
HTML  ΚΜ 

Άσκηση  

 
 
Να δημιουργήσετε ένα web site με όνομα books με τις εξής σελίδες (index.htm, profil.htm, 
best.htm, new.htm, ekd.htm, kat.htm, comment.htm). 

 
Να δώσετε για κάθε σελίδα τον τίτλο που βλέπετε και ένα χρώμα φόντου.  
 
Η σελίδα index έχει τα εξής (στοίχιση στο κέντρο):  
Το όνομα της εταιρίας το οποίο έχει τις εξής μορφοποιήσεις: επικεφαλίδα H1, πλάγια 
γράμματα και ένα χρώμα γραμματοσειράς. 
Ένα κείμενο που αναφέρεται στο προφίλ της εταιρίας με μορφοποίηση της αρεσκείας σας. 
Μια εικόνα, με στοίχιση στο κέντρο, η οποία έχει σύνδεση με την σελίδα ekd.htm. Από κάτω 
υπάρχει μια λίστα με κουκίδες  

• Τα καλύτερα 
• Νέες εκδόσεις& Εκδότες 
• Κατηγορίες βιβλίων 

Η κάθε επιλογή είναι σύνδεσμος στις αντίστοιχες σελίδες (best.htm, new.htm, kat.htm).  
Στο τέλος (με στοίχιση δεξιά) να υπάρχει το email της εταιρίας και ένα κείμενο ‘Σχόλια’ που 
έχει σύνδεση με τη σελίδα comment.htm.  
 
Η σελίδα comment έχει μία φόρμα με τα εξής στοιχεία:  
    

       Name:    Password:  

        Male:     Female:  
 
Η σελίδα best έχει τα εξής: τα κείμενα ‘Τελευταίας εβδομάδας’, ‘Τελευταίου μήνα’ το ένα 
κάτω από το άλλο, όπου το καθένα είναι υπερσύνδεση σε αντίστοιχο σελιδοδείκτη όπου εκεί 
έχουμε για το καθένα τουλάχιστον 3 επιλογές (βιβλία). 
Η σελίδα new έχει τα εξής: τουλάχιστον 5 τίτλους βιβλίων σε αρίθμηση και στο τέλος ένα 
κουμπί (button) με κείμενο ‘Εκδότες’ και σύνδεση με την σελίδα ekd.htm. 
 
Η σελίδα ekd έχει τα εξής: έναν πίνακα με τίτλο ‘Εκδότες’, επικεφαλίδες στηλών ‘Τίτλος’, 
‘Διεύθυνση’ και τουλάχιστον 3 εκδότες με τους τίτλους και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις.  
 
Η σελίδα kat έχει τα εξής: μία λίστα με κουκίδες με κατηγορίες ‘Λογοτεχνία’ και 
‘Πληροφορική’  όπου η κάθε μία έχει τουλάχιστον 3 βιβλία. 
 
Όλες οι σελίδες, εκτός από την index έχουν τα εξής: στο πάνω μέρος της σελίδας,  υπάρχουν 
κείμενα σε οριζόντια θέση, όπου το καθένα έχει σύνδεση με την αντίστοιχη σελίδα. 
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