησιµοποιείται στο tag font και διαµορφώνει ένα τµήµα κειµένου µε τα 

συγκεκριµένα fonts που ορίζει, όπως φαίνεται παρακάτω: 

►  <fon t  f ace  ="A r i a l ,  T imes  New Roman">Λε ι τουργ ι κά  

Συστήµατα</ fon t>  

Στο παραπάνω παράδειγµα, ο web browser θα επιχειρήσει να χρησιµοποιήσει τη 

γραµµατοσειρά Arial  για να εµφανίσει µε αυτή το τµήµα κειµένου «Λειτουργικά 

Συστήµατα». Στην περίπτωση που η γραµµατοσειρά Arial δεν είναι εγκατεστηµένη, θα 

επιχειρήσει να χρησιµοποιήσει την επόµενη που έχει ορισθεί (Times New Roman). Αν δεν 

βρεθεί ούτε και αυτή, τότε θα χρησιµοποιήσει αναγκαστικά την προεπιλεγµένη 
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γραµµατοσειρά (default), που έχει ορισθεί για το σύστηµα. 

Αντιστοίχως το όρισµα Size χρησιµοποιείται στο tag font και ορίζει το µέγεθος της 

γραµµατοσειράς, ενός του τµήµατος του κειµένου, µε τον ακόλουθο τρόπο: 

►  <fon t  s i z e  ="12 ">  Λε ι τουργ ι κά  Συστήµατα  < / fon t>  

►  <fon t  f ace="Cour i e r  New"  s i ze="12 "  >  Λε ι τουργ ι κά  Συστήµατα  

< / fon t>  

Το όρισµα Color χρησιµοποιείται στο tag font για να ορίσει το χρώµα των χαρακτήρων 

ενός τµήµατος κειµένου, όπως φαίνεται παρακάτω: 

►  <fon t  co lo r  =" red ">  Λε ι τουργ ι κά  Συστήµατα  < / f on t>  

Το όρισµα Background χρησιµοποιείται στο tag body και ορίζει το χρώµα του υποβάθρου 

(Background) ενός κειµένου, όπως φαίνεται παρακάτω: 

►  <body  bgco lo r  ="g reen"> Λε ι τουργ ι κά  Συστήµατα  < / f on t>  

Text Physical Styles (Στυλ Κειµένου) 

Χρησιµοποιούνται οι γνωστοί συµβολισµοί από τον επεξεργαστή κειµένου Word:  

►  Bo ld  <b>,   

►  I t a l i c  < i>  

►  Unde r l i ne  <u> 

Επί πλέον είναι δυνατή και η χρήση των οποιωνδήποτε συνδυασµών, όπως φαίνεται στα 

παρακάτω παραδείγµατα:  

►  <b> Bo ld  < /b> 

►  <i>  I t a l i c  < i />  

►  <u> Unde r l i ne  < /u> 

►  <b><u>Bo ld   κα ι   Unde r l i ne  < /u></b>  

►  <u>< i><b> Unde r l i ne  I t a l i c  κα ι  Bo l t< /b></I></u>  
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5.5 Λίστες γραµµών µε αρίθµηση ή διακριτικά (bullets-

κουκίδες) 

Η html υποστηρίζει αριθµηµένες και µη αριθµηµένες λίστες, µε έναν τρόπο που είναι 

παρόµοιος µε αυτόν που χρησιµοποιείται στους διάφορους επεξεργαστές κειµένου.  

Στην περίπτωση των µη αριθµηµένων λιστών, η αρχή µιας λίστας προσδιορίζεται µε το 

tag <ul> και το τέλος της λίστας µε το αντίστοιχο κλεισίµατος </ul>.  

Για την προσθήκη ενός στοιχείου στη λίστα χρησιµοποιείται το tag <li>, ακολουθεί το 

περιεχόµενο και στο τέλος τίθεται το αντίστοιχο tag κλεισίµατος </li>. 

  

Εικόνα 5.4 Παράδειγµα Ορισµού Λίστας και εµφάνιση στον Internet Explorer  

5.6 Πίνακες 

Όπως στην περίπτωση ενός επεξεργαστή κειµένου, τµήµατα του κειµένου, αριθµητικά 

στοιχεία, ή και εικόνες είναι δυνατόν να περιέχονται στις θέσεις στοιχείων πινάκων και να 

παρουσιάζονται µορφοποιηµένα σε γραµµές και στήλες. Τα tags δηµιουργίας πινάκων 
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είναι τα ακόλουθα:    

►  <tab l e> … </ t ab le>:  t ags  ανο ί γµατος  κα ι  κλε ισ ίµατος  π ί νακα  

►  <t r>…</ t r> :  t ags  ανο ίγµατος  κα ι  κλε ισ ίµατος  ( t ab l e  row) ,  

ε ι σαγωγής  νέας  γραµµής  σε  έναν  π ί νακα .  

►  <td>…</ td>:  t ags  ανο ί γµατος  κα ι  κλε ι σ ίµατος  ( t ab l e  da t a ) ,  

ε ι σαγωγής  νέου  στο ι χ ε ί ου  γραµµής  ενό ς  π ί νακα .  Τα  στο ι χ ε ί α  

π ί νακα  ε ί να ι  ο ι  κατά  κάπο ιον  τρόπο  κυψελ ίδ ε ς  στ ι ς  οπο ί ε ς  

καταχωρούντα ι  τα  οπο ιαδήποτε  δεδοµένα .  

Ο ορισµός ενός πίνακα γίνεται όπως φαίνεται παρακάτω: 

<table border = "1"> 

<tr> 

<td>1ο στοιχείο της 1ης γραµµής </td> 

<td>2 ο στοιχείο της 1ης γραµµής </td>  

</tr> 

<tr> 

<td>1ο στοιχείο της 2ης γραµµής </td> 

<td> 2ο στοιχείο της 2ης γραµµής </td> 

</tr> 

<\table> 

Είναι φανερό ότι ο παραπάνω πίνακας έχει δύο γραµµές και δύο στοιχεία σε κάθε 

γραµµή, άρα είναι πίνακας δύο γραµµών και δύο στηλών. Η χρησιµοποιούµενη 

οδόντωση στην έναρξη των γραµµών χρησιµοποιείται µόνο για διευκόλυνση του χρήστη 

που διαβάζει το κείµενο στη γλώσσα HTML. Η οδόντωση αυτή δεν θα έχει καµιά σηµασία 

στο αποτέλεσµα και θα αγνοηθεί από το web browser που θα παρουσιάσει το έγγραφο.  
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Εικόνα 5.6 Ορισµός πίνακα 

 

Εικόνα 5.7 Εµφάνιση του πίνακα της εικόνας 5.6 

5.7 ∆ηµιουργία σελίδων µε τη γλώσσα HTML 

Όταν ο χρήστης χρησιµοποιεί ένα web browser και µελετά ένα έγγραφο, δεν βλέπει τον 

κώδικα που είναι γραµµένος στη γλώσσα HTML, αλλά το αποτέλεσµα όπως το ερµηνεύει 

και παρουσιάζει ο web browser. Αντιστρόφως, αν δηµιουργούµε ένα έγγραφο µε τη 
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γλώσσα HTML και επιθυµούµε να δούµε το µέχρι στιγµής αποτέλεσµα, δεν έχουµε παρά 

να σώσουµε το έγγραφο ως αρχείο κειµένου (text), να ενεργοποιήσουµε το web browser 

που χρησιµοποιούµε και να ανοίξουµε το αρχείο, το οποίο θα παρουσιασθεί, σύµφωνα µε 

τις οδηγίες στη γλώσσα HTML.  

Μορφοποίηση κειµένου  

Κατά τη σύνταξη ενός κειµένου στη γλώσσα HTML ο χρήστης ενδέχεται να 

χρησιµοποιήσει το χαρακτήρα «διάστηµα» (space ή κενό). Ως γνωστό ο χαρακτήρας 

αυτός χρησιµοποιείται σε ένα κείµενο ως διαχωριστικό των λέξεων. Αν ο χρήστης 

χρησιµοποιήσει περισσότερα από ένα διαδοχικά κενά µεταξύ δύο λέξεων, τότε η γλώσσα 

HTML δεν θα λάβει υπ’ όψη τα επαναληπτικά κενά και θα τα αντιστοιχίσει όλα τα 

διαδοχικά κενά µόνον ένα.  

Επίσης, η γλώσσα HTML δεν λαµβάνει υπ’ όψη το χαρακτήρα Enter, αν χρησιµοποιηθεί 

από το χρήστη κατά τη σύνταξη του εγγράφου. Συνεπώς, ο web browser δεν θα αλλάξει 

γραµµή (σειρά) κατά την εµφάνιση του εγγράφου, αν αυτή ήταν η πρόθεση του χρήστη. 

Η γλώσσα HTML διαµορφώνει το κείµενο του εγγράφου έτσι ώστε να αγνοεί τα πλέον 

του ενός διαδοχικά κενά και τους χαρακτήρες διαστήµατος και τοποθετεί τη µια λέξη 

µετά την άλλη, ενώ επίσης δεν διακόπτει τις γραµµές κειµένου παρά µόνον στο τέλος 

κάθε σειράς.  

Παράδειγµα-1 

Έστω το παρακάτω κείµενο στη γλώσσα HTML 

<p> Τα Υπολογιστικά Συστήµατα περιλαµβάνουν α)  Υλικό  και ↵  

β) Λογισµικό ↵ 

Το λογισµικό διακρίνεται:  α) Στο Λογισµικό Συστήµατος και ↵ 

β) Στο Λογισµικό Εφαρµογών↵ 

</p> 

Θεωρούµε ότι στο παραπάνω κείµενο το σύµβολο ↵ αντιστοιχεί στο χαρακτήρα Enter, 

ενώ επίσης η απουσία ορατών χαρακτήρων αντιστοιχεί σε ακολουθία κενών 

(διαστηµάτων). 
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Η Εικόνα 5.8 περιέχει τη µορφή του κειµένου στο Notepad.   

 

Εικόνα 5.8 Η µορφή του κειµένου στο συντάκτη Notepad 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το κείµενο θα παρουσιασθεί από ένα web browser όπως 

φαίνεται  στην Εικόνα 5.9. Παρατηρούµε ότι δεν υπάρχουν κενά ούτε και νέες γραµµές 

εκεί όπου στο κείµενο υπάρχουν “enter”.  

 

Εικόνα 5.9 Παρουσίαση του εγγράφου µε χρήση του Internet Explorer 

Preformatted Text (Προ-µορφοποιηµένο κείµενο) 

Αν ο χρήστης επιθυµεί να παρουσιάσει ένα κείµενο όπως ακριβώς το έχει διαµορφώσει, 



∆. Στοιχεία χρήσης του INTERNET 
Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου 

µε χρήση χαρακτήρων, όπως τα «διαστήµατα» και τα “enter” θα πρέπει να 

χρησιµοποιήσει το tag pre. 

Παράδειγµα-2 

Στο ακόλουθο κείµενο, που είναι ίδιο µε αυτό του παραδείγµατος 1, χρησιµοποιείται το 

tag pre. 

<pre> Τα Υπολογιστικά Συστήµατα περιλαµβάνουν α)  Υλικό  και ↵  

β) Λογισµικό ↵ 

Το λογισµικό διακρίνεται:  α) Στο Λογισµικό Συστήµατος και ↵ 

β) Στο Λογισµικό Εφαρµογών↵ 

</pre> 

Η Εικόνα 5.10 περιέχει τη µορφή του κειµένου κατά την παρουσίασή του από ένα web 

browser (Internet Explorer). Παρατηρούµε ότι εµφανίζονται τα διαδοχικά  κενά που 

έχουν χρησιµοποιηθεί από το χρήστη, καθώς επίσης και η εισαγωγή µιας νέας γραµµής 

σε κάθε Enter του κειµένου. 

 

Εικόνα 5.10 Παρουσίαση του κειµένου από ένα web browser (φυλλοµετρητή) 

Η δηµιουργία ενός εγγράφου απαιτεί τη συµπλήρωσή του και παρουσίασή του διαδοχικά, 

ώστε να διαπιστώνεται η πορεία. Για το λόγο αυτό οι διάφοροι web browsers 
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διευκολύνουν και επιτρέπουν απλή µετάβαση από τη σύνταξη στην παρουσίαση και 

αντιστρόφως. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται µε τη συνεργασία του web browser 

µε έναν επεξεργαστή ή συντάκτη κειµένου. Είναι πάντως αντιληπτό ότι η διευκόλυνση 

αυτή δεν είναι πολύ σηµαντική, δεδοµένου ότι ο χρήστης µπορεί πολύ εύκολα να 

επιτύχει τα ίδια µε λίγες κινήσεις παραπάνω, µέσω του λειτουργικού του συστήµατος, 

είτε πρόκειται για windows είτε για οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό σύστηµα. 

Αν ο web browser που χρησιµοποιούµε είναι ο Internet Explorer και για τη σύνταξη 

χρησιµοποιούµε το Notepad, τότε είναι δυνατή η µετάβαση από το ένα εργαλείο στο 

άλλο µε άµεσο τρόπο. Έτσι µεταβαίνουµε απλά από το στάδιο σύνταξης στο στάδιο 

ελέγχου και όχι µόνο διορθώνουµε τον κώδικά µας στην HTML από τα ενδεχόµενα λάθη, 

αλλά παράλληλα τον βελτιώνουµε. Παρατηρούµε στην Εικόνα 5.11 ότι µεταξύ των 

εργαλείων του Internet Explorer υπάρχει και αυτό που επιτρέπει την άµεση κλήση του 

επεξεργαστή κειµένου Word ή του Notepad για τροποποίηση του τρέχοντος εγγράφου.     

 

Εικόνα 5.11 Άµεση κλήση του Word ή Notepad  

Το παράδειγµα που ακολουθεί είναι περισσότερο σύνθετο από τα προηγούµενα, 

περιλαµβάνει διάφορα tags, όπως µορφοποίησης, ορισµό γραµµατοσειρών, µεγέθη 

χαρακτήρων, παραγράφους καθώς και έναν πίνακα.  

Η Εικόνα 5.12 περιέχει τη µορφή του κειµένου στη  γλώσσα HTML, όπως ακριβώς έχει 

πληκτρολογηθεί στο πρόγραµµα Notepad.  
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Εικόνα 5.12 Κείµενο στη  γλώσσα HTML, όπως ακριβώς έχει πληκτρολογηθεί 

στο πρόγραµµα Notepad 

Αν ανοίξουµε το έγγραφο µε χρήση του browser Internet Explorer θα διαπιστώσουµε τη 

µορφή µε τη οποία θα παρουσιασθεί. Το αποτέλεσµα του παραδείγµατος περιέχεται στην 

Εικόνα 5.13. 
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Εικόνα 5.13 Παρουσίαση του κειµένου της εικόνας 5.12 µε ένα web browser, 

πχ τον Internet Explorer 

5.8 Χρήση Συνδέσµων (Links) 

Η πιο σηµαντική ιδιότητα της HTML είναι η δυνατότητά της να συνδέει ένα έγγραφο µε 

ένα άλλο που µπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε θέση στο web. Αυτό είναι εµφανές 

στο χρήστη, ο οποίος ενώ εξετάζει ένα έγγραφο επιλέγει (µε το γνωστό κλικ του 

ποντικιού) µέσα από το τρέχον έγγραφο, ένα σύνδεσµο (link) και µε τον τρόπο αυτό 

καλεί και µεταφέρεται σε ένα άλλο έγγραφο, που αντιστοιχεί στο σύνδεσµο. Ο 

σύνδεσµος ορίζει τη διεύθυνση και συνεπώς τη θέση του άλλου εγγράφου στο οποίο 

γίνεται η µετάβαση.  Για τη µετάβαση από ένα έγγραφο σε ένα άλλο η HTML υποστηρίζει 

τη δηµιουργία συνδέσµων (links). Το tag που χρησιµοποιείται για το σύνδεσµο 

ονοµάζεται Anchor (αγκυροβόλιο) και η σύνταξή του είναι η ακόλουθη: 

►  <A HREF  =  http://URL> 
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Κάθε σύνδεσµος περιλαµβάνει τα δύο ακόλουθα στοιχεία:  

►  Το  URL  (Un i f o rm Resou r ce  Loca to r  ή  Εν ια ί ο  Εντοπ ιστή  Πόρων )  

ο  οπο ίο ς  ορ ί ζ ε ι  τη  δ ι εύθυνση  του  εγγράφου  στο  οπο ίο  θα  

πραγµατοπο ιηθε ί  η  µετάβαση .  Ένα  κο ι νό  παράδε ι γµα  URL  ε ί να ι  

η  δ ι εύθυνση  www. yahoo.com/index.html .  

►  Ένα  τµήµα  κε ιµένου  το  οπο ίο  ακολουθε ί  το  URL .  Το  τµήµα  

αυτό  εµφαν ί ζ ε τα ι  στο  έγγραφο  έν τονα  φωτ ισµένο  ( h i gh l i gh t ed)  

κα ι  ε ί να ι  αυτό  το  οπο ίο  επ ι λ έγ ε ι  ο  χρήστης  γ ια  να  

πραγµατοπο ιηθε ί  η  µετάβαση  στο  συνδεδεµένο  έγγραφο .  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η σύνταξη ενός συνδέσµου στη γλώσσα HTML είναι η 

ακόλουθη: 

►  <A HREF  =  h t t p : / /URL> Κε ίµ ενο  που  εµφαν ί ζ ε τα ι  < /A> 

Παράδειγµα 

<A HREF = http://www.yahoo.com/index.html>Για µετάβαση στο yahoo</A> 

Το κείµενο «Για µετάβαση στο yahoo» θα εµφανισθεί φωτισµένο (highlighted) και είναι 

αυτό στο οποίο ο χρήστης θα πραγµατοποιήσει το «κλικ». Το πλήρες κείµενο HTML, 

όπως θεωρούµε ότι έχει πληκτρολογηθεί στο Notepad περιέχεται στην Εικόνα 5.14. 

 

Εικόνα 5.14 Κείµενο µε σύνδεσµο, στο συντάκτη Notepad 

Το έγγραφο που αντιστοιχεί στο κείµενο HTML που περιέχεται στην Εικόνα 5.14, θα 

παρουσιασθεί µε το web browser Internet Explorer, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.15. 
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Εικόνα 5.15 Εµφάνιση του κειµένου της εικόνας 5.14, στον Internet Explorer 

5.9 Εισαγωγή Εικόνων (Images) 

H εισαγωγή µιας εικόνας σε ένα έγγραφο HTML πραγµατοποιείται µε προσδιορισµό της 

θέσης του αρχείου της εικόνας. Η σύνταξη προσδιορισµού της εικόνας είναι:  

►  <IMG SRC="Αρχε ί ο  ε ι κόνας ”  >  

Επί πλέον είναι δυνατή η χρήση προσδιορισµών παρουσίασης, όπως φαίνεται παρακάτω.  

►  <IMG SRC="Αρχε ί ο  ε ι κόνας ”  bo rde r=” . . . ”  w id th=“ . . . ”  

he i gh t=“ . . . ”>  

Η χρήση της συνάρτησης Align καθορίζει την τοποθέτηση της εικόνας στο έγγραφο. Οι 

δυνατές τιµές της  Align είναι οι ακόλουθες: 

►  l e f t ,   

►  r i gh t ,   

►  cen te r .  
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Εικόνα 5.16 Κείµενο µε εικόνα, στο συντάκτη Notepad 

 

Εικόνα 5.17 Εµφάνιση του κειµένου της εικόνας 5.16, στον Internet Explorer 

 

Σύνδεσµος µε χρήση Εικόνας 

H εισαγωγή µιας εικόνας σε ένα έγγραφο HTML µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µετάβαση 

σε ένα άλλο έγγραφο, κάτι που είναι σε πολλές περιπτώσεις κοινή πρακτική. Στην 

περίπτωση αυτή το κείµενο που συνήθως βρίσκεται µετά την εικόνα, απλώς περιγράφει 

την εικόνα και δεν χρησιµοποιείται για να ενεργοποιήσει το σύνδεσµο. Ο προσδιορισµός 

της εικόνας που θα χρησιµοποιηθεί γίνεται µε την ακόλουθη σύνταξη:  

►  <IMG SRC="Αρχε ί ο  ε ι κόνας ”  bo rde r=” . . . ”  w id th=“ . . . ”  

he i gh t=“ . . . ”>  
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Παράδειγµα-1 

 

Εικόνα 5.18 Κείµενο µε σύνδεσµο σε εικόνα, στο συντάκτη Notepad 

Το πλήρες κείµενο HTML, όπως ακριβώς έχει πληκτρολογηθεί στο Notepad περιέχεται 

στην Εικόνα 5.18. Ο web browser Internet Explorer θα παρουσιάσει το έγγραφο, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 5.19. 

 

Εικόνα 5.19 Εµφάνιση του εγγράφου της εικόνας 5.18, στον Internet Explorer 
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5.10 ∆ηµιουργία Εγγράφων Web µε το πρόγραµµα Word 

Τα διάφορα προγράµµατα της εταιρείας Microsoft µπορούν να χρησιµοποιηθούν και να 

παράγουν κώδικα HTML µε άµεσο τρόπο. Θα χρησιµοποιήσουµε ένα παράδειγµα ενός 

κειµένου του Word το οποίο θα µετατρέψουµε σε µορφή HTML. Έστω το κείµενο του 

Word που περιέχεται στην Εικόνα 5.20. Παρατηρούµε ότι περιέχει πίνακα, λίστα και 

διάφορα στοιχεία µορφοποίησης.   

Σώζουµε το αρχείο ως Web Page µε την ακολουθία εντολών του µενού File | Save As 

Web Page, όπως φαίνεται στις Εικόνα 5.21 και 5.22.    

 

Εικόνα 5.20 Από το Word σε µορφή HTML, µε άµεσο τρόπο 

 



∆. Στοιχεία χρήσης του INTERNET 
Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου 

 

Εικόνα 5.21 Επιλογή αποθήκευσης (Save As Web Page)  

 

Εικόνα 5.22 Καταχώρηση εγγράφου του Word στη µορφή HTML  

Στη συνέχεια ανοίγουµε το αρχείο HTML µε το πρόγραµµα Internet Explorer, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 5.23. Παρατηρούµε ότι η µορφή του είναι ίδια µε αυτή του Word.   
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Εικόνα 5.23 Παρουσίαση του εγγράφου του Word µε τον Internet Explorer  

Στη συνέχεια µε την ακολουθία εντολών του µενού View | Source (Πηγαίο), όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 5.24, εµφανίζεται η αντίστοιχη µορφή του εγγράφου στη γλώσσα 

HTML που περιέχεται στην Εικόνα 5.25. 

 

Εικόνα 5.24 Επιλογή View | Source 
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Εικόνα 5.25 Αντίστοιχη µορφή του εγγράφου στη γλώσσα HTML 
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6. Ασκήσεις 

Άσκηση 1 

►  Να  προσθέστε  τη  δ ι εύθυνση  "www.ek t . g r "  στ ι ς  αγαπηµ έν ε ς  

δ ι ευθύνσε ι ς ,  ( Favo r i t e s ) .  

►  Να  επ ισκ εφθε ί τ ε  τη  δ ι εύθυνση  “www. thehunge rs i t e . com” .  Τ ι  

παρατηρε ί τ ε ;  

►  Να  ανο ί ξ τ ε  λογαρ ιασµό  ( e -ma i l )  σε  κάπο ια  ετα ιρε ί α  που  έχε ι  

µηχανή  ανα ζήτησης  κα ι  στη  συνέχε ι α  να  στε ί λ ετε  µήνυµα  στη  

δ ι εύθυνση  ενός  συναδέλφου  σας ,  αφού  επ ισυνάψετε  ένα  κα ι  

αρχε ί ο  (πχ  του  wo rd ) .   

►  Να  δ ιαβάσετε  τα  µηνύµατα  λάβατε  κα ι  τα  επ ισυναφθέντα .   

►  Χρησ ιµοπο ιώντας  το  πρόγραµµα  M i c roso f t  Ou t l ook  Exp ress  να  

στε ί λ ετε  ηλεκτρον ι κό  µήνυµα  στη  δ ι εύθυνση  ενό ς  συναδέλφου  

σας ,  αφού  επ ισυνάψετε  ένα  κα ι  αρχε ί ο  (πχ  του  wo rd ) .  Στη  

συνέχε ι α ,  µπορε ί τ ε  να  δ ιαβάσετε  τα  µηνύµατα  κα ι  τα  

επ ισυναφθέντα  που  έχουν  στε ί λ ε ι  ο ι  συνάδελφο ί  σας  σε  σας .  

►  Να  βρε ί τ ε  πληροφορ ί ε ς  γ ια :   

 την  περ ι οχή  από  την  οπο ία  κατάγεστε ,   

 µ ι α  επ ι χ ε ί ρηση  που  ε ί να ι  ε ισηγµ ένη  στο  

χρηµατ ισ τήρ ιο ,   

 µ ι α  ο ι κονοµ ι κ ή  εφηµερ ί δα    

 ένα  ο ικονοµ ι κό  περ ιοδ ι κό ,   

 β ιβλ ι οθήκες  που  περ ι λαµβάνουν  άρθρα  µ ε  ο ικονοµ ι κ ά  

θέµατα   

 Υπουργε ία ,   

 ένα  ε ι δησεογραφ ι κό  πρακτορε ίο  (πχ  CNN) ,   
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 µ ι α  τράπε ζα .    

►  Να  βρε ί τ ε  πληροφορ ί ε ς  γ ια :  

 Πληροφορ ιακά  Συστήµατα ,   

 Πληροφορ ιακά  Συστήµατα  ∆ ιο ί κησης ,   

 Προσωπ ικούς  υπολογ ιστέ ς ,  χαρακτηρ ισ τ ι κά  κα ι  τ ιµ έ ς    

 Φορητούς  υπολογ ιστές ,  χαρακτηρ ιστ ι κά  κα ι  τ ιµέ ς   

►  Να  βρε ί τ ε  πληροφορ ί ε ς  γ ια :  

 Ελλην ι κά  Πανεπ ιστήµ ι α ,   

 Ευρωπα ϊ κά  Πανεπ ιστήµ ι α ,   

 Αµερ ι καν ι κά  Πανεπ ιστήµ ι α    

 Τµήµατα  ∆ ιο ί κησης  Επ ι χε ι ρήσεων   

Άσκηση 2 

Να συνδεθείτε στη σελίδα του BILAB στην διεύθυνση www.aueb.gr/genesis/. Στις 

ιστοσελίδες του συγκεκριµένου κόµβου µπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στο πρόγραµµα που παρακολουθείτε. Να περιηγηθείτε στις συγκεκριµένες 

σελίδες ακολουθώντας τους κατάλληλους συνδέσµους και να αντιγράψετε σε ένα αρχείο 

του προγράµµατος Wordpad όλες τις διευθύνσεις των σελίδων που έχουν περιεχόµενο 

σχετικό µε το πρόγραµµα. 

Άσκηση 3 

Πως γίνεται “chat”; Τι είναι τα chat rooms; Να βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο µε τον 

οποίο µπορείτε να επικοινωνείτε µε οµάδες ατόµων και να ενηµερώνεστε για 

συγκεκριµένα θέµατα (newsgroup).    
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Άσκηση 4 

Να γραφεί το παρακάτω κείµενο µε τη χρήση ενός text editor (πχ Edit) ή µε το notepad. 

Είναι δυνατή και η χρήση του Word. Σε κάθε περίπτωση το αρχείο θα πρέπει να σωθεί 

text. (Εικόνα 6.1). Εσείς θα χρησιµοποιήσετε πάντως το πρόγραµµα Edit, ή το 

Notepad.  

<html> 

<head> 

<title>Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων</title> 

</head> 

<body> 

<b><u>Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων</u></b> 

<p>Το τµήµα Ο∆Ε έχει σήµερα τέσσερις κατευθύνσεις</p> 

</body> 

</html> 

 

Εικόνα 6.1 

Στη συνέχεια να σώσετε το αρχείο µε το όνοµα Eggrafo1.htm. Παρατηρούµε σ’ αυτό 

το σηµείο ότι η επέκταση του ονόµατος θα πρέπει να είναι html ή htm, ώστε να το 

αναγνωρίσει ο web browser που θα χρησιµοποιηθεί. 

Να ανοίξετε το web browser που χρησιµοποιείτε, Internet explorer, ή Netscape navigator 
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και αφού εντοπίσετε το αρχείο Eggrafo1.htm να το ανοίξετε µε την ακολουθία των 

εντολών µε file ⇒ open file, ώστε να διαπιστώσετε τη µορφή που θα λάβει (Εικόνα 

6.2 και Εικόνα 6.3).  

 

Εικόνα 6.2 

 

Εικόνα 6.3 

Παρατηρούµε ότι το έγγραφο έχει τη µορφή που περιέχεται στην Εικόνα 6.4. Επίσης 
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κατανοούµε τη σηµασία των φωλιασµένων (nested) tags. Στη συγκεκριµένη περίπτωση 

το nesting αναφέρεται στην ακολουθία των tags <b><u> όπως φαίνεται παρακάτω:  

<b><u>Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων</u></b> 

 

Εικόνα 6.4 

Άσκηση 5 

►  Να  µεταβάλετε  τον  τρόπο  εµφάν ισης  των  ι σ το -σελ ί δων  (αλλαγή  

γραµµατοσε ιρά ς ,  µη  εµφάν ιση  ε ι κόνων ,  . . . ) .   

►  Να  µ εταβάλετε  την  αρχ ι κή  σελ ί δα  (αυτή  που  εµφαν ί ζ ε τα ι  µόλ ι ς  

ξ εκ ι νήσε ι  το  I n t e rne t  Exp l o re r -Home Page )  θέτοντας  ως  αρχ ι κή  

σελ ί δα ,  τη  σελ ί δα  της  M i c ro so f t  (www.m ic ro so f t . com) .  Too l s   

op t i ons   gene ra l .  

►  Τ ι  ακρ ιβώς  κάνε ι  η  εµφαν ι ζόµενη  αρχ ι κή  σελ ί δα  . . .  B l ank ;  
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