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Abstract 
 

 
The aim of this report is to implement a website that provides guidance for 
 entertainment and holidays for Dodecanese. We are storing information about  
hotels of area, car rental, car offices, museums, information on schedules  
airplanes and ships, information on the excursion offices in the region have 
 implemented the user has the right to make reservations for arrival and departure.  
This application is very useful for visitors, as it offers all necessary function for  
navigating the island. 
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Περίληψη 
 
Σε αυτό το site, παρουςίαηετε ζνασ τουριςτικό οδθγόσ τθσ Δωδεκανιςου.  Είναι ζνα αρκετά 
ενθμερωμζνο πρόγραμμα πλοιγθςθσ που αναμφιςβιτθτα παρουςίαηει τισ πιο ςθμαντικζσ 
πτυχζσ που κα πρζπει να περιλαμβάνει ζνασ τουριςτικόσ οδθγόσ. 
Το site περιλαμβάνει πολλζσ φωτογραφίεσ που τθν κακιςτοφν πιο ελκυςτικι και δίνοντασ 
μία μικρι εικόνα ςε ςχζςθ με τθν ομορφιά τθσ Δωδεκανιςου. Ωσ κεντρικι εικόνα δείχνει 
μια φωτογραφία των Δωδεκανιςων, και περιλαμβάνει άλμπουμ με εικόνεσ από διάφορα 
νθςιά. Πλθροφορίεσ ςχετικά με τα πιο ςθμαντικά και αξιόλογα μζρθ που αξίηει να 
επιςκεφκείσ, ξενοδοχεία και καταλφματα, εςτιατόρια, αυτοκίνθτα προσ ενοικίαςθ, αλλά 
επίςθσ πλθροφορίεσ και εξαιρετικά ενθμερωτικζσ πλθροφορίεσ για να φτάςετε ςτο 
προοριςμό ςασ. 
Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ επιλογι ςτουσ ςυνδυαςμοφσ ανοιχτϊν χρωμάτων, ϊςτε να 
μθν γίνει κουραςτικι ανάγνωςθ για το κοινό και μζςα από τθν ιδιαίτερο site προςπακεί να 
κοινοποιιςει και να προβλάλει περιςςότερο και άλλα αξιοκζατα. 
Ζτςι, αυτό το site περιζχει μια λίςτα με τα νθςιά, φωτογραφίεσ, χάρτεσ και επιλεγμζνεσ 
τοποκεςίεσ και μουςεία, ενϊ μζςα από αυτό ζχετε τθ 
δυνατότθτα να κάνετε, αλλά και κακοριςμζνα χρονικά διαςτιματα και τισ θμερομθνίεσ 
άφιξθσ και αναχϊρθςθ για να μπορζςουν να καταχωρθκοφν. 
Ο νομόσ Δωδεκανιςου προςφζρει αμζτρθτεσ ομορφιζσ και 
αξιοκζατα, και είναι ζνασ προοριςμόσ που αξίηει να επιςκεφκείτε, προςφζροντασ μια 
ποικιλία για προοριςμοφσ που οι επιςκζπτεσ κα αγαπιςουν. 

 

 
 

Summary 
 
In this site, presented a tourist guide of the Dodecanese. This is a fairly updated 
driver which undoubtedly presented the most important aspects would include a 
tourist guide. The site has been built under simplesite program and includes 
several photos that make it more attractive and giving a little. As a central figure 
shows a photo of the Dodecanese, and includes albums with images from various 
islands. Moreover forth enough information about the most important and notable 
places worth visiting, hotels and accommodation, restaurants, cars for rent but 
also information and remarkably informative information to get to 
know the places and culture. It should be noted that selected color schemes open, in 
order not to become tedious reading to the public and through the particular 
site tries to communicated and viewed more and more sights.So this site contains a 
list of the islands, photos, maps and selected sites and museums, while through this 
one has the possibility to make but also stated times and dates of arrival and 
departure in order for them to be registered. The Dodecanese prefecture offers 
innumerable beauties and attractions, and is a destination worth visiting, offering a 
variety of possibilities and destinations that visitors will love. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 
Εγκατάςταςη προγράμματοσ NETBEANS 
 
 
 

 Επιςκεφτικαμε τθν διεφκυνςθ: http://netbeans.org όπου 

κατεβάςαμε τθν τελευταία ζκδοςθ του NetBeans. 

 

 Επιλζξαμε τθν κατάλλθλθ γλϊςςα και πλατφόρμα (π.χ. English 

& Linux) και επιλζξαμε τθν ζκδοςθ 'All' γιατί χρειαηόμαςτε τθν 

πλιρθ ζκδοςθ για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν Java Enterprise 

Edition.  

 

 

 Μποροφμε επίςθσ ςε περιβάλλον Ubuntu να εγκαταςτιςουμε 

το αρχείο που κατεβάςαμε δίνοντασ τισ εντολζσ: chmod +x 

netbeans-8.0-linux.sh sudo ./netbeans-8.0-linux.sh 

 
 
 
 

 Στθν εμφανιηόμενθ φόρμα ζρευνασ που κάνει το NetBeans μπορείτε να απαντιςετε 
ςτισ λίγεσ ερωτιςεισ που εμφανίηονται ι απλά να πατιςετε το κουμπί με τθν 
επιλογι No thanks, take me to download για να προςπεράςετε αυτι τθν διαδικαςία 
και να κατεβάςετε το προιόν. 
Επιλζγουμε ςε ποιο φάκελο κζλουμε να αποκθκεφςουμε το αρχείο που κα 
κατεβάςουμε και περιμζνουμε να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία λιψθσ του αρχείου. 

 Για να εγκαταςτιςετε το NetBeans απλά μεταβείτε ςτο φάκελο ι ςτθν επιφάνεια 
εργαςίασ όπου ζγινε θ λιψθ του αρχείου και κάντε διπλό κλικ επάνω ςτο 
εκτελζςιμο αρχείο. Στο Welcome to the NetBeans IDE 7.1 Installer παράκυρο 
πατιςτε το κουμπί NEXT. 
Αποδεχόμαςτε τουσ όρουσ χριςθσ, ωςτε να ςυνεχίςουμε. 

 Στο παράκυρο JUnit License Agreement δεχόμαςτε να εγκαταςτιςουμε και το Junit 
framework που κα μασ βοθκιςει αργότερα ςτο να ελζγχουμε τθν λειτουργία των 
κλάςεων μασ και των μεκόδων τουσ. Πατιςτε και εδϊ το κουμπί NEXT για να 
ςυνεχίςετε. 

 Η ςωςτι λειτουργία του NetBeans ςτθρίηεται επάνω ςτο JDK. Άλλωςτε το NetBeans 
παρζχει μόνο το περιβάλλον ανάπτυξθσ των εφαρμογϊν ςασ. Τθν αλθκινι δουλειά 
τθν κάνει το JDK. Οπότε, το NetBeans ψάχνει ςε αυτό το ςθμείο να βρει το ιδθ 
εγκαταςτθμζνο JDK. Δεν χρειάηεται να κάνετε τίποτα ςε αυτό το βιμα εκτόσ από το 
να επιβεβαιϊςετε ότι βρικε το JDK και απλά πατάτε το NEXT κουμπί: 
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 Ο Glassfish είναι ο δωρεάν και ανοιχτοφ κϊδικα application server επάνω ςτον 
οποίο μποροφμε να ςτθριχτοφμε αργότερα για να τρζξουμε enterprise και web 
εφαρμογζσ. Σε αυτό το ςθμείο δεχόμαςτε το προεπιλεγμζνο directory ςτο οποίο κα 
εγκαταςτακεί και πατάμε το κουμπί NEXT. 

 Στο παράκυρο Summary απλά εμφανίηεται μια λίςτα των επιλογϊν μασ και 
πατϊντασ το κουμπί Install ενεργοποιοφμε τθν διαδικαςία εγκατάςταςθσ. 
Σε αυτό το ςθμείο ξεκινάει θ εγκατάςταςθ. Και απλά περιμζνουμε να ολοκλθρωκεί: 

 
 

 Στο τελευταίο παράκυρο εγκατάςταςθσ του NetBeans, απλά ενθμερωνόμαςτε για 
το επιτυχισ τζλοσ τθσ διαδικαςίασ και κατά πόςο κζλουμε να ςυνειςφζρουμε ςτο 
NetBeans project αφινοντασ τθν εταιρεία να μαηεφει κάποια ςτατιςτικά ςτοιχεία τα 
οποία κα αξιοποιιςει για τθν περαιτζρω βελτίωςθ του προγράμματοσ. 

 Αφοφ αποφαςίςετε, απλά πατιςτε το κουμπί FINISH για να επιςθμοποιιςετε τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ. Στθν επιφάνεια εργαςίασ του υπολογιςτι ςασ, κα 
πρζπει τϊρα να εμφανίηεται ζνα εικονίδιο ςε ςχιμα κφβου με το όνομα NetBeans 
IDE 7.1: 
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 Κάνοντασ διπλό κλικ επάνω ςτο εικονίδιο του NetBeans, κα βρεκείτε ςτο 
περιβάλλον εργαςίασ του μζςα από το οποίο κα αναπτφξουμε και εμείσ τα 
μακιματα μασ: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 
 
Σα χαρακτηριςτικά τησ JAVA 
 
Ζνα από τα βαςικά πλεονεκτιματα τθσ Java ζναντι των περιςςότερων άλλων γλωςςϊν είναι θ 
ανεξαρτθςία του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ και πλατφόρμασ. Τα προγράμματα που είναι γραμμζνα 
ςε Java τρζχουνε ακριβϊσ το ίδιο ςε Windows, Linux, Unix και Macintosh (ςφντομα κα τρζχουν και 
ςε Playstation κακϊσ και ςε άλλεσ κονςόλεσ παιχνιδιϊν) χωρίσ να χρειαςτεί να ξαναγίνει 
μεταγλϊττιςθ (compiling) ι να αλλάξει ο πθγαίοσ κϊδικασ για κάκε διαφορετικό λειτουργικό 
ςφςτθμα. Για να επιτευχκεί όμωσ αυτό χρειαηόταν κάποιοσ τρόποσ ζτςι ϊςτε τα προγράμματα 
γραμμζνα ςε Java να μποροφν να είναι «κατανοθτά» από κάκε υπολογιςτι ανεξάρτθτα του είδουσ 
επεξεργαςτι (Intel x86, IBM, Sun SPARC, Motorola) αλλά και λειτουργικοφ ςυςτιματοσ (Windows, 
Unix, Linux, BSD, MacOS). Ο λόγοσ είναι ότι κάκε κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ κατανοεί 
διαφορετικό κϊδικα μθχανισ. Οςυμβολικόσ κϊδικασ (assembly) που μεταφράηεται και εκτελείται ςε 
Windows είναι διαφορετικόσ από αυτόν που μεταφράηεται και εκτελείται ςε ζναν υπολογιςτι 
Macintosh. Η λφςθ δόκθκε με τθν ανάπτυξθ τθσ Εικονικής Mηχανής (Virtual Machine ι VM ι ΕΜ ςτα 
ελλθνικά). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/Windows
https://el.wikipedia.org/wiki/Linux
https://el.wikipedia.org/wiki/Unix
https://el.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://el.wikipedia.org/wiki/Playstation
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/X86
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=SPARC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/BSD_(%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
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Η εηθνληθή κεραλή ηεο Java 
 

Αφοφ γραφεί κάποιο πρόγραμμα ςε Java, ςτθ ςυνζχεια μεταγλωτίηετται μζςω 
του μεταγλωττιςτι javac, ο οποίοσ παράγει ζναν αρικμό από αρχεία .class (κϊδικασ byte ι 
bytecode). Ο κϊδικασ byte είναι θ μορφι που παίρνει ο πθγαίοσ κϊδικασ τθσ Java όταν 
μεταγλωττιςτεί. Όταν πρόκειται να εκτελεςτεί θ εφαρμογι ςε ζνα μθχάνθμα, το Java Virtual Machine 
που πρζπει να είναι εγκατεςτθμζνο ςε αυτό κα αναλάβει να διαβάςει τα αρχεία .class. Στθ ςυνζχεια 
τα μεταφράηει ςε γλϊςςα μθχανισ που να υποςτθρίηεται από το λειτουργικό ςφςτθμα και τον 
επεξεργαςτι, ζτςι ϊςτε να εκτελεςτεί (αυτό ςυμβαίνει με τθν παραδοςιακι Εικονικι 
Μθχανι (Virtual Machine). Πιο ςφγχρονεσ εφαρμογζσ τθσ εικονικισ Μθχανισ μποροφν και 
μεταγλωττίηουν εκ των προτζρων τμιματα bytecode απευκείασ ςε κϊδικα μθχανισ (εγγενι κϊδικα ι 
native code) με αποτζλεςμα να βελτιϊνεται θ ταχφτθτα). Χωρίσ αυτό δε κα ιταν δυνατι θ εκτζλεςθ 
λογιςμικοφ γραμμζνου ςε Java. Η JVM είναι λογιςμικό που εξαρτάται από τθν πλατφόρμα, δθλαδι 
για κάκε είδοσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ και αρχιτεκτονικισ επεξεργαςτι υπάρχει διαφορετικι 
ζκδοςθ του. Ζτςι υπάρχουν διαφορετικζσ JVM για Windows, Linux, Unix, Macintosh, κινθτά 
τθλζφωνα, παιχνιδομθχανζσ κλπ. 

Οτιδιποτε κζλει να κάνει ο προγραμματιςτισ (ι ο χριςτθσ) γίνεται μζςω τθσ εικονικισ μθχανισ. 
Αυτό βοθκάει ςτο να υπάρχει μεγαλφτερθ αςφάλεια ςτο ςφςτθμα γιατί θ εικονικι μθχανι είναι 
υπεφκυνθ για τθν επικοινωνία χριςτθ - υπολογιςτι. Ο προγραμματιςτισ δεν μπορεί να γράψει 
κϊδικα ο οποίοσ κα ζχει καταςτροφικά αποτελζςματα για τον υπολογιςτι γιατί θ εικονικι μθχανι 
κα τον ανιχνεφςει και δε κα επιτρζψει να εκτελεςτεί. Από τθν άλλθ μεριά οφτε ο χριςτθσ μπορεί να 
κατεβάςει «κακό» κϊδικα από το δίκτυο και να τον εκτελζςει. Αυτό είναι ιδιαίτερα χριςιμο για 
μεγάλα κατανεμθμζνα ςυςτιματα όπου πολλοί χριςτεσ χρθςιμοποιοφν το ίδιο πρόγραμμα 
ςυγχρόνωσ. 

 
 

Eπηδόζεηο 

 

Παρόλο που θ εικονικι μθχανι προςφζρει όλα αυτά (και όχι μόνο) τα πλεονεκτιματα, θ Java αρχικά 
ιταν πιο αργι ςε ςχζςθ με άλλεσ προγραμματιςτικζσ γλϊςςεσ υψθλοφ επιπζδου (high-level) όπωσ 
θ C και θ C++. Εμπειρικζσ μετριςεισ ςτο παρελκόν είχαν δείξει ότι θ C++ μποροφςε να είναι αρκετζσ 
φορζσ γρθγορότερθ από τθν Java. Ωςτόςο γίνονται προςπάκειεσ από τθ Sun για τθ βελτιςτοποίθςθ 
τθσ εικονικισ μθχανισ, ενϊ υπάρχουν και άλλεσ υλοποιιςεισ τθσ εικονικισ μθχανισ από διάφορεσ 
εταιρίεσ (όπωσ τθσ IBM), οι οποίεσ μπορεί ςε κάποια ςθμεία να προςφζρουν καλφτερα και ςε κάποια 
άλλα χειρότερα αποτελζςματα. Επιπλζον με τθν κακιζρωςθ των μεταγλωττιςτϊν JIT (Just In Time), οι 
οποίοι μετατρζπουν τον κϊδικα byte απευκείασ ςε γλϊςςα μθχανισ, θ διαφορά ταχφτθτασ από τθ 
C++ ζχει μικρφνει κατά πολφ. 

Οι τελευταίεσ εκδόςεισ του javac με τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ Hot Spot ζχουν καταφζρει αξιόλογεσ 
επιδόςεισ που πλθςιάηουν ι και ξεπερνοφν ςε μερικζσ περιπτϊςεισ τον εγγενι κϊδικα. 

 
 
 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%84%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%82
http://java.sun.com/docs/books/vmspec/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/C_(%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D)
https://el.wikipedia.org/wiki/C_plus_plus
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Εργαλεία Αναπτυξησ 
 
Όλα τα εργαλεία που χρειάηεται κάποιοσ για να γράψει Java προγράμματα ζρχονται δωρεάν, από το 
περιβάλλον ανάπτυξθσ μζχρι εργαλεία build όπωσ το Apache Ant και βιβλιοκικεσ, ενϊ υπάρχουν 
πολλζσ διαφορετικζσ υλοποιιςεισ τθσ Εικονικής Μηχανής και του μεταγλωττιστή (πχ the GNU 
Compiler for Java) τθσ Java. 

 
 
 

Στατικές Ιστοσελίδες  
 
Στατικι ιςτοςελίδα (static web-page ι flat web-page) ονομάηεται μια ιςτοςελίδα τθσ οποίασ το 
περιεχόμενο μεταφζρεται ςτον χριςτθ ακριβϊσ ςτθν μορφι που είναι αποκθκευμζνο ςτον 
εξυπθρετθτι ιςτοςελίδων (web server), ςε αντίκεςθ με τισ δυναμικι ιςτοςελίδα όπου το 
περιεχόμενο δθμιουργείται από μια εφαρμογι θ οποία εκτελείται ςτον εξυπθρετθτι ιςτοςελίδων.  
Τα περιεχόμενα μιασ ςτατικισ ιςτοςελίδασ εμφανίηονται με τθν ίδια μορφι ςε όλουσ του χριςτεσ με 
τθν μορφι που είναι αποκθκευμζνα ςτο ςφςτθμα αρχείων του εξυπθρετθτι ιςτοςελίδων. Οι 
ςτατικζσ ιςτοςελίδεσ είναι αποκθκευμζνεσ ςυνικωσ ςε μορφι HTML και μεταφζρονται 
χρθςιμοποιϊντασ το πρωτόκολλο HTTP.  
Στα πλεονεκτιματα των ςτατικϊν ςελίδων περιλαμβάνεται το γεγονόσ ότι θ ςελίδα μπορεί να 
βρίςκεται με εφκολο τρόπο κλωνοποιθμζνθ ςε περιςςότερουσ από ζνα εξυπθρετθτζσ. Επίςθσ δε 
χρειάηεται ειδικό λογιςμικό ςτον εξυπθρετθτι ιςτοςελίδων για τθ δθμοςίευςθ ςτατικϊν ςελίδων. 
Τζλοσ, θ ςελίδα μπορεί να είναι διακζςιμθ ςτον φυλλομετρθτι κατευκείαν από ζνα αποκθκευτικό 
μζςο όπωσ ζνα CD-ROM ι ζνα USB stick μνιμθσ χωρίσ να χρειάηεται να διαμεςολαβιςει ζνασ 
εξυπθρετθτισ ιςτοςελίδων με κατάλλθλο λογιςμικό χειριςμό ιςτοςελίδων (για παράδειγμα οι 
δυναμικζσ ςελίδεσ ςε γλϊςςα PHP κζλουν ζνα διερμθνζα PHP ο οποίοσ τρζχει ςτον εξυπθρετθτι 
ιςτοςελίδων και δθμιουργεί δυναμικά τθ ςελίδα πριν αυτι αποςταλεί ςτον φυλλομετρθτι του 
χριςτθ).  
Στον αντίποδα, ζνα χαρακτθριςτικό μειονζκτθμα των ςτατικϊν ιςτοςελίδων είναι ότι δεν είναι 
εφκολθ θ διαδραςτικότθτα με τον χριςτθ και θ διαχείριςθ μεγάλου αρικμοφ ςτατικϊν ιςτοςελίδων 
δεν είναι εφκολθ χωρίσ αυτόματα εργαλεία. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ant.apache.org/
http://gcc.gnu.org/java/
http://gcc.gnu.org/java/
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 Δυναμικές Ιστοσελίδες  
 
Δυναμικι ιςτοςελίδα (dynamic web page) είναι μια ιςτοςελίδα θ οποία δθμιουργείται δυναμικά τθν 
ςτιγμι τθσ πρόςβαςθσ ςε αυτι ι τθν ςτιγμι που ο χριςτθσ αλλθλεπιδρά με τον εξυπθρετθτι 
ιςτοςελίδων. Οι δυναμικζσ ιςτοςελίδεσ κεωροφνται δομικό ςτοιχείο τθσ νζασ γενιάσ του παγκόςμιου 
ιςτοφ (Web 2.0) όπου θ πλθροφορία διαμοιράηεται ςε πολλαπλζσ ιςτοςελίδεσ.  
Η δυναμικι ιςτοςελίδα μπορεί να δθμιουργείται δυναμικά από ζνα ςενάριο εντολϊν, το οποίο 
εκτελείται τοπικά ςτο πελάτθ ι ςτον εξυπθρετθτι ι και ςτον πελάτθ και ςτον εξυπθρετθτι.  
Είναι δφςκολο να πει κάποιοσ με ακρίβεια πότε οι "δυναμικζσ ιςτοςελίδεσ" ξεκίνθςαν αλλά θ 
γενικότερθ ιδζα ξεκίνθςε μετά τθν εξάπλωςθ και ανάπτυξθ των ιςτοςελίδων. Το πρωτόκολλο HTTP 
άρχιςε να χρθςιμοποιείται από το 1990 και θ γλϊςςα HTML ξεκίνθςε να χρθςιμοποιείται για τον 
ςχεδιαςμό ιςτοςελίδων από το 1996. Η εξάπλωςθ χριςθσ των φυλλομετρθτϊν ξεκίνθςε το 1993 με 
τον φυλλομετρθτι Mosaic. Η ιδζα τθσ δθμιουργίασ δυναμικϊν ιςτοςελίδων υπιρχε και πριν τθν 
ανάπτυξθ των ιςτοςελίδων. Για παράδειγμα πριν το 1990 υπιρχαν "Βάςεισ Δεδομζνων" (Bulletin 
Board Systems) ςτα οποία οι χριςτεσ ςυνδζονταν μζςω μόντεμ και το περιεχόμενο που ζβλεπαν 
δθμιουργοφνταν δυναμικά.  
Η ςελίδα ςυνικωσ περιζχει ζνα ςενάριο εντολϊν το οποίο ενςωματϊνει μια διαδραςτικότθτα με τον 
χριςτθ (θ διαδραςτικότθτα γίνεται με χριςθ πλθκτρολογίου - ποντικιοφ). Το περιεχόμενο τθσ 
ιςτοςελίδασ δθμιουργείται δυναμικά ςτον τοπικό υπολογιςτι μετά τθν εκτζλεςθ του ςεναρίου 
εντολϊν το οποίο λαμβάνεται από τον απομακρυςμζνο εξυπθρετθτι. 
 
Για παράδειγμα θ γλϊςςα ςεναρίου εντολϊν JavaScript ι ActionScript(γλϊςςα ςεναρίων τθσ 
Macromedia - ςιμερα είναι θ εταιρία Adobe Systems) χρθςιμοποιείται για τθν τοπικι δθμιουργία 
δυναμικϊν ιςτοςελίδων τεχνολογίασ DHTML ι Flash οι οποίεσ ςυχνά χρθςιμοποιοφνται για τθν 
ενςωμάτωςθ ιχων, κινοφμενων εικόνων ι αλλαγζσ και διαμόρφωςθ του κείμενου τθσ ςελίδασ. Η 
γλϊςςα ςεναρίου θ οποία εκτελείται τοπικά μπορεί να καλεί απομακρυςμζνα ςενάρια εντολϊν ςτον 
εξυπθρετθτι ιςτοςελίδων χρθςιμοποιϊντασ τεχνολογίεσ όπωσ hidden Frame, XMLHttpResuest ι 
άλλεσ υπθρεςίεσ ιςτοφ (web services).  
Η πρϊτθ "ευρζωσ διαδεδομζνθ" ζκδοςθ τθσ γλϊςςασ ςεναρίου εντολϊν JavaScript ενςωματϊκθκε 
το 1996 ςτο φυλλομετρθτι Netscape 3.  
Μια δυναμικι ιςτοςελίδα ςυνικωσ δθμιουργείται από ζνα λογιςμικό το οποίο τρζχει ςτον 
απομακρυςμζνο εξυπθρετθτι ιςτοςελίδων. Ο χριςτθσ-πελάτθσ επιςκζπτεται τον εξυπθρετθτι 
ιςτοςελίδων ο οποίοσ δθμιουργεί δυναμικά τθν ιςτοςελίδα τθν οποία επιςτρζφει ςε μορφι HTML 
ςτον πελάτθ. Τζτοιεσ τεχνολογίεσ για τθν δθμιουργία δυναμικϊν ιςτοςελίδων ςτον εξυπθρετθτι 
είναι θ τεχνολογίεσ ASP, ColdFusion, Perl, PHP, WebDNA και άλλεσ. Οι γλϊςςεσ αυτζσ ςυνικωσ (με 
εξαίρεςθ τθν ASP.NET και τθν JSP) χρθςιμοποιοφν ζνα ςενάριο εντολϊν CGI κατά τθν δυναμικι 
δθμιουργία των ςελίδων.  
Πολλζσ φορζσ οι ςελίδεσ είναι αποκθκευμζνεσ ςτατικά ςε κρυφι-προςωρινι μνιμθ και 
αποςτζλλονται κατευκείαν ςτο πελάτθ. Με αυτό το τρόπο αποφεφγεται θ υπερφόρτωςθ του 
εξυπθρετθτι ιςτοςελίδων και καλείται θ μθχανι δθμιουργία δυναμικϊν ιςτοςελίδων μόνο όταν το 
αποκθκευμζνο περιεχόμενο ζχει αλλάξει.  
Η τεχνολογία AJAX χρθςιμοποιεί ςενάρια εντολϊν και ςτον πελάτθ και ςτον απομακρυςμζνο 

εξυπθρετθτι για τθν δθμιουργία τθσ δυναμικισ ιςτοςελίδασ. Στθν τεχνολογία AJAX γίνεται 
ανταλλαγι περιεχομζνου και δεδομζνων από τον υπολογιςτι του πελάτθ και του απομακρυςμζνου 
εξυπθρετθτι και θ ςελίδα διαμορφϊνεται από το ςενάριο εντολϊν το οποίο τρζχει τοπικά ςτο 
πελάτθ. Το πλεονζκτθμα τθσ τεχνολογίασ αυτισ είναι ότι περιορίηεται θ χριςθ του εξυπθρετθτι 
ιςτοςελίδων και αποςτζλλεται μόνο το περιεχόμενο. Για παράδειγμα οι χάρτεσ τθσ Google είναι ζνα 
παράδειγμα δικτυακισ εφαρμογισ θ οποία χρθςιμοποιεί τθν τεχνολογίασ AJAX.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 
HTML  
 
Η HTML (HyperText Markup Language, Γλϊςςα Σιμανςθσ Υπερκειμζνου) είναι θ κφρια γλϊςςα 
ςιμανςθσ για τισ ιςτοςελίδεσ, και τα ςτοιχεία τθσ είναι τα βαςικά δομικά ςτοιχεία των ιςτοςελίδων.  
Η HTML γράφεται υπό μορφι ςτοιχείων HTML τα οποία αποτελοφνται από ετικζτεσ, οι οποίεσ 
περικλείονται μζςα ςε ςφμβολα «μεγαλφτερο από» και «μικρότερο από» (για παράδειγμα <html>), 
μζςα ςτο περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ. Οι ετικζτεσ HTML ςυνικωσ λειτουργοφν ανά ηεφγθ (για 
παράδειγμα <h1> και </h1>), με τθν πρϊτθ να ονομάηεται ετικζτα ζναρξθσ και τθ δεφτερθ ετικζτα 
λιξθσ (ι ςε άλλεσ περιπτϊςεισ ετικζτα ανοίγματοσ και ετικζτα κλειςίματοσ αντίςτοιχα). Ανάμεςα ςτισ 
ετικζτεσ, οι ςχεδιαςτζσ ιςτοςελίδων μποροφν να τοποκετιςουν κείμενο, πίνακεσ, εικόνεσ κλπ.  
Ο ςκοπόσ ενόσ web browser είναι να διαβάηει τα ζγγραφα HTML και τα ςυνκζτει ςε ςελίδεσ που 
μπορεί κανείσ να διαβάςει ι να ακοφςει. Ο browser δεν εμφανίηει τισ ετικζτεσ HTML, αλλά τισ 
χρθςιμοποιεί για να ερμθνεφςει το περιεχόμενο τθσ ςελίδασ.  
Τα ςτοιχεία τθσ HTML χρθςιμοποιοφνται για να κτίςουν όλουσ του ιςτότοπουσ. Η HTML επιτρζπει τθν 
ενςωμάτωςθ εικόνων και άλλων αντικειμζνων μζςα ςτθ ςελίδα, και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για 
να εμφανίςει διαδραςτικζσ φόρμεσ. Παρζχει τισ μεκόδουσ δθμιουργίασ δομθμζνων εγγράφων 
(δθλαδι εγγράφων που αποτελοφνται από το περιεχόμενο που μεταφζρουν και από τον κϊδικα 
μορφοποίθςθσ του περιεχομζνου) κακορίηοντασ δομικά ςθμαντικά ςτοιχεία για το κείμενο, όπωσ 
κεφαλίδεσ, παραγράφουσ, λίςτεσ, ςυνδζςμουσ, παρακζςεισ και άλλα. Μποροφν επίςθσ να 
ενςωματϊνονται ςενάρια εντολϊν ςε γλϊςςεσ όπωσ θ JavaScript, τα οποία επθρεάηουν τθ 
ςυμπεριφορά των ιςτοςελίδων HTML.  
Οι Web browsers μποροφν επίςθσ να αναφζρονται ςε ςτυλ μορφοποίθςθσ CSS για να ορίηουν τθν 
εμφάνιςθ και τθ διάταξθ του κειμζνου και του υπόλοιπου υλικοφ. Ο οργανιςμόσ W3C, ο οποίοσ 
δθμιουργεί και ςυντθρεί τα πρότυπα για τθν HTML και τα CSS, ενκαρρφνει τθ χριςθ των CSS αντί 
διαφόρων ςτοιχείων τθσ HTML για ςκοποφσ παρουςίαςθσ του περιεχομζνου. 
 

Τη είλαη νη εηηθέηεο; 

Οι ετικζτες ελζγχουν τθν δομι και τθν μορφι του κειμζνου τθσ ιςτοςελίδασ. Επίςθσ παρζχουν 
πλθροφορίεσ προσ τον web browser για τθν ςελίδα που πρόκειται να εμφανίςουν, όπωσ ο τίτλοσ τθσ 
ςελίδασ ι ο ςυγγραφζασ τθσ, κ.α. 
 

Πώο είλαη κηα εηηθέηα ; 

 
Οι HTML ετικζτεσ γράφονται ανάμεςα ςτα ςφμβολα < και >  
πχ. <όνομα-ετικζτασ>  
 
Οι περιςςότερεσ HTML ετικζτεσ αποτελοφνται από μια ετικζτα αρχισ και μια ετικζτα τζλουσ και 
ανάμεςα ςε αυτζσ υπάρχει το κείμενο που χαρακτθρίηεται από τισ ετικζτεσ αυτζσ. Η ετικζτα τζλουσ 
περιζχει τον χαρακτιρα /πριν το όνομα τθσ ετικζτασ. 
πχ. <όνομα-ετικζτασ> ... κείμενο ... </όνομα-ετικζτασ>  
πχ. <em>Κείμενο με ζμφαςθ</em>  
 
Υπάρχουν οριςμζνεσ ετικζτεσ που δεν ζχουν ετικζτεσ τζλουσ. Στισ ετικζτεσ αυτζσ, πριν από το 
ςφμβολο >τοποκετοφμε τον χαρακτιρα /  
πχ. <όνομα-ετικζτασ /> 
πχ. <br /> 
 
Το αρχείο που περιζχει HTML ετικζτεσ λζγεται HTML αρχείο και ζχει επζκταςθ .html ι .htm (εκτόσ 
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βζβαια κι' αν θ ιςτοςελίδα είναι δυναμικι οπότε ζχει επεκτάςεισ όπωσ .php. asp, jsp κτλ.). Τα αρχεία 
αυτά είναι απλά αρχεία κειμζνου ςε μορφι ASCII και δεν περιζχουν πλθροφορίεσ για το περιβάλλον 
ι τα προγράμματα με τα οποία κα λειτουργιςουν. Μπορείτε να ανοίξετε και να δείτε τα αρχεία htm 
ι html με οποιονδιποτε επεξεργαςτι κειμζνου, π.χ. Σθμειωματάριο (Notepad) των Windows 
 

  
 
 

Πώο είλαη κηα εηηθέηα ; 

 

Οι HTML ετικζτεσ γράφονται ανάμεςα ςτα ςφμβολα < και >  
πχ. <όνομα-ετικζτασ>  
 
Οι περιςςότερεσ HTML ετικζτεσ αποτελοφνται από μια ετικζτα αρχισ και μια ετικζτα τζλουσ και 
ανάμεςα ςε αυτζσ υπάρχει το κείμενο που χαρακτθρίηεται από τισ ετικζτεσ αυτζσ. Η ετικζτα τζλουσ 
περιζχει τον χαρακτιρα /πριν το όνομα τθσ ετικζτασ. 
πχ. <όνομα-ετικζτασ> ... κείμενο ... </όνομα-ετικζτασ>  
πχ. <em>Κείμενο με ζμφαςθ</em>  
 
Υπάρχουν οριςμζνεσ ετικζτεσ που δεν ζχουν ετικζτεσ τζλουσ. Στισ ετικζτεσ αυτζσ, πριν από το 
ςφμβολο >τοποκετοφμε τον χαρακτιρα /  
πχ. <όνομα-ετικζτασ /> 
πχ. <br /> 
 
Το αρχείο που περιζχει HTML ετικζτεσ λζγεται HTML αρχείο και ζχει επζκταςθ .html ι .htm (εκτόσ 
βζβαια κι' αν θ ιςτοςελίδα είναι δυναμικι οπότε ζχει επεκτάςεισ όπωσ .php. asp, jsp κτλ.). Τα αρχεία 
αυτά είναι απλά αρχεία κειμζνου ςε μορφι ASCII και δεν περιζχουν πλθροφορίεσ για το περιβάλλον 
ι τα προγράμματα με τα οποία κα λειτουργιςουν. Μπορείτε να ανοίξετε και να δείτε τα αρχεία htm 
ι html με οποιονδιποτε επεξεργαςτι κειμζνου, π.χ. Σθμειωματάριο (Notepad) των Windows 

Πώο ιεηηνπξγεί κηα εηηθέηα κέζα ζε έλα HTML αξρείν ; 

 

Ζνα ηευγάρι ετικετών κακορίηει τθν μορφι ενόσ κειμζνου ι μιασ και μόνο λζξθσ. Για παράδειγμα αν 
ικελα να γράψω ςτθν γλϊςςα HTML το κείμενο 'Μακαίνω HTML' με ζντονθ γραφι, κα το ζγραφα 
ζτςι: 
<b>Μακαίνω HTML</b>. Μόλισ ςυναντιςαμε τθν πρϊτθ HTML ετικζτα. Το γράμμα b είναι το αρχικό 
από τθν λζξθ bold.Το ηευγάρι των ετικετϊν <b> και </b>, δθλϊνει ςτον web browser, ότι το κείμενο 
που είναι γραμμζνο μεταξφ των ετικετϊν αυτϊν κα εμφανιςτεί με ζντονα (bold) γράμματα.  
 
Αν πάλι ικελα να γράψω τθν λζξθ wlearn με πλάγιουσ χαρακτιρεσ κα ζγραφα: 
<i>wlearn</i> 
Το ηευγάρι των ετικετϊν <i> και </i>, λζει ςτον browser να εμφανίςει το κείμενο που είναι γραμμζνο 
ανάμεςα ςε αυτζσ τισ ετικζτεσ, με πλάγιουσ χαρακτιρεσ. Το γράμμα i είναι το πρϊτο γράμμα από τθν 
λζξθ italics.  
 
Οι ετικζτεσ μζςα ςε ζνα HTML αρχείο μποροφν να είναι γραμμζνεσ είτε με μικρά γράμματα (πεηά), 
είτε με κεφαλαία. Η ετικζτα <b> είναι ίδια με τθ ετικζτα <B>. Μόνο πρζπει να προςζχουμε τισ 
ετικζτεσ τζλουσ να είναι γραμμζνεσ όπωσ θ ετικζτεσ αρχισ. Δθλαδι αν μια ετικζτα αρχισ είναι 
γραμμζνθ με πεηά τότε και θ ετικζτα τζλουσ πρζπει να γραφεί με πεηά.  
 
Λάκοσ τρόποσ: 
<B>wlearn</b>  

 

Σωςτόσ τρόποσ: 
<B>wlearn</B>  
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ι  
<b>wlearn</b> 
 
 
 

Η δνκή ηεο HTML 
 

Ζνα αρχείο HTML αρχίηει πάντα με τθν ετικζτα <html> και αποτελείται από δφο ενότθτεσ: τθν κεφαλι 

(HEAD) και το κυρίωσ περιεχόμενο (BODY) ι αλλιϊσ το "ςϊμα" τθσ ςελίδασ όπωσ ςυνικωσ το 

αποκαλοφμε 

 

 

 

 

 

 

Η εηηθέηα <HTML> 

 

Με τθν ετικζτα <html> αρχίηουμε πάντα τον κϊδικα μασ και με τθν ετικζτα </html> τον 

τερματίηουμε. Με αυτόν τον τρόπο πλθροφοροφμε τον browser ότι οι γραμμζσ που περικλείονται 

μζςα ςε αυτζσ τισ δφο ετικζτεσ είναι κϊδικασ γραμμζνοσ ςε γλϊςςα HTML. 

Η Δλόηεηα HEAD 

 

Η πρϊτθ ενότθτα (ενότθτα HEAD) μιασ HTML ςελίδασ ορίηεται με τισ ετικζτεσ <head>...</head>  

 

Οι ετικζτεσ που γράφονται ςτθν ενότθτα HEAD, αποτελοφν τον πρόλογο για τθν HTML ςελίδα. 

Υπάρχουν μόνο λίγεσ ετικζτεσ που γράφονται ςτθν ενότθτα αυτι. Η πιο βαςικι από αυτζσ είναι θ 

ετικζτα <title>, θ οποία κακορίηει τον τίτλο τθσ ςελίδασ ο οποίοσ εμφανίηεται ςτο πάνω μζροσ του 

παρακφρου του web browser. 

<title>WLearn</title>  

 

Η Δλόηεηα BODY 

http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_html.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_html.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_head.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_title.html
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Η δεφτερθ ενότθτα (ενότθτα body) ορίηεται με τισ ετικζτεσ <body>...</body> 
 
Το ηευγάρι των ετικετϊν <body> και </body> ορίηει το κυρίωσ περιεχόμενο τθσ ςελίδασ μζςα ςτο 
οποίο γράφουμε το κείμενο που κζλουμε να εμφανιςτεί μαηί με τισ HTML ετικζτεσ που το 
μορφοποιοφν. Στθν ενότθτα αυτι τοποκετοφμε επίςθσ εικόνεσ, video και ότι άλλο κζλουμε να 
εμφανιςτεί ςτθν ςελίδα. 
 
Μπορείτε να δείτε τθν Λίςτα ετικετϊν, όπου περιγράφονται αναλυτικά όλεσ οι ετικζτεσ τθσ HTML 

 

Βαζηθέο εηηθέηεο 

Οι ποιο βαςικζσ HTML ετικζτεσ κακορίηουν επικεφαλίδεσ, παραγράφουσ και γραμμζσ 

Δπηθεθαιίδεο 

Οι HTML επικεφαλίδεσ είναι κείμενο που εμφανίηετε με μεγάλα και ζντονα γράμματα. Οι 

επικεφαλίδεσ ορίηονται από τισ ετικζτεσ <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> και <h6>. Με 

τθν <h1> ορίηουμε τθν μεγαλφτερθ ετικζτα ενϊ με τθν <h6> τθν μικρότερθ. 

Παξάγξαθνη 

Οι παράγραφοι ορίηονται από το ηευγάρι ετικετϊν <p> και </p> 
 

Αιιαγή γξακκήο 

Η ετικζτα <br /> χρθςιμοποιείται όταν κζλουμε να τελειϊςουμε μια γραμμι κειμζνου και να 
αρχίςουμε μια καινοφργια  
 

 

Οξηδόληηα γξακκή 

Η οριηόντια γραμμι είναι ζνα απλό γραφικό που μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε ςτθν ςελίδα μασ 
(κυρίωσ ςαν διαχωριςτικό). Με τθν ετικζτα <hr> τοποκετοφμε μια οριηόντια γραμμι ςτθν ςελίδα 
μασ. 
 
 
Ιδηόηεηεο εηηθεηώλ 

Οι ιδιότθτεσ (attributes) των ετικετϊν είναι τιμζσ που δίνουν ςτθν ετικζτα διάφορα χαρακτθριςτικά. 

Κάκε μια από αυτζσ τισ τιμζσ επιδρά διαφορετικά ςτθν εμφάνιςθ ι τθν λειτουργία των ετικετϊν. Μια 

ιδιότθτα μπαίνει αμζςωσ μετά το όνομα τθσ ετικζτασ και αποτελείται από το όνομα τθσ και μια τιμι 

μζςα ςε διπλά ειςαγωγικά.  

 

Μια ετικζτα με ιδιότθτεσ είναι κάπωσ ζτςι: 

<όνομα-ετικζτασ ιδιότθτα1="τιμθ" ιδιότθτα2="τιμθ" ιδιότθτα3="τιμθ">...</όνομα-ετικζτασ>  

 

Η ετικζτα <p>, για παράδειγμα, μπορεί να πάρει τθν ιδιότθτα align θ οποία ορίηει τθν ςτοίχιςθ του 

κειμζνου μζςα ςτθν παράγραφο. Η ιδιότθτα align παίρνει μια από τισ τιμζσ: left, center, right, justify 

 
 

http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_body.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_body.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_body.html
http://www.wlearn.gr/index.php/html-html-advanced-71?task=view&id=52
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_h.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_h.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_h.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_h.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_h.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_h.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_p.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_p.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_br.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_hr.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_p.html
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Γηακόξθωζε θεηκέλνπ 

Στθν HTML υπάρχουν ετικζτεσ που ορίηουν τθν εμφάνιςθ του κειμζνου. Παρακάτω παρουςιάηονται 

αυτζσ οι ετικζτεσ 

Η εηηθέηα <b>, <strong> θαη <big> 

Και οι τρεισ αυτζσ ετικζτεσ εμφανίηουν το κείμενο με ζντονθ μορφι. Η <b> και <strong> ζχουν τθν 

ίδια ακριβϊσ επίδραςθ ςτο κείμενο, ενϊ θ <big> εμφανίηει το κείμενο με ζντονθ μορφι όπωσ 

οι <b> και <strong> αλλά με ελαφρϊσ μεγαλφτερα γράμματα.Επικοινωνία 

Η εηηθέηα <em> 

Η ετικζτα <em> εμφανίηει το κείμενο με πλάγιουσ και κάπωσ αχνά γραμμζνουσ χαρακτιρεσ. 
Το em είναι τα δφο πρϊτα γράμματα από τθν λζξθ emphasize. 

Η εηηθέηα <i> 

Η ετικζτα <i> εμφανίηει το κείμενο με πλάγιουσ χαρακτιρεσ. Το i είναι το πρϊτο γράμμα από τθν 
λζξθ italics 

Η εηηθέηα <u> 

Η ετικζτα <u> εμφανίηει το κείμενο υπογραμμιςμζνο. Το u είναι το πρϊτο γράμμα από τθν 
λζξθ underline 

Η εηηθέηα <small> 

Η ετικζτα <small> εμφανίηει το κείμενο με μικροφσ χαρακτιρεσ. 

Η εηηθέηεο <sub> θαη <sup> 

Η ετικζτα <sub> τοποκετεί το κείμενο ςαν μακθματικι βάςθ, δθλαδι ςε χαμθλότερο ςθμείο απ' ότι 
βρίςκεται το υπόλοιπο κείμενο. 

 
 
 

 

Σηνηρεία  
 
Τα ζγγραφα HTML αποτελοφνται από ςτοιχεία HTML τα οποία ςτθν πιο γενικι μορφι τουσ ζχουν 
τρία ςυςτατικά: ζνα ηεφγοσ από ετικζτεσ, τθν «ετικζτα εκκίνθςθσ» και τθν «ετικζτα τερματιςμοφ», 
μερικζσ ιδιότθτεσ μζςα ςτθν ετικζτα εκκίνθςθσ, και τζλοσ το κείμενο ι το γραφικό περιεχόμενο 
μεταξφ των ετικετϊν, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και άλλα ςτοιχεία εμφωλευμζνα μζςα του. 
Το ςτοιχείο HTML μπορεί να είναι οτιδιποτε ανάμεςα ςτισ ετικζτεσ εκκίνθςθσ και τερματιςμοφ. 
Τζλοσ, κάκε ετικζτα περικλείεται ςε ςφμβολα «μεγαλφτερο από» και «μικρότερο από», δθλαδι < και 
>.  
Επομζνωσ, θ γενικι μορφι ενόσ ςτοιχείου HTML είναι: <tag attribute1="value1" 
attribute2="value2">content</tag>. Μερικά ςτοιχεία HTML περιγράφονται ωσ άδεια στοιχεία, ζχουν 
τθ μορφι <tag attribute1="value1" attribute2="value2" >, και δεν ζχουν κακόλου περιεχόμενο. Το 
όνομα κάκε ςτοιχείου HTML είναι το ίδιο όνομα που χρθςιμοποιείται ςτισ αντίςτοιχεσ ετικζτεσ. Το 
όνομα τθσ ετικζτασ τερματιςμοφ ξεκινά με μια κάκετο «/», θ οποία παραλείπεται ςτα άδεια 
ςτοιχεία. Τζλοσ, αν δεν αναφζρονται ρθτά οι ιδιότθτεσ ενόσ ςτοιχείου, τότε χρθςιμοποιοφνται οι 
προεπιλογζσ ςε κάκε περίπτωςθ.  
Υπάρχουν διάφοροι τφπου ςτοιχείων ςτθν HTML.  
Η δομικι ςιμανςθ περιγράφει τον ςκοπό του κειμζνου  
Για παράδειγμα, το <h2>Golf</h2> ςθμαίνει ότι θ λζξθ «Golf» κα είναι μια επικεφαλίδα δεφτερου 
επιπζδου. Η δομικι ςιμανςθ δεν εμπεριζχει ςυγκεκριμζνο τρόπο εμφάνιςθσ, αλλά οι περιςςότεροι 
browser ζχουν δικό τουσ προκακοριςμζνο τρόπο για τθ μορφοποίθςθ όλων των ςτοιχείων. Το 
περιεχόμενο μπορεί να μορφοποιθκεί οπτικά με τθ χριςθ των CSS.  
Η ςιμανςθ οπτικισ μορφοποίθςθσ περιγράφει τθν εμφάνιςθ του κειμζνου, άςχετα από τον ςκοπό 
του.  

http://www.wlearn.gr/etiketes/font_style.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/font_style.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/font_style.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/font_style.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/font_style.html
http://www.wlearn.gr/index.php/topmenu-112
http://www.wlearn.gr/etiketes/font_style2.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/font_style.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_u.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/font_style.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_sub_sup.html
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Για παράδειγμα το <b>ζντονο κείμενο</b> υποδεικνφει ότι οι ςυςκευζσ που κα εμφανίςουν το 
κείμενο κα το κάνουν ζντονο, αλλά δεν λζει τι κα κάνουν με το κείμενο οι ςυςκευζσ που δεν 
μποροφν να το εμφανίςουν, όπωσ για παράδειγμα οι ςυςκευζσ φωνθτικισ ανάγνωςθσ ςελίδων. Τόςο 
ςτθν περίπτωςθ του <b>ζντονο</b> όςο και του <i>πλάγιο</i>, υπάρχουν άλλα ςτοιχεία τα οποία 
μπορεί να οπτικά να εμφανίηονται ίδια, αλλά είναι πιο σημαντικά, όπωσ τα <strong>ςθμαντικό 
κείμενο</strong> και <em>κείμενο με ζμφαςθ</em> αντίςτοιχα. Είναι ευκολότερα να ερμθνεφςει 
ζνασ φωνθτικόσ browser τα τελευταία δφο ςτοιχεία. Ωςτόςο, δεν είναι ιςότιμα με τα αντίςτοιχα 
ςτοιχεία οπτικισ μορφοποίθςθσ. Για παράδειγμα ζνα πρόγραμμα φωνθτικισ ανάγνωςθσ τθσ ςελίδασ 
δεν κα πρζπει να προφζρει με ζμφαςθ τον τίτλο ενόσ βιβλίου, αλλά όταν το ίδιο περιεχόμενο 
εμφανίηεται ςε μια οκόνθ τότε ο τίτλοσ κα είναι με πλάγια γράμματα. Τα περιςςότερα ςτοιχεία 
οπτικισ μορφοποίθςθσ ζχουν κεωροφνται ξεπεραςμζνα μετά τθν προδιαγραφι HTML 4.0, και ζχουν 
αντικαταςτακεί από τα CSS.  
Η ςιμανςθ υπερκειμζνου κάνει μερικά τμιματα ενόσ εγγράφου να ςυνδζουν με άλλα ζγγραφα.  
Τα ςτοιχεία anchor δθμιουργεί ζναν υπερςφνδεςμο ςτο ζγγραφο, και θ ιδιότθτα href ορίηει τον 
ςτόχο του ςυνδζςμου. Για παράδειγμα, θ ςιμανςθ HTML <a 
href="http://el.wikipedia.org/">Βικιπαίδεια</a> εμφανίςει το κείμενο «Wikipedia» ωσ 
υπερςφνδεςμο. Για τθν εμφάνιςθ μιασ εικόνασ ωσ ςυνδζςμου, μπορεί να ειςαχκεί ζνα ςτοιχείο 
«img» ωσ περιεχόμενο του ςτοιχείου «a». Όπωσ και το «br», το «img» είναι άδειο ςτοιχείο. Ζχει 
ιδιότθτεσ αλλά δεν ζχει περιεχόμενο, οφτε ετικζτα τερματιςμοφ: <a href="http://example.org"><img 
src="image.gif" alt="descriptive text" width="50" height="50" border="0"></a>. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSS  
 
Η CSS (Cascading Style Sheets-Διαδοχικά Φφλλα Στυλ) ι ( αλλθλουχία φφλλων ςτφλ ) είναι μια 
γλϊςςα υπολογιςτι που ανικει ςτθν κατθγορία των γλωςςϊν φφλλων ςτυλ που χρθςιμοποιείται για 
τον ζλεγχο τθσ εμφάνιςθσ ενόσ εγγράφου που ζχει γραφτεί με μια γλϊςςα ςιμανςθσ. 
Χρθςιμοποιείται δθλαδι για τον ζλεγχο τθσ εμφάνιςθσ ενόσ εγγράφου που γράφτθκε ςτισ γλϊςςεσ 
HTML και XHTML, δθλαδι για τον ζλεγχο τθσ εμφάνιςθσ μιασ ιςτοςελίδασ και γενικότερα ενόσ 
ιςτότοπου. Η CSS είναι μια γλϊςςα υπολογιςτι προοριςμζνθ να αναπτφςςει ςτυλιςτικά μια 
ιςτοςελίδα δθλαδι να διαμορφϊνει περιςςότερα χαρακτθριςτικά, χρϊμματα, ςτοίχιςθ και δίνει 
περιςςότερεσ δυνατότθτεσ ςε ςχζςθ με τθν html. Για μια όμορφθ και καλοςχεδιαςμζνθ ιςτοςελίδα θ 
χριςθ τθσ CSS κρίνεται ωσ απαραίτθτθ.  
Η αλλθλουχία εφαρμογισ των φφλλων ςτφλ  
Για ζνα ζγγραφο πχ xhtml κα υπάρχουν παραπάνω από ζνα φφλλα ςτυλ τα οποία περιζχουν 
δθλϊςεισ για τθν εμφάνιςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου ςτοιχείου. Το Φφλλο ςτφλ που εφαρμόηεται ςε ζνα 
ζγγραφο μπορεί να προζρχεται από :  

 το ςυγγραφζα μιασ ιςτοςελίδασ  

 το χριςτθ του πλοθγοφ  

 τον ίδιο τον πλοθγό, αν ζχει το δικό του προκακοριςμζνο φφλλο ςτυλ .  
 
Συνεπϊσ για ζνα xhtml ςτοιχείο κα υπάρχουν παραπάνω από μια δθλϊςεισ που πικανόν να είναι 
ςυγκρουόμενεσ.Το πρότυπυ css για να επιλφςει παρόμοιεσ ςυγκροφςεισ ζχει κακορίςει μια 
αλλθλουχία-ςειρά ςτθν οποία κα μποφν αυτζσ οι δθλϊςεισ και με βάςθ τθν οποία κα επιλεγεί πχ θ 
διλωςθ που είναι πρϊτθ ςτθ ςειρά.  
Ο αλγόρικμοσ δθμιουργίασ αυτισ τθσ ςειράσ-αλλθλουχίασ είναι ο ακόλουκοσ:  
1. Βρεσ όλεσ τισ δθλϊςεισ που εφαρμόηονται ςτο ςτοιχείο που μασ ενδιαφζρει. Οι δθλϊςεισ 
εφαρμόηονται ςτο ςτοιχείο αν ο επιλογζασ του το επιλζξει (ταιριάηει με αυτό).  
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2. Ταξινόμθςε με βάςθ τθ ςθμαςία (κανονικι ι ςθμαντικι) και προζλευςθ ( ςυγγραφζασ , χριςτθ ι 
πλοθγόσ χριςτθ). Με αφξουςα ςειρά προτεραιότθτασ:  

a. Δθλϊςεισ πλοθγοφ χριςτθ  
b. Κανονικζσ δθλϊςεισ χριςτθ  

c. Κανονικζσ δθλϊςεισ ςυγγραφζα  

d. Σθμαντικζσ δθλϊςεισ ςυγγραφζα  

e. Σθμαντικζσ δθλϊςεισ χριςτθ  

3. Ταξινόμθςε τισ δθλϊςεισ ίδιασ ςθμαςίασ και προζλευςθσ με κριτιριο τθν εξειδίκευςθ του 
επιλογζα: οι πιο εξειδικευμζνοι επιλογείσ υπεριςχφουν των πιο γενικϊν. Τα ψευδό-ςτοιχεία και οι 
ψευδο-κλάςεισ λογαριάηονται ςαν κανονικά ςτοιχεία και κλάςεισ αντίςτοιχα.  

4. Τζλοσ ταξινόμθςε ανάλογα με τθ ςειρά κακοριςμοφ: αν δφο δθλϊςεισ ζχουν το ίδιο βάροσ , 
προζλευςθ και εξειδίκευςθ , αυτι που προςδιορίςτθκε τελευταία επικρατεί. Οι δθλϊςεισ ςε 
ειςαγϊμενα φφλλα ςτυλ κεωροφνται ότι δθλϊνονται πριν από τισ δθλϊςεισ ςτο ίδιο το φφλλο ςτυλ .  
Αφοφ λοιπόν προκφψει μια ςειρά-αλλθλουχία κανόνων εμφάνιςθσ που αφοροφν το ίδιο ςτοιχείο κα 
επιλεγεί προσ εφαρμογι (για τθν αποφυγι ςυγκροφςεων ) θ διλωςθ που κα είναι τελευταία ςτθν 
ςειρά που αναλφκθκε πιο πάνω. 
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PHP 
 

H PHP είναι μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ για τθ δθμιουργία ςελίδων web με δυναμικό 
περιεχόμενο. Μια ςελίδα PHP περνά από επεξεργαςία από ζνα ςυμβατό διακομιςτι του 
Παγκόςμιου Ιςτοφ (π.χ. Apache), ϊςτε να παραχκεί ςε πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που 
κα ςταλεί ςτο πρόγραμμα περιιγθςθσ των επιςκεπτϊν ςε μορφι κϊδικα HTML. 
 
Ζνα αρχείο με κϊδικα PHP κα πρζπει να ζχει τθν κατάλλθλθ επζκταςθ (π.χ. *.php, *.php4, *.phtml 
κ.ά.). Η ενςωμάτωςθ κϊδικα ςε ζνα αρχείο επζκταςθσ .html δεν κα λειτουργιςει και κα εμφανίςει 
ςτον browser τον κϊδικα χωρίσ καμία επεξεργαςία, εκτόσ αν ζχει γίνει θ κατάλλθλθ ρφκμιςθ ςτα 
MIME types του server. Επίςθσ ακόμθ κι όταν ζνα αρχείο ζχει τθν επζκταςθ .php, κα πρζπει ο server 
να είναι ρυκμιςμζνοσ για να επεξεργάηεται και να μεταγλωτίηει τον κϊδικα PHP ςε HTML που 
καταλαβαίνει το πρόγραμμα πελάτθ. Ο διακομιςτισ Apache, που χρθςιμοποιείται ςιμερα ευρζωσ ςε 
ςυςτιματα με τα λειτουργικά ςυςτιματα GNU/Linux,Microsoft Windows, Mac OS X υποςτθρίηει εξ 
οριςμοφ τθν εκτζλεςθ κϊδικα PHP, είτε με τθν χριςθ ενόσ πρόςκετου (mod_php) ι με τθν αποςτολι 
του κϊδικα προσ εκτζλεςθ ςε εξωτερικι διεργαςία CGI ι FCGI ι με τθν ζλευςθ τθσ php5.4 
υποςτθρίηονται θ εκτζλεςθ ςε πολυάςχολουσ ιςτοχϊρουσ, FastCGI Process Manager (FPM). 
 
Η ιςτορία τθσ PHP ξεκινά από το 1994, όταν ζνασ φοιτθτισ, ο Rasmus Lerdorf δθμιοφργθςε 
χρθςιμοποιϊντασ τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Perl ζνα απλό script με όνομα php.cgi, για 
προςωπικι χριςθ. Το script αυτό είχε ςαν ςκοπό να διατθρεί μια λίςτα ςτατιςτικϊν για τα άτομα 
που ζβλεπαν το online βιογραφικό του ςθμείωμα. Αργότερα αυτό το script το διζκεςε και ςε φίλουσ 
του, οι οποίοι άρχιςαν να του ηθτοφν να προςκζςει περιςςότερεσ δυνατότθτεσ. Η γλϊςςα τότε 
ονομαηόταν PHP/FI από τα αρχικά Personal Home Page/Form Interpreter. Το 1997 θ PHP/FI ζφκαςε 
ςτθν ζκδοςθ 2.0, βαςιηόμενθ αυτι τθ φορά ςτθ γλϊςςα C και αρικμϊντασ περιςςότερουσ από 
50.000 ιςτότοπουσ που τθ χρθςιμοποιοφςαν, ενϊ αργότερα τθν ίδια χρονιά οι Andi 
Gutmans και Zeev Suraski ξαναζγραψαν τθ γλϊςςα από τθν αρχι, βαςιηόμενοι όμωσ αρκετά ςτθν 
PHP/FI 2.0. Ζτςι θ PHP ζφκαςε ςτθν ζκδοςθ 3.0 θ οποία κφμιηε περιςςότερο τθ ςθμερινι μορφι τθσ. 
Στθ ςυνζχεια, οι Zeev και Andi δθμιοφργθςαν τθν εταιρεία Zend (από τα αρχικά των ονομάτων τουσ), 
θ οποία ςυνεχίηει μζχρι και ςιμερα τθν ανάπτυξθ και εξζλιξθ τθσ γλϊςςασ PHP. Ακολοφκθςε 
το 1998 θ ζκδοςθ 4 τθσ PHP, τον Ιοφλιο του 2004 διατζκθκε θ ζκδοςθ 5, ενϊ αυτι τθ ςτιγμι ζχουν 
ιδθ διατεκεί και οι πρϊτεσ δοκιμαςτικζσ εκδόςεισ τθσ επερχόμενθσ PHP 6, για οποιονδιποτε 
προγραμματιςτι κζλει να τθ χρθςιμοποιιςει. Οι περιςςότεροι ιςτότοποι επί του παρόντοσ 
χρθςιμοποιοφν κυρίωσ τισ εκδόςεισ 4 και 5 τθσ PHP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_%CE%B5%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/HTML
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://el.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://el.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://el.wikipedia.org/wiki/CGI
https://el.wikipedia.org/wiki/1994
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Rasmus_Lerdorf&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Script&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1997
https://el.wikipedia.org/wiki/C_(%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Andi_Gutmans&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Andi_Gutmans&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Zeev_Suraski&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1998
https://el.wikipedia.org/wiki/2004
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 
 
 

Tν site 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ηράκλειο Page 22 
 

Αξρηθά ζην site καο έρνπκε εηζάγεη πιεξνθνξίεο γηα ην θάζε λεζί γηα λα είλαη 
επθνιόηεξε ε πινήγεζε ζαο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα δηθά ζαο ζέιω: 
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Έπεηηα εηζάγακε έλα βίληεν θαη εηθόλεο κε ηηο νκνξθίεο θαη ηα πηό ωξαία ηνπία πνπ αμίδεη λα 

επηζθεθηείο ζηα Δωδεθάλεζα. 
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Εηζάγακε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα μελνδνρεία ηεο πεξηνρήο θάζε λεζηνύ, γηα ηα κνπζεία 

θαη ηα αμηνζέαηα.  
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Γηα ηελ εύθνιε κεηαθνξά ζαο, ζαο παξέρνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηηο ώξεο 

αθίμεωλ/αλαρωξήζεωλ, θαζώο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ κεηαθνξά ζαο. 
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Παξαθάηω ζπγθεληώζακε όιεο ηηο πξνζθνξέο, απν όια ηα ηαμηδηωηηθά γξαθεία, γηα 

νιηγνήκεξεο εθδξνκέο, θξνπαδηέξεο, ζηηο πηό θαιέο ηηκέο, θαη ζηα πην νηθνλνκηθά 

παθέηα. 
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Καη ηέινο δεκηνπξγήζακε έλα ζύζηεκα θξαηήζεωλ, γηα ηελ έπθνιε δηακνλή ζαο ζην 

vεζί ηεο επηινγήο ζαο. 

 
 
 
 
 
 
 
Φόξκεο 

Αλ θαη ν θύξηνο ζθνπόο κηαο ηζηνζειίδαο είλαη ε δεκνζίεπζε πιεξνθνξηώλ ζην Internet, δελ είλαη ν κνλαδηθόο. Όιν θαη 

πεξηζζόηεξα sites ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία, δειαδή δελ παξέρνπλ απιά πιεξνθνξίεο πξνο ηνπο 

επηζθέπηεο, αιιά δεηνύλ από απηνύο λα επηιέγνπλ ή λα πιεθηξνινγνύλ ζηνηρεία. Γηα παξάδεηγκα, πνιιά sites πεξηέρνπλ 

polls ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κηα εξώηεζε θαη δεηνύλ από ηνλ επηζθέπηε λα επηιέμεη κηα από ηηο απαληήζεηο. Σηελ 

πεξίπησζε απηή έρνπκε ακθίδξνκε επηθνηλσλία, θαζώο ε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο δελ γίλεηε κόλν από ηνλ Server πνπ 

θηινμελεί ηελ ηζηνζειίδα πξνο ηνλ επηζθέπηε αιιά θαη ην αληίζεην. 

 

Οη Φόξκεο καο δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα κεηαζρεκαηίζνπκε ηελ ηζηνζειίδα καο από κηα κάδα πιεξνθνξηώλ πνπ ν 

επηζθέπηεο δηαβάδεη παζεηηθά ζε κηα ακθίδξνκε επηθνηλσλία όπνπ έρεη έλαλ πην ελεξγεηηθό ξόιν πιεθηξνινγώληαο ζηνηρεία 

ή θάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ηνπ ζε δηάθνξεο επηινγέο. 

Σηελ παξαπάλσ Φόξκα ν επηζθέπηεο, αθνύ ζπκπιεξώζεη ηα πεδία παηάεη ην θνπκπί  
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Με ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ ηα δεδνκέλα πνπ ζπκπιήξσζε ν επηζθέπηεο ζηέιλνληαη ζηνλ Server κέζσ ηνπ πξσηνθόιινπ 

HTTP. Έπεηηα ν Server επεμεξγάδεηαη κε θάπνην πξόγξακκα script ηηο ηηκέο ησλ πεδίσλ θαη επηζηξέθεη ζηνλ browser ηνπ 

επηζθέπηε κηα HTML ζειίδα. Τα πεξηερόκελα ηεο ζειίδαο απηήο κπνξεί λα είλαη νηηδήπνηε, από κηα απιή απάληεζε κέρξη 

επηζηξνθή απνηειέζκαηνο ζε εξώηεζε πξνο κηα πεξίπινθε Βάζε Γεδνκέλσλ. 

 

Γνθηκάζηε λα ζπκπιεξώζεηε ηα ζηνηρεία πνπ δεηάεη ε Φόξκα θαη έπεηηα λα παηήζεηε ην θνπκπί Αποστολή Στοιχείων. Με ην 

πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ ηα δεδνκέλα πνπ πιεθηξνινγήζαηε ζηέιλνληαη ζηνλ Server όπνπ εηζάγνληαη κέζα ζε έλα αξρείν 

script. Τν script απηό (serverSideScript.php, ην νπνίν είλαη γξακκέλν ζε γιώζζα PHP) παίξλεη απηά ηα δεδνκέλα θαη ηα 

εκθαλίδεη κέζα ζε έλαλ πίλαθα. Σηελ πεξίπησζε απηή δελ γίλεηαη θακηα επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Τν κόλν πνπ θάλεη ην 

script εδώ είλαη λα παίξλεη ηα δεδνκέλα από ηνλ browser ζαο θαη ηα εκθαλίδεη κέζα ζε έλαλ πίλαθα 

 

Λεδάληα ηωλ ζηνηρείωλ κηαο Φόξκαο 
Όια ηα ζηνηρεία κηαο Φόξκαο, είηε απηά είλαη πεδία θεηκέλνπ, είηε είλαη πεξηνρέο θεηκέλνπ, είηε είλαη θνπκπηά επηινγώλ θ.ν.θ., 

έρνπλ ζρεδηαζηεί λα δέρνληαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν (είηε κε πιεθηξνιόγεζε, είηε κε επηινγή κε ην πνληίθη) ζπγθεθξηκέλεο 

(ζεκαζηνινγηθά) ηηκέο νη νπνίεο ζα επεμεξγαζηνύλ από θάπνην script αξρείν.  

 

Γηα ηνλ ιόγν απηόλ θάζε ζηνηρείν κηαο θόξκαο ζα πξέπεη λα έρεη έλα θείκελν (δίπια ηνπ ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν ώζηε 

λα είλαη εκθαλή ε αληηζηνηρία ηνπ κε ην ζηνηρείν ηεο Φόξκαο) ην νπνίν θείκελν λα πξνζδίδεη έλαλ ραξαθηεξηζκό ζην ζηνηρείν 

ηεο Φόξκαο (π.ρ.: όλνκα, επώλπκν, ηειέθσλν θ.ν.θ.) ώζηε ν επηζθέπηεο ηεο ζειίδαο λα μέξεη πνηα πιεξνθνξία δεηά ην 

ζηνηρείν απηό. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Φόξκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ αξρή απηήο ηεο ζειίδαο, ην πεδίν θεηκέλνπ ην νπνίν 

δέρεηαη ην επώλπκν ραξαθηεξίδεηαη από ην θείκελν Δπώλπκν. Τν θείκελν απηό νλνκάδεηαη Λεζάντα ηνπ πεδίνπ θεηκέλνπ πνπ 

δέρεηαη ην επώλπκν. 

 

Με ιίγα ιόγηα ε Λεζάντα ελόο ζηνηρείνπ ηεο Φόξκαο είλαη ην θείκελν πνπ ραξαθηεξίδεη ην πεξηερόκελν ηνπ πεδίνπ πνπ 

πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεη ή λα επηιέμεη ν επηζθέπηεο. Τν θείκελν απηό κπνξνύκε βέβαηα λα ην κνξθνπνηήζνπκε κε HTML 

εηηθέηεο. 

Η εηηθέηα <form> 
Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα θόξκα ρξεζηκνπνηνύκε ηηο εηηθέηεο <form> θαη </form>. Οη θπξηόηεξεο ηδηόηεηεο ηεο εηηθέηαο είλαη 

νη name, method θαη action.  

 

Με ηελ ηδηόηεηα name δίλνπκε έλα όλνκα ζηελ θόξκα ώζηε λα κπνξνύκε λα αλαθεξόκαζηε ζε απηή κέζα από ηνλ θώδηθα 

ελόο script. Καιό είλαη πάληα λα δίλνπκε όλνκα ζηηο Φόξκεο πνπ θαηαζθεπάδνπκε, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπκε 

πεξηζζόηεξεο από κηα Φόξκεο ζηελ ίδηα ζειίδα.  

 

Η ηδηόηεηα action πεξηέρεη ην URL ηνπ αξρείνπ script ζηνλ Server ην νπνίν ζα επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία ηεο Φόξκαο. Τν 

script είλαη έλα πξόγξακκα ην νπνίν ηξέρεη ζηνλ Server θαη ην νπνίν κεηαμύ ησλ άιισλ κπνξεί λα δέρεηαη ζαλ είζνδν 

δεδνκέλα ηα νπνία ιακβάλεη ν Server από ηνλ browser ηνπ επηζθέπηε (ζπλήζσο από κηα Φόξκα). Τν script , 

ρξεζηκνπνηώληαο κηα script γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ (π.ρ. asp , php θηι.) , επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα απηά θαη έπεηηα 

επηζηξέθεη ζηνλ browser κηα HTML ζειίδα. Η επεμεξγαζία απηή κπνξεί λα είλαη από απιέο πξάμεηο κεηαμύ ησλ δεδνκέλσλ 

έσο θαη αλαδήηεζε ζε κηα πεξίπινθε Βάζε Γεδνκέλσλ κε βάζε ηα δεδνκέλα απηά (έλα ηέηνην script πεξηέρεη θαηάιιειεο 

εληνιέο ώζηε λα ζπλδεζεί ζε κηα Βάζε Γεδνκέλσλ θαη λα πξνζπειάζεη αιια θαη λα πξνζζέζεη θαη λα δηαγξάςεη εγγξαθέο)  

 

Η method θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζηέιλνληαη ηα δεδνκέλα ηεο Φόξκαο ζηνλ Server πνπ βξίζθεηαη ην πξόγξακκα 

script πνπ ζα ηα επεμεξγαζηεί θαη κπνξεί λα πάξεη ηηο ηηκέο get ή post. Με ηελ κέζνδν get ηα δεδνκέλα πξνζζέηνληαη ζην 

ηέινο ηνπ URL πνπ "δείρλεη" ε ηδηόηεηα action θαη ρσξίδνληαη από ην ζύκβνιν &. Με ηελ κέζνδν post ηα δεδνκέλα 

ζηέιλνληαη μερσξηζηά από ην URL . Σηελ πεξίπησζε post ην αξρείν script παίξλεη ηα δεδνκέλα ηεο Φόξκαο κέζσ ηεο 

ζηάληαξ εηζόδνπ. Παξαθάησ ε ηδηόηεηα method αλαθέξεηαη πην αλαιπηηθά.  

 

Μέζα ζηα όξηα ησλ εηηθεηώλ <form> θαη </form> εθηόο απν ηα ζηνηρεία ηεο Φόξκαο κπνξνύκε επίζεο λα πξνζζέζνπκε 

θείκελν (ζπλήζσο Λεδάληεο ησλ ζηνηρείσλ) καδί κε εηηθέηεο κνξθνπνίεζεο 

 

 

 

http://www.wlearn.gr/doityourself/forms/form1.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_form.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_form.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_form.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_form.html
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Η εηηθέηα <input> 
Με ηελ εηηθέηα <input> εηζάγνπκε ηα πεξηζζόηεξα ζηνηρεία ηεο θόξκαο. Οη θπξηόηεξεο ηδηόηεηεο ηεο εηηθέηαο είλαη ε type ε 

νπνία θαζνξίδεη ηνλ ηύπν ηνπ ζηνηρείνπ ηεο Φόξκαο (Πεδίν Κεηκέλνπ ή Πεξηνρή Κεηκέλνπ ή Κνπκπί Δπηινγώλ ή Κνπηί 

Πνιιαπιώλ Δπηινγώλ ή Κνπκπί), ε name κε ηελ νπνία δίλνπκε έλα κνλαδηθό όλνκα ζην ζηνηρείν ηεο θόξκαο (δελ πξέπεη λα 

ππάξρνπλ ζηνηρεία θόξκαο κε ηα ίδηα νλόκαηα) θαη ε value κε ηελ νπνία δίλνπκε κηα αξρηθή ηηκή ζην ζηνηρείν ηεο θόξκαο. Η 

εηηθέηα <input> δελ έρεη εηηθέηα ηέινπ 

Πώο εηζάγνπκε έλα Πεδίν Κεηκέλνπ (text field) ζηελ Φόξκα καο  
Γηα λα εηζάγνπκε έλα Πεδίν Κεηκέλνπ ρξεζηκνπνηνύκε ηελ εηηθέηα <input> νξίδνληαο ηελ ηηκή text ζηελ ηδηόηεηα type.  
 
Η ρξήζε ηεο ηδηόηεηαο value ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε εκθαλίδεη κέζα ζην πιαίζην θεηκέλνπ ηελ ηηκή ηεο ηδηόηεηαο. Μηα άιιε 
ηδηόηεηα πνπ κπνξεί λα πάξεη ε εηηθέηα <input> είλαη ε size ε νπνία θαζνξίδεη ηνλ αξηζκό ησλ νξαηώλ ραξαθηήξσλ πνπ 
κπνξεί λα ρσξέζεη ην Πεδίν Κεηκέλνπ. Η ηδηόηεηα maxlength θαζνξίδεη ηνλ αξηζκό ραξαθηήξσλ πνπ κπνξεί λα 
πιεθηξνινγήζεη ν επηζθέπηεο. 
 

Πώο εηζάγνπκε Πεξηνρή Κεηκέλνπ ζηελ Φόξκα καο ; 
Γηα λα εηζάγνπκε Πεξηνρή Κεηκέλνπ ζηελ Φόξκα καο ρξεζηκνπνηνύκε ηελ εηηθέηα <textarea>.  
 
Η ηδηόηεηα cols νξίδεη ηνλ αξηζκό ησλ νξαηώλ ραξαθηήξσλ (απηνί δειαδή πνπ θαίλνληαη ρσξίο νξηδόληην scrolling) πνπ ζα 
ρσξάεη θάζε γξακκή ζηελ Πεξηνρή Κεηκέλνπ, ελώ ε ηδηόηεηα rows νξίδεη ηνλ αξηζκό ησλ νξαηώλ γξακκώλ (απηέο δειαδή 
πνπ θαίλνληαη ρσξίο θάζεην scrolling) πνπ ζα έρεη ε Πεξηνρή Κεηκέλνπ. Η ρξήζε θαη ησλ δύν απηώλ ηδηνηήησλ είλαη 
απαξαίηεηε. Όηαλ ν επηζθέπηεο παηάεη ην Κνπκπί Υπνβνιήο ηεο Φόξκαο απηό πνπ ζα ζηαιεί ζηνλ Server είλαη νιόθιεξν ην 
θείκελν πνπ πιεθηξνιόγεζε ζηε Πεξηνρή θεηκέλνπ 

 AρτικήΕπικοινωνία 

 

Πώο εηζάγνπκε έλα Πεδίν Mail ζηελ Φόξκα καο ; 

Ειζαγωγή πεδίοσ password ζε μια θόρμα 

<form name="form1" method="post" action="example1.php"> 

Password: <input type="password" name="mail" size="20" maxlength="20" /> 

 

<input type="Submit" name="Submit" value="Αποστολή" />  

</form> 

Γνθίκαζε ην 

Πνιιέο θνξέο θαηά ηελ πινήγεζε καο ζην Internet ρξεηάδεηαη λα πιεθηξνινγήζνπκε έλα Username θαη θάπνηνλ θσδηθό 

κέζα ζε έλα πεδίν θεηκέλνπ γηα λα εηζέιζνπκε ζε θάπνηα ειεγρόκελε πεξηνρή, όπσο Forums , Chats , Web emails θηι. Όηαλ 

γξάθνπκε κέζα ζηελ πεξηνρή θεηκέλνπ ηνπ Password εκθαλίδνληαη ή αζηεξάθηα ή βνπιίηζεο, αλάινγα ηνλ browser πνπ 

ρξεζηκνπνηνύκε.  

Γηα λα εηζάγνπκε ζηελ δηθή καο Φόξκα έλα ηέηνην πεδίν ζην νπνίν όηαλ ν επηζθέπηεο ηεο ζειίδαο καο πιεθηξνινγεί κέζα ζε 

απηό, λα εκθαλίδνληαη βνπιίηζεο ή αζηεξάθηα απιά βάδνπκε ηελ ηηκή  mail ζηελ ηδηόηεηα type ηεο εηηθέηαο <input>. Η 

ηδηόηεηεο size θαη maxlength κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ απινύ Πεδίνπ Κεηκέλνπ 

 

Τν θνπκπί Υπνβνιήο ηεο Φόξκαο 

Το πάηεμα ηοσ Κοσμπιού Υποβολής ηες Φόρμας ζηέλνει ζηον Server ηα δεδομένα ποσ πλεκηρολόγεζε ο τρήζηες. 

Για να ειζάγοσμε ζηεν Φόρμα μας Κοσμπί Υποβολής τρεζιμοποιούμε ηεν εηικέηα <input> ορίδονηας ηεν 

ηιμή Submit ζηεν ιδιόηεηα type. Η ιδιόηεηα value ορίδει ηο κείμενο ζηο Κοσμπί Υποβολής.  

 

Σηο παράδειγμα ηες θόρμας ζσμπλήρωζες ζηοιτείων ζηεν αρτή ηες ζελίδας, ηο Κοσμπί Υποβολής είναι ηο:  

  

 

http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_input.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_input.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_input.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_input.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_textarea.html
http://www.wlearn.gr/
http://www.wlearn.gr/
http://www.wlearn.gr/doityourself/doityourself.php?example_id=formes-pediou-password
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_input.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_input.html
http://www.wlearn.gr/doityourself/forms/form1.html
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Η τοποκζτθςθ του Κουμπιοφ Υποβολισ ςτθν Φόρμα μασ είναι προαιρετικι. Σχεδόν όλεσ οι φόρμεσ ζχουν Κουμπί Υποβολισ. Αυτζσ που 

δεν ζχουν θ υποβολι τθσ Φόρμασ γίνετε με κϊδικα script (ςυνικωσ γραμμζνο ςε Javascript) που ενεργοποιείται μετά από ζνα HTML 

γεγονόσ 

 
 

Απνζηνιή ζηνηρείωλ ζηνλ Server (Μέζνδνο GET θαη POST) 
Η απνζηνιή ησλ ηηκώλ από ηελ θόξκα ηνπ browser πξνο ην αξρείν script ηνπ Server πνπ ζα ηα επεμεξγαζηεί, γίλεηαη κε 

βάζε ηελ ηδηόηεηα method (κέζνδνο) ηεο εηηθέηαο <form> ε νπνία κπνξεί λα πάξεη ηηο ηηκέο get θαηpost. 

 

Σηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηεο κεζόδνπ GET θάζε όλνκα ελόο ζηνηρείνπ ζπλνδεύεηαη κε ηελ ηηκή πνπ πιεθηξνιόγεζε ή 

επέιεμε ν επηζθέπηεο θαη απηό ην "παθέην" (όλνκα ζηνηρείνπ-ηηκή ζηνηρείνπ) πξνζηίζεηαη ζην ηέινο ηνπ URL πνπ δείρλεη ε 

ηδηόηεηα action ηεο εηηθέηαο <form>.  

θαη ν επηζθέπηεο πιεθηξνινγήζεη ην όλνκα Akis ζην πεδίν θεηκέλνπ κε όλνκα onoma θαη έπεηηα παηήζεη ην θνπκπί Submit, 
ηόηε ην URL πνπ ζα αλνίμεη ν browser ζα είλαη ην:  
http://www.wlearn.gr/doityourself/get_example.php?onoma=Akis&Submit=Submit 
Σην ηέινο ηνπ URL κπαίλεη έλα ιαηηληθό εξσηεκαηηθό θαη ζηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ην όλνκα ηνπ ζηνηρείνπ ηελ θόξκαο, πνπ 
ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη onoma , αθνινπζεί ην ζύκβνιν = (ίζνλ) θαη ακέζσο κεηά ε ηηκή πνπ πιεθηξνιόγεζε ν 
επηζθέπηεο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε Φόξκα ζηέιλεη δύν νλόκαηα ζηνηρείσλ (onoma θαη Submit ) καδί κε ηηο ηηκέο ηνπο 
(value) ζηνλ Server. Όηαλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από έλα πεδία ζηελ Φόξκα, όπσο ζηελ πεξίπησζε απηή, ηόηε ηα 
"παθέηα" ηηκώλ ζην URL ρσξίδνληαη κε ην ζύκβνιν &. 
Αλ ν επηζθέπηεο πιεθηξνινγήζεη όλνκα θαη επίζεην θαη έπεηηα παηήζεη ην Submit Button , ηόηε ην URL πνπ ζα αλνίμεη ν 
browser ζα είλαη ην: 
http://www.wlearn.gr/doityourself/get_example.php?onoma=Akis&eponimo=Kargiofyllis&Submit=Submit  
 
Ο Server απνζεθεύεη όιε ηελ ζπκβνινζεηξά ηνπ URL κεηά ην ιαηηληθό εξσηεκαηηθό ( ? ) ζηελ κεηαβιεηή 
πεξηβάιινληνο QUERY_STRING . Έπεηηα ε ζπκβνινζεηξά απηή πεξλάεη κέζα ζην script ην νπνίν κε πξνγξακκαηηζηηθό 
θώδηθα δηαρσξίδεη ηα παθέηα ηηκώλ (όλνκα_ζηνηρείν=ηηκή) κεηαμύ ηνπο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wlearn.gr/index.php/component/content/?task=category&sectionid=5&id=18&Itemid=61
http://www.wlearn.gr/index.php/component/content/?task=category&sectionid=5&id=18&Itemid=61
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_form.html
http://www.wlearn.gr/etiketes/etiketa_form.html
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Δπραξηζηίεο  

Θα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε τον κακθγθτι κ. Ν. Παπαδάκθ για τθν πολφτιμθ βοικεια 
που μασ προςζφερε κατά τθ διάρκεια τθσ εκπόνθςθσ τθν πτυχιακισ εργαςίασ. 
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