
DREAMWEAVER και CSS

1. Εκτελέστε  το  DreamWeaver και  πηγαίνετε  σε  ένα  site που  έχετε
δημιουργήσει,  όπου  έχετε  αποθηκεύσει  κάποιες  σελίδες  html.  Διαφορετικά
δημιουργήστε ένα νέο  site (πατώντας  Site/  Manage Sites και  στη συνέχεια
New/Site) και δημιουργήστε μία ή περισσότερες σελίδες.

2. Πατήστε  Window/  CSS Styles ή  Shift+F11 για να εμφανίσετε το παράθυρο
με τίτλο CSS Styles (εάν δεν είναι ήδη ανοικτό).

3.  Πατήστε το κουμπάκι δημιουργίας νέου CSS Style 
4. Εμφανίζεται το πιο κάτω παράθυρο:

στο παράθυρο αυτό τσεκάραμε την επιλογή Tag και στο αντίστοιχο μενού 
επιλέξαμε την επιλογή h1 (ώστε να δώσουμε οδηγίες μορφοποίησης για την 
εντολή h1). Στην επιλογή Define in έχουμε τσεκάρει το (New Style Sheet File)
ώστε να δημιουργήσουμε νέο .css αρχείο με CSS οδηγίες.

5. Πατώντας ΟΚ στο προηγούμενο παράθυρο εμφανίζεται το παράθυρο
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όπου δίνουμε το όνομα που θέλουμε να έχει το CSS αρχείο μας. Δίνουμε το 
όνομα mystyle (ή κάποιο άλλο όνομα) και πατάμε το Save (το dreamweaver 
θα βάλει αυτόματα την επέκταση .css ακόμη και αν δεν τη δώσουμε εμείς).

6. Εμφανίζετε στη συνέχεια το παράθυρο

όπου μπορούμε να δώσουμε τις οδηγίες μορφοποίησης που επιθυμούμε. 
Δηλώστε μέγεθος xx-large, πάχος (weight) bolder και χρώμα μπλε. Στην 
κατηγορία Background δώστε χρώμα φόντου κίτρινο και στην κατηγορία 
Border δηλώστε περίγραμμα τύπου dashed.

7. Πατώντας το ΟΚ θα πρέπει να εμφανίζονται οδηγίες όπως οι παρακάτω:

Κάνετε αποθήκευση στο αρχείο  mystyle.css και επιστρέψτε στο αρχείο της
σελίδας σας. Αποθηκεύστε τη σελίδα σας και κάνετε προεπισκόπηση ώστε να
ελέγξετε τις αλλαγές που κάναμε. Θα πρέπει όλες οι επικεφαλίδες μορφής h1
να έχουν την μορφή που καθορίσαμε στο αρχείο mystyle.css. Εάν δούμε τον
κώδικα  της  σελίδας  μας  (πατώντας  το  κουμπάκι  Code πάνω αριστερά)  θα
δούμε την εντολή <link href="mystyle.css" rel="stylesheet" type="text/css">
μέσα στο τμήμα HEAD  της σελίδας.

8. Για να εισάγουμε τις ίδιες εντολές μορφοποίησης σε ένα άλλο αρχείο του site
μας,  ανοίξτε  το  αρχείο  αυτό και  από το  παράθυρο  CSS Style πατήστε  το
εικονίδιο Attach Style Sheet 
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9. Εμφανίζεται το παράθυρο 

όπου  σαν  όνομα  αρχείου  εισάγουμε  το  mystyle.css (ή  το  εντοπίζουμε
πατώντας το κουμπάκι Browse). Στη συνέχεια πατώντας το ΟΚ έχουμε δώσει
τις ίδιες οδηγίες μορφοποίησης και στη δεύτερη ιστοσελίδα μας.

10. Μπορούμε να εισάγουμε επιπρόσθετες οδηγίες μορφοποίησης στο CSS αρχείο
μας. Το παράθυρο CSS Style θα πρέπει να έχει τη μορφή 

Κάνουμε κλικ πάνω στο όνομα mystyle.css και πατάμε το εικονίδιο Edit Style
Sheet  

11. Εμφανίζεται τότε το παράθυρο 

 όπου πατώντας το κουμπάκι New μπορούμε να ορίσουμε νέα μορφοποίηση 
(έχουμε και κουμπάκια όπως Edit για να αλλάξουμε μία μορφοποίηση και 
Remove για να διαγράψουμε κάποια μορφοποίηση)
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12. Αυτή τη φορά επιλέγουμε το tag body:

και πατάμε το ΟΚ.
13. Στην κατηγορία Type δηλώστε το χρώμα γραμμάτων που επιθυμείται και στην

κατηγορία Background δηλώστε μία εικόνα φόντου όπως φαίνεται πιο κάτω:

Ζητήσαμε εδώ η εικόνα να μην επαναλαμβάνεται (no-repeat) και να βρίσκεται
σταθερά  (fixed)  στο  κέντρο,  τόσο  οριζόντια  (horizontal position)  όσο  και
κατακόρυφα (vertical position).

14. Κάνετε αποθήκευση και ελέγξτε τις σελίδες σας ώστε να δείτε το αποτέλεσμα.
Έχουμε αλλάξει το φόντο για όλα τα αρχεία τα οποία συνδέσαμε με το CSS
αρχείο mystyle.css.

4


