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ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Η πτυχιακή αυτή αποτελεί την κορύφωση των γνώσεων που εισπράξαμε από 

την φοίτηση μας στο Τ.Ε.Ι Πειραιά. Σκοπός μας ήταν να μπορέσουμε να κάνουμε 

κατανοητές τις έννοιες και χρήσεις των βασικών προγραμμάτων για την σχεδίαση και 

κατασκευή μιας ιστοσελίδας. 

Παρουσιάζονται γνώσεις σε κάθε κεφάλαιο, οι οποίες θα μπορέσουν να 

δομήσουν σωστά και χωρίς ελλείψεις μια προσωπική/επαγγελματική ιστοσελίδα. 

Εστιάζουμε στην ανάγκη του αναγνώστη να γνωρίζει με απλά λόγια τι σημαίνει μια 

ιστοσελίδα και πόσο εύκολη και πρόσχαρη είναι η δημιουργία αυτής. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται και αναλύεται η Γλώσσα Σήμανσης 

Υπερκειμένου HTML, η οποία αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό που χρειάζεται να 
γνωρίζουμε όταν μιλάμε για παγκόσμιο ιστό και sites. Η γλώσσα HTML τείνει να 
εξαφανιστεί καθώς υπάρχουν αρκετές άλλες περισσότερο εξελιγμένες και με 

μεγαλύτερες δυνατότητες όπως η XML, η sHTML κ.α. Ωστόσο η άποψη ότι είναι 
άσκοπη η γνώση της HTML, η οποία γίνεται και πιο διαδεδομένη, είναι αβάσιμη καθώς 
αρκετές φορές θα χρειαστεί κάποιος να επέμβει στον κώδικα τόσο για αλλαγές ή 

ενέργειες τις οποίες το πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε δεν μπόρεσε να εκτελέσει όσο 

και για διορθώσεις σφαλμάτων που μπορεί να οφείλονται σε πολλούς λόγους όπως π.χ. 

ασυμβατότητα προγράμματος κατασκευής ιστοσελίδων και παροχής φιλοξενίας 
ιστοσελίδας. Στις περιπτώσεις αυτές αλλά και σε πολλές άλλες η γνώση HTML όχι 
μόνο μας διευκολύνει αλλά δύναται και να είναι η μόνη λύση για την κατασκευή μίας 

ιστοσελίδας. Οπότε θεωρείται και λογικό να ξεκινάμε από την βάση των γνώσεων όταν 

μιλάμε για ιστοσελίδες και κυρίως για δομή αυτών. Χρησιμοποιούνται παραδείγματα 

καθώς και εφαρμογές σχεδόν όλων όσων παρατίθενται σε μορφή κώδικα για να γίνει 

κατανοητή η ευκολία χρήσης αυτού του εργαλείου. 

Το επόμενο κεφάλαιο αφιερώνεται στην Γλώσσα Επικαλυπτόμενων στυλ 

μορφοποίησης CSS, τις ιδιότητες της καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί 
εύκολα να χρησιμοποιηθεί σε έγγραφα υπερκειμένου. Στο ερώτημα τι μπορούμε να 

κάνουμε με τα CSS, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα CSS είναι μια γλώσσα στυλ 
(style language) που ορίζουν τη διάταξη (layout) των HTML εγγράφων. Για 

παράδειγμα, τα CSS έχουν να κάνουν με γραμματοσειρές (fonts), με χρώματα (colours), 
με περιθώρια (margins), με εικόνες φόντου (background images) και με πολλά 
άλλα. Με την HTML θα δυσκολευτούμε να αλλάξουμε τη διάταξη των ιστοσελίδων 
μας, αλλά τα CSS προσφέρουν πολλές επιλογές και είναι πολύ πιο συγκεκριμένα στις 
λεπτομέρειες. Στο ερώτημα τώρα ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα CSS και 
την HTML, μπορούμε να πούμε ότι η HTML χρησιμοποιείται για να δομήσει το 
περιεχόμενο ( content), ενώ τα CSS χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση ή 
μορφοποίηση (formatting) του δομημένου περιεχομένου. Σύντομα θα 
γίνει σαφές το τι εννοούμε. 

Το τρίτο κεφάλαιο αφιερώνεται στην Javascript. Η JaνaScript είναι μια γλώσσα 
συγγραφής σεναρίων (scήpting language) που χρησιμοποιείται για να προσθέσει εφέ 
και διαλογικότητα (αλληλεπίδραση, διαδραστικότητα, interactiνity) στις ιστοσελίδες 

μας και είναι ανταγωνιστική της γλώσσας προγραμματισμού VBScript. Δημιουργήθηκε 
από την εταιρεία Netscape και το αρχικό της όνομα ήταν LiveScript. Ο κώδικας της 
JavaScήpt γράφεται σε καθαρό κείμενο (ASCII μορφή) και ενσωματώνεται μέσα στον 
κώδικα της HTML, μπορεί δε να εκτελεσθεί αμέσως ή όταν λαμβάνει χώρα ένα συμβάν 
(event). Δεν γίνεται μεταγλώττιση (compilation) του κώδικα της JavaScript, αρκεί μόνο 
ο φυλλομετρητής (browser) να υποστηρίζει την JaνaScript. 
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Στο τέταρτο κεφάλαιο κλείνουμε ουσιαστικά το θεωρητικό μέρος με την 

παρουσίαση της Serνer-Side συναρτησιακής γλώσσας προγραμματισμού σεναρίων 

ΡΗΡ. Η γλώσσα ΡΗΡ (είναι ανοικτό-ελεύθερο λογισμικό) μπορεί να εγκατασταθεί 

σχεδόν σε όλα τα λειτουργικά συστήματα όπως Windows, Linux, Mac OS Χ, Risc OS 
κλπ αλλά και υποστηρίζεται και από τα περισσότερους εξυπηρετητές ιστοσελίδων όπως 

ο Apache ή ο IIS. Η ΡΗΡ μπορεί να λειτουργήσει είτε ως εγκατεστημένη μονάδα 
(module) στον εξυπηρετητή ιστοσελίδων είτε μέσω ενός επεξεργαστή CGI σεναρίων. Η 
ΡΗΡ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκτέλεση σεναρίων (scripts) από την πλευρά του 
απομακρυσμένου εξυπηρετητή ιστοσελίδων όπως γίνεται και με τα σενάρια CGI. 
Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για είσοδο/έξοδο δεδομένων από τον χρήστη ή για 

την δυναμική δημιουργία σελίδων. 

Από την Θεωρία στην Πράξη. Στα επόμενα κεφάλαια υλοποιούμε πολλές από 

τις θεωρητικές γνώσεις που πήραμε με την χρήση εφαρμογών. Συγκεκριμένα, κάνουμε 

χρήσεις των Joomla, Weebly και ΙΜ Creator. Κάνουμε αναφορές στα θεωρητικά 
κομμάτια των συγκεκριμένων εφαρμογών, αλλά κύριος στόχος μας είναι η πρακτική 

εφαρμογή αυτών για να αναδείξουμε πως μπορούμε να "χτίσουμε" από το μηδέν μια 

ιστοσελίδα αλλά και πως μπορούμε να επέμβουμε στην καλύτερη παρουσίαση αυτής. 
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111 Βασικές γνώσεις 

Για να δημοσιεύονται πληροφορίες για την παγκόσμια διανομή, χρειάζεται μια 

παγκόσμια γλώσσα που να είναι κατανοητή, ένα είδος δημοσιεύσιμης μητρικής 

γλώσσας που όλοι οι υπολογιστές θα μπορούν δυνητικά να κατανοήσουν . Η γλώσσα 
που χρησιμοποιείται από τη δημοσίευση του Web είναι η HTML (από HypertText 
Markup Language ). 

HTML αναπτύχθηκε αρχικά από τον Tim Bemers - Lee, στο CERN, και 
διαδόθηκε από τον browser Mosaic που αναπτύχθηκε στο NCSA. Κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του 1990 είχε εξελιχθεί με την εκρηκτική ανάπτυξη του Web. Κατά τη 
διάρκεια αυτού του χρόνου, η HTML έχει επεκταθεί με μια σειρά από τρόπους. Το Web 
εξαρτάται από τους συγγραφείς ιστοσελίδων και πωλητές που μοιράζονται τις ίδιες 

συμβάσεις για την HTML. Αυτό ήταν το κίνητρο για κοινή εργασία σχετικά με τις 
προδιαγραφές της HTML . 

Οι περισσότεροι άνθρωποι συμφωνούν ότι τα έγγραφα της HTML πρέπει να 
λειτουργούν καλά σε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης και πλατφόρμες. Η 

επίτευξη της διαλειτουργικότητας μειώνει το κόστος για τους παρόχους περιεχομένου, 

δεδομένου ότι πρέπει να αναπτυχθεί μόνο μία έκδοση ενός εγγράφου . Εάν η 
προσπάθεια δεν γίνεται , υπάρχει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο ότι ο Παγκόσμιος Ιστός θα 
περιέλθει σε ένα ιδιόκτητο κόσμο ασύμβατες μορφές, τελικά, τη μείωση εμπορικές 

δυνατότητες του Διαδικτύου για όλους τους συμμετέχοντες. 

Κάθε έκδοση της HTML προσπάθησε να αντικατοπτρίζει μεγαλύτερη 
συναίνεση μεταξύ των συντελεστών της βιομηχανίας, έτσι ώστε η επένδυση που 

γίνεται από τους παρόχους περιεχομένου δεν θα πάει χαμένη και τα έγγραφά τους δεν 

θα γίνουν δυσανάγνωστα σε σύντομο χρονικό διάστημα . 
Το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει πώς η HTML χρησιμοποιείται για τη δημιουργία, 

ιστοσελίδων. Θα δείτε ότι θα αρχίσετε γράφοντας τις λέξεις που θέλετε να εμφανίζονται 

στη σελίδα σας. Στη συνέχεια προσθέτουμε ετικέτες ή στοιχεία για τις λέξεις , έτσι 
ώστε το πρόγραμμα περιήγησης ξέρει τι είναι μια κλάση, όπου ένα σημείο αρχίζει και 

τελειώνει, και ούτω καθεξής. Μπορείτε να γράψετε HTML σας με το χέρι, με σχεδόν 
οποιοδήποτε διαθέσιμο επεξεργαστή κειμένου, συμπεριλαμβανομένων σημειωματάριο 

που έρχεται ως ένα πρότυπο πρόγραμμα με τα Windows . 

~ Δομή 
Σε κάθε είδους έγγραφο, η δομή είναι πολύ σημαντική γιατί βοηθάει τον 

αναγνώστη να κατανοήσει τα μηνύματα που προσπαθείς να του μεταδώσεις ώστε να 

περιηγηθεί στο αρχείο. Έτσι, με σκοπό να μάθουμε πώς να γράφουμε τις ιστοσελίδες, 

είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε πώς να δομούμε τα κείμενα. 

Το κείμενο HTML ξεκινά και λήγει με το HTML tag <HTML> </HTML>. Εδώ 
το <HTML> δεικνύει τον browser που είναι HTML κείμενο και το </HTML> 
υποδηλώνει στο κείμενο ότι έληξε. Ο κώδικας HTML φτιάχνεται από χαρακτήρες που 
βρίσκονται μεταξύ των brackets - που ονομάζονται elements. Τα elements συνήθως 
φτιάχνονται από 2 tags: ένα ανοίγματος κ ένα κλεισίματος. 

11 



Επομένως, για να μάθει κανείς πώς να γράψει μια ιστοσελίδα, είναι πολύ 

σημαντικό να καταλάβει την δομή του εγγράφου. 

<html> 
<body> 
<hl> ... </hl > 
<p> ... </p> 
<h2> ... </h2> 
<p> ... </p> 
<h2> ... </h2> 
<p> ... </p> 

</body> 
</html> 

Body, Head και Title 

<body>: Ότι εμπεριέχεται μέσα σε αυτό το element εμφανίζεται στο κεντρικό 
παράθυρο του περιηγητή(brοwser). 

<head>: Πριν από το <body> element συνήθως τοποθετείται το <head> 
elemeηt.Εμπεριέχει πληροφορίες σχετικά με την σελίδα. 

<title>: Τα περιεχόμενα του <title> element εμφανίζονται στην κορυφή του browser, 
όπου συνήθως πληκτρολογούμε το URL της σελίδας που θέλεις να επισκεφθείς. 

<html> 
<head> 

<title> This is the Title of the page </title> 
</head> .. ·' 

<body> 
<hl> This is the Body of the page </hl> 
<p> Anything within the body of a web page is displayed in the main 

browser window. </p> 
</body> 

Και παίρνουμε το παρακάτω αποτέλεσμα: 

This is the Body of the page 

An~"thωg \\'sιtun thι:- bο<Ιγ of a \\'("Ρ p.:ιgc: 1$ disρtaycd 111 ιh~ m.aUΙ bfo\\'$et \\'Uldo\\' 

Δημιουργώντας μια ιστοσελίδα στον υπολογιστή 

Για να δημιουργήσουμε την πρώτη μας ιστοσελίδα σε έναν υπολογιστή, 

ανοίγουμε το notepad/notepad++. 

Start 7 All Programs 7 Accessoήes 7 Notepad/Notepad++ ( if it is not installed 
to your pc download it from notepad-plus.org) 
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· <html> 

. </html> 

<head> 
<title>My first web page</title> 

</head> 
<body> 

<hl>welcome to my first web page</hl> 
<p>This is an HTML page Ι created in notepad. </p> 

</body> 

-----------·----- ---~----·~------.~----·~-·-·. ··-·----·-·------

Σώζουμε το αρχείο με την ονομασία first-test.html και αποθήκευση ως .all 
types. Ανοίγουμε τον mozzila firefox. Πηγαίνουμε στην επιλογή FILE menu και 
επιλέγουμε το ΟΡΕΝ. Περιηγούμαστε στο αρχείο που μόλις φτιάξαμε, το επιλέγουμε 

και «κλικάρουμε» στο κουμπί ΟΡΕΝ. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να μοιάζει με την 

παρακάτω εικόνα. 

elcome to my first web page 

· s is an HTML page Ι created in notepad. 

11] Κείμενο 
Όταν χτίζουμε μια ιστοσελίδα προσθέτουμε tags στα περιεχόμενα της σελίδας. 

Αυτά τα tags προσδίδουν περαιτέρω σημασία και επιτρέπουν στους browsers να 
δείξουν στους χρήστες την σωστή δομή για την σελίδα. Παρακάτω εστιάζουμε στο πώς 

να προσθέσουμε σημάνσεις στο κείμενο που εμφανίζονται στις σελίδες. Θα μάθουμε 

σχετικά με: 

• Σημάνσεις δoμής(structure markup): τα elements που μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε για να περιγράψουμε τις κεφαλίδες και τις παραγράφους. 

• Σημασιολογικές σημάνσεις(seιηaηtίc markup): παρέχουν περαιτέρω 
πληροφορίες. 

Κεφαλίδες 

Η HTML έχει έξι επίπεδα κεφαλίδων : 
<hl > χρησιμοποιείται ως βασική κεφαλίδα(με το μεγαλύτερο περιεχόμενο) 
<h2>χρησιμοποιείται για υποκεφαλίδες . 

<h3> , <h4> ..... , <h6>(με το μικρότερο περιεχόμενο 
Γ ----------·-· 
<h 1 > This is a Main Heading</h 1 > 
<h2>This is a Level 2 Heading</h2> 
<h3> This is a LeνeI 3 Heading</h3> 

1 

1 <h4> This is a LeveI 4 Heading</h4> 
<h5> This is a Level 5 Heading</h5> 
<h6> T_his is_a __ l:_ey~_I §!!~~-~ing<(h~> _J 
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Και παίρνουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

This is a l\tlain Heading 

This is a Level 2 Heading 

This is a LeYel 3 Heading 

Th.is is a Leνeι 4 Heading 

Tbis is a Ltnl S Htading 

Παράγραφοι 

<p> : Για να δημιουργήσουμε μια παράγραφο, περιβάλλουμε τις λέξεις που φτιάχνουν 
την παράγραφο με ένα ανοιχτό tag <p> και ένα κλειστό </p>. 

Για παράδειγμα, γράφουμε στο notepad : 

--~-----~~~---·-·---··-·-······-··-··---·--·----·-··--- .. -··--··· l 
i <p> Α paragraph consists of one or more sentences. </p> 1 

[ <p>T~xt is easie~ to unc!_~~stan~ wh~~i_t is sp~it up_~!!to u~i_!.s _ _?ft~t. </~ ___ ___ _J 

Και παίρνουμε το παρακάτω αποτέλεσμα ·. 

Α para.graph consists of one or more sentences. 

Text is easi~ to understand \\·hen ίt is split up into unίts of text. 

Στυλ 

<b>: Εμπεριέχοντας τις λέξεις μεταξύ των tags <b> και </b> μπορούμε να κάνουμε 
τους χαρακτήρες να εμφανίζονται με έντονη μορφή. 

~p> Ί!ι_is i~~~--~~--~~~-~ ~- ~~~~ .. <l.RP~~~-.'Ξ~?.'-.~~l_c!: _:Ξ&? :'Ξ!ΡΞ' _ ______ _ . __ . ___ J 

Και παίρνουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

Thίs is ho\v \νe make a \Vord appear bold. 

<ί>: Εμπεριέχοντας τις λέξεις μεταξύ των tags <i> και </i> μπορούμε να κάνουμε τους 
χαρακτήρες να εμφανίζονται με υπογράμμιση. 
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Και παίρνουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

Ίllis ίs ho\v \Ve make a \\.1ord appear italic . 

<u>: Εμπεριέχοντας τις λέξεις μεταξύ των tags <u> και </u> μπορούμε να κάνουμε 
τους χαρακτήρες να φαίνονται υπογραμμισμένοι. 

· -~P?_!!!~J~- h~~-~;-~~k; : :ord __ ;JΨ~~r <~?--~-~-~_erU~e~_ :Ξ/_~? .5f.p~---------- _____________ J 
<s>: Εμπεριέχοντας τις λέξεις μεταξύ των tags <s> και </s> τους βάζουμε μια γραμμή 
στο μέσο της πρότασης. 

Και παίρνουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

Ths ίs hο\ν \νe n1ake a word appear strike. _ 

<big>: Αυτό το tag κάνει μεγαλύτερα τα γράμματα του κειμένου. 

<p~_.Ib_~~-i~ how we make a word appe<J.r <big>~~g </big>. <lp> ] 
Και παίρνουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

This ίs hο\ν \νe make a \νord appe.ar big . 

<small>: Αυτό το tag κάνει μικρότερα τα γράμματα του κειμένου. 

__ ] 
Και παίρνουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

Thίs ίs ho\v \νe make a \νord appear snιall . 

Υπάρχουν επίσης και τα elements <sup> .. . </sup> και <sub> ... </sub>. Ένα 
απλό παράδειγμα παρουσιάζεται παρακάτω : 

------------- ----------------------------
<p> On the 4 <sup> th </sup> of September you will learn about E=MC <sup> 2 </sup>. </p> 

1 <p> The amount of CO <sub> 2 </sub> in the atmosphere grew by 2ppm in 2009 <sub> 1 
</sub>. </p> 

ι . - ----·------------ - -----·--·--· -··-------------- --- . --- ------·----~ 

15 



Και παίρνουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

On the 4 th of September )'OU \\;n leam about E=:'>.1IC 2 . 

The ammount of CO 2 in the atmosphere gre\V b)' 2ppm in 2009 ι . 

Γραμμές κενών και οριζόντιοι κανόνες 

<br/>: Εάν θέλουμε να προσθέσουμε μια αλλαγή γραμμής μέσα στη μέση της 
παραγράφου χρησιμοποιούμε το tag <br/>. 

<p> The Earth<br />gets one hundred tons heavier every day<br />due to falling space 
dust.</p> 

Και παίρνουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

The Earth 
gets one hundred tons heaνier eνery day 
due to fatling space dusι 

<hr/>: Για να δημιουργήσουμε ένα «διάλειμμα» ανάμεσα στα θέματα - όπως η αλλαγή 

του θέματος σε ένα βιβλίο ή μια καινούργια σκηνή σε ένα έργο - μπορούμε να 

προσθέσουμε μια οριζόντια γραμμή μεταξύ των επιπέδων χρησιμοποιώντας το tag 
<hr/>. 

<p>Venus is the only planet that rotates clockwise .</p> 
<hr/> 
<p>Jupίter ίs bίgger than all the other planets combίned.</p> 

Και παίρνουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

Venus ίs the only planet that rotates clock\,ise. 

Jupiter ίs bigger than a11 the other planet.s combined. 

[1] Λίστες 
Μια άλλη δυνατότητα που προσφέρει η HTML είναι η δημιουργία της λίστας 

κειμένου. Υπάρχουν τρεις τύποι των καταλόγων που υποστηρίζονται: 
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• Ταξινομημένες λίστες: Μια ταξινομημένη λίστα ξεκινά με την ετικέτα <ο!> . 

Κάθε στοιχείο της λίστας ξεκινά με την ετικέτα <li>. Τα στοιχεία της λίστας που 
σημειώνονται με τους αριθμούς. 

<ο!> 

<Ιί> Chop potatoes into quarters</li> 
<li> Simmer in salted water for 15-20 mίnutes until tender</li> 
<Ιί> Heat milk, butter</li> 
<li> Draίn potatoes and mash</li> 
<li> Mix ίη the milk mixture</li> 1 

<:!~!~--- ------ .. ··-··------··--·----··········-·····················---····-·-····-·····"•···- --···-··-·······--·-.. ·------ ________ J 
Και παίρνουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

1.. Chop potatoes into quarters 

2 .. Simmer ίn salted \\'aterfor 15-20 minutes until tender 

3. Heat milk, butter 

4. Drain potatoes and mash 
5. ~χ in the milk mixture 

• Μη ταξινομημένες λίστες: Ένα μη διατεταγμένη λίστα ξεκινά με την ετικέτα 

<ul>. Κάθε στοιχείο της λίστας ξεκινά με την ετικέτα <li>. Τα στοιχεία της 
λίστας που σημειώνονται με σφαίρες (συνήθως μικρούς μαύρους κύκλους). 

• Οριζόμενες λίστες: Ένας κατάλογος περιγραφή είναι ένας κατάλογος όρων / 
ονόματα, με μια περιγραφή του κάθε όρου / όνομα. Η <dl> ετικέτα ορίζει μια 
λίστα περιγραφή και χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με <dt> (καθορίζει τους 
όρους / ονόματα) και <dd> (περιγράφει κάθε όρος / όνομα). 

Γράφουμε το παρακάτω στο notepad 

<dl> 
<dt>Coffee</dt> 
<dd>- black hot drink</dd> 
<dt>Milk</dt> 
<dd>- white cold drink</dd> 

i </dl> 
""···-·--· -------

Και παίρνουμε το αποτέλεσμα 

Coffee 

- black hot drink 

- \Vhite cold drink . 
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• Ένθετες λίστες: Μπορείτε να βάλετε μια δεύτερη λίστα μέσα σε μια <li> 
στοιχείο για να δημιουργήσει μια υπολίστα ή ένθετη λίστα. 

[lj Συνδέσεις 
Τα links δημιουργούνται χρησιμοποιώντας το e\ement <a>. Οι χρήστες μπορούν 

να κλικάρουν σε οτιδήποτε μεταξύ του ανοιχτού tag <a> και του κλειστού </a>. 
Διευκρινίζεις ποια ιστοσελίδα θέλεις να συνδέσεις το href χαρακτηριστικό. 

Γ~---------~----~---~~------------~---·---~-~----~·----~~----~~--------------------, 

'-~~--~ref="http://www.imdb.com">IMDB</a> _J 
Και παίρνουμε το αποτέλεσμα 

~- file:/ / /C:/UsersfAρτεμις/Desktop/writίng_link.s -
Thι1DB 

Διασύνδεση με άλλα sites 
<a>: Όταν συνδέεσαι με άλλη ιστοσελίδα, η αξία του χαρακτηριστικού href θα είναι η 
πλήρης διεύθυνση για το site, γνωστό ως απόλυτο URL. 

Διασύνδεση με άλλες σελίδες στο ίδιο site 
<a>: Όταν διασυνδέεσαι με άλλες σελίδες στο ίδιο site, δεν χρειάζεται να 
συγκεκριμενοποιείς το domain name στο URL. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα 
σύντομο γνωστό ως σχετικό URL. · · 

Διασυνδέσεις email 
Mail προς: 

: <a href="mailto:jon@example.org">Email Jon</a> 

Και παίρνουμε το αποτέλεσμα 

1 ~- .J tιιe:///L:/Users/ Αρτεμιςιuesιctοp/maιιtο L!_ 

~-~ ~~~eΞ_Ι //C:/Usersf~~τ~~ις/Desktop~~aί~o ~ 

Email Jon 

Όταν κλικάρετε, το email πρόγραμμα του χρήστη θα ανοίξει σε ένα καινούργιο 
μήνυμα email και θα διευθυνσιοδοτηθεί στον άνθρωπο που διευκρινίζεται στο link. 

Ο στόχος προορισμού 
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Το χαρακτηριστικό προορισμού καθορίζει πού να ανοίξετε το συνδεδεμένο 

έγγραφο. Το παρακάτω παράδειγμα θα ανοίξει το συνδεδεμένο έγγραφο σε ένα νέο 

παράθυρο του προγράμματος περιήγησης ή μια νέα καρτέλα: 

-------·-·~----------··- --~ ~------- ··------------· 

Και παίρνουμε το αποτέλεσμα 

Visit ΤΕΙ ΡΕΙRΑΙΑΙ 

[Ε Εικόνες 

Το tag <img> και το χαρακτηριστικό Src 
Στην HTML, οι εικόνες που ορίζονται με την ετικέτα <img>. Η ετικέτα <img> 

είναι άδειο, πράγμα που σημαίνει ότι περιέχει μόνο ιδιότητες, και δεν έχει ετικέτα 

κλεισίματος. 

Για να εμφανίσετε μια εικόνα σε μια σελίδα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το 

χαρακτηριστικό src. Src σημαίνει "πηγή". Η τιμή του χαρακτηριστικού src είναι η 
διεύθυνση URL της εικόνας που θέλετε να εμφανίσετε. 

<im_g_~~~="ψl" alt="~ome_text"> ---~ 
Η διεύθυνση URL υποδεικνύει τη θέciη όΠου είναι αποθηκευμένο το image. Το 

πρόγραμμα περιήγησης εμφανίζει την εικόνα, όπου η <img> ετικέτα εμφανίζεται στο 
έγγραφο. Αν βάλετε μια ετικέτα εικόνας ανάμεσα σε δύο σημεία, το πρόγραμμα 

περιήγησης εμφανίζει την πρώτη παράγραφο, τότε η εικόνα, και στη συνέχεια το 

δεύτερο εδάφιο. 

Το Alt Ιδιότητα . 
Το απαιτούμενο χαρακτηριστικό a]t καθορίζει ένα εναλλακτικό κείμενο για μια 

εικόνα, εάν δεν μπορεί να εμφανίζεται η εικόνα. Η τιμή του χαρακτηριστικού alt είναι 
ένας συγγραφέας που ορίζονται από το κείμενο: 

····--···--··--·-· --·······--------·--- - ·---· _________ ] 
Το χαρακτηριστικό alt παρέχει εναλλακτικές πληροφορίες για μια εικόνα εάν 

ένας χρήστης για κάποιο λόγο δεν μπορούν να το δουν (λόγω της αργής σύνδεσης, ένα 

λάθος στο χαρακτηριστικό src, ή εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα 
ανάγνωσης οθόνης). 

Ρύθμιση ύψους και πλάτους μιας εικόνας 

Τα χαρακτηριστικά ύψος και το πλάτος που χρησιμοποιούνται για να 

προσδιορίσετε το ύψος και το πλάτος της εικόνας. Οι τιμές των γνωρισμάτων που 

ορίζονται σε pixe]s από προεπιλογή: 
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,---------------------------------------- ------------
' <img src="smiley.gif' alt="Smiley face " width="42" height="42"> 
' -·-----·----------· -- --------------- ----------- ···---------·--------·- --· -- ·- --- --- -----·-------------·-····----'-·-·-····· ·-·· --- '. ----· ····-··-·------ ·-······-···-···---------···--··-·-··-· ·-------····-- ····----------~ --- ---

Και παίρνουμε το αποτέλεσμα 

Είναι μια καλή πρακτική να καθορίζει τόσο το ύψος και το πλάτος τα 

χαρακτηριστικά για μια εικόνα. Εάν οριστούν αυτά τα χαρακτηριστικά, ο χώρος που 

απαιτείται για την εικόνα είναι δεσμευμένος όταν φορτώνεται η σελίδα. Ωστόσο, χωρίς 

αυτά τα χαρακτηριστικά, το πρόγραμμα περιήγησης δεν γνωρίζουν το μέγεθος της 

εικόνας. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι η διάταξη της σελίδας θα αλλάξει κατά τη 

φόρτωση (ενώ οι εικόνες φορτώσει). 

llJ Πίνακες 
Ένας πίνακας παρουσιάζει τις πληροφορίες σε μορφή πλέγματος. Παραδείγματα 

πινάκων περιλαμβάνουν οικονομικές εκθέσεις, τα προγράμματα της TV, και αθλητικά 
αποτελέσματα. 

Βασική δομή του πίνακα 

<table>: Τα περιεχόμενα του πίνακα αναγράφεται σειρά κατά σειρά. 
<tr>: Μπορείτε να αναφέρετε την έναρξη της κάθε σειράς, χρησιμοποιώντας την 
ετικέτα έναρξης <tr>. (Η tr αντιπροσωπεύει γραμμή πίνακα.) Ακολουθείται από ένα ή 
περισσότερα στοιχεία <td::O: (μία για κάθε κελί σε αυτή τη γραμμή). Στο τέλος της 
σειράς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κλείσιμο </ tr> tag . . 
<td>: Κάθε κελί ενός πίνακα παρουσιάζεται χρησιμοποιώντας ένα <td> στοιχείο. (Η td 
ξεχωρίζει για τα δεδομένα του πίνακα.) Στο τέλος της κάθε κυψέλης να 

χρησιμοποιήσετε ένα κλείσιμο </ td> tag. Ορισμένα προγράμματα περιήγησης τραβάει 
γραμμές γύρω από το τραπέζι ή / και τα μεμονωμένα κύτταρα. 

<table> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

</tr> 
</table> 

········-···· ·······-······· 

<td> 15 </td> 
<td> 1 5 </td> 
<td> 3 ο </td> 

<td> 45 </td> 
<td> 60 </td> 
<td> 45 </td> 

<td> 60 </td> 
<td> 90 </td> 
<td> 90 </td> 
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Και παίρνουμε το αποτέλεσμα 

15 15 30 

45 60 45 

60 90 90 

Κεφαλίδες πινάκων 

<th>: Αντιπροσωπεύει τον τίτλο είτε για μια στήλη ή γραμμή. Από προεπιλογή, όλα τα 
μεγάλα προγράμματα περιήγησης εμφανίζουν επικεφαλίδες του πίνακα ως τολμηρή και 

στο κέντρο. 

r <table> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

! 

1 </tr> 
ι</table> 

~- ----~-------------

<th></th> 
<th scope="col">SATURDAY</th> 
<th scope="col">SUNDA Y</th> 

<th scope="row">TICKETS SOLD:</th> 
<td> 120</td> 
<td> 135</td> 

<th scope="row">TOTAL SALES:</th> 
<td>$600</td> 
<td>$67 5</td> 

Και παίρνουμε το αποτέλεσμα 

SATtlU>AY SL"Ί\Ί>ΑΥ 

TICΚETS SOLD: 120 135 

TOTAL SALES: $600 S675 

Εκτεινόμενες στήλες 

Το χαρακτηριστικό του πλάτους της στήλης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα 

<th> ή <td> στοιχείο και δείχνει πόσες στήλες που κύτταρο θα πρέπει να τρέξει σε. 

i 

1 

1 
! ___ ι 

Αν κοιτάξετε το κελί πίνακα που περιέχει τη λέξη ''Γεωγραφία", θα δείτε ότι η 

τιμή του πλάτους της στήλης χαρακτηριστικού είναι 2, το οποίο δείχνει ότι το κύτταρο 
θα πρέπει να τρέξει σε δύο στήλες 
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<table> 
<tr> 
<th></th> 

<th>9am</th> 
<th> 1 Oam</th> 
<th> 11 am</th> 
<th> 12am</th> 

</tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

</tr> 
, </table> 

<th>Monday</th> 
<td colspan="2">Geography</td> 
<td> Math</td> 
<td> Art</td> 

<th> Tuesday</th> 
<td colspan="3">Gym</td> 
<td>Home Ec</td> 

Και παίρνουμε το αποτέλεσμα 

9am lOam llam 12am 

Monda}- Geograph}' λ1ath Art 

Tuesda}- Gy1n HomeEc 

Εκτεταμένες σειρές 

Το χαρακτηριστικό rowspan μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα <th> ή <td> 
element και υποδεικνύει πόσες σειρές ένα κελί επεκτείνει στον πίνακα. 

<table> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

1

, </tr> 

<th></th> 
<th>ABC</th> 
<th>BBC</th> 
<th>CNN</th> 

<th>6pm - 7pm</th> 
<td rowspan="2">Movie</td> 
<td>Comedy</td> 
<td>News</td> 

<tr> 
! <th> 7pm - 8pm</th> 
: <td>Sport</td> 
'---------------------·----···---·---.. ·--···--·-----·-··-··----·-----------------------------·---
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------- --·----
<td>Current Affairs</td> 

. </tr> 
' </table> - --··-··-·· - --··. ·---·---.. -·--··---------··--·· ·~ ........ · -··-·--·--··~· ~· ·-"- ··~-·--· -·--

Χαρακτηριστικό περιθωρίου 

Εάν δεν καθορίσετε ένα περίγραμμα για το τραπέζι, θα εμφανιστεί χωρίς 

σύνορα. Ένα περίγραμμα μπορούν να προστεθούν χρησιμοποιώντας τα σύνορα 

χαρακτηριστικό: 

Ι1m ι ιsmith / Ιsο 1 

IEνe l!Jackson 11 94 1 

Cell padding 
Cell padding προσδιορίζει το χώρο μεταξύ του περιεχομένου των κυττάρων και 

τα σύνορά της. Εάν δεν καθορίσετε μια βάτες, τα κελιά του πίνακα θα εμφανίζονται 

χωρίς padding. Για να ρυθμίσετε το παραγέμισμα, χρησιμοποιήστε την ιδιότητα 
padding CSS: 

i th,td 
{ 

---- -------·· ---------------------------------------

padding: 15px; 
_l_ ---------------

~ Φόρμες 
Οι HTML φόρμες χρησιμοποιούνται για να περάσει τα δεδομένα σε ένα 

διακομιστή. Μια μορφή HTML μπορεί να περιέχει τα στοιχεία εισόδου, όπως πεδία 
κειμένου, πλαίσια ελέγχου, ράδιο-κουμπιά, κουμπιά υποβολής και περισσότερο. Μια 

φόρμα μπορεί επίσης να περιέχει selected lists, textarea, fieldset, legend και label 
elements. 

<form>: Το στοιχείο αυτό πρέπει πάντα να φέρει το χαρακτηριστικό δράση και θα 
έχουν συνήθως μια μέθοδος και id αποδίδουν πάρα πολύ. 

Δράση : Η αξία της είναι η διεύθυνση URL για τη σελίδα στο διακομιστή που θα 
λαμβάνουν τις πληροφορίες με τη μορφή όταν υποβληθεί. 

Μέθοδος: Τα έντυπα μπορούν να σταλούν χρησιμοποιώντας μία από τις δύο μεθόδους: 

get ή post. 

------l 

<form action="http://www.example.com/subscήbe.php" method="get"> 1 

~~f:O~;s _~~-~~e~e--~he f:~ controls will appear.</p> ·---------- _____ j 
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Και παίρνουμε το αποτέλεσμα 

Ίb.ίs is \Vhere the form controls \νill appear _ 

Εισαγωγή κειμένου 

<input>: Είναι χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει πολλά διαφορετικά στοιχεία 
ελέγχου φόρμας. Η τιμή του χαρακτηριστικού τύπου καθορίζει το είδος της εισόδου που 

θα δημιουργήσει. 

Type = "text": Όταν το χαρακτηριστικό τύπο, έχει μια τιμή κειμένου, δημιουργεί μια 

ενιαία γραμμή εισαγωγής κειμένου. 

Name: Όταν οι χρήστες εισάγουν πληροφορίες σε μια φόρμα, ο διακομιστής πρέπει να 
γνωρίζει τα οποία αποτελούν τον έλεγχο κάθε κομμάτι των δεδομένων που έχουν 

αναληφθεί. Ως εκ τούτου, κάθε στοιχείο ελέγχου φόρμας απαιτεί ένα χαρακτηριστικό 

όνομα. Η τιμή αυτής της παραμέτρου προσδιορίζει τον έλεγχο μορφή και αποστέλλεται 

μαζί με τις πληροφορίες που εισέρχονται στο διακομιστή. 

Maxlength: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χαρακτηριστικό maxlength να περιορίσει 
τον αριθμό των χαρακτήρων που ένας χρήστης μπορεί να εισέλθει στο πεδίο κειμένου. 

Η αξία του είναι ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορούν να εισέλθουν. 

Size: Το χαρακτηριστικό μέγεθος υποδεικνύει το πλάτος της εισόδού κειμένου . 

1

1 <form action="http://www.example.com/login.php"> 
<p>Username: 

Ι <input type="text" name="username" size=" 15" maxlength="30" /> 
1</p> 
ι </form> 

-----·----·- ·- ·-·-- - ---- -~ 

Και παίρνουμε το αποτέλεσμα 

Εισαγωγή κωδικού 

<input> 
Type = "password" 

Όταν το χαρακτηριστικό τύπο, έχει την τιμή του κωδικού πρόσβασης δημιουργεί 

ένα πλαίσιο κειμένου που λειτουργεί ακριβώς όπως μια ενιαία γραμμή εισαγωγής 

κειμένου, με εξαίρεση οι χαρακτήρες μπλοκαριστεί έξω. 
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Γ-

Name: Το χαρακτηριστικό όνομα υποδηλώνει το όνομα της εισαγωγής κωδικού 

πρόσβασης, το οποίο αποστέλλεται στο διακομιστή με τον κωδικό πρόσβασης ο 
χρήστης εισάγει. 

Size, maxlength : Μπορεί επίσης να φέρει το size και το maxlength χαρακτηριστικά, 

όπως την ενιαία γραμμή εισαγωγής κειμένου. 

Ι <form action="http://www.example.com/login.php"> 
' <p>Usemame: 1 

1 1 <input type="text" name="username" size=" 15" maxlength="30" /> 
ι <Ιp> ί 

1 

1 

Ι <p>Password: 
: <input type="password" name="password" size="l5" maxlength="30" 
1/> 

</p> 
i </form> _ _J 
Και παίρνουμε το αποτέλεσμα 

ι; semaine: 1 -; 
•---·-------.......< 

~... --···-----·· -· - ·-·] 
Pass\vord: • 

------------~---

Textarea 
<textarea> 

Το στοιχείο <textarea> χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει ένα κείμενο 
εισαγωγής πολλών γραμμών. Κάθε κείμενο που εμφανίζεται ανάμεσα στο άνοιγμα και 

το κλείσιμο <textarea> </ textarea> tags θα εμφανιστεί στο πλαίσιο κειμένου όταν η 
σελίδα φορτώνει. 

1

/ <form action="http://~~~~mple.com/comm~~ts.php"> 
<p> What did you think of this gig? </p> ι 

1 ! <textarea name="comments" cols="20" rows="4">Enter your 
Ι comments ... </textarea> 1 

iq furm> 1 ι_:... --- ··- -- - --~-------- ·-·----------- -------~---~--------·~------~----------------------·--------

Και παίρνουμε το αποτέλεσμα 

\\7hat did you think of this gig? 

ι
- --- ·····-·--·······-----····· . --. ·1 
n~er your coπ.m.en~5 ... 

- /,! 
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Radio button 
<input> 
Type = "radio" 

Κουμπιά επιλογής επιτρέπουν στους χρήστες για να πάρει μόνο ένα από μια 

σειρά από επιλογές. 

Name: Το χαρακτηριστικό όνομα αποστέλλεται στο serνer με την αξία του δικαιώματος 
προαίρεσης που ο χρήστης επιλέγει. 

Value: Η χαρακτηριστικό τιμή υποδεικνύει την τιμή που αποστέλλεται στο διακομιστή 
για την επιλογή σας. Η αξία καθενός από τα κουμπιά σε μια ομάδα θα πρέπει να είναι 

διαφορετική. 

Checked: Το χαρακτηριστικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποδείξει ποιες 
αξίας (εάν υπάρχουν) πρέπει να επιλέγεται όταν η σελίδα φορτώνει. Η τιμή αυτής της 

παραμέτρου ελέγχεται. Μόνο ένα κουμπί επιλογής σε μια ομάδα θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν αυτό το χαρακτηριστικό. 

,--····· -·· ··········-····-······-····················-····-- ··-- ------- ···----- -··-- ··-··············-····--··-·-····--·-· -------------i 
<form action="http://www.example.com/profile.php"> Ι 

! 

<p>Please select your favoήte genre: / 
~~ 1 

/> Rock 

</p> 
</form> 

<input type="radio" name="genre" νalue="rock" checked="checked" ι 

<input type="radio" name="genre" value="pop" /> Pop 
<input type="radio" name="genre" value="jazz"/> Jazz 

Και παίρνουμε το αποτέλεσμα 

Please select yom fayoήte geme: 

\! J Rock 1,.) Pop ι) Jazz 

Checkbox 
<input> 
Type= "checkbox" 

Checkboxes επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέγουν (και να καταργήσετε την 
επιλογή) μία ή περισσότερες επιλογές σε απάντηση σε μια ερώτηση. 

Name: Το χαρακτηριστικό όνομα αποστέλλεται στο server με την αξία του δικαιώματος 
προαίρεσης (α) ο χρήστης επιλέγει. 

Value: Το χαρακτηριστικό τιμή υποδεικνύει την τιμή που αποστέλλεται στο 
διακομιστή, εάν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο. 
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Checkbox: Η ελέγχονται χαρακτηριστικό γνώρισμα δηλώνει ότι αυτό το πλαίσιο θα 
πρέπει να ελέγχονται κατά τη φόρτωση της σελίδας. Αν χρησιμοποιηθεί, η αξία του θα 

πρέπει να ελέγχονται. 

---------
<form actίon="http://www.example.com/profile. php"> 

<p>Please select your faνorite music services( s ): 
<br/> 
<input type="checkbox" name="service" νalue="itunes" 

checked="checked" /> iTunes 

</p> 
' </form> 

<input type="checkbox" name="service" νalue="lastfm" /> Last.Fm 
<input type="checkbox" name="serνice" νalue="spotify"/> Spotify 

Και παίρνουμε το αποτέλεσμα 

Please select }'Our faνorite music serν1ces{ s ): 

GlJ iTιmes Ο Last.F m U Sporify 

Drop down list 
<select> 

Ένα drop down list box επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξετε μία επιλογή από 
την αναπτυσσόμενη λίστα. To_<select> στοιχείο χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει 
ένα drop down list box. Περιέχει δw ή περισσότερα στοιχεία <option>. 

Name: Το χαρακτηριστικό όνομα υποδηλώνει το όνομα του στοιχείου ελέγχου φόρμας 
που αποστέλλονται στο διακομιστή, μαζί με την τιμή ο χρήστης επιλέξει. 

<option>: Το <option> στοιχείο χρησιμοποιείται για να καθορίσετε τις επιλογές που ο 
χρήστης μπορεί να επιλέξει από. Οι λέξεις ανάμεσα στο άνοιγμα και το κλείσιμο 

<option> </ option> ετικέτες θα εμφανίζεται στο χρήστη στο πτυσσόμενο πλαίσιο. 

Value: Το <option> στοιχείο χρησιμοποιεί το χαρακτηριστικό αξία για να δείξει την 
αξία που αποστέλλεται στο διακομιστή , μαζί με το όνομα του ελέγχου, εφόσον 

επιλέγεται αυτή η δυνατότητα. 

Selected: Το επιλεγμένο χαρακτηριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποδείξει 
την επιλογή που θα πρέπει να επιλέγεται όταν η σελίδα φορτώνει. Πρέπει να επιλέγεται 

η τιμή αυτού του χαρακτηριστικού. 

1 <form action="http://www.example.com/profile.php"> 
<p> What device do you listen to music οη ? </p> 
<select name="deνices"> 

<option value="ipod"> iPod</option> 
<option value="radio">Radio</option> 

-1 

1 
1 
1 
1 

____ ----~~!ion_~~!~e="com_p~!er'?S:om uter</optio~Ξ:__ ------·- _ 
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</select> 
</fοπη> 

Και παίρνουμε το αποτέλεσμα 

\\inat deνice do you listen to music on? 

•• 
1 Radio 
ις_~_l!l_eut e~ _ _J 

Μ ultiple select box 
<select> 

Size: Μπορείτε να μετατρέψετε ένα drop down κουτί επιλογής σε ένα πλαίσιο που 
εμφανίζει περισσότερες από μία επιλογές με την προσθήκη του χαρακτηριστικού 

μεγέθους. 

Multiple: Μπορείτε να επιτρέψετε στους χρήστες να επιλέγουν πολλαπλές επιλογές 
από τη λίστα προσθέτοντας τις πολλαπλές ιδιότητες, με την αξία των πολλαπλών . 

<fοπη action="http://www.example.com/profile.php"> 
<p>Do you play any ofthe following instruments? 
( Υ ou can select one or more than one options by holding down control οη. a 

PC.) </p> 
<select name="instruments" size="3" multiple="multiple"> 

<option value="guitar" selected="selected"> Guitar</option> 
<option value="drums"> Drums</option> 
<option value="keyboard"> Keyboard</option> 
<option value="bass"> Bass</option> 

</select> 
</fοπη> 

Και παίρνουμε το αποτέλεσμα 

Do you play any of the follo\\Ίng instnnnents? ( Υ ou can select one or more than one options by 

holding do-..νn control on a PC. ) 

~·-~-·, 
ι Guitar .... : 
ι 

!Drums , 
i 1 

1

. Keyboard ι. 
Bass ... : 
~----~---
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File input box 
<input> 

Αν θέλετε να επιτρέψετε στους χρήστες να ανεβάσετε ένα αρχείο, θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσετε ένα κουτί αρχείο εισόδου. 

Type= "file" 
Αυτό το είδος της εισόδου δημιουργεί ένα πλαίσιο που μοιάζει με μια μέθοδο 

εισαγωγής κειμένου που ακολουθείται από ένα κουμπί Αναζήτηση. Όταν ο χρήστης 

κάνει κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, ανοίγει ένα παράθυρο, μέχρι που τους επιτρέπει να 

επιλέξετε ένα αρχείο από τον υπολογιστή τους για να φορτωθούν στην ιστοσελίδα. 

-~fo~-~ctί~~=~htt-p:-//www--~~:am;le .com/up1oad.php"~~t-hod~~.p~~-t"_> ___ -- ----l 
, <p>Upload your song ίη ΜΡ3 format: </p> Ι 
1 

<input type="file" name="user-song" /> <br /> Ι 
<input type="submit" νa1ue="Upload" /> 

1 ! </form> 

Και παίρνουμε το αποτέλεσμα 

L"'pload your s.ong in ~1Ρ3 format 

li.~~αρχ~~~ Δεν επ ιλέχθηκε κανένα αρχείο 

j Uploa~ 

Submit button 
<input> 
Type = "submit" 

Το κουμπί υποβολής χρησιμοποιείται για την αποστολή της φόρμας στο 

διακομιστή. 

Name: Μπορεί να χρησιμοποιήσει έν_α χαρακτηριστικό όνομα, αλλά δεν χρειάζεται να 
έχουν ένα. 

Value: Το χαρακτηριστικό τιμή χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του κειμένου που 
εμφανίζεται σε ένα κουμπί. 

~form action="http://www.ex~~~le~-~om/subscήb~.p-hp"~--------------l 
<p>Subscribe to our emai1 list: </p> 

<input type="text" name="email" /> 
<input type="submit" value="Subscribe" value="Subscήbe" /_> ____ J 

1 </fοπη> 
L ___ ---------.. -----------------------------·-····--------·---··----· --------
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Και παίρνουμε το αποτέλεσμα 

Subscn'be to our email Jist 

Image button 
<input> 
Type = "image" 

... ·-----·-········-·······-·ι 
~ubscribe J 

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα για το κουμπί υποβολής, μπορείτε να 

δώσετε το είδος αποδίδουν αξία της εικόνας. 

,-·----------·- -·-·--· ------------ ------------·---------------.. ·~ 

! <form action="http://www.example.com/subscribe.php"> 
1 <p>Subscribe to our email list : </p> 

<input type="text" name="email" /> 

L~~-g~-~~:~~og~· -~~:~5:{) e="i~~ge'' sr~-= .. ~~a-~~~:~~~cribe.jp~~ width=" ~00'' ---·-j 
Και παίρνουμε το αποτέλεσμα 

Subscnbe to ουr etnail list: 

Υποβολή 

Button και hidden controls 
<button> 

Η <button> στοιχείο εισήχθη για να επιτρέψει στους χρήστες περισσότερο 
έλεγχο για το πώς εμφανίζονται τα κουμπιά τους, και να επιτρέψει άλλα στοιχεία για να 

εμφανιστούν μέσα στο κουμπί. 

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να συνδυάσετε κείμενο και εικόνες ανάμεσα στην 

ετικέτα ανοίγματος και κλεισίματος <button> κουμπί </> tag. 

<input> 
Type= "hidden" 
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Αυτό το παράδειγμα δείχνει επίσης ένα κρυφό στοιχείο ελέγχου φόρμας. Αυτά 

τα στοιχεία ελέγχου φόρμας δεν εμφανίζονται στη σελίδα. Επιτρέπουν την ιστοσελίδα 

συγγραφείς για να προσθέσετε τιμές σε μορφές που οι χρήστες δεν μπορούν να δουν. 

··-. -- - - --------·--·-··-····--···-· 

<form action="http://www.example.com/add.php"> 
<button><img src="images/add.gif' alt="add" width=" 10" height=" lO" /> 

Add </button> 
input type="lιidden" name="bookmark" νalue="lyrics" /> 

</form> 

Και παίρνουμε το αποτέλεσμα 

Add 1 

Φόρμες ελf:yχου με ετικέτες 

<label> 
Κατά την εισαγωγή των στοιχείων ελέγχου της φόρμας, ο κώδικας είναι απλές, 

αναφέρει το σκοπό του καθενός στο κείμενο δίπλα σε αυτό. Ωστόσο, κάθε μορφή 

ελέγχου θα πρέπει να έχουν τη δική <label> του στοιχείο, καθώς αυτό καθιστά τη 
μορφή προσβάσιμη σε χρήστες με προβλήματα όρασης. 

For: Το χαρακτηριστικό για τα κράτη που αποτελούν τον έλεγχο της ετικέτας ανήκει. 

- -- - - ----------~--------
' <label>Age: <input type="text" name="age" /></label> 
· <br/ > 
Gender: 
<input id="female" type="radio" name="gender" value="f'> 
<label for= "f emale "> F emale</label> 

, <input id="male" type="radio" name="gender" νalue="m"> 
<label for="male "> Male</label> 

Ομαδοποίηση στοιχείων 

<fieldset> 

- ___ J 

Μπορείτε να σχετίζονται με τη φόρμα της ομάδας ελέγχει από κοινού μέσα στο 

<fιeldset> στοιχείο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για μεγαλύτερες μορφές. 

<legend> 
Η <legend> στοιχείο μπορεί να έρθει αμέσως μετά την ετικέτα έναρξης 

<fieldset> και περιέχει μια λεζάντα που βοηθά στον εντοπισμό του σκοπού της εν λόγω 
ομάδας των μορφών ελέγχου. 

ll <fields~ege_n_d_>_c_o_n_t_ac_t_d_e __ t_ai_Is_<_/_Ie_g_e_n_d> ________________ j_' 
<label>Email: <br /> 
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</fieldset> 

<input type="text" name="email" /> 
</label><br /> 
<label>Mobile: <br /> 

<input type="text" name="mobile" /> 
</label><br /> 
<label> Τ elephone: <br /> 

<input type="text" name="telephone" /> 
</label> 

Και παίρνουμε το αποτέλεσμα 

,- Contact details -· -··· -· --·- --------- ------··------------
! 
1 Email: 
1 

MobiJe: 

Telephone: 

HTMLS 
Φόρμα επικύρωσης 

Επικύρωση βοηθά στο να διασφαλιστεί ο χρήστης εισάγει πληροφορίες σε μια 

μορφή που ο server θα είναι σε θέση να καταλάβει όταν υποβάλλεται η φόρμα. 

<form action="http://www.example.com/login/"method="post"> 
<label f or="username "> U sername: </label> 

<input type="text" name="username" required="required" 
/></title><br /> 

<label for="password "> Password:</label> 
<input type="password" name="password" 

required="required" /> 
<input type="submit" value="Submit" /> 

</form> 

Και παίρνουμε το αποτέλεσμα 

l }semame: 

Pass\νord: 

Date input 
<input> 

1Submit 1 

Η συλλογή πληροφοριών όπως ημερομηνίες, διευθύνσεις ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και διευθύνσεις URL με τη χρήση εισροών κείμενο . 
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Type="date" 
Αν ζητείτε μια ημερομηνία από τον χρήστη , μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα 

<ίnput> στοιχείο και να δώσει το είδος αποδίδουν αξία της ημερομηνίας. 

i <fonn action="http://www.example.com/bookings/"method="post"> 
<label for="username"> Departure date:</label> 

<input type="date" name="depart" /> 
<input type="submit" value="Submit" /> 

' </fonn> 

Και παίρνουμε το αποτέλεσμα 

E-mail και εισαγωγή 

<input> 

---·~- ·------ ---

Η HTML5 εισήγαγε επίσης εισόδους που επιτρέπουν στους επισκέπτες να 
εισάγετε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διευθύνσεις URL. 

Type = "email" 

.. J 

Αν ρωτήσετε έναν χρήστη για μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την είσοδο email. Τα προγράμματα περιήγησης που 
υποστηρίζουν την επικύρωση HTML5 θα ελέγξει ότι ο χρήστης έχει δώσει πληροφορίες 
με τη σωστή μορφή της διεύθυνσης email. 

Type= "url" 
Μία είσοδος URL μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ζητάτε ένα χρήστη για μια 

διεύθυνση ιστοσελίδας. Τα προγράμματα περιήγησης που υποστηρίζουν την επικύρωση 

HTML5 θα ελέγξει ότι ο χρήστης έχει δώσει πληροφορίες με τη μορφή μιας διεύθυνσης 
URL. 

------- -
<fonn action="http://www.example.org/subscήbe.php "> 

<p>Please enter your email address:</p> 

</form> 

<input type="email" name="email" /> 
<input type="submit" value="Submit" /> 

--· - ·------ ---~------·~~--·-" --·-·------------

Και παίρνουμε το αποτέλεσμα 

Please enter your email address: 
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Search input 
<input> 

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα μόνο πλαίσιο κειμένου για τα ερωτήματα 

αναζήτησης, HTML5 παρέχει έναν ειδικό τύπο εισόδου για το σκοπό αυτό. 

Type = "search" 
Για να δημιουργήσετε το πλαίσιο αναζήτησης για HTML5 το <input> στοιχείο 

θα πρέπει να έχουν ένα χαρακτηριστικό τύπο του οποίου η αξία είναι η αναζήτηση. 

<form action="http://www.example.org/search.php"> 
<p>Search:</p> 

</form> 

<input type="search" name="search" /> 
<input type="submit" νalue="Search" /> 

Και παίρνουμε το αποτέλεσμα 

Search: 

1 Search / 

Placeholder 
Σε κάθε μέθοδο εισαγωγής κειμένου, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα 

χαρακτηριστικό που ονομάζεται κράτησης θέσης των οποίων η αξία είναι το κείμενο 

που θα εμφανίζεται στο πλαίσιο κειμένου μέχρι να κάνει κλικ ο χρήστης σε εκείνη την 

περιοχή. 

<form action="http://www.example.org/search.php"> 
<p>Search:</p> 

<input type="search" name="search" placeholder='Έnter 
keyword" /> 

<input type="submit" νalue="Search" /> 
</form> 

Και παίρνουμε το αποτέλεσμα 

Search: 
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flJ Τι είναι 
Ένα αρχείο CSS (Cascadjng Style Sheet) σας επιτρέπει να διαχωρίσετε το 

περιεχόμενο των web sjtes (Χ) HTML σας από το ύφος του. Όπως πάντα μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το (Χ) HTML αρχείο σας για να κανονίσετε το περιεχόμενο, αλλά ο,τι 
έχει να κάνει με την παρουσίαση (γραμματοσειρές, χρώματα, φόντο, σύνορα, 

μορφοποίηση κειμένου, σύνδεση αποτελέσματα και ούτω καθεξής ... ) επιτυγχάνονται 
εντός CSS. 

Η CSS είναι η γλώσσα για τους web και graphjc desjgners ώστε να μάθουν. Εν 
συντομία για το «Cascading Style Sheet», η CSS είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται 
για να προσθέσει στυλ στα elements της HTML. 

Χρειαζόμαστε την CSS για να προσθέσουμε το δικό μας προσαρμοσμένο στυλ, 
να προσθέσουμε χρώμα, μέγεθος, στήλες, και διάταξη, ακόμα χρειαζόμαστε την CSS 
για να ομορφύνει την τυπογραφία μας και να προσθέσουμε υφές φόντου και εικόνες. 

Εάν η καλή HTML είναι το κλειδί για ένα οργανωμένο, προσβάσιμο web, τότε η CSS 
είναι το κλειδί για ένα όμορφο web. Η CSS βάζει το σχεδιασμό στο Web Design. 
Συνοπτικά επομένως τα πλεονεκτήματα της CSS είναι: 

• Εξοικονομεί χρόνο - Μπορείτε να γράψετε CSS μία φορά και στη συνέχεια 
να ξαναχρησιμοποιήσετε το ίδιο sheet σε πολλαπλές σελίδες HTML . 
Μπορείτε να ορίσετε ένα στυλ για κάθε HTML element και να εφαρμοστεί σε 
όσες ιστοσελίδες όπως θέλετε . 

• Οι σελίδες φορτώνονται πιο γρήγορα - Εάν χρησιμοποιείτε CSS , δεν 
χρειάζεται να γράψετε HTML tag χαρακτηριστικά κάθε φορά . Απλά γράψτε 
ένα CSS κανόνα μιας ετικέτας και ισχύουν για όλα τα περιστατικά της εν 
λόγω ετικέτας . Έτσι, λιγότερο κώδικα σημαίνει ταχύτεροι χρόνοι λήψεων. 

• Εύκολη συντήρηση - Για να κάνετε μια παγκόσμια αλλαγή , απλά αλλάζετε 
το στυλ και όλα τα στοιχεία σε όλες τις ιστοσελίδες θα ενημερώνονται 

αυτόματα. 

• Superior στυλ σε HTML - Η CSS έχει ένα πολύ ευρύτερο φάσμα 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων από την HTML , έτσι ώστε να μπορεί να 
δώσει πολύ καλύτερη ματιά στη σελίδα HTML σας σε σύγκριση με τα HTML 
χαρακτηριστικά. 

• Συμβατότητα σε πολλαπλές συσκευές - Τα στιλιστικά sheet επιτρέπουν στο 
περιεχόμενο να βελτιστοποιηθεί για περισσότερο από ένα τύπο συσκευής. 

Με τη χρήση του ίδιου εγγράφου HTML , διαφορετικές εκδόσεις ενός 
website μπορούν να παρουσιαστούν για φορητές συσκευές όπως PDAs και 
κινητά τηλέφωνα ή για την εκτύπωση. 

• Παγκόσμια web πρότυπα - Τώρα τα χαρακτηριστικά HTML είναι να 
αποδοκιμαστεί και αυτό είναι που συνιστάται η χρήση CSS. Έτσι, μια καλή 
ιδέα είναι να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε CSS σε όλες τις σελίδες HTML για 
να καταστούν συμβατές με τις μελλοντικές browsers. 

Ποιος δημιουργεί και διατηρεί την CSS ; 
Η CSS δημιουργήθηκε και συντηρείται από μια ομάδα ανθρώπων εντός της 

W3C που ονομάζεται Ομάδα Εργασίας CSS. Η Ομάδα Εργασίας CSS δημιουργεί 
έγγραφα που ονομάζονται προδιαγραφές. Όταν μια προδιαγραφή έχει συζητηθεί και 

επίσημα επικυρωθεί από τα μέλη του W3C, γίνεται σύσταση. 
Αυτές οι προδιαγραφές που ονομάζονται συστάσεις, επειδή το W3C δεν έχει 

κανέναν έλεγχο στην πραγματική υλοποίηση της γλώσσας. Ανεξάρτητες εταιρείες και 

οργανισμοί δημιουργούν αυτό το λογισμικό. 
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• Μαθαίνοντας την CSS 
Αρχικά θα διερευνήσουμε την εσωτερική μέθοδο. Με αυτό τον τρόπο απλά 

τοποθετείτε τον κώδικα CSS στο πλαίσιο των <head> </ head> tags του κάθε (Χ) 
HTML αρχείου που θέλετε δώσετε στυλ με το CSS. Η μορφή για αυτό φαίνεται στο 
παρακάτω παράδειγμα. 

<head> 
<title><title> 
<style type="text/css"> 
CSS Content Goes Here 

-1 

1 

</style> 1 

</head> 

. <b~s!P. ______________________ ····---------------------- --------------1 

Με αυτή τη μέθοδο κάθε (Χ) HTML αρχείο περιέχει τον κώδικα CSS που είναι 
απαραίτητος για να μορφοποιήσετε τη σελίδα. Αυτό σημαίνει ότι οποιεσδήποτε 

αλλαγές που θέλετε να κάνετε σε μία σελίδα, θα πρέπει να γίνει σε όλες. Η μέθοδος 

αυτή μπορεί να είναι καλή, αν χρειαστεί να δώσετε στυλ σε μόνο μία σελίδα, ή αν 

θέλετε διαφορετικές σελίδες να έχουν ποικίλες μορφές. 

Τα CSS είναι απλά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε μια ". Css" επέκταση 
που περιέχουν κανόνες στυλ. Για παράδειγμα, ας φανταστούμε ότι έχουμε ένα <hl> 
heading element σε μια σελίδα, και θα θέλουμε να το κάνουμε πορτοκάλι και 
κεντραρισμένο. Εδώ είναι ο κώδικας που θα προσθέσουμε στο αρχείο .css μας: 

~' -h_l_ϊ __ - ~---·--~-o-~-~_:_\f __ :_:i_: _~e_e~-t_e_r; ___________________ - _--------~J 
Anatomy of a CSS Rule 

Sefectar 

hl { .ι. J, Value 

color : orange; 
text-a li g n: center; 

} t Declaration = Property + Value 
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Ο κανόνας της CSS αρχίζει με "h 1 " , το οποίο είναι ο επιλογέας για το CSS. Ο 
επιλογέας λέει στον web browser ποιο XHTML element θέλουμε να του δώσουμε 
στυλ. Στη συνέχεια, η λέξη «color» είναι ένα property και «orange» είναι η αξία του. Η 
ιδιότητα και ζευγαρώνονται μεταξύ τους και δημιουργούν μια δήλωση. Δημιουργούμε 

πολύπλοκους κανόνες στυλ με τη σύνδεση πολλαπλών δηλώσεων μεταξύ τους, οι 

οποίες διαχωρίζονται με ερωτηματικά. Αυτό ολόκληρο το κομμάτι του κώδικα, 

συμπεριλαμβανομένου και του επιλογέα και των δηλώσεων, είναι γνωστό ως CSS Rule. 
Τέλος, αμέσως πριν και αμέσως μετά τις δηλώσεις επισυνάπτουμε τον κανόνα 

σε αγκύλες. 

• Πως χτίζουμε ένα αρχείο CSS 
Πρόκειται να γράψετε και να σώσετε το πρώτο αρχείο CSS. Ας ξεκινήσουμε με 

το άνοιγμα ενός προγράμματος επεξεργασίας κειμένου, όπως το σημειωματάριο 

(notepad) το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε προγραμματισμό HTML. 
Ας φανταστούμε πως έχουμε μια απλή ιστοσελίδα με τίτλο, και θέλουμε ο 

τίτλος να είναι πορτοκαλί και κεντραρισμένος. Προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα στο 

νέο κενό έγγραφο κειμένου σας: 

hl { 
color: orange; 
text-align: center; 

Σώζουμε το CSS αρχείο και το συνδέουμε με μια σελίδα XHTML. 

Α-=~~ Save ιn our CSS Test Folder . 

Όr~.,. !JJ~ ~,.- - ·Ο 
Η Dalι! t1!hn Η T!!!QS Η 5121! Η "Ra!!!g 

Oe!ktφ 

ιιr: MvCO<rpuιer 

j; ιe..rn Wct> <:oόt 

J. \'feb~ 

'ο"~ ~-=,!!818111--1 ~----ι 
S:..ve"" twe: jΑΙΙ Fies (*. "} 
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Σύνδεση αρχείου CSS με την σελίδα XHTML 
Το νέο αρχείο CSS είναι άχρηστο εάν δεν το δηλώσουμε σε κάποια ιστοσελίδα. 

Ας δημιουργήσουμε μια σελίδα XHTML εν συντομία για την συγκεκριμένη 
παρουσίαση. Δημιουργούμε μια κενή σελίδα στο notepad και προσθέτουμε τον 
παρακάτω κώδικα: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/I 999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/> 
<title>CSS-Test</title> 
</head> 
<body> 

<h1>CSS-Test</h1> 

<div id="box-one"> 
<p> This is box one. </p> 
</div> 

<div id="box-two"> 
<p>This is box two.</p> 
</div> 

</body> 
</html> 

~ΙDρ 

·:• ΜγC~ 
i j. L_.n ""e!> Cade 

j. Ι.'ι"d:ι~ 

foldus Λ ~j 

fk~:·::ϊ~=χ~=:ιιιι-111. !Μ!Ι.11.1111.111.11.ι::: ::::::: 
S&ν~as ~: iAIFιles (".") 

Select All Fίles ("'. *) 
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Σύνδεση δυο αρχείων μεταξύ τους 

Θα πρέπει ακόμα να πούμε στον web browser να φορτώσει το αρχείο " sιyle.css" 
όταν παρουσιάζεται η σελίδα "index.html". Προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα στο 
"index.html" ακριβώς πάνω από την </ head> tag κλεισίματος: 

------·- -·--- ·---------··1 

Αυτή η γραμμή κώδικα λέει στον browser μας ότι θέλουμε να συνδέσουμε ένα 
sheet style, το οποίο βρίσκεται στον ίδιο φάκελο με τη σελίδα XHTML μας, και ότι το 
όνομά του είναι "style.css". 

Τώρα, όταν προβάλουμε τη σελίδα "index.html" σε ένα web browser θα πρέπει 
να δούμε έναν κεντραρισμένο πορτοκαλί τίτλο: 

Th5 is box one. 

This is box t\νο . 

Ας δώσουμε στυλ σε δυο boxes 
Αν κοιτάξετε στον κώδικα της σελίδας XHTML μας, θα δείτε δύο <diν> . 

στοιχεία. Προσθέσαμε ένα χαρακτηριστικό της HTML το "id" για τα δύο αυτά στοιχεία 
και τους αναθέσαμε τιμές του "box-one" και "box-two". Μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε ένα στοιχείο "id" για να το επιλέξουμε και να του δώσουμε στυλ με 
CSS. Για παράδειγμα, ας κάνουμε το πρώτο κουτί γκρι, και το δεύτερο κουτί κίτρινο. 
Προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα στο αρχείο CSS σας, ακριβώς κάτω από το αρχικό 
κανόνα <h 1 >: 

' #box-one { 
background-color: gray; 

1 } 
#box-two { 
background-color: yellow; 
} 
addin : 10 χ; 
~--~~~------------- ------ - -------- -_______ j 

Όταν ένα στοιχείο έχει ένα "id" μπορούμε να έχουμε πρόσβαση με επιλογέα 
CSS με την τοποθέτηση μιας δίεσης(#) μπροστά από την αξία του id. Έτσι, για να 
επιλέξουμε το πρώτο <div> στοιχείο απλά πληκτρολογούμε"# box-one" και στη 
συνέχεια τον κανόνα CSS 

Όταν αποθηκεύετε το αρχείο CSS σας και ανανεώσετε τη σελίδα XHTML σε 
έναν web browser θα πρέπει να δείτε κάτι παρόμοιο με το παρακάτω: 
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This is box rn'o. 

fl] Βασικοί CSS Selectors 
Οι CSS Selectors μας επιτρέπουν να στοχεύουμε σε συγκεκριμένα στοιχεία 

HTML με δικά μας style sheets. 
Αρχικά θα πρέπει να έχετε μια σελίδα να της δώσουμε στυλ. Η CSS δεν είναι 

πολύ χρήσιμη χωρίς μια σελίδα με στυλ. Δημιουργήστε ένα κενό αρχείο κειμένου, και 

αντιγράψτε και να επικολλήστε την ακόλουθη XHTML: 

DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml 1/DTD/xhtml 1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8''/> 
<title>CSS Selectors</title> 
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" media="screen, projection" /> 
</head> 

<body> 
<hl >CSS Selectors</hl> 
<div id="intro"> 
<p>This is the <em>first</em> paragraph.</p> 
<p class="important">This is an <em>important</em> paragraph inside the Intro 
Div.</p> 
</div> 
<p> This is a regular paragraph. </p> 
<p class="important">This is an <em>important</em> paragraph that ίs not in the 
Intro Div.</p> 
</body> 
</html> 

Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο με το όνομα "CSS-Selectors" στην επιφάνεια 
εργασίας σας ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση που προτιμάτε. Στη συνέχεια, αποθηκεύστε 

το έγγραφό σε αυτό το φάκελο με το όνομα αρχείου index.html. 

44 



Η Σελίδα χωρίς το CSS: Ανοίξτε το index.html σε ένα web browser, και θα 
πρέπει να δείτε κάτι παρόμοιο με αυτό : 

. c 

CSS Selectors 

Τώρα, δημιουργήστε ένα νέο κενό έγγραφο κειμένου και αποθηκεύστε το στο 

φάκελο μας "CSS-Selectors" με το όνομα του αρχείου style.css. Είμαστε τώρα έτοιμοι 
να ξεκινήσουμε το φορμάρισμα της σελίδα μας με τους τέσσερις βασικούς τύπους 

Selector. 

Type Selectors 
Οι type selectors είναι πολύ απλοί. Αντιστοιχούν με οποιοδήποτε τύπο στοιχείου 

HTML. Για παράδειγμα, προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα στο κενό αρχείο CSS σας. 
Αυτά είναι τρία απλά type selectors: · 

body { 
font-family: Aήal, sans-serif; 
font-size: sma11; 
} 

hl { 
color: green; 
} 

em { 
color: red; 

__ l -··· ···········-····- ---- -- -- __ J 
Αυτός ο κώδικας επιλέγει κ φορμάρει το element <body>, καθώς και τα elements <hl> 
και <em> στην σελίδα μας. 
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CSS Selectors 

This is the fιr:.if ρ<1139raph . 

This is an ιrriρcriMt paιagraph inside the ΙιΨο Div. 

This is a regular paragraph. 

Thιs is aη 'Γ!1,cxχtarιf paragraph that is not in the tnιfo Drv. 

ID Selectors 
Αν ρίξετε μια ματιά στον κώδικα της σελίδας XHTML, θα παρατηρήσετε πως 

έχουμε ένα <diν> στοιχείο με ένα ID. Έχουμε αναθέσει ID elements όταν είναι 
μοναδικά σε μια σελίδα . Υπάρχει μόνο μια ενότητα "εισαγωγή" στη σελίδα μας. Αυτό 

είναι σημαντικό, επειδή τα δύο στοιχεία δεν μπορούν να έχουν την ίδια ταυτότητα. 

Όταν ένα στοιχείο έχει ένα ''ID" μπορούμε να έχουμε πρόσβαση με επιλογέα 
CSS (CSS selector) με την τοποθέτηση μιας δίεσης(#) μπροστά από την αξία του ID. 
Προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα στο αρχείο CSS σας, ακριβώς κάτω από το <hl> 
κανόνα: 

#intro { 
font-size: 130%; 
} 

: border: 1 χ solid black; 

- .1 ~•Xf 

Ek tdt ~ ~ ~--Iooίs--!jφ-------------
'C.,_·lf ,; (: Χ ώ 1.....: 1 tie:f/IC~/ι.JIA$~~ά~tc9/C U • ltt • ί G~ Ρ 
~-

CSS Selectors 

This is the firι;J par39raph. 

This ίs an ιrnpι;x:c;JJt paragraph inside the Ιnιιο Οiν 

This is a mgulaι paιagraph. 

This is aη ιff'.ooιta.rιt paragraph that is not in the lntro Div. 

Class Selectors 
Οι Class Selectors είναι πολύ παρόμοιοι με τους ID Selectors. Η κύρια διαφορά 

είναι ότι, ενώ ένα ορισμένο ID θα πρέπει να ανατεθεί σε ένα μόνο στοιχείο, μπορούμε 
να αναθέσουμε την ίδια κατηγορία σε τόσα στοιχεία όσα θέλουμε. 

Αν κοιτάξετε τον κώδικα της σελίδας XHTML μας, θα παρατηρήσετε ότι τα δύο 
tag της παραγράφου μας έχουν μια κατηγορία των «σημαντικών». Όταν ένα στοιχείο 
έχει μια κατηγορία που μπορούμε να έχουμε πρόσβαση με selector CSS τοποθετώντας 
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μια περίοδο μπροστά από το όνομα της κλάσης. Ας προσθέσουμε τον ακόλουθο κανόνα 

στο αρχείο CSS για να κάνουμε αυτά τα σημεία να ξεχωρίσουν: 

.important { 
} 
backg!<2_~~?~-~<?!or:_ yellow;_ 

eiι! fdit ~ Ηφοιy ~ Ioo!s ~ ---,...---------

• C ~ j__ ί fie :/ffC:fV~~ιt'.<δd~10ι>/C :.J · l~t ·1 . .,"~ Ρ 

ίs ϊs an imρortant paragraph inside the tntro Οiν. 

This is a r~guιaι paragraph. 

This is an ιmρorta11t paragraρh that is nοι in tlie Ιηιrο Dίν. 

Descendant Selectors 

Ί 
_j 

Φανταστείτε να θέλαμε τη σημαντική παράγραφο "intro" Diν να φαίνεται 
διαφορετικά από ό, τι το σημαντικό σημείο στο κάτω μέρος της σελίδας. Μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε έναν descendant selector για να επιτευχθεί αυτό. Προσθέστε τον 
ακόλουθο κανόνα CSS στο κάτω μέρος του αρχείου CS: 

----------i 
#intro .important { 
} 

,)~~_kg_ro_und-c.ol<:>E: _ <?!~~g~_i, __ _ _________ J 

Ας αναλύσουμε το πώς ο επιλογέας λειτουργεί. Ξεκινά με"# intro" που επιλέγει 
το Intro Diν μας. Αυτό ακολουθείται από ένα διάστημα, και στη συνέχεια ".important". 
Έτσι, ουσιαστικά ο επιλογέας λέει στο web browser πρώτον να βρει το στοιχείο με την 
ταυτότητα του intro, δεύτερον να πάει μέσα σε αυτό το στοιχείο και να βρούμε 
elements με την τάξη σημαντικών. 

~-1.~ 
ώ , _ , fir:/[/C~.l&'/Jd~'lfιl>JC {:/ • 

-=---·---- - -------------· 

ThiJ ι, • ι~ pac~ρh 

Thίs ίι an • 'f)!Κf.ι<' Ι ριnιρρ/\ thι.I it ιΙΟC in tM lrιt:ro Div. 
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Παρατηρήστε ότι στην πορτοκαλί παράγραφο, η λέξη «important» είναι 
κόκκινο. Ας φανταστούμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε το χρώμα, δεδομένου ότι το 

κόκκινο κείμενο σε πορτοκαλί φόντο είναι δύσκολο να διαβαστεί. Η λέξη «important» 
είναι μέσα σε ένα <em> στοιχείο, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε τον παρακάτω κώδικα 
για να επιλέξουμε και το στυλ: 

, #intro .important em { J 

1 , } 

- ---·---- - -·- ·· ------ ·- ·· · ---·--···- ·-- ----·- -- - · ............ _____ _______ ] 

Αυτός ο κώδικας λέει στον web browser να βρούμε το στοιχείο με ένα 10 του 
intro, μετά να πάει μέσα σε αυτό το στοιχείο και να βρει στοιχεία με τάξη 
σημαντικότητας και τέλος να πάει μέσα σε αυτό το στοιχείο κ να επιλέξει οποιοδήποτε 

<em> στοιχεία . 

,. Βοχ Model (1): Padding 
Προηγουμένως μάθαμε την βασική σύνταξη του κώδικα CSS. Είμαστε τώρα σε 

θέση να εφαρμόσουμε τις βασικές μορφές, όπως να ορίσουμε ένα χρώμα ή να 

κεντράρουμε ένα κείμενο. Αλλά πριν να μάθουμε προηγμένες τεχνικές CSS πρέπει να 
μελετήσουμε αυτό που είναι γνωστό ως "The Βοχ CSS Model". 

Τα στοιχεία είναι ορθογώνια 

Κατ 'αρχάς, θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε κάθε στοιχείο XHTML ως 
ένα ορθογώνιο (ή κουτί). Εμείς δίνουμε στυλ στα boxes μας με την ανάθεση ιδιοτήτων 
όπως πλάτη, τα περιθώρια, τα σύνορα και padding. Ο στόχος μας για σήμερα είναι να 
κατανοήσουμε το CSS property padding και πώς αυτή επηρεάζει τα στοιχεία μας. 
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.---__:~~..._Edge .of-element------------. 

lorem Ι~cΆo'ήte'ntmtn. consectetur adlρίsίcing efίι sed do eiusιnod 

tempor ci_diduni ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

νeni.:tm, quis nostrud exer<;itation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo co.nsequat. Ouis<1ute imredolor in reρrehenderit ίn νoluptate 

νelit esse cίllum dotore eu fugiat nuHa parί!)tur. Exceρteur sint occa~aι 

cupldatat non proident.. sunt ίn culpa ql.li offιcia deserunt mollit arιim id 

Σχήμα : Γράφημα για το padding property 

Όπως μεταδίδει το γράφημα, το paddίng χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει 

χώρο ανάμεσα στην άκρη του στοιχείου HTML μας, και το περιεχόμενο (συνήθως 

κείμενο) που περιέχει το elemenι 

Το Padding επηρεάζει το πλάτος των στοιχείων 
Μία από τις πιο δύσκολες πτυχές του CSS είναι η παρακολούθηση του αληθινού 

πλάτους των στοιχείων. Για παράδειγμα, πώς τα πράγματα όπως padding, borders και 
margίns επηρεάζουν το πλάτος ενός στοιχείου; Ας αρχίσουμε την κωδικοποίηση για να 

ανακαλύψουμε την απάντησή. 

Το πρώτο <dίν> είναι η βάση 

Κατ 'αρχάς, ας δημιουργήσουμε ένα <diν> στοιχείο με αναγνωριστικό της 

"βάσης" και να συμπεριλάβουμε κάποιο κείμενο μέσα από αυτό . Εδώ είναι ο κώδικας 

XHTML που θα εισαχθεί σε μια νέα ιστοσελίδα. 

<dίν id="base"> 
This is 300 pixels wide. 

</div> 

Τώρα, ας φτιάξουμε την βάση με 300 pixels πλάτος και ας δώσουμε ένα 
background χρώμα ώστε να δούμε το πλάτος του στον web browser. Παρακάτω 
παρατίθεται ο κώδικας CSS που θα εισάγουμε στο CSS αρχείο: 

---l 
#base { 

width: 300px; 
} 
background-color: yellow; 

1 

____ _J 
Το αποτέλεσμα θα είναι το παρακάτω στον web browser μας 

~ 1Ξ!!' -~ - -·· 
ι... . ' fio:: /Jl<~~..ι,Oc2Wρ}':r . ' • Ht. ~"~ Ρ 
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Το «πειραματικό» div 
Ας δημιουργήσουμε ένα δεύτερο <div> με ένα αναγνωριστικό του 

«πειράματος» και ας το τοποθετήσουμε απευθείας κάτω από τη βάση μας. Θα 

χρησιμοποιήσουμε αυτό το νέο <div> ώστε να δοκιμάσουμε ιδιότητες, όπως padding, 
margin και borders. Εδώ είναι ο κώδικας XHTML: 

<diν id="expeήment"> 

</div> 
~I!:ii~ is t!:i~-~~t;:!inιent: __ _ _ ··-····-·-·· - -- -----------

Τώρα θα δώσουμε στο πείραμα <div> ένα πλάτος 300 pixels, ένα χρώμα 
πορτοκαλί για το background και 1 Ο pixels padding: 

· #experiment { 
width: 300px; 

1 background-color: orange; 

ι~- p~~~J_!?:g_:_l_Q~! --- . 

Άνισα πλάτη 

-------------- -- -·· ·-···- - ------

Όταν ανανεώσουμε τη σελίδα μας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, 
βλέπουμε ότι το νέο μας πορτοκαλί <div> είναι ευρύτερο από ότι το πρώτο μας <diν>. 
Μπορούμε να αποδίδεται το ίδιο πλάτος 300 pixels, αλλά 1 Ο pixels padding βάρυναν. 
Παρατηρήστε πως το κείμενό μας στο πορτοκαλί κουτί είναι 1 Ο pixels μέσα στο 
αριστερό άκρο του <div> element. Υπάρχει επίσης 10 pixels padding στη δεξιά πλευρά 
του κουτιού μας, οπότε συνολικά το νέο πλαίσιο μας είναι 20 pixels ευρύτερο από την 
γκρι βάση μας. 

Κάνοντας ίσα τα πλάτη 

Ας προσποιηθούμε ότι θέλουμε το πορτοκαλί <div> μας να ταιριάζει με το γκρι 
<div> μας σε πλάτος. Αυτό απαιτεί από εμάς να μειώσουμε την αξία του πλάτους 
πορτοκαλί <div> κατά 20 pixels για να αντισταθμίσει το παραγέμισμα που 
προσθέσαμε. Ας επεξεργαστούμε την δήλωση πλάτους CSS για το πείραμα <div> μας: 

~peήment { -----l 
1 width: 280px; 

L:::::~:c::~-orange~--------------------..... _________________ j 
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Όταν ανανεώσουμε τη σελίδα μας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web 
βλέπουμε ότι τα δύο <dίν> στοιχεία είναι πλέον ίσα με το πλάτος. Τώρα έχουμε μια 

βασική κατανόηση του πώς λειτουργεί το property padding. Δίνει στο περιεχόμενο μέσα 
σε ένα στοιχείο, στην περίπτωση αυτή στο κείμενο μας, χώρο για να αναπνεύσει από 

την άκρη του στοιχείου. Το Padding αλλάζει και το πλάτος ενός στοιχείου και μάθαμε 
πώς να χρησιμοποιούμε κάποια βασικά αριθμητικά για να κρατάμε τα στοιχεία μας ίσα. 

~ Βοχ Model (11): Margin 
Όπως ξεκινάτε το σχεδιασμό σχεδιαγραμμάτων με CSS αναπόφευκτα θα 

χρειαστεί να δημιουργήσετε απόσταση μεταξύ των στοιχείων. Ως εκ τούτου, παρακάτω 

θα ασχοληθούμε με το «margin» property. Ας ξεκινήσουμε με μια γρήγορη εικόνα για 
να τονίσει την ιδιότητα του margin στην πράξη: 

= Margin-right of Element Α 

Element Α Element Β 

Margin (περιθώριο) είναι το διάστημα που προστίθεται στο εξωτερικό ενός 
στοιχείου (πέρα από την ακμή του στοιχείου, ή στα σύνορα) . Σε ορισμένες περιπτώσεις, 

το padding και το margin μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί ένα παρόμοιο 
συναίσθημα, αλλά είναι σημαντικό να γίνει κατανοητή η διαφορά. Το padding 
προσθέτει χώρο στο εσωτερικό ενός στοιχείου, ενώ το margin προσθέτει χώρο στο 
εξωτερικό ενός στοιχείου. 

Ας κωδικοποιήσουμε ένα απλό παράδειγμα για το margin. Αρχίστε με τον 
ακόλουθο κώδικα HTML, και τοποθετήστε το σε ένα κενό αρχείο XHTML. 

---------·------- --· -

<div id="box-a"> 
! <p> Βοχ Α </p> 
1 </div> 

----- -· ·-- - - . --- ··~------ 1 

-----------· -------·-------------·-··-· 
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, <div id="box-b"> 
</div> 

, <p> Βοχ B</p> 

Στη συνέχεια, δίνουμε στα δυο αυτά boxes ένα πλάτος, ένα χρώμα 
παρασκηνίου, περιθώριο και padding. Προσθέτουμε το παρακάτω κώδικα στο αρχείο 
css: 

#box-a { 
width: 300px; 

padding: 15px; 
i background-color: orange; 
J border: 1 px solid black; 
Ι } 
1 

Ι #box-b { 

1 

width: 300px; 
padding: 15px; 

1 background-color: gray; 
} 

border: 1 

Όταν το ανοίξουμε σε web browser ο κώδικας θα μας παρουσιάσει το παρακάτω: 

Τώρα ας φανταστούμε ότι θέλουμε να δώσουμε 1 Ο pixels απόσταση μεταξύ των 
δυο κουτιών. Μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό προσθέτοντας ένα περιθώριο στο τέλος 

του box-a με τον παρακάτω κώδικα: 

#box-a { 

1 

rnargin-bottom: 1 Opx; 
width: 300px; 

1 padding: 15px; 
Ι background-color: orange; 

ι~order: 1 px solid blac~; __ _____________ ---------------·-·--------------------~ 
Μόλις ανανεώσουμε τον web browser, η εικόνα που θα εμφανιστεί θα είναι σαν 

την παρακάτω 
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Βοχ.Α 

Θα αναρωτηθείτε αν θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει περιθώριο προς τα πάνω 

στο box-b. Ας το επιχειρήσουμε παρακάτω, διπλασιάζοντας την απόσταση 
προσθέτοντας και άλλα 1 Ο pixels περιθωρίου στο box-b: 

#box-b { 
, margin-top: 1 Opx; 
i width: 300px; 
1 padding: 15px; 
1 background-color: orange; 
; } 

border: 1 px solid black; 
--~-

Όταν ανανεώσετε την σελίδα θα παρατηρήσετε ότι το η απόσταση δεν 

διπλασιάστηκε αλλά παρέμεινε το ίδιο με το παραπάνω. Αυτό συνέβη διότι δυο 

περιθώρια αγγίζονται, οπότε το ένα επικαλύπτεται. Ειδικότερα, όταν δυο περιθώρια 

αγγίζονται διατηρείται εκείνο που είναι μεγαλύτερο οπότε το μικρότερο εξα<j>ανίζεται. 
Για να παρουσιάσουμε επακριβώς αυτό που αναφέρουμε παραπάνω ας 

αυξήσουμε το περιθώριο του box-b από τα 1 Ο στα 11 pixels. Όταν κάνουμε ανανέωση 
της σελίδας θα παρατηρήσουμε ότι το διάστημα δεν έγινε 21 pixels αλλά απλά 
αυξήθηκε κατά 1 pixel. 

Η διαφορά είναι τόσο μικρή κ κατά συνέπεια μη αισθητή και στην εικόνα που 
παρατίθεται παραπάνω. 
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Ε Ιδιότητες στενογραφίας (Padding and Margin) 
Οι ιδιότητες του CSS το padding και margin είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη 

web διατάξεων. Εφόσον το ορθογώνια (στοιχεία επιπέδου μπλοκ) έχει τέσσερις γωνίες, 
θα πρέπει συχνά να ορίζετε τέσσερις διαφορετικές ιδιότητες padding σε ένα στοιχείο. 
Εάν είστε αρχάριος, αυτός είναι ο κώδικας που πιθανόν θα χρησιμοποιήσετε: 

1 #header { 
padding-top: 1 Opx; 

padding-right: Ι 5px; 
padding-bottom: 6px; 
padding-left: Ι 5px; 

J ___ ·-- -·-··-----

Ωστόσο, υπάρχει ένας πολύ πιο αποτελεσματικός τρόπος εφαρμογής των 

τεσσάρων τιμών padding ή margin (για να μην αναφέρουμε πιο εύκολο!). Εδώ είναι η 
πρώτη σας γεύση από CSS. Ο κώδικας που ακολουθεί επιτυγχάνει τα ίδια ακριβώς 
αποτελέσματα με το παράδειγμα padding που μόλις δώσαμε: 

#header { 
paddi ng: 

} 

top rί9t1t t)ottoιη left 

lOpx 1 5χ 6px 15px; 

Μπορείτε Ι!παριθμήσετε τέσσερις 1ιμές, τη μια μετά την άλλη, και ο web 
browser ερμηνεύει αυτό ως τέσσερις (δεξιό"στροφα-πάνω, δεξιά, κάτω, αριστερά) 
κατευθύνσεις τιμών. 

Ομοίως, μπορείτε επίσης να απαριθμήσετε δύο τιμές σε μια σειρά και ο browser 
θα ερμηνεύσει το πρώτο να είναι πάνω και από κάτω, και η δεύτερη τιμή δεξιά και 

αριστερά. 

# he ade r { toρ&bottom left&rίght 

padding: lOpx 15χ; 
} 

Χρησιμοποιώντας αυτή τη νέα γνώση, ας φανταστούμε ότι πρέπει να 

προσθέσουμε 1 Ο pixels του δεξιού περιθωρίου και Ι 5 pixels του κάτω περιθωρίου σε 
ένα στοιχείο. Εδώ είναι ο κώδικας που θα χρησιμοποιηθεί: 

Γ-·-

1 #header { 
·- -------1 

} 

ί_f!largir.i. : . 0_1_91?~1.5-Ε~ Q; _____ -------------···-----

Χρησιμοποιήσαμε την τετραπλή αξία του shorthand syntax και απλά 
περιλάβαμε μηδενικά για τις κατευθύνσεις (πάνω και αριστερά) που δεν θέλαμε να 

δηλώσουμε περιθώριο. 
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5IJ Εμφάνιση της Javascript 
Javascript είναι μια γλώσσα δέσμης ενεργειών που παράγεται από την 

Netscape για χρήση εντός των ιστοσελίδων HTML. Βασίζεται σε Jaνa και είναι 
χτισμένο σε όλα τα μεγάλα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης . 

Πλεονεκτήματα που αξίζει να ειπωθούν για την jaνascript είναι ότι: 

• Είναι μια ελαφριά γλώσσα προγραμματισμού. 

• Έχει σχεδιαστεί για τη δημιουργία δικτύου - centric εφαρμογές. 
• Είναι συμπληρωματικό και να ενσωματώνεται με Jaνa. 

• Είναι συμπληρωματικό και ολοκληρώνεται με την HTML. 
• Είναι μια ανοικτή και crοss-πλατφόρμα. 

Σύνταξη JavaScript: 
Η JaνaScript αποτελείται από δηλώσεις JaνaScript που τοποθετούνται εντός των 

<script> ... </script > HTML tag σε μια ιστοσελίδα. 
Μπορείτε να τοποθετήσετε την ετικέτα <script> που περιέχει JavaScript 

οπουδήποτε μέσα στην ιστοσελίδα, αλλά είναι προτιμώμενος τρόπος για να το 

κρατήσει εντός των ετικετών <head>. 
Το <script> tag προειδοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης για να ξεκινήσει την 

ερμηνεία όλου του κειμένου μεταξύ των ετικετών ως σενάριο. Το απλό συντακτικό της 

JavaScript παρουσιάζεται παρακάτω: 

<script ... > 
JavaScript code 

_:Jscript> _____ _ _ 

Η ετικέτα script παίρνει δύο σημαντικά χαρακτηριστικά : 

1 
1 

1 

• Language: Αυτό το χαρακτηριστικό καθορίζει τι scripting γλώσσα 
χρησιμοποιείτε. Τυπικά , η αξία του θα είναι javascript . Παρόλο που οι 
πρόσφατες εκδόσεις της HTML ( και XHTML ) έχουν σταματήσει σταδιακά τη 
χρήση αυτού του χαρακτηριστικού . 

• Type: Αυτό το χαρακτηριστικό είναι αυτό που τώρα συνιστάται να αναδείξει τη 
γλώσσα scripting στην χρήση και την αξία του και θα πρέπει να οριστεί σε 
11 text/javascript ". 

Έτσι, το τμήμα της JaνaScript θα μοιάζει κάπως έτσι: 

<script language="javascήpt" type=11text/javascript"> 
JavaScript code _J 

_5/scήpt> ----~·-----

Πρώτο σενάριο Javascript 
Ας γράψουμε ένα παράδειγμά που να εκτυπώνει το 11 Hello World 11 

1 <html> 
1 <body> . 
<scήpt Iariguage=11javascήpt" type_:="text/javascript"> ______ _ 
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<!--
document. wήte("Hello World ! ") 

//--> 
</scήpt> 

</body> 
</html> 

Ο παραπάνω κώδικας θα παρουσιάσει το παρακάτω αποτέλεσμα 

Κενά και γραμμές διακοπών 

JaνaScript αγνοεί κενά, tabs, και νέες γραμμές που εμφανίζονται στα 
προγράμματα JavaScήpt . Επειδή μπορείτε να χρησιμοποιείτε κενά, tabs, και νέες 
γραμμές ελεύθερα στο πρόγραμμά σας είστε ελεύθεροι να διαμορφώσετε τα 

προγράμματά σας σε ένα τακτοποιημένο και συνεπή τρόπο που κάνει τον κώδικα 

εύκολο να διαβαστεί και να είναι κατανοητός. 

Το ερωτηματικό είναι προαιρετικό 

Οι απλές δηλώσεις στην JavaScript γενικά ακολουθούνται από ένα 
ερωτηματικό, ακριβώς όπως είναι σε C, C ++ και Jaνa. Η JavaScript, ωστόσο , 

επιτρέπει να παραλείψετε αυτό το ερωτηματικό, αν οι δηλώσεις σας είναι 

τοποθετημένες σε ξεχωριστή γραμμή η κάθε μια. Για παράδειγμα, ο κώδικας που 

ακολουθεί θα μπορούσε να γραφτεί χωρίς ερωτηματικά. 

- --- ··· ·- ----.-··---- -----· 

<script language="javascript" type="text/javascήpt"> 

<!-- varl = 

1

10 var2 = 20 
//--> 

ι <!_~~ήΡ.t> 
·---- ------

Αλλά όταν μορφοποιηθεί σε μια ενιαία γραμμή όπως παρακάτω, τα ερωτηματικά 

απαιτούνται 

i <script language="javascήpt" type="text/javascript"> 

' <'--' . 
' varl = 10; var2 = 20; 
//--> 

1 

! </scήpt> 

Υπόθεση Ευαισθησίας 

Η JavaScήpt είναι μια «ευαίσθητη» γλώσσα . Αυτό σημαίνει ότι οι λέξεις

κλειδιά, οι μεταβλητές, τα ονόματα συναρτήσεων, και οποιαδήποτε άλλα 

αναγνωριστικά πρέπει πάντα να είναι δακτυλογραφημένα με μια συνεπή 

κεφαλαιοποίηση των γραμμάτων. Έτσι πχ τα αναγνωριστικά Time, Tlme και ΤΙΜΕ θα 
έχουν διαφορετικές σημασίες στην JavaScript. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή όταν 
γράφετε τις μεταβλητές και τις συναρτήσεις στην Javascript. 
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Σχόλια στην Javascript 
Η Javascript υποστηρίζει σχόλια τύπου C και C++. Έτσι: 

• Κάθε κείμενο μεταξύ // και το τέλος μιας γραμμής αντιμετωπίζεται ως σχόλιο 

και αγνοείται από την JavaScript . 
• Κάθε κείμενο μεταξύ των χαρακτήρων /* και*/ αντιμετωπίζεται ως ένα σχόλιο. 

Αυτό μπορεί να εκτείνεται σε πολλαπλές γραμμές . 
• Η JavaScript αναγνωρίζει επίσης και το σχόλιο HTML με την ανοιχτή 

ακολουθία <!--.Η JavaScript το αντιμετωπίζει ως ένα σχόλιο μίας γραμμής, 
όπως ακριβώς κάνει και το / / σχόλιο. 

• Το σχόλιο της HTML με το κλείσιμο της ακολουθίας --> δεν αναγνωρίζεται από 
την JavaScript γι 'αυτό πρέπει να γραφτεί ως // --> . 

!IJ Χρήση JavaScript σε αρχείο HTML 
Υπάρχει μια ευελιξία που παρέχεται όσον αφορά τον κώδικα JavaScript 

οπουδήποτε σε ένα έγγραφο HTML. Αλλά υπάρχουν οι εξής πλέον προτιμώμενοι 
τρόποι για να συμπεριλάβουμε JavaScήpt στο αρχείο HTML. 

• Scήpt in <head> ... </head> section. 
• Script in <body> .. . </body> section. 
• Script in <body> ... </body> and <head> ... </head> sections. 
• Script ί η and external file and then include in <head> ... </head> section. 

Τύποι δεδομένων JavaScript 
Η JavaScript σας επιτρέπει να εργάζεστε με τρεις πρωταρχικούς τύπους δεδομένων: 

• Numbers πχ 123,_ 120.50 κλπ. 
• Strings of text πχ "This text string" κλπ. 
• Boolean πχ true or false. 

Η JavaScript ορίζει επίσης δύο ασήμαντους τύπους δεδομένων, το null και το 
undefined, καθένα από τα οποία ορίζει μόνο μία τιμή. 

Μεταβλητές JavaScript 
Όπως πολλές άλλες γλώσσες προγραμματισμού, έτσι και η JavaScript έχει 

μεταβλητές. Οι μεταβλητές μπορούν να θεωρηθούν ως ονόματα δοχείων . Μπορείτε να 
τοποθετήσετε τα δεδομένα σε αυτά τα δοχεία και στη συνέχεια να αναφέρεστε στα 
δεδομένα απλά ονομάζοντας το δοχείο. 

Πριν χρησιμοποιήσετε μια μεταβλητή σε ένα πρόγραμμα JavaScript, θα πρέπει 
να το δηλώσετε. Οι μεταβλητές δηλώνονται με τη λέξη-κλειδί var ως εξής: 

r--- -
· <scήpt type="text/javascript"> 

- ------· 

1 <!-- var 
ι money; var 
name; //--> 

1 
</script> 

·-~--~~--~~~--~. 
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Πεδίο μεταβλητής Javascript 
Το πεδίο μιας μεταβλητής είναι η περιοχή του προγράμματός σας, στην οποία 

ορίζεται. Η μεταβλητή της JavaScript θα έχει μόνο δύο πεδία. 

• Global variables: Μια παγκόσμια μεταβλητή έχει παγκόσμια εμβέλεια, που 
σημαίνει ότι έχει οριστεί παντού στον κώδικά της JavaScript. 

• Local variables: Μια τοπική μεταβλητή που θα είναι ορατή μόνο μέσα σε μια 
συνάρτηση, όπου αυτή ορίζεται. Παράμετροι λειτουργίας είναι πάντα τοπικοί σε 

αυτή τη λειτουργία. 

Ονόματα μεταβλητών Javascript 
Όταν ονοματίζουμε τις μεταβλητές της JavaScript πρέπει να κρατάμε τους 

ακόλουθους κανόνες: 

• Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κάποια από τις λέξεις κλειδιά της JaνaScript για 

όνομα μεταβλητής. Αυτές οι λέξεις-κλειδιά αναφέρονται στην επόμενη ενότητα. 

Για παράδειγμα, break ή boolean σαν ονόματα μεταβλητών δεν είναι έγκυρα. 
• Δεν θα πρέπει να ξεκινάνε με ένα αριθμό ( 0-9 ). Θα πρέπει να αρχίζουν με ένα 

γράμμα ή το χαρακτήρα υπογράμμισης. Για παράδειγμα, το l 23test είναι ένα μη 
έγκυρο όνομα μεταβλητής, αλλά το _123test είναι έγκυρο. 

• Τα ονόματα των μεταβλητών είναι ευαίσθητη υπόθεση. Για παράδειγμα, το 

Name και το name είναι δύο διαφορετικές μεταβλητές. 

Δεσμευμένες λέξεις Javascript 
Τα παρακάτω είναι δεσμευμένες λέξεις στην Javascriptt. Δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως μεταβλητές JavaScript, συναρτήσεις, μεθόδους, ετικέτες βρόχου ή 
οποιαδήποτε όνομα αντικειμένου. 

1 
abstract 

1 
else 

-~·---------

1 
instanceof 1 switch 

' boolean enum i int 1 synchronized 

Ι break export 1 interface 1 this 

byte extends long 
1 throw 

false native 
1 case 1 throws 

final 1
new 

transient 1 catch 
1 finaJly ' null 

1 true / char float package 
, class for private 1 try ' 
1 const function protected typeof 

continue goto , public 1 var 
1 debugger if 1 void return 
j default implements short 1 volatile 
delete import static 

1 :~~· _____ J do ΙΠ j super 
double _ι ____ 
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!Ε Τελεστές JavaScript 
The Arίthmatic Operators 

Παρατίθενται αριθμητικοί χειριστές (operators) που υποστηρίζονται από την 
γλώσσα της Jaνascript. Ας υποθέσουμε ότι η μεταβλητή Α έχει το 1 Ο και η Β μεταβλητή 
κρατά το 20, τότε: 

Τελεστt)ς Περιγραφή Παράδειγμα 

+ Προσθέτει 2 τελεστές Α + Β δίνει 30 
- Αφαιρεί τον 2° τελεστή από τον πρώτο Α- Β δίνει -10 

* Πολλαπλασιάζει τους 2 τελεστές Α * Β δίνει 200 
/ Διαιρεί τον αριθμητή από τον παρανομαστή Β / Α δίνει 2 

Ο/ο 
Μετρο χειριστη και το υπολοιπο τμημα μετα 
διαίpεσηι::; Β % Α δίνει Ο 

The Comparison Operators 
Παρατίθενται συγκριτικοί χειριστές (operators) που υποστηρίζονται από την 

γλώσσα της Jaνascript. Ας υποθέσουμε ότι η μεταβλητή Α έχει το 1 Ο και η Β 
μεταβλητή κρατά το 20, τότε: 

Τελεστής Περιγραφή Παράδειγμα 

Ελέγχει αν οι αξίες των δύο 

-- τελεστών είναι ίσες ή όχι, αν ναι, (Α == Β) μη αληθές 
τότε η κατάσταση γίνεται αληθινή 

Ελέγχει αν οι αξίες των δύο 

,_ τελεστών είναι ίσες ή όχι, εάν οι 
(Α != Β) αληθές 

τιμές δεv είνάι ίσες, τότε η 
κατάσταση γίνεται αληθινή 

Ελέγχει αν η τιμή του αριστερού 

τελεστή είναι μεγαλύτερη από την 

> αξία του δεξιού τελεστή, αν ναι, (Α > Β) μη αληθές 
τότε η κατάσταση γίνεται 

πραγματικότητα. 

Ελέγχει αν η τιμή του αριστερού 

τελεστή είναι μικρότερη από την 

< αξία του δεξιού τελεστή, αν ναι, (Α < Β) αληθές 
τότε η κατάσταση γίνεται 

πραγματικότητα. 

Ελέγχει αν η τιμή του αριστερού 

τελεστή είναι μεγαλύτερη ή ίση με 

>= την αξία του δεξιού τελεστή, αν ναι, (Α>= Β) μη αληθές 

τότε η κατάσταση γίνεται 

πραγματικότητα. 

Ελέγχει αν η τιμή του αριστερού 

τελεστή είναι μικρότερη ή ίση με 

<= την αξία του δεξιού τελεστή, αν ναι, (Α <= Β) αληθές 
τότε η κατάσταση γίνεται 

πραγματικότητα. 
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The Logical Operators 
Παρατίθενται λογικοί χειριστές (operators) που υποστηρίζονται από την γλώσσα 

της Javascήpt. Ας υποθέσουμε ότι η μεταβλητή Α έχει το 1 Ο και η Β μεταβλητή κρατά 
το 20, τότε: 

Τελεστής Περιγραφή Παράδειγμα 

Ονομάζεται λογικός τελεστής AND. Αν και οι 
&& δύο τελεστές είναι μη μηδενικοί, τότε η (Α && Β) αληθές 

κατάσταση γίνεται πραγματικότητα. 

Ονομάζεται λογικός τελεστή OR. Εάν κάποιος 

11 από τους δύο τελεστές είναι μη μηδενικός, τότε (Α 11 Β) αληθές 

η κατάσταση γίνεται πραγματικότητα. 

Ονομάζεται λογικός τελεστής ΝΟΤ. 

! 
Χρησιμοποιείται για να αντιστρέφει τη λογική 

!(Α && Β) ψευδές 
κατάσταση του τελεστή. Αν η συνθήκη είναι 

αληθής, τότε το λογικό ΝΟΤ θα είναι ψευδές. 

The Bitwise Operators 
Παρατίθενται δυαδικοί χειριστές ( operators) που υποστηρίζονται από την 

γλώσσα της Jaνascript. Ας υποθέσουμε ότι η μεταβληη) Α έχει το 2 και η Β μεταβλητή 
κρατά το 3, τότε: 

Τελεσηlc: Περιγραφή Παράδειγμα 

Ονομάζεται δυαδικός τελεστής AND . 
& Εκτελεί μια Boolean AND λειτουργία σε κάθε (Α _& Β) κάνει 2 

κομμάτι των integer επιχειρημάτων της. 
Ονομάζεται δυαδικός OR τελεστής. Εκτελεί 

1 μια Boolean OR λειτουργία σε κάθε κομμάτι (Α 1 Β) κάνει 3 
των integer επιχειρημάτων της. 
Ονομάζεται δυαδικός XOR τελεστής. 
Εκτελεί μια Boolean αποκλειστική OR 

Λ 
λειτουργία κάθε κομμάτι των integer 

(Α Λ Β) κάνει 1 
επιχειρημάτων της. Αποκλειστικό ΟΡ 

σημαίνει ότι ή ο ένας τελεστής ή ο άλλος 

είναι αληθής αλλά όχι και οι δυο. 

Ονομάζεται δυαδικός ΝΟΤ τελεστής. Είναι 
~ ένας μοναδιαίος τελεστής και λειτουργεί (~Β) κάνει -4 

αντιστρέφοντας όλα τα bits του τελεστή . 
Ονομάζεται δυαδικός Shift Left τελεστής. 
Μετακινεί όλα τα bits στην πρώτη του 
τελεστή προς τα αριστερά από τον αριθμό 

των θέσεων που αναφέρονται στο δεύτερο 

<< 
τελεστή. Τα νέα bits γεμίζουν με μηδενικά. 

(Α << 1) κάνει 4 
Η μετατόπιση αριστερά κατά μία θέση 

ισοδυναμεί με τον πολλαπλασιασμό κατά 2, 
μετατοπίζοντας το κατά δύο θέσεις 

ισοδυναμεί με τον πολλαπλασιασμό κατά 4, 
κλπ. 
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Ονομάζεται δυαδικός Shift Right μέσω 
χειριστή. Κινεί όλα τα bits στην πρώτη του 
τελεστή προς τα δεξιά από τον αριθμό των 

θέσεων που αναφέρονται στο δεύτερο 

τελεστή. Τα δυαδικά ψηφία που γεμίζουν 

εξαρτώνται από το bit πρόσημο του αρχικού 
τελεστή, προκειμένου να διατηρηθεί το σήμα 

του αποτελέσματος. Εάν ο πρώτος τελεστής 

>> είναι θετικός, το αποτέλεσμα έχει μηδενικά (Α>>l)κάνειl 

που τοποθετούνται στα υψηλά bits - Εάν ο 
πρώτος τελεστής είναι αρνητικός, το 

αποτέλεσμα έχει αυτά που τοποθετούνται στα 

υψηλά bits. Μετατοπίζοντας κατά δεξιά 
ισοδυναμεί με τη διαίρεση δια του 2 ( 
απορρίπτοντας το υπόλοιπο ), μετατοπίζοντας 
δεξιά δύο θέσεις είναι ισοδυναμεί με ακέραια 

διαίρεση με 4 , και ούτω καθεξής . 
Ονομάζεται δυαδικός Shift Right με μηδενικό 
τελεστή. Ο εν λόγω χειριστής είναι ακριβώς 

>>> όπως ο τελεστής>>, εκτός του ότι τα bits που (Α >>> 1) κάνει 1 
εναλλάσσονται στα αριστερά είναι πάντα 

μηδέν. 

The Assignment Operators 
Παρατίθενται χειριστές ( operators) ανάθεσης που υποστηρίζονται από την 

γλώσσα της Javascript. 

Τελεστής Περιγραφή Παράδειγμα 

Απλός φορέας ανάθεσης, Εκχωρεί τιμές 
C = Α + Β εκχωρεί την 

= από δεξιά πλευρά τελεστή στην 
αριστερή. 

αξία Α + Β στην C 

Προσθήκη ADD φορέα ανάθεσης, 

+= 
προσθέτει δεξιό όρο στον αριστερό C += Α ισοδυναμεί με 
τελεστή και να εκχωρεί το αποτέλεσμα C=C+A 
στον αριστερό τελεστή. 

Αφαίρεση AD D φορέα ανάθεσης, 
αφαιρεί το δεξί τελεστή από τον C - = Α ισοδυναμεί με - -
αριστερό και να εκχωρεί το αποτέλεσμα C=C-A 
στον αριστερό. 

Πολλαπλασιάζει το δεξιό τελεστή με το 
C *= Α ισοδυναμεί με *= αριστερό και να εκχωρεί το αποτέλεσμα 

στον αριστερό. 
C= C * Α 

Διαίρει AND φορέα ανάθεσης. Χωρίζει 
C /= Α ισοδυναμεί με 

/= αριστερό όρο με τον δεξιό τελεστή και να 

εκχωρεί το αποτέλεσμα στον αριστερό. 
C=CIA 

Μέτρο AND φορέα ανάθεσης, λαμβάνει 
C %= Α ισοδυναμεί με 

01ο= το μέτρο με τη χρήση δύο τελεστών και 

εκχωρεί το αποτέλεσμα στον αριστερό. 
C = C%A 
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The Conditional Operator (? :) 
Υπάρχει ένας τελεστής που ονομάζεται conditional τελεστής. Αυτός αξιολογεί 

πρώτα μια έκφραση αν είναι αληθινή ή ψεύτικη η αξία και στη συνέχεια εκτελεί μία 

από τις δύο προτεινόμενες δηλώσεις ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Ο 

τελεστής conditional έχει τη σύνταξη: 

Τελεστής Περιγραφή Παράδειγμα 

?· Conditional έκφραση 
Εάν η κατάσταση είναι αληθής τότε η 

αξία είναι Χ: Αλλιώς η αξία είναι Υ. 

The typeof Operator 
Το typeof είναι ένας μοναδιαίος τελεστής που τοποθετείται πριν από τον ενιαίο 

τελεστή του, ο οποίος μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου. Η αξία του είναι μια σειρά 

που υποδεικνύει τον τύπο δεδομένων του τελεστή. 

Ο χειριστής typeof αποτιμάται σε "αριθμό", "string" ή "boolean" αν ο τελεστής 
είναι ένας αριθμός, συμβολοσειρά ή boolean αξία και επιστρέφει αληθής ή ψευδής με 
βάση την αξιολόγηση. 

fl] Δηλώσεις JavaScript 
If statement 

Η εντολή if είναι η βασική δήλωση ελέγχου που επιτρέπει στην Javascript να 
πάρει αποφάσεις και να εκτελέσει εντολές υπό όρους. 

----------- - -------------------------------- -------------------------Ί 

1 

1 if ( expression){ _ 
Statement(s) to.be executed if expression is true } 

If ... else statement 
Η εντολή If ... else είναι η επόμενη μορφή της δήλωσης ελέγχου που επιτρέπει 

στην Javascript να εκτελέσει εντολές με πιο ελεγχόμενο τρόπο. 

n --
( expression) { 
Statement(s) to be executed if expression is true }else{ 

1 Statement(s) to be executed if expression is false} 

If ... else ίf ... statement 

---------------1 

1 __________ J 

Η εντολή If ... else if ... είναι η μορφή πρώτου επιπέδου δήλωσης ελέγχου που 
επιτρέπει στην Javascript να πάρει τη σωστή απόφαση από διάφορες συνθήκες. 

IΓif ~~:;.:~~~~) ?]: exe:uted i;:press~o:~I is tru~:\s:if ( expressio: 2){ ~ 1 
Statement(s) to be executed if expression 2 is true 

1 }else if ( expression 3){ 

1 

Statement(s) to be executed if expression 3 is true 
}else{ 

j Statement(s) to be executed if ηο expression is true 
} 
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Switch statement 
Η βασική σύνταξη της δήλωσης s'vitch είναι να δώσει μια έκφραση για να 

αξιολογήσει πολλές διαφορετικές καταστάσεις και να τις εκτελέσει με βάση την αξία 

της έκφρασης. Ο διερμηνέας ελέγχει κάθε περίπτωση κατά την αξία της έκφρασης 

μέχρι να βρεθεί ένα ταίριασμα. Αν δεν ταιριάζει, θα χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη 

κατάσταση. 

switch ( expression) 
{ case condition 1: statement(s) 
break; case condition 2: statement(s) 
break; 

... case condition η: statement(s) 
break; default: statement(s) 
} 

The while Loop 
Το πιο βασικό loop στην JavaScript είναι το while loop που θα αναφερθεί κ 

περαιτέρω. 

while (expression){ 
__ St~~!lleE!"(s) to b_e executed if expression is true } 

The do ... while Loop 
Το do ... while loop είναι παρόμοιο με το while, εκτός από το ότι ο έλεγχος 

κατάστασης συμβαίνει στο τέλος του βρόχου. Αυτό σημαίνει ότι ο βρόχος θα εκτελείται 

πάντα τουλάχιστον μία φορά, ακόμη και αν η συνθήκη είναι ψευδής. 

· The f or Loop 
Ο βρόχος for είναι η πιο συμπαγής μορφή looping και περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα τρία σημαντικά μέρη: 

1. Η εκκίνηση του βρόχου, όπου προετοιμάζουμε τον μετρητή μας σε μια τιμή 
εκκίνησης. Η δήλωση αρχικοποίησης εκτελείται πριν από την έναρξη του 

βρόχου. 

2. Η δήλωση τεστ που θα δοκιμάσει αν η συγκεκριμένη συνθήκη είναι αληθής ή 

όχι. Αν η συνθήκη είναι αληθής, τότε ο κώδικας που δίνεται στο εσωτερικό του 

βρόχου θα εκτελεστεί διαφορετικά το loop θα βγει. 
3. Η δήλωση επανάληψης όπου μπορούμε να αυξήσουμε ή να μειώσουμε τον 

μετρητή. 

Μπορείτε να βάλετε όλα τα τρία μέρη σε μια ενιαία γραμμή τα οποία να χωρίζονται 

~ μεάνωτε~_ί_α_· ~~~-~~~--~~~~~~~-

for (initialization; test condition; iteration statement){ 
1 ~_!at_ement(s) to be executed iftest condμion is true } ___ _ 
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The for ... in Loop 
Σε κάθε επανάληψη μία ιδιότητα από το αντικείμενο έχει εκχωρηθεί σε variable 

name και αυτός ο βρόχος συνεχίζεται μέχρι όλες οι ιδιότητες του αντικειμένου να 
εξαντληθούν. 

The break statement 
Η εντολή break, η οποία αναφέρθηκε εν συντομία με την δήλωση switch, 

χρησιμοποιείται για να βγείτε από ένα βρόχο νωρίς, να βγει και από τα άγκιστρα. 

The continue statement 
Η εντολή continue λέει στο διερμηνέα να αρχίσουν αμέσως την επόμενη 

επανάληψη του βρόχου και να παραλείψει το υπόλοιπο μπλοκ κώδικα. 

Όταν μια εντολή continue υπολογίζεται, η ροή του προγράμματος θα κινηθεί 
προς την έκφραση ελέγχου του βρόχου αμέσως και αν η κατάσταση παραμείνει αληθής 

στη συνέχεια θα ξεκινήσει την επόμενη επανάληψη, διαφορετικά ο έλεγχος βγαίνει από 

το βρόχο. 

Function Definition 
Πριν χρησιμοποιήσουμε μια συνάρτηση πρέπει να ορίσουμε αυτή τη λειτουργία. 

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να ορίσουμε μια συνάρτηση σε JavaScript είναι 
χρησιμοποιώντας τη λέξη λειτουργία, που ακολουθείται από ένα μοναδικό όνομα της 

συνάρτησης, μια λίστα παραμέτρων (που μπορεί να είναι άδειο), και ένα μπλοκ 

δηλώσεων που περιβάλλεται από άγκιστρα. Η βασική σύνταξη φαίνεται εδώ: 

<script type="text/javascript"> 
<!--
function functionname(parameter-list) 

ί { 

statements 
} 

i //--> 
i 

, </scήpt> __ _ 
--- ---------- ------

Calling a Function 
Για να εισάγουμε μια συνάρτηση στην συνέχεια του κώδικα, χρειάζεται να 

γράψουμε το όνομα της συνάρτησης όπως φαίνεται κ παρακάτω: 

.----

1 <scήpt type="text/javascript"> 
' <! --
! ~~yHello(); //-
</script> 

·-·------------~ 
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Exceptions 
Οι εξαιρέσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με την γνωστή try/catch /finally 

μπλοκ δομή. 

Το μπλοκ try πρέπει να ακολουθείται είτε από ακριβώς ένα μπλοκ catch ή ένα 
finally μπλοκ (ή ένα από τα δύο). Όταν εμφανίζεται μια εξαίρεση στο μπλοκ των catch, 
η εξαίρεση τοποθετείται στο ηλεκτρονικό και το μπλοκ των catch εκτελείται. Το finally 
μπλοκ εκτελεί άνευ όρων μετά το try/catch. 

<script type="text/javascript"> 
<!-- try { 

statementsToTry } catch ( e 
) { catchStatements 
} finally { 

final 1 yStatements 

' } 
. //--> 
: </script> 
ι. 

Alert Dialog Βοχ 

l 

i 
.1 

Ένα alert dialog box, ως επί το πλείστον χρησιμοποιείται για να δώσει ένα 
προειδοποιητικό μήνυμα στους χρήστες. Όπως όταν ένα πεδίο εισαγωγής απαιτεί να 

εισάγετε κάποιο κείμενο, αλλά ο χρήστης δεν το γεμίζει αυτό το πεδίο και στη συνέχεια 

ως μέρος της διαδικασίας επικύρωσης, χρησιμοποιείται το πλαίσιο προειδοποίησης για 

να δοθεί μήνυμα προειδοποίησης ως εξής: 

<head> 

<script type="text/javascript"> 
<!--

! alert("W arning Message"); 

1 //--> 
1 </script> 
! </head> 
ι__ ---

Confirmation Dialog Βοχ 
Χρησιμοποιείται κυρίως για να έχει την άποψη κάθε χρήστη υπόψη. 

Παρουσιάζει ένα dialog box με δυο buttons: ΟΚ και Cancel. Μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε το box ως εξής: 

<head> 
1 <script type="text/javascήpt"> 

1 

<'--

1

. var retVal = confirm("Do you want to continue ?"); 
== true ){ 

1 
alert("User wants to continue!"); 

return true; 

if( retVal 

1 

J 

___ J else{ 
------- ----
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alert("User does not want to continue! "); 
return false ; 

} 
//--> 

</scήpt> 

</head> 

Prompt Dialog Βοχ 
Το prompt dialog box χρησιμοποιείται ως εξής: 

<head> 

<script type="text/jaνascript"> 

<!--
νar retVal = prompt(''Enter your name: ", "your name here"); alert("You haνe 

entered : "+ retVal ); 
//--> 

</script> 
</head> 

Page Re-direction 
Είναι πολύ απλό να δώσεις ανακατεύθυνση σε μια σελίδα χρησιμοποιώντας 

Jaνascript. Για να το πραγματοποιήσουμε χρειάζεται απλά να εισάγουμε μια σείρα 

κώδικα στο section head όπως παρακάτω: 

<head> 
<script type="text/jaνascript"> 

<!--
: window .location="http://www.newlocation.com"; 
//--> 

</script> </head> 

The void Keyword 
Το νoid είναι σημαντικό κλειδί στην Jaνascript, το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν αρχικός τελεστής που παρουσιάζεται πριν από το single τελεστή, 
που μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου. 

Αυτός ο τελεστής διευκρινίζει μια έκφραση αν είναι έγκυρη χωρίς να επιστρέφει 

αξία. Η σύνταξη μπορεί να είναι παρόμοια με το παρακάτω: 

<head> 
<script type="text/jaνascript"> 

<!-- νoid 
func() 
jaνascript:νoid func() 
or: 
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void(funcO) 
javascript:void(func()) 
//--> 
</scήpt> 

</head> 

The Page Printing 
Το JavaScript σας βοηθά να υλοποιήσετε αυτήν τη λειτουργικότητα 

χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εκτύπωσης του παραθύρου αντικειμένου. Η 

\V indow.print() λειτουργία εκτύπωσης στην JaνaScήpt θα τυπώνει την τρέχουσα 
ιστοσελίδα, όταν εκτελείται. Μπορείτε να καλέσετε τη λειτουργία αυτή , 

χρησιμοποιώντας απευθείας onclick εκδήλωση ως εξής: 

-head> 
<~c ·iρt type="text/j avascript"> 
'1 - > 

- ~ '"ψt> 

<--,Ιιeα > 

<Ι ιιlv > 

f ι rf1 Ή 

.t ιype="button" value="Print" onclick="window.print()" /> 
</torm> 

,,,,ί,J:γ> 

Storing Cookies 
Ο απλούστερος τρόπος για να δημιουργήσετε ένα cookie είναι να ορίσετε μια 

τιμή string με το αντικείμενο document.cookie, το οποίο μοιάζει με αυτό: 

do ιιment.cookie = "keyl =valuel ;key2=value2;expires=date" ; 

Reading Cookies 
Διαβάζοντας ένα cookie είναι εξίσου απλό με το γράψιμο, γιατί η αξία του 

αντικειμένου document.cookie είναι το cookie. Έτσι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

αυτή τη σειρά κάθε φορά που θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο cookie. 
Το string document.cookie θα κρατήσει μια λίστα με όνομα= αξία τα ζευγάρια 

που διαχωρίζονται με ερωτηματικά, όπου όνομα είναι το όνομα ενός cookie και η τιμή 
είνα ι τιμή συμβολοσειράς του . 
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• Ανακατεύθυνση σελίδας 
Όταν κάνετε κλικ σε μια διεύθυνση URL για να φτάσετε σε μια σελίδα Χ, αλλά 

εσωτερικά οδηγείστε σε άλλη σελίδα Υ συμβαίνει απλώς και μόνο επειδή γίνεται 

ανακατεύθυνση της σελίδας. Αυτή η έννοια είναι διαφορετική από την ανανέωση 

σελίδας JaνaScript. 

Θα μπορούσαν να υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους θα θέλατε να 

κάνετε ανακατεύθυνση από την αρχική σελίδα. Παρουσιάζουμε κάποιους από τους πιο 

σημαντικούς λόγους: 

• Δεν σας άρεσε το όνομα του domain σας και κινείστε σε ένα νέο. Την ίδια ώρα 
θέλετε να κατευθύνετε όλους τους επισκέπτες σας στο νέο site. Σε αυτή την 
περίπτωση μπορείτε να διατηρήσετε το παλιό domain σας , αλλά θα δώσει μία 
σελίδα με τη σελίδα ανακατεύθυνσης, έτσι ώστε όλοι οι παλιοί επισκέπτες του 

domain σας να μπορούν να έρθουν στο νέο σας τομέα. 
• Έχετε συσσωρεύσει διάφορες σελίδες που βασίζονται σε εκδόσεις του browser 

σας ή τα ονόματά τους ή μπορεί να βασίζεται σε διαφορετικές χώρες , στη 
συνέχεια, αντί να χρησιμοποιείτε διακομιστή ανακατεύθυνσης της σελίδας σας, 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πελάτη πλευρά της σελίδας ανακατεύθυνσης 

για να προσγειωθεί τους χρήστες σας σε κατάλληλη σελίδα. 

• Οι μηχανές αναζήτησης μπορεί να έχουν ήδη εισάγει τις σελίδες σας. Αλλά, ενώ 

κινείται σε έναν άλλο τομέα, τότε δεν θα θέλατε να χάσετε τους επισκέπτες σας 

που έρχονται μέσω των μηχανών αναζήτησης. Έτσι, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τον πελάτη πλευρά της σελίδας ανακατεύθυνσης. Αλλά να 

έχετε κατά νου ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει για να κάνει τη μηχανή αναζήτησης 

έναν ανόητο αλλιώς αυτό θα μπορούσε να κάνει το web site σας να 
απαγορευτεί. 

Πως γίνεται η ανακατεύθυνση της ιστοσελίδας 

1° παράδειγμα - Για να ανακατευθύνεται τους επισκέπτες του site σας σε μια 
καινούργια σελίδα, χρειάζεται απλά να προσθέσετε μια σειρά στο head section όπως 
παρακάτω: 

<head> 
<script type="text/jaνascript"> 

<!--
window.location="http://www.newlocation.com"; 

//--> 
</script> </head> 

2° παράδειγμα -Μπορείτε να δείξετε ένα κατάλληλο μήνυμα στους επισκέπτες 
σας πριν να τους ανακατευθύνεται σε μια καινούργια σελίδα. Αυτό θα καθυστερήσει 

λίγο παραπάνω την καινούργια σελίδα να φορτώσει. Παρακάτω δίδεται ο κώδικας που 

το υλοποιεί: 
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<head> 
<script type="text/jaνascript"> 

' <!--
' function Redirect() 
{ window.location="http://www.newlocation.com"; } 
document. write(''Y ου will be redirected to main page in 1 Ο sec. "); 

' setTimeout('Redirect()', 10000); 
//--> 
</script> 
</head> 

Εδώ το setTimeout() χτίζεται μέσω Jaνascript συνάρτησης που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να εκτελέσει άλλη συνάρτηση μετά από ορισμένο χρόνο . 

3° παράδειγμα -Ακολουθεί ο κώδικας που ανακατευθύνει τους επισκέπτες σε 
διαφορετικές σελίδες βασιζόμενο στον web browser που χρησιμοποιούν: 

<head> 
<script type="text/jaνascript"> 

<!--
νar browsername=naνigator.appName; if( 

: browsername == "Netscape") 

1 { 

window .location= 11http ://www.location.co.m/ns.htm 11
; 

} 
else if ( browsername =="Microsoft Internet Explorer") 
{ 

window .location=11http :/ /www .location.com/ie.htm 11
; 

} else 
{ 

Ι window.location="http://www.location.com/other.htm"; 

!} 
//--> 
</script> 
</head> 

5Ja Χειρισμός σφαλμάτων κ εξαιρέσεων 
Υπάρχουν 3 ειδών λάθη (eπors) στον προγραμματισμό: 

Συντακτικά σφάλματα 

Σφάλματα χρόνου εκτέλεσης 

Λογικά σφάλματα 
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Συντακτικά σφάλματα 

Συντακτικά σφάλματα, συμβαίνουν κατά τη μεταγλώττιση για τις παραδοσιακές 

γλώσσες προγραμματισμού και ερμηνεύουν χρόνο για την JavaScήpt. Για παράδειγμα, 

η ακόλουθη γραμμή προκαλεί συντακτικό λάθος, επειδή λείπει μια παρένθεση: 

<script type="text/javascript"> 
<! -- window.print(; //--> 
</script> 

Όταν συντακτικό σφάλμα εμφανίζεται στην JavaScript, μόνον ο κώδικας που 
περιέχεται εντός του ίδιο νήματος όπως το σφάλμα σύνταξης επηρεάζεται και κώδικας 

σε άλλα νήματα εκτελείται υποθέτοντας πως τίποτα σε αυτά δεν εξαρτάται από τον 

κώδικα που περιέχει το σφάλμα. 

Λάθη χρόνου εκτέλεσης 

Λάθη χρόνου εκτέλεσης, που ονομάζονται επίσης εξαιρέσεις, συμβαίνουν κατά 

την εκτέλεση (μετά από τη σύνταξή / διερμηνείας). Για παράδειγμα, η ακόλουθη 

γραμμή προκαλεί ένα σφάλμα χρόνου εκτέλεσης , διότι ενώ η σύνταξη είναι σωστή , 
αλλά κατά το χρόνο εκτέλεσης καλείται μια μη υπαρκτή μέθοδος: 

i <script type="text/javascript"> 
<!--
window.printme(); 

; //--> 
</script> 

Εξαιρέσεις επηρεάζουν επίσης το νήμα στο οποίο εμφανίζονται , επιτρέποντας 
άλλα νήματα JavaScήpt να συνεχίσουν την κανονική εκτέλεση. 

Λογικά σφάλματα 

Σφάλμα λογικής μπορεί να είναι το πιο δύσκολο είδος των λαθών για να το 

εντοπίσουμε. Αυτά τα λάθη δεν είναι το αποτέλεσμα μιας σύνταξης ή.σφάλμα χρόνου 

εκτέλεσης. Αντ'αυτού, αυτά συμβαίνουν όταν κάνετε ένα λάθος στη λογική που οδηγεί 

το script σας και δεν έχετε το αποτέλεσμα που αναμενόταν. 
Δεν μπορείτε να «πιάσετε» αυτά τα σφάλματα , επειδή εξαρτάται από τις 

ανάγκες της επιχείρησής σας τι είδους λογική θέλετε να βάλετε στο πρόγραμμά σας. 

Μέθοδος onerror() 
Η onerror χειρισμού συμβάντων ήταν το πρώτο χαρακτηριστικό για τη 

διευκόλυνση της αντιμετώπισης σφαλμάτων στην JavaScήpt. Η eπorevent δηλώνεται 

στο παράθυρο του αντικειμένου κάθε φορά που εμφανίζεται μια εξαίρεση στη σελίδα. 

Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα: 
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<html> 
· <head> 

<script type="text/javascript"> 
<!--
window.oneπor = function () { alert("An 
eπor occurred. "); 
} 
//--> 
</script> 

</head> 
<body> 
<p>Click the following to see the result:</p> 

· <form> 
· <input type="button" value="Click Me" onclick="myFunc();" /> 
i </form> 

</body> 
</html> 

-····-··-·-- - -··---------·---

Η onerror παρέχει τρία κομμάτια των πληροφοριών για να προσδιορίσει την 
ακριβή φύση του σφάλματος: 

• Μήνυμα σφάλματος - Το ίδιο μήνυμα που ο browser θα εμφανίσει για το 
συγκεκριμένο σφάλμα. 

• URL - Το αρχείο στο οποίο παρουσιάστηκε το σφάλμα. 
• Ο αριθμός γραμμής - Ο αριθμός της γραμμής στην συγκεκριμένη διεύθυνση 

URL που πρόκάλεσε το σφάλμα 

Μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες που έχουν εξαχθεί με όποιο τρόπο 

νομίζετε ότι είναι καλύτερο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την onerror μέθοδο για να 
δείξετε ένα μήνυμα σφάλματος σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα κατά τη 

φόρτωση μιας εικόνας ως εξής: 

! <img src="myimage.gif' oneπor="alert('An eπor occuπed Joading the image.')" /> J 

~-----·------------ -·· ··---·--_..._J 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την oneπor με πολλά tags της HTML ώστε να 
παρουσιάσετε σωστά τα μηνύματα σε περιπτώσεις σφαλμάτων. 

ilJ Φόρμα επικύρωσης 
Η επαλήθευση της φόρμας χρησιμοποιείται για να συμβεί στο διακομιστή , 

αφού ο πελάτης έχει δηλώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και στη συνέχεια πατήσει το 

κουμπί Υποβολή. Εάν κάποια από τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί από τον πελάτη 

είναι σε λάθος μορφή ή απλώς λείπουν, ο διακομιστής θα πρέπει να στείλει όλα τα 

δεδομένα πίσω στον πελάτη και να ζητήσει να υποβληθεί η φόρμα εκ νέου με τις 

σωστές πληροφορίες. Αυτή είναι πραγματικά μια χρονοβόρα διαδικασία και επιβαρύνει 

τον server. 
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Η JavaScrίpt, παρέχει έναν τρόπο για την επικύρωση δεδομένων φόρμας στον 

υπολογιστή του πελάτη πριν από την αποστολή του στο web server. Η επικύρωση της 
φόρμας εκτελείται συνήθως με δύο λειτουργίες. 

Βασική μορφή επικύρωσης 

Αρχικά θα δείξουμε πώς να κάνουμε μια βασική φόρμα επικύρωσης. Το έντυπο 

πρέπει να ελεγχθεί για να βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα εισήχθησαν σε κάθε πεδίο της 

φόρμας που απαιτούνται. Αυτό θα χρειαστεί μόνο loop μέσα σε κάθε πεδίο στη φόρμα 
και έλεγχο για τα δεδομένα. Στην παρακάτω φόρμα ζητούμε επικύρωση λειτουργίας () 
για την επικύρωση δεδομένων, όταν onsubmίt συμβάντα προκύπτουν. Μετά είναι η 

εφαρμογή αυτής της valίdate() συνάρτησης: 

<scήpt type="text/javascript"> 
<!--

ι // Form validation code will come here. 
Ι function validate() 
Ι { if( document.myForm.Name.value == "") 
; { 
! 
, alert( "Please provide yοιιr name ! " ); 

1 document.myForm.Name.focus(); retum false; 
! } 

if( document.myForm.EMaίl.value == "") 
{ 
alert( "Please provide your Emaίl!" ); 

document.myForm.EMaίl.focus(); return false; 
. } 

if( document.myForm.Zip.value == '"'11 
isNaN(document.myForm.Zip.value)ll 
document.myForm.Zip.value.length != 5) 

{ 
alert( "Please provide a zip in the format #####." ); 
document.myForm.Zip.focus() ; 

retum false; 
} 

if( document.myForm.Country.value = "-1") 

{ 
alert( "Please provide your country!" ); retum false; 
} 

1 
retum( true ); 

} 

[ //--> 

1 </scήpt> ·---------------------- ----·--··----·------

Φόρμα επικύρωσης δεδομένων 

Αυτό το παράδειγμα δείχνει πώς να επικυρώσουμε μια καταχωρημένη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σημαίνει ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα σύμβολο@ και μια τελεία(.). 

Επίσης, το @ δεν πρέπει να είναι ο πρώτος χαρακτήρας της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου, και η τελευταία τελεία πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα χαρακτήρα μετά 

το σύμβολο @: 

<script type="text/jaνascήpt"> 
<!--
function validateEmail() 
{ 

var emailID = document.myForm.EMail.νalue; atpos = emailID.indexOf("@"); 
dotpos = emailID.lastlndexOf("."); if (atpos < 1 11 ( dotpos - atpos < 2 )) 

{ 
alert("Please enter coπect email ID") 

document.myForm.EMail.focus(); retum false; 
} 
retum( true ); 

} 
' //--> 
; </script> 

51S Συμβατότητα browsers 
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων browsers, 

προκειμένου να χειριστεί ο καθένας με τον τρόπο που χρειάζεται. Γι 'αυτό είναι 

σημαντικό να γνωρίζουμε ποιο πρόγραμμα περιήγησης τρέχει η σελίδα. 

Για να πάρετε πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης που τρέχει τη σελίδα 

σας, χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο αντικείμενο πλοηγός. 

Ιδιότητες πλοηγού(ηaνίgatοr) 

Υπάρχουν αρκετοί Naνigator που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην 

ιστοσελίδα σας. Το παρακάτω είναι μια λίστα με τα ονόματα και τις περιγραφές: 

Ιδιότητα Πέpιγpαφή 

Το ακίνητο είναι ένα string που περιέχει το όνομα κώδικα του 

appCodeName προγράμματος περιήγησης, Netscape για το Netscape και Microsoft 
lnternet Eχplorer για τον lnternet Eχplorer. 

Το ακίνητο είναι ένα string που περιέχει την έκδοση του προγράμματος 

appVersion περιήγησης, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες όπως η γλώσσα και 

η συμβατότητά του. 

Το ακίνητο περιλαμβάνει τη συντομογραφία δύο γραμμάτων για τη 

Language γλώσσα που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα περιήγησης. Netscape 
μόνο. 

mimTypes(] 
Το ακίνητο είναι ένας πίνακας που περιέχει όλους τους τύπους ΜΙΜΕ 

που υποστηρίζονται από τον πελάτη . Netscape μόνο. 
Το ακίνητο είναι ένα string που περιέχει την πλατφόρμα για την οποία το 

platform(] πρόγραμμα περιήγησης συντάχθηκε. "Win32" για 32-bit λειτουργικά 
συστήματα Windows 

platform(] 
Το ακίνητο είναι ένας πίνακας που περιέχει όλα τα plug-ins που έχουν 
εγκατασταθεί στον υπολογιστή -πελάτη . Netscape μόνο. 
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userAgent(] 
Το ακίνητο είναι ένα string που περιέχει το όνομα κώδικα και την έκδοση 
του προγράμματος περιήγησης . Αυτή η τιμή στέλνεται στον διακομιστή 

καταγωγής για την αναγνώριση του πελάτη . 

Μέθοδοι πλοηγού 

Υπάρχουν αμέτρητες μέθοδοι πλοήγησης. Παρακάτω παρατίθενται μερικές από 

αυτές με τα ονόματα κ nς περιγραφές τους: 

Μέθοδος Περιγραφή 

Η μέθοδος αυτή προσδιορίζει, εάν είναι ενεργοποιημένη η 

javaEnabled() JaνaScript στο πρόγραμμα-πελάτη. Εάν είναι ενεργοποιημένη 

η μέθοδος αυτή επιστρέφει true? Αλλιώς, επιστρέφει false. 

plugings.ref resh 
Η μέθοδος αυτή καθιστά διαθέσιμα πρόσφατα εγκατεστημένα 

plug-ins και συμπληρώνει τα plugins πίνακα με όλα τα νέα 
Αυτή η μέθοδος επιτρέπει σε ένα υπογεγραμμένο σενάριο για 

να πάρει και να ορίσετε μερικές προτιμήσεις Netscape. Εάν η 
Pref erence(name, value) δεύτερη παράμετρος παραλείπεται, η μέθοδος αυτή θα 

επιστρέψει την τιμή του καθορισμένου προτίμησης? Σε 

αντίθετη περίπτωση, ορίζει την τιμή. Netscape μόνο. 

taintEnabled() 
Αυτή η μέθοδος επιστρέφει true εάν τα δεδομένα είναι 
διαθέσιμα διαφορετικά επιστρέφει fa lse. 

Ανίχνευση browser 
Υπάρχει ένας απλός κώδικας Javascript που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

μάθουμε το όνομα ενός browser και μετά· με βάσει και την HTML σελίδα να δοθεί στον 
χρήστη. 

<html> 
<head> 
<title>Browser Detection Example</title> 
</head> 
<body> 
<script type="text/javascript"> 
<!--
var user Agent 
var opera 
var ιe 
var gecko 
var netscape 
var versιon 

if (opera){ 

= navigator.userAgent; 
= (userAgent.indexOf('Opera') != -1 ); 
= (userAgent.indexOf('MSIE') != -1 ); 
= (userAgent.indexOf('Gecko') != -1); 
= (userAgent.indexOf('Mozilla') != -1 ); 
= navigator.app Version; 

document.write("Opera based browser"); 
11 Keep your opera specific URL here. 

} else ίf (gecko) { 
document.write("Mozilla based browser"); 
11 Keep your gecko specific URL here. 

}else if (ie){ 

document.write("IE based browser"); 
! 

--- -·--·-·- - -·••••·-· •• ••••- -·-•••·•••·•••· •·•··-----··•-•••••• •• ••Ψ••••-·-·-•••• - -----' 
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11 Keep your ΙΕ specific URL here. 
} else if (netscape ){ 

document.write("Netscape based browser"); 
11 Keep your Netscape specific URL here. 

}else{ 

document. write("Unknown browser"); 
} 
11 You can include version to along with any above condition. 
document.write("<br /> Browser version info : "+ version ); //--> 

</script> 
</body> 

, </html> 

~ Αντικείμενα Javascript 
Αντικείμενο string 

Το αντικείμενο string επιτρέπει να δουλέψουμε με μια σειρά χαρακτήρων και 
τυλίγει μια σειρά από πρωτόγονους τύπους δεδομένων Javascript με μια σειρά από 
μεθόδους. 

Επειδή η Javascήpt μετατρέπει αυτόματα μεταξύ των πρωτόγονων εγχόρδων 

και String ανrικείμενα, μπορείτε να καλέσετε οποιαδήποτε από τις μεθόδους του 
αντικειμένου String σε μια σειρά πρωτόγονη. 

Δημιουργώντας ένα αντικείμενο String: 

! νaΓ val = new Stήng(string); 
··-l 

-----·----j 

Η παράμετρος string είναι μια σειρά χαρακτήρων που έχει κωδικοποιηθεί. 

Ιδιότητες String 

Ιδιότrιτ-α Πεpιγpαφή 

Constructor 
Επιστρέφει μια αναφορά στη λειτουργία String που 
δημιούργησε το αντικείμενο. 

Length Επιστρέφει το μήκος του string. 

Prototype 
Το πρωτότυπο ιδιότητα σας επιτρέπει να προσθέσετε τις 

ιδιότητες και τις μεθόδους σε ένα αντικείμενο. 
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Μέθοδοι String 

Μέθοδος Περιγραφή 

charAt() Επιστρέφει το χαρακτήρα στο συγκεκριμένο δείκτη . 

charCodeAt() 
Επιστρέφει έναν αριθμό που υποδηλώνει την τιμή Un icode του 
χαρακτήρα στο δεδομένο δείκτη . 

concat() 
Συνδυάζει το κείμενο των δύο χορδές και επιστρέφει μια νέα 

σειρά . 

indexOf() 
Επιστρέφει το δείκτη εντός του καλώντας String αντικείμενο της 
πρώτης εμφάνισης της καθορισμένης τιμής, ή - 1 αν δεν βρεθεί . 
Επιστρέφει το δείκτη εντός του καλώντας String αντικείμενο της 

lastlndexOfO τελευταίας εμφάνισης της καθορισμένης τιμής , ή -1 αν δεν 
βρεθεί . 

. Επιστρέφει έναν αριθμό που υποδεικνύει εάν μια σειρά 
localeCompare() αναφοράς έρχεται πριν ή μετά ή είναι το ίδιο με τη δοθείσα 

συμβολοσειρά στη σύντομη διαταγή . 

match() 
Χρησιμοποιείται για να ταιριάζει με μια κανονική έκφραση κατά 

ένα string. 
Χρησιμοποιείται για να βρουν έναν αγώνα ανάμεσα σε μια 

replace() κανονική έκφραση και ένα string, και να αντικαταστήσει το 
substring συνδυάζεται με ένα νέο υποσυμβολοσειρά. 

search() 
Εκτελεί την αναζήτηση για έναν αγώνα ανάμεσα σε μια κανονική 

έκφραση και μια συγκεκριμένη σειρά . 

slice() 
Εξάγει ένα τμήμα μιας συμβολοσειράς και επιστρέφει μια νέα 

σειρά . 

split() 
Χωρίζει ένα αντικείμενο String σε μια σειρά των χορδών με το 
διαχωρισμό του string σε substring . 

substr() 
Επιστρέφει τους χαρακτήρες ενός string που αρχίζει στη 
συγκεκριμένη θέση μέσα στον καθορισμένο αριθμό χαρακτήρων 

substring() 
Επιστρέφει τους χαρακτήρες σε μια σειρά μεταξύ των δύο 

δεικτών στη σειρά . 

toLocaleLowerCase() 
Οι χαρακτήρες μέσα σε ένα string μετατρέπονται σε πεζά, ενώ 
τηρούν την τρέχουσα γλώσσα τpυ 

toLocaleUpperCase() 
Οι χαρακτήρες μέσα σε ένα string μετατρέπεται σε κεφαλαία , 
ενώ τηρούν την τρέχουσα γλώσσα του . 

toLowerCase() 
Επιστρέφει την τιμή συμβολοσειράς καλώντας μετατρέπονται σε 

πεζά . 

toString() 
Επιστρέφει ένα string που αντιπροσωπεύει το καθορισμένο 
αντικείμενο . 

to U pperCase() 
Επιστρέφει την τιμή σuμβολοσειράς καλώντας μετατρέπεται σε 

κεφαλαία . 

valueOfO 
Επιστρέφει την πρωτόγονη αξία του συγκεκριμένου 

αντικειμένου . 
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String HTML wrappers 

Μέθοδος Περιγραφή 

charAt() Επιστρέφει το χαρακτήρα στο συγκεκριμένο δείκτη . 

charCodeAt() 
Επιστρέφει έναν αριθμό που υποδηλώνει την τιμή Unicode του 
χαρακτήρα στο δεδομένο δείκτη . 

concat() 
Συνδυάζει το κείμενο των δύο χορδές και επιστρέφει μια νέα 

σειρά. 

indexOf() 
Επιστρέφει το δείκτη εντός του καλώντας String αντικείμενο της 
πρώτης εμφάνισης της καθορισμένης τιμής, ή - 1 αν δεν βρεθεί . 
Επιστρέφει το δείκτη εντός του καλώντας String αντικείμενο της 

lastlndexOf() τελευταίας εμφάνισης της καθορισμένης τιμής, ή -1 αν δεν 
βρεθεί. 

Επιστρέφει έναν αριθμό που υποδεικνύει εάν μια σειρά 

localeCompare() αναφοράς έρχεται πριν ή μετά ή είναι το ίδιο με τη δοθείσα 

συμβολοσειρά στη σύντομη διαταγή. 

match() 
Χρησιμοποιείται για να ταιριάζει με μια κανονική έκφραση κατά 

ένα string . 
Χρησιμοποιείται για να βρουν έναν αγώνα ανάμεσα σε μια 

replace() κανονική έκφραση και ένα string, και να αντικαταστήσει το 
substring συνδυάζεται με ένα νέο υποσυμβολοσειρά. 

search() 
Εκτελεί την αναζήτηση για έναν αγώνα ανάμεσα σε μια κανονική 

έκφραση και μια συγκεκριμένη σειρά . 

slice() 
Εξάγει ένα τμήμα μιας συμβολοσειράς και επιστρέφει μια νέα 

σειρά. · 

split() 
Χωρίζει ένα αντικείμενο String σε μια σειρά των χορδών με το 
διαχωρισμό του string σε substrings . 

substr() 
Επιστρέφει τους χαρακτήρες ενός string που αρχίζει στη 
συγκεκριμένη θέση μέσα στον καθορισμένο αριθμό χαρακτήρων 

substring() 
Επιστρέφει τους χαρακτήρες σε μια σειρά μεταξύ των δύο 

δεικτών στη σειρά . 

toLocaleLowerCase() 
Οι χαρακτήρες μέσα σε ένα string μετατρέπεται σε πεζά 
τηρώντας συγχρόνως το ισχύον locale . 

to Locale U pperC ase() 
Οι χαρακτήρες μέσα σε ένα string μετατρέπεται σε κεφαλαία 
τηρώντας συγχρόνως το ισχύον locale . 

toLowerCase() 
Επιστρέφει την τιμή συμβολοσειράς καλώντας μετατρέπονται σε 

πεζά. 

toString() 
Επιστρέφει ένα string που αντιπροσωπεύει το καθορισμένο 
αντικείμενο . 

toUpperCase() 
Επιστρέφει την τιμή συμβολοσειράς καλώντας μετατρέπεται σε 

κεφαλαία . 

valueOf() 
Επιστρέφει την πρωτόγονη αξία του συγκεκριμένου 

αντικειμένου. 

Αντικείμενο array 
Το αντικείμενο aπay επιτρέπει να εισάγουμε πολλές αξίες σε μια μονή 

μεταβλητή. 

var fruits = new Aπay( "apple", ''orange", "mango" ); 
-~~-----~--- -~~---- . ··---·-··-·····-·-·---··-·------·-···-·------------------~ 
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Η παράμετρος Array είναι ένας κατάλογος των strings ή ακέραιοι. Όταν 
καθορίζετε μια ενιαία αριθμητική παράμετρο με τον κατασκευαστή Array, μπορείτε να 
καθορίσετε το αρχικό μήκος του πίνακα. Το μέγιστο μήκος που επιτρέπεται για μια 

σειρά είναι 4,294,967,295. Μπορείτε να δημιουργ11σετε πίνακα απλά αναθέτοντας τιμές 
ως εξής: 

var fruits = [ "apple", "orange", "mango" ]; 
·--- ····-···········-····· - --··------- · ·········--·········- ····-······ .. ,. ...... _ .............. --··-········-·-···-········-··········-· ....... ., .................... ·-·-- .......... ................... ···-

Θα χρησιμοποιήσετε απλούς αριθμούς για να εισάγετε και να θέσετε τις αξίες σε 

έναν πίνακα ως εξής: 

• 
• 
• 

fruits[O] is the first element 

fruits[ 1] is the second elernent 

fruits[2] is the third elernent 

Ιδιότητες array 

Μέθοδος Περιγραφή 

anchor() 
Δημιουργεί μια άγκυρα HTML που χρησιμοποιείται ως στόχος 
υπερκειμένου. 

bίg() 
Δημιουργεί μια σειρά που θα εμφανίζονται σε μια μεγάλη 

γραμματοσειρά, σαν να ήταν σε μια <big> ετικέτα. 

blίnk() 
Δημιουργεί ένα κορδόνι για να αναβοσβήνει σαν να ήταν σε 

μια <blink> ετικέτα. 

bold() 
Δημιουργεί ένα string να εμφανίζεται τόσο τολμηρή όπως και 
αν ήταν σε <b> ετικέτα. 

fixed() 
Προκαλεί μια σειρά που θα εμφανίζονται σε γραμματοσειρά 

σταθερού βήματος σαν να ήταν σε μια <tt> ετικέτα. 
Προκαλεί ένα αλφαριθμητικό να εμφανίζεται στο 

fontcolor() συγκεκριμένο χρώμα σαν να ήταν σε μια ετικέτα <font 
color="color">. 
Προκαλεί μια σειρά που θα εμφανίζονται στο καθορισμένο 

fontsίze() μέγεθος γραμματοσειράς σαν να ήταν σε μια <font 
size="size"> ετικέτα. 

ίtalίcs() 
Προκαλεί μια σειρά για να είναι πλάγια, σαν να ήταν σε μια 

<ί> ετικέτα. 

lίnk() 
Δημιουργεί ένα σύνδεσμο υπερκειμένου HTML που ζητά μια 
άλλη διεύθυνση URL. 

small() 
Προκαλεί ένα αλφαριθμητικό να εμφανίζεται σε ένα μικρό 

γραμματοσειρά, σαν να ήταν σε μια <small> ετικέτα. 

strίke() 
Προκαλεί μια σειρά που θα εμφανίζονται ως κολλήσει-οut 

κείμενο, σαν να ήταν σε μια ετικέτα Αφήστε ένα σχόλιο 

sub() 
Προκαλεί ένα αλφαριθμητικό να εμφανίζεται ως ένα δείκτη, 

σαν να ήταν σε μια <sub> ετικέτα. 

sup() 
Προκαλεί ένα αλφαριθμητικό να εμφανίζεται ως εκθέτη, σαν 

να ήταν σε μια <sup> ετικέτα. 
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Μέθοδοι array 

Μέθοδος Περιγραφή 

concat() 
Επιστρέφει μια νέα σειρά που αποτελείται από αυτό συστοιχίας 

ενώνονται με άλλα array (ες) ή/ και την αξία (ες). 

every() 
Επιστρέφει true αν κάθε στοιχείο σε αυτή την σειρά ικανοποιεί 
την προϋπόθεση ότι η λειτουργία ελέγχου . 
Δημιουργεί μια νέα σειρά με όλα τα στοιχεία της παρούσας 

filter() διάταξης για την οποία η διαθέσιμη λειτουργία φιλτραρίσματος 

επιστρέφει true . 

forEach() Καλεί μια συνάρτηση για κάθε στοιχείο της συστοιχίας. 

Επιστρέφει το πρώτο (τουλάχιστον ) του δείκτη ενός στοιχείου 
indexOf() εντός του πίνακα ίση με την καθορισμένη τιμή, ή -1 αν δεν 

βρεθεί. 

jοίη() Ενώνει όλα τα στοιχεία ενός πίνακα σε ένα string . 
Επιστρέφει τον τελευταίο ( μεγαλύτερο ) δείκτη ενός στοιχείου 

lastlndexOf() εντός του πίνακα ίση με την καθορισμένη τιμή, ή -1 αν δεν 
βρεθεί. 

Δημιουργεί ένα νέο πίνακα με τα αποτελέσματα της συγκλήσεως 

map() προϋπόθεση ότι η λειτουργία σε κάθε στοιχείο σε αυτό το φάσμα 

pop() 
Αφαιρεί το τελευταίο στοιχείο από μια σειρά και επιστρέφει το 

στοιχείο αυτό . 

push() 
Προσθέτει ένα ή περισσότερα στοιχεία στο τέλος ενός πίνακα και 

επιστρέφει το νέο μήκος της συστοιχίας . 
Εφαρμόστε μια λειτουργία ταυτόχρονα εναντίον δύο τιμές του 

reduce() πίyακα ( από αριστερά προς τα δεξιά ) ώστε να υποχωρήσουν σε 
μία μόνο τιμή . 
Εφαρμόστε μια λειτουργία ταυτόχρονα εναντίον δύο τιμές της 

reduceRight() συστοιχίας ( από δεξιά προς αριστερά ), ώστε να το μειώσει σε 
μια μεμονωμένη τιμή. 

reverse() 
Αντιστρέφει τη σειρά των στοιχείων μιας συστοιχίας - η πρώτη 

γίνεται η τελευταία και η τελευταία γίνεται η πρώτη . 

shift() 
Αφαιρεί το πρώτο στοιχείο από μια σειρά και επιστρέφει το 

στοιχείο αυτό . 

slice() Εξάγει ένα τμήμα ενός πίνακα και επιστρέφει μια νέα σειρά. 

some() 
Επιστρέφει true αν τουλάχιστον ένα στοιχείο σε αυτήν την σειρά 
ικανοποιεί την προϋπόθεση ότι η λειτουργία ελέγχου . 

toSource() Αντιπροσωπεύει τον πηγαίο κώδικα ενός αντικειμένου 

sort() Ταξινομεί τα στοιχεία ενός πίνακα. 

splice() Προσθέτει ή/ και αφαιρεί στοιχεία από μία συστοιχία . 

toString() 
Επιστρέφει ένα string που αντιπροσωπεύει τον πίνακα και τα 
στοιχεία της . 

unshift() 
Προσθέτει ένα ή περισσότερα στοιχεία στο μπροστινό μέρος του 

πίνακα και επιστρέφει το νέο μήκος της συστοιχίας . 

Αντικείμενο date 
Το αντικείμενο Date είναι ένας τύπος δεδομένων ενσωματωμένος στη γλώσσα 

JaνaScript. Τα αντικείμενα date δημιουργούνται με τη newDate() όπως φαίνεται 
παρακάτω . 
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Μόλις δημιουργηθεί ένα αντικείμενο date, μια σειρά από μεθόδους επιτρέπουν 
να λειτουργούν σε αυτό . Οι περισσότερες μέθοδοι απλά σας επιτρέπουν να πάρετε και 

να ρυθμίσετε το έτος, μήνα, ημέρα, ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο, και τα πεδία χιλιοστό 

του δευτερολέπτου του αντικειμένου, χρησιμοποιώντας είτε τοπική ώρα ή την UTC 
(Uniνersal, ή GMT). 

Το πρότυπο ECMAScript απαιτεί την ημερομηνία αντικειμένου να είναι σε 
θέση να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημερομηνία και ώρα, για να χιλιοστών του 

δευτερολέπτου ακρίβεια, μέσα σε 100.000.000 ημερών πριν ή μετά την 11111970. Αυτό 
είναι μια σειρά από συν ή μείον 273.785 χρόνια, οπότε η JaνaScript είναι σε θέση να 
εκπροσωπεί την ημερομηνία και την ώρα μέχρι το έτος 275755. 

Εδώ είναι διαφορετική παραλλαγή του κατασκευαστή Date(): 

• Date() 
1 new Date(milliseconds) new 
Ι Date( datestring) 

ι
1 new Date(year,month,date[,hour,minute,second,millisecond ]) 
-----------------------·---,-----~-·-·------------

Σημείωση: Οι παράμετροι σε παρένθεση είναι πάντα προαιρετικοί 

Εδώ είναι η περιγραφή των παραμέτρων: 

• Νο arguments: Χωρίς επιχειρήματα , ο κατασκευαστής Ημερομηνία ( ) 
δημιουργεί ένα αντικείμενο Ημερομηνία ορίζεται στην τρέχουσα ημερομηνία 

και ώρα. 

• Milliseconds: Όταν ένα αριθμητικό επιχείρημα περάσει , τότε αυτός 
λαμβάνεται ως εσωτερική αριθμητική απεικόνφη της ημερομηνίας σε χιλιοστά 

του δευτερολέπτου, όπως επιστρέφεται από τη μέθοδο getTime (). datestring: 
Όταν ένα όρισμα περνάει , είναι μια αναπαράσταση συμβολοσειράς μιας 
ημερομηνίας , με τη μορφή που έγινε αποδεκτή από την μέθοδο Date.parse ( ). 

• 7 arguments: Για να χρησιμοποιήσετε την τελευταία μορφή του κατασκευαστή 
που δίνονται παραπάνω , Εδώ είναι η περιγραφή του κάθε επιχειρήματος : 

Έτος: Ακέραια τιμή που αντιπροσωπεύει το χρόνο. Για 

συμβατότητα ( προκειμένου να αποφευχθεί το πρόβλημα Υ2Κ ) , θα 
πρέπει πάντοτε να καθορίζουν τον χρόνο σε πλήρη ? χρήση 1998 , 
αντί για 98. 
Μήνας: Ακέραια τιμή που αντιπροσωπεύει το μήνα, αρχίζοντας με 

Ο για τον Ιανουάριο έως 11 για το μήνα Δεκέμβριο. 
Ημερομηνία: Ακέραια τιμή που αντιπροσωπεύει την ημέρα του 

μήνα. 

Ώρα : Ακέραια τιμή που αντιπροσωπεύει την ώρα της ημέρας ( 24 
ώρες κλίμακας ). 
Λεπτά: Ακέραιος τιμή που αντιπροσωπεύει το τμήμα λεπτό κάθε 

φορά ανάγνωση. 

Δεύτερο: Ακέραιος τιμή που αντιπροσωπεύει το δεύτερο τμήμα της 

ανάγνωσης χρόνου. 

Χιλιοστά του δευτερολέπτου : Ακέραια τιμή που αντιπροσωπεύει 
το τμήμα χιλιοστό του δευτερολέπτου κάθε φορά ανάγνωση. 
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Ιδιότητες Date 

Μέθοδος Περιγραφή 

Constructor 
Καθορίζει τη λειτουργία που δημιουργεί το πρωτότυπο ενός 

αντικειμένου. 

Prototype 
Το πρωτότυπο ιδιότητα σας επιτρέπει να προσθέσετε τις 

ιδιότητες και τις μεθόδους σε ένα αντικείμενο. 

Μέθοδοι Date 

Μέθοδος Περιγραφή 

Date() Επιστρέφει τη σημερινή ημερομηνία και την ώρα 

getDate() 
Επιστρέφει την ημέρα του μήνα για την καθορισμένη 

ημερομηνία σύμφωνα με την τοπική ώρα 

getDay() 
Επιστρέφει την ημέρα της εβδομάδας για τη συγκεκριμένη 

ημερομηνία, σύμφωνα με την τοπική ώρα. 

getFullYear() 
Επιστρέφει το έτος από την καθορισμένη ημερομηνία 

σύμφωνα με την τοπική ώρα. 

getHours() 
Επιστρέφει την ώρα στην καθορισμένη ημερομηνία σύμφωνα 

με την τοπική ώρα . 

getMilliseconds() 
Επιστρέφει τα χιλιοστά του δευτερολέπτου στην καθορισμένη 

ημερομηνία σύμφωνα με την τοπική ώρα. 

getMinutes() 
Επιστρέφει τα λεπτά στην καθορισμένη ημερομηνία σύμφωνα 

με την τοπική ώρα . 

getMonth() 
Επιστρέφει το μήνα στην καθορισμένη ημερομηνία σύμφωνα 

με την τοπική ώρα . 

getSeconds() 
Αποδίδει τα δευτερόλεπτα στην καθορισμένη ημερομηνία 

σύμφωνα με την τοπική ώρα . 

Επιστρέφει την αριθμητική τιμή της από την καθορισμένη 

getTime() ημερομηνία και τον αριθμό των χιλιοστών του δευτερολέπτου 

από την 1η Ιανουαρίου , 1970, 00:00:00 UTC . 

getTimezoneOffset() 
Επιστρέφει τη μετατόπιση μέσα σε λίγα λεπτά ζώνη ώρας για 

το τρέχων loca le . 

getUTCDate() 
Επιστρέφει την ημέρα ( ημερομηνία) του μηνός στην 
καθορισμένη ημερομηνία 

2etUTCDay() σύμφωνα με την καθολική χρόνο . 

getUTCFullYear() 
Επιστρέφει την ημέρα της εβδομάδας στην καθορισμένη 

ημερομηνία σύμφωνα με την καθολική χρόνο. 

getUTCHours() 
Επιστρέφει το έτος στην καθορισμένη ημερομηνία σύμφωνα 

με την καθολική χρόνο . 

get UTCMilliseconds() 
Επιστρέφει τις ώρες στην καθορισμένη ημερομηνία σύμφωνα 

με την καθολική χρόνο . 

getUTCMinutes() 
Επιστρέφει τα χιλιοστά του δευτερολέπτου στην καθορισμένη 

ημερομηνία σύμφωνα με 

Στατικές μέθοδοι Date 
Εκτός από τις πολλές μεθόδους που αναφέρθηκαν προηγουμένως ως 

παραδείγματα, το αντικείμενο date καθορίζει επίσης δύο στατικές μεθόδους. Γίνεται 
επίκληση αυτών των μεθόδων μέσω του ίδιου κατασκευαστή date(): 
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Μέθοδος Περιγραφ1} 

Αναλύει μια αναπαράσταση συμβολοσε ιράς ημερομηνία και 

Date.parse() ώρα και επιστρέφει την εσωτερική αναπαράσταση χιλιοστών 

του δευτερολέπτου από την εν λόγω ημερομηνία. 

Date.UTC() 
Επιστρέφει την εκπροσώπηση χιλιοστό του δευτερολέπτου 

από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα UTC. 

Αντικείμενο math 
Το αντικείμενο math παρέχει τις ιδιότητες και τις μεθόδους για μαθηματικές 

συναρτήσεις . Αντίθετα με τα υπόλοιπα αντικείμενα, το math δεν είναι κατασκευαστικό. 

Όλες οι ιδιότητες και οι μέθοδοι του math είναι στατικές και μπορούν να καλεστούν 
χρησιμοποιώντας το αντικείμενο math χωρίς να το δημιουργήσουμε. 

Έτσι, αναφερόμαστε στο διαρκές pi σαν Math.PI και καλούμε την συνάρτηση 
ως Math.sin(x), όπου χ είναι το αντικείμενο της μεθόδου. 

Εδώ παρατίθεται μια απλή σύνταξη για να καλούμε τις συναρτήσεις και τις 

μεθόδους του αντικειμένου Math. 

r·~·-·---------·-·-··-·--~---·-·--------------·----- ·-·-- -,-- --- ---- -- -~· --·n ··---- ----~- --~---·-----~------··----------····--·----·-----··----~---·-·-·-···--· ·---- ~------------, 1 . 

f νar pi_ νal = Math.PI; 
1 νar sine νal = Math.sin(30); 
L-~---~--~~----~--~-~----~-·----· 

Ιδιότητες Math 

Ιδιότητα Περιγραφ1} 

Ε 
Σταθερά του Euler και η βάση των φυσικών λογαρίθμων, 
περίπου 2.718.object . 

.. 

LN2 Φυσικός λογάριθμος του 2, περίπου 0.693. 

LN10 Φυσικός λογάριθμος του 10, περίπου 2.302. 

LOG2E Βάση 2 λογάριθμο Ε, περίπου 1.442. 

LOGlOE Βάση 10 λογάριθμος της Ε, περίπου 0.434. 

ΡΙ 
Αναλογία της περιφέρειας ενός κύκλου προς τη διάμετρό του, 

περίπου 3.14159. 

SQRT1_2 
Τετραγωνική ρίζα του 1/2? ισοδύναμα, 1 πάνω από την 
τετραγωνική ρίζα του 2, περίπου 0.707. 

SQRT2 Τετραγωνική ρίζα του 2, με τιμή περίπου 1.414. 

Μέθοδοι Math 

Μέθοδος Περιγραφή 

abs() Επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού. 

acos() Επιστρέφει το συνημίτονο τόξου (σε ακτίνια) ενός αριθμού .. 
asin() Επιστρέφει το ημίτονο τόξου (σε ακτίνια) ενός αριθμού . 

atan() Δίνει το τόξο εφαπτομένης (σε ακτίνια) ενός αριθμού. 

atan2() Δίνει το τόξο εφαπτομένης του λόγου τη επιχειρηματολογίας της . 
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Εκφράσεις regular και αντικείμενο RegExp 
Μια κανονική έκφραση είναι ένα αντικείμενο που περιγράφει ένα μοτίβο 

χαρακτήρων. Η τάξη JaνaScript RegExp αντιπροσωπεύει κανονικές εκφράσεις, και οι 
δύο String και RegExp ορίζουν τις μεθόδους που χρησιμοποιούν τακτικές εκφράσεις 
για να εκτελέσετε ισχυρό πρότυπο αντιστοίχισης και την αναζήτηση και αντικατάσταση 

λειτουργιών σε κείμενο. 

Εδώ είναι η περιγραφή των παραμέτρων: 

• Pattem: Μια συμβολοσειρά που καθορίζει το πρότυπο της κανονικής έκφρασης 
ή άλλη κανονική έκφραση. 

• Attributes: Ένα προαιρετικό string που περιέχει οποιοδήποτε από τα "g", "ί" και 
"m" χαρακτηριστικά που καθορίζουν την παγκόσμια, case-insensitiνe, και 
multiline αγώνες, αντίστοιχα. 

Οι αγκύλες ([]) έχουν ιδιαίτερη σημασία, όταν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των 
κανονικών εκφράσεων. Χρησιμοποιούνται για να βρείτε μια σειρά από χαρακτήρες. 

Έκφραση Περιγραφή 

r .. . 1 Κάθε ένα χαρακτήρα μεταξύ των παρενθέσεων. 

r Λ • •• l Οποιοσδήποτε ένα χαρακτήρα όχι μεταξύ των παρενθέσεων. 

ro-91 Ταυτίζει κάθε δεκαδικό ψηφίο από το Ο έως το 9. 

[a-z] Ταιριάζει με κάθε χαρακτήρα από πεζό ένα από πεζό z. 

IA-Zl Ταιριάζει με κάθε χαρακτήρα από το κεφαλαίο Α έως κεφαλαία Ζ. 

la-Zl Ταιριάζει με κάθε χαρακτήρα από πεζό α μέσω κεφαλαία Ζ. 

Ιδιότητες RegExp 

Ιδιότητα Περιγραφή 

constructor 
Καθορίζει τη λειτουργία που δημιουργεί το πρωτότυπο ενός 

αντικειμένου. 

global Καθορίζει αν το "g" τροποποιητής έχει οριστεί. 

ignoreCase Καθορίζει αν το "ί" τροποποιητής έχει οριστεί. 

lastlndex Ο δείκτης κατά την οποία για να ξεκινήσει το επόμενο ματς. 

multiline Καθορίζει αν το "m" τροποποιητής έχει οριστεί. 

source Το κείμενο του σχεδίου περίπου 3,14159. 

Μέθοδοι RegExp 

Μέθοδος Περιγραφή 

exec() 
Εκτελεί μια αναζήτηση για έναν αγώνα στην παράμετρο 

συμβολοσειράς του. 

test() Δοκιμές για έναν αγώνα στην παράμετρο συμβολοσειράς του . 

Επιστρέφει ένα αντικείμενο που αντιπροσωπεύει την κυριολεκτική 

toSource() καθορισμένο αντικείμενο? μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την 

τιμή για να δημιουργήσετε ένα νέο αντικείμενο. 

toString() 
Επιστρέφει ένα string που αντιπροσωπεύει το καθορισμένο 
αντικείμενο. 
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!11 Η παρουσίαση της ΡΗΡ 
Η ΡΗΡ ξεκίνησε ως ένα μικρό έργο ανοικτού πηγαίου κώδικα που εξελίχθηκε 

καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι ανακάλυψαν πόσο χρ11σιμο θα ήταν. Ο Rasmus 
Lerdorf εξαπέλυσε την πρώτη έκδοση του ΡΗΡ το 1994. Είναι αναδρομικό ακρωνύμιο 
του " ΡΗΡ : Hypeήext Preprocessor ". Είναι μια πλευρά του server scripting γλώσσα 
που είναι ενσωματωμένο σε HTML. 

Είναι σύνηθες να διαχειρίζεται δυναμικό περιεχόμενο, βάσεις δεδομένων, 

παρακολούθηση συνεδρίων, ακόμα και την κατασκευή ολόκληρου του e-commerce 
sites. Είναι ολοκληρωμένο με μια σειρά από δημοφιλείς βάσεις δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase, Informix και 
Microsoft SQL Server. Υποστηρίζει ένα μεγάλο αριθμό από σημαντικά πρωτόκολλα 
όπως το ΡΟΡ3, ΙΜΑΡ και LDAP. Η ΡΗΡ4 πρόσθεσε υποστήριξη για την Jaνa και 
κατανεμημένες αρχιτεκτονικές αντικειμένου ( COM και CORBA ), καθιστώντας την 
ανάπτυξη n-tier πιθανότητα για πρώτη φορά. 

Κοινές χρήσεις της ΡΗΡ: 

• Η ΡΗΡ εκτελεί λειτουργίες του συστήματος, δηλαδή από τα αρχεία σε ένα 

σύστημα που μπορεί να δημιουργήσει, να ανοίξει, να διαβάσει, να γράψει και να 

τα κλείσει. 

• Μπορεί να χειριστεί τις μορφές, δηλαδή τη συλλογή δεδομένων από αρχεία, να 

αποθηκεύει τα δεδομένα σε ένα αρχείο, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

να στείλει τα δεδομένα και να επιστρέφει τα δεδομένα του χρήστη. 

• Μπορείτε να προσθέσετε , να διαγράψετε , να τροποποιήσετε τα στοιχεία στη 
βάση δεδομένων σας μέσω ΡΗΡ. 

· · · • cookies Access μεταβλητές και να τα cookies. 
• Χρησιμοποιώντας την ΡΗΡ , μπορείτε να περιορίσετε τους χρήστες να έχουν 

πρόσβαση σε ορισμένες σελίδες του δικτυακού σας τόπου. 

• Μπορεί να κρυπτογραφήσει τα δεδομένα. 

''Hello World" Script ίη ΡΗΡ: 
Για να πάρετε μια ιδέα για την ΡΗΡ, για πρώτη φορά με απλά σενάρια ΡΗΡ. Το 

'Ήello, World!" είναι ένα ουσιαστικό παράδειγμα. Πρώτα θα δημιουργήσουμε ένα 
φιλικό "Hello, World!" script. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η ΡΗΡ είναι ενσωματωμένο σε HTML. Αυτό 
σημαίνει ότι στο μεταξύ την κανονική σας HTML (ή XHTML αν αιχμής) θα έχετε τις 
δηλώσεις ΡΗΡ σαν αυτό: 

, <html> 
l <head> 
<title> Hello World</title> 

, <body> 
' <?php echo "Hello, World!";?> 
</body> 
</html> J 
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Και παίρνουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

lπello, World! 

Αν εξετάσει την έξοδο HTML του παραπάνω παράδειγμα, θα παρατηρήσετε ότι 
ο κώδικας ΡΗΡ δεν υπάρχει στο αρχείο που αποστέλλονται από το διακομιστή στο 

πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Όλα τα ΡΗΡ παρόντες στην Ιστοσελίδα είναι σε 
επεξεργασία και απογυμνώνεται από τη σελίδα? το μόνο πράγμα που επιστρέφεται στον 

πελάτη από το διακομιστή Web είναι καθαρή έξοδος HTML. 
Όλος ο κώδικας ΡΗΡ πρέπει να περιλαμβάνεται μέσα σε ένα από τους τρεις 

ειδικές ετικέτες σήμανσης έφαγε αναγνωρίζονται από την ΡΗΡ Parser. 

Η πιο συνηθισμένη είναι η ετικέτα <? Php ... > και θα χρησιμοποιήσουμε επίσης 
ίδια ετικέτα στο φροντιστήριο μας . 

Από το επόμενο κεφάλαιο που θα ξεκινήσει με την εγκατάσταση ΡΗΡ 

Περιβάλλον στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια θα ανακαλύπτω σχεδόν όλων των 

εννοιών που σχετίζονται με την ΡΗΡ για να σας κάνει να αισθάνονται άνετα με τη 

γλώσσα ΡΗΡ . 

Περιβάλλον της ΡΗΡ 

Προκειμένου να αναπτυχθούν και να τρέξει ΡΗΡ ιστοσελίδες τρία ζωτικά 

στοιχεία θα πρέπει να εγκατασταθεί στο σύστημα του υπολογιστή σας . 
• Web Server - ΡΗΡ θα συνεργαστεί με όλα σχεδόν όλο το λογισμικό Web 

Server, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft Internet Information Server ( IIS ), 
αλλά στη συνέχεια χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι ελεύθερα διαθέσιμο 

Apache Server. 
• Βάση Δεδομένων - ΡΗΡ θα συνεργαστεί με όλα σχεδόν τα λογισμικό βάσης 

δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των Oracle και Sybase, αλλά πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενη είναι ελεύθερα διαθέσιμη βάση δεδομένων MySQL. 

• ΡΗΡ Parser - Για να επεξεργαστούμε τις οδηγίες ΡΗΡ script ένας parser πρέπει 
να εγκατασταθεί για να δημιουργήσει HTML εξόδου που μπορεί να σταλεί στο 
πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Αυτό το σεμινάριο θα σας καθοδηγήσει πώς 
να εγκαταστήσετε ΡΗΡ parser στον υπολογιστή σας . 

Εγκατάσταση ΡΗΡ 

Πριν προχωρήσετε , είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη 
ρύθμιση του περιβάλλοντος στον υπολογιστή σας για να αναπτύξουν προγράμματα 

ιστοσελίδα σας χρησιμοποιώντας ΡΗΡ . 
Πληκτρολογήστε την ακόλουθη διεύθυνση στο πλαίσιο διευθύνσεων του 

browser σας 
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Γ 

Αν αυτό εμφανίζει μια σελίδα που εμφανίζει πληροφορίες που σχετίζονται με 

την εγκατάσταση της ΡΗΡ σας, τότε αυτό σημαίνει ότι έχετε ΡΗΡ και Webserver 
εγκατασταθεί σωστά. Διαφορετικά, θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία για να 

εγκαταστήσετε την ΡΗΡ στον υπολογιστή σας. 

!Ι Εικόνα σύνταξης 
Το κεφάλαιο αυτό θα σας δώσει μια ιδέα για την βασική σύνταξη της ΡΗΡ. Η 

μηχανή ΡΗΡ parsing χρειάζεται έναν τρόπο για να διαφοροποιήσει κώδικα ΡΗΡ από 
άλλα στοιχεία της σελίδας. Ο μηχανισμός για να γίνει αυτό που είναι γνωστό ως 

«διαφυγή στην ΡΗΡ. Ύ πάρχουν τέσσερις τρόποι για να το κάνετε αυτό: 

Canonical ΡΗΡ tags: 

Το πιο καθολικά αποτελεσματικό στυλ tag της ΡΗΡ είναι: 

i <? php ... ?> l 
-----·--·---·-~~-·----·-~--·------·-·---·-·~--·-·-·-~------------·--J 

Εάν χρησιμοποιήσετε αυτό το στυλ, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι όλες οι 

ετικέτες σας θα ερμηνεύονται σωστά . 

Short-open (SGML-style) ετικέτες 
Η σύντομη ή μικρής ανοικτή ετικέτα μοιάζει με αυτό: 

: <? ?> 
1 • •• •• -- --

Σύντομη ετικέτα είναι, όπως θα περίμενε κανείς, η συντομότερη επιλογή 

Μπορείτε να κάνετε ένα από δύο πράγματα για να μπορέσει ΡΗΡ να αναγνωρίσει τις 

ετικέτες: 

• Επιλέξτε το - enable-short-tags επιλογή διαμόρφωσης όταν είστε οικοδόμηση 
ΡΗΡ. 

• Ρυθμίστε τη ρύθμιση short_open_tag στο αρχείο php.ini σας σε. Αυτή η επιλογή 
θα πρέπει να απενεργοποιηθεί για να αναλύσει XML με ΡΗΡ, επειδή η ίδια 
σύνταξη που χρησιμοποιείται για ετικέτες XML. 

Commenting ΡΗΡ code 
Ένα σχόλιο είναι το τμήμα του προγράμματος που υπάρχει μόνο για το 

ανθρώπινο αναγνώστη και απογυμνώνεται έξω πριν από την εμφάνιση του 

αποτελέσματος των προγραμμάτων. Υπάρχουν δύο μορφές σχολιάζοντας σε ΡΗΡ: 

Single-line σχόλια: Χρησιμοποιούνται συνήθως για σύντομες επεξηγήσεις ή 
σημειώσεις σχετικές με τον κωδικό του τοπικού. Εδώ είναι τα παραδείγματα των 

σχολίων ενιαίας γραμμής. 
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<? 
# This is a comment, and 
# This is the second line ofthe comment 
11 This is a comment too. Each style comments only print "Αη example with single 
line comments"; 
?> 

Multi-lines printing: Εδώ είναι τα παραδείγματα για να εκτυπώσετε πολλαπλές 
γραμμές σε μια ενιαία δήλωση εκτύπωσης: 

<? 
# First Example print <<<END 
This uses the "here document" syntax to output multiple lines with $variable 

: interpolation. Note that the here document terminator must appear οη a line with just 
! a semicolon ηο extra whitespace! END; 
! # Second Example print "This spans 
: multiple lines. The newlines will be output as well"; 
!?> 

Multi-lines comments: Γενικά χρησιμοποιούνται για την παροχή αλγορίθμων 
ψευδοκώδικα και πιο λεπτομερείς εξηγήσεις, όταν είναι απαραίτητο. Το ύφος πολλών 

γραμμών του σχολιασμού είναι η ίδια όπως στο C. Εδώ είναι το παράδειγμα των 
πολλαπλών σχολίων σε γραμμές. 

··-·----····-··---- ·----·-···· ·· - --·-··········-····· · -·- - - - -··· ···· ·-·· ··· · . 

<? 
; /* This is a comment with mιiltilirιe Author : Mohammad Mohtashim Purpose: 
1 Multiline Comments Demo Subject: ΡΗΡ -
i */ 
1 

: print "Αη example with multi line comments"; 
?> 

Ο κενός χώρος είναι η ουσία που ~α πληκτρολογήσετε. Αυτό είναι συνήθως 

αόρατο στην οθόνη, συμπεριλαμβανομένων των χώρων, καρτελών και επαναφοράς 

(end-of-line χαρακτήρες). ΡΗΡ whi tes pace insensi ti ve σημαίνει ότι σχεδόν ποτέ 
δεν έχει σημασία πόσοι κενοί χαρακτήρες υπάρχουν σε μια σειρά. Ένα κενό χαρακτήρα 

είναι τα ίδια όπως πολλοί τέτοιου είδους χαρακτήρες 

Για παράδειγμα, κάθε μία από τις ακόλουθες δηλώσεις ΡΗΡ που εκχωρεί το άθροισμα 

των 2 + 2 στην μεταβλητή $ τεσσάρων ετών είναι ισοδύναμα: 

$four = 2 + 2; // single spaces 
$four <tab>=<tab2<tab>+<tab>2 ; 11 spaces and tabs 
$four = 
2+ 

11:.?_ I Ι Il!ιιltJple lines 
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Η ΡΗΡ είναι μια ευαίσθητη γλώσσα. Δοκιμάστε ακόλουθο παράδειγμα: 

<html> 
, <body> 
i <? 
$capital = 67; 
print("Variable capital is $capital<br>"); 
print("Variable CaPiTaL is $CaPiTaL<br>"); 
?> 
</body> 
</html> ----

Και παίρνουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

Variable capital is 67 
Variable CaPi'TaL is 

Οι δηλώσεις είναι εκφράσεις που διαχωρίζονται με ερωτηματικά 

Μια δήλωση στην ΡΗΡ είναι οποιαδήποτε έκφραση που ακολουθείται από ένα 

ελληνικό ερωτηματικό (;). Οποιαδήποτε ακολουθία των έγκυρων δηλώσεων ΡΗΡ που 
περικλείεται από τις ετικέτες ΡΗΡ είναι ένα έγκυρο πρόγραμμα ΡΗΡ. Εδώ είναι μια 

τυπική δήλωση σε ΡΗΡ, ηοποία στην περίπτωση αυτή εκχωρεί μια σειρά από 

χαρακτήρες σε μια μεταβλητή που ονομάζεται $greeting: 
_________ , __ , ______________________ - - ----------, 

Τα μικρότερα δομικά στοιχεία της ΡΗΡ είναι τα αδιαίρετα μάρκες, όπως 

αριθμούς (3,14159), έγχορδα (δύο .. ), Οι μεταβλητές (δύο δολάρια), σταθερές (TRUE), 
καθώς και οι ειδικές λέξεις που συνθέτουν τη σύνταξη της ίδιας της ΡΗΡ, όπως και αν , 
αλλιώς, ενώ, για. 

Μολονότι οι δηλώσεις δεν μπορούν να συνδυαστούν, όπως εκφράσεις, μπορείτε 
να βάλετε πάντα μια ακολουθία από δηλώσεις οπουδήποτε μια δήλωση μπορεί να πάει 

με επισυνάπτοντας τα σε μια σειρά από αγκύλες. Εδώ οι δύο δηλώσεις είναι 

ισοδύναμες: 

r---------
1 if (3 = 2 + 1) 
print("Good - Ι haven't totally lost my mind.<br>"); 
if (3 = 2 + 1) 

Ι { 

· print("Good - Ι haven't totally"); 
print("lost my mind.<br>"); 

~-ι -----
prompt __ 

- 1 
-~pαpμογ' τoυ __ ~cript ~l!_P από το command 

<?php 
· echo 'Ήello ΡΗΡ!!!!!"; 
?> ---------- ------------ - -----

______________________________________ J 
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Εφαρμόστε το παρακάτω μέσω command prompt 

ι!Έhp test.php 

Και παίρνουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

!Ι Τύποι μεταβλητών 
Ο κύριος τρόπος για την αποθήκευση πληροφοριών στη μέση ενός 

προγράμματος ΡΗΡ είναι με τη χρήση μιας μεταβλητής. Εδώ είναι τα πιο σημαντικά 

χαρακτηριστικά που πρέπει να ξέρετε για τις μεταβλητές στην ΡΗΡ: 

• Όλες οι μεταβλητές στην ΡΗΡ σημειώνονται με ηγετική σύμβολο του δολαρίου 

( $ ). 
• Η τιμή μιας μεταβλητής είναι η τιμή της πιο πρόσφατης εκχώρησης του . 
• Οι μεταβλητές έχουν ανατεθεί με τον τελεστή = , με τη μεταβλητή στην 

αριστερή πλευρά και η έκφραση που πρέπει να αξιολογηθούν στα δεξιά . 
• Οι μεταβλητές μπορούν, αλλά δεν χρειάζεται, να δηλωθούν πριν από το 

διορισμό. 

• Οι μεταβλητές στην ΡΗΡ δεν είναι εγγενή είδη - μια μεταβλητή δεν γνωρίζει εκ 

των προτέρων αν θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει έναν αριθμό ή μια 

σειρά χαρακτήρων . 
• .Οι μεταβλητές που ·χρησιμοποιούνται πριν ανατεθούν έχουν προεπιλεγμένες 

τιμές. 

• Η ΡΗΡ κάνει καλή δουλειά μετατρέποντας αυτόματα τύπους από το ένα στο 
άλλο, όταν είναι αναγκαίο. 

• Μεταβλητές της ΡΗΡ είναι της μορφής Perl. 

Integers 
Πρόκειται για ακέραιους αριθμούς , χωρίς υποδιαστολή , όπως το 4195 . Είναι ο 

πιο απλός τύπος. Αντιστοιχούν σε απλούς ακέραιους αριθμούς , τόσο θετικούς όσο και 

αρνητικούς . Οι ακέραιοι μπορούν να εκχωρηθούν σε μεταβλητές , ή μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σε εκφράσεις, όπως: 

-------------- - -

$int_var= 12345; 1 

j_$_an_o_t_h~e_r_ι_Ώ_t _=_-_12_3_4_5_+_1_2_3_45_~; ________________________ _J 

Ο ακέραιος μπορεί να είναι σε δεκαδική (βάση 1 Ο), οκταδική (με βάση το 8), 
και δεκαεξαδική (βάση 16) μορφή. Δεκαδική μορφή είναι η προεπιλεγμένη, η οκταδική 
καθορίζεται με αρχικό Ο και η δεκαεξαδική έχει ηγετικό Οχ. 

Για πιο κοινές πλατφόρμες, ο μεγαλύτερος ακέραιος είναι (1 2 ** 31.) (Η 
2,147,483,647), και η μικρότερη (πιο αρνητικό) είναι ακέραιος. (1 2 ** 31.) (Η 
.2,147,483,647). 
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Doubles 
Είναι της μορφής 3, 14159 ή 49 .1. Από προεπιλογή, διπλασιάζει την εκτύπωση 

με τον ελάχιστο αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που απαιτούνται. Για παράδειγμα, ο 

κώδικας: 

$many = 2.2888800; 
' $many _2 = 2.2111200; 
$few = $many + $many_2; 

--1 

P_!:~nt.{.$manx _~ $E!_'!IJ.Y_2 = $few<br>.); ____________ _ 

Και παίρνουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

12.28888 + 2.21112 = 4.5 

Boolean 
Έχουν μόνο δύο δυνατές τιμές , είτε αληθείς ή ψευδείς. ΡΗΡ παρέχει ένα 

ζευγάρι των σταθερών ειδικά για χρήση ως Boolean : TRUE και F ALSE , η οποία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αυτό: 

1 

j 

1 if (TRUE) 
----·---·-··--·-------] 

print("This will always print<br>"); 
ll else 

1 
i 
ι 
i 

rint("This will neνer print<br>"}._; ____ _ ----·--·------------' 

Ερμηνεύοντας τα άλλα είδη, όπως τα Boolean 
Εδώ είναι οι κανόνες για τον προσδιορισμό της 11 αλήθειας 11 καμία αξία δεν 

είναι ήδη από την Boolean τύπου: 
• Εάν η τιμή είναι ένας αριθμός , είναι ψευδής , αν ακριβώς ίσο με μηδέν και 

ισχύει το αντίθετο. 

• Εάν η τιμή είναι μια συμβολοσειρά , είναι ψευδής , αν η τιμή είναι κενή ( έχει 
μηδενική χαρακτήρες ) ή το stήng 11 Ο " , και είναι αλήθεια αλλιώς . 

• Οι τιμές του τύπου NULL είναι πάντα ψευδής. 
• Εάν η τιμή είναι ένας πίνακας, είναι ψευδής, αν δεν περιέχει άλλες αξίες, και 

είναι αλήθεια. Για ένα αντικείμενο , το οποίο περιέχει μια τιμή σημαίνει ότι έχει 
μια μεταβλητή μέλους που του έχει εκχωρηθεί μια τιμή. 

• Οι ισχύοντες πόροι είναι αλήθεια (αν και ορισμένες από τις λειτουργίες 

επιστρέφουν πόρους όταν είναι επιτυχής, και θα επιστρέψουν F ALSE όταν 
ανεπιτυχείς ). 

• Μην χρησιμοποιείτε διπλά ως Boolean. 

Κάθε μία από τις ακόλουθες μεταβλητές έχει την τιμή αλήθειας ενσωματωμένα στο 

όνομά του, όταν χρησιμοποιείται σε ένα πλαίσιο Boolean . 

.---------------------·-·-----------
$true_num = 3 + 0.14159; 
$true str = "Tried and true 11 

$true_aπay[49] = "Αη aπay element"; 
$false aπa = aπa (); 
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$false_null = NULL; 
$false _ num = 999 - 999; 

== '"'. 

Το NULL είναι ένας ειδικός τύπος που έχει μόνο μία τιμή: NULL. Για να δώσει 
μια μεταβλητή την τιμή NULL, απλά εκχωρήσει αυτό: 

····~ 

Η ειδική σταθερά NULL κεφαλαιοποιείται κατά συνθήκη, αλλά στην 
πραγματικότητα είναι πεζά ή κεφαλαία? θα μπορούσε κάλλιστα να πληκτρολογήσει: 

Μια μεταβλητή που έχει ανατεθεί NULL έχει τις ακόλουθες ιδιότητες: 
• Η τιμή F ALSE σε ένα Boolean πλαίσιο. 
• Επιστρέφει F ALSE όταν δοκιμάζεται με IsSet () συνάρτηση. 

String 
Είναι ακολουθίες χαρακτήρων, όπως το "ΡΗΡ υποστηρίζει λειτουργίες string". 

Παρακάτω δίνονται έγκυρα παραδείγματα: 

$string_l = "This is a string in double quotes"; 
. $string_2 = "This is a somewhat Jonger, singly quoted string"; 
$string_39 = "This string ]Ί&.s thirty-nine characters"; 
~~!1:!!:11~_ Q_ =:=~Ά' ;_/! ~-~tE!!lg_ .':Y:i!~!:ero c haracters ______ J 

Τα μεμονωμένα εισαγωγικά αντιμετωπίζονται σχεδόν κυριολεκτικά, ενώ διπλά 

εισαγωγικά αντικαθιστούν τις μεταβλητές με τις τιμές τους, καθώς και ειδικά την 

ερμηνεία ορισμένων ακολουθίες χαρακτήρων. 

<? 
$νariable = "name"; 
$1iterally = 'My $νariable will not print!\\n'; 
print($1iterally ); 
$literally = "My $νariable will pήnt!\\n"; 

· print($literally); 
?> 

Αυτό θα παράγει ακόλουθο αποτέλεσμα: 

My $variable will not print!\n 
My name will print 

Δεν υπάρχουν τεχνητά όρια στο μήκος συμβολοσειράς - μέσα στα όρια της 
διαθέσιμης μνήμης, θα έπρεπε να είναι σε θέση να κάνει αυθαίρετα μεγάλα stήng. 
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Τα string που οριοθετούνται από διπλά εισαγωγικά (όπως στο "αυτό το") 
προεπεξεργάζονται από τους εξής δύο τρόπους με ΡΗΡ: 

• Ορισμένες ακολουθίες χαρακτήρων που ξεκινούν με ανάστροφη κάθετο (\) 
αντικαταστάθηκε με ειδικούς χαρακτήρες. 

• Τα ονόματα των μεταβλητών (ξεκινώντας με$) αντικαθίσταται με παραστάσεις 

σειρά των τιμών τους. 

Οι αντικαταστάσεις διαφυγής-ακολουθίας είναι: 

• \η αντικαθίσταται από το χαρακτήρα νέας γραμμής 

• \r αντικαθίσταται από το χαρακτήρα επιστροφής 
• \t αντικαθίσταται από το χαρακτήρα tab 
• \$αντικαθίσταται από το ίδιο το σύμβολο του δολαρίου($) 

• \"αντικαθίσταται από μια ενιαία διπλά εισαγωγικά (") 
• \\ αντικαθίσταται από ένα ενιαίο backslash (\) 

Μπορείτε να εκχωρήσετε πολλαπλές γραμμές σε μια μόνο μεταβλητή string 
χρησιμοποιώντας εδώ το έγγραφο: 

<?php 
$channel =<<< XML - -
<ct1nnnel> 

ι tl1>-What's For Dinner<title> 
<link.> http://menu.example.com/ <link> 
<dcscription>Choose what to eat tonight. </description> 
<ιchannel> 

XML_; 

eclιo < < <END 
Tllis uses the "here document" syntax to output multiple lines with νariable 

, interpolation. Note that the here document terminator must appear οη a line withjust 
' a s~ micolon. ηο extra whitespace! 
<br /> 
END; 

print $channel; 
?> 

Με το παρακάτω αποτέλεσμα 

This uses the "here document" syntax to output 
multiple line3 with variable interpolation. Note 
t hat the here document terminator must appear on a 
line with just a semicolon. no extra whitespace! 

< channel> 
<title>What'3 For Dinner<title> 
<link>http: //menu. example. com/<link> 
<description>Choose τ,;ha t to eat tonigh t. </ description> 
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Πεδίο εφαρμογής (Variable Scope) 
Πεδίο εφαρμογής μπορεί να ορίζεται ως το εύρος της διαθεσιμότητας μια 

μεταβλητή δεν έχει το πρόγραμμα στο οποίο έχει δηλωθεί. Μεταβλητές της ΡΗΡ μπορεί 

να είναι ένα από τα τέσσερα είδη έκταση: 

• Οι τοπικές μεταβλητές 

• Οι παράμετροι λειτουργίας 

• Οι καθολικές μεταβλητές 

• Στατικές μεταβλητές 

Μεταβλητή ονομασία 

Κανόνες για την ονομασία μιας μεταβλητής είναι: 

• Τα ονόματα των μεταβλητών πρέπει να αρχίζει με ένα γράμμα ή underscore 
χαρακτήρα. 

• Το όνομα μιας μεταβλητής μπορεί να αποτελείται από αριθμούς, γράμματα, 

παύλες, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες όπως+,-,%,(,).&, 

Κλπ. 

Δεν υπάρχει κανένα όριο μεγέθους για τις μεταβλητές. 

!!] Σταθερές 
Μια σταθερά είναι ένα όνομα ή ένα αναγνωριστικό για μια απλή τιμή . Μια 

σταθερή αξία δεν μπορεί να, αλλάξει κατά την εκτέλεση του σεναρίου . Εξ 'ορισμού ένα 
σταθερά είναι case-sensitiνe. Κατά συνθήκη οι constant identifiers είναι πάντα 
κεφαλαία . Ένα όνομα σταθεράς αρχίζει με ένα γράμμα ή underscore, ακολουθούμενο 
από οποιονδήποτε αριθμό από γράμματα, αριθμούς ή κάτω παύλες. Εάν έχετε ορίσει 

μια σταθερά , δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει ή να γίνει απροσδιόριστη. 
Για να ορίσετε μια σταθερά θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε define (λειτουργία) και 

να ανακτήσετε την τιμή μιας σταθεράς, θα πρέπει απλά να προσδιορίζοντας το όνομα 

της . Σε αντίθεση με τις μεταβλητές , δεν χρειάζεται να έχει μια σταθερά το $ . 
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση constant ( ), για να διαβάσετε την 
τιμή μιας σταθεράς, αν θέλετε να πάρετε το όνομα μιας σταθεράς δυναμικά. 

Λειτουργία constant() 
Όπως αναφέρεται από το όνομα, αυτή η λειτουργία θα επιστρέψει την τιμή της 

σταθεράς. 

Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να ανακτήσετε τιμή μιας σταθεράς, αλλά δεν 

ξέρετε το όνομά της, δηλαδή, αυτό αποθηκεύεται σε μια μεταβλητή ή επιστρέφεται από 

μια λειτουργία. 

r--
1 <?php 

define("MINSIZE", 50); 

echo MINSIZE; 
echo constant("MINSIZE"); // same thing as the previous line 

?> 
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Μόνο βαθμωτά δεδομένα (boolean, integer, float και string) μπορούν να 
συμπεριλαμβάνονται στις σταθερές. 

Διαφορές μεταξύ των σταθερών και μεταβλητών είναι: 

• Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να γράψω το σύμβολο του δολαρίου ($) πριν από μια 
σταθερή, όπου, όπως σε Μεταβλητή πρέπει κανείς να γράψει ένα σύμβολο του 

δολαρίου. 

• Οι σταθερές δεν μπορεί να οριστεί με απλή ανάθεση, μπορούν να οριστούν μόνο 

χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση define (). 
• Οι σταθερές μπορούν να οριστούν και να προσπελαστούν από οπουδήποτε 

χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους κανόνες εμβέλειας μεταβλητών. 

• Αφού έχουν οριστεί οι σταθερές, δεν είναι δυνατόν να επαναπροσδιορίζονται ή 

απροσδιόριστη. 

Έγκυρες και άκυρες σταθερές ονομασίες 

11 Valίd constant names 
, define(''ONE", "first thing"); 
define("TW02", "second thing"); 
define("THREE _ 3 ", "third thing") 
11 Invalid constant names 
define("2TWO", "second thing"); 
-~_efl!!~{'~ TJiJ3-_EE -~ ·_, __ ~ΉΨi!"_~ νalue"); 

ΡΗΡ Magic σταθερές 
Η ΡΗΡ παρέχει έναν μεγάλο αριθμό από προκαθορισμένες σταθερές σε 

οποιοδήποτε script που είναι runs. Υπάρχουν πέν:rε μαγικές σταθερές που αλλάζουν 
ανάλογα με το πού χρησιμοποιούνται. 

Μερικές "μαγικές" σταθερές της ΡΗΡ δίνονται παρακάτω: 

Όνομα Περιγραφή 

LINE Ο τρέχον αριθμός γραμμής του αρχείου. 

Η πλήρης διαδρομή και το όνομα αρχείου του αρχείου. Εάν 

χρησιμοποιείται στο εσωτερικό ενός περιλαμβάνουν, το όνομα του 

FILE αρχείου που περιλαμβάνεται επιστρέφεται. Από την ΡΗΡ 4.0.2, 
FILE περιέχει πάντα μια απόλυτη διαδρομή, ενώ σε παλαιότερες 
εκδόσεις περιείχε σχετική διαδρομή κάτω από ορισμένες συνθήκες. 

Το όνομα της συνάρτησης. (Προστέθηκε στην ΡΗΡ 4.3.0) Από την 
FUNCTION ΡΗΡ 5 Αυτή η συνεχής επιστρέφει το όνομα της συνάρτησης, όπως 

δηλώθηκε (case-sensitive). Στην ΡΗΡ 4 τιμή του είναι πάντα πεζού. 
Το όνομα της κλάσης. (Προστέθηκε στην ΡΗΡ 4.3.0) Από την ΡΗΡ 

CLASS 5 αυτό σταθερές αποδόσεις το όνομα της κλάσης, όπως δηλώθηκε 
(case-sensitive). Στην ΡΗΡ 4 τιμή του είναι πάντα πεζού. 
Η τάξη όνομα της μεθόδου. (Προστέθηκε στην ΡΗΡ 5.0.0) Το 

METHOD όνομα της μεθόδου επιστρέφεται όπως ανακηρύχθηκε (case-
sensίtive ). 
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!Ι Τύποι τελεστών 
Τι είναι τελεστής(οperatοr); Απλή απάντηση μπορεί να δοθεί με τη χρήση της 

έκφρασης 4 + 5 είναι ίση με 9. Εδώ το 4 και το 5 ονομάζονται τελεστές+ και καλούνται 
χειριστές. Η ΡΗΡ γλώσσα υποστηρίζει τους ακόλουθους τύπους των φορέων. 

• Αριθμητικοί τελεστές 

• Σύγκριση με Operators 
• Λογικοί (ή Relational) Operators 
• Ανάθεση Τελεστών 

• Operators με όρους (ή τριαδικός) 

Arithmatic operators 
Υπάρχουν οι ακόλουθες aήthmatic φορείς που υποστηρίζονται από τη γλώσσα 

ΡΗΡ . Ας υποθέσουμε ότι η μεταβλητή Α κατέχει το 1 Ο και η μεταβλητή Β κατέχει το 
20, τότε : 

Τελεστής Περιγραφή Παράδειγμα 

+ Προσθέτει δύο τελεστές Α + Β θα δώσει 30 

- Αφαιρεί το δεύτερο τελεστή από τον πρώτο Α- θα δώσει -10 

* Πολλαπλασιάστε τα δύο τελεστές Α * Β θα δώσει 200 

/ Χωρίστε αριθμητή με παρονομαστής Β / Α θα δώσει 2 

Ο/ο 
Μέτρο χειριστή και το υπόλοιπο τμήμα μετά τη 

Β % Α θα δώσει Ο 
διαίρεση 

++ Αύξηση φορέα, αυξάνει την ακέραια τιμή από ένα Α++ θα δώσει 11 
-- Φορέα μείωση, μειώνει ακέραια τιμή από ένα Α-- θα δώσει 9 

Comparison Operators 
Υπάρχουν οι ακόλουθοι comparison φορείς που υποστηρίζονται από τη γλώσσα 

ΡΗΡ. Ας υποθέσουμε ότι η μεταβλητή Α κατέχει το 1 Ο και η μεταβλητή Β κατέχει το 
20, τότε: 

Τελεστής Περιγραφή Παράδειγμα 

Εάν η αξία των δύο τελεστές είναι ίσες ή όχι, αν ναι, τότε η 
(Α == Β) ψευδής --

κατάσταση γίνεται αληθινό ελέγχους. 

Ελέγχει αν η αξία των δύο τελεστές είναι ίσες ή όχι, εάν οι 

!= τιμές δεν είναι ίσες, τότε η κατάσταση γίνεται (Α != Β) αληθής. 
πραγματικότητα. 

Ελέγχει αν η τιμή του αριστερού τελεστή είναι μεγαλύτερη 

> από την αξία του δικαιώματος τελεστή, αν ναι, τότε η (Α> Β) ψευδής. 
κατάσταση γίνεται πραγματικότητα. 

Ελέγχει αν η τιμή του αριστερού τελεστή είναι μικρότερη 

< από την αξία του δικαιώματος τελεστή, αν ναι, τότε η (Α < Β) αληθής. 
κατάσταση γίνεται πραγματικότητα. 

Ελέγχει αν η τιμή του αριστερού τελεστή είναι μεγαλύτερη 

>= ή ίση με την αξία του δικαιώματος τελεστή, αν ναι, τότε η (Α >= Β) ψευδής. 
κατάσταση γίνεται πραγματικότητα. 
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Ελέγχε ι αν η τιμή του αρ ιστερού τελεστή είναι μικρότερη 

<= ή ίση με την αξία του δικαιώματος τελεστή , αν ναι, τότε η (Α <= Β) is true. 
κατάσταση γίνεται πραγματικότητα. 

Logical Operators 
Υπάρχουν οι ακόλουθο ι logical φορείς που υποστηρίζονται από τη γλώσσα 

ΡΗΡ. Ας υποθέσουμε ότι η μεταβλητή Α κατέχει το 1 Ο και η μεταβλητή Β κατέχει το 
20, τότε : 

Τελεστής Περιγραφή Παράδειγμα 

Ονομάζεται λογικός τελεστής AND. Αν και οι δύο 

and τελεστές ε ίναι αλήθεια, τότε, τότε η κατάσταση γίνεται 

πραγματικότητα . 
(Α and Β) αληθής. 

Ονομάζεται λογικός τελεστής OR. Εάν κάποια από τις 

or δύο τελεστές είναι μη μηδενική, τότε στη συνέχεια η (Α or Β) αληθής. 
κατάσταση γίνεται πραγματικότητα . 

Ονομάζεται λογικός τελεστής AND. Αν και οι δύο 

&& τελεστές είναι μη μηδενική, τότε στη συνέχεια η (Α && Β) αληθής. 
κατάσταση γίνεται πραγματικότητα . 

Ονομάζεται λογικός τελεστής OR. Εάν κάποια από τις 

11 
δύο τελεστές είναι μη μηδενική, τότε στη συνέχεια η (Α 11 Β) αληθής . 
κατάσταση γίνεται πραγματικότητα. 

Ονομάζεται λογικός ΝΟΤ Operator. Χρησιμοποιήστε το 

! 
για να αντιστρέφε ι τη λογική κατάσταση του τελεστή ! (Α&& Β) 
της . Αν η συνθήκη είναι αληθής, τότε το λογικό ΝΟΤ θα ψευδής . 
είναι ψευδές. 

Ονομάζεται λογικός τελεστής AND. Αν και οι δύο 

and τελεστές είναι αλήθεια, τότε, τότε η κατάσταση γίνεται (Α and Β) αληθής. 
πραγματικότητα. 

Assignment Operators 
Υπάρχουν οι ακόλουθοι assignment φορείς που υποστηρίζονται από τη γλώσσα 

ΡΗΡ. 

Τελεστής Περιγραφή Παράδειγμα 

Απλός φορέας ανάθεσης. Εκχωρεί τιμές από δεξιά προς 
C=A+B εκχωρεί την αξία 

= τα αρ ιστερά τελεστές πλευρά τελεστή 
Α+Β στο C 

Προσθήκη AND φορέα ανάθεσης, προσθέτει δεξιός 

+= όρος στο αριστερό τελεστή και να εκχωρήσετε το C+=A ισοδυναμεί με C=C+A 
αποτέλεσμα προς τα αριστερά του τελεστή 

Αφαιρείται AND φορέα ανάθεσης, αυτό αφαιρεί το 
δικαίωμα τελεστή από την αριστερή τελεστή και να 

C-=A ισοδυναμεί με C=C-A -- εκχωρήσετε το αποτέλεσμα προς τα αριστερά του 

τελεστή 

Πολλαπλασιάστε ΑΝ D φορέα ανάθεσης, 

*= 
Πολλαπλασιάζει δεξιός όρος με το αριστερό τελεστή 

C*=A ισοδυναμεί με C=C*A και να εκχωρήσετε το αποτέλεσμα προς τα αριστερά 

του τελεστή 
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Χωρίστε AND φορέα ανάθεσης, Χωρίζει αριστερός όρος 

/= με το σωστό τελεστή και να εκχωρήσετε το αποτέλεσμα C/=A ισοδυναμεί με C =C/A 
προς τα αριστερά του τελεστή 

Μέτρο ΚΑΙ φορέα ανάθεσης, αυτό λαμβάνει το μέτρο 
C%=A ισοδυναμεί με 

01ο= με τη χρήση δύο τελεστές και ορίστε το αποτέλεσμα 
C=C%A 

προς τα αριστερά του τελεστή 

Conditional Operator 
Υπάρχει ένας ακόμη φορέας που ονομάζεται conditional. Αυτός αξιολογεί 

πρώτα μια έκφραση για μια αληθινή ή ψεύτικη αξία και στη συνέχεια να εκτελέσει μία 

από τις δύο προτεινόμενες δηλώσεις ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης . Ο 
υποθετικός τελεστής έχει τη σύνταξη: 

Τελεστής Περιγραφή Παράδειγμα 

? : Conditional έκφραση Εάν η συνθήκη είναι αληθής? τότε η αξία 

είναι Χ : Διαφορετικά η αξία είναι Υ 

Κατηγορίες operators 
Όλοι οι operators που ζητήσαμε παραπάνω μπορούν να ταξινομηθούν σε 

ακόλουθες κατηγορίες: 

• Μοναδιαίοι operators πρόθεμα, το οποίο προηγείται ενός τελεστή. 

• Binary operators, που παίρνουν δύο τελεστές και εκτελούν μια ποικιλία από 
αριθμητικές και λογικές πράξεις. 

• Η όρους εκμετάλλευσης ( ένα τριαδικό φορέα ) , η οποία διαρκεί τρεις τελεστές 
και αξιολογεί είτε το δεύτερο ή τρίτο έκφρασης, ανάλογα . με την εκτίμηση της 
πρώτης έκφρασης. · · 

• Οι τελεστές ανάθεσης, η οποία εκχωρήσετε μια τιμή σε μια μεταβλητή. 

Προτεραιότητα των ΡΗΡ Operators 
Η Προτεραιότητα χειρισηΊ (precedence operator) καθορίζει την ομαδοποίηση 

των όρων σε μια έκφραση. Αυτό επηρεάζει τον τρόπο μια έκφραση αξιολογείται. 

Ορισμένοι φορείς έχουν υψηλότερη προτεραιότητα από τους άλλους? Για παράδειγμα , 

ο τελεστής του πολλαπλασιασμού έχει υψηλότερη προτεραιότητα από τον τελεστή της 

πρόσθεσης: 

Για παράδειγμα χ= 7 + 3 * 2? Εδώ χ αντιστοιχίζεται 13, όχι 20 διότι ο 
χειριστής* έχει υψηλότερη προτεραιότητα από+ γι 'αυτό πρώτα να πολλαπλασιάζεται 

με το 3 * 2 και στη συνέχεια προσθέτει σε 7 . 
Εδώ operators με την υψηλότερη προτεραιότητα εμφανίζονται στην κορυφή του 

πίνακα, εκείνες με το χαμηλότερο εμφανίζονται στο κάτω μέρος . Μέσα σε μια 
έκφραση , οι operators με την πιο υψηλή προτεραιότητα θα αξιολογηθούν πρώτα. 

Κατηγορία Τελεστής Προσεταιριστικότητα 

Unary ! ++-- Δεξιά προς τα αριστερά 

Multiplicatiνe */Ο/ο Από αριστερά προς τα δεξιά 

Additive +- Από αριστερά προς τα δεξιά 

Relational <<=>>= Από αριστερά προς τα δεξιά 
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Equality 
__ ,_ 
--.- Από αριστερά προς τα δεξιά 

Logical AND && Από αριστερά προς τα δεξιά 

Logical OR 11 Από αριστερά προς τα δεξιά 

Conditional ?· Δεξιά προς τα αριστερά 

Assigrunent = += -= *= /= Δεξιά προς τα αριστερά 

!Ι Δηλώσεις ΡΗΡ 
If ... Else Statement 

Αν θέλετε να εκτελέσετε τον κώδικα, αν η συνθήκη είναι αληθής και μια άλλη 

κώδικα , αν η συνθήκη είναι ψευδής, χρησιμοποιήστε το lf ... Else Statement 

if ( condition) 
code to be executed if condition is true; 
else 

. code to be executed if condition is false; 
-~-~~~-·-·------·----~--~-------~-~--------~----------· ·--·-------

Το ακόλουθο παράδειγμα θα έχει έξοδο ''Have a nice weekend!" αν η σημερινή 
μέρα είναι η Παρασκευή, αλλιώς θα έχει έξοδο ''Have a nice day! ": 

<html> 
<body> .. , 
<?php 
$d=date("D"); 
if ($d=="Fri ") 

echo ''Have a nice weekend! "; 
else 

echo ''Have a nice day!"; 
?> 

. </body> 
: </htrnl> 

1 
1 

_J 
Εάν πρέπει να εκτελεστεί περισσότερες από μία γραμμή, αν μια συνθήκη είναι 

αληθής/ψευδής, οι γραμμές θα πρέπει να περικλείεται εντός αγκίστρων: 

--~~~--~,-- - ~--~·--~-·~ ---~-~ -------------

<htrnl> 
<body> 
<?php 
$d=date("D"); 
if ($d=="Fή ") 

{ 
echo ''Hello! <br />"; 
echo ''Have a nice weekend!"; 
echo "See you οη Monday!"; 

~-~--·-----
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?> 
</body> 
</html> 

Elself Statement 
Αν θέλετε να εκτελέσει τον κώδικα, αν μία από τις πολλές συνθήκες χρήσης η 

έκφραση elseif. 

if ( condition) 
code to be executed if condition is true; 

else 
~-_E9~~.!~~-~-~xe~t!te~_!f condition is fals~_ 

Το ακόλουθο παράδειγμα θα έχει έξοδο "Haνe a nice weekend!" αν η σημερινή 
μέρα είναι η Παρασκευή, και το ''Have a nice την Κυριακή!" αν η σημερινή μέρα είναι 
η Κυριακή . Διαφορετικά θα εξόδου "Have a nice day!": 

<html> 
<body> 

: <?php 
1 $d=date("D"); 
1 if ($d="Fri ") 
1 echo "Have a nice weekend!"; 
1 elseif ($d=="Sun") 

echo ''Have a nice Sunday!"; 
else 

echo "Have a nice day!"; 
?> 
</body> 
</html 

Switch Statement 
Αν θέλετε να επιλέξετε ένα από τα πολλά τμήματα του κώδικα που πρόκειται να 

εκτελεστεί, χρησιμοποιήστε τη δήλωση Switch. Η δήλωση switch χρησιμοποιείται για 
να αποφύγετε μακροσκελή αν .. elseif .. άλλο κωδικό. 

1 switch (expression) 
i { 
case label 1 : 

J code to be executed if expression = label 1; 

1 break; 
i case label2: 

1

. code to be executed ifexpression = label2; 
break; 

J default: 
· code to be executed 

if expression is different 
from bot~ labell and la~_el_2~;}~-------------
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Η δήλωση switch λειτουργεί με έναν ασυνήθιστο τρόπο. Πρώτον, αξιολογεί 
δεδομένη έκφραση, στη συνέχεια, επιδιώκει την ετικέτα στραμμένη να ταιριάζει με την 

τιμή που προκύπτει. Εάν βρεθεί μια αντίστοιχη τιμή, τότε ο κώδικας που σχετίζεται με 

την ετικέτα θα εκτελεστεί ή εάν κανένα από τα lables δεν ταιριάζει τότε η δήλωση θα 
εκτελέσει οποιοδήποτε καθορισμένο προεπιλεγμένο κωδικό. 

' <html> 
<body> 

·<?php 
$d=date("D "); 
switch ($d) 
{ 
case "Μοη": 

echo "Τ oday is Monday"; 
break; 

: case "Tue": 
echo "Today is Tuesday"; 
break; 

case "Wed": 
echo "Today is Wednesday"; 
break; 

case "Thu": 
echo "Today is Thursday"; 
break; 

case "Fri": 
echo "Today is Fήday"; 
break; 

case "Sat": 
echo "Today is Saturday"; 
break; 

case "Sun": 
echo "Today is Sunday"; 
break; 

default: 
echo "Wonder which day is this ?"; 

~> 
</body> 
</html> 

For loop statement 

__ . ____________ J 
Το statement for χρησιμοποιείται όταν ξέρεις πόσες φορές θέλετε να εκτελέσετε 

μια δήλωση ή ένα μπλοκ δηλώσεων. 

for (initialization; condition; increment) 
{ 

code to be executed; 
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Η προετοιμασία χρησιμοποιείται για να ορίσετε την τιμή εκκίνησης για τον 

πάγκο του αριθμού των επαναλήψεων βρόχου. Μια μεταβλητή μπορεί να δηλωθεί εδώ 

για αυτό το σκοπό και είναι παραδοσιακό να αναφέρουμε $ i. 
Το ακόλουθο παράδειγμα κάνει πέντε επαναλήψεις και αλλάζει την τιμή που 

έχει ανατεθεί από δύο μεταβλητές σε κάθε πέρασμα του βρόχου: 

················1 

<html> 
<body> 

1 <?php 
; $a= Ο; 
. $b=O; 

, for( $ί=Ο; $ί<5; $ί++) 
{ 

i } 

$a += 10; 
$b += 5; 

ι echo (''At the end ofthe loop a=$a and b=$b" ); 
?> 

! 
! 

1 

1 

1 ~/body> 
1 </html> 
ι __ .. --------- ·----............................... - ..................................................... -.......... _ --- -- ·------- - - -·- __ ,, .. , ........ ... ---_J 

Θα πάρουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

jAt the end of the l .oop a=50 and b=25 

While loop statement 
Η δήλωση αυτή, ενώ θα εκτελέσει ένα μπλοκ του κώδικα, εάν και εφ 'όσον η 

έκφραση δοκιμή είναι αλήθεια. 

Αν η έκφραση της δοκιμής είναι αληθές, τότε το μπλοκ κώδικας θα εκτελεστεί. 

Μετά την εκτέλεση του κώδικα η έκφραση δοκιμή θα είναι και πάλι να αξιολογηθεί και 

ο βρόχος θα συνεχιστεί έως ότου η έκφραση δοκιμή διαπιστώθηκε ότι ήταν ψευδείς. 

while ( condition) 
{ 

code to be executed; 

Το παράδειγμα αυτό ελαττώνει μια μεταβλητή τιμή σε κάθε επανάληψη του 

βρόχου και των αυξήσεων μετρητή μέχρι να φτάσει 1 Ο όταν η αξιολόγηση είναι ψευδής 
και ο βρόχος τελειώνει. 

1 

1 

1 <html> 
<body> 
<?php 
$i =Ο; 
$num 

1 50; __ J 
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while( $i < 1 Ο) 
{ 

} 

$num--; 
$i++; 

echo ("Loop stopped at i = $i and num = $num" ); 
: ?> 
</body> 
</htm]> 

Θα πάρουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

ILoop stopped at i = 1 and ηιπη 40 

Do ... ,vhile loop statement 
Θα εκτελέσει ένα μπλοκ του κώδικα, τουλάχιστον μία φορά - τότε θα 

επαναλάβει το βρόχο όσο μια συνθήκη είναι αληθής. 

do 
{ 

code to be executed; 
} 

, whil~ __ (~~_E-~i!io112; 

Το ακόλουθο παράδειγμα θα αυξήσει τη τιμή της i, τουλάχιστον μία φορά, και 
θα συνεχίσει την αύξηση του μεταβλητή ί όσο έχει τιμή μικρότερη από 1 Ο: 

<htm]> 
<body> 
<?php 

, $i = Ό; 

$num =Ο; 

do 
{ 

$i++; 
}whi1e( $i < 10 ); 
echo ("Loop stopped at i = $i" ); 
?> 
</body> 

: </html> 

Θα πάρουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

ILoop stopped at i = 10 
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ForEach loop statement 
Η δήλωση foreach χρησιμοποιείται για βρόχο μέσω συστοιχιών. Για κάθε 

πέρασμα η τιμή του τρέχοντος στοιχείου συστοιχίας έχει ανατεθεί σε $ αξία και ο 
δείκτης συστοιχία κινείται από ένα και στο επόμενο πέρασμα που υποβληθούν σε 

επεξεργασία στο επόμενο στοιχείο. 

foreach (array as νalue) 
{ 

code to be executed; 

Δοκιμάστε το παρακάτω παράδειγμα για να απαριθμήσετε τις τιμές ενός πίνακα. 

<html> 
<body> 
<?php 
$aπay = aπay( 1, 2, 3, 4, 5); 
foreach( $aπay as $value ) 
{ 

echo "Value is $value <br />"; 
} 
?> 
</body> 
</html> 

Θα πάρουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

Value is 1 
Value is 2 
Value is 3 
Value is 4 
Value is 5 

Break statement 
Η λέξη-κλειδί break της ΡΗΡ χρησιμοποιείται για να τερματίσει την εκτέλεση 

ενός βρόχου πρόωρα. 

Η εντολή break βρίσκεται στο εσωτερικό του μπλοκ δήλωση. Αν σας δίνει τον 
πλήρη έλεγχο και όποτε θέλετε να βγείτε από το βρόχο που μπορεί να βγει. Μετά 

βγαίνει από ένα βρόχο άμεση δήλωση βρόχο θα εκτελεστεί. 

Το ακόλουθο παράδειγμα κατάστασης γίνεται αληθές όταν η τιμή μετρητή 

φτάνει στο 3 και ο βρόχος τερματίζεται. 
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<html> 

1 <body> 

<?php 
$i = Ο ; 

while( $i < 1 Ο) 
{ 

$i++; 
if( $i == 3 )break; 

} 
echo ("Loop stopped at i = $i" ); 
?> 
</body> 
</html> 

Θα πάρουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

1 Loop stoppe,d at i = 3 

Continue statement 
Η λέξη continue χρησιμοποιείται για να σταματήσει την τρέχουσα επανάληψη 

ενός βρόχου, αλλά δεν τερματίζει το βρόχο. 

Ακριβώς όπως η break δήλωση, η δήλωση continue συνεχίζει να βρίσκεται στο 
εσωτερικό του μπλοκ που περιέχει τον κώδικα που ο βρόχος εκτελείται, πριν από μια 

συνθήκη. Για το πέρασμα αντιμετωπίζουν δΊΊλωση continue, το υπόλοιπο του κώδικα 
βρόχου παραλείπεται και το επόμενο πέρασμα ξεκινά. 

Στο παρακάτω παράδειγμα βρόχου εκτυπώνεται η αξία του πίνακα, αλλά για 

όταν η κατάσταση γίνεται πραγματικότητα απλά παραλείπει τον κώδικα και εκτυπώνει 

την επόμενη αξία. 

<html> 
<body> 
<?php 
$aπay = aπay( 1, 2, 3, 4, 5); 
foreach( $array as $value ) 
{ 

} 

if( $νalue == 3 )continue; 
echo "Value is $value <br />"; 

?> 
</body> 
</html> 

111 



Θα πάρουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

Value l.9 1 
"'i/alue l.9 2 
Value j_ .9 4 
Value j_ .9 5 

!Ι Πίνακες ΡΗΡ 
Ένας πίνακας είναι μια δομή δεδομένων που αποθηκεύει μια ή περισσότερες 

παρόμοιες τύπο των τιμών σε μια μόνο τιμή. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να 

αποθηκεύσετε 100 αριθμούς, στη συνέχεια, αντί να οριστούν 100 μεταβλητές είναι 
εύκολο να καθορίσει έναν πίνακα μήκους 100. 

Υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη των συστοιχιών και κάθε συστοιχία είναι 

προσβάσιμη χρησιμοποιώντας ένα αναγνωριστικό C, που ονομάζεται δείκτης 
συστοιχία . 

Numeric array 
Αυτοί οι πίνακες μπορούν να αποθηκεύουν αριθμούς, κείμενο και οποιοδήποτε 

αντικείμενο, αλλά το δείκτη τους θα παρουσιάζεται από αριθμούς. Από προεπιλογή 

aπay index ξεκινάει από το μηδέν. Ακολουθώντας το παράδειγμα δείτε πώς μπορείτε 
να δημιουργήσετε και να έχετε πρόσβαση αριθμητικό συστοιχίες. 

Εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει aπay λειτουργία() για τη δημιουργία του πίνακα. 

Γ<html> 
<body> 

' <?php 
, /* First method to create aπay. */ 
; $numbers = aπay( 1, 2, 3, 4, 5); 
ί foreach( $numbers as $νalue ) 

: { 
echo "Value is $νalue <br />"; 

} 
· /* Second method to create aπay. */ 
$numbers[O] = "one"; 

1 $numbers[l] = "two"; 
$numbers[2] = "three"; 
$numbers(3] = "four"; 
$numbers[4] = "fiνe"; 

foreach( $numbers as $νalue ) 
{ 

echo "Value is $νalue <br />"; 
' } 
?> 

1 ~/body> 
J </html> ----

- ·······--··- - ···-- -·-~ --·--------
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Θα πάρουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

Value is 1 
Value is 2 
Value is 3 
Value i .9 4 
Value i .9 5 
Value is one 
Value is two 
Value is three 
Value i .3 four 
Value is five 

Associative Arrays 
Οι πίνακες associatiνe είναι πολύ παρόμοιοι με τους numeric στην διάρκεια της 

λειτουργικότητας, αλλά είναι διαφορετικοί από την άποψη του δείκτη τους. Ένας 

πίνακας associatiνe θα έχει δείκτη του σειρά, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε μια 

ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των βασικών και των αξιών. 

Για να αποθηκεύσετε τους μισθούς των εργαζομένων σε μια σειρά, ένας πίνακας 

numeric δεν θα ήταν η καλύτερη επιλογή. Αν 'αυτού, θα μπορούσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε τα ονόματα των εργαζομένων, όπως τα κλειδιά στο associatiνe aπay 

μας, και η τιμή θα είναι αντίστοιχο μισθό τους. 

<html> 
<body> 
<?php 
/* ,First method to associate create aπay. */ 
$salaries = aπay( 

"mohammad" => 2000, 
"qadir" => 1000, 
"zara" => 500 
); 

echo "Salary of mohammad is ". $salaήes['mohammad']. "<br />"; 
echo "Salary of qadir is ". $salaήes['qadir']. "<br />"; 
echo "Salary of zara is ". $salaήes['zara']. "<br />"; 

: /* Second method to create aπay. */ 
1 
$salaries['mohammad'] = "high"; 

. $salaries['qadir'] = "medium"; 
1 • 

Ι $salanes['zara'] = "low"; 

1 
echo "Salary of mohammad is ". $salaries['mohammad']. "<br />"; 
echo "Salary of qadir is ". $salariesr'qadirΊ. "<br />"; 

1 echo "Salary of zara is ". $salaήes['zara'] . "<br />"; 
?> 
</body> 

· </html> L __________ . 

113 



Θα πάρουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

Salary of mohammad i.3 2000 
Salary of qadir i.3 1000 
Salary of zara is 500 
Salary of mohammad is high 
Salary of qadir is medium 
Salary of zara is low 

Multidimensional Arrays 
Ένας multidimensional πίνακας συστοιχίζει κάθε στοιχείο στην κύρια συστοιχία 

μπορεί επίσης να είναι μια σειρά . Και κάθε στοιχείο στην υπό-συστοιχία μπορεί να 

είναι μια σειρά, και ούτω καθεξής. Οι τιμές στον πολυδιάστατο πίνακα έχουν πρόσβαση 

με τη χρήση πολλαπλών δείκτη. 

Σε αυτό το παράδειγμα θα δημιουργήσουμε ένα δισδιάστατο πίνακα για να 

αποθηκεύσετε τα σήματα των τριών μαθητών σε τρία γνωστικά αντικείμενα, είναι ένας 

associatiνe array, μπορείτε να δημιουργήσετε αριθμητική σειρά με τον ίδιο τρόπο: 

<html> 
<body> 
<?php 

?> 

$marks = array( 
"mohammad" => array 
( 
"physics" :::::> 35, "ma:ths" => 30, "chemistry" => 39 
), 
"qadir" => array 

( 
"physics" => 30, "maths" => 32, "chemistry" => 29 
), 
"zara" => array 
( 
)physics" => 31, "maths" => 22, "chemistry" => 39 

); 
/* Accessing multi-dimensional array values */ 

echo "Marks for mohammad in physics : " ; 
echo $marks['mohammad')['physics']. "<br />"; 
echo "Marks for qadir in maths: "; 
echo $marks['qadir']['maths'] . "<br />"; 
echo "Marks for zara in chemistry : " ; 
echo $marks['zara']['chemistry']. "<br />"; 

</body> 
</html> 

Θα πάρουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 
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Marks for moharnmad in phys i cs : 35 
Marks for qadir in maths : 32 
1-iarks for zara in chemistry : 3 9 

m Strings ΡΗΡ 
Υπάρχουν ακολουθίες χαρακτήρων, όπως το "ΡΗΡ υποστηρίζει λειτουργίες 

string". Μετά είναι έγκυρα παραδείγματα της συμβολοσειράς. 

$string_ l = "This is a string ίη double quotes"; 
-~] 

· $string_2 = "This is a somewhat longer, singly quoted stήng"; 
, $string_39 = "This string has thirty-nine characters"; 
~-s-~!~g=~-~- ~ ll'_~jjy_~!rii:i,_g with zero characters _______ j 

Τα μεμονωμένα εισαγωγικά αντιμετωπίζονται σχεδόν κυριολεκτικά, ενώ διπλά 

εισαγωγικά αντικαθιστούν τις μεταβλητές με τις τιμές τους, καθώς και ειδικά την 

ερμηνεία ορισμένων ακολουθίες χαρακτήρων. 

<? ---- ----- --- -- --i 
' -$νariable = "name"; i 

: $literally = 'My $νariable will not pήnt!\\n'; 1,Ι 
Ι print($literally ); 
i $Jiterally = "My $νariable will print!\\n"; ι 
i print($Iiterally); ι 
ι1::______________ ___ __________________________ _ ____ __________________________________________ _ 

Θα πάρουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

1-iy $variable τ,;ill not print ! \n 
My name will print 

Δεν υπάρχουν τεχνητά όρια στο μήκος συμβολοσειράς - μέσα στα όρια της 
διαθέσιμης μνήμης, θα έπρεπε να είναι σε θέση να κάνει αυθαίρετα μεγάλα string. 

Τα string που οριοθετούνται από διπλά εισαγωγικά (όπως στο "αυτό το") 
προεπεξεργάζονται τόσο τους εξής δύο τρόπους με ΡΗΡ: 

• Ορισμένες ακολουθίες χαρακτήρων που ξεκινούν με ανάστροφη κάθετο (\) 
αντικαταστάθηκε με ειδικούς χαρακτήρες. 

• Τα ονόματα των μεταβλητών (ξεκινώντας με$) αντικαθίσταται με παραστάσεις 

σειράς των τιμών τους. 

Strίng Concatenatίon Operator 
Για να ενώσετε δύο μεταβλητές string μαζί, να χρησιμοποιήσω την τελεία 

φορέα(.): 
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<?php 
$stήngl =''Hello World 11

; 

$string2= 11 1234 11
; 

echo $stringl . " 11 
• $string2; 

?> 

Θα πάρουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

IHello World 12341 

Αν κοιτάξουμε τον παραπάνω κώδικα θα δείτε ότι θα χρησιμοποιήσει την 

τελεστής συνένωσης δύο φορές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είχαμε να 

τοποθετήσετε μια τρίτη σειρά. 

Μεταξύ των δύο μεταβλητών συμβολοσειράς προσθέσαμε ένα string με ένα 
μόνο χαρακτήρα, έναν άδειο χώρο , για να διαχωριστούν οι δύο μεταβλητές. 

Χρήση της strlen() function 
Η συνάρτηση strlen ()χρησιμοποιείται για να βρούμε το μήκος μιας 

συμβολοσειράς. Ας βρούμε το μήκος της συμβολοσειράς μας 11 Hello World! 11
: 

r-·--------------

<?php 
i echo strlen(11Hello world ! 11

); 
! 

?> 

Θα πάρουμέ το παρακάτω αποτέλεσμα 

Το μήκος μιας στοιχειοσειράς χρησιμοποιείται συχνά σε βρόχους ή άλλες 

λειτουργίες, όταν είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πότε τελειώνει η συμβολοσειρά. 

(δηλαδή σε έναν βρόχο, θα θέλετε να σταματήσετε το βρόχο μετά τον τελευταίο 

χαρακτήρα στη σειρά). 

Χρήση της strpos() function 
Η συνάρτηση strpos() χρησιμοποιείται για να αναζητήσετε μια ακολουθία ή 

χαρακτήρα μιας ακολουθίας. 

Εάν βρεθεί μια αντιστοιχία στη σειρά, αυτή η λειτουργία θα επιστρέψει τη θέση 

του πρώτου αγώνα. Αν δεν βρεθεί αντιστοιχία, θα επιστρέψει FALSE. 
Ας δούμε αν μπορούμε να βρούμε το string 11world 11 στην σειρά μας: 

<?php 
echo strpos(11Hello world!", 11 world"); 
?> 

Θα πάρουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 
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Όπως μπορείτε να δείτε τη θέση του string " κόσμο " στην σειρά μας είναι η 
θέση 6 . Ο λόγος που είναι 6 και όχι 7 , είναι ότι η πρώτη θέση στη σειρά είναι Ο , και 
όχι 1 . 

!Ι Ένταξη αρχείου ΡΗΡ 
Μπορείτε να συμπεριλάβετε το περιεχόμενο από ένα αρχείο ΡΗΡ σε ένα άλλο 

αρχείο ΡΗΡ πριν ο διακομιστής εκτελεί. Υπάρχουν δύο λειτουργίες ΡΗΡ το οποίο 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συμπεριληφθεί ένα αρχείο ΡΗΡ σε ένα άλλο αρχείο 

ΡΗΡ. 

• Η include ()Λειτουργία 
• Η require () Λειτουργία 

Αυτό είναι ένα ισχυρό σημείο της ΡΗΡ που βοηθά στην δημιουργία λειτουργίες, 

κεφαλίδες, υποσέλιδα, ή στοιχεία που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε πολλές 

σελίδες. Αυτό θα βοηθήσει τους προγραμματιστές ώστε να είναι εύκολο να αλλάξετε 

τη διάταξη των ολοκληρωμένη ιστοσελίδα με ελάχιστη προσπάθεια . Εάν υπάρχει 
οποιαδήποτε αλλαγή που απαιτείται στη συνέχεια, αντί να αλλάξει χιλιάδες αρχεία 

απλά να αλλάξει το συμπεριλαμβανόμενο αρχείο. 

Η include () Λειτουργία 
Η include ()συνάρτηση παίρνει όλο το κείμενο σε ένα συγκεκριμένο αρχείο και 

το αντιγράφει στο αρχείο που χρησιμοποιεί τη συνάρτηση περιλαμβάνουν. Εάν 

υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη φόρτωση ενός αρχείου, τότε η include () 
συνάρτηση δημιουργεί μια προειδοποίηση, αλλά το script θα συνεχίσει την εκτέλεση. 

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δημιουργήσετε ένα κοινό μενού για την 

ιστοσελίδα σας. Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα menu.php αρχείο με το ακόλουθο 
περιεχόμενο . 

1 

<a href="http://www.tutorialspoint.com/index.htm">Home</a> -
<a href="http://www. tutoήal spoint. com/ ebxml ">ebXML </ a> -

1 

<a href="http://www.tutorialspoint.com/ajax">AJAX </a> -
<a href="http://www.tutorialspoint.com/perl"> PERL </a> <br_/_>~ 

Τώρα δημιουργήστε όσες σελίδες επιθυμείτε και συμπεριλάβετε το αρχείο αυτό για να 

δημιουργήσετε κεφαλίδα. Για παράδειγμα το αρχείο test.php θα έχει το παρακάτω 
περιεχόμενο: 

<html> 
<body> 

1 <?php include("menu.php"); ?> 

1 

<p>This is an example to show how to include ΡΗΡ file!</p> 

L ~~r; -------------·----·-··-···-·······-·---·-·· ......................... ·-·····" 
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Θα πάρουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

This is an example to show hovν to include ΡΗΡ file. Υου can include mean.php file in as many 
as files you like! 

Η require ()Λειτουργία 
Η require ()συνάρτηση παίρνει όλο το κείμενο σε ένα συγκεκριμένο αρχείο και 

το αντιγράφει στο αρχείο που χρησιμοποιεί τη συνάρτηση περιλαμβάνουν. Εάν υπάρχει 

οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη φόρτωση ενός αρχείου, τότε η require () συνάρτηση 
παράγει ένα μοιραίο λάθος και να σταματήσει την εκτέλεση του σεναρίου. 

Έτσι, δεν υπάρχει καμία διαφορά στην require ()και include (),εκτός από αυτά 
χειρίζονται συνθήκες σφάλματος. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία 

require() αντί της include (),επειδή τα σενάρια δεν θα πρέπει να συνεχίσουν να 
εκτελούνται, εάν τα αρχεία λείπουν. 

Μπορείτε να δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε παραπάνω παράδειγμα με το να 

απαιτούν (λειτουργία) και θα δημιουργήσει ίδιο αποτέλεσμα. Αλλά αν θα προσπαθήσει 

ακόλουθα δύο παραδείγματα όπου δεν υπάρχει το αρχείο, τότε θα πάρει διαφορετικά 

αποτελέσματα. 

r ~html;- · · 
1 <body> 

-· -·- -----·· - ·-·· 

ι
<?php include("xxmenu.php"); ?> 
<p>This is an example to show how to include wrong ΡΗΡ file!</p> 
</body> 
</html> · ---- - ------------- -

Θα πάρουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

- ----------, 

This is an example to show how to include wrong ΡΗΡ file! 

Παρατίθεται και άλλο παράδειγμα με την λειτουργία require() 

<html> 
<body> 
<?php require("xxmenu.php"); ?> 
<p>This is an example to show how to include wrong ΡΗΡ file!</p> 
</body> 
</htm1> 

Εδώ δεν έχουμε εικόνα καθώς η εκτέλεση του αρχείου κρασάρει. 
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!JE ΡΗΡ File and 1/0 
Opening and Closing Files 

Η ΡΗΡ λειτουργία fopen () χρησιμοποιείται για να ανοίξετε ένα αρχείο. Απαιτεί 

δύο επιχειρήματα αναφέρει για πρώτη φορά το όνομα του αρχείου και στη συνέχεια 

λειτουργία με την οποία για να λειτουργήσει. 

Τρόπος Σκοπός 

Ανοίγει το αρχείο για ανάγνωση μόνο . Τοποθετεί το δείκτη του αρχείου στην αρχή 
Γ 

του αρχείου . 
Ανοίγει το αρχείο για την ανάγνωση και τη γραφή . Τοποθετεί το δείκτη του 

r+ αρχείου στην αρχή του αρχείου . 
Ανοίγει το αρχείο μόνο για το γράψιμο. Τοποθετεί το δείκτη του αρχείου στην 

w αρχή του αρχείου και περικόπτει το αρχείο σε μηδενικό μήκος . Αν τα αρχεία δεν 
υπάρχουν, τότε προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα αρχείο . 
Ανοίγει το αρχείο για την ανάγνωση και μόνο γραπτώς. Τοποθετεί το δείκτη του 

w+ αρχείου στην αρχή του αρχείου και περικόπτει το αρχείο σε μηδενικό μήκος . Αν 

τα αρχεία δεν υπάρχουν, τότε προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα αρχείο . 

Ανοίγει το αρχείο μόνο για το γράψιμο . Τοποθετεί το δείκτη του αρχείου στο 
a τέλος του αρχείου . 

a+ Αν τα αρχεία δεν υπάρχουν, τότε προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα αρχείο . 

Ανοίγει το αρχείο για την ανάγνωση και μόνο γραπτώς . Τοποθετεί το δείκτη του 
Γ αρχείου στο τέλος του αρχείου . Αν τα αρχεία δεν υπάρχουν, τότε προσπαθήστε 

να δημιουργήσετε ένα αρχείο. 

Ανοίγει το αρχείο για ανάγνωση μόνο . Τοποθετεί το δείκτη του αρχείου στην αρχή 
r+ του αρχε ίου . 

Ανοίγει το αρχείο για την ανάγνωση και τη γραφή . Τοποθετεί το δέίκτη· του 
w 

αρχείου στην αρχή του αρχείου . 

Αν προσπαθήσετε να ανοίξετε ένα αρχείο αποτύχει, τότε fopen επιστρέφει μια 
τιμή false σε αντίθετη περίπτωση, επιστρέφει ένα δείκτη αρχείου που χρησιμοποιείται 
για περαιτέρω ανάγνωση ή εγγραφή σε αυτό το αρχείο . 

Μετά από να κάνει μια αλλαγή προς το ανοιχτό αρχείο , είναι σημαντικό για να 
το κλείσετε με το fclose ( λειτουργία ) . Η λειτουργία fclose ( ) απαιτεί ένα δείκτη 
αρχείου ως επιχείρημα και στη συνέχεια επιστρέφει αληθές όταν το κλείσιμο 

καταφέρνει ή ψευδής αν αποτύχει . 

Ανάγνωση αρχείου 

Μόλις ένα αρχείο ανοίγει με fopen ( ) συνάρτηση να μπορεί να διαβαστεί με μια 
λειτουργία που ονομάζεται fread ().Αυτή η λειτουργία απαιτεί δύο επιχειρήματα. 
Αυτά πρέπει να είναι ο δείκτης του αρχείου και το μήκος του αρχείου που εκφράζονται 

σε bytes. 
Το μήκος των φακέλων μπορεί να βρεθεί χρησιμοποιώντας το μέγεθος αρχείου ( 

λειτουργία ), η οποία παίρνει το όνομα του αρχείου ως όρισμα και επιστρέφει το 
μέγεθος του αρχείου που εκφράζεται σε bytes . 

Εδώ είναι τα βήματα που απαιτούνται για να διαβαστεί ένα αρχείο με την ΡΗΡ . 
• Ανοίξτ:ε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας την fopen ()συνάρτηση. 
• Πάρτε το μήκος του αρχείου χρησιμοποιώντας την filesize ()λειτουργία . 
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• Διαβάστε το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας την fread ()λειτουργία. 
• Κλείστε το αρχείο με fc]ose ( λειτουργία ) . 

Το ακόλουθο παράδειγμα εκχωρεί το περιεχόμενο ενός αρχείου κειμένου σε μια 

μεταβλητή, στη συνέχεια, εμφανίζει αυτά τα περιεχόμενα στην ιστοσελίδα. 

<htm]> 
<head> 
<tit]e>Reading a fi]e using PHP</title> 
</head> 
<body> 

1 <?php 
1 $fi]ename = "/home/user/guest/tmp.txt"; 
1 $file = fopen( $fi]ename, "r" ); 
1 if( $file == false ) 
Ι { 
!

1

. echo ( ''Εποr in opening file" ); 
exit(); 

1} 
i $filesize = filesize( $fi]ename ); 
$filetext = fread( $fi1e, $filesize ); 

1 

fclose( $file ); 

echo ( "File size : $filesize bytes" ); 
echo ( "<pre>$text</pre>" ); 
?> 

</body> 
</htm]> 

Γραφή αρχείου 

---1 

Ένα νέο αρχείο μπορεί να γραφτεί ή κείμενο μπορεί να προσαρτηθεί σε ένα 

υπάρχον αρχείο, χρησιμοποιώντας την ΡΗΡ fwrite (λειτουργία). Αυτή η λειτουργία 
απαιτεί δύο επιχειρήματα καθορισμό ενός δείκτη αρχείου και τη σειρά των δεδομένων 

που πρόκειται να γραφτεί. Προαιρετικά ένα τρίτο επιχείρημα integer μπορεί να 
συμπεριληφθεί για να καθορίσετε το μήκος των δεδομένων για να γράψει. Αν το τρίτο 

επιχείρημα περιλαμβάνεται, γραφή θα σταματήσει μετά από το καθορισμένο μήκος έχει 

επιτευχθεί. 

Το ακόλουθο παράδειγμα δημιουργεί ένα νέο αρχείο κειμένου, στη συνέχεια, 

γράφει ένα σύντομο τίτλο κειμένου μέσα σε αυτό. Μετά το κλείσιμο αυτού του αρχείου 

η ύπαρξή του επιβεβαιώνεται χρησιμοποιώντας την λειτουργία file _ exist (), η οποία 
παίρνει το όνομα του αρχείου ως επιχείρημα 
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. <?php 
$filename = "/home/user/guest/newfile.txt"; 

, $file = fopen( $filename, "w" ); 
if( $file == false ) 
{ 

echo ( 'Έποr in opening new file" ); 

} 
exit(); 

fwrite( $file, "This is 
fclose( $file ); 
?> 

<html> 
<head> 

a simple test\n" ); 

, <title> Wήting a file using PHP</title> 
' </head> 
<body> 

<?php 
if( fi le exist( $filename ) ) { -

' } 
else 
{ 

} 
?> 

$filesize = filesize( $filename ); 
$msg = "File created with name $filename "; 
$msg .= "containing $filesize. bytes"; 
echo ($msg ); 

echo ("File $filename does not exit" ); 

</body> 
1 </html> 

!11] Συναρτήσεις 
Δημιουργία ΡΗΡ συναρτήσεων 

Είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσετε το δικό σας λειτουργία ΡΗΡ. Ας 

υποθέσουμε ότι θέλετε να δημιουργήσετε μια συνάρτηση ΡΗΡ το οποίο θα γράψετε 

απλά ένα απλό μήνυμα στον browser σας όταν θα το ονομάσουμε. Το παρακάτω 
παράδειγμα δημιουργεί μια λειτουργία που ονομάζεται writeMessage () και στη 
συνέχεια τη καλεί ακριβώς μετά τη δημιουργία του. 

-i 

Σημειώστε ότι ενώ δημιουργεί μία λειτουργία το όνομά του θα πρέπει να 

ξεκινήσει με τη λειτουργία λέξεων-κλειδιών και όλος ο κώδικας ΡΗΡ θα πρέπει να τεθεί 
μέσα { and } τιράντες όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα παρακάτω: 
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<html> 
<head> 
<title> Writing ΡΗΡ Function</title> 
</head> 
<body> 

<?php 
/* Defining a ΡΗΡ Function * / 
function writeMessageQ 
{ 
echo "You are really a nice person, Have a nice time!"; 
} 
/* Calling a ΡΗΡ Function * / 
writeMessage(); 
?> 
</body> 
</html> 

1 

1 
--·-----~-----------·- ··--·----.....! 

Θα πάρουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

You are really a nice person, Have a nice time ~ 

Συναρτήσεις ΡΗΡ με παραμέτρους 

Η ΡΗΡ σας δίνει την επιλογή να περάσει τις παραμέτρους σας μέσα σε μια 

συνάρτηση. Μπορείτε να περάσετε όσες παραμέτρους θέλετε. Αυτές οι παράμετροι 

λειτουργούν σαν μεταβλητές μέσα λειτουργία σας. Το παρακάτω παράδειγμα διαρκεί 

δύο ακέραιες παραμέτρους και προσθέστε μαζί τους και στη συνέχεια να τις 

εκτυπώσετε. 

, <html> 
1 <head> 
' <title>Writing ΡΗΡ Function with Parameters</title> 
</head> 
<body> 

<?php 
function addFunction($numl, $num2) 
{ 

$sum = $numl + $num2; 
echo "Sum ofthe two numbers is : $sum"; 

} 
i addFunction(l Ο, 20); 
?> 
</body> 
</html> 
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Θα πάρουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

1 Sum of the tτ«ο numbers is 3 Ο 

Πέρασμα επιχειρημάτων με αναφορές 

Είναι δυνατόν να περάσει επιχειρήματα σε λειτουργίες με αναφορά. Αυτό 

σημαίνει ότι η αναφορά στη μεταβλητή υφίσταται χειρισμό από τη συνάρτηση και όχι 

ένα αντίγραφο της τιμή της μεταβλητής. 

Οποιεσδήποτε αλλαγές γίνονται σε ένα επιχείρημα σε αυτές τις περιπτώσεις θα 

αλλάξει την αξία της αρχικής μεταβλητής. Μπορείτε να περάσετε ένα επιχείρημα με 

αναφορά η προσθήκη του συμβόλου για το όνομα της μεταβλητής είτε στην κλήση της 

συνάρτησης ή τον ορισμό της συνάρτησης. 

Ακολουθώντας το παράδειγμα απεικονίζει τόσο τις περιπτώσεις. 

<html> 
, <head> 
, <title> Passing Argument by Reference</title> 
</head> 
<body> 
<?pl1p 
function addFive($num) 
{ 

$num += 5; 
, } 

function addSix(&$num) 
( 

' '-

'} 
$num += 6; 

i $orignum = 1 Ο; 
-addFiνe( &$orignum ); 
echo 'Όriginal Value is $orignum<br />"; 
addSix( $orignum ); 

, echo 'Όriginal Value is $orignum<br />"; 
?> 
<ιbody> 
</html> --'-====----------- -- --- --- ------------------ - - -------- - --- -- -- -

Θα πάρουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

Original \ίalue is 15 
Original \ίalue is 21 

Συναρτήσεις ΡΗΡ που επιστρέφουν αξία 

Μια συνάρτηση μπορεί να επιστρέψει μια τιμή, χρησιμοποιώντας τη δήλωση 

απόδοσης, σε συνδυασμό με μια τιμή ή ένα αντικείμενο. επιστροφή σταματάει την 

εκτέλεση της συνάρτησης και επιστρέφει την τιμή πίσω στην κωδικός κλήσης. 

Μπορείτε να επιστρέψετε περισσότερες από μία τιμές από μια συνάρτηση με τη 

χρήση συστοιχίας επιστροφής (1,2,3,4). 
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Το παρακάτω παράδειγμα παίρνει δύο ακέραιες παραμέτρους και τις προσθέτει 

μαζί και στη συνέχεια επιστρέφει το άθροισμά τους στο πρόγραμμα που καλεί. 

Σημειώστε ότι η λέξη-κλειδί return χρησιμοποιείται για να επιστρέψει μια τιμή από μια 

συνάρτηση. 

<html> 
<head> 
<title> Writing ΡΗΡ Function which returns νalue</title> 
</head> 
<body> 

<?php 
function addFunction($numl, $num2) 
{ 

} 

$sum = $num 1 + $num2; 
return $sum; 

$return_ νalue = addFunction(lO, 20); 
echo "Returned νalue from the function : $return value 
?> 
</body> 
</html> 

Θα πάρουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

jReturned value from the function 
Q J, ' § ($ 

30 ~ 

Ρύθμιση προεπιλεγμένων τιμών για παραμέτρους συναρτήσεων 

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια παράμετρο για να έχει μια προκαθορισμένη τιμή εάν 

ο καλών της συνάρτησης δεν το περάσει. Μετά τη λειτουργία εκτυπώσεις NULL σε 
περίπτωση χρήσης δεν περνά καμία αξία σε αυτή τη λειτουργία. 

•.... .... .... - -- -- ----------····--·-- ·····-" ... ·----·-·-- --···-·· 

<html> 
<head> 
<title> Writing ΡΗΡ Function which returns value</title> 
</head> 
<body> 

<?php 
function printMe($param = NULL) 

{ 
print $param; 

1 } 

1 printMe("This is test"); 
1 printMe(); 
!?> 
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----- -----------·-·----·-------- -- ---·------------------
! 
1 </html> 

Θα πάρουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

IThis is test 

Δυναμική συνάρτηση 

Είναι δυνατόν να ορίσετε τα ονόματα λειτουργούν ως χορδές σε μεταβλητές και 

στη συνέχεια τη θεραπεία αυτών των μεταβλητών όπως ακριβώς θα κάνατε το ίδιο το 

ι)νομα της συνάρτησης. Το παρακάτω παράδειγμα απεικονίζει αυτήν τη συμπεριφορά. 

<html> 
<head> 
<title>Dynamic Function Calls</title> 
</11cad> 

·<body> 
i <?php 
: function sayHello() 
{ 

echo ''Hello<br />"; 
} 
$function_holder = "sayHello"; 
$function holder(); 
?> 
..-ιbody> 

. ·:/111ml> 

Θα πάρουμε το παρακάτω αποτέλεσμα 

jHello 

--------·---

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 4°υ Κεφαλαίου 

~ Laura Thomson & Luke Welling, "Ανάπτυξη εφαρμογών με ΡΗΡ και MySQL", 
2011 

~ O'Reilly, "ΡΗΡ Cookbook: Solutions and Examples for ΡΗΡ Programmers", 2002-
2006 

~ O'Reilly, "ΡΗΡ ίη a Nutshell: Α Desktop Quick Reference" 
~ W3Schools. http://www.w3schools.com/ 
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SIJ Χρήση της Joomla! 
Η Joomla! είναι ένα δωρεάν open-source σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (εν 

συντομία: CMS), για τη δημοσίευση περιεχομένου για το World Wide Web (εν συντομία: 
WWW).To CMS είναι λογισμικό που βοηθά τους ανθρώπους να μοιράζονται δεδομένα, 
να ελiγχουν την πρόσβαση, την αποθήκευση και την ανάκτηση των δεδομένων. Ακόμα, 

το CMS βοηθά τους ανθρώπους χωρίς γνώσεις προγραμματισμού να δημιουργήσουν 
ιστοσελίδες στο WWW. Για την δημιουργία Joomla! Χρησιμοποιείται η γλώσσα 
προγραμματισμού ΡΗΡ η οποία χρησιμοποιεί αντικειμενοστραφή προγραμματισμό (εν 

συντομία: ΟΟΡ). 

Χαρακτηριστικά 

• Είναι 100% δωρεάν. 
• Είναι πολύ εύκολη στην εγκατάσταση. 

• Είναι πολύ ευέλικτη, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για τα 

blogs, portals, e-commerce sites, δικτυακούς τόπους ειδήσεων, προσωπικές 
σελίδες 

• Υποστηρίζει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

• Υποστηρίζει πολλαπλές γλώσσες 

• Διαχείριση Weblink. 
• Διαθέτει κείμενο-συντάκτες όπως JCE με μια πληθώρα επιλογών για να 

μορφοποιήσετε τα άρθρα σας με ένα μόνο κλικ. 

• Ολοκληρωμένο σύστημα βοήθειας 

• Πολύ καλή υποστήριξη για φορητές συσκευές όπως το iPhone, iPad και 
Android. 

• Διαχείριση γλώσσας για τη μετάφραση της ιστοσελίδας σας σε άλλη γλώσσα. 

Υπάρχουν πολλiς περισσότερες δυνατότητες και αν αρχίσετε να εργάζεστε με 

αυτό το καταπληκτικό CMS, θα ανακαλύψετε όλα όσα μπορεί να κάνει για την 
προσωπική σας ιστοσελίδα ή την επιχείρησή σας. Ο λόγος που η Joomla έχει γίνει τόσο 
δημοφιλής είναι επειδή έχει γνωστό πως είναι απίστευτα φιλική προς το χρήστη. Αυτό 

σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπορούν εύκολα να επεξεργαστούν τις ιστοσελίδες με την 

πάροδο του χρόνου, επιτρέποντάς τους να εξελιχθούν. 

Ως μια απλουστευμένη εξήγηση, σκεφτείτε μία Joomla και ιστοσελίδα θα δείτε ότι 
συγκεντρώνει τρία στοιχεία. 

•Τα περιεχόμενά σας, τα οποία είναι αποθηκευμένα σε μια βάση δεδομένων και 

καλούνται άρθρα. 

•Ενότητες, επιπλέον κομμάτια ειδικού περιεχομένου που είναι αποθηκευμένες σε 

μια βάση δεδομένων. 

• Η πλατφόρμα σας, η οποία ελέγχει το σχεδιασμό και την παρουσίαση 
(γραμματοσειρές, χρώματα και layout) του περιεχομένου και των ενοτήτων σας. 

Μια πλατφόρμα Joomla είναι μια πολύπλευρη επέκταση της Joomla η οποία 
είναι υπεύθυνη για τη διαμόρφωση, το σχεδιασμό και τη δομή μιας δυναμικής Joomla 
ιστοσελίδας. Ενώ το ίδιο το CMS διαχειρίζεται το περιεχόμενο, μια πλατφόρμα 
διαχειρίζεται την εμφάνιση και την αίσθηση των στοιχείων του περιεχομένου και το 

συνολικό σχεδιασμό που χρειάζεται μια ιστοσελίδα. Το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός 

μιας πλατφόρμας Joomla είναι ξεχωριστά μεταξύ τους και μπορούν να επεξεργαστούν, 
να αλλάξουν και να διαγραφούν ξεχωριστά. 
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Η πλατφόρμα είναι εκεί όπου τοποθετείται ο σχεδιασμός της κύριας διάταξης 

για μια Joomla ιστοσελίδα. Αυτό περιλαμβάνει τα διάφορα στοιχεία (components, 
modules, και plug-ins), που τοποθετούν οι χρήστες. Εάν η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί 
για να επιτρέπει στον χρ~1στη την προσαρμογή, ο χρήστης μπορεί να αλλάξει το 

περιεχόμενο της τοποθέτησης στην ιστοσελίδα π.χ. βάζοντας το κύριο μενού στη δεξιά 

ή στην αριστερή πλευρά της οθόνης. 

Εγκατάσταση Joomla 
Για να ξεκινήσετε μια εγκατάσταση Joomla σε έναν web serνer, θα πρέπει 

πρώτα να κάνετε λήψη του πακέτου εγκατάστασης του Joomla. Σας συνιστούμε να 
κατεβάσετε το Joomla μόνο από την επίσημη ιστοσελίδα Joomla.org . 

• ""' ....... \• J<J:,ι .. ,• : · ....... ·, ~ {'~·" r.•, .. ,, < ~., ~":.: ~ 9 

Download Joomfa l:::::::JI ·--··-- ~·-

• ~·~~~-N~-<n..ι ·~-Mιt"-i'Jf"• t,,'"Y$ . :t~~...,,.;.~~~-ω-.1υ~~ .1-Qt 

~ -~η.φ JιQO-'I» ~ ! """' "'~,...~~ ~ ~~. 11 ~i!J~o»:>:~ . 

., Downlo8d Joomls! 3.0 
f~/\Κι )C.tr"'P-Z11' 

1 

Μόλις κάνετε κλικ στο κουμπί Λήψη της τελευταίας έκδοσης Joomla, το· πακέτο 
εγκατάστασης θα αποθηκευτεί στον σκληρό σας δίσκο. Εντοπίστε το πακέτο 

εγκατάστασης που έχετε μόλις κατεβάσει και να το εξαγάγετε σε ένα νέο φάκελο. 

Τώρα, θα πρέπει να ανεβάσετε τα αρχεία και τους φακέλους στο web server σας. 
Ο ευκολότερος τρόπος για να φορτώσετε τα αρχεία εγκατάστασης του Joomla είναι 
μέσω FTP 

Optn 

Crtaιe diι«τοιy 

Rtfresh 

\11 •• 
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Στη συνέχεια, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων MySQL και να 
εκχωρήσετε σε ένα χρήστη όλα τα δικαιώματα. Μόλις δημιουργήσετε βάση δεδομένων 

MySQL και τον χρήστη, βεβαιωθείτε ότι έχετε γράψει το όνομα της βάσης δεδομένων, 
το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε μόλις δημιουργήσει .. Θα τα 
χρειαστείτε για τη διαδικασία εγκατάστασης. 

,-
' 

AddNcwUMr 
,-------

ιxc:rnarr..r ; νS<'r ~ne'Λ'\JSet δ· 

Add U•a> Το ~« 

U'Ur: 1 · ! 
D>t<:»S<>; {..- Ι'ε'--· 1 

Cunτrιt Uun 

Αν έχετε ανεβάσει τα αρχεία εγκατάστασης, απλά ανοίξτε το πρόγραμμα 

περιήγησής σας και πλοηγηθείτε στο κύριο domain σας (π.χ. http://mydomain.com), ή 
στην αρμόδια subdomain (π.χ. http://mydomain.com/Joomla), ανάλογα με το πού θα 
έχετε ανεβάσει το πακέτο εγκατάστασης του Joomla. Μόλις το κάνετε αυτό, θα 

μεταβείτε στην πρώτη οθόνη του Joomla Web Installer. Στο πρώτο στάδιο της 
διαδικασίας εγκατάστασης, θα πρέπει να προσθέσετε τις απαραίτητες πληροφορίες γι_α 

την ιστοσελίδα σας. 

~JoomlaΓ 

Main Configuration 

~ ft'ι<3 4 f'Ύl"<i"'-'"~":O\~ ft.f\O~ 

i\.~~;o.::n7N t 

Ε!'ί~.: • ά-sct~ ct ~~ CΝ~-Γ4! 'tVe-o \.~ 
&.st i'ti ΙΟ t.b ~d t:y ~ι-·cί". &"!QN'!I: 

~•"Υ·' >'!",P~, ~ ·?Q ·~ ~ 
~.@.. 

ff'.W "'"-~ «mί\.I ~#•η. Trt$ W1ί tJrι1t ~• 
f.l:'!'ι l ~M$Qt~We.b -.:-.&.'fJ'e< 

~~-

Υι:;.,.; r.';!J'f C!'Ar.φ ~ όt't~ υ"Mmt.~ 

admin. 
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Site Name: Όνομα για το site. 
• Description: Προσθέστε μια σύντομη περιγραφή της ιστοσελίδας σας. 

Εξαρτάται από την πλατφόρμα σας, εάν και που θα εμφανίζεται το κείμενο. 

• Admin Email: Εισάγετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Θα χρησιμοποιηθεί για ανάκτηση κωδικού πρόσβασης . 

• Admin Username: Όνομα διαχειριστή. Παρακαλώ επιλέξτε ένα μοναδικό 
όνομα χρήστη , αντί για "admin" ή "διαχειριστής", δεδομένου ότι αυτά είναι 
συχνά και υπόκεινται σε επιθέσεις χάκερ. 

Admin Password: Προσθέστε έναν δύσκολα προσβάσιμο, από τρίτους, κωδικό. 

• Site Offline: Επιλέξτε αν το site σας θα πρέπει να τεθεί υπό χωρίς σύνδεση 
μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 

Μόλις συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία, πατήστε το κουμπί Επόμενο 

για να συνεχίσετε με την εγκατάσταση. 

Στην επόμενη οθόνη, θα πρέπει να εισάγετε τα απαραίτητα στοιχεία για τη βάση 

δεδομένων MySQL σας. 

Database Configuratίon 

Oa:aωu Tyρe • lbιSOl.i 

Επεξηγήσεις 

Table PmfJJ< • 

OldD&tabo"° 
Proces•· 

ΤΝ$ ~ ~1>1)' "MySOι1· 

~ a :a!J/o pro!\;ι;<Y.,.., !ΝΙ rιnr.fomly11•nonιttό. Ιooalιy, 1hr.., α to.ιrchanιc!ι>!S Ιοο9' cooiancnη 

a1~1'1VIT'~r\c: ~"'~~ aoo MV$T ~ in ~ \if"<(ll>r!i«)f•. M• k• ,..,. ~t 11>9 ρrtfίx cnostn Ιι not ~Ο<Ι by 

otl>er t.l>IM. 

'"" Romo>• ΜΊ ο~ 1:>1cιuρ t:ι:>ΙιΥ!: trom ισr,_ """""3! ιr,;:anaωm wiS ο.. rop10ce<1 

• Database Type: Εξ ορισμού αυτή η τιμή έχει οριστεί σε MySQL. 
• Host Name: Για άλλη μια φορά, αφήστε την προεπιλεγμένη τιμή local host. 
• Username: Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για τη βάση δεδομένων 

MySQL σας. 
• Password: Συμπληρώστε τον κωδικό πρόσβασης. 
• Database Name: Εισάγετε το όνομα της βάσης δεδομένων MySQL που 

θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 

• Table Prefix: Η Joomla θα προσθέσει αυτό το πρόθεμα σε όλους τους 
πίνακες της βάσης δεδομένων του. Αυτό είναι χρήσιμο αν θέλετε να 
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φιλοξενήσετε πολλαπλές τοποθεσίες Joomla σε μια ενιαία βάση δεδομένων. 
Θα πρέπει να αφήσετε την προεπιλεγμένη τιμή. 

• Old Database Process: Εάν έχετε οποιεσδήποτε υπάρχουσες βάσεις 
δεδομένων, να επιλέξετε τι να κάνει με τους υπάρχοντες πίνακες που 

απαιτούνται από το πρόγραμμα εγκατάστασης. Οι επιλογές είναι να 

αφαιρέσετε ή να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας, τυχόν υπάρχοντα 

δεδομένα που είναι για να αντικατασταθεί. 

Αφού εισάγετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, πατήστε το κουμπί Επόμενο 

για να συνεχίσετε διαβιβαστείτε στην τελευταία σελίδα της διαδικασίας εγκατάστασης. 

FJnallsation 

'"""' Sarιψι,, Ο.:. """" 
. · Β\ο(/ Er.;""' (Gθ) s..,.,,ρre D>:. 

Βιοc/\αιe ΕΟQ!δι' iGB) Sa~ 0•!3 

Θ c.m~• fng"41 iG!!) s...,,;;e D•u 
LMm ..>::om!& (nQW> {<16) Sam;>'<> Oota 

Υ •Μ Er-;;<<Sh (G!!) S..mp)o 01\a 

:ήWJKr<D J5.1:r>P4 Φ::a ~ izong,γ r&:orr.rr~i:: 1α ~.r..ca.. 
τtη.s 'Λ'• :ιn$~!i t-)f!"!~ cQn~nt t:t:ι~ iS ric)..:.'«>d n tt'lq. ~~! ~""1<4~ ~~ςο. 

Το δεύτερο μέρος της σελίδας θα σας δείξει όλους τους ελέγχους πριν από την 

εγκατάσταση. Τέλος, πατήστε το κουμπί Εγκατάσταση για να ξεκινήσει την πραγματική 

εγκατάσταση του Joomla. Σε λίγα λεπτά θα μεταφερθείτε στην τελευταία οθόνη του Joomla 
Web lnstaller. 

Στην τελευταία οθόνη της διαδικασίας εγκατάστασης θα πρέπει να πατήσετε το 

κουμπί Αφαίρεση Εγκατάστασης φακέλου. Αυτό είναι απαραίτητο για λόγους 

ασφαλείας, έτσι ώστε κανείς δεν μπορεί να εγκαταστήσει ξανά το υπάρχον site σας 
αργότερα. Σημειώστε ότι το Joomla δεν θα σας αφήσει να χρησιμοποιήσετε το site σας 
αν καταργήσετε αυτόν το φάκελο εντελώς! 

Congratulations! Joomla! is now installed. 
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Σελίδα άρθρου 

Δημιουργία άρθρων Joomla 
Βασικά, το περιεχόμενο για το μεγαλύτερο μέρος των τυποποιημένων σελίδων 

σας που αποτελούνται από κείμενο, εικόνες και υπερσυνδέσεις, θα δημιουργηθεί στο 

άρθρο Manager, το οποίο μπορεί να προσεγγιστεί μέσω του μενού περιεχομένου. 

Gιob3! 

Confφ;ιtiQtl 

Syslem 
lnίormat!oo 

OΙWCacho 

G!obal Clwck • 

Όταν κάνετε κλικ στο Add New Article, θα δείτε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας 
WYSIWYG που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να γράψετε και να μορφοποιήσετε 
το νέο κείμενο του άρθρου σας, να προσθέσετε εικόνες και συνδέσμους σε αυτό, και 

περισσότερα: 

8 -1 g ~ l lf • • • ~ . Pill~•l'I'> • 

:Ξ iΞ 1 ~ f J Ψ ~ .J ~ -. 
- .2 ,ιiΙ 1 χ, χ• Ω 

Νο 

Pa!h:p 

Σύνδεση άρθρων με ιστοσελίδα της Joomla 
Αφού έχετε δημιουργήσει το άρθρο σας, κατά πάσα πιθανότητα θα θέλετε να το 

συνδέσετε στο μενού της ιστοσελίδας σας, έτσι ώστε οι επισκέπτες σας να μπορούν 

πραγματικά να είναι σε θέση να την βρουν και να την δουν. Για να γίνει αυτό θα πρέπει 

να χρησιμοποιήσετε το Main menu manager. 
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Giot>ι!i 

O::it\!igtn:>on 

Sy$1""' 
lrι!Qi'1'\'iat1(>'1 

Αφού έχετε δηλώσει ότι θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο μενού, θα 

πρέπει να επιλέξετε τον τύπο του μενού: 

My t!Wi Joomb ... r:s Sup(v U5α • 

::rt Joornla!' Menu Manager: New Menu ltem 

.. Y&S 

Από τη στιγμή που θα συνδέει το περιεχόμενο που δημιουργείται μέσω του 

Article manager θα πρέπει να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο Articles στη λίστα. Αν θέλετε 
το νέο μενού για να ανοίξτε το άρθρο που μόλις δημιουργήσατε απλά πατήστε το 

Single Article. 

Contnct& 

Articros 

Μόλις επιλέξετε αυτή την επιλογή, εμφανίζεται ένα παράθυρο για την επιλογή 

ποιο άρθρο ακριβώς θέλετε να συνδέσετε να εμφανιστεί: 
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• :rt ,. 
'· Joorn!a. Menu Manager: New Menu ltem 

• Yes 

Αυτό είναι, τώρα μπορείτε να ανοίξετε την ιστοσελίδα σας και να δείτε τα νέα 

σας στοιχεία στο μενού σας. 

rl] Κατηγορίες 

How to manage Article categories 

Οι κατηγορίες για τα άρθρα έχουν δημιουργηθεί για να σας επιτρέπουν να 

ομαδοποιήσετε το περιεχόμενό σας καλύτερα . Εάν έχετε διαφορετικούς τύπους σελίδων 

στο site σας, ή γράφετε για διάφορα θέματα, θα πρέπει να προσθέσετε το άρθρο 
Categories για την ομαδοποίηση του περιεχομένου σας. Για να προσθέσετε μια νέα 
κατηγορία πηγαίνετε στο Content -7 Category Manager -7 Add New Category. 

Flltor: 
Γ1 v Hαne \Al;»:~;i# 

--~....._ 
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Οι κατηγορίες δεν έχουν πολλές ιδιότητες. Αν σκοπεύετε να έχετε πολλές 

κατηγορίες, μπορείτε να γράψετε μια σύντομη περιγραφή του κάθε ένα από αυτά, ώστε 

να αποφευχθούν λάθη όταν προσθέτετε αντικείμενα σε αυτά. Ωστόσο, η προσθήκη 

περιγραφής δεν είναι υποχρεωτική, ώστε να μπορείτε απλά να προσθέσετε τον τίτλο για 

την κατηγορία σας και να πατήστε το πράσινο κουμπί Αποθήκευση. 

1 

' .. .. G' ' ' ~Uset· 
.ΛiίΙ2fΤ lt~ 
_., Category Manager: Add Α New Articles Category 

J "s.ιο&CΙΟ"..ο +Si>ΙV&NOw OC:w'>Gd ~Ηιιlρ c:7 Mlι>hi<>;; Οpι"""' Οp"ςτ~; M<>'-''>4•!"0pt"""" C.ιc-:μγ ?ι>n'""'''""" De!Δlls 

τ11ιι.• N<>W lasl aιtΩgory 

Β r .Υ- i ΙΕ•ΞΙΙ8 i ~ 

:Ξ !Ξ 1 ·c 9': 

- -2 .Η/ "· χ• , Ω 

Έτσι μπράβο . Τώρα, όταν προσθέτετε νέα άρθρα στην ιστοσελίδα σας, μπορείτε 

να επιλέξετε να ανήκουν στο new test category. 

'rr JoomΙor Article Manager: Add New Article 

Tifle • My Νσw a&:Ιο 

"~ D r 11 ,.. 11Ξ lf ~ 8 ~ • ~•6<YW' • New test categoιy 
:Ξ !Ξ j • ..- ~ 1 - 1 Ψ !t ../ ~ ~"' 

- ..2 :.ι.ι1 1 χ, χΊ Ω 

Διαχείριση κατηγοριών (component categories) 

WOMtMJ 

1 ·-stn 

Global 
Cooι'ψa>Jon 

$>/s1""' 
WorrMtiol'I 

CloorCocr-o 

Gk:OO! C!>ed<
in 

~ 

Joom!a! \.Ιρdθl<! 

~~/\\! 

•:mw-
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Η μόνη διαφορά μεταξύ του article και component categories είναι ότι όταν 
επιλέγετε το μενού κατηγοριών για το συγκεκριμένο συστατικό, κατευθύνεστε αμέσως 

στο categories manager για το συγκεκριμένο στοιχείο. Εδώ, θα πρέπει να πατήσετε το 

πράσινο New button για να προσθέσετε μια κατηγορία. 

Μ• - ·~ :a t: ~~ - u...,... • ........,. . Cαit'!M · ~~ - εχw.-...- - Η<>Ι1> · ~ι>w · 
• 

· 1· Categoιy Manager: Newsfoods 

q χ • 20 • 

Hlter. 

Αυτή η σελίδα είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνο που χρησιμοποιείται για τις 

κατηγορίες categories - add Category Title, Description(optional) και πατήστε το 
κουμπί Αποθήκευση. 

ι· Categαy Manager: Αόd Α New NewsfeedS Category 

BZll* ' 8'W'88 , 5t>'« 
:: t= • •• .ι . Ο Ι .u~ 

Listing Categories οη a Joomla 3 
Αν θέλετε να παραθέσετε τις κατηγορίες σας στην ιστοσελίδα σας, θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Joomla Menu. Κατ 'αρχάς, να προσθέσετε ένα νέο 
στοιχείο στο μενού, αυτή τη φορά, θα πρέπει να επιλέξετε ένα διαφορετικό είδος του 

μενού Go to Menus -7 Main Menu(or other menu in your site) -7 Add New Menu ltem. 

11~ 

C01ωr~ 

• 5ι:ιΘd ι,φ L .. v 

., !~ ........ ~ 

--~......, .. 
• ., ~J,jγj, 

r-... lλ'!L 
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Εδώ, κάντε κλικ στο κουμπί Select δίπλα στην ετικέτα Menu Item Type για να 
επιλέξετε το είδος του μενού που θέλετε να προσθέσετε. 

Μι f'#J'N .x:.αnn. .. rs 

·:l'f Joomlar Menu Manager: New Menu ltem 

- Υ<>ο 
Ροιmι 

Για το σκοπό αυτού του οδηγού, θα προσθέσουμε ένα στοιχείο μενού, που θα 

εμφανίσει όλες τις κατηγορίες των αντικειμένων που έχουν προστεθεί προηγουμένως. 

Για να το κάνετε αυτό, αναπτύξτε το τμήμα Articles και πατήστε List ΑΙΙ Categories .. 

Contocts 

Art~ 

Τέλος, επιλέξτε τον τίτλο για το στοιχείο μενού σας και την κατηγορία Top leνel 
που θέλετε να εμφανίσετε. Αν θέλετε να δείτε όλες τις κατηγορίες, επιλέξτε "Root". Εάν 
θέλετε να εμφανίσετε μόνο υποκατηγορίες της συγκεκριμένης κατηyορίας, θα πρέπει να 

το θέσει ως top level category. Τέλος, πατήστε το κουμπί Αποθήκευση στο πάνω 
αριστερό μέρος της οθόνης. 

'lyr<m~ tJ ~υ,.,, . 

· ~ · Menu Manager: New Menu ltem 

ί~· · c ' .,-:;.,,,.ι.cw... +$M>&n- oc.nca 
\ < 

' ~ . ~~ _· , Cp~ Μοο,....ι.n k.~~qrt f')f t""~ t-..!.cr-~ ~ -... 
Dol..Jll'OQO 

-..τ..,.· 
Τ-~ 

τ-..,ο$<y!ο 

~ 

l'kto 
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Αυτό είναι, όταν κάνετε κλικ στο Categories Menu, θα δείτε μια λίστα με όλες 
τις κατηγορίες του άρθρου. Δίπλα σε κάθε κατηγορία, θα δείτε έναν αριθμό που δείχνει 

πόσα άρθρα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. 

My new Joomla Website! 

Uncategorised Ο 

New test category Ο 

• Σελίδα στοιχείων 
Content created wίth Components manager 

Latest Artlcle 

• Gc!'~<>;J ~'100 

• ~~ t-est ~~C.:o 

• 1hiιd ιest ιvt..:k! $1') 

Login Form 

.ι. &dmin 

Από προεπιλογή, ο διαχειριστής Components περιλαμβάνει διάφορες επιλογές 
για την προσθήκη πιο σύνθετους τύπους σελίδων και άλλο περιεχόμενο στην 

ιστοσελίδα σας Joomla. Η Joomla 3 έρχεται με μερικά προεγκατεστημένα στοιχεία που 
σας επιτρέπqυν να δημιουργήσετε ειδικούς τύπους σελίδα: Επαφές, Newsfeeds, 
Αναζήτηση, έξυπνη αναζήτηση και συνδέσεις στο διαδίκτυο. 

Gkιba.I 

(#figurntil)r'I 

$>/$tl!m 

1ι>fοιm.1ιιiΜ 

α-~ 

G!ob.11 Cl'leck
iΛ 

Meeba θackυρ 

S.amet5 

Conιac15 

Joomla! Uρ<ιJlte 

M<l$$bfjng 

New3foods 

R.!dίtιN:':t 

So.wh 
Smaιt Seatch 

Tags 

\VebJ~ 

)ΜιχΗaΜ~ 

' ' fMenuMa.~ 

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια σελίδα με τις νέες πηγές ειδήσεων, για 

παράδειγμα, θα πρέπει να πάτε στο Components 7 Newsfeeds 7 Feeds and then click 
the big green NEW button. 
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Filter: 
Ο Τι>$! μ.ΙΜ · .,.~ 

~._, 

Akoot.3 SaGl<uρ 

θ3ΜΟΓS 

f ~ 

Joom!Δ! Vρdate 

M<»sagng 

Redir«:Ι 

$Mrch 

Smart Soorch 

Τaφ 

Κάθε φορά που δημιουργείτε νέο περιεχόμενο με ένα συστατικό, βεβαιωθείτε 

ότι έχετε πάει στη λίστα των στοιχείων για το συγκεκριμένο εξάρτημα και να αλλάξετε 

την κατάσταση σε Published κάνοντας κλικ στο κόκκινο σταυρό και μετατρέποντάς την 
σε ένα πράσινο πλαίσιο ελέγχου. Σε αντίθετη περίπτωση, το περιεχόμενο δεν θα 

εμφανίζεται στην ιστοσελίδα σας. 

νy ""'" ..!«π<h r$ ~!!"!! • ιn- • !/«t.n • O::nt~ • ~ • &1tml<rl$ • »:~!ρ • ~ U.« • 

' .ι'f . · Joom.la! News Feed Manager 

lβ'φ@f _q χ • 20 • 

Altor. . f\<01< · . . ·• 6 3500 λJ 

Linking the content created with Components ίη the Joomla menu 
Για να συνδέσετε το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε με τον διαχειριστή 

Components στο μενού της ιστοσελίδας σας, θα πρέπει να πάτε στο διαχειριστή Μενού. 

$Υ$1(:Μ 

GΙ~ 

Confψii!ion 

Sysιcm 

ΙnfQΠf\SOOn 

αeωCθι::οο 

Μόλις κάνετε κλικ στο Create New Menu Item θα πρέπει να επιλέξετε τον 
τύπο του στοιχείου που θα προσθέσει: 
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Ι.tf ntJW Joe<r>b, · ι:/ Sι.rρ0t IJ5« -

.,..,. . 
Joomla ! Menu Manager. New Menu ltem 

Βρείτε την αντίστοιχη γραμμή για το στοιχείο που χρησιμοποιείται, για 

παράδειγμα, αν προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια σελίδα Newsfeeds, κάντε κλικ στο 
σύνδεσμο Newsfeeds από τη λίστα. 

Contacts 

ArticJes 

Ncwsfoods 

Τώρα, θα πρέπει να-επιλέξετε το Feed από το μενού. 

My oow 1'>'•• ίJ C: $.ι;;« Us« • .a,· Menu Manager: New Menu ltem 

11.enJ ltt!m Tyl)b • 

• Υιn 
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Δημιουργία φόρμας επικοινωνίας 

Create a Contact item using the Joomla 3 Contacts component 
Κατ 'αρχάς, θα πρέπει να δημιουργήσετε το πραγματικό περιεχόμενο της 

σελίδας Contact Us. Για να το κάνετε αυτό πηγαίνετε στο Components -7 Contacts. 
Πατήστε το πράσινο κουμπί New button to create a new contacts page. 

νy "'"' • l>w!> • 11-... • Con!w • ~ • ε,,ι""""""' • Ι-Ιόψ • &ιρ;>ι υωr • 

, , ;t Joomla! Manager. Contacts 

1 0New 
• 

• 20 • 

Alter: 

Εδώ θα πρέπει να καθορίσετε ένα μοναδικό όνομα για τη συγκεκριμένη επαφή. 

My 00// JO,'XηU v• t5' $uper tJser • 

,, 1· 
.Joom!o. Contact ManagE! · tact 

Dιrta!ls 

-· -
α 

Τώρα θα πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Βεβαιωθείτε ότι 

εισάγετε μια έγκυρη διεύθυνση e-mail, γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τη 
φόρμα επικοινωνίας. Μόλις συμπληρώσετε όλες τις πληροφορίες που θέλετε να 

μοιραστείτε με τους επισκέπτες σας, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση στο πάνω 

αριστερό μέρος της σελίδας. 

r S-~CIOS<> +&Μι&Νοw 

J 
Ec ,.,.~r\Q 0ρ!'.σ>$ Coo!ac! Oe!alis 

--~:-tMt / ---

Emaίl y~.com 

Entor )•our addr<ΙSs 

~ 

/ 
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PubJish the newJy created Contact 
Τώρα, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας. Για να το κάνετε αυτό, 

απλά πατήστε το κόκκινο εικονίδιο δίπλα στο στοιχείο Φόρμα Επικοινωνίας 

προκειμένου να αλλάξει το καθεστώς της από αδημοσίευτη - να δημοσιευθεί. Το 
εικονίδιο θα πρέπει να γίνει πράσινο και μπορείτε να συνεχίσετε με το επόμενο βήμα 

της. 

My ΟΟΝ JOOl"!a ... ΓΙ System • \r..ooi • Monu:; • ConWlrt • • Ext~ • Ηοiρ • ~ U$cr • 

Α 1· Joom!o. Contact Manager: Contacts 

Ε16 

Rlter: 

q χ 

Coniκt Fοπη W.U; -~Ιοι..; 

. un.:~.....,..,_.., 

Link the Contact page ίη a Joom]a menu 

• 20 • 

lίnkcd US<>f 

0 

Έχουμε σχεδόν τελειώσει με την δημιουργία της σελίδας επικοινωνίας. Το 

τελευταίο πράγμα που χρειάζεται να κάνετε είναι να προσθέσετε ένα σύνδεσμο Contact 
Us στο μενού του site μας. Στην περίπτωσή μας, θα το προσθέσετε στο κεντρικό μενού. 
Για να το κάνετε αυτό πηγαίνετε στο Menus -7 Main Menu -7 Add Menu Item. 

SΎSTEM 

Global 
Cool\guratioo 

Maίn Monu • • Add New Menu l!em 
--------ς;f»tX3 

ΙΞ! :Μι 1 -,ιιd New Ar.ιclo 
... · •-01 . 

Wi! 201 1 -<>~--~--/ AmcioMa~ 

Σε αυτή τη σελίδα υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να ρυθμίσετε. Κατ 

'αρχάς, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή δίπλα στο πεδίο Menu ltem Type. 

My πσw Joom1a. .. c.-

"1 Joomla !· Menu Manager: New Menu ltem 

Oe'.aiis Mνa.ocoo Oρtioι'\z w.oouιe Assi~ 

' 

-J th!s "'•~ 

.,,, Acooss 

~ταιe• / OefalAI Page 
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Μια lightbox θα εμφανιστεί ζητώντας σας να επιλέξετε τον τύπο του μενού που 

θα δημιουργήσετε . Επιλέξτε Contacts -7 Single Contact. 

Contσct$ 

. 1 List Contacτs in.'1'\egαy ,. " .... .,1;,~.1"" wc""::. ,, 11 c;.""9ΟΎ. 

ι Sing!e Contact Th; \ο'~"·""""~' <Ym'ι~'O'""'c.<>"'..3Cl 
t 

f~tured Cont;'r · "'ν' ".,, • ' ' , «>"'' < 
/ 

Arlicloo 

Τώρα πρέπει να καθορίσετε το ακριβές στοιχείο Contact που θέλετε να 
εμφανίσετε σε αυτό το μενού. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το κουμπί επιλογής δίπλα 

στο πεδίο Select Contact. 

Ί.:.." JoomlaΓ Menu Manager: New Menu ιtem 

Oetai!s Ad';a.'>Coo Op\i~ Modulo Assι~! Ια :Ns //""',., ~•'1!1 

Menu Ιtem tyρe • ιTtffDSit 
( ΙΒ Select .. Υ113 

Μόλις το κάνετε αυτό, επιλέξτε τη φόρμα που έχουμε δημιουργήσει μέσα από το 

προεπιλεγμένο Joornla 3 στοιχείο επαφής (θα πρέπει να είναι μόνο μια μορφή 
επικοινωνίας που μπορείτε να κάνετε κλικ). 

q χ None 

' ΑΙ! 

/ '-----,,,./ 
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Μόλις το κάνετε αυτό, επιλέξτε έναν τίτλο για αυτό το στοιχείο μενού. Αυτό 

είναι το πραγματικό κείμενο που θα εμφανίζεται στο μενού του site σας. Μόλις 
συμπληρώσετε τις πληροφορίες, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση στο πάνω μέρος 

της σελίδας. 

Contact Form 

Send an email. ΑΙΙ fields with an • are requίred . 

$.-ιά (φj :ο yo.n•f Ί 

8f!!!ll@•·•l!ilfbffi•, ., 

~ Δημιουργία drop-down menu 

Uιtest Article 

• r.-·...- ~~.st M'C~ 

• Ar'Cfl'H f-H~J'ed f 6'\: 

• SM!\P-11\k':>O.,Z 
• $i;mρ.€ M--C;~ ,,; 

loginForm 
.1 

Ot:"<\~e ~"' oc«;>..ra ) 

~'fo.l''4.~m•1 
ft:t'J)Y.. 'j(AY ρ.tiiwuΦ 

Κατ 'αρχάς, πρέπει να έχετε πρόσβαση στη Joomla 3 στη διοικητική περιοχή και 
πηγαίνετε στο Menus 7 Majn Menu 7 Add New Menu Item. 

Τώρα θα πρέπει να επιλέξετε τον τύπο του μενού. Σε αυτό το παράδειγμα θα 

σας δείξουμε πώς να γίνει η σύνδεση drop-down για να ανοίξει ένα μόνο άρθρο Joom1a. 
Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Select δίπλα στην ετικέτα Menu Item 
Type. 
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Vr; οο.ν .:come .• ι:;; Supcr User • 

Α Joornla!· Menu Manager: New Menu ltem 

·: :.,, f l'\13 •• 

Menu ltM1 Τyρ4> ' Pub1io 

Menu Trtle' .. Υοο 

A!ιas Target Wind<m 

Θα εμφανιστεί ένα lightbox με τα διαθέσιμα στοιχεία του μενού. Επιλέξτε την 
κατηγορία Articles και επιλέξτε Single Article. 

Contacts 

Art icles 

.................. 

, t Archived Artiιes Display an arcriνoo a'iickts. 

ι 

Single Article DIPhY a sι!')ί}Ιe artc!\J. 

Ι 
.U.Jst ΑΙ Ι Caι~ri'es 8.')(r""-s a Ιι:ιt ο! all too artk;;!a ca~rte<> witr.n a CJ.te.goιy - .;/ . ·. 

Category Blog Dιsplay·ι:; arti!:!e ίl'lτroouctioι'IS ifl a si11gh> or muJtl..column !ayouι 

Τώρα θα πρέπει να επιλέξετε το πραγματικό άρθρο που θέλετε να συνδεθείτε. 

Για να το κάνετε αυτό, κάντε πρώτα κλικ στο κουμπί Select δίπλα στην ετικέτα Select 
Article. 

My οο,, Jοαηιa " ~ &ιpα Usα ~ 

.Ι'1 Joorn!a!· Menu Manager: New Menu ltem 

Meoo ltem Tyρe • 

Se!oot Atticle • 

Θα εμφανιστεί για μια ακόμη φορά ένα lightbox με όλα τα άρθρα σας. Επιλέξτε 
αυτό που θέλετε να συνδέσετε και κάντε κλικ στον τίτλο της. 
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ι -Se!ect Access -

Title ... 

Aoothel' Featured Test Micle 

Micle 1 
..... --..... ,. ... • (6) 

Fifth Started 7\ 

Corηputers J} 

. ί 
Sarηple Artiι;'; 

q Search 

" Υ 

Χ Clear 

Acce&& 

Pub!ic 

Pub!Jc 

Publίc 

PubHc 

Public 

Pub1ic 

C<rtegoιy Language 

New test categoιy ΑΙΙ 

Uncategonsed ΑΙΙ 

Uncategorised ΑΙΙ 

Uncategorised ΑΙΙ 

Uncategorised ΑΙΙ 

Uncategorised ΑΙΙ 

Το επόμενο βήμα είναι να εισάγετε έναν τίτλο για το στοιχείο του μενού. Για να 

το κάνετε αυτό συμπληρώστε το πεδίο δίπλα από την ετικέτα Menu Title. 

Vy '"'"" .α.π.Ιa ~ ~ Usw • 

/f JoomlaΓ Menu Manager: Edit Menu ltem 

Menu ~em Type ' Hii* A!:ces• 

Monu Τιuο· 

Τώρα το σημαντικό μέρος - βρείτε την ετικέτα Parent Item και κάντε κλικ στο 
drop-down menu δίπλα του . Τώρα επιλέξτε το γονικό μενού για το νέο στοιχείο μενού 

που δημιουργούμε 

Nσle 

Unk 

10 

Ordeιing 

148 



Τέλος, κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί Saνe στο πάνω αριστερό μέρος της σελίδας. 

My ΓΥJΝ • • &.ιρeτ ~ ~ 

~· Joomla! 
· 'U Manager: New Menu ltem 

\ 
c1, c:/ Μόι!u!& Astigr11nooι tα !h<s ΜΜυ Ιte,-η 
~tails Adva~ .. 

Μeω ltem Tyρe, · - 11!1• M'<:>r- F$1 Access 

DefauJt Pag& • ΥΜ 

Αυτό ήταν! Τώρα μπορείτε να πλοηγηθείτε στο front-end της ιστοσελίδας σας 
και περάστε το ποντίκι σας πάνω από το Products Menu. Θα παρατηρήσετε ότι η 
νεοσυσταθείσα στοιχείο μενού που θα εμφανιστεί κάτω από αυτό. 

M}ίr~~mιa Website! ., 
Latest Artlcle 

• J.~! 

·~~Q:!}t ,('trt(iQ 

• Ν~ fe-.at11'ed jιγ.j~ 
~ 

• SaΨΙ:.Ote Α.""~ l 
• 8amp!& Aro<I& 4 

Το ύφος του drop-down μενού, με τον τρόπο που φαίνεται, διπλώνει και 

ξεδιπλώνει ανάλογα από τα πρότυπα Joomla που χρησιμοποιείτε. 

Create an Empty Parent Menu 
Βασικά, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα κύριο μενού ακολουθώντας τα ίδια 

βήματα που περιγράφονται παραπάνω μέχρι να χρειαστεί να επιλέξετε το Menu Item 
Type. Αυτή τη φορά αντί για ένα "Single Article", θα πρέπει να επιλέξετε System 
Lίnks -> External URL. 

Weblinks 

,. rapper 

Ι 
( "-mLmb ) 

\ . Extemal URL Af\ e οο.Ι or intιιrrιa1 URL. 

~~ί Creato an alia:> to aoo&;or memι 1t&π1 

Text Separator Α text separator. 

149 



Την επόμενη οθόνη , θα πρέπει να συμπληρώσετε το σύμβολο hashtag - "#" στο 
πεδίο σύνδεσης και να αποθηκεύσετε αυτό το μενού. 

Μ-1 nf"'!'N Jαrτ-b,. ι::! ~ 

· rf Joom!a!· Menu Manager: Edit Menu ltem 

M1!$$ase 
Menu item >~f\Jly s,ι,•,.,ρ 

Menu ltem Τyρο • 

:"~~~ ••• 
# 
-/ 

Menu Tιt!o " -~ιs Temρfate Slyle 

Αυτό είναι, μπορείτε τώρα να προσθέσετε τα στοιχεία του παιδιού σε αυτό το 

στοιχείο μενού , όπως εξηγείται στο πρώτο μέρος αυτού του οδηγού. 

Διάταξη Joomla 
Your Joomla website's title 

Αυτός είναι ο κύριος τίτλος της ιστοσελίδας σας. Για να αλλάξετε αυτό το 

κείμενο σε ένα πιο σημαντικό τίτλο, θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο Joomla admin 
area και πηγαίνετε στο System -> Global Configuration. 

GΙοΝΙ O>o<:k-itl 

-~lwo 

~IJ!«& 

Mc,....,.._ 
/-~ 

-~~ 
"'M«il•~ 

Σε αυτή τη σελίδα, εντοπίστε την Site Name ετικέτα της ιστοσελίδας και αλλάξτε 
το κείμενο δίπλα του. 

\~ Joo"'1a 3 Sysrom .. L~ • 'f..~Δ- ... C;(11!.1n1 "' ~ .. r .. 1~~ .,. Ησ!p .... Adm~:;.t.~~α- ... 

,.., Joomla!· Global Coofiguratίori 

-Cocho~ 
~ 

~ SEO Settlngs 

My Joomla ~&>ιJno~ IJ\IA γ.,. 

~---~·~~ Νο 
Νο U.. IR.~ v .. 
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Τώρα, μπορείτε να πάτε στην πρώτη σελίδα του Joomla site σας για να δείτε το 
νέο τίτλο. 

Our new Joomla website title! 
111 

Menu module displayed horizontally 

Latest Article 

Για να επεξεργαστείτε το μενού και τα στοιχεία είναι, θα πρέπει να πάτε στο 

Menus -7 Main Menu. 

st .. !3MUIV 

ι.c;er.t~ ~§· 

(>j obaJ 

Coof~ 

$'f"ttm 
!ο/~ 

Α header image right above your content 
Αυτό είναι απλά μια εικόνα που προστέθηκε σε μία θέση ακριβώς πάνω από το 

κύριο περιεχόμενο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή η εικόνα παράγεται από μια 

μονάδα Custom HTML. Σε αυτό, η εικόνα προστίθεται σε απλή HTML. 
Η θέση αυτή, ωστόσο, είναι κατάλληλη για διαφημιστικάbaηηers ή ads. 

Α Joomla article chosen to be displayed οη the home page 
Αυτό είναι το κύριο μέρος του Joomla 3 ιστοχώρου σας - το πραγματικό 

περιεχόμενό σας. Εδώ, μπορείτε να δείτε ένα ή περισσότερα αντικείμενα σε 

διαφορετική μορφή ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

Right column with a login form and latest articles module ίη it 
Αυτή είναι μια θέση sidebar / στήλη με δύο μονάδες σε αυτό (Τελευταία Άρθρα 

και Σύνδεση). Τα περισσότερα πρότυπα υποστηρίζουν ένα ή δύο στήλες - συνήθως 
αριστερά και δεξιά και εμφανίζονται μόνο όταν έχετε ενότητες που δημοσιεύθηκαν σε 

αυτά. Για παράδειγμα, το προεπιλεγμένο πρότυπο Protostar υποστηρίζει τόσο μία 
στήλη , δύο στήλες ή χωρίς κολώνες διατάξεις, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες: 
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One Column Layout: 

Our new Joomla website title! -
Getting Started 

What is a Content Management System? 

Ac~ m.atJ.ΙrQffnonl system •s adt>ινiY• tna1~ yο;.ι to~.~ ~ ~ΊQ!ι• ..Wly by seρar~~

~ ά 'f(»~~froιntrltl't'!f)G:~~toρees~~oot~w.O, 

ln th<s 5'ίt•. tM conιoot i:!ό ι;Wed iJ'\ ,;ι da~aio. The kιό{ ard feef are αnt.ed by a ~!'Ρ. Ths Jα:mlat &df~ 

bn<q.; tςιgιι3~ thiP ternρb,~ <V1d the corιt~ to σe.ι~ wOO ~ 

Two Columns Layout: 

Our new joomla website title! 
α:ι 
Latest Article 

Who's Online 

\V•Mve ~ μ$1 ~ t>O ft1.(!(!'1~ ,,.,.,.,. 

Νο Columns Layout: 

Getting Started 

lt's ~ to QOt stam<J ~~l'WJ ycv ~ι\e.- κ~ SQtTI$ « ιrφ ~s Wi!li 
hei:ρ. 

What Ιs a Content Mana,gement System? 

Our new Joomla website title! -
Getting Started 

What is a Content Management System? 

Latest λrticl e 

Logln Form 

J.-

a 

('.re31_.;r-~'ll: ) 

F~}~~.r.ίιtpq? 

f~:4. yW( ~M!WC"ro1 

Logln Form 

J. """"" 

a 

~~O&nόe<:~ ) 
r~'fcι .. :~~,ψ 
F-a-gct yα.rρas"''.-O"d? 

A~~ψtΙWn ls; t<ιffw.vetNt ~Ύ«.atecι-cat.,.νid~web:p-ΔQM ~ίty·b)'~noti'ιo~d'f~~t;oιn~ 
~ ~ to ρl'Ment ίt Qn tho weo.. 

ιn hι ~. m. αιntant t:s s1Cf'Od in ι daιaws.. ~ IOcit .,w;ι; Η*-. .. ere:r.tιd by a.ιonφt.m. 'fhe ~ ~ t>JinQs ~ tho ~* aM tht-(;Ol')torrt 
\ό~web~. 

Learn more 

~ ta rnuth mor• to l4Wn aboι.A r-nιιι to ~• Joom&c: to~ b W$b $1ι:• yω φηvisicn. Vov ~ Ιιιιιιm much ~~ο.~.,.: ό~~ ι,;~ aι"ld οrι 

~ -.1~-!~$. 
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Α breadcrumb module at the bottom of your site 
Παρόμοια με τα μενού, το τελευταίο άρθρο και τη φόρμα σύνδεσης, αυτό είναι 

ακριβώς μια άλλη ενότητα δημοσιευμένο με κύριο περιεχόμενο στο site σας. Αυτή τη 
φορά, είναι προεπιλεγμένη η μονάδα Joomla breadcrumb. Είναι αρκετά χρήσιμο για την 
πλοήγηση των χρηστών σας. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 5°υ Κεφαλαίου 

~ Hagen Graf, "Joomla! 3 in 10 easy steps", 2012 
~ Dan Rahmel, "Beginning Joomla!", 2009 
~ Stephen Burge, "Joomla 3 Explained: Your Step-By-Step Guide", 2013 
~ http://www.siteground.com/tutorials/joomla/joomla-layout.htm 
~ http://www.joomla.org/about-joomla.html 
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~ Αναφορά στο Weebly 
Το Weebly χρησιμοποιείται ευρέως, καθώς είναι ο ευκολότερος τρόπος για να 

χτίσουμε τη δική μας ιστοσελίδα. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνετε είναι να 

πάτε στο www.weebly.com, να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό και με τα επόμενα απλά 
βήματα μπορείτε να ξεκινήσετε να χτίζετε τη δική σας ιστοσελίδα. 

weebly 

ΙΑ§Ιίi!!\ e 

Name 

email 

Password 

· Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές μας πληροφορίες(Όνομα, E-mail, Password) 
για να δημιουργήσουμε ένα δωρεάν λογαριασμό. Στη συνέχεια, κάντε κλικ εκεί που 

λέει "Sign up. Είναι δωρεάν! ». Επιλέξτε τι ακριβώς πρόκειται να δημιουργήσετε: Site / 
Blog / Κατάστημα. Στη συvέχεια, κάντε κλικ στο site για να αρχίσει η κατασκευή νέων 
ιστοσελίδα. 
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Επιλέξτε το θέμα που θα υποστηρίζεται από την πρώτη σελίδα του δικτυακού 

τόπου. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα των θεμάτων που δίνονται από το Weebly. 
Επιλέγουμε το πρώτο μόνο για να δημιουργήσουμε το παράδειγμα για την ιστοσελίδα 

μας. 

Q\.,. : 

ς η ιmι - • -~ 

!;f' .. 
t~. • .. 

Κάθε site πρέπει επίσης να έχει μια διεύθυνση (όπως www.weebly.com για 
παράδειγμα), έτσι ώστε οι επισκέπτες σας να το βρίσκουν. Έχετε τρεις επιλογές για την 

επιλογή μιας διεύθυνσης, και η διεύθυνση, όπως και ο τίτλος, μπορούν να αλλάξουν 

πολύ εύκολα ανά πάσα στιγμή. 

Επιλογή 1: Χρησιμοποιήστε ένα Subdomain της Weebly.com -Αυτή είναι μια 
διεύθυνση σαν yoursite.weebly.com. Εντελώς δωρεάν στη χρήση. Αν το όνομα που 
έχουμε επιλέξει μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια εμφανίζεται ως διαθέσιμο, 

αλλιώς πρέπει να επιλέξουμε ένα άλλο όνομα. 

ιι..~--....ιι-,:;..,. . .,. -~:.:~~-·'"""'"' 

h~~-~ 
··~,-- _,,,,__,..,, .. - .... .,...._ ,, 
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Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Plan my site" για να ξεκινήσει η δημιουργία. 

Εμφανίζεται ένα παράθυρο όπου μπορούμε να ψάξουμε όλα όσα θέλουμε ως 

βοήθεια για την ιστοσελίδα μας και τα περιεχόμενα του. Εμείς, κάνουμε κλικ στο 
κουμπί "χ" στο κάτω-αριστερά. 

·----
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Αυτό είναι το πώς η ιστοσελίδα μας μοιάζει πριν από τη δημοσίευση. 

~ Βασικά στοιχεία 
Adding Text to Your Site 

-... .. 

Τα στοιχεία είναι τα δομικά στοιχεία ενός τόπου. Ολόκληρου του κειμένου, 

εικόνων, βίντεο και άλλα μεγάλα περιεχόμενα (εκτός από μερικές εξαιρέσεις, όπως 

εικόνες header, η οποία θα καλυφθεί στη συνέχεια) προστίθενται μέσω στοιχείων. Ας 
ρίξουμε μια ματιά σε μερικά από αυτά τα στοιχεία για να συνηθίσετε πώς λειτουργούν. 

. ... .. 

:>-..·· ~ ,,....\. · .... ~('4>>"< '1 .......... ..... ~ .~-..-... ..,,. ... 

Προσθέτοντας ένα στοιχείο σε μια ιστοσελίδα είναι τόσο απλό όσο ένα κλικ σε 

αυτό το στοιχείο και σύροντάς το σε μια σελίδα. Ας σύρετε το πιο βασικό στοιχείο - το 
στοιχείο του κειμένου - σε αυτήν την περιοχή του δείγματος. 
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• . ,,. 

• 

Το στοιχείο κειμένου είναι ακριβώς αυτό που καταλαβαίνει κανείς: ένα στοιχείο 

" ι ~ 1 c,,,,·ταξη κειμένου. Κάντε κλικ μέσα στο στοιχείο για να αρχίσετε να γράφετε. 

• ι να γράψετε μια λέξη, μια φράση, ή πολλαπλά σημεία σε ένα μόνο στοιχείο. 

Κω ~, η•αφετε, να λάβετε υπόψην την γκρι γραμμή εργαλείων στην κορυφή του 

<'.,, / Αυτή είναι η γραμμή εργαλείων κειμένου και επιτρέπει βασικές αλλαγές στη 

~ι 1 • ηση του κειμένου σας. Λειτουργεί σαν οποιαδήποτε άλλη γραμμή εργαλείων: 

επιΛ~ί,ιε ο κείμενο που θέλετε να αλλάξετε και κάντε κλικ στο κατάλληλο κουμπί για 

να κό.νΕ, αυτή την·αλλαγή. 

ι Ί(.ι< ο ( ,f ι 

~- ....... ~"*-'v...,..~ ('><;-~..., , ~~ 

.. -.,.ι,~-·+• .,.~,...,.. . ... 

ι ι ~ • • ! • (.ο() ~ • .!! ~ .... .. ,. 
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Από αριστερά προς τα δεξιά, μπορείτε να κάνετε έντονα τα γράμματα στο 

κείμενο σας, πλάγια, μεγαλύτερα, να αλλάξετε το χρώμα, να δημιουργήσετε ένα 

σύνδεσμο να ρυθμίσετε την ευθυγράμμιση όλων των κειμένων μέσα στο στοιχείο, και 

να καταργήσετε τη μορφοποίηση. 

8 f ~ + - !_ • GO $ο- • i: ι i6 "• - .. 

Θα παρατηρήσετε ότι ένα πράγμα που δεν μπορείτε να κάνετε είναι να 

αλλάξετε τη γραμματοσειρά σε ένα διαφορετικό στυλ. Αυτή η συγκεκριμένη ρύθμιση 

ελέγχεται αλλού. 

Για να προσθέσετε περισσότερο κείμενο στην σελίδα, μπορείτε να συνεχίσετε 

να γράφετε σε αυτό το ίδιο στοιχείο, να σύρετε σε μια άλλη παράγραφο στοιχείο, ή να 

χρησιμοποιήσετε ένα από τα άλλα στοιχεία του κειμένου. 

Προσθήκη εικόνων στο Site 
Λειτουργεί με τον ίδιο τρό![ο όπως και την πρ0σθή191 κειμένου: σύροντας ένα 

στοιχείο της εικόνας σε μια σελίδα. 

ΤΕΙ ΡΕ ΙRΑΙΑ 
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Κάντε κλικ στο πλαίσιο εικόνας Upload Image για να προσθέσετε μια εικόνα. 

ΤΕ Ι ΡΕ ΙRΑΙΑ 

D 

Αυτό ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που παρουσιάζει διάφορους τρόπους για 

να προσθέσετε μια φωτογραφία. Οι δύο βασικές επιλογές είναι είτε να ανεβάσετε (ή να 

σύρετε) μια εικόνα από τον υπολογιστή σας ή να κάνετε αναζήτηση στη βάση 

δεδομένων της stock photo Weebly. 

~·,._ __ _ 
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Ας επικεντρωθούμε στον τρόπο που μπορείτε να ανεβάσετε μια φωτογραφία 

από τον υπολογιστή σας. Ο ευκολότερος τρόπος για να προσεγγίσουμε το θέμα είναι να 

σύρετε την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από την επιφάνεια εργασίας σας στο 

κουτί που λέει "drag photo here." Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο πράσινο κουμπί 
''Ανεβάστε μια φωτογραφία", αν δεν είναι βολικό να σύρετε την εικόνα πάνω . 

...... ·- --······· 1 
..,. t!_-:~_; , 

' 

i!_Wf§_?γ .. _H 4·Α:Μ 

Το μέγεθος μιας εικόνας θα διαφέρει μετά από το uplοad .Μπορείτε να ρυθμίσετε 

το μέγεθος της εικόνας, κάνοντας κλικ και σύροντας το μικρό κουτί που εμφανίζεται 

στην κάτω δεξιά γωνία της εικόνας (θα χρειαστεί να κάνετε κλικ στην εικόνα για να το 

δείτε). Κάνοντας κλικ πάνω στη φωτογραφία, επίσης, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου 

ρυθμίσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε περαιτέρω αλλαγές. 

ΤΕΙ PEI RAIA 

(;;}1iι1A6.t .._... 0-

............. 
'11:, .=:. ,;:; 

.~ , 
~- , 
~ , 

--- -- ) 
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Μερικά αξιοσημείωτοι έλεγχοι: 

Lightbox: Αν το ενεργοποιήσετε τότε κάθε επισκέπτης που κάνει κλικ στην εικόνα θα 
το δει σε μια μεγαλύτερη έκδοση. 

Link: Αυτή η επιλογή μετατρέπει την εικόνα σε ένα σύνδεσμο . 

Spacing: Κάνει μικρές προσαρμογές στο ποσό των λευκών χώρων γύρω από την 
εικόνα. 

Caption: Σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα βασικό κείμενο της λεζάντας κάτω από την 
εικόνα. 

Advanced: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε(οr turn off / οη) το περίγραμμα γύρω από την 
εικόνα. 

Και το μεγάλο μπλε κουμπί "Επεξεργασία εικόνας" ανοίγει ένα απλό πρόγραμμα 

επεξεργασίας. 

εικόνας. 

Αυτό το πρόγραμμα επεξεργασίας παρέχει ορισμένες βασικές επιλογές για την 

προσθήκη εφέ, σας επιτρέπει να περιστρέψετε την εικόνα σε οποιαδήποτε γωνία και 

έχει ένα χαρακτηριστικό Crop που μπορεί να μειώσει τα ανεπιθύμητα τμήματα της 
εικόνας. 

~ ~ageperfect 

~ τι: ο l , 
Addimage 

Crop Rotate Opacity Fade Effects 
Ό " *' i1%f7"1fii"1"t"::z:t=""'"r-1!1"""1ft1"71~"W'SC%'," -

Ως ένα παράδειγμα του πώς λειτουργούν αυτά τα εργαλεία, ας περικόψετε την 

φωτογραφία λίγο. 
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Η επιλογή Περικοπή τοποθετεί ένα πλαίσιο πάνω από την κορυφή της εικόνας. 

Μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτό το πλαίσιο για να σύρετε γύρω και να προσαρμόσετε 

τις φούσκες στις γωνίες και τις πλευρές για να αλλάξετε τις διαστάσεις. 

Αφού έχετε κάνει τις αλλαγές, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Αν δεν σας αρέσουν 

οι αλλαγές που κάνατε μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Περικοπή πάλι για να 

αναπροσαρμόσετε ο.τι θέλετε ή κάντε κλικ στο γκρι κουμπί Ακύρωση για να βγείτε. 

Έχουμε περικόψει το παράδειγμα της εικόνας προς τα κάτω σε περισσότερα από ένα 

τετράγωνα, θα συνεχίσουμε με αυτή την αλλαγή οπότε κάντε κλικ στο κουμπί 

Αποθήκευση στην επάνω δεξιά. 

Και τώρα οι αλλαγές στην εικόνα έχουν αποθηκευτεί. 
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ΤΕΙ PEIRA IA 

Place Elements Side-by-Side with the Columns Element 
Όταν ξεκινάτε την προσθήκη στοιχείων σε μια σελίδα, τότε μάλλον θα 

παρατηρήσετε ότι γίνεται στοίβα το ένα πάνω στο άλλο αυτόματα. Με την πρώτη ματιά 

μπορεί να σας φαίνεται ότι δεν υπάρχει τρόπος να τοποθετήσετε τα στοιχεία side-by
side. 

Αλλά τα καλά νέα είναι ότι οι Columns Element μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να προσθέσετε μέχρι και πέντε στήλες σε μια σελίδα. Αυτό σας επιτρέπε ι να 

τοποθετήσετε τα στοιχεία δεξιά το ένα δίπλα στο άλλο. Οι Columns Element σύρονται 
σε μια σελίδα ακριβώς όπως και σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. 

Το στοιχείο ξεκινά με δύο στήλες, αλλά μπορείτε να προσθέσετε έως και πέντε 

μέσω της γραμμής εργαλείων που εμφανίζεται όταν κάνετε κύλιση πάνω από το 

στοιχείο. Απλά κάντε κλικ στον κατάλληλο αριθμό. 
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Θα κολλήσουμε μόνο δύο στήλες για αυτό το παράδειγμα, αλλά ανεξάρτητα από 

τον αριθμό των στηλών, όλα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο: σύρετε άλλα στοιχεία στις 

στήλες. 

" 

ΤΕΙ PEIRAIA 

Μπορείτε να σύρετε πολλά στοιχεία σε κάθε στήλη, όπως απαιτείται, και να 

χρησιμοποιήσετε τη μπλε γραμμή μεταξύ των στηλών για να ρυθμίσετε το πλάτος της 

κάθε μίας 

• 

CΊick 'c'•, d i t1 !1ι' 

ΤΕΙ PEIRAIA 

Μπορείτε να προσθέσετε όσα στοιχεία θέλετε σε κάθε στήλη. Και μπορείτε να 

προσθέσετε στοιχεία πάνω και κάτω από το στοιχείο Columns, έτσι ώστε μέρος της 
σελίδας να έχει δύο στήλες. 
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Create More Pages for Your Site 
Γενικά το site σας μπορεί να έχει πολλές σελίδες και υπό-σελίδες όπως 

απαιτείται, έτσι δεν δίνουμε όρια για τον αριθμό των σελίδων που μπορούν να 

προστεθούν σε μια τοποθεσία. Δημιουργώντας μια νέα σελίδα μεταβαίνετε στην 

καρτέλα Pages και πατάτε το κουμπί Add Page. 

<i» FREE.., SUILD OE5tf;ί;N PMiES STORE $ιΠΙΝGS @ • P~L 

Υπάρχει μια επιλογή για να προσθέσετε ένα πρότυπο σελίδας ή να προσθέστε 

ένα Blog. Προς το παρόν ας επικεντρωθείτε στην δημιουργία Standard Page. Με την 
επιλογή Τυπική Page προσθέτετε μια νέα σελίδα στη λίστα σας. 

~ FRεε ν sυιιD οιsιGΝ ι>ΑGεs STORE sεπιΝGS Θ • wιtι 

τip: er .. ι"'"'"i """'L- t<0, .,,,.~ ..... -.4 

Ίtl\!~;r.-: ~~ Ctf ttf i~~Nin 

-------- - ·- ----

Advanced Sert~r;gs + 

Μπορείτε να προσθέτετε περισσότερες σελίδες κάνοντας κλικ στην επιλογή 

Προσθήκη σελίδας και επιλέγοντας Πρότυπο Page ξανά (και ξανά). Σε αυτό το μέρος 
μπορείτε επίσης να επιλέξετε πώς θα εμφανίζεται η κεφαλίδα σας. Υπάρχουν επιλογές 

όπως: Tall Header, Short Header, Νο Header και Landing Page που είχαν επιλεγεί από 
την αρχή της οικοδόμησης αυτού του site. Ας επιλέξουμε Tall Header για να δείτε τη 
διαφορά. 
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Όπως προσθέσετε (και το όνομα) τις σελίδες σας, θα γίνουν αυτόματα μέρος της 

μπάρας πλοήγησης του δικτυακού σας τόπου. 

~ FRεΕν 

Τ .. n s ... 

Τ -

'!!: ~ 

~ ·~· 

~ ΕΙ 

Μπορείτε να ρυθμίσετε εκ νέου τη σειρά των σελίδων, κάνοντας κλικ και 

σύροντάς τα πάνω και προς τα κάτω στη λίστα Pages. Σύροντας μια σελίδα στην 
κορυφή της λίστας θα κάνει ότι η σελίδα Home σας. Η αρχική σελίδα μπορεί να 
μετονομαστεί σε ό,τι σας αρέσει, το όνομα αυτής της ιστοσελίδας Home έχει αλλάξει 
σε Καλώς ήρθατε. 

Είστε επίσης σε θέση να δημιουργήσει υποσελίδες σε άλλες σελίδες. Μπορείτε 

να το κάνετε αυτό, σύροντας μια σελίδα ή τις σελίδες κάτω και στα δεξιά του μια άλλη 

σελίδα. 

Pages lllmiW 

1.1.!~on~ 

·~..,, ~ 
')i./...q;Jl..~t il"" ~ 

v~·φ<-..,,.~4 
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Αυτές οι υποσέλιδες εμφανίζονται σε ένα drop-down μενού, όταν κάνετε κύλιση 
σε σελίδα στην οποία μπορείτε να συνδέσετε. 

\!'λ'J FRξf ν 

Τ .. π $ ... 
j -.,ιr ' " -~· 

e•Sι C 

Τ -
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~ <11(f!]• 

', ~ §] 

Για να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο μιας σελίδας απλά κάντε κλικ στο 

σύνδεσμο της από το μενού πλοήγησης ή μεταβείτε στην καρτέλα Σελίδες, επιλέξτε τη 

σελi.δα από τη λίστα και κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία σελίδας. 

Εναλλαγή θεμάτων 

Όπως είδαμε στην πρώτη σελίδα αυτού του οδηγού, το πρώτο βήμα για τη 

δημιουργία ενός site είναι η επιλογή ενός θέματος για την εν λόγω ιστοσελίδα. Αλλά 
αυτο δι:.Ύ σημαίνει ότι είστε κολλημένοι με το θέμα που έχετε επιλέξει. Μπορείτε να 

αλλί1ξετε το θέμα σας ·μεταβαίνοντας στην καρτέλα Σχεδίαση και επιλέγοντας Αλλαγή 
θέματος. 

Υπάρχουν πάνω από εκατό θέματα για να διαλέξετε και πολλά από τα επιμέρους 

θέματα περιλαμβάνουν μια ποικιλία από επιλογές χρωμάτων που επηρεάζουν την 

εμφάνιση των διαφόρων τμημάτων του εν λόγω θέματος. 
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Μπορείτε να ταξινομήσετε τα θέματα σε κατηγορίες και σε δημοτικότητα, αν 

προτιμάτε να μην μετακινηθείτε μέσα από όλα αυτά. 

Όταν κάνετε κύλιση σε ένα θέμα που σας δίνεται η δυνατότητα να κάνετε 

προεπισκόπηση. 
ο 

· .. ·. 

Η προεπισκόπηση δείχνει ακριβώς πώς οι δικές σας φωτογραφίες και το 

περιεχόμενο θα εμφανιστούν σε αυτό το νέο θέμα. Αν σας αρέσει το θέμα μπορείτε να 

το επιλέξετε, αν δεν το κάνετε, μπορείτε να την ακυρώσετε και να κοιτάξετε μερικά από 

τα άλλα θέματα. 
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Edit Fonts 
Κάθε θέμα Weebly έχει προεπιλεγμένες γραμματοσειρές για το Site Title, 

παράγραφος τίτλους, παράγραφος κειμένου και σύνδεσμοι. Μπορείτε να αλλάξετε 

αυτές τις γραμματοσειρές που χρησιμοποιούν στην περιοχή Αλλαγή γραμματοσειρών 

που βρίσκεται κάτω από την καρτέλα Σχεδίαση. 

Κάθε τμήμα (τίτλος ιστοσελίδας, παράγραφος τίτλου, παράγραφος κειμένου και 

σύνδεσμοι) έχει τις δικές του επιλογές γραμματοσειράς. Ας ρίξουμε μια ματιά σε κάθε 

ένα. 
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Header Area (Site & Paragraph Titles) 

Ο τίτλος ιστοσελίδας είναι ο τίτλος που εμφανίζεται στην κορυφή κάθε σελίδας 

του site σας. Οι τίτλοι παράγραφος μπορούν να προστεθούν σε μια σελίδα μέσω του 
στοιχείου του τίτλου. 

1. Επιλέξτε ένα νέο πρόσωπο γραμματοσειράς από το μενού drop-down. 
2. Επιλέξτε ένα νέο μέγεθος γραμματοσειράς. 
3. Αλλάξτε το χρώμα γραμματοσειράς, κάνοντας κλικ στο πλαίσιο χρώματος. 

Μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλο χρώμα εδώ ή ακόμα και να εισάγετε ενα 

συγκεκριμένο χρωματικό κώδικα HTML. 

~ Επεξεργασία κειμένου 
Εδώ μπορείτε να αλλάξετε το στυλ των τίτλων παράγραφος, παράγραφος 

κειμένου, Links, Κουμπιά και Η ετικέτα Blockquote. Με την προηγούμενη γνώση για 
το πώς μπορείτε να προσθέσετε ένα κείμενο και μια εικόνα και τη χρήση του στοιχείου 

διαίρεσης μπορείτε να έχετε αυτή την εμφάνιση του site σας, έτσι ώστε να προβεί σε 
περαιτέρω αλλαγές στο στυλ. 
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Paragraph Text 

Το κείμενο της παραγράφου είναι το κανονικό κείμενο στο δικτυακό σας τόπο. 

1. Επιλέξτε μια διαφορετική γραμματοσειρά από το μενού drop-down. 
2. Επιλέξτε ένα νέο μέγεθος γραμματοσειράς. 
3. Αλλάξτε το χρώμα γραμματοσειράς, κάνοντας κλικ στο πλαίσιο χρώματος. 

Μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλο χρώμα ή ακόμα και να εισάγετε μια 

συγκεκριμένη χρωματικό κώδικα HTML. · · 
4. Επιλέξτε μια διαφορετική γραμμή Ύψος. Αυτό ρυθμίζει την ποσότητα του 

λευκού χώρο ανάμεσα σε κάθε φράση σε μια παράγραφο. 

Links 

< CHANGE >ΟΝΤ 

Hί'Jv~·,. (ι;'οr 8 8 ••:::: 
••• υπ 
•••88 ;;:J 
8888!!!"" 
• •8 •12 
8 118 3 ~ 
8 11:.: 
8 81!'.EJ •••nr; 

Τα Links συνδέουν τους ανθρώπους με άλλες σελίδες στο site σας, τις σελίδες 
σε άλλους δικτυακούς τόπους, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα αρχεία 

που μπορεί να θέλουν να κατεβάσετε. 

1. Αλλάξτε το χρώμα του unclicked σύνδεσης. 
2. Αλλάξτε το χρώμα Hover. Αυτό είναι το χρώμα που δόθηκε στο σύνδεσμο, όταν 
περνάτε το ποντίκι από πάνω του. 
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Αν ποτέ θέλετε να επιστρέψετε στις προεπιλεγμένες γραμματοσειρές για μια 

ενότητα, απλά χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο Επαναφορά που βρίσκεται σε κάθε τμήμα. 

Edit the Header 
Όλα τα θέματα μας περιλαμβάνουν μια εικόνα κεφαλίδας στην κορυφή κάθε 

σελίδας .Για να ξεκινήσετε, κάντε κύλιση πάνω από την εικόνα κεφαλίδας και κάντε 

κλικ στο κουμπί Επεξεργασία εικόνας: 

Αυτό θα σας ζητήσει είτε να προσθέσετε μια εικόνα ή να χρησιμοποιήστε την 

αρχική εικόνα. Επιλέξτε Προσθήκη εικόνας. 

Add lmage 

Use the original image 

Αυτό θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου που σας επιτρέπει να φορτώσετε μια 

εικόνα από τον υπολογιστή σας ή για να αναζητήσετε μια εικόνα από τη βάση 

δεδομένων φωτογραφία απόθεμα μας. 

Drag photo here 

Uρload a ρhoto from your ςomputer 
-- - --- -~--- - -- -

- - - - - - - - - - --- - - - - - ~ ~ - - - - - - - ~ 
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Μόλις φορτώσετε ή βρείτε μια εικόνα, θα είστε σε θέση να επεξεργαστείτε 

αυτή την εικόνα. Η συγκεκριμένη εικόνα είναι ψηλότερη από την περιοχή banner. 
Γίνεται η αλλαγή χρησιμοποιώντας τις μικρές φυσαλίδες σε κάθε γωνία και πλευρά της 

εικόνας. 

"'§ '- @!!-Sf+li{§'*§ψf.lfr§ll canceι 1@ 

~ Τ 

Προσθέτοντας μια εικόνα μπορεί να συρθεί για να ταιριάζει καλύτερα στην 

επικεφαλίδα κάνοντας κλικ οπουδήποτε πάνω του και σύροντάς το. 

Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία που παρέχονται στο πάνω μέρος της σελίδας για 
να επεξεργαστείτε και να προσθέσετε κείμενο/ εφέ στην εικόνα, όπως απαιτείται. 

'11 im~p;:rfect ΙΚΑGΕ SUDESHOW 
Ν ~~ΝΜ~• ~ 

Τ 
: Add In1age Add Text 

Croρ Rotate · Oρacity fade Effects 

177 



Όταν είστε ικανοποιημένοι με μια εικόνα, επιλέξτε το κουμπί Αποθήκευση για 

να την σώσει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βέλος στα δεξιά του κουμπιού 

Αποθήκευση για να επιλέξετε εάν θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα σε κάθε σελίδα 

του site, ή απλά σε αυτή τη σελίδα ή να επιλέξετε μόνο ορισμένες σελίδες για να το 
αποθηκεύσετε. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να έχετε διαφορετικές κεφαλίδες σε 

διαφορετικές σελίδες, αν θέλετε. 

rt to original cancel 

Saνe to all pages 

Save to t'1is page only 

Saνe to selecιed pages ... 

Και εδώ είναι το πώς φαίνεται η σελίδα με την εικόνα Αποθηκευμένες. 

ADM!N!STRATlVE SERVίCE:S SECRETARIATS SECT!ONS UBRARY 

.. :~-= -. "' ..... : . .,~.~ 
....... ~ . .. 
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• Δημιουργία Blog 
Η ιστοσελίδα σας δεν χρειάζεται να έχει ένα blog και μπορείτε να παραλείψετε 

αυτή τη σελίδα, αν δεν θέλετε να έχετε ένα. Για να δημιουργήσετε ένα blog, μεταβείτε 
στην καρτέλα Σελίδες του επεξεργαστή, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη σελίδας και 

επιλέξτε την επιλογή Blog σελίδας . 

• 
Αυτό θα προσθέσει το blog στη λίστα των σελίδων. 

ί,Ιf!Μψι$+ο 

" 
~"!' •;,ο-.~ . - . . . . --· ··-·······--~~ ... 

Ονοματίζουμε το blog (μπορούμε να δώσουμε κ διαφορετική ονομασία από 
"Blog") και μετά κλικάρουμε στο Saνe & Edit για να προσθέσουμε περιεχόμενο. 

1::;1:,';f·~·Ά:,,,,..,..,..,.,,.-----

Ένα νέο blog ξεκινά με μια μπάρα με κάποιο προεπιλεγμένο περιεχόμενο που 
μπορεί εύκολα να αλλάξει, αλλά και σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε ένα νέο 

Post. 
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Author 

WrΦ~ s.o:n....tbω:; ~~:t 

γcur~H z.;<-'!X':cilc.bt: 

Archiνes 

Categorίes 

AJ! 

Για να δημιουργήσετε μια νέα θέση για το blog σας, χρησιμοποιήστε αυτό το 
κουμπί New Post. 

.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---, 

Comiηents Blog Se!tings 

Το Blog post σας έχει έναν τίτλο και μια περιοχή περιεχομένου. Ο τίτλος θα 
πρέπει γενικά να είναι σύντομος - όχι περισσότερο από μια πρόταση. Η περιοχή 

περιεχομένου περιλαμβάνει ένα βασικό στοιχείο το οποίο μπορείτε είτε να 

επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε την παράγραφο. 

~~--·-.. 

180 



Η προσθήκη περιεχομένου σε ένα blog post λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως 
και την προσθήκη περιεχομένου σε μια κανονική σελίδα - απλά σύρετε στοιχεία στην 
μετά και να τα επεξεργαστείτε για να προσθέσετε περιεχόμενο. 

Μόλις έχετε προσθέσει το περιεχόμενό σας, μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε τη 

Οi"ση - οι κατηγορίες αυτές θα εμφανίζονται στην πλαϊνή μπάρα σας, πράγμα που 

κιι ιι rυ ευκολότερο για τους επισκέπτες να βρουν θέσεις που καλύπτουν ειδικά 

θψι α. Κατηγορίες μπορεί να είναι ό,τι σας αρέσει και δεν είναι απαραίτητο να τα 

χrησιμοποιούν. Εάν κάνετε χρήση τους, εμείς θα προτείνουμε να έχει όχι περισσότερο 

απύ ι)ωδεκα διαφορετικές κατηγορίες για ολόκληρο το blog σας. 

ΡοΜ Settίngs 

Sharfng 

Comments 

Categones Add 

-----.,.llnfo _==j[ 
\Add j ~ 

Όταν τελειώσετε, μπορείτε να δημοσιεύσετε το post στο site σας ή κάντε 
Αποθήκευση στα Πρόχειρα για να τα επεξεργαστείτε / να τα δημοσιεύσετε αργότερα. 
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Blog Settings ; 
-----,-~ 

~ Δημιουργία συνδέσμου πλοήγησης 

Μπορεί γενικά οι περισσότερες( αν όχι όλες) από τις συνδέσεις στην πλοήγηση 

του δικτυακού σας τόπου να συνδεθούν σε μια σελίδα μέσα στο δικό σας site. Αλλά 
υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου μπορεί να θέλετε η πλοήγηση να συνδεθεί 

αλλού - για να οδηγήσει τους ανθρώπους στο Twitter, ένα εξωτερικό blog, site ενός 
συνεργάτη, κλπ. 

Για να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο πλοήγησης που οδηγεί σε μια άλλη 

ιστοσελίδα, μεταβείτε στην καρτέλα Σελίδες, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη σελίδας 

και επιλέξτε :την επιλογή Extemal Link. 

Δώστε στο σύνδεσμο ένα όνομα, αυτό το όνομα είναι αυτό που θα εμφανιστεί 

στην πλοήγηση σας. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την πλήρη σύνδεση με τη σελίδα ή 

την τοποθεσία στην οποία θέλετε να συνδεθείτε. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση 

όταν τελειώσετε. 
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ΜΙ!!ΙJ71 

Τώρα υπάρχουν δύο επιλογές για τη σύνδεση. Κάποιος μπορεί είτε να κάνει κλικ 

στο σύνδεσμο προς αυτή τη σελίδα στο μενού πλοήγησης σας, ή ο σύνδεσμος μπορεί 

να ανοίξει σε νέα καρτέλα χωρίς να κλείσετε την ιστοσελίδα σας. Αν ποτέ θέλετε να 

καταργήσετε τη σύνδεση και να γυρίσει η σελίδα σε κανονική σελίδα και πάλι, απλά 

καταργήστε το πλαίσιο και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ρυθμίσεων. 

Κάθε σελίδα που συνδέεται άμεσα με έναν εξωτερικό χώρο θα έχει ένα εικονίδιο 

external link, όπως φαίνεται παρακάτω: 

Pa.~es ΙΨΙΖU 

~~-" 

*'' '8Η 0 

Μπορείτε να κάνετε το παραπάνω, με κάθε σελίδα στον ιστότοπο σας πέρα 

από την αρχική σελίδα. 

Some General Settings 
Στην αρχή είπαμε ότι μπορούμε να κάνουμε αλλαγές, όπως χτίζουμε την 

ιστοσελίδα μας. Για να δείτε τα κυριότερα κάνουμε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις. 
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Αλλαγή διεύθυνσης διαδικτυακού τόπου 

Η διεύθυνση του site σας μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή μέσω της 
καρτέλας Ρυθμίσεις στον επεξεργαστή. Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις και στη 

συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "Αλλαγή" που συνδέεται με την Διεύθυνση 

ιστοσελίδας. 

Genera! 

O c<· 

Έχετε τρεις επιλογές όταν αλλάζετε τη διεύθυνση του δικτυακού σας τόπου: 

Choose Your \Λ/ebsite Dornain 

U~ ιι Subdom~in of Weebfy.c.om 
Α gι~t "\~ <$)' t~ geι your W('b~·ίe !tίitι~d 

R~gi stι-r a New Domain 

F<>Γ J mνre ρrof~oriaί 'C<nlιn~ prf:St"!'<ι~ 

Conn~ct i' Oomain You Aln-My Own 
(!100':..t' ~ p~~1' δrιd ::cnnι-cr yοι.Jι d.orr;,iπ 't°! ~t' r:ι-xt ;.ι~p 
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Η πρώτη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε μια Υποκατηγορία της Weebly.com. 
Αυτό είναι δωρεάν και σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια διεύθυνση, όπως 

rnyfantasticsite.weebly.com. 
Η δεύτερη επιλογή είναι να καταχωρήσετε ένα νέο τομέα. Υπάρχει ένα κόστος 

που συνδέεται με αυτό, όπως είναι η εγγραφή του δικού σας domain narne, όπως 
www.example.com. 

Η τρίτη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε ένα τομέα που ήδη έχετε. Εάν έχετε 

αγοράσει προηγουμένως ένα τομέα με Weebly, και δεν το χρησιμοποιείτε με μια άλλη 
περιοχή σήμερα, μπορείτε να το εισάγετε εδώ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 

αυτήν την επιλογή αν έχετε αγοράσει ένα domain μέσα από άλλο καταχωρητή και 
θέλετε να το χρησιμοποιήσετε με Weebly site σας. 

Change the Site Title 
Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τον κύριο τίτλο της ιστοσελίδας σας όπως η 

διεύθυνση ιστοσελίδας απλά κάνοντας κλικ στο κουμπί Αλλαγή, γράψτε το όνομα που 

θέλετε να δώσετε στην ιστοσελίδα σας και, στη συνέχεια, απλά κάντε κλικ στο κουμπί 

Αποθήκευση. 

• 

1 «•""' 
H .3PE'P.,: . .t:\:'11;: 

, --·--·~-

Add Password Protection to Pages 
Εάν έχετε μια Pro συνδρομή, μπορείτε να την προστατεύσετε με κωδικό 

πρόσβασης σε μεμονωμένες σελίδες ή σε ολόκληρο το site σας. 
Πρώτα θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την προστασία με κωδικό, με τη 

δημιουργία ενός κωδικού πρόσβασης. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας το πεδίο Site 
Password που βρίσκεται κάτω από την καρτέλα Ρυθμίσεις. Αποθηκεύστε τις αλλαγές 
σας όταν τελειώσετε. 
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• <> 

ο ~1~· 

Αν ορίσετε στην ιστοσελίδα σας έναν κωδικό πρόσβασης, αυτόματα 

προστατεύει ολόκληρο το site σας. Εάν θέλετε μόνο να προστατεύσετε με κωδικό 
συγκεκριμένες σελίδες, θα πρέπει τώρα να γίνουν προσαρμογές στην καρτέλα Σελίδες. 

Επιλέξτε κάθε σελίδα που δεν θέλετε να προστατεύσετε και un-check το κουτί 
"Κωδικός πρόσβασης προστασίας αυτής της σελίδας" . Κάθε σελίδα που αφήνετε 

χαρακτηρίζετε ως Password Protected, και θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο κλειδώματος 
προς τα δεξιά του ονόματός του. 

ω,>;:~ρ-. Vrι<t 

v~:ι~ 

~~·~~ [!] 
~~~ 

r •. ;,..,_ _-..~,.... ,.. -..,,,; 

....,,..,. ... _. ... _......, 

--- ·· ·-·- ··~·· 

~~ .. ,,,~ ~·•J• '" ·-~ ., ........ ..,.. ,,. .. """ 
Δ t-•s., .. :;....,v,,.c«:t~•nρ 1 

Αν κάποιος προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα, θα σας 

ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Σημειώστε ότι ο κωδικός πρόσβασης 

θα πρέπει να εισαχθεί ακριβώς όπως είναι γραμμένο στην ενότητα Ρυθμίσεις του 

δικτυακού σας τόπου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κεφαλαιοποίησης. 
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Κάθε site μπορεί να έχει μόνο έναν κωδικό πρόσβασης, δεν έχει σημασία πόσες 
σελίδες είναι προστατευμένες. Και τη στιγμή που ένας επισκέπτης εισάγει τον κωδικό 

πρόσβασης για μια σελίδα, θα είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε άλλη 

σελίδα που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης μέχρι τη σύνοδο τους είναι πάνω 

(όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης τους) - μετά από εκείνο το σημείο, θα πρέπει 
να εισάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για κάθε επόμενη φορά που επισκέπτονται την 

σελίδα σας. 

~ Δημοσίευση διαδικτυακού τόπου 
Τώρα που έχετε προσθέσει κάποια βασικά περιεχόμενα στο site σας, είναι μια 

πολύ καλή στιγμή για να το δημοσιεύσετε. Για να το κάνετε αυτό, απλά πατήστε το 

κουμπί Δημοσίευση στην επάνω δεξιά γωνία του εκδότη. Τώρα που έχετε προσθέσει 

κάποιες βασικές πληροφορίες στο site σας, αυτό είναι μια πολύ καλή στιγμή για να το 
δημοσιεύσετε. Για να το κάνετε αυτό, απλά πατήστε το κουμπί Δημοσίευση στην επάνω 

δεξιά γωνία του εκδότη. 
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Θα σας ζητηθεί για μια ακόμη φορά να επιλέξετε το Website domain σας, έτσι 
ώστε να είστε σε θέση να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές. 

Use a Subdon1ain ofW~ebly.com 

λ _grN•. >"ν-1)' to g~t you .. wet:. tt: s.taιιed 

Register a New Domain 

;.::ο~ c r"Φt p((;te5;;iol"-3! on'in~ pfe$~r!:::~ 

Connecτ a Oomain You Alr~'1dy Own 

Chv->;>~-ι:- ~ p .;;r: ;;.rc-d ;;or,i!~ιt )'OOt c:o~<n ir. ιΙ"<e- !"!~;..'1 s:tι:p 
IJS 

ΘΜΙΙ 

Θα σας ζητηθεί να γράψει ένα κώδικα μόνο για την ασφάλεια και τον έλεγχο 

πριν από την δημοσίευση της Ιστοσελίδας 

Pl•as• νerify that you'r• human 

~ιι &ι.e WΨ(f3 11bον~; IJi 
1._2_.,,_,,_·~~~~~~~-/,~·) t:J 

Τέλος, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο ελέγχου, επιτρέποντάς σας να γνωρίζετε αν το 

site σας έχει Δημοσιεύθεί. 
Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση της ιστοσελίδας σας και θα 

ανοίξει ένα νέο Tab. Μπορείτε επίσης να δώσετε αυτή τη διεύθυνση έξω έτσι ώστε 
άλλοι άνθρωποι να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να επισκεφθείτε το site σας, 
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στο Facebook και το Twitter για να συνδέσετε τους φίλους 
και τους οπαδούς σας σε κάθε πάροχο για την ιστοσελίδα σας, και κάντε κλικ στο "χ" 

στη γωνία του παραθύρου για να κλείσετε το παράθυρο και να συνεχίσετε την 

επεξεργασία του ιστότοπού σας. 
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Website Published! 

~ http:l/teipeiraia.weebly.com@ 

Good news. teiρeiraia.com is also available! 

Aνailable 

f Share on Facebook 

http://teipeiraia.weebly.com/ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 6°υ Κεφαλαίου 

>- http://en.wikipedia.org/wiki/Weebly 
>- http://divtagtemplates.com/weebly-vs-wordpress/ 
>- http ://www. website builderexpert. corn/new-weebly-edi tor-and-weebly-mo bile

editor/ 
>- http://letsbuybooks.weebly.com/ 
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ilJ Γνωρίζοντας το ΙΜ CREATOR 
Im creator - Intro 

Το ΙΜ Creator είναι ένας νέος τρόπος για να δημιουργήσετε τον ιστόχωρο σας: 
επιλέξτε ένα σχέδιο, τοποθετήστε το περιεχόμενό σας και δημοσιεύστε το για τον 

κόσμο. Όλες οι τοποθεσίες χτισμένες σε ΙΜ έχουν καλή εμφάνιση σε κινητά τηλέφωνα 

και tablets. 

Start 
Για να ξεκινήσετε το site σας στο ΙΜ, απλά κάντε κλικ στο μπλε κουμπί "Start 

Now" που βρίσκεται στο imcreator.com 's της αρχικής σελίδας. Δεν απαιτείται 
εγγραφή! 

Create a Website 

Choose a Template / Start from Blank 
Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Start Now, θ~ έχετε την επιλογή είτε να "Επιλέξτε 

ένα πρότυπο", είτε να κάνετε "Εκκίνηση από Blank" ή να μεταβείτε στο "Οι 
τοποθεσίες μου". 

• Choose a template: Ρίξτε μια ματιά στις συλλογές της πλατφόρμας που 
κατηγοριοποιούνται με βάση τα θέματα και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει 

καλύτερα. Στον editor, θα είστε σε θέση να προσαρμόσετε και να αλλάξετε 
οποιοδήποτε στοιχείο στην πλατφόρμα. Με ΙΜ, θα είστε πάντα σε θέση να 
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συνδέσετε ένα νέο πρότυπο στον τομέα σας, εάν θέλετε να επανασχεδιάσετε το 

site σας - χωρίς επιπλέον κόστος. 
• Start from blank: Επιλέξετε να ξεκινήσετε με μια κενή σελίδα. Το 

προεπιλεγμένο μέγεθος μιας κενής ιστοσελίδας είναι τρεις σελίδες, αλλά 

μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε σελίδες όπως εσείς επιθυμείτε. 

• My sites: Αυτό είναι το τμήμα όπου θα βρείτε τις τοποθεσίες που έχετε 
αποθηκεύσει στο σύστημα 

Choosing a Template 
Υπάρχουν δεκάδες templates, που διοργανώνονται από τις κατηγορίες. Επιλέξτε 

αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα: σκεφτείτε πώς θέλετε τον ιστοχώρο σας να μοιάζει 

και ποιες πληροφορίες πρέπει να περιέχει. 

Πάντα να έχετε κατά νου ότι αυτές οι πλατφόρμες είναι 100% επεξεργάσιμες : 
Τα πάντα μπορούν να αντικατασταθούν και να τροποποιηθούν - μπορείτε να εισάγετε 
φωτογραφίες, κείμενο, βίντεο, γραφικά κλπ. 

Για να ξεκινήσετε από μια κενή σελίδα - απλά κάντε κλικ στο κουμπί "Start 
from Blank", που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης σε τοποθεσίες μου σελίδα. 

Customizing a Template Using IMC 
Για να προσαρμόσετε μια πλατφόρμα, κάντε κλικ στην επιλογή Customize Now 

στην επάνω δεξιά γωνία, μετά την επιλογή της πλατφόρμας. Μπορείτε να αλλάξετε 

οποιοδήποτε στοιχείο σε μια πλατφόρμα: κείμενο, εικόνα κλπ. και να προσθέσετε νέες. 

Κάντε Drag and drop, κάντε κλικ στο κουμπί και τροποποιήστε. Μπορείτε επίσης να 
διαγράψετε οποιοδήποτε στοιχείο κάνοντας κλικ σε αυτό και πατώντας το κουμπί 

Delete στο πληκτρολόγιό σας ή το "χ" στο πλαίσιο επεξεργασίας του στοιχείου. 
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The Editor 
Ο επεξεργαστής είναι κατασκευασμένος από πολλές διαφορετικές περιοχές: 

Προσθήκη νideos, εικόνων, και κειμένου -χωρίς να χρειάζονται γνώσεις HTML. 

IMC•s General Menu 

General Actions 

TllEREAIN'TNOPARTY LIKEA 
LAGOSPARTY. 

. 
Qif- ... ""., ,., ~~ ··---~4., ~μ~"<f?t>«• μ !9 
\λJ:•'*> ~)•f'W~ ,,...,,. 411'"W:_, NfV Αhι...ι. Wsoon > 

• 

Open : Όταν κάνετε κλικ στο Open, θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο με τις 
αποθηκευμένες σας ιστοσελίδες. 
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Save / Save as : Για να αποθηκεύσετε την εργασία σας, κάντε κλικ στο κουμπί 

Αποθήκευση. Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που αποθηκεύετε, θα σας ζητηθεί να 

ονομάσετε το site σας. Αν ψάχνετε για να κάνετε ένα διαφορετικό αντίγραφο του site 
σας, μπορείτε να κάνετε κλικ Αποθήκευση ως. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα όνομα στο 

νέο site σας με διαφορετικό όνομα. 

Το όνομα της ιστοσελίδας σας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μέρος του URL 
της ελεύθερη περιοχή im.co σας: www.i-m.co/usemame/sitename 
Αυτό είναι το δωρεάν URL σας - Μόλις δημοσιεύσετε το site σας, μπορείτε πάντα να το 
συνδέσετε σε ένα νέο τομέα ή να χρησιμοποιήσετε ένα από τα υπάρχοντα domain σας. 

Preview: Σε οποιοδήποτε σημείο κατά την επεξεργασία του site σας, μπορείτε να 
κάνετε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση για να δείτε πώς το site σας θα είναι σε "liνe" 
mode. 

Publish: Όταν είστε τελικά έτοιμοι για να συνδέσετε το site σας, κάντε κλικ στο μπλε 
κουμπί Δημοσίευση στην επάνω δεξιά γωνία. Ένα πλαίσιο διαλόγου θα εμφανιστεί με 

τις επιλογές της εγγραφής. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικά σχέδια. 

Επιπλέον, θα δείτε το δωρεάν i-m.com. Αυτή είναι μια προσωρινή διεύθυνση που 
μπορείτε να μοιραστείτε με άλλους. 

~ Μενού και σελίδες 
Κάθε πλατφόρμα έρχεται με ένα υπάρχον βασικό μενού. Μπορείτε επίσης να 

προσθέσετε ένα εντελώς νέο μενού ή υπό-μενού, επιπλέον ή αντί, του κύριου μενού. 

Ποια η διαφορά μεταξ.ύ μενού και υπομενού 

Το κύριο μενού είναι το αρχικό μενού που έρχεται με την πλατφόρμα. Αυτό το 

μενού έχει οριστεί να εμφανίζεται σε όλες τις σελίδες της ιστοσελίδας σας, στην ίδια 

θέση. Μπορείτε να ελέγξετε ποια κουμπιά θα είναι στο μενού, αλλά το μενού θα 

εμφανίζεται σε όλες τις σελίδες σας. Οι τίτλοι στα κουμπιά θα εμφανίζουν αυτόματα το 

όνομα της σελίδας που συνδέονται. 

Το στοιχείο υπομενού και το στοιχείο μενού σας επιτρέπει να δημιουργήσετε 

ένα ανεξάρτητο μενού που μπορεί να προστίθενται ή να αντικαταστήσει, το κύριο 

μενού . Με ένα υπο-μενού, μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές συνδέσεις. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπο-μενού για να δημιουργήσετε 

δευτερεύοντα μενού σε κρυφές σελίδες που θα εμφανίζονται μόνο στις σελίδες που 

θέλετε. 

Προσθέτοντας μια νέα κενή σελίδα στο site 
1. Κάντε κλικ στην επιλογή Σελίδες που βρίσκεται στο επάνω γκρίζα γραμμή. 
2. Κάντε κλικ στο Add Blank Page, που βρίσκεται στο επάνω μαύρη σελίδα 
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Η νέα σελίδα θα προστεθεί ως ένα κουμπί στο κύριο μενού αυτόματα. 

Η αναπαραγωγή μιας υπάρχουσας σελίδας 

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Σελίδες που βρίσκεται στο επάνω γκρίζα γραμμή . 

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη σελίδας, που βρίσκεται στο επάνω μαύρη σελίδα. 
Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου Προσθήκη σελίδας. 

Θ Add an Element 

3. Προσθέστε μια σελίδα-εις διπλούν, επιλέγοντας το εικονίδιο με την σελίδα που 
θέλετε να αντιγράψετε. 

Η νέα σελίδα θα προστεθεί ως ένα κουμπί στο κύριο μενού αυτόματα. 

Η διαχείριση και η μετονομασία σελίδων 

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Σελίδες που βρίσκεται στο επάνω γκρίζα γραμμή. 
2. άντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση σελίδων, που βρίσκεται στο επάνω μαύρη σελίδα 
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Το παράθυρο διαλόγου Αναδιάταξη θα εμφανιστεί: 

Arrange pages: Drag and drop οποιαδήποτε από τις σελίδες στη λίστα πάνω και κάτω 
για να αλλάξετε τη σειρά. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πάνω και κάτω βέλη 

που βρίσκονται στην αριστερή πλευρ·ά κάθε σελίδας. 

Rename page: Μετονομασία σελίδας πληκτρολογώντας το νέο όνομα στο πεδίο 
πληροφορίες. 

Το όνομα του θα αλλάξει αυτόματα στο κύριο μενού. 

Duplicate page: Κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή για να αντιγράψετε μια σελίδα. Ένα 
νέο αντίγραφο θα εμφανιστεί κάτω από το αρχικό. 

Delete page: Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή, για να διαγράψετε μια σελίδα. Η 
σελίδα θα εξαφανιστεί από το κύριο μενού . 

Hide page from main menu: Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε μια σελίδα για 
να κρύψει μια σελίδα. 

Hidden pages 
Μπορείτε να αποκρύψετε όλες τις σελίδες για να καταργήσετε εντελώς το κύριο 

μενού από το site σας. Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε ένα drop-down μενού ή να 
χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία για να δημιουργήσετε το δικό σας μενού. 

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε το δικό σας μενού, χρησιμοποιώντας το δικό σας 

σχέδιο, συνδέστε το στοιχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως κουμπί μενού. 

Μέγεθος σελίδας και το χρώμα 

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις που βρίσκεται στο επάνω γκρίζα γραμμή. 
2. Κάντε κλικ στο Page Size & Color. 
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3. Θα εμφανιστεί ένα μέγεθος σελίδας και το παράθυρο διαλόγου Χρώμα. Στο 
παράθυρο διαλόγου μπορείτε να ορίσετε το χρώμα της σελίδας και τη διαφάνεια, το 

πλάτος της σελίδας και το ύψος της σελίδας, συγκεντρώνει την ιστοσελίδα και να 

απενεργοποιήσετε την οριζόντια γραμμή κύλισης στο στενό συσκευές. Το πλάτος θα 

πρέπει να αλλάξει σε όλα τα sites σελίδες σας, αλλά το ύψος μπορεί να είναι 
διαφορετική σε κάθε σελίδα. 

4. Κάντε κλικ στο ΟΚ. 

Οι προεπιλεγμένες διαστάσεις του ΙΜ μπορούν να αλλάξουν για να ταιριάζει 

στις ανάγκες σας. 

Προσθέτοντας ένα στοιχείο υπομενού 

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη ενός στοιχείου που βρίσκεται στην επάνω γκρίζα 
γραμμή. 

2. Κάντε κλικ στο στοιχείο υπομενού. Θα εμφανιστεί ένα γενικό στοιχείο υπομενού. 

- D = -:= 0 
Lιne Area Menu Sut>-Menu l/l>dget 

Αν το κύριο μενού απομακρύνθηκε με την απόκρυψη όλων των σελίδων, το 

γενικό μενού θα είναι άδειο. 

3. Κάντε κλικ στο Διαχείριση στοιχείων Μενού στη μαύρη "Sub-Menu" Bar. 

Το πλαίσιο διαλόγου εγγραφής θα εμφανιστεί και πάλι. 

4. Κάντε κλικ στο Προσθέστε ένα στοιχείο για να προσθέσετε κουμπιά του μενού με το 
στοιχείο υπομενού. 

5. Στην Info παράθυρο διαλόγου Set προσθέσετε έναν τίτλο και πατήστε σύνδεση. 

6. Κάντε κλικ στο ΟΚ. 
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7. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 6 για να δημιουργήσετε όλα τα κουμπιά του μενού 
σας. 

Η διαχείριση του στοιχείου υπομενού 

1. Κάντε κλικ στο στοιχείο υπομενού που θέλετε να τροποποιήσετε. 
2. Κάντε κλικ στο Διαχείριση στοιχείων Μενού στη μαύρη υπο-μενού bar. 

Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου παραγγελίας. 

Arrange: Drag and drop οποιοδήποτε από τα κουμπιά στη λίστα προς τα επάνω και 
προς τα κάτω για να αλλάξετε τη σειρά. 

Επίσης, χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά 

του κάθε κουμπιού. 

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε ένα κουμπί για να κάνει το drop
down από το κουμπί πάνω από αυτό στη λίστα. 
Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου. 

Εάν όλα τα κουτιά είναι ανεξέλεγκτα το μενού δεν θα χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα 

drop-down και θα λειτουργήσει ως ένα κανονικό μενού. 

Rename button: Μετονομάστε τα κουμπιά εισάγοντας το νέο όνομα στο πεδίο 
πληροφορίες. 

Duplicate button: Κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή για να αντιγράψετε ένα κουμπί. 
Ένα νέο αντίγραφο θα εμφανιστεί σύμφωνα με το αρχικό. 

Delete button: 
Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή. Μόνο το κουμπί θα διαγραφεί, η σελίδα δεν θα 

επηρεαστεί. 

Ρυθμίσεις υπο-μενού 

1. Κάντε κλικ στο στοιχείο υπομενού που θέλετε να τροποποιήσετε. 
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για το μαύρο υπο-μενού. 

3. Θα εμφανιστεί το παράθυρο Ρυθμίσεις Μενού. 
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Font: Επιλέξτε τη γραμματοσειρά, το στυλ γραμματοσειράς, το μέγεθος και το χρώμα 

των τίτλων του μενού. 

Buttons: Ρυθμίστε την ευθυγράμμιση, το padding και το χρώμα των κουμπιών του 
μενού. Αυτό είναι όλο. Το νέο μενού σας είναι έτοιμο . 

~ Ιστορικό ιστοσελίδας 

Για το φόντο μπορείτε να επιλέξετε ένα μόνο χρώμα, μια εικόνα ή να 

χρησιμοποιήσετε ένα προκαθορισμένο πλαίσιο από την συλλογή μας υπόβαθρο. 

Αλλάζοντας το χρώμα του φόντου 

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις που βρίσκεται στο επάνω γκρίζα γραμμή. 
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό. 

Θ ~~nEΙemen1 

3. Ένα πλαίσιο διαλόγου φόντο θα εμφανιστεί - Επιλέξτε Background Type: Χρώμα 
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4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Χρώμα φόντου για να ανοίξετε μια παλέτα χρωμάτων, 
μετακινήστε το ποντίκι για να επιλέξετε ένα χρώμα, κάντε κλικ στο κουμπί. 

Ενσωμάτωση μια εικόνας ως φόντο 

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις που βρίσκεται στο επάνω γκρίζα γραμμή. 
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό. 
3. Ένα πλαίσιο διαλόγου ιστοσελίδα θα εμφανιστεί - Επιλέξτε Background Type: 
Εικόνα. 

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. 
5. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε και κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα. 
Το σύστημα θα φορτώσει τη νεα σας φωτογραφία - μια γραμμή προόδου θα εμφανιστεί 

στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης. Βεβαιωθείτε ότι οι εικόνες σας δεν είναι 

μεγαλύτερες από 512ΚΒ. 

Προσθέτοντας ένα έτοιμο φόντο 

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις που βρίσκεται στο επάνω γκρίζα γραμμή. 
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προεπιλογές. 
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3. Επιλέξτε το Preset φόντο που θέλετε να προσθέσετε. 

Επεξεργασία και προσθήκη στοιχείων 

Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε πώς μπορείτε να επεξεργαστείτε και να 

προσθέσετε στοιχεία στις σελίδες του δικτυακού σας τόπου: Εικόνες, Κείμενο, Βίντεο , 

Γκαλερί, Widgets και περισσότερο. 
• Pictures: upload, set info, crop, link, aπange and align. 
• Titles and paragraphs: edit, format, align, Ιίηk and adνanced settings. 
• Videos: embed νideos trom YouTube and Video 
• Picture galleries: Upload, aπange, set ίηfο and light-boxes. 
• Picture slideshows: upload, aπange, set ίηfο and light-boxes. 
• Contact form: initial setup and settings. 
• Embedding extemal HTML: adding extra widgets and elements 
• Line: add and modify the width Ι angle 
• Area: add, setting and containment 
• Widgets: add and customize (Video, Google maps, Sound Cloud, Jot form -

adνanced contact-forms, surveys and payment-forms, Tumbler - embedding 
your blog, Facebook - Like, like-box and comment-box). 

fl] Τροποποίηση εικόνων 

Προσθήκη εικόνων 

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη ενός στοιχείου που βρίσκεται στην επάνω γκρίζα 
γραμμή. 

2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εικόνα. 
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Θα εμφανιστεί μια γενική εικόνα. 

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση εικόνας, που βρίσκεται στο επάνω μαύρη 
εικόνα (ή διπλό κλικ στην εικόνα), επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε και 

κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα. 

Το σύστημα θα φορτώσει τη νέα φωτογραφία σας - μια γραμμή προόδου θα εμφανιστεί 

στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης. 

Αντικατάσταση εικόνας 

1. Κάντε κλικ στην εικόνα που θέλετε να αντικαταστήσετε. 
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση εικόνας που βρίσκεται στο επάνω μαύρη 
εικόνα (ή κάντε διπλό κλικ στην εικόνα) 

3. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε και κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα. 

Περικοπή εικόνας 

1. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να περικόψετε. 
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Περικοπή βρίσκεται στο επάνω μαύρη εικόνα. 
3. Η επιλογή περικοπής-πλαίσιο θα εμφανιστεί: 
4. Σύρετε και αφήστε το πλαίσιο περικοπής ή την ίδια την εικόνα για να ρυθμίσετε την 
περιοχή περικοπής. 

5. Χρησιμοποιήστε την κλίμακα-ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε το ζουμ της εικόνας. 
• Κάντε κλικ στο 1: 1 για να επαναφέρετε την εικόνα στο αρχικό της μέγεθος. 
• Κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή για να κάνει όλη τη φωτογραφίά ορατή'στο 

εσωτερικό του πλαισίου. 

• Κάντε κλικ στο Γεμίστε για να γεμίσει το πλαίσιο εξ ολοκλήρου. 

Τοποθέτηση τίτλου / περιγραφής σε μια εικόνα 
1. Κάντε κλικ στην εικόνα που θέλετε να προσθέσετε έναν τίτλο / περιγραφή 
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Set Πληροφορίες στο άνω μαύρη εικόνα. 

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου Set Info. Στο πλαίσιο Set Info μπορείτε 
να προσθέσετε έναν τίτλο, περιγραφή και μια σύνδεση με την εικόνα. Αυτή η 

πληροφορία θα εμφανίζεται κάθε φορά που αιωρείται το ποντίκι πάνω από την εικόνα. 
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Προσθέτοντας ένα σύνδεσμο σε μια εικόνα 

1. Κάντε κλικ στην εικόνα που "θελα να προσθέσετε έναν τίτλο /περιγραφή για να. 
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Set Info 

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου Set info. Στο πλαίσιο Set Info μπορείτε 
να προσθέσετε ένα σύνδεσμο προς τη φωτογραφία. 

Κείμενο: Η παράγραφος / Ο Τίτλος 

Ποια η διαφορά μεταξύ τίτλου και άρθρου 

Το περιεχόμενο του τίτλου θα αλλάζει αυτόματα ενώ το πεpιεχόμενο της 

παραγράφου θα κρατήσει την αρχική του μορφοποίηση (το κείμενο δεν θα αλλάζει 

αυτόματα το μέγεθος). 

Προσθήκη νέου κειμένου 

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη ενός στοιχείου που βρίσκεται στην επάνω γκρι
bar. 
2. Κάντε κλικ στην παράγραφο ή το στοιχείο του τίτλου. 

Αυτό είναι ένα νέο σημείο ή τίτλος που θα προστεθεί στην οθόνη. 

Επεξεργασία κειμένου 

1. Κάντε διπλό κλικ πάνω στο κείμενο ή κάντε κλικ μία φορά στο κείμενο και επιλέξτε 
Επεξεργασία Παραγράφου ή Επεξεργασία Inline που βρίσκεται στο επάνω μαύρο 
σημείο. 
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2. θα εμφανιστεί το μενού επεξεργασίας κειμένου, που περιέχει όλες τις βασικές 
ρυθμίσεις του κειμένου: γραμματοσειρά, μέγεθος, στυλ, Link, ευθυγράμμιση κλπ. 
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3. Επιλέξτε το κείμενο που θελατε να τροποποιήσετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του 
χρησιμοποιώντας το μενού επεξεργασίας κειμένου. 

Όταν τελειώσετε την τροποποίηση του κειμένου, κάντε κλικ οπουδήποτε έξω 

από το πλαίσιο κειμένου. 

Αντιγραφή κειμένου από άλλες πηγές 

Σε γενικές γραμμές, σας προτείνουμε κείμενα αντιγραμμένα από έγγραφα του 

Word και όχι απευθείας από μια εξωτερική ιστοσελίδα από το κείμενο HTML. 

Γραμματοσειρές 

Αν θέλετε να προσθέσετε και άλλες γραμματοσειρές από αυτές που ηδη 

υπάρχουν στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου μπορείτε να το κάνετε με την 

προσθήκη τους ως ένα στοιχείο της εικόνας, αφού δημιουργήσετε το κείμενο της 

παραγράφου σας αλλού. 
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r. Συνδέσεις στοιχείων 
Κάθε στοιχείο, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, περιοχών, κείμενο, κλπ. 

μπορούν να συνδέονται με μια εσωτερική σελίδα ή μια εξωτερική ιστοσελίδα. Εάν 

θέλετε να δημιουργήσετε το δικό σας μενού, χρησιμοποιώντας το δικό σας σχέδιο, 

συνδέστε το στοιχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως ένα κουμπί μενού για να 

κρυφές σελίδες. 

Προσθέτοντας ένα σύνδεσμο σε ένα στοιχείο 

1. Κάντε κλικ στο στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε ένα σύνδεσμο. 
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Set Info στη δεξιά πλευρά του επάνω 

Το παράθυρο διαλόγου Set Info θα σας επιτρέψει να προσθέσετε τίτλο και 
περιγραφή, καθώς και ένα σύνδεσμο, ενώ το εικονίδιο σύνδεσμος θα ανοίξει ένα 

παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση σύνδεσης όπου μπορούν να προστεθούν μόνο σύνδεσμοι. 

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου Set Info. Στο πλαίσιο Set Info μπορείτε να 
προσθέσετε μια σύνδεση με το στοιχείο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι των συνδέσεων που 

μπορούν να συνδεθούν με ένα στοιχείο: 

External website: Προσθέστε μια σύνδεση με εξωτερική διεύθυνση URL. 
lnternal page: Προσθέστε μια σύνδεση με μια από τις εσωτερικές σελίδες της 
ιστοσελίδας σας - απλά επιλέξτε τη σωστή σελίδα από το αναπτυσσόμενο μενού και 
κάντε κλικ στο ΟΚ. 

Scroll to element: Επιτρέπει το πρόγραμμα περιήγησης για να μετακινηθείτε προς τα 
κάτω ή μέχρι ένα ορισμένο στοιχείο, κατά τη διαμονή σας στην ίδια σελίδα. 

Προσθέστε ένα μοναδικό Anchor όνομα για το στοιχείο που θέλετε να 
μεταβείτε. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το στοιχείο και κάντε κλικ στο Set Info, 
προσθέστε το όνομα που αναγράφεται στο Anchor. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να 
συνδέσετε. Κάντε κλικ στην επιλογή Set Inf ο και επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης: 
Μεταβείτε στο στοιχείο. 

Στη συνέχεια, τοποθετήστε το όνομα anchor του στοιχείου που θέλετε να μεταβείτε 
στο πεδίο πληροφοριών. 

Κάντε κλικ στο ΟΚ. 
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Email: Προσθέστε ένα σύνδεσμο που θα ανοίξει αυτόματα στους επισκέπτες της 
τοποθεσίας σας για e-mail. Απλά προσθέστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
που θέλετε τα μηνύματα να σταλεί και κάντε κλικ στο ΟΚ. 

Phone: Προσθέστε ένα σύνδεσμο που θα καλέσει αυτόματα έναν αριθμό. 
Απλά προσθέστε τον αριθμό σας και κάντε κλικ στο ΟΚ. 

File download: Προσθέστε ένα αρχείο με δυνατότητα λήψης (έως 5ΜΒ) συνδέοντας το 
αρχείο σε κάθε στοιχείο στον υπολογιστή σας 

Extra Options / Right-Click Menu 

Align: Αν θέλετε να ευθυγραμμίσετε το στοιχείο σας προς τα ·δεξιά / αριστερά, κ.λπ., 
κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο και επιλέξτε τη στοίχιση που θέλετε. 

Arrange: Αν θέλετε να φέρετε το στοιχείο στο μπροστινό ή πίσω μέρος από άλλα 
στοιχεία, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο και επιλέξτε Τακτοποίηση. 

Replicate to all pages: Αν θέλετε ένα στοιχείο να εμφανίζεται στο ίδιο σημείο σε κάθε 
σελίδα του site σας (όπως το λογότυπο σας), κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο, και επιλέξτε 
Επαναληπτικές σε όλες τις σελίδες. 

Delete replications: Αν αναπαραχθεί ένα στοιχείο σε όλες τις σελίδες και τώρα θέλετε 
να διαγράψετε όλες τις άλλες επαναλήψεις και να αφήσετε μόνο το ένα που επιλέξατε, 

κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο και επιλέξτε Διαγραφή Επαναλήψεις. 

Unbind replicated elements: Αν αναπαραχθεί ένα στοιχείο σε όλες τις σελίδες, αλλά 
δεν θέλετε να εμφανίζεται σε μια συγκεκριμένη σελίδα, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο 

στη σελίδα που θέλετε να το αφαιρέσετε από και επιλέξτε Unbind Replica. 

208 



r. Βίντεο και μορφές εικόνων 

Videos: Adding a YouTube video 

• Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη ενός στοιχείου που βρίσκεται στην επάνω γκρίζα 
γραμμή. 

• Κάντε κλικ στο στοιχείο βίντεο. Θα εμφανιστεί ένα γενικό βίντεο. 

• Κάντε κλικ στην επιλογή Ενσωμάτωση ενός βίντεο, που βρίσκεται στο επάνω μαύρη 
βίντεο bar. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο ρύθμισης βίντεο. 
• Αντέγραψε το URL του βίντεο που θέλετε να εισαγάγετε στη διεύθυνση URL βίντεο 
από το YouTube. Επιλέξτε Auto play και τις ρυθμίσεις Loop και κάντε κλικ στο ΟΚ 

Η αντικατάσταση ενός βίντεο 

1. Κάντε κλικ στο βίντεο που θέλετε να αντικαταστήσετε. 
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενσωμάτωση ενός βίντεο, που βρίσκεται στο επάνω μαύρη 
βίντεο bar. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο ρύθμισης βίντεο. 
3. Αντιγράψτε και επικολλήστε το URL του βίντεο που θέλετε να εισάγετε στο πλαίσιο 
URL βίντεο YouTube. Επιλέξτε Ρυθμίσεις auto play και Loop και κάντε κλικ στο ΟΚ. 

Προσθέτοντας ένα βίντεο 

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη ενός στοιχείου που βρίσκεται στην επάνω γκρίζα 
γραμμή. 

2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Widget 
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3. Κάντε κλικ στο βίντεο. Θα εμφανιστεί ένα γενικό βίντεο. 
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4. Κάντε κλικ στο Ρύθμιση, που βρίσκεται στο επάνω μαύρη widget bar. Θα εμφανιστεί 
ένα παράθυρο ρύθμισης Widget HTML. 
Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό βίντεο στο πεδίο πληροφορίες. 

5. Ελέγξτε το Auto play και Loop για να προσθέσετε αυτά στο βίντεό σας, και κάντε 
κλικ στο ΟΚ. 
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Πινακοθήκες 

Οι Γκαλερί σας δίνουν τη δυνατότητα να εμφανίσετε πολλές εικόνες εύκολα. 

Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε μια περιγραφή και μια μεγαλύτερη προεπισκόπηση, 

όλα σε ένα και μόνο κλικ. 

Προσθέτοντας μια νέα γκαλερί 

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη ενός στοιχείου που βρίσκεται στην επάνω γκρίζα 
γραμμή. 

2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Gallery. Θα εμφανιστεί ένα γενικό γκαλερί. 
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Διαχείριση της gallery 
1. Κάντε κλικ στο Gallery που θέλετε να τροποποιήσετε . 
2. Κάντε κλικ στο Διαχείριση που βρίσκεται στο Gallery. 
3. Το παράθυρο διαλόγου Αναδιάταξη θα εμφανιστεί: 

• Drag and drop κάποια από τις εικόνες στη λίστα πάνω και κάτω για να αλλάξετε τη 
σειρά . Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πάνω και κάτω βέλη που βρίσκονται 
στην αριστερή πλευρά της κάθε εικόνας . 
• Κάντε κλικ στο κουμπί Set Info , θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου Set Info . Σε 
αυτό μπορείτε να προσθέσετε έναν τίτλο, περιγραφή και ένα σύνδεσμο σε κάθε εικόνα 

. Αυτή η πληροφορία θα εμφανίζεται κάθε φορά πΌυ αιωρείται το ποντίκι Πάνω από την 
εικόνα. 

• Κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή για να αντιγράψετε μια εικόνα . Ένα νέο αντίγραφο 
θα εμφανιστεί ακριβώς κάτω από το αρχικό . 
• Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή , για να διαγράψετε μια εικόνα . Η εικόνα θα 
εξαφανιστεί από τη συλλογή σας . 

Προσθέτοντας μια νέα εικόνα στη συλλογή 

1 . Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη Εικόνας που βρίσκεται στο γκαλερί bar. 
2 . Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε και κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα. 
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Ρυθμίσεις Gallery 
1 . Κάντε κλικ στο Gallery που θέλετε να τροποποιήσετε. 
2 . Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις που βρίσκεται στο Gallery bar . 
3 . Θα εμφανιστεί το παράθυρο Ρυθμίσεις Gallery. 

1 
Εικόνα Παρουσίασης 

Τα Slideshows σας δίνουν τη δυνατότητα να εμφανίσετε πολλές εικόνες εύκολα 
και διαδραστικά. Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε μια περιγραφή και μια 

μεγαλύτερη προεπισκόπηση, όλα σε ένα και μόνο κλικ. 

Προσθέτοντας ένα νέο slideshow 
1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη ενός στοιχείου που βρίσκεται στην επάνω γκρίζα 

γραμμή. 

2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Παρουσίαση. 

Ε Α •α 11 • •.1:::e z1 r~~··el~-ειιtto a~j 
:'"ιf~ΙU'f" Τ 1!~ .. ,~·:.g~"' tι ._'ιΛ~.. (,:sj;:I'\ Π·fi'~~ rfn 

Διαχείριση της παρουσίασης 

1. Κάντε κλικ στο Παρουσίαση που θέλετε να τροποποιήσετε. 

2. Κάντε κλικ στο Διαχείριση που βρίσκεται στο Παρουσίαση bar 
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Το παράθυρο διαλόγου Αναδιάταξη θα εμφανίσει: 

• Drag and drop κάποια από τις εικόνες στη λίστα για να αλλάξετε τη σειρά. 
• Κάντε κλικ στο κουμπί Set Info. Σε αυτό μπορείτε να προσθέσετε έναν τίτλο, 

περιγραφή και μια σύνδεση για κάθε εικόνα. Αυτή η πληροφορία θα εμφανίζεται 

κάθε φορά που το ποντίκι περνάει πάνω από την εικόνα. 

• Κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή για να αντιγράψετε μια εικόνα. Ένα νέο 

αντίγραφο θα εμφανιστεί ακριβώς κάτω από το αρχικό. 

• Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή, για να διαγράψετε μια εικόνα. Η εικόνα θα 

εξαφανιστεί από παρουσίαση σας. 

Προσθέτοντας μια νέα εικόνα στο slideshow 
1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη εικόνας που βρίσκεται στο Παρουσίαση. 
2. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε και κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα. 

Ρυθμίσεις της οθόνης Παρουσίασης 

1. Κάντε κλικ στο s1ideshow που θέλετε να τροποποιήσετε. 
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις που βρίσκεται στο Παρουσίαση. 
3. Θα εμφανιστεί το παράθυρο Ρυθμίσεις παρουσίασης. 

ilJ HTML (κώδικας) 

Ιί6 Λ •• α == • ο . ~ ... " " 
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Μπορείτε να προσθέσετε έναν κώδικα HTML για σχεδόν οτιδήποτε στην 
ιστοσελίδα σας - γραμμή αναζήτησης, κωδικό προστατευόμενης περιοχής, ηλεκτρονικό 
εμπόριο κλπ. 
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1 Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη ενός στοιχείου που βρίσκεται στην επάνω γκρίζα 
ΎΙΗ.:ψμή . 

2. Κάντε κλικ στο στοιχείο γραμμής. Θα εμφανιστεί μια γραμμή δείγματος. 
3 Κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις γραμμής, που βρίσκεται στο Line για να ρυθμίσετε το 
πλάτος και το χρώμα της γραμμής. 

( ) υ:·: ·? Unει S'ettings . , 

Area 
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1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη ενός στοιχείου που βρίσκεται στην επάνω γκρίζα 
γραμμή. 

2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Περιοχή. Θα εμφανιστεί ένα στοιχείο Area. 
3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις ασφαλείας. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου 
Ρύθμιση. 

Στο παράθυρο διαλόγου μπορείτε να ορίσετε χρώμα φόντου, πλάτος και padding. 

~ Extra μορφές 
Contact Form 

Προσθέτοντας ένα τυποποιημένο έντυπο επικοινωνίας 

ie Α. • D 11 • r:::J i "Ίι~ ~!::;.. ..,, Γ ~Η ;..JF "~I~ ~ ~( -:. tt"' 
f '. ·~ f :~ .:,·•· .. ·~ · Ι· ·• :-!~ _ -.ι!!«~ .:!ιί,"'! .. ι:~. i (""~·· 

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη ενός στοιχείου που βρίσκεται στην επάνω γκρίζα 
γραμμή. 

2. Κάντε κλικ στο στοιχείο επικοινωνίας. 

214 



3. Για να συνδέσετε μια φόρμα επαφής, κάντε κλικ στο Σύνδεση φόρμα επικοινωνίας . 

CJ 1.::::c:πtact F οrτΩ - Colors 
.... ~ _, . ' 

Το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση Φόρμας Επικοινωνίας θα εμφανίσει: 

. • Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση e-mail μέσα στο E-mail πεδίο εισαγωγής Target. 
Άυτή θα είναι η διεύθυνση που αποστέλλονται τα έντυπα. 

• Γράψτε ένα μήνυμα στο εσωτερικό πεδίο εισαγωγής. Αυτό το μήνυμα θα είναι μια 

αυτόματη απάντηση που θα λαμβάνει κάποιος που σας στέλνει ένα μήνυμα. 

•Μπορείτε να αλλάξετε τους τίτλους στη φόρμα, εισάγοντας το κείμενο που επιθυμείτε 

μέσα στο πεδίο εισαγωγής. 

• Αλλάξτε το κείμενο στο κουμπί Υποβολή λεζάντας. 

Video 
1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη ενός στοιχείου που βρίσκεται στην επάνω γκρίζα 
γραμμή. 

2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Widget. 
3. Κάντε κλικ στο βίντεο . Θα εμφανιστεί ένα γενικό widget βίντεο. 

4. Κάντε κλικ στο Ρύθμιση, που βρίσκεται στο widget bar. 
5. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο ρύθμισης Widget HTML. 
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ίε Δημοσίευση site 
Domain 

Για να συνδέσετε ένα πεδίο, κάντε κλικ στο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, επιλέξτε "σύνδεση 

με έναν υπάρχοντα τομέα». 

Connecting a new domain or buying an existing one 

New Domain 
Αν δεν έχετε ήδη ένα domain, μπορείτε να αγοράσετε ένα. Η πληρωμή σας 

πηγαίνει απευθείας στον καταχωρητή domains χωρίς επιπλέον τέλη. Πώς να αγοράσετε 
ένα domain; Λοιπόν, όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση, επιλέξτε ένα 
πρόγραμμα εγγραφής και να ολοκληρώσετε την πληρωμή, θα έχετε την επιλογή είτε να 

συνδέσετε έναν υπάρχοντα τομέα ή την αγορά ενός νέου. Επιλέξτε, να αγοράσετε ένα 

νέο πεδίο και ακολουθήστε τις οδηγίες. ·. · · 

Existing Domain 
Εάν είστε ιδιοκτήτης ενός τομέα, μπορείτε εύκολα να συνδεθείτε με ΙΜ 

ιστοσελίδα .Μόλις κάνετε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση, επιλέξτε ένα πρόγραμμα 

εγγραφής για να ολοκληρώσετε την πληρωμή, θα έχετε την επιλογή είτε να συνδέσετε 

έναν υπάρχοντα τομέα ή την αγορά ενός νέου. Επιλέξτε" να χρησιμοποιούν τα 

υπάρχοντα domain σας" και ακολουθήστε τις οδηγίες. · 

Signup 
Για να εγγραφείτε και να αρχίσετε να χτίζετε το site σας στο ΙΜ: 

1. Κάντε κλικ στο Login επάνω δεξιά γωνία της Αρχικής Σελίδας και εδώ 
http://app.imcreator.com/open 
2. Εισάγετε το email σας και επιλέξτε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. 
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Lo~in 
Μόλις εγγραφείτε, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και 

τον κωδικό πρόσβασής σας (δεν χρειάζεται να εισάγετε το email σας και πάλι). 

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; 

Κάντε κλικ στην επιλογή Ξεχάσατε τον κωδικό σας στο κάτω μέρος του 

παραθύρου διαλόγου Σύνδεση. 

Accnunt Settings 
Ι ι γ αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό ΙΜ σας: 

1 '• \δt.Οείτε στο λογαριασμό σας στη σελίδα "Οι τοποθεσίες μου». 
2. Κ..αvπ κλικ στο Avatar στην επάνω δεξιά γωνία, δίπλα στο όνομα χρήστη σας 

3. Στην drop-down μενού κάντε κλικ στο Αλλαγή κωδικού πρόσβασης. 
4. Στο pop-up παράθυρο γράψετε τον τρέχοντα κωδικό σας και τον νέο κωδικό 
πρόσβασης που θέλετε να αλλάξετε. 

Κάντε κλικ στο ΟΚ. 
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Για να αλλάξετε την εικόνα του avatar σας 
1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στη σελίδα «Οι τοποθεσίες μου». 
2. Κάντε κλικ στο Aνatar στην επάνω δεξιά γωνία, δίπλα στο όνομα χρήστη σας. 
3. Στην drop-down μενού επιλέξτε Αλλαγή εικόνας. 
4. Ένα νέο παράθυρο θα ανοίξει για en.graνatar.com. Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε 

μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη aνatar που θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα, 

χρησιμοποιώντας την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένων Creator. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 7°υ Κεφαλαίου 

Υ http://en.wikipedia.org/wiki/IM Creator 
Υ http ://www.pearltrees.com/u/802 802 77-free-website-builder-creator 
Υ http://www.sitebuildeπeport.com/reνiews/im-creator/our-reνiew 

Υ http://designmodo.com/how-to-create-a-free-website/ 
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