
Οδηγίερ καηαζκεςήρ μιαρ εθαπμογήρ wiki  

με ηη σπήζη ηηρ ςπηπεζίαρ http://www.wikidot.com/ 

1. Τι είναι ηο wikidot 

Τν wikidot (http://www.wikidot.com/) είλαη έλαο δηθηπαθόο ηόπνο όπνπ θάζε 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζεη έσο 5 

απηόλνκα wiki website. Τν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη θάπνηνο γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππεξεζία wikidot είλαη έλαο ινγαξηαζκόο 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Οη βαζηθέο ππεξεζίεο ηνπ wikidot παξέρνληαη 

δσξεάλ. Υπάξρεη όκσο ε δπλαηόηεηα ν ρξήζηεο λα πιεξώζεη κέζσ 

πηζησηηθήο θάξηαο έμηξα ππεξεζίεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. 

 

2. Γημιοςπγία λογαπιαζμού ζηην  ςπηπεζία Wikidot 

 

Βήμα 1ο. Με ηε ρξήζε θάπνηνπ browser (π.ρ. internet explorer ή Mozilla 

firefox) επηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε http://www.wikidot.com/. 

 

Βήμα 2ο. Σην πάλσ δεμηό κέξνο ηεο ηζηνζειίδεο επηιέμηε ηνλ ζύλδεζκν 

«Create account» . 

 

Βήμα 3ο. Αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν όπνπ ζα πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεηε 

θάπνηεο πιεξνθνξίεο. 
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Your name… Πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα ζαο (μόνο κε ιαηηληθνύο 

ραξαθηήξεο) 

Your email… Πιεθηξνινγήζηε ην email ζαο. (ρξεζηκνπνηήζηε ην 

ινγαξηαζκό ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πνπ 

δεκηνπξγήζαηε ζην gmail) 

Your language… Γηαιέμηε γιώζζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηα κελνύ 

ηεο εθαξκνγήο wiki πνπ ζα πινπνηήζεηε. (δελ έρεη 

θακία ζρέζε κε ηε γιώζζα ησλ θεηκέλσλ πνπ ζα 

πξνζζέζεηε ζην wiki ζαο). 

Choose your 

new… 

Δπηιέγεηαη έλα password γηα ην ινγαξηαζκό wikidot 

πνπ δεκηνπξγείηαη. Έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ην ίδην κε απηό πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ινγαξηαζκό ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ gmail πνπ έρεηε παινπνηήζεη.  

Re – enter the …. Καηαρσξείηε μαλά ηνλ θσδηθό ζαο, 

Type the two 

words… 

Πιεθηξνινγείηαη ηηο δύν ιέμεηο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζην άζπξν πιαίζην. 

 

Μόιηο νινθιεξώζεηε ηε θαηαρώξεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ παηήζηε 

ηνλ ζύλδεζκν «accept the Wikidot Terms, please create my account» 

γηα λα νινθιεξσζεί ε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο ζην δηθηπαθό ηόπν 

Wikidot. 

 

Βήμα 4ο. Αλνίμηε ην ειεθηξνληθό ζαο ηαρπδξνκείν (ζην Gmail) όπνπ ην 

Wikidot ζαο έρεη απνζηείιεη έλα email (κε ζέκα: Wikidot.com - email 

verification) κε πιεξνθνξίεο γηα ην ινγαξηαζκό ζαο πνπ κόιηο 

δεκηνπξγήζαηε. 

 

Βήμα 5ο. Αλνίμηε ην email θαη επηιέμηε ην link πνπ παξνπζηάδεηαη κέζα ζε 

απηό κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

«To finish the process and activate your account, please click on this 

link: http://www.wikidot.com/confirm.php?4f33f5305f8d9d46b5d32a4ad1f2ad81» 

https://webmail.edu.uoc.gr/imp/message.php?Horde=p0sk1b9eeocosl8jq33gn35h53&mailbox=INBOX&index=41111
https://webmail.edu.uoc.gr/imp/message.php?Horde=p0sk1b9eeocosl8jq33gn35h53&mailbox=INBOX&index=41111
https://webmail.edu.uoc.gr/services/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.wikidot.com%2Fconfirm.php%3F4f33f5305f8d9d46b5d32a4ad1f2ad81&_t=1283346560&_h=AjzspYl4_b0Jaz39VJ2GlbMPVRI


Έηζη έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο ζην 

wikidot. 

 

Γηα λα ζπλδεζείηε ζην wikidot πιεθηξνινγήζηε ηε δηεύζπλζε 

http://www.wikidot.com/, παηήζηε πάλσ δεμηά ηνλ ζύλδεζκν «Sing In». 

Σην παξάζπξν πνπ αλνίγεη πιεθηξνινγήζηε ην «email address» θαη ην 

«Password» πνπ έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη θαη παηήζηε ην πιήθηξν «Sing 

In» ζην θέληξν θάησ ζην παξάζπξν ζαο. 

 

3. Καηαζκεςή ενόρ Wiki 

Βήμα 1ο. Σπλδεζείηε ζην ζύζηεκα ηνπ wikidot όπσο πεξηγξάθεηαη 

πξνεγνπκέλσο. 

 

Βήμα 2ο. Σην πάλσ δεμηό κέξνο ηεο ζειίδαο επηιέμηε ην «My account». 

Σηε ζειίδα πνπ αλνίγεη, ζην κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη αξηζηεξά επηιέμηε 

«Sites & membership» θαη κεηά επηιέμηε «My Sites». (Τα ίδηα βήκαηα ζα 

αθνινπζείηαη θαη όηαλ ζέιεηε λα δείηε όια ηα wiki websites πνπ έρεηε 

θαηαζθεπάζεη). 

 

Βήμα 3ο. Σην θέληξν ηεο ζειίδαο επηιέμηε ηνλ ζύλδεζκν «Get a new 

Site!». Σηε λέα ζειίδα πνπ αλνίγεη, έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ξπζκίζεηε 

βαζηθέο παξακέηξνπο γηα ην λέν wiki πνπ δεκηνπξγείηαη. Σπγθεθξηκέλα 

γξάθνπκε ηα εμήο: 

 

 Site title:Γξάθνπκε ηνλ ηίηιν ηνπ wiki. Ο ηίηινο εκθαλίδεηαη ζην 

πάλσ αξηζηεξό κέξνο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπν wiki πνπ δεκηνπξγείηε. 

 Tagline: Γξάθεηαη κηα ζύληνκε πξόηαζε ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ wiki 

πνπ πινπνηείηαη. Απηέο νη ιέμεηο θιεηδηά είλαη ρξήζηκεο θαηά ηελ 

αλαδήηεζε ηνπ wiki από δηάθνξεο κεραλέο αλαδήηεζεο.  

 Web address:Γεκηνπξγείηε ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ wiki ζαο. 

Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε κόλν ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο κέζα ζην 

θνπηάθη πξηλ ην ζπλζεηηθό ηεο δηεύζπλζεο «.wikidot.com». Αλ π.ρ. 

γξάςεηε ζην θνπηί «demowiki» ην λέν ζαο wiki ζα έρεη ζαλ δηεύζπλζε 

http://www.wikidot.com/


demowiki.wikidot.com. Πποζοσή!!! Με ρξεζηκνπνηήζεηε θεθαιαία 

γξάκκαηα. 

 Site content language: Δπηιέγεηε ηε βαζηθή γιώζζα πιηθνύ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεηε. (Δπηιέγνληαο English έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα 

γξάθεηαη θαη Δλληνικά κέζα ζην wiki ζαο.) 

 Access policy:Δπηιέγεηαη ηε πνιηηηθή αζθάιεηαο πνπ ζα έρεη ην wiki 

ζαο. Οη επηινγέο πνπ ππάξρνπλ πεξηγξάθνληαη σο εμήο: 

o Open (θάζε έλαο κπνξεί λα δεη θαη λα αιιάμεη ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζην wiki ζαο.) 

o Closed (θάζε έλαο κπνξεί λα δεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην wiki ζαο όκσο γηα λα ηηο αιιάμεη πξέπεη λα 

έρεη δηθαηώκαηα ρξήζηε ζην wiki ζαο.) 

o Private (κόλν όπνηνο έρεη δηθαηώκαηα ρξήζηε κπνξεί λα δεη θαη 

λα αιιάμεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην wiki ζαο) 

 Please confirm: Κάληε θιηθ κέζα ζην θνπηάθη γηα λα δερηείηε ηνπο 

όξνπο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Γηα λα νινθιεξσζεί ε δεκηνπξγία ηνπ λένπ wiki ζαο επηιέμηε «Get my 

free Wikidot site» 

 

Γείηε ην παξάδεηγκα http://demomik.wikidot.com/ 

 

Για να βγείηε από ηο λογαπιαζμό ζαρ και από ηη διασείπιζη ηος wiki 

επιλέξηε: My Account  Sing Out 

http://demomik.wikidot.com/


4. Βαζικέρ πςθμίζειρ ενόρ Wiki 

Αο δνύκε πσο κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε θάπνηεο βαζηθέο επηινγέο ζην 

wiki ζαο. Δπηζθεθηείηε ην wiki πνπ κόιηο πινπνηήζαηε. (π.ρ. 

http://demomik.wikidot.com/) 

 

Σην αξηζηεξό κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα ζαο επηιέμηε «Site 

Manager» θαη ζην λέν κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη επηιέμηε «General 

settings». Δδώ κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ηα εμήο: 

 

 Site title και Tagline: Πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνεγνύκελε 

ελόηεηα. 

 Description:  Μπνξείηε λα ζπκπιεξώζεηε κηα πεξηγξαθή γηα ην 

wiki ζαο κέρξη 300 ραξαθηήξεο. 

 Site tags: Λέμεηο θιεηδηά ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηνπ δηθηπαθνύ ζαο 

ηόπνπ wiki. Βνεζνύλ ην ρξήζηε ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ αλαδήηεζε ηνπ 

wiki ζαο αιιά θαη ζηελ άκεζε θαηαλόεζε ηνπ ζέκαηνο ζαο. 

 Default start page:Γείρλεη πηα ζειίδα ζα εκθαληζηεί κόιηο κπεη 

θάπνηνο ζην wiki ζαο. Δμ νξηζκνύ είλαη ε «start». 

 Welcome page for new members: κπνξείηε λα επηιέμεηε πηα 

ζειίδα ζα εκθαλίδεηαη όηαλ έλαο λένο ρξήζηεο κπεη γηα πξώηε 

θνξά ζην wiki ζαο. Δμ νξηζκνύ ε επηινγή απηή είλαη θελή. 

Γηα λα νινθιεξσζνύλ νη ξπζκίζεηο ζαο επηιέμηε θάησ ζην θέληξν ην 

θνπκπί «Save Changes» 

 

Τέινο έλα ζεκαληηθό ζηνηρεία ζηηο ξπζκίζεηο είλαη λα κεηαηξέςεηε ην wiki 

ζαο ζε εκπαιδεςηικό (education wiki). Με απηό ηνλ ηξόπν ζα 

απαιιαγείηε από ηα ελνριεηηθά δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ζην θάησ κέξνο 

θάζε ηζηνζειίδαο ηνπ wiki ζαο. 

 

a. Δπηζθεθηείηε ην wiki πνπ κόιηο πινπνηήζαηε θαη ζπλδεζείηε κε 

ην email ζαο θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζε ζαο. (π.ρ. 

http://demomik.wikidot.com/) 
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b. Σην αξηζηεξό κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα ζαο επηιέμηε 

«Site Manager» θαη ζην θέληξν ηεο ζειίδαο ιίγν πην θάησ από 

ηνλ ηίηιν «Site type» επηιέμηε «Educational upgrade». 

c. Σηε ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη ζπκπιεξώλεηε ζην πξώην πιαίζην 

ηα ζηνηρεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζαο (π.ρ. University of Crete) θαη 

ζην δεύηεξν πιαίζην ην ιόγν πνπ πινπνηείηαη ην wiki ζαο. (π.ρ. 

for education) 

d. Ακέζσο κεηά επηιέμηε ην θνπκπί πνπ είλαη ζην θάησ κέξνο ησλ 

πιαηζίσλ πνπ αλαθέξεη «Please upgrade my site now» θαη ηα 

δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ζην θάησ κέξνο ηνπ wiki ζαο ζα 

εμαθαληζηνύλ. 

 

5. Το πεπιβάλλον ηος wiki site ζηο wikidot. 

Η θεληξηθή ζειίδα ηνπ wiki πνπ κόιηο θαηαζθεπάζαηε απνηειείηε από 

απηόλνκα κέξε ηα νπνία κπνξείηε λα δηαρεηξηζηήηαη ρσξηζηά. Πην 

ζπγθεθξηκέλα  ε αξρηθή ηζηνζειίδα ηνπ wiki ζαο απνηειείηε από ηα εμήο 

κέξε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start 

 

nav:top 

 

 

 

nav:side 

javascript:;


Γηα λα επεμεξγαζηείηε έλα από ηα παξαπάλσ κέξε θαη γεληθά θάζε 

ζειίδα ηνπ wiki ζαο ζα πξέπεη λα θάλεηε ηα παξαθάησ δύν βήκαηα: 

 

a. Σηε γξακκή δηεύζπλζεο ηνπ browser πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα 

ηεο ζειίδαο καδί κε ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ wiki ζαο. 

(π.ρ. γηα λα επεμεξγαζηείηε ην πάλσ κέξνο ηνπ wiki ζην 

παξάδεηγκα καο, πιεθηξνινγήζηε ζηε γξακκή δηεύζπλζεο 

«http://demomik.wikidot.com/nav:top» 

 

b. Κάησ δεμηά ζηε γξακκή εληνιώλ επηιέμηε «Edit». 

 

 

6. Γημιοςπγία ζελίδων Wiki 

Σην πιαίζην θάησ από ηνλ ηίηινο «Add a new page» (πνπ βξίζθεηαη 

ζην αξηζηεξό κελνύ ηεο ζειίδα ζαο) πιεθηξνινγίζηε ην όλνκα ηεο λέαο 

ζειίδαο πνπ ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε. Ακέζσο κεηά παηήζηε ην 

θνπκπί «new page». 

 

Ακέζσο κεηά εκθαλίδεηαη ην πεξηβάιινλ «Create a new Page» ηεο 

λέαο ζειίδαο. Γηα λα νινθιεξσζεί ε πινπνίεζε ηεο ζειίδαο ζαο 

παηήζηε θάησ δεμηά ην πιήθηξν «Save». 

 

Γηα λα εκθαλίζεηε ηε ζειίδα ζαο, κεηαβείηε ζηελ γξακκή δηεύζπλζε ηνπ 

browser ζαο, ρξεζηκνπνηήζηε ηε δηεύζπλζε ηνπ wiki θαη ην όλνκα ηεο 

ζειίδαο ζαο. (π.ρ. αλ δεκηνπξγήζαηε ζην παξάδεηγκα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύκε κηα ζειίδα κε ην όλνκα links, κπνξνύκε λα ηελ 

θαιέζνπκε, γξάθνληαο ζηε γξακκή δηεύζπλζεο 

http://demomik.wikidot.com/links/) 

http://demomik.wikidot.com/links/


7. Δπεξεπγαζία ζελίδων Wiki 

Γηα λα επεμεξγαζηείηε κηα ζειίδα ηνπ wiki ζαο ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζεηε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 

Βήμα 1ο: Σπλδεζείηε ζην ζύζηεκα ηνπ wikidot κε ην email ζαο θαη ην 

password θαη επηζθεθηείηε ηελ δηεύζπλζε ηνπ wiki ζαο θαη ηεο ζειίδαο 

πνπ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε. (π.ρ. αλ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε ηε 

ζειίδα «links» ζηελ δηεύζπλζε «http://demomik.wikidot.com/» 

απιώο γξάςηε ζηνλ browser - θπιινκεηξεηή ζαο ηε δηεύζπλζε 

«http://demomik.wikidot.com/links» 

Βήμα 2ο: Κάησ δεμηά ζηε ζειίδα επηιέμηε ην θνπκπί «Edit» θαη ακέζσο 

εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ εηθόλα. 

 

 
 

1 Μπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηνλ ηίηιν ηεο ζειίδαο. Γελ έρνπκε ηε δπλαηόηεηα 

λα πξνζζέζνπκε κνξθνπνίεζε π.ρ. έληνλα γξάκκαηα ή άιιν ρξώκα ζην 

θείκελν ηνπ ηίηινπ. 

2 Κνπκπηά πνπ καο βνεζνύλ λα κνξθνπνηήζνπκε ή λα 

πξνζζέζνπκε δηάθνξα ζηνηρεία ζηε ζειίδα ηνπ wiki. (Παρακάηω θα 

γίνει μια αναλσηική παροσζίαζη ηων ζσγκεκριμένων ζηοιτείων) 

3 Φώξνο πνπ πξνζζέηνπκε όηη ζέινπκε λα θαίλεηαη ζηελ ζειίδα wiki 

πνπ θαηαζθεπάδνπκε.  

4 Πιαίζην πνπ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε πιεξνθνξίεο γηα ην είδνο 

ηεο αιιαγήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ζειίδα ζαο. Απηέο νη 

πιεξνθνξίεο δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηειηθό ρξήζηε ηεο ζειίδαο. 

1 

2 

3 

4 

5 



5 Παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά θνπκπηά δηαρείξηζεο ησλ αιιαγώλ ηεο 

ζειίδαο ζαο wiki. Αλαιπηηθά έρνπκε: 

 

Cancel Αθπξώλεηαη ηηο αιιαγέο ζηε ζειίδα ζαο. 

 

Show Changes Βιέπεηε ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη.  

 

Preview Save & Continue  Απνζεθεύνληαη νη αιιαγέο πνπ 

έρνπλ γίλεη θαη κεηαθέξεζηε μαλά ζε πξνβνιή επεμεξγαζίαο ηεο 

ζειίδαο ζαο. 

 

SaveΑπνζεθεύνληαη νη αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη θαη 

κεηαθέξεζηε ζε θαλνληθή πξνβνιή ηεο ζειίδαο ζαο. 

 

8. Πποζθήκη και επεξεπγαζία κειμένος ζε μια ζελίδα Wiki 

Γηα λα πξνζζέζεηε θείκελν κπνξείηε λα ην πιεθηξνινγήζεηε ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ θεηκελνγξάθνπ ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε κέζνδν 

αληηγξαθή - επηθόιιεζε από κηα άιιε ηζηνζειίδα αιιά θαη από θάπνην 

θείκελν ηνπ word. Πποζοσή!!! Σηε δηαδηθαζία αληηγξαθή – επηθόιιεζε 

ε κνξθνπνίεζή ηνπ θεηκέλνπ ζα ραζεί. 

 

Γηα λα κνξθνπνηήζεηε ην θείκελν πνπ έρεηε ζηε ζειίδα ζαο, απιώο 

επηιέμηε ην θαη παηήζηε θάπνην από ηα παξαθάησ θνπκπηά πνπ ζαο 

παξέρεη ην ζύζηεκα.  

  

1. Μεηαηπέπει ζε γπάμμαηα ηίηλος ηο επιλεγμένο κείμενο.  

2. Μεηαηπέπει ζε ένηονο ηο επιλεγμένο κείμενο. 

3. Μεηαηπέπει ζε πλάγιο (italic) ηο επιλεγμένο κείμενο. 

4. Μεηαηπέπει ζε ςπογπαμιζμένο ηο επιλεγμένο κείμενο. 

5. Πποζθέηει διακπιηή διαγπαθή ζηο επιλεγμένο κείμενο. 

6. Μεηαηπέπει ηο επιλεγμένο κείμενο ζε μοπθή «teletype». 

7. θαιπεί ζηο  επιλεγμένο κείμενο ηην ςπάπσοςζα μοπθοποίηζη. 

8. Μεηαηπέπει ηο επιλεγμένο κείμενο ζε μοπθή εκθέηη. 

9. Μεηαηπέπει ηο επιλεγμένο κείμενο ζε μοπθή δείκηη. 

10. Αθήνει ηο επιλεγμένο κείμενο σωπίρ μοπθοποίηζη. 

11. Γημιοςπγεί απιθμηηικέρ λίζηερ. 

12. Γημιοςπγεί λίζηερ με κοςκίδερ. 

13. Πποζθέηη απιζηεπή εζοσή ζηο κείμενο ζαρ. 

14. Αθαιπή ηην απιζηεπή εζοσή ζηο κείμενο ζαρ. 

15. Γημιοςπγεί πποζαπμοζμένερ λίζηερ. 

16. Γημιοςπγεί ςποζημειώζειρ. 

 

           1   2   3   4   5   6  7   8   9  10 

 



 

11 12 13 14 15 16   

 
 

Υπάξρεη αθόκα ε δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε κνξθόπνίεζε ηνπ 

θεηκέλνπ ζαο κε ηε ρξήζε θώδηθα. Σπγθεθξηκέλα ππάξρνπλ νη εμήο 

δπλαηόηεηεο: 

 

Αλλαγή 
σπώμαηορ 

γπαμμαηοζειπάρ 

Πιεθηξνινγήζηε  
[[span style=”color:red”]] κείμενο [[/span]]  
 
θαη ε ιέμε «κείμενο» ζα εκθαλίδεηαη κόκκινη. 
 
Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη άιια ρξώκαηα 
βάδνληαο ζηε ζέζε ηνπ red ηνλ αληίζηνηρν αγγιηθό 
όξν. 

Αλλαγή 
μεγέθοςρ 

γπαμμαηοζειπάρ 

Υπάξρνπλ αξθεηέο εθθξάζεηο θώδηθά πνπ καο 
δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αιιάμνπκε ην κέγεζνο ηεο 
γξακκαηνζεηξάο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε. 
Σπγθεθξηκέλα έρνπκε: 
 
[ [ s i z e  s m a l l e r ] ] κ ε ί μ ε ν ο [ [ / s i z e ] ]  
(Δκθαλίδεηαη ην κείμενο κηθξόηεξν ηνπ θαλνληθνύ) 
 
Γηα αθόκα κηθξόηεξν θείκελν ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ 
θώδηθα: 
 
[ [ s i z e  x - s m a l l ] ] κ ε ί μ ε ν ο [ [ / s i z e ] ]  
ή  
[ [ s i z e  x x - s m a l l ] ] κ ε ί μ ε ν ο [ [ / s i z e ] ]  
 

 
[ [ s i z e  l a r g e r ] ] κ ε ί μ ε ν ο [ [ / s i z e ] ]  
(Δκθαλίδεηαη ην κείμενο κεγαιύηεξν ηνπ θαλνληθνύ) 
 
Γηα αθόκα κεγαιύηεξν θείκελν ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ 
θώδηθα: 
 
[ [ s i z e  x - l a r g e ] ] κ ε ί μ ε ν ο [ [ / s i z e ] ]  
ή  
[ [ s i z e  x x - l a r g e ] ] κ ε ί μ ε ν ο [ [ / s i z e ] ]  

 

 
 [ [ s i z e  8 0 % ] ] κ ε ί μ ε ν ο [ [ / s i z e ] ]  
(Δκθαλίδεηαη ην κείμενο 80% ζε ζρέζε κε ην 
θαλνληθό) 
 
[ [ s i z e  1 . 5 e m ] ] κ ε ί μ ε ν ο [ [ / s i z e ] ]  



(Δκθαλίδεηαη ην κείμενο 150% ζε ζρέζε κε ην 
θαλνληθό) 
 
Αξθεηά παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ 
γξακκάησλ κπνξείηε λα δείηε ζην δηθηπαθό ηόπν 
 
http://community.wikidot.com/howto:howto:embelish-
text:examples#toc15 
 

Δίδορ 
γπαμμαηοζειπάρ 

Γηα λα αιιάμεηε ην είδνο ηεο γξακκαηνζεηξάο ζε 
θάπνηα ζπγθεθξηκέλν (π.ρ. Arial) ζα πξέπεη λα 
γξάςεηε ην παξαθάησ θείκελν: 
 
[[span style="font-family: Arial;"]] 
Κείμενο 
[[/span]] 
 

Αλ ζέινπκε ηαπηόρξνλα λα αιιάμνπκε θαη ην 
κέγεζνο ησλ γξακκάησλ ζα πξέπεη λα γξάςνπκε ηνλ 
παξαθάησ θώδηθα: 
 

[[span style="font-family: Arial; font-size: 140%;" ]] 
Κείμενο 
[[/span]] 

 
Αλ ζέιεηε λα εθαξκόζεηε ηελ αιιαγή 
γξακκαηνζεηξάο ζε νιόθιεξν ην θείκελν ηεο ζειίδαο 
ηόηε γξάςηε: 
 
[[div style="font-family:Arial"]] 

Όλο το κείμενο 

[[/div]]:- 

 

Αξθεηά παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ 
γξακκάησλ κπνξείηε λα δείηε ζην δηθηπαθό ηόπν 
http://community.wikidot.com/howto:howto:embelish-
text:examples#toc5 
 

Γιαζηήμαηα 

Υπάξρεη ηξόπνο λα αθήζνπκε απνζηάζεηο κεηαμύ 
ησλ γξακκάησλ, κεηαμύ ησλ ιέμεσλ αιιά θαη κεηαμύ 
ησλ γξακκώλ κέζα ζε έλα θείκελν. Αληίζηνηρα 
παξαδείγκαηα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 
 
Αθήλνληαο 7 θελνύο ραξαθηήξεο αλάκεζα ζε θάζε 
γξάκκα ηεο ιέμεο.  
[[div style="letter-spacing: 7pt;"]] 
Κείμενο 
[[/div]] 
 
Αθήλνληαο 10 θελνύο ραξαθηήξεο αλάκεζα ζε θάζε 
ιέμεο.  

http://community.wikidot.com/howto:howto:embelish-text:examples#toc15
http://community.wikidot.com/howto:howto:embelish-text:examples#toc15
http://community.wikidot.com/howto:howto:embelish-text:examples#toc5
http://community.wikidot.com/howto:howto:embelish-text:examples#toc5


[[div style="word-spacing: 10pt;"]] 
Κείμενο 
[[/div]] 
 
Αθήλνληαο 2.5 δηαζηήκαηα αλάκεζα ζε θάζε γξακκή 
ηνπ θεηκέλνπ. 
[[div style="line-height: 2.5;"]] 
Κείμενο 
[[/div]] 

Σηοίσιζη 
κειμένος 

Γηα λα ζηνηρεζεί ην θείκελν ζην κένηπο πξέπεη λα 
γξάςεηε: 
 
[[div]] 
[[=]] 
ηο κείμενο ζαρ 
[[/=]] 
[[/div]] 
 
Γηα λα ζηνηρεζεί ην θείκελν ζηα δεξιά πξέπεη λα 
γξάςεηε: 
 
[[div]] 
[[>]] 
ηο κείμενο ζαρ 
[[/>]] 
[[/div]] 
 
Γηα λα δεκηνπξγεζεί πιήξεο ζηοίσιζη (justify)  
πξέπεη λα γξάςεηε: 
 
[[div]] 
[[==]] 
ηο κείμενο ζαρ  
[[/==]] 
[[/div]] 
 
Η απιζηεπή ζηοίσιζη είναι η μοπθή πος 
σπηζιμοποιηθείηε εξ οπιζμού. 

 

17. Πποζθήκη και επεξεπγαζία εικόναρ ζε μια ζελίδα Wiki 

Γηα λα πξνζζέζεηε κηα θσηνγξαθία ζηε ζειίδα ζαο wiki έρεηε ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο δπλαηόηεηεο. Αλαιπηηθά κπνξείηε λα θάλεηε ηα εμήο: 

 

 Δικόνα πος βπίζκεηαι ζηο διαδίκηςο ζε ζςγκεκπιμένη 

διεύθςνζη (external image - via URL) 

-Βξείηε ζην δηαδίθηπν ηε θσηνγξαθία πνπ ζαο ελδηαθέξεη. 



-Κάληε πάλσ ζηε θσηνγξαθία δεξί κλικΙδιόηηηερ 

-Δπηιέμηε ηε δηεύζπλζε ηεο θσηνγξαθίαο (URL) θαη θάληε δεξιό 

κλικΑνηιγπαθή  

-Μεηαβείηε ζε θαηάζηαζε «edit» ζηε ζειίδα πνπ ζέινπκε λα -

πξνζζέζνπκε ηελ εηθόλα. 

-Σηε γξακκή εξγαιείσλ παηάκε ην θνπκπί «insert image 

wizard».  

-Σηε ιίζηα «source type» επηιέμηε «external image». 

-Σην πιαίζην πνπ εκθαλίδεηαη αθξηβώο από θάησ επηθνιιήζηε ηελ 

δηεύζπλζε URL ηεο θσηνγξαθίαο πνπ έρεηε 

http://www.nba.com/media/timberwolves/d-

chrissa_spotlight_292.jpg βξεη, θαη παηήζηε «check it» ώζηε λα 

ειέγμεηε αλ εκθαλίδεηαη ζσζηά ε θσηνγξαθία πνπ είραηε επηιέμεη. 

-Σην πιαίζην «position» επηιέγεηε ηε ζηνίρηζε πνπ ζέιεηε λα έρεη ε 

θσηνγξαθία ζαο κέζα ζηε ζειίδα wiki. 

-επηιέμηε ην πιήθηξν «insert code» γηα λα νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία. 

 

 Δικόνα πος έσεηε καηεβάζει ζηον ςπολογιζηή ζαρ (attached 

file) 

Η εηζαγσγή εηθόλαο από ηνλ ππνινγηζηή ζαο απνηειείηε από 2 

θάζεηο. 

 

Γιαδικαζία upload ηηρ εικόναρ ζαρ ζηο ζύζηημα διασείπιζηρ 

απσείων ηος wikidot. 

-Μεηαβείηε ζηε ζειίδα wiki πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ηελ εηθόλα 

ρσξίο λα παηήζεηε ην πιήθηξν «edit» ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο. 

-Παηήζηε ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο ηελ επηινγή «files». 

 
-Παηήζηε ηνλ ζύλδεζκν «Upload a file from your computer». 

-Δπηιέμηε ην θνπκπί «» ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο ώζηε λα 

επηιέμεηε ην αξρείν εηθόλαο πνπ ζέιεηε λα αλεβάζεηε ζην ζύζηεκα 

απνζήθεπζεο αξρείσλ ηνπ wiki ζαο. Γελ ζα πξέπεη ην κέγεζνο ηνπ 

αξρείνπ πνπ θάλεηε upload λα μεπεξλάεη ηα 5 MB. 

-Αλ ζέιεηε λα επηιέμεηε θαη άιιε εηθόλα επηιέμηε ην θνπκπί «select  

files» ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο. 



-Γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία θνξηώκαηνο επηιέμηε ην θνπκπί 

«Upload Files» ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο. 

-Αλ ζέιεηε να ανεβάζεηε κάποιο άλλο απσείο, επηιέμηε «upload 

more». 

- Αλ ζέιεηε λα δείηε ηη λίζηα κε ηα αξρεία πνπ έρνπλ αλέβεη ζην 

ζύζηεκα ζαο επηιέμηε «refresh file list». 

-Γηα λα δηαγξάςεηε έλα αξρείν από ην ζύζηεκα ζαο επηιέμηε δεμηά 

από ην αξρείν «OptionsDelete». 

 

Γιαδικαζία ειζαγωγήρ εικόναρ ζε ζελίδα ηος wiki από ηο 

ζύζηημα διασείπιζηρ απσείων ηος wikidot. 

 

-Μεηαβείηε ζε θαηάζηαζε «edit» ζηε ζειίδα πνπ ζέινπκε λα -

πξνζζέζνπκε ηελ εηθόλα. 

-Σηε γξακκή εξγαιείσλ παηάκε ην θνπκπί «insert image 

wizard».  

-Σηε ιίζηα «source type» επηιέμηε «attached file». Ακέζσο 

εκθαλίδνληαη νη εηθόλεο πνπ έρεηε θάλεη upload.  

-Σην πιαίζην «Image size» κπνξείηε λα επηιέμεηε ην κέγεζνο πνπ 

ζέιεηε λα έρεη ε εηθόλα ζαο. (ζηη ζελίδα http://wikitipsgr.wikidot.com/eik3 

μπορείηε να δείηε δείγμαηα για ηα διάθορα μεγέθη εικόνων ποσ προηείνονηαι.) 

-Σην πιαίζην «position» επηιέγεηε ηε ζηνίρηζε πνπ ζέιεηε λα έρεη ε 

θσηνγξαθία ζαο κέζα ζηε ζειίδα wiki. 

-επηιέμηε ην πιήθηξν «insert code» γηα λα νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία πξνζζήθε ηεο θσηνγξαθίαο ζαο. 

Στο http://demomik.wikidot.com/links μπορείηε να δείηε ένα 

παράδειγμα εικόνας. 

 

Καλό θα είναι οι εικόνες μας να έτοσν μικρά ονόματα (μέτρι 8 

ταρακτήρες) και τα γράμματα να είναι λατινικά τωρίς να σπάρτοσν 

κενά. 

 

 Δικόνα πος βπίζκεηαι ζηη δικηςακή βάζη εικόνων Flickr.com 

Δίλαη αθξηβώο ίδηα ε δηαδηθαζία κε απηήλ πνπ αθνινπζήζεθε ζηε 

πξώηε κνξθή εηθόλσλ κε ηε κόλε δηαθνξά όηη νη θσηνγξαθίεο ζα 

http://wikitipsgr.wikidot.com/eik3
http://demomik.wikidot.com/links


πξέπεη λα πξνέξρνληαη  από ηε δηαδηθηπαθή βάζε θσηνγξαθηώλ 

flickR. (Για ηη τρήζη ηοσ flickR σπάρτοσν αναλσηικές οδηγίες) 

  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε εηθόλσλ κέζα ζην 

wiki κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ην δηθηπαθό ηόπν 

http://www.wikidot.com/doc:wiki-syntax#toc25 

Γηα λα αιιάμεηε ην κέγεζνο θάζε θσηνγξαθίαο, κπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ην πξόγξακκα Gimp. Αλαιπηηθέο νδεγίεο έρνπλ δνζεί ζε 

πξνεγνύκελν κάζεκα. 

 

18. Πποζθήκη και επεξεπγαζία βίνηεο ζε μια ζελίδα Wiki 

Η πξνζζήθε video ζε κηα ζειίδα wiki είλαη κηα αξθεηά δύζθνιε 

δηαδηθαζία αλ ην αξρείν video πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε βξίζθεηαη 

ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Σηελ ελόηεηα απηή ζα αζρνιεζνύκε κόλν κε ηε 

πξνζζήθε video πνπ πξνέξρεηαη από δηαδηθηπαθά ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο πνιπκεζηθνύ πιηθνύ (video casting) όπσο π.ρ. ην 

Youtube. 

 

-Δπηζθεθηείηε ην δηθηπαθό ηόπν http://www.youtube.com/ θαη 

αλαδεηήζηε ην video πνπ ζαο ελδηαθέξεη. 

-Αθνύ βξείηε ην video πνπ ζαο ελδηαθέξεη επηιέμηε ην θνπκπί 

«Δνζωμάηωζη» θαη ζα αλνίμεη έλα θνπηί πνπ πεξηέρεη θάπνην 

πεξίεξγν θώδηθα. 

 

 
 

-Σηνλ επηιεγκέλν θώδηθα κάνηε δεξί κλικ θαη παηήζηε ανηιγπαθή, 

-Μεηαβείηε ζηε ζειίδα ηνπ «wiki» πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ην video 

θαη παηήζηε «edit». 

-Γξάςηε [[html]] θαη παηήζηε ην πιήθηξν Enter. 

-Δπηθνιιήζηε ηνλ θώδηθα κε δεξί κλικ  Δπικόλληζη 

-Γξάςηε [[/html]] θαη κεηά παηήζηε Save λα απνζεθεπζνύλ νη αιιαγέο 

ζηε ζειίδα ζαο. 

-Τν video έρεη πξνζηεζεί ζηε ζειίδα ζαο. 

http://www.wikidot.com/doc:wiki-syntax#toc25
http://www.youtube.com/


 
Στο http://demomik.wikidot.com/video μπορείηε να δείηε ένα 

παράδειγμα εικόνας. 

 

19. Γημιοςπγία ςπεπζςνδέζμος ζε ιζηοζελίδα 

Υπεξζύλδεζε κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε είηε από θείκελν, είηε από 

εηθόλα. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ρσξηζηά νη δύν απηέο δηαδηθαζίεο. 

 

a. Από κείμενο 

-Φξεηάδεηαη λα επηιέμνπκε Edit ζηε ζειίδα πνπ ζέινπκε λα κπεη 

ν ζύλδεζκνο 

-Σην πεξηβάιινλ ηνπ θεηκελνγξάθνπ πιεθηξνινγνύκε κηα 

αγθύιε [ 

-ηε δηεύζπλζε ηνπ ζπλδέζκνπ νιόθιεξε με ηο http:// 

-αθήνοςμε ένα κενό 

-Γξάθνπκε ηο κείμενο πνπ ζέινπκε λα βιέπεη ν αλαγλώζηεο 

-Μηα αγθύιε ]  

-Καη παηάκε save γηα λα νινθιεξσζεί ε δεκηνπξγία ηνπ 

ζπλδέζκνπ. 

-Ο θώδηθαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί είλαη όπσο ζην παξάδεηγκα 

[http://www.2spetses.gr/ Σπέηζερ] 

-Αν μεηά ηη «[» πποζηεθεί «*» ηόηε ε ππεξζύλδεζεο ζα αλνίγεη 

ζε λέν παξάζπξν.  

(Π.ρ. [*http://www.2spetses.gr/ Σπέηζερ] )  

 

http://demomik.wikidot.com/video


Στο http://demomik.wikidot.com/links μπορείηε να δείηε ένα 

παράδειγμα κειμένοσ - σπερζσνδέζμοσ. 

 

b. Από εικόνα 

-Πξνζζέζηε ηελ εηθόλα ζηε ζειίδα wiki όπσο έρνπκε αλαθέξεη 

ζε πξνεγνύκελν ππνθεθάιαην.  

- ν θώδηθαο πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα ζαο είλαη ηεο κνξθήο 

[[image spetses.jpg size="small"]] 

-Πξηλ ην ]] αθήζηε θελό (space) θαη ζπκπιεξώζηε ηελ 

παξάκεηξν link="διεύθςνζη URL ηος ζςνδέζμος" 

- ν θώδηθαο ηώξα ζα έρεη κεηαηξαπεί θάπσο έηζη 

[[image spetses.jpg size="small" link="http://spetses.gr/"]] 

-Παηήζηε «Save» θαη ε πξνζζήθε ηνπ ζπλδέζκνπ κόιηο 

νινθιεξώζεθε. 

Extra tips!!! Αλ γξάςεηε ηνλ θώδηθα «[google:free+wiki]» ζηε 

ζειίδα ζαο ηόηε δεκηνπξγείηε κηα ππεξζύλδεζεο κε ηε κεραλή 

αλαδήηεζεο Google κε ιέμεηο θιεηδηά αλαδήηεζεο ην free θαη ην 

wiki. 

  

Στο http://demomik.wikidot.com/links μπορείηε να δείηε ένα 

παράδειγμα εικόνας - σπερζσνδέζμοσ. 

 

20. Γημιοςπγία ςπεπζςνδέζμος ζε ζελίδα ηος wiki. 

Σε απηή ηελ ελόηεηα ζα δνύκε πσο κπνξνύκε λα πινπνηήζνπκε 

ζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ ζειίδσλ ηνπ wiki. Η δηαζύλδεζε κπνξεί λα γίλεη 

κε δύν ηξόπνπο. Δίηε κε ηε ρξήζε ζπλδέζκσλ θεηκέλνπ είηε κε ηε 

ρξήζε ζπλδέζκσλ εηθόλσλ. Τηο δύν απηέο κεζόδνπο ζα πεξηγξάςνπκε 

παξαθάησ.  

 

Τν ζεκαληηθόηεξν θαη ζηηο δύν παξαθάησ δηαδηθαζίεο είλαη νη δύν 

ζειίδεο πνπ ζέινπκε λα ζπλδέζνπκε κε ππεξζύλδεζε λα ππάξρνπλ.  

 

Γηα απηό ζαλ πξώηε θίλεζε είλαη λα θαηαζθεπάζνπκε ηηο ζειίδεο ηνπ 

wiki κε ηε δηαδηθαζία πνπ είρακε πεξηγξάςεη πξνεγνπκέλσο.  (εκείο 

http://demomik.wikidot.com/links
http://demomik.wikidot.com/links


ζην παξάδεηγκα καο ζα ζπλδέζνπκε ηηο ζειίδεο links θαη video ζην wiki 

http://demomik.wikidot.com 

 

a. Από κείμενο 

Μεηαβείηε ζηε ζειίδα πνπ ζέιεηε λα βάιεηε ηελ  ππεξζύλδεζε. 

(π.ρ. ζηε ζειίδα links) 

Παηήζηε ην θνπκπί «Edit». 

Παηήζηε ζηελ εξγαιεηνζήθε ην θνπκπί «page link Wizard». 

 

Ακέζσο κεηά εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ πιαίζην. 

 

Σην πιαίζην «Page name» Τν όλνκα ηεο ζειίδαο ηνπ wiki 

πνπ ζέινπκε λα κεηαβαίλεη ν ζπγθεθξηκέλνο ζύλδεζκνο. 

Σην πιαίζην «Anchor text» Τν θείκελν πνπ ζέινπκε λα 

βιέπεη ν ρξήζηεο ζηελ ςπεπζύνδεζη.  

Ακέζεσο κεηά παηάκε «insert code» θαη «save» γηα λα 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. 

 

Στο http://demomik.wikidot.com/links μπορείηε να δείηε ένα 

παράδειγμα σπερζσνδέζμοσ κειμένοσ ζε ζελίδα wiki. 

 

b. Από εικόνα 

Αθνινπζείηαη ηα ίδηα βήκαηα κε ηε δεκηνπξγία ππεξζύλδεζεο ζε 

ηζηνζειίδα πνπ είρακε δεη πξνεγνπκέλσο όκσο ζηελ 

παξάκεηξν link δελ βάδνπκε ην http:// αιιά βάδνπκε ην όλνκα 

ηεο ζειίδαο ηνπ wiki πνπ ζέινπκε λα κεηαβαίλεη ν 

ππεξζύλδεζκνο.  

http://demomik.wikidot.com/
http://demomik.wikidot.com/links


(π.ρ. [[image video.jpg size="small" link="video"]] ελώ 

πξνεγνπκέλσο είρακε [[image spetses.jpg size="small" 

link="http://spetses.gr/"]] ) 

 

21. Γημιοςπγία Forum 

Θα πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε όηη wiki θαη forum είλαη δύν δηαθνξεηηθέο 

ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηύνπ. To wikidot καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα 

πινπνηήζνπκε έλα forum κέζα ζην wiki καο.  

 

Έναρ οπιζμόρ για ηο ηι είναι forum:  

Τν Forum (θόποςμ) είλαη κηα ππεξεζία όπνπ ζε κηα πεξηνρή ελόο 

ειεθηξνληθνύ online πίλαθα νη ρξήζηεο κε έλα θνηλό ελδηαθέξνλ 

κπνξνύλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο απόςεηο/ζεκεηώζεηο ηνπο πάλσ ζε έλα 

ζέκα. Τα θόξνπκ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο γηα λα ππνβάινπλ νη 

ρξήζηεο εξσηήζεηο, λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο, ή λα ζπδεηνύλ ηηο 

ηδέεο ηνπο. (νξηζκόο  από http://www.ip.gr/el/dictionary/80-Forum) 

 

-Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δεκηνπξγία ηνπ forum παηάκε «Site 

Manager» αξηζηεξά ζην κελνύ ηνπ wiki πνπ θαηαζθεπάδνπκε. 

-Κάλνπκε θιηθ ζην «Forum & discussion» αξηζηεξά ζην κελνύ. 

-Δπηιέγνπκε «Settings». 

-Γεμηά ζην θέληξν ηεο ζειίδαο παηάκε «active forum now». 

 

 

http://www.ip.gr/el/dictionary/80-Forum


Δπηζηξέθνπκε ζηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπ «forum & discussion»  γηα λα 

ξπζκίζνπκε ην forum καο. 

Γηα λα δνύκε ην forum καο αλνίγνπκε ηε ζειίδα «forum:start»  

(π.τ. http://demomik.wikidot.com/forum:start) 

 

22. Πποζθήκη ενόρ σάπηη (Google map) ζε μια ζελίδα wiki 

Καηαξρήλ ζα πξέπεη λα έρεη δεκηνπξγεζεί κε ην πξόγξακκα «google 

map» ν ράξηεο πνπ ζέιεηε λα ζπλδέζεηε ζηε ζειίδα wiki. (Μηα 

δηαδηθαζία πνπ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζε άιιε ελόηεηα ησλ 

ζεκεηώζεσλ) 

-Σπλδεζείηε ζην ζύζηεκα ηνπ «google map» θαη βξείηε ηνλ ράξηε ζαο. 

-Παηήζηε ηελ επηινγή «ζύνδεζμορ» θαη κεηά ηελ επηινγή 

«Πποζαπμογή και πποεπιζκόπηζη ενζωμαηωμένος σάπηη» 

-Πξνζαξκόζηε ηνλ ράξηε ζαο όπσο αθξηβώο ζέιεηε θαη ζην ηπίηο 

βήμα δηαιέμηε ηνλ θώδηθα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη θάληε «δεξί κλικ 

ανηιγπαθή». 

-Αλνίμηε ηε ζειίδα wiki πνπ ζέιεηε λα βάιεηε ηνλ ράξηε θαη παηήζηε 

«Edit». (Σην Παπάδειγμα καο ρξεζηκνπνηνύκε ηε ζειίδα map, 

http://demomik.wikidot.com/map ) 

-Σην πιαίζην ηεο ζειίδαο γξάςηε [[html]] 

-Δπηθνιιήζηε απηό πνπ θάλαηε αληηγξαθή από ην Google map. 

-Σην ηέινο γξάςηε [[/html]] 

-Παηήζηε ην πιήθηξν «Save» λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Τώξα ν 

ράξηεο εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα ηνπ wiki ζαο.  

 

http://demomik.wikidot.com/map


23. Πποζθήκη διαθόπων απσείων ζε μια ζελίδα wiki  

Σην wiki καο κπνξνύκε λα αλεβάζνπκε αξρεία νπνηνπδήπνηε είδνπο. Ο 

αλαγλώζηεο κε έλα θιηθ πάλσ ηνπο, ζα κπνξεί λα ηα θαηεβάδεη θαη λα 

ηα αλνίγεη κε ην πξόγξακκα πνπ ρξεηάδεηαη. 

Η δηαδηθαζία είλαη ίδηα κε ην αλέβαζκα εηθόλσλ. 

-Πεγαίλνπκε ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο wiki πνπ ζέινπκε λα 

εκθαλίδεηαη ην αξρείν καο. 

-Παηάκε «files». 

-Παηάκε «Upload a new file». 

-Παηάκε Αλαδήηεζε θαη δηαιέγνπκε ην αξρείν πνπ ζέινπκε. 

-Παηάκε «ΟΚ» θαη κεηά «Upload». 

-Αληηγξάθνπκε ην όλνκα ηνπ αξρείνπ. 

-Παηάκε «Edit» ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδα. 

-Γξάθνπκε δύν αγθύιεο file ην όλνκα ηνπ αξρείνπ μια κάθεηο απηό 

πνπ ζέινπκε λα βιέπεη ν αλαγλώζηεο δςο αγκύλερ. 

-Γηα παξάδεηγκα αλέβαζα έλα θείκελν κε ηίηιν test. Ο θώδηθαο κνπ έρεη 

σο εμήο [[file test.doc | Καηέβαζε ηο απσείο κειμένος ηώπα]] 

 

Σηο http://demomik.wikidot.com/download μπορείηε να δείηε ένα 

παράδειγμα σπερζσνδέζμοσ αρτείοσ κειμένοσ (.doc) ζε ζελίδα 

wiki. 

 

24. Πποζθήκη αζκήζεων Hot potatoes ζε μια ζελίδα wiki 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ πξνζζήθε ησλ αζθήζεσλ ζην wiki καο ζα 

πξέπεη πξώηα λα ηηο θαηαζθεπάζνπκε θαη λα εμάγνπκε ηα απαξαίηεηα 

αξρεία html. Υπελζπκίδνπκε όηη κόλν ηα αξρεία αζθήζεσλ hot 

potatoes ζε κνξθή html κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

wikidot. 


