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Το demo της IBM αναλύει τη προέλευση του Web Site και διδάσκει τη
διαδικασία για να κτίσουµε από µόνοι µας ένα site και στη συνέχεια να το δηµοσιεύσουµε.
Όπως θα δούµε στη συνέχεια η διαδικασία είναι απλή, όπως και ο τρόπος εκµάθησης της
ακόµη και από τον πιο αρχάριο χρήστη.

Ένα «δένδρο Web Site» µοιάζει σαν το οικογενειακό δένδρο. Στη ρίζα είναι η
«γιαγιά», δηλαδή το site µας, ο κορµός είναι η «µητέρα» και ο «θείος», δηλαδή οι σελίδες
µας και ο κατάλογος µας αντίστοιχα. Σκαρφαλώνουµε στα κλαδιά του δένδρου, όπου
συναντούµε το «γιο» και τη «κόρη» (τα παιδιά), δηλαδή οι σελίδες µας, η πρώτη σελίδα
που περιέχει το κείµενό µας, την εικόνα κτλ Εποµένως, το Web Site tree περιλαµβάνει τις
σελίδες και το κατάλογο από τη µια πλευρά και από την άλλη το κείµενο και τις εικόνες.

Πώς χτίζουµε όµως ένα Site? Η απάντηση είναι µε το συνδυασµό του Preview
Window και του Site Builder. Πιο συγκεκριµένα το Preview Window µας δίνει µια όψη για
το πώς θα µοιάζει το Site µας και ενηµερώνεται κάθε φορά που εµείς κάνουµε µια αλλαγή.
Το Control Panel περιέχει την όψη του tree web site µας και αυτό χρησιµοποιούµε όταν
θέλουµε να κάνουµε οποιαδήποτε αλλαγή στο site µας. Το control panel έχουµε τη
δυνατότητα να το εµφανίσουµε ή να το κρύψουµε, εφόσον πατήσουµε το πρώτο διακόπτη
(hide control panel)  στο πάνω µέρος του preview window. Για να µετακινήσουµε το
control panel αρκεί να πιέσουµε τον αριστερό δείκτη του ποντικιού µας στη µπάρα του
τίτλου αυτού και να το σύρουµε στο σηµείο που θέλουµε.
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Το control panel είναι το κύριο εργαλείο για να δηµιουργήσουµε και για να
επεξεργαστούµε το Web Site µας. Χρησιµοποιούµε τη µπάρα εργαλείων που βρίσκεται
στο πάνω µέρος του παραθύρου. Τα εικονίδια σηµαίνουν κατά σειρά τοποθεσίας από
αριστερά προς τα δεξιά τα εξής:

• Πρόσθεση- πατάµε τον διακόπτη πρόσθεση (Add) για να προσθέσουµε
ένα στοιχείο ή µια σελίδα στο site

• Επεξεργασία- πατάµε τον διακόπτη επεξεργασία (Edit) όταν θέλουµε να
επεξεργαστούµε ένα στοιχείο ή µια σελίδα

• ∆ιαγραφή- πατάµε τον διακόπτη διαγραφή (Delete) για να διαγράψουµε
το επιλεγµένο στοιχείο ή τη σελίδα

• Μετακίνηση προς τα πάνω- πατάµε τον διακόπτη µετακίνηση προς τα
πάνω (Move Up) για µετακινήσουµε προς τα πάνω το επιλεγµένο κείµενο

• Μετακίνηση προς τα κάτω- πατάµε τον διακόπτη µετακίνηση προς τα
κάτω (Move Down) για να µετακινήσουµε προς τα κάτω το επιλεγµένο κείµενο

• Βοήθεια- πατάµε τον διακόπτη βοήθεια (Get help ) όταν χρειαζόµαστε
βοήθεια. Σ  ́αυτήν θα βρούµε πολλούς διακόπτες µέσα στην εφαρµογή

• Αποθήκευση- πατάµε τον διακόπτη αποθήκευση (Save) µε σκοπό να
σώσουµε το σχέδιο µας. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι είµαστε µέσα στο Internet και ότι
χτίζουµε ένα Site, εποµένως πρέπει να σώζουµε συχνά.

• Έξοδος- πατάµε τον διακόπτη έξοδος (Exit) για να φύγουµε από το Site
Builder. Μη ξεχνάτε να σώσετε πριν φύγετε από αυτό.
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Το site tree εµφανίζεται ακριβώς κάτω από τη µπάρα εργαλείων του Control
Panel που µόλις περιγράψαµε. Το web site αποτελείται από τις σελίδες και από το
κατάλογο.

Κάθε σελίδα περιέχει στοιχεία όπως το κείµενο, οι εικόνες, οι κενές γραµµές
κτλ, εάν διαλέξουµε ένα προκαθορισµένο πλάνο, οι σελίδες µας θα είναι και αυτές
προκαθορισµένες. Μπορούµε να επεξεργαστούµε αυτά τα στοιχεία, να τα σβήσουµε, να
τα µετακινήσουµε κάπου αλλού ή ακόµη και να προσθέσουµε άλλα. Εάν όµως
αποφασίσαµε να µη βάλουµε κανένα πλάνο, τότε θα πρέπει να προσθέσουµε σελίδες και
στοιχεία. Η πρώτη σελίδα στο δένδρο είναι η γνωστή Home Page. Θα χρειαστεί να
δηµιουργήσουµε συνδέσµους ανάµεσα στις άλλες σελίδες και στο κατάλογο µας, έτσι
ώστε οι επισκέπτες να µπορούν να βρίσκουν ότι θέλουν. Το πράσινο µαρκάρισµα πάνω
στη σελίδα εικονίδιο επιβεβαιώνει ότι η σελίδα είναι συνδεδεµένη. Ο κατάλογος µας
περιέχει κατηγορίες και θέµατα.

Το site tree στο Control Panel µοιάζει µε ένα χάρτη ή µε µια γενική περιγραφή
του Site µας. Μπορούµε να δούµε τα στοιχεία στο Preview Window στην ίδια διάταξη
που εµφανίζονται στο site tree.  Εάν όµως έχουµε πολλά στοιχεία σε µια σελίδα τότε θα
πρέπει να κάνουµε µια λίστα στο preview window  ή στο control panel µε στόχο να τα
δούµε όλα.
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ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ  ΕΝΑ  ΝΕΟ  ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Η  διαδικασία  αυτή  περιλαµβάνει τρία  βήµατα , που  είναι τα  εξής:
1. Αποφασίζουµε  που  θέλουµε να  τοποθετήσουµε το  νέο  στο ιχείο  και

επιλέγουµε  το  εικονίδ ιο  πάνω  από  αυτό
2. Πιέζουµε τον  διακόπτη  για  τη  πρόσθεση
3. Επιλέγουµε  το  στο ιχείο  που  θέλουµε να  προσθέσουµε  , στη  περίπτωση  µας

επιλέγουµε  το  Horizonta l Seperator. ok
Βήµα  2  :  το  κουτί διαλόγου  του  διακόπτη  πρόσθεση (Add) εµφανίζεται.

Στοιχεία  που µπορούν να  προστεθούν  στη σελίδα  περιλαµβάνουν:
- B lank lines/ προσθέτουν  κενές γραµµές ανάµεσα  σε άλλα  στο ιχεία
- H it counter/  για  να  δούµε  πόσοι επισκέφθηκαν  το  SITE  µας
- H orizontal Separator/ για  να  ξεχωρίσουµε τις  ιδέες µας
- L ist/ για  να  προσθέσουµε µ ια  αριθµηµένη  λίστα  στη  σελίδα  µας
- N am e &  address/ για  προκαθορισµένες  φόρµες  µε  επικεφαλίδες  που
- N avigation  bar/ για  να  συνδέσουµε  τις σελίδες  µαζί περιέχουν τα  στο ιχεία

της  επιχείρησης
- O rder button / δίνει τη  δυνατότητα  στους επισκέπτες  µας  να παραγγείλουν

ένα  θέµα  από  το  κατάλογό  µας, πιέζοντας  απλά  ένα  διακόπτη
- Picture/ για  να  προσθέσουµε µ ια  εικόνα στη  σελίδα  µας. Μπορούµε να

φορτώσουµε  µ ια  δική  µας
- T ext/ για  να  προσθέσουµε όσες παραγράφους θέλουµε, µπορούµε  ακόµη  και

να  προσθέσουµε µ ια  εικόνα στο  κείµενο  µας!



Slide 11



Slide 12



Slide 13



Slide 14

ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΕΛΙ∆Α

Η  διαδικασία αυτή περιλαµβάνει έξι βήµατα, τα οποία είναι τα εξής:
1. Αποφασίζουµε που θέλουµε να τοποθετήσουµε τη νέα σελίδα και
επιλέγουµε οποιοδήποτε εικονίδιο πάνω από αυτή

2. Πιέζουµε το διακόπτη πρόσθεση
3. Πιέζουµε το radio button  και στη συνέχεια το ΟΚ
4. Ορίζουµε τη σελίδα µας. Συµπληρώνουµε όλα τα πεδία από το κουτί
διαλόγου που εµφανίζεται. Εάν χρειαστούµε βοήθεια µε οποιοδήποτε πεδίο
πιέζουµε το Hint button.

5. Το χρώµα της σελίδας µπορεί να κρύβουν το θέµα που επιλέξαµε. Εάν
θέλουµε να το αλλάξουµε , πιέζουµε απλά το Colours button. Στη περίπτωση
µας επιλέγουµε το χρώµα να είναι σκούρο γκρι.

6. Επιτέλους ορίσαµε τη σελίδα  της αρεσκείας µας . Πιέζουµε το ΟΚ.
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Think of the Site Builder as your personal Drawing
Board. While you're here, you can try anything! But
please, save often.
Then, once you're happy with your site, it's time to
publish.
Publishing your site is like making a living, breathing
clone (or snapshot) of your Drawing Board and putting it
on the Internet for the world to see.
As your business evolves and grows, so should your site.
So, to keep your visitors coming back for more, keep
your Drawing Board fresh and publish often!


