
Εισαγωγή στην HTML / CSS
Δρ. Ανδρέας Κομνηνός



Τι είναι ο Παγκόσμιος Ιστός;



Εισαγωγή 

• Εξυπηρέτες και πελάτες (Web servers, web clients)
• HTTP: γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ πελατών/εξυπηρετητών

•Web objects 
• Web site (ιστότοπος): σύνολο αντικειμένων
• URLs: τα ονόματα των αντικειμένων
• URLs: περιέχουν το όνομα του εξυπηρέτη
• Content providers – παροχείς περιεχομένου

• Ιστότοπος ≠ εξυπηρέτης !!!
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Εισαγωγή
Μια απλή αρχιτεκτονική για τον Ιστό:

Περιηγητής

Περιηγητής

Διαδίκτυο
Εξυπηρέτης
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Εισαγωγή
• Το πρόβλημα: Κλιμάκωση (web scalability)

= καλή απόδοση και αξιοπιστία με 
• περιορισμένο εύρος ζώνης του δικτύου και 
• Περιορισμένες δυνατότητες του εξυπηρέτη

• Μια λύση: Χρήμα (�throw money at the problem�)
• ISPs αυξάνουν χωρητικότητα δικτύου
• Πολλοί εξυπηρέτες έχουν αυξημένη χωρητικότητα
• Αλλά: ποτέ δεν επαρκούν

• Νεές εφαρμογές
• Μεγαλύτερη κλίμακα ...

• Van Jacobson: �with 25 years of internet experience, 
we�ve learned exactly one way to deal with exponential 
growth: caching�
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Εισαγωγή: 
Βασικά για κρυφές μνήμες στον Ιστό
• Γεγονός: Περιηγητές αποθηκεύουν στον τοπικό δίσκο πρόσφατες ιστοσελίδες 

αυτόματα.
Ορολογία: 
• Αντιπρόσωπος κρυφής μνήμης (web caching proxy)

• Προσφέρει μια διαμοιραζόμενη κρυφή μνήμη σε πολλούς περιηγητές.
• Παρεμβάλλεται μεταξύ του εξυπηρέτη πηγής (web origin server) και του περιηγητή.
• Έχει διπλό ρόλο:

• πελάτη: προωθεί αιτήσεις που δεν μπορούν να απαντηθούν από την κρυφή μνήμη στην 
πηγή,

• Εξυπηρέτη: ικανοποιεί αιτήσεις περιηγητών χρησιμοποιώντας την κρυφή μνήμη του.

• Cache hit / miss (επιτυχία / αποτυχία).
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Εισαγωγή: 
Βασικά για κρυφές μνήμες στον Ιστό

Διαδίκτυο Εξυπηρέτης

Εταιρικό Δίκτυο

Περιηγητής
A

Περιηγητής
B

Αντιπρόσωπος

Είναι επίσης δυνατόν να σχηματιστούν ‘αλυσίδες αντιπροσώπων’.
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Εισαγωγή: 
Βασικά για κρυφές μνήμες στον Ιστό

Περιηγ
ητής A

Περιηγ
ητής B

Αντιπρόσωπος

Περιηγ
Γ

Περιηγ
Δ

Αντιπρόσωπος
Διαδίκτυο

Εταιρικό Δίκτυο

Εταιρικό Δίκτυο

Αντιπρόσωπος 
ISP

ΠΗΓΗ
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Πρωτόκολλα Εφαργογών και Πρότυπα στον 
Ιστό
• Οι πυλώνες:

• URLs : για την ονομασία αντικειμένων σε ένα δίκτυο.
• DNS: για τη ‘μετάφραση’ συμβολικών ονομάτων αντικειμένων
• HTTP: για τη μεταφορά ιστο-αντικειμένων 
• HTML: για την παρουσίαση ιστο-αντικειμένων.
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Πρωτόκολλα Εφαργογών και Πρότυπα στον 
Ιστό: URL

• Επεκτείνει IP διευθύνσεις και αριθμούς θυρών για να κατονομαστούν 
αντικείμενα σε ΗΥ.

• Γενική Σύνταξη :
• <protocol>://<username>:<passwd>@<host>:<port>/<url-

path>
• Σύνταξη για URL στον Ιστό:

• http://<host>:<port>/<path>?<searchpart>
• Host: IP διεύθυνση ή πλήρες όνομα domain (domain name)

• Port: αριθμός θύρας όπου ο εξυπηρέτης ακούει για αιτήσεις σύνδεσης από 
πελάτες (tcp port 80)

• Path: που βρίσκεται το αντικέιμενο στον εξυπηρέτη (κατάλογος/αρχείο)

• Searchpart: για δυναμικό περιεχόμενο:
• Το path δείχνει ποιο πρόγραμμα παράγει το περιεχόμενο
• Searchpart περιέχει τα ορίσματα/εισόδους στο πρόγραμμα
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Πρωτόκολλα Εφαργογών και Πρότυπα στον 
Ιστό: DNS
• Γιατί ‘μετάφραση’;

• Αντικείμενα πρέπει να έχουν συμβολικά ονόματα
• 150.140.143.230 ή netcins.ceid.upatras.gr ;
• Το δίκτυο “καταλαβαίνει” 150.140.143.230
• Οι χρήστες “καταλαβαίνουν” netcins.ceid.upatras.gr 

• Άρα, απαιτείται η μετάφραση συμβολικών ονομάτων σε διευθύνσεις 
IP.

• Αυτό είναι το έργο της υπηρεσίας DNS (Domain Name Service).
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Πρωτόκολλα Εφαργογών και Πρότυπα στον 
Ιστό : DNS

• Ιεραρχία ονομάτων:
• Ιεραρχικά domains

• Ονόματα μονοπατιών: netcins.ceid.upatras.gr
• .gr: top-level domain για ιστο-αντικείμενα στην Ελλάδα
• .upatras: από το ΠΠ για ιστο-αντικείμενα του ΠΠ...

Root

.gr

.upatras

.ceid

.tuc

.com .de .edu …
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Πρωτόκολλα Εφαργογών και Πρότυπα στον 
Ιστό : HTTP
Ανταλλαγή μηνυμάτων HTTP
• Stateless: καμμία πληροφορία σχετική με τη σύνδεση πελάτη-

εξυπηρέτη δεν καταγράφεται, ούτε από τον πελάτη, ούτε από τον 
εξυπηρέτη.
• Συνήθως υλοποιείται πάνω από το TCP.
• Τρεις μορφές σύνδεσης:

• 1 HTTP ανταλλαγή για 1 TCP σύνδεση
• Πολλές HTTP ανταλλαγές με 1 TCP επίμονη σύνδεση: Persistent TCP 

συνδέσεις
• Πολλές HTTP ανταλλαγές με 1 TCP σύνδεση - Persistent TCP συνδέσεις με 

pipelining
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Πρωτόκολλα Εφαργογών και Πρότυπα στον 
Ιστό : HTTP
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Πρωτόκολλα Εφαργογών και Πρότυπα στον 
Ιστό : HTTP
• Το κόστος TCP σύνδεσης/αποσύνδεσης είναι σημαντικό è επίμονες 

συνδέσεις επιδρούν σημαντικά 
• και στο χρόνο καθυστέρησης πελατών 
• και στο κόστος στους εξυπηρέτες 
• και στον αριθμό μηνυμάτων.

• Pipelining επιτρέπει στον πελάτη να εκδώσει >1 αιτήσεις χωρίς να 
περιμένει προηγούμενες απαντήσεις.
• Οι απαντήσεις στέλνονται ανάλογα με τη σειρά λήψης των αντίστοιχων αιτήσεων.

• Πελάτες μπορούν επίσης να ανοίξουν 2 συνδέσεις με τον ίδιο εξυπηρέτη 
παράλληλα.
• Γιατί βοηθάει αυτό; Σε σχέση με το Pipelining ;
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Πρωτόκολλα Εφαργογών και Πρότυπα στον 
Ιστό : HTTP

Η ανατομία μιας αίτησης:
• Πελάτης δίνει URL στον περιηγητή.
• To URL μεταφράζεται από τον Client DNS, το Root DNS, και άλλους 

DNS servers στην IP του εξυπηρέτη.
• Περιηγητής συνδέεται μέσω TCP στη θύρα 80 του εξυπηρέτη.
• Περιηγητής ζητά το αντικείμενο στο URL μέσω ενός HTTP GET 

μηνύματος.
• Εξυπηρέτης απαντά με κατάλληλους HTTP Response Headers  και το 

περιεχόμενο του αντικειμένου.
• Περιηγητής  εξετάζει τις HTML εντολές του περιεχομένου, βρίσκει 

τυχόν ενσωματωμένα (embedded) αντικείμενα και τα ανακτά, 
ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα.

• Όλα τα ενσωματωμένα αντικέιμενα, παρουσιάζονται στον πελάτη.
• Περιηγητής περιμένει το επόμενο URL και επαναλαμβάνει τα 

παραπάνω.
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Web server (host) 
file system

89.248.61.60



HTTP Γενικά

• Πρωτόκολλο αίτησης-απάντησης (request-reply).
• HTTP μήνυμα: 

• HTTP αίτηση ενός πελάτη
• HTTP απάντηση ενός εξυπηρέτη

• HTTP κεφαλίδα / σώμα (header / body).
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HTTP Γενικά
• HTTP Request: Header/body

• Body = δεδομένα που ανεβαίνουν στον εξυπηρέτη
• Request line: 

• τί θα κάνει ο εξυπηρέτης
• General headers:

• για αιτήσεις και απαντήσεις
• Ζεύγη <κλειδολέξη, τιμή>

• Request headers: 
• χαρακτηριστικά πελάτη, username/passwd, 
• Ελέγχει caching ...
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Request Line

Req. Header
Gen. Header

Header
CR LF

Body

Data Head



HTTP Γενικά

• Request line: ποιά μέθοδος του εξυπηρέτη καλείται, το μονοπάτι στο 
URL, και η έκδοση του HTTP.
• “GET/index.html HTTP/1.1”
• Προσέξτε το index.html είναι ‘σχετικό’ όνομα.
• GET, HEAD, OPTIONS, POST, PUT, DELETE, TRACE

• Ασφαλείς: GET, HEAD, OPTIONS, TRACE
• Αυτοδύναμες (idempotent)

• POST, PUT: για μεταφορά δεδομένων (φόρμες) και δημιουργία νέων 
αντικειμένων, αντίστοιχα.

• http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec9.html

Tuesday, March 5, 2019 20



HTTP Γενικά

• HTTP Response:
• Status line: κωδικός

• Επιτυχία, 
• σφάλμα πελάτη:

• URL, passwd, μέθοδος, ...
• σφάλμα εξυπηρέτη:

• Μη διαθεσιμότητα, μέθοδος
• αναπροώθηση αίτησης:

• Για caching, server προβλήματα
• “HTTP/1.1 200 OK”

• Body = δεδομένα που στέλνονται από τον εξυπηρέτη
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Gen. Header
Header
CR LF

Body

Data Head

Status Line

Resp. Head
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cURL

https://curl.haxx.se/
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Πως αναπτύσσουμε περιεχόμενο για τον 
Παγκόσμιο Ιστό;



HTML

• Hyper Text Markup Language 
• Τρέχουσα επίσημη έκδοση 4.01 - 24 December 99
• Νέα έκδοση HTML 5

• W3C Candidate Recommendation 04 February 2014

• Ένα HTML αρχείο είναι ένα αρχείο κειμένου που περιέχει markup tags
• Τα tags λένε στον Web Browser πώς να παρουσιάσει το περιεχόμενο της σελίδας
• Τα HTML αρχεία έχουν htm ή html καταλήξεις 
• Ένα HTML αρχείο μπορεί να δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας έναν απλό text 

editor (π.χ. notepad)



Στοιχεία HTML

• Γενική μορφή:

<ετικέτα ιδιότητα1="τιμή1" ιδιότητα2="τιμή2">περιεχόμενο</ετικέτα>
π.χ. <p align ="center" >Welcome to Our Web Site!</p>

• Άδεια στοιχεία:

<ετικέτα ιδιότητα1="τιμή1" ιδιότητα2="τιμή2">
π.χ. <img src = "stoneage2.jpg" alt = "New email">



Ένα απλό HTML αρχείο
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<html>
<!-- Our first Web page  -->

<head>
<title>Welcome to Our Web Site!</title>

</head>

<body>
<p>Welcome to Our Web Site!</p>

</body>

</html>

View page

ch02/01/main.html


Το στοιχείο HEAD

• Title : ορισμός του τίτλου της σελίδας 
• Script : καθορισμός της scripting γλώσσας

• Style : καθορισμός style sheet 
• Base : ορισμός της βάσης αρχής για τον καθορισμό των σχετικών urls
• Meta : καθορισμός ζεύγους πληροφοριών (όνομα/τιμή) - π.χ. 

εισαγωγή keywords
• Link : ορισμός σχέσεων με άλλα κείμενα



Το στοιχείο BODY - παράμετροι

• bgcolor : το χρώμα του φόντου της σελίδας

• text : το χρώμα των χαρακτήρων του κειμένου

• link / vlink / alink : το χρώμα των links

• background : το URL της εικόνας που θα εμφανίζεται στο 
φόντο της σελίδας

<body bgcolor=blue text=orange>

blue = #0000FF

View page

ch02/01/main_fonto.html


Τα attributes είναι ξεπερασμένα



Web Colors - RGB
000000 000033 000066 000099 0000CC 0000FF

003300 003333 003366 003399 0033CC 0033FF

006600 006633 006666 006699 0066CC 0066FF

009900 009933 009966 009999 0099CC 0099FF

00CC00 00CC33 00CC66 00CC99 00CCCC 00CCFF

00FF00 00FF33 00FF66 00FF99 00FFCC 00FFFF

330000 330033 330066 330099 3300CC 3300FF

333300 333333 333366 333399 3333CC 3333FF

336600 336633 336666 336699 3366CC 3366FF

339900 339933 339966 339999 3399CC 3399FF

33CC00 33CC33 33CC66 33CC99 33CCCC 33CCFF

33FF00 33FF33 33FF66 33FF99 33FFCC 33FFFF

660000 660033 660066 660099 6600CC 6600FF

663300 663333 663366 663399 6633CC 6633FF

666600 666633 666666 666699 6666CC 6666FF

669900 669933 669966 669999 6699CC 6699FF

66CC00 66CC33 66CC66 66CC99 66CCCC 66CCFF

66FF00 66FF33 66FF66 66FF99 66FFCC 66FFFF

990000 990033 990066 990099 9900CC 9900FF

993300 993333 993366 993399 9933CC 9933FF

996600 996633 996666 996699 9966CC 9966FF

999900 999933 999966 999999 9999CC 9999FF

99CC00 99CC33 99CC66 99CC99 99CCCC 99CCFF

99FF00 99FF33 99FF66 99FF99 99FFCC 99FFFF

CC0000 CC0033 CC0066 CC0099 CC00CC CC00FF

CC3300 CC3333 CC3366 CC3399 CC33CC CC33FF

CC6600 CC6633 CC6666 CC6699 CC66CC CC66FF

CC9900 CC9933 CC9966 CC9999 CC99CC CC99FF

CCCC00 CCCC33 CCCC66 CCCC99 CCCCCC CCCCFF

CCFF00 CCFF33 CCFF66 CCFF99 CCFFCC CCFFFF

FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF

FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF

FF6600 FF6633 FF6666 FF6699 FF66CC FF66FF

FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF

FFCC00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF

FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF

256 X 256 X 256 = 16.777.216



Το στοιχείο BODY

• Στοιχεία ορισμού περιοχής
• Επικεφαλίδες – <h1></h1>, …, <h6></h6>
• Παράγραφοι - <p></p>
• Λίστες - <ul>, <ol> <dl>
• Φόρμες - <form></form>
• Πίνακες - <table></table>
• Οριζόντιες γραμμές - <hr>

• Στοιχεία ορισμού κειμένου
• Font style elements - <b></b>, <i></i>, <u></u>
• Links - <a></a>
• Εικόνες - <img>
• Διακοπές κειμένου - <br>



Επικεφαλίδες – h1, …, h6

<body>
<h1>Level 1 Header</h1>
<h2 align=center>Level 2 header</h2>
<h3>Level 3 header</h3>
<h4  align=right>Level 4 header</h4>
<h5>Level 5 header</h5>
<h6 align=left>Level 6 header</h6>

</body>
View page

Liquid design!

ch02/02/header.html


Παράγραφοι –
μορφοποίηση κειμένου

<body> 
<hr> <!-- Inserts a horizontal rule -->

<p> All <i>information</i> from this <b>presentation</b>
is <strong>&copy;</strong> <u>alex</u> &amp; al.</p>

<p><del>You know that 2<sup>10</sup> = 1024 </del>
<br>
But you <sub>sometimes</sub> make mistakes.</p>

<p>Did you know how to write this <strong>
&frac14;</strong> ??? </p>

<hr> <!-- Inserts a horizontal rule -->
</body>

View page

ch02/07/contact.html


Μη διατεταγμένες λίστες

<ul>
<li>Google</li>
<li type=disc>Bing</li>
<li type=square>Yahoo!</li>
<li type=circle>Ask.com</li>

</ul>

View page

ch02/08/lists.html


Διατεταγμένες λίστες

<ol>
<li>Google</li>
<li type=1>Bing</li>
<li type=a>Yahoo!</li>
<li type=I>Ask.com</li>

</ol>

View page

ch02/08/ordered_links.html


Λίστες ορισμού

<dl>
<dt>Google</dt><dd><i>Το καλύτερο </i></dd>
<dt>Yahoo!</dt><dd><i>O παλιός </i></dd>

<dt>Bing</dt><dd><i>Micro$oft :p</i></dd>
<dt>Ask.com</dt><dd><i>Πολύ καλή η ιδέα των ερωτήσεων 
</i></dd>

</dl>

…. Meta tag …

UTF-8?

ISO?

View page

ch02/08/orismou_links.html


Εμφωλευμένες λίστες
<ul>

<li>You have access to new media as it becomes public:
<ul>

<li>New games</li>
<li>New applications
<ul>

<li>For business</li><li>For pleasure</li>
</ul>

</li>
<li>Around the clock news</li>
<li>Programming

<ul>
<li>XML</li><li>Java</li>

</ul>
</li>

</ul>
</li>

<li>Keeping in touch with old friends</li>
</ul>

View page

ch02/09/list.html


Linking

<a href = "http://www.gmail.com">Google Mail</a>

<a href = "links2.html">Another page on the same folder</a>

<a href = "mailto:stefanis@ceid.upatras.gr">email me</a>

<a href = "#bottom">Go to the bottom of this page</a>
<a name="bottom"><h2>Here is the bottom</h2>

View page

ch02/03/links.html


Εικόνες 

<img src = "stoneage2.jpg" alt = "New email">

<a href = “../03/links.html">
<img src = "stoneage2.jpg" alt = "New email">

</a>

<img border = “0” src = "stoneage2.jpg">

View page

ch02/05/picture.html


Πίνακες

<table border = "1" width = "40%" align = "center" >
<caption>Here is a small sample table</caption>
<tr>

<th>This is the head.</th>
</tr>
<tr>

<td>This is the body.</td>
</tr>

</table>
View page

ch03/01/table.html


Το στοιχείο Table - παράμετροι

• align = {left, right, center} : την οριζόντια τοποθέτηση του 

πίνακα

• width = {452, 50%} : το πλάτος του πίνακα

• border = {0,1,…} : το πλάτος του περιγράμματος 

• cellspacing = {0,1,…} : το κενό μεταξύ γειτονικών κελιών 

• cellpadding : το κενό μεταξύ κελιού και περιεχομένων

• <caption align = {top, bottom}>…</caption>

View page

ch03/01/table.html


Ένας πολύπλοκος πίνακας
<table border = "1">

<tr>
<th rowspan = "2"><img src = "camel.gif"></th>
<th colspan = "4" valign = "top">
<h1>Camelid comparison</h1></th>

</tr>
<tr valign = "bottom">

<th># of Humps</th>
<th>Indigenous region</th>
<th>Spits?</th>
<th>Produces Wool?</th>

</tr>…
</table>

View page

ch03/02/table.html


tr / th / td - παράμετροι

• nowrap : απαγορεύει την αναδίπλωση κειμένου
• rowspan = {int} : τις γραμμές που καταλαμβάνονται από 

το κελί
• colspan : τις στήλες που καταλαμβάνονται
• width / height : το πλάτος / ύψος του κελιού
• align / valign : οριζόντια / κάθετη ευθυγράμμιση των 

περιεχομένων 
• bgcolor
• tr – align   &   valign = {top, middle, bottom}

View page

ch03/02/table.html


Φόρμες

<form method = "post" action = "formmail.asp">
<input type = "hidden" name = "subject"

value = "Feedback Form">
Name:
<input name = "name" type = "text" size = "25">
<input type = "submit" value = "Submit Your Entries"> 
<input type = "reset" value = "Clear Your Entries">

</form>

View page

ch03/03/form.html


Το στοιχείο Form - παράμετροι

• action : ορίζει το url που θα χρησιμοποιηθεί από τον 
εξυπηρετητή για να επεξεργαστεί τα δεδομένα της 
φόρμας

• method = {get, post}: ορίζει τη μέθοδο αποστολής των 
περιεχομένων της φόρμας
• get : στέλνει τα περιεχόμενα σαν query στο url
• post : τα στέλνει στο σώμα του http μηνύματος

• enctype : καθορίζει τον τύπο αποκωδικοποίησης των 
περιεχομένων



Μία πολύπλοκη φόρμα

<form method = "post" action = " formmail.asp">

Comments: <textarea name = "comments" rows = "4" cols = "36">

Hello to our lesson!</textarea>

Email Address: 

<input name = "email" type = "password" size = "25">

Site design

<input name = "thingsliked" type = "checkbox" value = "Design">

Links

<input name = "thingsliked" type = "checkbox" value = "Links">

Ease of use 

<input name = "thingsliked" type = "checkbox" value = "Ease">

</form>

View page

ch03/04/form.html


Άλλη μία φόρμα
<form method = "post" action = "formmail.asp">

Search engine <input name = "how_get_to_site" type = "radio"
value = "search engine" checked>

Links from another site <input name = " how_get_to_site "
type = "radio" value = "link">

Google.com Web site <input name = " how_get_to_site "
type = "radio" value = “google.com">

Rate our site: <select name = "rating">
<option selected>Amazing:-)</option>
<option>10</option><option>5</option>
<option>1</option><option>The Pits:-(</option>

</select>
</form>

View page

ch03/05/form.html


Το στοιχείο Form

• input : παίρνει διάφορες παραμέτρους

• Απαγορεύεται να υπάρχει ετικέτα τέλους (</input>)

• textarea : για πεδία κειμένου πολλαπλών γραμμών 

• rows / columns

• </textarea>

• select : μονής ή πολλαπλής επιλογής μενού

• option - selected

• </select>



Το στοιχείο Input –
παράμετρος type

• Καθορίζει τον τύπο του πεδίου εισόδου
• text : κείμενο μίας γραμμής – size, maxlength

• password : όμοιο με τον τύπο text, αλλά απεικονίζει τον 
χαρακτήρα *
• checkbox : δημιουργεί ζεύγος ονόματος/τιμής, 

υποστηρίζονται πολλαπλές τιμές – checked
• radio : δέχεται μόνο μία τιμή, μία ομάδα επιλογών έχει 

το ίδιο όνομα
• submit : αποστολή δεδομένων
• reset : «καθαρίζει» τα περιεχόμενα



Γιατί τα εισαγωγικά?

Βάλε εισαγωγικά στη λέξη 
γλώσσα!!!Μιλάς με γρίφους 

γέροντα…



Η HTML δεν είναι γλώσσα προγραμματισμου!

• Είναι απλά markup. Γιατί:
• Δεν έχει δομές ελέγχου και επανάληψης
• Δε δηλώνεις μεταβλητές
• Δε γράφεις συναρτήσεις
• Δε κάνεις λογικούς
& μαθηματικούς υπολογισμούς



HTML5

• Το νέο, υπό συζήτηση πρότυπο για την HTML

• Νέα Elements – Attributes

• Μειώνει την ανάγκη για εξωτερικά plugins (π.χ. Flash)

• 2D/3D γραφικά

• Ανεξαρτησία από συσκευές - πλατφόρμες

• Καλύτερη διαχείριση σφαλμάτων



Νέα Elements



Νέα Elements



Νέα Attributes

• Π.χ. <select>



Μερικά παραδείγματα

• HTML5 canvas
• HTML5 drag and drop
• HTML5 geolocation
• HTML5 audio
• HTML5 video

http://www.w3schools.com/html/html5_canvas.asp
http://www.w3schools.com/html/html5_draganddrop.asp
http://www.w3schools.com/html/html5_geolocation.asp
http://www.w3schools.com/html/html5_audio.asp
http://www.w3schools.com/html/html5_video.asp


Valid HTML

• W3 Validator
• http://validator.w3.org

• Δηλαδή?
• Όλα τα tags πρέπει να «κλείνουν» και με τη σωστή σειρά

• Υποχρεωτικά lowercase tags

• Οι ιδιότητες στα tags ανάμεσα σε quotes

• Και πολλά άλλα…

• Μια χαρά εμφανίζεται

http://validator.w3.org/
ch03/05/bad_html.html


Cascading Style Sheets

• Καθορίζουν το style, τη δομή και τη θέση των στοιχείων 
μέσα στο αρχείο
• Κάνουν εφικτό το διαχωρισμό της εμφάνισης των 

δεδομένων και των ίδιων των δεδομένων
• Ο valid τρόπος για μορφοποίηση!
• Σύνταξη

• selector {property: value; property2: value2}
• selector : html tag – {body, p, h1,…}
• property : το χαρακτηριστικό που θέλουμε να αλλάξουμε

• color, font-family, text-align



Τρόποι εισαγωγής style sheet

• Inline styles
• Καθορίζει το style για συγκεκριμένα elements
• Χρήση του attribute “style” μέσα σε tag
• Μπορεί να καθορίσει πολλά properties

• Internal styles sheets
• Ορίζεται μέσα στο <head> με το tag <style>
• Επηρεάζει τα elements στα οποία αναφέρεται

• External style sheets
• Δημιουργία ξεχωριστού αρχείου css με το οποίο συνδέεται το 

html αρχείο
• Ιδανικό όταν το ίδιο style sheet εφαρμόζεται σε περισσότερα 

από ένα αντικείμενα



Inline styles

<p>This text does not have any style applied to it.</p>

<p style = "font-size: 20pt">This text has the <em>font-
size</em>style applied to it, making it 20pt.</p>

<p style = "font-size: 20pt; color: #0000ff">This text has the 
<em>font-size</em> and <em>color</em> styles applied to 
it, making it 20pt. and blue.</p>

Μονάδα μέτρησης pt (point): Ισούται με το 1/72 της ίντσας

View page

ch04/01/inline.html


Internal style sheets 1

<head>
<style type = "text/css">

em { background-color: #8000ff; color: white }   
h1 { font-family: arial, sans-serif }
p { font-size: 14pt }

.special { color: blue } 
</style>

</head>

class attribute : <p class=“special”>…</p>
View page

ch04/02/declared.html


Internal style sheets 2

<h1 class = "special">CSS Text</h1>

<p>Text properties allow you to control the appearance of text.  
...  </p>

<h1>CSS Fonts</h1>

<p class = "special">The Font properties allow you to change 
the
<em>font family, boldness, size, and the style</em> of a 
text.</p>

View page

ch04/02/declared.html


Μερικά παραδείγματα

<style type = "text/css">
a  { text-decoration: none }

a:hover { text-decoration: underline;
color: red; background-color: #ccffcc }

li em { color: red;
font-weight: bold }

ul { margin-left: 75px }
ul ul { text-decoration: underline;

margin-left: 15px }
</style>

Px (pixel): Είναι σχετικό για κάθε σύστημα
View page

ch04/03/advanced.html


External style sheets

<head>

<title>External Style Sheets</title>

<link rel = "stylesheet" type = "text/css"
href = "styles.css">

</head>
View page

ch04/05/imported.html


CSS Units



CSS Box Model

• Όλα τα HTML στοιχεία θεωρούνται ως boxes. 

• Ιεραρχία  HTML μεταξύ των στοιχείων στο CSS



Τοποθέτηση στοιχείων (positioning)

• Static: τοποθέτηση πάντα με βάση την κανονική ροή της σελίδας. Η 
προκαθορισμένη τοποθέτηση για τα html στοιχεία.

• Fixed: τοποθέτηση σε σχέση με το παράθυρο του browser.

• Absolute: τοποθέτηση σε σχέση με το πρώτο parent element που έχει 
τοποθέτηση διαφορετική από static, αλλιώς σε σχέση με το <html>

• Relative: τοποθέτηση σε σχέση με την κανονική θέση του στοιχείου.

http://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_position_fixed
http://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_position_absolute
http://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_position_relative


Απόλυτη τοποθέτηση στοιχείων

<p><img src = “images/i.gif" style = "position: absolute; 
top: 0px; left: 0px; z-index: 1" alt = "First image"></p>

<p style = "position: absolute; top: 50px; left: 50px; 
z-index: 3; font-size: 20pt;">Positioned Text</p>

<p><img src = “images/circle.gif" style = "position: absolute; 
top: 25px; left: 100px; z-index: 2" 
alt = "Second image"></p>

View page

ch04/06/positioning.html


Σχετική τοποθέτηση στοιχείων

.super { position: relative; top: -1ex }

.sub { position: relative; bottom: -1ex }

.shiftleft { position: relative; left: -1ex }

.shiftright { position: relative; right: -1ex }

em: the 'font-size' of the relevant font
ex: the 'x-height' of the relevant font

View page

ch04/07/positioning2.html


Διαστάσεις αντικειμένων

<style type = "text/css">
div { background-color: #ffccff;

margin-bottom: .3cm }
</style>
…..
<div style = "width: 80%; text-align: center">

Here is some CENTERED text that goes in a box 
which is set to stretch across eighty percent of 
the width of the screen.</div>

View page

ch04/09/width.html


Borders

border-width: {thick (παχύ), medium, thin (λεπτό) }

border-style: {groove(αυλάκι), dotted, solid,… }

border-color

*border-{top, left, right, bottom}-width

View page

ch04/12/borders.html


Responsive Web Design

• Η πρακτική της δημιουργίας ενός website κατάλληλο για 
οποιαδήποτε συσκευή, ανεξάρτητα από το μέγεθος της οθόνης
• Responsive vs Mobile: ο 2ος όρος αναφέρεται στη δημιουργία άλλης 

έκδοσης του website για κινητές συσκευές. Στο responsive design 
έχουμε ένα website που η εμφάνισή του προσαρμόζεται στα 
χαρακτηριστικά της συσκευής.



Τεχνικές

• Flexible layout
• The practice of building the layout of a website with a flexible grid, capable of 

dynamically resizing to any width. Flexible grids are built using relative length 
units, most commonly percentages or em units.

• Media Queries
• Media queries provide the ability to specify different styles for individual 

browser and device circumstances, the width of the viewport or device 
orientation for example.

• Flexible Media
• Images, videos, and other media types need to be scalable, changing their 

size as the size of the viewport changes.



Flexible Layout



Media Queries

• @media: all, screen, print, tv, 3d-glasses (html5)



Flexible Media



Παράδειγμα

• Tutorial: http://learn.shayhowe.com/advanced-html-css/responsive-web-design



Ευχαριστίες

• Το υλικό της διάλεξης βασίζεται στο διδακτικό υλικό του μαθήματος 
«Προγραμματισμός & Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό» στο ΤΜΗΥΠ 
Παν. Πατρών (καθηγητής κος. Γαροφαλάκης).


