
Ελεύθερα λογισμικά που θα χρειαστούμε:

Ιστοσελίδα για να κατεβάσουμε το Kompozer:
http://kompozer.net/download.php

Οδηγίες Χρήσης για το   Kompozer  : 
http://users.sch.gr/cosranev/index.php/istoselides/16-kompozer

Ιστοσελίδα για να κατεβάσουμε το   Gimp:
http://www.gimp.org/

Οδηγός χρήσης του Gimp:
http://kimmesseri.com/using-gimp-2-8-4-to-create-an-image-map-
its-so-easy/

http://kompozer.net/download.php
http://kimmesseri.com/using-gimp-2-8-4-to-create-an-image-map-its-so-easy/
http://kimmesseri.com/using-gimp-2-8-4-to-create-an-image-map-its-so-easy/
http://www.gimp.org/
http://users.sch.gr/cosranev/index.php/istoselides/16-kompozer


Φύλλα Εργασίας

Αρχικά θα δημιουργήσουμε ενα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας 
που θα ονομάσουμε: safetyweb. Σε αυτόν θα αντιγράψετε το 
αρχείο menu.png

Εργασία με το Kompozer:

Στη συνέχεια ανοίγουμε το Kompozer όπου θα δημιουργήσουμε 
μερικές κενές ιστοσελίδες με ονόματα αντίστοιχα με τις μορφές 
του ηλεκτρονικού εκφοβισμού: χρησιμοποιώντας κάθε φορά την 
επιλογή File → Save As και γράφοντας το όνομα του αρχείου 
όπως προαναφέραμε. Ξεκινώντας, θα ετοιμάσουμε το αρχείο 
appmenu.htm και το trickery.htm
Αφού δημιουργήσουμε και αποθηκεύσουμε όλες τις κενές για την 
ώρα ιστοσελίδες μας μέσα στο φάκελο μας, θα κλείσουμε το 
Kompozer για να εργαστούμε με το Gimp.



Εργασία με το Gimp

ΒΗΜΑ 1ο: 

Ανοίγουμε το Gimp. Στη συνέχεια επιλέγουμε Αρχείο-->Νέο. Από 
το πλαίσιο: Πρότυπο επιλέγουμε 1024x768 όπως φαίνεται στις 
εικόνες 1 & 2, και κάνουμε κλικ στο: Εντάξει.



ΒΗΜΑ 2ο: Στη συνέχεια επιλέγουμε Αρχείο --> άνοιγμα και 
επιλέγουμε το αρχείο: menu.png οπότε εμφανίζεται το παρακάτω 
παράθυρο στην οθόνη μας:

Επιλέγω: αποθήκευση ως με όνομα menu.xcf
Στη συνέχεια επιλέγω: Φίλτρα -->Διαδίκτυο --> χάρτης εικόνας, 
οπότε εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:



Στην αριστερή γραμμή εργαλείων επιλέγω: καθορισμός περιοχής 
πολυγώνου. Αφού επιλέξω το περίγραμμα μιας από τις οθόνες 
της εικόνας μου με συνεχή αριστερά κλικ και διπλό αριστερό κλικ 
στο τέλος εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Κάνω κλικ στο κυκλάκι: ιστοσελίδα και μετά στο πλαίσιο URL: 
κάνω κλικ και επιλέγω την ιστοσελίδα που θα ανοίγει, όταν 
κάποιος κάνει κλικ στην εικόνα μου στη συγκεκριμένη οθόνη και 
απενεργοποιώ την επιλογή σχετικός σύνδεσμος :





Στη συνέχεια κάνω αποθήκευση ως από την επιλογή Αρχείο, 
όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα δίνοντας το όνομα 
appmenu.map:

Βήμα 3ο: Αμέσως μετά ανοίγω το αρχείο appmenu.map με το 
σημειωματάριο των Windows

Παρατηρώ την πρώτη σειρά:



Σβήνω την κατάληξη .xcf και στην θέση της βάζω την κατάληξη 
.jpg και κάνω αποθήκευση από την επιλογή : Αρχείο – 
Αποθήκευση. Ο Κώδικας της image map είναι έτοιμος για να 
αντιγραφεί στο αρχείο της ιστοσελίδας μας menuapp.htm
Εδώ τελειώνει η εργασία μας με το Gimp.

Στη συνέχεια ανοίγουμε με το Kompozer την ιστοσελίδα 
menuapp.htm που αρχικά είχαμε δημιουργήσει. 



Και κάνουμε κλικ στο κουμπί: source στο κάτω μέρος της οθόνης 
για να δούμε τον κώδικα της ιστοσελίδας.

Όπου θα προσθέσουμε τον κώδικα που δημιουργήσαμε με το 
αρχείο appmenu.map στο Gimp
Αποθηκεύουμε την ιστοσελίδα μας και είμαστε έτοιμοι!


