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Εισαγωγή 

Το 2009, υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι είχαν πρόσβαση 
στο ∆ιαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων 220 εκατομμυρίων μόνο στις ΗΠΑ. Υπολογίστε και 338 
εκατομμύρια Κινέζους χρήστες, 55 εκατομμύρια Γερμανούς χρήστες, 48 εκατομμύρια Βρετανούς 
χρήστες, 38 εκατομμύρια Ρώσους χρήστες, και 67 εκατομμύρια Βραζιλιάνους, και θα μπορείτε 
να καταλάβετε την έννοια της λέξης «κόσμος» σε σχέση με τον όρο World Wide Web. Πολλοί από 
αυτούς τους χρήστες του ∆ιαδικτύου δημιουργούν επίσης περιεχόμενα και για το Web – μπορείτε 
να είστε ένας από αυτούς! Αν και είναι δύσκολο να γίνουν ακριβείς μετρήσεις του συνολικού 
αριθμού των ιστοσελίδων, τα πιο πρόσφατα δεδομένα του Google υποδεικνύουν ότι οι σελίδες 
που είχαν καταγραφεί στα μέσα του 2008 έφταναν τις 1 τρισεκατομμύριο. 

Στις επόμενες 24 ώρες, θα εμφανιστούν εκατοντάδες εκατομμυρίων νέες σελίδες σε διάφορους 
δικτυακούς τόπους του ∆ιαδικτύου. Τουλάχιστον τόσες σελίδες θα τοποθετηθούν σε ιδιωτικά 
intranet, όπου θα τις βλέπουν οι επαγγελματίες που συνδέονται μέσω των τοπικών δικτύων τους. 
Καθεμία από αυτές τις σελίδες – όπως και οι περισσότερες από τις 1 τρισεκατομμύριο σελίδες 
που είναι ήδη online – θα χρησιμοποιούν Hypertext Markup Language (HTML). 

Καθώς θα ολοκληρώνετε τα 24 μονόωρα μαθήματα σε αυτό το βιβλίο, οι ιστοσελίδες σας θα είναι 
μεταξύ αυτών που εμφανίζονται στο Internet. Αυτά τα μαθήματα θα σας βοηθήσουν επίσης να 
αναπτύξετε μια από τις πιο πολύτιμες δεξιότητες στον κόσμο σήμερα: την γνώση της HTML 

Μπορείτε πράγματι να μάθετε να δημιουργείτε μόνοι σας εξαιρετικής ποιότητας ιστοσελίδες, 
χωρίς κάποιο εξειδικευμένο λογισμικό, σε λιγότερο χρόνο από αυτόν που χρειάζεστε για να 
προγραμματίσετε μια συνάντηση με έναν υψηλά αμειβόμενο γνώστη της HTML; Μπορεί αυτό 
το σχετικά μικρό, ευκολοδιάβαστο βιβλίο να σας επιτρέψει να διδαχθείτε μόνοι σας την αιχμή 
της τεχνολογίας στην δημοσίευση ιστοσελίδων; 

Ναι. Στην πραγματικότητα, μέσα στα πρώτα δύο μαθήματα αυτού το βιβλίου, κάποιος χωρίς 
προηγούμενη εμπειρία στην HTML μπορεί να έχει μια ιστοσελίδα έτοιμη να την τοποθετήσει 
στο Web. 

Πώς μπορείτε να μάθετε τη γλώσσα του Web τόσο γρήγορα; Με παραδείγματα. Αυτό το βιβλίο 
οργανώνει την HTML σε απλά βήματα και μετά σας δείχνει ακριβώς πώς να προχωράτε σε 
κάθε βήμα. Κάθε παράδειγμα HTML κώδικα εμφανίζεται κατευθείαν πριν από την εικόνα της 
ιστοσελίδας που παράγει. Βλέπετε πώς γίνεται, διαβάζετε μια σαφή, συνοπτική εξήγηση για το 
πώς δουλεύει, και μετά κάνετε αμέσως το ίδιο πράγμα με τη σελίδα σας. ∆έκα λεπτά αργότερα, 
είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα. 

Μετά από 24 ώρες εργασίας, θαυμάζετε τις εντυπωσιακές σας σελίδες στο ∆ιαδίκτυο. 

Πέρα από την HTML 
Αυτό το βιβλίο καλύπτει πολλά περισσότερα από την HTML επειδή η HTML δεν είναι το μόνο 
πράγμα που θα πρέπει να ξέρετε για να δημιουργήσετε Web περιεχόμενα. Ο στόχος αυτού 
του βιβλίου είναι να σας δώσει όλες τις δεξιότητες που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε έναν 
σύγχρονο, συμβατό με τα πρότυπα δικτυακό τόπο σε ακριβώς 24 σύντομα, εύκολα μαθήματα. 
Αυτό το βιβλίο καλύπτει τις παρακάτω βασικές δεξιότητες και τεχνολογίες: 

_ARXIKA_24HTML.indd   xi_ARXIKA_24HTML.indd   xi 1/7/2010   3:27:36 μμ1/7/2010   3:27:36 μμ



xii  Εισαγωγή

Η XHTML (eXstensible Hypertext Markup Language) είναι το τρέχον πρότυπο για τη δημιουργία  
ιστοσελίδων. Κάθε παράδειγμα σε αυτό το βιβλίο είναι πλήρως συμβατό με XHTML. Όπου 
χρειάζεται, καλύπτεται επίσης και η HTML 5. 

Όλα τα παραδείγματα του βιβλίου έχουν ελεγχθεί για συμβατότητα με την πιο πρόσφατη  
έκδοση κάθε σημαντικού Web browser. Αυτοί περιλαμβάνουν τους Apple Safari, Google 
Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox και Opera. Θα μάθετε από την αρχή να 
είστε συμβατοί με το παρελθόν, αλλά και έτοιμοι για το μέλλον. 

Υπάρχει εκτενής κάλυψη της Cascading Style Sheets (CSS), που σας επιτρέπει να ελέγχετε  
προσεκτικά την διάταξη, γραμματοσειρές, χρώματα και μορφοποίηση κάθε πτυχής των 
ιστοσελίδων σας, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου και των εικόνων. Σε σχέση με την 
δημιουργία εντυπωσιακών ιστοσελίδων, η CSS πηγαίνει αρκετά πέρα από αυτά που οι 
παραδοσιακές HTML σελίδες μπορούσαν να κάνουν. Για παράδειγμα, ξέρατε ότι η CSS σας 
επιτρέπει να προσαρμόζετε τις πληροφορίες μιας σελίδας μόνο για εκτύπωση, εκτός από 
την κανονική προβολή στο Web; 

Τα μαθήματα 10 μέχρι 12 σας εισάγουν σε εφαρμογές πολυμέσων και τη χρήση τους, όπως  
το πού να βρίσκετε τυπικό λογισμικό που μπορείτε να κατεβάσετε και να δοκιμάσετε 
δωρεάν. 

Τα τεχνικά θέματα δεν είναι αρκετά, έτσι αυτό το βιβλίο περιλαμβάνει επίσης τις συμβουλές  
που χρειάζεστε όταν διαμορφώνετε ένα δικτυακό τόπο για να επιτύχετε τους στόχους σας. 
Οι βασικές λεπτομέρειες – σχεδίαση μιας αποτελεσματικής διάταξης σελίδων, δημοσίευση της 
σελίδας σας στο ∆ιαδίκτυο με FTP λογισμικό, οργάνωση και διαχείριση πολλαπλών σελίδων, 
και εμφάνιση των σελίδων σας ψηλά στις λίστες των σημαντικότερων δικτυακών τόπων 
αναζήτησης του ∆ιαδικτύου – καλύπτονται όλες σε αρκετό βάθος για να σας βοηθήσουν 
να προχωρήσετε από τα θέματα που συχνά απογοητεύουν τους αρχάριους. 

Η προσοχή στις λεπτομέρειες είναι αυτή που έκανε επιτυχημένες τις επτά πρώτες εκδόσεις αυτού 
του βιβλίου, και αυτή η ενημερωμένη έκδοση – η πρώτη με αυτόν τον τίτλο από το 2005 – δεν 
διαφέρει σε αυτό. Όλα τα παραδείγματα έχουν ενημερωθεί και ένα σημαντικό μέρος των πε -
ριεχομένων έχει αλλάξει ώστε να ταιριάζει με τα νέα παραδείγματα και τις νέες τεχνολογίες.

Οπτικά παραδείγματα 
Κάθε παράδειγμα σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζεται με δύο τρόπους: 

Το κείμενο που πληκτρολογείτε για να δημιουργήσετε μια HTML σελίδα παρουσιάζεται  
πρώτα, με όλο τον HTML και CSS κώδικα. 

Η προκύπτουσα ιστοσελίδα παρουσιάζεται όπως θα εμφανιστεί σε χρήστες που την βλέ- 
πουν με τους πιο δημοφιλείς browser. 

Συχνά θα μπορείτε να προσαρμόζετε το παράδειγμα στις δικές σας σελίδες χωρίς να διαβάσετε 
καθόλου το συνοδευτικό κείμενο. 

Όλα τα παραδείγματα σε αυτό το βιβλίο ακολουθούν τα πρότυπα και λειτουργούν με το Apple 
Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox και Opera. Ενώ όλες οι εικόνες 
έχουν ληφθεί στο Firefox, όλος ο κώδικας έχει ελεγχθεί ότι δουλεύει με όλους τους άλλους browser. 
Παντού ο κώδικας εμφανίζεται σε γραμματοσειρά μονού διαστήματος ώστε να ξεχωρίζει.
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Ειδικά Στοιχεία 
Καθώς θα ολοκληρώνετε κάθε μάθημα, οι σημειώσεις στο περιθώριο θα σας βοηθούν να εφαρ-
μόζετε αμέσως αυτά που μόλις μάθατε στις δικές σας ιστοσελίδες. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι συμβουλές και τα τεχνάσματα σάς 
εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο και είναι 
μέσα σε πλαίσια Συμβουλών ώστε να 
μπορείτε να τα εντοπίζετε γρήγορα.

Τα πλαίσια των Σημειώσεων παρέχουν 
πρόσθετες πληροφορίες για τα θέματα 
που συζητούνται.

Όταν υπάρχει κάτι που πρέπει να 
προσέξετε, θα προειδοποιείστε με 
πλαίσια «Προσοχής».

Ε&Α, Κουίζ, και Ασκήσεις 
Κάθε μάθημα τελειώνει με μια σύντομη ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων που σχετίζεται 
με όλα τα είδη των «χαζών» ερωτήσεων που θα μπορούσε κάποιος να κάνει αν τολμούσε. Ένα 
σύντομο αλλά πλήρες κουίζ σας επιτρέπει να ελέγχετε τον εαυτό σας ότι έχετε καταλάβει όλα 
όσα παρουσιάζονται στο μάθημα. Τέλος, μια ή δύο προαιρετικές ασκήσεις σας δίνουν την δυνα-
τότητα να εξασκηθείτε στις νέες δεξιότητές σας πριν προχωρήσετε. 
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