
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ HTML

HTML = HyperText MarkUp Language = Γλώσσα που λειτουργεί με ένα 
σύνολο ετικετών που εκχωρούνται σε στοιχεία ενός κειμένου για να υποδείξουν 
τη σχέση τους με το υπόλοιπο κείμενο ή να υπαγορεύσουν τον τρόπο εμφάνισης
τους.
Οι ετικέτες συνήθως είναι της μορφής <ετικέτα>  κείμενο    </ετικέτα>
Ένα στοιχείο HTML ορίζεται από μια ετικέτα έναρξης, κάποιο περιεχόμενο και 
μια ετικέτα τέλους:
πχ   <p> κάποιο κείμενο </p>

Το κείμενο που περικλείεται από μια συγκεκριμένη ετικέτα θα εμφανιστεί 
ανάλογα με αυτό που ορίζει η ετικέτα. Για παράδειγμα, η ετικέτα <p> </p> ορίζει 
την έναρξη και το τέλος μιας παραγράφου

Ολες οι σελίδες που βλέπουμε με έναν browser είναι δημιουργημένες και με html
Τα βασικά στοιχεία μιας σελίδας html είναι τα ακόλουθα:

<!DOCTYPE html>
<html >
<head>
      ....

</head>
<body>
       ....
   
</body>
</html>

Κάθε αρχείο html περιέχει αυτές τις ετικέτες. Ολη η οφέλιμη πληροφορία που 
διαβάζουμε βρίσκεται στο <body>   </body> ενώ αυτά που γράφουμε στο 
<head>  </head> είναι κυρίως οδηγίες προς τον ίδιο τον browser. Επίσης στο 
τμήμα μεταξύ <head>   </head> υπάρχει η εντολή <title>    </title> με την οποία 
δίνουμε όνομα στην καρτέλα του browser που έχουμε ανοιχτή.
Οι περισσότερες εντολές της html είναι σε ζευγάρια. Δηλαδή όταν ξεκινάω με μια
ετικέτα πρέπει όταν τελειώσω με το περιεχόμενο της ετικέτας να την “κλείσω” 
γράφωντας την ίδια ετικέτα με μια / αμέσως μετά το <    πχ <p>  ….  </p>
Σε αυτές τις ασκήσεις θα γράφουμε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΓΓΛΙΚΟ 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 



Βήμα 1
Ανοίξτε το σημειωματάριο (notepad) 

Βήμα 2
Γράψτε τον σκελετό της html όπως έχει δωθεί παραπάνω

Βήμα 3
Αποθηκεύστε το αρχείο με όνομα FirstPage.html ΑΦΟΥ πρώτα αλλάξετε στο 
παράθυρο που σας έχει ανοίξει το File Type από .txt σε *.* σε έναν φάκελο με τα
επώνυμά σας μέσα στον φάκελο Documents (Εγγραφα). Στον ίδιο φάκελο 
αποθηκεύστε και την εικόνα htmlElements.png χωρίς να της αλλάξετε το όνομα

Βήμα 4
Κάντε minimize (μην κλείσετε) το σημειωματάριο και πηγαίνετε με την 
εξερεύνηση των windows να βρείτε το αρχείο που μόλις δημιουργήσατε.
Αν τα έχετε κάνει όλα σωστά θα έχει πάρει το σύμβολο του default browser του 
υπολογιστή

Βημα 5
Καντε διπλό κλικ και ανοιξτε το αρχείο. Θα σας ανοίξει ο browser και μέσα εκεί 
πρέπει να δείτε μια ολολευκη σελίδα. MHN ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΟΝ BROWSER

Επόμενα βήματα
α) Ξαναγυρίστε στο σημειωματάριο και συμπληρώστε τον σκελετό που έχετε 
ήδη γράψει με όσα φαίνονται παρακάτω. ΠΡΟΣΟΧΗ Τέρμα αριστερά γράφουμε 
μόνο αυτά που βάλατε στο σκελετό. ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ άλλο το γράφουμε με 3 κενά 
μέσα (πατήστε τρεις φορές το space, όχι το tab)



β) Πατήστε Αρχείο-->Αποθήκευση (ΌΧΙ  Αποθήκευση ως...) στο σημειωματάριο

γ) Κάντε minimize το σημειωματάριο και φέρτε μπροστά τον ανοιχτό browser
    Στον browser πατήστε το F5 για να ανανεώσει τα περιεχόμενά του
    Αυτό που θα βλέπετε μπροστά σας πρέπει να είναι το ακόλουθο:



Κλείστε το σημειωματάριο και τον Browser


