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1η Εργαζία – Στεδίαζη και Υλοποίηζη Ιζηόηοποσ 

Να ζρεδηάζεηε θαη λα πινπνηήζεηε έλαλ ηζηόηνπν ζηνλ πξνζσπηθό ζαο θάθειν /home/dpsd09***/public_html, 

έηζη ώζηε λα είλαη πξνζπειάζηκνο από ην δηαδίθηπν ζην http://project1.syros.aegean.gr/~dpsd09***. 

Είλαη ζύλεζεο ηα ηειεπηαία ρξόληα, πνιινί επαγγεικαηίεο λα αλαξηνύλ πξνζσπηθέο ζειίδεο ζην δηαδίθηπν είηε 

ύζηεξα από απαίηεζε ηνπ εξγνδόηε ηνπο είηε γηα ινγνύο πξνβνιήο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δνπιεηάο. Οη ηζηόηνπνη 

απηνί πξνζθέξνπλ πινύζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δεκηνπξγό ηεο ηζηνζειίδαο, αιιά θαη ηελ δνπιεία ηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βηνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ, δεκνζηεύζεηο, επαγγεικαηηθό portfolio, ζηνηρεηά επηθνηλσλίαο θαη 

άιια. Δελ ζπαλίδνπλ όκσο θαη νη πξνζσπηθνί ηζηόηνπνη πνπ δεκηνπξγνύληαη από δηαθόξνπο ρξεζηέο γηα 

δηαζθέδαζε, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ έλα πην θηιηθό πξνθίι ηνπ δεκηνπξγνύ ηνπο. Απηνί νη ηζηόηνπνη ζπρλά 

εκθαλίδνπλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δεκηνπξγό ηεο ζειίδαο, πξνβάιινπλ ηα ελδηαθέξνληα ηνπ, 

θσηνγξαθίεο, ζηνηρεηά επηθνηλσλίαο,  πεξηιακβάλνπλ ζπλδέζεηο ζε ηζηόηνπνπο θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη blog θαη 

πνιιά άιια. Σηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο θαιείζηε λα δεκηνπξγήζεηε έλαλ πξνζσπηθό ηζηόηνπν είηε γηα 

επαγγεικαηηθό ζθνπό είηε γηα δηαζθέδαζε. Μπνξείηε λα θαηαγξάςεηε δηθέο ζαο ηδέεο θαη λα αληιήζεηε πιηθό από 

βηβιία ή ππάξρνληα web sites, δελ ζα πξέπεη όκσο ζε θακία πεξίπησζε λα αληηγξάςεηε απηνύζηα ηκήκαηα ή 

ζειίδεο HTML. 

Ο ηζηόηνπνο ζα πξέπεη λα απνηειείηαη από έλα ζύλνιν ηζηνζειίδσλ πνπ δηακνξθώλνπλ κία ινγηθή ελόηεηα 

πιεξνθνξηώλ γηα ην παξαπάλσ ζέκα. Ζεηείηαη λα ηθαλνπνηνύληαη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Οη ηζηνζειίδεο είλαη γξακκέλεο ζε έγκσρη HTML ζύκθσλα κε ην πξόηππν XHTML transitional 

(http://www.w3.org/TR/xhtml1/). 

 Ο ηζηόηνπνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ πένηε ηζηνζειίδεο, όπνπ ε θαζεκία ζα 

παξνπζηάδεη κηα ζεκαηηθή ελόηεηα όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ εθθώλεζε ηεο εξγαζίαο. Θα 

ππάξρεη από κία ηνπιάρηζην ηζηνζειίδα γηα θάζε έλαλ από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο δηαξύζκηζεο 

πεξηερνκέλνπ (layout): 

1. Με ηε βνήζεηα πινάκων 

2. Με ηε βνήζεηα ενοηήηων (div) νη νπνίεο ηνπνζεηνύληαη κε ή ρσξηο ηε ρξήζε ‘απόλσηων 

θέζεων’ (position:absolute) πνπ θαζνξίδνληαη κέζα ζην CSS (κε ηηο ηδηόηεηεο “position”, 

“top”, “left”, “width” κλπ.). 

 Υπάξρεη πιήξεο διατωριζμός περιετομένοσ-μορθοποίηζης, ρξεζηκνπνηώληαο παληνύ 

εμσηεξηθό αξρείν κνξθνπνίεζεο CSS (stylesheet) έηζη ώζηε όιεο νη ηζηνζειίδεο λα έρνπλ 

νκνηόκνξθν ζηπι. 

 Γηα θάζε ζηνηρείν (εηηθέηα) πνπ ππάξρεη ζηηο ηζηνζειίδεο HTML, ππάξρεη καθοριζμένη 

μορθοποίηζη ζηο stylesheet (π.ρ. ρξώκα, κέγεζνο, γξακκαηνζεηξά, ζηνίρηζε θεηκέλνπ θαη 

επηθεθαιίδσλ – ρξώκα, πάρνο, ηύπνο γξακκήο πηλάθσλ – ρξώκα background ζειίδαο θαη θειηώλ 

πηλάθσλ – θιπ.) 

 Η πλοήγηζη κεηαμύ ησλ ηζηνζειίδσλ είλαη εύθνιε, ζπλεπήο θαη πιήξεο 
 

Σημανηικές Πληροθορίες: 

 Ο βαζκόο απηήο ηεο εξγαζίαο αληηζηνηρεί ζην 15% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο. Οη ζειίδεο πνπ ζα 

παξαδνζνύλ ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ καθαρό κείμενο HTML, ρσξίο λα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο HTML, όπσο ην Frontpage ή ην Dreamweaver. Δελ επηηξέπεηαη 

ε αληηγξαθή απηνύζησλ ηκεκάησλ θώδηθα HTML από άιιεο ηζηνζειίδεο ηνπ δηαδηθηύνπ. 

http://www.w3.org/TR/xhtml1/


 

 

 Η εξγαζία είλαη αηομική θαη παξαδίδεηαη έσο ηηο 22/11/2010 κέζσ ηνπ eclass. Η εξγαζία παξαδίδεηαη κε 

έλαλ από ηνπο δπν παξαθάησ ηξόπνπο (κε πξνηηκόηεξν ηνλ 1
ν
 ηξόπν): 

1. Οη ηζηνζειίδεο ζαο έρνπλ αλέβεη ζηνλ πξνζσπηθό ζαο ρώξν θαη είλαη πξνζπειάζηκεο από ην 

δηαδίθηπν ζην URL ηεο κνξθήο: http://project1.syros.aegean.gr/~dpsd09***.  Σε απηή ηελ 

πεξίπησζε εηζάγεηε ζην eclass κόλν ην URL. 

2. Σπκπηέδεηε όια ηα αξρεία ησλ ηζηνζειίδσλ ζαο ζε zip ή rar θαη αλεβάδεηε ην αξρείν ζην eclass. 

 


