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Εισαγωγή στην HTML
y Οι φυλλοµετρητές, µαζί µε τη δυνατότητά τους να ανακτούν σελίδες
από το Web, λειτουργούν επίσης και σαν µορφοποιητές για την
HTML. Όταν διαβάζουµε µια σελίδα γραµµένη µε την HTML σ’
έναν φυλλοµετρητή, ο φυλλοµετρητής διαβάζει (διερµηνεύει) τα tags
της HTML και µορφοποιεί το κείµενο και τις εικόνες στην οθόνη.
y ∆ιαφορετικοί φυλλοµετρητές, οι οποίοι τρέχουν σε διαφορετικούς
υπολογιστές, µπορεί να αντιστοιχίζουν διαφορετικά στυλ σε κάθε
στοιχείο µιας σελίδας. Αυτό σηµαίνει ότι οι σελίδες που
δηµιουργούµε µε την HTML µπορεί να δείχνουν εντελώς
διαφορετικές από σύστηµα σε σύστηµα και από φυλλοµετρητή σε
φυλλοµετρητή. ∆ηλαδή, οι πραγµατικές πληροφορίες και οι
σύνδεσµοι που περιέχουν οι σελίδες µας θα είναι πάντα εκεί, αλλά η
εµφάνιση των σελίδων στην οθόνη θα είναι διαφορετική

y Η HTML είναι το ακρωνύµιο των λέξεων HyperText Markup
Language, δηλ. Γλώσσα Χαρακτηρισµού Υπερ-Κειµένου και
βασίζεται στη γλώσσα SGML, Standard Generalized Markup
Language, που είναι ένα πολύ µεγαλύτερο σύστηµα επεξεργασίας
εγγράφων.
y Η HTML ορίζει ένα σύνολο κοινών στυλ για τις Web σελίδες, όπως
τίτλοι (titles), επικεφαλίδες (headings), παράγραφοι (paragraphs),
λίστες (lists) και πίνακες (tables). Ορίζει επίσης στυλ χαρακτήρων,
όπως η έντονη γραφή (boldface) και οι ενότητες κώδικα.
y Κάθε στοιχείο έχει ένα όνοµα και περιέχεται µέσα στα σύµβολα <>,
που αποκαλούνται tags (ετικέτες). Όταν γράφουµε µια Web σελίδα
µε την HTML, στην ουσία δίνουµε τίτλους στα διάφορα στοιχεία της
σελίδας µ’ αυτά τα tags

∆οµή Αρχείου HTML

Κύριες Ετικέτες της HTML
y <HTML>

Αυτό το στοιχείο δηλώνει στο φυλλοµετρητή ότι το αρχείο περιέχει
πληροφορία σε κώδικα HTML.
Αυτό δηλώνεται και από την κατάληξη του αρχείου .html
y <HEAD>

Το στοιχείο head προσδιορίζει το πρώτο µέρος του εγγράφου σε κώδικα
HTML.
y <BODY>

Το δεύτερο µέρος του εγγράφου HTML είναι το body, που περιλαµβάνει το
περιεχόµενο του εγγράφου.
To περιεχόµενο του body είναι αυτό που φαίνεται µέσα στην περιοχή
ιστοσελίδας του φυλλοµετρητή.

Σχόλια
y Για την προσθήκη σχολίων σε αρχεία HTML, ώστε να είναι πιο

ευανάγνωστος ο κώδικας, γράφουµε:
Παράδειγµα:
<!-- your comments here -->
y Τα σχόλια στην HTMLµπορεί να καταλαµβάνουν περισσότερες από µια

γραµµές :
Παράδειγµα:
<!-- and so is this one,
………………………………………………………………
……………………………… which occupies more than one line -->

Ετικέτες στο HEAD
y <TITLE>

Το στοιχείο αυτό περιέχει τον τίτλο του εγγράφου και προσδιορίζει το
περιεχόµενό του. Ο τίτλος φαίνεται στην µπάρα τίτλου του φυλλοµετρητή.
Επίσης φαίνεται στη λίστα σελιδοδεικτών κάποιου, γι’ αυτό διαλέγουµε
κάτι µοναδικό, σαφές και σχετικά σύντοµο. Χρησιµοποιείται για την
αναγνώριση µιας ιστοσελίδας στις µηχανές αναζήτησης.
y <META>

Περιέχει πληροφορία σχετική µε το έγγραφο, όπως την ηµεροµηνία
δηµιουργίας του, το συγγραφέα, πληροφορία για τα δικαιώµατα του
δηµιουργού, λέξεις κλειδιά κλπ. Είναι χρήσιµη για εξυπηρετητές,
φυλλοµετρητές αλλά δεν είναι ορατή από το χρήστη. ∆ύο τύποι ετικετών
<meta>, είτε µε το χαρακτηριστικό name είτε µε το χαρακτηριστικό httpequiv.

Η Ετικέτα TITLE
<HEAD>
<TITLE> Η πρώτη µου σελίδα </TITLE>
</HEAD>

Ετικέτες <BODY BG
COLOR>

Ετικέτες <BODY BG
COLOR>

Για να αλλάξουµε το χρώµα του φόντου µιας σελίδας,
προσθέτουµε την ιδιότητα BGCOLOR στο tag <BODY>,
δίνοντας απλά το όνοµα του χρώµατος σαν τιµή στην ιδιότητα
BGCOLOR, ως εξής:
y<BODY BGCOLOR=red>
y<BODY BGCOLOR=yellow>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Υπάρχει και η δυνατότητα ορισµού των RGB τιµών µέσω τριών
δεκαεξαδικών αριθµών
y<BODY BGCOLOR="=#FFFFDD">

Ετικέτες <FONT>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Text color
</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Κείµενο χωρίς µορφοποίηση.<br>
<font color=red>
Κείµενο µε χρώµα γραµµατοσειράς κόκκινο.<br>
</font>
<font size=+2>
Κείµενο µε µεγαλύτερο µέγεθος κατά δύο µονάδες.
</font>
</BODY>
</HTML>

Ετικέτες <FONT>

Ετικέτες <BODY>
y <Hi>…</Hi>

Ετικέτα επικεφαλίδων. Η ετικέτα αυτή χρησιµοποιείται για να
καθορίσει το µέγεθος γραµµατοσειράς του κειµένου που
περιλαµβάνει.

Ετικέτες <H1> έως <Η6>
HTML>
HEAD>

Το i είναι µία παράµετρος η οποία παίρνει τιµές από το 1 έως το 6.
To H1 είναι η µεγαλύτερη σε µέγεθος επικεφαλίδα και το H6 η
µικρότερη.

TITLE>Οι επικεφαλίδες στην HTML</TITLE>

Αφήνει µία κενή γραµµή πριν και µετά το κείµενο που επηρεάζουν.

/HEAD>

Σύνταξη: <Hi>Κείµενο Επικεφαλίδας</Hi>

BODY>
<H1>Πρώτο επίπεδο µεγέθους</H1>
<H2>∆εύτερο επίπεδο µεγέθους</H2>
<H3>Τρίτο επίπεδο µεγέθους</H3>

Ετικέτες <H1> έως <Η6>

Ετικέτες του <BODY>
y <P>…</P>
∆ηλώνει το ξεκίνηµα µιας νέας παραγράφου
Κάθε περιττό κενό και χαρακτήρας επιστροφής αυτόµατα
συµπιέζεται σε ένα µοναδικό κενό όταν το έγγραφο απεικονιστεί
στον φυλλοµετρητή.
Προσθέτει µία κενή γραµµή πριν την παράγραφο που δηµιουργεί.
y <BR>
Αναγκάζει µια αλλαγή γραµµής χωρίς κάποιο επιπρόσθετο κενό
µεταξύ των γραµµών.
y <HR>
∆ηµιουργεί µια οριζόντια γραµµή.

Χωρίς Ετικέτες BR και P

Χωρίς Ετικέτες BR και P

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Σελίδα µε απλό κείµενο </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Περισσότερα του ενός κενά µεταξύ λέξεων,
ή κενές γραµµές,
αγνοούνται από το φυλλοµετρητή.
Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να χρησιµοποιείτε τις αντίστοιχες ετικέτες.
</BODY>
</HTML>

Ετικέτες BR και P
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Σελίδα µε απλό κείµενο </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
ΠΡΟΣΟΧΗ: <HR>
<P> Περισσότερα του ενός κενά µεταξύ λέξεων, <BR>
ή κενές γραµµές, <BR>
αγνοούνται από το φυλλοµετρητή.
<P> Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να χρησιµοποιείτε τις αντίστοιχες
ετικέτες.
</BODY>
</HTML>

Ετικέτες BR και P

Ετικέτες Μορφοποίησης Ι
y <B>…</B>
Εµφανίζει το κείµενο που περιλαµβάνει µε έντονα γράµµατα (bold)
y <I>…</I>
Εµφανίζει το κείµενο που περικλείει µε πλάγια γραφή (italic)
y <U>…</U>
Εµφανίζει το κείµενο που περικλείει υπογραµµισµένο (underlined)

Ετικέτες Μορφοποίησης Ι
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Χρήση ετικετών διαµόρφωσης κειµένου </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<B>Έντονη γραφή (bold) </B> <BR>
<I>Πλάγια Γραφή</I><BR>
<U>Υπογραµµισµένο κείµενο</U><P>
</BODY>
</HTML>

Ετικέτες Μορφοποίησης Ι

Ετικέτες Μορφοποίησης ΙΙ
y <SMALL>…</SMALL>
Εµφανίζει το κείµενο που περικλείει µε µικρού µεγέθους χαρακτήρες
y <BIG>…</BIG>
Εµφανίζει το κείµενο που περιλαµβάνει µε µεγάλου µεγέθους
χαρακτήρες
y <STRONG>…</STRONG>
Περιλαµβάνει κείµενο στο οποίο δίνεται µεγάλη έµφαση. Το κείµενο
εµφανίζεται µε έντονη γραφή.

Ετικέτες Μορφοποίησης ΙΙ

Ετικέτες Μορφοποίησης ΙΙ

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Χρήση ετικετών διαµόρφωσης κειµένου </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<SMALL>Γραφή µε µικρά γράµµατα</SMALL><BR>
<BIG>Γραφή µε µεγάλα γράµµατα</BIG><BR>
<STRONG>Έντονη γραφή</STRONG><BR>
</BODY>
</HTML>

Ετικέτες Μορφοποίησης ΙΙΙ
y <SUB>…</SUB>
Εµφανίζει το κείµενο µε µορφή εκθέτη.
y <SUP>…</SUP>
Εµφανίζει το κείµενο µε µορφή δείκτη.
y <S>…</S>
Εµφανίζει το κείµενο µε διακριτή διαγραφή.
y <ΤΤ>…</ΤΤ>
Περιλαµβάνει κείµενο το οποίο έχει γραµµατοσειρά γραφοµηχανής.

Ετικέτες Μορφοποίησης ΙΙΙ
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Χρήση ετικετών διαµόρφωσης κειµένου </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
∆είκτης <SUB>α</SUB><BR>
∆είκτης<SUP>β</SUP><BR>
<S>∆ιακριτή διαγραφή</S><BR>
<TT>Γραφή µε γραµµατοσειρά γραφοµηχανής</TT>
</BODY>
</HTML>

Ετικέτες Μορφοποίησης ΙΙΙ

Κινούµενο κείµενο
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Σελίδα µε κινούµενο κείµενο</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<MARQUEE>
Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών
</MARQUEE>
</BODY>
</HTML>

Κινούµενο κείµενο

Στοίχιση
Για να στοιχίσουµε µια µεµονωµένη επικεφαλίδα ή παράγραφο κειµένου,
χρησιµοποιούµε την ιδιότητα ALIGN γι’ αυτό το HTML στοιχείο, που µπορεί να
πάρει µια από τις εξής τρεις τιµές : LEFT, RIGHT ή CENTER

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Στοίχιση κειµένου </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1 ALIGN=CENTER> Τµήµα Πληροφορικής </H1>
<P ALIGN=LEFT>
Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών</P>
<H2 ALIGN=RIGHT>Α΄ Εξάµηνο</A>
<H2 ALIGN=RIGHT>2008-09</A>
</BODY>
</HTML>

Στοίχιση
• Πιο ευέλικτη µέθοδος για στοίχιση είναι η χρήση του tag <DIV>
(division), που περιλαµβάνει κι αυτό την ιδιότητα ALIGN. Αντί να στοιχίζει
µεµονωµένα στοιχεία, χρησιµοποιείται για να περικλείσει µια ολόκληρη
οµάδα από οποιαδήποτε άλλα tags της HTML και επηρεάζει όλα τα tags και
το κείµενο που βρίσκεται µέσα στο ζευγάρι <DIV> και </DIV>. Για να
στοιχίσουµε ένα τµήµα κώδικα HTML, περικλείουµε αυτόν τον κώδικα
µέσα στα µέλη αρχής και τέλους του tag <DIV> και γράφουµε την ιδιότητα
ALIGN στο tag αρχής, που µπορεί να έχει τις τιµές LEFT, RIGHT ή
CENTER.
• Το tag κεντραρίσµατος <CENTER>, που είναι µια συντοµευµένη έκδοση
του tag <DIV ALIGN=CENTER> και λειτουργεί όπως κι αυτό,
κεντράροντας όλο το περιεχόµενο της HTML που βρίσκεται µέσα στα µέλη
αρχής και τέλους. Τοποθετούµε το tag <CENTER> πριν από το κείµενο
που θέλουµε να κεντράρουµε και το tag </CENTER> µετά το τέλος του
κειµένου,

Στοίχιση

Στοίχιση
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Στοίχιση κειµένου </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1 ALIGN=CENTER> Τµήµα Πληροφορικής </H1>
<P ALIGN=LEFT>
Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών</P>
<DIV ALIGN=RIGHT>
<H2>Α' Εξάµηνο<H2>
<H2>2008-09<H2>
</DIV>
</BODY>
</HTML>

Εισαγωγή εικόνων
Οι φυλλοµετρητές µπορούν να εµφανίσουν ένθετες εικόνες τύπου GIF, JPEG, Bitmap,
κλπ. Κάθε εικόνα χρειάζεται επιπλέον χρόνο για να φορτωθεί. Χρειάζεται προσοχή στην
επιλογή και στον αριθµό των εικόνων που θα συµπεριλάβουµε σε µια σελίδα.
y <IMG SRC=Όνομα_Εικόνας>

όπου «Όνοµα_Εικόνας» είναι το URL του αρχείου της εικόνας.
Παραδείγµατα:
y <IMG SRC=“aueb.gif”>
y <IMG SRC=“…/departments/cs.jpg”>
y <IMG SRC=“aueb.jpg” HEIGHT=197 WIDTH=293>

Τα χαρακτηριστικά HEIGHT και WIDTH χρησιµοποιούνται για να αυξοµειώσουν τις
διαστάσεις µια εικόνας ώστε χωρέσει στον κατανεµηµένο χώρο.

Εισαγωγή εικόνων

Ευθυγράµµιση και στοίχιση
εικόνων
Οι εικόνες µπορούν να ευθυγραµµιστούν (αριστερά ή δεξιά ή κεντρικά) σε σχέση
µε το κείµενο που ακολουθεί. Αυτό γίνεται µε το χαρακτηριστικό ALIGN το
οποίο µπορεί να πάρει τις τιµές top, center, bottom, right και left.
y <IMG SRC = “aueb.gif” align=“middle”>Πανεπιστήµιο
y <IMG SRC = “aueb.gif” align=“right”>Πανεπιστήµιο

Για την εµφάνιση µιας εικόνας χωρίς κάποιο κείµενο, θέτουµε την εικόνα σε
ξεχωριστή παράγραφο (ετικέτα P) ή σε ξεχωριστή γραµµή (ετικέτα DIV).
Χρησιµοποιώντας το χαρακτηριστικό ALIGN µπορούµε να την
ευθυγραµµίσουµε κεντρικά, αριστερά ή δεξιά.
y <p ALIGN=“center”><IMG SRC = “aueb.gif”></p>
y <p ALIGN=“right”><IMG SRC = “aueb.gif”></div>

Ευθυγράµµιση και στοίχιση
εικόνων
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Εισαγωγή εικόνας και σύνδεση</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<p align="center">
<IMG SRC="aueb.jpg" width="80" height="79">
</p>
</BODY>
</HTML>

Ευθυγράµµιση και στοίχιση
εικόνων

Λίστα µε αρίθµηση
<OL> (Ordered List: Ετικέτα έναρξης της αριθµηµένης λίστας)
<LI> Στοιχείο λίστας (δηλώνει το πρώτο στοιχείο της λίστας)
<LI> Στοιχείο λίστας (δηλώνει το δεύτερο στοιχείο της λίστας)
…
<LI> Στοιχείο καταλόγου (δηλώνει το τελευταίο στοιχείο της λίστας)
</OL> (δηλώνει το τέλος της αριθµηµένης λίστας)
Αυτόµατη αρίθµηση
<OL type=A και Start=A> </OL>
Όπου το type µπορεί να πάρει τις τιµές (1, A, a, i ) και το Start δηλώνει την
τιµή έναρξης

Λίστα µε αρίθµηση

Λίστα µε αρίθµηση
<HTML>
<BODY>
<P> Τµήµατα του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
<OL TYPE=i START=i>
<LI> Πληροφορικής
<LI> ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας
<LI> Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
</OL>
<P>Πανεπιστήµια που έχουν τµήµατα Πληροφορικής
<OL>
<LI> Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
<LI> Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
<LI> Πανεπιστήµιο Πειραιά
</OL>
</BODY>
</HTML>

Λίστα χωρίς αρίθµηση
<UL> (Un-ordered List: Ετικέτα έναρξης της µη αριθµηµένης λίστας)
<LI> Στοιχείο λίστας (δηλώνει το πρώτο στοιχείο της λίστας)
<LI> Στοιχείο λίστας (δηλώνει το δεύτερο στοιχείο της λίστας)
…
<LI> Στοιχείο καταλόγου (δηλώνει το τελευταίο στοιχείο της λίστας)
</UL> (δηλώνει το τέλος της αριθµηµένης λίστας)
Λίστα χωρίς αρίθµηση
<UL Type=τιµή> ή <LI Type=τιµή>
Όπου το type µπορεί να έχει τιµές (disk, circle, square )

Λίστα χωρίς αρίθµηση

Λίστα χωρίς αρίθµηση

<HTML>
<BODY>
<P> Τµήµατα του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
<UL TYPE=“square”>
<LI> Πληροφορικής
<LI> ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας
<LI> Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
</UL>
<P>Πανεπιστήµια που έχουν τµήµατα Πληροφορικής
<UL>
<LI TYPE=“circle”> Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
<LI> Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
<LI> Πανεπιστήµιο Πειραιώς
</UL>
</BODY>
</HTML>

Λίστες µέσα σε λίστα
<HTML>
<BODY>
<UL TYPE=“disk”>
<LI> Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
<UL TYPE=“square”>
<LI> Τµήµα Πληροφορικής
<LI> Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας
<LI> Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
</UL>
<LI> Πανεπιστήµιο Πειραιώς
<UL TYPE=“circle”>
<LI> Τµήµα Πληροφορικής
<LI> Τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών
<LI > Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
</UL>
</UL>
</BODY>
</HTML>

Λίστες µέσα σε λίστα

Ειδικοί χαρακτήρες

Σύνδεσµοι

y &lt; Æ <

y &gt; Æ >
y &quot; Æ ‘’
y &amp; Æ &
y four&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;spaces Æ four

Αποµακρυσµένος σύνδεσµος - URL
y <a href="http://www.aueb.gr">Σύνδεσµος για τη σελίδα του ΟΠΑ </a>
y Σύνδεσµος στο τοπικό σύστηµα αρχείων

spaces

<a href="notes.html">Τοπικός σύνδεσµος για ένα html αρχείο </a>
<a href="helloworld.java">Σύνδεσµος για ένα οποιουδήποτε τύπου αρχείο </a>
y ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν το αρχείο στο οποίο δείχνει ένας σύνδεσµος είναι αρχείο κειµένου ή κάποιος άλλος
τύπος αρχείου που υποστηρίζεται από τον browser (π.χ. pdf) εµφανίζεται στην οθόνη,
αλλιώς δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης στο τοπικό σύστηµα αρχείων.
Αυτή η δυνατότητα αποθήκευσης ισχύει για όλα τα αρχεία και ενεργοποιείται αν στο
µενού που εµφανίζεται κάνοντας δεξί click πάνω στον σύνδεσµο επιλέξουµε "Save
Target As".

Σύνδεσµοι

Εικόνες ως σύνδεσµοι
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Εισαγωγή εικόνας και σύνδεση</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<p align="center">
<a href="http://www.aueb.gr/">
<IMG SRC="aueb.jpg" width="80" height="79"></a>
</p>
</BODY>
</HTML>

Εικόνες ως σύνδεσµοι

Mailto
Tο χαρακτηριστικό mailto σε έναν σύνδεσµο επιτρέπει την αποστολή
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην διεύθυνση που προσδιορίζεται ως τιµή του
χαρακτηριστικού.
<A HREF="mailto:email@host">Name</a>
Παράδειγµα:
<A HREF="mailto:courcou@aueb.gr">Costas Courcoubetis</a>
Στο παράδειγµα αυτό, µόλις ο χρήστης πατήσει τον σύνδεσµο «Costas
Courcoubetis», θα του ανοίξει αυτόµατα το παράθυρο ενός προγράµµατος
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

Mailto

Πίνακες
y <TABLE>…</TABLE>
Ορίζει έναν πίνακα στην HTML. Αν έχει δοθεί το χαρακτηριστικό
BORDER, ο φυλλοµετρητής θα εµφανίσει τον πίνακα µε πλαίσιο.
y <TR>…</TR>
Καθορίζει µια γραµµή του πίνακα µέσα σε αυτόν. Μπορούν να
οριστούν συνηθισµένα χαρακτηριστικά για όλη τη γραµµή:

ALIGN (LEFT, CENTER, RIGHT) ή / και VALIGN (TOP,
MIDDLE, BOTTOM), που αφορούν την οριζόντια και κατακόρυφη
στοίχιση αντίστοιχα.

Πίνακες
y <ΤΗ>…</ΤΗ>
Ορίζει ένα κελί της κεφαλής του πίνακα. Προκαθορισµένα το κείµενο
σε αυτό το κελί είναι έντονο και στο κέντρο. Τα κελιά αυτά µπορεί να
περιέχουν άλλα χαρακτηριστικά για να προσδιορίσουν τα
χαρακτηριστικά του κελιού ή/και τα περιεχόµενα του.
y <ΤD>…</ΤD>
Ορίζει ένα κελί δεδοµένων του πίνακα. Προκαθορισµένα, το κείµενο
στο κελί αυτό είναι ευθυγραµµισµένο αριστερά και κεντραρισµένο
κάθετα. Τα κελιά δεδοµένων του πίνακα µπορεί να περιέχουν άλλα
χαρακτηριστικά για να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά του κελιού ή
/ και τα περιεχόµενα του.

Πίνακες

Πίνακες
<HTML>
<HEAD><TITLE>Παράδειγµα Πίνακα</TITLE></HEAD>
<BODY>
<TABLE BORDER=2>
<TR>
<TH> first header cell contents </TH>
<TH> last header cell contents </TH>
</TR>
<TR>
<TD> first row, first cell contents</TD>
<TD> first row, last cell contents</TD>
</TR>
<TR>
<TD> last row, first cell contents</TD>
<TD> last row, last cell contents</TD>
</TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>

Πίνακες
<HTML>
<HEAD><TITLE>Παράδειγµα Πίνακα</TITLE></HEAD>
<BODY>
<table bgcolor="lightblue" width="80%" align="center">
<tr bgcolor="navy">
<th colspan="2" height="40">ΤMHMA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ</th></tr>
<tr><td rowspan="3" bgcolor="blue"
align="center">Μαθήµατα</td>
<td>Εισαγωγή Επιστήµη των Υπολογιστών</td></tr>
<tr><td>Τεχνολογίες ∆ιαδικτύου</td></tr>
<tr><td>∆ίκτυα Υπολογιστών</td></tr>
</table>
</BODY>
</HTML>

Πίνακες

Πίνακες
<HTML>
<HEAD><TITLE>Παράδειγµα Πίνακα</TITLE></HEAD>
<BODY>
<table bgcolor="yellow" align="center" border="1" cellpading="7" cellspacing="2">
<tr bgcolor="red"> <!--Γραµµή 1-->
<td> Κελί 1α </td>
<td> Κελί 1β </td>
<td> Κελί 1γ </td>
<td> Κελί 1δ </td>
</tr>
<tr> <!--Γραµµή 2-->
<td> Κελί 2α </td>
<td colspan="2" bgcolor="blue"> Κελί 2β + 2γ </td>
<td rowspan="2" bgcolor="green"> Κελί 2δ </td>
</tr>
<tr> <!--Γραµµή 3-->
<td> Κελί 3α </td>
<td> Κελί 3β </td>
<td> Κελί 3γ </td>
</tr>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>

Πίνακες

Cascading Style Sheets
(CSS)
y Ορίζουν την εµφάνιση των στοιχείων ενός εγγράφου
HTML.
y Μειώνουν την πολυπλοκότητα στην ανάπτυξη και τη
δηµιουργία των σελίδων HTML. Οι προγραµµατιστές
µπορούν να ορίσουν µία µόνο φορά την εµφάνιση των
στοιχείων και όλα τα στοιχεία του ίδιου τύπου
εµφανίζονται µε τον ίδιο τρόπο στη σελίδα.
y ∆ιαχωρίζουν το περιεχόµενο της σελίδας από τον τρόπο
εµφάνισής του.
y Συµβάλλουν στην οµοιόµορφη παρουσίαση όλων των
σελίδων που ανήκουν σε έναν δικτυακό τόπο.

Cascading Style Sheets
(CSS)
y Τύπος_στοιχείου:

{ιδιότητα_1: τιµή1; ιδιότητα2: τιµή2;...}

Παράδειγµα:
h1 {color:blue; font-size:16pt}

Cascading Style Sheets
(CSS)
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="mystyles.css" />
<style type="text/css">
h1 {font-size: 30pt; font-style=italic}
</style>
</head>
<body>
…
</body>
</html>

Εξωτερικό αρχείο CSS
y Έχουµε ένα αρχείο µε όνοµα “mystyles.css” και περιεχόµενο:
body {background-color: yellow}
h1 {color:blue; font-size:20pt}
h2 {font-family:courier; font-size:50%;
color:red}
hr {color:navy; width:80%}
a:link {color:green}
a:visited {color:gray}

Χωρίς εξωτερικό αρχείο CSS

Με εξωτερικό αρχείο CSS

Οριζόντια Frames
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Οριζόντια Frames</TITLE>
</ΗΕΑD>
<BODY>
<frameset rows="20%,*" border="1">
<frame name="name1" src="page1.html" marginwidth="10"
marginheight="10" scrolling="auto" frameborder="1">
<frame name="name2" src="page2.html" marginwidth="10"
marginheight="10" scrolling="auto" frameborder="1">
</frameset>
</BODY>
</HTML>

Οριζόντια Frames

Κάθετα Frames
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Κάθετα Frames</TITLE>
</ΗΕΑD>
<BODY>
<frameset cols="50%,*" border="1">
<frame name="name1" src="page1.html" marginwidth="10"
marginheight="10" scrolling="auto" frameborder="1">
<frame name="name2" src="page2.html" marginwidth="10"
marginheight="10" scrolling="auto" frameborder="1">
</frameset>
</BODY>
</HTML>

Κάθετα Frames

Φόρµες: TextArea
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>TextArea
</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FORM>
<TEXTAREA NAME="comments">
Περιοχή κειµένου µε 2 γραµµές ύψος και 20 χαρακτήρες πλάτος
</TEXTAREA><BR>
<TEXTAREA NAME="comments2"rows=8 cols=40>
Περιοχή κειµένου µε 8 γραµµές ύψος και 30 χαρακτήρες πλάτος
</TEXTAREA>
</FORM>
</BODY>
</HTML>

Φόρµες: TextArea

Φόρµες: Select
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ετικέτα SELECT</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FORM>
Τύπος σύνδεσης: <BR>
<SELECT NAME="network"> NAME= network >
<OPTION VALUE="pstn"> PSTN
<OPTION VALUE="isdn"> ISDN
<OPTION VALUE="adsl"> ADSL
</SELECT>
</FORM>
</BODY>
</HTML>

Φόρµες: Select

Φόρµες: Input 1
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Input 1
</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FORM>
Εισαγωγή κειµένου:<BR>
<INPUT TYPE="text" NAME="Phone" SIZE="15"
MAXLENGTH="12"><BR><BR>
Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης:<BR>
<INPUT TYPE="password" TYPE password
NAME="secret" Size="30" MAXLENGTH="30"><BR>
</FORM>
</BODY>
</HTML>

Φόρµες: Input 1

Φόρµες: Input 2

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Input 2
</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FORM>
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="check1" VALUE="value1">
Ένα checkbox<BR>
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="check2" VALUE="value2"
CHECKED>
Ένα προεπιλεγµένο checkbox<BR><BR>
<BR>Radio Box <BR>
<INPUT TYPE="radio" NAME="choice" VALUE="choice1" CHECKED>
Επιλογή 1<BR>
<INPUT TYPE="radio" NAME="choice" VALUE="choice2"> Επιλογή
2<BR>
<INPUT TYPE="radio" NAME="choice" VALUE="choice3"> Επιλογή 3
</FORM>
</BODY>

Φόρµες: Input 2

Φόρµες: Reset – Submit
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Reset - Submit
</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FORM>
Εισαγωγή κειµένου:<BR>
<INPUT TYPE="text" <BR><BR><BR>
<INPUT TYPE="reset" VALUE=“Καθαρισµός φόρµας"
<BR><BR>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Αποστολή δεδοµένων"
</FORM>
</BODY>
</HTML>

Φόρµες: Reset – Submit

Εφαρµογές Javascript
y Η JavaScript είναι µια γλώσσα συγγραφής σεναρίων (scripting language) που

χρησιµοποιείται για να προσθέσει εφέ και διαλογικότητα (αλληλεπίδραση,
διαδραστικότητα) στις ιστοσελίδες µας. ∆ηµιουργήθηκε από την εταιρεία
Netscape και το αρχικό της όνοµα ήταν LiveScript.
y Ο κώδικας της JavaScript γράφεται σε καθαρό κείµενο (ASCII µορφή) και
ενσωµατώνεται µέσα στον κώδικα της HTML, µπορεί δε να εκτελεστεί αµέσως
ή όταν λαµβάνει χώρα ένα συµβάν (event). ∆εν γίνεται µεταγλώττιση
(compilation) του κώδικα της JavaScript, αρκεί µόνο ο φυλλοµετρητής να
υποστηρίζει την JavaScript.
y Παρακάτω ακολουθούν ορισµένα ενδιαφέροντα παραδείγµατα µικροεφαρµογών.

Αντιγράψτε κάθε φορά τον κώδικα javascript σε µία HTML σελίδα σας και δείτε
τις εφαρµογές.

Παράθυρο Alert

Παράθυρο Alert

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Παράθυρο ALERT</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<script type="text/javascript">
alert("Καλωσήρθατε !")
</script>
</BODY>
</HTML>

Παράθυρο συµπλήρωσης
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Παράθυρο συµπλήρωσης</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT type="text/javascript">
var name = prompt("Γράψτε το όνοµά σας", "")
if (name != null && name != "") {
document.write("Γεια σου " + name, "!")
}
</ SCRIPT >
</BODY>
</HTML>

Παράθυρο συµπλήρωσης

Αλλαγή εικόνας µε το ποντίκι

Αλλαγή εικόνας µε το ποντίκι

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Αλλαγή εικόνας µε το ποντίκι </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<TABLE border="0" width="100%" height="100%"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<TR>
<TD width="100%"><p align="center">
<A href="home.html"
onMouseover="document.images[0].src='book1b.gif'"
onMouseout="document.images[0].src='book1.gif'">
<img src="book1b.gif" name="menu" border=“0” />
</A>
</TD>
</TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>

Αλλαγή χρώµατος φόντου
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Javascript - Χρώµα φόντου</TITLE>
<BODY>
<p> Επιλέξτε ένα χρώµα από την πτυσσόµενη λίστα για να δείτε να αποκτά η
ιστοσελίδα το αντίστοιχο χρώµα φόντου. </p>
<FORM>
<select onChange="document.bgColor=this.options
[this. selectedIndex].value">
<option value = "40E0D0"> Τυρκουάζ
<option value = "2E8B57"> Πράσινο
<option value = "87CEEB"> Μπλε
<option value ="F4A460"> Καφέ
<option value ="FFF0F5"> Ροζ
<option value ="FFFFFF" selected> Άσπρο
</SELECT>
</FORM>
</BODY>
</ΗΤΜL>

Αλλαγή χρώµατος φόντου

Μήνυµα στη γραµµή
κατάστασης

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Μήνυµα στη Γραµµή Κατάστασης </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<script language = "JavaScript">
var scrollCounter = 0;
var scrollText = "the e-GameStore: Το µεγαλύτερο ηλεκτρονικό κατάστηµα παιχνιδιών!";
var scrollDelay = 70;
var i = 0;
while (i ++<100)
scrollText = " " + scrollText;
function Scroller() {
window.status = scrollText.substring(scrollCounter++, scrollText.length);
if (scrollCounter == scrollText.length)
scrollCounter = 0;
setTimeout("Scroller()", scrollDelay);
}
Scroller();
</script>
</BODY>
</HTML>

Μήνυµα στη γραµµή
κατάστασης

