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Σκοπός της άσκησης:  Να δημιουργήσετε μια ιστοσελίδα η οποία  θα περιέχει άλμπουμ 

φωτογραφιών. 

Οδηγίες Άσκησης: 

 Δημιουργήστε στον προσωπικό σας φάκελο τον υποφάκελο web_6 όπου θα 

αποθηκεύετε τη σελίδα, τις εικόνες και το κείμενο της εργασίας σας.  Τα αρχεία που θα 

χρησιμοποιήσετε θα τα βρείτε  στον κοινόχρηστο φάκελο “share” στον server (server → 

share → askiseis frontpage → web_6). 

 Εκκινήστε το πρόγραμμα Microsoft Frontpage και κατόπιν δημιουργήστε μια κανονική 

(κενή) σελίδα στο και αποθηκεύστε την ως index.htm μέσα στο φάκελο web_6. 

 Κάνοντας δεξί κλικ στην κενή σελίδα και επιλέγοντας ιδιότητες σελίδας δώστε της για 

τίτλο το κείμενο «Άλμπουμ Φωτογραφιών – Εικόνες του κόσμου» ενώ για φόντο 

μπορείτε να επιλέξετε κάποιο χρώμα της αρεσκείας σας και να ενεργοποιήσετε τα εφέ 

κατάδειξης υπερσύνδεσης.   Γράψτε σαν επικεφαλίδα «Εικόνες του κόσμου».  

 Στην αρχική σελίδα (index.htm) επιλέξτε από το μενού Εισαγωγή → Εικόνα → Νέα 

συλλογή φωτογραφιών.  Στο παράθυρο που θα ανοίξει πατήστε το κουμπί 

«προσθήκη» → εικόνες από αρχεία (τοπία) και εισάγετε όλες εκείνες τις εικόνες 

που χρειάζεστε για το άλμπουμ σας. 

 Σε καθεμιά εικόνα με τη σειρά να προσθέσετε τις ακόλουθες λεζάντες (caption) στο 

αντίστοιχο πεδίο: Καταρράκτες Gulfoss – Ισλανδία, παραλία – Σεϋχέλλες, Monument 

Valley - Αριζόνα ΗΠΑ, Laugharn Castle – Σκωτία, Σινικό τείχος – Κίνα, Μύλοι – 

Ολλανδία, ποταμός Ράμπο – Βιετνάμ, Βεζούβιος – Ιταλία, Cabo San Lucas – Μεξικό, 

Γκίζα – Αίγυπτος, Prior Park – Αγγλία, αγροί – Ν. Αφρική, Άνδεις – Αργεντινή, Σαντορίνη 

– Ελλάδα, νήσοι Πάσχα – Χιλή.  Τώρα πατήστε ΟΚ και η συλλογή με τις φωτογραφίες 

εμφανίζεται στη σελίδα σας.  Επιλέξτε από την εργαλειοθήκη του FrontPage «στοίχιση 

στο κέντρο» για να κεντράρετε το άλμπουμ. 

 Για να κάνετε αλλαγές ή επεξεργασία στο άλμπουμ από την αρχική σελίδα κάντε δεξί 

κλικ στο άλμπουμ και μετά «Ιδιότητες της συλλογής φωτογραφιών».  Τώρα 

στην εικόνα με την Σαντορίνη να κάνετε περικοπή (επεξεργασία – περικοπή) έτσι 

ώστε να αφαιρέσετε την μαυρισμένη περιοχή στο πάνω και κάτω μέρος της.  Την εικόνα 

με την Σφίγγα να την περιστρέψετε 2 φορές προς τα αριστερά για να έρθει στην 

κανονική θέση (επεξεργασία – περιστροφή προς τα αριστερά (δις)). Με 

αυτό τον τρόπο υλοποιούμε στοιχειώδη επεξεργασία εικόνας από το FrontPage. 
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 Κάνοντας τώρα διπλό κλικ πάνω στο άλμπουμ σας και από την καρτέλα Διάταξη 

(Layout) μπορείτε να αλλάξετε την προβολή των εικόνων σας (οριζόντια, 

μοντάζ, παρουσίασης, κατακόρυφη) και να την κάνετε πιο επαγγελματική! 

 Ολοκληρώνοντας την εργασία έχετε δημιουργήσει ιστότοπο με ένα φωτογραφικό 

άλμπουμ με τοπία από όλο τον κόσμο.  Επιλέξτε Αρχείο → Προεπισκόπηση με το 

πρόγραμμα πλοήγησης (Internet Explorer, ανάλυση 800Χ600) για να δείτε 

πώς θα εμφανίζεται η σελίδα σας ακόμη και αν δεν διαθέτετε σύνδεση στο διαδίκτυο.  

Εναλλακτικά κάντε διπλό κλικ στο αρχείο  index.htm και η σελίδα σας θα ανοίξει μέσω 

του προεπιλεγμένου φυλλομετρητή (browser).  Κάντε διορθώσεις ή τροποποιήσεις όπου 

χρειάζεται..  Αν έχετε επιλέξει την προεπιλεγμένη οριζόντια διάταξη κάνοντας κλικ πάνω 

στις φωτογραφίες αυτές μεγεθύνονται. 

Εικόνες του κόσμου 

 


