Εντολές HTML
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<HTML>...</HTML>
<HEAD>…</HEAD>
<TITLE>…</TITLE>
<BODY>…</BODY>
<H1-6>…</H1-6>
<P> … </P>

7

<BR>

8

<NOBR>...</NOBR>

Αρχή και τέλος κάθε σελίδας
∆ήλωση επικεφαλίδας
Ορισµός της επικεφαλίδας µιας σελίδας
∆ήλωση σώµατος-κειµένου, µιας σελίδας
Μέγεθος γραµµατοσειράς
Αρχή παραγράφου – ∆ηµιουργία κενής γραµµής
Μεταφέρει το υπόλοιπο κοµµάτι της τρέχουσας
γραµµής στην από κάτω
Υποχρεώνουµε ένα κείµενο να µείνει ολόκληρο
σε µια γραµµή

<UL>
<LI>…</LI>
9
<LI>…</LI> κ.λ.π.
</UL>
<OL>
<LI>…</LI>
10
<LI>…</LI> κ.λ.π.
</OL>
<A HREF="URL">…</A>

∆ηµιουργία λίστας

∆ηµιουργία αριθµηµένης λίστας

<A HREF="file name">…</A>
<A HREF="/υποφάκελος/mypage2.htm">…</A>
<A HREF="../mypage2.htm">…</A>
11 <A HREF="../../mypage1.htm">…</A>
<A HREF="mailto:info@1sek-a.gr">…</A>

Αν θέλουµε το παράθυρο αποστολής να έχει ήδη
γραµµένο και το θέµα (subject) του mail
Παραποµπές από ένα σηµείο µιας σελίδας σε ένα
άλλο ( δίνουµε όνοµα ΧΧΧ στο στόχο )
Όνοµα (identifier) µπορούµε να δώσουµε είτε σε
µια µεµονωµένη λέξη είτε σε ολόκληρο κείµενο
Το χρώµα του φόντου της σελίδας ορίζεται
παραµετρικά µέσα στην οδηγία <BODY>
Το χρώµα του κειµένου της σελίδας ορίζεται
παραµετρικά µέσα στην οδηγία <BODY>
Bold κείµενο
Italic κείµενο
Bold & italic µαζί
Υπογραµµισµένο κείµενο
Στοίχιση κειµένου ή φωτογραφιών
Στοιχίζει στο κέντρο όλα όσα περικλύει (πίνακες,
εικόνες, κείµενο κ.λπ.)
Οριζόντιες Γραµµές
Καθορίζει το µέγεθος των γραµµάτων

<A HREF="mailto: info@1seka.gr?subject=Υπόψιν κ. ∆ιευθυντή">…</A>
<A HREF="#ΧΧΧ">…</A>
12 <A NAME="ΧΧΧ">…</A>
13 <BODY BGCOLOR=Red>…</BODY>
14
15
16
17
18
19

Παραποµπή (Links) κάπου στο Internet
Παραποµπή από µια σελίδα σε µια άλλη που
βρίσκεται στον ίδιο φάκελο (directory)
Παραποµπές από µια σελίδα σε µια άλλη που
βρίσκεται σε υποφάκελο (subdirectory)
Παραποµπές από µια σελίδα σε µια άλλη που
βρίσκεται σε ανώτερο φάκελο (directory)
Παραποµπή για την αποστολή email

<BODY TEXT=Green>…</BODY>
<BODY LINK=Blue>…</BODY>
<B>...</B>
<I>...</I>
<B><I>…</I></B>
<U>...</U>
<H1 ALIGN= CENTER >…</H1>

20 <CENTER>...</CENTER>
21 <HR>
22 <FONT SIZE=x>...</FONT>
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23
24
25
26

<FONT COLOR= YELLOW>...</FONT>
<FONT FACE="Arial">...</FONT>
<IMG SRC="όνοµα ή/και path αρχείου">
<H6><IMG SRC="image.gif">κείµενο</H6>

27 <IMG SRC="image1.gif" ALIGN=TOP>

Καθορίζει το χρώµα των γραµµάτων – λέξεων
Καθορίζει την γραµµατοσειρά
Εισαγωγή εικόνας .GIF ή .JPG
Εικόνα και γραµµή κειµένου
Η εικόνα µπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορες
θέσεις σχετικά µε το επίπεδο της γραµµής
κειµένου που υπάρχει δεξιά και αριστερά της
( TOP ή MIDDLE ή BOTTOM )
Εικόνα και ροή κειµένου παραγράφου, λίστας,
επικεφαλίδας ή άλλης εικόνας

<IMG SRC="image1.gif"
ALIGN=RIGHT><P>κείµενο...
<IMG SRC="image2.gif" VSPACE=50
29
Απόσταση του κειµένου από µια εικόνα σε pixel
HSPACE=45 ALIGN=RIGHT>
<A
30 HREF="http://www.ballroomdancers.com"><IMG Πως κάνουµε µια εικόνα παραποµπή LINK
SRC=dancers.gif"></A>
Η παράµετρος border καθορίζει το περιθώριο που
31 <IMG SRC="image2.gif" border=5>
θα έχει µια εικόνα
<IMG SRC="image2.gif" border=5 height=38
Τα height & width ορίζουν το ύψος και το πλάτος
32
width=756 >
της εικόνας, σε pixels
<BODY BACKGROUND="όνοµα
Αν θέλουµε το φόντο της σελίδας να µην είναι
33
αρχείου">...</BODY>
κάποιο χρώµα αλλά ένα γραφικό…
34 <TABLE>...</TABLE>
Ορίζω τη δηµιουργία πίνακα
35 <TR>...</TR>
Ορίζω το πλήθος των γραµµών του πίνακα
36 <TH>...</TH>
Ορίζω το/τα κελί επικεφαλίδα ( Bold )
37 <TD>...</TD>
Ορίζω το/τα κελιά δεδοµένων
38 <TABLE BORDER>...</TABLE>
Ο πίνακας θα έχει περιθώρια
Καθορίζω το τίτλο του πίνακα ( κοινός σε όλες
39 <CAPTION>...</CAPTION>
τις στήλες )
Τοποθετεί τον πίνακα στο µέσον της σελίδας. Για
40 <CENTER><TABLE>.....</TABLE></CENTER>
οποιαδήποτε άλλη θέση του πίνακα, όπως εικόνα
28
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