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ΠΕΡΙΛΗΦΗ  

Σν HTML είλαη ε ζπληφκεπζε γηα ην HyperText Mark-up Language, δειαδή ηελ 

γιψζζα ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ νπνία δεκηνπξγνχληαη νη Ιζηνζειίδεο. Κάησ απφ απηέο ηηο 

φκνξθεο ηζηνζειίδεο πνπ θνηηάκε, βξίζθεηαη κία αηειείσηε αθνινπζία HTML θψδηθα. 

Απηφο ν θψδηθαο κεηαθξάδεηαη απφ ηνπο θπιινκεηξεηέο γηα λα δεκηνπξγεζεί απηφ πνπ 

βιέπνπκε φηαλ πινεγνχκαζηε ζην δηαδίθηπν. Η πξψηε έθδνζε ηεο γιψζζαο HTML 

δεκηνπξγήζεθε ην 1991 απφ ηνλ θπζηθφ Tim Berners-Lee αιιά έθηνηε έρεη ζπλερίζεη λα 

αλαπηχζζεηαη θαη λα εκπινπηίδεηαη κε λέεο δπλαηφηεηεο θαζψο απμάλνληαη νη απαηηήζεηο 

ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. Παξφιε ηελ αλάπηπμή ηεο πάλησο πνηέ δελ θαηέθεξε απφ 

κφλε ηεο λα θαιχςεη φιεο ηηο αλάγθεο πνπ απμάλνληαλ ζπλερψο φπσο π.ρ. video, θίλεζε - 

animation, δηάδξαζε κε ηνπο ρξήζηεο θαη έηζη δεκηνπξγήζεθαλ άιιεο ηερλνινγίεο πνπ 

ζπλεξγάδνληαλ θαη επέθηεηλαλ ηελ HTML θαη θαη’ επέθηαζε ην WWW (World Wide Web) 

φπσο ην Flash, ην CSS, ε JavaScript θαη πνιιέο άιιεο. Σν 2006 ην W3C  παξφηη είρε 

ζηακαηήζεη ηελ αλάπηπμε ηεο HTML απφ ην 1998, απνθάζηζε πσο ε XHTML δελ έρεη άιια 

πεξηζψξηα βειηίσζεο θαη έηζη απνθάζηζε πσο έπξεπε λα βξεη θάηη. Έηζη επαλέξρεηαη ε ηδέα 

γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο θαηλνχξηαο έθδνζεο, ε νπνία ζα κπνξέζεη λα γεκίζεη φια ηα θελά 

πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. 

ηφρνο απηήο ηεο πηπρηαθήο είλαη ε πεξηγξαθή ησλ λέσλ δπλαηνηήησλ ησλ 

ηερλνινγηψλ HTML5 θαζψο θαη νη ηξφπνη πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

ειεθηξνληθή δηαθήκηζε ζε δηαδηθηπαθέο ζπζθεπέο φπσο ην iPhone, iPad θηι αιιά  θαη ζε 

επίπεδν PC. Δπίζεο ζα γίλεη εθηελή αλαθνξά ζηελ λέα ππεξεζία δηαθεκίζεσλ γηα θηλεηά ηεο 

Apple πνπ ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγίεο HTML5, ηελ iAd. ην πξαθηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα 

δεκηνπξγεζεί κηα δηαθεκηζηηθή εθαξκνγή ζε HTML5 ζηελ νπνία ζα θαίλνληαη νη 

δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο απηήο. Σέινο, ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα αλαθεξζνχλ νη 

κειινληηθέο ρξήζεο ηεο HTML 5 ζε άιινπο ηνκείο πξνσζεηηθψλ κέζσλ (π.ρ. δηαδξαζηηθή 

ηειεφξαζε, e-books/magazines θ.α.) 
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ABSTRACT 

HTML is the shortcut for HyperText Mark-up Language, the language that the web 

pages are built. Beneath those beautiful pages that we are looking, there is an endless 

sequence of HTML code. This code is being translated by browsers, to create what we see 

when we surf the web. The first version of HTML was created in 1991 by the CERN 

researcher Tim Berners-Lee, but since then it has continuously keep developing and enriched 

with new features, as long as the requirements of the web applications are growing. Despite 

all of her growing it never managed to cover the needs that were constantly increasing such 

as video, motion – animation , interaction with the users and so other technologies were 

created that co-operate and expand HTML and hence WWW (World Wide Web) such as 

Flash, CSS, JavaScript and many more. In 2006 W3C although it has stopped the 

development of HTML since 1998, decided that XHTML has no more improvement margins, 

so it has to come up with something else. So the idea of creating a newer version of the code, 

that could fill the gaps that technological growth created, comes back. 

The goal of this diploma thesis is the description of new HTML5 technologies, as 

well as the ways they can be used into the electronic advertisement at online devices like 

iPhone, iPad, etc.  and PC level. Also it would be extend reference about the new 

advertisement service for Apple’s mobiles which use HTML5 technologies, iAd. Into the 

practical part of this diploma thesis will be designed an advertisement application designed 

with HTML5, so the possibilities of this technology can be shown. To conclude it will be a 

try to mention the future use of HTML5 in other means of advertisement (for example 

interactive television, e-books/magazines etc.). 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΕ 

AAC = Advanced Audio Coding 

CEO = Chief Executive Manager 

CERN = Conseil Européenne pour la Recherche Nucléaire 

CSS= Cascading Style Sheet 

HTML = HyperText Mark-up Language 

IETF = Internet Engineering Task Force 

MP3 = ή MPEG3 Moving Pictures Experts Group 

MPEG = Moving Pictures Experts Group 

W3C = World Wide Web Consortium 
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WAV = ή WAVE ζπληφκεπζε γηα ην Waveform audio format 
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Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην Ι. Καπαληατδάθε γηα ηελ ππνκνλή θαη ηελ πιήξε 

ζηήξημε ηνπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Σν Flash είλαη ε ηερλνινγία ηεο Adobe πνπ δίλεη δσή ζε πνιιά video, δηαθεκίζεηο, 

παηρλίδηα θαη δηαδξαζηηθά γξαθηθά. Σν YouTube, ην Hulu θαη παηρλίδηα φπσο ην Farmville 

ρξεζηκνπνηνχλ φια σο βάζε ην Flash. Δπίζεο, ην Flash έρεη γίλεη ε πην θαζηεξσκέλε 

ηερλνινγία γηα ηελ θαηαζθεπή δηαδηθηπαθψλ δηαθεκίζεσλ κε θίλεζε θαη δηαδξαζηηθφηεηα. 

Γηα λα κπνξέζεη πάλησο έλαο ππνινγηζηήο ή άιιε δηαδηθηπαθή ζπζθεπή λα πξνβάιεη Flash 

πεξηερφκελν ζα πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλν ην ζπγθεθξηκέλν (δσξεάλ) πξφζζεην.  

 

Όκσο, φπσο έρεη αλαθέξεη θαη ν πξψελ CEO ( Chief Executive Officer) ηεο Apple, 

Steve Jobs, ην πξφβιεκα κε ην Flash είλαη φηη ρξεηάδεηαη πνιιή ελέξγεηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη 

θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα θάπνηεο θνξέο αθφκα θαη ηελ «θαηάξξεπζε» ηνπ 

θπιινκεηξεηή φπσο θαη ηελ απμαλφκελε θαηαλάισζε κπαηαξίαο ζε θνξεηέο ζπζθεπέο.  

 

Η HTML5 είλαη ε επφκελε έθδνζε ηεο HTML γιψζζαο, ηνπ θψδηθα πνπ θηλεί ηνλ 

ηζηφ, θαη πξννξίδεηαη γηα αληηθαηάζηαζε ηεο HTML 4.01 θαη ηεο XHTML 1.0. ε αληίζεζε 

κε ηεο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο HTML, απηή εδψ είλαη ζρεδηαζκέλε λα θάλεη παξαπάλσ 

πξάγκαηα, φπσο λα δηαρεηξίδεηαη βίληεν θαη ήρν κέζσ ηνπ θπιινκεηξεηή, ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη ε εγθαηάζηαζε πξνζζέησλ. Ο ζθνπφο είλαη ε κείσζε ηεο αλάγθεο γηα ηδηφθηεηα 

πξφζζεηα θαη πινχζηεο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο (RIA) φπσο ην Adobe Flash, ην Microsoft 

Silverlight, ην Apache Pivot, θαη ε Sun JavaFX. 

 

Δπεηδή πάλησο ε πνιππινθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ πιένλ έρεη απμεζεί, πξέπεη λα 

δηεπθξηληζηεί φηη φηαλ αλαθέξεηε ν φξνο HTML 5 ζπλήζσο ζπκπεξηιακβάλεη ηηο ηξεηο 

βαζηθέο ηερλνινγίεο ηνπ ηζηνχ, δειαδή ην HTML5, ην CSS3 θαη ηελ JavaScript. 

 

ηo δεχηεξν θεθάιαην ζα δνχκε ηνπο απαξαίηεηνπο ζπλεξγάηεο ηεο HTML5 θαη 

παξαδείγκαηα ηνπο. Δπίζεο ηελ ηζηνξία ηνπ θψδηθα κέρξη ηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή ηηο 

αιιαγέο πνπ έρεη ππνζηεί θαζψο θαη ην πψο ιεηηνπξγεί, πσο απνζεθεχεη δεδνκέλα θαη πνιιά 
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απφ ηα πεξηερφκελα ηνπ θψδηθα φπσο ηηο εηηθέηεο ην βίληεν ηνλ ήρν θ.α.. ην ηξίην θεθάιαην  

ζα δνχκε νξηζκέλα παξαδείγκαηα πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο HTML5 ζε εθαξκνγέο  θαη 

δηαθεκίζεηο iAd. Η εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο ζα αλαιπζεί ζην 4
ν
 θεθάιαην πεξηγξάθνληαο ηα 

βήκαηα πνπ αθνινπζήζακε θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζακε. Σέινο ην 

πέκπην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο πηπρηαθήο θαη ζην παξάξηεκα Α 

ν θψδηθαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο ζειίδεο ηεο εθαξκνγήο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

HTML5 

 

2.1 Αναδρομή ζηην HTML 

 

2.1.1 Ιστορία της HTML 

                              

Η ηζηνξία ηεο HTML πξέπεη λα είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη απηήο ηεο πηπρηαθήο. 

Έηζη ζα μεθηλήζνπκε κε ην πσο δεκηνπξγήζεθε θαη ηελ πιήξε εμέιημε ηεο κέρξη λα 

θηάζνπκε ζηελ HTML5. HyperText Markup Language  (HTML) είλαη ε γιψζζα ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Δάλ κπνξνχζαηε λα αθνχζεηε ηελ ζπδήηεζε κεηαμχ ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη ησλ 

ηζηνζειίδσλ πνπ επηζθέπηεζηε, ζα αθνχγαηε λα δηαιφγνπο ζηελ HTML. Οη δηαθνκεζηέο ηνπ 

ηζηνχ (web servers) δέρνληαη αηηήκαηα απφ ησλ θπιινκεηξεηή ζαο (browser) φηαλ 

επηζθέπηεζηε θαη αιιειεπηδξάηε κε ηηο ζειίδεο πνπ θηινμελνχλ. ε απάληεζε απηψλ ησλ 

αηηεκάησλ, νη δηαθνκεζηέο επηζηξέθνπλ marked-up πεξηερφκελν πνπ ν θπιινκεηξεηήο ζαο 

κεηαηξέπεη ζηελ ηζηνζειίδα πνπ βιέπεηε. Οη web servers επίζεο ζηέιλνπλ αηηήκαηα κεηαμχ 

ηνπο, καδεχνληαο θαη αληαιιάζνληαο πιεξνθνξίεο πνπ ηξνθνδνηνχλ ηηο κεραλέο 

αλαδήηεζεο θαη θαζηζηνχλ κηα πινχζηα πνηθηιία θνηλσληθήο θαη δηαθεκηζηηθήο ζπλαιιαγήο 

πηζαλή. (Aronson Larry 1994, p. 3) 

 

Σν 1980 ν θπζηθφο Tim Burners-Lee (Wikipedia “Tim Burners-Lee ν δεκηνπξγφο ηεο 

HTML” Πεγή απφ ην δηαδίθηπν: http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee [Πξφζβαζε: 

12/11/12] ), εξγαδφκελνο ζην CERN, ηέζεθε αληηκέησπνο κε έλα ζνβαξφ πξφβιεκα. Πσο ζα 

κνηξάδνληαλ νη εξεπλεηέο κεηαμχ ηνπο φια ηα έγγξαθα πνπ ρξεηαδφληνπζαλ. Έηζη ηνπ ήξζε ε 

ηδέα  γηα ηελ HTML. Γπζηπρψο φκσο ε ηδέα ηνπ δελ έιαβε ηελ αλαγλψξηζε πνπ ηεο άμηδε. 

Σν 1993 φκσο κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ IETF (Wikipedia “Internet Engineering Task Force: 

νξγαληζκφο πνπ δεκηνπξγεί θαη πξνσζεί standards γηα ην δηαδίθηπν.”  Πεγή απφ ην 

δηαδίθηπν: http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Engineering_Task_Force [Πξφζβαζε: 

12/11/12] ) έθδσζε ην πξψην πξφηππν ηεο HTML. To 1994 ην IETF δεκηνχξγεζε κηα νκάδα 

κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο. Έηζη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1995 έρνπκε ηελ έθδνζε ηεο 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Engineering_Task_Force
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HTML 2.0. Απφ εθεί θη έπεηηα αλέιαβε δξάζε ην W3C. Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1997 εθδίδεη ηελ 

έθδνζε 3.2 θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1997 ηελ 4.0 κε ηελ βειηησκέλε έθδνζε 4.01 λα θάλεη ηελ 

εκθάληζε ηεο ηνλ Μάην ηνπ 2000. Πάλσ απφ 20 ρξφληα έρνπλ πεξάζεη απφ ηφηε πνπ 

θπθινθφξεζε γηα πξψηε θνξά ε HTML, ε αιιηψο HyperText Markup Language. ηελ αξρή 

ζπνπδαία πξάγκαηα ζπλέβεζαλ απφ απιά θείκελα κέρξη εηζαγσγή εηθφλσλ θαη CSS 

(Cascading Style Sheets) γηα ηελ κνξθνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ. Σν 1997 ε εηζαγσγή ηεο 

HTML4 ζηακάηεζε ηα πάληα. Απφ ηφηε θπθινθφξεζε θαη ε XHTML, αιιά πεξηείρε πνιχ 

κηθξή βειηίσζε ζηελ HTML ζαλ γιψζζα. Ο πεξηνξηζκέλνο φγθνο δεδνκέλσλ πνπ 

κπνξνχζαλ νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο λα επεμεξγαζηνχλ, νη αξγέο ζπλδέζεηο ζην 

Γηαδίθηπν θαη ην φηη ην Γηαδίθηπν δελ ήηαλ επξέσο γλσζηφ, ήηαλ νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ ζηαζηκφηεηα απηή. (Matthew David  2010, )   

 

Σν δηαδίθηπν φκσο δελ έκεηλε ζηάζηκν. Η ηαρχηεηα ηνπ κεηξηέηαη πιένλ ζε Mbps. Οη 

ππνινγηζηέο είλαη πην γξήγνξνη απφ φζν ζα κπνξνχζε λα θαληαζηεί θαλείο θαη εκείο 

ρξεζηκνπνηνχκε αθφκε θαη ηα θηλεηά καο γηα λα πεξηεγεζνχκε ζην δηαδίθηπν, ην νπνίν έρεη 

γίλεη πιένλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο καο. Όια απηά θαηέζηεζαλ ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο HTML4 αλαγθαία. Σν WaSP (Wikipedia “Web Standards Project” Πεγή 

απφ ην δηαδίθηπν: http://www.webstandards.org/about/ [Πξφζβαζε: 12/11/12] ), μεθίλεζε ην 

2007 ηελ αλάπηπμε ηεο HTML5. ηφρνο ηνπο έλα πξφηππν HTML ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα 

ρεηξηζηεί ηα πάληα ζε έλαλ θπιινκεηξεηή.  

 

 

2.1.2 HTML4 

 

Η HTML4 επεθηείλεη ηελ HTML κε κεραληζκνχο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ θψδηθα, ηελ 

κνξθνπνίεζε ηεο εκθάληζεο ηεο ζειίδαο, πιαίζηα, εκβφιηκα αληηθείκελα, βειηίσζε ζηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ θεηκέλνπ, πινπζηφηεξνπο πίλαθεο.  

 

Απηή ε έθδνζε ηεο HTML, ζρεδηάζηεθε κε ηελ βνήζεηα εηδηθψλ έηζη ψζηε φια ηα 

έγγξαθα λα γξάθνληαη ζε θάζε γιψζζα θαη λα κπνξεί λα κεηαθέξεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν. Η 

HTML ζρεδηάζηεθε γηα λα θάλεη ηηο ζειίδεο πην πξνζβάζηκεο απφ φινπο. Η HTML4 

εκπλεχζηεθε απφ ηηο αλεζπρίεο  γηα εχθνιε πξφζβαζε θαη πξνζθέξεη: θαιχηεξε δηάθξηζε 

http://www.webstandards.org/about/
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κεηαμχ ηεο δνκήο θαη ηεο παξνπζίαζεο ην νπνίν ελζάξξπλε ηε ρξήζε CSS αληί άιισλ 

ζηνηρείσλ ηεο HTML. Καιχηεξεο θφξκεο, δπλαηφηεηα νκαδνπνίεζεο ειέγρσλ θαη επηινγψλ. 

Καιχηεξνη πίλαθεο θαη κεγάιεο πεξηγξαθέο πηλάθσλ, εηθφλσλ θιπ.  

 

2.1.3 XHTML  

 

Η XHTML είλαη ζπλδπαζκφο ηεο HTML θαη ηεο XML. Πην ζπγθεθξηκέλα ε XHTML 

είλαη κηα παξαιιαγή ηεο HTML γξακκέλε κε θαλφλεο ζχληαμεο ηεο XML, δειαδή ν 

θψδηθαο ελφο XHTML αξρείνπ κπνξεί λα πεξηέρεη ζρεδφλ φιεο ηηο εηηθέηεο πνπ πεξηέρεη θαη 

ε HTML, κε δηαθνξά ηελ απζηεξφηεξε ζχληαμε ηνπ θψδηθα.  

 

Σα αξρηθά ηεο XHTML είλαη απφ ην EXtensible HyperText Markup Language ην 

νπνίν ζεκαίλεη εθηεηακέλε γιψζζα ζήκαλζεο ππεξθεηκέλνπ. Δίλαη κηα πην απζηεξή θαη πην 

θαζαξή έθδνζε ηεο HTML θαη κνηάδεη πνιχ κε ηελ HTML 4.01, ε νπνία ήηαλ ε ηειεπηαία 

αλαζεψξεζε ηνπ πξνηχπνπ HTML πξηλ ηελ HTML5 ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ην W3C. Ο ίδηνο 

νξγαληζκφο αλέπηπμε θαη δηαρεηξίδεηαη ην πξφηππν ηεο XHTML. Η πξψηε αλαζεψξεζε ηεο 

XHTML είλαη ε XHTML 1.0 θαη ειεπζεξψζεθε ζηελ αγνξά ζηηο  26 Ιαλνπαξίνπ 2000. H 

επφκελε έθδνζε ήηαλ ε XHTML1.1 ε νπνία βειηίσζε ηελ ήδε ππάξρνπζα θαη θπθινθφξεζε 

ηνλ Μάην ηνπ 2001 ελψ ε πην πξφζθαηε έθδνζε ηνπ, XHTML5, βξίζθεηαη ππφ θαηαζθεπή 

απφ ην επηέκβξε ηνπ 2009. ήκεξα φινη νη browsers είλαη ζπκβαηνί θαη κπνξνχλ λα 

"δηαβάζνπλ" XHTML θψδηθα.  

Η δηαθνξά ηεο XHTML θαη ηεο HTML είλαη ζηε ζχληαμε θαη ζηε γξακκαηηθή ηνπ 

θψδηθα. Αξρηθά ζηε XHTML πξέπεη λα γξάθνληαη φιεο νη εηηθέηεο κε κηθξά π.ρ. ε εηηθέηα 

ησλ ζπλδέζκσλ πξέπεη λα γξάθεηαη <a href….> θαη φρη <A HREF>. Όιεο νη ηηκέο πξέπεη λα 

γξάθνληαη κέζα ζε “απηάθηα” δειαδή <ahref=”www.google.gr”> θαη φρη <a 

href=www.google.gr>. Κάζε έγγξαθν XTHML πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηέρεη νξηζκφ 

doctype ζηελ αξρή ηνπ εγγξάθνπ  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Strict//EN"  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> ελψ ζηελ HTML δελ 

είλαη απαξαίηεην. 
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2.2 HTML5 

 

Παξφιν πνπ ε HTML5 ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο, κπνξεί λα θάλεη 

ελδηαθέξνπζα ηελ γιψζζα κε 28 θαηλνχξγηα ζηνηρεία θαη λέα ζεκαζηνινγία πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηηο παξαδνζηαθέο “ζηαηηθέο” ζειίδεο, θαζψο θαη ζε έλα ζχλνιν απφ 

θαηλνχξηνπο ειέγρνπο ζρήκαηνο πνπ κπνξνχλ λα θαηαξγήζνπλ ηελ επηθπξσκέλε κνξθή ηεο 

JavaScript εληειψο. (Lawson 2010; Sharp 2010) 

 

2.2.1 Φόρμες 

 

Νέα πεδία θαηαρψξηζεο έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπο ζηελ HTML5. Σα 

πιενλεθηήκαηα  απφ απηά ηα λέα πεδία είλαη φηη πιένλ δελ ρξεηάδεηαη ε ρξήζε ηεο JavaScript 

γηα λα γίλεη ν απηφκαηνο έιεγρνο ησλ δεδνκέλσλ πξηλ αθφκα εθείλα θαηαρσξεζνχλ θαη ε 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπο. Σα θαηλνχξηα πεδία είλαη : 

 

 

Πίλαθαο 2.1 Νέα πεδία ζηελ HTML5 

Πεδίο ςνη/θία Κώδικαρ 

Σν πεδίν ηεο 

αλαδήηεζεο 
search <input type="search" name="search_field" /> 

Σν πεδίν γηα ην 

ρξψκα 
color <input type="color" name="color_field" /> 
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Σν πεδίν γηα ηελ 

δηεχζπλζε email 
email <input type="email" name="email_field" /> 

Σν πεδίν γηα ηελ 

ψξα 
time <input type="time" name="time_field" /> 

Σν πεδίν γηα ηελ 

ηνπηθή ψξα θαη 

εκεξνκελία 

datetime-

local 
<input type="datetime-local" name="gr_time_field" /> 

Σν πεδίν γηα ην 

λνχκεξν ηειεθψλνπ 
tel <input type="tel" name="telephone_field" /> 

Σν πεδίν θεηκέλνπ 

γηα ηνλ κήλα 
month <input type="month" name="month_field" /> 

Σν πεδίν θεηκέλνπ 

γηα ηελ εβδνκάδα 
week <input type="week" name="week_field" /> 

Σν πεδίν γηα ηελ 

εκέξα 
date <input type="date" name="date_filed" /> 

Σν πεδίν γηα ηελ 

ψξα θαη ηελ 

εκεξνκελία 

datetime <input type="datetime" name="datatime_field" /> 

Σν πεδίν γηα 

δηεχζπλζε url 
url <input type="url" name="url_field" /> 

Σν πεδίν γηα 

αξηζκνχο 
number <input type="number" name="number_field" /> 

Σν πεδίν γηα λα 

δηαιέμνπκε έλαλ 

αξηζκφ κέζα απφ 

έλα εχξνο ηηκψλ 

range <input type="range" name="range_field" /> 
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Πεδίν Number θαη πεδίν Range 

 

Σν πεδίν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζαρζεί κηα αξηζκεηηθή ηηκή νλνκάδεηαη 

Number. ε απηφ ην πεδίν δελ κπνξεί λα εηζαρζεί θείκελν θαη κπνξεί λα δερζεί 

πεξηνξηζκνχο. Γηα λα κπνξνχκε λα δηαιέμνπκε κέζα απφ έλα εχξνο ηηκψλ ρξεζηκνπνηνχκε ην 

πεδίν Range. Καη απηφ φπσο ην πεδίν Number, δέρεηαη πεξηνξηζκνχο κέζσ ησλ παξαθάησ 

ηδηνηήησλ:  

 

 

 

Πίλαθαο 2.2 Ιδηφηεηεο Number & Range 

 

Ιδιόηηηα Λειηοςπγία 

Max 
Ο κέγηζηνο αξηζκφο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ην 

πεδίν 

Min 
Ο ειάρηζηνο αξηζκφο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ην 

πεδίν 

Step 

Σν πνζφ πνπ κπνξεί λα κεηαβιεζεί ην πνζφ 

πνπ εηζάγεηαη ζην πεδίν, δειαδή ην πνηνπο 

αξηζκνχο κπνξνχκε λα εηζάγνπκε. 

Value Δίλαη ε αξρηθή ηηκή πνπ έρεη ην πεδίν 

 

Πεδίν Range  

 

max - νξίδεη ηνλ κέγηζην αξηζκφ πνπ κπνξεί λα πάξεη 

min - νξίδεη ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ πνπ κπνξεί λα πάξεη 

step - νξίδεη ην ζχλνιν ησλ αξηζκψλ πνπ κπνξεί λα πάξεη. Γηα παξάδεηγκα, αλ νξίζνπκε ζηελ 

ηδηφηεηα ηελ ηηκή 5, ηφηε νη επηηξεπηνί αξηζκνί είλαη νη: ...,-10, -5, 0, 5,10,15...θηι. 

value - νξίδεη ηελ εμνξηζκνχ ηηκή ζην πεδίν 
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2.2.2 Βίντεο και ήτος 

 

Μαδί κε ηελ HTML5 ήξζαλ θαη αξθεηέο ξηδηθέο αιιαγέο. Μία απφ απηέο ήηαλ θαη ε 

εηζαγσγή ήρνπ θαη βίληεν ζηελ ζειίδα. 

 

ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηεο HTML ην εξγαιείν γηα λα πξνζζέζνπκε ήρν θαη 

βίληεν ήηαλ δηάθνξα πξφζζεηα φπσο ην quick time ηεο Apple ή ην flash ηεο Adobe. ηελ 

HTML5 εηζάγεηε έλαο θαηλνχξηνο ηξφπνο ψζηε λα ελζσκαηψλνληαη ζηελ ζειίδα. Απηφο 

είλαη ηα ζηνηρεία <audio> θαη <video> αληίζηνηρα.  

 

Πξνο ην παξφλ νη ηχπνη βίληεν θαη ήρνπ πνπ  ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ HTML5 είλαη 

ν ηχπνο Ogg (ogg αξρεία κε ην Theora video codec θαη ην Vorbis audio codec) θαη ν ηχπνο 

MPEG4 (MPEG 4 αξρεία κε ην H.264 video codec θαη ην AAC audio codec) γηα ηα βίληεν, 

Ogg Vorbis, MP3 θαη WAV γηα ηνλ ήρν. 

 

Σα ζηνηρεία <video> θαη <audio> κπνξνχλ λα δερζνχλ θάπνηεο ηδηφηεηεο, νη νπνίεο 

εκθαλίδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 
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Πίλαθαο 2.3 Δηηθέηεο βίληεν 

Ιδιόηηηα Πεπιγπαθή 

Autoplay 
Ξεθηλάεη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ βίληεν κφιηο νινθιεξσζεί ε 

θφξησζε ηνπ 

controls 
Σα θνπκπηά ειέγρνπ, φπσο ην play, stop θηι. Δκθαλίδνληαη ζην 

βίληεν 

src Οξίδεη ην url ηνπ βίληεν 

loop 
Κάζε θνξά πνπ ην βίληεν ηειεηψλεη μεθηλάεη θαη πάιη απηφκαηα ε 

αλαπαξαγσγή ηνπ απφ ηελ αξρή 

preload Σν βίληεν θνξηψλεηαη φηαλ ε ζειίδα θνξησζεί 

height Οξίδεη ην χςνο ηνπ βίληεν 

width Οξίδεη ην κήθνο ηνπ βίληεν 

 

 

 

 

Πίλαθαο 2.4 Δηηθέηεο ήρνπ 

Ιδιόηηηα Πεπιγπαθή 

Autoplay 
Ξεθηλάεη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ήρνπ κφιηο νινθιεξσζεί ε 

θφξησζε ηνπ 

controls Σα θνπκπηά ειέγρνπ, φπσο ην play, stop θηι. εκθαλίδνληαη 

src Οξίδεη ην url ηνπ ήρνπ 

loop 
Κάζε θνξά πνπ ν ήρνο ηειείσλεη μεθηλάεη θαη πάιη απηφκαηα ε 

αλαπαξαγσγή ηνπ απφ ηελ αξρή 

preload Ο ήρνο θνξηψλεηαη φηαλ ε ζειίδα θνξησζεί 
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2.2.3 Canvas 

 

Μηα πεξηνρή canvas (εηζάγεηε κε ην <canvas></canvas>)  κπνξεί λα εκθαλίζεη 

δηάθνξα γξαθηθά ζε κηα ζειίδα, φπσο απιά δηαγξάκκαηα, εληππσζηαθά interfaces, κιννχκελα 

γξαθηθά, γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαι εμσηεξηθέο εηθφλεο. 

 

Όηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ην canvas εκθαλίδεηαη κία νξζνγψληα πεξηνρή δηαζηάζεσλ 300 

pixels ζην πιάηνο θαη 150 pixels ζην χςνο. Η ζρεδίαζε γξαθηθψλ κέζα ζε απηήλ γίλεηαη 

νξίδνληαο ζεκεία κέζα ζηελ πεξηνρή, κε ηελ ηερληθή pixel-based drawing API. Η JavaScript 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζρεδηάζνπκε κέζα ζηνλ canvas θαη κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε 

πάξα πνιιά πξάγκαηα. 

 

 

2.2.4 SVG 

 

2.2.4.1 σεδίαζη 

 

Σα Tags ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ HTML5 γηα λα ηνπνζεηεζεί θαη λα νξγαλσζεί ην 

πεξηερφκελν ζε επίπεδν ην νπνίν λα θαίλεηαη πεξηγξαθηθφ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε ζειίδα 

ζα θαίλεηαη σξαία. Η παξνπζίαζε ηνπ πεξηερφκελνπ ζηε ζειίδα ειέγρεηαη ρξεζηκνπνηψληαο 

Cascading Style Sheets επηπέδνπ 3, ή CSS3, ζηελ HTML5. Η ηαρχηεηα θαη ε δχλακε ηεο 

JavaScript απμάλεηαη εθζεηηθά.  Όινη νη κνληέξλνη θπιινκεηξεηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari θαη ηνπ Microsoft Internet Explorer, 

κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ θνληά ζηα επίπεδα ηεο κεραλήο ηελ JavaScript. Δπηπιένλ δνπιείεο 

απφ ηα standard groups, φπσο ην W3C θαη ην WASP, θάλεη ζίγνπξν ην γεγνλφο φηη ε 

JavaScript ζα ηξέρεη κε ζπλέπεηα απφ ηνλ έλα θπιινκεηξεηή ζηνλ άιιν. Σν SVG θαη ν 

CANVAS είλαη δχν εξγαιεία πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα πξνζζέζεηε εηθνλνγξαθήζεηο 

ζηελ HTML5 ηζηνζειίδα ζαο. (Matthew 2010)  
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Παξάδεηγκα: 

 

Έλα παξάδεηγκα γηα ην πψο ρξεζηκνπνηείηαη ην SVG είλαη ην παξαθάησ:  

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

 

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" height="190"> 

  <polygon points="100,10 40,180 190,60 10,60 160,180" 

  style="fill:lime;stroke:purple;stroke-width:5;fill-rule:evenodd;"> 

</svg> 

 

</body> 

</html> 

 

 

Σν νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απεπζείαο ζηνλ θψδηθα ηεο ζειίδαο θαη καο δίλεη ην 

παξαθάησ απνηέιεζκα:  
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2.2.4.2 SVG VS Canvas 

 

 

Σν SVG θαη ην Canvas ηα ρξεζηκνπνηνχκε  ζρεδηάζνπκε θαη δηαρεηξηζηνχκε γξαθηθά, 

εηθφλεο θιπ ζε κηα ηζηνζειίδα. Κάζε κέζν έρεη ηα ζεηηθά ηνπ θαη ηα αξλεηηθά ηνπ. Σν SVG 

δελ εμαξηάηαη απφ ηελ αλάιπζε πξάγκα ην νπνίν ην θάλεη θαηάιιειν γηα εθαξκνγέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλε κεγέζπλζε ή ηξνπνπνίεζε αλάινγα ηελ αλάιπζε. Δπίζεο ππνζηεξίδεη πάξα 

πνιχ θαιά ηελ πξνζζήθε θίλεζεο ζηεο εηθφλεο είηε κε ηε κνξθή θψδηθα είηε κε ηε βνήζεηα 

ηεο JavaScript θαη κπνξείηε λα έρεηε ηνλ πιήξε έιεγρν θάζε ζηνηρείνπ. Σέινο επεηδή ην SVG 

είλαη ζηελ νπζία έλα XML αξρείν είλαη πνιχ πην εχθνιν λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ online 

εθαξκνγέο. Όκσο ην SVG έρεη θαη δχν κεγάια κεηνλεθηήκαηα. Πξψηνλ φζν πην πνιχπινθν 

είλαη ην ζηνηρείν πνπ ρξεζηκνπνηεί ην SVG ηφζν πην αξγή απφδνζε ζα έρεη θαη δεχηεξνλ ην 

SVG απφ κφλν ηνπ δελ θάλεη γηα παηρλίδηα. 

Ο Canvas είλαη ηδαληθφο γηα επίπεδε ζρεδίαζε ιφγσ ηεο πνιχ θαιήο απφδνζεο 

πιαηθφξκαο ηνπ. Όια απνδίδνληαη σο pixel, έηζη δελ κεηψλεηαη ε νπηηθή απφδνζε ηνπ 

ζηνηρείνπ. Δπίζεο φηη ζρεδηάζνπκε κπνξνχκε λα ην απνζεθεχζνπκε ζαλ εηθφλα ηεο κνξθήο 

.jpg ή .png. Δίλαη ην θαιχηεξν γηα επεμεξγαζία εηθφλαο ζε επίπεδν pixel. Όκσο έρεη θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ, φπσο φηη φηη ζρεδηαζηεί είλαη εμνινθιήξνπ pixel. Η απφδνζε θεηκέλνπ 

είλαη πνιχ θαθή. Δπίζεο ε πξνζζήθε θίλεζεο είλαη πνιχ δχζθνιν λα επηηεπρηεί θαη δελ 

ελδείθλπηαη γηα ηελ επεμεξγαζία εηθφλσλ ζε online εθαξκνγέο γηαηί πξέπεη λα ζρεδηάδεηε ην 

ζηνηρείν φιν απφ ηελ αξρή.  

Canvas θαη SVG έρνπλ θαη ηα δχν ηα πιενλεθηήκαηα ηνπο θαη ηα κεηνλεθηήκαηα. Σα 

ρξεζηκνπνηνχκε  αλάινγα ηνπ ηη ζέινπκε λα θάλνπκε. Δάλ ζέινπκε ζηαηηθέο εηθφλεο πνπ λα 

κελ κεηαηξέπνληαη ή λα ζρεδηάζνπκε δηζδηάζηαηα γξαθηθά ν Canvas είλαη ην ηδαληθφ 

εξγαιείν. Αλ ζέινπκε θίλεζε ζηα γξαθηθά καο, κεηαβαιιφκελεο εηθφλεο θαη απφιπην έιεγρν 

ηφηε ρξεηαδφκαζηε ην SVG. 

 

 

 

 



 

 14 

2.2.4 Αποθήκεσση Πληρουοριών 

 

 

Όηαλ επηζθεπηφκαζηε κία ηζηνζειίδα, ηα δεδνκέλα ηεο απνζεθεχνληαη ζηνλ 

ππνινγηζηή καο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο JavaScript, σο ηα ιεγφκελα cookies. Σα αξρεία 

απηά ζαξψλνληαη κε θάζε αίηεζε ηνπ δηαθνκηζηή θη απηφ είλαη ην κεγάιν πιενλέθηεκά ηνπο. 

Απηφ γηαηί φηαλ απνζεθεχνληαλ πνιιά δεδνκέλα, ηα cookies έθαλαλ ηελ δηαδηθαζία 

ρξνλνβφξα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ θαηαθπγή ζε δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο απνζήθεπζεο 

ησλ δεδνκέλσλ ηεο ηζηνζειίδαο. 

 

Έηζη ζηελ HTML5 ηα δεδνκέλα ζαξψλνληαη κφλν φηαλ είλαη απαξαίηεην θαη φρη κε 

θάζε αίηεζε ηνπ δηαθνκηζηή. Κάζε ηζηνζειίδα απνζεθεχεη ζε δηαθνξεηηθφ κέξνο ηα δηθά ηεο 

δεδνκέλα, έρνληαο έηζη πξφζβαζε κφλν ζηα δηθά ηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δελ επεξεάδεηαη ν 

ρξφλνο απάληεζεο ηεο ζειίδαο παξά ηελ απνζήθεπζε ηεξάζηηνπ φγθνπ δεδνκέλσλ. Έηζη 

είλαη εθηθηφ λα απνζεθεχνληαη κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλα ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε απφδνζε 

κηαο ηζηνζειίδαο. Δπίζεο ηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ δίζθνπ 

γηα θάζε ηζηνζειίδα, έηζη ψζηε κηα ηζηνζειίδα λα έρεη πξφζβαζε κφλν ζηα δηθά ηεο 

δεδνκέλα. Καη ζε απηή ηελ κέζνδν απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ  ε HTML5 ρξεζηκνπνηεί ηελ 

JavaScript γηα λα απνζεθεχζεη ηα δεδνκέλα ηεο θάζε ηζηνζειίδαο.  

Οη δχν λένη ηξφπνη απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ είλαη νη εμήο: 

 

- sessionStorage 

- localStorage 

 

 

Η κέζνδνο sessionStorage 

 

Η κέζνδνο απηή απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα γηα κία κφλν επίζθεςε. Αθνχ ε επίζθεςε 

ηειεηψζεη ηα δεδνκέλα δηαγξάθνληαη. Γειαδή κπαίλνληαο ζε κία ζειίδα μεθηλά ε 

απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη κφιηο απνζπλδεζνχκε ε θιείζνπκε ηελ ηζηνζειίδα ηα 

δεδνκέλα απηνκάησο δηαγξάθνληαη. Απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθαξκνγέο ρσξίο 

ζχλδεζε ή γηα δηαζηαπξνχκελε αληαιιαγή κελπκάησλ. 
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Η κέζνδνο localStorage 

 

Η κέζνδνο απηή απνζεθεχεη δεδνκέλα κφληκα, δειαδή είλαη δηαζέζηκα γηα πάληα. 

 

2.2.5 Ετικέτες 

 

(W3Schools, Δηηθέηεο, Πεγή απφ ην δηαδίθηπν: http://www.w3schools.com/tags/ [Πξφζβαζε: 

09/05/12]) 

 

<!--> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζαρζνχλ ζρφιηα ζηνλ πεγαίν θψδηθα ηεο ζειίδαο 

πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Απηά ηα ζρφιηα δελ εκθαλίδνληαη ζηελ ζειίδα πνπ 

εκθαλίδεη ν πεξηεγεηήο. Η εηηθέηα ηνπ ζρνιίνπ  θιείλεη κε --> 

 

<!DOCTYPE> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κπνξεί λα θαηαιάβεη ν πεξηεγεηήο πνην πξφηππν 

ηεο HTML ρξεζηκνπνηνχκε θαη κπαίλεη ζηελ αξρή ηνπ εγγξάθνπ. Η εηηθέηα απηή δελ 

ρξεηάδεηαη λα θιείζεη. 

 

 

<a> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ελφο ζπλδέζκνπ ζε κηα άιιε ζειίδα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηδηφηεηα href. Άιιεο ηδηφηεηεο ηεο εηηθέηαο είλαη νη hreflang, media, 

ping, rel, target θαη type.  Η εηηθέηα θιείλεη κε </a> 

 

<abbr> 

Η εηηθέηα απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ππνδείμεη κηα ζπληφκεπζε. Γειαδή 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα καο δείμεη ζηνλ πεξηεγεηή φηη ε ιέμε «GR» ζεκαίλεη «Greece». Απηφ 

γίλεηαη φηαλ αθήλνπκε ην πνληίθη καο επάλσ ζηελ ζπληφκεπζε. Η εηηθέηα θιείλεη κε 

</abbr>  

http://www.w3schools.com/tags/
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<address> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξηζηεί έλαο εηδηθφο ηξφπνο εκθάληζεο ελφο 

θεηκέλνπ. Σελ ρξεζηκνπνηνχκαη ζε δηεπζχλζεηο, ππνγξαθέο θιπ. Η εηηθέηα θιείλεη κε 

</address> 

 

 

 

<area> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζεη σο ζχλδεζκν κηα πεξηνρή κέζα ζε κηα 

εηθφλα. Σνπνζεηείηαη πάληα κέζα ζηελ εηηθέηα <map></map>.  

 

<article> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ νξηζκφ εμσηεξηθνχ πεξηερνκέλνπ φπσο έλα 

θείκελν απφ κηα άιιε ηζηνζειίδα. Η εηηθέηα θιείλεη κε </article>  θαη είλαη λέα. 

 

<aside>  

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα μερσξίζεη έλα θείκελν απφ ην γεηηνληθφ ηνπ. Σν 

θείκελν κέζα ζηελ εηηθέηα είλαη ζρεηηθφ κε ην γεηηνληθφ ηνπ θαη κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί σο 

επεμεγεκαηηθφ. Η εηηθέηα θιείλεη κε </aside> θαη είλαη λέα. 

 

 

 

<audio> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζεη έλα ήρν. Δπίζεο κπνξνχκε ζε πεξίπησζε πνπ 

δελ ππνζηεξίδεηαη ε εηηθέηα απφ ηνλ πεξηεγεηή, λα γξάςνπκε θείκελν κέζα ην νπνίν 

εκθαλίδεηαη ζηελ ζειίδα. Η εηηθέηα απηή θιείλεη κε </audio> θαη είλαη λέα. 
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<b> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εκθαληζηεί έλα θείκελν κε έληνλε γξαθή. Η εηηθέηα 

θιείλεη κε </b>. 

 

<base> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζνπκε ηελ δηαδξνκή ηνπ θαθέινπ πνπ απνηειεί 

βάζε γηα φιεο ηεο δηαδξνκέο κέζα ζηε ζειίδα. Σνπνζεηείηαη  κέζα ζηελ ελφηεηα <head>. 

 

 

 

<bdo> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αιιάμνπκε ηελ θαηεχζπλζε ηνπ θεηκέλνπ, δειαδή 

λα γξάθεηαη απφ δεμηά πξνο ηα δεμηά. Η εηηθέηα θιείλεη κε </bdo>. 

 

 

<blockquote> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα μεθηλάεη ην θείκελν δεμηφηεξα απφ ην ππφινηπν 

θείκελν. Η εηηθέηα θιείλεη κε </blockquote>. 

 

 

<body> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηζεκαλζεί ην θχξην κέξνο ηνπ θψδηθα θαη 

πεξηέρεη φηη εκθαλίδεη ε ζειίδα φπσο εηθφλεο θείκελν βίληεν θ.α.. Η εηηθέηα θιείλεη κε 

</body>. 

 

 

<br/> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ζέινπκε λα ηειεηψζεη ην θείκελν θαη λα ζπλερίζνπκε 

ζε θαηλνχξηα.  
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<button> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζάγνπκε έλα θνπκπί. Μέζα ζηελ εηηθέηα 

κπνξνχκε λα γξάςνπκε θείκελν ή λα βάινπκε εηθφλα πνπ ζα εκθαλίδεηαη ζην θνπκπί ζε 

αληίζεζε κε ην θνπκπί πνπ δεκηνπξγνχκε κε ηελ εηηθέηα <input> ζηελ νπνία δελ ππάξρεη 

απηή ε δπλαηφηεηα. Η εηηθέηα θιείλεη κε </button>. 

 

 

<canvas> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξηζζεί ε νξζνγψληα πεξηνρή πνπ κπνξνχκε λα 

ζρεδηάζνπκε γξαθηθά φπσο αλαιχζεθε ζην θεθάιαην 2.2.4. Η εηηθέηα θιείλεη κε </canvas> 

θαη  είλαη λέα.   

 

 

<caption> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζάγνπκε ιεδάληεο ζηνπο πίλαθεο. Μπνξνχκε λα 

νξίζνπκε κφλν κία ιεδάληα ζε θάζε πίλαθα, ε νπνία ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ απηφλ, κε 

ζηνίρηζε ζην θέληξν. Η εηηθέηα θιείλεη κε </caption>. 

 

 

<code> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εκθαλίδεηαη ην θείκελν ζαλ θψδηθαο γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ. Η εηηθέηα θιείλεη κε </code>. 

 

 

<col> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζνπκε ηηο ηδηφηεηεο κηαο ζηήιεο ελφο πίλαθα. 

Μέζα ζε απηή ηελ εηηθέηα δελ γξάθνπκε ηίπνηα, πεξηέρεη κφλν ηδηφηεηεο. Η εηηθέηα θιείλεη 

κε </col>. 

 

<colgroup> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζεη έλα ζχλνιν ζηειψλ πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο 

ηδηφηεηεο. Η εηηθέηα θιείλεη κε </colgroup>. 
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<command> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζάγεηαη έλα θνπκπί ειέγρνπ. Η εηηθέηα θιείλεη κε 

</command> θαη είλαη λέα. 

 

 

 

<datalist> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζεη κία ιίζηα απφ δηαζέζηκεο επηινγέο πνπ 

κπνξεί λα πάξεη έλα πεδίν. Η εηηθέηα θιείλεη κε </datalist> θαη είλαη λέα. 

 

<del> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα εκθαλίδεηαη ην θείκελν κε κία γξακκή επάλσ ηνπ, 

δειαδή ζαλ δηαγξακκέλν. Η εηηθέηα θιείλεη κε </del>.  

 

 

<details> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζηεζνχλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα κηα ζειίδα 

νη νπνίεο εκθαλίδεηαη κφλν φηαλ ν ρξήζηεο ην επηζπκεί. Η εηηθέηα θιείλεη κε </details> θαη 

είλαη λέα.  

 

 

<dfn> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηζεκάλνπκε έλαλ φξν. Η εηηθέηα θιείλεη κε 

</dfn>. 

 

 

<div> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηκήκαηα κέζα ζην έγγξαθν 

HTML. Σα πεξηερφκελα πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηελ εηηθέηα κπνξνχλ λα ιάβνπλ έλα εληαίν 

ζηπι. Η εηηθέηα θιείλεη κε </div>. 
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<dl> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζάγνπκε κία ιίζηα νξηζκψλ. Η εηηθέηα βγαίλεη 

απφ ηα αξρηθά ηνπ Definition List δειαδή ιίζηα νξηζκψλ. Η εηηθέηα θιείλεη κε </dl>. 

 

 

 

<dt> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη ζηε γξακκή πνπ πεξηέρεηαη ν φξνο ζηελ ιίζηα νξηζκψλ. Η 

εηηθέηα θιείλεη κε </dt>.  

 

 

<em> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εκθαληζηεί έλα θείκελν κε πιάγηνπο θαη θάπσο 

αρλνχο ραξαθηήξεο. Η εηηθέηα θιείλεη κε </em>. 

 

 

<embed> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζάγνπκε κηα εμσηεξηθή εθαξκνγή , φπσο έλα 

πξφζζεην. Η εηηθέηα θιείλεη κε </embed> θαη είλαη λέα.  

 

 

<fieldset> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία πιαηζίνπ γχξν απφ ηα πεξηερφκελα, 

κεηαμχ εηηθέηαο αξρή θαη ηέινπο. Η εηηθέηα θιείλεη κε </fieldset>. 

 

 

<figcaption> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζνπκε επηθεθαιίδα ζην ζηνηρείν <figure> θαη 

κπαίλεη κέζα ζε απηή. Η εηηθέηα θιείλεη  κε </figcaption> θαη είλαη λέα. 
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<figure> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νκαδνπνηήζεη ζηνηρεία.  Η εηηθέηα θιείλεη κε 

</figure>. 

 

 

 

 

<form> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή θνξκψλ ζηελ ζειίδα. Η θφξκα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη δεδνκέλα. Η εηηθέηα θιείλεη κε </form>.  

 

 

<footer> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξηζηεί ην ππνζέιηδν ηεο ζειίδαο. Η εηηθέηα θιείλεη 

κε </footer> θαη είλαη λέα.  

 

 

<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξηζηεί κηα επηθεθαιίδα. Η κεγαιχηεξε 

επηθεθαιίδα νξίδεηαη κε ηελ εηηθέηα <h1> θαη ε κηθξφηεξε κε <h6>. Η εηηθέηα θιείλεη κε 

</h1>, </h2>, </h3>, </h4>, </h5>, </h6> αληίζηνηρα.  

 

 

<head> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξηζηεί ε θεθαιίδα ηεο ζειίδαο. Όηη ππάξρεη κέζα 

ζε απηή ηελ εηηθέηα δελ εκθαλίδεηαη ζηελ ζειίδα. Η εηηθέηα θιείλεη κε </head>. 

 

 

 

<header> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξηζηεί ε επηθεθαιίδα ηεο ζειίδαο. Η εηηθέηα 

θιείλεη κε </header> θαη είλαη λέα. 
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<hgroup> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα ζχλνιν απφ επηθεθαιίδεο. Η 

εηηθέηα θιείλεη κε </hgroup> θαη είλαη λέα. 

 

 

 

<hr> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζαρζεί έλα γξαθηθφ νξηδφληηαο γξακκήο ζηε 

ζειίδα.  

 

<html> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα μεθηλήζεη έλα αξρείν HTML. Η εηηθέηα θιείλεη κε 

</html>.  

 

 

<i> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εκθαλίζεη έλα θείκελν κε πιάγηνπο ραξαθηήξεο. Σν 

i κέζα ζηελ εηηθέηα είλαη ην αξρηθφ γξάκκα ηεο ιέμεο italics. Η εηηθέηα θιείλεη κε </i>. 

 

 

<iframe> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζάγνπκε έλα άιιν έγγξαθν HTML κέζα ζε έλα 

έλζεην παξάζπξν. Η εηηθέηα θιείλεη κε </iframe>. 

 

 

<img> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα βάινπκε εηθφλα ζηελ ζειίδα καο, 
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<input> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζαρζεί κία θφξκα ζηελ νπνία κπνξνχλ λα 

εηζαρζνχλ δεδνκέλα. 

 

 

<ins> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηζεκάλεη έλα θείκελν ζαλ πξνζηηζέκελν θαη 

εκθαλίδεηαη ππνγξακκηζκέλν. Η εηηθέηα θιείλεη κε </ins>. 

 

 

<keygen> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξέρεη αζθαιή ηαπηνπνίεζε ζε φπνηνλ ζπλδέεηαη 

ή εγγξάθεηαη ζηε ζειίδα. Απηφ πνπ θάλεη είλαη λα δεκηνπξγεί δχν θιεηδηά θάζε θνξά πνπ 

γίλεηαη κηα είζνδνο ή εγγξαθή θαη θξαηάεη ην έλα ζηνλ sever θαη ην άιιν ην ζηέιλεη ζηνλ 

ρξήζηε ψζηε λα γίλεηαη ηαπηνπνίεζε. Η εηηθέηα θιείλεη κε </keygen> θαη είλαη λέα.  

 

 

<kbd> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδείμεη ζηνλ ρξήζηε πην αθξηβψο θείκελν 

ρξεηάδεηαη λα πιεθηξνινγήζεη. Η εηηθέηα θιείλεη κε </kbd>.  

 

 

<label> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κπνξνχκε λα βάινπκε θείκελν ζε δηάθνξνπο 

κεραληζκνχο θνξκψλ φπσο έλα θνπκπί επηινγήο. Η εηηθέηα θιείλεη κε </label>. 

 

 

<legend> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ιεδάληαο ζην ζηνηρείν fieldset. Η εηηθέηα 

θιείλεη κε </legent>. 
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<li> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή γξακκψλ ζε κηα ιίζηα. Η εηηθέηα θιείλεη 

κε </li>.  

 

 

<link> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδέζνπκε ην έγγξαθν καο κε έλα εμσηεξηθφ 

θχιιν css πνπ θαζνξίδεη ην ζηπι ηεο ζειίδαο.  

 

 

<map> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξηζηνχλ νη πεξηνρέο πάλσ ζε κηα εηθφλα νη 

νπνίεο ζα ιεηηνπξγνχλ σο ζχλδεζκνη.  

 

<mark> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηνληζηεί ην θείκελν πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε απηή. Η 

εηηθέηα θιείλεη κε </mark> θαη είλαη λέα.  

 

 

<menu> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζάγνπκε έλα κελνχ ζηε ζειίδα. Η εηηθέηα θιείλεη 

κε </menu>.  

 

 

<meta> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζζέζνπκε κεηα-πιεξνθνξίεο ζηελ ζειίδα καο 

φπσο ηηο ιέμεηο θιεηδηά πνπ δηαβάδνπλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο. 

  

<meter> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εκθαλίζνπκε ηελ θιίκαθα κέηξεζεο ελφο κεγέζνπο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηή ηελ εηηθέηα είλαη λα μέξνπκε ηελ 

ειάρηζηε θαη ηελ κέγηζηε ηηκή. Η εηηθέηα θιείλεη κε </meter> θαη είλαη λέα . 
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<nav> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζνπκε ηελ πεξηνρή πνπ ηνπνζεηείηε ην κελνχ 

πινήγεζεο, δειαδή ηα θνπκπηά «Πξνεγνχκελν» θαη «Δπφκελν». Η εηηθέηα θιείλεη κε 

</nav> θαη είλαη λέα.  

 

 

<noscript> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θπιινκεηξεηήο ηνπ ρξήζηε 

δελ ππνζηεξίδεη scripts, λα ηνπ εκθαλίδεη ην κήλπκα πνπ βξίζθεηε κέζα ζηελ εηηθέηα. Η 

εηηθέηα θιείλεη κε </noscript>. 

 

<object> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξηζηνχλ αληηθείκελα φπσο ήρνο βίληεν θ.α.. ηελ 

HTML5 γηα κεγαιχηεξε επθνιία ρξεζηκνπνηνχκε ηηο εηηθέηεο <audio> γηα ηνλ ήρν θαη 

<video> γηα ην βίληεν. ε πεξίπησζε πνπ ν θπιινκεηξεηήο δελ ππνζηεξίδεη ηελ εηηθέηα 

εκθαλίδεηαη ην κήλπκα πνπ έρνπκε γξάςεη κέζα ζε απηήλ. Η εηηθέηα θιείλεη κε </object>.  

 

 

<ol> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα αξηζκεκέλε ιίζηα ζηε ζειίδα 

καο. Η εηηθέηα θιείλεη κε </ol>.  

 

 

<optgroup> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νκαδνπνηήζεη ηηο επηινγέο ζηηο ιίζηεο επηινγψλ. Η 

εηηθέηα θιείλεη κε </optgroup>.  

 

<option>  

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζαρζνχλ επηινγέο ζηηο ιίζηεο επηινγψλ. Η εηηθέηα 

θιείλεη κε </option>. 
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<output> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εκθαλίδεη απνηειέζκαηα φπσο απηά ησλ scripts. Η 

εηηθέηα θιείλεη κε <output> θαη είλαη λέα. 

 

 

<p> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εκθαλίζνπκε ην θείκελν ην νπνίν εζσθιείεηαη κέζα 

ζηελ εηηθέηα σο κία παξάγξαθν. Η εηηθέηα θιείλεη κε </p>. 

 

 

 

<param> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζνπκε παξακέηξνπο ζε έλα αληηθείκελν.  

 

 

<pre> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εκθαλίζεη ην θείκελν ην νπνίν βξίζθεηαη κέζα ζηελ 

εηηθέηα αθξηβψο φπσο ην έρνπκε γξάςεη, δειαδή κε θελά κεηαμχ ιέμεσλ ή γξακκάησλ θηι.. 

Η εηηθέηα θιείλεη κε </pre>. 

 

<progress> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γηα λα εκθαλίδνπκε ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο κίαο 

εξγαζίαο. Η εηηθέηα θιείλεη </progress> θαη είλαη λέα. 

 

 

<q> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζνπκε έλα θείκελν ζαλ απφζπαζκα, ρσξίο λα 

αιιάδεη παξάγξαθν. Σν θείκελν ηνπνζεηείηε κέζα ζε εηζαγσγηθά. Η εηηθέηα θιείλεη κε </q>. 
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<rp>  

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ νξίδνπκε  κία επεμήγεζε ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 

φηαλ ν πεξηεγεηήο δελ ππνζηεξίδεη Κηλέδηθνπο ραξαθηήξεο. Η εηηθέηα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ 

εηηθέηα <rt> ε νπνία πεξηέρεη ηελ εμήγεζε. Η εηηθέηα θιείλεη κε </rp> θαη είλαη λέα. 

 

<rt> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γξάςνπκε ηελ επεμήγεζε πνπ ζα εκθαλίδεηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν πεξηεγεηήο δελ ππνζηεξίδεη Κηλέδηθνπο ραξαθηήξεο. Η εηηθέηα θιείλεη κε 

</rt> θαη είλαη λέα. 

 

<ruby> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζνπκε κηα επεμήγεζε γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν 

πεξηεγεηήο δελ ππνζηεξίδεη Κηλέδηθνπο ραξαθηήξεο. Η εηηθέηα θιείλεη κε </ruby> θαη είλαη 

λέα. 

 

 

<samp> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην απνηέιεζκα ελφο θψδηθα. Η 

εηηθέηα θιείλεη κε </samp>. 

 

<script> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζάγνπκε έλα θψδηθα script ζηε ζειίδα καο. Η 

εηηθέηα θιείλεη κε </script>. 

 

 

<section> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα νξίζνπκε ηκήκαηα κέζα ζηελ ζειίδα. Η εηηθέηα 

θιείλεη κε </section> θαη είλαη λέα. 

 

<select> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζάγνπκε ιίζηεο επηινγψλ ζηελ ζειίδα. ε εηηθέηα 

θιείλεη κε </select>.  
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<small> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εκθαλίδεη ην θείκελν κέζα ζε απηή κε κηθξνχο 

ραξαθηήξεο. Η εηηθέηα θιείλεη κε </small>.  

 

<source> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζζέζνπκε πάλσ απφ έλα κέζα είηε ήρνπ είηε 

βίληεν. Η εηηθέηα θιείλεη κε </source> θαη είλαη λέα. 

 

<span> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νκαδνπνηήζνπκε έλα θείκελν έηζη ψζηε λα 

κπνξνχκε λα ηνπ νξίζνπκε θνηλφ ζηπι. Η εηηθέηα θιείλεη κε </span>.  

 

 

 

 

<strong> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εκθαλίδεηαη ην θείκελν κε έληνλνπο ραξαθηήξεο. ε 

εηηθέηα θιείλεη κε </strong>. 

 

<style> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζνπκε ζηπι ζηελ ζειίδα καο. Η εηηθέηα θιείλεη 

κε </style>.  

 

<sub> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εκθαληζηεί ην θείκελν ρακειφηεξα απφ ην ππφινηπν 

θείκελν, σο καζεκαηηθή βάζε. Η εηηθέηα θιείλεη κε </sub>. 

 

<summary> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα γξάςνπκε ηελ επηθεθαιίδα ηεο εηηθέηαο <details>. Η 

εηηθέηα θιείλεη κε </summary>  θαη είλαη λέα. 
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<sup> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εκθαληζηεί ην θείκελν ζε πςειφηεξν ζεκείν απφ ην 

ππφινηπν θείκελν, σο καζεκαηηθφο εθζέηεο δειαδή. Η εηηθέηα θιείλεη κε </sup>. 

 

<table> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή πηλάθσλ ζηελ ζειίδα. Η εηηθέηα θιείλεη 

κε </table>.  

 

<tbody> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζνπκε ηεο γξακκέο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ 

πίλαθα. Η εηηθέηα θιείλεη κε </tbody>. 

 

 

<td> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζνπκε θειηά ζηηο γξακκέο ησλ πηλάθσλ. Η 

εηηθέηα θιείλεη κε </td>. 

 

<textarea> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα βάινπκε κία πεξηνρή θεηκέλνπ κέζα ζε θφξκεο. Η 

εηηθέηα θιείλεη κε </textarea>.  

 

<tfoot> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζνπκε ηηο γξακκέο κέζα ζε απηή σο ππνζέιηδν 

πίλαθα. Η εηηθέηα θιείλεη κε </tfoot>. 

 

 

<th> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα βάινπκε επηθεθαιίδεο ζε έλα πίλαθα. Η εηηθέηα 

θιείλεη κε </th>. 
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<thead> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζνπκε επηθεθαιίδεο ζε έλα πίλαθα. Η εηηθέηα 

θιείλεη κε </thead>. 

 

 

<time> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εκθαλίδεη ηελ ψξα θαη ηελ εκεξνκελία είηε καδί 

είηε κεκνλσκέλα. Η εηηθέηα θιείλεη κε </time> θαη είλαη λέα.  

 

 

 

<title> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζάγνπκε ηνλ ηίηιν ηεο ζειίδαο καο. Η εηηθέηα 

θιείλεη κε </title>. 

 

 

 

 

<tr>  

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζάγνπκε γξακκέο ζε έλα πίλαθα. Η εηηθέηα 

θιείλεη κε </tr>. 

 

 

<ul> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζάγνπκε κηα ιίζηα ζηε ζειίδα. Η εηηθέηα θιείλεη 

κε </ul>. 

 

 

<var> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζνπκε κία κεηαβιεηή ηνπ θψδηθα 

πξνγξακκαηηζκνχ. Η εηηθέηα θιείλεη κε </var>. 
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<video> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζάγνπκε έλα βίληεν ζηελ ζειίδα. ε εηηθέηα θιείλεη 

κε </video> θαη είλαη λέα.  

 

 

<wbr> 

Η εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδείμεη ζηνλ θπιινκεηξεηή ζε πνην ζεκείν ηεο 

ζειίδαο ζα ζπλερίζεη κηα ιέμε φηαλ εθείλε είλαη πνιχ κεγάιε γηα λα εκθαληζηεί ζε κηα 

ζεηξά. Η εηηθέηα θιείλεη κε </wbr> θαη είλαη λέα. 

 

 

2.2.6 Φσλλομετρητές 

 

 Οη ηειεπηαίεο εθδφζεηο ησλ θπιινκεηξεηψλ Mozilla Firefox, Google Chrome, 

Opera, Safari θαζψο θαη ν Internet Explorer 9, ππνζηεξίδνπλ κφλν κεξηθά απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο HTML5. ην κέιινλ ζα ππνζηεξίδνπλ φινη νη browser φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνηχπνπ. 

 

 

 

 

2.3 CSS3 

 

 

CSS ζεκαίλεη Cascading Style Sheets θαη είλαη ζηπι, δειαδή ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

κπνξνχκε λα νξίζνπκε γηα ηηο HTML ζειίδεο. Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο κπνξεί λα αθνξνχλ 

κεγέζε γξακκαηνζεηξάο, δηαζηάζεηο αληηθεηκέλσλ θαη θσηνγξαθηψλ, ρξψκαηα ζην θφλην ή 

θαη ζηα γξάκκαηα θ.α.. 
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Γξάθνληαο ηηο ζειίδεο καο κφλν κε HTML θψδηθα, κπνξνχκε λα νξίζνπκε ην ρξψκα 

θαη ην κέγεζνο ηνπ θεηκέλνπ αιιά θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηεο ζειίδαο (φπσο πίλαθεο, links, 

ιίζηεο θηι). Γηα λα αιιάμνπκε ην ρξψκα θάπνηνπ θεηκέλνπ ή ην ρξψκα ελφο πίλαθα, ζα 

πξέπεη λα βξνχκε ην ρξψκα απηφ κέζα ζηνλ θψδηθα θαη λα ην αιιάμνπκε. Η δηαδηθαζία απηή 

κπνξεί λα θαληάδεη εχθνιε φηαλ έρνπκε λα δηαρεηξηζηνχκε κηα κφλν ζειίδα, αιιά έλα site 

απνηειείηαη απφ δεθάδεο ζειίδεο ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη λα δηαρεηξηδφκαζηε εχθνια θαη 

γξήγνξα.  

 

Φαληαζηείηε, γηα παξάδεηγκα, πφζν ρξνλνβφξν ζα είλαη αλ ζειήζνπκε θάπνηα ζηηγκή 

λα αιιάμνπκε ηα ρξψκαηα ζην θχξην κελνχ ηνπ site καο, ην νπνίν επαλαιακβάλεηαη ζε φιεο 

ηηο ζειίδεο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζα ρξεηαδφηαλ λα αλνίγνπκε θάζε ζειίδα ηνπ site θαη λα 

αιιάδνπκε ηα ρξψκαηα ηνπ θφληνπ θαη ησλ links ηνπ κελνχ, δηαδηθαζία πνπ εθηφο απφ 

ρξνλνβφξα είλαη θαη θνπξαζηηθή.  

 

Με ηελ ρξήζε CSS κπνξνχκε λα νξίδνπκε ρξψκαηα θαη κεγέζε νξγαλσκέλα ζε ζηπι 

θαη έπεηηα λα εθαξκφδνπκε ηα ζηπι απηά ζηα ζηνηρεία ησλ ζειίδσλ ηνπ site καο. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν, θάζε θνξά πνπ αιιάδνπκε ην ρξψκα ελφο ζηπι, αιιάδεη ην ρξψκα φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ αλαθνξά ζην ζηπι απηφ. Έηζη αλ έρνπκε νξίζεη έλα ζηπι γηα ην θχξην 

κελνχ ηνπ site, ηφηε ζα ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπκε ην ρξψκα ηνπ ζηπι απηνχ θαη απηφκαηα ζα 

εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο ζειίδεο. 

 

Δθηφο απφ ηελ επθνιία ζηελ δηαρείξηζε ελφο site, έλα άιιν ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα 

ηεο ρξήζεο CSS ζηηο ζειίδεο είλαη ν "θαζαξφηεξνο" θψδηθαο, ρσξίο πνιιέο ηδηφηεηεο ζηηο 

εηηθέηεο νη νπνίεο ηνλ θάλνπλ δπζαλάγλσζην. Δπηπιένλ θάλεη γξεγνξφηεξε ηελ πινήγεζε 

θαζψο ην αξρείν, κέζα ζην νπνίν νξίδνληαη ηα ζηπι, "δηαβάδεηαη" απφ ηνλ θπιινκεηξεηή 

κφλν κηα θνξά θαη έπεηηα απνζεθεχεηαη ζηελ cache memory, κεηψλνληαο έηζη ην κέγεζνο ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ γίλεηαη download απφ ηνπο θπιινκεηξεηέο. 

 

Παξάδεηγκα CSS: ηελ πξψηε εηθφλα βιέπνπκε κηα απιή ζειίδα HTML πξηλ ηε 

ρξήζε CSS θαη ζηελ δεχηεξε κεηά ηε ρξήζε ηνπ. 
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2.4 JavaScript 

 

2.4.1 Γενικά 

 

 

Η γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ JavaScript δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Brednan Eich 

εηαηξίαο Netscape κε ην φλνκα Mocha. Όηαλ θπθινθφξεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1995 
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κεηνλνκάζηεθε ζε LiveScript, πξηλ πάξεη ηελ ζεκεξηλή ηεο νλνκαζία ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

1995. Γελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java αλ θαη πήξε απηφ ην 

φλνκα ιφγσ ηνπ φηη θηίζηεθε πάλσ ζηελ Java. Όηαλ έλαο πεξηεγεηήο έρεη εκπινπηηζηεί κε 

έλα δηεξκελέα JavaScript κπνξεί ζηελ νπζία λα κεηαθξάζεη έλα θείκελν γξακκέλν ζηε 

JavaScript ην νπνίν κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη έλα ζηαηηθφ πεξηερφκελν ζειίδαο. Δπίζεο ε 

JavaScript: 

 Γξάθεηαη κε θσδηθνπνίεζε Unicode 

 Αλαγλσξίδεη ηε δηαθνξά πεδψλ-θεθαιαίσλ 

 Αγλνεί θελά θαη θελέο γξακκέο  

 Κάζε ζηνηρείν δηαρσξίδεηαη απφ εξσηεκαηηθφ (;) ην νπνίν κπνξεί λα 

παξαιεθζεί αλ ηα ζηνηρεία βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο γξακκέο 

 ρφιηα κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ κεηαμχ // θαη ην ηέινο ηεο γξακκήο θαη κεηαμχ 

/* θαη */ 

 Σα αλαγλσξηζηηθά είλαη απιά νλφκαηα γηα λα μερσξίζνπκε κεηαβιεηέο, 

ιεηηνπξγίεο θαη γηα λα βάινπκε ηακπέιεο. 

 

 

 

 

 

 

Παξάδεηγκα JavaScript:  

 

Μπνξνχκε λα εηζάγνπκε έλα πξνεηδνπνηεηηθφ θνπκπί ελζσκαηψλνληαο ηνλ 

παξαθάησ θψδηθα : 

 

<script> 

function myFunction() 

{ 

alert("Hello! I am an alert box!"); 

} 

</script> 
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Ο θψδηθαο θαιείηαη εηζάγνληαο έλα απιφ θνπκπί ζηελ ζειίδα καο : 

 

<input type="button" onclick="myFunction()" value="Show alert box" /> 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 jQuery 

 

Η  jQuery είλαη ε πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελε βηβιηνζήθε ηεο JavaScript. 

Γεκηνπξγήζεθε απφ κηα νκάδα πξνγξακκαηηζηψλ κε αξρεγφ ηνλ Dave Methwin, κε ζθνπφ 

ηελ απινχζηεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο JavaScript, θαη δεκνζηεχηεθε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2006 . 

Η jQuery δηαηίζεηαη δσξεάλ θαη επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη απφ άιινπο πξνγξακκαηηζηέο ζε 

δηάθνξα πξφζζεηα φπσο ππεξεζίεο δηθηχνπ, ρεηξηζκφ cookies, δπλακηθέο ιίζηεο, XML θαη 

άιια. Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη γξαθηθά, εθαξκνγέο θ.α. θαη έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Microsoft ζην πξφγξακκα ηεο Visual Studio θαη απφ ηελ Nokia ζηελ δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα 

δεκηνπξγίαο εθαξκνγψλ. 

 

Παξάδεηγκα JQuery:  

 

Γηα λα εκθαλίζνπκε ή λα εμαθαλίζνπκε ηελ πξψηε παξάγξαθν ελφο θεηκέλνπ κε εθέ 

θχιηζεο, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ παξαθάησ θψδηθα ν νπνίνο ζα καο εκθαλίδεη 

δχν θνπκπηά ηα νπνία παηψληαο ηα ζα εκθαλίδνπλ ή εμαθαλίδνπλ ηελ παξάγξαθν:  

 

Code: 

$("div.contentToChange p.firstparagraph:hidden").slideDown("slow"); 

$("div.contentToChange p.firstparagraph:visible").slideUp("slow"); 
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2.5 Flash 

 

 

Γεκηνπξγήζεθε αξρηθά σο Macromedia Flash θαη είλαη ε πην δεκνθηιήο πιαηθφξκα 

γηα ηελ εηζαγσγή δηαθεκίζεσλ, δηαδξαζηηθψλ θαη κε, θηλνχκελσλ εηθφλσλ θαη βίληεν ζε 

ηζηνζειίδεο. Πξνήιζε απφ ηελ εθαξκνγή SmartSketch ηεο FutureWave Software. Ήηαλ κία 

εθαξκνγή γηα ππνινγηζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηπιφ θαη δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ 

Jonathan Gay, ελφο εθ ησλ ηδξπηψλ ηεο FutureWave Software. Σν flash επίζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή εθαξκνγψλ θαη ηζηνζειίδσλ. Γεκηνπξγήζεθε απφ ηελ 

εθαξκνγή SmartSketch ηελ νπνία αλέπηπμε ν Jonathan Gay. Σελ αλάπηπμε ηνπ έρεη αλαιάβεη 

πιένλ ε εηαηξία Adobe κεηά απφ ηελ εμαγνξά ηεο Macromedia ην 2005, ε νπνία ήηαλ 

ππεχζπλε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ. Τπνζηεξίδεη ακθίδξνκε ρξήζε βίληεν θαη ήρνπ θαη κπνξεί 

λα αληρλεχζεη νηηδήπνηε εηζάγεη ν ρξήζηεο κε ην πιεθηξνιφγην, ην πνληίθη, ην κηθξφθσλν 

θαη ηελ θάκεξα. 

 

Γηα λα αλαπαξαρζεί ην πεξηερφκελν ηνπ Flash ρξεηάδεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ Flash 

Player ζηελ ζπζθεπή (ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, θηλεηά, ηακπιέηεο θ.α.), ην νπνίν 

δηαηίζεηαη δσξεάλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Adobe.  

 

Σα αξρεία Flash έρνπλ ηελ επέθηαζε .SWF ην νπνίν ζεκαίλεη (ShockWave Flash). Σα 

ζπγθεθξηκέλα κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ κε έλα αλεμάξηεην Flash Player. Σα αξρεία βίληεν 

Flash έρνπλ ηελ επέθηαζε .FLV θαη κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα αλαπαξαρζνχλ κε έλα 

flv player φπσο ην VLC θ.α.. 

Γηαθήκηζε Flash 

Σν Flash είλαη δηαζέζηκν ζε πάξα πνιιά ππνινγηζηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα φπσο 

ηα Windows, Mac OS, Linux, Solaris, IRIS, BeOS θ.α.. ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ησλ 

θηλεηψλ ππνζηεξίδεηαη ζηα Android, Windows CE, QNX, Symbian, Palm OS θ.α.. Αληίζεηα 

κε φια απηά ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, δελ ππάξρεη ην Flash ζηηο iOS ζπζθεπέο νη νπνίεο 
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θαιχπηνπλ έλα ηεξάζηην πνζνζηφ ηεο αγνξάο. Απηφ απνηειεί ζνβαξφ πιήγκα γηα ηελ Adobe, 

αλ θαη  ππάξρνπλ ηξφπνη λα ιεηηνπξγήζεη ζηηο ζπζθεπέο iOS φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ 

κέζσ Adobe AIR.   

2.6 Html5 vs Flash 

 

 

Απηή ε θφληξα έρεη μεθηλήζεη πξηλ αξθεηφ θαηξφ θαη ζπλερίδεη κέρξη θαη ζήκεξα. Δδψ 

θαη πάλσ απφ 15 ρξφληα ην Flash θαηέρεη ηνλ κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο ζηελ ζρεδίαζε 

θαη δηαλνκή παηρληδηψλ θαη δηαθεκίζεσλ θαη ζηελ αλαπαξαγσγή βίληεν. Αλ θαη ρξεηάδεηαη ε 

εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ είλαη ην πην δηαδεδνκέλν κέζν γηα θάζε δηαδξαζηηθφ κέζν ζε 

ηζηνζειίδεο. Τπνινγίδεηαη φηη 85% ησλ πην δεκνθηιψλ ηζηνζειίδσλ, 75% ησλ δηαδηθηπαθψλ 

βίληεν θαη 70% ησλ δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ην Flash. Αιιά νξηζκέλνη 

ρξήζηεο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ρξήζηεο ησλ πξντφλησλ ηεο Apple, παξαπνλέζεθαλ φηη δελ 

ηνπο «θάιππηε» πιένλ. Γειαδή πνιινί απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Mac OS X θαη 

Linux παξαπνλέζεθαλ γηαηί ην Flash ρξεζηκνπνηνχζε πνιχ απφ ηελ ππνινγηζηηθή κλήκε 

ηνπο γηα λα παίμεη έλα απφζπαζκα βίληεν.   

Δθεί θάλεη θαη ηελ είζνδν ηεο ε Apple ε νπνία αξλείηαη λα θάλεη φια ηα πξντφληα ηεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ iOs, ζπκβαηά κε ην Flash. Ο ηφηε CEO θαη ζπληδξπηήο Steve Jobs 

ππνζηήξημε φηη ην Flash δελ κπνξεί λα καο δψζεη ηίπνηα πεξηζζφηεξν μεθηλψληαο έηζη έλαλ 

άηππν πφιεκν. 
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Γηα απηφ ην ιφγν ην WHATWG, ζην νπνίν είλαη κέινο θαη ε Apple, μεθίλεζε ηελ 

αλάπηπμε ηεο HTML5 έρνληαο ζην λνπ ηελ δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο ρσξίο θαλέλα 

πξφζζεην, νπνηνπδήπνηε βίληεν, γξαθηθνχ, δηαθήκηζεο ή νηηδήπνηε άιιν ρξεζηκνπνηνχζε 

κέρξη ηφηε Flash γηα λα εκθαληζηεί.  

 

Έλα αθφκα πιενλέθηεκα ηεο HTML5 απέλαληη ζην Flash είλαη φηη είλαη πνιχ πην 

εχθνιε ε αλάγλσζή ηεο. Καη απηφ γηαηί ε HTML5 γξάθεηαη ζε απιφ θείκελν ελψ ην Flash  

ζε δπαδηθή κνξθή. Καη παξφιν πνπ είλαη πην εχθνιν λα θαηαζθεπαζηνχλ ηζηνζειίδεο Flash, 

γηα ην ιφγν φηη ε HTML5 ρξεηάδεηαη CSS θαη JavaScript, απηά ηα εξγαιεία είλαη αθξηβά ζε 

αληίζεζε κε ηελ HTML5 ε νπνία είλαη δσξεάλ. 

 

Οη πξνγξακκαηηζηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ HTML5, επηζεκαίλνπλ φηη είλαη αδχλαην 

απφ κία κεραλή αλαδήηεζεο λα δηαβάζεη νηηδήπνηε είλαη γξακκέλν ζε κία δηαθήκηζε ή έλα 

banner θηηαγκέλν ζε Flash. Έηζη ζε ζρεηηθέο αλαδεηήζεηο δελ θέξλεη εκθαλίζεηο ησλ 

ζειίδσλ πνπ ηα πεξηέρνπλ ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Με ηελ HTML5 απηφ αιιάδεη ιφγσ ηνπ 

φηη είλαη θαζαξφ θείκελν. Έηζη ε κεραλή κπνξεί λα πηάζεη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 

banners θαη λα θέξεη εκθαλίζεηο ηηο ζειίδαο ζηα απνηειέζκαηα ησλ αλαδεηήζεσλ. 

 

Πιενλέθηεκα ζεσξείηαη επίζεο ην φηη ε HTML5 είλαη δσξεάλ θαη κπνξνχλ φινη λα 

αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο θαη φρη λα εμαξηψληαη απφ κία εηαηξία γηα ηελ εμέιημε ηεο 

γιψζζαο φπσο γίλεηαη κε ην Flash. Έηζη κπνξεί λα ππάξμεη κηα ηεξάζηηα αλάπηπμε ζηελ 

γιψζζα.  

 

Αλ θαη θαίλεηαη πσο ην Flash έρεη απνδερζεί ηελ αλσηεξφηεηα ηεο HTML5, 

θξίλνληαο απφ ηελ θίλεζε ηεο Adobe λα δεκηνπξγήζεη εξγαιείν ην νπνίν αλαιακβάλεη λα 

θάλεη ηελ κεηαηξνπή απφ Flash ζε HTML5, έρεη αθφκα έλα ηεξάζηην κεηνλέθηεκα. Παξφιν 

πνπ πνιιέο ηζηνζειίδεο έρνπλ εηζάγεη ζηηο ζειίδεο ηνπο ηνλ θψδηθα, νη θπιινκεηξεηέο 

αθφκα δελ ππνζηεξίδνπλ ηελ HTML5 πιήξσο. Απηφ αλαγθάδεη πνιινχο λα θαηαθχγνπλ 

ζηελ παιηά θαη δνθηκαζκέλε ιχζε ηνπ Flash. Αιιά είλαη ζίγνπξν πσο είλαη ζέκα ρξφλνπ 

κέρξη ε HTML5 λα θαηαιάβεη πιήξσο ηελ δηαδηθηπαθή θαζεκεξηλφηεηαο καο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

HTML5, ευαρμογές και iAd  

 

3.1 iAd 

 

 

Η Apple φια απηά ηα ρξφληα έρεη αλαπηχμεη έλα αίζζεκα «απέρζεηαο» απέλαληη ζηελ 

ηερλνινγία Flash ηεο Adobe. Έηζη ζέινληαο λα εηζάγεη ηεο δηθέο ηηο δηαθεκίζεηο ζε πνιιέο 

δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζε έλα iproduct (iphone,  ipad, θιπ.) αλέπηπμε ην iΑd 

(Ιζηνζειίδα Apple γηα iAd http://advertising.apple.com/). Σν iΑd είλαη κία δηαθήκηζε ε 

νπνία εκθαλίδεηαη ηελ ζηηγκή πνπ πινεγνχκαζηε, ε νπνία ζηελ νπζία εθηειεί ηηο ίδηεο 

ιεηηνπξγίεο πνπ ζα έθαλε θαη ην Flash, αιιά ρσξίο ηελ αλάγθε πξφζζεηνπ ινγηζκηθνχ, 

απεπζείαο ζηε ζπζθεπή, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα δηαθνπεί ην νηηδήπνηε θάλεη ν ρξήζηεο ζηε 

ζπζθεπή ηνπ ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Έηζη απιά παηψληαο επάλσ κεηαθεξφκαζηε ζηελ 

δηαθεκηζηηθή εθαξκνγή θαη κφιηο ηειεηψζνπκε ηελ πεξηήγεζε καο ην κφλν πνπ έρνπκε λα 

θάλνπκε είλαη λα θιείζνπκε ηελ εθαξκνγή θαη απηνκάησο επαλεξρφκαζηε ζε απηφ πνπ 

θάλακε πξηλ παηήζνπκε ζηελ δηαθήκηζε. Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θαηαζθεπαζηεί ην 

iAd είλαη ε HTML5 θαη κε φ,ηη εθείλε ζρεηίδεηαη, δειαδή JavaScript, CSS3 θηι..   

 

Σν επίζεκν ινγηζκηθφ ηεο Apple γηα ηελ θαηαζθεπή iAd δηαηίζεηαη κφλν γηα ηνπο 

εγγεγξακκέλνπο πξνγξακκαηηζηέο. Η εγγξαθή είλαη δσξεάλ. Δθηφο φκσο απφ ην επίζεκν 

ινγηζκηθφ ππάξρνπλ θαη άιιεο εθαξκνγέο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη θακηά πξνυπφζεζε. Δθηφο φκσο απφ ην ινγηζκηθφ ππάξρνπλ θαη πνιιέο εηαηξίεο 

πνπ αλαιακβάλνπλ λα θηηάμνπλ εθείλεο ην iAd εμνινθιήξνπ. 

 

 

 

 

 

 

http://advertising.apple.com/
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Μεξηθέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην επίζεκν iAd απφ ηελ 

Apple: 

AT&T 

 

Audible.com 
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BMW 

 

Campbell’s Soup 
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Dove Men + Care 

 

JCPenney 
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Nissan 
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3.2 Εθαρμογές 

 

Έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο ηζηνζειίδσλ ζην Γίθηπν είλαη απηφ πνπ νλνκάδνπκε web 

applications (δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο), κηκνχληαη ηηο desktop εθαξκνγέο αιιά ρσξίο ηηο 

ζηαηηθέο εηθφλεο, ηα ζηαηηθά θείκελα θαη ηνπο ζηαηηθνχο ζπλδέζκνπο. Παξαδείγκαηα 

ππάξρνπλ ζηνλ ηζηφ φπσο εξγαιεία επεμεξγαζίαο εηθφλαο, ηζηνζειίδεο κε ράξηεο θ.η.ι.. 

Απφιπηα εμαξηψκελεο απφ ηελ JavaScript, έθεξαλ ζηα  φξηα ηεο ηελ HTML4. Η HTML5 

πξνζδηνξίδεη θαηλνχξηεο εθαξκνγέο πνπ ππνζηεξίδνπλ drag and drop, ζρεδηαζκφ, βίληεν θαη 

φιεο ηηο ζρεηηθέο εθαξκνγέο.  

 

Απφ ηηο πην ρξήζηκεο θαη πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελεο εθαξκνγέο είλαη απηέο πνπ 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πινήγεζεο. Σν 2011 ε TeleNav αλαθνίλσζε πξψηε ηελ δσξεάλ 

δηάζεζε πινεγνχ εμ νινθιήξνπ ζε HTML5. Η εθαξκνγή δελ πζηεξεί ζε ηίπνηα θαη 

ππνζηεξίδεη αθφκα θαη θσλεηηθή πινήγεζε. Γχν αθφκα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο είλαη 

φηη γηα ιεηηνπξγήζεη ρξεηάδεηαη κφλν ηνλ πεξηεγεηή θαη ε εηζαγσγή πιεξνθνξηψλ γίλεηαη 

απιά κε ηελ εηζαγσγή κίαο γξακκήο θψδηθα. 

 

Η εθαξκνγή ηεο TeleNav



 

 45 

www.atari.com 
 

 

Η ζειίδα atari.com πεξηέρεη παηρλίδηα απφ ηελ παηρληδνκεραλή Atari εμ νινθιήξνπ 

ζρεδηαζκέλα ζε HTML5. Λεηηνπξγνχλ άςνγα θαη δίλνπλ ηελ επθαηξία λα παίμεη θάπνηνο ηα 

παηρλίδηα απιψο κε ηελ ρξήζε ηνπ πεξηεγεηή ηνπ.  
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www.x-worlds.com 
 

 

 

ηε ζειίδα X-Worlds κπνξεί ν θαζέλαο λα δψζεη ην ζθίηζν ηνπ θαη ε ζειίδα 

αλαιακβάλεη λα θάλεη ην ζθίηζν ζε εηθφλα. 
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www.aviary.com (image editor) 

 
 

 Σν πξφγξακκα γηα επεμεξγαζία εηθφλαο πνπ ππάξρεη ζηε ζειίδα aviary.com 

είλαη κηα παλίζρπξε εθαξκνγή εμ’ νινθιήξνπ θηηαγκέλε κε HTML5. Η εθαξκνγή κπνξεί λα 

εθηειεζηεί είηε απφ ηνλ θπιινκεηξεηή, είηε σο mobile app αθφκα θαη λα ελζσκαησζεί ζε 

άιιεο ζειίδεο. 
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www.coolendar.com 
 

 

 

 Η εθαξκνγή ζε απηή ηε ζειίδα είλαη έλα εκεξνιφγην πιήξσο 

θαηαζθεπαζκέλν κε HTML5, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ, κε 

εηδνπνηήζεηο θαη ηελ δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ηακπειψλ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Τλοποίηση Ευαρμογής 

 

Η εηαηξία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα θηηάμνπκε ηελ δηαθεκηζηηθή εθαξκνγή είλαη 

ε απηνθηλεηνβηνκεραλία Subaru Motors Hellas, ε νπνία δηαθεκίδεη ηα θαηλνχξηα κνληέια 

απηνθηλήησλ ηεο. Σν πξφγξακκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα θηηάμνπκε ηελ εθαξκνγή 

είλαη ην Sencha Touch 2 (http://www.sencha.com/products/touch)  ην νπνίν επηιέρζεθε θαη 

γηαηί είλαη δσξεάλ, γηαηί καο επηηξέπεη λα θηηάμνπκε ηνλ θψδηθα φπσο ζέινπκε εκείο, κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ HTML, CSS θαη JavaScript θαη επίζεο επεηδή είλαη δηαζέζηκα πάξα πνιιά 

βίληεν (tutorials) κε ηα νπνία κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο βήκα βήκα. 

Απηφ ην πξφγξακκα είλαη νπζηαζηηθά κηα βηβιηνζήθε JavaScript, ε νπνία καο παξέρεη 

πνιχ θαιέο ιχζεηο ψζηε λα κπνξέζνπκε λα θηηάμνπκε κία πνιχ θαιή εθαξκνγή. Γηαζέηεη 

έηνηκεο επηινγέο  

Γηαιέμακε ην γθξη θαη κπιε ρξψκα σο βαζηθά γηαηί ην γθξη ρξψκα είλαη ην βαζηθφ 

ρξψκα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο θαη ην κπιε ην ρξψκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία ζην 

εκπνξηθφ ηεο ζήκα θαη ζην αγσληζηηθφ απηνθίλεην ηεο.  

 

http://www.sencha.com/products/touch
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Δπίζεκε Ιζηνζειίδα Subaru Motors Hellas  

 

 

 

ηε ζπλέρεηα μεθηλήζακε ηε δεκηνπξγία ηεο. Μεηά ην θαηέβαζκα ηνπ θαθέινπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ην νπνίν πεξηέρεη φηη ρξεηαδφκαζηε γηα λα θηηάμνπκε ηελ εθαξκνγή, γξάςακε 

ηηο απαξαίηεηεο εληνιέο ζε γξακκή εληνιψλ (command line ή cmd), θαη εθαξκνγή καο 

έθηηαμε ηα απαξαίηεηα  πνπ ζα θάλνπλ ηελ εθαξκνγή λα δνπιέςεη. Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ νη 

ζειίδεο app.js θαη index.html. Γεκηνπξγψληαο ηψξα ηελ ζειίδα main.js θαη γξάθνληαο ζε 

απηή ησλ θψδηθα tabBarPosition: 'bottom', δεκηνπξγήζακε ην κελνχ πνπ ζα πεξηέρεη ηηο 6 

θαξηέιεο ηεο εθαξκνγήο. Αξρηθά δελ θαίλνληαη νη 6 θαξηέιεο. Πξέπεη αλ δεκηνπξγεζνχλ θαη 

λα ηηο ζπλδέζνπκε ζηε ζειίδα app.js θαη main.js. Σα ηέζζεξα πξψηα εηθνλίδηα ησλ θαξηειψλ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ αξρή κε ηε ρξήζε Adobe Photoshop θαη δειψλνληαο ηα ζην CSS 

θνκκάηη ηεο ζειίδαο index.html. Σα δχν ηειεπηαία ήηαλ έηνηκα απφ ηελ εθαξκνγή. 
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Μελνχ εθαξκνγήο κε ηηο 6 θαξηέιεο. 

 

 

 

 

ηελ πξψηε θαξηέια δίλνπκε κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξία. Βάιακε κία 

εηθφλα κε ην αγσληζηηθφ φρεκα ηεο εηαηξίαο απφ θάησ δχν επηθεθαιίδεο. Μηα  κε H1 θαη κία 

κε Η3. ηε ζπλέρεηα κέζα ζε παξάγξαθν ηηο πιεξνθνξίεο ηεο εηαηξίαο. Παξαθάησ κπήθαλ 2 

αθφκα επηθεθαιίδεο καδί κε ην ινγφηππν ηεο εηαηξίαο θαη κεξηθέο αθφκα πιεξνθνξίεο ηεο 

εηαηξίαο. Καη πάιη φηη θψδηθαο δεκηνπξγήζεθε κπήθε ζηε ζειίδα index.html. Η ζειίδα 

απνζεθεπηηθέ σο Homepage.js. 

 

Όπσο εκθαλίδεηαη ε ζειίδα Homepage.js ζηελ εθαξκνγή. 
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ηελ θαξηέιεο 2, 3 θαη 4 παξνπζηάδνληαη 3 θαηλνχξηα κνληέια ηεο εηαηξίαο. Έρνπκε 

βάιεη εηθφλεο ηνπ εμσηεξηθνχ ηνλ απηνθηλήησλ ζηα ρξψκαηα ηα νπνία δηαηίζεληαη θαη 

εηθφλεο ηνπ εζσηεξηθνχ δειαδή θσηνγξαθίεο απφ ηα φξγαλα θαη ην ζαιφλη. Γηα λα κπνξνχκε 

λα ηηο δνχκε κία κηα μερσξηζηά έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη ην ζηνηρείν ”Carousel”. Σν ζηνηρείν 

εηζάγεηε κε ηνλ αθφινπζν θψδηθα: extend: 'Ext.Carousel', θαη γηα θάζε εηθφλα εηζάγνπκε έλα 

ζηνηρείν ηνπνζεηψληαο {}. Γηα θάζε εηθφλα πνπ δείρλεη ην εμσηεξηθνχ ην απηνθηλήηνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε άζπξν θφλην θαη γηα θάζε θσηνγξαθία ηνπ εζσηεξηθνχ καχξν θφλην. Οη 

ζειίδεο ησλ κνληέισλ απνζεθεχηεθαλ σο Cars1, Cars2 θαη Cars3. 
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ηελ 5ε θαξηέια εκθαλίδνληαη νη αληηπξφζσπνη ηεο εηαηξίαο αλά πεξηνρή ζαλ 

επηινγέο έηζη ψζηε λα κπνξεί λα δηαιέμεη θαη λα δεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θάζε 

αληηπξνζψπνπ.  Γηα λα γίλεη απηφ ρξεηάδεηαη λα θηηάμνπκε 6 αξρεία.  

 

Έλαλ controller ν νπνίνο ιέεη ζηελ εθαξκνγή πνηεο ιεηηνπξγίεο πξέπεη λα εθηειέζεη ε 

εθαξκνγή, γηα θάζε ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα φηαλ εθείλνο θάλεη tap, δειαδή 

ρηππήζεη επάλσ ζε κηα επηινγή ηε πξέπεη λα γίλεη. Ο controller απνζεθεχηεθε σο main.js.  

 

Έλα αξρείν data.json ην νπνίν πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ αληηπξνζψπσλ φπσο 

πεξηνρή πφιε δηεχζπλζε θιπ.  

 

Έλα αξρείν store ην νπνίν ιέεη ζηελ εθαξκνγή απφ πνχ ζα πάξεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα 

λα ηηο ελζσκαηψζεη ζηελ εθαξκνγή, δειαδή απφ ην αξρείν data.json, ην νπνίν απνζεθεχεηαη 

σο section.js. 

 

Δπφκελν είλαη έλα αξρείν model ην νπνίν ιέεη ζηελ εθαξκνγή πνηα πεδία λα 

δηαβάζεη, ην νπνίν ην απνζεθεχνπκε θαη απηφ σο section.js 

 

Σέινο ηα αξρεία section.js θαη detail.js ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δείμνπλ ηε 

δνκή ηεο θαξηέιαο.  
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Καξηέια επηινγήο αληηπξνζψπνπ 
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ηελ 6
ε
 θαξηέια εκθαλίδεηαη κηα θφξκα επηθνηλσλίαο κε ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο 

εηαηξίαο θαζψο θαη ζηνηρεία, φπσο ε δηεχζπλζε θαη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο. Γηα λα ηε θηηάμνπκε 

ρξεζηκνπνηήζακε ηξείο θφξκεο εηζαγσγήο γηα ην νλνκαηεπψλπκν, email θαη ην κήλπκα. 

Σέινο βάιακε θαη έλα θνπκπί ην νπνίν παηψληαο ην ζηέιλνπκε ηηο πιεξνθνξίεο ζηελ εηαηξία 

ην αξρείν απνζεθεχηεθε σο contact.js. 

 

Φφξκα επηθνηλσλίαο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

σμπεράσματα 
 

 

Η HTML5 ράξε ζηελ έλζεξκε ππνζηήξημε ηεο απφ πιεπξάο Apple ε νπνία κε ηηο 

ζπζθεπέο θαηέρεη έλα ηεξάζηην πνζνζηφ ρξεζηψλ, έρεη θεξδίζεη πάξα πνιχ έδαθνο ζηελ 

άηππε θφληξα κε ην Flash. Καη κφλν ε θίλεζε απνθνπήο ηνπ Flash απφ ηηο ζπζθεπέο ηεο 

θέξλεη φινπο εθείλνπο ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγνχλ εθαξκνγέο ε νηηδήπνηε άιιν έρεη ζρέζε κε 

απηέο ηηο ζπζθεπέο ζηελ ππνρξεσηηθή ιχζε ηεο HTML5.  

ε απηφ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ε επθνιία ζπγγξαθήο ηνπ θψδηθα , ε απιφηεηά ηνπ 

θαζψο θαη νη ηεξάζηηα δπλακηθή αλάπηπμεο ηνπ θψδηθα. Ήδε πάξα πνιιέο εθαξκνγέο, είηε 

γηα ζπζθεπέο είηε δηαδηθηπαθέο, ρξεζηκνπνηνχλ εμνινθιήξνπ HTML5 θαη κε άξηζηα 

απνηειέζκαηα.  

χκθσλα κε έξεπλεο ην 75% ησλ πξνγξακκαηηζηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ HTML5, 

35% ηηο «δηαδηθηπαθήο θίλεζεο» ησλ θηλεηψλ πξνέξρεηαη απφ πξντφληα ηεο Apple πνπ δελ 

ππνζηεξίδνπλ θαη 74% ησλ θπιινκεηξεηψλ ππνζηεξίδνπλ πιένλ HTML5 βίληεν. 

Απφ ηελ άιιε 85% ησλ ηζηνζειίδσλ ρξεζηκνπνηνχλ Flash  κε θάπνην ηξφπν, 98%(!) 

ησλ επηρεηξήζεσλ βαζίδνληαη ζηνλ Flash Player θαη πάλσ απφ 3 εθαηνκκχξηα 

πξνγξακκαηηζηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγία Flash. 

Αλακθηζβήηεηα, κε ηνλ θαηξφ ε HTML5 ζα θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο έσο φηνπ 

ηειηθά παξαγθσλίζεη ηειείσο ην Flash. Σν Flash είλαη δχζθνιν λα εμαθαληζηεί απφ 

πξνζψπνπ γεο αιιά δελ πξφθεηηαη λα έρεη πνηέ μαλά ηελ ίδηα αληαπφθξηζε κε απηή πνπ 

θάπνηε είρε.   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

Κώδικας εθαρμογής 

 

Index.html 

 

 <!DOCTYPE HTML> 

<html manifest="" lang="en-US"> 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <title>Subaru</title> 

    <style type="text/css"> 

        /** 

         * Example of an initial loading indicator. 

         * It is recommended to keep this as minimal as possible to provide instant feedback 

         * while other resources are still being loaded for the first time 

         */ 

        html, body { 

            height: 100%; 

        } 

 

        #appLoadingIndicator { 

            position: absolute; 

            top: 50%; 

            left: 50%; 

            margin-top: -10px; 

            margin-left: -50px; 

            width: 100px; 

            height: 20px; 

        } 

 

        #appLoadingIndicator > * { 
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            background-color: #FFFFFF; 

            float: left; 

            height: 20px; 

            margin-left: 11px; 

            width: 20px; 

            -webkit-animation-name: appLoadingIndicator; 

            -webkit-border-radius: 13px; 

            -webkit-animation-duration: 0.8s; 

            -webkit-animation-iteration-count: infinite; 

            -webkit-animation-direction: linear; 

            opacity: 0.3 

        } 

 

        #appLoadingIndicator > :nth-child(1) { 

            -webkit-animation-delay: 0.18s; 

        } 

 

        #appLoadingIndicator > :nth-child(2) { 

            -webkit-animation-delay: 0.42s; 

        } 

 

        #appLoadingIndicator > :nth-child(3) { 

            -webkit-animation-delay: 0.54s; 

        } 

 

        @-webkit-keyframes appLoadingIndicator{ 

            0% { 

                opacity: 0.3 

            } 

 

            50% { 

                opacity: 1; 
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                background-color:#1985D0 

            } 

 

            100% { 

                opacity:0.3 

            } 

        } 

    </style> 

    <style type="text/css"> 

  

 .main .x-html{ 

  background-color: #FFF; 

  float: none; 

  margin-right: auto; 

  margin-left: auto; 

  width: 300px; 

  height: 1500px; 

 } 

  

 .main .x-html page_title { 

  float: left; 

  width: 250px; 

  font-size: 24px; 

  color: #666; 

  font-weight: bolder; 

 } 

  

 .main .x-html p { 

  width: 250px; 

  float: left;   

 } 
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 .main .x-html h3 { 

  width: 250px; 

  padding-top: 70px; 

  font-size: 21px;  

 } 

  

 .contact .x-html { 

  text-align: center; 

 } 

  

 .contact .x-html page_title { 

  font-size: 36px; 

  color: #666; 

  font-weight: bolder; 

 } 

  

 .car .x-html { 

  padding-left: 0px; 

  padding-right: 2px; 

  padding-top: 120px; 

  padding-bottom: 150px; 

  background-color: #FFF;  

 } 

  

 .car2 .x-html { 

  padding-right: 2px; 

  padding-left: 0px; 

  padding-top: 120px; 

  padding-bottom: 150px; 

  background-color: #000;  

 } 

 </style> 
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        <link rel="stylesheet" href="sdk/resources/css/my.css" type="text/css"> 

    <script id="microloader" type="text/javascript" 

src="sdk/microloader/development.js"></script> 

</head> 

<body> 

    <div id="appLoadingIndicator"> 

        <div></div> 

        <div></div> 

        <div></div> 

    </div> 

</body> 

</html> 

 

 

 

App.js 

 

 

 Ext.application({ 

    name: 'App', 

 

    requires: [ 

        'Ext.MessageBox' 

    ], 

 

    views: [ 

        'Main', 

        'Homepage', 

        'Sections', 

        'Detail', 

  'Contact', 
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  'Cars', 

  'Cars2', 

  'Cars3' 

    ], 

     

    models: [ 

        'Sections' 

    ], 

     

    stores: [ 

        'Sections' 

    ], 

     

    controllers: [ 

        'Main' 

    ], 

 

    icon: { 

        57: 'resources/icons/Icon.png', 

        72: 'resources/icons/Icon~ipad.png', 

        114: 'resources/icons/Icon@2x.png', 

        144: 'resources/icons/Icon~ipad@2x.png' 

    }, 

 

    phoneStartupScreen: 'resources/loading/Homescreen.jpg', 

    tabletStartupScreen: 'resources/loading/Homescreen~ipad.jpg', 

 

    launch: function() { 

        // Destroy the #appLoadingIndicator element 

        Ext.fly('appLoadingIndicator').destroy(); 

 

        // Initialize the main view 
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        Ext.Viewport.add(Ext.create('App.view.Main')); 

    }, 

 

    onUpdated: function() { 

        Ext.Msg.confirm( 

            "Application Update", 

            "This application has just successfully been updated to the latest version. Reload 

now?", 

            function(buttonId) { 

                if (buttonId === 'yes') { 

                    window.location.reload(); 

                } 

            } 

        ); 

    } 

}); 

 

 

 

 

 

Cars.js 

 

 

 Ext.define('App.view.Cars', { 

 extend: 'Ext.Carousel', 

 xtype: 'carousel', 

 id: 'cars', 

 fullscreen: true, 

  

 config: { 

  title: 'Outback', 

   

  direction: 'horizontal', 

 

  items: [ 

  { 
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                xtype: 'titlebar', 

                docked: 'top', 

                title: 'Outback', 

     

         }, 

    

   { 

   styleHtmlContent: true, 

   cls: 'car', 

   html: '<img src= "resources/images/outback_red.jpg" width=97%  />', 

   flex:1 

  }, { 

   styleHtmlContent: true, 

   cls:'car', 

   html: '<img src= "resources/images/outback_black.jpg" width=97% 

/>', 

   flex:1 

  },   

  { 

   styleHtmlContent: true, 

   cls:'car', 

   html: ' <img src= "resources/images/outback_blue.jpg" width=97% />', 

   flex:1 

   }, 

  { 

   styleHtmlContent: true, 

   cls:'car', 

   html: ' <img src= "resources/images/outback_green.jpg" width=100% 

/>', 

   flex:1 

   }, 

  { 

   styleHtmlContent: true, 

   cls: 'car2', 

   html: ' <img src= "resources/images/inside_outback1.jpg" 

width=100% />', 

   flex:1 

   }, 

  { 

   styleHtmlContent: true, 

   cls:'car2', 

   html: ' <img src= "resources/images/inside_outback2.jpg" 

width=100% />', 

   flex:1 

   }, 

  { 

   styleHtmlContent: true, 
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   cls:'car2', 

   html: ' <img src= "resources/images/inside_outback3.jpg" 

width=100% />', 

   flex:1 

   }, 

  { 

   styleHtmlContent: true, 

   cls:'car2', 

   html: ' <img src= "resources/images/inside_outback4.jpg" 

width=100% />', 

   flex:1 

   }, 

  { 

   styleHtmlContent: true, 

   cls:'car2', 

   html: ' <img src= "resources/images/inside_outback5.jpg" 

width=100% />', 

   flex:1 

   } 

   ] 

 }  

}); 

 

 

 

 

Cars2.js 

 
Ext.define('App.view.Cars2', { 

 extend: 'Ext.Carousel', 

 xtype: 'carousel2', 

 id: 'cars2', 

 fullscreen: true, 

  

 config: { 

  title: 'Imbreza', 

   

  direction: 'horizontal', 

 

   

 

  items: [ 

  { 

                xtype: 'titlebar', 

                docked: 'top', 

                title: 'Imbreza' 
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            }, 

  { 

   styleHtmlContent: true, 

   cls:'car', 

   html: '<img src="resources/images/sti_black.jpg" width=97%  /> ', 

   flex:1 

  },  

  { 

   styleHtmlContent: true, 

   cls:'car', 

   html: ' <img src="resources/images/sti_blue.jpg" width=97%  />', 

   flex:1 

  }, 

  { 

   styleHtmlContent: true, 

   cls:'car', 

   html: ' <img src="resources/images/sti_white.jpg" width=97%  />', 

   flex:1 

  },  

  { 

   styleHtmlContent: true, 

   cls:'car', 

   html: ' <img src="resources/images/sti_grey.jpg" width=97% />', 

   flex:1 

  }, 

  { 

   styleHtmlContent: true, 

   cls:'car2', 

   html: ' <img src="resources/images/inside_sti1.jpg" width=97% />', 

   flex:1 

  }, 

  { 

   styleHtmlContent: true, 

   cls:'car2', 

   html: ' <img src="resources/images/inside_sti2.jpg" width=97% />', 

   flex:1 

  }, 

  { 

   styleHtmlContent: true, 

   cls:'car2', 

   html: ' <img src="resources/images/inside_sti3.jpg" width=97% />', 

   flex:1 

  }, 

  { 

   styleHtmlContent: true, 

   cls:'car2', 

   html: ' <img src="resources/images/inside_sti4.jpg" width=97% />', 
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   flex:1 

  }, 

  { 

   styleHtmlContent: true, 

   cls:'car2', 

   html: ' <img src="resources/images/inside_sti5.jpg" width=97% />', 

   flex:1 

  } 

   

  ] 

 }  

}); 

 

 

 

 

Cars3.js 

 

 

 

 Ext.define('App.view.Cars3', { 

 extend: 'Ext.Carousel', 

 xtype: 'carousel3', 

 id: 'cars3', 

 fullscreen: true, 

  

 config: { 

  title: 'Forester', 

   

  direction: 'horizontal', 

   

 

 

  items: [ 

  { 

                xtype: 'titlebar', 

                docked: 'top', 

                title: 'Forester' 

            }, 

  { 

   styleHtmlContent: true, 

   cls:'car', 

   html: '<img src= "resources/images/forester_red.jpg" width=97% />', 

   flex:1 

  },  

  { 
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   styleHtmlContent: true, 

   cls:'car', 

   html: '<img src= "resources/images/forester_black.jpg" width=97%  

/>', 

   flex:1 

  },   

  { 

   styleHtmlContent: true, 

   cls:'car', 

   html: '<img src= "resources/images/forester_blue.jpg" width=97%  />', 

   flex:1 

   }, 

  { 

    

   styleHtmlContent: true,cls:'car', 

   html: '<img src= "resources/images/forester_white.jpg" width=97% 

/>', 

   flex:1 

   }, 

  { 

   styleHtmlContent: true, 

   cls:'car2', 

   html: '<img src= "resources/images/inside_forester1.jpg" width=97%  

/>', 

   flex:1 

  },   

  { 

   styleHtmlContent: true, 

   cls:'car2', 

   html: '<img src= "resources/images/inside_forester2.jpg" width=97%  

/>', 

   flex:1 

  },   

  { 

   styleHtmlContent: true, 

   cls:'car2', 

   html: '<img src= "resources/images/inside_forester3.jpg" width=97%  

/>', 

   flex:1 

  },   

  { 

   styleHtmlContent: true, 

   cls:'car2', 

   html: '<img src= "resources/images/inside_forester4.jpg" width=97%  

/>', 

   flex:1 

  }, 
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  { 

   styleHtmlContent: true, 

   cls:'car2', 

   html: '<img src= "resources/images/inside_forester5.jpg" width=97%  

/>', 

   flex:1 

  }   

   ] 

 }  

}); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact.js 

 

 

 Ext.define('App.view.Contact', { 

 extend: 'Ext.form.Panel', 

 xtype: 'contactform', 

 id: 'contacus', 

  

 requires: [ 

  'Ext.form.FieldSet', 

  'Ext.field.Email' 

 ], 

  

 config: { 

  title: 'Δπηθνηλσλία', 

  styleHtmlContent: true, 

  url: 'contact.php', 

   

     

  html: [ '<body> <page_title> Subaru Motors Hellas</page_title> 

<p>ΣΜΗΜΑ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΠΔΛΑΣΩΝ & ΓΙΚΣΤΟΤ </br> Σει. Δπηθνηλσλίαο +30 

210 8779150', 

    '</br>ΩΡΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 10:00 – 13:00 </br> ΓΔΤΣΔΡΑ 

ΔΩ ΠΑΡΑΚΔΤΗ </br>', 

     'Δπηθνηλσλήζηε καδί καο γηα ηπρφλ εξσηήζεηο θαη απνξίεο πνπ 

έρεηε ζε ζρέζε κε αληαιιαθηηθά, ζπλεξγεία, & after sales service. </p> </body>' 

   

  ].join(""), 
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  items: [ 

  { 

   xtype: 'fieldset', 

   title: 'Δπηθνηλσλία', 

    

   items: [ 

   { 

    xtype: 'textfield', 

    name: 'name', 

    label: 'Ολνκαηεπψλπκν'    

   }, 

   { 

    xtype: 'emailfield', 

    name: 'email', 

    label: 'Email' 

   }, 

   { 

    xtype: 'textareafield', 

    name: 'message', 

    label: 'Μήλπκα' 

   } 

   ] 

  }, 

  { 

   xtype: 'button', 

   text: 'Απνζηνιή', 

   ui: 'confirm', 

   handler: function() { 

    this.up('contactform').submit(); 

   } 

  } 

  ] 

 } 

}); 

 

 

 

Detail.js  

 

 

 Ext.define('App.view.Detail', { 

    extend: 'Ext.Panel', 

    xtype: 'detailcard', 

    id: 'detailcard', 

     

    config: { 
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        scrollable: true, 

         

        defaults: { 

            styleHtmlContent: true 

        }, 

         

        items: [ 

            { 

                id: 'description', 

                html: '' 

            }, 

             

            { 

                id: 'productBtn', 

                xtype: 'button', 

                ui: 'confirm', 

                margin: 10, 

                text: '' 

            } 

        ] 

    } 

}); 

 

 

 

Homepage.js 

 

 

 Ext.define('App.view.Homepage', { 

    extend: 'Ext.Panel', 

    xtype: 'homepage', 

     

    requires: [ 

        'Ext.TitleBar' 

    ], 

     

    config: { 

        scrollable: true, 

         

        items: [ 

            { 

                xtype: 'titlebar', 

                docked: 'top', 

                title: 'Subaru Motors Hellas' 

            }, 
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            { 

                styleHtmlContent: true, 

                 

                html: [' <img src="resources/images/wrc.jpg" width="250" height="165" /> 

<page_title> Subaru Motors Hellas</page_title><h3>Fuji Heavy Industries</h3> <p>Η 

εηαηξία Fuji Heavy Industries ηδξχζεθε ζην Σφθην ζηηο 15 Ινπιίνπ 1953 απφ ηνλ νξακαηηζηή 

Chikuchei Nakajima ζαλ εξγαζηήξην αεξνλαππεγηθήο έξεπλαο, ηνκέαο ζηνλ ζπλερίδεη λα 

αθηεξψλεη έλα κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηεο. ήκεξα, ε Fuji Heavy Industries είλαη έλαο φκηινο 

εηαηξηψλ, απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο βηνκεραληθνχο θαηαζθεπαζηέο εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ. 

Απαζρνιεί πάλσ απφ 15.000 εξγαδφκελνπο, έρεη 9 εξγνζηάζηα παξαγσγήο θαη εμάγεη ηα 

πξντφληα Subaru ζε 100 ρψξεο. Η Subaru Automotive απνηειεί ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία 

ηνπ νκίινπ Fuji Heavy Industries ελψ ζηηο ππφινηπεο εηαηξίεο είλαη ε Business Aerospace 

Co. ζην ρψξν ηεο αεξνδηαζηεκηθήο βηνκεραλίαο, ε Industrial Products Co. ζηε βηνκεραλία 

θαηαζθεπήο ιεσθνξείσλ θαη πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζπηηηψλ θαη ε Eco Technologies Co. ζηα 

νηθνινγηθά ζπζηήκαηα.</p> </br> <h3>Η Subaru Motors Hellas ζηελ Διιάδα</h3> 

<p><img src="resources/images/sub.jpg" width="100" height="75" align="right" />Η Subaru 

Motors Hellas ΑΒΔΔ ηδξχζεθε ζηελ Αζήλα ην 1996 απφ δχν πνιχ γλσζηέο θαη 

θαζηεξσκέλεο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν νηθνγέλεηεο. Απφ ηφηε αλαπηχζζεηαη ζπλερψο 

έρνληαο ήδε 2 θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε θαζψο θαη έλα ηζρπξφ 

δίθηπν 31 ζεκείσλ πψιεζεο ζε φιε ηελ Διιάδα. <h5>Η Φηινζνθία ηεο εηαηξίαο</h5> ηα 

ηερλνινγηθά πξνεγκέλα επηηεχγκαηα ηεο Subaru αληαπνθξίλεηαη ε ζπλερήο πξνζπάζεηα ηεο 

Subaru Motors Hellas γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο. Άξηηα νξγάλσζε, δηαξθψο 

αλαπηπζζφκελν δίθηπν γηα κηα αλαπηπζζφκελε κάξθα, πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ, 

εθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε ησλ αλζξψπσλ ηεο είλαη νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη 

ζεζπίζεη ε εηαηξία.'] 

    

            } 

        ] 

    } 

}); 

 

 

 

Main.js 

 

 

 Ext.define("App.view.Main", { 

    extend: 'Ext.tab.Panel', 

    id: 'mainview', 

     

    config: { 

        tabBarPosition: 'bottom', 

         

        defaults: { 
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            layout: 'fit' 

        }, 

         

        items: [ 

            { 

                id: 'home', 

                title: 'Δηαηξία', 

                iconCls: 'subaru', 

    cls: 'main', 

                 

                items: [ 

                    { 

                        xtype: 'homepage' 

                    } 

                ] 

            }, 

   { 

                id: 'cars', 

                title: 'Outback', 

    iconCls: 'car', 

     

     

     

                 

                items: [ 

                    { 

                        xtype: 'carousel' 

                    } 

                ] 

            }, 

   { 

                id: 'cars2', 

                title: 'Imbreza', 

    iconCls: 'car', 

     

     

                 

                items: [ 

                    { 

                        xtype: 'carousel2' 

                    } 

                ] 

            }, 

   { 

                id: 'cars3', 

                title: 'Forester', 

    iconCls: 'car', 
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                items: [ 

                    { 

                        xtype: 'carousel3' 

                    } 

                ] 

            }, 

   { 

                id: 'sections', 

                title: 'Γίθηπν', 

                iconCls: 'bookmarks', 

                 

                items: [ 

                    { 

                        xtype: 'sectionslist' 

                    } 

                ] 

            }, 

   { 

                id: 'contactus', 

                title: 'Δπηθνηλσλία', 

                iconCls: 'mail', 

    cls: 'contact', 

                 

                items: [ 

                    { 

                        xtype: 'contactform' 

                    } 

                ] 

            } 

    

        ] 

    } 

}); 

 

/** 

 * Fix for Bug TOUCH-2665 (Sencha Touch 2.0.1 RC) 

 * must be removed in next release 

 */ 

Ext.define('App.Tabfix', { 

    override: 'Ext.tab.Panel', 

    doTabChange: function(tabBar, newTab) { 

        this.setActiveItem(tabBar.indexOf(newTab)); 

    } 

}); 
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Section.js 

 

 

 Ext.define('App.view.Sections', { 

    extend: 'Ext.dataview.NestedList', 

    xtype: 'sectionslist', 

    id: 'mainlist', 

     

    requires: [ 

        'App.store.Sections', 

        'App.view.Detail' 

    ], 

     

    config: { 

        title: 'Αληηπξνζσπείεο Subaru', 

        useTitleAsBackText: false, 

        onItemDisclosure: true, 

        store: 'Sections', 

        detailCard: { 

            xtype: 'detailcard' 

        }, 

        zIndex: 0 

    }, 

     

    getTitleTextTpl: function() { 

        return '<div>{name}</div>'; 

    }, 

    getItemTextTpl: function(node) { 

        return '<div><strong>{name}</strong> </div>'; 

    } 

}); 

 

 

Main.js (controller) 

 

 

 

 Ext.define('App.controller.Main', { 

    extend: 'Ext.app.Controller', 

     

    requires: [ 

        'App.view.Detail', 

        'Ext.MessageBox' 

    ], 

     

    config: { 
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        refs: { 

            mainView: '#mainview', 

            mainList: '#mainlist', 

            detailCard: '#detailcard' 

        }, 

         

        routes: { 

            ':id': 'showViewById', 

            'section/:id': 'showSectionById', 

            'section/:id/:product': 'showSectionById' 

        }, 

         

        control: { 

            mainView: { 

                activeitemchange: 'onMainViewActiveItemChange' 

            }, 

             

            mainList: { 

                activeitemchange: 'onListActiveItemChange' 

            }, 

             

            detailCard: { 

                activate: 'onDetailCardActivate' 

            } 

        }, 

         

        history: null 

    }, 

     

    init: function() { 

         

        // Setup start history point 

        this.setHistory(this.getApplication().getHistory()); 

    }, 

     

    addToHistory: function(id) { 

         

        // Add new point to history 

        this.getHistory().add(new Ext.app.Action({ 

            url: id 

        }), true); 

    }, 

     

    onDetailCardActivate: function(card, list) { 

         

        // Get selected leaf node 

        var record = list.getLastNode(); 
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        // Get and update description 

        var descriptionField = card.down('#description'); 

        descriptionField.setHtml(record.get('description'));         

         

        // Get and update product button 

        var detailBtn = card.down('#productBtn'); 

        detailBtn.setText('Δπηθνηλσλία'); 

         

        // Add custom tap listener for product button 

        detailBtn.on({ 

            scope: record, 

            tap: this.onDetailButtonTap 

        }); 

    }, 

     

    onDetailButtonTap: function() { 

        var record = this; 

        Ext.Msg.alert(record.get('name'), record.get('tel'), Ext.emptyFn); 

    }, 

     

    onMainViewActiveItemChange: function(comp, activeItem, oldItem) { 

        if (Ext.isDefined(oldItem)) { 

            var id = activeItem.getId(); 

             

            if (id === 'sections') { 

                 

                // Restore node position and history 

                var mainList = this.getMainList(); 

                var lastNode = mainList.getLastNode(); 

                 

                if (!lastNode.isRoot()) { 

                    var path = lastNode.getPath('id').slice(5);//strip /root from begin 

                    this.addToHistory('section' + path); 

                } else { 

                    this.addToHistory('sections'); 

                }                 

                 

            } else { 

                this.addToHistory(id); 

            } 

        } 

    }, 

     

    onListActiveItemChange: function(comp, activeRecord, oldRecord) { 

        var record; 
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        if (activeRecord.getId() == 'detailcard' &&  

            Ext.isObject(oldRecord)) { 

             

            record = oldRecord.getStore().getNode(); 

            var leafRecord = comp.getLastNode(); 

            this.addToHistory('section/' + record.get('id') + '/' + leafRecord.get('id')); 

        } else { 

            record = activeRecord.getStore().getNode(); 

            var id = record.get('id'); 

             

            if (id === 'root') { 

                this.addToHistory('sections'); 

            } else { 

                this.addToHistory('section/' + record.get('id')); 

            } 

        } 

    }, 

     

    showViewById: function(id) { 

        var mainView = this.getMainView(); 

         

        Ext.each(mainView.getInnerItems(), function(item) { 

            if (item.getId() == id) { 

                mainView.setActiveItem(item); 

            } 

        }); 

    }, 

     

    goToSelectedNode: function(list, store, id, product) { 

        var node = store.getNodeById(id); 

                     

        if (node) { 

            list.goToNode(node); 

             

            if (Ext.isDefined(product)) { 

                var productNode = store.getNodeById(product); 

                 

                if (productNode) { 

                    list.goToLeaf(productNode); 

                } 

            } 

        } 

    }, 

     

    showSectionById: function(id, product) { 

        this.showViewById('sections'); 

         



 

 81 

        var self = this; 

        var mainList = this.getMainList(); 

        var store = mainList.getStore(); 

         

        if (store.loading) { 

            store.on({ 

                load: function() { 

                   self.goToSelectedNode(mainList, store, id, product); 

                } 

            }); 

        } else { 

            self.goToSelectedNode(mainList, store, id, product); 

        } 

    } 

     

}); 

 

 

 

Section.js (model) 

 

 

 
 Ext.define('App.model.Sections', { 

    extend: 'Ext.data.Model', 

     

    config: { 

        fields: ['id', 'name', 'description', 'items', 'tel'] 

    } 

}); 

 

 

 

 

Section.js (store) 

 

 
 

 Ext.define('App.store.Sections', { 

    extend: 'Ext.data.TreeStore', 

     

    requires: [ 
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        'App.model.Sections' 

    ], 

     

    config: { 

        autoLoad: true, 

         

        model: 'App.model.Sections', 

         

        proxy: { 

            type: 'ajax', 

            url: 'resources/data/data.json', 

            reader: { 

                type: 'json', 

                rootProperty: 'items' 

            } 

        } 

    } 

}); 


