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Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα 
projects 

Ειςαγωγή 
κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ 

ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για τον επεξεργαςτι κειμζνου του wikidot υπάρχει εδϊ: 

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

Προϋποθζςεισ: ΠΡΟΟΧΗ για να μπορζςετε να δουλζψετε ςτο wiki μασ πρζπει να  

1. Έχετε δημιουργήςει λογαριαςμό ςτο www.wikidot.com  

2. Έχετε γίνει μζλοσ του αντίςτοιχου wiki: podilato.wikidot.com ή kastritsi.wikidot.com 

 

Σα περιςςότερα από τα παρακάτω ιςχφουν με όλα τα Wiki, απλά με διαφορετικό τρόπο ! 

Δημιουργία Σελίδασ 
 

1. Γράψτε το όνομα τθσ ςελίδασ και πατιςτε “Νζα ςελίδα” 

 

Δϊςτε  ζνα όνομα ςτθ ςελίδα με λατινικοφσ χαρακτιρεσ (π.χ. kefalaio1, αυτό το όνομα κα 

χρθςιμοποιείται για να ςυνδζςετε αυτι τθ ςελίδα με κάποια άλλθ (ςτο URL). ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΤΜΑΣΕ ΑΤΣΟ 

ΣΟ ΟΝΟΜΑ 

2. τθ φόρμα νζασ ςελίδασ που ανοίγει, βάλτε με Ελλθνικά τον τίτλο π.χ. Κεφάλαιο 1. Δεν είναι απαραίτθτο 

να ταιριάηουν το όνομα και ο τίτλοσ. Σο όνομα χρθςιμοποιείται για να καλζςουμε τθ ςελίδα ενϊ ο Σίτλοσ 

ζχει νοθματικό περιεχόμενο. 

3. Γράψτε ςτο πλαίςιο κειμζνου αυτά που κζλετε να φαίνονται ωσ περιεχόμενο τθσ ςελίδασ. Αν δεν ζχετε 

ακόμα περιεχόμενο αφιςτε το κενό και κα το ςυμπλθρϊςετε αργότερα όπωσ εξθγείται ςτθν παράγραφο 

επεξεργαςία ςελίδασ 

4. Πατιςτε save 

Σύνδεςη ςελίδασ με άλλεσ 
 

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


ΓΕΛ ΚΑΣΡΙΣΙΟΤ  2012-2013 

 
ΙΩΑΝΝΗ . ΚΑΣΕΝΟ, ΦΤΙΚΟ M.Sc 
ikatsenos@gmail.com 

Αν κζλετε να ςυνδζςετε μια νζα ςελίδα ϊςτε να ανοίγει από μια παλιά, πρζπει να κυμάςτε το όνομά τθσ. Κατόπιν 

επεξεργάηεςτε τθν παλιά ςελίδα ϊςτε να προςκζςετε ζναν υπερςφνδεςμο, όπωσ περιγράφεται παρακάτω. 

Διαμοιραςμόσ αρχείων 
Μπορείτε να «ανεβάςετε» ςτο wiki αρχεία, ϊςτε να τα μοιραςτείτε με τουσ ςυνεργάτεσ ςασ. Σα αρχεία 

επιςυνάπτονται ςε μια ςελίδα, δθλ ςε αυτι από τθν οποία κα ξεκινιςετε τθ διαδικαςία.  

1. Πατιςτε το Files ςτο κάτω μζροσ τθσ ςελίδασ 

2. Πατιςτε το «Upload a file from your computer» 

 
3. Πατιςτε το select files 

4. Επιλζξτε το αρχείο και Open 

5. Αφοφ διαλζξτε τα αρχεία πατιςτε “Upload Files” 

Επεξεργαςία υπάρχουςασ ςελίδασ 
 Οποιαδιποτε ςελίδα μπορείτε να τθν αλλάξετε, δθλ να τθν επεξεργαςτείτε και να προςκζςετε, τροποποιιςετε ι 

να αφαιρζςετε από το περιεχόμενό τθσ. Μπορείτε επίςθσ να μορφοποιιςετε το παριεχόμενο.  

Για τθν επεξεργαςία μιασ ςελίδασ πατιςτε το “Edit” ςτο κάτω μζροσ τθσ ςελίδασ 

 

Οι κυριότερεσ λειτουργίεσ είναι: 

Ειςαγωγή υπερςυνδέςμου 
Πατάμε Edit και ςτο χϊρο κειμζνου γραφουμε: 

Α. αν ο υπερςφνδεςμοσ αφορά ςε μια ςελίδα του wiki μασ, δθλ είναι εςωτερικόσ υπερςφνδεςμοσ 

χρθςιμοποιοφμε *** ]]] και | για να χωρίςουμε το όνομα από τον τίτλο (χωρίσ κενά) 

[[[όνομα ςελιδασ|τίτλοσ ςελιδασ+++  π.χ ***kefalaio1|Κεφάλαιο 1]]] 

Β. εξωτερικόσ υπερςφνδεςμοσ 

Χρθςιμοποιοφμε *+ και γράφουμε πρϊτα το URL και μετά αυτό που κζλουμε να φαίνεται με ζνα κενό ανάμεςα, 

π.χ. 

*http://www.sch.gr Πανελλινιο χολικό Δίκτυο+ 

Πατιςτε Save για να ςϊςετε τθ ςελίδα 
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Ειςαγωγή εικόνασ 
Α. Εικόνα από τα αρχεία ςασ 

1. Ανεβάςτε τθν εικόνα ςτθ ςελίδα όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο «Διαμοιραςμόσ αρχείων» 

2. Παηήζηε «Edit» ζηη ζελίδα 

3. Παηήζηε ηο εργαλείο «Image wizard» 

 
4. Επιλζξτε attached file, τθν εικόνα που κζλετε να ειςάγετε και πατιςτε “Insert code” 

 
 

B. Εικόνα από το διαδίκτυο 

Αν ζχετε το URL τθσ εικόνασ, δεν χρειάηεται και δεν πρζπει να τθν ανεβάςετε ςτο wikidot 

1. Παηήζηε «Edit» ζηη ζελίδα 

2. Παηήζηε ηο εργαλείο «Image wizard» 

 
3. Επιλζξτε “External image”  

4. Insert code 

5. Πατιςτε Save για να ςϊςετε τθ ςελίδα 

Ειςαγωγή Βίντεο 
Παράδειγμα: ζςτω ότι κζλετε να ειςάγετε ζνα βίντεο από το youtube 
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1. το youtube πατιςτε το share και μετά embed 

 
2. Αντιγράψτε τον κϊδικα ενςωμάτωςθσ 

 
3. τθ ςελίδα ςασ πατιςτε «Edit» και τοποκετιςτε τον κερςορα ςτο ςθμείο που κζλετε να ενςωματϊςετε 

το βιντεο 

4. Πατιςτε το εργαλείο ενςωμάτωςθσ html 

 
5. Επικολλιςτε τον κϊδικα ενςωμάτωςθσ που ζχετε αντιγράψει από το youtube ςτθ κζςθ του μπλε 

κειμζνου 

ι 

 
6. Πατιςτε Save για να ςϊςετε τθ ςελίδα 

Ειςαγωγή Πίνακα 
1. Πατιςτε “Edit” για να επεξεργαςτείτε τθ ςελίδα 
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2. Σοποκετιςτε τον κερςορα ςτο ςθμείο που κζλετε να ειςάγετε τον πίνακα 

3. Πατιςτε το εργαλείο ειςαγωγισ πίνακα 

 
4. Επιλζξτε αρικμό γραμμϊν και ςτθλϊν. Επιλζξτε την πρώτη γραμμή ςαν κεφαλίδα 

 
5. Πατιςτε “insert code” 

6. το παράκυρο κειμζνου ειςάγεται  

γράψτε ςτθ κζςθ τθσ λζξθσ header τθν κεφαλίδα τθσ ςτιλθσ και ςτθ κζςθ τθσ λζξθσ cell-content το 

περιεχόμενο του κελιοφ π.χ.  

7. Κάντε preview για να δείτε αν ο πίνακασ ζχει τθν μορφι που κζλετε 

 
8. Κάντε Save τθ ςελίδα για να αποκθκεφςετε τισ αλλαγζσ ςασ 

 

ΠΡΟΟΧΗ: για να αλλάξετε γραμμι ςε κείμενο μζςα ςε ζνα κελί χρθςιμοποιιςτε _ (βλ. 

http://www.wikidot.com/doc:wiki-syntax#toc33 ) 

 

 

http://www.wikidot.com/doc:wiki-syntax#toc33
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Κυριότερεσ Μορφοποιήςεισ 
 

Μορφή χαρακτήρων 

1. Ζντονθ γραφι: **κείμενο** 

2. Πλάγια γραφι (italic): //κείμενο// 

3. Τπογράμμιςθ: __κείμενο__ 

4. Εκκζτθσ: κανονικό^^εκκζτθσ^^ 

5. Δείκτθσ: κανονικό,,δείκτθσ,, 

Μέγεθοσ χαρακτήρων 

 

Νέα γραμμή, νέα παράγραφοσ 

 Ζνα enter δίνει νζα γραμμι 

 Δυο enter δίνουν νζα παράγραφο 

Επικεφαλίδεσ παραγράφων 

 

Αριθμημένεσ και μη αριθμημένεσ λίςτεσ 

Αρικμθμζνεσ λίςτεσ προκφπτουν με # ενϊ μθ αρικμθμζνεσ λίςτεσ με * πριν από κάκε ςτοιχείο π.χ. 
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