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FRONTPAGE  2003 
 
 
 

Εισαγωγή 
 

Το FrontPage είναι ένα πρόγραµµα σχεδιασµού σελίδων για το Internet, το οποίο 

απευθύνεται τόσο σε επαγγελµατίες όσο και ερασιτέχνες. Ο σχεδιασµός δεν γίνεται 

πλέον µε το χέρι αλλά µε γραφικό τρόπο, µέσα από Βοηθούς (Wizards) που 

διευκολύνουν και επιταχύνουν την ανάπτυξη των σελίδων. 

Το πρόγραµµα ενσωµατώνει τρεις δυνατότητες: τον Explorer (που επιτρέπει την 

εξερεύνηση των ιστοσελίδων), τον Editor (Επεξεργαστή ιστοσελίδων) και τον Web 

Server (Υπηρεσία µεταφοράς ιστοσελίδων) µε τον οποίο ανοίγουµε την πόρτα του 

υπολογιστή µας στο ∆ιαδίκτυο, επιτρέποντας στους χρήστες του να επισκέπτονται τις 

σελίδες µας. 
 

Το FrontPage 
 

Ξεκινώντας το FrontPage 2003 εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 
 

 
 



Η οθόνη αυτή χωρίζεται σε δύο µέρη. Το αριστερό και µεγαλύτερο κοµµάτι της οθόνης, 

είναι ο χώρος σχεδιασµού της σελίδας. Στα δεξιά, εµφανίζεται το παράθυρο εργασιών το 

οποίο έχουµε γνωρίσει και στην υπόλοιπη σουίτα εφαρµογών τουMicrosoft Office. Το 

εξ’ ορισµού όνοµα της κενής ιστοσελίδας η οποία δηµιουργείται από το Microsoft 

FrontPage 2003 είναι “new_page_1.html”. Ξεκινάµε την σελίδα µας δίνοντας το 

επιθυµητό όνοµα και ορίζοντας τον φάκελο στον οποίο θα τοποθετούµε όλα τα αρχεία 

µας. Με το ορισµό του ονόµατος ενεργοποιούνται οι διάφορες απόψεις που µας 

προσφέρει το FrontPage για να επεξεργαστούµε το site µας. Αυτές βρίσκονται στο µενού 

View. 

 

 
 

Άποψη σελίδας (Page) 
 

Στην άποψη αυτή το FrontPage εµφανίζει µια συγκεκριµένη σελίδα σε τρεις 

διαφορετικές µορφές οι οποίες εµφανίζονται στο κάτω µέρος του παραθύρου: 

 

 
 

• Design: Στην κανονική µορφή σχεδίασης, όπου µπορούµε µε γραφικό τρόπο να 

προσθέτουµε πληροφορίες στη σελίδα. 

• Code: Σε µορφή κώδικα (HTML), όπου µπορούµε να τροποποιήσουµε τη µορφή της 

σελίδας µας επεµβαίνοντας στον κώδικα HTML. 



• Split: Σε µορφή κατά την οποία το τµήµα του FrontPage 2003 χωρίζεται στα δύο 

εµφανίζοντας ταυτόχρονα και τον κώδικα HTML αλλά και την µορφή design. 

• Preview: Σε µορφή προεπισκόπησης, όπου βλέπουµε τη µορφή της σελίδας όπως αυτή 

θα εµφανίζεται µέσα από τα προγράµµατα πλοήγησης (Browsers). 

 

Άποψη καταλόγων (Folders) 
 

Στη µορφή αυτή το FrontPage εµφανίζει ότι ακριβώς ο Explorer των Windows µε µια 

µικρή διαφορά. Εµφανίζεται το κοµµάτι του σκληρού δίσκου, από όπου έχει ορισθεί σαν 

ρίζα του site µας και κάτω. 

Επιλέγοντας µια ιστοσελίδα (µε διπλό κλικ) επανερχόµαστε πάλι στην άποψη σελίδας, 

όπου µπορούµε να την τροποποιήσουµε. 

 

 
 

Στο δεξί άκρο του παραθύρου τώρα εµφανίζονται τρία κουµπιά µε το οποία µπορούµε να 

προσθέσουµε νέα σελίδα, φάκελο ή να πλοηγηθούµε µια θέση πάνω στους καταλόγους. 
 

 
 

Στο κάτω αριστερό άκρο του παραθύρου εµφανίζονται συντοµεύσεις για όλες τις 

προβολές: 

 

 
 

 

 

 



∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB 
 

Για να δηµιουργήσουµε µια τοποθεσία web επιλέγουµε το µενού New και 

αυτοµάτως ανοίγει το παράθυρο εργασιών όπου επιλέγουµε One page Web site. Στο δεξί 

µέρος του παρακάτω παραθύρου πατάµε το κουµπί Browse, όπου καθορίζουµε τη θέση 

στην οποία θα αποθηκευτεί η τοποθεσία Web. Είναι σηµαντικό να θυµόµαστε ότι µια 

τοποθεσία Web αποθηκεύεται κατά την δηµιουργία της. 
 

 
 

Για να προσθέσουµε µια κενή σελίδα µπορούµε να πατήσουµε το εικονίδιο της 

κενής σελίδας στην προβολή φακέλων (µεσαία εικόνα άνω σελίδας). Εναλλακτικά, 

µπορούµε να πατήσουµε το µενού New και να επιλέξουµε στο παράθυρο διαλόγου την 

επιλογή Blank Page. Μετά την δηµιουργία της σελίδας µπορούµε να την εισάγουµε στην 

τοποθεσία αποθηκεύοντας την εκεί οπού έχουµε αποθηκεύσει την τοποθεσία Web. 

 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  
 

Στην προβολή πλοήγησης ή λίστας φακέλων διπλοπατήστε τη σελίδα που θέλετε να 

ανοίξετε και τότε αυτόµατα ανοίγει στο FrontPage Editor. 

 

ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΕΝΑ WEB 
 

Ανοίξτε το Microsoft FrontPage και από το µενού File επιλέξετε Open Site. Από την 

λίστα µε τα FrontPage Webs, επιλέξτε την διαδροµή του δίσκου στην οποία βρίσκεται η 

τοποθεσία Web που θέλετε να ανοίξετε, επιλέξτε την και πατήστε Open, αµέσως 

εµφανίζεται στον FrontPage Explorer. 

 



Μέγεθος 

Χρώµα 

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΛΙ∆Α 
 

Μπορούµε είτε να πληκτρολογήσουµε ένα κείµενο είτε να επικολλήσουµε ένα έτοιµο 

κείµενο. Η διαφορά του Front Page από τους περισσότερους κειµενογράφους είναι ότι µε 

το πάτηµα του Enter ο κέρσοράς µας κατεβαίνει κατά 2 γραµµές, λόγω του 

προγραµµατισµού των Web σελίδων (βλέπε HTML). Αν επιθυµούµε απλή αλλαγή 

γραµµής τότε κρατάµε πατηµένο το Shift και µετά πατάµε και το Enter.   

 

Επιλέγοντας το κείµενο που επιθυµούµε, µπορούµε να του αλλάξουµε format, από το 

µενού Format επιλέγοντας το Font. Το παράθυρο που εµφανίζεται είναι το παρακάτω, 

όπου και µπορούµε να αλλάξουµε τη γραµµατοσειρά, το µέγεθος, το στυλ και το χρώµα 

της καθώς και να αλλάξουµε την απόσταση των χαρακτήρων ή και να εισάγουµε 

διάφορα εφε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραµµατοσειρά 

Στυλ 



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΙΑΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

Αυτό γίνεται είτε πατώντας το µενού File και έπειτα Save είτε το εικονίδιο µε τη 

δισκετούλα στην button bar. 

Κάθε φορά που πατάµε αποθήκευση µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο αποθηκεύεται µόνο ή 

σελίδα που έχουµε ανοιχτή µπροστά µας, έτσι πρέπει να αποθηκεύουµε κάθε σελίδα 

ξεχωριστά, εκτός και αν πατήσουµε το Save all του µενού File, µε το οποίο 

αποθηκεύονται όλες οι σελίδες. 

 

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΤΙΤΛΩΝ 
 

Αν πατήσουµε το Save as στο µενού File, εµφανίζεται ένα παράθυρο όπου µπορούµε να 

αποθηκεύσουµε την σελίδα µας µε άλλο όνοµα (πεδίο File name). Ενώ υπάρχει και το 

 

 

 
 

 

button Change title, από όπου αλλάζει το όνοµα της σελίδας µας στην µπάρα τίτλων του 

browser. 

Εδώ φαίνεται ότι το όνοµα της σελίδας µας είναι το wdvl ενώ ο τίτλος του είναι το Web 

Developer’s Virtual Library  

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑΤΑ 
 

Κατά την ανάπτυξη ενός site πρέπει να δίνεται µεγάλη προσοχή στην οµοιοµορφία των 

σελίδων αλλά και στην ευκολία πλοήγησης ανάµεσα σε αυτές. Για το λόγο αυτό το 

FrontPage 2003 προσφέρει τα έτοιµα Θέµατα σελίδων που µπορούν να ενισχύσουν την 

οµοιοµορφία και ευκολία πλοήγησης των σελίδων µας. 

Για να εµφανίσουµε τα έτοιµα θέµατα, επιλέγουµε Theme στο µενού Format. Στο 

παράθυρο εργασιών εµφανίζεται η συλλογή µε τα θέµατα. Από αυτά µπορούµε να 

επιλέξουµε το επιθυµητό το οποίο µπορούµε να εφαρµόσουµε είτε στην τρέχουσα σελίδα 

είτε σε όλο µας το Site. Επίσης, µπορούµε να επιλέξουµε ζωντανά χρώµατα (Vivid 

Colors) και γραφικά (Active graphics) καθώς και εικόνα για background. Ακόµα, 

µπορούµε να το τροποποιήσουµε µε την επιλογή Customize (κάνοντας δεξί κλικ πάνω 

στο θέµα) ή και να δηµιουργήσουµε ένα δικό µας θέµα (Create new theme). 

 

Προσθήκη εικόνας στο background: 

Για να προσθέσετε εικόνα στο background µιας σελίδας, αρκεί να κάνουµε δεξί κλικ 

στον κενό χώρο µιας σελίδας και να επιλέξουµε Page Properties. Κάτω από την καρτέλα 

Background εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου Επιλέγοντας Background Picture και 

Browse, µπορούµε να διαλέξουµε την εικόνα που θα εµφανίζεται. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ 
 

∆ύο τρόποι υπάρχουν για την προσθήκη εικόνων (images) σε ένα κόµβο. Ο ένας 

συνίσταται στη δηµιουργία ενός συνδέσµου που δείχνει στην εικόνα (όπως ακριβώς 

γίνεται µε τα υπόλοιπα είδη συνδέσµων). Ο δεύτερος τρόπος συνίσταται στην 

ενσωµάτωση της εικόνας στην σελίδα. Σε αυτήν την περίπτωση η εικόνα εµφανίζεται 

αυτόµατα µε το φόρτωµα της σελίδας. 

Οι εικόνες αποθηκεύονται µε ένα συγκεκριµένο format. ∆ύο είναι τα πλέον 

συνηθισµένα στο internet, τα GIF και JPEG, τα οποία υποστηρίζονται από όλα τα 

προγράµµατα περιήγησης (browsers). Όταν ενσωµατώνουµε µια εικόνα άλλου τύπου, το 

FrontPage αυτόµατα την µετατρέπει σε εικόνα τύπου GIF αν έχει λιγότερα από 256 

χρώµατα και σε τύπο JPEG αν έχει πάνω από 256 χρώµατα. 

Η εισαγωγή µιας εικόνας στο FrontPage 2003 µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους: 

• Μπορούµε απλά σύροντας το αρχείο εικόνας από ένα παράθυρο του Windows 

Explorer στη θέση που θέλουµε στη σελίδα µας. 

• Μπορούµε επίσης από τo µενού Insert→Picture→From File, ή 

• Από το αντίστοιχο κουµπί στην µπάρα εργαλείων. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο όπου µπορούµε να 

προσδιορίσουµε το αρχείο εικόνας που θα εισάγουµε. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υποσηµείωση: 

Αν εισάγετε στη σελίδα σας µια εικόνα που δεν αντιστοιχεί σε αρχείο του site σας, 

υπάρχει κίνδυνος η εικόνα αυτή να µην εµφανίζεται σωστά όταν προσπαθήσετε να δείτε 

τη σελίδα από κάποιο άλλο υπολογιστή του ∆ιαδικτύου. Το FrontPage 2003 φροντίζει να 

σας προφυλάξει από τέτοια λάθη. Σε περίπτωση που γίνει µια τέτοια εισαγωγή εικόνας, 

µόλις αποθηκεύσετε τις αλλαγές στη σελίδα σας, το FrontPageσας δίνει τη δυνατότητα 

να αντιγράψετε το αρχείο, που αντιστοιχεί στην εικόνα, στο site σας, ώστε να είναι 

διαθέσιµο σε όλους τους χρήστες. 

Εµφανίζεται λοιπόν τα πιο κάτω παράθυρο: 
 

 
 

όπου µπορείτε να καθορίσετε σε ποιο υποκατάλογο στο site σας (π.χ. στο images/) θα 

αποθηκευτεί το αρχείο. 



ΥΠΕΡΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ (HYPERLINKS) 

 
Ο παγκόσµιος ιστός χωρίς συνδέσµους (links) δεν θα ήταν στην ουσία παγκόσµιος ιστός. 

Οι περισσότερες σελίδες του παγκόσµιου ιστού περιέχουν υπερκείµενους συνδέσµους. Η 

µεγάλη σηµασία των υπερκείµενων συνδέσµων έγκειται στο γεγονός ότι µπορεί να 

παραπέµπουν σε κείµενα, γραφικά, φωτογραφίες, ήχους, τραγούδια ή και βίντεο 

αποθηκευµένα σε οποιονδήποτε υπολογιστή του ∆ιαδικτύου. 

 

Είδη συνδέσµων 

Μπορούµε να διακρίνουµε 3 είδη συνδέσµων, ανάλογα µε το που δείχνουν. Έτσι έχουµε 

συνδέσµους που δείχνουν 

• Σε τοπικά αρχεία, τα οποία προσδιορίζουν µε σχετική διαδροµή. 

• Σε αρχεία αποθηκευµένα σε άλλους υπολογιστές προσδιοριζόµενα µε απόλυτη 

διαδροµή. Παράδειγµα τέτοιου συνδέσµου είναι: http://www.microsoft.com 

• Σε άλλο σηµείο του ίδιου εγγράφου (είναι τα καλούµενα bookmarks). 

 

∆ηµιουργία συνδέσµων 

Επιλέγουµε το κοµµάτι του κειµένου (ή τη φωτογραφία) που θα αποτελέσει τον 

σύνδεσµο. Κατόπιν µέσα από τα µενού Insert→Hyperlink (ή κάνοντας δεξί κλικ σε αυτό 

και πατώντας το Hyperlink) ορίζουµε την επιθυµητή διεύθυνση (URL – Universal 

Resource Locator), σύµφωνα µε το πλαίσιο διαλόγου που ακολουθεί (όπως ο 

συγκεκριµένος σύνδεσµος δείχνει στον κόµβο της Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης) 

 

 
Ο σύνδεσµος που δηµιουργήθηκε παραπάνω δείχνει σε κάποιο άλλο site του ∆ιαδικτύου 

και προσδιορίζεται µε «απόλυτο τρόπο». Σε κάποια άλλη περίπτωση θα µπορούσαµε να 

είχαµε διαλέξει κάποια σελίδα του δικού µας κόµβου, κάνοντας χρήση των αρχείων και 

φακέλων που παρουσιάζονται στο παραπάνω πλαίσιο διαλόγου. 



Αυτόµατοι σύνδεσµοι 

Ένας σύνδεσµος σε κάποιο site θα µπορούσε να δηµιουργηθεί και αυτόµατα: 

Αν σε κάποιο σηµείο της σελίδας γράψετε για παράδειγµα τη διεύθυνση 

http://www.ekdd.gr τότε το FrontPage θα τη µετατρέψει αυτόµατα σε σύνδεσµο δίνοντας 

της τη µορφή http://www.ekdd.gr (µε µπλε χρωµατισµό). 

 

Σύνδεσµοι που δείχνουν µέσα στην ίδια σελίδα 

Οι σύνδεσµοι που δείχνουν µέσα στην ίδια σελίδα (ή σε κάποιο σηµείο µιας άλλης 

σελίδας) λέγονται bookmarks. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµοι στις περιπτώσεις µεγάλων 

σελίδων γιατί διευκολύνουν την ταχεία µετακίνηση σε ένα συγκεκριµένο σηµείο της 

σελίδας. 

Η δηµιουργία bookmarks γίνεται σε δύο βήµατα. Στο πρώτο βήµα προσδιορίζουµε ένα 

σύνδεσµο µε όνοµα, µε τρόπο αντίστοιχο της δηµιουργίας ενός κανονικού συνδέσµου. 

Στο δεύτερο βήµα ονοµατίζουµε το σηµείο στο οποίο θέλουµε να «δείχνει» ο σύνδεσµος. 

Τα ονόµατα που δίνουµε στο πρώτο και δεύτερο βήµα πρέπει να ταυτίζονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έστω ότι έχουµε µια σελίδα µε τις φωτογραφίες µας και θέλουµε στην αρχή της να 

δηµιουργήσουµε ένα ευρετήριο. Αρχικά πηγαίνουµε το δείκτη στα σηµεία που θέλουµε 

να εισάγουµε τα bookmarks. Από το µενού Insert�Bookmark εισάγουµε τα bookmarks 

και τους δίνουµε ένα αναγνωριστικό όνοµα. Στη συνέχεια επιλέγουµε το κείµενο που 

θέλουµε να λειτουργεί ως σύνδεσµος και κάνουµε εισαγωγή συνδέσµου (µενού 

Insert�Hyperlink). Στην οθόνη που εµφανίζεται επιλέγουµε το κουµπί Bookmark και 

από το παράθυρο που εµφανίζεται τον κόµβο που µας ενδιαφέρει. Το παράθυρο που 

ακολουθεί δείχνει την παραπάνω διαδικασία. 
 



  

 

∆ιαγραφή ενός συνδέσµου 

Προκειµένου να διαγράψουµε ένα σύνδεσµο, επιλέγουµε το σύνδεσµο κάνουµε δεξί κλικ 

και HyperLink Properties (ή ALT+ENTER). Εκεί απλά διαγράφουµε τα περιεχόµενα του 

κουτιού URL. 

 

Σύνδεσµοι σε αρχεία 

Μερικές φορές θέλουµε να δώσουµε τη δυνατότητα στους επισκέπτες του κόµβου µας να 

«κατεβάσουν» στον υπολογιστή τους κάποιο αρχείο. Επιλέγουµε το κείµενο του 

συνδέσµου και από την επιλογή Insert�Hyperlink καλείται το γνωστό πλαίσιο διαλόγου 

όπου κάνουµε κλικ στο εικονίδιο του explorer (συµβολίζει τη δηµιουργία συνδέσµου 

αρχείων). 

 

 



Η κλήση του συνδέσµου, που δηµιουργήσαµε έχει ως συνέπεια την εκκίνηση του 

προγράµµατος που είναι συσχετισµένο µε το αρχείο που συνδέσαµε, στην περίπτωσή µας 

την Microsoft Access. Σε περίπτωση αποµακρυσµένου αρχείου θα υπάρξει η προτροπή 

για εκτέλεση από την θέση που βρίσκεται ή για αντιγραφή του αρχείου τοπικά 

(download) σε θέση δικής µας επιλογής στο δίσκο µας. 

 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ IMAGE HOTSPOTS 
 

Τα hotspots ξεκινούν τα hyperlinks που θα ενσωµατωθούν στην εικόνα από το FrontPage 

Editor. Κάνουµε δεξί κλικ πάνω στην εικόνα και πατάµε το Show Pictures Toolbar. Στην 

εργαλειοθήκη σχεδίασης που εµφανίζεται επιλέγουµε ένα από τα τρία σχήµατα που 

αφορούν την δηµιουργία hotspots. Επιλέγοντας µε τον δείκτη µας την περιοχή πάνω στην 

οποία θέλουµε να γίνει ο υπερσύνδεσµος αυτοµάτως ανοίγει το παράθυρο που έχουµε δει 

στους υπερσυνδεσµους. Από εδώ και πέρα εργαζόµαστε σαν να έχουµε να κάνουµε µε 

έναν απλό υπερσυνδεσµο. 

 

 
 

 

 

 

 

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ 
 

Αν θέλουµε για κάποιο λόγω να µην εµφανίζεται κάποιο χρώµα στην εικόνα µας δεν 

έχουµε παρά να επιλέξουµε το κουµπί διαφάνειας χρώµατος και να πατήσουµε επάνω 

στο χρώµα αυτό. Για να γίνει µια εικόνα διαφανή θα πρέπει πρώτα το FrontPage να την 

µετατρέψει σε gif, ώστε να µειωθεί ο αριθµός των χρωµάτων. 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΑ 
 

Πατάµε το αντίστοιχο κουµπί εισαγωγής κειµένου πάνω σε εικόνα και γράφουµε µέσα 

στο πλαίσιο που δηµιουργείται (και εδώ γίνεται χρήση gif). Έπειτα πατώντας και 

κρατώντας το αριστερό κουµπί του ποντικιού µπορούµε να µετακινήσουµε το κείµενο 

οπουδήποτε πάνω στην εικόνα. Η διαµόρφωση του κειµένου της εικόνας είναι ανάλογη 

µε αυτή που χρησιµοποιούµε στο Microsoft Word, δηλαδή κάνοντας χρήση της γραµµής 

εργαλείων µορφοποίησης. 

Ορθογώνιο κυκλικό και 

πολυγωνικό hotspot 

∆ιαφάνεια χρώµατος 

σε εικόνα 

Εισαγωγή κειµένου 

πάνω σε εικόνα 



ΚΡΥΒΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (SHARED BORDERS)  
 

Όταν µια σελίδα δεν χρειάζεται κουµπιά πλοήγησης σε άλλες σελίδες τότε θα χρειαστεί 

να κρύψουµε τα µοιραζόµενα περιθώρια (shared borders). Στο µενού Tools επιλέγουµε 

το Page Options και στο παράθυρο που εµφανίζεται επιλέγουµε την καρτέλα Authoring. 

Για να ενεργοποιήσουµε ή να απενεργοποιήσουµε τα shared borders επιλέγουµε ή 

απενεργοποιούµε το αντίστοιχο check box. 

 

ΜΠΑΡΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 
 

Οι µπάρες πλοήγησης είναι αυτό ακριβώς που εκδηλώνουν και το όνοµα τους. Μας 

βοηθούν κυρίως όταν η σελίδα µας περιέχει πολλούς υπερσυνδεσµους σε άλλες σελίδες 

ή ακόµα και όταν θέλουµε να µετακινηθούµε εµπρός ή πίσω σε προηγούµενες και 

επόµενες σελίδες. 

Για να εισάγουµε µια µπάρα πλοήγησης δεν έχουµε παρά να επιλέξουµε το Navigation 

του µενού Insert. Στο παράθυρο που µας ανοίγεται επιλέγουµε αυτά που φαίνονται 

παρακάτω. Έπειτα επιλέγουµε το στυλ και τον προσανατολισµό που θέλουµε να έχουν οι  

 

 
 

µπάρες µας και πατάµε Finish. Στο νέο παράθυρο που ανοίγεται µπροστά µας 

προθέτουµε ή αφαιρούµε υπερσυνδέσεις ή ακόµα µπορούµε και να µορφοποιήσουµε το 

στυλ και τον προσανατολισµό που έχουν οι µπάρες.  

 

 



 
 

 

ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΣ ΑΡΧΕΙΑ 

 
Με το FrontPage Editor, µπορείτε να εισάγετε του ακόλουθους τύπους αρχείων κειµένου 

στις σελίδες σας : 

• ASCII Text (TXT) 

• Rich Text Format (RTF) 

• Hypertext Markup Language (HTM or HTML) 

• Επεξεργαστές κειµένου (όπως το Microsoft Word) 

• Λογιστικά φύλλα (Spreadsheet) (όπως το Microsoft Excel) 

 

Εισάγοντας ένα αρχείο κειµένου σε µία σελίδα 

1. Από το µενού Insert, επιλέξτε File. Το πλαίσιο διαλόγου Select File εµφανίζεται και 

από εκει επιλέγουµε την διαδροµή του αρχείου και το αρχείο που θέλουµε να εισάγουµε 

και πατάµε Open. To FrontPage το µετατρέπει αυτόµατα σε html και έπειτα το εισάγει 

στην τρέχουσα σελίδα. 



ΠΙΝΑΚΕΣ (TABLES) 

 
To FrontPage έχει τη δυνατότητα δηµιουργίας πινάκων. Οι πίνακες δίνουν τη 

δυνατότητα για στοίχιση δεδοµένων στις ιστοσελίδες. Αποτελούνται από κελιά τα οποία 

µπορούν να περιέχουν κείµενο, συνδέσµους, φωτογραφίες κ.λ.π. 

 

 
 
Για τη δηµιουργία ενός πίνακα 

επιλέγουµε το menu Table → Insert 

→Table (Εισαγωγή Πίνακα) και δίνουµε 

στα κατάλληλα πεδία τον αριθµό των 

γραµµών και των στηλών που 

επιθυµούµε να έχει ο πίνακας και πατάµε 

ΟΚ. Το αποτέλεσµα της παραπάνω 

εισαγωγής είναι ένας πίνακας των 2 

σειρών και 2 στηλών. Έπειτα µπορούµε 

να εισάγουµε το κείµενο που θέλουµε 

µέσα στα αντίστοιχα κελιά. Αν σε 

οποιοδήποτε σηµείο του πίνακα κάνουµε 

κλικ στο δεξί πλήκτρο του ποντικιού και 

επιλέξουµε Table Properties, τότε 

µπορούν να ορισθούν εκ νέου τα 

χαρακτηριστικά αυτού του πίνακα. 

 

 

 

 



Επεξεργασία Πίνακα 

Το FrontPage διαθέτει ειδική µπάρα εργαλείων για την επεξεργασία και τη 

µορφοποίηση των πινάκων (Σχήµα). Ακολουθεί η περιγραφή των σηµαντικότερων 

εργαλείων: 

 

 
 

 
 

Μετατροπή κειµένου σε πίνακα και αντίστροφα 

 

Η µετατροπή κειµένου σε πίνακα γίνεται επιλέγοντας το κείµενο και στη συνέχεια 

επιλέγοντας από το µενού Table→Convert→Text to Table.Στο παράθυρο που θα ανοίξει 

µπορούµε να προσδιορίσουµε το στοιχείο που θα είναι σηµείο αναφοράς για τη 

δηµιουργία των σειρών ή των στηλών του πίνακα. Τέτοιο στοιχείο µπορεί να είναι οι 

παράγραφοι, οι στηλοθέτες, τα κόµµα, ή κάποιο άλλο στοιχείο του κειµένου. 



 

 

 

 

 

Για τη µετατροπή πίνακα σε κείµενο αρκεί να επιλεγεί ο 

πίνακας και από το µενού Table→Convert→Table to Text, 

γίνεται το περιεχόµενο κάθε κελιού, παράγραφος κανονικού 

κειµένου. 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ ΛΙΣΤΕΣ 

 
Ένας άλλος τρόπος να οργανώσετε τις πληροφορίες σας είναι οι λίστες. Επιλέγοντας το 

Bullets and Numbering του µενού Format ανοίγει το παρακάτω παράθυρο διαλόγου: 

 

 

Επιλέγουµε τον τύπο αρίθµησης που 

θέλουµε καθώς και τον αριθµό από τον 

οποίο θέλουµε να ξεκινά η αρίθµηση της 

λίστας µας. Αφού πληκτρολογήσουµε το 

κείµενο που επιθυµούµε πατάµε Enter και 

αυτόµατα το FrontPage θα προσθέτει 

µια νέα γραµµή αυξάνοντας τον αριθµό 

της λίστας κατά ένα. Πατώντας το Enter 

δύο φορές τελειώνουµε την λίστα. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ WEB PAGES ΜΕ ΧΡΗΣΗ BROWSER 
 

Μπορούµε να δούµε πως δείχνει η σελίδα µας 

χρησιµοποιώντας έναν browser. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε δύο τρόπους, είτε πατώντας το 

κουµπί που φαίνεται στην διπλανή εικόνα στη 

button bar είτε από το µενού File πατώντας το 

Preview in Browser και επιλέγοντας τον επιθυµητό browser. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι παρούσες σηµειώσεις δεν αποτελούν εγχειρίδιο χρήσης, αλλά έχουν ως στόχο 

τους την εξοικείωση του αναγνώστη µε βασικές αρχές του Microsoft FrontPage 

2003. Ελπίζω αυτές οι σηµειώσεις να αποβούν χρήσιµες και να κεντρίσουν το 

ενδιαφέρον σας. Σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις παραδόσεις. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
http://www.ee.upatras.gr/hci/usability/webusability.htm 
Χρήσιµες προτάσεις και πληροφορίες για το σχεδιασµό ιστοσελίδων. 
http://www.eeei.gr/odhgos/htmlfaq.htm 
Περιέχει µια πλήρη αναφορά στη γλώσσα HTML και στις ετικέτες που 
χρησιµοποιούνται για ανάπτυξη ιστοσελίδων. 
http://www.microsoft.com/frontpage/ 
Πληροφορίες και δωρεάν επεκτάσεις διακοµιστή για το frontpage από την Microsoft. 
http://linkopedia.com/web_learnhtml.htm 
Υλικό σχετικά µε το σχεδιασµό και ανάπτυξη ιστοσελίδων 
http://goodpractices.com/ 
Πλήθος συνδέσµων για το σχεδιασµό εφαρµογών για τον ιστό. 
http://www.netcreation.com/patternland 
Έτοιµα θέµατα για το φόντο των σελίδων σας. 
http://animatedgifs.simplenet.com 
Πολλά animated gifs 
http://www.digits.com/top 
Οι πιο καλές σελίδες στον ιστό 
http://www.sane.com 
Προϊόντα που παρακολουθούν τη χρήση στον ιστό 
http://www.weblink.org/validation.htm 
Περιέχει προγράµµατα για τον έλεγχο υπερσυνδέσµων. 


