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Άσκηση 1 – Δομή αρχείου HTML

Μία ιστοσελίδα είναι γραμμένη σε γλώσσα HTML (HyperText Markup Language).
Ένα αρχείο HTML αποτελείται από οδηγίες οι οποίες ονομάζονται tags (ετικέτες) και
καθορίζουν τον τρόπο εμφάνισης της ιστοσελίδας. Μία ιστοσελίδα αρχίζει με το tag
<html> και τελειώνει με το </html>. 

Σε  ένα  αρχείο  HTML μπορούμε  να  διακρίνουμε  το  τμήμα  HEAD και  το
τμήμα  BODY. Το τμήμα  HEAD περιέχει γενικές πληροφορίες για την ιστοσελίδα
μας, όπως για παράδειγμα τον τίτλο. Το τμήμα BODY περιέχει τις πληροφορίες που
θα  εμφανίζονται  στην  ιστοσελίδα  μας.  Το  tag <head>  δηλώνει  την  αρχή  του
τμήματος HEAD, το οποίο κλείνει με το </head>. Παρόμοια το BODY αρχίζει από
το tag <body> και μέχρι το </body>.  Ο τίτλος βρίσκεται μέσα στο τμήμα HEAD και
περιέχεται ανάμεσα στα tags <title> και </title>. 

Άσκηση
Να δημιουργήσετε το πιο κάτω αρχείο με έναν οποιοδήποτε επεξεργαστή κειμένου
(π.χ. με το Σημειωματάριο):

<html>
<head>
<title> World Wide Web</title>
</head>
<body>
Παγκόσμιος Ιστός
Για να περιηγηθούμε στις  σελίδες του Παγκόσμιου Ιστού (ιστοσελίδες -
webpages)  χρησιμοποιούμε  ειδικά  προγράμματα  πλοήγησης  (browsers)
όπως π.χ. τον Internet Explorer ή τον Mozilla Firefox.

HTML
Για να φτιάξουμε μία web σελίδα θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα αρχείο
το οποίο να περιέχει κάποιες οδηγίες με την χρήση κάποιων βασικών tags.
Ένα τέτοιο αρχείο αποτελείται από δύο μέρη, το HEAD και το BODY.
</body>
</html>

Να αποθηκεύσετε το αρχείο αυτό δίνοντας το όνομα index.html και στη συνέχεια να
το  ανοίξετε  από  το  πρόγραμμα  πλοήγησης  (browser)  ώστε  να  το  δείτε  πώς
εμφανίζεται ως ιστοσελίδα.
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2. Επικεφαλίδες

Για να δηλώσουμε επικεφαλίδες  κάνουμε χρήση των  tags <h1>, <h2>, <h3> κτλ.
Βάζοντας  δηλ.  μία  φράση  ανάμεσα  στα  <h1> και  </h1> την  κάνει  επικεφαλίδα.
Αντίστοιχα  με  το  <h2>  δηλώνουμε  μικρότερη  επικεφαλίδα,  με  το  <h3>  ακόμη
μικρότερη κ.ο.κ. Υπάρχουν 6 επίπεδα από <h1> μέχρι <h6>.

Άσκηση
Στο  αρχείο  index.html της  προηγούμενης  άσκησης  να  δηλώσετε  τη  φράση
"Παγκόσμιος Ιστός" σαν κύρια επικεφαλίδα <h1> και το "HTML" σαν επικεφαλίδα
<h2>. Να φορτώσετε και πάλι την ιστοσελίδα στο πρόγραμμα πλοήγησης έτσι ώστε
να δείτε τις αλλαγές.

3. Μορφοποίηση Χαρακτήρων

Η μορφοποίηση των χαρακτήρων γίνεται με χρήση των κατάλληλων tags. Έτσι όταν
μία λέξη ή φράση την περικλείεται ανάμεσα στα <b> και </b> τότε τα γράμματα θα
είναι έντονα (bold). Αντίστοιχα έχουμε το <i> για τα πλάγια γράμματα (italics) και το
<u> για τα υπογραμμισμένα (underline). Αντί για την ετικέτα <b> χρησιμοποιείται
συχνά η ετικέτα <strong> που λειτουργεί  παρόμοια.  Η ετικέτα <u> καλό είναι να
αποφεύγεται γιατί κάνει το κείμενο να μοιάζει με σύνδεσμο (link). 

Άσκηση
Να κάνετε τη φράση "Internet Explorer" με έντονα γράμματα. Αντίστοιχα τη φράση
"Mozilla Firefox" με υπογραμμισμένα και την φράση "του Παγκόσμιου Ιστού" με
πλάγια γράμματα.

4. Χρώματα

Με την ιδιότητα bgcolor μέσα στο <body> μπορούμε να καθορίσουμε το χρώμα του
φόντου (background) της σελίδας. Αντίστοιχα με την ιδιότητα text μέσα στο <body>
και πάλι, καθορίζουμε το χρώμα των γραμμάτων. Μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα
κάποιου  συγκεκριμένου  τμήματος  κειμένου  δίνοντας  <font color=……….>.  Στη
συνέχεια  βάζουμε  το  κείμενο  που  θέλουμε  να  χρωματίσουμε  και  κλείνουμε  την
εντολή δίνοντας </font>. Τα βασικά χρώματα μπορούμε να τα δώσουμε με το όνομά
τους, δίνοντας ονόματα όπως red, green, blue, yellow, black, white κτλ.

Άσκηση
Να τροποποιήσετε το <body> της προηγούμενης άσκησης δίνοντας κάποιο χρώμα για
το φόντο και  κάποιο άλλο χρώμα για τα γράμματα της  σελίδας.  Δίνουμε δηλαδή
<body  bgcolor=…………..  text=…………….> βάζοντας τα αντίστοιχα χρώματα
στις κατάλληλες θέσεις. Στη συνέχεια να δώσετε χρώμα κόκκινο στη φράση «του
Παγκόσμιου Ιστού». 
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